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ســرمقـالـه
چهار سال كار بيشتر

رقابت سابق بايد به رفاقت و هم دلي تبديل شود
در جريان انتخابات اتاق تهران بيش از  ٣هزار
و  ٤٠٠نفر مشاركت كردند .اين حضور و راي
قاطع آنها به افراد برگزيده شايســته تقدير و
قدرداني است.
ما ميدانيم كه در اين كوران دشواريهاي
اقتصادي انتظــار مشــاركت در فرآيندهاي
صنفي و تخصصــي از اعضايي كــه ذهن و
مسعود خوانساری
جانشان درگير صدها مشكل كسبوكار است،
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
دشــوار به نظر ميرســيد .اما به لطف خدا و
و رئیس اتاق تهران
با احساس مســوليت صاحبان حق راي پاي
صندوقها آمدند و در اين فرآيند سرنوشتساز
براي بخشخصوصي مشــاركت كردند .با نهايت صداقت از هم كســاني كه
زحمت حضور در انتخابات را كشيدند سپاسگزارم.
اما بايد چند نكته را در نظر داشت:
انتخابات تمام شــده و رقابت ســابق بايد به رفاقت و هم دلي تبديل
شود .هدف ما كمك به بخشخصوصي كشور و تسهيل فضاي كسبوكار
است .بنابراين هر تواني بايد به كمك بيايد .اقتصاد ایران به امید و اقدامات
ساختاری برای بهبود وضعیت کســبوکار نیاز دارد .کارآفرینان کشور با
سختکوشی ایستادگی کردهاند و این سال سخت را به سرانجام رساندند.
آنها نیازمند تصویری دقیق و شــفاف از آینده پیش روی کشور هستند.
آیندهای که تا سرحد امکان باید به سمت بهبود روندهای معیوب و انجام
اقدامات شجاعانه برود.
بخشخصوصی کشور معتقد به اصالح امور است .کارآفرینان هیچگاه سنگر
کار برای کشور را رها نکردهاند و اکنون نیز در آستانه سال جدید همچنان در

این راه باقی میمانند .همافزایی توانها و استفاده از تمام ظرفیتهای واقعی
اقتصاد ایران چه نیروی انسانی و چه امکانات زیرساختی میتواند راهحلی برای
عبور از این شرایط دشوار باشد.
در این میان ،اتاق بازرگانی نیز خود را مهیا میکند تا طی چهار سال جاری
با امید و تالش به خدمت ادامه دهد.
رقابت انتخاباتي تا پیش از این معنا داشــت ولي از امروز ديگر شايســته
نيست .قرار ما خدمت به كارآفرينان و ايجاد عرصه كار براي آنهاست و بنابراين
نبايد اسير منازعات بمانيم.
اما در مورد هيات نمايندگان ذكر چند نكته مهم است.
دوره گذشته هيات نمايندگان خالي از ايراد نبود .اعضاي اتاق ميتوانند با
بررسي دقيق به نقد سازنده اين دوره بپردازند .از دل اين نقدها فرصت بهبود
عملكرد اتاق فراهم ميآيد و ما با جان و دل پذيراي نقدها هستيم.
هيــات نمايندگان تركيبي از اعضاي جوان و افراد صاحب تجربه اســت.
استارتآپها براي اولين بار به اتاق آمدهاند تا به طور مستقيم در فرآيندهاي
تصميمسازي نقش داشته باشند .همزمان افراد صاحب نام و پيشكسوت هم
حضور دارند تا به آنان كمك كنند .جمع هيات نمايندگان را نيروهاي صاحب
انگيزه تشكيل ميدهد و اين باعث افتخار است كه در اين دوران سخت كساني
با تمام وجود براي خدمت آمدهاند.
هيات نمايندگان اتاق بايد نماد كليت اقتصاد ايران باشد كه امروز چنين
است.
ما خســتگي ناپذير به تالش ادامه ميدهيم .اعضاي اتاق نيز بايد ما را به
دقت رصد كنند .همه ما در این عرصه حضور داریم که زمینههای کار تسهیل
شدهتر را برای فعاالن اقتصادی مهیا کنیم.
بوكار باشد.
اميدوارم چهار سال پيشروي نقطه عطفي براي صاحبان كس 

آیندهنگر |  | tccim. irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

5

6

آیندهنگر |  | tccim. irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

آیندهنگر |  | tccim. irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

7

8

آیندهنگر |  | tccim. irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

آیندهنگر |  | tccim. irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

9

اعالنـات

ابتکارات
صرفهجویانه

چطور باکمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم
ناوی رادجو و جیدیپ پرابهو

با پیشگفتاری از پل پولمن؛ مدیرعامل یونیلور
مترجمان :مریم عربی ،نسیم بنایی

10

آیندهنگر |  | tccim. irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

تحلیلگران
ناسیونالیسم :امیدها ربوده میشود

برزیل :بولسونارو چه خواهد کرد؟

در دوران بهــار عربی ،صدها هزار نفــر در میدان تحریر
فریاد میزدند« :کرامت انســانی» اما واژه کرامت مفهوم
پیچیدهای است .استفاده از آن در کشمکشهای اجتماعی
و جنبشهای سیاسی نیز قدری پیچیده است .با این حال
افراد خشمگین در شعارهای خود از آن بهره میگیرند .در
این بین عدهای با شعار ناسیونالیسم همه امیدها را بر باد
دادهاند .میلیونها نفر در سرتاسر جهان با هزاران امید قیام
ایس تملکوران
میکنند اما تنها همین شعار ناسیونالیسم همه این امیدها
را بر باد میدهد .فقط هم آن دسته نیستند که در امریکا با
تحلیلگر گاردین
انتخاب ترامپ وضعیت را به نفع ناسیونالیسم تغییر دادهاند.
عدهای هم هستند که در همان میدان تحریر با شعارهای اشتباهی به سمت ناسیونالیسم گام
برداشتهاند .حال باید دید فرجام این ناسیونالیسم همهگیر در دنیا چه خواهد شد .ناسیونالیسم
همانند یک ویروس همه افراد جهان را مبتال کردهاست.

ژائیر بولسونارو رئیسجمهوریِ جدید برزیل تمام تالش
خــود را به کار گرفته تا با کابینه جدید به اوضاع و احوال
اقتصادی این کشور سروسامانی ببخشد .چندی پیش او
به علت بیماری کمی از بازیهای سیاســی عقب ماند و
بسیاری از مردم که طرفدار او بودند نگرانش شدند .البته
پزشکهای مختلف راهی کاخ ریاستجمهوری شدند تا
بتوانند او را دوباره سرپا کنند .او در حال حاضر مهمترین
مک مارگولیس
رهبر برزیلی است .دموکراسی برزیلی و امنیت آن نیز به
فعالیتهای بولسونارو بستگی دارد .حاال چشم امید همه
تحلیلگربلومبرگ
برزیلیها به رئیسجمهوریِ جدیدشان است .او سعی دارد
با باز گذاشتن درهای اقتصاد ،شرایط اقتصادیِ این کشور را بهبود ببخشد .این رئیسجمهوری
تاکنون موفق شده با فعالیتهای خود نظر موافق افراد را به سمت خود جلب کند .حال باید دید
چقدر در ادامه مسیرش موفق عمل خواهد کرد.

اقتصاد :سالهای بد و بدتر

چین :بازگشت به دنیای کسبوکار

بســیاری از ســرمایهگذاران که چندین سال است
در بازارهای جهانی فعالیت دارند شباهتهایی بین
بحرانی گذشته میبینند.
شرایط امروزی با شرایط
ِ
برخی از آنها به حباب داتکام اشــاره میکنند و
معتقدند اکنون نیز شرایط مشابه با همان زمان است.
برخی افراد تصور میکردند بدترین اتفاقهای ممکن
در ســال  2001افتاد اما دیدیم که در سال 2008
مت اگان
اتفاقاتــی بدتر هــم رخ داد .اکنون نیز برخی تصور
میکنند دیگر آن ورشکستگیها ممکن نیست اما
تحلیلگر سیانان بیزنس
درسهای تاریخی میگوید هر چیزی ممکن است.
بسیاری میگویند سال  2019سال سختی به لحاظ اقتصادی خواهد بود اما برآورد من
این است که سال  2020از امسال هم سختتر خواهد بود .اقتصاد جهان به سمت رکود
گام برمیدارد .من در حال حاضر بازار را نوعی بازار خرسی تعبیر میکنم و انتظار دارم
شرایط از این هم بدتر شود .در واقع اقتصاد در چرخهای معیوب افتادهاست.

بــازار چین یکی از مهمترین بازارهای جهانی اســت.
کســبوکار در این کشور مدتی بود که با رکود مواجه
شدهبود .اما اکنون به نظر میرسد چشمبادامیها دوباره
به دنیای کسبوکار قدم گذاشتهاند و در واقع کسبوکار
در این کشــورها زنده شدهاند .شاخص شانگهای جزو
مهمترین شــاخصهای چین و البتــه جزو مهمترین
شــاخصها در جهان است که اخیرا ً رشد داشتهاست.
ایوانا کوتاساوا
عالوه بر آن ســایر شــاخصها نیز در بازار چین رشد
داشتهاند .اما مســئله تنشهای تجاری میان چین و
تحلیلگر سیانان بیزنس
ایاالت متحده جزو مهمترین مسائل است .این دو کشور
در حال حاضر با یکدیگر مذاکره میکنند .البته تهدیدهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری
ایاالت متحده در مورد چین همچنان به قوت خود باقی اســت .این تهدیدها تا حدودی
میتواند آســیب برساند اما به صورت کلی به نظر میرسد شرایط اقتصادی در این کشور
روبهبهبود است .در واقع دنیای کسبوکار در این کشور در حال بهتر شدن است.

بریتانیا :خروج دردسرساز!

فدرال رزرو :چند بار دیگر نرخ بهره باال میرود

اقتصاد بریتانیا در پایان ســال  2018از طرف همه رسانهها
زیر ذرهبین قرار گرفتهبود .در واقع همه رســانهها منتظرند
ببینند اقتصاد بریتانیا بعــد از خروج از اتحادیه اروپا چطور
پیــش خواهد رفت .تحلیلگران نیز هرکدام گمانههایی در
این زمینه دارند .بررسیها نشان میدهد اقتصاد این کشور
در ســهماهه پایانی سال  2018نســبت به سهماهه پایانی
کلی رشد
سال پیش رشد 0.2درصدی داشتهاست .اما نرخ ِ
مارک گانگالف
اقتصاد چندان مســاعد نبوده؛ یعنی این رشد از 1.8درصد
ً
به 1.4درصد رسیدهاســت .اقتصاددانها نیــز اکثرا برآورد
تحلیلگربلومبرگ
کردهبودند که اقتصاد بریتانیا در این مدت عملکرد ضعیفی
خواهد داشت و رشد سرمایهگذاری در آن بسیار کم خواهد بود .ترزا می نخستوزیر بریتانیا تمام
تالش خود را میکند تا برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) کمترین تأثیر منفی را بر اقتصاد این
کشور داشتهباشد .اما سایر اعضای اتحادیه اروپا چندان در این زمینه همکاری نمیکنند و به همین
خاطر شرایط برای بریتانیا و اقتصاد این کشور تا حدودی بحرانی شدهاست.

فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی امریکا نقشــی کلیدی
در دنیای اقتصاد ایفا میکند .سیاســتهای پولی و مالی
که این نهاد دنبــال میکند حرفی مهم در دنیای اقتصاد
برای گفتن دارد .صنعــت و تولید در ایاالت متحده کام ًال
متأثر از تصمیمهای فدرال رزرو است .آهنگ رشد اقتصادی
در این کشــور نیز متناســب با تغییر تصمیمهای فدرال،
تغییر میکند .به هر حال فدرال رزرو این روزها در مسیر
لینکلن میچل
افزایش نرخ بهره قدم برمــیدارد .هر بار که این نهاد نرخ
بهــره را افزایش میدهد غلغلهای در بــازار به راه میافتد.
تحلیلگر رویترز
نرخ بهره نقشــی کلیدی در وضعیت اقتصاد ایفا میکند.
سیاســتگذاران در فدرال رزرو سعی دارند با کمترین تنش ،تغییرات را اعمال کنند و به نوعی
تصمیمهای خود را در زمینه نرخ بهره اجرایی کنند .پیشبینی میشود که هر تکان در نرخ بهره،
رعشــهای به جان اقتصاد امریکا بیندازد .شاید در هیچ نقطهای از دنیا نرخ بهره به اندازه امریکا
مهمنباشد.
آیندهنگر |  | tccim. irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

11

اعداد ماه
اعالنـات
بودجه ياران هها

بازمانده از دانشگاه

دهه شصتيها چه وضعيتي دارند؟

دو نوع يارانه نقدي پرداخت ميشود

متولدان سالهای  ١٣٦٠تا  ١٣٦٩را «دههی شصتی« مینامند که در حال حاضر ،در
بین متولدان دهههای مختلف ،بیشترین سهم جمعیت کشور مربوط به متولدان این
دهه است ١٩ .درصد از زنهای دهه شصتی و  ٣٣درصد از مردهای دهه شصتی هنوز
ازدواج نکردهاند و  ١٩درصد از زنهای دهه شصتی که ازدواج کردهاند ،هنوز فرزندی به
دنیا نیاوردهاند .همچنین مدرک تحصیلی بیشتر از ٦٠درصد از دهه شصتیها ،دیپلم یا
پایینتر از آن است .اين موضوع نيز به جمعيت باالي متولدشده در اين دهه بازميگردد
كه امكان تحصيل دانشگاهي را از آنها گرفته است .صف ورود به دانشگاه براي متولدان
اين دهه ،بســيار طوالني بود و رقابت بااليي وجود داشــت به همين دليل بسياري از
متولدان اين دهه نتوانستند وارد دانشگاه شوند.

رئيس ســازمان برنامه و بودجه اعالم كرده است كه به غير از يارانه  45هزار و 500
تومانــي كه به حدود  78ميليون نفر پرداخت ميشــود ،يارانه نقدي جداگانهاي به
خانوارهاي تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت میشود .بر اين اساس
ماهانــه  ۳هزار و  ۵۴۹میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوار و  ۷۰۰میلیارد تومان
برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص مييابد كه مجموعا
مبلغي معادل  ۴۲۴۹میلیارد تومان ميشود .دولت اين مبلغ را در بودجه سال آينده
به عنوان مبلغ مورد نياز يارانه نقدي آورده اســت .همچنين بستههاي كااليي براي
حمايت از حقوقبگيراني كه به واسطه رشد بهاي كاالهاي مصرفي آسيب ديدهاند در
نظر گرفته شده است.

از ميان متولدان دهه 60تحصيالت 60درصد ديپلم
و پايينتر از ديپلم است

ميليارد تومان
در دو سرفصل
براي
مجموعا ماهانه 4249ميليارد تومان بودجه صرف ميشود

60

درصد

4249

پرداخت يارانه به مردم

رشد ماليات ارزش افزوده

سهم ماليات در درآمد بودجه افزايش يافت
با تغييراتي كه كميسيون تلفيق مجلس در اليحه بودجه ايجاد كرد ،نرخ رشد ماليات ارزش افزوده پيشبينيشده در بودجه  98معادل  50درصد
بيشتر از اين نوع ماليات در سال  1397است بر اين اساس رقم ماليات ارزش افزوده از حدود  ۳۲هزار میلیارد تومان به حدود  ۴۸هزار میلیارد تومان
رسیده است .دولت اين رقم را  38هزار ميليارد تومان در اليحه درج كرده بود كه در كميسيون تلفيق  10هزار ميليارد تومان به آن اضافه شد.
طبق آمار بانک مرکزی از عملکرد قانون بودجه سال  ۹۷کل کشور که تا آذرماه منتشر شده است ،در این مدت  19هزار و  180میلیارد تومان
مالیات ارزش افزوده وصول شده که رشد  ۱۷.۶درصدی دارد و حدود  ۸۰درصد رقم مصوب  ۹ماهه محقق شده است .همچنین در سال  ۹۶بالغ
بر  ۲۶۹۴۰میلیارد تومان ،سال  ۹۵بالغ بر  ۲۲۴۹۰میلیارد تومان و سال  ۹۴بیش از  ۱۹۷۴۰میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده بود.

50
ماليات ارزش
درصد

افزوده در
بودجه  98به

ميزان 50درصد بيشتر
از سال  97است

سهم اندك بهرهوري در رشد اقتصاد

حمايت از بنگاهها

طبق اعالم رئیس ســازمان ملی بهرهوری ،رشــد بهرهوری در کل اقتصاد سال  96حدود 1.3
درصد و در سال  95حدود  10.9درصد بوده است .به گفته فاطمه پهلوانی ،براي ترویج گفتمان
بهرهوری ،تشکیل شبکه ملی بهرهوری در دستور کار است همچنین یکی از اقدامات دیگر مربوط
به راهاندازی صفحه ایرانی بهرهوری از میان دانشجویان داوطلب رشتههای خاص است که بتوانند
ساعتهایی را در مدارس به آموزش بپردازند .آمارهاي مربوط به بهرهوري در سال  1397به دليل
عدم اعالم شاخصهاي آماري از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران ،منتشر نشده و قرار است
اوايل سال آينده برآوردهايي در اين بخش اعالم شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اعالم كرده است كه تا پايان بهمن  1397معادل
 1820میلیارد تومان از محل رونق تولید به بنگاههای اقتصادی پرداخت شــده است .به گفته کریم
یاوری،در ســال  1396بنگاههای اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشــتغال و بهینه کردن
خطوط تولید و ادامه فعالیت خود بیش از  18هزار میلیارد تومان تســهیالت دریافت کردند .اجرای
طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط ،بنگاههایی که نیاز به بازسازی و
نوسازی دارند و آنهايي كه طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی  ۶۰درصد دارند اجرا ميشود .بر اين
اساس طي 9ماهه سال  97با حمایتهای مؤثر از  1357بنگاه تثبیت  304هزار شغل انجام شده است.

طرحهاي آموزش بهرهوري اجرا ميشود

رشد بهرهوري1.3

درصد
در سال  1396معادل  1.3درصد اعالم
شده است
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براي حفظ مشاغل موجود به بنگاههاي اقتصادي كمك ميشود

1820
در طرح رونق

ميليارد تومان
توليد در سال  97معادل  1820ميليارد
شد

تومان به بنگاههاي اقتصادي پرداخت

تهاتر بدهي و طلب

نياز توليد به نقدينگي

بدهي مالياتي با مطالبه از دولت تسويه ميشود

سهم  58درصدي سرمايه در گردش از تسهيالت بانكي

براســاس مصوبه هیئت وزیران ۵۲۲.۶ ،میلیارد تومان از مطالبات برخی شرکتها به
خصوص شرکت گروه مپنا از شــرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آنها به
سازمان امور مالیاتی تهاتر میشود .هیئت وزیران  ۱۷بهمن ماه  ۹۷با تهاتر مطالبات
اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی
کشور موافقت کرد .این مصوبه در تاریخ  ۲۳بهمنماه توسط اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهور به وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نیرو ابالغ شــده است.
دولت كه بدهي زيادي به پيمانكاران دارد ،در سالهاي اخير روشهاي مختلفي را براي
پرداخت بدهي خود به كار بسته است .تهاتر بدهي دولت با مطالبات دستگاههاي دولتي
از بنگاههاي اقتصادي يكي از اين طرحها است كه با مجوز هيئت دولت انجام ميشود.

آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه تسهیالت پرداختی بانکها طی  10ماهه سال 1397
به بخشهای اقتصادی مبلغ  538هزار ميليارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
معادل 16.4درصد افزايش داشته است .سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در
کلیه بخشهای اقتصادی طی  10ماهه سال جاري مبلغ  316هزار ميليارد تومان معادل 58.8
درصد کل تســهیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل  10درصد
افزايش داشــته است .سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و
معدن در  10ماهه سال  97معادل  121هزار ميليارد تومان بوده است .افزايش هزينههاي تامين
مواد اوليه به واسطه رشد ارزش دالر براي توليدكنندگان شرايط دشواري را رقم زده و نياز آنها
به سرمايه در گردش را افزايش داده است.

522

ميليارد تومان

تهاتر 522ميلياردتومانمطالبات شركتها با
بدهي ماليات در دستور كار قرار گرفت

10

درصد

تسهيالتپرداختي براي سرمايه
درگردش طي  10ماهه  97معادل  10درصد رشد كرد

يهاي ركورددار
خوراك 

تورم كاالهاي پرمصرف پرشتاب است
آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار در مورد شاخص قيمت مصرفكننده نشان ميدهد كه گوشت قرمز بعد از دخانيات داراي بيشترين رشد
قيمت نسبت به سال گذشته بوده است .بر این اساس قيمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در بهمنماه  97نسبت به ماه قبل  ۱۱.۱درصد رشد
کرد .اين كاال نسبت به بهمن  96رشد  92.7درصدي قيمت را تجربه كرده است .تورم  12ماهه گوشت قرمز و گوشت ماكيان نيز  39.4درصد
ثبت شده است .همچنین قيمت گروه ماهیها و صدفداران با افزایش  ۵.۷درصدی نسبت به ماه دي و  ۹۰.۲درصدی نسبت به بهمن  96همراه
شده است .طبق گزارش مركز آمار ،قيمت گروه سبزیجات با دستهبندی حبوبات و سبزیها نيز در بهمن  97نسبت به ماه دي  ۱۳درصد و نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ۷۲.۹درصد افزایش نشان میدهد.

شتاب در هزينه توليد

92.7
تورم نقطه به

درصد

نقطهگوشت
قرمز در بهمن 97به
 92.7درصد رسيد

شبهنفتيها در سامانه نيما

صنعت و كشاورزي بيشترين تورم توليد را دارند

واردات روزانه  100ميليون دالر از سامانه نيما ميگيرد

هزينههاي توليد در سال جاري با افزايش قابل توجهي مواجه شده است .كاهش ارزش پول به
واســطه رشد بهاي دالر ،تامين مواد اوليه و الزامات توليد را براي فعاالن اقتصادي گرانتر كرده
است .از اين رو نرخ تورم توليد به عنوان شاخص نشاندهنده شتاب رشد هزينههاي توليد ،روند
صعودي را در پيش گرفته است .شاخص كل تورم توليد در  12ماه منتهي به دي  97به ميزان
 34.2درصد رشد كرد .در ميان بخشهاي 8گانه توليد كه در آمارهاي بانك مركزي تفكيك شده
است ،بخش ساخت (صنعت) با تورم  44.6درصدي بيشترين رشد هزينه توليد را متحمل شده
است .پس از آن بخش كشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري با نرخ تورم  30.6درصدي بيشترين
رشد هزينه توليد را داشته است.

طبق اعالم بانك مركزي عرضه ارز صادرات به سامانه نيمه توسط صادركنندگان بخش خصوصي
در روزهاي پاياني سال  97افزايش يافت .بر اساس آمارهاي اين سامانه 60 ،درصد از ارز عرضهشده
در اين سامانه از سوي صادركنندگان غيرنفتي تامين شده است .البته بايد در نظر داشت كه ارز
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي و ميعانات گازي به عنوان بخشهاي غيرنفتي در سامانه
نيما عرضه شــده اســت .اين بخشها موظف به عرضه ارز خود به اين سامانه هستند اما ساير
صادركنندگان بخش خصوصي اين مكانيزم را براي صادرات مفيد نميدانند .روزانه  100ميليون
دالر از طريق اين سامانه به واردات تعلق ميگيرد اما صادركنندگان معتقدند امكان معرفي اين
سامانه به خريداران خارجي وجود ندارد.

44.6

درصد
(صنعت) در  12ماه
منتهي به دي  97به  44.6درصد رسيد

تورم توليد در بخش ساخت

60

درصد
در عرضه ارز به
 60درصد بوده است

سهم صادركنندگان غيرنفتي
سامانه نيما
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

بانک جهانی بررسی کرد

فائو خبر داد

نیمی از فقرای جهان در پنج کشور

توافق تازه با عربستان سعودی

فقر یکی از بزرگترین معضالت بشری است .بررسیها
نشان میدهد مطابق با تعاریف رایج درباره فقر ،در سال
 2015حــدود 736میلیون فر ِد فقیــر در جهان وجود
داشتهاســت .اما نکته اصلی این اســت که از این میان،
368میلیون نفر تنها در پنج کشــور زندگی میکردند.
یعنی حدود نیمی از افراد فقیر جهان تنها در پنج کشور
متمرکز شــدهاند .این پنج کشوری که بیشترین تعداد
فقرا را در خود جای دادهاند به ترتیب از این قرارند :هند،
نیجریه ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،اتیوپی و بنگالدش.
البته این کشورها جزو کشورهای پرجمعیت جهان نیز
هستند اما به هر حال بیشــترین تعداد فقرا را در خود
جای دادهاند .نکته دیگر این است که بیشترین جمعیت
فقرا یعنی حدود 85درصد متعلق به کشورهای آفریقایی
و آسیایی است.

عربستان ســعودی مدتی است که تالش میکند روابط خود
را با ســازمانها و نهادهای مختلف گسترش دهد .یکی از این
نهادهایی که ســعودیها هدف قرار دادهاند فائو اســت .آنها
اخیرا ً توافقی به ارزش 93میلیون دالر به امضا رساندهاند .این
توافق بین دبیرکل ســازمان فائو و وزیر محیطزیســت ،آب و
کشاورزیِ عربستان ســعودی به امضا رسیدهاست .قرار است
مطابق با این توافق تولید قهوه عربی و همچنین عسل ،میوه،
ماهی و محصوالت کشــاورزی افزایش پیدا کند .در واقع این
کشور از طریق فائو راهی برای ارائه بیشت ِر محصوالتِ خود پیدا
کردهاست .سعودیها با این قرارداد به یکی از بزرگترین شرکای
فائو تبدیل شــدهاند .این در واقع جزو نخستین شراکتهای
بزرگ برای سازمان فائو محسوب میشود .مطابق با این توافق،
فرصتهای شــغلی نیز برای زنان و مردان ایجاد میشود تا در
عرصه محصوالت کشاورزی خودشان را نشان بدهند.

368

میلیون نفر از
فقرای جهان در سال  2015تنها در
پنج کشور جهان زندگی میکردند

93

میلیون دالر ارزش
آخرین توافقی است که میان
عربستان سعودی و فائو به امضا
رسیدهاست

صندوق بینالمللی تحلیل کرد

خبر خوش بانک جهانی برای زنان

اخیرا ً گزارشی را منتشر کردهایم که وضعیت بدهیهای جهانی
دادن وام باید
را نشان میدهد .در این گزارش هشدار دادهایم که ِ
با شــرایط ویژهای صورت بگیرد .در حال حاضر وامها به بحرانی
بزرگ تبدیل شــدهاند .وامها یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد
هستند .افراد به کمک وامها میتوانند کسبوکارهای مختلف را راه
بیندازند .اما این وامها به همراه خود بدهیهایی را به همراه خواهد
داشت .همین بدهیها میتواند در حد و اندازه خود بحرانهایی
را ایجاد کند .در حال حاضر تعداد وامگیرندگان در حال افزایش
است و به همین خاطر با انبوهی از بدهیهایی مواجه هستیم که
به خاطر وام ایجاد شدهاند .این مسئله در نوع خود صنعتی است
بودن نرخهای بهره نیز باعث شده
که باید به آن توجه شود .پایین ِ
سرمایهگذاران بیشتر برای دریافت وام هجوم بیاورند .اما اکنون با
تغییر رویه پولی در جهان ،میتوان انتظار داشت که این شرایط
نیز تغییر کند.

مســئله تحصیل زنان یکی از مهمترین مسائل در دنیا به شمار
میآید .سرمایهگذاریهای مختلفی صورت گرفته تا ثبتنام زنان
و دختران در مدرسه و دانشگاه افزایش پیدا کند .البته این اتفاق
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و همچنین در حال توسعه
جهان رخ دادهاست .یعنی تعداد زنانی که به دانشگاه میروند در
حال افزایش است .اما به لحاظ کیفی پرسشهایی مطرح است .چه
تعداد از زنان به رشتههایی روی میآورند که در تصور عموم ،مردانه
اســت؟ برای مثال تنها 7درصد از زنان به رشتههای مهندسی و
ساختوساز تمایل دارند .آنها اغلب رشتههای دیگری را انتخاب
میکنند و به رشتههایی که میتواند در بخش تولید موثرتر باشد
تمایل کمتری نشــان میدهند .این در حالی است که 22درصد
از مردان به این رشــتهها گرایش دارند .در نتیجه شــرایط هنوز
باید برای زنان بهبود پیدا کند تا بتوانند نقشــی موثر در جامعه
داشتهباشند.

تریلیون دالر ارزش
وامهایی که در جهان داده شده و باید به
صاف شود
عنوان

درصد از زنان رشتههای
مهندسی و ساختوساز را انتخاب
میکنند در حالیکه 22درصد از مردان به
این رشتهها گرایش دارند

خط ِر وام دادن

1.3

بدهی
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جاده هموار میشود

7

سازمان ملل مطرح کرد

مادری
ِ
آیا به زبان
خود درس
خواند هاید؟

آمــوزش برای همه به یــک صورت انجام
نمیشود .برخی از افراد در جهان نمیتوانند
زبان مادریِ خود تحصیل کنند .سازمان
به ِ
ملــل روزی را به عنــوان روز جهانی زبان
مادری انتخاب کرده و در این روز استفاده از
زبان مادری را گرامی میدارد .بررسیهای
این ســازمان نشــان میدهد 40درصد از
مردم در سرتاسر جهان نمیتوانند به زبان
مادریِ خود تحصیل کنند و به ناچار باید به
زبان دیگری در مدرسه درس بخوانند .زبان
پدیدهای کام ًال پیچیده است که با هویت
افــراد رابطه دارد .زبان بــه نوعی میتواند
مقدمه توسعه و پیشــرفت بشر نیز باشد.
افرادی که روی کرهزمین زندگی میکنند
به گروههــای مختلفی تعلــق دارند و در
نتیجه به زبانی خاص حرف میزنند .اما پای
آموزش و تحصیل که به میان میآید ،زبان
اهمیتی ویژه پیدا میکند .به همین خاطر
است که سازمان جهانی روزی را به عنوان
روز جهانی زبان مادری انتخاب کردهاست.

40

درصد از
مردم در سرتاسر
جهان نمیتوانند در
مدرسههاییتحصیل
کنند که آموزش به
زبان مادریشان
صورت میگیرد

تنشهای میان چین و امریکا به یکی از بزرگترین معضالت جهانی تبدیل شدهاست .اکنون سران و مسئوالن این کشورها با
یکدیگر پای میز مذاکره نشستهاند و تالش دارند به نوعی قضیه جنگ تجاری را حلوفصل کنند .شی جینپینگ و دونالد ترامپ
در این زمینه حرف اول را میزنند.

رسانهها
سیانان بیزنس تحلیل کرد

اکونومیست بررسی میکند

بادهای نامالیم تجاری

بدهیهای ملی امریکا به اوج رسید

تجارت جهانی در سال  1990برابر با 39درصد از کل تولید ناخالص داخلی بودهاست .این رقم
در سال  2018به 58درصد از تولید ناخالص داخلی رسیدهاست .به نظر میرسد جهان در مسیر
پیچیــدهای در رابطه با تجارت جهانی گام برمیدارد .این وضعیت در دوران اوج جهانیســازی
به باالترین درصد خود رسیدهاســت .نقطه اوج هم مربوط به سال  1914میشود .در آن زمان
جهانیان با تمام قوا به سمت جهانیسازی گام برمیداشتند .بخشی از جهان موفق شد به درستی
در فرایند جهانیسازی ادغام شود اما بخش دیگر همچنان با این مسئله دست به گریبان است
و نتوانسته به درستی فرایند یکپارچه شدن را طی کند .این روزها مردم در کشورهای مختلف
جهان به دنبال جهانیسازی هستند اما همه در این زمینه موفق نمیشوند .در واقع جهانیسازی
به زیرساختهایی نیاز دارد که بسیاری از کشورها هنوز در رابطه با آن مشکالتی دارند.

رقم بسیار کالن ،ترسناک و سرسامآور است :حجم بدهیهای ملی ایاالت متحده به 22تریلیون
کل خروجیهای ایاالت متحده در یک سال بیشتر است .اما آیا زمان
دالر رسیدهاست .این رقم از ِ
نگران حجم
آن رسیده که مســئوالن در این زمینه دچار اضطراب بشوند؟ خیر! البته که باید ِ
بدهیها باشند اما مسیر افزایش بدهیها چندان نگرانکننده نیست .البته در وهله نخست باید
بدانیم که عدد 22تریلیون دالر ،عددی گمراهکننده است .بدهیها دو دسته هستند .به همین
خاطر میتوان تمایزی میان بدهیهای مختلف قائل شد و برای آن دسته از بدهیها نگران بود که
واقعاً جای نگرانی دارند .بدهیهای اصلی که در حال حاضر امریکا با آن مواجه است بسیار کمتر
نگرانی زیادی نیست .اختالفی اساسی میان رقم واقعی
از این رقم اســت .به همین خاطر جای
ِ
بدهی و بدهیهای ملی وجود دارد.

درصد از تولید ناخالص داخلی در سال
 2018حجم تجارت جهانی بودهاست که رقم زیادی به شمار
میآید

تریلیون دالر حجم بدهیهای ملی
ایاالت متحده است که در حال حاضر با آن مواجه شده

58

22

رویترز خبر داد

خودروسازان در انتظار تعرفههای امریکایی

اخیرا ً گزارشــی در مورد تعرفهها در امریکا منتشــر شدهاســت .این گزارش تعیین میکند که وضعیت خودروسازی در این کشور به چه صورت
خواهد بود .صنعت خودرو در دورهای قرار دارد که شبیه به یک کابوس است .تعرفههای امریکایی بر خودروهای وارداتی شرایط را برای فعاالن در
این صنعت پیچیده کردهاست .بسیاری از افراد نگرانیها و ترسهایی برای این صنعت دارند .هزینه حملونقل هم همزمان با این مسائل افزایش
یافتهاست .به هر حال این صنعت در ایاالت متحده برابر با صدها هزار شغل است که اقتصاد امریکا را به چرخش درمیآورد .در واقع اگر این صنعت
با مشکلی مواجه شود ،این مشاغل نیز با مشکل مواجه خواهند شد .وضعیت اشتغال در امریکا در حال حاضر خوب برآورد شدهاست .اما اگر شرایط
برای صنعت خودرو بد پیش برود ،بدون تردید وضعیت اشتغال نیز در امریکا بدتر خواهد شد .اکنون بسیاری از مسائل به تصمیمهای دونالد ترامپ
رئیسجمهوریِ امریکا بستگی دارد.

بیزنساینسایدر خبر داد

25
افزایش

درصد

تعرفههای مربوط
به خودرو و قطعات
یدکی در امریکا که
خودروسازان را متأثر
کردهاست

سیانان خبر داد

ضررهای استارتآپی

اپل زیر پای هوآی

شــرکت اوبر یکی از غولهای بزرگ و مهم در عرصه استارتآپها به شمار میآید .این شرکت
جزو پرسودترین استارتآپهاست .اما اخیرا ً این شرکت خبری را منتشر کرده که نشان میدهد
وضعیتش چندان خوب نیست .اوبر که در حوزه حملونقل خدمترسانی میکند اعالم کرده در
سال  2018حدود 1.8میلیارد دالر از دست دادهاست .این شرکت تغییراتی در سطح مدیرعامل
داشته و در نتیجه از درون نیز با تغییرات بزرگی همراه بودهاست .این تغییرات میتواند سرنوشت
آپ بزرگ و مهم عوض کند .البته شرکت اوبر اعالم کرده با تغییر
اوبر را به عنوان یک اســتارت ِ
مدیرعامل بهبودهایی در بخشهایی داشته و در واقع شرایط برای این شرکت در برخی از بخشها
بهتر شدهاســت .اما به صورت کلی ضرر 1.8میلیارد دالری که از آن پردهبرداری کرده نشــان
میدهد مشکالتی در زمینه این استارتآپ وجود دارد.

این روزها هوآوی به دشمن سرسخت اپل در چین تبدیل شدهاست .چینیها بهترین
بازار را برای تلفنهای همراه خارجی بهویژه آیفون تشکیل میدادند .اما اکنون به نظر
میرسد جنگ تجاری میان چین و امریکا در این زمینه نیز اثراتی به همراه داشتهاست.
در واقع چینیها دیگر زیاد تمایلی به خرید آیفون ندارند .در نتیجه تقاضا برای کاالهای
تولیدیِ شرکت اپل کاهش یافتهاست .در مقابل آنها به حمایت از هوآوی روی آوردهاند.
ِ
سرسخت اپل تبدیل شدهاست .البته
رقیب
به همین خاطر است که اکنون هوآوی به
ِ
در این بین تقاضا برای تلفنهمراه نیز در این کشور کاهش یافتهاست .به نظر میرسد
که بازار خرید تلفنهمراه در این کشــور در حال کوچکتر شدن است .به این ترتیب
هوآوی در این زمینه بازار را از اپل ربودهاست .احتماالً اپل زیر پای هوآوی له خواهد شد.

ادعا میکند
میلیارد دالر رقمی که
در سال  2018از دست داده و در واقع به نوعی ضرر
کردهاست

درصد افزایش فروش تلفنهای همراه
هوآوی در چین در سال  2018که رقم بسیار زیادی به شمار
میآید

1.8

اوبر

20
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قاب ماه

نقش تفکر اثر کیوان زرگری

آخرین برگ اثر تری بوردر از Go Comics

کلید رفتار اثر داریو کاستی لیو

سونامی پالستیک اثر جان لریگاکیز
مواد پالستیکی دنیا را تسخیر کردهاست .لریگاکیز در کارتون
سونامی مواد پالستیکی در راه است .بشر
خود نشان داده که
ِ
باید فکری به حال زبالههای پالستیکی کند.

آرامبخش اثر سونیا هیلفینگر

«الیک کردن ،کمک کردن نیست؛ داوطلب شو ،یک زندگی را تغییر بده» .این شعاری است که کمپین خالقانهای در سنگاپور دنبال کرده و برنده شیر طالیی جشنواره کن شدهاست.
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 ...........................آینده مـــا ...........................

سرنوشت سال سخت

پرونده ویژه آیندهنگر به قلم  50اقتصاددان ،تحلیلگر ،فعال بخش خصوصی و روزنامهنگار
درباره اقتصاد ایران در سال 1398
شبینیآینده
پی 

98
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آینده ما
[ آینده جامعه ]

نظام مدیریتی در ایران نادان است

مقصود فراستخواه در گفتوگو با «آیندهنگر» از بازسازی جامعه ایرانی میگوید
ما مرتب زمان را از دست میدهیم؛ نظام مدیریتی درک درستی از
مشخصههای دموگرافیک ایران ندارد؛ کنشگران مرزی ظرفیتی برای
لیال ابراهیمیان
بازسازی جامعه هستند .اینها بخشی از گفتههای مقصود فراستخواه،
دبیر بخش توسعه
جامعهشناس درباره چرایی و چگونگی بازسازی جامعه ایرانی است .او به
آینده جامعه ایران خوشبین است و برای جلوگیری از سناریوهای منفی معتقد است نباید زمان را از دست
داد .ادامه این گفتوگو را در زیر بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر بخواهید
نامالیمتیهای
اقتصادی و اجتماعی
درون جامعه را
تغییر یا اصالح کنید
ضروریترین گام کدام
است؟ پاسخ را در این
مصاحبه بخوانید.

گفته میشود که جامعه ما هر روز با ابعاد تازهای از مشکالت
و بحرانها مواجه است .از کجا میتوانیم بازسازی جامعه را شروع
کنیم؟

متأسفانه اکنون بهدالیل سوءمدیریتها ،ساختا ر تدبیر و حکمرانی،
«ارزشهای بقا» در جامعه حاکم شــده و وضعیت کشور به گونهای
است که همه میخواهند خود را سرپا نگه دارند؛ البته نباید به طور
اغراقآمیز این مسئله را بیان کنیم؛ اما این موضوع خیلی در جامعه
رواجیافته است .اینگلهارت بحثی دارد که در آن یک طرف ارزشهای
بقا قرار میگیرد که براســاس آن هر فرد میخواهد خود را سرپا نگه
دارد و در طــرف دیگر ارزشهای «خودابرازی» را مطرح میکند و بر
خالقیت ،شکوفایی و تأثیرگذاری مبتنی است .اینکه ما میخواهیم
شکوفا شویم ،تأثیر بگذاریم ،خود را کشف کنیم و ظرفیتهای تازهای
را در خود پیدا کنیم ،مبین همین دسته از ارزشها است .اینگلهارت
پیمایش وسیعی در کشــورهای مختلف انجام داده است .طبق این
پیمایش ،کشورهایی همچون ایران بیشتر در منطقه ارزشهای بقا قرار
میگیرد .اخیرا هم بحرانها ،تورم ،سوءمدیریت ،ناامنی ،تنش ،تشنج
در حوزه سیاست خارجی و همچنین سیاست داخلی سبب شده است
که روز به روز در بخشهای بزرگی از جامعه این مسئله بیشتر شود؛
بنابراین در چنین جامعهای مسئله معاش یک مسئله غالب میشود؛

نکتههایی که باید بدانید
[بر حسب موقعیتهای مختلفی که مردم در آنها قرار میگیرند ،زمینههایی که برایشان
فراهم میشود ،تسهیلگریهایی که برایشان انجام میشود ،شخصیتهای تازهای پیدا
میکنند .آنچه که اکنون ما نداریم همین است.
[آنچه امروز ما در جامعه خیلی به آن نیازمند هستیم ،احساس فاعلیت و احساس کنش در
تعدادی از افراد است که نخبگان ارگانیک هستند.
[جامعه ایران همواره در بحران زندگی کرده است و این جامعه یک جامعه پرحادثه بوده
است ،ثبات کمی داشته است ،معموال در دورههای مختلف آن بیثباتی وجود داشته است.
اینکه ما در تاریخ خود زمان حماسی داریم ،به این معنا است که ما در بحران زندگی کردهایم.
[در حال حاضر جمعیت در ایران یک مسئله امنیتی است ،اما هیچ وقت در ایران زاد و ولد
منشأ قدرت نبوده است.

18

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

در نتیجه یک وضعیت مخاطرهآمیزی اســت بــرای فرهنگ ،هنر،
معرفت ،حوزهای مدنی ،فضیلتهای مدنی و اخالق اجتماعی یا حتی
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی .اما درباره سؤال شما من تصور
میکنم که یک راه این است که ما به کنشها توجه کنیم .من خلقیات
اجتماعی ،روحیات اجتماعی ،شخصیت ملی را ذاتباورانه نمیدانم
و موقعیتی میبینم؛ یعنی بر حســب موقعیتهایی که برای مردم
ایجاد میشود ،آنها میتوانند شخصیتهای متفاوتی پیدا کنند .وقتی
موقعیتها مناســب میشود ،به نظر بنده مردم میتوانند شخصیت
تازهای پیدا کنند .یک دیدگاه خلقنگر است که به شکل ذاتباورانه
میگوید که خلقیات ملت این یا آن است؛ اما طبق مطالعاتی که من
انجام دادهام این دیدگاه مرا قانع نکرده و آن را رضایتبخش نمیدانم،
باورهــای خلقنگرانه نمیتواند دنیای مــا را توضیح بدهد .برای من
رویکرد موقعیتی رضایتبخشتر است؛ یعنی بر حسب موقعیتهای
مختلفی که مردم در آنها قرار میگیرند ،زمینههایی که برایشان فراهم
میشود ،تسهیلگریهایی که برایشان انجام میشود ،شخصیتهای
تازهای پیدا میکنند .آنچه که اکنون ما نداریم همین اســت؛ یعنی
موقعیتهایی مناسب برای مردم ایجاد نمیکنیم؛ در نتیجه به سمت
ارزشهای بقا میرونــد .در اینجا ما به کنش نیاز داریم ،به نخبگان
ارگانیک ،نخبگانی که در حوزههای حرفهای ،مدنی ،صنفی ،عمومی،
اجتماعی و در انواع میدانهای اجتماعی زمینههایی فراهم کنند برای
اینکه اعمال اجتماعی مردم توسعه پیدا کند ،مشارکتهای مردم در
سطح اجتماعی بیشتر شود تا بتوانند خودتنظیمگری ،خودراهبری و
خودسازماندهی را تجربه کنند .به طور مثال شما با حضور در گروههای
دوســتی و رفت و آمد با دوستانتان صاحب خالقیت میشوید ،این
مســئله در زمینههای دیگر همچون نهادهــای مدنی یا NGOها،
گروههای صنفی و سازمانهای اجتماعی مختلف وجود دارد .حضور
در این زمینهها و حوزهها موقعیتهایی را در اختیار مردم میگذارد؛
اما برای ایجاد این موقعیتها به حضور کنشگران نیاز است؛ بنابراین
آنچه امروز ما در جامعه خیلی به آن نیازمند هستیم ،احساس فاعلیت
و احساس کنش در تعدادی از افراد است که نخبگان ارگانیک هستند.
ضرورتا هم نیاز نیست این نخبگان افراد بسیار خاصی باشند ،منظور
من همان نخبگان معمولی اســت ،نخبگانی که با مردم هســتند و
انگیزهها ،مهارتها و توانمندیهایی دارند که برای آنها این امکان را
فراهم میآورد که بتوانند برای مردم تسهیالت ایجاد کنند و به آنها
کمک کنند تا مردم از طریق فعالیتهای داوطلبانه ،مدنی و اجتماعی
شخصیت مدنی خود را پیدا کنند و چشمه فضیلتهای مدنی در آنها
بجوشــد و حس تازهای از خود به دست آورند و خود را کشف کنند.
امروزه چنین چیزی در جامعه ایران بسیار کم شده است.
 در ســپهر بحرانزده ایران ،رفتارهای اجتماعی مردم چه

وضعیتی دارد ،آیا غیر از ارزشهای بقا ،کنشگری متنوعی در میان

آنچه امروز ما در جامعه خیلی به آن نیازمند هستیم ،احساس فاعلیت و احساس کنش در تعدادی از افراد است که نخبگان ارگانیک هستند .ضرورتا هم نیاز نیست این نخبگان
افراد بسیار خاصی باشند ،منظور من همان نخبگان معمولی است ،نخبگانی که با مردم هستند و انگیزهها ،مهارتها و توانمندیهایی دارند که برای آنها این امکان را فراهم
میآورد که بتوانند برای مردم تسهیالت ایجاد کنند و به آنها کمک کنند تا مردم از طریق فعالیتهای داوطلبانه ،مدنی و اجتماعی شخصیت مدنی خود را پیدا کنند.

مردم وجود دارد؟

 امید به بهبود با میل به بهبود متفاوت است.

امید به صورت اجتماعی ساخته میشود ،به صورت اجتماعی هم
از بین میرود .در اینجا هم باید موقعیتها ،سکانسها و لحظههای
مختلف جامعه ایران را ببینیم .ایران لحظههایی داشته است که در آن
امید وجود داشــته و به صحنه آمده است .اینکه ما در ادبیات ایران
داریم :در نومیدی بسی امید است ،پایان شب سیه سفید است ،نشان
از آن دارد که همیشه یک نوع امید در جامعه ایرانی وجود داشته و امید
و ناامیدی همواره در یک رابطه دیالکتیکی بوده است .من میپذیرم
که شواهد زیادی وجود دارد مبتنی بر فرسایش سرمایه اجتماعی در
ایران و امید و اثربخشی پایین آمده است .مردم احساس نمیکنند که
میتوانند تغییر بدهند و نسبت به آینده خود چندان امیدوار نیستند.
بله ،این شواهد وجود دارد؛ اما این شواهد بر اثر ساختارهای اجتماعی و
سیاسی و نوع مدیریت کشور و به طور مشخص حکمرانی که در چند
دهه گذشته در ایران وجود داشت ،شکل گرفته است و امید مردم که

عکس :رضا معطریان

فرض من این اســت که جامعه ایران همواره در بحران زندگی
کرده اســت و این جامعه یک جامعه پرحادثه بوده است ،ثبات کمی
داشــته است ،معموال در دورههای مختلف آن بیثباتی وجود داشته
است .اینکه ما در تاریخ خود زمان حماسی داریم ،به این معنا است
که ما در بحران زندگی کردیم و آمادگی زیســتن در بحران را دارند.
تعبیر سازگاری ایرانی که مرحوم مهندس بازرگان استفاده کرده ،شاید
بیانگر همین مسئله باشد؛ البته ایشان بر سویههای منفی این تعبیر
تأکید کردند؛ اما این مسئله سویههای گوناگونی دارد که مردم نوعی
سازگاری با مسائل دارند .البته ما باید تالش کنیم این سازگاری را به
یک سازگاری خالق تبدیل کنیم که بتوانیم بر این بحرانها فائق شویم
و در جهت حل این بحرانها حرکت کنیم و دچار استیصال اجتماعی
و مرگ اجتماعی نشویم ،جامعهمان و هستی اجتماعیمان از بین نرود.
تصور من این است که هنوز هستی اجتماعی جامعه ایران سرپا
اســت و این موضوع به دلیل همین رویینتن بودنش است ،آن قدر
بحران دیده اســت که در مقابل آن مقاوم شده است .علت حرف من
این اســت که بسیار شاهد این بودهام که در تهران و شهرهای دیگر،
حتی شهرهای کوچک ،نوعی از اجتماعات ،نوعی همیاری و ارتباطات
و کوششها به رغم تمام محدودیتها وجود دارد .قصد ندارم چشمم
را بر وضعیت عمومی جامعه ببندم؛ اما در زیر پوست این شهر ،شما
یک زندگی میبینید ،یک روح تالش و کوشش ،نوعی امید در ناامیدی
میبینید .جامعه ایران یک جامعه دوسویه است ،یک وضعیت ژانوسی
دارد؛ یک ســویه آن همان اســتیصال ،یأس و بقا است؛ اما این تمام
جامعه نیســت و تمام جامعه را در این صحنه نمیشود دید .جامعه
سویههای دیگری هم دارد که میخواهد زندگی کند ،رشد کند و شما
این دغدغهها را در شبکههای اجتماعی و زندگی روزمره میبینید .یک
نمونه این مسئله شکایت است .در مهمانیها ،تاکسی ،گفتوگوهای
دوســتانه ،معموال میبینید که ما از خودمان گله داریم ،از وضعیت
آیندهمان نگرانیم ،به تصور من همین مسئله نشانه زندگی است؛ یعنی
اگر ما تسلیم این وضعیت شده بودیم ،هیچ وقت گله نمیکردیم ،اگر
فقط میخواستیم خودمان را زنده نگه داریم ،و یک سازگاری مطلق
داشته باشیم ،دیگر گله نمیکردیم .اینهمه گالیه اجتماعی در جامعه
نشان میدهد که همچنان مردم میل به بهبود دارند و وضعیت دیگری
غیر از این میخواهند و خود را الیق چنین زیســتنی نمیدانند و بر
خود نهیب میزنند.

ساخته شده بود ،از طریق این عوامل اجتماعی فرو میریزد و گاهی کال
از بین میرود .در سطوح مختلف جامعه میزان امید متفاوت است؛ اما
به نظر من در متوسط جامعه امید پایین آمده است؛ اما باز این پایان
قصه نیست ،در عین حال که امید در جامعه ما خیلی لطمه خورده
اســت ،نوع کنش ،حرکت و اعمال ما ،کنشگران اجتماعی ،سیاسی،
مدنی ،صنفی و ...میتوانند موقعیتهایی ایجاد کنند که به تدریج امید
را بازسازی کنند؛ البته متأسفانه در زمانهایی هم این امکانها بسیار
محدود میشود و ما اکنون در چنین شرایطی هستیم؛ یعنی وضعیت
کالن اجتماعی ایران به گونهای است که امکانهای امید اجتماعی از
دست ما رفته است.

عقالنیت اجتماعی میگوید
که باید به گونهای هزینه
کرد که اثر داشته باشد
و بتوانیم نتیجه بگیریم.
اگر دیر بجنبیم به سمت
سناریوی تلخی خواهیم رفت،
ما باید تغییر کنیم و اگر
تغییر نکنیم از بین میرویم

 اگرچه برخــی تحلیلگران اعتراضهای مردم را نشــانه
کنشــگری فعال آنها تعبیر میکنند؛ اما در طرف دیگر همین
حرکتها ،به رفتارهای وندالیستی تعبیر میشود.

دلیلش این است که اقشار مختلف اجتماعی آسیبهای اجتماعی
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در تاریخ
ایران ائتالفها
شکنندهاند؛یعنی
همیشه در ایران
ائتالف شکل
میگیرد ،گروههای
همسود به صورت
عجوالنهشکل
میگیرد و این
گروههای همسود
در ویران کردن
همسودهستند،
وقتیمیخواهند
بسازند همسود
نیستند.
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را در ردههای مختلف میبینند .بخشی از تهیدستان شهری و برخی
از اقشــار اجتماعی خیلی آســیب دیدهاند و اینها از هستی ساقط
شدهاند .شغل ندارند ،مســکن ندارند ،از ابتداییترین نیازها محروم
هستند ،فقر خشن ،تلههای جمعیتی وحشتناکی که به وجود آمده
است .این قشرها وضعیت نوروتیک دارند؛ یعنی به لحاظ عصبانیت در
وضعیت بسیار شدیدی به سر میبرند و طبیعی است که اینها ارتش
سرگردانی برای شورشها و اعتراضهای اجتماعی باشند و اینها به
نوعی برای بقای خود میجنگند .افرادی که به نیازهای اولیه زیست
خود دسترسی ندارند ،مسکن ،آینده ،شغل ندارند ،امکان ابراز خود را
ندارنــد ،امکانات اجتماعی برای خود نمیبینند ،و انواع محدودیتها
بر ســر راه سبک زندگی خود دارند ،نمیتوانند خیلی عقالنی عمل
کنند و نمیتوان از آنها انتظار چندانی داشــت .بخشــی از متوسط
جامعه ،الیههای پایین طبقه متوسط ،طبقات متوسط فرهنگی با این
اعتراضها همدلی میکنند؛ اما همراهی چندانی ندارند .همین همدلی
نشانه زندگی است؛ یعنی یک نوع اخالقیات اجتماعی وجود دارد که
درد و مرارتهای دیگران را میفهمد و سبب میشود که مردم نسبت
به این دردها و مرارتها حساسیت نشان دهند و نهیب بزنند.

ویژگی و صفت تازه در آنها میشوید .مردم ایران هم همین گونهاند،
مردم ایران ،همان مردم دهه شصت نیستند .مرحوم حسین عظیمی
در دهه شصت به همراه همکاران خود کتابی نوشت که در واقع یک
گزارش مفصل بود با عنوان «جمعیت و نیازهای ناشی از آن» .منطق
این کتاب آن بود که جمعیت ایران اقتضائات و نیازهایی دارد ،برنامهریز
و مدیر کشور باید این اقتضائات و نیازها را بفهمد که بتواند جمعیت را
اداره کند و کاری کند که جمعیت ادارهپذیر شود .اگر بخواهید همان
خط مرحوم عظیمی را در نظر بگیرید ،جامعه ایران تغییر زیادی داشته
است .در حال حاضر ما  14میلیون جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی
داریم و ســه چهار میلیون هم دانشجو؛ یعنی  14به عالوه  4میلیون
جمعیت داریم که با تحصیالت محشــورند .حرف من این است که
تغییراتی در صفات جمعیتی ما به وجود آمده است که منجر به یک
آگاهی ملی مبتنی بر این نکته شــده است که حواسمان به حساب
کاربری ملیمان باشد .همدلی نشانگر اخالقیات اجتماعی است و بیانگر
نوعی ظرفیتهای تمدنی در این جامعه است که به همین سادگی
نمیخواهند به هر حکومتی تمکین بدهند.

طبقات متوسط طبعا روحیه محافظهکاری هم دارند اما حافظه
تمدنی و فرهنگی ما بیکار نیســت و از بین نرفته است .این حافظه
تمدنی ،ادبیات و اخالقیات ایرانی همچنان در بخشــی از نیمههای
ناخــودآگاه اجتماعی و بخشهای خاموش اجتماعی ما وجود دارد و
به شــکلهای مختلف بروز میکند؛ اما متأسفانه شکلهای خالقی
پیدا نمیکند .یا تنها همدلی میکنند بدون اینکه همراهی کنند یا
محافظهکاری میکنند و مقداری هم عقالنیت به خرج میدهند .به
یک معنا میتوان این قضیه را به محافظهکاری تعبیر کرد ،به معنای
دیگر هم میتوان آن را یک نوع خرد جمعی دانست ،یک خرد جمعی
که نمیخواهد دوباره انقالب کند .خرد جمعی نسلهایی که بر اساس
تجربههایی که داشــتند احساس میکنند که اگر همه چیز زیر و رو
شــود ،اوضاع بدتر هم بشود .نوعی آگاهی نسبت به وضعیت جهان،
وضعیت حساس منطقه و سرزمین ،تنوعات قومی ،امکان واگرایی که
در این جامعه وجود دارد ،از بین رفتن زیرساختهای موجود وجود
دارد .شــاید اینها یک دانش ضمنی ملی و ســرزمینی دارند که به
اقتصاد ملی توجه میکنند .اجازه بدهید دو مثال عرض کنم .در سال
 57میانگین سالهای تحصیل بزرگســاالن ایرانی دو سال و ...بود؛
یعنی افراد  25سال به باال به طور میانگین دو سال و خردهای درس
خوانده بودند ،اکنون این میانگین نزدیک به  10سال است .این یک
نوع تحول در الیههای زیرین جامعه است که کار حکومت هم نیست،
کار همان میل تمدنی اســت که جامعه ایران را به تقاضای آموختن
ســوق میدهد ،با دنیا ارتباط برقرار میکند ،در شرایط جهانی قرار
میگیرد و خود را مقایســه میکند و میل بیشتری برای رشد پیدا
میکند .در ســال  79دسترســی به اینترنت در ایران  4درصد بود،
اکنون باالی  70درصد است .به طور متوسط ایرانیها  120دقیقه در
اینترنت هستند .ما در شاخص توسعه انسانی جزو کشورهای رده باال
هستیم؛ ما سرمایه انسانی آموزشپذیر داریم .در جمعیت ما صفاتی
به وجود آمده است که صفات کوچکی نیستند .تغییراتی در وضعیت
دموگرافیک ما به وجود آمده؛ یعنی جمعیت ایران صفات تازهای پیدا
کرده اســت .اگر نوزادان امروز را در نظر بگیرید ،میبینید که دارند
صفتهای تازهای از خود بروز میدهند؛ در واقع شــاهد یک توانایی،

اگر این گفته من در همین کالم بماند و در خصوص آن توضیح ندهم،
طبعا به یک خوشبینی ساده و مفرط تبدیل میشود .باید کامال تحلیل
شود و تمام سویههای آن بیان شــود .در این صورت است که تمام اما و
اگرها در کالم من وجود خواهد داشت؛ اما من میخواهم بگویم که همین
مردمی که دلشان میسوزد و میخواهند مرارتها کم شود و آزاد باشند،
از نظر رفتاری و فعلیت روحیهای که دارند ،هنوز نقایص بسیاری دارند .به
طور مثال تحمل ریسک در ایران پایین است .تحقیق کردیم ،دادههای آن
موجود است که چقدر اجتناب از نااطمینانی در ایران وجود دارد و طبق
این مطالعه این شــاخص در ایران خیلی باال است؛ یعنی مردم از ریسک
میگریزند .این مســئله نشاندهنده یک ضعف در رفتار اجتماعی است.
همچنین جهتگیری درازمدت در ایران ضعیف است .طبق بررسیهایی
که در ایران انجــام دادیم ،ما جهتگیری درازمدت خیلی خوبی نداریم؛
اما در عین حال شــاخصی داریم که وضعیت خوبی دارد و آن این است
که تمایل داریم از طریق اعمال خود به موفقیت برســیم و انسان موفقی
باشــیم .روح موفقیتطلبی و حس توفیقطلبی و پیشرفت همچنان در
ایران وجود دارد.

 این همدلی به همراهی نمیرسد؟
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 این گفته شما یک نوع خوشبینی در مقابل آن بدبینی که
همواره از خلق و خوی تغییرناپذیر ایرانیها میگویند ،است؟

 آیا این حس یک حس فردی است یا اینکه ظهور و بروز جمعی

هم پیدا میکند؟

بروز جمعی پیدا کرده که قابل پیمایش شــده اســت .حتما شما با
دیاسپورا یا مهاجران ایرانی آشنا هستید که در حال حاضر زیاد شده است.
مبلیتی ایرانی هم زیاد شده است .همینها نشاندهنده موفقیتخواهی
است .چرا کالسهای زبان در ایران زیاد شده است؟ آیا تنها یک مد است؟
من تصور نمیکنم که این گونه باشد .البته من خیلی ساده به این مسائل
نگاه نمیکنم و ناقد این مسئله هستم؛ من فقط میخواهم آن سویه مسئله
را یادآوری کنم که جامعه ایران گمراهکننده اســت .اکنون ما یک جامعه
پارادوکسیکالداریم.
 در این نقطهای که اکنون ایستادهایم ،شما چشمانداز جامعه ما
را چگونه میبینید؟

این مســئله مشــروط اســت .جامعه ایران از یک طرف به سمت
خودکشــی جمعی میرود؛ یعنی ممکن است که ما یک وضعیت بسیار
بدی در آینده داشته باشیم .یک سناریوی بسیار نگرانکنندهای در انتظار

زیرساختهای جامعه ایران بلوغ الزم را پیدا نکرده است .ما یک جامعه تودهای هستیم و سازمانیابی
درونی نداریم .حس مدنی داریم ،مردم تمایل به مشارکت اجتماعی دارند؛ اما تودهوار هستند و در نتیجه
نهاد مدنی و صنفی شکل نمیگیرد.

ما اســت .اما گفتم که ایران در خیلی از زمینهها رشــد داشته است؛ در
زیرساختهای انسانی ،علمی و اجتماعی رشد کرده است؛ اما برای اینکه
بتواند اینها را بروز بدهد به زمان نیاز داشــت و این زمان از جامعه ایران
گرفته شــده است .در سالهای گذشته من بارها تکرار کردهام که جامعه
ایران به زمان نیاز دارد.

ضعف جامعه مدنی است .آنقدر جامعه مدنی ما ضعیف است که ما چشم
میدوزیم به کنشگرانی که در مرز میان جامعه و حکومت هستند .در حال
حاضر تنها راه این اســت که ساختار سیاسی و قدرت نخست به صورت
خیلی آشکار رفتار خود را تغییر بدهد.

بدین طریق گرفته شــد که نهادهای اجتماعی ،سیاســی و کسانی
که قدرت تصمیمگیری و سیاستگذاری در ایران دارند ،سالخوردههایی
هستند که درک دقیقی از صفات جمعیتی ایران ندارند؛ یعنی نهادها از
وقایع عقب ماندهاند .ساخت ،سیستم ،تفکر و عادتوارههای نظام مدیریتی
ما از زیســتجهان جامعه خیلی فاصله دارد؛ یعنی زیستجهان جامعه
پیش رفته است؛ اما کســانی که قدرت دارند و برای این جامعه تصمیم
میگیرند ،با نسل جدید فاصله نسلی و شکاف نسلی دارند و زبان این نسل
را نمیفهمند .سیست م و نظام مدیریتی ما کودن هستند و هوشمندی کافی
نســبت به این زیستجهان ندارند و با دنیا هم آشنایی ندارند .همچنین
این سیستمها باورهای متحجر ،ایدئولوژی و دگمهایی دارند که بین آنها
و واقعیت فاصله ایجاد کرده اســت .ایدئولوژی را معرفت کاذب میدانند؛
این ایدئولوژی سبب شده اســت که دنیایی برای خود داشته باشند که
واقعیــت ندارد و با همان معرفت جامعه را مدیریت میکنند .البته رانت،
قدرت ،ریاست و جاهطلبی هم در جای خود وجود دارد .مجموع این مسائل
دست به دست هم میدهند و سبب میشوند که ما بر خط ژئواکونومیک
حرکتنکنیم.
درک از ســرزمین و آینده در ایران نیســت و این سبب میشود که
لبههای سیاسی ما با دنیا دچار تنش شود؛ یعنی ما یک سیاست خارجی
متشنج پیدا میکنیم که سبب میشود وضعیت منطقهای و بینالمللی
ما متشــنج شود و امکانهای صلح روز به روز کم میشود .منظور میشل
دوســرتو كه میگوید  Walking in the cityاین است که مردم حتی
وقتی هم که آزادی ندارند با راه رفتن در شهر میتوانند ابراز وجود کنند
و خود را اثبات کنند ،تأثیر بگذارند و نقش خود را به شهر بزنند .در تمام
سیســتمها تقریبا ما شاهد چنین گروه تازهای از ایرانیانی هستیم که در
جاهای مختلف دست به ابتکار میزنند .اینها فقط به زمان نیاز دارند که
نقش خود را به حکومت ثابت کنند ،چرا که متأســفانه حکومت گردش
قدرت ندارد و اجازه تغییرات نمیدهد؛ اما مردم ســعی میکنند تحمیل
کنند خواستهها و آمال اجتماعیشان را به حکومت .در این تغییر بحث
کنشگران مرزی خیلی مهم است

به یکباره برنمیگردد؛ اما اگر در یک فرایند در نظر بگیریم ،البته به
موقع ،برخواهد گشت .تمام مشکالت ما زمان است ،ما به طور مرتب زمان
را از دست میدهیم .در تاریخ ایران ائتالفها شکنندهاند؛ یعنی همیشه در
ایران ائتالف شکل میگیرد ،گروههای همسود به صورت عجوالنه شکل
میگیرد و این گروههای همســود در ویران کردن همسود هستند ،وقتی
میخواهند بسازند همسود نیستند.

 چگونه این زمان از جامعه ایران گرفته شده است؟


 کنشگران مرزی؟


به عنوان یک دانشآموز یک مفهومســازی انجام دادم که مورد توجه
متفکران قرار گرفته اســت .من پدیــدهای در ایران پیدا کردهام که فقط
هم مربوط به امروز نیســت و از دیرباز در تاریخ معاصر ما بوده است .این
کنشگران مرزی کسانی هســتند که در عین حال که در درون سیستم
هســتند و همان محافظهکاریها و یا با سیستم همراهی دارند و حتی
ذینفع هم هستند ،پایی هم در جامعه دارند و بین حوزه عمومی و سیستم
تردد میکنند؛ بنابراین بخشی از مطالبات اجتماعی را میفهمند .سبک
زندگی ،تحصیالت و ارتباطات اجتماعی آنها سبب شده است که در عین
بودن درون قدرت ،با منطق زیســت جهان امروز ایرانی هم تا حدی آشنا
باشند و گاهی هم نهیبهایی در جلسات قدرت به خود و قدرت میزنند.
در کنار زیرساختهای مدنی ،اجتماعی و آموزشی در جامعه ،یک ظرفیت
هم در خود سیســتمها داریم؛ در واقع بخشی از سفرای جامعه در قالب
کنشگران مرزی درون سیســتمهای قدرت قرار دارند و این هم ناشی از

 آیــا با این تغییر رفتار ،ســرمایه اجتماعی ازدســترفته یا

آسیبدیدهبازمیگردد؟

 چرا ائتالفها شکنندهاند؟


به این دلیل که زیرســاختهای جامعه ایران بلوغ الزم را پیدا نکرده
اســت .ما یک جامعه تودهای هستیم و سازمانیابی درونی نداریم .حس
مدنی داریم ،مردم تمایل به مشارکت اجتماعی دارند؛ اما تودهوار هستند و
در نتیجه نهاد مدنی و صنفی شکل نمیگیرد .البته که سیاستهای چند
دهه گذشته اجازه نداده و موضوع را امنیتی کرده است .مثال در حال حاضر
جمعیت در ایران یک مسئله امنیتی است ،اما هیچ وقت در ایران زاد و ولد
منشأ قدرت نبوده است ،هیچ وقت جمعیت بزرگ در ایران منشأ قدرت
نبوده است .تصور من این است که ما نباید ارجاع بدهیم به ذاتی در مردم
ایران که استبداد را بازتولید میکنند ،این جامعه یک جامعه استبدادی
است ،این جامعه یک جامعه کوتاهمدت و کلنگی است .ضمن احترام به
تمام نظریهپردازان به تصور من این گونه نیست .جامعه ایران یک جامعه
پیچیده و چندسویه است ،جامعهای است که اگر کنشگران موقعیتهای
مناسبی برای آن ایجاد کنند ،میتواند شخصیت جدیدی پیدا کند و خالق
شود .در حال حاضر هم ما از نظر زیرساختها توانایی این کار را داریم؛ اما
همین جمعیت میتواند به خودکشی جمعی دست بزند و در جامعه یک
واگرایی عظیم اتفاق بیفتد و هر کس گلیم خود را از آب بکشد.

 به نظر میرسد که برای جلوگیری از گسیختگیهای اجتماعی،
شاید رجوع به سرمایه اجتماعی یا ملی ،روشنفکران و کسانی که رانده
شدهاند ،اثربخش باشد.

نهادهای
اجتماعی،سیاسی
و کسانی که قدرت
تصمیمگیریو
سیاستگذاری
در ایران دارند،
سالخوردههایی
هستند که درک
دقیقی از صفات
جمعیتیایران
ندارند؛ یعنی
نهادها از وقایع
عقب ماندهاند

من معتقدم که این فرصتها را باید از کســانی که زمانی نماد قدرت
بودند و امروز به حاشیه رانده شده یا حذف شدهاند شروع کرد .اینها زمانی
با هم بودند ،با هم حکومت کردند؛ اگر از همینها شروع شود ،مردم یک
تغییر رفتار میبینند .اگر به موقع چنین حرکتی از سوی حکومت صورت
بگیرد ،کنشگران مرزی هم میتوانند واسطه تغییرات شوند؛ بنابراین به
عنوان کالم آخر ،هنوز هستی ایران نابود نشده است و آن هم به نظر من
به دلیل ســازگاری است که در این تمدن وجود دارد ،به دلیل زیستن در
بحرانهای تاریخی یاد گرفته است که چگونه بحرانها را از سر بگذراند.
این یک استعداد نسبی در جامعه است و با توجه به زمان که بیش از این
دیر نشود ،با توضیحات قبلی یک راه برونرفت برای ایران وجود دارد که
کلمه کلیدی آن کنش اســت ،کنش از کسانی که در قدرت قرار دارند تا
کنشگران مدنی .همیشه نباید از درون به مسئله نگاه کنیم ،مردمی که
میخواهند آزاد زندگی کنند ،باید هزینه بپردازند؛ پس فشار مدنی هم باید
وجود داشته باشد؛ اما عقالنیت اجتماعی هم میگوید که باید به گونهای
هزینه کرد که اثر داشته باشد و بتوانیم نتیجه بگیریم .اگر دیر بجنبیم به
سمت سناریوی تلخی خواهیم رفت ،ما باید تغییر کنیم و اگر تغییر نکنیم
از بین میرویم.
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آینده ما

[ آینده جامعه ]

آینده متفاوت بسته به
اراده مردم جامعه است

محمدرضا تاجیک در گفتوگو با «آیندهنگر» از امروز و
فردای جامعه ایران میگوید

چرا باید خواند:
بحران اقتصادی که
آغاز میشود ،این
تنها عرصه معاش
مردم نیست که از آن
متاثر است و جامعه
و سیاست هم راهی
برای این معضل
میجوید .برای همین
جامعهشناسی و علوم
سیاسی هم به ارائه
راهحل میپردازد .این
گفتوگو را بخوانید.

امروزه مشــکالت اقتصادی ابعاد تازهای پیدا کرده
است؛ از صفهای تشکیلشده برای مرغ و گوشت گرفته
تا تعطیلی کارخانهها .شما ریشه این مشکالت را چگونه
ارزیابی میکنید؟ آیا این مشکالت گذرا هستند یا اینکه
مسائلی هستند که ممکن است در درازمدت مشکالت
ابعاد دیگری برای جامعه ایرانی بهوجود بیاورد؟

بحران در جامعه یک چهره ژانوســی دارد ،درســت
همانند آسیب است ،مثل روانزخم و تروما است .هم آب
است و هم آتش؛ هم براندازانه است ،هم سازنده .جامعهای
که بحران نداشــته باشــد ،جامعهای که تالطم و تروما
نداشته باشد ،هرچه باشد ،جامعه نیست .مهم این است
که انسانهای جامعه با این تروماها ،روانزخمها و بحرانها
چگونه مواجه شــوند .آیا این بحرانها موجب خمودگی،
انســداد و انجماد میشــود یا منجر به یک حرکت رو به
جلو میشود؟ آیا در فردای بعد از بحرانها ویرانهای بهجا
میماند یا تمدن ،تاریخ و ملت یک جامعه ققنوسوار از خاکستر خود برمیخیزند و فردای
دیگری و شرایط دیگری را ایجاد میکنند؟ بنابراین یک جامعه مثل یک بدن است .حتی برای
سالمتی و بالندگی بدن ،گاه نیاز است که بحران مصنوعی و شوک مصنوعی به بدن بدهید یا
ویروسی را به بدن تزریق کنید تا فضای دفاعی بدن را آماده کنید .طبیعتا تروماها ،بحرانها
سپر دفاعی روحی ،روانی ،احساسی ،اعتقادی یک جامعه را با چالش مواجه میکند .مسئله
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عکس :رضا معطریان

در پس پرده زمستان ،آفتابی رخشان به وسط اتاق
لیال ابراهیمیان
میتابد و او چشم دوخته به این تاللو؛ برای همین
از چهر ه ژانوسوار جامعه سخن میگوید به راحتی.
دبیر بخش توسعه
از پس هر ناامیدی و کرختی به دنبال درمانی است
برای جامعه .محمدرضا تاجیک ،استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است جامعه بدون
بحران و درد جامعه نیست .او امیدوار به طلوع آفتاب در آینده است و از تالش میگوید
تا انفعال .اما در این میانه نوع مواجهه جامعه و تدبیر تدبیرگران نکتهای است سیال که
مدام در گفتههای خود به آن دو و نوع کنششان اشاره میکند .اگر از بحران مصنوعی
در جامعه میگوید دل به تالش جامعه هم سپرده است و چشمانداز را نیکو میبیند .این
گفتوگو را بخوانید.

مهم این استکه آیا این سالح زخمآفرین میتواند به صورت سالح مرهمآفرین هم جلوه کند
یا نه؟ آیا این تروما وارد خاطرات دور و نزدیک جامعه میشود و آن را از حرکت بازمیدارد و
آنها را در یک جای تاریخشان میخکوب میکند؟ جامعه ما هم دچار چنین تالطمهایی است؛
اما ما یک ســطح دوم بحران هم داریم که به نظر من درباره آن کمتر بحث شــده است .به
تعبیر جامعهشناس معروف ،ژیژک ،میتوان اسم این سطح دوم بحران را «بحران مصنوعی»
گذاشــت .در این فضا بحران مصنوعی ،بحرانهایی هستند که تدبیرگران منزل ،آنگاه که
میخواهند عمارت کنند ،عمارت نمیکنند ،ویران میکنند ،آنگاه که میخواهند بحرانی را
تدبیر کنند ،بر عمق و دامنه بحران میافزایند و در حاشیه و امتداد آن بحرانهای دیگری را
تولید و بازتولید میکنند و تدبیرشان تبدیل به تدمیر میشود؛ یعنی از تدبیر آنها مرگ و آفت
برمیخیزد .در چنین فضایی است که مشکل در یک سیستم جدی میشود .وقتی که یک
سیستم نمیتواند بحران و تروما را هضم کند ،دچار گسست میشود و کسانی که میخواهند
این گسســت را پر کنند و پوشش دهند ،بر دامنه و عمق گسست میافزایند و آن را تکثیر
میکنند .آنچه که امروز ما در جامعه تجربه میکنیم ،عمدتا از نوع دوم بحران اســت که به
صورت مصنوعی تزریق میشود .اگر من بخواهم کمی وسیعتر به بحران مصنوعی نگاه کنم
و از محدوده تعریفی ژیژکی خارج شوم ،شاید بتوان گفت نوعی از بحرانهایی که عامدانه و
غیرعامدانه توسط تدبیرگران منزل تزریق میشود؛ یعنی با فسادی که ایجاد میشود ،بستر
آن فراهم و در سیستم رخنه ایجاد میشود ،سیستم نمیتواند نظم شایسته و بایسته خود را
داشته باشد و آن را تقویت کند و خردهسیستمها یکدیگر را به چالش میطلبند ،از هم فاصله
میگیرند و یکدیگر را خنثی میکنند؛ بنابراین سیستم و جامعه کاریکاتوریزه میشود و چون
امکان مدیریت وجود ندارد که کل سیستم به صورت یک سازواره و یک بدن ارگانیک مدیریت

جامعهای که بحران نداشته باشد ،جامعهای که تالطم و تروما نداشته باشد ،هرچه باشد ،جامعه نیست .اما
مهم این است که انسانهای جامعه با این تروماها ،روانزخمها و بحرانها چگونه مواجه شوند .آیا این
بحرانها موجب خمودگی ،انسداد و انجماد میشود یا منجر به یک حرکت روبهجلو میشود؟

شود ،با سیستمی مواجه میشویم که سری بسیار فربه دارد ،دستی بسیار کوتاه دارد ،یک پا
بلند و یک پا کوتاه است و این بدن همواره مستعد بحران است.
به وجه خوب و بد این بحرانها اشاره کردید ،این وجوه را کجا میتوانیم پیگیری
کنیم و دامنه آن تا کجا است؟

این دو چهره بهطور بالقوه درون بحران وجود دارد؛ اما بالفعل شــدن هر یک از این دو
چهره به این بستگی دارد که تدبیرگران منزل ،اربابان قدرت و سیاست یک جامعه چگونه
با این بحران مواجه میشوند .به قول سعدی این رخداد حادث میشود ،خواه پند گیر ،خواه
مالل .بعضی از تدبیرگران منزل پند میگیرند و بحران را دستمایه قرار میدهند برای اینکه
تغییری حاصل شود .اما بعضی هم مالل میگیرند و در مقابل بحرانها منفعل میشوند ،در
چنین فضایی بحران چهره براندازانه ،کریه و تخریبگر خود را نشــان میدهد .جامعه باید
آماده باشد؛ در غیر این صورت حکایت جامعه و تدبیرگرانش همانند حکایت کتاب چلمیها
میشود .کتاب چلمیها روایت جامعهای است که تعریفی از بحران نداشتند؛ یعنی بحرانها
در سطوح مختلف حادث میشدند؛ اما ایماژی در تدبیرگران نسبت به بحران وجود نداشت،
مفهوم بحران در ادبیات و گفتمانشــان معنایی نداشت؛ بنابراین آنها با بحرانهای گوناگون
مواجه میشدند؛ اما واکنشی نشان نمیدادند .این مشکل گاهی در نتیجه ناآشنایی با چهره
بحران است ،گاهی هم به این دلیل است که سیستم کرخت میشود؛ کرختی سیستم سبب
میشود که بحرانها عظیم و عظیمتر و مخرب و مخربتر در جامعه حادث شوند؛ اما در مقابل
آنها تدبیری صورت نگیرد و این بحرانها بهمنوار پیش میروند و خود را تقویت میکنند و
فربهتر و مخربتر میشوند .در شرایط بحران باید تدبیر کرد که آن چیزی که از ماست که بر
ماست ،کجا است؟ در غیر این صورت خیلی از بحرانها طبیعت جامعه است.
تبعات کرختی در جامعه بیشتر است یا در حوزه سیاست و سیاستگذاری؟

در هر دو خطرناک اســت .جامعه کرخت هیــچگاه در مقابل آن چیزی که با آن مواجه
میشــود از خود واکنش نشــان نمیدهد ،یک جامعه منفعلی است که به نوعی خمودگی
آموختهشده ،گرفتار شــده است .در روانشناسی وقتی در خصوص خمودگی آموختهشده
سخن میگوییم ،در واقع راجع به نوعی از انفعال سخن میگوییم که فرض فرد بر این است
که این بحرانها تقدیر ما اســت و ما ناگزیر از تجربه بحرانها هستیم و این بحرانها امری
طبیعی هستند .جامعهای كه در لحظات مختلف تاریخی خود تروماهای مختلف و روانزخمها
و بحرانهای گوناگونی را تجربه کرده باشد ،گهگاه به نوعی خمودگی و کرختی میرسد که در
مقابل بحرانها واکنشی از خود نشان نمیدهد و از تدبیرگران منزل خود هم نمیخواهد که
واکنش نشان بدهند .این یک سوی مسئله است.
سویه دیگر مسئله این است که جامعه هشیار باشد ،نسبت به بحرانها حساس باشد؛ اما
همان طورکه گفتم ،اصحاب تدبیر ،اصحاب سیاست و قدرت در یک کرختی به سر میبرند
و در صورتی که بدن تدبیرگران جامعه کرخت شده باشد ،بحران بهصورت مضاعف خود را
نشان میدهد .یک طرف بحرانهایی است که جامعه را در بر میگیرد و تدبیرگران منزل با
سوءتدبیر خود بر دامنه آن میافزایند و بحران دیگر ،بحران شکافی است که به طور فزاینده
میان جامعه هشیار و حساس و نخبگان و اصحاب تدبیر ناهشیار و کرخت شکل میگیرد.
در اینجا میان دولت و مردم شکاف ایجاد میشود و رابطه مردم و حکومتها آنتاگونیستیک
میشود که منجر به بحرانهای دیگر اجتماعی در سطوح مختلف میشود .اینها را در طول
تاریخ تجربه کردیم؛ اما در تحلیل نهایی به نظر میرســد که وقتی اصحاب تدبیر و تصمیم
جامعه دچار کرختی میشوند ،خیلی خطرناکتر و بحرانزاتر است.
مشخصههای یک جامعه کرخت چیست که در زمانهای بحران نمیتواند راهحلی
بیابد و از آن خارج شود؟

به نظر من ابتدا باید ببینیم که علت کرخت شدن یک جامعه چیست؟ آیا طبیعت آن
اینگونه است؛ یعنی این جامعه کرخت متولد شده است و به لحاظ متابولیزم بدن کرخت
است یا اینکه این کرختی یک امر برساخته است؟ من معتقدم کرختی در جوامع یک امر
کامال برساخته است و یک امر طبیعی ،بدیهی و مربوط به ژن یک جامعه نیست؛ بنابراین اگر
معتقدیم که امر برساخته است ،باید ببینیم چه علل و عواملی در طول تاریخ حادث شده است
که این کرختی شکل گرفته است .به نظر من یکی از عوامل این کرختی ،یک نوع احساس
بیگانگی سیاسی است .انسانهای یک جامعه احساس میکنند که در ساحت سیاسی ،بیگانه

محسوب میشــوند و در تصمیمهایی که برای سرنوشت آنها اتخاذ میشود ،نقشی ندارند،
ابژهاند ،ســوژه نیســتند ،ابژههای قدرتاند ،ابژههای سیاستاند .به تعبیر فوکو به یک نظام
شبانکارگی عادت کردند .احساس میکنند رمههایی هستند که یک شبان آنها را هدایت
میکند و آن شبان است که تشخیص میدهد در کجا آنها را تیمار کند ،کجا به آنها غذا بدهد
و در کجا آنها را از آفات برهاند .عامل دیگری که به نظر من نقش دارد ،احســاس بیقدرتی
سیاسی است .انسانها احساس میکنند که فاقد قدرتاند و اساسا قدرت تأثیرگذاری ندارند.
در هیچ نقطهای از فرایند تصمیم و تدبیر جامعه خود نیســتند .جز در بیان سیاستمداران،
آنجایی که نیازمندند از مردم سخن بگویند و به نام مردم اهداف خود را پیش ببرند ،در جای
دیگری حضور ندارند .احســاس مهجوری سیاسی به آن دامن میزند که انسانها احساس
میکنند در فضای سیاســت و اجتماع خود یک حالت مهجور پیدا کردهاند و هیچ نقش و
نقاشی از آنها در فضا وجود ندارد .از سوی دیگر احساس نارضایتی سیاسی نسبت به شرایط
انسان را دچار خمودگی میکند که احساس میکند فضایی برای مشارکت وجود ندارد و به
حاشیه کشیده میشود .در متن جامعه جایی برای او نیست؛ بنابراین به صورت فزایندهای
نسبت به شرایط ناراضی است و به حاشیه کشیده میشود .این احساسات گوناگونی که فرد در
طول تاریخ خود تجربه میکند ،او را به نوعی خمودگی میکشاند و در نتیجه آن بدن جامعه
کرخت میشود .عرصه سیاست و بازی ،عرصه بزرگان است و عرصهبازی او نیست؛ بنابراین
عقل حکم میکند که وارد این فضا نشود یا عقل معطوف به معیشت و زندگی روزمره حکم
میکند که تا حد امکان از این فضا خارج شود؛ از این رو نسبت به فراز و فرودهای جامعه خود
بیاعتنا میشود ،نسبت به بحرانهایی که جامعه را در بر میگیرد ،بیاعتنا میشود .باالتر از
آن ،این اتفاق رخ میدهد که یک جامعه به علت همین نارضایتی و همین احساس بیقدرتی و
مهجوری ،از بحرانها استقبال میکند و مفروضش این است که باید بحرانها در جامعه جاری
شود و ره به تغییر و تحول ببرد؛ بنابراین به اشکال گوناگون در و دریچه را باز و مسیر را برای
ظهور و بروز بحران هموار میکند و خود هم این فضا را تشدید میکند؛ بنابراین یک جامعه
به علل مختلفی میتواند دچار این خمودگی شود و یکی از آنها به تعبیر گار یک نوع احساس
روانشــناختی است که این احساس به او میگوید در فردای هر تغییری ،همان چیزی که
نفی شده است،بازتولید شده است و به طور مثال تاریخ ما ،تاریخ توالی استبداد است و زمانی
که چنین رویکردی داشته باشد که در فردای هر تغییری اسیر استبداد دیگری شده است و
هزینههایی که برای تغییرات بزرگ صرف کرده است به آن چیزی که در تخیل و رویاهایش
داشــته ،منجر نشده است ،دچار یک نوع خمودگی میشود و از تغییر گذر میکند و اجازه
میدهد که بحرانها روح و روان جامعه را در بر بگیرد چرا که در فردای آن شکل دیگری از
تروما ،روانزخم و بحرانها بازتولید میشود .این جمله امسال دریغ از پارسال در ادبیات ایرانی
بارز شده و به یک نوستالژی تبدیل شده است که او را یک گام به عقب میبرد و از گذشتگان

نکتههایی که باید بدانید
[یک جامعه منفعلی است که به نوعی خمودگی آموختهشده ،گرفتار
شده است .در روانشناسی وقتی در خصوص خمودگی آموختهشده سخن
میگوییم ،در واقع راجع به نوعی از انفعال سخن میگوییم که فرض فرد
بر این است که این بحرانها تقدیر ما است و ما ناگزیر از تجربه بحرانها
هستیم.
[یک طرف بحرانهایی است که جامعه را در بر میگیرد و تدبیرگران منزل
با سو ءتدبیر خود بر دامنه آن میافزایند و بحران دیگر ،بحران شکافی است
که به طور فزاینده میان جامعه هشیار و حساس و نخبگان و اصحاب تدبیر
ناهشیار و کرخت شکل میگیرد.
[آینده متفاوت موضوع اراده است .یک راه پیدا است و آن راه هم این
است که امید داشته باشیم .در هر شرایطی باید جلو رفت و تالش کرد که با
امید به آیندهای بهتر راه را هموار کرد ،نه اینکه به انتظار نشست که آینده
تغییر را برای ما به ارمغان بیاورد.
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آینده ما
یاد میکند .آنچه که ما در جامعه امروز خود میبینیم ،یک رتروتوپیایی است؛ یعنی بازگشتی
به عقب که یوتوپیای خود را در گذشته جستوجو میکند ،نه در آینده .به گذشت ه بازمیگردد
و فرضش این است که گذشته بهتری داشته است و مناسبات سیاسی اجتماعی در گذشته
بهتر بوده است و به نظر من همین مسئله بر کرختی جامعه میافزاید.
 در مقابل این نکته که به کرختی جامعه اشاره میکنید ،برخی از پویایی جامعه ایرانی
میگویند.

بیتردید نمیتوان به طور قطع فرض کرد که جامعه امروز یک جامعه کرخت اســت .من
عرض کردم که چه عواملی ســبب میشود که جامعه کرخت شود؛ اما به این معنا نیست که
جامعه امروز ایرانی یک جامعه کرخت است .جامعه ایران امروز در مقابل محرکهای مختلف
واکنش نشــان میدهد .اتفاقا روح و روان حساســی پیدا کرده است و نسبت به محرکهای
کوچک هم واکنش نشان میدهد و گاه تناسبی میان محرک و واکنش وجود ندارد؛ یعنی یک
محرک کوچک میتواند یک واکنش بزرگ را تولید کند .علت هم این است که در پشت روح
و روان انسان ایرانی یک تاریخ طوالنی از تروماهای مختلف و روانزخمهای مختلف وجود دارد
که وقتی در یک جا روزنهای پیدا میکند ،به صورت واکنشهای رادیکال جلوهگر میشــود و
چــون مجال بروز و ظهور وضعیت دموکراتیک و مدنی هم پیدا نمیکند بروز و ظهورش هم
حالت شورشی و غیردموکراتیک پیدا میکند .به نظر من جامعه امروز ایرانی ،جامعه بسیار پویا،
آگاه و به شدت سیاسی است و نسبت به مسائل داخلی و خارجی خود به نحوی تحلیل دارد،
نسبت به سرنوشت خود حساس اســت و به لحاظ یک سرمایه گرانسنگ تاریخی آموخته
است که چگونه در مواقعی که در و دروازهها بستهاند ،از روزنهها عبور کند .آموخته که وقتی
سیاســت به او اجازه نمیدهد که با زبان مرسوم و معروف سیاست سخن بگوید ،چگونه یک
لوترا و زبان سیاسی به راه بیندازد .لوترا یک زبان نسبتا زرگری است که میتوان در وادیهای
مختلف سیاسی اجتماعی به کار برد .چگونه میتواند نوعی بیمعنیگویی داشته باشد ،چگونه
میتواند با بیان طنز صحبت کند .چگونه میتواند با بیان شعر مطالب مورد نظر خود را انتقال
دهد .چگونه میتواند با داستانها ،خاطرات و روایتهای کوتاه مطلب خود را بیان کند .ما در
تاریخ ایرانی گروهی داریم که به آنها عقالی مجانین میگفتند؛ یعنی کســانی که خود را به
جهل میزدند ،خود را به مجنونی میزدند؛ اما به شدت عاقل بودند .حتی فالسفه ما همچون
فارابی از پنهاننویسی میگوید و در شرایط زمان خود اگر نمیتوانست حرفش را صریح بیان
کند ،پنهان مینوشت تا نسلهای بعدی آن را درک کنند؛ بنابراین انسان ایرانی زمانی که به
بنبستهای متفاوت برمیخورده است ،مسیر را به شکل دیگری باز میکرده و از این هشیاری
و تجربه گرانسنگ تاریخی برخوردار است و به نظر من جامعه ایرانی یک جامعه دینامیک و
بسیار هوشیار است .به همین دلیل تدبیرگران منزل سیاسی باید بسیار متوجه این خصوصیات
و ویژگیهای جامعه و انسان ایرانی باشند و بدانند که به تعبیر بدیو جامعه ایرانی میتواند موجد
رخدادهای گوناگونی باشد که قابل پیشبینی نیستند ،نه در صورت و سیرت ،نه در زمان حادث
شدن و نه در حجم و گستره حادث شدن آنها .دفعتا از هیچ کجا و همه جا نازل میشوند .به
اشکال گوناگونی که قابل پیشبینی نیستند حادث میشوند .در هر صورت جامعه ما چنین
استعدادی دارد و کسانی که میخواهند تدبیر کنند باید همواره جامعه ایرانی را با این دیدگاه
ببینند نه جامعه کرختی که منفعل است.
آیا این تحلیل شما معطوف به حضور مردم در انتخاباتها است؟

منظور من تمام اشکال کنشی و واکنشی مردم است ،چه آنجا که شکل قانونی میگیرد
و خواسته و تقاضای خود را از رهگذر یک ساز و کار قانونی اعمال میکند و با ورود به صحنه
قدرت انتخاب میکند یا اجازه نمیدهد گروهی که بر اساس فرض او نمیتواند جامعه را تدبیر
کند وارد صحنه سیاست شود ،چه آنجایی که مسیر قانونی را جوابگو نمیبیند و به شکلهای
غیرقانونی دســت به عمل میزند .در هر صورت این خیزشهای خاصی اســت که ما تجربه
میکنیم ،شورشها و فضاهای خاصی است که در شهرهای مختلف شکل میگیرد کهگاهی
به خشونت کشیده و رادیکال و گسترده میشود و گاهی تقاضاها از حالت اولیه خارج میشود.
این فضاها را ما به طور روزانه در جامعه تجربه میکنیم .مهم این اســت که چه فضایی برای
کنش و واکنش انسان ایرانی باز است .همان گونه که گفتم ،انسان ایرانی وقتی مسیر قانونی را
برای کنش و واکنشهای خود هموار نمیبیند ،دچار کرختی و خمودگی نمیشود بلکه مسیر
دیگری را باز میکند و آن مســیر میتواند ضرورتا هم قانونی و هم مدنی نباشد و میتواند به
24
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صورت اشکال رادیکال و خشن جلوهگر شود.

شما در صحبتهای خود از دو مفهوم بحران مصنوعی و جامعه هشیار ایرانی استفاده
کردید ،گفته میشود که همین جامعه هشیار گاه برای نفع شخصی با بحرانهای مصنوعی
همراه میشود .به نظر شما دلیل چنین کنشهایی در جامعه هشیار چیست؟

برای پاسخ به این سؤال شما باید یک تمهید کوتاه نظری ایجاد کنم و آن تعبیری است
که الکالو به کار میبرد .الکالو میگوید جامعه ناممکن است؛ در واقع از نظر او جامعه به عنوان
یک کلیت و تمامیت ناممکن است .جامعه ترکیبی از هویتهای متکثر است که در ارتباط با
هم تولید جامعه میکنند نه در مستحیل شدن در هم؛ بنابراین وقتی از جامعه صحبت میکنیم
باید با اندکی تسامح صحبت کنیم که آیا میتوانیم حکمی را جاری کنیم که تمامی هویتهای
جامعه را در بر بگیرد؟ میتوانیم به نام نامی جامعه به عنوان یک کلیت و تمامیت صحبت کنیم
یا نه ،هر زمان که از جامعه میگوییم ،در خصوص برخی از انســانهای یک جامعه صحبت
میکنیم؟ برخی از انسانهای جامعه چنین کنشهایی داشتند و برخی دیگر کنشهای دیگری
داشــتند .مهم این است که ما تسری ندهیم و دچار نگاه ارتدوکسی و ایدئولوژیک نشویم که
همواره به نام نامی ملت سخن بگوییم .آیا ما جامعه را یگانه پنداشتیم ،آیا جامعه دارای یک
هویت واحد اســت که همه کپی یکدیگرند ،سخن و واکنش یک نفر یعنی سخن و واکنش
همه؟ یا نه در این جامعه عالیق ،سالیق و مواضع مختلف است؟ خردهگفتمانهای مختلف و
احساسهای مختلفی وجود دارد و در شرایطی که عدهای به یک نوع فضا را بازنمایی میکنند،
دیگران به شکل دیگری همان فضا را بازنمایی میکنند .به طور مثال در مقابل یک نوع کمبود
گروههای مختلف کنشهای متفاوتی از خود نشان میدهند؛ بنابراین من معتقدم که وقتی از
جامعه صحبت میکنیم ،باید متوجه این فضا باشیم ،به ویژه در خصوص جامعه ایرانی .جامعه
ایرانی از گذشته یک جامعه کثیرالملت بوده است با کثرت فرهنگ و اقوام گوناگون .و در میان
قومیتهــا هم هفتاد و دو ملت وجــود دارد ،در میان اقوام ترک ،فارس ،کرد و بلوچ هم یگانه
نیستند؛ بنابراین یک جامعهای است کامال متکثر .باید ببینیم در مقابل مسائل و مشکالت جامعه
قشرهای مختلف چه فانکشنی از خود نشان میدهند؛ بنابراین به طور مثال ما نمیتوانیم کنش
و واکنش عدهای را نسبت به حقوق زنان ،حضور آنها در ورزشگاه و ...به کل جامعه تسری بدهیم
و فرضمان بر این باشد که کل جامعه به این صورت فکر میکنند .بافتها و ترکیبهای مختلفی
وجود دارد و زمانی که تحلیل میکنیم ،اگر میخواهیم یک نگاه جامعهشناختی داشته باشیم
باید به گوناگونی جامعه ایرانی توجه جدی داشته باشیم.
زمانی که جامعه درگیر امر معاش میشود؛ سپهر گفتمانی تحتتاثیر این نکته قرار
میگیرد.

من کتابی با عنوان «زیســت جنبش» در دســت تالیف دارم؛ منظورم جنبشهایی است
که معطوف به زندگیاند .ما جنبشهایی را تجربه میکنیم که معطوف به آرمانها نیســتند؛
یعنی یوتوپیاساز نیستند ،معطوف به زندگی روزمره هستندEvery day life, every day“ ،
 ،”politicsزندگی روزمره ،سیاست روزمره .سیاست وارد فضای زندگی روزمره و معاش مردم
میشــود و این انضمامیترین الیهای است که مردم به صورت روزمره آن را تجربه میکنند و
طبیعتا حیات خود را در آن معنا میکنند ،امنیت خود را در آن فضا معنا میکنند و آن را با تمام
وجود خود احساس میکنند؛ بنابراین مسئله معاش میتواند گروههای مختلف قومی ،فرهنگی،
جنسی و سنی را به هم گره بزند .یک نودال پوینت است ،به تعبیر لکان نقطه آجیدن است،
جایی است که بخیهدوزی میشود و کثرتها در اینجا بخیه میشوند و نقطه آجیدن آنها را به
هم قفل میکند .امر معاش به این دلیل که این خاصیت را دارد که در اقشار مختلف به صورت
یک مســئله بروز کند و یک مسئله انضمامی است که انسانها به طور روزمره در لحظههای
زندگی خود آن را لمس میکنند و دمی نمیتوانند از آن فارغ باشند و در همهجا با آنان است،
میتواند کثرتهای جامعه را به هم گره بزند ،یک نوع وحدت ایجاد کند و به تعبیر الکالو یک
نوع حرکت پوپولیستی پیرامون مطالبه ایجاد کند .یک مطالبه انضمامی میان اقشار مختلف
واحد میشود و در همین نقطه است که گره میخورد .به نظر من در جامعه امروز ما این امر
انضمامی و معطوف به زندگی روزمره مردم ،از چنین استعدادی برخوردار است که در قامت یک
نودال پوینت جلوه کند ،در قامت یک نقطه آجیدن و نقطه بخیهدوزی عمل کند و کثرتهای
گوناگون جامعه را به هم گره بزند .فراموش نکنید که ضرورتی ندارد که تمام گروههای اجتماعی
ذاتا مسئله معاش داشته باشند؛ اما وقتی پیرامون معاش چنین حرکتی ایجاد میشود چون

بحران مصنوعی ،بحرانی است که تدبیرگران منزل ،آنگاه که میخواهند عمارت کنند ،عمارت نمیکنند ،ویران میکنند،
آنگاه که میخواهند بحرانی را تدبیر کنند ،بر عمق و دامنه بحران میافزایند و در حاشیه و امتداد آن بحرانهای دیگری را
تولید و بازتولید میکنند و تدبیرشان تبدیل به تدمیر میشود؛ یعنی از تدبیر آنها مرگ و آفت برمیخیزد.

میتواند قشــرهای پایین جامعه را وارد صحنه کند ،سایر گروهها هم با انگیزههای مختلف و
نیازهای متفاوت به این گروه میپیوندند و آن کلونی ایجاد میشود؛ بنابراین باید توجه داشته
باشیم که جامعه امروز ما به علت مشکالت جدی اقتصادی ،هفت دهکی که تقریبا در مرز خط
فقر قرار دارند ،فاصله جدی طبقاتی که به صورت روزافزونی روح و روان جامعه را آزار میدهد،
قشر بسیار اندکی که باالی  90درصد جامعه را در دست دارند و قشر وسیعی که فقط از 10
درصد ثروت جامعه بهره میبرند ،احساس بیعدالتی و به قول گار احساس محرومیت ایجاد
میکند و این احســاس میتواند بسیار خطرناک باشد و میتواند موجد اعتراضهای رادیکال
اجتماعی شود.گاه احساس محرومیت عمیقتر از خود محرومیت عمل میکند .شما ممکن
است بورژوا باشید؛ اما احساس محرومیت کنید ،همین احساس شمای بورژوا را به کف خیابان
میکشاند .ممکن است پرولتاریا باشید؛ اما احساس محرومیت نداشته باشید؛ بنابراین حرکتی
نمیکنید و در خانه مینشینید .به سخن حضرت علی میرسیم که میگوید متعجبم از مردمی
که نان شب ندارند بخورند؛ اما شمشیر برنمیکشند؛ بنابراین شما میتوانید در محرومیت به سر
ببرید؛ اما احساس محرومیت نداشته باشید .در جامعه امروز ما این احساس است که تسری پیدا
میکند حتی به طبقه متوسط ،حتی به طبقه باالی اجتماعی و این میتواند جنبشی را ایجاد
کند که هم پرولتاریا در آن باشد ،هم خردهبورژوا و هم بورژوا؛ یعنی این سه قشر با هم متحد
شوند و این یک مشکل بسیار جدی امروز و فردای جامعه ما است.
توجو کرد؟
 دلیل این اتحاد چیست و ریشههای آن را در کجا میتوان جس 

این نوع همبستگیها بیشتر یک نوع همبستگی تاکتیکی هستند .در گذشته همبستگیها
ایدئولوژیک بودند ،مثال اگر شما میخواستید یک جنبش ایجاد کنید ،باید نوعی از همبستگی
ایدئولوژیک را میداشتید ،یک نوع همبستگی هویتی را باید شکل میدادید ،باید این همبستگی
را در یک فضای گفتمانی شکل میدادید .امروز این همبستگیها شکل تاکتیکی پیدا کردهاند
و موردی شدهاند؛ یعنی یک نوع جمع و جمعبودگی پیرامون یک مطالبه ایجاد میشود و فردا
که مطالبه تحقق مییابد ،مطالبه دیگری مطرح میشــود و پیرامون آن جمع دیگری ایجاد
میشــود؛ یعنی حلقههای مختلفی که انسانها را به هم وصل میکند و این حلقهها لزوما از
جنس ایدئولوژی نیستند ،از جنس آرمانها نیستند ،از جنس رویاها و آرزوها نیستند ،از جنس
واقعیتهای زندگی روزمره مردم هستند که میتواند اقشار و طبقات مختلف را پیرامون یک
مطالبه یا مطالبات گوناگونی که یک مجرا پیدا میکند ،برای بروز و ظهور به هم گره بزند؛ یعنی
آن حرکتی که ایجاد شده ،پیرامون مطالبه اقتصادی بوده است؛ اما در فردای آن گروههایی که
مطالبه جنسیتی ،قومیتی ،سیاسی و اجتماعی دارند به آن میپیوندند؛ بنابراین آن جمع لزوما
پیرامون یک ایدئولوژی متحد نشده است ،آن جمع پیرامون انگیزهها ،انگیختهها و مطالبات
گوناگون ایجاد شــده است که باید تمام تقاضاهای این جمع را پوشش داد که از حالت جمع
خارج شــود .این خصوصیت جنبشهای اخیر است که به یک معنا جنبشهای پست مدرن
است.
چرا بحران مصنوعی؟

در پس این امر عوامل مختلفی نهفته است .نخست این است که این تدبیرگران منزل در
واقع تدبیرگران خودخواندهای هستند و نه به لحاظ تجربه ،نه به لحاظ دانش از بلوغ برخوردارند
که مســائل جامعه را فهم کنند و راهکار ارائه کنند .به لحاظ تاریخی عرصه سیاست و قدرت
ما عمدتا عرصه تکتازی نخبهنماها بوده نه نخبگان ،که با تمهیدات مختلف بر سر قدرت قرار
گرفتهاند .همواره در عرصه سیاست و قدرت ما نخبگان در حاشیه قرار گرفتند .نخبهنماهایی که
نه به بلوغ سیاسی رسیدند و نه فهم سیاسی داشتند؛ از این رو بنا بر همین تجربه و فهمشان
هروقت که میخواهند درمان کننــد ،درمان نمیکنند ،بیمار میکنند ،هر وقت میخواهند
عمارت کنند ،ویران میکنند .این مسئله یکی از عوامل جدی است که در جامعه ما وجود دارد
و بحرانهای مصنوعی را تزریق میکند.
مســئله دوم ،دگمهای ایدئولوژیک و دگمهای شــخصیتی است که در پس و پشت نگاه
بســیاری از اینها نهفته است که بیشــتر تالش میکنند جامعه را از ورای نگاه خود ترجمه
کنند؛ کژ نگاه میکنند؛ بسیاری از اینها تالش میکنند که جامعه را شبیه نقاشی خود کنند،
تالش نمیکنند نقاشیشان را شبیه جامعه کنند .بنابراین این مسئله یک نوع فرافکنی است
که همواره فرضش بر این است که آنچه آنان میکنند ،نیکو میکنند .طبیعی است که به قول
عمی میشــود ،چشمها را میبندد ،گوشها را میبندد و زبانش هم
صم ٌ
آیه قرآنی دچار ٌ
بکم ٌ

نکتههایی که باید بدانید
[همواره در عرصه سیاست و قدرت ما نخبگان در حاشیه قرار گرفتند.
نخب هنماهایی که نه به بلوغ سیاسی رسیدند و نه فهم سیاسی داشتند؛ از این
رو بنا بر همین تجربه و فهمشان هر وقت که میخواهند درمان کنند ،درمان
نمیکنند،بیمارمیکنند.
[الکالو میگوید جامعه ناممکن است؛ جامعه بهعنوان یک کلیت و تمامیت
ناممکن است .جامعه ترکیبی از هویتهای متکثر است که در ارتباط با هم
تولید جامعه میکنند نه در مستحیل شدن در هم؛ وقتی از جامعه صحبت
میکنیم باید با اندکی تسامح صحبت کنیم.
[احساس نارضایتی سیاسی نسبت به شرایط انسان را دچار خمودگی
میکند که احساس میکند فضایی برای مشارکت وجود ندارد و به حاشیه
کشیدهمیشود.
[امروز همبستگیها شکل تاکتیکی پیدا کردهاند و موردی شدهاند؛ یعنی
یک نوع جمع و جمعبودگی پیرامون یک مطالبه ایجاد میشود و فردا که
مطالبه تحقق مییابد ،مطالبه دیگری مطرح میشود و پیرامون آن جمع
دیگری ایجاد میشود.

قاصر از این است که بیان کند؛ اما باالخره از این بحرانها حادث میشود .این فضایی است که
تجربه میکنیم و علل و عوامل مختلفی باعث میشود که نخبگان ما در نقش جزئی از راهحل
مشکالت جامعه بروز و ظهور نداشته باشند ،در نقش خود مشکل بروز و ظهور داشته باشند.
چشمانداز جامعه را چگونه میبینید؟

در پس پشت نامالیمات ،سنگینیها ،سختیها و دهشتها فرصتی هم نهفته است ،روزنهای
هم وجود دارد .جامعه ایرانی باید تجربههای تروماتیک تاریخی را از سر بگذراند تا به بلوغ برسد،
تا به فضایی برسد که راه خود را پیدا کند ،در انتخابات آگاهانه عمل کند ،آگاهانه وارد سیاست و
قدرت شود .ما باید یک دوران تاریخی را داشته باشیم ،نمیشود بدون کسب این تجربه تاریخی
دفعتا یک جهش دیالکتیکی داشته باشیم و از جامعهای سر دربیاوریم که این مشکالت را ندارد و
بحرانزایی نمیکند .در هر صورت جامعه ما قسمتی از آن چیزی است که بر آن حادث میشود؛
بنابراین جامعه خود ایجادکننده شرایطی است که بر او سیطره پیدا میکند .اگر بخواهیم این
فضا منتفی شود ،نیازمند تجربه تاریخی هستیم ،اینها هم جزئی از تجربه تاریخی ما است .باید
این اشکال مختلف را تجربه کنیم تا اندکاندک مسیر خود را برای یک آینده متفاوت پیدا کنیم.

پیدا کردن راهحل برای بحران از نظر شــما نوعی فرصت برای بازآفرینی و بازسازی
جامعه است؟

بله ،فرض من بر این است که بدون تجربه چنین بحرانهایی ما ره به جایی نمیبریم.
این گونه نیست که بهشت را بیبها بدهند .ما باید هزینه تاریخی خود را پرداخت کنیم ،ما باید
از خارستان عبور کنیم تا به گلستان برسیم .دفعتا نمیتوان جهش دیالکتیکی کرد و در فضایی
شــیرجه زد که کامال متفاوت است .باید شرایط را ساخت .تاریخ انسانها موضوع پیشبینی
نیســت ،تاریخ انسانها موضوع ارادی آنها است .بارها گفتهام ،به قول بودا ما آنچه هستیم که
دیــروز اراده کردیم ،آنچه فردا خواهیم بود که امــروز اراده میکنیم .بیاراده ما چیزی حادث
نمیشود .این گونه نیست که بیاراده ما فردای متفاوتی حادث شود؛ بنابراین اگر اراده فردایی
متفاوت داشته باشیم ،باید بدانیم که راه ناهموار است و زیرش دامها.
آیا در جامعه ایرانی نشانههایی از چنین خوشبینیای که شما دارید دیده میشود؟

آینده متفاوت موضوع اراده است .مسئله اصال خوشبینی یا بدبینی نیست ،یک راه پیدا است
و آن راه هم این است که امید داشته باشیم و برای تحقق این امیدها تالش کنیم و راه را هموار
کنیم .این راه یک راه هزارتو است ،نهراسیم که وارد این هزارتو شویم ،نهراسیم از اینکه در هر
گوشهای از این هزارتو چاه و چالهای است .از نرفتن نباید سرود ساخت ،در هر شرایطی باید جلو
رفت و تالش کرد که با امید به آیندهای بهتر راه را هموار کرد ،نه اینکه به انتظار نشست که
آینده تغییر را برای ما به ارمغان بیاورد.
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آینده ما
[ آینده کسب و کار ]

انقالب و سازوکارهای آن

نرمافزار یا سختافزار :مسئله فردای چهلسالگی

JJمقدمه
اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران
نظرســنجیای انجام داده و در آن «ارزیابی و تصورات
اعضای اتــاق بازرگانی تهران از عملکــرد اتاق» را در
شهریور  1397مســتند کرده است .نمونهای با حجم
 600نفر از میان  19052نفر اعضای اتاق نمونهگیری
شده و به سؤاالت پاســخ گفتهاند .برخی از مهمترین
محمد فاضلی
یافتههای این نظرسنجی به شرح زیر است:
عضو هیئت علمی دانشگاه
 76 .1درصد معتقدند که وضع بخش خصوصی نسبت
شهیدبهشتی
به  3-4سال اخیر بدتر شده است.
mfazeli114@gmail.com
 79 .2درصد معتقدند که چشــمانداز آینده اقتصادی
کشور به سوی بدتر شدن است و فقط  10درصد انتظار
چرا باید خواند:
دارند وضعیت اقتصادی بهتر شود.
اگر دوست دارید
 75 .3درصد معتقدند کــه وضع بخش خصوصی در
درباره وضعیت
سالهای آینده بدتر میشود.
ساختاری کشور و
 79 .4درصد سیاســتهای ارزی جدید را در جهت
تاثیر آن در اقتصاد
بوکار نمیدانند.
تقویت کس 
کشور بدانید ،خواندن
 64 .5درصد روند گذشــته منتهی به وضع کنونی و
این مقاله به شما
وضعیت آینده را یکسان میبینند.
توصیه میشود.
پاسخگویان نقش چهار ســازمان مالیات ،بانکها،
ســازمان گمرکات و بنادر و سازمان تأمین اجتماعی را
در فضای کسبوکار منفی میبینند ،یعنی درست سازمانهایی که وظیفه آنها تسهیل
کسبوکار است ،به دیده منفی نگریسته میشوند.
پنج یافته اول نشان میدهند که اعتماد به فضای کسبوکار در بین بخش خصوصی
ابدا ً شرایط مناسبی ندارد و در صورتی که بهبودهایی در فضای کسبوکار و شرایط کلی
اقتصاد ایران صورت نگیرد ،با توجه به شرایط تحریمها و فشارهای اقتصادی و سیاسی
ناشــی از آنها ،سال  1398را باید بسیار دشوار و فاقد محرکهایی در بخش خصوصی
برای سرمایهگذاری و بهبود تصور کرد .یافته ششم اما واقعیتی بسیار مهم در اقتصاد ایران
را آشکار میکند .چهار سازمانی که نقش بسیار مهم و اصلی در شکل دادن به سازوکارهای
کسبوکار دارند ،در کانون نگرش منفی بخش خصوصی قرار گرفتهاند .سازمانهای مذکور
به نوعی با بخش نرمافزاری فعالیت اقتصادی سروکار دارند .این سازمانها قاعدهگذاریهایی
را انجام میدهند و سازوکارهایی را فعال میکنند که در نهایت بر فعالیت اقتصادی اثر
میگذارد .نوع اثر این سازمانها از جنس اثر زیرساختهایی نظیر جاده ،بندر ،ریل با بقیه
سازههای زیرساختی نیست بلکه بخشهای مهمی از قاعده بازی اقتصاد را شکل میدهند.
ایرانیان بسیار به یاد میآورند گزارشهایی را که در آنها فهرستهای عریض و طویلی
از زیرســاختهای توسعه  -جاده ،ریل ،ســد ،شبکه ،نیروگاه ،کارخانه فوالد ،تأسیسات
آبرسانی ،مدرسه ،دانشگاه و - ...به عنوان دستاوردهای انقالب و نظام جمهوری اسالمی
ایران ذکر شده است .این فهرستها به مدد صدها میلیارد دالر منابع حاصل از فروش نفت،
صادرات منابع معدنی دیگر ،استفاده گسترده و گاه افراطی از منابع آب و خاک ،و زحمات
نیروی انسانی کشور حاصل شدهاند .من تردید ندارم که ساختن این گونه زیرساختها
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برای توسعه اقتصادی ضرورت دارند و بیگمان بخش مهمی از آنها دستاوردهایی قابل
احتراماند که همچون داراییهای ارزشــمند ملت ایران باید آنها را ارج نهاد و همچون
میراثی گرانبها که با هزینههای گزاف به دســت آمدهاند ،پاس داشت و همچون امانتی
برای نسلهای آتی به ایشان منتقل کرد .رویکردهایی که مولد چنین گزارشهایی هستند
از منظر «انقالب و ساختوساز» به مسئله توسعه مینگرند.
جمهوری اسالمی ایران را اما میتوان در چهلسالگیاش از زاویه دیگری نیز نگریست،
زاویهای که من بر آن نام «انقالب و ســازوکارها» میگذارم .سازوکارها از جنس نرمافزار
اداره کشور و قاعده بازی هستند .سختافزار کیفیت زندگی ،نیروگاهی است که برق تأمین
میکند و سدی است که آب شرب ،کشاورزی و صنعت را فراهم میکند ،اما سازوکار ناظر
بر مصرف این منابع ،بازارهای متشکل آب و انرژی ،نظام تعرفهگذاری و ساختار حقوقی
ناظر بر فعالیت اقتصادی و رعایت حقابههاست .سختافزار بهداشت و درمان ،بیمارستان
و درمانگاه است ،اما سازوکار پایدارسازی منابع مالی نظام بهداشت و درمان تجلی فیزیکی
ندارد و در قواعد حاکم بر روابط بیمهها و نظام درمان ،روابط حقوقی و مالی میان پزشک
و بیمار ،نظام تأمین مالی سالمت ،و روابط میان پیشگیری و درمان تجلی میکند .توسعه
زیرساختی و ساختوسازی بخش مالی و پولی را میتوان در دهها هزار شعبه بانک و تعدد
بانکها مشــاهده کرد ،اما توسعه سازوکارها را باید در تضمین سالمت و شفافیت نظام
بانکی ،کیفیت خدمات آن در مقایسه با نظام پولی بانکهای جهان و کارکرد آن در قبال
تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد دید .توسعه زیرساختی رسانه و ارتباطات را میتوان
در تعداد روزنامهها ،سایتها و شبکههای رادیویی و تلویزیونی ،و تعداد کاربران اینترنت
و تلفن همراه مشــاهده کرد ،اما بهبود سازوکارها را باید در میزان رعایت حقوق اساسی
رسانهها ،تضمین آزادیهای مدنی ایشان و بسط یافتن زیرساختهای حقوقی مختلفی که
تضمینکننده فعالیت شفاف و رقابتی در فضای رسانهای و ارتباطات باشند مشاهده کرد.
من جمهوری اســامی ایران را در چهلسالگی عمرش ،با خصیصه عدم توازن میان
بعد ساختوسازی و بعد سازوکاری آن معرفی میکنم .نظامی سیاسی که زیرساختهای
مشهودش را به مدد میلیاردها دالر منابع نفتی و استفاده گسترده از منابع طبیعی و انسانی
کشور گسترش داده است اما سازوکارهای تنظیمکننده قواعد بازی در زمین زیرساختها،
توسعهنیافته و ناهمساز با شرایط زیرساختها و ملزومات دنیای امروز هستند .من حتی
معتقدم کیفیت نامناسب برخی زیرساختها و هدررفتهایی که در برخی موارد صورت
گرفته  -نظیر شمار قابل توجه طرحها و پروژههایی که توجیه اقتصادی ،محیطزیستی
یا اجتماعی نداشتهاند و بعد از ساخت مضارشان بر منافعشان چربیده است؛ و پروژههایی
که علیرغم هزینههای گزافشان ،پایداری ندارند و به استخوان الی زخمهای جامعه بدل
شدهاند -ناشی از نقصان در سازوکارهای ناظر بر پیدایش ،طراحی ،تصویب و اجرای این
پروژهها بوده است.
پنج یافته نظرسنجی انجامشده توسط اتاق بازرگانی تهران نیز مؤید عدم توازن بین
سختافزار و نرمافزار اقتصادی و توسعه هستند .شکایت فعاالن بخش خصوصی متوجه
چهار سازمان نرمافزاری بوده و در گزارش هیچ اثری از اولویت یافتن زیرساختها در زمره
موانع مد نظر فعاالن بخش خصوصی مشاهده نمیشود.
JJتقابل سختافزار و نرمافزار در آمارهای بینالمللی
عدم توازن سختافزار و نرمافزار را میتوان در آمارهای بینالمللی مربوط به رتبهبندی

درآمدهای فراوان نفتی در چند دهه گذشته در قالب پروژههای عمرانی صرف شدهاند و شرایط زیرساختی حاضر را پدید آوردهاند ،اما متوسط رشد
اقتصادی و نرخهای سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته باالخص از سال  1390به این سو نشان میدهند این گونه سرمایههای زیرساختی
اگرچه تا حدودی الزم هستند ،اما برای تضمین موفقیت اقتصادی کفایت نمیکنند.

کشورها از نظر شــاخصهای مختلف نیز مشاهده کرد« .شاخص عملکرد لجستیک»
( )Logistic Performance Index-LPIتوســط بانک جهانی و بر اســاس شــش
زیرشاخص دیگر محاسبه میشود و دادههای آن از سال  2007برای  160کشور از جمله
جمهوری اســامی ایران (به استثنای سال  )2014در دسترس است .شش زیرشاخص
سازنده این شاخص عملکرد لجستیک عبارتاند از:
[کارآمدی مدیریت گمرکات و مرزها
[کیفیت زیرساخت تجارت و حملونقل
[سهولت انتقال بار با قیمتهای رقابتی
[کفایت و کیفیت خدمات لجستیکی
[قابلیت دنبال کردن محمولهها
[فراوانی رسیدن محمولهها طبق جدول زمانی مورد انتظار
هر شش زیرشاخص به نحوی وجه زیرساختی دارند اما زیرشاخص دوم یعنی «کیفیت
زیرساخت تجارت و حمل و نقل» ســختافزاریترین و کارآمدی مدیریت گمرکات و
مرزها ،نرمافزاریترین زیرشاخصی اســت که در این فهرست مشاهده میشود .جدول
شماره  1رتبه کلی ایران در این شاخص و دو زیرشاخص سختافزاری و نرمافزاری مؤثر
بر این شاخص را نشان میدهد.
جدول  .1رتبه زیرشاخصهای ایران در شاخص عملکرد لجستیک
سال

رتبه کلی

رتبه شاخص زیرساختی

رتبه شاخص مدیریت گمرکات

2007

78

66

62

2010

80

86

106

2012

112

100

126

2016

96

72

110

2018

64

63

71

رتبه شاخص زیرساختی ایران در همه پنج سال تحت بررسی ،از رتبه کلی ایران در
شاخص  LPIبهتر بوده است؛ حال آنکه رتبه شاخص مدیریت گمرکات در همه سالها
به استثنای سال  2007از رتبه کلی ایران بدتر بوده است.
رتبه کیفیت جادههای ایــران* با نمره ( 4.07از  7نمره) در جایگاه  63از میان 140
کشــور جهان قرار گرفته و از کیفیت جادههای کشورهایی نظیر نروژ ،جمهوری چک،
لهستان ،برزیل و روسیه ،و همچنین میانگین جهانی ( )4.05نیز بهتر است .میانگین نمره
کیفیت بنادر جهان در ســال  2015نیز  4.04بوده و ایران با نمره  3.9در رتبه  78قرار
داشته است .این رتبه از اندونزی (یکی از اقتصادهای موفق و نوظهور جنوب شرق آسیا) و
برزیل (رتبه  )119نیز بهتر بوده است.
شاخصهای زیرساختی فوق را وقتی با شاخصهای نشاندهنده ابعاد نرمافزاری محیط
اقتصادی ایران در ســال  2017مقایسه کنیم نکات مهمی آشکار خواهد شد .میانگین
شاخص حاکمیت قانون که بین  -2.5و  +2.5تغییر میکند در سال  2017معادل -0.04
بوده ولی برای ایران  -0.68بوده و ایران را در رتبه  139قرار داده است .شاخص اثربخشی
دولت بهطور میانگین در جهان  -0.02بوده و برای ایران  -0.19محاسبه شده و ایران را
در رتبه  103جهان قرار داده است .نمره شاخص کنترل فساد بهطور متوسط در جهان
 -0.04بوده و برای ایران  -0.81است که ایران را در رتبه  152جهان قرار میدهد .نمره
شاخص ادراک فساد بهطور متوسط در سال  2016معادل  43بوده است ( 100به معنای
فقدان فســاد است) .این شاخص برای ایران معادل  29بوده و ایران را در رتب ه  129قرار
داده است.
نمره شاخص ریسک سیاسی کوتاهمدت که میانگین آن در جهان  3است برای ایران
( 7باالترین ســطح) ارزیابی شده است .نمره ریسک مبادالت هم که برای جهان بهطور
میانگین  4ارزیابی شده برای ایران عدد  7محاسبه شده است.

JJسخن آخر
تحلیلهای کمی بسیاری میتوان با استفاده از آمارهای بینالمللی درباره جایگاه ایران
در شاخصهای سختافزاری و نرمافزاری انجام داد و شواهد بیشتری درباره عدم توازن
ابعاد سختافزاری و نرمافزاری کسبوکار و توسعه در ایران ارائه كرد ،اما همین مختصر نیز
نشان میدهد که گالیه فعاالن بخش خصوصی از چهار سازمان مرتبط با ابعاد نرمافزاری
کسبوکار و پررنگ نشدن مقوالت زیرساختی در اظهارنظرهای ایشان ابدا ًبیجهت نیست.
شواهد مختصر ارائهشده نشان میدهد سرمایهگذاریهای صورتگرفته در زیرساختهای
ایران در چهار دهه گذشته ،سبب شده نمره کیفیت زیرساختها به جهاتی از اقتصادهای
نوظهوری نظیر برزیل ،لهستان و اندونزی ،و اقتصادهایی نظیر بوتسوانا که در دو سه دهه
گذشته دارای عملکردهای مناسب ارزیابی شدهاند نیز بهتر باشد .این در حالی است که
شاخصهای مرتبط با آنچه عمدتاً حکمرانی خوب خوانده میشود در وضعیت نامناسبی
است.
درآمدهــای فراوان نفتی در چند دهه گذشــته در قالــب پروژههای عمرانی صرف
شدهاند و شرایط زیرساختی حاضر را پدید آوردهاند ،اما متوسط رشد اقتصادی و نرخهای
ســرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در یک دهه گذشــته باالخص از سال  1390به این
سو نشان میدهند این گونه سرمایههای زیرساختی اگرچه تا حدودی الزم هستند ،اما
برای تضمین موفقیت اقتصادی کفایت نمیکنند .این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت
که اگر اصالحات معطوف به متغیرهای تعیینکننده حکمرانی در چند دهه گذشته با
کیفیت مناسبی صورت گرفته بود ،درآمدهای سرشار نفتی صرفشده در زیرساختها
نیز اثربخشی بیشتری میداشتند و امروز شاهد وضعیت زیرساختی بهتری نیز میبودیم.
جمهوری اســامی ایران بهواقع در آغازین ایــام پای نهادن به پنجمین دهه حیات
خود ،با مســئله چگونگی بذل توجه کافی به متغیرهای کیفیت حکمرانی مواجه است.
این نکته وقتی مهمتر جلوه میکند که گفتمان حاکم بر گفتار بســیاری از سیاسیون
و مقامات تأثیرگذار ،کماکان حاکی از تأکید بر مفاهیمی اســت که از دل آنها ،تالش
سختکوشانهتر برای ساختوساز و توسعه سختافزارها استنباط میشود .ساختار حقوقی
و پوپولیســم ساختاری منبعث از دموکراسی انتخاباتی و جایگاه نمایندگان مجلس ،به
عالوه عواملی نظیر تعارض منافع گروههای خاص با اصالحات در حکمرانی ،این گرایش را
تشدید میکند .این گرایش را میتوان ریشه همان کمامیدی مندرج در دیدگاههای بخش
خصوصی نسبت به آینده اقتصاد ایران تلقی کرد.
* بر اساس رتبهبندیhttps://www.theglobaleconomy.com :

نکتههایی که باید بدانید
[اگر اصالحات معطوف به متغیرهای تعیینکننده حکمرانی در چند
دهه گذشته با کیفیت مناسبی صورت گرفته بود ،درآمدهای سرشار نفتی
صرفشده در زیرساختها نیز اثربخشی بیشتری میداشتند و امروز شاهد
وضعیت زیرساختی بهتری نیز میبودیم.
[نمره شاخص ریسک سیاسی کوتاهمدت که میانگین آن در جهان  3است
برای ایران ( 7باالترین سطح) ارزیابی شده است .نمره ریسک مبادالت هم
که برای جهان بهطور میانگین  4ارزیابی شده برای ایران عدد  7محاسبه
شده است.
[رتبه شاخص زیرساختی ایران در همه پنج سال تحت بررسی ،از رتبه
کلی ایران در شاخص  LPIبهتر بوده است؛ حال آنکه رتبه شاخص مدیریت
گمرکات در همه سالها به استثنای سال  2007از رتبه کلی ایران بدتر بوده
است.
[جمهوری اسالمی ایران را میتوان در چهلسالگیاش از زاویه دیگری
نیز نگریست ،زاویهای که من بر آن نام «انقالب و سازوکارها» میگذارم.
سازوکارها از جنس نرمافزار اداره کشور و قاعده بازی هستند.
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آینده ما
[ آینده اقتصاد ]

رویههای مشارکتجویانه
به جای رویههای آمرانه انتخاب شود

فرشاد مومنی در گفتوگو با «آیندهنگر» از مشکالت سیاستگذاری در ایران میگوید

مسائل حوزه سیاستگذاری را نه در امتناع از
سیاستگذاری که در سیاستگذاری اشتباه تبیین
لیال ابراهیمیان
میکند .فرشاد مومنی ،استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
دبیر بخش توسعه
طباطبایی معتقد است که حلقه مفقوده سیاستگذاری
در ایران در رویههای نادرست و انگیزههای نفعطلبانه است .او معتقد است که برای
پیشبرد سیاستهای کالن به اجماع و اقناع ملی نیاز است .ادامه این گفتوگو را
بخوانید.

چرا باید خواند:
کاستیهای
سیاستگذاری در
ایران کدام است؟
تحلیلفرشادمومنی
را در این گفتوگو
بخوانید.

گفته میشود در بیشتر مسائل و مشکالت اقتصادی
که به وجــود آمده ،ردپای سیاســتگذاریهای غلط یا
امتناع در سیاســتگذاری به چشم میخورد .در شرایط
امروز مشــکالت اقتصادی ابعاد تازهای پیدا کرده است و
به ضروریترین نیازهای مردم رســیده است .دالیل این
نارساییها از نظر شما چیست؛ ایراد را متوجه دولتمردان
میبینید یا تصمیمات کل ساختار؟

چند نکته کلیدی در گفتههای شــما وجود دارد .یک
نکته این است که آیا ما واقعا با امتناع سیاستگذاری روبهرو
هستیم؟ پاسخ من این است که خیر! ما با امتناع سیاستگذاری روبهرو نیستیم .به طور روزمره
سیاستگذاریهایی اتفاق میافتد اما بحث بر سر این است که چرا این سیاستگذاریها قادر به
تحقق اهداف عنوانشده خودشان نیستند .پرسش این است که آیا بایستههای سیاستگذاری
در آن سیاست رعایت شد ه و شکست خورده و یا رعایت نشدهاست .در ایران با قاطعیت میتوان
گفت تقریبا در هیچیک از سیاستگذاریهای کلیدی بایستههای حداقلی را رعایت نکردهاند
و بنابراین چون اینها رعایت نشــده ،شکست خوردهاست .ما چون از کانال علم و ضوابط علمی
دقیقا میتوانیم توضیح دهیم که چرا آن سیاســتها شکســت خوردهاست ،بنابراین به جای
لفظ امتناع سیاســتگذاری میتوانیم بیان کنیم که ما به یک بازنگری بنیادی در شیوههای
سیاستگذاری نیاز داریم .من به شما میگویم که این فقط منحصر به ایران هم نیست .سال
گذشته موسسه پژوهشی سازمان تامین اجتماعی کتابی از ژوزف استیگلیتز ،برنده جایزه نوبل
تحت عنوان «ضرورت بازنویســی قوانین اقتصادی» منتشر کرد .او نشان داده که یک خطا در
سیاستگذاری در کشور آمریکا با آن نهادهای مدنی قدرتمند و آن دانشگاههای روزآمد و با همه
ویژگیها و صالحیتها و تواناییهایی که جامعه علمی آنها دارد ،چگونه در طی یک دوره ۳۰
ساله آثار فاجعهآور و بسیار پرهزینهای را به جای گذاشته است .جایی که عقاب پر بریزد ما باید
حساب و کتابهای خودمان را روشن کنیم و بدانیم که طبیعتاً اگر بایستههای یک قاعدهگذاری
توســعهگرا در یک ساخت سیاسی توسعهنیافته رانتی رعایت نشود به طریق اولی کشور را در
معرض هزینههای بسیار سنگینتر و فاجعهســازتری قرار میدهد .نکته بسیار کلیدی که در
اینجا وجود دارد این است که رعایت آن بایستگیها یک امر نیازمند موعظه یا یک امر نیازمند
برخوردهای مکانیکی آمرانه نیست .این مسئله به کل نظام حیات جمعی ما مربوط میشود و
در واقع نقصهای بزرگ در سیاستگذاری و جهتگیریهای سیاسی در اقتصاد سیاسی ایران
28
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برمالکننده رویکرد غیرتوســعهگرا و ضدتوسعهگرایی است که در کل ساختار نهادی ما ریشه
دوانده و دائماً هم خودش را بازتولید میکند .دو مثال در این زمینه برای شما میزنم .در سالهای
 ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹شاهد این بودیم که دولت وقت به شدت روی دستکاری قیمت حاملهای انرژی
سرمایهگذاری حیثیتی کرد و چقدر وعدههای غیرمتعارف میدادند .من شمارش کردم و دیدم
آنهــا میگویند به صرف تغییر قیمت تعدادی از حاملهای انرژی ،انتظار دارند که  ۴۷پیامد
موثر توسعهگرا در ایران ظاهر شود .شما شبیه به این مسئله را در سالهای پایانی دهه ۱۳۶۰
دیدهاید .جایی که همه این امیدها به دستکاری نرخ ارز بسته شده بود .آقای دکتر مسعود نیلی
مقالهای تحت عنوان «ارزیابی تجربه تعدیل در ایران» دارند که در کتابی به اسم «اقتصاد ایران»
که سال  ۱۳۷۶توسط موسسه نیاوران انتشار پیدا کرده است به چاپ رسیده .عنوانی که من برای
آن مقاله انتخاب کردم مقاله «چه فکر میکردیم و چه شد» است .با اینکه شخصاً هم از جنبه
روششناختی و هم از جنب ه طرح مسائل ،ایرادهای بسیار اساسی و کاستیهای بسیار جدی در
آن مقاله میبینم که به سهم خودم آن را در قالب یک مقاله انتشار عمومی دادم اما سطوحی از
صدقورزی در میان طیف دوستانی که آنگونه فکر میکردند در این مقاله مشاهده میشود و
من از این زاویه آن صدقورزی را گرامی میدارم .به خاطر بنیانهای روششناختیای که دارد
به طور طبیعی نقصهای جدی در طرح مسئله داشته است اما با آن چیزهایی که روبهرو شده،
صادقانه روبهرو شــده و من از این نظر آن را گرامی میدارم .حداقل  ۱۲مورد در آن مقاله ذکر
شده است که در آن میگویند ما فکر میکردیم که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند این پیامدها
ظاهر میشود اما چون بعضی مولفهها را ندیده بودیم با مسائلی روبهرو شدیم که اص ً
ال انتظارش
نمیرفت و در نتیجه توضیح دادند که چگونه این سیاست نهایتا با شکست روبهرو شد .درباره این
مسئله میتوان خیلی صحبتهای دیگر از زوایای دیگری کرد اما شما این را به عنوان یک نمونه
سیاستگذاری در نظر بگیرید .نمونه دوم آن ماجرای افزایش چشمگیر قیمت حاملهای انرژی
بود که دولت وقت از سال  ۱۳۸۸کلیک زد و نهایتاً در اواخر سال  ۱۳۸۹تبدیل به یک قانون شد.
خاطرم هست که یک دیالوگ خیلی سنگینی میان منتقدان آن کار و موافقان آن صورت گرفت

نکتههایی که باید بدانید
[از منظر تحلیلهای سطح توسعه ،میگویند که ما با تقدم اندیشه نسبت
به سازمان روبهرو هستیم .یعنی اول باید به لحاظ ذهنی یک سری چیزها را
بپذیریم .ما باید روی فرآیندهای اقناعی قانع کردن مخاطب سرمایهگذاری
جدی کنیم.
[در ایران آن چیزی که باالترین سطح ضربهها را به سرنوشت ما وارد
میکند بحران هماهنگی است .یعنی هرکس به یک سمتی میکشد و بخش
یشود.
اعظم تالشهای ساختار قدرت صرف خنثی کردن نیروهای یکدیگر م 
[در کشورهای در حال توسعه در مورد جهتگیریهای سیاسی مهم به
تجویانه و اقناعکننده در پیش گرفته شود
جای آنکه رویههای مشارک 
رویههای آمرانه و خشک و غیرمشارکتجویانه در دستور کار قرار میگیرد.
به جای آنکه یک تفاهم ملی در مورد آن مسئله ایجاد بکنند ،از طریق
صدور فرمان مسئله را حل و فصل میکنند.

باید این نکته مرکز توجه قرار گیرد که هیچ تصمیمی در دولت و در مجلس اعتبار ندارد مگر اینکه یک ضمیمه کارشناسی
علمی داشته باشد که هم توجیه کارشناسی چرایی این سیاست را توضیح دهد و هم تصویری از پیامدهای آن را ارائه دهد و
این گزارش باید حداقل از سوی سه نهاد کارشناسی مستقل شناختهشده در آن حیطه مورد تایید قرار گرفته باشد.

و رئیس محترم دولت وقت ،وقتی مشاهده کردند که واقعاً آن کاستیهایی که منتقدان مطرح
میکنند غیرقابل صرفنظر اســت و آنها هم از اینکه پاسخهای قانعکنندهای به آن انتقادها
بدهند ،عاجز بودند ،از این واژگان استفاده کردند و گفتند که شواهد قطعی در اختیار ما هست
که جزو خواستههای کلیدی تمام دولتهای پس از جنگ این بوده است که این سیاست را به
اجرا دربیاورند .آنها این جرئت را نداشتند اما من این جرئت را دارم .من در یک سخنرانی که
در واکنش به این اظهارات انجام دادم برای ایشان مفصل توضیح دادم که عرصه سیاستگذاری
فقط عرص ه مواجهه شدن افراد ترسو و غیرترسو نیست .نباید مسئله را در این کادر قرار داد.

وقتی عنوان میکنیم که بایستههای سیاســتگذاری رعایت نشده است دلیل آن
چیست؟ آیا دلیل آن نوع مواجهه سیاســتزده با آن سیاستگذاریها است یا نداشتن
پشتوانه تدبیر برای آن امر است؟

ما باید برخورد سیاســتزده را تعریف کنیم و بدانیم که دقیقا منظورمان از چنین عبارتی
چیست ولیکن آن چیزی که من میتوانم مطرح کنم این است که در ادبیات سیاستگذاری
عمومی گفته میشود چند وجه را برای زمانی که خطای سیاستگذاری اتفاق میافتد باید در
نظر گرفت .یک وجه آن به کاســتیهای معرفتی برمیگردد و یک وجه دیگر به کاستیهای
منفعتی و وجه دیگر آن به کاستیهای روی های برمیگردد .اکثریت قریب به اتفاق تصمیمگیریها
که در ایران اتفاق میافتند هر سه گروه کاستیها را دارند.
لطفا تبیین کنید که هرکدام از این سه کاستی چه چیزی هستند.

مثال انتظار اینکه صرفا با یک دستکاری در قیمت یک کاال یا یک خدمت توقع داشته باشیم
بیشمار پیامد حاصل شود بدون اینکه هیچ کدام از لوازم تحقق آن پیامدها را فراهم کرده باشیم،
نشــاندهنده این است که ما با کاستیهای معرفتی جدی روبهرو هستیم .در مورد کاستیهای
منفعتی این برمیگردد به اینکه کسانی که در جریان تصمیمگیری قرار میگیرند یا خودشان
منافع مشخصی در این زمینه دارند و یا اینکه به تسخیر کسانی درآمدند که از طریق این سیاست
منافعی را به دست خواهند آورد .مثال در سال  ۱۳۹۴کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه
در ایران امروز» منتشر کردم .در واقع از نظر خودم این کتاب اتمام حجت شرعی با دولت اول آقای
روحانی بود .فصل آخر این کتاب عنوانش «اقتصاد سیاسی ،نخستین بسته سیاستی دولت روحانی»
است و اشاره دارد به همان بستهای که آنها در سال  ۹۳منتشر کردند .در آن کتاب بر تجربههای
تاریخی اندیش های و قاعدهگذاری در زمینه توسعه در ایران مروری کردم و در فصل پایانی آن هم
مقاله بسطیافتهای را در پیشبینی نخستین کارنامه دولت روحانی قرار دادم و در آنجا پیشبینی
کردهبودم که از دل این بســته سیاســتی به وضوح میتوان فهمید که این دولت در چارچوب

این بسته نشان داده است که درباره اصل
مناســبات رانتی حاکم بر اقتصاد سیاسی
ایران هیچ مشکلی با دولت قبل از خودش
ندارد و این بسته میگوید که کانون اصلی
تفــاوت این دولت با دولــت قبل مواضع
اصابت رانتها اســت .به همین خاطر هم
پیشبینی کرده بودم که اگر این رویکرد در
عرصه سیاستگذاری اقتصادی ادامه داشته
باشد این دولت به هیچوجه نمیتواند دولت
موفقی قلمداد شود .شخصا بسیار متاسف
هستم که این پیشبینی عینا تحقق پیدا
کرد اما از این نظر میتوان مســئله را به
عنوان یــک درس قابل تأمل دید و اظهار
کرد که پس میتوان با ابزارهای کارشناسی
موجــود و با رویکردهای تحلیلی و نظری
متفاوت یک سطوحی از قدرت پیشبینی
آینده بر اساس جهتگیریهای سیاستی را
دریافت و این را میتوان به سیاستگذاران
هم تقدیم کرد و امیدوار بود که آنها هم
گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن
داشــته باشند .من عین این کار را به عنوان اتمام حجت شرعی با دولت دوم آقای روحانی انجام
دادم و این بار بر اساس پیشبینی اینکه ایشان برای بار دوم هم انتخاب خواهند شد در همان سال
 ۹۶که انتخاب شدند کتابی تحت عنوان «عدالت اجتماعی ،آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر
کردم .از نظر خودم این کتاب هم اتمام حجت شرعی با دولت دوم آقای روحانی است .در این کتاب
سعی کردم با جزئیات نشان دهم که رویهها و طرز برخوردهای دولت آقای روحانی و دولت آقای
احمدینژاد در مورد عدالت اجتماعی دو روی یک سکه هستند .همانطور که آقای احمدینژاد
پرچم عدالت را در دســت گرفتند و فالکت را به جای عدالت نشاندند ،طرز برخورد دولت آقای
روحانی هم با مسئله توسع ه عادالنه همان کارنامه را رقم خواهد زد.
آیا انتقاد و ایرادی که به این دولت دارید یک نقد رویکردی اســت یا به روش عمل
برمیگردد؟

در مورد کاستیهای رویهای هم توضیح خواهم داد .در واقع االن ترکیبی از مالحظات معرفتی
و مالحظات منفعتی وجود دارد که هم به دولت آقای احمدینژاد و هم به دولت آقای روحانی
اجازه نداده اســت تا بخش قابل اعتنایی از وعدههای خودشان را محقق کنند و بیشتر موجب
آن شده است که مسائل و بحرانهای جدی را برای کشور ایجاد کنند .مسئله سوم کاستیهای
رویهای در سیاستگذاری است .در سال  ۱۹۹۳برنامه توسعه ملل متحد گزارش ساالنه توسعه
انســانی را که کتابی بسیار ارزشمند اســت به واکاوی تجربه خصوصیسازی در کشورهای در
حال توسعه در کادر برنامه تعدیل ساختاری اختصاص داد .در صفحه  ۵۳گزارش توسعه انسانی
آن ســال ،جدولی کشیدند که در آن جدول تیتری تحت عنوان «هفت گناه خصوصیسازی»
وجود داشت .یکی از مهمترین گناهان -که منظور از گناه رویههایی است که قطعا به شکست
خصوصیســازی در کشورهای در حال توسعه منجر میشــود -این بود که در کشورهای در
حال توســعه در مورد جهتگیریهای سیاسی مهم به جای آنکه رویههای مشارکتجویانه
و اقناعکننده در پیش گرفته شــود رویههای آمرانه و خشک و غیرمشارکتجویانه در دستور
کار قــرار میگیرد .به جای آنکه یک تفاهم ملی در مورد آن مســئله ایجاد بکنند ،از طریق
صدور فرمان مسئله را حل و فصل میکنند .اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم ،در ظاهر آقای
روحانی هرگز مانند رئیس جمهور گرامی قبلی کارشناسان را مورد عتاب قرار ندادند بلکه برعکس
دائماً میگویند که چقدر دلتنگم از اینکه دانشگاهیان و کارشناسان نقدهای مشفقانه به دولت
نمیکنند .من به عنوان یک کارشــناس که برخورد فعالی با مسائل جاری کشورش در حیطه
تخصصی دارد طی سه سال گذشته  ۷بار بیان کردم که با اینکه شما این تفاوت در طرز بیان
را دارید اما با نادیده گرفتن تذکرات مشفقانه کارشناسان رویه سلف خود را طی میکنید و این
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آینده ما
برخورد اثر عملی یکسانی را به بار میآورد .برای مثال من به طور مشخص پیشنهاد کردم که
شما به جای آنکه پشت درهای بسته یک سیاستهای آشکارا غلط ،ناقص و خسارتبار را ابالغ
کنید و در دستور کار قرار دهید و بعد به کارشناسها و دانشگاهیان بگویید که بیاید تا در مورد
آنها صحبت کنیم ،بهتر است که ابتدا قبل از اینکه آن را نهایی کنید ،آن را در معرض افکار
عمومی قرار دهید .شما که خودتان ادعای دلبستگی به حقوق شهروندی کردید ،این هم یکی
از آن حقوق شهروندی بسیار مهم است.
یعنی در زمان به وجود آمدن هر مشکلی ابتدا مطرح کنند که مثال برای حل مسئله
ارز باید چه کنیم؟

بله در مورد همه سیاستها باید چنین باشد .سیاستها منحصرا ً اقتصادی هم نیست .همه
وجوه دیگر هم باید اینگونه باشد .کاستیهایی که آقای روحانی در جهت گیریهای فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی داشتهاند ،به هیچ وجه کمتر از کاستیهای جهتگیریهای اقتصادیشان
نیست .مسئله این است که در حیطه اقتصاد آنها خیلی زودتر برمال میشوند.
به نظر میرسد پیشنهاد شما صرفا یک دیدگاه دانشگاهی و آرمانی است.

به هیچوجه یک دیدگاه دانشــگاهی و آرمانی نیست .اگر جامعهای باشیم که با یک دولتی
روبهرو است که برنامه دارد و با منطق برنامههایش را پیش میبرد ،الزم نیست که دولت همه
سیاســتهایش را در معرض افکار عمومی قرار دهد .یک ســری سیاستهایی هستند که اثر
تعیینکنندهای روی سرنوشــت کشــور دارند .من میگویم در مورد آن سیاستهایی که آثار
بسیار تعیینکننده دارند تمرینمان را شروع کنیم و به تدریج که قابلیتهایمان باال رفت ،اگر
خیری در آن دیدهشد ،این رویه را گسترش دهیم .فرض کنید االن میگویم وقتی آقای روحانی
میخواستند برنامه ششم را طراحیکنند ،همه میدانستند که برنامه ششم بر هم ه وجوه حیات
جمعی ایرانیان اثر میگذارد .در همان برنامه ششم پنج سیاست راهبردی وجود داشت که آن
برنامهها میتوانست در معرض چنین چیزی قرار گیرد .فرآیندی هم که طی شد و عمال نزدیک
دو ســال هم طول کشید تا تصمیمگیری نهایی در مورد برنامه ششم شود ما را به این نتیجه
میرساند که مسئله ما این نبود که زمان نداریم .مسئله این بود که تمایل نداریم .در مورد مثال
نرخ ارز ،آقای روحانی و دولتش در  ۵یا  ۶ساله گذشته هر لحظه که اراده میکردند میتوانستند
همین کارهای روتین را که انجام دادند و بدون استثنا همه آنها هم با شکست روبهرو شدند
توگوی راهبردی در این زمینه را هم ایجاد کنند و یک تفاهم و اجماع
انجام دهند اما باب یک گف 
نسبی کارشناسی در مورد جهتگیریهای سیاست ایشان انجام دهند تا کشور مجبور نباشد
هزینههــای زیادی را بپردازد .چون اینها این کار را نکردند ما در مقام مدعیهای بزرگ ظاهر
میشویم .همه آن چیزهایی را که اتفاق افتاده است به گواه مکتوباتی که از ما باقی مانده است در
زمان خودش گوشزد کرده بودیم و هم کاستیهای آن جهتگیریهایی را که اتخاذ شدهاست به
صراحت مورد توجه قرار داده بودیم و هم پیشبینیهای مشخصی ارائه کرده بودیم که اگر این
روند ادامه پیدا کند ایران را در معرض چه مسائلی قرار خواهد داد .بنابراین این فقط یک دیدگاه
آرمانی آکادمیک نیســت بلکه چیزی است که در تمام دنیا و هرجایی که ردی از توسعه دیده
میشود وجود دارد .هم ذخیره دانایی قانعکننده در مورد ضرورت آن وجود دارد و هم کارنامه
مشخصی دارد که میتوانیم مورد استفاده قرار دهیم.
بسترهای چنین طرح مسئلهای در جامع ه ما وجود دارد؟

بستگی دارد که بستر را چه تعریف کنیم .وقتی دادههای سرشماری سال  ۱۳۶۵را با دادههای
سرشــماری سال  ۱۳۹۵مقایسه میکنید مالحظه میکنید که در سال  ۱۳۶۵کل افراد زنده
دانشگاهی ایران حدود  ۱۸۰هزار نفر بودند اما در سال  ۱۳۹۵تعداد دانشآموختگان دانشگاهی
زنده ایران که در سرشماری شرکت کرده بودند از مرز  ۱۳میلیون نفر گذشته است پس ما با
جامعهای روبهرو هستیم که در این ابعاد خارقالعاده روی انسانهایش سرمایهگذاری کردهاست
و اینها با سطوح و کیفیتهای متفاوت صالحیتهای مشارکت فعال در امور تخصصی کشور
را دارند .بنابراین بستر از نظر ذخیره سرمایه انسانی موجود در کشور کامال فراهم است .از طرفی
ایران به شکلی بسیار گسترده از دستاوردهای انقالب رخداده در مایکروالکترونیک و تکنولوژی
اطالعات هم بهرهمند است و ما بیشمار شبکههای اجتماعی داریم که دارای اقبال عمومی هم
هستند .پس بستر سختافزاری زیرساختهای فناورانه هم برای چنین چیزی وجود دارد .به
اندازه کافی رســانههای گفتاری و شنیداری داریم و ترتیبات نهادیمان هم هیچ منعی در این
زمینه ابراز نمیکند بنابراین از هرکدام از این زوایا که نگاه کنیم پاسخ این است که این بسترها
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وجود دارد و حکومت ما و نهفقط قوه مجریه کفران نعمت میکنند .بسترهای فیزیکی و مادی
برای اینکه ما در باالترین ســطوح از مشارکت نخبگانمان برخوردار باشیم فراهم است .تعداد
دانشآموختگانمان در هر حیطهای نیز بسیار بهتر از نیازهایمان است .پس بستر وجود دارد.
مسئلهای که برخی تحلیلگران مطرح میکنند این است که دولتها به دلیل کارنامه
عملی خودشان تصمیمات زودبازده میگیرند تا در بازه حضورشان در قدرت بتوانند تاثیر
تصمیم خود را ببینند.

ما باید به این نکته توجه کنیم که ایران تنها کشوری نیست که مسئوالن انتخابی آن برای
دوره زمانی معینی انتخاب میشوند بنابراین تنها کشوری هم نیست که افراد منتخب دلشان
بخواهد در همان دورهای که بر سر کار هستند یک اتفاقات مشخصی که به تعبیر شما زودبازده
هستند ،رخ دهند .ما باید روی این مسئله فکر کنیم که آنها چه تمهیدات نهاییای اندیشیدهاند
که این تمایل را با اهداف درازمدت توسعه کشور همراستا کردهاند و با سیاستهای کوتاهنگرانه
نمایشی پرخسارت چگونه مقابله میکنند .همه اینها در تسخیر علم قرار دارد و بنابراین ما به
سهولت میتوانیم این کار را بکنیم .به خصوص در کشورهایی که مث ً
ال سابقه برخورداری از یک
رژیم دموکراتیک چند صد ساله دارند با زیر ذرهبین گذاشتن فراز و فرودهای تجربیات آنها و
زیر ذرهبین گذاشتن تجربیات حداقل  ۱۱۰ساله گذشته ایران که بخشی از تصمیمگیریهای
ما از کانال مث ً
ال قاعده بازی دموکراتیک یا شبه دموکراتیک و از کانال پارلمان صورت میگیرد،
میتواند در این زمینه درسهای خیلی بزرگی به ما بدهد .بنابراین در اصول آن مسئله به خودی
خود مانع نیســت .آن منطق رفتاری قابل درک اســت و مسئله اساسی این است که ترتیبات
نهادی چگونه این همراســتایی میان تمایالت کوتهنگران ه سیاستگذار انتخابی با دوره محدود
عمر مسئولیت را با اهداف توسعه ملی همراستا کند .به نظر من آن چیزی که در ایران به شدت
مانعتراشی میکند و باید درباره آن گفتوگوهای جدی صورت گیرد و راهحلهای اصولی پیدا
شود این است که اکنون در ایران با پدیده بسیار خطرناکی روبهرو هستیم و آن پدیده این است
که سطوحی از تسخیرشدگی در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ملی مشاهده میشود.
تسخیرشدگی یعنی اینکه نظام تصمیمگیری به تسخیر افراد کوتهنگر و گروههای پرنفوذ ذینفع
درمیآید .گرفتاری اصلی ما در شرایط کنونی ایران این است .سال گذشته کتابی تحت عنوان
«آنچه علم اقتصاد از بحران  ۲۰۰۸آموخت» منتشرشد .این کتاب حاوی  ۱۲مقاله از  ۱۲نفر از
بزرگترین اقتصادشناسان کالن معاصر جهان است که از آن  ۱۲نفر  ۷نفر جایزه نوبل اقتصاد را
هم گرفتند .در آن کتاب یکی از ریشههای بحران را این میدانند که سطوحی از تسخیرشدگی
نظام تصمیمگیری به دست بازیگران سوداگر مالی مشاهده میشود و در مقام استدالل در این
زمینه اشاره میکند که در حالی که دولت آمریکا از یک بدهی بسیار عظیمی برخوردار است
چرا اجازه میدهد که نرخ بهره در برخی از زمانها از دو و نیم درصد فراتر رود و این را که نرخ
بهره از دو نیم درصد بیشتر شده و دولت برخورد قاطع با این قضیه نکرده است گواهی بر این
میگیرد که آنها به تسخیر سوداگران و بازیگران مالی جهان درآمده بودند .اگر همین مسئله
را در ایران نگاه کنیم مشاهده میشود که ایران در بین کشورهای در حال توسعه نفتی یکی از
بدهکارترین کشورهاســت و به واسطه اینکه بخشهای بزرگی از بدهیهای داخلی و خارجی
آن هم شفاف نیســت ،آسیبپذیری آن از این بدهیها بسیار شدیدتر است ولیکن در همین
شرایط طی  ۱۵سال گذشته یکی از مهمترین مولفههای جهتگیریهای سیاستگذاریهای
سیاســتگذاران در مورد نرخ بهره این بوده است که از هر فرصت پیشآمدهای استفاده کردند
تا نرخهای بهره بسیار باالی موجود در اقتصاد ایران را که صددرصد مضمون ضدتوسعهای هم
دارد نهتنها کاهش ندهند بلکه افزایش دهند .بنابراین با گواههای بیشمار میتوان نشان داد که
به ویژه در طی  ۱۰سال گذشته ابعاد این تسخیرشدن بخشهای نظام تصمیمگیری چه در قوه
مجریه و چه در قوه مقننه و چه در جاهای دیگر به وضوح مشاهده میشود یعنی دولت حتی
منافع نهاد دولت را هم قربانی مطامع رانتجویان و غیرمولدها میکند .از نظر من در شــرایط
کنونی بزرگترین تهدید و بزرگترین عامل توضیحدهنده چنین شکستهای پیدرپی در عرصه
سیاستگذاری به این مسئله برمیگردد .هیچ کس نیست که در ایران با موازین علمی بتواند از
آنچه به عنوان خصوصیسازی طی سه دهه اخیر اتفاق افتاده است دفاع کند .این خصوصیسازی
یکی از مشروعیتزداترین و ناکارآمدترین و فسادزاترین نمونههای سیاستگذاری در طی سه
ده ه اخیر اســت که به هیچ یک از اهدافی که ادعا میشد در این سیاستگذاری اتفاق بیفتد،
نرسیده است اما مانند دستکاری قیمتهای کلیدی فاجعههای خیلی بزرگی ایجاد کرده .از روزی

خصوصیسازی یک ابزار سیاستی است .ابزارها به خودی خود نه حسن ذاتی دارند و نه قبح ذاتی؛ بنابراین اگر
کسی بگوید که من در اصول و به حکم علیاالطالق با یک ابزار مخالف هستم ،نشاندهنده این است که درک
بایستهای از مسئله ندارد .هیچکس نمیتواند بگوید که من با خصوصیسازی در اصول مخالف هستم.

که آمریکاییها نقض عهد کردند و گفتند که از توافق برجام خارج میشوند یک تمایل مشکوک و
ضد توسعهای و شبههناک به طرز افراطی در دستور کل نظام تصمیمگیری کشور قرار گرفته آن
هم واگذاری و فروش هر نوع دارایی است که در اختیار دولت است و نکته راهبردی آن هم این
است که تمام این داراییها از منابع بین نسلی تهیه شده است .یعنی درباره این داراییها فقط
نسل حاضر صاحب حق شمرده نمیشود بلکه نسلهای بعدی هم صاحب حقاند و این دولت
هم به گواه ساختار هزینهای آن وقتی داراییهای بین نسلی را میفروشد آنها را به یک دارایی
بلکه آنها را صرف امور جاری خودش میکند .بحث بر سر این
بین نسلی دیگر تبدیل نمیکند 
است که در شرایطی که اقتصاد ایران با این همه بحرانهای کوچک و بزرگ روبهروست این دامن
زدن افراطی به خصوصیسازی چه معنی دارد.
برخی معتقد هستند وقتی مسئله فساد در اقتصاد مطرح میشود ،خصوصیسازی و کم
کردن تصدیگری دولت ممکن است به راهی برای کم کردن فساد و پاسخگویی و شفافیت
بیشتری منجر شود .نظر شما چیست؟

ک سری مفروضات ایدهای را مطرح میکنید و بعد یک پیشبینی
یک زمانی شما بر اساس ی 
برای آینده میکنید اما یک زمانی با یک پدیدهای که سی سال تحت همین عنوان در دستور کار
قرار گرفته و یک کارنامه مشخصی هم از آن وجود دارد مواجه هستید.
شما به خود خصوصیسازی در ایران انتقاد دارید یا به روند خصوصسازی؟

خصوصیسازی یک ابزار سیاستی است .ابزارها به خودی خود نه حسن ذاتی دارند و نه قبح
ذاتی؛ بنابراین اگر کسی بگوید که من در اصول و به حکم علیاالطالق با یک ابزار مخالف هستم،
نشاندهنده این است که درک بایستهای از مسئله ندارد .هیچ کس نمیتواند بگوید که من با
خصوصیسازی در اصول مخالف هستم .بحث سر این است که این ابزار توسط چه کسانی و تحت
چه شرایطی و با چه هدفی و بر اساس چه برنامهای در دستور کار قرار میگیرد .مثال در بحران
 ،۲۰۰۸شما میبینید دولت آمریکا که از این نظر یکی از خصوصیگراترین کشورهای دنیاست،
بزرگترین بنگاههای اقتصادی را که در معرض بحران و ورشکستگی قرار دارند تملک میکند به این
دلیل که اصل وجود آن بنگاهها را برای اصل بقا و بالندگی جامعه ضروری میداند .بنابراین از محل
منابع عمومی کمک میگیرد و آنها را بههنجار و بهقاعده میکند و دوباره به بازیگرهای خصوصی
برمیگرداند .در شرایط بحرانی ،خصوصیسازی به مثابه دفع شر مسئولیتگریزان تلقی میشود.
وقتی که خود دولت میگوید در طی  ۱۰سال گذشته بیش از هفت هزار بنگاه صنعتی ریشهدار و
بعضاً دارای برند در ایران ورشکست شدهاند ،خصوصیسازی در چنین شرایطی و در حالی که هیچ
برنامهای ارائه نمیشود و هدف مشخصی هم وجود ندارد و حتی چگونگی آن هم مشخص نیست
و حتی کوچکترین سطحی از شفافیت نیز در آن وجود ندارد ،جز اینکه بحرانسازی کند هیچ
پیامد دیگری نمیتواند داشته باشد .اینها واقعاً به استداللهای زیاد نیاز ندارد .من به این دلیل
از تعبیر مشکوک استفاده میکنم که وقتی با یک وزیر با مسئولیت باال در سطح کشور در حیطه
اقتصاد صحبت میکنیم و میپرسیم برنام ه شما برای مواجهه با این بحرانهای کوچک و بزرگ
چیست ،پاسخشان این است که ما برنامه ریختیم از امروز تا پایان سال حداقل روزی یک بنگاه را
بفروشیم .شما ببینید سطح اندیشهای مستتر در چنین پاسخی چیست .به طور همزمان در حالی
که کشور با بحرانهای اقتصادی روبهروست و این بحرانهای اقتصادی باعث شده است که ما یکی
از فاجعهآمیزترین و بحرانیترین شرایط را در طول تاریخ صد سال ه گذشته در زمینه سرمایهگذاری
تولیدی داشته باشیم ،یعنی تقریباً هیچکس حتی خود دولت انگیزه سرمایهگذاری تولیدی ندارد،
در چنین شرایطی برای کوبیدن بر طبل واگذاریهای غیرشفاف واقع در برنامه چه حکمی میتوان
صادر کرد؟ بحث بر سر این است که این شیوه مشروعیتسوز و فرصتسوز است و فساد و بحران
را تشدید کرده است .در مورد اصل خصوصیسازی نکتهای وجود ندارد .آنچه با قاطعیت میتوان
گفت این اســت که ما سه دهه تحت این عنوان کار کردهایم و برآیند این سه دهه این است که
به طرز فاجعهآمیزی مشروعیت دولت از این ناحیه لطمه دیده است .در آن امواج چهارگانهای که
در دوره بعد از انقالب گزارش ســنجش ارزشها و نگرشهای ایرانیان انتشار پیدا کرده ،مشاهده
میشــود که وقتی از مردم در مورد تلقیشــان از خصوصیسازی پرسش کردند ،بالغ بر هشتاد
درصدشان واکنشی کامال منفی را به نمایش گذاشتند .این حرف که میگویم مشروعیتسوز است
به گواه این مستند اســت .اینکه هیچ یک از اهداف را محقق نکرده به گواه گزارشهای ارزیابی
عملکرد برنامههای توسعه کشور از  ۱۳۷۲تا به امروز است .بنابراین ما اکنون با یک اید ه خام مثل
آنچه یک عدهای در سال  ۱۳۶۸مطرح میکردند و پای آن علم سینه میزدند روبهرو نیستیم .با

شده و با یک کارنام ه مشخص شکستخورده سیساله روبهرو هستیم.
یک پدید ه تجربه 
برای برونرفت از حلق ه مفقوده در سیاستگذاری ایران چه باید کرد؟

بــرای برونرفت از این شــرایط ما به یک قاعدهگذاری و به یــک اراده جدی عملی و به یک
سطوحی از شفافیت که امکان اعمال نظارتهای تخصصی مدنی را فراهم کند نیاز داریم تا در قلب
این رویکرد جایگزین ترتیبات نهادی ما برای دولت و مجلس التزام نهادمند در زمینه فصلالخطاب
کردن فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع ایجاد کند .در این قاعدهگذاریها باید این نکته
مرکز توجه قرار گیرد که هیچ تصمیمی در دولت و در مجلس اعتبار ندارد مگر اینکه یک ضمیمه
کارشناسی علمی داشته باشد که هم توجیه کارشناسی چرایی این سیاست را توضیح دهد و هم
تصویری از پیامدهای آن را ارائه دهد و این گزارش باید حداقل از سوی سه نهاد کارشناسی مستقل
شناختهشده در آن حیطه مورد تایید قرار گرفته باشد .تردید ندارم که اگر چنین تمهید نهایی در
ایران فراهم شود و بستر نهادی آن هم یک اراده نظاموار برای شفافسازی فرایندهای تصمیمگیری
و تخصیص منابع داشته باشد ،ایران بسیار کمهزینهتر و بسیار کارآمدتر قابل اداره است.
شما اشاره کردید که برای برخی از تصمیمهای کالن اقتصادی باید نوعی اجماع نظر و
مراجعه به نظر مردم و کارشناسان صورت گیرد .اما بارها در حوزههایی ملی چون مسئلهی
برجــام FATF ،و CFTبرخوردها در میان جناحها به گونهای بوده که به حذف اینها یا کنار
گذاشتنشان انجامیده است .در چنین شرایطی چطور میتوانیم اجماعسازی کنیم؟

از منظر تحلیلهای ســطح توسعه ،میگویند که ما با تقدم اندیشه نسبت به سازمان روبهرو
هستیم .یعنی اول باید به لحاظ ذهنی یک سری چیزها را بپذیریم .در دنیا برای اینکه نشان دهند
چرا در هر زمینهای سطح مشارکت را باید حتیالمقدور باال ببریم ،کوتاهترین عبارت به کار بردهشده
این است که هرقدر سطح مشارکت را باال ببرید هزینههای هماهنگی کاهش پیدا میکند .االن در
ایران آن چیزی که باالترین سطح ضربهها را به سرنوشت ما وارد میکند بحران هماهنگی است.
یعنی هرکس به یک سمتی می کشد و بخش اعظم تالشهای ساختار قدرت صرف خنثی کردن
نیروهای یکدیگر میشــود اما از دل آن هنوز این بلوغ به وجود نیامده که اگر ما یک شــیوههای
نهادمند برای جلب مشارکت همگان و برای اغنای همگان در دستور کار قرار دهیم همگان سود
خواهند برد .بنابراین یک گام از مسئله بسترسازی برای این مسئله است و در این زمینه من فکر
میکنم رسانهها میتوانند نقش فعالتری داشته باشند .مثال رسانههای ما از شکست دولت آقای
روحانی در تقاضایی که از مردم برای انصراف از یارانهها کرد خیلی ساده گذشتند .نهفقط دولت
به معنای قوه مجریه بلکه کل ساختار قدرت هزینههای پرستیژی خارقالعادهای کردند .از مراجع
تقلید تا هنرمندان ،ورزشکاران و سیاسیون را به مدد گرفتند تا به مردم بگویند که این کار را انجام
دهند اما مردم با نسبت بسیار وحشتناکی به آن خواسته نه گفتند .ما خیلی سهلانگارانه از این
مسئله گذشتیم در حالی که از آن شکست میتوانستیم درسهای خیلی بزرگی بگیریم و در یک
زمان مناسب میتوان با جزئیات راجع به آن صحبت کرد تا مثال کل ساختار قدرت متوجه شود
وقتی بدون قانع کردن مردم و صرفا با ریش گرو گذاشتن یک سری گروههای مرجع برای حل و
فصل کار پیش رویم ،با شکست روبهرو میشویم.
ما باید روی فرآیندهای اقناعی قانع کردن مخاطب سرمایهگذاری جدی کنیم .این بحث هم
همه در برابر هیچ نیست .باید از یک نقطه شروع کنیم و آرامآرام به سمت وضعیت مطلوب حرکت
کنیم .نکته کلیدی این است که ما اکنون پشتمان به این هدف است یعنی هیچ اراده و تمایلی در
این زمینه مشاهده نمیشود .این را باید اصالح کنیم و آرامآرام به سمت وضعیت مطلوب حرکت
کنیم.
یعنی بازسازی امر اقتصادی در امر غیراقتصادی است؟

به یقین اینطور است .این یک پایه نظری بسیار مستحکم دارد و عموم نظریهپردازان بزرگ
توسعه با یک مبانی روشمند و اصولی و با یک شواهد خیرهکننده این مسئله را روشن کردند.
امیدوارم دولت در سال جدید برای بازسازی اعتماد عمومی جامعه تالش کند؛ چون به شدت
به این نیاز داریم و در بین همگان برای مواجهه با شــرایط مربوط به تحریمها بازسازی اعتماد
ازدسترفت ه تولیدکنندگان از اولویت ویژهای برخوردار است .اگر زمان داشتیم با جزئیات به شما
میگفتم که شیوه برخورد حکومت با مسئل ه تحریمها و طرز ارائ ه مسائل تحریمها به مردم و شیوه
جلب مشارکت آنها به طرز فاجعهآمیزی ناقص و ضعیف است .اصحاب خرد و دانایی باید این
کاستیها را بر مال کنند و برای دولت هم شواهد و ادله کافی فراهم آورند که در غیاب مشارکت
همدالنه مردم هیچ امر ملیای جلو نخواهد رفت و هیچ سیاستگذاریای موفق نمیشود.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

31

آینده ما
[ آینده اقتصاد سیاســی فساد ]

شاکله حکومت بر بخش خصوصی استوار شود
پاسخ حسین واله ،استاد دانشگاه شهید بهشتی به پرسشهای «آیندهنگر»
چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره فساد بدانید و
اینکه ریشه فساد در
چیست ،خواندن این
مطلببهشماتوصیه
میشود.

از منظر اقتصاد سیاسی ریشه فساد در چیست؟
آیا روابط قدرت در ایران فسادخیز است و اگر چنین
است چگونه روابط قدرت موجب فساد میشود؟

فساد وجوه مختلف دارد که بر یکدیگر تاثیر دارند.
هرکدام ریشههای متفاوت و بعضا متداخل و ترکیبی
دارد .اغلــب منظور از فســاد سوءاســتفاده مقامهای
حکومتی از امــوال عمومی یا از موقعیــت و امکانات
حکومتی اســت .اما فساد (یا کراپشن) منحصر به این
نیست .هرگونه بهکارگیری قدرت در مسیری خارج از
قانون برای اهدافی فراقانونی یا غیرقانونی فساد است.
زمینه فساد همیشه بوده و هست و خواهد بود؛ همزاد زیست اجتماعی انسان است.
خودخواهی و زیادهخواهی هیچگاه از بین نمیرود .به همین دلیل است که بشر حکومت را
ابداع کرده تا پیامدهای این خصلتها را مهار کند .اما چند خصیصه در مناسبات قدرت یا
ت میشود بلکه منشأ تشدید فساد
در ساخت قدرت سبب ناکامی حکومت در این ماموری 
میشود .فهرستوار از این دست:
 -1اتخاذ راهبرد خاصگرایی بهجای راهبرد مشارکتجویی توسط حکومت
 -2فقدان شفافیت در مناسبات اقتصادی و در تصمیمهای قدرت سیاسی
 -3ضعف و ناکارآمدی نهادهای نظارتی حکومت
 -4فقدان یا ضعف نهادهای نظارتی ملی غیرحکومتی
مثال پارلمان باید بر درآمدها و هزینههای عمومی نظارت کند اما راهبرد خاصگرایی
ایجاب میکند خارج از مسیر عادی و علنی ،در توزیع امکانات دخالتهایی صورت گیرد
لذا پارلمان در این نقش خنثی میشود از طریق مقررات همارز یا اعمال زور ناپیدا .همین
پدیده خود سبب تضاعف فساد میشود چون به کارگزاران میآموزد که راه انتفاع چیست؛
آنها را سر دوراهی قرارمیدهد :یا انجام وظیفه قانونی و درنتیجه زیان یا صرفنظر از وظیفه
و سود .عین همین وضعیت در قوه قضایی هم پیش میآید .همان راهبرد به عالوه اهداف
مقطعی اعالمنشــده ولی اهم ،کارگزاران این دستگاه را در سطوح مختلف تحت فشار
قرارمیدهد .در قوه اجرایی که اوضاع به مراتب بدتر است.
ریشه اصلی همه این خصیصهها ضعف واقعی حکومت یا احساس ضعف توسط حکومت
است .اگر این ضعف حقیقی یا موهوم نباشد ،اساسا راهبرد خاصگرایی بر مشارکتجویی
مرجح نمیشود ،لذا شفافیت متروک نمیشود ،راه بر نظارت عمومی آزاد بسته نمیشود و
نهادهای رسمی مسئول نظارت ،محدود و تضعیف نمیشود .هرجا دولت در دولت دیدید یا
دولت پنهان دیدید ،نتیجه بگیرید حکومت رسمی احساس ضعف میکند یا واقعا ضعیف
شده است .آنگاه انتظار فساد فزاینده داشته باشید.
شاهد هستیم که همیشه همراه فساد مسئله اقتصاد دولتی هم مطرح میشود.
یکی از راههایی که برای حل مسئله فساد مطرح میشود خصوصیسازی و کم شدن
تصدی دولت در حوزه اقتصاد اســت .آیا این کار در زمانه کنونی درست است؟ آیا
میتواند به شفافیت و پاســخگویی بینجامد و اگر چنین است چرا تابهحال شاهد
شفافیتنبودهایم؟

همه شــنیدهایم که دولت بدترین تولیدکننده ،بدترین تاجر و بدترین مصرفکننده
اســت .لذا باید دخالت آن را در اقتصاد به حداقل رســاند و به مدیریت کالن اطالعات و
نظارت عالی محدود کرد .این درست .لکن در فضای افکار عمومی ایران امروز اغتشاش
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ذهنی ویژهای در این موضوع وجود دارد که
راهزن است .ریشــه این اغتشاش هم واژه
«دولت» اســت که در دو معنای متفاوت
به کار میرود .گاهی مــراد از دولت فقط
قوه مجریه است یعنی کابینه و رئیس آن
و دستگاه بوروکراسی در کنترل آن .گاهی
مراد از دولت نهاد قدرت سیاسی است در
برابر ملت که جمع این دو یک کشور را در
جهان مدرن میسازد .به این معنای دوم،
مؤسسات حکومتی اعم از قوای سهگانه و
نیروهای مســلح و مؤسسات تحت شمول

نهاد رهبری ،همه دولت هستند.
حکمی که درباره محدودسازی دخالت در اقتصاد صادرمیشود درباره دولت به معنای
دوم است .یعنی فقط قوه مجریه نیست که تاجر و تولیدگر و توزیعکننده و مصرفکننده
خوبی نیســت .دو قوه دیگر و نهادهای دیگر قدرت و مؤسسات وابسته به آنها هم همه
همین حکم را دارند .اتفاقا در ایران امروز ،اهمیت و معنای این اصل در مورد قوه مجریه
خیلیخیلی کمتر است از معنای آن در مورد نهادهای حاکمیتی دیگر .به یک سبب واضح:
قوه مجریه سهم بسیار کمتری از قدرت را دارد در قیاس با بقیه .مبنای آن اصل این است
که شخص حقیقی نسبت به حاصل دسترنج خود حساسیت دارد چون به زحمت به دست
آورده اســت .لذا ارزش آن را میداند و در حفظ و رشد آن میکوشد .اما شخص حقوقی
اینطور نیســت .کارگزاران حکومتی (و حتی کارگزاران نامالک بنگاههای بزرگ بخش
خصوصی) نه با کد یمین و عرق جبین به داراییهایی دست یافتهاند که تحت مدیریتشان
قرار دارد بلکه به ســبب مناسبات اجتماعی دیگری مثل رقابت سیاسی یا وابستگی به
اولیگارشی ،در آن موفعیت قرار گرفتهاند .لذا حساسیت خاصی به آن داراییها ندارند .مثل
بچهپولدارهای کمعقلی که تصادفا به ارث پدر رسیدهاند و همه را ریخت و پاش میکنند
و به باد میدهند .چون با معیارهایی غیر از معیارهای یک مالک دسترنج شخص خود ،با
آن داراییها کارمیکنند .فقدان حس مالکیت و نهاد رقابت در مالکیت دولتی سبب افول
اقتصاد میشــود .لذا نباید کار تولید و توزیع ثروت را به بخش عمومی سپرد .خب این
استدالل فقط در مورد تصدی قوه مجریه صدق نمیکند بلکه در تصدیگری همه بخش
عمومی صادق است .همه مؤسسات اقتصادی وابسته به حکومت همین مشکل را دارند.
 نکته دیگر این است که اگر در موردی خاص واگذاری به بخش خصوصی حقیقی
ممکن نیست به هر دلیل (مثال سرمایه هنگفتی مورد نیاز است که مالکان خصوصی
نمیتوانند تامین کنند) ،آنجا آیا تصدیگری قوه مجریه کمضررتر اســت یا سایر
نهادهایحکومتی؟

به نظر من اولی .چون دستکم سازوکارهای نظارت عمومی بر قوه مجریه در سطح
مقــررات و روی کاغذ وجود دارد .نهادهای دیگر قدرت حتی تحت همین اندازه نظارت
بیرونی هم قرار ندارند .اما عجیب است که در دهههای اخیر ،عمال برعکس تصمیمگیری
شده است .آنچه امروزه «خصولتی» خوانده میشود محصول این سیاست است .برخی
واحدهــای اقتصادی از مالکیت دولت خارج شــده یعنی از تحت نظارت و مدیریت قوه
مجریه خارج شــده ولی به مالکان خصوصی هم تعلق نگرفته که صرفا با مکانیزم بازار
آزاد در آنهــا تصرف کنند و با آنها کار کنند بلکــه در اختیار بخش دیگری از حکومت

دولت الکترونیک واقعی ارتباطهای غیرضروری را به شدت کم میکند و یکی از ابزارهای کاهش
فساد است .از آنجایی که فساد در الیههای میانی زیاد است ،نه صرفا مدیران باالدستی ،تعدد
مدیران میانی زیاد هم هست؛ اگر رفتار این مدیران قابل ردیابی باشد بهتر است.

رســمی یا غیررسمی قرار گرفته که نه تحت نظارت رســمی و عمومی قرار دارد نه با
مکانیزم استحقاق و رقابت آزاد به این مالکیت رسیده است .در نتیجه مثل همان بچهپولدار
پدرمرده رفتارمیکند .این مشکل یکی از شعب مشکل رانت است.
نتیجهاش این شده که متصدیان نامالک حقیقی این گونه بنگاهها و برخی متصدیان
مؤسسات اقتصادی دولتی به صرافت بیفتند که مالکانه با آنچه در اختیار دارند رفتار کنند.
اختالس و رقابت نامتوازن و توسل به صور دیگر زور در رقابت بازار ،تعادل اقتصاد را به هم
میزند .یکدفعه میبینید عدد بزرگی ریال وارد بازار ارز میشود و قیمت آن را به آسمان
میبرد .آنهمه ریال در حساب هیچ کارخانهدار و تاجر و بنکدار بخش خصوصی در بازار
نیست .از حساب بخشی از حکومت که ریال را نه به عنوان دارایی خودش بلکه به عناوین
دیگری در اختیار دارد یواشکی خارج شده .بعد هم برمیگردد .این وسط فقط انگشتشمار
افراد تریلیونر میشوند و میلیونها نفر فقیرمیشوند .یک ریشه این فساد اصل وجود این
روابط بنگاهی در درون ساختار حکومت است.
به نظر شما مطالبه اجتماعی و مطالبه تشکلهای سیاسی و مدنی برای حل مسئله
فساد چه باید باشد؟ خصوصیسازی بیشتر یا پاسخگویی دولت یا مطالبهای دیگر؟

جواب این سؤال را مجموعهای مرکب از اقتصاددانان و جامعهشناسان و سیاستمداران
و متخصصان برنامهریزی عمومی باید بدهند تا جوابی همهجانبه و دقیق باشد .من فقط
میتوانم از منظر سیاست عمومی جواب بدهم.
به نظر من مبارزه با فساد فقط اگر همهجانبه و معطوف به خشکاندن ریشه باشد موفق
خواهد شد واال در حد دلخوشکنک و فریب افکار عمومی باقی خواهد ماند و چه بسا
آسیبهای سنگینتر هم به بار بیاورد.
من فهرستی از سیاستهایی را ذکر میکنم که معتقدم باید اتخاذ و جدی پیگیری
شود:
 -1احترام واقعی به مالکیت خصوصی و طبعا ممانعت از تعرض به آن به بهانههای رنگارنگ
 -2شفافسازی همه معامالت اقتصادی در همه سطوح
 -3حذف اختیار تصرف همه نهادهای حکومتی به طور کلی در داراییهایی که به موجبی
جز مالکیت قانونی در اختیارشان است
 -4حمایت از آزادی همه رسانهها برای افشای فساد و رانتخواری
 -5الزامی کردن هیئت منصفه قرعهای و ناثابت در همه دادگاههای مسئول رسیدگی
به مفاسد اقتصادی
 -6مرحلهبنــدی برای حذف اقتصاد خصولتی -1 :اعاده به مالکیت دولتی تحت نظارت
پارلمان و بازرسی -2 ،واگذاری علنی از طریق مزایده به بخش خصوصی -3 ،بیمه موقت
آسیب (ناشی از واگذاری) به نیروی انسانی وابسته به بنگاه -4 ،انحصار دخالت دولت در
نظارت حقوقی عالی
برای مقطع عاجل پیش رو ،به گمانم یک مطالبه خوب تشکلها میتواند «کوچک و
پاسخگو شدن حکومت» و نهفقط دولت باشد .مطالبه بلندمدتتر :حذف کامل رانت از
اقتصاد .مطالبه بنیا دیتر :استوارسازی شاکله حکومت بر بخش خصوصی و بازار .مطالبه
خیلی بنیادیتر :تبدیل فلسفه وجودی حکومت از هدایتگری به حمایتگری.

نکتههایی که باید بدانید
[هرگونه بهکارگیری قدرت در مسیری خارج از قانون برای اهدافی
فراقانونی یا غیرقانونی فساد است.
[دولت بدترین تولیدکننده ،بدترین تاجر و بدترین مصرفکننده است .لذا
باید دخالت آن را در اقتصاد به حداقل رساند و به مدیریت کالن اطالعات و
نظارت عالی محدود کرد.
[مبارزه با فساد فقط اگر همهجانبه و معطوف به خشکاندن ریشه باشد
موفق خواهد شد واال در حد دلخوشکنک و فریب افکار عمومی باقی
خواهد ماند و چه بسا آسیبهای سنگینتر هم به بار بیاورد.

[ آینده اقتصاد سیاســی فساد ]

فساد در الی ه میانی قدرت
جدی است
علیرضا عبداهللزاده ،فارغالتحصیل سیاستگذاری
عمومی از دانشگاه هاروارد ،میگوید

فساد به شکلهای متعدد در ایران ظاهر میشود؛ دستکاری قیمت ،عدم نظارت صحیح
و صدور مجوزها .علیرضا عبداهللزاده ،فارغالتحصیل سیاستگذاری عمومی از دانشگاه
هاروارد ،میگوید اگر دولت با سیاستگذاری بد زمینه فساد را فراهم میکند ،این
مدیران میانی هستند که از چنین فرصتهایی بهره میگیرند.

چرا باید خواند:
ریشه فساد در
کجاست؟ در
مدیران ردهباال یا
مدیران میانی؟
پاسخ عبداهللزاده را
بخوانید.

 ریشه فســاد از منظر اقتصاد سیاسی در چهچیزی
است؟

در ابتدا باید مشخص کنیم فساد چیست و بعد اینکه
چطور اتفاق میافتد؟ فســاد یعنی منابعی که برای کاری
اختصاص دادهمیشــود ،یا به دست یک کارگزار یا عامل
اجرایی امانت داده شده است در امری دیگر مورد استفاده
قرار میگیرد یا به نوعی دیگر نه به نفع عمومی ،بلکه به نفع
فردی یا گروهی تقسیط میشود.
اما باید دید چرا فساد اتفاق میافتد؟ در اقتصاد کالسیک
یکی از ریشه های فساد را اختالف قیمت میدانند ،وقتی قیمت را کسی دستکاری میکند اختالف
قیمت به وجود میآید ،برای مثال :دولت قیمت سکه را  2میلیون اعالم میکند و بازار  4میلیون
و از این ریشه سلطان سکه بیرون میآید .مثال اختالف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار بین 5-4
تومان تا  12تومان است .اما اختالف قیمتها تنها عامل فساد نیست .فساد انواع مختلفی دارد برای
مثال :وقتی فردی مجوز و گواهینامه رانندگی میگیرد ما میدانیم که این امر قیمتی نیست ،اما نوع
دیگری از فساد در اینجا خود را نشان میدهد .مثال افراد از طرق گوناگون گواهینامه گرفتهاند و وارد
خیابانها شدهاند؛ این خود شکل دیگری از فساد است.
مسئلهای که در جامعه ما مهم است ،اینکه آدمها چقدر منفعت شخصیشان را به منفعت
جمعی ترجیح میدهند؟ یک جا کارفرما دولت اســت یک جا مدیر شــرکت ،کارمند گمرك که
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کارگزاران گروههای مختلفی هستند و اینها هم خود نمونهای از فساد هستند.
ابعاد فساد در جامعه ما بسیار زیاد است ،مثال :پولی برای فقرا قرار است از طریق یک سری
دستگاه تخصیص داده شود و توزیع شود اما میبینیم نصف آن به دست افراد فقیری که باید برسد
نرســیده است یا افرادی که برای دریافت این تسهیالت انتخاب شدهاند به درستی گزینش نشده
بودند .برای مثال :قرار بود بیمهای رایگان برای کارگران ساختمانی مقرر شود اما این بیمه کامل و
صحیح رخ نداد و بنگاهداران و کارمندان دولت میآمدند که بتوانند از این فرصت مجانی استفاده
کنند و این ناکارآمدی را شاهد بودیم.
 این ناکارآمدی سیستم است یا نتیجه فساد؟


ما شاهد بودیم که هیچ کدام از این سیاستها به نتیجه نرسیده است .اما اگر برنامهها اصالح
شــود با اصالح این مکانیسم و فرآیندها  30درصد صرفهجویی میشود .اگر همین معیار را برای
بقیه برنامهها در نظر بگیریم میتوان گفت حداقل در ســال 70 ، 98هزار میلیارد تومان میتوان
صرفهجویی کرد و این جدا از مالیات و گمرک است ،و در حوزه گمرك ادعا این است که  13میلیون
دالر در گمرک دیده نمیشود.
 ریشه این موضوع را در کجا میبینید؟

مهمترین نقش سیاستگذار این است که زمینه فساد را فراهم میکند ،مثال در توزیع کاالهای
اساســی مثل گوشــت بازیگرانی در این میان نقش دارند از جمله :واردکننده گوشت ،در اعطای
مجوزها ،توزیعکنندگان ،عمدهفروشان ،خردهفروششان ،مصرفکنندگان و ...در این زنجیره همگی
نقش دارند .حال اگر در طراحی برنامه ،انتخاب افراد ،انگیزهها و ترجیحات بازیگران را به درستی
انتخاب و درک نکنید ،پس نمیتوانید محدودیتی بر رفتار آنها بگذارید و زمینه تازه باز میشود
که مثال آنهایی که در چرخه توزیع قرار دارند نظارت و دقت کافی ندارند .وقتی خبر میآید فردی
در وزارت صنعــت دارد مجوز میدهد یا موبایلفروش که با ارز دولتی تلفن همراه خریده و با ارز
آزاد آن را میفروشد یعنی اگر سیاستگذار بدون درک ،افراد را انتخاب و عمل کند نتیجه همین
وضعیت میشود.
اگر سیاســتگذار درک درستی از مردم ،نداشته باشد و بدون اینکه بفهمد مشکل چیست
راهحلی پیدا کند زمینه را برای انواعی از فساد آماده کرده است که ما در ایران بسیار آن را میبینیم.
 به نظر میرسد همواره مسئله فساد همراه اقتصاد دولتی تعریف میشود و آیا شما این طور

فکر میکنید و آیا خصوصیسازی میتواند در این حوزه جلوی فساد را بگیرد؟

در مورد دولت نظرات مختلفی هست ،برخی میگویند دولت به چه دردی میخورد؟ برخی
میخواهند دولت را بزرگتر کنند .درســت است که دولت مشکالتش زیاد است ،محدودیتها و
ظرفیتهای زیادی دارد اما شما راهی جز ساختن یک دولت ندارید و مسئولید که اگر میخواهید

نکتههایی که باید بدانید
[فساد یعنی منابعی که برای کاری اختصاص داده میشود ،یا به دست یک
کارگزار یا عامل اجرایی امانت داده شده است در امری دیگر مورد استفاده
قرار میگیرد یا به نوعی دیگر نه به نفع عمومی ،بلکه به نفع فردی یا گروهی
یشود.
تقسیطم 
[در اقتصاد کالسیک یکی از ریشههای فساد را اختالف قیمت میدانند،
وقتی قیمت را کسی دستکاری میکند اختالف قیمت به وجود میآید ،برای
مثال :دولت قیمت سکه را  2میلیون اعالم میکند و بازار  4میلیون و از این
ریشه سلطان سکه بیرون میآید.
[مهمترین نقش سیاستگذار این است که زمینه فساد را فراهم میکند،
مثال در توزیع کاالهای اساسی مثل گوشت بازیگرانی در این میان نقش
دارند از جمله :واردکننده گوشت ،در اعطای مجوزها ،توزیعکنندگان،
عمدهفروشان ،خردهفروشان ،مصرفکنندگان و ...در این زنجیره همگی نقش
دارند.
[اگر سیاستگذار درک درستی از مردم نداشته باشد و بدون اینکه بفهمد
مشکل چیست راهحلی پیدا کند زمینه را برای انواعی از فساد آماده کرده
است که ما در ایران بسیار آن را میبینیم.
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ملتی داشته باشید باید دولتی هم داشته باشید و حتی در آزادترین اقتصادها هم ما هرچقدر سعی
کردهایم دولت را به کنار بزنیم یک جاهایی اصال نمیشود آن را دور زد و همه مسائل دولت قابل
خصوصیسازی نیست .ببینید مثال شما اعطای گواهینامه رانندگی را چطور میخواهید خصوصی
کنید؟ یا مجوز ساخت و ساز را؟ بله بانک را میتوانید خصوصی کنید اما یک سری عملکردها را اصال
نمیتوان خصوصی کرد .طرفداران دولت حداقلی هم میگویند :دولت از حریم خصوصی حفاظت
کند و در حریم خصوصی دخالت نکند و برای حفظ حقوق و دارایی مردم تالش کند ،اما همین
هم مشکل دارد و زمینه فساد را درست میکند چون سیاستها را بد انتخاب میکنند .اما برخالف
اینکه افراد فکر میکنند مدیران از فرصت فساد استفاده میکنند ،این مدیران میانی هستند که از
فرصتهای فساد در سیستم بهره میبرند.

 نظر شما این است که سیاستگذار به دلیل ضعفی که در برنامهریزی دارد زمینه فساد را

فراهم میکند؛ این فساد از چه نشئت میگیرد؟

دالیلی که باعث میشــود سیاستگذاران سیاستهای بد را اتخاذ کنند چند دسته است از
جمله :سیاستگذاران معموال کوتاهمدت را نگاه میکنند ،دوره خودشان به خصوص بین انتخاباتها؛
و سعی نمیکنند برنامه بلندمدت یا خالقیتی داشته باشند ،برای همین سعی میکنند فقط در دوره
خودشان وضعیت را بهتر کنند ،مانند فعالیتهایی که در دوره آقای احمدینژاد صورت گرفت مثل:
برداشت ارز دولتی ،اعطای کارت سوخت و ...دولت یازدهم  4سال قبل منتقد این سیاستها بود
اما در زمان فعلی آن را اجرا میکند .از دیگر دالیل انتخاب سیاستهای ناکارآمد ،نداشتن آموزش
مناسب و استفاده نکردن از تجربیات افراد موفق است .یا دالیل دیگری همانند اینکه افرادی که
باید برنامهها را ارائه بدهند کارشناسان میانی هستند ،که دو اتفاق میافتد -1 :کارشناس ،برنامه و
حرف خوبی ارائه میدهد که گاهی مدیران باالدستی ایده خوب کارشناسان را به دلیل اینکه فرد
باسابقه یا سرشناسی نیست نمیپذیرند ،برخی مواقع هم افرادی که منفعتشان این است برنامه فعلی
اجرا شود ،بهانهتراشی میکنند ،فشار میآورند و نمیگذارند ایدههای جدید جایگزین برنامههای
قبلی شود.
اما چرا نمیپذیرند پول دالر به دست فرد ایرانی برسد؟ مثال سر موضوع افزایش قیمت بنزین
بحث است ،یا آزاد کردن قیمت گوشت که پول آن به دست مردم برسد ،من دالر را آزاد میکنم،
پول آن را به مردم میدهم و مشخص میکنم که هر ایرانی  100دالر دارد که معادل این  100دالر
به او پول منتقل میکنم و اگر سال بعد قیمت دالر افزایش یافت مابهالتفاوت قیمت را به او بپردازم
تا این اختالف قیمت جبران شود و این بهتر به آدمها میرسد چون هدف ما رساندن گوشت است.
اما یک عده با این موضوع مخالفاند اما چرا؟ باید پذیرفت که مردم خودشان خیلی بهتر این کار را
انجام میدهند ،ما پول را به مردم منتقل کنیم اما اختالف قیمت نباشد که مثال قیمت گوشت یك
جا  110هزار تومان باشد و یک جا  40هزار تومان باشد.
 شما کم شدن اختیارات دولت و خصوصیسازی را تنها راهحل نمیدانید؟


ما دیدیم بازار مکانیزمهای خاص خود را دارد و دولت هر موقع سعی کرد بازار را با شیوههای
خودش دستکاری کند وضعیت بدتر شد .اما اگر حتی میخواهید فقر را هم کمتر کنید متناسب
با نیاز خانوار اینکار را بکنید .میدانم که خیلیها با یارانه نقدی مشکل دارند اما دیدید که فساد
یارانه نقدی خیلی کمتر از یارانه گوشت و بنزین است چون حداقل در حالت نقدی به دست افراد
یرسید.
م 
 شما خودتان راهکار را در چه میدانید؟

 -1اینکه ما چرخ را از نو اختراع نکنیم ،بازار یک مکانیســم خوب است .باید توجه کرد که از
ابزارهای دیگری جز دخالت در بازار هم میشود به افراد ثروت منتقل کرد.
 -2شفافیت واژه زیبایی است اما فساد در الیههای میانی قدرت بسیار جدی است و باید به جایی
برسد که از میان برود؛ برای مثال :گمرک در حالت فعلی فرصت کمتری به کارگزار و واردکننده
میدهد که وارد بازی دائمی شوند .االن حداقل این موازنهها برداشته شده است .یا در زمان ثبتنامها
به جای اینکه با کارگزار محلی افراد صحبت کند ،در ســایت ثبتنام میکند و ارتباط مستقیم
کارگزار و مردم حذف میشــود و این اطالعات دیگر هزینه زیادی نداشت و کارگزار به خاطر یک
امضا از افراد درخواستهای متفاوتی نمیتواند بکند.
 -3دولت الکترونیک واقعی ارتباطهای غیرضروری را به شدت کم میکند و یکی از ابزارهای
کاهش فساد است .از آنجایی که فساد در الیههای میانی زیاد است ،نه صرفا مدیران باالدستی ،تعدد
مدیران میانی زیاد هم هست اگر رفتار این مدیران قابل ردیابی باشد بهتر است.

باتوجه به قیمت باال و غیرواقعی ارز آزاد و کاهش تقاضای داخلی ،فرصتی طالیی برای صادرات همهچیز همچنان ادامه مییابد .این
فرصت میتواند ذائقه و سلیقه مصرفکنندگان کشورهای هدف را به محصوالت و برندهای ایرانی متمایل کند و دراز مدت پس از
رفع تحریم ،با حفظ این بازارها ،زمینه گسترش چشمگیر صادرات غیرنفتی را ایجاد كند.

[ آینده چشمانداز اقتصاد ]

بازگشت اعتماد عمومی به جامعه راهگشاست

ش رو در سال 1398
فرصتها و تهدیدهای پی 
با فرارســیدن روزهای پایانی سال  ،1397وسوسه پیشبینی سال
آینــده هم بازار فالگیران و رمــاالن را گرم میکند و هم تحلیلگران
سیاســی و اقتصادی را به میدان میکشاند .در حوزه علوم اجتماعی و
انسانی ،پیشبینی علمی بر چند بنیاد استوار است.
اول :بررسی روندهای گذشته و انتظار ادامه یافتن آن روندها که به ویژه
در شرایط عادی معمولترین و کارآمدترین روش پیشبینی است .در
ایــن روش مهمترین عامل مخل ،حوادث غیرمنتظره و تغییر ناگهانی
مسیر وقایع معمول است.
دوم :تعیین مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط آینده و سعی در
فهم عمیق شرایط و نوسانات این متغیرها و پیشبینی تاثیر آنها بر جریان
امور .به عنوان مثال امنیت یک متغیر تعیینکننده در حوزه اقتصادی و
سیاسی است .مطالعه عوامل موثر بر امنیت و داشتن برآورد واقعبینانه
از تهدیدهای امنیتی در کشــور ،منطقه و جهان ،میتواند پیشبینی
واقعبینانهتری از آینده را بهویژه در شرایط پرتنش به دست دهد.
ش یکی از این قالبها
سوم :بهرهگیری از چهارچوبهای نظری و گزین 
و انجام پیشبینی با اســتفاده از دادههای مورد نیاز آن چهارچوب .این
روش اصوال دارای سوگیری ایدئولوژیک و براساس باورهای پیشبینی
یک مکتب یا مرام اســت .هرچند در اولین نگاه این روش پیشبینی
خارج از بیطرفی علمی و همراه با پیشداوری است اما باید اذعان کرد
که بیطرفی تحلیلگر هرگز صددرصد نیست و در عمیقترین الیههای
ذهنی هر تحلیلگر ،کنشی به سمت یک گرایش نظری یا ایدئولوژیک
خــاص وجود دارد .بــا این مقدمه ابتدا باید اذعــان کنم که اصال دلم
نمیخواهد به احتماالت وحشتناک برای سال آینده فکر کنم .بدترین
وضعیت برای ایران حمله آمریکا و متحدانش و جنگ داخلی متعاقب آن
در ایران است .همه اطالعات انباشتهشده از گذشته میگوید که آمریکا
پس از ناکامیهایش در افغانستان و عراق ،ابدا آمادگی شروع جنگ دیگر
و بیثباتسازی بیشتر منطقه را ندارد.
تنها متغیــر نگرانکننده ،ترامپ دیوانه و همدســتان دیوانهترش
یعنی نتانیاهو و بنسلمان هستند .علیرغم همه اینها و البته متحدان
جنگطلب افراطی داخلی آنها ،با اطمینان میگویم که قدرت عقال بر
آنان فائق میآید و ســال آینده از تحمیل جنگی دیگر بر ایران خبری
نیست .اما افزایش حمالت تروریستی یا سایبری و یا حتی مزاحمت های
دریایی و هوایی و همچنین تداوم حمالت اسرائیل به پایگاههای نزدیک
به ایران در سوریه و لبنان شدت و وسعت بیشتری مییابد و همین بر
ناامنی روانی جامعه میافزاید.
علــت چنین امری فقدان امکانات و عوامل بازدارنده در ایران از یک
سو و تمایل جنگساالران به نمایش قدرت خود به طرفدارانشان از سوی
دیگر است .در حوزه اقتصادی ،رکورد تورمی فعلی با شدت کمتر ادامه
مییابد .از آنجا که چشــماندازی برای سرمایهگذاری خارجی و حتی
داخلی وجود ندارد .رشد اقتصادی مثبت دور از ذهن است اما با افزایش

رکود ،تورم نیز کم و بیش مهار میشود.
ظرفیتهای داخلی اقتصادی ایران در حدی اســت که فشــارهای
خارجی و تحریمها ،قادر نیست تورم و کمبود وحشتناک مانند ونزوئال
را بر ایران تحمیل کند؛ اما مهاجرت سرمایه و ارز و خروج نیروی انسانی
ماهر و نخبه با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.
باتوجــه به قیمت باال و غیرواقعی ارز آزاد و کاهش تقاضای داخلی،
فرصتی طالیی برای صادرات همهچیز همچنان ادامه مییابد .این فرصت
میتواند ذائقه و سلیقه مصرفکنندگان کشورهای هدف را به محصوالت
و برندهای ایرانی متمایل کند و در درازمدت پس از رفع تحریم ،با حفظ
این بازارها ،زمینه گسترش چشمگیر صادرات غیرنفتی را ایجاد كند.
از آنجا که بحران اعتماد عمومی ابعاد عظیمی یافته است ،انتظار آنکه
اصالح ســاختاری در حوزه بودجه یا اقتصاد ،دستاوردهای ملموس و
تعیینکنندهای داشته باشد واقعبینانه نیست.
واقعیت آن است که حاکمیت میتوانست مشارکت عمومی همراه
با ایثارگریهایی مشابه آنچه در سالهای نخستین انقالب شاهد بودیم،
جلب کند ،آنوقت اتفاقات شــکوهمندی رقــم میخورد .مثال گفته
میشود بیست تا سی میلیارد دالر ارز خانگی در دست مردم است که
حتی ورود یکســوم آن به چرخه اقتصاد ،قیمت ارز را قادر و توانمند
میکند یا آنکه صرفهجویی داوطلبانه مردم در مواردی چون ســوخت
یا آب یا برق به راحتی مشــکالت بزرگی در این حوزهها را کم میکند
و همینطور کمکهای داوطلبانه اقشار برخوردار ،فشارها را در شرایط
بحران کاهش میدهد .اما همه اینها مستلزم بازگشت اعتماد عمومی
است که چشماندازی در سال آینده برای آن متصور نیست .همینطور
افزایش فشار اقتصادی و تورم ،به گسترش فساد و رانت کمک میکند
و کاهش فساد به عنوان ویرانگر اعتماد مردم ،دور از دسترس میشود.
با این چشمانداز تنها مفر فعاالن اقتصادی ،تالش و گسترش صادرات
غیرنفتی و رفتن به سوی بازارهای جدید برای بهرهگیری از قیمت باالی
ارز از یک سو و بسترسازی برای آینده از سوی دیگر خواهد بود.

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی
دانشگاه شیراز

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
ش روی
روزهای پی 
اقتصاد ایران بدانید،
خواندن این یادداشت
به شما توصیه
میشود.

نکتههایی که باید بدانید
[بیست تا سی میلیارد دالر ارز خانگی در دست مردم است که حتی ورود یکسوم آن
به چرخه اقتصاد ،قیمت ارز را قادر و توانمند میکند یا آنکه صرفهجویی داوطلبانه مردم در
مواردی چون سوخت یا آب یا برق به راحتی مشکالت بزرگی در این حوزهها را کم میکند.
[افزایش فشار اقتصادی و تورم ،به گسترش فساد و رانت کمک میکند و کاهش فساد به
عنوان ویرانگر اعتماد مردم ،دور از دسترس میشود.
[ظرفیتهای داخلی اقتصادی ایران در حدی است که فشارهای خارجی و تحریمها ،قادر
نیست تورم و کمبود وحشتناک مانند ونزوئال را بر ایران تحمیل کند؛ اما مهاجرت سرمایه و ارز
و خروج نیروی انسانی ماهر و نخبه با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.
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آینده ما
[ آینده روابط اقتصادی ]

راهکار غیراقتصادی برای نجات اقتصاد

سال  ،1398بخش کشاورزی امیدبخش خواهد بود

روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج وضعیتی را در حال تجربه
کردن است که به طور قطع و یقین بر روابط اقتصادی داخلی
تاثیرگذار است .به خاطر مشکالت ناشی از برخورد نامناسب
برخی از قدرتها برای کشــوری که میخواهد آزاد زندگی
کند ،تحریمهایی که از قبل علیه ایران وضع شده بود ،دوباره
تشدید شده است .به نظر میرســد سال آینده در استمرار
تحریمها که شتاب اولیه خود را در سال  1397شروع کرده،
حسن سبحانی
ما شرایط مساعدتری از سال  97در شقوق مختلف اقتصادی
اقتصاددان
نخواهیم داشت.
اقتصاد ایران ،اقتصاد بزرگ  80میلیون اســت که در آن
چرا باید خواند:
تقاضای زیادی وجود دارد و انگیزههای تولید ولو ســخت در
میخواهید درباره
داخل کشور تدارک دیده است .باید صورت مسئله این باشد
چشمانداز اقتصاد
كه با توجه به رکود و گرفتاریهایی که در اقتصاد ایران وجود
ایران در سال جدید
دارد ،کاری کرد که بخشــی از این مشکالت کاهش یابد و
تصویری داشته
ملت ،سربلند این دوره سخت را طی کند.
باشید؟ خواندن این
مســئله اول صحبت صادقانه ،مستمر و عمومفهم
مقاله به شما توصیه
 1نمایندگانــی از حاکمیــت با مردم دربــاره اوضاع
میشود ،اگرچه دكتر
اقتصادی اســت .نباید در خصوص مــردم ایران این نکته را
سبحانیمعتقداست
کماهمیت دید .اگر مردم به مکانیسم اقتصادی وقوف یابند با
راهکار نه در عوامل
حاکمیت همکاری میکنند .وقتی حاکمیت مسائل اقتصادی
اقتصادی ،که در
را بر مردم تحمیلشــده میبیند ولی هیچ توضیحی درباره
عوامل غیراقتصادی
سازوکار آن به مردم نمیدهد مردم را دچار یأس و سردرگمی
نهفته است .این مقاله
میکنــد و خود مردم را از کارگــزاران تخریب وضع موجود
را بخوانید.
میکند .وقتی مردم تحوالت قیمــت در ارزهای خارجی را
میبینند یا قیمت فلزات قیمتی و مسکن را مشاهده میکنند
به طور انفرادی احساس میکنند از تغییرات قیمت در این کاالها استفاده کنند .وقتی برای آنها
توضیح داده میشــود که جستوجوی نفع شخصی اگرچه مهم است ولی نتیجه آن مشکالتی
خواهد بود که بر سر همه ریزش میکند .مردم این را میپذیرند .باید هر هفته از رسانههایعمومی
افرادی  -فقط از دستاوردها نگویند -درباره واقعیت و سازوکار مشکالت با مردم گفتوگو کنند.
آبی خوبی در پیش است؛ سال  1397وضعیت بارندگی در کشور خوب
سال جدید سال ِ
 2بوده و بر اساس آمارهای وزارت نیرو جای امیدواری است که بخشی از مشکالت معطوف
به کاهش رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت با رشد در بخش کشاورزی جبران شود .این میتواند
نکته مثبتی باشد در جهت بهبود اوضاع تا اقتصاد کشاورزی موانع بر سر راه اقتصاد را برطرف یا
کماثر کند .اقتصاد کشاورزی ارزبر نیست یا به ارز کمتری نیاز دارد ولی درآمدهای ارزی خوبی دارد.
ســال آینده میتواند ســال آزمون بخش خصوصی برای اثبات قابلیتها ،استعدادها و
 3لیاقتهای خود در خدمت به اقتصاد ملی باشد.
ما دههها در فضای عمومی کشــور با این ادعا که  -به نظر من در مواردی صادق اســت -اگر
دولت اختیاراتی به بخش خصوصی بدهد ،این بخش میتواند اقتصاد ایران را شکوفا کند روبهرو
هستیم .در بخش خصوصی ما متاسفانه قسمتهایغیرمولد هم وجود دارد که به اقتصاد ملی
لطمه میزنند .اگر بخش خصوصی مولد که در کارکرد و ادعای خود صادق است و من دلیل بر
عدم صداقت نمیبینم ،نشان دهد که نهتنها در به وجود آوردن و تعمیق مشکالت اقتصادی مردم
36
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ناشی از تحریم موثر نیست ،بلکه میتواند باری از دوش این جامعه بردارد ،وضعیت بهتر خواهد شد.
بسیاری از امور اقتصادی مردم و زندگی تودههای مردم در اختیار بخش خصوصی است .تحوالت
قیمت ،بورسبازی ،احتکار ،افزایش بیمنطق قیمتها و دهها اتفاق دیگر توســط قسمتهایی از
بخش خصوصی ایران انجام میشود .کاری که مشکالت و ضرر آن کمتر از تحریم خارجی نیست.
اتاقهای بازرگانی ،اصناف و انجمنهای خصوصی غیردولتی باید با یک بسیجی در بین خود نشان
دهند که آنها قابلیت واگذاری امور به خود را دارند و آن موقع که اقتصاد در گرفتاری به سر میبرد
میتوانند با همکاری اوضاع را سامان دهند تا شرایط بد اقتصادی را از بدتر شدن نجات دهند.
ایران امروز به اندازه نیازی که به فروش نفت یا واردات کاال دارد به همان اندازه یا بیش از آن
احتیاج به امیدوار شدن مردم دارد .اینجا دستگاههایفرهنگی کشور با ماهیت کار خود میتواند
وارد امور اقتصادی شــود .آنها با تفهیم امور از طریق آموزههایفرهنگی میتوانند سبب افزایش
سرمایه اجتماعی شــوند .این امیدواری میتواند به بهبود اقتصادی در محدوده مشکالت کمک
کند یا حالل مشکالت باشد .در ترسیم چشمانداز اقتصاد برای سال جدید ،خوب است به متغیر
غیراقتصادی فكر كنیم تا اقتصادی .دســت ما در امور اقتصادی تا حدودی بسته است اما متغیر
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی میتواند به کمک اقتصاد آید تا این مشكالت را با هزینههایکمتری
طی کنیم.
وقتی دولتی از طریق انتخابات از مردم رای میگیرد و اکثریت آرا را به دست میآورد ،یعنی
اکثریت مردم به آن دولت اعتماد کرده اســت .مردم فکر میکنند این فرد میتواند مشکالت را
برطرف کند و این در آرای مردم متبلور است .اما در دوران حاکمیت روسای جمهور چون مواجهه
مناسبی با اعتماد عمومی نمیشود و در مواردی بیش از حد توان وعده داده میشود ،وعدههای
میانتهی اعتماد را از بین میبرد .ترمیم اعتماد ازدسترفته کار سادهای نیست اما از آنجایی که
ملت باسواد و هوشیاری داریم اگر با آنها صحبت نشود این هوشمندی و استعداد در اموری که به
اقتصاد لطمه میزند به کار گرفته خواهد شد .ولی اگر با آنها صحبت شود و ملت احساس کنند
حرفی که میشنوند مبتنی بر صداقت است به صورت تصاعدی به ساختار اعتماد میکنند حتی
اگر موقت باشد .من راهکار را در انتخاب افرادی میبینم که در گذشته خود ناصداقتی در رفتار
و گفتار ندارند؛ اینها باید با مردم درست صحبت کنند .اگر سرمایه اجتماعی جامعهای یا دولتی
تخریب شود جبران آن سخت است ولی در شرایط حاضر ما نسبت به هزینه کم قانع هستیم و
باید با مردم صادقانه صحبت کرد تا این اعتماد هرچند کوتاهمدت باشد ،به جامعه برگردد .راه نجات
اقتصاد ایران در امور غیراقتصادی نهفته است.

نکتههایی که باید بدانید
[ ایران امروز به اندازه نیازی که به فروش نفت یا واردات کاال دارد به همان
اندازه یا بیش از آن احتیاج به امیدوار شدن مردم دارد.
[ اولین مسئله صحبت صادقانه ،مستمر و عمومفهم نمایندگانی از حاکمیت
با مردم درباره اوضاع اقتصادی است .نباید در خصوص مردم ایران این نکته
را کماهمیت دید .اگر مردم به مکانیسم اقتصادی وقوف یابند با حاکمیت
یکنند.
همکاریم 
یبیند ولی
[ وقتی حاکمیت مسائل اقتصادی را بر مردم تحمیلشده م 
هیچ توضیحی درباره سازوکار آن به مردم نمیدهد مردم را دچار یأس و
سردرگمی میکند و خود مردم را از کارگزاران تخریب وضع موجود میکند.

وضعیت ایران از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی بر مبنای برابری قدرت خرید در سال  ۲۰۱۸مشابه
کشورهای کانادا و عربستان بوده است و هر دو کشور در سال  ۲۰۲۳میالدی در جایگاه پایینتری نسبت به ایران
قرار خواهند گرفت.

[ آینده اقتصاد ایران به روایت بیزینسمانیتور ]

رقابت عقاب و اژدها در عرصه اقتصاد

یکند
فاصله اقتصادیچین و امریکا با سرعت زیادی کاهش پیدا م 
بزرگی تولید ناخالص داخلی کشــورهای مختلف شاخصی
است که هر ساله مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد و ردهبندی
بزرگی اقتصاد کشــورها بر مبنای تولید ناخالص داخلی انجام
میشــود .صندوق بینالمللی پول هم هر ساله این شاخص را
برای کشورهای مختلف محاسبه میکند و در گزارش جدیدش
چندین نکته بســیار مهم به چشم میخورد .اول اینکه از سال
 ۲۰۱۴میالدی تاکنون چین از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی
بر مبنای برابری قدرت خرید جایگاه اول را در دنیا داشته است.
دوم اینکه با توجه به سرعت باالی رشد اقتصادی در کشور چین
در سالهای اخیر و انتظار تداوم این وضعیت در سالهای پیش
رو ،فاصله ارزش تولید ناخالص داخلی اســمی امریکا  -جایگاه
اول دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی -و چین که
جایگاه دوم را در این فهرست دارد ،کاهش پیدا میکند .سوم با
توجه به سرعت باالی رشد اقتصادی هند در مقایسه با فرانسه
و بریتانیا ،ظرف دو ســال آینده این کشور در رده بزرگترین
اقتصادهــای دنیا جایگاه پنجم را میگیرد و از این دو کشــور
صنعتی اروپایی پیشی خواهد گرفت .چهارمین نکته مهم این
گزارش مربوط به ایران اســت .طبق این گزارش جایگاه ایران
از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اســمی در فاصله سالهای
 ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۳میالدی هفت پله تنزل پیدا میکند و از جایگاه
 ۲۹در ســال  ۲۰۱۸به  ۳۶در سال  ۲۰۲۳میرسد ولی جایگاه
این کشور از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری
قدرت خرید ارتقا پیدا میکند و از کشورهای عربستان و کانادا
باالتر میرود  .ایران در ســال  ۲۰۱۸جایگاه هجدهم فهرست

مذکور را خواهد داشــت و در سال  ۲۰۲۳میالدی جایگاه ۱۵
را از آن خــود میکند .ایران یکی از کشــورهای شــاخص در
خاورمیانه است و به دلیل دارا بودن منابع نفتی و ثبات سیاسی
به یکی از بانفوذترین اقتصادهای این منطقه تبدیل شده است.
این کشور برای تجربه رشد اقتصادی باید به فروش نفت ادامه
دهد ولی تحریمهای اخیر امریکا فشار زیادی روی شاهراه انتقال
نفت ایران وارد کرده اســت .باید به این نکته توجه داشت که
پیشبینیهای صندوق بینالمللــی پول بدون در نظر گرفتن
تحریمها انجام شده است.
 JJدو ردهبندی
طبق گزارش اخیر این مرکز در ســال  ۲۰۱۸میالدی کشو
رهای امریکا ،چین ،ژاپن ،آلمان ،بریتانیا ،فرانسه ،هند ،ایتالیا،
برزیل و کانادا ده اقتصاد بزرگ دنیا در این فهرست بودند .این
ردهبندی بر مبنای بزرگی تولید ناخالص داخلی اســمی انجام
شده است .ده اقتصادی که بزرگترین تولید ناخالص داخلی بر
مبنای برابری قدرت خرید را دارند کشورهای چین ،امریکا ،هند،
ژاپن ،آلمان ،روسیه ،اندونزی ،برزیل ،بریتانیا و فرانسه هستند.
فاصله بین تولید ناخالص اسمی کشورهای فرانسه و بریتانیا و
هند بســیار کم است و با توجه به سرعت باالی رشد اقتصادی
کشور هند در سالهای اخیر و برنامهریزیهایی که برای تداوم
این رشد در سالهای پیش رو انجام شده است ،انتظار میرود
ظرف یک تا دو سال آینده هند از دو کشور اروپایی پیشی بگیرد
و جایگاه پنجم را از آن خود بکند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع بیزینس مانیتو ر

چرا باید خواند:
ارزش تولید ناخالص
داخلی کشورها
معیاری برای مقایسه
بزرگی اقتصاد و میزان
ثروت آنها است .در این
گزارش ضمن بررسی
بزرگی اقتصاد در سال
 ،۲۰۱۸وضعیت این
ردهبندی در سال ۲۰۲۳
را نیز ارائه میدهیم.
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آینده ما
ده اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای ارزش تولید ناخالص داخلی
اسمی در مجموع ســازنده  ۶۷.۱درصد تولید ناخالص داخلی
دنیا هســتند و  ۶۱.۵۴درصــد از کل ثروت دنیــا را به خود
اختصاص دادهاند .در سال  ۲۰۱۸میالدی ارزش تولید ناخالص
داخلی دنیا برابر با  ۸۷هزار و  ۵۰۵میلیارد دالر بود .
در این گزارش پیشبینیهایی در مورد بزرگی تولید ناخالص
داخلی کشورها در ســال  ۲۰۲۳میالدی هم ارائه شده است.
طبق این گزارش در سال  ۲۰۲۳میالدی ارزش تولید ناخالص
داخلــی دنیا برابر با  ۱۱۴هزار و ۳۵۳میلیارد دالر خواهد بود و
امریکا همچنان جایگاه بزرگترین اقتصاد دنیا را خواهد داشت.
در سال  ۲۰۲۳میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا برابر
 GDPکشورهای منتخب در سالهای ۲۰۱۸و (۲۰۲۳میلیارد دالر)
نام کشور

 GDPدر سال ۲۰۱۸

رتبه در سال ۲۰۱۸

 GDPدر سال ۲۰۲۳

رتبه در سال ۲۰۲۳

روسیه

۱۱

۱۷۱۹.۹۰

۱۹۷۴

۱۲

استرالیا

۱۴

۱۵۰۰.۲۶

۱۹۵۸

۱۳

ترکیه

۱۸

۹۰۹.۸۹

۱۲۲۴

۱۷

عربستان

۱۹

۷۴۱.۶۹

۸۶۶

۲۱

ایران

۲۹

۴۱۸.۸۸

۴۷۲.۳

۳۶

امارات

۳۰

۴۱۱.۸۳

۵۱۵

۳۲

مالزی

۳۶

۳۶۴.۹۲

۵۶۸

۲۹

پاکستان

۴۱

۳۲۴.۷

۴۷۱.۴

۳۷

پرو

۵۰

۲۳۱.۵۷

۳۱۱.۲

۴۹

بزرگترین اقتصادهای دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیارد دالر)
رتبه در سال
۲۰۱۸
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نام کشور

 GDPدر سال
۲۰۱۸

سهم به اقتصاد
دنیا (درصد)

 GDPدر سال
۲۰۲۳

رتبه در سال
۲۰۲۳

۱

امریکا

۲۰۴۱۲.۸۷

۲۳.۳

۲۴۵۳۷

۱

۲

چین

۱۴۰۹۲.۵۱

۱۶.۱

۲۱۵۷۴

۲

۳

ژاپن

۵۱۶۷.۰۵

۵.۹

۵۹۶۲

۳

۴

آلمان

۴۲۱۱.۶۴

۴.۸۱

۵۲۷۲

۴

۵

بریتانیا

۲۹۳۶.۲۹

۳.۳۶

۳۴۷۷

۷

۶

فرانسه

۲۹۲۵.۱۰

۳.۳۴

۳۵۸۶

۶

۷

هند

۲۸۴۸.۲۳

۳.۲۵

۴۶۶۳

۵

۸

ایتالیا

۲۱۸۱.۹۷

۲.۴۹

۲۵۵۴

۹

۹

برزیل

۲۱۳۸.۹۲

۲.۴۴

۲۷۱۷

۸

۱۰

کانادا

۱۷۹۸.۵۱

۲.۰۶

۲۴۳۴

۱۰

۱۱

روسیه

۱۷۱۹.۹

۱.۹۷

۱۹۷۴

۱۲

۱۲

کره جنوبی

۱۶۹۳.۲۵

۱.۹۴

۲۱۵۵

۱۱

۱۳

اسپانیا

۱۵۰۶.۴۴

۱.۷۲

۱۸۷۵

۱۴

۱۴

استرالیا

۱۵۰۰.۲۶

۱.۷۱

۱۹۵۸

۱۳

۱۵

مکزیک

۱۲۱۲.۸۳

۱.۳۹

۱۵۸۶

۱۵

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

با  ۲۴هزار و  ۵۳۷میلیارد دالر خواهد بود که نســبت به سال
 ۲۰۱۸حدود  ۴.۵هزار میلیارد دالر رشد میکند .اما چین شاهد
رسیدن ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی خود به مرز  ۲۱هزار
و  ۵۷۴میلیارد دالر خواهد بود که  ۷.۵هزار میلیارد دالر بیشتر
از تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال  ۲۰۱۸است و
فاصلهاش با امریکا کاهش زیادی پیدا خواهد کرد.
JJبزرگترین اقتصادهای دنیا
در سال  ۲۰۱۸میالدی تولید ناخالص داخلی امریکا برابر با
۲۰هزار و  ۴۱۲میلیارد دالر بود و ارزش تولید ناخالص داخلی
چین برابر با  ۱۴هزار و  ۹۲دالر بود .ژاپن سومین اقتصاد بزرگ
دنیا اســت و ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشور ۵۱۶۷
میلیارد دالر بود و آلمان که چهارمین اقتصاد این فهرست است
 ۴هزار و  ۲۱۱میلیارد دالر بود.
در میان پنجاه اقتصاد بزرگ دنیا کشــور پرو جایگاه آخر را
دارد .در سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر
با  ۲۳۱.۵۷میلیارد دالر بود و سرانه تولید ناخالص داخلی این
کشــور برابر با  ۷هزار و  ۱۹۹دالر بود .این کشور از نظر سرانه
تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه  ۸۴را در دنیا دارد .ویتنام در
سال گذشته جایگاه  ۴۹فهرست و رومانی جایگاه  ۴۸را داشت.
امریکا بزرگترین اقتصاد دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی
اسمی بود در حالی که چین بزرگترین اقتصاد دنیا بر مبنای
برابری قدرت خرید است .در سال  ۲۰۱۸میالدی ارزش تولید
ناخالص داخلی اسمی امریکا  ۶۳۲۰میلیارد دالر بیش از چین
بــود ولی انتظار میرود این فاصله تا ســال  ۲۰۲۳میالدی به
مرز  ۲۹۶۳میلیارد دالر برســد .امریکا برای سالهای طوالنی
بزرگترین اقتصاد دنیا بوده اســت ولی از سال  ۲۰۱۴میالدی
چین توانســت جایگاه بزرگترین اقتصاد دنیا بر مبنای برابری
قدرت خرید را از آن خود کند و از امریکا پیشــی بگیرد .چین
تا سال  ۲۰۱۸همچنان از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی بر
مبنای برابری قدرت خرید در ســطح باالتری نسبت به امریکا
قرار دارد و این وضعیت تا ســال  ۲۰۲۳میالدی هم ادامه پیدا
میکند.
در میان ده اقتصاد بزرگ دنیا پایینترین سرانه تولید ناخالص
داخلی به کشــور هند اختصاص دارد .در سال  ۲۰۱۸میالدی
سرانه تولید ناخالص داخلی در هند برابر با  ۲۱۳۵دالر بود و این
کشور جایگاه  ۱۴۲را در میان  ۲۰۰کشور مورد مطالعه داشت.
چین دومین کشور در میان ده اقتصاد برتر دنیا از نظر کم بودن
سرانه تولید ناخالص داخلی بود .سرانه تولید ناخالص چین در
سال  ۲۰۱۸برابر با  ۱۰هزار و  ۸۸دالر اعالم شد .امریکا که در
ردهبندی اقتصادهای بزرگ جایــگاه اول را دارد از نظر بزرگی
ســرانه تولید ناخالص داخلی نهمین کشور دنیا است .در سال
گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با  ۶۲هزار
و  ۱۵۲دالر بود .اولین کشــور دنیا از نظر بزرگی تولید ناخالص
داخلی ســرانه در میان  ۵۰اقتصاد بــزرگ دنیا قرار ندارد ولی
دومین کشور در این رده سوئیس است .این کشور از نظر بزرگی
تولید ناخالص داخلی رتبــه  ۲۰را دارد و ارزش تولید ناخالص
داخلی اسمی آن برابر با  ۷۴۱.۶۹میلیارد دالر است ولی سرانه

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

تولید ناخالص داخلی در این کشور برابر با  ۸۶هزار و  ۸۳۵دالر
امریکا اعالم شد و رده دوم را در دنیا دارد .نروژ پنجمین جایگاه
و ایرلند ششمین جایگاه را از نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص
داخلی دارد .
JJسهم در اقتصاد دنیا
هر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد دنیا داشته باشد،
میتوانــد در تعامالت اقتصادی و سیاســی در جهان هم تاثیر
بزرگتری داشــته باشد .در سال گذشته امریکا باالترین سهم
را در تولید ناخالص داخلی دنیا داشــت و این جایگاه برای بالغ
بر دو دهه در اختیار این کشور امریکای شمالی بود .در تمامی
این سالها امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا در سیاست
گذاریهای جهان نفوذ زیادی داشــت ولــی با روی کار آمدن
ترامپ در امریکا و تغییر موازنههای اقتصادی طی دو سال اخیر
به نظر میرسد اقتدار اقتصادی آن هم در حال تزلزل است .
طبــق گزارش صندوق بینالمللی پول این کشــور واقع در
امریکای شمالی به تنهایی سازنده  ۲۳.۳درصد تولید ناخالص
داخلی دنیا بود .چین در این ردهبندی جایگاه دوم را داشــت و
 ۱۶.۱درصد از اقتصاد دنیا را ســاخت .ســهم دیگر کشورها از
تولید ناخالص داخلی دنیا کمتر از  ۶درصد گزارش شده است.
ایران در این ردهبندی بیست و نهمین اقتصاد دنیا است و سهم
اقتصاد این کشور کمتر از  ۰.۵درصد اقتصاد جهان است.
سهم اقتصادهای کانادا ،روسیه ،کره جنوبی ،اسپانیا ،استرالیا،
مکزیک ،اندونزی ،هلند و ترکیه بین  ۱تا  ۲درصد تولید ناخالص
داخلی دنیا است.
JJایران کجای فهرست است؟
طبق این گزارش در ســال  ۲۰۱۸میالدی ایران بیســت و
نهمین اقتصاد بــزرگ دنیا بر مبنای تولیــد ناخالص داخلی
اســمی بود .ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در
ســال  ۲۰۱۸برابر با  ۴۱۸.۸۸میلیارد دالر اعالم شد که مشابه
کشورهای امارات و نروژ است ولی سرانه تولید ناخالص داخلی
این کشــور با دو کشور نامبرده فاصله زیادی دارد .سرانه تولید
ناخالص داخلی اسمی ایران در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۵۰۸۶دالر
اعالم شد و این کشور در رده بندی کشورهای دنیا از نظر بزرگی
سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه  ۱۰۲در میان ۲۰۰
کشور را داشت .از طرف دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی نروژ
در این ســال برابر با ۸۲هزار و  ۷۱۱دالر بود و این کشــور در
ردهبندی جهانی جایگاه  ۵را داشــت و ســرانه تولید ناخالص
داخلی امارات برابر بــا  ۳۹هزار و  ۴۸۴دالر بود و در ردهبندی
جهانی جایگاه  ۲۶را از آن خود کرد.
در سال  ۲۰۲۳میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی
ایران برابر با  ۴۷۲.۳میلیارد دالر خواهد بود و این کشور با هفت
پله کاهش رتبه نبست به سال  ،۲۰۱۸جایگاه سی و ششم را در
دنیا از آن خود میکند .در این سال امارات جایگاه سی و دوم را
در اقتصاد دنیا کسب میکند و ارزش تولید ناخالص داخلیاش
از  ۴۱۱.۸۳میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۸به  ۵۱۵.۴میلیارد دالر
در سال  ۲۰۲۳میرسد.

ارزش تولید ناخالص داخلــی ایران بر مبنای برابری قدرت
خرید در ســال  ۲۰۱۸برابر با  ۱۷۴۹میلیارد دالر بود و انتظار
میرود تا سال  ۲۰۲۳به مرز  ۲۳۵۶میلیارد دالر برسد .در سال
گذشته ایران هجدهمین اقتصاد دنیا در این ردهبندی بود ولی
در سال  ۲۰۲۳میالدی به جایگاه پانزدهم دنیا خواهد رسید.
وضعیت ایران از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اســمی بر
مبنای برابری قدرت خرید در ســال  ۲۰۱۸مشابه کشورهای
کانادا و عربســتان بوده اســت و هردو کشــور در سال ۲۰۲۳
میالدی در جایگاه پایینتری نســبت به ایــران قرار خواهند
گرفت.
بزرگترین اقتصادهای دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید (میلیارد دالر)
رتبه در سال
۲۰۱۸

نام کشور

 GDPدر سال
۲۰۱۸

سهم به اقتصاد
دنیا (درصد)

 GDPدر سال
۲۰۲۳

رتبه در سال
۲۰۲۳

۱

چین

۲۵۲۳۸.۵۶

۱۸.۷

۳۷۰۶۷

۱

۲

امریکا

۲۰۴۱۲.۸۷

۱۵.۱

۲۴۵۳۷

۲

۳

هند

۱۰۳۸۵.۴۳

۷.۶۹

۱۶۷۸۵

۳

۴

ژاپن

۵۶۱۹.۴۹

۴.۱۶

۶۳۵۸

۴

۵

آلمان

۴۳۷۳.۹۵

۳.۲۴

۵۱۷۱

۵۵

۶

روسیه

۴۱۶۸.۸۸

۳.۰۹

۴۹۳۳

۷

۷

اندونزی

۳۴۹۲.۲۱

۲.۵۹

۵۰۳۳

۶

۸

برزیل

۳۳۸۸.۹۶

۲.۵۱

۴۱۶۸

۸

۹

بریتانیا

۳۰۲۸.۵۷

۲.۲۴

۳۵۹۸

۹

۱۰

فرانسه

۲۹۶۰.۲۵

۲.۱۹

۳۵۴۴

۱۰

سرانه تولید ناخالص داخلی بزرگترین اقتصادهای دنیا
رتبه از نظر سرانه GDP

موقعیت جغرافیایی

کشور

سرانه  GDPاسمی (میلیون دالر)

۹

امریکا

۶۲۱۵۲

امریکای شمالی

۷۲

چین

۱۰۰۸۸

آسیا

۲۵

ژاپن

۴۰۸۴۹

آسیا

۱۷

آلمان

۵۰۸۴۲

اروپا

۲۳

بریتانیا

۴۴۱۷۷

اروپا

۲۱

فرانسه

۴۴۹۳۴

اروپا

۱۴۲

هند

۲۱۳۵

آسیا

۲۷

ایتالیا

۳۵۹۱۴

اروپا

۷۱

برزیل

۱۰۲۲۴

امریکای جنوبی

۲۰

کانادا

۴۸۴۶۶

امریکای شمالی

۶۵

روسیه

۱۱۹۴۷

اروپا

۲۹

کره جنوبی

۳۲۵۵۹

آسیا

۳۱

اسپانیا

۳۲۵۵۹

اروپا

۱۱

استرالیا

۵۹۶۵۵

اقیانوسیه

۷۴

مکزیک

۹۷۲۳

امریکای شمالی

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

39

آینده ما
ایران در ردهبندی
کشورهای دنیا از نظر
شاخص کیفیت زندگی
وضعیتی شبیه کشورهای
تانزانیا ،زامبیا ،ترکیه
و اندونزی دارد ولی از
کشورهای هند و الجزایر
و پاکستان در وضعیت
بهتری قرار گرفته است.

[ آینده زندگی ]

کیفیت زندگی در ایران ،مشابه ترکیه و اندونزی

جایگاه ایران در شاخص کیفیت زندگی جهانی کجاست؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع world data

چرا باید خواند:
شاخصکیفیت
زندگی تصویری از
شرایط زندگی مردم
در کشورهای مختلف
را نشان میدهد و به
همین دلیل مطالعه آن
اهمیت دارد.

40

بارها شــنیدهایم که کیفیت زندگی اهمیت بیشتری نسبت
به کمیت آن دارد اما در مــورد نحوه ارزیابی کیفیت زندگی در
گزارشها اطالعاتی داده نشــده است .بدون شک برخورداری از
ثبات و امنیت سیاســی و اقتصادی در کنار مهیا بودن تجهیزات
و امکانات بهداشــتی و درمانی و آموزشی از کلیدیترین مسائل
در ارتقای کیفیت زندگی اســت .از طــرف دیگر وضعیت آب و
هوایی هم عامل بســیار با اهمیتی است زیرا در کشورهایی که
ســطح آالیندهها در هوا باال است یا در کشورهای بسیار سرد از
قبیل کانادا ،امکان اســتفاده از امکانات موجود در کشــور کمتر
میشود .در این کشورها مردم ساعات طوالنی از روز را در خانه یا
محیطهای بسته هستند و زمان محدودی برای حضور در فضای
بیرون خانه در اختیار دارند .وضعیت آب و هوایی هم تاثیر زیادی
در کیفیت زندگی مردم در یک شهر یا کشور دارد.
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سایت ورلد دیتا در گزارش اخیر خود  ۱۷۴کشور دنیا را از نظر
کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار داده اســت و استرالیا را به عنوان
کشــوری که باالترین کیفیت زندگی را دارد انتخاب کرد .شاخص
کیفیت زندگی که برای اســترالیا معرفی شد برابر با  ۷۹بود و این
کشور توانست در صدر فهرست قرار بگیرد .اما قبل از اینکه در مورد
برترین کشورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی صحبت کنیم
بهتر اســت در مورد نحوه تهیه این شــاخص و فاکتورهای سازنده
آن اطالعاتــی ارائه دهیم .برای تعیین شــاخص کیفیت زندگی و
رتبهبندی کشــورها بر مبنای این شاخص  ۷فاکتور در نظر گرفته
شــده است .برای هر شاخص عددی بین صفر تا صد در نظر گرفته
شده است و برایند آنها سازنده شاخص کیفیت زندگی است .البته
در هر شــاخص هم فاکتورهای مختلفی لحاظ شــده است که در
یکنیم.
اینجا هر یک را به صورت خالصه تشریح م 

ایران در ردهبندی کشورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی جایگاه  ۱۱۱را به خود اختصاص
داده است .شاخص کیفیت زندگی در ایران برابر با  ۴۷اعالم شده است و این کشور در میانه
فهرست جای دارد.

ثبات اقتصادی و سیاسی
یکی از این شاخصها ثبات اقتصادی و سیاسی است
که دربرگیرنده عوامل تاثیرگذار در ثبات میانمدت و
بلندمدت در یک کشور است .در بخش ثبات سیاسی به فاکتورهایی
از جمله قدرت دولت در اداره کشــور و ساختار سیاسی توجه شده
است و در عرصه ثبات اقتصادی ثبات در نرخ تورم اهمیت دارد .در
این مطالعه نرخ تورم ایدهآل برابر با  ۰درصد در نظر گرفته شــده
است که یک نرخ فرضی است ولی هرچه نرخ تورم در کشورها باالتر
از این مرز صفر باشــد ،از نظر ثبات اقتصادی در ســطح پایینتری
یگیرند .از فاکتورهای تاثیرگذار دیگر میتوان به سطح بدهی
قرار م 
دولتی و میزان کســری بودجه اشــاره کرد .در این گزارش بودجه
متوازن یا مازاد بودجه دولتی یک فاکتور مثبت و اثرگذار در اقتصاد
کشــور در نظر گرفته شده است .نرخ بیکاری هم فاکتور مهمی در
ثبات اقتصادی کشــورها است زیرا نرخ باالی بیکاری باعث افزایش
هزینه های تامین اجتماعی دولت میشود و باال بودن نرخ بیکاری
برای دوره طوالنیمدت میتواند ساختار بازار کار و بهرهوری اقتصاد
را تحت تاثیر قرار دهد.

1

سیستم قانونی و حقوق شهروندی
توجه به حقوق شهروندی و اجرای قوانینی که توسط
یک سیستم اصولی تدوین شــده است از مهمترین
فاکتورهای کیفیت زندگی اســت .در نگاه اول شاید تصور شود که
کشــوری که قوانین خوبی در آن وجود دارد جای مناســبی برای
زندگی است ولی واقعیت این است که باید ساختار اجرایی کشور به
گونهای باشــد که این قوانین در کشور اجرا شود .کارکرد دولت در
کشور و توانمندی سیستم قضایی برای پیگیری آن اهمیت زیادی
دارد .از فاکتورهای مهمی که در این بخش لحاظ شده است میتوان
به حکومت قانون در کشور و کیفیت نظام قانونگذاری اشاره کرد .از
طرف دیگر فاکتورهای دیگری از قبیل مشارکت دموکراتیک مردم
در انتخابهای مهم کشــوری و تالش دولت برای مبارزه با فســاد
اقتصادی هم در این شاخص اثرگذار است.

شاخص کیفیت زندگی در کشورهای منتخب

2

کیفیت خدماترسانی در زمینه بهداشت و
درمان
مهمترین عاملی که در ساخت این فاکتور اهمیت دارد
متوسط امید به زندگی است که بازتابی از داشتن رژیم غذایی سالم
و فعالیت بدنی است .به عالوه شمار پزشکان در یک کشور به ازای
جمعیت ســاکن در کشور هم فاکتور مهمی است .همچنین شمار
تختهای بیمارستانی در محاسبه شاخص اهمیت زیادی دارد.

3

امنیت
امنیت یک فاکتور بســیار کلیدی است .اگر کشوری
دارای شــرایط اقتصادی ایدهآل باشد و از زیباییهای
طبیعی هم برخوردار باشد ولی نتواند امنیت شهروندانش را تامین
کند ،کسی آن کشــور را برای زندگی انتخاب نمیکند .مهمترین
فاکتور در این بخش نرخ قتل در کشور است به عالوه مجموع شمار
حــوادث و تعداد افرادی که در جریان حوادث مختلف جان خود را
از دست میدهند یا زخمی میشوند هم در این فاکتور سهم دارند.

4

رتبه

کشور

شاخص

۱۹

کره جنوبی

۷۲

۲۲

امارات

۷۱

۳۱

امریکا

۶۸

۳۹

فرانسه

۶۷

۴۸

بریتانیا

۶۴

۵۸

مالزی

۶۱

۸۴

چین

۵۵

۹۶

آفریقای جنوبی

۵۲

۱۰۱

روسیه

۵۰

۱۱۱

ایران

۴۷

۱۱۲

ترکیه

۴۷

۱۲۰

هند

۴۵

۱۴۶

پاکستان

۳۸

۱۵۵

ونزوئال

۳۴

۱۵۷

سوریه

۳۳

۱۵۸

عراق

۳۳

۱۶۶

نیجریه

۲۹

۱۶۷

یمن

۲۸

۱۶۸

افغانستان

۲۸

آب و هوا
برای اغلب مردم آب و هوای مطبوع یکی از مهمترین
فاکتورها در انتخاب کشــوری برای سکونت است .در
ارزیابیها وضعیت مطلوب آب و هوایی برای زندگی حداکثر دمای
 ۲۵درجه سانتیگراد و حداکثر میزان رطوبت  ۵۵درصد است .در
این کشــورها باید حداکثر  ۸روز در هر ماه بارندگی وجود داشــته
باشد و هرچه ساعات تابش آفتاب باالتر باشد به عنوان یک وضعیت
مطلوبتر برای زندگی قلمداد شــده است .این شرایط آب و هوایی
در بسیاری از کشورهای صنعتی وجود ندارد و به همین دلیل این
کشورها از قبیل کانادا در فهرست کشورهای دارای کیفیت مطلوب
برای زندگی نتوانستند ده جایگاه اول را از آن خود بکنند.

5

هزینههای زندگی
بدون شک تامین هزینههای زندگی فاکتوری بسیار
مهــم در برخورداری از کیفیت باالی زندگی اســت.
مهمترین فاکتور در این زمینه متوســط هزینههای زندگی است
که هر دولتی در سال ارائه میدهد .از طرف دیگر متوسط درآمد در
کشور هم باید در نظر گرفته شود زیرا هزینهها اگر متناسب با سطح
درآمد باشد میتواند زمینهساز برخورداری از کیفیت مطلوب زندگی
شود .نرخ مالیات بر درآمد و مصرف هم در هر کشور فاکتوری بسیار
مهم و سازنده است.

6

در سال ۲۰۱۸
ایران توانسته
است شاخص ۸۲
را در بخش ثبات
و امنیت سیاسی
و اقتصادی از
آن خود بکند و از
نظر وضعیت آب
و هوایی شاخص
 ۶۳را به خود
اختصاص داد
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آینده ما
JJکشورهای برتر فهرست
بر طبق این گزارش در ســال  2018استرالیا به عنوان کشوری که
باالترین کیفیت زندگی را داشــت انتخاب شد .شاخص کیفیت زندگی
در اســترالیا برابر با  ۷۹بود ولی در میان هفت شاخص سازنده شاخص
اصلی ،حقوق شــهروندی باالترین سطح را داشت و هزینههای زندگی
پایینترین شاخص را به خود اختصاص داد و برابر با  ۲۵بود .این شاخص
نشان میدهد که در این کشور هزینه های زندگی بسیار باال است ولی
باال بودن شاخص های دیگر باعث شده است تا تاثیر منفی این شاخص
از بین برود.
دومین کشور این فهرست ماکائو است که شاخص کیفیت زندگی
در این کشور مشابه استرالیا و برابر با  ۷۹است .برای کشور ماکائو امنیت
باالترین شاخص یعنی  ۱۰۰را دارد و آب و هوا پایینترین شاخص را به
خود اختصاص داده است که برابر با  ۴۹است.
کشــورهای پرتغال و سوئیس و هنگکنگ در این ردهبندی جایگاه
ســوم تا پنجم را دارند .در هرســه کشــور باالترین شاخص به امنیت
اختصــاص دارد که برابر با  ۱۰۰اســت ولی در کشــورهای پرتغال و
هنگکنگ پایینترین شاخص ،شاخص هزینههای زندگی است که برای
دو کشــور مذکور به ترتیب برابر با  ۴۷و  ۴۴اســت .در کشور سوئیس
پایینترین شــاخص به آب و هوا اختصاص دارد که برابر با  ۲۵اســت.
سوئیس در بسیاری از ردهبندیها به عنوان یکی از مرفهترین کشورهای
دنیا معرفی شده است و حتی در میان بهترین کشورها برای سکونت هم
اعالم شده است ولی به دلیل سرمای زیاد هوا و سطح باالی بارشها در
فصل سرما شاخص آب و هوایی بسیار پایینی دارد.
در فهرست برترین کشــورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی
کشورهای مالت ،اتریش ،ژاپن ،سنگاپور و آلمان در جایگاه ششم تا دهم
قرار گرفتهاند و قبرس و هلند و کانادا به ترتیب جایگاه یازده تا ســیزده
را دارند .شــاخص کیفیت زندگی در کانادا که در سالهای اخیر یکی از
مقاصد اصلی مهاجران در دنیا بوده است برابر با  ۷۴برآورد شده است و
اصلیترین دلیل افت شاخص در این کشور وضعیت نامساعد آب و هوا

محبوبیت
محبوبیت یک کشــور هم به عنــوان یک فاکتور در
نظر گرفته شده است و برای ارزیابی میزان محبوبیت
از شما توریستهایی که به کشور میآیند و شمار افرادی که برای
مهاجرت یا پناهندگی آن کشــور را انتخاب میکنند استفاده شده
است .با وجود اینکه این فاکتور در شاخص کلی نقش دارد ولی وزن
آن کمتر از دیگر فاکتورها است.

7

بر طبق این
گزارش در سال
 2018استرالیا به
عنوان کشوری که
باالترینکیفیت
زندگی را داشت
انتخاب شد.
شاخصکیفیت
زندگی در استرالیا
برابر با  ۷۹بود
ولی در میان هفت
شاخص سازنده
شاخص اصلی،
حقوق شهروندی
باالترین سطح را
داشت و هزینههای
زندگیپایینترین
شاخص را به خود
اختصاص داد و
برابر با  ۲۵بود

JJوزن هر فاکتور در شاخص کیفیت زندگی
وزن هر یک از فاکتورها در شاخص کیفیت زندگی متفاوت است
زیرا تاثیر آنها در ارزیابی مردم از کیفیت زندگیشان متفاوت است.
طبق این گزارش کمترین وزن به شــاخص محبوبیت تعلق گرفته
است که برابر با  ۸درصد است ولی شاخصهای حقوق شهروندی،
امنیت ،خدمات بهداشتی و درمانی و هزینههای زندگی هریک وزنی
معادل  ۱۶درصد در شــاخص کلی دارند و وزن شاخص آب و هوا و
ثبات سیاسی و اقتصادی هریک برابر با  ۱۴درصد است.
وزن هر فاکتور در شاخص کیفیت زندگی
وزن (درصد)

شاخص
ثبات

۱۴

حقوق شهروندی

۱۶

خدمات بهداشتی و پزشکی

۱۶

امنیت

۱۶

آب و هوا

۱۴

هزین ههای زندگی

۱۶

محبوبیت

۸

برترین کشورها از نظر شاخص کیفیت زندگی
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رتبه

کشور

ثبات

حقوق شهروندی

بهداشت و درمان

امنیت

آب و هوا

هزینه های زندگی

محبوبیت

شاخص کیفیت زندگی

۱

استرالیا

۸۵

۱۰۰

۸۸

۹۷

۹۰

۲۵

۶۶

۷۹

۲

ماکائو

۹۹

۷۰

۸۱

۱۰۰

۴۹

۶۸

۹۰

۷۹

۳

پرتغال

۸۱

۸۵

۸۵

۱۰۰

۷۰

۴۷

۷۳

۷۸

۴

سوئیس

۹۷

۱۰۰

۹۴

۱۰۰

۲۵

۴۷

۶۷

۷۷

۵

گکنگ
هن 

۸۹

۹۴

۷۷

۱۰۰

۵۸

۴۴

۶۸

۷۶

۶

مالت

۹۰

۸۴

۹۳

۹۹

۷۸

۳۶

۳۳

۷۶

۷

اتریش

۸۴

۱۰۰

۹۸

۱۰۰

۲۶

۳۴

۹۶

۷۶

۸

ژاپن

۹۰

۹۸

۹۱

۹۹

۵۲

۲۴

۷۲

۷۵

۹

سنگاپور

۹۲

۸۹

۷۱

۱۰۰

۴۱

۴۹

۹۱

۷۵

۱۰

آلمان

۸۱

۱۰۰

۹۷

۹۳

۲۱

۴۴

۸۷

۷۵

۱۱

قبرس

۷۰

۸۰

۷۶

۹۸

۷۷

۵۵

۴۸

۷۴

۱۲

هلند

۸۶

۱۰۰

۹۰

۱۰۰

۲۰

۳۸

۸۲

۷۴

۱۳

کانادا

۸۹

۱۰۰

۷۶

۹۵

۳۱

۴۰

۸۵

۷۴

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

در میان  ۱۷۴کشور مورد مطالعه کشور افریقای مرکزی پایینترین شاخص را به خود اختصاص داده است .در سال  ۲۰۱۸شاخص
کیفیت زندگی در این کشور برابر با  ۱۶محاسبه شده است .شاخص محبوبیت این کشور در دنیا برابر با صفر است و لی از نظر آب و
هوایی وضعیت نسبتا مساعدتری دارد و شاخص  ۵۲را به خود اختصاص داده است.

گزارش آمده است دلیل تخصیص شاخص  ۶۳به وضعیت آب و هوایی
ایران ســطح باالی آالیندهها در اغلب شهرهای بزرگ این کشور است.
ایران دارای شرایط آب و هوایی ایدهآلی برای زندگی است ولی در شرایط
فعلی که ســطح آالیندهها در بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی باال
است ،شاخص کیفیت آب و هوای این کشور تنزل یافته است .ایران در
این ردهبندی وضعیتی شبیه کشورهای تانزانیا ،زامبیا ،ترکیه و اندونزی
دارد ولی از کشورهای هند و الجزایر و پاکستان در وضعیت بهتری قرار
گرفته است.

اســت .شــاخص آب و هوا در این کشور برابر با  ۲۰محاسبه شده است
که دلیل آن ســرمای زیاد هوا و سطح باالی رطوبت و وزش باد در اکثر
روزهای سال است.
بر مبنای این رده بندی شاخص کیفیت زندگی در کشور کره جنوبی
برابر با  ۷۲اســت و این کشور در میان  ۱۷۴کشور مورد مطالعه جایگاه
 ۱۹را دارد .امارات اولین کشور خاورمیانه در این فهرست است و شاخص
کیفیت زندگی در این کشــور برابر با  ۷۱محاسبه شده است .امارات در
میان  ۱۷۴کشــور مورد مطالعه جایگاه  ۲۲را از آن خود کرده اســت.
کمترین شــاخص برای کشور امارات برابر با  ۵۷اســت و به آب و هوا
اختصاص دارد و باالترین شاخص مربوط به بخش امنیت است که معادل
 ۹۹گزارش شده است.
امریکا در این ردهبندی جایگاه  ۳۱را از آن خود کرده است و شاخص
کیفیت زندگی در این کشــور برابر با  ۶۸برآورد شده است در حالی که
کشور قطر جایگاه  ،۴۶عمان جایگاه  ۵۰و بحرین جایگاه  ۵۲را دارد .در
این ردهبندی عربستان سعودی به عنوان شصت و سومین کشور انتخاب
شــد و شاخص کیفیت زندگی در این کشــور برابر با ا ۵۹بود .از دیگر
کشورهای این فهرست میتوان به چین اشاره کرد که جایگاه  ۸۴را در
میان  ۱۷۴کشور به خود اختصاص داده است .شاخص کیفیت زندگی
برای چین برابر با  ۵۵اســت در حالی که روســیه در جایگاه  ۱۰۱این
فهرست قرار گرفته است و شاخص مرتبط با این کشور برابر با  ۵۰است.

در اغلب کشورهای
انتهاییفهرست
سطح ثبات و امنیت
اقتصادی و سیاسی
بسیار پایین است و
شمار زیادی از این
کشورها یا درگیری
داخلی دارند یا در
سالهای اخیر
جنگ را تجربه
کردهاند .این بحران
باعث شده است تا
توان سرمایهگذاری
در بخشهای
زیرساختی را
نداشتهباشند

JJکشورهای انتهای فهرست
در میان  ۱۷۴کشور مورد مطالعه کشور افریقای مرکزی پایینترین
شاخص را به خود اختصاص داده است .در سال  ۲۰۱۸میالدی شاخص
کیفیت زندگی در این کشــور برابر با  ۱۶محاسبه شده است .شاخص
محبوبیت این کشــور در دنیا برابر با صفر است ولی از نظر آب و هوایی
وضعیت نسبتا مساعدتری دارد و شاخص  ۵۲را به خود اختصاص داده
است .کشور چاد شاخص  ۲۰را به خود اختصاص داده است و کشورهای
کنگو ،مالی ،ســودان ،کامرون ،افغانستان و یمن به ترتیب جایگاه ۱۷۳
تا  ۱۶۷را دارند.
شــاخص کیفیت زندگی برای کشــور عراق برابر با  ۳۳است و این
کشور جایگاه  ۱۵۸دنیا را دارد و سوریه هم در یک جایگاه باالتر از عراق،
شاخصی مشابه را به خود اختصاص داده است .ونزوئال در این ردهبندی
جایگاه  ۱۵۵را دارد .شاخص کیفیت زندگی در کشور پاکستان برابر با
 ۳۸است و این کشور در جایگاه  ۱۴۶دنیا قرار گرفته است.
در اغلب کشورهای انتهایی فهرست سطح ثبات و امنیت اقتصادی
و سیاسی بســیار پایین است و شمار زیادی از این کشورها یا درگیری
داخلی دارند یا در ســالهای اخیر جنگ را تجربه کردهاند .این بحران
باعث شده اســت تا توان ســرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی را
نداشته باشند و مردم از نظر سطح رفاه و بهداشت و آموزش در وضعیت
نامساعدی قرار داشته باشند.

JJجایگاه ایران در فهرست
ایران در رده بندی کشــورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی
جایگاه  ۱۱۱را به خود اختصاص داده اســت .شــاخص کیفیت زندگی
در ایران برابر با  ۴۷اعالم شــده اســت و این کشــور در میانه فهرست
جای دارد .باالترین شاخص برای ایران مربوط به ثبات و امنیت سیاسی
و اقتصادی اســت .در سال  ۲۰۱۸میالدی ایران توانسته است شاخص
 ۸۲را در بخش ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی از آن خود بکند و از
نظر وضعیت آب و هوایی شــاخص  ۶۳را به خود اختصاص داد .در این

کشورهای انتهای فهرست شاخص کیفیت زندگی
رتبه

کشور

ثبات

حقوق شهروندی

بهداشت و درمان

امنیت

آب و هوا

هزینه های زندگی

محبوبیت

شاخص کیفیت زندگی

۱۷۴

افریقای مرکزی

۱۳

۴

۲

۲

۵۲

۳۳

۰

۱۶

۱۷۳

چاد

۲۸

۰

۰

۵۱

۴۸

۰

۱۳

۲۰

۱۷۲

کنگو

۳۰

۰

۱

۱۲

۴۹

۳۵

۲۲

۲۱

۱۷۱

مالی

۳۱

۲۵

۰

۱۹

۴۴

۳۰

۱۱

۲۳

۱۷۰

سودان

۱۳

۰

۳۰

۳۰

۴۵

۴۱

۱۵

۲۶

۱۶۹

کامرون

۴۱

۹

۳

۳۴

۵۵

۲۴

۲۹

۲۷

۱۶۸

افغانستان

۲۴

۳

۸

۳۱

۶۲

۳۳

۴۷

۲۸

۱۶۷

یمن

۹

۰

۱۲

۳۰

۶۹

۵۲

۲۶

۲۸

۱۶۶

نیجریه

۱۹

۱۷

۲

۲۲

۵۴

۶۱

۳۱

۲۹

۱۶۵

آنگوال

۳۲

۴

۴

۷۱

۵۷

۱۲

۲۶

۲۹

۱۶۴

نیجر

۳۷

۲۴

۰

۶۰

۴۰

۱۸

۲۵

۲۹

۱۶۳

موزامبیک
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نیمه اول امسال رشد اقتصادی کشور مثبت بود و در نیمه دوم سال منفی
شد .در بهترین حالت شاید رشد اقتصادی کشور در سال آینده شبیه نیمه
دوم سال جاری باشد.

آینده ما
[ آینده رشد اقتصادی ]

بازگشت به رکود

برآورد رشد منفی برای اقتصاد ایران
گزارش 97

سقوط به زیر صفر

رشد اقتصاد ایران در نیمه اول سال  97به زحمت باالی صفر ایستاد اما در پایان سال  97امیدی
به مقاومت این شــاخص وجود ندارد .پس از دو سال رشد قابل توجه در تولید ناخالص داخلی بار
دیگر اقتصاد ایران درگیر رکود شد تا شاخص رشد اقتصاد به عنوان اصلیترین شاخص نشاندهنده
وضعیت اقتصادی به زیر صفر تنزل کند .رشد  12.5درصدی اقتصاد در سال  1395و رشد باالی
 3درصدی در سال  1396شرایط را برای تداوم رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم دهه 90
فراهم ساخته بود اما بهیکباره سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران سنگینی کرد تا برای دومین بار در
ی دشوار مواجه شود .رشد اقتصاد ایران به واسطه همین
دهه  ،90اقتصاد ایران با فشــار تحریمها 
ی بینالمللی از بین
فشارها تحت تاثیر قرار گرفت .چشمانداز سرمایهگذاری خارجی و همکاریها 
ی تولیدی را به چالش کشید تا تولید ناخالص داخلی
رفت و رشــد چشمگیر بهای ارز ،فعالیتها 
کشور با افت مواجه شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشــی در مورد عملکرد  ۹ماهه اقتصاد کشــور در ســال
 97آورده که رشــد اقتصادی ایران در  ۹ماه امســال وضعیت مناسبی نداشته است .بهطوریکه
رشد تابســتان منفی بوده و رشد بهار فاصله زیادی با هدفگذاری متوسط رشد در برنامه ششم
توسعه یعنی رشد  8درصدی دارد .پیشبینی نهادهای بینالمللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد
تآمده
اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال  1397دارد .نتایج ب هدس 
نشــان میدهد که رشد اقتصادی سال  1397با لحاظ نرخ رشــد  0.4درصدی ششماهه سال،
میتواند در بازه منفی  1.1تا منفی  2.5درصد نوسان داشته باشد .طبق گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس نیز رشد اقتصادی امسال در سناریوی خوشبینانه منفی  2.6و در سناریوی بدبینانه منفی
 5.5خواهد بود .این برآوردها نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال  97وارد دوره رکود شده و با
توجه به پیشبینی تورم باالی  25درصد در سال  97به رکود تورمی دچار شده است.
همانطور که در سال  1395رشد اقتصاد ایران با توجه به جهش صادرات نفت به رکورد 12.5
درصد رسید ،در سال  1397نیز با کاهش صادرات طالی سیاه ،عمال تولید ناخالص داخلی از ناحیه
یکند
نفت با کاهش مواجه شده است هرچند که بخش صنعت نیز شرایط ناخوشایندی را تجربه م 
و احتماال نرخ رشد این بخش نیز در محدوده صفر قرار بگیرد.
پیشبینی98

ركود بازمیگردد؟

ی اقتصاد ایران در سال 98
کاهش قدرت خرید به واسطه افت ارزش پول ملی یکی از چالشها 
خواهد بود چراکه به واســطه این اتفاق ،تقاضا کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متاثر
میشود مگر آنکه تولیدات داخلی امکان صادرات را پیدا کنند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی
را پوشش دهند .در این شرایط مرکز پژوهشهای مجلس در دو سناریوی مختلف رشد اقتصادی
سال  1398را پیشبینی کرده است که در خوشبینانهترین حالت رشد اقتصاد منفی  4.5درصد و
در بدبینانهترین حالت رشد اقتصاد منفی  5.5درصد خواهد بود .بانک جهانی اعالم کرده است که
اقتصاد ایران در حالی در ســال  2018معادل  ۱.۵درصد کوچک شد که در سال  ۲۰۱۷به میزان
 ۱.۸درصد و در ســال  ۲۰۱۶به میزان  ۱۳.۴درصد رشد داشت .بانک جهانی برآورد کرد که رشد
اقتصادی ایران در سال  2019هم منفی خواهد بود اما تا سال  ۲۰۲۰این شاخص در ایران مثبت
میشود بر این اساس پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران به میزان  ۱.۱درصد در سال  ۲۰۲۰و
به همین میزان در سال  ۲۰۲۱رشد کند.
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هادی حقشناس

اعداد سال

اقتصاددان

درصد
رشد اقتصاد در نیمه اول 97

درصد
پیشبینی مرکز پژوهشهای
مجلس از رشد اقتصاد در
سال 98

11

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

قطع ًا میزان رشــد اقتصادی در ســال  98بهتر از
امسال نخواهد بود .علت این موضوع نیز به کاهش
صادرات نفــت بازمیگردد .بخش عمده رشــد
اقتصادی ایران متاثر از نفت اســت و سال آینده
وضعیت فروش نفت ما چندان امیدبخش نیست.
در سه ماهه اول امســال روزانه  2میلیون و 700
هزار بشكه میفروختیم ،این میزان تا آخر سال 97
به یک تا یک ونیم میلیون بشکه در روز رسید .قطع ًا
سال آینده میزان فروش نفت از این کمتر خواهد
بود .تنها امیدمان برای ســال آینده این است كه
بخش كشــاورزی پررونق باشد ،چرا که سال آبی
خوبی را شروع كردیم .از آن طرف امید میرود در
بخش ساختمان هم رونقی به وجود آید .اگر این دو
حوزه کمی رونق بگیرند شاید بتوانند رشد اقتصادی
منفی در حوزههای نفت و صنعت را جبران کنند.
سال آینده رشــد اقتصادی داریم ،اما نه به اندازه
رشد اقتصادی ابتدای سال  .97نیمه اول امسال رشد
اقتصادی کشور مثبت بود و در نیمه دوم سال منفی
شد .در بهترین حالت شاید رشد اقتصادی کشور در
سال آینده شبیه نیمه دوم سال جاری باشد .در هر
حالت رشد اقتصادی منفی خواهد بود.

رشد فصلی بخش صنعت تا سال 1396و سناریوهای رشد بخش صنعت در سال1397
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ی گذشته
شاخص تورم نقطه به نقطه که در بهمن  42.3درصد ثبت شده نشان میدهد در ماهها 
شتاب رشد قیمتها بیش از میانگین  2.2درصدی بوده است .بنابراین روند صعودی نرخ تورم ادامه
خواهد یافت و احتماال در میانه سال آینده به اوج خود خواهد رسید.

[ آینده تورم ]

دستاوردی که از دست رفت

نرخ تورم بعد از دو سال دورقمی شد
گزارش 97

صعودناخوشایند

نرخ تورم مهمترین دســتاورد دولت در حوزه اقتصاد بود .با انتخاب حسن روحانی
به عنوان رئیسجمهور ایران در ســال  1392فضای بازارها دگرگون شد و آرامش به
ی  90و  91به واسطه رشد  3برابری
فضای اقتصاد بازگشــت .التهاباتی که در سالها 
بهای ارز ایجاد شده بود ،فروکش کرد و رشد قیمت کاالهای مصرفی ،آهنگ کندتری
ی انضباط مالی ،این رویه
به خود گرفت .با روی کار آمدن دولت و اعمال سیاســتها 
شکل جدیتری به خود گرفت و نرخ تورم با سرعت باالیی تنزل کرد به طوری که از
این نظر رکورد جدیدی در اقتصاد ایران به ثبت رســید .نرخ تورم در نهایت تکرقمی
ی  1395و 1396
شد تا رویای دیرینه اقتصاد ایران رنگ واقعیت گرفته باشد .در سالها 
شاخص تورم تکرقمی به ثبت رسید .نرخ تورم تا خرداد امسال نیز تکرقمی باقی ماند
اما فشار نرخ ارز بر اقتصاد ایران موجب شد تا بهای کاالهای مصرفی رشد قابل توجهی
را تجربه کند .این رشــد آنچنان با سرعت اتفاق افتاد که شاخص نرخ تورم را در ماه
یازدهم سال به  23.5درصد رساند.
طبــق گزارش مرکز آمار ایران ،در بهمنماه  ١٣٩٧شــاخص تــورم ماهانه به 2.2
درصد رســید و نرخ تورم نقطه به نقطه  42.3درصد محاســبه شد .یعنی خانوادهها
به طور میانگین  ٤٢,٣درصد بیشــتر از بهمن  ١٣٩٦برای خرید یک مجموعه کاال و
خدمات یکسان هزینه کردهاند .شاخص قیمت در گروه عمده خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیــات در بهمن  97نســبت به ماه قبل  ٤,٥درصد و در گــروه عمده کاالهای
غیرخوراکی و خدمات  ١.١درصد افزایش نشــان میدهد .درصد تغییرات قیمت در
ماه بهمن نســبت به بهمنماه  ١٣٩٦برای این دو گروه به ترتیب  ٦٤.٣و  ٣٣.٥درصد
بوده است .آمارها نشان میدهد شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در بهمنماه
 ١٣٩٧نســبت به ماه قبل  ٢.١درصد افزایش داشته در حالی که همین شاخص برای
خانوارهای روســتایی  2.8درصد رشد کرده است .تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری
 41.5درصد و در مناطق روستایی  46.7درصد ثبت شده است که نشاندهنده شتاب
بیشتر قیمتها در روستاها است.
پیشبینی98

اعداد سال

34.7

اقتصاددان
طبق شرایط موجود میتوان اینطور پیشبینی
کرد که ســال آینده تورم باالتری در مقایسه
با امسال داشته باشــیم .اثرات نوسانات ارزی
مثل یک وصله کل اقتصاد ایــران را دگرگون
کرده است .تورم تا پایان ســال  97معادل 25
درصد اســت .بررسیهانشــان میدهد تورم
سال  98باالی  35درصد خواهد بود .نوسانات
اقتصادی که در سال  97به وجود آمد هنوز به
طور کامل اثرات خود را به جا نگذاشــته است.
این نوســانات به تدریج خودش را در اقتصاد
ایران تخلیــه میکند و اثرات عمیق آن ســال
آینده مشاهده خواهد شــد .میتوان گفت سال
 98سختترین سال اقتصادی در  40سال پس
از انقالب اسالمی ایران خواهد بود .سال آینده
به دلیل نبود نقشه تولید و نقشه تجاری ،مكررا ً
شاهد كسری پول و بودجه در بازارهای مختلف و
نوسانات قیمت خواهیم بود .همه اینها یك شوك
تورمی در اقتصاد ایجــاد میکند .ما هنوز هیچ
اصالح ساختاری در نظام بانكی انجام ندادهایم.
های الزم را
هنوز در حوزه اقتصاد زیرســاخت 
نداریم .همچنین شدت گرفتن كاهش واردات
باعث عدم تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات
مورد نیاز صنعت و تولید خواهد شد .بنگاههای
تولیدی مواد اولیه و قطعــات تولیدی نخواهند
داشت که به کاهش تولید منجر میشود .کمبود
کاالها تورم را تشدید خواهد کرد.

درصد
نرخ تورم در سال 1392

9.6

درصد
نرخ تورم در سال 1396

23.5
درصد
نرخ تورم در بهمن 97

ادامه پیشروی تورم

ی
پیشبینی نرخ تورم برای ســال  98کار دشواری نیست چراکه تحلیل دادهها 
آماری سال  97میتواند تصویر روشنی از آنچه در سال  98اتفاق خواهد افتاد ،ایجاد
ی میانی سال
کند .تورم ماهانه در بهمن به  2.2درصد رســیده که نســبت به ماهها 
 97کاهــش حدود  2درصدی دارد .حاصل جمع تورم ماهانه در  12ماه ،نرخ تورم را
محاسبه میکند .اگر همین میزان تورم ماهانه به مدت  12ماه تکرار شود ،در بهمن
 1398نرخ تورم به حدود  26درصد خواهد رســید اما شــاخص تورم نقطه به نقطه
ی گذشته شتاب رشد
که در بهمن  42.3درصد ثبت شــده نشان میدهد در ماهها 
قیمتها بیش از میانگین  2.2درصدی بوده اســت .بنابراین روند صعودی نرخ تورم
ادامه خواهد یافت و احتماال در میانه سال آینده به اوج خود خواهد رسید چراکه از
میانه امسال رشد قیمتها شتاب گرفت و این موضوع در محاسبه  12ماهه اثر قابل
توجهی خواهد داشت.

وحید شقاقی شهری
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كاهش  40درصدی واردات در چند ماه اخیر باعث
كمبود كاال شده كه این موضوع در كنار افزایش
نقدینگی ،به باال رفتن قیمتها دامن میزند.

آینده ما
[ آینده نقدینگی ]

نقدینگی در خط سرعت

نرخ رشد  21درصدی برای نقدینگی ثبت شد
گزارش 97

شتابنقدینگی

شــاخص نقدینگی در اقتصاد ایران بالی جان نرخ تورم شــناخته میشود .در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه ،این شاخص با خود رونق اقتصادی را به همراه دارد اما بیثباتی در
ی مختلف موجب شده تا رشد نقدینگی تاثیر منفی
فضای اقتصاد کالن و رشد ناموزون بخشها 
ی مالی در کشور از طریق تزریق پول
بر عملکرد اقتصاد بگذارد به ویژه آنکه بسیاری از بحرانها 
پرقدرت به اقتصاد مدیریت میشود .این رویه به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم منجر میشود.
ی اخیر  30هزار میلیارد تومان برای خسارت موسسات مالی و اعتباری به سپردهگذاران
در سالها 
آنها پرداخت شد که به طور مستقیم با استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت .همچنین خبر
پرداخت یک هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده در بهمنماه منتشر شد که نشان میدهد
سیاست استفاده از منابع بانک مرکزی و چاپ پول همچنان به عنوان راهحل دولتها برای عبور
از مسائل مالی به کار گرفته میشود .مجموعه این تحوالت به همراه فضای ملتهب بازارهای مالی
در سال  1397موجب شد تا رشد نقدینگی کشور شتاب بیشتری بگیرد و آثار مخرب آن در شا
ی دیگر نظیر تورم نمایان شود.
خصها 
بر اســاس آمارهای رســمی بانک مرکزی ،میزان نقدینگی در پایان آبان  ،1397به ۱۷۲۵
هزار و ۲۰۰میلیارد تومان رســیده است که این رقم در طول یک ســال ۲۱.۱ ،درصد و در ۸
ماهه ســال  97معادل  ۱۲.۸درصد رشد کرده است .بر این اساس ،میزان اسکناس و مسکوک
در دست اشخاص در پایان آبانماه با رشد  ۳۱.۶درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۶
هزار و  ۱۴۰میلیارد تومان رسیده است .همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد
که حجم پول با رشد  ۴۳.۴درصدی ،به  ۲۴۴هزار و  ۵۵۰میلیارد تومان رسیده است .در عین
حال ،حجم شبهپول به رقم  ۱۴۸۰هزار و  ۶۵۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبانماه سال
 96معادل  ۱۸.۱درصد رشــد داشته است .بر اساس محاسبات بانک مرکزی ،حجم پایه پولی
به عدد  ۲۴۱هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبانماه سال گذشته  ۲۲.۶درصد
افزایش داشته است.
به گفته اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی ،میانگین رشد نقدینگی در دوره سالهای ۶۷
تا  ۹۱حدود  ۲۶.۷درصد بوده که در دوره سالهای  ۹۳تا  ۹۷به  ۲۳.۷درصد کاهش یافته است.
پیشبینی98

26.7
اعداد سال
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كارشناس پولی و بانكی
وقتی همه شــرایط اقتصادی كشــور را در نظر
میگیریم ،به این نتیجه میرســیم كه شــرایط
اقتصادی حال حاضر ،در ســال آینده نیز ادامه
مییابد .كســریهایی كــه دولــت در بودجه
دارد ،ســودهای كالنی كه بانكهــا میپردازند
و در نتیجــه آن دائم ًا از حســاب بانك مركزی
برداشت میكنند ،نشــان میدهد هیچ تغییری
در سیاستهایدولت نداریم و میزان نقدینگی
ســال آینده افزایش خواهد یافت .رشد نقدینگی
در سال  97معادل  20درصد است و روزی هزار
میلیارد تومان به نقدینگی كشور اضافه میشود.
بررسیهانشان میدهد سال آینده این رقمهاباالتر
خواهد رفت و به احتمال زیاد روزانه  1200میلیارد
تومان به نقدینگی كشــور افزوده خواهد شد .این
روند آثار تورمی بسیار وحشتناكی را رقم خواهد
زد .همچنین كاهش  40درصدی واردات در چند
ماه اخیر باعث كمبود كاال شده كه این موضوع در
كنار افزایش نقدینگی ،به باال رفتن قیمتهادامن
میزند .سال آینده تورم باالتر از امسال و حداقل
 40درصد خواهد بود.

درصد
میانگین نرخ رشد نقدینگی از
سال  67تا 91

23.7

درصد
میانگین نرخ رشد نقدینگی از
سال  93تا 97

21.1

درصد
رشد نقدینگی در  12ماه
منتهی به آبان 97

نقدینگی به تولید میرسد؟

ی اقتصادی نشان میدهد
روند رو به رشد نقدینگی در سال  1397و تداوم سیاستها 
که در سال پیش رو نیز باید انتظار تکرار همان نرخ رشد را برای نقدینگی داشت .میانگین
ی اخیر  23درصد بوده است که احتماال در سال 1398
نرخ رشد نقدینگی در ســالها 
نیز در همین سطح باقی خواهد ماند .رشد فزاینده نقدینگی در شرایطی که بهای کاال و
خدمات به واسطه رشد ارزش دالر ،روند صعودی دارد ،تاثیر مضاعفی بر نرخ تورم خواهد
داشت .نرخ تورم با شتاب باالیی پیش میرود و همراهی نقدینگی را با خود دارد .روزانه
 1000تا  1200میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود که ادامه این روند به عبور
نقدینگی از مرز  2000هزار میلیارد تومان در میانه ســال  98منجر خواهد شد .چالش
ی مولد است
اصلی سیاستگذاران در سال پیش رو هدایت نقدینگی به سمت فعالیتها 
چراکه در سال  97با نوسانات باالی بازارها ،نقدینگی به سمت معامالت غیرمولد پیش
رفت و به بیثباتی در فضای اقتصادی دامن زد.

احمد حاتمی یزد

تغییرات نقدینگی و تولید ناخالص داخلی -ارقام به میلیارد تومان
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بیشتر شرکتهای بیمه همچنان دولتی هستند با آنکه این
شرکتها به نوعی خصوصی شدهاند اما باز هم دولت
پشت آنهاست و سهامداران آنها از بخش خصوصی نیستند.

[ آینده بیمه ]

افزایش سهم بخش خصوصی

بازار بیمه بزرگ شد

گزارش 97

افزایش25درصدی حقبیمهها

شرکتهای خصوصی بیمه در سالهای گذشته فعالیت خود را افزایش دادهاند و موفق شدهاند
سهم بیشتری از بازار بیمه به دست آورند .آخرین آمارهای ارائهشده در سال  1397نشان میدهد که
سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه افزایش یافته است هرچند که همچنان باالترین سهم از بازار
بیمه در اختیار بیمه ایران ،به عنوان بزرگترین شرکت بیمه دولتی قرار دارد .عملکرد صنعت بیمه
در شش ماهه نخست سال در قیاس با مدتزمان مشابه نشان میدهد حجم حق بیمههای تولیدی
بازار بیمه با  ۲۵.۴درصد افزایش نسبت به  ۶ماهه اول سال  1396به حدود  ۱۸هزارمیلیارد تومان
رسیده است ۳۲ .درصد حق بیمههای تولیدی توسط بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی
تولید شده و بقیه آن سهم شرکتهای بیمه خصوصی است .شرکتهای بیمه در نیمه اول سال
 97حدود  ۱۰هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان خسارت به بیمهگذاران پرداخت کردند که در مقایسه با ۶
ماهه اول سال قبل ،معادل  ۲۳.۲درصد رشد نشان میدهد ۶۶.۶ .درصد از خسارت در بیمه توسط
بخش غیردولتی جبران شــد .نسبت خسارت در بیمه اعتبار  ۱۷۹درصد و در درمان  ۱۰۴درصد
بوده است .این در حالی است که میانگین نسبت خسارت در کل صنعت بیمه  ۵۹درصد و در بیمه
شخص ثالث با بیشترین خسارت  ۶۰درصد است .همچنین شرکتهای بیمه نزدیک  ۲۶میلیون
مورد خسارت به بیمهگذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۲۱.۲درصد
افزایش داشته که از این میزان  ۳۶.۹درصد از خسارتهای بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و
مازاد ،و  ۳۶.۹درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت و سهم بیمه زندگی
هم به  ۸.۹درصد از خسارتهای پرداختی در بازار بیمه رسید .همانطور که آمارها نشان میدهد
همچنان بیشترین سهم از سبد بیمهای کشور در اختیار بیمه درمان و بیمه شخص ثالث است.
نسبت خسارت در بیمه در این مدت  ۵۹,۳درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱.۱
واحد کاهش نشانداد .دو رشت ه بیمه اعتبار و درمان به ترتیب با  ۱۷۹.۷و  ۱۰۴.۹درصد ،نسبت
خسارتی باالتر از بازار بیمه داشتند .پس از آن ،نسبت خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد با ۶۰.۳
درصد ،کمی نزدیک به سطح بازار بیمه با  ۵۹.۳درصد بوده و نسبت خسارت سایر رشتههای بیمه
به مراتب پایینتر از نسبت خسارت بازار بوده است.

فریدون صفرخانلو

اعداد سال

36.3

فعال صنعت بیمه
بیش از یک دهه اســت که رونــد صنعت بیمه
تغییری نکرده است .بیش از  50درصد بازار بیمه
در دست بیمه شخص ثالث است 20 ،درصد بیمه
درمان و بقیه میان بیمههای دیگر تقسیم شده است.
نه محصول جدیدی وجود دارد و نه برنامه جدیدی
در چشمانداز  20ساله کشور برای بیمه تدوین شده
است .نمیتوان برای ســال آینده نیز رشد مثبتی
را در بازار بیمه پیشبینی کرد .مشــکالت بیمه
نیز همچنان پابرجاست .بیشتر شرکتهای بیمه
همچنان دولتی هستند با آنکه این شرکتهابه نوعی
خصوصی شدهاند اما باز هم دولت پشت آنهاست و
سهامداران آنها از بخش خصوصی نیستند .همچنین
شرکتهای بیمه زیانده هستند وحدود نیمی از این
شــرکتهاکه اصلیترین آنها بیمه ایران است ،با
زیان انباشته مواجهاند .صنعت بیمه به یک تحول
اساسی نیاز دارد .سال آینده نیز با توجه به شرایط
اقتصادی نامناسب کشور ،خود به خود بیمه از سبد
زندگی خانوارها حذف میشود .مردم و بیمهگذاران
انگیزه برای بیمه کردن خود ندارند .مردم دنبال
برآورده کردن نیازهای اولیه زندگیشان هستند
و بیمه قطع ًا جزو نیازهای ثانویه محسوب میشود.

درصد
حق بیمههای دریافتشده در
نیمه اول 97مربوط به بیمه
شخص ثالث بوده است

20.9

درصد
حق بیمههای دریافتشده
در نیمه اول  97مربوط به
بیمههای درمان بوده است

پیشبینی98

به دنبال محصوالت جدید

صنعت بیمه در سالهای اخیر تالش کرده تا سبد محصوالت خود را گستردهتر سازد
تا با جذب بیشتر نقدینگی بتواند سهم بیشتری در تامین مالی اقتصاد ایران داشته باشد.
ارائــه محصوالت جدید و افزایش فرهنگ بیمه به طور همزمــان میتواند به رونق این
صنعت کمک کند .در سال  1398هم شرکتهای بیمه به دنبال جذب بیشتر مشتری
خواهند بود .از آنجا که بیشــترین ســهم در صنعت بیمه در اختیار بیمه درمان و بیمه
شخص ثالث اســت و این دو بخش بیشترین دریافت خسارت را از صنعت بیمه دارند،
تنوعبخشی به محصوالت و جذب بیمهگذار در بخشهای جدید میتواند به افزایش توان
مالی شرکتهای بیمه کمک کند .بزرگ شدن صنعت بیمه ایران منوط به تقویت همین
رویکرد است چرا که در سال پیش رو با کاهش فعالیت بیمههای خارجی ،نیاز به تقویت
و حضور بیمههای داخلی در جریان فعالیتهای اقتصادی و تجاری اســت .در نیمه اول
سال گذشته  30.1میلیون بیمهنامه صادر شده که رشد  8.4درصدی را تجربه کرده است،
با توجه به توسعه فعالیت بیمههای داخلی در سال پیش رو انتظار افزایش تعداد و مبلغ
بیم هنامههای صادره میرود.

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

آسیا
دانا

23.3

32.3

البرز
پارسیان

4.4

پاسارگاد

6.6

کوثر
معلم
شرکتهایدیگر

11.3
7.5

6

5.4

5.2
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شرایط عمومی داخلی برای جذب سرمایهگذار مهیا نیست .نبود امنیت
سرمایهگذاری ،فقدان شفافیت در اقتصاد کشور و مداخالت گسترده دولت
در مسائل اقتصادی ،سرمایه خارجی را فراری میدهد.

آینده ما
[ آینده سرمایهگذاری ]

جذب سرمایه خارجی در محاق

مانع سیاسی ،سد راه همکاریهای اقتصادی
گزارش 97

تعلیق در پیوند با اقتصاد جهان

جذب سرمایه خارجی از اولویتهای اقتصاد ایران برای تقویت ارتباطات بینالمللی است اما این
موضوع با موانع مختلفی مواجه است که مهمترین آنها به مسائل سیاسی و ارتباطات بینالمللی
بازمیگردد .پس از امضای برجام در سال  ،1394اقتصاد ایران خود را برای پیوند با اقتصاد جهان
آماده میکرد تا عقبماندگی  10ســاله در این بخش را جبران کند چراکه از زمان حساس شدن
پرونده هستهای ایران برای قدرتهای جهان ،پای تحریمها به اقتصاد ایران باز شده بود و شرکتهای
غربی و شــرقی با موانع زیادی برای فعالیت در ایران مواجه شــده بودند .با امضای برجام و رفع
تحریمها ،قدمهای اولیه برای جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود شرکتهای بینالمللی به اقتصاد
ایران برداشــته شد .این اتفاق در حوزههایی که سابقه فعالیت شرکتهای خارجی در ایران وجود
داشت ،با سرعت بیشتری رخ داد .صنعت خودروسازی خیلی زود توانست قراردادهای همکاری و
جذب سرمایه همراه با انتقال تکنولوژی تولید را با شرکای اروپایی به امضا برساند .شرکت مشترک
ایران خودرو و پژو همچنین شــرکت مشــترک سیتروئن و سایپا خیلی زود تشکیل شد و حتی
رنو برای ســاخت قطب سوم خودروسازی ایران با وزارت صنعت به توافق رسید .از طرف دیگر در
صنعت نفت نیز قرارداد مشترکی میان شرکت ملی نفت ایران ،توتال فرانسه و شرکت نفتی چینی
به امضا رســید تا راه ورود سرمایه به ایران از طریق صنایع بزرگ فراهم شود .شرکتهای کوچک
و متوسط نیز در حال انجام مذاکره با طرفهای اروپایی بودند تا راه همکاری را باز کنند .همه این
برنامهریزیها اما بهیکباره با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا با چالش مواجه شد و سرانجام
با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران ،به محاق رفت .شرکتهای بزرگ
از هراس آمریکا ،ایران را ترک کردند و روند سرمایهگذاری خارجی در سال  1397تقریبا متوقف
شد .هرچند که مذاکره با شرکتهای روسی و چینی برای همکاری آغاز شد تا از این طریق جذب
سرمایهگذاری اتفاق بیفتد.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعالم کرده است که در سال 1397
بیشترین جذب سرمایهها در حوزه صنعت بوده به طوری که  150طرح با سرمایهگذاری مستقیم
حدود  3.5میلیارد دالر توسط هیئت سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است .طبق اعالم
احمد جمالی رئیس این سازمان ،آمارها نشان میدهد عمده شرکتهای خارجی از آنجا که شرکای
داخلی داشته و سرمایهگذاری مشترک انجام دادهاند ،اکنون به فعالیتشان در ایران ادامه میدهند.
مطابق آمارهای منتشــره کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در سال  96میزان
خارجی بهتصویبرسیده در کشور بیش از  10میلیارد دالر بوده که رقمی بیش از
سرمایهگذاری
ِ
پنج میلیارد دالر آن جذب شده است.
پیشبینی98

بنگاههای كوچك فعال میشوند

چشمانداز سرمایهگذاری خارجی در سال  1398چندان روشن نیست اما ایجاد کانال
مالی میان ایران و اروپا موسوم به اینستکس این امیدواری را ایجاد کرده است که راهی
برای همکاریهای اقتصادی میان ایران و شــرکتهای غربی باز شود .هدف کشورهای
ی کوچک و متوسط ایران و اروپا را فعال سازند و
حاضر در برجام این است که شرکتها 
همکاریها را از این طریق دنبال کنند .از طرف دیگر برای جذب سرمایه نیاز به ثبات در
فضای اقتصاد کالن وجود دارد؛ مســئلهای که در سال  97از اقتصاد ایران رخت بربست
و باید دید آیا در سال پیش رو این موضوع به نفع جذب سرمایه ،سامان مییابد یا خیر.
48
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محمدقلی یوسفی

اعداد سال

3.5

اقتصاددان
ســرمایهگذاری در داخل کشور یک فضا و شرایط پایه
را نیاز دارد .تا زمانی که زیرساختهاو امکانات فراهم
نباشد ،هیچ سرمایهگذاری به کشور پا نمیگذارد .جذب
سرمایهگذار خارجی سه مزیت دارد .اول اینکه سرمایه
ریسکپذیر وارد کشور میشــود .ما کشور ثروتمندی
هســتیم ،اما در بخش صنعت و تولید دچــار کمبود و
های ریســکپذیر نیاز
رکودیم .در نتیجه به ســرمایه 
داریم تا وارد بخش تولید بشوند .دوم اینکه سرمایهگذار
خارجی ،تکنولوژی مدرن را میآورد که برای ما حیاتی
است .در سالهای گذشــته تکنولوژیهای ما فرسوده
شدند و نیاز به بازسازی دارند که ترمیم این ضعف فقط
از عهده سرمایهگذار خارجی برمیآید .سوم اینکه جذب
سرمایه ،در نهایت به بازاریابی و صادرات منجر میشود.
اینها جزو مزایای جذب سرمایهگذار خارجی هستند اما
به هیچ عنوان تحت شرایط موجود سرمایه وارد کشور
نمیشــود و ما از مزیتهای آن محروم خواهیم ماند.
شــرایط عمومی داخلی برای جذب سرمایهگذار مهیا
نیست .نبود امنیت سرمایهگذاری ،فقدان شفافیت در
اقتصاد کشور و مداخالت گســترده دولت در مسائل
اقتصادی ،سرمایه خارجی را فراری میدهد .از آن طرف
کشور در تحریم به سر میبرد و این ،کار با ایران را برای
سرمایهگذاران خارجی پرهزینه میکند .همچنین نقل و
انتقال پول امکانپذیر نیست .این موانع بزرگ داخلی و
خارجی مشکالتی هستند که باعث میشوند سال آینده
جذب سرمایه چشمانداز روشنی نداشته باشد.

میلیارد دالر
سرمایهگذاری خارجی در سال
 1397تصویب شده است

10

میلیارد دالر
سرمایهگذاری خارجی
تصویبشده در سال 1396

5

میلیارد دالر
سرمایه خارجی در سال
 1396جذب شد

ارزیابی فعاالن اقتصادی از امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفكیك حوزههایكاری در بهار97
( 10بدترین ارزیابی)
6.85

6.8

6.8
6.75

6.71
6.67

6.65

6.65

6.7

6.64

6.65
6.58

6.58

6.57

6.6
6.55
6.5

دامداري،
مرغداري و
شيالت

معدن بجز نفت و
گاز

صنعت

نفت خام و گاز زراعت ،باغداري
طبيعي ،تأمين

آب و برق و گاز

و جنگلداري

خدمات

خدمات توليدي هتل ،رستوران،
تهيه و توزيع
غذا

ارتباطات و
توزيع و...

6.45

با در نظر گرفتن شرایط فعلی به نظر میرسد وضعیت قیمت ارز در
سال آینده بدتر از وضع موجود نخواهد بود و اگر قیمت ارز كمتر
نشود ،بیشتر از این نیز نخواهد شد.

[ آینده ارز ]

یثباتی
نمادب 

بازار ارز در سال  97عامل التهاب اقتصادی شد
گزارش 97

آشفته بازار

بازار ارز در سال  1397بزرگترین عدم تعادل را در اقتصاد ایران رقم زد .این بازار از
اواخر سال  1396با التهاب همراه شد اما در سال  1397به اوج نوسان و هیجان رسید.
بازاری که  4سال را در ثبات مطلق به سر برد و به پیشبینیپذیر کردن اقتصاد ایران
کمک کرد در سال  1397هرآنچه ساخته بود ویران کرد تا فضای اقتصادی کشور را
به چالش کشیده باشد .قیمت هر دالر آمریکا در پاییز سال  1396حول  3هزار و 700
تومان نوسان میکرد که با ایجاد تنش در این بازار در ابتدای سال  1397به  4هزار و
ی خروج آمریکا از برجام در همان روزهای نخست سال،
 700تومان رسید .زمزمهها 
التهاب در بازار را تقویت کرد تا روند رو به رشد قیمت پول آمریکایی ،سرعت بگیرد.
دولت که نمیخواست دستاورد خود را در زمینه کنترل تورم و ثباتبخشی به فضای
بازار طال و ارز از دست دهد ،بهیکباره تصمیم گرفت سیاست ارز تکنرخی را به اجرا
بگذارد و برای دالر قیمت  4200تومان را تعیین کند .در این مرحله از سیاستگذاری،
معامله ارز در بازار آزاد غیرقانونی و قاچاق اعالم شد و دولت تضمین کرد که تمامی
نیازهای ارزی مجاز را پاسخ خواهد داد .ارز مسافرتی ،دانشجویی ،پزشکی ،وارداتی و
سایر نیازها از این طریق پوشش داده شد اما این سیاست دوام زیادی نداشت چراکه
بازار زیرزمینی ارز به فعالیت ادامه داد و قیمتها با ســرعت بیشتری باال رفت .اواخر
بهار قیمت هر دالر آمریکا به  7هزار و  400تومان رسید تا اینکه تشکیل بازار ثانویه
ارز با عنوان ســامانه نیما در دســتور کار قرار گرفت .در این مدل ،ارز واردات و مورد
نیاز با قیمت حدود  7تا  8هزار تومان فروخته شــد .قرار بود این بازار به معامله آزاد
ارز میان صادرکننده و واردکننده کمک کند اما عمال دولت قیمتگذاری در این بازار
را هم به دست گرفت و نرخ سوم نیز در بازار آزاد به نوسان ادامه داد .اواسط شهریور
ی میانی سال نیز قیمت
قیمت دالر از  13هزار تومان عبور کرد و در مقاطعی از روزها 
دالر تا  16هزار تومان پیش رفت .پس از آن با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعمال
برخی سیاستها ،بازار تا حدودی کنترل شد و بهای دالر تا محدوده  11هزار تومان
پایین آمد .در اواخر سال اما بار دیگر دالر در مدار صعودی قرار گرفت و نگرانیهایی
را به وجود آورد .نوسانات بازار ارز در  11ماهه سال  97به بازدهی  172درصدی این
بازار انجامید.

اعداد سال

172

درصد
بازدهی بازار ارز از ابتدای سال
 97تا  2اسفند

4700

تومان
قیمت هر دالر در آغاز سال
1397

3700

سید كمال سیدعلی
معاون ارزی اسبق بانك مركزی
افزایش یا كاهش قیمت ارز به شــاخصهایمخ
تلفی بســتگی دارد .میزان درآمدهای نفتی ،نحوه
برگشت ارز حاصل از صادرات ،رفتار بانك مركزی
و مقررات ریالی و ارزی ،از مواردی است كه هركدام
میتواند بر قیمت ارز تاثیرات مثبت یا منفی داشته
باشــد .اكنون میبینیم از حدود  ۳۳میلیارد دالر
صادرات غیرنفتی کشــور ،تنها  ۱۰و نیم میلیارد
دالر یعنی حدود یکسوم ارز حاصل از صادرات
کاالهای غیرنفتی به کشــور برگشته است كه اگر
این روند سال آینده نیز ادامه یابد ،مسلم ًا بر افزایش
قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود .اگر تغییرات قیمت
نفت در بازار جهانی زیاد شود یا معافیتهایخرید
اران نفت لغو شود ،باز هم تاثیرات مختلفی بر قیمت
ارز خواهد داشت .ادامه تحریمهایا شدت گرفتن
آنها باز هم در قیمــت ارز داخلی موثر خواهد بود.
بنابراین نمیتوان پیشبینی دقیقی ارائه داد ،اما با در
نظر گرفتن شرایط فعلی به نظر میرسد وضعیت
قیمت ارز در ســال آینده بدتــر از وضع موجود
نخواهد بود و اگر قیمت ارز كمتر نشود ،بیشتر از
این نیز نخواهد شد.

تومان
قیمت دالر در آبان 96

پیشبینی98

به امید كانال مالی اروپا

تغییرات قیمت دالر از ابتدای سال تا 2اسفند97

بازار ارز در اواخر سال  97به دلیل اخبار ضد و نقیض حول لوایح بانکی در مجمع
ی قبل از آن
تشخیص مصلحت نظام ،ملتهب شد و روند متفاوتی را نسبت به ماهها 
رقم زد .همین موضوع چشمانداز سال  98را با تردید مواجه ساخت .با وجود این ،به
نظر میرســد تسلط دولت بر بازار ارز بیش از گذشته شده و با توجه به تجربه چند
سیاست نامناسب در سال  ،97عملکرد مطلوبتری در زمینه مدیریت بازار ارز اعمال
میشود .از طرف دیگر با چشمانداز مثبتی که در ایجاد کانال مالی با اروپا ایجاد شده
و روشهایی که برای دریافت پول نفت از کشــورهای آســیایی به کار گرفته شده،
امیدواری بیشتری نسبت به نقل و انتقال ارز ایجاد خواهد شد که میتواند به آرامش
بازار ارز کمک کند.
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قیمت هر گرم طالی  18عیار در آغاز سال  1397معادل  158هزار تومان بود اما
ی اول به ویژه از تابستان آغاز شد به طوری که در
جهش قیمت از همان ماهها 
اوایل تیر قیمت آن به  257هزار تومان رسید.

آینده ما
[ آینده طال ]

پرواز طالیی

بازار طال و سکه به اوج التهاب رسید
گزارش 97

بازار پرسود

بازار طال و ســکه در سال  1397با نوسان شدید قیمت همراه بود .موج تالطم
بازار ارز از اواخر ســال  1396آغاز شــد و در سال  97نیز ادامه یافت تا بازار طال و
سکه نیز متاثر از آن به نوسان بپردازد .هرچند که بازار سکه خود نیز به تنهایی با
افزایش تقاضا مواجه شد و دوشــادوش دالر پیش رفت .اواخر سال  1396و اوایل
سال  1397بانک مرکزی سعی کرد با طرح پیشفروش سکه ،بازار را کنترل کند اما
فروش بیش از  7میلیون و  650هزار قطعه سکه بهار آزادی نتوانست از عطش بازار
کم کند تا در تمام طول سال  ،97التهاب در بازار طال و سکه موج بزند .در مجموع
حدود  7میلیون و  650هزار قطعه ســکه تمامبهار آزادی پیشفروش شــد .از این
تعداد  5میلیون و  900هزار قطعه ســکه در سال  ،1397یک میلیون و  340هزار
سکه در ســال  1398و  408هزار سکه در سال  1399تحویل مشتریان میشود.
سکههای پیشخریدشده توسط  114هزار و  463نفر انجام شده که میانگین تعداد
برای هر نفر  67سکه است.
قیمت هر گرم طالی  18عیار در آغاز سال  1397معادل  158هزار تومان بود اما
ی اول به ویژه از تابستان آغاز شد به طوری که در اوایل
جهش قیمت از همان ماهها 
تیر قیمت آن به  257هزار تومان رســید .پس از آن در  4مهر باالترین قیمت طال
و ســکه در بازار تهران رقم خورد .هر گرم طالی  18عیار در این روز به قیمت 549
هزار تومان معامله شــد و هر سکه تمامبهار آزادی نیز  5میلیون و  400هزار تومان
قیمتگذاری شد .در این دوره زمانی قیمت دالر نیز در اوج خود قرار داشت و همین
موضوع بازار طال و ســکه را نیز به قله رســاند .پس از آن با کاهش نسبی بهای دالر
به حدود  12هزار تومان ،قیمت طال و ســکه نیز اندکی تعدیل شد و در اواخر پاییز
هر گرم طال تا  305هزار تومان و هر سکه تمامبهار آزادی تا  3میلیون و  380هزار
تومان پایین آمد اما بار دیگر روند صعودی قیمت این بار آرامتر از گذشته ادامه یافت
تا در اوایل اسفند هر گرم طالی  18عیار با قیمت  427هزار تومان و هر سکه امامی
با قیمت  4میلیون و  565هزار تومان فروخته شــود .بر این اساس بازدهی بازار طال
در  11ماهه  97از  170درصد عبور کرد.
پیشبینی 98

170
اعداد سال

درصد
بازدهی بازار طال از ابتدای
سال  97تا  2اسفند

181

درصد
بازدهی بازار مسکوکات از
ابتدای سال  97تا  2اسفند

1.3

میلیون قطعه
سکه در سال  98به بازار روانه
میشود

آیت محمدولی
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران
بازار طال را باید از دو منظر جهانی و داخلی بررسی
كرد .در بعد جهانی قیمت طال رو به افزایش است
كه بر بازار طالی همه كشــورها اثرگذار است.
ال
هزینه استخراج طال در دنیا باال رفته است .قب ً
طال از سطح استخراج میشــد ،اما االن باید این
كار از عمق انجام گیرد كه هزینههارا باال میبرد.
از سوی دیگر اكثر دولتهادر دنیا به انباشت و
ذخیره طال روی آوردهانــد و مردم هم به آن به
عنوان یك سرمایه امن نگاه میكنند .در نتیجه،
عرضه آن در دنیا كم و تقاضا باالست كه قیمتها
را باال میبرد .در بعد داخلی نیز اقتصاد كشور ما
دچار ركود است و با مســائل سیاسی متعددی
مواجه اســت .اینها باعث تضعیف قدرت ریال
شده است كه با توجه به باال بودن قیمت جهانی
طال ،قیمت طال را باال میآورد .با توجه به اینكه
در بازارهای جهانی قیمت طال رو به افزایش است
پیشبینی میشود قیمتهایداخلی نیز افزایش
یابد .تا شب عید قیمت اونس جهانی باالی 1360
دالر خواهد بود .همچنین طبــق پیشبینیهاتا
پایان ســال  2019قیمت اونس به باالی 1400
دالر میرسد.

چشم به راه دالر

نوســانات زیاد بازار طال و سکه در ســال  ،1397این بازار را برای سال آینده
غیرقابل پیشبینی کرده است .فضای هیجانی و ملتهب در بازار طال و ارز موجب
شــده تا روند طبیعی معامالت فلز زردرنگ تحت تاثیر جو روانی قرار بگیرد .اگر
فضای داخلی بازارها به ثبات برسد و قیمت ارز نوسانات کمتری را در سال 1398
داشته باشد ،میتوان امیدوار بود که متغیر دوم تاثیرگذار یعنی بهای جهانی طال،
ی اخیر جهش یا نزول قابل
بــازار را هدایت کند .بازار جهانی طال نیز در ماههــا 
توجهی را تجربه نکرده و کارشناســان بازارهای جهانی نیز نوسانات محدودی را
برای آن پیشبینی میکنند .در ســال  98یک میلیون و  336هزار و  500سکه
پیشفروششــده به بازار عرضه خواهد شد که میتواند بخش مهمی از تقاضا را
پوشش دهد.
50

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

تغییرات قیمت سکه امامی از ابتدای سال تا 2اسفند97

در  4ماه اول سال  98به واسطه نزدیك شدن به زمان برگزاری
مجامع شركتهای بورسی و تقسیم سود انتظار میرود به مرور
روند كلی حاكم بر سهام شركتها بهتر شود.

[ آینده بورس ]

فتح قله در ماه هفتم
بورس تهران روی موج دالر پیش رفت
گزارش 97

سالركوردشكنی

ی گذشته،
بازار ســرمایه در سال  1397با تغییرات بزرگی همراه بود .برخالف سالها 
بورس تهران در سال  97نوسانات زیادی داشت و شاخص کل بورس رفت و برگشتهای
قابل توجهی را تجربه کرد .نوسانات بازارهای موازی نیز در فراز و فرودهای بورس موثر بود.
همانطور که قیمت دالر در بازار آزاد تحوالت قابل توجهی را تجربه کرد ،بازار سرمایه نیز
روی موج نوســان قرار داشت .شاخص کل بورس سال  1397را با  96هزار واحد آغاز کرد
و تا اواخر خرداد نیز با نوســانات محدود حول  95و  96هزار واحد به فعالیت ادامه داد اما
بهیکباره از اواخر بهار و اوایل تابستان ،روند صعودی شاخص بورس آغاز شد .رشد بهای دالر
ی بورسی گذاشت و شاخص را در همان اوایل تیر از 100
تاثیر خود را بر ارزش شرکتها 
هزار واحد عبور داد .پس از آن در نیمه مرداد به قله بعدی رسید و  133هزار واحد را لمس
کرد .اواخر شهریور شاخص کل بورس به محدود  160هزار واحد نزدیک شد اما قله اصلی
را در ماه هفتم سال فتح کرد .نهم مهرماه باالترین رکورد شاخص بورس در تاریخ فعالیت
بورس تهران به ثبت رسید تا  195هزار واحد به رقم رویایی بازار سرمایه تبدیل شود .پس
از آن نوسانات شاخص کل بورس روندی نزولی اما با شیب مالیم را دنبال کرد .هرچند فراز
و فرودهایی در این مدت تجربه شد اما شاخص کل اوایل اسفند  97در  159هزار واحد به
آرامش رسید .با این حساب میانگین بازدهی بازار سرمایه در سال  97به  65درصد رسید.
فعاالن بازار سرمایه معتقدند که مهمترین دلیل رشد شاخص بورس در سال ،1397
نوســانات نرخ ارز بوده است چرا که افزایش نرخ ارز ارزش ریالی شرکتها را جبران کرد
و در پی آن قیمت سهام بیشتر شــرکتها با روندی صعودی همراه شد .از سوی دیگر
افزایش نرخ ارز باعث شد عمده درآمد شرکتها از محل افزایش نرخ فروش افزایش پیدا
کند که در پی آن ،افزایش قیمت سهام در بازار رخ داد .این موضوع اثر خود را بیشتر در
شرکتهای صادراتمحور باقی گذاشت .از طرف دیگر برخی شرکتها از محل افزایش
نرخ ارز آسیب دیدند که دلیل اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه بود .با وجود این ،فعاالن
بازار ســرمایه بر این باورند که نوسانات ارز چشمانداز سرمایهگذاری در بازار و همچنین
شرکتها را با ابهام مواجه میکند که تاثیر منفی خواهد داشت.
پیشبینی98

روی موج هیجان

بازار سرمایه مانند سایر بازارهای موازی نظیر ارز ،سکه و مسکن با چشمانداز مشخصی
برای ســال پیش رو مواجه نیست .سرنوشــت فضای اقتصاد کالن مهمترین تاثیر را بر
سرنوشــت بورس خواهد داشت .تا زمانی که فضای اقتصاد کالن به ثبات نرسیده است
و بازار ارز با نوسانات غیرقابل پیشبینی همراه است ،بازار سرمایه نیز نمیتواند بر اساس
منطق مشخص پیش رود .هیجان در معامالت بورس همچنان به عنوان اصلیترین نقطه
ضعف بازار سرمایه به عنوان بازاری که باید میدان فعالیت حرفهایها باشد ،نمایان است.
همان هیجاناتی که بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهد در بازار سرمایه نیز به صعود و نزول
ناگهانی ارزش ســهام شرکتها دامن میزند تا چشمانداز نامطمئنی برای شاخص کل
بورس رقم بزند .با وجود این ،اگر چشمانداز مثبتی در ارتباطات مالی با اروپا ایجاد شود و
قیمت ارز به ساحل ثبات نزدیک شود ،میتوان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز نوسانات
ی بورسی تنظیم کند.
ی واقعی و بر مبنای عملکرد شرکتها 
خود را با مولفهها 

65

احسان رضاپور

اعداد سال

كارشناس بورس
تالطمی كــه در بازارهای اقتصادی به واســطه
افزایش نرخ دالر و تحریمهااز مهرماه ســال 97
به وجود آمد ،باعث شــد تا دغدغههایی به وجود
آید و گرایش سرمایهگذاران به بازار بورس كمتر
شود .سرمایهگذاران احتیاط بیشتری میكردند و
در واقع نگران بودند كه شــاید شركتهانتوانند
انتظارات را در بازار بورس برآورده كنند بنابراین
حجم معامالت بازار پایین آمد .خیلیهافروشــن
ده ســهام بودند و عالقه به خرید كمتر شد .برای
سال آینده با فرض اینكه ما از نظر سیاسی ،شرایط
پیچیدهتری را در كشور تجربه نكنیم و اوضاع فعلی
تداوم یابد ،میتوان به بورس امیدوار بود .با توجه
به اینكه پیشبینی میشود قیمت محصوالت نفتی
نیز كاهش نیابد ،میتوان امیدوار بود بازار وضعیتی
مشابه سال  97یا بهتر را تجربه كند .همچنین در
 4ماه اول سال  98به واسطه نزدیك شدن به زمان
برگزاری مجامع شركتهایبورسی و تقسیم سود
انتظار میرود به مرور روند كلی حاكم بر ســهام
شركتهابهتر شــود .به خصوص شركتهایی
كه از بازار نفت و دالر متاثر هســتند ،روند مثبتی
را تجربه خواهند كرد .اگرچه ممكن اســت افت و
خیزهایی در بازار تجربه شود كه ذات بازارهاست و
قابل پیشگیری نیست ،اما برآیند كلی شرایط نشان
میدهد بازار بورس روند مثبتی خواهد داشت.
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بدهیهای دولت به هر حال باید پرداخت شود اما این كار برای دولت بسیار مشكل خواهد بود.
چرا كه دولت هنوز اوراق مشاركت منتشرشده در گذشته را بازخرید نكرده و این موضوع برای
یآورد.
دولتهای آینده بدهیهای دیگر به وجود م 

آینده ما
[ آینده بدهی دولت ]

دولت بدهكار

بانك مركزی و بانكها ،بزرگترین طلبكار دولت
گزارش 97

تركیبمتنوعطلبكاران

بدهی دولت به بخشهای اقتصادی ،بانكها ،بانك مركزی و ســازمان تامین اجتماعی به رقم
بسیار بزرگی رسیده است .سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رقم کل بدهیهای دولت در پایان
سال  1396را  565هزار میلیارد تومان اعالم کرد .بخش زیادی از رقم بدهی دولت به سه بخش
بانک مرکزی ،نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی است .مجموع بدهیها به این  ۳طلبکار بزرگ
دولت ،بیش از  ۳۳۳هزار میلیارد تومان است .مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه ،نسبت بدهی
دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال  ،۹۵به حدود  ۳۶درصد رسیده
است .مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی كه در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال
است ،نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال  95را معادل  ۴۴ /۶درصد اعالم
كرده است كه در سال  96این شاخص بهبود یافته است .این نسبت در کشور تركیه ۲۸درصد و در
عربستان ۱۷درصد است .حجم مانده بدهیهای دولت (بدون درنظر گرفتن شرکتهای دولتی) در
پایان خرداد  ۹۷معادل  ۳۳۳هزار میلیارد تومان بوده است كه سهم اصلی را در این بدهی ،بانکها
و موسسات اعتباری دارند .در واقع بزرگترین بدهی دولت به شبکه بانکی کشور است که معادل ۴۲
درصد از کل بدهیهای دولت را دربر میگیرد .پس از شبکه بانکی ،پیمانکاران و مشاوران خصوصی،
اشــخاص حقوقی تعاونی ،خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار
بزرگ دولت محسوب میشوند .نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ،پس از این دو طلبکار بزرگ
دولت قرار میگیرند .همچنین دو قلم «بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر
بانکها» و «بدهی دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان تامین اجتماعی» مجموعا یکچهارم
از کل بدهیهای دولت را شامل میشوند .پس از آن ،قویترین بدهیهای مجموعه دولت را میتوان
شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق ،بدهی دولت به بانکهای دولتی ،بدهی دولت به بانک مرکزی
و بدهی شرکت ملی نفت ایران به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید .محاسبات نشان میدهد
که بزرگترین طلبکار مجموعه دولت ،بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به حساب میآیند .طوری
که مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی بیش
از  ۲۶۳هزار میلیارد تومان است .این عدد حدود  ۵۰درصد از کل بدهیهای دولت و شرکتهای
دولتی را شامل میشود.
پیشبینی98

ضرورت توسعه ابزارهای مالی

رشد بدهیهای دولت با توجه به كاهش درآمدها در سال آینده یكی از دغدغههای نظام مالی
كشــور است .با توجه به فشار تحریمهای اقتصادی به بودجه ،باید منتظر افزایش بدهیها بود .از
طرف دیگر تولید ناخالص داخلی كشور روند رو به رشدی را تجربه نمیكند و همین موضوع نسبت
بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد .این نسبت در سال  1396معادل
 36درصد بوده اما در گزارش ســازمان برنامه و بودجه ،عبور آن از حد مجاز  40درصد پیشبینی
شده است .از این جهت ،سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را الزم میداند تا بحران
بدهیهای دولت به چالشهای اقتصاد ایران افزوده نشود .در سناریوی اصالحی ارائهشده ،تعدیل
مالی  ۶۲هزار میلیارد تومانی از مســیر ساماندهی معافیتهای مالیاتی غیرضروری و توسعه پایه
مالیاتی ،واگذاری و مولدســازی داراییهای دولت و اصالح قیمت حاملهای انرژی پیشنهاد شده
است .این سناریو با فرض بهادارسازی بدهیهای دولت ظرف  ۴سال از سال  ،۱۳۹۸عالوه بر توسعه
فضای مالی با ایجاد ظرفیت انتشار اوراق بهادار دولتی تا سقف  ۷۴هزار میلیارد تومان ،زمینه خروج
اقتصاد ایران از تنگنای ناشی از عدم ساماندهی بدهیهای دولت را نیز مهیا میکند.
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محمود جامساز

اعداد سال

333

اقتصاددان

هزار میلیارد تومان
بدهی دولت بدون درنظر
گرفتن بدهی شركتهای
دولتی

36

درصد
نسبت بدهی دولت به تولید
ناخالص داخلی در سال 96

263

هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به بانكهاو بانك
مركزی تا خرداد 97

درآمدهای دولت از دو وجه مالیات و نفت حاصل
میشود .با توجه به تحریمها ،میزان درآمدهای
نفتی به شدت تحلیل رفته است .امروز ما روزانه
یك میلیون بشكه نفت صادرات داریم كه با نرخ
تسعیر  5700تومانی ارز كه برای بودجه سال 98
تعیین شده است ،دولت قادر نخواهد بود بسیاری از
پرداختهایخود را انجام دهد .همچنین با وجود
آنكه قرار بود سال آینده  34درصد از درآمدهای
نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود ،در نهایت
واریــز  20درصد درآمدهــای نفتی به صندوق
توسعه ملی تصویب شد كه بسیار اندك است .از
آن طرف بخش صنعت و تولید نیز در ركود قرار
دارد و توان پرداخت مالیات از سوی بخشهای
تولیدی بســیار كاهش یافته است .این در حالی
است كه شركتهایبزرگ دولتی كه بیشترین
درآمدها را دارند ،مالیات پرداخت نمیكنند .باید
در نظام مالیاتی ما تغییرات اساسی ایجاد و در طیف
مودیان تجدید نظر شود .سایر درآمدهای دولت
نیز با توجه به كاهش سطح درآمد ملی ،بسیار پایین
است .تجربه ثابت كرده دولت هیچگاه نتوانسته
صددرصد بودجه خود را تحقق بخشد در نتیجه
با كسری بودجه نیز مواجه خواهد بود .بدهیهای
دولت به هر حال باید پرداخت شــود اما این كار
برای دولت بســیار مشــكل خواهد بود .چرا كه
دولت هنوز اوراق مشاركت منتشرشده در گذشته
را بازخرید نكرده و این موضوع برای دولتهای
آینده بدهیهایدیگر به وجود میآورد.

بدهی دولت به بخشهایمختلف تا پایان سال( 1396سهم از كل بدهی)
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ساير

سازمان تامين اجتماعي

دارندگان اوراق

17.8

بانكهاي دولتي

بانكهاي خصوصي

بانك مركزي

بانكها در سال آینده كار دشواری برای تامین مالی اقتصاد ایران دارند چراكه با افزایش نرخ ارز،نیاز بنگاههای اقتصادی به تامین
سرمایهدر گردش افزایش قابل توجهی داشته است و بانكها به عنوان اصلیترین تامینكننده مالی اقتصاد ایران برای جلوگیری
از كاهش تولید ناخالص داخلی نیاز به تقویت منابع مالی و تزریق آن به اقتصاد را دارند.

[ آینده بانک ]

به دنبال منابع مالی

بانكهاافزایش سرمایه و خروج از زیاندهی را در دستور كار دارند
گزارش 97

درگیری سیاست با اقتصاد

بانکها در سال  1396در کنار همه مسائل خود ،در بخش سیاستگذاریهای کالن با چالش
سیاســی نیز همراه شــده بودند 4 .الیحه بانکی به مجلس شورای اسالمی رفت که دو الیحه در
مسیری پرپیچ و خم راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد .پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی
موسوم به  FATFبه عنوان الزامی برای خروج از لیست سیاه مالی جهان مطرح است و بانکهای
ایرانی برای ایجاد ارتباطات بینالمللی نیاز به رعایت اصول مقابله با پولشویی دارند .تصویب لوایح
مورد نظر برای الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی ،وارد مباحث سیاسی شد و گروههای مختلف
سیاسی در این زمینه به موضعگیری پرداختند .مصائب بانکها اما در حوزههای عملیاتی نیز پابرجا
بوده است .مسئله فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری به عنوان مطالبه دولت از بانکها همچنان
مطرح است و بانکها نتوانستهاند یا نخواستهاند در این راه گامهای جدی بردارند .بانكها با الزام
بانك مركزی برای استفاده از سیستم گزارشدهی بر اساس استاندارد  IFRSمواجه شدهاند؛ بنابراین
زیان آنها بیش از گذشــته در گزارش حسابرسی نمایان شده است .در حال حاضر عموم بانكها
یكنند و معدود بانكهایی هستند كه موفق
برای كاهش زیان و رسیدن به مرحله سربهسر تالش م 
شدهاند فعالیت خود را به مرحله سود برسانند.
كمبود منابع بانكها یكی از اصلیترین مشكالت بانكها در سالهای اخیر شناخته میشود.
از زمانی كه نسبت مطالبات معوق به منابع بانكها از  15درصد فراتر رفته و پدیده انجماد پول را
رقم زده است ،بانكها با مسئله منابع مواجه شدهاند .در سال  1397رونق بازار امالك تا حدودی به
بانكها كمك كرد تا امالك خود را به فروش برسانند و منابع مالی خود را تقویت كنند اما برخی
اخبار نشــان میدهد كه در این دوره آنها به خرید و فروش ملك برای كسب سود بیشتر دست
زدهاند .افزایش حدود  100درصدی قیمت مســكن در سال  ،97شــرایط را برای افزایش ارزش
داراییهای ثابت بانكها فراهم كرده است اما اینكه چقدر حاضر باشند با فروش اموال مازاد،نقدینگی
و منابع سیال خود را افزایش دهند،به سیاستهای بانكهای عامل بستگی دارد.
پیشبینی98

تكلیفافزایشسرمایه

بانكها برای تقویت بنیه خود نیاز به افزایش سرمایه دارند .شاخص كفایت سرمایه در بانكهای
ایــران با اســتانداردهای روز دنیا فاصله دارد .بانك مركزی برای تقویت این شــاخص در بانكها
بخشنامههایی را ابالغ كرده و برای كفایت سرمایه بانكها تشویق و تنبیههایی را در نظر گرفته است.
به این صورت كه اگر بانكها خود را به شاخص كفایت سرمایه مورد نظر بانك مركزی نرسانند ،از
برخی فعالیتها و ارتباطات بانكی محروم میشوند .دولت در بودجه سال  98برای بانكهای دولتی
تكالیفی را در نظر گرفته و قصد دارد از طریق فروش اوراق دولتی به افزایش سرمایه بانکهای ملی،
سپه ،کشاورزی ،توسعه صادرات ،توسعه تعاون ،صنعت و معدن به میزان صد هزار میلیارد ریال از
محل انتشار اوراق دولتی كمك كند .این اوراق بدون فروش در بازار مستقیماً به بانک واگذار شده و
ذیل سرفصل مطالبات از دولت ،دارایی بانک محسوب میشود .در قبال واگذاری این دارایی به بانک،
سرمایه دولت در بانک دولتی افزایش مییابد.
از سوی دیگر بانكها در سال آینده كار دشواری برای تامین مالی اقتصاد ایران دارند چراكه با
افزایش نرخ ارز،نیاز بنگاههای اقتصادی به تامین سرمایهدر گردش افزایش قابل توجهی داشته است
و بانكها به عنوان اصلیترین تامینكننده مالی اقتصاد ایران برای جلوگیری از كاهش تولید ناخالص
داخلی نیاز به تقویت منابع مالی و تزریق آن به اقتصاد را دارند.

3

كامران ندری

اعداد سال

کارشناس بانکی

درصد
كمترین حد مجاز كفایت
سرمایه برای فعالیت بانكی
و اعتباری

10

هزار میلیارد تومان
بودجه برای افزایش سرمایه
بانكهای دولتی از طریق
فروش اوراق در سال 98

538

به نظر میرســد با توجه به شــرایط فعلی كشور
كه زیر بار فشــارهای اقتصادی بسیار زیادی قرار
دارد ،همچنین با توجه بــه تحریمهایاقتصادی
كه بانكهارا بیش از پیش متضرر كرده اســت،
وضعیت فعلی در مورد بانكهاســال آینده نیز
تدوام پیدا میكند .با وجــود آنكه بانك مركزی
برای بهبود شرایط بانكها ،افزایش سرمایههایدر
گردش آنها و واگذاری داراییهایبدون بازدهشان
دستورالعملهایخاصی را تدوین كرده است ،اما
اراده خوبی برای اجرای این دستورالعملهاوجود
ندارد و نظارتهانیز در مورد علمكرد بانكهاكافی
نیست .نفوذ بانكهادر اركان مهم تصمیمگیری
نشان میدهد كه حاكمیت در سال آینده گامهای
خیلی جدی برای اصالح نظام بانكی برنمیدارد و به
نوعی ،بالتكلیفی و سردرگمی فعلی در مورد بانكها
سال آینده هم ادامه مییابد.

هزار میلیارد تومان
تسهیالت بانكی در 10ماهه
 97پرداخت شد
تسهیالت پرداختی بانك ها تعدیل شده با تورم تولید كننده
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هجوم بخشنامهها و دستورالعملها در تجارت خارجی ،صادرات را زمینگیر کرد .بارها از تریبونهای مختلف گالیه
فعاالن اقتصادی باسابقه را شنیدیم که نتوانستهاند کاالیی را به خارج از کشور صادر کنند .اما هرگاه دولت تریبون را در
اختیار میگرفت پس از آنکه شعار تعامل با بخش خصوصی را سر میداد ،اوضاع را گل و بلبل میخواند.

آینده ما
[ آینده صادرات ]

فراز و نشیب فروش کاال

هجوم بخشنامههای ارزی صادرات را زمینگیر کرد
گزارش 97

انعکاس سیاستهای ارزی در صادرات

اگر اغراق نباشد ،امسال سختترین سال صادرکنندگان نسبت به سالهای اخیر بود .از ابتدای
ســال دولت به منظور تنظیم بازار ارز ،دســت به قلم شد و بخشنامه پشت بخشنامه صادر کرد.
بخشنامههایی که یکی پس از دیگری نقض میشدند و تصمیمهایی که پشت درهای بسته گرفته
میشــد و دائما تغییر میکرد ،عمال فرصتهای صادراتی را از بین برد .حال آنکه با افزایش نرخ
ارز ،صادرات میتوانست به شرایط آرمانی برسد اما هجوم بخشنامهها و دستورالعملها در تجارت
خارجی ،صادرات را زمینگیر کرد .بارها از تریبونهای مختلف گالیه فعاالن اقتصادی باســابقه را
شنیدیم که نتوانستهاند کاالیی را به خارج از کشور صادر کنند .اما هرگاه دولت تریبون را در اختیار
میگرفت پس از آنکه شعار تعامل با بخش خصوصی را سرمیداد ،اوضاع را گل و بلبل میخواند.
اما در همین مدت تشویقها و تنبیههایی هم از سوی متولیان امر به خصوص بانک مرکزی برای
صادرکنندگان در نظر گرفته شد .ردپای بخشنامههای ارزی را میتوان در آمارهای صادرات ماه به
ماه امسال منعکس دید .در فروردین امسال  3میلیارد و  133میلیون دالر کاال از ایران صادر شده
است .در اردیبهشت بیشترین رقم صادراتی در طول  10ماه ثبت شده که نشان میدهد .اما روند
افزایش صادرات به خردادماه نرسید و در سومین ماه سال کاهش صادرات را نسبت به اردیبهشت
شاهد بودیم .ارزش صدور کاال در خرداد امسال  3میلیارد و  879میلیون دالر برآورد شده است .با
شروع تابستان مجددا کاهش صادرات را نسبت به خرداد شاهد بودیم .به گونهای که ارزش صدور
کاال در این ماه به  3میلیارد و  832میلیون دالر رسید .اما در مرداد ورق برگشت و شاهد افزایش
صادرات در این ماه نســبت به ماه گذشته بودیم .در شهریور باز هم شاهد کاهش صادرات نسبت
به مرداد بودیم .طوری که در این ماه  3میلیارد و  805میلیون دالر کاال به خارجیها فروخته شد.
اما مهرماه بار دیگر روند افزایشــی شد و به صادرات  4میلیارد و  77میلیون دالری دست یافتیم.
همزمانی آبانماه با تحریمها موجب ســقوط آزاد صادرات شد به گونهای که رقم صادرات کمتر از
مدت مشابه سال گذشته نیز شد .ارزش صادرات در آبان به  2میلیارد و  768میلیون دالر رسید.
آذر مجددا افزایش صادرات را تجربه کردیم اما همچنان کمتر از سال گذشته بود .ارزش صادرات
در آذر به  3میلیارد و  391میلیون دالر رسید .دیماه نیز  2میلیارد و  992میلیون دالر صادرات
در کارنامه تجاری ایران ثبت شد.
پیشبینی98

تصمیمات خلقالساعه بازار را بههم میریزد

ســال  98به طور قطع ،سالی خاص و البته ســخت برای اقتصاد ایران و در سایه آن ،صادرات
غیرنفتی خواهد بود .پسلرزههای بسیاری از تصمیمات دولت برای بخش صادرات ،به طور قطع در
این سال نمایان خواهد شد و اگرچه کشور بیش از هر زمان دیگری ،به ارزآوری ناشی از صادرات
غیرنفتی نیاز دارد ،اما شاید نتواند به خواسته خود برسد .واقعیت آن است که بسیاری از تصمیمات
خلقالساعهای که به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران در سال  97برای تجارت خارجی کشور و به
تبع آن صادرات غیرنفتی اتخاذ شد ،شرایط را به گونهای رقم خواهد زد که صادرکنندگان با بیم و
امیدهای بسیاری سال جدید را در بازارهای هدف صادراتی خود آغاز خواهند کرد؛ چه آنکه اکنون
بسیاری از تولیدکنندگان و البته صادرکنندگان تولیدکننده ،برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود
به دلیل مسائل و مشکالت ارزی با چالشهای زیادی مواجهاند و همین امر ،در یک حلقه قبل از
صادرات ،تولید کشور را در معرض خطر قرار داده است .بر این اساس ،سال  98را در شرایطی آغاز
خواهیم کرد که دولت حتما سیاستهای ارزی انقباضی را در دستور کار قرار خواهد داد و همین امر
کار را برای صادرکنندگان نیز سخت و سختتر میکند.
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اعداد سال

4.56

درصد
افت وزنی در صادرات  10ماهه
 97رقم خورد

2.21

درصد
رشد ارزشی در صادرات 10
ماهه  97حاصل شد

36.3

میلیارد دالر
صادرات در  10ماهه  97ثبت
شد

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
ســال  97اگرچه برای تمامی بخشهای اقتصاد
ایران یک ســال بسیار ســخت و پرفراز و نشیب
به شــمار میرود ،اما برای برخی از این بخشها،
سختیهای مضاعفی را به دنبال داشته است .یکی از
این بخشها صادرات غیرنفتی است ،موضوعی که
اگرچه سالها به دنبال شکلگیری فرصت منطقی
شدن نرخ ارز بود ،اما حتی افزایش بیسابقه نرخ هم
نتوانست به آن کمک کند و به دلیل بیثباتیهایی
که در بازار ارز شــکل گرفت ،موانع زیادی پیش
روی صادرات غیرنفتی قرار داده شــد که شاید
بسیار کمتر از سالهای گذشتهای که صادرکنندگان
انتظــار افزایش منطقی و ضابطهمنــد نرخ ارز را
میکشیدند ،توانست از رشــد و رونق برخوردار
شود؛ به خصوص اینکه صادرات غیرنفتی در سال
جاری ،با انواع محدودیتها و ممنوعیتهایی مواجه
شد که تالشهای سختکوشــانه سالهای متوالی
صادرکنندگان را برای بازارگشایی و حضور هدفمند
و پایدار در بازارهای هدف صادراتی ،با اما و اگرهای
بسیاری مواجه کرد .اما این تنها یک بعد داستان
اســت ،بلکه بخش عمدهای از ضــرر و زیانی که
صادرکنندگان را در سال  97تحت تاثیر قرار داد،
به بیاعتمادی مشتریان کاالهای صادراتی ایران در
بازارهای هدف برمیگردد که به طور قطع ،ساختن
دوباره آن ،کار هر کسی نیست.

مقایسه صادرات ماهه ابتدایی سال  96و 97

ممنوعیت ورود برخی از کاالها ،مشکالت ایجادشده در ثبت سفارش و دریافت مابهالتفاوتهای
ارزی برای دستهای از کاالها همگی دست به دست هم داد تا واردکنندگان نیز چالشهای زیادی را
در سال  97پشت سر بگذارند.

[ آینده واردات ]

یخبندان واردات

انگشت اتهام همواره واردات را نشانه رفته است
گزارش 97

حال فرزند ناخلف تجارت خارجی

میگویند واردات در ایران فرزند ناخلف تجارت خارجی است .چراکه همیشه انگشت
اتهام به ســمت این بخش از تجارت خارجی نشانه رفته است و وقتی تالطمهای ارزی،
بازار را در بر میگیرد ،اولین محدودیتها شامل حال واردات میشود .امسال هم همین
اتفاق افتاد .ممنوعیت ورود برخی از کاالها ،مشکالت ایجادشده در ثبت سفارش و دریافت
مابهالتفاوتهای ارزی برای آن دســته از کاالهایی که در ابتدا بر اساس تصمیمگیریها
مشمول دریافت ارز  4200تومانی شدند و بعد از آن بر اساس تصمیمگیریهای جدید
ملزم به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ ارز در سامانه نیما شدند ،همگی دست
به دست هم داد تا واردکنندگان نیز چالشهای زیادی را در سال  97پشت سر بگذارند.
اما مهمترین و پرسر و صداترین ممنوعیت واردات ،مربوط به خودرو بود .آمارهای واردات
نشــان میدهد در فروردین امســال  2میلیارد و  529میلیون دالر واردات انجام شده و
در اردیبهشــت این رقم به  4میلیارد و  268میلیون دالر رسیده است .در خرداد ارزش
کاالهای واردشده  4میلیارد و  456میلیون دالر بوده و در تیر این رقم به  3میلیارد و 926
میلیون دالر رسیده است .مردادماه مجددا کاهش واردات را شاهد بودیم .به گونهای که
ارزش واردات در این ماه به  3میلیارد و  714میلیون دالر رسید .شهریورماه باز هم روند
کاهشی این بخش از تجارت خارجی را شاهد بودیم .طوری که  3میلیارد و  289میلیون
دالر کاال توانســت وارد کشور شود .اما مهرماه بار دیگر سیر صعودی را در واردات تجربه
کردیم و  4میلیارد و  121میلیون دالر کاال از خارج از کشــور خریداری شد .اما آبانماه
که همزمان با تحریمها بود ،ارزش واردات مجددا افت کرد و به  3میلیارد و  264میلیون
دالر رسید .آمارها نشان میداد در آذر نیز مجددا افت واردات در کارنامه تجارت خارجی
ایران ثبت شد و  3میلیارد و  71میلیون دالر کاال به کشور وارد شد .دیماه امسال نیز 3
میلیارد و  52میلیون دالر کاال از سایر کشورها خریداری شد .در نهایت آمارهای تجمیعی
نشان میدهد ایران توانسته در  10ماه منتهی به دی امسال  26میلیون و  6هزار تن کاال
به ارزش  35میلیارد و  672میلیون دالر وارد کند که نســبت به مدت مشابه سال قبل
به لحاظ وزنی افت بیش از  17درصدی داشــته و به لحاظ ارزشی با افت نزدیک به 19
درصدی روبهرو بوده است.
پیشبینی98

چالش درآمدزایی واردات

با توجه به مشکالت موجود و انتظار افزایش تاثیر منفی تحریمها از ابتدای سال آتی،
درآمدهای دولت از محل واردات كاالها بسیار مورد توجه است و طبق روال هرساله که
رقم مدنظر از ســوی دولت افزایشــی در نظر گرفته میشود ،در سال  98نیز با افزایش
مواجه اســت .درآمد انتظاری دولت در ســال  ۱۳۹۸از محل مالیات با  ۸.۶درصد رشد
نسبت به بودجه سال  ۱۵۷ ،97هزار میلیارد تومان برنامهریزی شده است .کارشناسان
معتقدند اگرچه انتظار دولت در ســال  ۱۳۹۸برای مالیات بر واردات به عنوان زیرشاخه
درآمدهای مالیاتی ۷.۶ ،درصد نســبت به سال جاری کاهش یافته است ،اما با توجه به
تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات در ســال جاری که قریب به  ۵۰درصد
برنامه بوده است و تحقق  ۷۰درصدی درآمدهای مالیاتی ،انتظار افزایش درآمد دولت از
محل مالیات و اعداد پیشبینیشده برای پارامترهای زیرشاخهای آن را میتوان به معنای
پیشخرید چالش جدی درآمدی بودجه ،مدنظر قرار داد.

اعداد سال

17.38
درصد
افت وزنی در واردات 10
ماهه رقم خورده است

18.87
درصد
افت ارزشی در آمار خرید کاال از
کشورهای دیگر ثبت شده است

35.67
میلیارد دالر
ارزش واردات  10ماهه  97است

فرهاد احتشامزاد
نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق ایران
تحلیل آمار واردات در دهماهه سال  ،۱۳۹۷نمایانگر
افت  ۱۹درصدی دالری نسبت به دوره مشابه در سال
گذشته اســت .در همین زمان آمار صادرات نشانگر
رشــد  ۲.۲درصدی نسبت به دوره مشــابه در سال
گذشته است .بر اساس بودجه سال  ،۱۳۹۷پیشبینی
درآمد دولت از محل مالیات  ۱۴۵هزار میلیارد تومان
برنامهریزی شده بود که دارای بیشترین سهم درآمدی
به میزان  ۳۲.۶درصد بوده است .زیرشاخههای درآمد
دولت از محل مالیات نیز به ترتیب ســهم ،مالیات بر
کاال و خدمات  ۳۵درصد ،مالیات اشــخاص حقوقی
 ۲۸درصــد ،مالیات بــر واردات  ۲۱درصد ،مالیات
بر درآمد و مالیــات بر ثروت پیشبینی شــده بود.
شاید اصلیترین مشکل در این میان را بتوان ساختار
نادرست درآمدهای مالیاتی در کشــور دانست .به
گونهای که اکنون آمار تحقــق درآمدهای دولت از
محل مالیات بر واردات ،نشــانگر تحقق  ۵۰درصدی
بودجه پیشبینیشده دولت است .لذا در تحلیل دالیل
عدم تحقق درآمد انتظــاری دولت در بخش مالیات
بر واردات ،ممنوعیــت واردات  ۱۳۳۹قلم کاال ،افت
 ۱۹درصدی واردات در دهماهه ســال جاری ناشی از
ممنوعیتها و معضــات تامین ارز ،معافیت واردات
کاالی اساســی از پرداخت مالیات از نیمه مردادماه و
افزایش قاچاق را میتوان به عنوان عوامل اصلی نام برد.
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مهمترین مشغله فکری وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  97این بوده که چطور گوشت قرمز را توزیع کند و چطور
مشکالت مرغ و الستیک را حل کند .کلیه سیاستهای وزارت صنعت در این بعد بوده است .نه توفیقی در ارتباط خوب با
کشورهای همسایه ایجاد شده و نه در کار بازرگانی و ارتباطات بانکی موفقیت کسب کردهایم.

آینده ما
[ آینده صنعت ]

یبرنامگیصنعتی
ب 

آنچه آمارها میگویند با آنچه بنگاهها احساس میکنند متفاوت است
گزارش 97

حرکتسینوسیصنعت

هرچند صنعت به واسطه شرایط سیاسی کشور در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد اما آمارهای
وزارت صنعت آنچنان که باید هم ناامیدکننده نیســت؛ چرا که بررســی آمارها نشان از افزایش
جوازهای تاسیس و پروانههای بهرهبرداری دارد .این در حالی است که در برخی ماهها شاهد کاهش
صدور پروانهها نیز بودهایم .براســاس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تعداد جوازهای تاسیس
صادرشده در فروردین سال جاری  843فقره بوده است که در اردیبهشتماه سال جاری این رقم به
 2هزار و  18فقره رسیده است که این موضوع نشان از افزایش  139/4درصدی جوازهای تاسیس
دارد .با وجود این آمار صادرشده جوازها در خردادماه به هزار و  770فقره رسیده است که در مقایسه
با ماه گذشــته آن کاهش  11/4درصدی را نشان میدهد .از سوی دیگر آمار وزارت صنعت نشان
میدهد در تیرماه تعداد  2هزار و  4فقره جواز تاســیس در بخش صنعت صادر شده است که در
مقایسه با ماه گذشته از افزایش 10/4درصدی خبر میدهد .در مردادماه سال جاری نیز تعداد  2هزار
و  138فقره مجوز تاسیس صادر شده است که افزایش  5/7درصدی داشته است .شهریورماه نیز با
افت  14/1درصدی صدور مجوز همراه بوده ،به طوری که در این ماه هزار و  844فقره مجوز صادر
شده است .در اولین ماه پاییز سال جاری نیز تعداد  2هزار و  92فقره مجوز تاسیس صادر شده که
نشان از افزایش  13درصدی در مقایسه با ماه گذشته آن دارد .میزان جوازهای تاسیسی صادرشده
در آبان ماه ســال جاری نیز هزار و  833فقره بوده که در مقایسه با ماه گذشته  13درصد کاهش
داشته است .براساس آمار وزارت صنعت تعداد پروانههای بهرهبرداری صادرشده در سال جاری نیز
در ماههای مختلف دارای افت وخیز بوده است .در فروردینماه سال جاری تعداد  163فقره پروانه
صادر شده اما این رقم در اردیبهشتماه به  467فقره رسیده است که نسبت به فروردین رشد 186
درصدی را نشــان میدهد .در خرداد نیز تعداد  488فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است که
تنها افزایش 3درصدی را نسبت به ماه قبل از خود نشان میدهد .پروانههای بهرهبرداری ،ایجادی و
توسعهای در تیرماه نیز  496فقره بوده است که در مقایسه با ماه قبل از آن تنها  1/8درصد افزایش
داشــته است .در پنجمین ماه امســال نیز وزارت صنعت  565فقره پروانه بهرهبرداری صادر کرده
است که افزایش  12درصدی نسبت به ماه قبل از آن دارد .اما آمار  466فقرهای پروانه بهرهبرداری
در شهریورماه نشان از کاهش  14درصدی در این بخش دارد .با این وجود در مهرماه سال جاری
با صدور  570فقره شاهد افزایش  22درصدی در صدور این پروانهها هستیم .آخرین آمار اعالمی
وزارت صنعت یعنی آبانماه نیز کاهش  13درصدی صدور پروانههای بهرهبرداری را نشان میدهد
چرا که تنها  501فقره پروانه صادر شده است.

اعداد سال

19.9
2.1

درصد
صدور پروانههای
بهرهبرداری در  8ماهه 97
رشد داشته

3741

فقره
پروانه بهرهبرداری در  8ماهه
 97صادر شده است

56

وضعیت صنعت را به خوبــی از آمار میتوان
دریافت .فعالیت واحدهای صنعتی نشان میدهد
این واحدها یا تعطیل هستند و یا با ظرفیتهای
بسیار پایین در حال فعالیتاند .در قطعهسازیها
تعدیل نیرو را شــاهد بودیــم و برخی نیز به
تعطیلی کشیده شدند .پیشبینی میشود آمار
رشــد اقتصادی نیز برای سال  97منفی باشد.
آمار و اطالعات نشــان میدهد که صنعت در
شرایط خوبی نیســت .وزارت صنعت نیز کار
خارقالعادهای برای صنعت کشــور در سال
 97انجام نداده است .مهمترین مشغله فکری
این وزارتخانه در سال  97این بوده که چطور
گوشــت قرمز را توزیع کند و چطور مشکالت
مرغ و الستیک را حل کند .کلیه سیاستهای
وزارت صنعت در این بعد بوده است .نه توفیقی
در ارتباط خوب با کشورهای همسایه ایجاد شده
و نه در کار بازرگانی و ارتباطات بانکی موفقیت
کسب کردهایم .سامانه نیما نیز نتوانست برای
بخش صنعت موثر باشــد .به هــر حال تمام
گزارشها نشان میدهد به هیچ وجه نمیتوان
نمره قبولی را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در خصوص سیاســتهای صنعتی داد .نتیجه
آن هم وضعیت نابســامان و رکود در بخش
صنعت است.

جوازهای تاسیس صادر شده در سال 1397

رشد منفی صنعت
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عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در دور هشتم

درصد
صدور جواز تاسیس صنعتی
در  8ماهه  97رشد داشته
است

پیشبینی98

وضعیت صنعت در ســال گذشــته به ادعای صنعتگران ،مطلوب نبوده و با توجه به
آنکه ســال آینده چندان چشمانداز مثبتی به لحاظ افزایش محدودیتهای بینالمللی
در اقتصاد متصور نیستند ،پیشبینیها حاکی از رشد منفی صنعتی در سال  98است.
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و مراجع آماری نشان میدهد که رشد اقتصادی
ایران در سال آینده منفی  3تا منفی  5خواهد بود .کارشناسان اعتقاد دارند اساسا ارادهای
برای اصالحات اقتصادی در کشــور وجود ندارد .یعنی به نظر نمیآید که کسی به فکر
درست کردن سیاستهای اقتصادی در کشور باشد.
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با توجه به نیروهای متخصص در بخش معدن ایران و قیمت تمامشده مناسب با توجه به انرژی ارزان کشور ،این بخش میتواند بهشت
سرمایهگذاران باشد .از این رو انسجام و وحدت فرماندهی و دفاع از تصمیمات در تولید و حمایت از قانون رفع موانع تولید و قانون
بهبود محیط كسب و كار یک امر ضروری و حیاتی در شرایط فعلی كشور است.

[ آینده معدن ]

روند افزایشی اکتشاف معادن
معدن کاهش درآمد نفتی را پوشش میدهد؟
گزارش 97

افتو خیز در صدور مجوز کشف و پروانه بهرهبرداری

معدن یکی از بخشهای جذاب در اقتصاد کشور است؛ بخشی که شاید اگر فعالیت
بخش خصوصی در آن افزایش یابد بتواند به جذب سرمایههای سرگردان در کشور کمک
کند .این بخش پتانسیلهای بسیاری دارد بنابراین با بررسی پروانه و گواهی اکتشاف و
پروانــه بهرهبرداری میتوانیم به وضعیت این صنعت پی ببریم .بنابر آمار وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،در فرودین ماه ســال جاری تعداد  46پروانه اکتشاف صادر شده است.
صدور  106پروانه اکتشاف در اردیبهشت اما نشان از افزایش  130درصدی در این بخش
دارد .در خــرداد اما با صدور  82پروانه در این بخش شــاهد کاهش حدود  23درصدی
هســتیم .با وجود این ،آمار صدور  94فقرهای پروانه اکتشاف در تیر نشان از افزایش 14
درصدی در این بخش دارد هرچند که آمار  80فقرهای در مرداد بار دیگر موجب کاهشی
شدن روند صدور در این بخش شده است .در شهریورماه نیز تعداد پروانههای اکتشاف با
مرداد برابری میکرد .با وجود این ،در مهرماه شاهد افزایش در این بخش بودیم ،به طوری
که تعداد  100فقره پروانه در این بخش صادر شــده است .و اما در آبانماه نسبت به ماه
گذشــته شاهد کاهش هستیم ،چرا که تنها  78پروانه اکتشاف صادر شده است .در این
میان اما آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان میدهد که صدور گواهی کشف و پروانه
بهرهبرداری با افت و خیز مواجه بوده است .به طوری که در فروردین تعداد  22فقره گواهی
کشــف صادر شده است .در اردیبهشتماه نیز با صدور  41فقره پروانه شاهد افزایش آن
نسبت به ماه گذشته هستیم ،در خرداد ماه و تیر ماه نیز به ترتیب  26و  34فقره پروانه
صادر شدهاند که افت و خیز چندانی را نشان نمیدهد .در مرداد و شهریوز نیز با صدور
 42و  49فقره شاهد افزایش نسبت به ماههای گذشته هستیم .در مهر و آبان نیز تعداد
 56و  51فقره گواهی کشف صادر شده است .بنابراین آمار تعداد پروانههای بهرهبرداری
صادر شــده نیز دارای افت و خیز بوده است .به طوری که در فرودینماه تعداد  20فقره،
تماه  57فقره ،خردادماه  49فقره ،تیرماه  56فقره ،مردادماه  52فقره ،شهریورماه
اردیبهش 
 41فقره ،مهرماه  42فقره و آبانماه  44فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است.
پیشبینی98

اخبار خوش معدنی در سال 98

کارشناسان بر این باورند که در سال  ،٩٨باید از استراتژی توسعه در معادن و شایستگیهای
نهادهای صنفی فراگیر در نظام توسعه صنعتی استفاده کرد .با توجه به اینکه بودجه وزارت صنعت،
معدن و تجارت در سال  ،۱۳۹۸رقمی حدود  ۲۲هزار و  ۸۵۵میلیارد ریال در نظر گرفته شده است،
بودجه بخش معدن ،رقمی حدود  ۵۹میلیارد و  ۷۶۰میلیون تومان پیشبینی شده است .همچنین
طبق الیحه بودجه اعالمشده برای سال  ،۹۸شش میلیارد و  ۷۹۰میلیون تومان برای تامین سرمایه
صندوقهای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده و  ۳۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان از آن برای
سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی خواهد بود .اما به اعتقاد فعاالن اقتصادی ،یکی از
نقاط ضعف بودجه سال  ۱۳۹۸در حوزه معادن کشور ،کاهش  ۱۷درصدی بودجه سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بهعنوان متولی بخش توسعه معادن کشور است.
همچنین افزایش  ۱۴ /۷درصدی بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور میتواند
دربردارنده اخبار خوش در حوزه اکتشافات کشور در سال آتی باشد .اما با توجه به اکتشافات سطحی
کشور این بودجه نیز برای رقابت با کشورهای معدنی دنیا کافی نیست.

7
59.7

محمدرضا بهرامن

اعداد سال

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

درصد
معادن دنیا در ایران است

میلیارد تومان
بودجه بخش معدن در سال
 98است

14.7

درصد
بودجه زمینشناسی و
اکتشافات معدنی افزایش
یافته است

هفت درصد معــادن جهان درون ایران ماســت .اكثر
معادن ایــران محوطه باز و در کالس جهانی هســتند.
ایران در منطقهای واقع شــده که کشورهای اطراف آن
مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس
باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی
نیاز دارند و این در حالی اســت که این کشورها از نظر
ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی این کشورها برخی
صنایع ســرمایهگذاری هم کردهاند اما مواد اولیه آنها
وارداتی اســت و ایران میتواند منبع خوبی برای تأمین
نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است
محسوب شود .اما مسئله امروز بخش تولید در كشور را
ناکارآمدی مدیران و نظام اجرایــی در وزارت صمت
میدانم .همیشه بر این باور هستم که بیشترین ضربه را،
عدم هماهنگی در دولت و قرار دادن نیروها در جاهای
نامناسب به برنامههای توسعه وارد میکند .مسئله اصلی
ما شایستهساالری ،اعتماد به جوانها و بعد انسجام درون
دولت اســت .این در حالی است که با توجه به نیروهای
متخصص در بخــش معدن ایران و قیمت تمامشــده
مناسب با توجه به انرژی ارزان کشور ،این بخش میتواند
بهشت سرمایهگذاران باشد .از این رو انسجام و وحدت
فرماندهی و دفاع از تصمیمات در تولید و حمایت از قانون
رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط كسب و كار یک امر
ضروری و حیاتی در شرایط فعلی كشور است.

تعداد پروانه های اکتشاف معدن در سال 1397
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بخشی از جهش قیمت ناشی از اثر شرایط اقتصاد کالن در سال  97بود .دو دلیل را میتوان برای
این جهشها متصور بود .نخست ،هجوم تقاضا به این بخش و دوم ،افزایش قیمتهای تمامشده
ساخت و ساز و تولید.

آینده ما
[ آینده مسکن ]

رونق و رکود مسکن در قاب 97

رشد آرام قیمت مسکن و افزایش چشمگیر اجاره را در سال  98شاهد خواهیم بود
گزارش 97

باال و پایین بازار مسکن

سال  97با افزایش قیمت مسکن آغاز شد ،افزایشی که بر حجم معامالت در این بخش تاثیر
منفی گذاشت .هرچند کارشناسان معتقدند ،به دلیل رسیدن قیمت مسکن به سقف ،دوره جهش در
این بخش پایان یافته است اما آنگونه که به نظر میرسد به دلیل افزایش تقاضا برای خرید مسکن
در بازار شب عید قیمت در این بخش بار دیگر روند صعودی را به خود ببیند .به روایت آمار بانک
مرکزی ،در فصل نخست سال  1397تعداد معامالت واحدهای مسکونی شهر تهران به  5هزار واحد
مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل  6/3درصد کاهش نشان میدهد .حجم معامالت
در این ماه طبق روال هرساله و تحت تاثیر تعطیالت نوروز در سطحی بسیار پایینتر از سایر ماههای
اردیبهشت امسال نیز  19/1هزار واحد مسکونی معامله شد که در مقایسه با ماه مشابه

سال است .در
سال گذشته  16/7درصد افزایش داشته است .رشد قابل توجه حجم معامالت در این ماه نسبت به
ماه قبل ،عمدتاً ناشی از تعداد کم معامالت ثبتشده در فروردینماه بوده است .در خرداد سال جاری
نیز تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  14/9هزار واحد مسکونی رسید که نسبت
به ماه مشابه سال قبل  3/1درصد کاهش نشان میدهد .در تیرماه نیز  13/5هزار واحد مسکونی
در شــهر تهران معامله شد که نشان از  7درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در پنجمین ماه سال جاری نیز  12هزار واحد
مسکونی بود که در مقایسه با مرداد سال گذشته  33/2درصد افت را نشان میدهد .آمار شهریور نیز
چنگی به دل نمیزند چرا که معامالت به  10/3هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه
سال قبل کاهش  33/5درصدی داشته است .خزان بازار مسکن در اولین ماه پاییز نیز ادامه داشت
و در ماههای بعدی نیز شدت گرفته است چرا که تنها  1/4هزار واحد مسکونی مورد معامله قرار
گرفت که این موضوع نشان از افت  33/3درصدی در این بخش دارد .در آبان نیز تعداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  6/9هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به آبان سال گذشته
 53/6درصد کاهش نشان میدهد .از سوی دیگر تعداد معامالت در این بخش در آذر تنها  6/8هزار
واحد مسکونی بود که نشان از افت  61/7درصدی دارد .و اما براساس آخرین آمار بانک مرکزی ،در
دیماه تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  6/7هزار واحد مسکونی رسید که نسبت
به ماه قبل  64/6درصد افت نشان میدهد .هرچند آمارهای رسمی نشان میدهد معامالت خرید
مسکن در بهمن نسبت به دی با افزایش مواجه بوده است ،اما رسیدن حجم معامالت خرید مسکن
در این ماه به  99/8هزار واحد در مقایسه با بهمنماه سال گذشته نشان از کاهش  ۵۰درصدی دارد.

39
اعداد سال

35

هزار
واحد مسکونی در فصل دوم سال
 97معامله شد

15

هزار
واحد مسکونی در فصل سوم سال
 97معامله شد

58

بازار مسکن در ســال  ،97ســالی پر از تشویش
را شاهد بود .در ســال  97قیمتهای مسکن در
معامالت با جهش روبهرو شد .البته بخشی از این
جهش ناشی از اثر شرایط اقتصاد کالن در سال 97
بود .دو دلیل را میتوان برای جهشهای قیمت 97
متصور بود .نخســت ،هجوم تقاضا به این بخش و
دوم ،افزایش قیمتهای تمامشــده ساخت و ساز
و تولید .البته تاثیــر این دو عامل در جهش قیمت
مسکن را نمیتوان مســاوی دانست ،بلکه بخش
کمتری از این جهش ،ناشــی از هزینه تولید بود و
بخش بیشــتری از آن ناشی از کنش و واکنش در
بازارهای مستغالت و بازارهای جایگزین بود .در
نهایت در سال  ،97عدم تعادل بین توان اقتصادی
و قیمت عرضه ،بــازار را وارد رکود کرد .از این رو
رکود در معامالت به همــراه افزایش آرام قیمت
ناشی از افزایش هزینه تمامشده مسکن را در سال
 97شــاهد بودیم .در حوزه اجارهبها اما وضعیت
به این وخامت نبود .اجارهبها به نســبت افزایش
قیمت مســکن ،افزایش نیافت .البته همیشــه به
همین صورت بوده و افزایش اجارهبها ،با تاخیر از
افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاده است .به نظرم
اثر افزایش قیمت مسکن در سال آینده بر اجارهبها
مشخص میشود.

حجم معامالت مسکن در سال1397

تداوم رکود بازار
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کارشناس بازار مسکن

هزار
واحد مسکونی در فصل اول سال
 97معامله شد

پیشبینی98

تحوالت بازار مسکن در سال آینده بستگی به تحوالت در حوزههای مختلف دارد .اما کارشناسان
در این زمینه اعتقاد دارند که سال آینده ،رونقی مشابه چند ماه ابتدایی سال  97را شاهد نخواهیم
بود .مگر آنکه معادالت در بازار تغییر محسوسی کند .اما در غیر این صورت رکود بازار مسکن در
سال  97به سال  98هم منتقل میشود .این رکود به همراه افزایش مصالح ساختمانی در سال ،98
افزایش آرام قیمتها را به دنبال خواهد داشت .اما به باور فعاالن بازار ،جهش قیمتها در سال 98
اتفاق نخواهد افتاد .چرا که بازار مسکن به عنوان بازار جایگزین دارای تقاضای نامعقول نخواهد بود.
اما با توجه به آنچه در سال  97اتفاق افتاده ،کارشناسان پیشبینی میکنند افزایش اجارهبها در سال
 98بیشتر از سال  97خواهد بود .این افزایش نیز افزایشی منطقی است .چراکه افزایش قیمت در
سال  97بر اجارهبها در این سال تاثیر نگذاشت.
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در بهمن و اسفند صادرات نفت به طرز قابل توجهی افزایش یافته که دلیل آن هم معافیتهای واردات از ایران است که از سوی آمریکا
صادر و از نوامبر شروع شد .اما برخی از بازیگران هنوز از این معافیت استفاده نکردهاند و برخی دیگر مانند ژاپن و کره جنوبی روند خرید
نفت از ایران را دیرتر شروع کردند و در ماه ژانویه اثر معافیتها در وارداتشان از ایران دیده میشود.

[ آینده نفت ]

پشت دیوار تحریم
صادرات نفت کاهش مییابد؟

گزارش 97

انعکاس تحریم در تولید نفت

شاید بتوان مهمترین انعکاس تحریمها را در آمارهای تولید نفت در ایران دید .شروع تحریمهای
امریکا ،معادالت و پیشبینیها را به هم زد و بار دیگر نفت ایران پشت دیوار تحریم ماند .البته آمریکا
پس از اعمال تحریمها به چند کشــور از جمله کره جنوبی ،هند و ژاپن اجازه داد تا از ایران نفت
بخرند .این در حالی است که پیش از اعمال تحریمها نیز ایران به خاطر مشکالت و محدودیتهایی
که در مبادالت بانکی بینالمللی داشت نفت خود را به برخی از کشورها به صورت پایاپای عرضه
کرده بود .به هر حال در شرایط کنونی خریداران نفت ایران عنوان کردهاند که نمیتوانند بهیکباره
واردات نفت از ایران را تعطیل کنند .اما همچنان مشکالت فروش نفت ایران به قوت خود باقی است.
این کشورها نیز تنها  6ماه فرصت دارند تا نفت ایران را خریداری کنند و سال دیگر این فرصت نیز
به پایان خواهد رسید و احتماال مجددا باید دور زدن تحریمها را از سر گرفت .در غیر این صورت
مشکالت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی ،گریبانگیر کشور خواهد شد .آمارهای منتشرشده از
تولید نفت در ایران نشان میدهد در فروردین توانستهایم  3میلیون و  800هزار بشکه نفت تولید
کنیم .این رقم تا تیرماه ثابت ماند .با وجود اینکه خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت اتفاق افتاد
اما آثار آن به تدریج در تابستان مشاهده شد .در مردادماه آمار تولید نفت ایران به واسطه کاهش
صادرات به  3میلیون و  600هزار بشــکه رسید .در شهریور نیز این رقم افت کرد و تولید نفت به
 3میلیون و  400هزار بشکه کاهش یافت .اما در مهرماه شاهد خیز تولید بودیم و میزان تولید به
ماههای اول سال برگشت و  3میلیون و  800هزار بشکه شد .حال آنکه این روند در آبانماه به شدت
تغییر کرد و تقریبا  900هزار بشکه کمتر از ماه قبل خود یعنی مهرماه شد .در این ماه  2میلیون و
 900هزار بشکه نفت در کشور تولید شد .چراکه آبان ،آغاز تحریمهای دور دوم آمریکا بود .صادرات
نیز در این ماه به کمترین رقم در طول سال دست یافت .تولید نفت در آذر نیز مجددا کاهش یافت
و به  2میلیون و  800هزار بشکه و در دیماه با کاهش اندک به  2میلیون و  750هزار بشکه رسید.
احتماال در بهمن و اسفند نیز همین روند در تولید طی خواهد شد.
پیشبینی98

معافیتهایسرنوشتساز

ارزیابیها از صادرات نفت در سال آینده نشان میدهد به طور متوسط حدود  800هزار بشکه
در روز صادرات داشــته باشیم .البته این پیشبینی بر اساس یک فرضیه مهم بنا نهاده شده و آن
تهای فعلی
تمدید معافیتهای آمریکا برای خریداران نفت ایران است .در ماه فروردین  98معافی 
آمریکا منقضی میشود و احتمال داده میشود که برای  6تا  12ماه این معافیت تمدید شود .بنابراین
پیشبینیها حاکی از آن است که صادرات ایران با حدود یک میلیون بشکه شروع شود و با شیب
نزولی اندک به حدود  700هزار بشکه در انتهای  98برسد .البته این فرضیه کامال قابل تغییر است.
چراکه تصمیمات دولت آمریکا ،چندان بر پایه اتفاقهای قابل پیشبینی استوار نیست .گرچه به نظر
میآید روند صادرات تا حدودی به وضعیت بازار و میزان کمبود نفت در بازار بستگی دارد .فرض بر
این است که اگر قیمتهای نفت کاهش یابد ،ممکن است معافیتها از بین برود و اگر حدود  60تا
 70دالر باشد به نظر میآید همین  800هزار تا یک میلیون بشکه محقق شود .اما چنانچه قیمتها
افزایش پیدا کند ،ممکن است آمریکا معافیتها را افزایش دهد و اجازه ورود نفت بیشتری از ایران به
بازار را صادر کند .از طرفی تصور در پیشبینی صادرات نفت ایران این است که چین و هند خریداران
عمده نفت ایران باقی میمانند و کره و ژاپن به طور مداوم ولی کاهشی و نزولی خرید نفت از ایران
را ادامه میدهند .ترکیه و سوریه نیز دو خریدار با حجم کمتر نفت ایران هستند.

2.8

ایمان ناصری

اعداد سال

مدیر بخش خاورمیانه

شرکت مشاورین انرژی FGE

در سال  97صادرات نفت و میعانات با بیشترین
میزان خود که حدود  2میلیون و  800هزار بشکه
بود ،در فروردینماه شروع شد .این میزان به طور
ماه به ماه کاهش پیدا کرد و در پایان سال 2018
یعنی آذرماه ،به نزدیک  700تا  900هزار بشکه
رسید .پیشبینیها بر این است که در دیماه این
میزان حــدود  200تا  300هزار بشــکه افزایش
داشته باشــد که حدود یک میلیون بشکه در روز
ارزیابی میشود .همگان بر این باوریم که در بهمن
و اسفند صادرات به طرز قابل توجهی افزایش یافته
و به یک میلیون  200هزار بشــکه تا یک میلیون
و  400هزار بشکه رســیده است که دلیل آن هم
معافیتهای واردات از ایران اســت که از سوی
آمریکا صادر و از نوامبر شــروع شد .اما برخی از
بازیگران هنوز از این معافیت استفاده نکردهاند و
برخی دیگر مانند ژاپن و کــره جنوبی روند خرید
نفت از ایران را دیرتر شروع کردند و در ماه ژانویه
اثر معافیتها در وارداتشان از ایران دیده میشود.
میانگین صادرات نفت ایران در سال  97تقریبا یک
میلیون و  700هزار بشکه تخمین زده میشود که
در واقع یک میلیون بشکه در روز نسبت به نقطه
آغازین سال کاهش داشته است.

میلیون
بشکه صادرات نفت در
فروردین  97ثبت شد

1.7

میلیون
بشکهنفت به طور میانگین
در سال 97

800

هزار
بشکه نفت به طور متوسط
در سال  98صادر میشود

روند تولید نفت ایران در سال ( 97میلیون بشکه در روز)
٤.٠
3.8

3.8

3.8

3.6
3.3
2.8

2.8

2.75

2.8

3.4

2.9

3.8
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از زمان اعالم دالر  4200تومانی و اعالم تحریمها ،مشکالت صنعت خودرو آغاز شد و روند کاهشی تولید را شاهد بودیم .از
سویی برخی از مواد اولیهای که قبل از اعمال تحریمها وارد شده بود ،با چالش در خصوص ترخیص از گمرک مواجه شد .بنابراین
تامین قطعات به کندی صورت گرفت و تولید کاهش یافت.

آینده ما
[ آینده خودرو ]

روزگار ناخوش خودروسازی

فراز و نشیبهای سیاسی بر صنعت خودرو تاثیر گذاشته است
گزارش 97

زمستان تولید خودروسازان

صنعت خودرو یکی از بخشهایی است که دولت همواره حمایت تمامقدی از آن داشته است؛
با وجود این حمایتها اما خودروسازان روزهای خوشی را دنبال نمیکنند .به خصوص اینکه فراز و
نشیبهای بسیاری که کشور طی سالهای گذشته در مسائل سیاسی داشته است ،اثر مستقیمی
در وضعیت تولید شرکتهای خودروساز داشته است .با وجود آنکه دولت و خودروسازان مدعی
داخلیسازی تولیدات خود هستند اما شاهد هستیم که با قطع روابط این خودروسازان با شرکای
خارجیشان مسئله تولید خودرو در کشور با مشکل مواجه میشود .موضوعی که طی سال جاری
به واســطه خروج آمریکا از برجام بار دیگر موجب بروز مشکالت متعدد در این صنعت شد .بر
پایه آمارهای منتشره وزارت صنعت ،معدن و تجارت از آغاز امسال تا پایان دیماه  ۸۱۲هزار و
 ۹۷۹دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال گذشته از افت  ۳۵ /۴درصد
خبر میدهد .براساس آمار ،تولید خودروسازان در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۵۷
هزار و  ۶۷۶دستگاه خودرو بود؛ این موضوع در حالی است که خودروسازان در اولین ماه سال
جاری با تولید  80هزار و  140دستگاه افزایش  17.5درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته
اردیبهشت نیز ادامه یافت؛ به طوری که خودروسازان با

کســب کردند .روند افزایشی تولید در
تولید  146هزار و  307دستگاه خودرو توانستند افزایش  39.8درصدی را به ارمغان بیاورند .با
وجود این ،روند منفی تولید در شرکتهای خودروساز به واسطه تغییر در شرایط سیاسی کشور
اثر خود را از خرداد بر این صنعت نشان داد؛ چرا که خودروسازان در خرداد سال جاری با تولید
 108هزار و  334دستگاه خودرو کاهش  19.6درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته به
خود دیدند .روند نزولی تولید خودرو در تابستان نیز ادامه داشت ،به طوری که تولید شرکتهای
خودروساز در خرداد ،تیر و مرداد به ترتیب با  22.8درصد 38 ،درصد و  46.2درصد ادامه داشت.
در فصل پاییز نیز وضعیت رو به وخامت گذاشت؛ چرا که تولید خودروسازان در مهر با کاهش
 39.8درصدی ،آبان با افت  58.2درصدی و آذر نیز با افت  71.2درصدی روبهرو شد .در اولین
ماه سردترین فصل نیز وضعیت خودروسازان بهبود پیدا نکرد؛ به طوری که آنها با تولید  50هزار
و  972دستگاه بار دیگر کاهش را به خود دیدند .موضوعی که بر عرضه خودرو در بازار و حتی
تعهدات خودروسازان نسبت به مشتریان اثر منفی گذاشته است.
پیشبینی98

اعداد سال

1.2
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عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

میلیون
خودرو در سال  98تولید
میشود

10
50

هزار میلیارد تومان
به خودروسازان زیان وارد شد

هزار
دستگاه خودرو در دیماه 97
تولیدشد

شروط بهبود وضعیت صنعت خودرو

پیشبینیها حکایت از آن دارد که در سال  98شاهد تولید یک میلیون و  200هزار
دستگاه خودرو در کشور باشیم .البته گفته میشود که ظرفیت تولید ایران بیش از این
مقدار است .در خصوص قیمتها نیز با توجه به آنکه در سال  97با جهش قیمت خودرو
مواجه بودیم ،پیشبینی میشــود خودرویی کمتر از  35میلیون تومان فروخته نشود.
البته کارشناسان بر این باورند که با توجه به تحریمها ،باید وابستگی به قطعات خارجی
را تا جای ممکن ،کاهش داد و با یک برنامهریزی دقیق ،قطعهســازان داخلی را تقویت
کرد .همچنین روی آوردن به بازارهای دست دوم نیز میتواند تا حد زیادی نیاز کشور را
مرتفع سازد .به خصوص برای قشر کارگر و کارمند ،این موضوع میتواند راهکاری برای
فعالسازی بازار خودرو باشد .از سوی دیگر فعال کردن سیستم لیزینگ نیز یکی دیگر از
راهحلهای تامین نیاز این اقشار است .این سیستم میتواند با اقساطی مناسب ،شرایطی
را برای قشر متوسط و کمدرآمد جامعه ایجاد کند تا آنها نیز از این کاال بهرهمند شوند.

محمدرضا نجفیمنش
در ســال  97صنعت خودرو فراز و نشــیبهای
زیادی را تجربه کرده است .در سه ماهه اول سال
که هنوز مشکالت بینالمللی و ارزی وجود نداشت،
این صنعت در حال رشــد بود .اما از زمان اعالم
دالر  4200تومانی و اعالم تحریمها به خصوص
در مورد صنعت خــودرو که اعالم شــد از 15
مرداد اعمال میشــود ،مشکالت آغاز شد و روند
کاهشی تولید را شاهد بودیم .از سویی برخی از مواد
اولیهای که قبل از اعمال تحریمها وارد شده بود ،با
چالش در خصوص ترخیص از گمرک مواجه شد.
بنابراین تامین قطعات بــه کندی صورت گرفت
و تولید کاهش یافت .وضعیت صنعت خودرو به
قطعهسازان نیز فشار وارد آورد و تعدیل نیرو در
این بخش نیز اتفاق افتــاد .از طرفی برخی از مواد
اولیه داخلی نیز روند افزایشــی را طی کردند .این
امر موجب زیان حدود  10هزار میلیارد تومانی به
خودروسازان شد و به تبع آن پول قطعهسازان هم
پرداخت نشد .عالوه بر این تغییراتی در وزارتخانه
نیز صــورت گرفت که همین امــر موجب تاخیر
در اتخاذ سیاســتهای وزارتخانه در خصوص
قیمتگــذاری و کمک به صنعت خودرو شــد.
خرید نقدی مواد اولیــه و خریدهای اعتباری نیز
به چالشهای قطعهسازان در سال  97افزوده شد.

تولید خودرو در  10ماهه سال 1397
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دخالت دولت در بازار داخلی موجب شد تا در دیماه قیمت میلگرد در بازار ایران از قیمت قراضههای
جهانی پایینتر باشد .اگر این سیاست ادامه پیدا میکرد ،این صنعت ضربه مهلکی میخورد .در واقع
دولت در بازاری که نیاز نبود ،مداخله کرد.

[ آینده فوالد ]

ناتنظیمی بازار فوالد
صادرکننده فوالد بالتکلیف است
گزارش 97

فراز و فرودهای فوالدی

یکی از بنیادهای مهم اقتصاد در هر کشــوری ،صنعت فوالد است .طوری که مصرف
ســرانه فوالد به عنوان شاخص صنعتی بودن یک کشور مطرح میشود .ایران نیز از این
مسئله مستثنا نیست .آمارهای تولید فوالد از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نشان میدهد در
این  9ماه 15 ،میلیون و  928هزار تن محصوالت فوالدی تولید شده که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  9درصد افزایش داشته است .میزان صادرات این محصول نیز  2میلیون
و  148هزار تن بوده که افزایش صددرصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم زده
است .مصرف ظاهری فوالد در این  9ماه 14 ،میلیون و  510هزار تن بوده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته با کاهش  5درصدی مواجه شده است .جزئیات این آمار حاکی از
آن است که در نخستین ماه سال ،یک میلیون و  620هزار تن فوالد تولید شده است .در
اردیبهشت امسال تولید فوالد با اندکی افزایش نسبت به ماه قبل خود به یک میلیون و 629
هزار تن رسید .روند افزایشی تولید فوالد تا خردادماه ادامه یافت و یک میلیون و  911هزار
تن را در کارنامه این ماه ثبت کرد .اما در تیرماه با کاهش تولید فوالد مواجه شدیم و یک
میلیون و  823هزار تن حاصل کار فعاالن این حوزه بود .در مرداد نیز یک میلیون و 827
هزار تن فوالد تولید شد و در شهریورماه به یک میلیون و  881هزار تن رسید .در مهرماه
مجددا کاهش تولید فوالد را شاهد بودیم و تنها یک میلیون و  648هزار تن فوالد در کشور
تولید شد .اما در آبان مجددا سیر صعودی در تولید این محصول تجربه شد و یک میلیون
و  893هزار تن فوالد در این ماه به تولید رسید .در آذر مجددا شاهد افت تولید این محصول
بودیم ،به گونهای که یک میلیون و  696هزار تن فوالد در این ماه تولید شد .ایران در تولید
فوالد دارای جایگاه بینالمللی است و آخرین آمارها نشان میدهد دهمین رتبه در دنیا را به
خود اختصاص داده است .البته هنوز جایگاه ایران در این کاال ،واقعی نیست ،چراکه صنعت
فوالد با مشکالت مختلفی در ایران دست و پنجه نرم میکند که مهمترین آن نامتوازن
بودن زنجیره تولید است و برای رفع این مسئله نیاز به برنامهریزیهای دقیق و اصولی است.
پیشبینی98

ریسک بزرگ در فوالد

اعداد سال

مدیرعامل فوالد یزد
در ســال  97مهمترین اتفاق در صنعت فوالد ،ورود
مجدد دولت بــه تنظیم بازار بــود .اتفاقی که پس از
چندین سال روی داد .بیشترین تمرکز دولت در این
دوره ،بر محدود کردن صادرات با هدف کنترل بازار
داخلی بود .ولی ضربه بزرگی به بازارسازیها زده شد.
دخالت دولت در بازار داخلی موجب شد تا در دی ماه
قیمت میلگرد در بازار ایــران از قیمت قراضههای
جهانی پایینتر باشد .اگر این سیاست ادامه پیدا میکرد،
این صنعت ضربه مهلکی میخورد .در واقع دولت در
بازاری که نیاز نبود ،مداخله کرد .این در حالی است که
به دلیل فراوانی که در بازار داخلی وجود دارد ،سطح
قیمتهای فوالدی در ایران از تمام دنیا پایینتر بوده
و هســت .ارزبری این صنعت نیز بسیار جزئی است.
واردات صنعت فــوالد معموال مربوط به محصوالتی
اســت که تولید داخلی آنها صرفه اقتصادی ندارد.
اما اتفاق خوب فوالدی که سال  97به وقوع پیوست،
جهش تولید بود .رشد دورقمی تولید فوالد در ایران
موجب شد تا کشورمان ،ایتالیا را پشت سر بگذارد و
جایگاه دهم را در دنیا در اختیار بگیرد و به سطح تولید
پایدار نزدیک شود .به نظر میرسد رشد کمی تقریبا به
مراحل انتهایی خود رسیده و باید تمرکز روی توسعه
کیفی محصوالت و افزایش ارزش افزوده بیشتر شود.

میلیونتن
فوالد تا پایان آذر تولید شده
است

100

درصد
رشد صادرات فوالد را در 9
ماهه 97شاهد بودیم

5

درصد
کاهش مصرف ظاهری فوالد
در  9ماهه  97ثبت شده است
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بزرگترین ریســک سال  98در حوزه فوالد مانند سایر بخشها ،مربوط به تحریمها
است .چنانچه عرصه بینالمللی بیش از حد برای صادرات محصوالت فوالدی تنگ شود یا
بخشنامههای داخلی شفافیتهای الزم را پیدا نکنند ،تولیدات فوالد ،پشت درهای گمرک
میماند و امکان صادرات وجود نخواهد داشت .عدم توفیق در صادرات نیز ریسک کاهش
تولید را به دنبال دارد .چشمانداز صنعت فوالد در سال  98در بعد قیمتی نیز قابل بررسی
اســت .قیمت فوالد در داخل ارتباط مستقیم با قیمتهای جهانی دارد و حرکتهای
قیمت جهانی چه به سمت باال و چه به سمت پایین ،در قیمتهای داخلی تاثیرگذار است.
بنابراین پیشبینیها نشان میدهد نرخ ارز پارامتر مهمی در قیمت فوالد است .آنچه در
دنیا بر قیمت فوالد اثرگذار است ،قیمت سنگ آهن جهانی است که پیشبینیها حکایت
از افت قیمت این کاال در ســال آینده دارد .رویداد دیگری که پیش روی صنعت فوالد
در ســال آتی قرار گرفته ،مذاکرات مجدد چین و آمریکا است .اگر نتیجه مطلوب از این
مذاکرات حاصل نشود و برای محصوالت چین ،از سوی آمریکا تعرفه وضع شود ،قطعا در
مصرف فوالد چین اثرگذار خواهد بود و قیمت کاهش خواهد یافت.

15.92

بهادر احرامیان
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با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد ،سرمایهگذاری خارجی در ایران انجام
نمیشود .از این رو نتوانستهایم در حوزه بازار کار سرمایهگذاری جدیدی انجام دهیم .از طرفی میزان تحقق بودجههای عمرانی
دولت هم نشان میدهد که در کارهای عمرانی هیچگاه نتوانستهایم به آنچه پیشبینی کرده بودیم ،دست یابیم.

آینده ما
[ آینده بیکاری ]

اشتغال پردردسر

معضل بیکاری در ایران حل میشود؟
گزارش 97

سیاستهای بیسرانجام در بازار کار

معضل بیکاری در ایران حل میشود؟ پاسخ به این سوال چندان آسان نیست .بیشتر
سیاســتهای اعمال شده طی سالهای گذشته نتوانســته به برطرف شدن این معضل
اساســی که ریشه بســیاری از چالشهای اجتماعی نیز هست ،کمک کند .این در حالی
است که موضوع بیکاری از مهمترین و اساسیترین موضوعهای اقتصادی هر کشوری به
شمار میآیند و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع
تلقی میشود .نرخ بیکاری در هر کشــور برای ارزیابی شرایط اقتصادی مورد اسفاده قرار
میگیرد .از نظر علم اقتصاد ،نرخ بیکاری با قانون ،بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمییابد.
کارشناســان اقتصادی معتقدند برای کاهش نرخ بیکاری ،باید در سه جبهه احیای نرخ
بهرهوری ،ساماندهی نیروی کار انباشتشده از سالهای گذشته و اشتغالزایی برای نیروی
کار جدیدالورود ،همزمان اقدام اساسی انجام شود .به طور حتم بدون سرمایهگذاری جدید
قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود .آمارهایی که در این گزارش مورد اســتفاده قرار
گرفته بر اســاس آمارهای مرکز آمار ایران اســت که طی سه فصل بهار ،تابستان ،پاییز و
زمستان ارائه شده است .این آمارها نشان میدهد نرخ بیکاری در بهار و پاییز امسال نسبت
به فصلهای مشابه سال گذشته ،کاهش داشته اما در تابستان امسال نسبت به تابستان 96
افزایش داشته است .بر اساس آمارهای اعالمشده از سوی مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری افراد
 10سال و بیشتر در بهار امسال  12.1درصد بوده است .حال آنکه در بهار سال گذشته ،نرخ
بیکاری  12.6بوده که نشان از کاهش نرخ بیکاری در نخستین فصل امسال دارد .در عین
حال این نرخ اگرچه در تابستان نسبت به بهار امسال اندکی افزایش نشان میداد و به 12.2
درصد رسید ،اما در تابستان سال گذشته این نرخ بیکاری  11.7درصد بود .مرکز آمار ایران
گزارشی را از سومین فصل سال منتشر کرد که نرخ بیکاری در این گزارش 11.7 ،درصد
برآورد شده بود .حال آنکه در پاییز سال گذشته ،نرخ بیکاری  11.9درصد بود .بر اساس آنچه
مراجع رسمیاعالم کردهاند ،جمعیت بیكار كشور تا پایان فصل سوم سال ،به  ٣میلیون
و ١٧٤هزار نفر رسیده است .همچنین نرخ بیكاری جوانان  ١٥تا  ٢٩ساله حاكی از آن است
كه  ٢٤,٥درصد از فعاالن این گروه سنی در پاییز  ١٣٩٧بیكار بودهاند.
پیشبینی98

1.1
اعداد سال
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کارشناس بازار کار
نرخ بیکاری دورقمی سالهاست در ایران وجود
دارد و به نظر نمیرســد به ایــن زودی از این
معضل عبور کنیم .شرایط کشــور نیز این اجازه
را نمیدهد .با خروج آمریکا از برجام و بازگشت
تحریمها به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد،
سرمایهگذاری خارجی در ایران انجام نمیشود.
البته طی دو سال گذشته هم همین شرایط را تجربه
کردهایم و از این رو نتوانستهایم در حوزه بازار کار
ســرمایهگذاری جدیدی انجام دهیم .از طرفی
میزان تحقق بودجههای عمرانی دولت هم نشان
میدهد که در کارهای عمرانی که به عنوان یکی
از جدیترین فرصتها برای اشتغالزایی مطرح
است ،هیچگاه نتوانســتهایم به آنچه پیشبینی
کرده بودیم ،دست یابیم .در عین حال دولتهای
یازدهم و دوازهم نیز طرح و برنامه مشخصی برای
ظرفیتسازی در حوزه بازار کار ارائه ندادهاند و
این مسائل نشان میدهد نباید انتظار کاهش نرخ
بیکاری را داشت .یکی از عمده دالیلی که وزیر
کار دولت دوازدهم استیضاح شد نیز همین دلیل
اساسی بود .در واقع روز به روز به تعداد بیکاران
افزوده میشد و به تناسب آن ظرفیتسازی در
حوزه بازار کار صورت نمیگرفت.

میلیون
شغل در سال آینده ایجاد
میشود

3.1

میلیون
نفر تا پایان فصل سوم 97
بیکار بودهاند

24.5

درصد
جوانان فعال  15تا  29سال در
فصل پاییز بیکار ماندهاند

ناامیدی از کاهش بیکاری

کارشناســان اعتقاد دارند عدم موفقیت دولت یازدهــم و دوازدهم در حوزه بازار کار
موجب میشود که انتظاری در خصوص کاهش نرخ بیکاری در سال آینده وجود نداشته
باشد .سال  98با توجه به تحریمها ،چشمانداز خوبی را در خصوص بازار کار ارائه نمیدهد
و از این رو پیشبینی میشــود نرخ بیکاری ســال  98افزایش یابد .با توجه به آنکه هر
ساله تعداد زیادی از جمعیت جوان کشور وارد بازار کار میشوند و از سوی دیگر ظرفیت
دانشگاههای کشور زیاد است و هر سال فارغالتحصیالن دانشگاهی نیز به این جمعیت
اضافه میشوند ،ساالنه نیازمند افزایش ظرفیتهای جدید اشتغال در کشور تا حدود یک
میلیون و صد نفر هستیم .اما متاسفانه طی چند سال گذشته در این کار موفق نبودهایم.
البته خبرهایی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد در سال آینده اشتغالزایی با ظرفیت یک
میلیون شغل ایجاد کند ،به گوش میرسد اما همچنان فعاالن اقتصادی با توجه به وضعیت
بنگاهها ،به ایجاد اشتغال در سال  98چندان امیدوار نیستند.

حمید حاجاسماعیلی

نرخ بیکاری (درصد)
12.6
12.2
11.7

11.9

12.1

12.8
12.6
12.4
12.2
12

11.7

11.8
11.6
11.4
11.2

پاییز

تابستان
97

96

بهار

سال  98به دلیل اینکه امکان انتقال زمینی محصوالت کشاورزی به عراق فراهم است قاعدتا انتظار
میرود روند صادرات در عرصه محصوالت کشاورزی ،اعم از خام و تبدیلی ،همچنین دام و طیور
افزایشی باشد .البته سیاهه ممنوعیتهای صادراتی را نمیتوان نادیده گرفت.

[ آینده کشاورزی ]

افت و خیز صادرات کشاورزی

سیاستهای ارزی شرایط خاصی را برای صادرات محصوالت کشاورزی ایجاد کرد
گزارش 97

رکورد حجم صادرات کشاورزی شکسته شد

صادرات کشاورزی که در زمره کاالهای غیرنفتی و سنتی محسوب میشود دوره پرافت و
خیزی را در  10ماهه سال  97تجربه کرده است .ارزش صادرات این گروه کاالیی از ابتدای
ســال تا انتهای دیماه با رشد  5درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به  3میلیارد
و  253میلون دالر رســیده و وزن کاالهای صادرشــده با رشد  13درصدی توانسته رقمی
معادل  4میلیون و  72هزار تن را ثبت کند .در آنچه در آمارهای ســازمان توســعه تجارت
منعکس شده ،جزئیاتی از آمارهای فروردینماه موجود نیست .اما مجموع صادرات فروردین
و اردیبهشــت حکایت از آن دارد که صادرکنندگان توانستهاند یک میلیون و  244هزار تن
محصوالت کشاورزی را به ارزش  675میلیون دالر به بازارهای هدف صادر کنند .در خردادماه
وزن صــادرات این گروه کاالیی  262هــزار تن به ارزش  204میلیون دالر بوده و در تیرماه
اگرچه ارزش صادرات کشاورزی با افزایش روبهرو شده و به  222میلیون دالر رسیده اما وزن
صادرات این گروه کاالیی به  188هزار تن کاهش یافته اســت .اما این روند تداوم نداشت و
صادرکنندگان در دومین ماه تابستان توانستند  341هزار تن کاال به ارزش  266میلیون دالر
به کشورهای هدف صادر کنند .روند افزایشی صادرات محصوالت کشاورزی در شهریورماه
نیز تداوم یافت .در ششمین ماه سال ،صدور  396هزار تن کاال به ارزش  279میلیون دالر در
کارنامه تجارت خارجی کشور ثبت شده است .در مهرماه سال  97صادرکنندگان  406هزار
تن محصوالت کشاورزی به ارزش  351میلیون دالر را به خارجیها فروختند .آبانماه به رغم
تحریمها ،رکورد صادرات شکســته شد و بیشترین ارزش صادرات در این ماه رقم خورد .بر
این اساس  539میلیون دالر ارزش صادرات محصوالت کشاورزی در این ماه است .اما حجم
کاالهای صادرشده در این ماه کاهش یافت .به عبارتی صادرکنندگان کاالهای کمتر با ارزش
بیشتر را صادر کردند .وزن کاالهای صادرشده در آبانماه  366هزار تن بوده است .در آذرماه
مجددا با افت ارزش صادرت و بازگشــت به مدار  300میلیــون دالری روبهرو بودیم .ارزش
صادرات در این ماه  339میلیون دالر و وزن آن  358هزار تن بوده اســت .در دیماه رکورد
حجم صادرات کشاورزی شکسته شد .به گونهای که وزن کاالهای صادرشده  511هزار تن
بوده که ارزشی معادل  378میلیون دالر داشته است.
پیشبینی98

حفظ دو بازار مهم محصوالت کشاورزی

شــاید بتوان مهمترین عامل افزایش صادرات محصوالت کشاورزی را در سال آینده،
نرخ ارز دانست .کارشناسان بر این باورند که نرخ ارز در سال آینده تفاوت چندانی نخواهد
کرد و امکان دارد حتی با قرار گرفتن در یک شرایط هیجانی ،دچار افزایش شود .بنابراین
در سال  98به دلیل اینکه امکان انتقال زمینی محصوالت کشاورزی به عراق فراهم است
قاعدتا انتظار میرود روند صادرات در عرصه محصوالت کشــاورزی ،اعم از خام و تبدیلی،
همچنین دام و طیور افزایشی باشد .البته سیاهه ممنوعیتهای صادراتی را نمیتوان نادیده
گرفت .ســیاههای که در سال  97دائما در حال تغییر بود .فعاالن بخش کشاورزی بر این
باورند که در سال  98نیز امکان دارد شاهد برخی از ممنوعیتها در صادرات باشیم و لیست
ممنوعیتهای صادراتی با تغییرات جدیدی مواجه شود .اما در هر صورت به نظر میرسد
ارتباط مستقیم با کشورهای عراق و افغانستان ،تنها برگ برنده صادرکنندگان ایرانی است
و باید این بازارها را حفظ کرد .اما پیشبینیها حکایت از آن دارد که صادرات محصوالت
صنایع تبدیلی با توجه به محدودیت صادرات به کشورهای دیگر و شرایط بازگرداندن ارز،
حتی در صورت افزایش نرخ ارز ،رشد چشمگیری را تجربه نکند.

5

حسن فروزان فرد

اعداد سال

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

درصد
رشد ارزشی صادرات
کشاورزی را تا پایان دیماه
شاهد بودیم

13

درصد
رشد وزنی صادرات تا پایان
دیماه تجربه شد

4.7
میلیونتن

محصول کشاورزی تا پایان
دی صادر شد

در سال  97شاهد تحوالت نرخ برابری ارز بودیم.
روندی که ســال  96آغاز شده بود و آرام آرام در
سال  97ادامه یافت و در تابستان  97به اوج خود
رســید .این موضوع ظرفیتهای خاص و ویژهای
را برای صادرات مواد خام کشاورزی ایجاد کرد.
نمونههای مهم آن گوجه فرنگی و سیب زمینی و
مواردی از این دســت بود .نرخ ارز و شرایطی که
در بازار نزدیک به ما یعنی عراق وجود داشــت و
تقاضای موثری با قیمت مناسب فراهم شده بود،
باعث افزایش صادرات محصوالت کشــاورزی
شد .اما به اعتقاد من این افزایش صادرات ،چندان
نتیجه مثبتی برای اقتصاد ما نداشت .اتفاقاتی که
افتاد نشان داد که این شکل از صادرات که حاصل
تغییرات غیرطبیعی نرخ ارز بــود ،زمینه را برای
افزایش نجومی این کاالهــا در داخل فراهم کرد
و در نتیجه باعث کاهــش تولید و افزایش قیمت
کاالهای محصوالت تبدیلی کشــاورزی مثل رب
گوجه فرنگی یا انواع محصوالت تهیه شده از سیب
زمینی شد .بنابراین آمارهای صادراتی بیش از آنکه
مثبت ارزیابی شود ،به اعتقاد من ،منفی است .چراکه
کمبودهایی نیز در عرصه نیازهای اولیه و غذایی در
سال  97ایجاد شد.

ارزش صادرات کشاورزی ( میلیون دالر)
600

539

500
378

400

351

339

279

266

شهریور

مرداد

222

300
204

200
100

دی

آذر

آبان

مهر

تیر

خرداد
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ها در کشورمان برای دو هفته هزار دالر هزینه
در گذشته اگر سفر به ایران و خرید برای عراقی 
داشت ،اکنون این هزینه به نصف رسیده است .این گردشگران بیشتر به هدف زیارت به ایران
سفر میکنند و آثار تاریخی و فرهنگی ایران کمتر هدف بازدید آنان از کشورمان است.

آینده ما
[ آینده صنعت گردشگری ]

گران برای ما ،ارزان برای آنها

گرانی دالر و حواشی برجام کار دست گردشگری داد
گزارش 97

سال خوب یا بد؟

«گردشگری از خود ما و خانه ما شروع میشود و فقط این نیست که برویم خارج کشور و ارز
و دالر خرج کنیم» .این جمله کارشناس گردشگری که در رسانه ملی مطرح شد ،به زعم بسیاری
از کاربران فضای مجازی عمق فاجعه در مورد ســفرهای ایرانیان در سال  97را نشان میدهد.
ها سخت کرد.
افزایش هزینه اقامت ،بلیت هواپیما و از سوی دیگر گرانی ارز سفر را برای ایرانی 
از سوی دیگر هرچند افزایش نرخ انواع ارز در ایران فرصتی برای رشد و رونق گردشگری تلقی
میشــد اما حواشی سیاسی به سختی کار دامن زد .علیاصغر مونسان ،معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از این گفت که هرچند تفاوت نرخ ارز سفر به ایران
را برای گردشــگران خارجی مقرون به صرفه کرده اما از دست دادن پروازهای مستقیم به دلیل
تحریم ،مشکالت زیادی را ایجاد کرده که به ضرر صنعت گردشگری کشور تمام میشود .با این
وجود اما مسئوالن دولتی سال  97را سال بدی برای گردشگری کشور نمیدانند .آنه ا میگویند
کل تعداد گردشــگران ورودی به ایران در ســال  96نزدیک به  5میلیون و  113هزار نفر بوده
درحالیکه جمعیت گردشــگران ورودی به ایران در هشت ماه نخست امسال از این عدد بیشتر
شــده و با  57درصد رشد به  5میلیون و  520هزار نفر رسیده است .براساس آماری که معاون
گردشگری سازمان میراث فرهنگی اعالم کرده بیشتر گردشگران ورودی به ایران از کشورهای
عراق ،جمهوری آذربایجان و ترکیه به کشورمان سفر کرده بودند و مسافران از این کشورها در
مجموع حدود  2میلیون و  500هزار نفر از جمعیت گردشــگران به ایران را تشکیل میدهند.
تفریح ،درمان و زیارت اصلیترین انگیزه سفر مسافران از این کشورها به ایران بوده است .مسئوالن
گردشگری ایران میگویند سفر گردشگران آمریکایی به کشورمان هم در هفت ماه گذشته از سال
 27 ،97درصد بیشتر شده است .به گفته ولی تیموری ،در این بازه زمانی یک هزار و  665گردشگر
آمریکایی به ایران آمدهاند که نسبت به هفت ماه از سال  ،96رشد  27درصدی را نشان میدهد.
به گفته معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از ابتدای سال  97تا پایان آبانماه ،یک هزار و
 879آمریکایی به ایران سفر کردهاند.
پیشبینی98

فرصتهایخوب برای گردشگری سالمت

اکنون قشر متوسط ایرانی بیش از همیشــه در تنگنای سفر به کشورهای خارجی
و حتی مقاصد داخلی اســت اما گرانی ارز به نفع گردشــگران کشورهای همسایه تمام
شده است .ساکنان کشورهای هممرز با ایران برای سفر به این سرزمین معطل تعطیلی
پروازهای مستقیم و طوالنیمدت هم نمیمانند و میتوانند از طریق دیگر خود را به ایران
برسانند .در این بین یکی از بزرگترین فرصتهایی که در دل افزایش نرخ ارز و بیارزشی
پول ایرانی گنجیده ،توسعه کسب وکارهای مرتبط با گردشگری سالمت است .در چند
سال گذشته استارتآپه ا و شرکتهای دانشبنیان در این حوزه شروع به فعالیت کردهاند
ها با ابتکار در این حوزه خدمات الزم از
و در ســال  97کاروبارشان سکه شــده است .آن 
فرودگاه به مراکز درمانی ،اســتراحتگاه و فرودگاه را برای بازگشــت گردشگران سالمت
فراهم کردهاند .این نشان میدهد که در همین شرایط سخت برای افکار مولد فرصتهای
بســیاری در اقتصاد ایران وجود دارد اما آیا سال  98سال رونق سفر ایرانیه ا به مقاصد
گردشگری جهان است؟ پاســخ این سوال را باید در تحوالت بینالمللی آینده ،افزایش
درآمدهای ارزی دولت و آخر و عاقبت برجام جستوجو کرد.
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ابراهیم پورفرج

اعداد سال

رئیس جامعه تورگردانان کشور

درصد
رشد گردشگری در هشت ماه
سال  97نسبت به سال 96

27

درصد
رشد تعداد گردشگران
آمریکایی به ایران در هشت ماه
سال  97نسبت به 96

6

میلیون
گردشگران ورودی به ایران در
هشت ماه سال 97

گردشگری در سال  97تحت تاثیر دو اتفاق قرار
گرفت .در این سال تورهای خارجی به دلیل مسائل
سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام کاهش پیدا
کرد .تهدید و تحریم باعث شــد تعداد مسافران
کشورهای اروپایی و آمریکایی به ایران کمتر شود.
اتفاق دوم ،افزایش نــرخ ارز بود .افزایش نرخ ارز
باعث شد سفر به ایران برای مسافران از کشورهای
همسایه به صرفه شود .اظهارنظر مسئوالن دولتی
در ارتباط با رونق گردشــگری ناشی از افزایش
ســفرهای خارجی به ایران بر همین اساس است.
این افزایش گردشگر ورودی البته نه از بازارهای
هدفی مثل اروپا و آمریکا بلکه از بازارهای سنتی
یعنی کشورهای همسایه به ویژه عراق است .در
گذشته اگر ســفر به ایران و خرید برای عراقیها
در کشــورمان برای دو هفته هــزار دالر هزینه
داشــت ،اکنون این هزینه به نصف رسیده است.
این گردشگران بیشــتر به هدف زیارت به ایران
سفر میکنند و آثار تاریخی و فرهنگی ایران کمتر
هدف بازدید آنان از کشــورمان اســت .حضور
این گردشگران باعث شــد افت ناشی از نیامدن
گردشــگران اروپایی و آمریکایــی به ایران کمی
جبران شــود .جامعه تورگردانان برنامه دارد در
سال  ،98سهم گردشگران کشورهای مختلف در
بازدید از ایران را با برگزاری نمایشگاههایمتعدد
به تعادل برساند .تالش اصلی ما معرفی ایران به
عنوان کشوری امن به گردشگران خارجی است.

آمار گردشگران ورودی در  6سال اخیر
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ها و مشکالت داخلی را در یک سال اخیر شاهد بودیم .این
بیسابقهترین چالش 
مشکالت ناشی از تغییر قوانین و تنوع مقررات بود که از ناحیه بانک مرکزی و
دولت به صنایع از جمله صنایع غذایی تحمیل میشد.

[ آینده صنایع غذایی ]

دست به گریبان با چالشهای قدیمی و جدید

حذف محصوالت تشریفاتی از خط تولید
گزارش 97

سال بد برای رب گوجهفرنگی

صنایع تبدیلی ســال خوبی را پشت ســر نگذاشته است چراکه در ســال  97عالوه بر همه
چالشهای همیشگیاش به تحمل تصمیمات ناگهانی دولت ،تنظیم فعالیته ا با مقررات خلقالساعه
و جدید و البته نوسانات نرخ ارز هم مجبور بوده است .شاید فکر کنید که صادرات صنایع تبدیلی با
افزایش نرخ ارز در سال  97به خوبی رونق گرفته و نان این صنعت در روغن افتاده اما همه چیز به
ها پیش نرفته است .سال  97سالی بود که تولید بعضی محصوالت که در
همین خوبی برای تبدیلی 
سبد خانوار جنبه تشریفاتی داشت حذف شد به این دلیل که هزینههایتولید در کارخانه افزایش
یافت .در مورد محصوالتی مثل رب گوجه فرنگی ،تصمیم ناگهانی در مورد ممنوعیت صادرات آن،
آزادسازی ناگهانی صادرات و البته افزایش صادرات مواداولیه این محصول یعنی گوجه فرنگی آن هم
به طرز چشمگیر به کشورهای همسایه دردسرساز شد .طی مدت هشت ماه امسال ،صادرات رب
گوجه فرنگی حدود  66هزار تن به ارزش  97میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
به میزان  22درصد وزنی و  19درصد ارزشی کاهش داشته است .در سال  97سیب زمینی و گوشت
هم گران شد و تمام صنایع غذایی مرتبط با آن برای تهیه مواد اولیه دچار مشکل شدند .نکته دیگر
اینکه صنایع تبدیلی در حوزه ماشینآالت تولید به دلیل تحریم از دسترسی به خدمات شرکتهای
معتبر اروپایی بازماند .بررسی کوتاه وضعیت شرکتهای فعال در این حوزه به خوبی گویای اثرگذاری
بیثباتی اقتصاد ایران بر وضعیت بنگاههایاقتصادی است .آمار هشت ماهه سال  97نشان میدهد
که با وجود همه مشــکالت صادرات محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی  7درصد رشد داشته
که البته نمیتوان مابهالتفاوت نرخ ارز در داخل و خارج و افزایش صادرات مواد خام کشــاورزی به
کشورهای همسایه را در آن بیتاثیر دانست .نکته مهم اینکه متوسط قیمت هر کیلوگرم صادرات
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی کشور در این دوره 98 ،سنت بوده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  10سنت کاهش داشته است .در این بازه زمانی لبنیات و شیرینی و شکالت سهم
بیش از  23درصدی از ارزش صادرات محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص
داده و صادرات پسته نسبت به سال  44 ،96درصد کمتر شده است .در این بین صادرات زعفران
 35درصد رشد یافته است .صادرات لبنیات و بستنی در هشت ماهه سال  242 ،97هزار تن و به
ارزش بیش از  455میلیون دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  19درصد
به لحاظ وزنی و  31درصد به لحاظ ارزشی کاهش یافته است .گفتنی است که طی این دوره 71
درصد از صادرات محصوالت کشاورزی ایران به پنج کشور انجام شده است.
پیشبینی98

71
اعداد سال

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

درصد
سهم پنج کشور از صادرات
محصوالت غذایی ایران

7

درصد
رشد حجمی صادرات
محصوالت غذایی در هشت
ماه سال 97

23

درصد
سهم شکالت ،لبنیات و
شیرینی در صادرات غذایی
هشت ماه سال 97

در انتظار بهبود

ها نمیتوان سال  98را سال خوبی برای صنعت غذایی و محصوالت
با در نظر گرفتن عامل تحریم 
کشاورزی دانست و البته بدون آن هم این سال برای فعاالن صنایع غذایی و محصوالت کشاورزی
خیلی مطلوب نیست .فعاالن این صنعت میگویند با توجه به تورمی که در سال  98انتظار اقتصاد
ایران را میکشد ،شاید همه چیز برای صنایع تبدیلی سختتر شود .از سوی دیگر سایه سنگین
رکود و کاهش قدرت خرید خانوار آینده این صنایع را مبهم کرده است .آیا روند تغییر مداوم مقررات
در سال  98ادامه پیدا میکند؟ آیا صادرات بیرویه مواد اولیه از بازارچههای مرزی تهیه مواد اولیه
برای صنایع تبدیلی را سخت میکند؟ آیا ممنوعیت صادرات به از دست رفتن بازارهای صادراتی یا
کمرنگ شدن کاالی ایرانی در این بازارها میانجامد؟ آیا قاچاق محصوالت خوراکی از جمله دام زنده
یکند؟ سیاستهای تنظیم بازار دولت به چه شکلی ادامه پیدا خواهد کرد؟
از کشور ادامه پیدا م 
تهیه مواد الزم برای بستهبندی همچنان برای صنایع تبدیلی و خوراکی مشکل خواهد بود؟ پاسخ
این سواالت در تعیین وضعیت صنایع تبدیلی در سال  98بسیار اثرگذار است.

کاوه زرگران
ســال  97سال فشــارهای متعدد بینالمللی
ها به
برای صنایــع تبدیلی بود .این شــرکت 
خدمات صنعتی شرکتهایمعتبر اروپایی در
مورد ماشینآالت نیاز داشتند درحالیکه این
ها از ترس تحریمهایآمریکا همکاری
شرکت 
با طرفهایایرانی را محدود کرده بودند .از
ها و مشکالت
سوی دیگر بیسابقهترین چالش 
داخلی را در یک ســال اخیر شاهد بودیم .این
مشکالت ناشی از تغییر قوانین و تنوع مقررات
بود که از ناحیه بانک مرکزی و دولت به صنایع
از جمله غذایی تحمیل میشد.
نوســانات ارزی باعث شــد توان مالی قشر
ضعیف به خصوص کارگران کاهش پیدا کند
و این مســئله وضعیت کار کارفرمایان را هم
تحت تاثیر قرار داد .این فشــار برای صنایع
تبدیلی دوچندان بود چراکه این صنایع غذایی
مجبورند برای صیانــت از برند خود از منابع
خارج از کارخانه برای ســرپا ماندن صنعت
هزینه کنند.
از الیحه بودجه ســال  98میتوان حدس زد
که سال رکود و افزایش تورم است19 .درصد
افزایــش درآمدهای مالیاتی هــم در بودجه
پیشبینی شــده که بــه دلیل عــدم اجرای
زیرساختهایمناســب در بحث مالیات به
فشار بیشتر بر صنایع میانجامد .سال  98روی
کاغذ که خوب نیست ،امیدواریم که در عمل
از تورم و رکود فاصله بگیریم.

صادرات صنایع غذایی در هشت ماهه سال 97
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باید دید محصوالت شرکتهای دانشبنیان تا چهاندازه از نمونه
آزمایشگاهی فراتر رفته است و دیگر اینکه تا چهاندازه قدرت جایگزین
شدن با محصوالت خارجی را دارد .

آینده ما
[ آینده دانشبنیانها ]

تجاریسازی و جایگزینی با کاالی وارداتی
 2چالش عمده دانشبنیانها

گزارش 97

هاادامهمیدهند
دانشبنیان 

باتوجه به ضرورت فعالیت واحدهای تحقیق و توســعه در تمام بنگاههایاقتصادی ،شاید
حرف زدن از بنگاهی که دانشبنیان اســت عجیب به نظر برسد اما در ایران چنین تفکیکی
اتفاق افتاده است .شرکتهایموسوم به دانشبنیان در یک دهه اخیر به طرز چشمگیری رشد
یافتهاند و وجه تمایز آنه ا از دیگر بنگاههای اقتصادی اتکای بیشتر به دانش و فناوریهای نو
است .در بهمنماه سال  97اعالم شد که تعداد شرکتهای دانشبنیان در ایران از  4هزار شرکت
گذشــته درحالیکه در سال  90تنها  10شــرکت دانشبنیان و در سال  92تنها  55شرکت
دانشبنیان در ایران فعالیت میکردند .این تعداد اما پس از گذشت یک سال به بیش از یک
هزار و  400مورد رسید و اکنون 4هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعالیت میکند و  3هزار
شرکت دیگر در نوبت دانشبنیان شدن قرار گرفتهاند .آمارهای دولتی نشان میدهد که سال
 96سال خوبی از نظر رشد کمی شرکتهایدانشبنیان بوده است و این رشد در سال  97هم
ادامه پیدا کرده است .پارکهایعلم و فناوری به عنوان حلقه واسط بین صنایع و شرکتهای
دانشبنیان اســتعدادهای کارآفرین در دانشگاهه ا را جذب کردند و این مسئله به کمک رشد
تعداد این شرکته ا آمده است .در این پارکه ا شرکته ا از نظر امکانات اولیه مورد حمایت قرار
میگیرند هرچند مسئوالن دولتی از جمله سورنا ستاری معاونت علمی رئیسجمهور معتقد
است که شرکتهای دانشبنیان با سرمایه بخش خصوصی موفقتر عمل میکند .باوجود همه
تالشه ا اما همچنان سوال بزرگ این است که شرکتهای دانشبنیان تا چهاندازه در اقتصاد
ایران جای خود را باز کردهاند و درآمدزایی میکنند .کدام محصوالت از پارکهای علم و فناوری
ها چقدر است؟ در بهمن سال 97
به مرحله تجاریسازی رسیده اســت و درآمد این شرکت 
منصور غالمی وزیر علوم از این گفته که شرکتهایدانشبنیان در سال  96به درآمدی بالغ بر
ها بیش از هفت هزار
دو میلیون و  630هزار دالر از محل صادرات رسیدهاند و میزان فروش آن 
ها سابقه طوالنی در اقتصاد
و  700میلیاردتومان بوده است .به گفته غالمی هرچند این شرکت 
کشور ندارند اما گامهایبلندی در راه اشتغالزایی و تولید دانشبنیان برداشتهاند.
پیشبینی98

رشد کمی در  98ادامه دارد

پیش بینی  :98شرکتهای دانشبنیان در سال  98تا چهاندازه رشد میکنند؟ به نظر
میرسد مانعی در مسیر رشد کمی شرکتهای دانشبنیان در کشور وجود ندارد .توسعه
پارکهای علم و فناوری زیرســاخت رشد بیشتر این شــرکته ا را فراهم کرده است اما
نباید فراموش کرد که شــرکتهایدانشبنیان چیزی جدای از کل اقتصاد ایران نیست.
تحریم اقتصادی که در ســال  97دست و پای بسیاری از صادرکنندگان را بسته به طور
حتم بر صادرات محصوالت دانشبنیان هم اثرگذار خواهد بود و البته از جنبه دسترسی به
فناوریهای نو و همکاریهای علمی هم مانع بزرگی به شمار میآید .با این وجود باید دید
شرکتهایدانشبنیان به عنوان علمیترین بخش اقتصاد ایران تاچهاندازه از فرصت تحریم
برای جایگزین کردن محصوالتشان با محصوالت وارداتی استفاده خواهند کرد؟ آیا آنها
میتوانند در سال  98با اتکا به توان داخلی محصوالتی را تولید کنند که از منظر کیفیت
همرده رقبای وارداتیشان باشد؟ سوال دیگر اینکه آیا ابهامی که در مورد تجاریسازی و
فرایندهای آن در مورد محصوالت دانشبنیان وجود دارد برطرف خواهد شــد و آیا آمار
دقیقی از روند تجاریسازی و محصوالت تجاریشده دانشبنیان عرضه میشود؟
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مجتبی عندلیب آذر

اعداد سال

تحلیلگر اقتصاد دانشبنیان
از نظر من به طــور کلی در ســال  ،97وضعیت
شکلگیری و فعالیت شــرکتهایدانشبنیان
خوب بوده است .بستر مناسبی برای فعالیت این
ها در ایران فراهم شده که شامل پشتیبانی
شرکت 
معنوی ،امکانات فیزیکی ،تشــویق و تبلیغ مثبت
اســت .هزینههایاولیه راهاندازی شــرکتهای
دانشبنیان در ایران در مراکز رشد و پارکهای
علم و فناوری پوشــش داده میشود اما چند نکته
درباره فعالیت شرکتهایدانشبنیان وجود دارد.
نکته اول ،تجاریســازی محصوالت است و نکته
دوم ،جایگزینی محصوالت شرکتهایدانشبنیان
به جای محصوالت وارداتی است .سوال این است
که محصوالت شرکتهایدانشبنیان تا چهاندازه
از نمونه آزمایشگاهی فراتر رفته است و دیگر اینکه
تا چهاندازه قدرت جایگزین شــدن با محصوالت
خارجی را دارد .برای مثــال رئیس جمهور از این
میگوید کــه  95درصد از صنعت ســامت در
ایران داخلی است اما اگر این است ،چطور افزایش
ها را تا استفاده دوباره از لوازم
نرخ ارز بیمارســتان 
یک بار مصرف میکشــاند؟ نکته دیگر اینکه آیا
سازمانهایی که باید کیفیت محصوالت دانشبنیان
را بسنجند ،ظرفیت بررسی محصوالت در این ابعاد
را دارند؟ برای پاســخ به این سواالت باید سراغ
سازمان استاندارد ،صنایع و دولت رفت.

عدد
تعداد شرکتهایدانشبنیان
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4
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عدم تطابق روزهای تعطیل در ایران و دیگر کشورهای
دنیاست که باعث شده در عمل تنها دو روز کاری مفید برای
ارتباط با شرکای خارجی داشته باشیم.

[ آینده آیتی و ارتباطات ]

سال سخت برای فناوری

ناکامی ماهوارهای؟

گزارش 97

درگیر با ارز  4200تومانی

در نیمه سال  97افزایش قیمت ناگهانی و قابل توجه تلفن همراه به بهانه رشد نرخ
ها و افراد واردکننده از دولت ارز  4200تومانی
ارز خبرساز شد درحالیکه بعضی شرکت 
دریافت میکردند .وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات در برههای که وزارت صمت به
یکرد ،فهرست شرکته ا و
دالیل مختلف با انتشار اسامی گیرندگان ارز دولتی مخالفت م 
افرادی را که ارز  4200تومانی گرفته بودند منتشر کرد .براساس گزارش این وزارتخانه
که در اوایل تیرماه سال  97منتشر شد ،از ابتدای سال  97تا  29خردادماه به  40شرکت
واردکننده گوشــی تلفن همراه ،ارز دولتی تخصیص داده شده بود و  30شرکت از این
فهرست با بخشی از ارز تخصیص دادهشده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کردهاند .در
بیانیه این وزارتخانه آمده بود که رقم کل ارز اختصاصیافته به  40شرکت مذکور 220
میلیون و  643هزار و  206یورو بوده که تاکنون محمولههایی با مجموع رقم  75میلیون
و  283هزار و  860یورو با عاملیت  30شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.
این گزارش وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات البته متناقض با گزارش بانک مرکزی بود
که محمدجواد آذری جهرمی این تناقض را به بازه زمانی مورد نظر در گزارش نســبت
داد .بــه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات گزارش این وزارتخانه مربوط به
اول فروردین تا  29خرداد بوده در حالی که بازه گزارش بانک مرکزی از  21فروردین تا
نهم تیرماه را شامل میشده است .از دیگر خبرسازیهای وزارت ارتباطات داستان پرتاب
ماهواره دوســتی بود که ناکام ماند .در  15بهمنماه سال  97آذری جهرمی از آمادگی
ماهواره دوستی برای قرار گرفتن در مدار زمین خبر داد .چند روز بعد رسانههایخارجی
از شکست ایران در پرتاب ماهواره دوستی نوشتند اما مسئوالن تا زمان نگارش این متن
آن را تکذیب یا تایید نکردند .جانشین وزیر دفاع از جمله مسئوالنی بود که درباره ماهواره
دوستی صحبت کرد و گفت که این ماهواره در مدار زمین قرار گرفته است .با این وجود
اما یک شــرکت ماهواره ای در ایالت کلــرادوی آمریکا پرتاب را تایید اما موفقیت آن را
تکذیب کرده است.
پیشبینی98

بار فساد را بردار

سال  98برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سال سختی خواهد بود چراکه تشدید
ها انتقال دانش فنی و روابط تکنولوژیکی با دیگر کشــورها را سخت کرده است
تحریم 
هرچند بعضی شرکتهای قوی امیدوارند که تحریمه ا باعث توجه بیشتر وزارتخانههای
مختلف به محصوالت آنه ا شود .غیر از چالشهای همیشگی مثل فیلترینگ و توسعه
دولت الکترونیک ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف به هوشمندسازی مدارس هم
شده است .در الیحه بودجه سال  ،98دولت برای وزارت ارتباطات و تمام زیرمجموعههایش
بودجه  3هزار و  763میلیارد و  846میلیون تومانی را در نظر گرفته است و از این میزان
 3هزار و  399میلیارد و  328میلیون تومان ســهم خود وزارتخانه و مابقی متعلق به
زیرمجموعههاست .در سال گذشته هم دولت بودجه  3هزار و  900میلیارد تومانی را برای
این وزارتخانه در نظر گرفته بود ،وزارتخانهای که مکلف است با توسعه دولت الکترونیک
بار فســاد و رانت را از روی دوش اقتصاد ایران بردارد .باید دید این وزارتخانه با فرصت
استفاده از یک وزیر جوان میتواند این وظیفه مهم را انجام دهد.

3700

مسعود شنتیایی

اعداد سال

فعال صنعت آیتی
تحــوالت ســریع صنعــت فنــاوری اطالعات
و عدم همخوانی ســرعت پایین اقتصــاد ایران با
آن برای طرفهایخارجی قابل تحمل نیســت.
محدودیتهایارزی ،مقــررات مربوط به ثبت
ها از مشکالت عمده صنعت
سفارش و دیگر تعلل 
ما در یک سال اخیر است .فعاالن اقتصادی زمانی
که در ســنگر دفاع فعالیت میکنند ،انتظار حمله
از پشت ســر را ندارند اما چنین اتفاقی افتاد و به
ها انجامید .با
جای تقویت بــه تضعیف شــرکت 
وجود همه این مشکالت اما تالش کردیم تا جای
ها با
ممکن از دانش روز دنیا عقب نمانیم .شرکت 
خالقیت مســیر نوآوری را دنبال کردند .با وجود
همه محدودیتهایناشی از تحریم میتوان گفت
که شرکتهایحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
که زیرساختها را تقویت کردند بیش از گذشته
ها از بیرون
مورد رجوع قرار گرفتهاند .اکنون نگاه 
به درون معطوف شده است هرچند که شرکتها
همچنان برای توسعه صادرات محصوالت تالش
میکنند .یکی از مهمترین نکاتی که البته در این بین
به آن توجه نشده ،عدم تطابق روزهای تعطیل در
ایران و دیگر کشورهای دنیاست که باعث شده در
عمل تنها دو روز کاری مفید برای ارتباط با شرکای
خارجی داشته باشیم.
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بودجه سال  98وزارت
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خروج آمریکا از برجام مراوده با شرکتهایخارجی را محدود کرد و تهیه قطعات و
اسناد مورد نیاز هواپیما سخت شد .قراردادهایی برای خرید هواپیماهای ایرباس ،ای تی آر و
بوئینگ بسته شده بود که به تعلیق درآمد.

آینده ما
[ آینده حملونقل ]

گرفتار در هوا و زمین

چالشهایصنعت حملونقل جادهای و هوایی در سالی که گذشت
گزارش 97

صنعتپرچالش

سال  ،97سال پرتنشی برای صنعت حمل ونقل بود .چند چالش عمده در بخشهای
مختلف این صنعت به مثابه مهــره اول دومینو دیگر صنایع را هم تحت تاثیر قرار داد.
اعتصاب سراســری کامیونداران را میتوان یکی از این چالشه ا دانست .کامیونداران
در  25اســتان ایران از خرداد ســال  97اعتصاب و از کار کردن خودداری کردند .آنها
یگفتند که قیمت لوازم یدکی و عوارض افزایش یافته اما کرایه بار آنه ا بیشتر نشده
م 
اســت .براســاس آخرین آمار بیش از  90درصد از حمل بار در کشــور در حمل و نقل
جادهای انجام میشود و سهم حمل ونقل ریلی کمتر از  10درصد است .میتوان تصور
کرد در این شرایط اعتصاب کامیونداران چه اثری بر اقتصاد خواهد گذاشت .با اعتصاب
کامیونداران صنایعی مثل صنعت دام و طیور و غذایی که برای حمل بار و مواد اولیه از
حمل و نقل جادهای استفاده میکنند ،دچار مشکل شدند .با این وجود اما باید حمل و
نقل هوایی را رکورددار مشکالت روزافزون در سال  97دانست چراکه خروج ایاالت متحده
آمریکا از برجام و لغو و تعلیق قراردادهای خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هوایی تمام
نقشههایاین صنعت را نقش بر آب کرد .صنعت هوانوردی غیر از این به دلیل افزایش
ناگهانی نرخ ارز با چالشهایمتعددی روبهرو رشد که به افزایش هزینههایش انجامید و
ها نهتنها به کمک نیامد
البته گرانی بلیت هواپیما هم برای جبران بسیاری از این هزینه 
بلکه تبدیل به اهرمی برای کاهش تعداد مسافران شد .دردسر دیگر صنایع هوایی ایران
یگشــت .پس از چهار نوامبر  2018و موعد تشدید تحریمهای آمریکا
به تحریمه ا بازم 
علیه ایران بسیاری از شــرکتهای خصوصی سوخترسان در فرودگاههای کشورهایی
مثل لبنان و ترکیه از سوخترســانی به پروازهای ایرانی خودداری کردند این موضوع با
مذاکرات مسئوالن صنعت حمل و نقل هوایی کمی آرام گرفت اما از سوی دیگر کاهش
سرمایهگذاری و مبادالت تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان به قطع پروازهای مستقیم
خطوط هوایی خارجی به فرودگاههایایران انجامید .نبود امکان تجهیز ناوگان باری هوایی
با خرید هواپیمای کارگو از دیگر مشــکالت پایدار حمل و نقل هوایی در ایران به شمار
میرود که در سال  97حل نشده است.
پیشبینی98

پیشرفت منوط به تحوالت بینالمللی

براساس آنچه در بودجه سال  98به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده ،این وزارتخانه
باید در این سال برنامههایمختلفی را در حوزه حمل و نقل ریلی ،جادهای و هوایی به
اجرا دربیاورد .در بودجه ســال  98برای توسعه حمل و نقل هوایی 40 ،میلیارد تومان،
برای توسعه حمل و نقل ریلی  2.444میلیارد تومان و برای توسعه حمل و نقل جادهای
 3.644میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است .شاید در توسعه حمل و نقل ریلی
و جادهای ،ایران وابستگی کمتری به کشورهای دیگر داشته باشد اما توسعه حمل و نقل
هوایی وابسته به تحوالت بینالمللی است .امکان نوسازی ناوگان ،تهیه آسانتر قطعات
هواپیماهای کنونی و ارتباط موثر با دیگر خطوط هوایی و فرودگاههایخارجی ،همگی در
گرو تحوالت بینالمللی مثبت برای ایران در جامعه جهانی است .تحوالتی که باید منتظر
آن در سال  98ماند .نکته دیگر وضعیت نرخ ارز است که هر نوع تحول در آن میتواند
اقتصاد صنعت حمل و نقل هوایی را تحت تاثیر قرار دهد.
68

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

40

مقصود اسعدی سامانی

اعداد سال

عضو هیئت مدیره انجمن حملونقل

میلیاردتومان
بودجه سال 98برای توسعه
ناوگان هوایی

2.444
میلیاردتومان
بودجه سال  98برای
توسعه حمل و نقل ریلی

3.644

میلیارد تومان
بودجه سال  98برای
توسعه حمل و نقل جادهای

سال  97ســال دو چالش عمده برای صنایع حمل
و نقل هوایی بود .خروج آمریــکا از برجام مراوده
با شــرکتهایخارجی را محدود کــرد و تهیه
قطعات و اســناد مورد نیاز هواپیما ســخت شد.
قراردادهایی برای خرید هواپیماهای ایرباس ،ای
تی آر و بوئینگ بسته شده بود که به تعلیق درآمد.
بوئینگ قراردادش را فســخ و ای تی آر و ایرباس
آن را به حالت تعلیق درآوردند .از سوی دیگر از
پشتیبانی قطعات و تعمیر هواپیماهای جدیدی که
به ایران تحویل داده شــده بود خودداری کردند.
تحریم مشکالت زیادی را برای هوانوردی ایران
ایجاد کرد .چالش عمده دیگر اما شوک ارزی بود
ها انجامید و تاثیر سهم
که به افزایش هزینه شرکت 
هزینه ارزی هر ساعت صندلی را از  39درصد به
 64درصد رساند .از دیگر پیامدهای منفی شوک
ارزی برای حمــل و نقل کشــور اختالف حقوق
خلبانان در خطوط هوایی ایرانی و خارجی بود که
باعث کوچ بخش عمدهای از آنان به کشــورهای
دیگر شد .هزینه تمامشده صندلی با افزایش نرخ
ارز در کشــور افزایش یافت و باعث شد در سه
فصل از سال 9 ،97تا  16درصد کاهش مسافر را
تجربه کنیم .هر نوع تغییری در ســال  98با توجه
به وضعیت سال  ،97منوط به تحوالت بینالمللی و
اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران است .امیدواریم که
چنین تحوالتی رخ دهد.

سهم حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی
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میزان مصارف با درآمدهای نقدی برای سازمان تامین اجتماعی در سال  92سربه سر شده و از این سال به بعد
درآمدهای نقدی تنها پاسخگوی بخشی از مصارف سازمان بوده است .این سازمان در سال جاری ( )97حدود 19
هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

[ آینــده تامین اجتماعی ]

در مسیر ورشکستگی

رئیسجمهور دستور خروج صندوقها از بنگاهداری را داده است
گزارش 97

دولت  140هزار میلیارد تومان به شستا بدهکار است

ســازمان تامین اجتماعی با  17میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر اصلی ،بزرگترین
صندوق بازنشستگی ایران محسوب میشود و بعد از آن صندوق بازنشستگی کشوری با حدود
 2.5میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر اصلی قرار دارد .تامین اجتماعی ماهانه  6500میلیارد
تومان حقوق و مستمری پرداخت میکند در حالی که برخی آمارها نشان میدهد این سازمان
در سال جاری ( )97حدود  19هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که منابع حاصل
از حق بیمه ،کفاف تامین مصارف را نمیدهد .آمارها نشان میدهد میزان مصارف با درآمدهای
نقدی برای سازمان تامین اجتماعی در سال  92سربهسر شده و از این سال به بعد درآمدهای
نقدی تنها پاسخگوی بخشی از مصارف سازمان بوده است .براساس گزارش پژوهشکده پولی و
بانکی بانک مرکزی در مهر  ،97برای سنجش میزان بحران مالی در صندوقها میتوان نگاهی به
نسبت پشتیبانی آنها انداخت که از نسبت ورودی و خروجی منابع به دست میآید .بانک مرکزی
میگوید« :نسبت پشتیبانی برای ســازمان تامین اجتماعی  4.5و برای صندوق بازنشستگی
کشوری کمتر از یک است که نشان میدهد از نظر نقدینگی در کوتاهمدت دچار بحران هستند».
این در حالی است که یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت پشتیبانی سه
و در صورت مطلوب بین  6تا  7باشــد .برآوردها نشان میدهد با توجه به حق بیمه پرداختی،
این عدد باید برای سازمان تامین اجتماعی باالتر از  6باشد تا بتواند نقدینگی الزم برای تامین
مستمریبگیران خود را فراهم کند اما افق روبهرو چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسد؛ «افزایش
امید به زندگی از یک ســو و اجرای طرحهای بازنشستگی پیش از موعد از سوی دیگر ،باعث
کاهش دوره پرداخت حق بیمه شده است .همچنین بیکاری ،اشتغال ناقص و خودداری عدهای از
کارفرمایان و شاغالن از طرحهای بیمه ای ،ورودی صندوق را کاهش داده است ».سازمان تامین
اجتماعی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران سرمایهگذاری کرده است اما به دلیل ناتوانی در
تامین بودجه ،عمال در مســیر ورشکستگی گام برمیدارد .چندی پیش وزیر صمت از دستور
رئیسجمهور مبنی بر خروج صندوقهای بازنشستگی از بنگاهداری خبر داد؛ اتفاقی که اگر رخ
بدهد ،در کنار پرداخت بدهی  140هزار میلیارد تومانی دولت به شستا (شرکت سرمایهگذاری
تامین اجتماعی) میتواند شرایط امیدوارکنندهتری رقم بزند.
پیشبینی98

شکافنقدینگیعمیقترمیشود

چندی پیش مرکز آمار از روند افزایش سالخوردگی در ایران خبر داد و گفت که جمعیت
کشور در محتملترین حالت به  101.3میلیون نفر در سال  1430خواهد رسید .این مسئله
در کنار رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ایران باعث رشــد خروجی صندوقهای بازنشستگی
میشود در حالی که تعداد ورودی کاهش پیدا میکند .اتفاقی که شکاف نقدینگی را در سازمان
تامین اجتماعی افزایش میدهد .مرکز آمار میگوید نرخ بیکاری در تابستان امسال با رشد 0.7
درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته  12.2درصد بوده است؛ به عبارت دیگر از جمعیت
حدود  26میلیون نفری فعال ایران ،حدود  3میلیون و  326هزار نفر بیکارند که این آمار روند
افزایشی دارد .کارشناسان میگویند راهکار در نظارت کالن و خرد نهفته است به این معنا که
از صدور مجوز تا شفافیت گزارشدهی مالی و اجرای بخشنامهها تحت نظارت باشد .همچنین
صندوقها به عنوان جزئی از یک سیستم بههمپیوسته مالی دیده شوند و قوانین سرمایهگذاری
و بازارهای مالی براساس ثبات اقتصادی نسبت به آنها اعمال شود.

هادی حقشناس

اعداد سال

17

اقتصاددان

میلیوننفر
تحت پوشش سازمان تامین
اجتماعیهستند

19

هزار میلیارد تومان
کسری سازمان تامین
اجتماعی در سال 96

140

بزرگترین چالش ســازمان تامین اجتماعی در
دو بخش منابع و مصارف اســت .در بخش منابع،
بخشی از وصولیها به سرانجام نرسیده است مانند
مطالبات هنگفتی که از دولت وجود دارد .از سوی
دیگر مصارف این ســازمان ســیر صعودی دارد
و هر ســال افزایش پیدا میکند .به خصوص در
بخش بازنشستگی پیش از موعد که چالش جدی
برای تامین اجتماعی است .همچنین شرکتهای
زیرمجموعه شستا و وابســته به تامین اجتماعی
به دلیل بهــرهوری پایین ،هرســاله بار مضاعفی
بر دوش ســازمان میاندازنــد .بنابراین به نظر
میرسد تامین اجتماعی در سال آینده هم با چالش
روبهرو باشــد .برای حل بحــران ،اوال دولت باید
بدهکاری خود به این ســازمان را پرداخت کند و
دوم اینکه تامین اجتماعی به جای شرکتداری به
سمت بازار سرمایه پیش برود .این اقدام میتواند
نهتنها به درآمدزایی منجر شود بلکه داراییهای
ســازمان را نیز بهروز نگــه دارد .همان کاری که
صندوقهــای بازنشســتگی در کل جهان انجام
میدهند؛ به عبارت دیگر سهامداران عمده بازار
سرمایه همین صندوقها هستند .در ایران نیز باید
این شرایط رخ بدهد.

هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به شستا
طی هفت سال گذشته ،بدهی دولت به شستا 35برابر شده است (مرتضی لطفی ،مدیرعامل شستا)
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در بررسیهای سال  2015جهانی ،نظامآموزشی ایران از نظر کیفیت آموزشی رتبه  60ام را در بین 140
کشور به خود اختصاص داده است .از نظر سختافزاری نیز مدارس ایران نیازمند بازسازی یا نوسازی
هستند .آمارها نشان میدهد حدود  30درصد مدارس کشور فرسودهاند.

آینده ما
[ آینده آموزش و پرورش ]

وزارتخانهای با بیشترین بودجه
 30درصد مدارس کشور فرسوده است
گزارش 97

آموزش و پرورش در چه مسیری قرار دارد؟

آموزش و پرورش از جمله وزارتخانههایی است که با اقبال ویژه در بودجه  98روب هرو
شــده است؛ رقمی معادل  45هزار و  831میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در نظر
گرفته شده که نسبت به بودجه  97حدود  10هزار میلیارد تومان رشد دارد .بودجه در
نظر گرفتهشــده برای سال  98در بخشهای مختلفی هزینه میشود که بیشترین آن
بــا  42.4هزار میلیارد تومان مربوط به اداره کل آموزش و پرورش استانهاســت که در
واقع برای حقوق معلمان و نیروهای وزارتخانه خرج میشــود که معادل  92.76درصد
از کل بودجه تعیینشــده برای این وزارتخانه میشود .دامنه وظایف وزارت آموزش و
پرورش وسیع است به نحوی که از بازسازی مدارس گرفته تا فعالیتهای تربیت بدنی را
شامل میشود .اما نکته مهم در رسالت این وزارتخانه نهفته که همان آموزش و تربیت
اســت .در ایران بیش از  13میلیون دانشآموز مشــغول تحصیلاند و تعداد دختران و
پسران تقریبا با هم برابر است .در بررسیهای سال  2015جهانی ،نظام آموزشی ایران از
نظر کیفیت آموزشــی رتبه 60ام را در بین  140کشور به خود اختصاص داده است که
نشــاندهنده ضعف در حوزه کیفی آموزش است .از نظر سختافزاری نیز مدارس ایران
نیازمند بازسازی یا نوسازی هستند .آمارها نشان میدهد حدود یکسوم مدارس کشور
( 30هزار از صدهزار) توســط خیرین ساخته میشود .این در حالی است که حدود 30
درصد مدارس کشور فرسودهاند و نیاز به بازسازی دارند .بیشتر دانشآموزان ایران مطابق
ســالهای اخیر ،رشته تجربی را انتخاب کردهاند .رشته ریاضی همچنان در جایگاه دوم
بیشترین انتخاب دانشآموزان قرار دارد و بعد از آن رشته انسانی است که نشان میدهد
آنها بیش از هر چیز ،شغل آینده و ورود سریعتر به بازار کار را هدف قرار دادهاند .آمارها از
رشد جمعیت دانشآموزی کشور در سالهای آینده حکایت دارد .پیشبینی میشود در
سال تحصیلی  ،1400-1401حدود  15میلیون و  400هزار دانشآموز مشغول تحصیل
باشــند که این افراد نیازمند مدارس مجهز ،فضای آموزشی استاندارد و کیفیت آموزش
هستند .سرانه فضای آموزشی استاندارد  8.4درصد است در حالی که این رقم در ایران
 5.2درصد برآورد میشود.

اعداد سال

5.2

70

دامنه مشــکالت آموزش و پرورش وسیع و در
حوزههای مختلف است .بخشی از آن به معلمان
مربوط میشود .حقوق آنها در مجموع کمتر از 5
میلیون تومان است و آن دسته که باالی  20سال
سابقه کار دارند ،حدود سه میلیون تومان حقوق
دریافت میکنند .این در حالی اســت که حقوق
بخشی از حقالتدریسیها هنوز داده نشده است.
وقتی معلم ناراضی باشد ،انگیزهاش برای فعالیت
بهتر در مدرسه کاهش پیدا میکند .این ماجرا در
سالهای متمادی تکرار شده است .مشکل دیگر
بحث کیفیت آموزشی است .این مسئله مهم هنوز
با شرایط اشتغال در کشــور ما همخوانی ندارد.
در بعد تربیتی هم مشــکالتی وجود دارد که به
شیوههای اتخاذشده در این مسیر مربوط است.
ضمن اینکه مشــخص نیســت با توجه به ورود
تکنولوژیهای روز و فضــای مجازی به زندگی
نســل جدید ،آموزش و پرورش چه برنامهای
برای هدایت آن دارد؟ البته این مسئله فقط در
حیطه وظایف آموزش و پرورش نیست بلکه در
سند تربیت گفته شده همه دستگاههای آموزشی
باید در مسیر تعلیم و تربیت کار کنند .فکر میکنم
نیازمند تصمیمات مهــم حکومتی در این بخش
هســتیم .در مجموع اگر با همین شرایط پیش
برویم ،وضع به همین منوال باقی میماند.

45.8

هزار میلیارد تومان
بودجه آموزش و پرورش در
سال 98

13

میلیوننفر
تعداد دانشآموزان ایران

پیشبینی98
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وزیر اسبق آموزش و پرورش

درصد
سرانه آموزشی در ایران

کیفیت آموزشی رشد خواهد کرد؟

سرشماری سال  95نشان میدهد  87.6درصد از جمعیت باالی  6سال کشور سواد
دارند اما این اتفاق تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست؛ تربیت نسل جدید از مهمترین
رســالتهای سیستم آموزشی کشور اســت که آموزش و پرورش بخش مهمی از آن را
تشکیل میدهد .ایران بیش از  13میلیون دانشآموز دارد که آموزش آنها نیازمند انطباق با
روشهای نوین جهانی است .این در حالی است که مدارس ایران هنوز با مشکالت پایهای
از جمله سرانه آموزشی پایینتر از استاندارد جهانی و فرسودگی درگیر است .کارشناسان
این حوزه معتقدند نظام آموزشی ایران نیازمند یک جراحی در بخشهای مختلف از جمله
آموزش کادر ،کتب درسی و ...است .بیش از یک میلیون نفر معلم و کارمند در آموزش و
یکنند که تا سال  ،1399حدود  320هزار نفر از آنها بازنشسته میشوند.
پرورش کار م 
به نظر میرسد در سال آینده ،شاهد تغییر آنچنانی در این موارد نباشیم هرچند بودجه
تعیینشده برای این وزارتخانه رقم باالیی محسوب میشود و انتظار میرود دستکم در
بحث نوسازی مدارس ،اقدامات جدیتری انجام شود.

سید کاظم اکرمی

بودجه بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش در سال ( 98میلیاردتومان)
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میلیارد تومان

در پایان سال  96فقط  44درصد از جمعیت تحصیلکرده ایران شاغل
محسوب شدهاند .این یعنی از بین  12میلیون و  138هزار تحصیلکرده ایرانی،
فقط  5میلیون و  346هزار نفر از نظر اقتصادی شاغل بودهاند.

[ آینده دانشگاه ]

دانشگاه و سراب اشتغال

یک میلیون و  200هزار نفر از بیکاران ایران تحصیلکردهاند
گزارش 97

رشد  14درصدی بودجه  98وزارت علوم کافی است؟

بیش از یک میلیون نفر از  3.3میلیون نفر بیکار کشور ،تحصیلکرده هستند؛ براساس
آخرین یافتههای مرکز آمار ایران در پاییز  ،97نرخ بیکاری این قشــر با  3.4درصد رشد
نســبت به مدت مشابه  96به  40.5درصد رسیده اســت 28.1 .درصد از این میزان را
بیکاری مردان و  68.2درصد را بیکاری زنان تشکیل میدهد .این یعنی تحصیالت تکمیلی
بــا بازار کار همخوانی آنچنانی ندارد و نیاز صنعت را بــرآورده نمیکند .از طرف دیگر
مشــکالت اقتصادی باعث شده تا وضعیت صنعت نیز آنچنان مناسب نباشد که بتواند
برنامه مدونی برای جذب نیروی کار دانشــگاهی تدوین کند .آمارها نشــان میدهد در
پایان ســال  96فقط  44درصد از جمعیت تحصیلکرده ایران شاغل محسوب شدهاند.
ایــن یعنی از بین  12میلیــون و  138هزار تحصیلکرده ایرانی ،فقط  5میلیون و 346
هزار نفر از نظر اقتصادی شاغل بودهاند .برآوردها نشان میدهد در پایان سال گذشته 5
میلیون و  451هزار فارغالتحصیل از منظر اقتصادی غیرفعال تشخیص داده شده و شغلی
ندارند .شمار بیکاران تحصیلکرده در دانشگاهها یک میلیون و  340هزار نفر است که با
توجه به جمعیت  3.5میلیون نفری بیکاران ،رقم باالیی محسوب میشود .ایران حدود 4
میلیون و  350هزار دانشجو دارد كه  53درصد از این تعداد مرد و  47درصد زن هستند.
عمده بیکاران تحصیلکرده تا مقطع کارشناسی درس خواندهاند .آنها با انتخاب رشتههای
پزشكی ،مهندسی برق ،کامپیوتر ،عمران و رشتههای حقوق و روانشناسی درصدد فرار از
بیكاری بودند در حالی كه رشتههای علوم رایانه با  40و معماری با  26درصد ،رتب ههای
دوم و چهارم بیكارترین رشتهها را دارند .رتبه نخست نیز متعلق به رشته حفاظت محیط
زیســت است .در این بین خدمات پزشــكی و ریاضیات و آمار بهترین بازار كار را دارند.
بودجه آموزش عالی در بودجه ســال  98حدود  14درصد رشد کرده است که به گفته
معاون اداری مالی وزارت علوم با درخواست  90درصدی آنها فاصله زیادی دارد .منصور
غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری نیز گفته اســت با توجه به اینکه در بودجه این
وزارتخانه محدودیتهایی وجود دارد ،از رقم و میزان رشد کمی آن نگران است .بودجه
این وزارتخانه  1666میلیارد تومان تعیین شده است.
پیشبینی98

تعداد بیکاران فارغالتحصیل کمتر میشود؟

مهمترین هدف ادامه تحصیل ،ورود به بازار کار و دستیابی به درآمد مناسب است .این
اتفاق اما در سالهای اخیر با چالشهای مهمی روبهرو بوده به نحوی که ایران با بحران
اشتغال تحصیلکردههای دانشگاهی روبهرو است .ساالنه بین  800هزار تا یک میلیون
نفر از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند در حالی که مجموع فرصتهای شغلی ایجادشده
توســط دولت به  800هزار نفر نمیرسد .این یعنی دانشی که حداقل چهار سال زمان
برای به دست آمدنش الزم است با نیاز بازار همخوانی ندارد یا سطح کیفی آن هماهنگ
با نیازها نیســت .از طرفی صنایع مختلف ایران نیز با چالشهای مهمی همچون تورم
تولیدکننده باالی  32درصدی ،تعدیل  42درصدی نیروها و فقدان نقدینگی همراه است.
پیشبینی میشود این چالشها در سال  98بیشتر شود بنابراین احتمال تداوم رشد نرخ
بیکاری تحصیلکردهها وجود دارد .همان اتفاقی که در ماههای اخیر هم رخ داده است به
نحوی که نرخ بیکاری این قشر در پاییز  97نسبت به فصل مشابه  96حدود  3.5درصد
بیشتر شد.

6

آلبرت بغزیان

اعداد سال

استاد اقتصاد دانشگاه
باال بودن نســبت بیکاران تحصیلکرده در آمار
بیکاری نشان میدهد دانشــگاه و صنعت به هم
وصل نیستند .دانشگاه خروجیای به نام صاحب
مدرک تولیــد میکند درحالیکــه صنعت نیاز
متفاوتی دارد .اگر این دو به هم وصل بودند ،صنعت
سفارش میداد و دانشگاه تولید میکرد .نقشه راهی
که برای صنعت و دانشگاه کشیده شده در راستای
هم نبوده است .این مشکل هم مربوط به یک سال و
دو سال اخیر نیست .سالها پیش بیشتر مسئوالن از
گسترش آموزش عالی حرف میزدند و هدفشان
توسعه این بخش بود درحالیکه به بازار کار توجهی
نشد .از طرفی صنعت هم سفارش نیرو نداده است.
این بخش هم باید مجاب شــود دانشجویان را با
شرایط مشخص برای کارورزی در اختیار بگیرد تا
به مرور مهارت و فن به این نسل منتقل شود .باید
دانشگاه و صنعت به هم وصل باشد .درست است
که اکنون صنعت با رکود مواجه اســت و شرایط
اقتصادی مناسب نیست اما باز هم میتوان تغییرات
خوبی رقم زد .این اتفاق نیاز به اراده قوی و تصمیم
برای تغییر ریشهای دارد.
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آمارهای ساالنه ثبت احوال نشان میدهد ازدواج در سیر نزولی قرار دارد و در نقطه مقابل ،طالق در
مسیر رشد مانده است؛ در سال  778 ،85هزار ازدواج در كشور به ثبت رسیده بود اما این آمار در سال
( 96آخرین آمار اعالم شده) به  605هزار مورد كاهش پیدا كرده است.

آینده ما
[ آینده ازدواج ]

فقر و جدایی

بیشترین طالقها قبل از اولین سالگرد ازدواج رخ میدهد
گزارش 97

کاهش  3درصدی طالق در بهار 97

طالق یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی است که در سالهای گذشته روند رو
به رشد داشت اما سرانجام در بهار  ،97روی کاهش هم به خود دید .آمارهای سازمان
ثبت احوال نشــان میدهد در سه ماهه نخست ســال  39 ،97هزار و  967طالق به
ثبت رسیده که کاهش  3درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
بیشترین کاهش طالق مربوط به استانهای قزوین با  14درصد ،کرمانشاه  10درصد
و استانهای مرکزی و لرستان هرکدام با  9درصد بوده است .همچنین در این مدت
 160هزار و  592ازدواج ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال  96حدود  2درصد
رشد کرده است .این آمار هرچند از رشد ازدواج و کاهش طالق حکایت دارد اما شرایط
اقتصادی کشور به گونهای اســت که زمزمه کاهش ازدواج و رشد طالق را از زبانها
دور نمیکند؛ بیکاری  12.2درصدی ،رشد حدود  42درصدی قیمت کاالهای اساسی
و  72درصدی سایر کاالها ،تعدیل  42درصدی نیروها در بخش خصوصی ،تعطیلی
هفت های  10تا  15شــرکت در سراسر کشــور و ...همگی خبر از بحرانی میدهد که
خروجی آن به از هم پاشیدن نظام خانواده منجر میشود .آمارهای ساالنه ثبت احوال
نیز نشان میدهد طالق در کشور رشد دارد؛ در سال  778 ،85هزار ازدواج در كشور
به ثبت رسیده بود اما این آمار در سال ( 96آخرین آمار اعالمشده) به  605هزار مورد
كاهش پیدا كرده است .در مقابل اما تعداد طالق سیر صعودی داشته و از  94هزار مورد
در سال  85به  177هزار مورد در سال  96رسیده که نسبت به سال قبل از آن حدود
 12هزار مورد بیشتر شده است .مقایسه آمار ازدواج و طالق در سال  96نشان میدهد
از هر  3.7ازدواج ،یك مورد به جدایی ختم شده است .بیشترین طالقهای  10سال
اخیر هم در همان یك سال ابتدایی ازدواج رخ داده است .همچنین عمده طالقها بین
مردان  30تا  35سال و زنان  25تا  29سال جاری شده است .کارشناسان میگویند تا
زمانی که معضالت اقتصادی -اجتماعی رفع نشود ،آمار طالق به هدف کاهش ساالنه
 5درصدی نخواهد رسید.
پیشبینی98

طالق دوباره رشد خواهد کرد؟

كارشناسان ریشه طالق را در معضالت اجتماعی  -اقتصادی ،بیكاری ،فقر ،اعتیاد،
شناخت ناكافی قبل از ازدواج ،خیانت ،عدم مسئولیتپذیری و طالق عاطفی میدانند.
در سال  97مشکالت اقتصادی از جمله بیکاری و افزایش قیمتها عمق بیشتری به
خود گرفتند به نحوی که تورم تکرقمی اردیبهشتماه فقط در عرض  8ماه بیش از دو
برابر رشد کرد و از  9درصد به  20.6درصد در دیماه رسید (آخرین آمار هنگام نگارش
گزارش) .همچنین تورم تولیدکننده در دیماه به باالی  32درصد رســید که نشان
میدهد کارخانهها با چه بحرانهایی دست و پنجه نرم میکنند .خروجی این مشکالت
به بیکاری و فقر بیشتر منجر میشود و میتواند نظام خانواده را تحت تاثیر قرار دهد.
کارشناســان میگویند تا زمانی که این بحرانهای اقتصادی حل نشود ،امیدواری به
افزایش ازدواج و کاهش طالق بیهوده است .البته آمارهای بهار  97نشان میدهد طالق
 3درصد کمتر شــده اما باید منتظر ماند و دید آیا این عدد در یک سال رنگ باخته
است یا خیر؟
72
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177
اعداد سال

هزار مورد
طالق در سال  96در ایران
اتفاق افتاد

450

میلیاردتومان
اعتبار برای كاهش آسیبهای
اجتماعی در بودجه 97

83

هزار مورد
رشد طالق در  12سال اخیر
بوده است

سید حسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران
وقتی از طالق صحبت میکنیم ،نباید یک جزیره
مستقلی در نظر بگیریم .طالق یک پدیده اجتماعی
اســت که با آســیبهای دیگر ارتباط مستقیم
دارد .گسترش مواد مخدر و ناکارآمدی اقتصاد،
آســیبهای فضای مجازی ،نارضایتی از روابط
زناشــویی و ...جزو معضالتی است که در بروز
پدیده طالق نقش دارد و در ســالهای گذشته
هم کمتر نشده است .در قانون ششم پیشبینی
شده بود ســاالنه  5درصد از آمار طالق کمتر
شود و در عرض  5ســال به  25درصد کاهش
برسد اما شخصا تصور نمیکنم با توجه به وجود
معضالت و ریشههای طالق و تقویت شدن آنها
در سالهای گذشــته بتوانیم به این آمار دست
پیدا کنیم .بنابراین همانطور که در ســالهای
اخیر با کاهــش ازدواج و افزایش طالق روبهرو
بودیم ،فکر میکنم همین فضا در سال آینده هم
ادامه داشته باشد مگر اینکه اتفاقات ریشهای در
حوزههای اجتماعی و اقتصادی رخ بدهد که البته
نباید فراموش کنیم سرعت تغییر در حوزههای
اجتماعی باال نیست و زمان میبرد تا یک معضل
و آسیب اجتماعی کمرنگ شود.

افزایش  84هزار موردی طالق در  12سال  /آمار طالق (مورد)
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ایران حدود  217هزار نفر زندانی دارد که جرم حدود  45درصد از آنها مواد مخدر و 26
درصدشان سرقت است .تعداد ورودی پروندهها به دستگاه قضایی در سال  96هم با رشد
یک میلیون فقرهای نسبت به سال قبل از آن به  13میلیون فقره رسید.

[ آینده بزهکاری ]

در مسیر بزهکاری

افزایش مشکالت اقتصادی ،آمار سرقت خرد را بیشتر کرد
گزارش 97

قدرت خرید مردم  30درصد کمتر شده است

مشکالت اقتصادی و وقوع بزهکاری ،ارتباط معناداری با هم دارد؛ برخی آمارها نشان
میدهد  65تــا  80درصد زندانیان دنیا به دلیل بیکاری یا فقر مرتکب جرم شــدهاند.
شایعترین جرمی که به دلیل مشکالت اقتصادی مانند بیکاری رخ میدهد؛ سرقت است.
از ابتدای ســال جاری تاکنون که بحرانهای ارزی و افزایش  14تا  100درصدی قیمت
کاالهای اساســی باعث کاهش  30درصدی قدرت خرید مردم نسبت به سال  96شد،
سرقت های خرد مانند زورگیری و کیف قاپی هم رشد پیدا کرد به نحوی که سردار ایوب
سلیمانی ،جانشین فرمانده ناجا گفت« :وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی
در جامعه حاکم است مانند بیکاری ،یکی از دالیل افزایش سرقت خرد در جامعه است و
افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانهها دارند ،باید تالش کنند
این اتفاق رخ ندهد چون این جرم در جامعه زیاد میشــود ».ایران حدود  217هزار نفر
زندانی دارد که جرم حدود  45درصد از آنها مواد مخدر و  26درصدشــان سرقت است.
تعداد ورودی پروندهها به دســتگاه قضایی در سال  96هم با رشد یک میلیون فقرهای
نسبت به سال قبل از آن به  13میلیون فقره رسید که البته حدود  5میلیون و  828هزار
فقره از آن برای اولین بار در مسیر دادرسی قرار گرفته بود .آخرین یافتههای مرکز آمار
نشــان میدهد نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری
نداشته اما همین نرخ در تابستان  97با رشد  0.7درصدی نسبت به فصل مشابه پارسال به
 12.2درصد رسیده است؛ این یعنی از جمعیت حدود  26میلیون نفری فعال ایران ،حدود
 3میلیون و  326هزار نفر بیکارند .از کل جمعیت بیکار کشــور در سال  ،96حدود یک
میلیون و  740هزار نفر معادل  54.3درصد را «بیکاران قبال شاغل» تشکیل داده بودند؛
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میگوید در سال  96از حدود  3.2میلیون نفر بیکار در
ایران ،حدود  1.8میلیون نفر ،بیکار قبال شاغل بودند .به گفته نیروی انتظامی ،همه جرایم
كشور در سالهای اخیر با كاهش  5درصدی همراه بوده است؛ هرچند کارشناسان نظر
متفاوتی دارند.
پیشبینی98

جرایم بیشتر میشود؟

مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشــی پیشبینی کرده است با توجه به مشکالت
تحریم و کاهش یک میلیون بشکهای صادرات نفت ایران ،رشد اقتصادی کشور در سال
آینده بین منفی  4.5تا منفی  5.5درصد باشد .این یعنی مشکالت بخشهای مختلف
اقتصاد ایران از جمله صنعت بیشتر خواهد شد که نتیجه آن احتماال تعدیل بیشتر نیروها،
کاهش تولید یا تعطیلی کارخانههاست .بخش خصوصی میگوید در سال جاری حدود 42
درصد از نیروهای خود را به دلیل مشکالت اقتصادی تعدیل کرده است و عمده کارخانهها
یکنند .از طرفی خط فقر در تابستان  97برای یک خانوار
با  50درصد ظرفیتشان کار م 
چهارنفره در تهران حدود  2.7میلیون تومان برآورد شــده در حالی که حداقل دستمزد
همین سال  1.1میلیون تومان است .وقتی درآمد ،کفاف هزینهها را ندهد و اشتغال نیز
شرایط مناسبی نداشته باشد ،احتمال بروز بزهکاری تقویت میشود .پیشبینی میشود با
تشدید بحرانهای اقتصادی در سال  ،98جرایم در مسیر صعودی قرار بگیرند؛ در راس آنها
یکند.
سرقت است که در شرایط سخت اقتصادی با سرعت بیشتری رشد م 

عبدالمصد خرمشاهی

اعداد سال

1.8

وکیل دادگستری

میلیونبیکار
قبال شاغل بودهاند

13

میلیونفقره
ورودی پروندهها به دستگاه
قضایی در سال ( 96آخرین
آمار)

26

درصد
زندانیان به جرم سرقت
دستگیر شدهاند

وقتی آمارهای رسمی را نگاه میکنیم که میگوید
جرایم کم شده است ،اولین سوالی که به ذهنمان
میرسد این اســت که چه تغییراتی در چرخه
اصالحات اجتماعی رخ داده یــا کدام معضل
کمتر یا رفع شــده که خروجی آن ،کاهش جرم
است؟ بررسی شرایط جامعه در سالهای گذشته
نشان میدهد آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد،
فحشا ،طالق و ...رشــد کرده و به افزایش جرم
و جنایت منجر شــده اســت .یکی از مهمترین
دالیل افزایش جرم ،فقر مالی اســت .در سال
 ،97مشــکالت اقتصادی رشد داشت و قیمت
کاالها رو به گرانی رفت در حالی که دستمزدها
تغییری نداشت .تا زمانی که این فقر مالی وجود
داشته باشد ،جرایم نیز سیر صعودی خود را حفظ
خواهند کرد .متاسفانه علیرغم تالشهایی که
شده ،هزینه زندگی به شــکل افسارگسیخته و
ساعتی رشــد کرده که این مسئله تاثیر خود را
بر رشد پروندههای کیفری گذاشته است .باید
بسترهای ارتکاب جرم مانند بیکاری ،فقر ،اعتیاد
و ...از میان برداشــته شود تا شاهد کاهش جرم
باشیم .در غیر این صورت روند افزایش جرایم
ادامه خواهد داشت.

جرمخیزترین استانهای کشور ( 9ماه سال )95
استان

خط فقر (تابستان
 ،97هزار تومان)

تعداد زندانیان

دو جرم اول

تهران

2728

 21هزار نفر

مواد مخدر -سرقت

خراسان رضوی

1331

 18هزار نفر

مواد مخدر -سرقت

اصفهان

1489

 14هزار نفر

مواد مخدر -سرقت
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سینمای ایران در سال  ۹۷اوضاعش برخالف چیزی که به نظر میرسد
خوب نبود اما در همین حد دستاندرکاران خوشحالاند که مردم حداقل
بابت دیدن کمدی به سینما میروند.

آینده ما
[ آینده بازار سینما ]

سال رقمهای درشت

فروشهای میلیاردی سینما نشانه موفقیت آن است؟
اصغر نعیمی

گزارش 97

فیلمها به سود نمیرسند

برای اولینبار در طول تاریخ ســینمای ایران  ۴۱فیلم از میان آثار اکرانشده در سال گذشته
باالی یک میلیارد تومان فروختهاند .از این  ۴۱فیلم شش تای آنها باالی ده میلیارد تومان فروش
داشتهاند .با توجه به باال رفتن هزینههای تولید در سینمای ایران که ساخت یک فیلم حداقل یک
میلیارد تومان خرج برمیدارد و با احتساب هزینههای تبلیغ و غیره فیلمها حداقل باید باالی دو و
نیم تا سه میلیارد تومان بفروشند تا دخل و خرجشان با هم جور دربیاید .درنتیجه میشود گفت
بخش زیادی از این فیلمهایی که فروششــان باالی یک میلیارد تومان بوده در اصل ضرر دادهاند.
با وجود درآمد مالی نسبتا مناسب سینما در سال گذشته هنوز نتوانستهایم این هنر را به صنعت
تبدیل کنیم .واقعیت این است که مجموع فروش فیلمهای ایرانی در سال گذشته کمی بیشتر از
 ۲۰۰میلیارد تومان شده است در حالی که گردش مالی بازار کاالهای دستدوم برای مثال  ۲۵هزار
میلیارد تومان بوده است .یا در بهمنماه فروش روز بورس ۳۶۷میلیارد تومن بوده است .یعنی فروش
کل سینمای ایران از یک روز فروش بورس ایران کمتر است .بعد تازه اینهمه که دم از فروش خوب
سینما در سال  97میزنیم یادمان نرود که فقط نزدیک  ۴۰میلیارد تومان آن از صدقه سر کمدی
«هزارپا» ســاخته ابوالحســن داوودی با بازی رضا عطاران بوده است .فیلم دوم جدول «مصادره»
مهران احمدی دوباره با بازی رضا عطاران اختالف فاحشی با فیلم اول دارد و نزدیک به  ۱۶میلیارد
تومان فروخته است .در میان پرفروشهای جدول فقط «التاری» محمدحسین مهدویان در رتبه
سوم است که کمدی نیست« ،به وقت شام» ابراهیم حاتمیکیا که پنجمین فیلم است و البته هزینه
هم برایش زیاد شده و «مغزهای کوچک زنگزده» هومن سیدی که فیلم تحسینبرانگیز سال 96
جشنواره فجر بوده است .همه اینها یعنی سینمای ایران در سال  97وضعیت چندان جالبی هم
نداشته است .از لحاظ سوژه و پرداخت هم فیلمهایمان چندان چنگی به دل نمیزدند .آنهایی که با
اقبال مواجه شدند همان کمدیهای همیشگی بودند که سال به سال به جز تک و توکشان ،نازلتر
میشوند و تنوع آثار به لحاظ فرمی و مضمونی چشمگیر نبود .سینمای ایران در سال  ۹۷اوضاعش
برخالف چیزی که به نظر میرسد خوب نبود اما در همین حد دستاندرکاران خوشحالاند که مردم
حداقل بابت دیدن کمدی به سینما میروند.
پیشبینی98

اخبار نگرانکننده در راه است

از همین حاال خبرهای نگرانکنندهای از ســینما در ســال  98به گوش میرسد .میگویند
سینماداران میخواهند قیمت بلیتهای پردیسها را به  20هزار تومان برسانند .با توجه به اوضاع
اقتصادی و معیشــتی مردم کمکم سینما هم تبدیل به یک تفریح لوکس میشود و یک خانواده
چهارنفره برای دیدن یک فیلم حداقل باید صدهزار تومان هزینه بکنند! از آن طرف جشــنواره
امسال نشان داد ســال آینده حداقل به لحاظ تنوع مضمونی اوضاع بهتری خواهیم داشت.
فیلمسازانمان جسورتر شدهاند و سراغ ســوژههای بیوگرافیک و دورههای تاریخی مختلف
رفتهاند .این تنوع نگاه آن چیزی اســت که ما را نسبت به سال آینده امیدوار نگه میدارد .با
این حال هنوز هم چرخه اکرانمان معیوب است .و البته سالنهای سینما مثل قارچ سر بلند
میکنند اما هیچکس فکرش را نمیکند که شاید مردم ایران هم حقشان باشد فیلمهای روز
جهان را به شیوه سهبعدی و آیمکس ببینند .این هم جزو آن چیزهایی است که سال آینده
باید به آن فکر کرد .اینکه اکران فیلم خارجی و کنترل تعداد محصوالت داخلی (با استفاده از
بازار آزاد و اکران درست و نه محدود کردن کارگردانان) و منظم کردن تاریخ اکرانها احتماال
به شرایط سینما کمک خواهد کرد.
74
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کارگردان

۴۱
اعداد سال

فیلم
باالی یک میلیارد تومان فروش
داشتهاند

200

میلیاردتومان
مجموع فروش فیلمهای
سینمای ایران درسال گذشته

20

هزار تومان
پیشبینیقیمتبلیتسینما
در سال98
فیلمها

مثل هر جای دیگر سینمای ایران هم سال سختی داشت،
سرشار از حرف و حدیث ،مملو از احساس ناامنی ،سالی
كه شكاف و تعارضها بین سینماگران عمیقتر و شدیدتر
شد ،سالی كه بحث پردامنه ورود پولهای كثیف به تولید
و پولشــویی شدت گرفت و ســوال درباره منابع تامین
سرمایه فیلمها پای ثابت نشستهای خبری جشنواره
فیلم فجر بود .از ســوی دیگر ســال  ٩٧سال رونق بود،
«هزارپا»ی ابوالحسن داوودی با فروش  ٤٠میلیارد تومانی
نشــان داد ظرفیتهای مخاطبپذیری سینمای ایران
بسیار فراتر از حد تصور است .این موفقیت باعث ورود
سرمایههایی به سینما شد و سطح تولید را ارتقا داد ،در
جشنواره امسال با حجم زیادی از فیلمهای خوشرنگ و
لعاب و پرهزینه روبهرو شدیم ،انگار خیال همه تا حدودی
راحت شده باشد كه در این روز و روزگار تلخكامی ،مردم
سینما رفتن را ترك نخواهند كرد و میارزد كه بیش از
گذشته برای ساخت فیلمها هزینه كنیم .هرچند این نكته
را هم نباید از نظر دور داشت كه برآیند فیلمهای جشنواره
امسال نشان از به حاشیه رانده شدن سینمای اجتماعی
و تحدید جریان مستقل فیلمســازی داشت .تولیدات
پرهزینه مجالی برای تنفس سینمای مستقل و متكی به
سرمایههای خصوصی باقی نگذاشتهاند و عمال جریان
سرمایه به عنوان عامل سفارشدهنده خطمشی خودش
را بر سینمای ایران و سینماگران ایرانی تحمیل میكند.
شیرینی موفقیت تجاری فیلمها ،ارتقای سطح تولیدات
و حجم ســرمایهگذاری نباید باعث شود از تلخی غلبه
سرمایه بر اندیشه و احتضار سینمای اجتماعی غافل شد.
در كنار اینها  ٩٧سال از دست دادن بود ،بزرگانی روی
در نقاب خاك كشیدند و اهالی سینما و مخاطبان آن را
سوگوار كردند ،ناصر ملكمطیعی ،عزتاهلل انتظامی،
سعید كنگرانی ،حسین محباهری ،فرجاهلل حیدری
و ...با مرگ خویش طعم تلخی به  ٩٧دادند .حال در
آستانه سال  ٩٨چشمانداز سینمای ایران مثل هر چیز
دیگر محو و غبارآلود اســت .هرچند سینمای ایران
همواره دیر به مسائل اجتماعی واكنش نشان داده اما
در دوره پرالتهابی قرار داریم كه هر حادثه و رویدادی
میتواند تاثیر مستقیمی بر نحوه مواجهه مردم با سینما
و فیلمها بگذارد .حال باید منتظر ماند دید فیلمسازان
و سینماگران نسبت به آنچه در پیش رو است چگونه
واكنش نشــان خواهند داد .به گمانم از این نظر سال
آینده برای سینمای ایران سال مهمی است.

فروش (تومان)

هزارپا

۳۸۰۱۵۲۴۳۰۰۰

مصادره

۱۵۶۹۱۳۴۵۰۰۰

التاری

۱۴۸۰۱۱۴۴۰۰۰

تگزاس

۱۴۴۲۴۷۹۸۰۰۰

به وقت شام

۱۳۰۵۲۶۰۷۰۰۰

مغزهای کوچک زنگزده

۱۲۷۶۵۹۳۸۰۰۰

لونه زنبور

۹۱۴۵۸۹۲۰۰۰

قانون مورفی

۸۴۱۱۷۵۶۰۰۰

فیلشاه (انیمیشن)

۷۹۰۶۸۳۳۰۰۰

سال گذشته باز هم روند صعودی تولید خواننده در بازار موسیقی ایران ادامه داشت! کمکم داریم به آن جمله
معروف «هر ایرانی یک خواننده» نزدیک میشویم .تعداد تکآهنگهایی که سال گذشته در فضای مجازی منتشر شد
از حد شمارش خارج است.

[ آینده بازار موسیقی ]

پول در کنسرت است

بازار موسیقی ایران به دو بخش اجراهای زنده و آلبومهای منتشرشده تقسیم میشود
اردوان جعفریان
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روند صعودی تولید خواننده

سال گذشته باز هم روند صعودی تولید خواننده در بازار موسیقی ایران ادامه داشت! کمکم
داریم به آن جمله معروف «هر ایرانی یک خواننده» نزدیک میشویم .تعداد تکآهنگهایی
که ســال گذشته در فضای مجازی منتشر شد از حد شمارش خارج است .به هر مناسبتی
مثل یلدا که رســیدیم آهنگها مثل قارچ از هر ســایتی سر برآوردند .همین خوانندههای
گاه بینام و نشــان سر و کلهشــان روی سن کنسرتها هم پیدا شد .به جز دو ماه محرم و
صفر تقریبا هر شــب یکی از خوانندگان پاپ در یکی از ســالنها با ظرفیت باالی هزار نفر
کنســرت دارد .و البته نه همه اجراها اما خیلیهایشان سولداوت میشود .تور کنسرتها در
شهرستانها هم به راه است .اما این فقط یک بخش بازار موسیقی ایران است .تکآهنگها
برای معرفی هستند .برای اینکه این خوانندهها بعدتر مسیرشان را روی سن اجرا پیدا کنند .به
نظر میرسد از دوره تولید آلبوم موسیقی برای تبدیل شدن به خواننده گذر کردهایم .مناسبات
اینترنت و فضای مجازی همهچیز را تغییر داده است .حاال یک آهنگ کافی است تا شما را
به شهرت برساند .کنسرتگذاران هم روی کیفیت و توانایی خواننده چندان وسواسی ندارند.
این است که هرکسی با هر میزان از توانایی و استعداد ممکن است به مدد رقص نور و تبلیغات
کنسرتگذاران در اجراهای زندهاش سولداوت شود .با وجود این ،موسیقی ایران یک بخش
تاریک هم دارد که بازار رسمیتر آن است .سال گذشته یک آلبوم داشتیم که بازار موسیقی
پاپ را با تمام قدرتش تکان داد و تحلیلگران و منتقدان حوزه موسیقی را وادار به واکنش
کرد :آلبوم «ابراهیم» با صدای محسن چاوشی .محسن چاوشی هنوز هم مهمترین خواننده
پاپ اســت و فراتر از آن خواننده تاثیرگذاری است .در انتخاب شعرهایش به خصوص دقت
زیادی دارد و همکاری او با حسین صفا نمونه یک دوئت خوب در جهان موسیقی است .به
جز این اما در بازار پرطرفدار موسیقی پاپ هیچ آلبوم دیگری نبود که تا این حد سر و صدا به
ب دسته اول الاقل به پای نیمی
پا کند .موسیقیهای سنتی و تلفیقی تولید میشوند اما مخاط 
از مخاطبان موسیقی پاپ هم نمیرسد .موسیقی تلفیقی هم در سال  97قدرت سالهای قبل
را نداشت و ضعیفتر ظاهر شد.
پیشبینی98

خطر سقوط آزاد بازار موسیقی

وقتی یک بازار بیش از اندازه بزرگ شــود همیشــه خطر ســقوط آزادش هم بیشتر
وجود دارد .این خطر االن در حوزه موســیقی حس میشــود .به خصوص که موسیقی
هنر تاثیرگذاری است و متاسفانه اینهمه صدای بد و موسیقی بد تاثیر ناخوشایندی روی
فرهنگسازی مخاطبان خواهد گذاشت .این وسط چند نفر وجود دارند که یکتنه تالش
میکنند تنوع صداها در حوزه موسیقی حفظ شود .مثل حامیان برگزاری جشنوارههای
موســیقی مقامی یا رامین صدیقی مدیر نشــر هرمس .این آدمها به صورت فردی کار
خودشــان را انجام میدهند و از همین امسال برای سال  98هم برنامههایشان را تدارک
دیدهاند که اگر اوضاع اقتصادی اجازه بدهد دریچههای فرهنگ و هنر موسیقی را روی مردم
ن تکفعالیتها اما وضعیت کلی کمی نگرانکننده است .سال  98را
ایران باز کنند .به جز ای 
هم که به سالمت بگذرانیم باید خیلی نگران بازار موسیقی باشیم که بیش از حد ظرفیتش
دارد رشــد میکند .بیشتر این نگرانی هم معطوف به حوزه موسیقی سنتی ،کالسیک و
تلفیقی است .موسیقی پاپ همیشــه راه خودش را پیدا خواهد کرد .و بخش اعظم این
نگرانی بیشتر از آنکه اقتصادی باشد به کیفیت آثار تولیدشده و پخششده برمیگردد.

آهنگساز و مدیر پردیس رکوردز

3

اعداد سال

میلیوننفر
مستقیموغیرمستقیماز
صنعت موسیقی ارتزاق
میکنند

4000

تک آهنگ
سال  97در خواست مجوز
داشتهاند

2700
مجوز
اجرا در سال گذشته

صنعت موسیقی ایران دوره پرفراز و نشیبی را طی میکند.
آمارها از ارتــزاق حدود  ۳میلیون نفــر در ایران به طور
مستقیم و غیرمستقیم از صنعت موسیقی اعم از آموزش،
خرید و فروش ســاز ،خدمات تولید ،بستهبندی ،اجراها و
خالقان آثار حكایــت دارد .تغییر الگوی مصرف ،از آلبوم
به تکآهنگ باعث آن شــده اســت که تولیدکنندگان
آثار موسیقی امسال ،تقاضای مجوز برای بیش از ۴۰۰۰
تکآهنگ از آن وزارتخانه داشــته باشند در حالی که
آلبومهایی که به بازار رســیدهاند عــددی کمتر از ۲۵۰
را نشــان میدهند .این بدان معناســت که نشــر آلبوم
موســیقی ،امروزه چیزی بیش از یک کارت ویزیت برای
پدیدآورندگان نیســت.بیش از  ۲۷۰۰اجرای صحنهای
و تعداد نامعلومی اجراهای ارگانی و در کنار آن باالرفتن
ش بلیتهای کنســرت ،خروجــیای در حدود ۲۰۰
ارز 
میلیارد تومان برای ده تهیهکننــده اول به ارمغان آورده
اســت .این آمار زمانی باعث تعمق بیشتر خواهد شد که
میبینیم گردش مالی بعضی ژانرها مانند موسیقی مقامی،
موســیقی کودک ،موسیقی کالســیک و اجراهای بانوان
عددی زیر نیم درصد این گردشرا هم شامل نمیشود .از
سوی دیگر موسیقی پاپ ،با از دست دادن کیفیت یا افتادن
به ورطه تکرار ،جریانی فســت فودی را به خورد جامعه
میدهد که مثالهای معاصر آن ،کارهای خودشان را هم
نمیتوانند زنده اجرا کنند و با پوشــش پلیبک به صحنه
میروند .چالش دیگر حوزه موسیقی ،نشر دیجیتال است.
گردش مالی فقط یک زیرساخت دیجیتال موسیقی مانند
اپل موزیک در سال  ۲۰۱۶حدود  ۱۶.۵میلیارد دالر بوده
که سهم کل آثار موسیقی ایران با تخمین حدود  ۲۵۰هزار
قطعه موسیقی کمتر از  ۳میلیون دالر است .این عدد شامل
فروش رایت موسیقی به فیلم نیز شده است .بخشی از این
مشکل عدم شناسایی ایران در این زیرساختهاست که به
دالیل تحریمی انجام شده است و حقوق تولیدکنندگان به
وسیله افراد دیگر و با سوءاستفاده از خأل قانونی اقدامات
حقوقی به یغما مــیرود .ضلع دیگر این صنعت ،چگونگی
حضور دولت و حمایتهای دولتی حقوقی است که به ظاهر
چون در گردشهای مالی دستی ندارند ،نقششان در انظار
عمومی به صدور مجوز محدود میشود .فارغ از هیاهوی
سیاسی این روزهای کنوانسیونهای بینالمللی و بار سیاسی
آن ،از منظر فنی ،تا زمانی که ایران به عضویت کنوانسیون
برن و سایر معاهدههای جهانی حفظ حقوق مالکیت فکری
و معنوی درنیاید ،بخش خصوصی توانی بیش از این برای
نمود در حوزههای جهانی نخواهد داشت.

همچنان آلبومهای محسن چاوشی بازار موسیقی را گرم نگه میدارد
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آنچه در سال  98باید جدی گرفته شود تا تئاتر ایران روند رو به
رشدش را ادامه دهد ماجرای تهیهکنندههای تئاتری است .نه اینکه
فقط برای نمایشهای پرهزینه سرمایهگذار پیدا شود.

آینده ما
[ آینده بازار تئاتر ]

سردرگم میان تئاترهای پرهزینه و نمایشهای مستقل
به نظر میرسد تئاتر جایگاه خودش را میان هنردوستان در سال گذشته پیدا کرده است
گزارش 97

تئاتر برای همه

تا همین هفت ،هشــت سال پیش تئاتر هنری بود مختص به گروهی خاص و مخاطبانی که
تعدادشان به چند هزار نفر هم نمیرسید .کسی تصورش را نمیکرد بیشتر از همان چند سالنی
که در شهر وجود دارد مثل تئاتر شهر و قشقایی و سنگلج نیازی به سالن باشد چون مخاطبی در
کار نبود .حاال اما در سال  97یکی از مهمترین هنرهایی که توانست به گردش مالی برسد و از دل
مخاطبانش هزینههایش را تامین کند تئاتر بود .متاسفانه در تئاتر هم مثل بقیه هنرهایمان آمار و
ارقام دقیقی در مورد میزان فروش و تماشاگر وجود ندارد .اما یک نگاه به سایتهای فروش اینترنتی
بلیتهای تئاتر نشان میدهد که در شهر تهران دهها نمایش روی صحنه است و سالنهای کوچک
و مستقل و پالتوهایی که نمایشهای دانشجویی در آنها اجرا میشوند روز به روز در حال افزایش
هستند .هنوز مهمترین پاتوق برای مخاطبان اصلی تئاترها تماشاخانههای ایرانشهر و تئاتر شهر و
معدود نمایشهایی است که در تاالر وحدت روی صحنه میروند .هرچند تعداد سالنهای نمایش
رو به افزایش است اما در طول این سالها جای ساخته شدن سالنی مثل تاالر وحدت با آن امکاناتی
که روی سناش وجود دارد خالی مانده است .نمایشهای سال  97به سه گروه تقسیم میشدند:
یکی آثار مســتقل و جمعوجور .کارهای اول کارگردانان و کارهای دانشجویی که اصوال از چشم
مخاطب غیرحرفهای تئاتر دور میماند .چرخه مالی گستردهای هم فعال ندارند و درواقع کسی کار به
کارشان ندارد .دوم نمایشهایی که در سالنهای اصلی مثل ناظرزاده کرمانی و ایرانشهر روی صحنه
میروند و اکثرا نمایشهایی هستند که آدمهای صاحب اسم و رسم پشتشان هستند .این نمایشها
غالبا در جامعه هنری واکنش ایجاد میکنند و فروش خوبی هم دارند .در حقیقت بخش مهمی از
تئاتر کشور را همین نمایشها تشکیل میدهند .و در آخر نوبت میرسد به واژگانی که تازه وارد
تئاتر کشور شدهاند :تئاتر الکچری که همان تئاترهای پرهزینه هستند و پای واژهای مثل اپرا را بعد
از انقالب به سالنهای کشور باز کردهاند .فارغ از کیفیت باید از وجودشان استقبال کرد چون عامه
مردم را با هنری آشنا میسازند که اصوال مخاطبش قشر خاصی است .با بلیتهای گرانقیمتشان
البته واکنشهای منفی هم ایجاد کردهاند اما بازار آزاد یعنی همین! که مخاطب از پولی که میدهد
راضی باشد و سازنده هم کمفروشی نکند که در مورد تئاترهایی مثل «بینوایان» و «الیور توییست»
به نظر میرسد دو سر ماجرا ،هم تهیهکننده و هم مخاطب راضی بودهاند.
پیشبینی98

نیاز به تهیهکننده حرفهای تئاتر

آنچه در سال  98باید جدی گرفته شود تا تئاتر ایران روند رو به رشدش را ادامه دهد ماجرای
تهیهکنندههای تئاتری است .نه اینکه فقط برای نمایشهای پرهزینه سرمایهگذار پیدا شود .تئاترهایی
که پشتشان کارگردانان صاحبنامی مثل دکتر علی رفیعی یا از نسل جوانتر امیررضا کوهستانی یا
مثال همایون غنیزاده هستند که باالخره مخاطب خودشان را پیدا میکنند .تئاترهای مستقلتر نیاز
به تهیهکنندگان حرفهای دارند تا بتوانند مخاطب خاص خودشــان را که برای پر کردن سالنهای
کوچکی که در آنها اجرا میروند کافی است ،به سالنها بکشانند .تئاترهای مستقل هم باید با ساز و
کار حرفهای روی صحنه بروند .در شهرستانهایی مانند رشت هم تئاتر سال گذشته رشد مناسبی
داشت و حتی حسن معجونی نمایشهایی را با گویش گیلکی روی صحنه برد .یک چیزی را هم
نباید فراموش کرد که در سال گذشته تبلیغات ماهوارهای و شبکههای مجازی کمک فوقالعادهای
به فروش نمایشها کردند .قطعا در ســال آینده هم تاثیر خودشان را خواهند گذاشت .اینها همه
ابزارهایی هستند که با یک سیاستگذاری درست میشود از آنها جهت رشد و تعالی فرهنگ استفاده
کرد .اگر قرار است تئاتر وضعش خوب بماند باید همین تنوع سوژهای و فرمی در آن حفظ شود.
76
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55
اعداد سال

هزارتومان
قیمتپایهبلیتتئاتر
«بینوایان» که تا 185
هزارتومان هم در ردیفهای
جلو به فروش میرسید

800
100

هزارتومان
بلیت «بینوایان» در بازار سیاه

میلیونتومان
حداقل هزینه اجاره سالن
اسپیناس محل اجرای
«بینوایان»

محمد منعم
نمایشنامهنویس
وضعیت تئاتر را در سالی که گذشت شاید بتوان تقابل
تئاتر دانشــجویی با تئاتر حرفهای در تمامی ســاحات
توصیف کرد .اگر بپذیریم که جنبشهای اجتماعی ریشه
در دانشگاه دارند ،تئاتر دانشجویی هم امسال نشان داد
هنوز که هنوز است اگر بارقه امیدی برای فرار از ابتذال،
تفکر و رهاییِ جمعی وجود داشته باشد باید آن را در تئاتر
دانشجویی جستوجو کرد .گرچه تاالر هتل اسپیناس به
لحاظ اجتماعی پرتراکمتر از هر سالن تئاتری ،مرکز تجمع
مردمی شده بود که برای دیدن «بینوایان» سر و دست
میشکســتند ،اما مرکز تئاتر مولوی در خیابان شانزده
آذر به عنوان مرکز تئاتر دانشــجویی ،جایی بود برای
دوستداران خو ِد تئاتر و نه زرق و برقهای حاشیهای آن.
از این حیث تئاتر دانشــجویی در سال گذشته به تقابل
با خصوصیسازی در عرصه تئاتر حرفهای که نمودش
را در رشد ســالنهای خصوصی شاهدیم پرداخت .این
تقابل اما تنها در انتقاد از «بینوایان» به عنوان ســرنمون
تئاتر سرمایهدارانه خودش را نشان نمیدهد ،بلکه تئاتر
ساخت
ِ
دانشجویی با پرداختن به مضامین متفکرانهتر و
فرمهای پیچیده و عمیقتر در عین تربیت خود سعی در
تربیت مخاطبش داشــت .یعنی اگر حرفهایهای تئاتر
ما با سادهســازی فرم و پرداخت ســادهانگارانه در پی
جذب حداکثری مخاطب و بالطبع پول هســتند ،تئاتر
دانشجویی با پرداختهای پیچیدهتر و فرمهای عمیقتر
در پی حداکثر عمقِ تأثیر به روی صحنه رفت .در پایان
باید گفت بســته به اینکه ارزش را در مخاطب و الیک
گرفتنهای بیشتر در عرص ه مجازی ببینیم یا ارزش را در
برخوردی فکورانه با مسائلی جدی و عمیق ،هردوسوی
این مبارزه پیروزمندان خودش را داشت.

یکی از موفقترین و پولسازترین تئاترهای سال گذشته «بینوایان» بود.

تقریبا هر شهروند با توجه به این تکنولوژیها میتواند در نقش
یک خبرنگار ظاهر شود اما چیزی که این وسط از دست رفت
یکی اهمیت و دیگری صحت خبر بود.

[ آینده بازار رسانه ]

سال سرنوشتساز مطبوعات در راه است
سال  97با باال رفتن قیمت کاغذ مطبوعات چاپی دچار مشکالت فراوانی شدند
گزارش 97

تهدید اینترنت برای مطبوعات چاپی

تقریبا همه گیر و گورهایی که در مورد ادبیات و کتاب داریم در مورد رســانههای چاپی هم
صدق میکند به عالوه هزار دردسر دیگر .قیمت باالی کاغذ در سال گذشته منجر شد که خیلی از
رسانههای چاپی به مشکل برخورد کنند .مجبور شوند قیمتشان را باال ببرند یا انتشارشان متوقف
شــود .روزنامهنگاران زیادی بیکار شدند چون ناگهان به رســانهها دستور داده شد که خودشان
خرجشان را دربیاورند و طبعا چنین کاری همراه با گرانی کاغذ و بدون آمادگی قبلی امکانپذیر
نبود .مطبوعات چاپی وضعیت ناخوشایندی پیدا کردند .اما مشکل در مورد رسانهها به مطبوعات
ختم نمیشود .واقعیت اینجاست که با گسترش اینترنت و دسترسی به اخبار در لحظه کار مطبوعات
چاپی سختتر شد .حاال دیگر نمیتوانستند با خبررسانی با رقیب قدر جدید دربیفتند .زودتر از اینکه
روزنامههای چاپ صبح روی دکهها قرار بگیرند مردم از طریق تلفنهای همراهشان از همه اتفاقات
باخبر میشدند .از یک دزدی کوچک در یک شهرستان بگیرید تا مثال زلزله و سونامی آن طرف دنیا.
نشریاتمان در چنین شرایطی مجبور بودند که به سمت تحلیلی شدن بروند .خیلی از آنها اصال دیگر
محتوایشان از حالت روزنامه خارج شد و آنقدر تحلیلی شدند که بیشتر شکل مجله را پیدا کردند.
برخی دیگر هم از آن طرف بام افتادند و همان اخبار شبکههای مجازی را تحویل مخاطب میدادند
و کمی تحلیل هم قاطیاش میکردند .حفظ تعادل میان این دو خط کار بسیار دشواری بود.
از آن طرف تعداد سایتها و حتی کانالهای خبری تلگرامی افزایش پیدا کرد .تقریبا هر شهروند
با توجه به این تکنولوژیها میتواند در نقش یک خبرنگار ظاهر شــود اما چیزی که این وسط از
دست رفت یکی اهمیت و دیگری صحت خبر بود .در حال حاضر و در انتهای سال  97در شرایطی
هستیم که اگر بخواهیم در مورد صحت حرفمان سند بیاوریم نمیدانیم به کدام رسانه میتوانیم
اعتماد یا اتکا کنیم .در بیشتر موارد کیفیت فدای سرعت میشود .انگار وسط یک ماراتون وحشتناک
گیر افتادهایم .یکجا در سریال «نیوزروم» (اتاق خبر) آرون سورکین ،خبر کشته شدن بنالدن از
طریق منابعی به آنها رسیده .طبعا اگر شبکه زودتر این خبر را پخش کند برنده بزرگ خواهد بود اما
سردبیر دست نگه میدارد چون طبق اصول دو منبع موثق باید خبر را تایید کنند تا قطعیتش ثابت
شود .ما نیازمند سردبیرهایی هستیم که به شیوه «نیوزروم» عمل کنند.
پیشبینی98

نیاز به تغییر رویه

اعداد سال

1.2
میلیون

مجموع تیراژ کل

روزنامههای کشور

1400
کیوسک

تعداد کیوسکهای

مطبوعاتیفعالکشور

صدرا بکتاش
دبیر اقتصاد هفت صبح
جهان رسانههای مکتوب در سالی که گذشت با گامهایی
بلندتر به ســمت پیشبینی تلخ و محتــوم خود رفت:
«داریم به پایان عمر رسانههای چاپی نزدیک میشویم».
میشــنوید؟ باالی سرمان بیشــمار میراثخواران به
انتظار نشســتهاند« :داللها کاغذ و جوهــر را از بازار
جمع میکنند و به دو ســه برابر قیمــت در جای دیگر
میفروشند» .یکی میگوید« :اگر سهمیه کاغذمان را آب
کنیم سود بیشتری به جیب میزنیم» .پس رسالتمان چه
میشود؟ آخر ماه حقوق تحریریه را از کجا جور کنیم؟
یکی میگوید« :باید از دولت کمک بگیریم» .انگار نهانگار
پرداخت حقوقها در روزنامه دولت عقب افتاده! چارهای
نیست؛ روزنامهها تعداد اعضای تحریریهشان را کاهش
دادهاند .هر صفحه یک نفر و دبیر سرویس با حفظ سمت
خبرنگار است ،ایده میدهد ،مصاحبه میکند ،گزارش
مینویسد و صفحه میبندد .تعدیل نیرو شتری است که
جلوی در خانه همه خوابیده« :صفحات اضافی را حذف
کنیم» و در آخر یادداشتی که به اطالع خوانندگان عزیز
میرساند« :شرمندهایم! قرار است تعدادی از صفحات
سیاه و سفید منتشر شوند» .چهکسی راه را ادامه میدهد؟
رســانههای چاپی آن طرف دنیا ،آنجا که دالر و کاغذ و
جوهر غم نیست ،چطور هنوز نفس میکشند« .تیراژ را
پایین آوردهاند ،کمتر روزنامه چاپ میکنند و بیشتر در
فضای آنالین مانور میدهند» .آن پایین ،زیر خاکستری
که هنوز دود از آن بلند میشود ،جسمی داغ و سرخ نفس
میکشد و صدایی به گوش میرسد« :ضعیف میرود و
قوی میماند»!

چشمانداز مطبوعات چاپی اعم از روزنامه و مجله ،سایتهای خبر و خبرگزاریها به
یک اندازه خطرناک است .جهان پیرامون ما لحظه به لحظه کوچکتر میشود .دسترسی
به اخبار سادهتر صورت میگیرد و تنها راه نجات وسط اینهمه خبر این است که مخاطبان
را آموزش بدهیم که بتوانند خبر راست را از دروغ تشخیص بدهند .خبرهای دروغینی
که میتوانند پیامدهای ناگواری در جامعه به جا بگذارند .از باال رفتن قیمت ارز بگیرید
تا هیجانات و واکنشهای کاذب .قدم بعدی احتماال این خواهد بود که تحلیلها اهمیت
بیشتری پیدا کنند .روزنامهنگاران باید از کارشناسان فن در هر موضوعی کمک بگیرند .اگر
قرار است رسانه را نجات بدهیم نیاز به نوآوری بیشتری داریم .درضمن که سیاستهای
کالن در مورد مطبوعات هم باید تغییر کند .اتفاقی که پسلرزههای زیادی خواهد داشت
اما درنهایت ناگزیر به انجام آن هســتیم .در حال حاضر رســانه شبیه یک بیمار رو به
احتضار است که دلمان را فقط به نفس کشیدنش خوش کردهایم اما سال آینده میتواند
سرنوشتساز و خطرناک باشد.
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سال گذشته برخی نشرها تا مرز ورشکستگی و بسته شدن پیش رفتند .خیلی از
کتابفروشیها تغییر کاربری دادند .در نتیجه تعداد کتابهای چاپشده سال
گذشته نسبت به سال قبلتر از آن محدودتر بود.

آینده ما
[ آینده بازار کتاب ]

سال رکود ادبیات

چه از منظر اقتصادی و چه ادبی ،کتاب و ادبیات در وضعیت وخیمی هستند
ابوالفضل اهللدادی

گزارش 97

اوضاع ناخوشایند قیمت کاغذ و قیمت سرسامآور کتاب

مترجم

مثل همه هنرهای دیگرمان ،جهان ادبیات و کتاب هم در سال گذشته دو وجه داشت .از یک
جهت باید نظر به بازار اقتصادی آن داشــته باشیم که اوضاعش در سال  97بسی وخیم بود .جدا
از اینکه سرانه مطالعه در کشور ما هر سال پایینتر میآید سال گذشته به دلیل تحریمها قیمت
کاغذ سر به فلک گذاشت .جدا از آن زینک پیدا نمیشد و چاپ کتاب به مشکل برخورد .متاسفانه
برخی نشرها تا مرز ورشکستگی و بسته شدن پیش رفتند .خیلی از کتابفروشیها تغییر کاربری
دادند .در نتیجه تعداد کتابهای چاپشــده ســال گذشته نسبت به سال قبلتر از آن محدودتر
بود .خیلی از کتابها هم در راهروهای ارشــاد ماندند و مجوزشــان نیامد .آن وجه دیگر هم که
برمیگردد به خود وضعیت ادبیات ،چندان تعریفی نداشت .بازار کتاب ایرانی پر شده از نویسندگان
یکبارمصرف .نویسندگانی که میآیند و یک مجموعه داستان کوتاه یا یک رمان منتشر میکنند
و اسمشــان به عنوان نویسنده ثبت میشود و تا مدتی هم با این عنوان شناخته میشوند اما این
تنها کار کارنامهشان میشود .آثاری که از لحاظ ادبی چیزی به تاریخ ادبیات کشور اضافه نمیکنند.
کتابهایی که در خاطر نمیمانند .زمانی این ماجرا مختص کتابهای عامهپسند بود اما متاسفانه در
حال حاضر خطر اصلی در محافل روشنفکری دیده میشود .کتابهایی که رنگ و لعاب هنرمندانه
دارند اما از داخل پوچ هســتند .همچنان ســر ترجمه هم مشکل داریم .از یک عنوان کتاب ده تا
ترجمه بیرون میآید و از آنجایی که ایران به قانون کپی رایت نپیوسته و ناشران بیحساب و کتاب
میتوانند کتابها را برای ترجمه انتخاب کنند گاهی ظرفیت بازار با ترجمه از یک کتاب مشخص
اشباع میشود .ترجمههایی که بعضی از آنها واقعا استاندارد نیستند اما ناشر میخواسته کتاب را
زودتر به بازار بدهد درنتیجه شاید حتی ترجمه بدتر با اقبال بیشتری از لحاظ فروش روبهرو شده
باشد .سال  97بیشتر سال تجدید چاپ کتابهای قدیمیتر بود .همچنان یک سری عناوین مثل
روانشناسی و موفقیت و مدیریت خوب میفروشند .کتابهایی که قرار است به شکل فستفودی
خوشبختی را به مردم تزریق کنند! همچنان رمان «ملت عشق» الیف شافاک برای دومین سال
متوالی جزو پرفروشها بود .از کتاب تاثیرگذار جدیدی که سر و صدا به پا کند و دربارهاش بحث و
نظر شکل بگیرد در سال  97خبری نبود .سال رکود ادبیات!

سالی که گذشت سال بد بود؛ ســال صفهای طوالنی
برای گوشت منجمد و مرغ دولتی ،سال افسا ر پارهکردن
دالر ،ســال احتکار کاالهای اساســی و کشف انبارهای
برنج و بنشن و روغن ،سال افشــای فسادهای بزرگ و
سال مجازات دانهدرشتهای فاسد ...در چنین وضعیتی
چه انتظاری میتوان از بازار نشــر و کتاب داشــت جز
کشف کرورکرور
ِ
گرانیِ فاجعهبار و باورنکردنیِ کاغذ و
نسخههای قاچاقِ کتابهای پُرفروش؛ غیر از رکورد نشر
و دست نگهداشتن ناشر از انتشار کتاب به امید اینکه
شــاید «از پس امروز بود فردایی»؟ انگار ناگهان سر و
کلة اهریمنی پیدا شده با تبری تیز و برّان که تنها هدفش
قطع ریشة کتاب و کتابخوانی و کتابخوان است! در
زمانهای که ســفرهها روز به روز کوچکتر میشــود و
تنگتر ،سبدِ خرید مرد ِم بهتنگآمده از گرانی هم لحظه
ب ه لحظه خالیتر از کتاب میشود که وقتی غذای جسم
تأمین نباشد ،کدام عقل سلیمی دلنگرانِ غذای روحش
خواهد بود؟ امسال کتاب  120هزار تومانی خریدیم و
فکر کردیم خُب این دیگر میشود رکورد امسال ،غافل از
اینکه تنها دو هفته بعد کتاب  180هزار تومانی مینشیند
پشت ویترین کتابفروشیها .و این پایان ماجرا هم نیست
که خبر میرســد این اوضاع اگر ادامه داشته باشد در
نمایشگاه سال آینده ،کتاب با صفحهای حدود  250تومان
منتشر میشود و این یعنی به همین زودی با یک گونی
اسکناس میرویم کتابفروشی محبوبمان و با کتابی 100
صفحهای برمیگردیم سر زندگیمان! راستش حاال دیگر
تنها دغدغه ،عبو ِر ســامت از هفتخوانِ مجوز انتشار
کتاب نیست؛ مجوز را که بگیری باید بنشینی غصة این
ال کاغذ
را بخوری که قیمت کاغــذ چقدر باال رفته و اص ً
در بازار موجود است که ناشر کتاب را بفرستد چاپخانه
و بتواند قیمت معقولــی روی آن بگذارد که خلق خدا را
خوش بیاید .حاال دیگر واقع ًا نشستهایم حسرت سالهای
رفت ه را میخوریم و زمزمه میکنیم هرسال دریغ ،خیلی
دریغ از پارسال!

پیشبینی98

چشمانداز روشنی نیست

به فرض که حتی قیمت کاغذ پایین بیاید .متاسفانه چشمانداز روشنی برای ادبیات
و کتاب وجود ندارد .تا وقتی ایران به معاهدات کپی رایت نپیوندد سر ترجمهها مشکل
خواهیم داشــت و اگر بپیوندد باید نگران قیمت سرسامآور کتابها باشیم .همین حاال
نسبت به چند ماه پیش قیمت کتاب رشد چند برابری داشته است و با این وضعیت همان
آدمهای کتابخوان هم تقریبا کتاب از سبد روزمرهشان حذف خواهد شد .نویسندگانمان
به ورطه تکرار افتادهاند و یا آنقدر درگیر فرم میشــوند که کتابشــان از محتوا خالی
اســت یا آنقدر گیر سوژهشان میافتند که یادشــان میرود ادبیات به واژهها و کلمات
زنده اســت و کتابهایشان پر اســت از توصیفات سانتیمانتال .در همه هنرهای دیگر
چشماندازمان روشنتر است اما وضعیت ادبیات بدجور وخیم است .نیاز به نفس تازه دارد.
به سیاستگذاریهای شجاعانه .به مدیران شجاعی که اجازه بدهند وضعیت بازار نشر از
این چرخه تکراری دربیاید .اگر میخواهیم وضعیت ادبیات سر و سامان بگیرد نیاز به یک
عزم همگانی داریم .از من خواننده تا نویسنده و مدیر ارشاد.
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اعداد سال

19

چاپ
بیشترین تعداد چاپ مجدد
کتاب پرفروش «ملت عشق»

22

چاپ
در پنج ماه ،کتاب محبوب
مستندنگاری و یادداشت و
مقاله «خاطرات سفیر»

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

[  5ایــده بزرگ  .1اقتصاد و علم ]

آیا اقتصاد ،علمی مستقل است؟
آگوست کنت میگوید« :خیر! اقتصاد تنها زیرشاخهای از جامعهشناسی است»
آگوســت کنت ریاضیدان ،فیلسوف و دانشمند علوم اجتماعی
نسیم بنایی
فرانسوی بود ،که امروز بســیاری او را با نام پدر جامعهشناسی
و پوزیتیویســم میشناسند .کنت که در دوران جوانی به عنوان
دبیربخشایدهها
یک روزنامهنگار و معلم ریاضی مشغول به کار بود ،با سنسیمون،
اقتصاددان معروف آن ســالها آشنا شد و بعد از چند سال بر سر حق چاپ برخی آثار با او به اختالف
خورد .کنت علم اقتصاد را به عنوان علمی مســتقل قبول نداشــت .به نظر او ،علم اقتصاد شاخهای از
علم جامعهشناسی اســت .کنت بر این نظر بود که یک جامعه
باید بر اساس روند رشد خطی خودش تحلیل شود .مبنای این
روش هم تبدیل جامعه به ارگانیسمهایی کوچک بود که هریک
از آنها مراحل رشد خاصی ،نظیر مرحله مذهبی ،متافیزیکی و
علمی را طی میکردند .تحلیل پوزیتیویستی یا تجربی کنت برای
میدانهایجامعهشناختیتنهابهمرحلهآخر،یعنیمرحلهعلمی،
قابل پیادهسازی بود .اقتصاددانها عمدتا این نظر را داشتند که
وجه اقتصادی باید از باقی وجوه زندگی اجتماعی جدا شود .کنت
کامال مخالف این نظر بود .او میگفت که باید از جامعهشناسی
با همان روش تحلیل ارگانیســمها ،به عنوان یک چتر گسترده
اســتفاده کرد ،که در دل آن دیگر علوم اجتماعی ،مانند اقتصاد
هم گنجانده شدهاست .از این طریق امکان یکپارچهسازی زندگی
اجتماعی انسان از ابعاد علمی ،پدید میآمد .این نظر مخالفان و
موافقان بســیاری داشت و دارد .مکتب تاریخی آلمان و مکاتب
تاریخی انگلستان و فرانسه و از همه مهمتر ،نهادگرایان آمریکایی،
در ابعادی موافق کنت بودند .آنها کنت را تبدیل به سردمداری
کردند برای مخالفت با نگاه اقتصادی کالســیک و نئوکالسیک
که در آنها رفتار و تصمیمگیر اقتصادی ،به عنوان یک امر ثابت در کل عالم در نظر گرفته میشــود.
اقتصاددانهای نئوکالسیک و کالسیک ،رفتار اقتصادی را از بافتار تاریخی و اجتماعی جدا میكردند و
سپس به تحلیل آن میپرداختند .مخالفت کنت با چنین دیدگاهی باعث شد که اقتصاد سیاسی خاصی

کتابشناسی

JJمقدمهای بر فلسفه پوزیتیو

سال1988 :

این کتاب که برای اولین بار در سال  1835منتشر شد
پس از  180ســال هنوز هم اثــری خواندنی در چارچوب
«تاریخ اندیشه بشری» به حساب میآید .از شانس بد کنت،
مشــهورترین بخشی که از این کتاب در ذهن همه مانده،
امروز به اسم «خطای معروف کنت» شناخته میشود .کنت
در این کتاب نوشــتهبود که مردم هرگز ترکیبات شیمیایی سیارههای گوناگون را
کشف نخواهند کرد .تقریبا  30سال از این ادعای بزرگ او گذشته بود که با استفاده
از طیفسنجی ،شناخت ترکیبات سیارههای مختلف آغاز شد .گرچه ادعاهای جزئی
کنت تقریبا رد شدهاند ،اما ساختار نگاه او هنوز هم برای خیلیها جذاب است.

توسط او راهاندازی شود که تا به امروز هم توان تحلیلی نسبتا باالیی دارد.
JJاقتصاد سیاسی کنتی
جان الیوت کرنز ،اقتصاددانی است که لقب «آخرین اقتصاددان کالسیک» را به دوش میکشد .کرنز
در نوشــتهای تحت عنوان «کنت و اقتصاد سیاسی» تحلیل خاصی از جایگاه کنت به دست میدهد.
کرنز میگوید هیچ اقتصاددانی در قرن هجدهم نتوانسته حرفهای بحثبرانگیزی به اندازه کنت بزند،
و از ســوی دیگر نظریهها و نظامهایی که به او نسبت میدهند،
تفاوتی آشکار با آثار خود او دارد .اهمیت کنت به حدی است که
گرچه بسیاری از نظرات او مغشوش و غیرشفاف بوده ،اما بسیاری
از افراد ،چه موافق پوزیتیویسم باشند و چه مخالف آن ،سمپاتی
عمیقی را در بسیاری از نکات با کنت احساس میکنند .گرچه
بسیاری افراد هنوز هم کنت را به عنوان یک اقتصاددان بازشناسی
نمیکنند ،برای درک دیدگاه تکاملی پوزیتیویستی او کافی است
به یکی از ایدههای کلیدیاش بپردازیم« :قانون مراحل سهگانه».
این قانون که توسط کنت در مجموعه نوشتههای «درسهایی
درباره فلســفه پوزیتیو» توسعه داده شدهاست ،ادعا میکند که
جامعه به عنوان یک کل ،و هر علم مشــخصی ،در سه مرحله
ذهنی رشد میکند )1 :مرحله الهیاتی )2 ،مرحله متافیزیکی و
 )3مرحله پوزیتیو .مرحله الهیاتی به توضیح خدایگان تشخص
یافته در باورهای بســیار قدیمی میپردازد .در زمانهای بسیار
قدیم ،مردم باور داشتند که تمام پدیدههای موجود در طبیعت
مخلوق یک وجود فراطبیعی بودهاست .انسانها نتوانستند که
دالیل طبیعی پدیدههایی گوناگون را کشــف کنند ،به همین
خاطر هریک از آنها را به قدرتی آسمانی نسبت دادند و برای هر
آگوست کنت
پدیده خدایی را متصور شدند .مرحله متافیزیکی در امتداد همان
مرحله الهیاتــی قرار میگیرد .مرحله متافیزیکی در اصل خود،
اوایل سال 1798میالدی بود که
تبیین مفاهیم انتزاعی غیرشخصی است .همین مسئله با توضیح
آگوستکنتدرشهرمونتپلیه
مفهوم خدا آغاز شــد .زمانی که خدا دیگر به معنای «پروردگار
فرانسه به دنیا آمد .او در خانوادهای
محافظهکار دوران کودکی خود
دریا» یا «خدای خورشید» نبود ،تبدیل به مفهومی انتزاعی شد
را گذراند و از نزدیک تجربه
که از دل خود طبیعت را به پیش میراند .تفکر متافیزیکی دیگر
«جمهوری اول» را داشت .کنت
به خدایی شخصیسازیشده کاری نداشت و آن را قبول نمیکرد.
در سال 1814وارد مدرسه بسیار
این نوع تفکر تنها با فلسفه غرب همراه نمیشد ،بلکه در بسیاری
قدرتمنداکولپلیتکنیکپاریس
شد ،اما تنها 2سال بعد که این
باورها و ادیان شرقی مانند هندوییسم هم موجود بود .مرحله سوم
شد،
دانشگاهتوسطبوربونهاتعطیل
که مرحله پوزیتیو یا مرحله علمی نام دارد ،به تبیین علمی جهان
مجبور شد از دانشگاه خارج شود و در
تکیه میکند .این تبیین بر اساس مشاهده ،آزمایش و مقایسه
پاریس به تدریس خصوصی ریاضی
صورت میگیرد .کنت بر این نظر بود که ممکن اســت که هر
بپردازد.کنترفتهرفتهشهرتیبه
سه مرحله به صورت همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند،
عنوانیکجامعهشناسوفیلسوف
دستوپا کرد و نهایتا در سال1857
اما به هر حال تحلیل علمی تنها محدود به مرحله نهایی است و
60
در همان شهر پاریس ،وقتی هنوز
جامعهشناسی و زیرشاخهاش یعنی علم اقتصاد هم نمیتواند از
ساله هم نشده بود ،درگذشت.
این مرحله خارج شود.

ِ
مفهوم کارایی بازار را نمیتوان رد کرد ،مگر مدل تعادل بازار (یعنی سازوکارهای تعیین قیمت) را هم رد کنیم .این مفهوم که «مسئله فرضیات
فاما نشان داد که
متصل» نامیده میشود ،از آن زمان تاکنون پژوهشگران را به خود مشغول کرده است .به نظر فاما ،زمانی که واقعیت با پیشبینیهای یک مدل فاصله میگیرد،
تنها نمیتوان از آن نتیجه گرفت که بازار کارایی ندارد ،بلکه باید چنین نتیجهای هم گرفت :مدل هم نقایصی دارد.

ایـدههـا

[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و بورس]

مشکل از واقعیت بازار است ،یا مدلهای روی کاغذ؟

یوجین فاما میگوید مدلها هم ناقص هستند
یوجین فاما
یوجین فاما در زمستان1939
درقلبعلمیآمریکابهدنیا
آمد :بوستون .نیاکان او همگی
ازمهاجرانیایتالیاییبودندکه
در اوایل قرن بیستم به آمریکا
آمدهبودند .جالب اینجاست
که مدرک کارشناسی خود را در
رشته زبان رومی گرفت و برای
تحصیالتتکمیلیبودکهبهکل
تغییر رشته داد .او هم کارشناسی
ارشد و هم دکتری خود را از
دانشگاه شیکاگو گرفت و اینبار
براقتصادوفاینانسمتمرکزشد.
دستآوردهای بسیار بزرگ
او باالخره به بار نشستند و در
سال ،2013به همراه الرس پیتر
هانسن و رابرت شیلر ،موفق به
دریافت نوبل اقتصاد شد .فاما که
ماه پیش تولد 80سالگی خود را
جشن گرفته ،در حال حاضر یکی
از تاثیرگذارترین اقتصاددانان
جهان به شمار میآید.

کتابشناسی

یوجین فاما ،اقتصاددانی آمریکایی است
که بیش از هــر چیزی به خاطر آثاری که
در زمینههایی نظیر فرضیه بازار کارا ،نظریه
سبد سهام مدرن و قیمتگذاری دارایی از
خود بر جای گذاشــته ،مشهور است .فاما
از زمانــی که بر روی تــز دکتری خود کار
میکرد ،فرضیه بازار کارا را مطرح کرد .در
سال  1965تحلیلی از رفتار قیمتهای بازار
بورس منتشــر کرد ،و مدعی شد که این
قیمتها ویژگیهای «توزیع دم کلفت» از
خود نشان میدهند .از این مسئله چنین
نتیجه گرفت :جابهجاییهایی شدید بیش
از مقداری رخ میدهند که با فرض گرفتن شرایط نرمال پیشبینی
میشود .به مرور زمان ،فرضیه بازار کار ،تبدیل به نظریهای در اقتصاد
ت داراییها به طور کامل تمام
مالی شد که بیانگر این مسئله بود :قیم 
اطالعات موجود را نمایش میدهند .کاربست مستقیم این نظریه این
است که هرگز نمیتوان به صورتی پیوسته و بر اساس تنظیم ریسک،
بازار را شکست داد زیرا قیمتهای بازار تنها به اطالعات جدید واکنش
یدهند.
نشان م 
فاما در سال  1970در مقالهای تحت عنوان «بازارهای سرمایهای
کارا» دو مفهــوم را معرفی کرد کــه از آن زمان تاکنون در بازارهای
کارا استفاده میشوند .در وهله اول سه نوع مختلف کارایی را معرفی
کرد )1 :قوی )2 ،نیمهقوی و  )3ضعیف .این انواع با توجه به دســته
اطالعاتی که در جهتگیری قیمتها لحاظ میشــوند ،توضیح داده
شدهاند .در حالت کارایی ضعیف ،مجموعه اطالعات تنها قیمتهای
تاریخیاند که میتوانند از تاریخچه جهتگیری قیمتها پیشبینی
شوند و سودآور هم نیستند .کارایی نیمهقوی به حالتی میگویند که
تمامی اطالعات عمومی پیشــاپیش در قیمتها خود را نشان داده

JJمبانی فاینانس
سال1976 :

پس از گذشت بیش از  40سال هنوز هم این کتاب فاما به عنوان مقدمهای
بســیار خواندنی بر تحلیل کمی و نظریه فاینانس شناخته میشود .در بین
شاخههای مختلف علم اقتصاد ،فاینانس ،به لحاظ رابطهای که بین نظریه و
واقعیت وجود دارد ،همواره جایگاهی خاص داشته .هدف این کتاب هم ارائه
نظریه فاینانس است و به منظور تست کردن این نظریه هم ،مثالهایی تجربی
آورده شده .مهمترین بخش فاینانس ،مطالب مربوط به تصمیمگیری سبد سهام از سوی سرمایهگذاران
و قیمتگذاری اوراق بهادار در بازارهای ســرمایه است .این کتاب هم به سهم بسیار زیاد و درخشان
خود به همین مسائل پرداختهاست .با چنین کتابی ،اصال جای تعجب نیست که امروزه فاما به عنوان
مهمترین اقتصاددان در زمینه تصمیمگیری سبد سهام ،شناخته میشود.
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باشند؛ اطالعاتی مانند اعالنهای شرکتها
یا آمار و ارقام مربوط به درآمد ساالنه آنها.
در وهله نهایی هم کارایــی قوی را داریم.
این حالت شــامل اطالعات خصوصی هم
میشــوند و این اطالعات در جهتگیری
قیمتها دخیل شدهاند .بر مبنای این دوره
اطالعات انحصارگرایانه شامل سود نخواهند
شد .به عبارت بهتر ،به نظر فاما در جهانی
که کارایی بازار قوی داشته باشد ،معامالت
درونی و پنهان ،توانایی تولید سود نخواهند
داشــت .فاما ،جدای از این دستهبندیها،
نشان داد که مفهو ِم کارایی بازار را نمیتوان
رد کرد ،مگر مدل تعادل بازار (یعنی سازوکارهای تعیین قیمت) را هم
رد کنیم .این مفهوم که «مسئله فرضیات متصل» نامیده میشود ،از
آن زمان تاکنون پژوهشــگران را به خود مشغول کرده است .به نظر
فاما ،زمانی که واقعیت با پیشبینیهای یک مدل فاصله میگیرد ،تنها
نمیتــوان از آن نتیجه گرفت که بازار کارایی ندارد ،بلکه باید چنین
نتیجهای هم گرفت :مدل هم نقایصی دارد.
JJمدل جدید قیمتگذاری دارایی
یوجیــن فاما ،که تا پیــش از این هم به عنــوان یک اقتصاددان
جنجالی ،نامی برای خود دست و پا کردهبود ،همراه با اقتصاددانی دیگر
به نام ِکنِت فرنچ ،مدلی را ارائه داد که باز هم نام او را در صدر لیست
اقتصاددانان جذاب زمانه مســتقر کرد .در اقتصاد مدلی داریم تحت
عنوان «مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای» ( .)CAPMکاربرد
این مدل چه بود؟ ســرمایهگذاران بورس ،به منظور تنوع بخشیدن
مدل  CAPMبا
به سبد ســهام خود ،از این مدل استفاده میکردندِ .
کردن نرخ بازگشــت نظریِ یک دارایی ،به سرمایهگذاران در
تعیین
ِ
تصمیمگیری کمک کرده ،و چراغ راهی بود برای کسانی که از خود
میپرسیدند :آیا این دارایی را به سبد سهام خود اضافه کنم یا نه؟
فاما و فرنچ طی مجموعهای از مقاالت که با هم نوشتهبودند ،مدل
یکرد
 CAPMرا زیر ذرهبین شــک قرار دادند .مدل  CAPMعنوان م 
که ضریب بتای یک سهام به تنهایی میتواند نرخ بازگشت میانگین
آن ســهام را توضیح دهد .فاما و فرنچ در مقاالت خود نشــان دادند
که دو فاکتور دیگر ،باالتر و در ورای ضریب بتای یک ســهام وجود
دارند که میتوانند اختالفهای رخ داده در نرخ بازگشــت ســهام را
تبیین کنند :سرمایهگذاری بازار و «ارزش» .این دو اقتصاددان مشهور
شاهد مثالهای بسیار زیادی هم از الگوهایی مختلف در نر خ بازگشت
میانگیــن داراییهای گوناگون ارائه کردند ،کــه تاکنون به آنها نام
«آنومالی» داده میشد .فاما و فرنچ این به اصطالح «آنومالی»ها را با
مدل جدید خود تبیین کردند؛ مدلی که امروز با نام «مدل سه فاکتوره
فاما -فرنچ» شناخته میشود.

یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و علوم کامپیوتر« ،مسئله ازدواج پایدار» است .مسئله ازدواج پایدار به صورت خالصه چنین صورتی دارد :اگر یک مجموعه مرد
داشته باشیم و یک مجموعه زن ،و افراد هر یک از این دو مجموعه بر اساس اولویتهای خود ،افراد مجموعه مقابل را رتبهبندی کرده باشند ،باید ازدواج بین مرد و
زنی انجام شود که هر کدام ،هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه  1قرار نداده باشند .وقتی چنین شرایطی مهیا شود ،میتوانیم از پایداری ازدواج سخن بگوییم.

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و نظریه بازی ]

چطور همه افراد میتوانند ازدواجی پایدار داشته باشند؟
لوید شپلی الگوریتمی خاص برای حل این مسئله ارائه میدهد
شــاید نام هیچ اقتصاددانی به اندازه
لوید شپلی ،بر روی مدلها و الگوریتمهای
مختلف قرار نگرفته باشد .این اقتصاددان
آمریکایی که در سال  2012موفق به اخذ
نوبل اقتصاد شد ،یکی از تاثیرگذارترین
چهرههای اقتصاد ریاضیاتی و نظریه بازی
است.
یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و
علوم کامپیوتر« ،مســئله ازدواج پایدار»
اســت .مســئله ازدواج پایدار به صورت
خالصه چنیــن صورتــی دارد :اگر یک
مجموعه مرد داشته باشیم و یک مجموعه
زن ،و افراد هر یک از این دو مجموعه بر اساس اولویتهای خود ،افراد
مجموعه مقابل را رتبهبندی کرده باشند ،باید ازدواج بین مرد و زنی
انجام شود که هر کدام ،هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه  1قرار نداده
باشند .وقتی چنین شرایطی مهیا شود ،میتوانیم از پایداری ازدواج
سخنبگوییم.
برای حل این مســئله الگوریتمهای مختلفی تاکنون پیشــنهاد
شــدهاند و از ظاهر قضیه هم معلوم است که چنین مثالی در دنیای
واقعی ،کاربردهای بسیار زیادی دارد .معروفترین مثال واقعی از چنین
مسئلهای تخصیص دانشجویان پزشکی به نوبتهای بیمارستانی است.
سال  2012بود که نوبل اقتصاد به لوید شپلی و الوین راث به خاطر
«نظریه تخصیص پایدار و کاربردش در طراحی بازار» داده شد.
ســال  1962بود که دیوید گِیل و لوید شپلی ثابت کردند که به
ازای هر تعداد برابر از زن و مرد ،همواره راهی برای حل این مســئله
وجود دارد و میتوان تمام ازدواجها را پایدار ساخت .این روش امروزه
با نام الگوریتم گیل -شپلی شناخته میشود .این الگوریتم سه مرحله
مختلف دارد :در مرحله اول ،هر مرد ،از زنی که بیش از بقیه دوست
دارد ،خواستگاری میکند و زن به خواستگار مورد نظرش «شاید» و به
باقی خواستگارها «خیر» پاسخ میدهد .در این مرحله هر زنی با مرد
مورد عالقه خود «نامزد» شده و بالعکس.
در مرحله بعد ،هر مردی که تاکنون نامزد پیدا نکرده ،به زن مورد
عالقهاش  -چه نامزد داشته باشد ،چه نداشته باشد -پیشنهاد ازدواج
میدهد .زن هم اگر نامزد نداشته باشد ،یا این مرد جدید را به نامزد
فعلیاش ترجیح دهد با «شاید» پاسخ میدهد .در نهایت هم این دورها
آنقدر تکرار میشوند که همه نامزد داشته باشند.
این الگوریتم ادعا میکند که در نهایت همه ازدواج خواهند كرد
و تمــام ازدواجها هم پایدار خواهند بود .طی نیم قرن اخیر ،جدای از
الگوریتمهای دیگر ،گامهای بسیاری برای بهینهسازی این الگوریتم
صورت گرفتهاست .بهینهسازی یک الگوریتم به معنی کمتر کردن
مراحل محاســباتی آن است ،تا در صورت پیادهسازی در یک فضای
واقعی ،با سرعت بیشتری به پاسخ برسد.

JJارزش شپلی
«ارزش شپلی» طرح یک راه حل در نظریه
بازی است .این طرح اولینبار در سال 1953
توســط لوید شپلی مطرح شد .بر اساس این
طــرح ،به هر یک از بازیکنان همدســت در
نظریه بازی ،توزیعی خاص از مجموع ارزش
افزوده تولید شده توسط همه بازیکنان ،ارائه
میشــود« .ارزش شــپلی» با مجموعهای از
ویژگیهای مطلوب شناخته میشود .هارت
در ســال  1989این طرح را به شکلی کامل
بررسی کرد .برای فهمیدن دقیق این طرح،
باید ســری بزنیم به چینش آن :مجموعهای
از بازیکنان در همکاری با هم دســتاوردی به صورت مجموع حاصل
میکنند .از آنجایی که ممکن است برخی از بازیکنان تاثیر بیشتری
در این اتحاد یا قدرت چانهزنی باالتری نسبت به دیگران داشته باشند،
در هر بازی خاص ،چه توزیع خاصی از ارزش افزوده تولید شده ،باید به
دست بیاید؟ به بیان دیگر :در یک همکاری ،اهمیت هر بازیکن چقدر
است ،و یک بازیکن مشخص باید توقع معقوالنه چه میزان عایدی را
داشــته باشد؟ «ارزش شپلی» یک پاسخ ممکن به این سوال را ارائه
میدهد .تاثیر این طرح شپلی خود را در بازیهایی که بر اساس تقسیم
هزینه ایجاد میشوند نشان میدهد .این بازیها با توابع هزینهای سر
و کار دارند .در این بازیها ،قاعده تقسیم هزینه که «هزینه آنارشی» را
بهینهسازی میکند ،و در ادامه آن پایداری قیمتها پدید میآید ،دقیقا
قاعدهای مبتنی بر «ارزش شپلی» است.
در تاثیر لوید شپلی همین نکته بس است که تقریبا  60سال پس
از چنین طرحها و نظریات درخشانی ،هنوز هم قابلیت دفاع و کاربرد
آنها در بسیاری از تصمیمات اقتصادی وجود دارد.

لوید شپلی
لوید شپلی در ژوئن 1923در
شهرکمبریجایالتماساچوست
آمریکا به دنیا آمد .او که
تحصیالت خود را در آکادمی
فیلیپساکسترآغازکردهبود،
برای تکمیل کارش ابتدا به
دانشگاه هاروارد و در نهایت به
منظورگرفتندکتریبهدانشگاه
پرینستون رفت« .ارزش شپلی»
از پایاننامه دکتری او بیرون آمد
و از همان سال  1953نام او را در
بینچهرههایمهماقتصادقرار
داد .در سال ،2012در حالیکه
 89سال سن داشت ،موفق به
دریافت جایزه نوبل اقتصاد
شد و 4سال بعد ،یعنی در بهار
 2016درگذشت .او پیشتر
از نوبل جایزه نظریه جان فون
نیومان را هم در سال 1981برده
بود .فهرست بلندی از مدلها و
الگوریتمهایاقتصادی،نامشپلی
را در عنوان خود دارند.

کتابشناسی
JJارزشهای بازیهای غیر اتمی
سال1974 :

«ارزش شــپلی» که مربوط به بازیهایی با چندین شخصیت است و این
شخصیتها را در حالتی «همدستانه» با هم قرار میدهد ،تا پیش از انتشار این
کتاب به اندازه کافی توجهها را به خود جلب کردهبود .این کتاب ،مفهوم ارزش
در نظریه بازی را ،به طبقههای بازیهای غیراتمی هم کشاندهاست .تا پیش
از این کتاب« ،ارزش شپلی» درباره بازی با بازیکنانی محدود ،کاربرد داشت.
در این کتاب با رفتن سراغ بازیهای غیراتمی ،مجموعه بینهایتی از بازیکنان در نظر گرفته میشود،
که در آن هیچ بازیکن منفردی اهمیت خاصی ندارد .این کتاب در وهله اول بیشتر مربوط به ریاضی
و علوم کامپیوتر است تا اقتصاد ،و برای مطالعه آن باید آشنایی مقدماتی با توابع عملگر خطی وجود
داشته باشد.
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ناکارایی
در مدل همپوشانی نسلی دیاموند ،تمایل افراد به پسانداز ،بیش از مقداری است که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد .این مسئله منجر به
ِ
دینامیکی میشود .دیاموند در سال  ،1965مدل رمزی-کاس-کوپمانز را با یک عامل که عمری محدود دارد ،گسترش داد .در نسخه او ،چینش
سیستم به گونهای است که افراد جدید به صورت پیوسته به دنیا میآیند و پیرترها میمیرند.

ایـدههـا

[  5ایــده بزرگ  .4اقتصاد و جامعه ]

چهچیزی در رفتار اقتصادی مردم تاثیرگذار است؟
پیتر دیاموند پیشبینی افراد از رفتار دیگران را عاملی بسیار مهم در فعالیت اقتصادی میداند
پیتر آرتور دیاموند ،اقتصاددانی آمریکایی
است که نامش بیش از هر چیز به «تامین
اجتماعی» گره خورده .دیاموند که بیشترین
حجم تحلیلهایــش را بر تامین اجتماعی
متمرکز ســاخته بود ،در سال  2010موفق
شــد همراه با دِیل مورتنسن و کریستوفر
پیساریدیس نوبل اقتصاد را دریافت کند.
دیامونــد تاکنون ســهم بســیاری در
حیطههای گستردهای از علم اقتصاد داشته
که شــامل بدهی دولت و تجمیع سرمایه،
بازارهای ســرمایهای و تقســیم ریســک،
مالیاتبندی بهینه ،جســتوجو و تطبیق
بازارهای کار و بیمههای اجتماعی میشــود .یکی از حیطههایی که
دیاموند در آنها سهم بسزایی داشته ،مدل همپوشانی نسلی است .این
مدل که  OLGهم نامیده میشود یکی از چارچوبهای اصلی تحلیلی
در مطالعه دینامیک اقتصاد کالن و رشد اقتصاد است .پیش از مدل
 ،OLGمدل رشد نئوکالسیک رمزی-کاس-کوپمانز استفاده بیشتری
داشت که در آن ،افراد عمری بینهایت دارند .در مدل  OLGهر فرد
عمری محدود دارد .چقدر محدود؟ آنقدر که با یک دوره زندگی فرد
بعدی همپوشانی پیدا کند .دیاموند سهم زیادی را در تصحیح و تغییر
این مدل به خود اختصاص داده .در نسخه او از این مدل ،تمایل افراد به
پسانداز ،بیش از مقداری است که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد .این
ناکارایی دینامیکی میشود .دیاموند در سال ،1965
مسئله منجر به
ِ
مدل رمزی-کاس-کوپمانز را با یــک عامل که عمری محدود دارد،
گسترش داد .در نسخه او ،چینش سیستم به گونهای است که افراد
جدید به صورت پیوسته به دنیا میآیند و پیرترها میمیرند .دیاموند
چارچوب کار خود را از پائول ساموئلســون گرفتهبود و ساموئلسون
درباره مدلش گفتهبود« :مدلی دقیق از مسئله مصرف -وام».
به نظر دیاموند ،از آنجایی که افراد در سطوح مطلوبیت مختلف،

پیتر آرتور دیاموند
 29آوریل ،1940پیتر دیاموند
در شهر نیویورک آمریکا به دنیا
آمد .پدربزرگ و مادربزرگ
او در ابتدای قرن بیستم به
آمریکا مهاجرت کردهبودند.
او کارشناسی خود را در رشته
ریاضی از دانشگاه ییل گرفت
و برای گرفتن مدرک دکتری
به دانشگاه مشهور MITرفت،
و نهایتا در سال 1963موفق
به انجام این کار شد .در سال
 ،2010نوبل اقتصاد را به خاطر
«تحلیلی که از بازار ،همراه
بااصطکاکهایپژوهشی
ارائه دادهبود» دریافت کرد.
«پروفسورموسسه»باالترین
درجهای است که یک استاد
دانشگاه MITمیتواند کسب
کند ،و دیاموند در حال حاضر با
این درجه مشغول به تدریس
است .او در سال  2011به
دلیل درگیریهایسیاسی با
جمهوریخواهان ،عضویت در
هیئت رئیسه فدرال رزرو را
نپذیرفت.

کتابشناسی
JJنجات تامین اجتماعی :رویکردی متعادل
سال2002 :

تامین اجتماعی یکی از موفقترین برنامههای دولتی آمریکا است .این برنامه
تاکنون توانسته میلیونها آمریکایی را از فقر در سنین باال ،یا ازکارافتادگی،
یا پس از مرگ نانآور خانواده ،نجات دهد .حتی جرج بوش هم گفتهبود که
«تامین اجتماعی یکی از بزرگترین دســتآوردهای دولت آمریکا ،و یکی از
عمیقترین تعهدات دولت به مردم آمریکا است ».این برنامه علیرغم موفقیت
بسیار زیادی که تا  10سال پیش داشت ،دو مشکل اساسی را هم در دل خود حمل میکرد :کسری
بودجه در بلندمدت و تنظیمات بسیار سخت .تحلیل این دو مشکل اساسی موضوع اصلی این کتاب
است .همین چند خط توصیف احتماال خواندن این کتاب را به وظیفهای برای همه ما بدل بسازد.
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به دنیا میآیند ،نمیتوان به روشــنی «رفاه
اجتماعی» را ارزیابی کرد .یکی از نتایج اصلی
مقاله دیاموند در این زمینه این اســت که
تعادلی که مرکززدایی شده باشد ،میتواند
کارایی پارتو داشته باشد ،حتی اگر پیش از
آن ناکارا بوده باشد.
JJمدل نارگیلی
در مــدل نارگیلی دیامونــد ،چگونگی
عملکــرد یک اقتصاد پژوهشــی که در آن
تجارتکننــدگان نمیتوانند بــه صورت
آنی شــریکی برای خود پیدا کنند ،تحلیل
میشود .این مدل برای اولین بار در سال  ،1982از طریق مقالهای در
ژورنال اقتصاد سیاسی ،معرفی شد.
محتوای اصلی این مدل ،این اســت که انتظارات مردم از سطح
فعالیت مجموع ،نقشی حیاتی در تعیین همان سطح فعالیت اقتصادی
بازی میکند .این مدل تاکنون به روشهایی گوناگون تفسیر شدهاست
که از بین آنها بیشترین تفسیر درباره بازار کار استفاده میشود .طبق
این کاربست ،آنچیزی که نرخ طبیعی بیکاری نامیده میشود ،چیزی
یکتا و منحصر به فرد نیســت ،و حتی اگر منحصر به فرد هم باشد،
ممکن اســت کارا نباشد .مدل دیاموند به نفع اقتصاددانان نوکینزی
استفاده میشد .آنها این عقیده را داشتند که مدل نارگیلی دیاموند
توانی بالقوه برای توضیح منشأ «ناکامی در هماهنگی» ایجاد میکند،
و با اســتفاده از این مدل میتــوان توضیح داد که چــرا بازارها در
شفافسازی خود ناتوان هستند.
نــام این مدل ،از تصور اولیه دیاموند میآیــد .او یک جزیره را در
ن افرادی زندگی
نظر گرفتهبود ،که نماد اقتصادی بسته است ،و در آ 
میکنند که فقط نارگیل مصرف میکنند .نارگیلها از طریق «چیده»
شــدن از درختان ســاحلی ،به دســت میآیند و در واقع «تولید»
میشــوند .به خاطر تابویی که در این جزیره وجود دارد ،شخصی که
نارگیلی میچیند نمیتواند آن را به تنهایی مصرف کند ،بلکه باید به
دنبال شخصی دیگر باشد که او هم نارگیل چیده .این دو شخص باید
نارگیلهای خود را معامله کنند ،تا بتوانند آنها را بخورند .نکته کلیدی
در اینجا نهفتهاســت که وقتی شخصی یک درخت پیدا میکند ،از
آنجایی که باال رفتن از این درخت هزینهبر اســت ،تنها در صورتی
از درخت باال میرود که افرادی دیگر که حاضر به انجام چنین کاری
باشند ،به اندازه کافی در جزیره حضور داشته باشند .اگر کسی دیگر
وجود نداشــته باشــد که حاضر به باال رفتن از درخت باشد ،آنگاه
امکان معامله و مصرف نارگیل نیز به صفر خواهد رسید و این عمل
صورت نخواهد گرفت .دیاموند بر همین اساس ،نتیجه مهم خودش را
میگرفت :پیشبینی افراد ،از رفتار اقتصادی دیگران ،نقشی اساسی در
تعیین نتیجه نهایی بازی میکند.

تجارب بهدستآمده از خصوصیسازی خیلی یکدست نبوده و ترغیب بنگاههای خصوصی به ارائه عملکردی مطلوب ،دشوارتر از آن چیزی است که پیشبینی میشد .این مسئله دو دلیل اصلی
دارد .اول اینکه بسیاری از بازارها تحت سلطه چند بنگاه بسیار قدرتمند هستند که کامال بر قیمتها ،حجم و کیفیت تاثیر میگذارند .این مسئله در اقتصاد اولیگوپولی نامیده میشود که البته نظریه
سنتی اقتصاد اصال با آن کاری ندارد .دومین مشکل این است که نهادهای مقرراتگذار درباره هزینهها و کیفیت کاالها و خدمات بنگاهها ،با کمبود اطالعات روبهرو هستند.

[  5ایده بزرگ  .5اقتصاد و سیاســتگذاری ]

آیا با چند قاعده ساده میتوان بازار را مقرراتگذاری کرد؟
ژان تیرول به ما میگوید که استفاده از قواعد سادهانگارانه ،بیشتر ضرر میرساند تا سود
آکادمی نوبــل او را چنین معرفی میکند:
«ژان تیرول یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان
زمانه ماســت .او به لحاظ پژوهشهای نظری،
سهمی بســیار مهم در بسیاری از حیطههای
مختلــف را بــه خــود اختصــاص داده ،که
مهمترینشان شفافسازی درک ما و چگونگی
مقرراتگــذاری صنایع با چند بنگاه قدرتمند
است ».چه فعالیتهایی باید به عنوان خدمات
عمومی انجام گیرند و کدامیک باید در اختیار
بنگاههای خصوصی بمانند؟ این سوال همیشه
موضوعیت دارد .خیلی از دولتها انحصارهای
عمومی خود را به روی ســهامداران خصوصی
گشــودهاند .این مســئله به صنایعی مانند خطوط راهآهن ،بزرگراهها،
منابع آب ،پست و ارتباطات  -و همچنین ارائه آموزش و درمان -کشیده
شدهاست .تجارب به دست آمده از خصوصیسازی خیلی یکدست نبوده
و ترغیب بنگاههای خصوصی به ارائه عملکردی مطلوب ،دشــوارتر از آن
چیزی اســت که پیشبینی میشد .این مسئله دو دلیل اصلی دارد .اول
اینکه بسیاری از بازارها تحت سلطه چند بنگاه بسیار قدرتمند هستند که
کامال بر قیمتها ،حجم و کیفیت تاثیر میگذارند .این مسئله در اقتصاد
اولیگوپولی نامیده میشود که البته نظریه سنتی اقتصاد اصال با آن کاری
ندارد .دومین مشــکل این است که نهادهای مقرراتگذار درباره هزینهها
و کیفیــت کاالها و خدمات بنگاهها ،با کمبود اطالعات روبهرو هســتند.
همین مسئله ،عمدتا باعث میشود که بنگاههای مقرراتبندیشده ،مزیتی
طبیعی پیدا کنند .در دهه  80میالدی ،یعنی پیش از اینکه تیرول اولین
پژوهشش را منتشر کند ،تحقیقات درباره مقرراتگذاری عمدتا پراکنده
افراطی انحصاری و
بودند و بیشتر تمرکزشان بر این نکته بود :در دو حالت
ِ
رقابت کامل ،دولت چگونه میتواند مداخله و قیمتگذاری را کنترل کند؟
در آن زمان همه قانونگذاران اقتصادی ،به دنبال قواعدی ساده بودند
که برای همه صنایع کاربرد داشته باشد .تحقیقات تیرول نشان داده که
چنین قواعدی ممکن است در برخی شرایط به درستی جواب بدهند ،اما
در شرایط دیگر ،بیشتر مضر هستند تا مفید .رسیدن به این نتیجه که هر
قاعدهای همیشــه نتیجهای مثبت ندارد ،نیازمند نظریهای جدید بود که
در آن بازارهای اولیگوپولی بهتر تبیین شوند ،زیرا حتی خصوصیسازی
گســترده هم توانایی ایجاد فضای الزم را ندارد ،مگر برای تعدادی بسیار
اندک از بنگاهها .همچنین به نظریهای جدید نیاز بود برای مقرراتگذاری
در شرایطِ «اطالعات نامتقارن» ،زیرا مقرراتگذاران معموال دانش کمی از
شرایط بنگاه دارند.
JJچوب جدید جادو
پژوهش تیرول ،روشهای علمی جدیدی را به طور مشخص در نظریه
بازی و نظریه قرارداد ایجاد کرد .این نظریات امیدهای بســیاری را برای
کاربردهای عملی در سیاستگذاریهای اقتصادی زنده کردند .نظریه بازی

به مطالعه نظاممند این مسئله کمک میکرد،
که چگونه بنگاهها به شــرایط مختلف و رفتار
یکدیگر واکنش نشــان میدهند .در ادامه از
این نظریات برای مقرراتگذاری مناســب این
بنگاهها استفاده میشد .مبنای مقرراتگذاری،
نظریه جدید قراردادهای محرکی بین طرفین
با اطالعاتی متفاوت اســت .با اینحال ،گرچه
بســیاری مردم میتوانند پرســشهای این
پژوهش را درک کنند ،حل کردن آنها بسیار
دشوار است .تیرول در دو مطالعه مجزا  -یکی
همراه با پاتریک ِری ،در سال  1986و دیگری
همراه با اولیور هارت در سال  -1990نشان داد
که یک عقیده بسیار رایج در اقتصاد هیچ توجیهی ندارد .کدام عقیده؟ اگر
شخصی یک مونوپولی داشته باشد ،آن هم در زمینهای که پیوندی مهم
با زنجیره تولید حســاب میشود ،چه اتفاقی میافتد؟ آن عقیده قدیمی
میگفت که چنین شــرکتهایی در زمینه خودشان به راحتی سودهای
انحصاری به دست میآورند ،اما رقابت مانع از این میشود که از جایگاهشان
در پیوند بعدیِ زنجیره تولید سودی ببرند .تیرول میگفت که تسلط پیدا
کردن بر یک پیوند در یک زنجیره ،به آن مونوپولی اجازه کســب سود از
بــازار پیون ِد بعدی را هم میدهد .ژان تیرول همراه با همکارش ،ژان ژاک
الفونت ،که اکنون درگذشته ،در سال  1986کمکی بسیار زیاد به نظریه
مقرراتگذاری کردند .آنها نشان دادند که اگر مجموعهای از قراردادهای
هوشمندانه تولید داشته باشیم ،میتوانیم مسئله اطالعات متقارن را در
بازار دور بزنیم .در این حالت دیگر نباید نگران این مسئله باشیم ،که نها ِد
مسئول مقرراتگذاری دانش کافی و کامل از هزینهها و گزینههای فنی
تولی ِد مونوپولی نداشته باشد .پیشتر گفته شد که این مسئله همیشه یکی
از جدیترین تهدیدهای مقرراتگذاری بوده ،اما تیرول سهمی جدی در
رفع همین مشکل داشت ،و اتفاقا بنابر گزارش خود آکادمی نوبل ،یکی از
دالیل اصلی دریافت جایزه نوبل اقتصاد توسط تیرول هم همین بود.

ژان تیرول
ژان تیرول در ماه آگوست سال
 1953در شهر تروای فرانسه
به دنیا آمد .در سال 1976و
 1978بهترتیبازپلیتکنیک
پونت
پاریس و دانشگاه فنی ِ
پاریس در رشتههایمهندسی
فار غالتحصیلشدواتفاقا
دانشجویی بسیار موفق و زبده
در مهندسی هم به شمار میآمد.
تیرولتحصیالتتکمیلیخود
را در دانشگاه دوفین پاریس
ادامه داد و در سالهای  1976و
 1978موفق به کسب مدارک
کارشناسیارشد،ومطالعاتی
پیشرفتهتردرزمینهریاضیات
تصمیمگیریشد.اونهایتادر
سال  1981از دانشگاه MIT
دکتری اقتصاد گرفت و تحت
نظراریکماسکین،پایاننامهای
با عنوان «جستارهایی در نظریه
اقتصادی» نوشت .تیرول که
در سال 2014نوبل اقتصاد را
برای تحلیلش از قدرت بازاری
و مقرراتگذاری دریافت کرد،
درحالحاضرعضوهیئتعلمی
دانشگاه تولوز است.

کتابشناسی
JJاقتصاد در خدمت منفعت همگانی
سال2017 :

خود تیرول میگوید «وقتی در سال  2014نوبل اقتصاد را گرفتم ،ناگهان
مردم در خیابان جلوی من را میگرفتند و در مورد مســائل روز از من سوال
میپرسیدند و اصال برایشان مهم نبود که این مسائل چقدر از حیطه تخصصی
و پژوهشی من دور است ».تیرول که حاال از یک اقتصاددان دانشگاهی به یک
روشنفکر مردمی تبدیل شــدهبود ،تمرکزش را بر روی این مسئله گذاشت:
اقتصاددانها و علم اقتصــاد چقدر در جامعه نقش دارند .نتیجه این تمرکز و مطالعات جدید کتاب
«اقتصاد در خدمت منفعت همگانی» است .این کتاب مانیفستی بسیار پرشور برای دنیایی است که در
آن اقتصاد دیگر نه «علمی ماللآور» بلکه نیرویی مثبت در جهت منفعت همگانیاست.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

83

روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

هـا
ایـدههها
اید
جاستین ولفرز
خلعسالح

اجازه بدهید در مورد کنترل اسلحه صحبت نکنیم .باشد؟ برای صحبت
کردن در مورد کنترل اسلحه خیلی زود است .همیشه خیلی زود است.
البته به جز وقتی که خیلی دیر میشود .باید بپذیریم که برای کنترل
حمل سالح شخصی در آمریکا بسیار دیر شده است .این مسئله دیگر
اتفاق نخواهد افتاد .اسلحههای بسیاری در بیرون وجود دارند و حق
حمل سالح شخصی در قانون اساسی کامال تثبیت شده است .کنترل
اسلحه در آمریکا به موقعیت عجیبی همچون مورد ممنوعیت ماریجوانا
بدل شده است.

او درباره کاهش ناگهانی نرخ بهره در هند گفت :سرمایهگذاری باید
به شکل قویتری صورت بپذیرد تا پاسخگوی شرایط باشد .ما برای
اینکه بتوانیم ضعف رشد اقتصاد جهانی را جبران کنیم به تقاضای
داخلی قویتری نیاز داریم .سیاستهای پولی باید مطابق با این
وضعیت باشد .مطالعات ما نشان میدهد این ضعف جهانی همچنان
تداوم خواهد داشت .باید توجه داشت که هندوستان برای تضمین
رشد و ثبات مالی نیازی به تعیین هدف تورمی ندارد.

زندگینامه

زندگینامه

جاســتین ولفرز در  ۱۱دسامبر  ۱۹۷۲به در استرالیا به دنیا آمد .او بین سالهای ۱۹۹۷تا
 ۲۰۰۱در هاروارد دوره دکترای اقتصاد را گذراند .او بعد سالهاتحقیق درباره خوشبختی
در اقتصاد ،در دانشــگاه میشیگان شروع به تدریس اقتصاد کرد و در این ایام با همسر
آینده خود آشنا شد.

راجان در ســال  1963در هند به دنیا آمد .او برای تحصیل همراه با خانواده به اندونزی و بعد از آن
به سریالنکا رفت .سال  1970در بلژیک در یک مدرسه فرانسویزبان درس خواند و  4سال بعد به
هند بازگشت .پس از آن او تحصیالت خود را در هند گذراند و دکترای خود را در رشته بانکداری
دریافت کرد.

موفقیتها

موفقیتها

در سال  ۲۰۰۷او جزو  ۱۳اقتصاددان مشهوری که میتوانند آینده را پیشبینی کنند ،در
نیویورک تایمز معرفی شد و به همین ترتیب شروعی درباره پیشبینی آینده کرد .در سال
 ۲۰۱۴نیز در صندوق بینالمللی پول جزو  ۲۵اقتصاد جوان معرفی شد و به همین ترتیب
شروع به تحلیل و پیشبینی آینده اقتصاد دنیا کرد.

پس از بحران مالی  1997در آسیا ،راگورام به عنوان مدیر صندوق بینالمللی پول آغاز به فعالیت کرد.
راجان که برای پیشبینی بحران مالی جهانی ســال  2008شهرت یافت در سال  2013ریاست بانک
مرکزی هند را به دست گرفت .او در سالهایگذشته به عنوان مشاور بلندپایه در وزارت دارایی هند
فعالیت میکرد .کتاب او درباره بحران مالی در سال  2010جایزه کتاب اقتصادی سال را دریافت کرد.

ویلفردو پارتو
مطلوبیت کاال قابلاندازهگیری نیست
مطلوبیت کاالها و خدمات ،همانند وزن اجسام قابل محاسبه و اندازهگیری
نیست .این موضوع مانع این نخواهد بود که بگوییم و تصریح کنیم که هر
مصرفکننده بهطور عقالیی مقادیر کاالیی را که میخرد انتخاب میکند .در
حقیقت مصرفکننده میداند که مثال برای او کدام ترکیب از کاالها باصرفهتر
از ترکیبات دیگر است؛ با قیمتهای موجود ،کدام مقادیر از کاالها را انتخاب و
مصرف میکند که باصرفهتر باشد.
زندگینامه
او در سال  ۱۸۹۰در سن  ۴۲سالگی به اقتصاد روی آورد و مدت  ۷سال در لوزان به تدریس
اقتصاد پرداخت؛ ولی در ســال  ۱۹۰۰که ثروت زیادی به ارث برد از این کار استعفا داد و
به سوئیس رفت و بقیه عمر را به مطالعه و تحقیق پرداخت .او در  ۱۸۹۳موفق شد خود را
در محضر لئون والراس به عنوان رئیس گروه اقتصاد در دانشگاه لوزان بیابد .تالیفات اصلی
وی «درس علم اقتصاد » ( ،)۱۸۹۶-۱۸۹۷کتاب نخست پارتو که در  ۴۹سالگی نوشته ،و
«کتابچه راهنمای اقتصاد سیاسی » ( )۱۹۰۶هستند.
موفقیتها
ویلفردو پارتو در ســال  ۱۸۴۸در پاریس متولد شد .او فرزند یک تبعیدی از ایتالیا بود .او
تحصیالت خود را در فرانسه آغاز کرد ،ولی آن را در ایتالیا ادامه داد و در ریاضیات و ادبیات
کالسیک تخصص یافت .پارتو در سال  ۱۸۶۹از دانشکده فنی تورین فارغالتحصیل شد و
سپس حدود  ۲۰سالی را بهعنوان مهندس و مدیر دو شرکت راهآهن ایتالیا کار کرد.
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راگورام راجان
هندوستان نیازی به هدف تورمی ندارد
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منموهن سینگ
نابرابری اقتصادی چیست؟
منموهن سینگ و تیمش در تالش برای مغلوب کردن نظام کنترلی و سرکوبگر
که رشد اقتصادی هند را خفه کرده بود ،با تکیه به آزادی بیان ،نیروهای
متفکر داخلی را تجهیز کرد و از نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی
درخواست حمایت مالی و فکری کرد .او معتقد است نظام بازار باید بتواند با
دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر نابرابریهای اقتصادی و نابرابری فرصتها
را کاهش دهد .نابرابری فرصت در دستیابی به امکانات یک جامعه ،مانند
درآمد ،کار ،مسکن و تشکیل خانواده ،دیر یا زود جامعه را در خطر عوامگرایی
اقتدارگرا قرار میدهد.
زندگینامه
او در  ۲۶ســپتامبر ۱۹۳۲در غرب پنجاب به دنیا آمد .منموهن لیسانسش را از دانشگاه پنجاب و
کارشناسی ارشــد را از کمبریج و دکترایش را از آکسفورد دریافت کرد .او بین سالهای  1957تا
 1976استاد دانشگاههای پنجاب ،دهلی نو و جواهر لعل نهرو بود .او مدتی در وزارت اقتصاد هند
فعالیتکرد و در سال  1976وزیر اقتصاد این کشور شد.

موفقیتها
منموهن از سال  2004تا  2014به عنوان نخست وزیر هند خدمت کرد .تقریبا ده سال بود که پست
نخست وزیری هند را در اختیار داشــت .در این مدت اغلب از او به دلیل نداشتن تحکم الزم در
سخنانش انتقاد شده است .ایندیپندنت سینگ را به عنوان محترمترین رهبر جهان انتخاب کرد.
خودرو سواری او یکی از سادهترین خودروهایی است که رهبران جهان تا به امروز داشتهاند و به
همین دلیل شهرت زیادی دارد.

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

دیوید ریکاردو
تولید ملی چیست؟
کل سیستم اقتصادی ریکاردو شامل یک مزرعه بزرگ با عرضه ثابت است
که تنها سرگرم تولید ذرت از طریق استفاده از واحدهای همگن کار و سرمایه
است .این سیستم تنها از طریق روابط متقابل سه گروه كار میكند كه
عبارتاند از :زمینداران ،سرمایهداران و کارگران ،که تولید زمین بین این سه
گروه تقسیم میشود .سهم هریک از این سه گروه در تولید ملی به صورت
اجاره برای زمینداران ،سرمایهداران و دستمزد برای کارگران تعیین میشود.
زندگینامه
دیوید ریکاردو در  18آوریل ســال  1772در لندن به دنیا آمد .او فرزند ســوم از  17فرزند یک
خانواده یهودی پرتغالی بود .اما ریکاردو در سن جوانی دین خود را به کاتولیك تغییر داد .به همین
دلیل رابطهاش با پدرش قطع شــد .بعد از آن ریکاردو به داللی در بورس شهر لندن پرداخت و از
فعالیتهای تجاری خود ثروت بسیار زیاد و از کتابهایی که تالیف میکرد شهرت کمنظیری بهدست
آورد .ریکاردو در  ۱۸۱۹به عنوان نماینده ایرلند در مجلس عوام انگلستان انتخاب شد و تا پایان عمر
( ۱۱سپتامبر سال  )۱۸۲۳نماینده بود.
موفقیتها
ریکاردو نیز مانند آدام اسمیت دیدگاههای خود را در مورد اقتصاد توسعه به صورت غیرسیستماتیک
در کتاب «اصول سیاسی و مالیاتی» به رشته تحریر درآورد .او پس از مطالعه کتاب «ثروت ملل» اثر
آدام اسمیت ،در سال  ،1799به اقتصاد عالقهمند شد ،با ای 
ن وجود ،اولین مقاله اقتصادی او نزدیک 10
سال بعد چاپ شد .کتاب برای اولین بار در سال  ۱۸۱۷به چاپ رسید .این اقتصاددان شهیر از مدافعان
تجارت آزاد بود و برای نخستین بار ایده مزیت نسبی را وارد اقتصاد کرد.

دامبیسا مویو
کمک مالی یک تله است
کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی بیش از اندازه به کمکهای مالی وابسته
میشوند و کمک مالی کردن به تلهای برای گرفتار شدن آنها تبدیل میشود
که در نهایت افزایش میزان فقر را به دنبال دارد .در واقع به دنبال این
کمکهای مالی گاهی فساد ،آشوب در بازار و رها شدن پدید میآید که باعث
میشود افراد نیاز بیشتری به کمکهای مالی پیدا کنند و در نهایت فقر در
میان آنها افزایش پیدا میکند.

راگتار فریش
اقتصادسنجی باید انجام شود
فریش واژه اقتصادسنجی را به معنی استفاده از فنون ریاضی
و آماری برای سنجش فرضیههای اقتصادی ابداع کرد .او طی
دوران پایانی عمر خویش مدیریت چندین پژوهش نظری را در
زمینههای تولید ،برنامهریزی اقتصادی و حسابداری ملی برعهده
گرفت .مشارکت او در پایهگذاری مفاهیم اساسی الگوهای کلی در
باب اقتصاد ،تولید ،رفتار مصرفکنندگان ،شمارههای شاخص و
برنامهریزی اهمیت خاصی دارد.
زندگینامه
فریش در سال  ۱۸۹۵در اوسلوی نروژ به دنیا آمد .بهعنوان کارآموز در مشهورترین مؤسسه تجاری
اســلو -دیوید اندرسن -شروع به کار کرد و در سال  ۱۹۲۰در انتهای دوره کارآموزی ،تبحر خود را
بهعنوان یک طالساز آشکار کرد؛ هنگام شروع کارآموزی طبق درخواست مادرش که معتقد بود
وی باید تحصیالت دانشگاهی نیز داشته باشد ،رشته اقتصاد دانشگاه کاتولیکی اسلو را بهعنوان
کوتاهترین و آسانترین رشته انتخاب کرد و در سال  ۱۹۱۹از دانشگاه اسلو فارغالتحصیل شد.
موفقیت
مدلهــای اقتصاد کالنی که فریش تنظیم کرد و مایل بــود آنها را مدلهای تصمیمگیری بنامد،
مدلهای بزرگی هستند شامل دادهها -ستاندهها و نیز معادالت رفتاری که هیچوقت در عمل از
آنها استفاده نکرده است .فریش خدمات مشاورهای بسیاری برای کشورهای در حال توسعه نظیر
مصر و هلند انجام داد.

کارمن راینارت
بدهی بیش از تولید ناخالص ملی
کشورهایی که بدهی آنها به میزان  90درصد تولید ناخالص داخلی سالیانهشان باشد
رشد پایینتری را در مقایسه با کشورهای با بدهی کمتر تجربه خواهند کرد .تنها بعد از
بیشتر شدن بدهی از تولید ناخالص داخلی کشور است که نزول نرخ رشد اقتصادی آغاز
میشود .بررسی دادههای دو قرن گذشته (از سال 1790تا  )2009نشان میدهد بعد
از افزایش نرخ بدهیها از سطح بحرانی اعالمشده متوسط رشد اقتصادی از  3درصد به
کمتر از  1.7درصد رسیده است .در واقع تا زمانی که بدهی به نقطه بحرانی نرسد ،عاملی
بیخطر برای اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد بود.

زندگینامه

زندگینامه

زن اهل زامبیا و متولد دوم فوریه  1969است .او نویسنده سه کتاب بسیار
دامبیسا مویو ،اقتصاددان ِ
مهم و بحثبرانگیز «کمک مرده»« ،غرب بازنده» و «برنده زیادهخواه» است که از جمله کتابهای
پرفروش در فهرست نیویورکتایمز نیز بودهاست .او در رشتههایشیمی و مدیریت کسب وکار
تحصیل ،و دکترای اقتصاد خود را از دانشــگاه آکسفورد دریافت کرده است .این زن اقتصاددان
آفریقایی موفق شده به بانک جهانی نیز راه پیدا کند .او در شرکت گلدمن ساکس کار میکرد و در
حال حاضر عضو هیئت مدیره بارکلیز است .مویو تمرکز خود را در ابتدا بر روی اقتصاد کشورش قرار
داد اما به اقتصاد سایر نقاط دنیا نیز پرداختهاست.

کارمن راینارت متولد  7اکتبر  ،1955یکی از برجستهترین اقتصاددانهای زن در دنیاست .برخی
حتی او را تاثیرگذارترین اقتصاددان زن زنده در زمینه اقتصاد کالن میدانند .راینارت سمتهای
مختلفی در معروفترین دانشگاهها از جمله دانشگاه مریلند و همچنین موسسههای بزرگ اقتصادی
در دنیا داشتهاســت .کارمن پس از تحصیل در دانشگاه کلمبیا ،به عنوان اقتصاددان ارشد در ب ِئر
استرنز ،مدرسه کندی هاروارد و صندوق بینالمللی پول کار کرده است .او یکی از نویسندگان کتاب
«این بار اوضاع فرق میکند :هشت قرن حماقت مالی» و «رشد در زمان بدهی» است.

موفقیت
دامبیسا مویو از منتقدان سرسخت کمکهای مالی اقتصادهای بزرگ به کشورهای فقیر است .برخی
کشورها میتوانند کمکهای مالی را در مسیری قرار بدهند که آنها را به توسعه اقتصادی برساند
اما برخی کشورها در این زمینه با شکست مواجه میشوند .نظریه او این است که کمکهایمالی
کشورهای فقیر را وابسته میکند و موجب پیشرفت این کشورها نخواهد شد.

موفقیت
او یکی از مدافعان اصلی ریاضتهای مالی دولتی پس از بحران مالی  2008بود .ســال  2010بود که
کارمن راینارت اقتصاددان انگلیسیزبان به همراه همکارش مقالهای علمی با عنوان «رشد در زمان
بدهی» منتشر کردند .این مقاله حاصل مطالعه بر روی دادههای اقتصادی  44کشور دنیا در بازهای
200ساله بود .مخالفان این مقالة کنت روگف و کارمن راینارت معتقدند تحلیل این دو توجیه مخارج
بسیار زیاد دولت و دیگر اقدامات ریاضتی در اقتصادهایی است که با کشمکش روبهرو هستند.
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روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

هـا
ایـدههها
اید
اپرا وینفری
شکرگزار باشید

همیشه بابت آنچه که دارید شکرگزار باشید تا از آن نعمت بیشتر در زندگیتان دریافت
کنید ...اگر فقط بر روی چیزهایی که ندارید تمرکز کنید ،برای همیشه کمبود آنها در
زندگیتان احساس خواهد شد /.شما از زندگی هر آنچه را که جسارت بیانش را داشته
باشید ،به دست خواهید آورد /.یکی از دالیلی که باعث شد من سرمایهدار شوم،
این است که هیچگاه تمرکز هدفم را بر پول نگذاشتهام /.اگر شما خودتان را بی ارزش
ببینید ،جهان هم با شما همانگونه رفتار خواهد کرد /.با آدمهایی در رفت و آمد باشید
که خوبی شما را میخواهند و در پیشرفتتان نقشی دارند.

زندگی نامه
اپرا گِیل وینفری در  29ژانویه  1954در میسیسیپی یکی از ایالتهایجنوب آمریکا به دنیا آمد.
وی تا سن شش سالگی با مادربزرگش در یکی از روستاهای آن منطقه زندگی میکرد.در سال 1971
اپرا وینفری نزد پدرش در نشویل مرکز ایالت تنسی آمریکا رفت.او از سن  9سالگی مورد بدرفتاری
و اذیت و آزار جسمی و جنسی اعضای خانوادهاش قرار گرفت و در نهایت در سن  14سالگی باردار
شــد.اپرا در رقابتهایدختر شایسته شرکت کرد و در سال  1972و در سن  17سالگی به عنوان
بانوی سیاهپوست ایالت تنسی انتخاب شد.
موفقیتها
او به عنوان اولین زن آفریقایی آمریکایی گوینده خبر در نشویل شناخته شد.بعد از شروع كار به
عنوان گوینده خبر در نشویل ،اپرا در سال  1976به بالتیمور نقل مکان کرد و کار خود را در بخش
خبری عصر آغاز کرد.در سال  1984یک برنامه گفتوگوی زنده در شیکاگو به وی پیشنهاد شد.
تعداد تماشاگران برنامه او چنان افزایش یافت که در سال  1985اسم این برنامه به «The Oprah
 »Winfrey Showتغییر پیدا کرد.

آریانا هافینگتون
کاری کنید که آرزو دارید
مادرم به من یاد داد که شکست موضوع ترسناکی نیست و اینکه شکست در مقابل
پیروزی قرار ندارد ،بلکه پلهای به سمت موفقیت است و به همین ترتیب من هیچ وقت
از شکست نترسیدم /.شما باید کاری انجام دهید که از بچگی آرزو داشتید و نیابد از
شکست بترسید /.همیشه از تحقیر میترسیدم.اما امروزه متوجه شدم که هیچ کس
اندازه خودمان به تحقیرها و شکستها اهمیت نمیدهد /.مردم همیشه سعی میکنند
تو را نقد و کارهایت را قضاوت کنند اما اجازه ندهید این حرفها بر شما تاثیر بگذارد،
وگرنه هیچ وقت قادر نخواهید بود کار جدید و ریسکپذیری را انجام دهید.

زندگی نامه
آریانا هافینگتون در سال  1950در یونان به دنیا آمد.او در دانشگاه کمبریج انگلستان تحصیل کرد
و فوق لیسانس خود را در رشــته اقتصاد از این دانشگاه دریافت کرد .در سال  1986او با مایکل
هافینگتون ،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 بود ،در نهم
میسال  2005در هافینگتون پست کار خود را آغاز کرد.
ماه 
موفقیتها
هافینگتون  23ســاله بود که اولین کتابش با عنوان «زن مونث» را در مورد قوانین در حال تغییر
در مورد زنان نوشــت که به  11زبان ترجمه شد .او در این کتاب از حقوق زنان و آزادی آنها دفاع
کرده است.همچنین در سال  1979ترانهای از ایرنه پاپاس منتشر شد که در شعر آن از آریانا الهام
گرفته 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.
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مایکل دل
کار کردن حد و مرزی دارد
برای دستیابی به موفقیت ،نیازی نیست نابغه باشید یا تحصیالت دانشگاهی داشته باشید،
فقط به یک برنامه و یک رؤیا نیاز دارید /.واقعا عاشقش هستید.باید بهدنبال عالیق خودتان
بروید نه دیگران /.من فکر میکنم که توازن بخشیدن به زندگی ،یک اولویت است.خانواده
برای من بسیار مهم است.به همین دلیل اگر به برنامه کاری من نگاه کنید ،میبینید یکی از
چیزهایی که مدتها قبل آموختهام این است که کار کردن در طول هفته حدومرزی دارد/ .
وقتی تعداد کارمندان من کم بود ،هم ه کارها را خودم میکردم ،اما االن هزاران کارمند دارم
و خودم را وقف استراتژی شرکت کردهام /.هرگز سعی نکنید باهوشترین فرد یک اتاق
باشید.اگر هم هستید ،من به شما پیشنهاد میکنم افراد باهوشتر را هم به اتاق دعوت
کنید یا اتاق دیگری پیدا کنید.

زندگی نامه
مایکل دل در سال  ۱۹۶۵در شهر هیوستون به دنیا آمد.پدرش روانپزشک و مادرش کارمند شرکت بورس
بود.دل از سن  ۱۲سالگی به کار مشغول شد و پس از مدتی ظرفشویی ،بهسرعت پیشرفت کرد و مدیریت
بخشی از کارگران را بر عهده گرفت.مایکل به اصرار والدینش در سال  ۱۹۸۳وارد دانشکد ه پزشکی شد.
درآمد او در ماه اول کار به  ۱۸۰هزار دالر رسید.مایکل در سال  ،۱۹۸۴شرکت  PC’s Limitedرا ثبت کرد.
رشد کسب و کار او به حدی بود که در سال اول کار ،درآمدش به بیش از  ۶میلیون دالر رسید.
موفقیتها
رشد شرکتی که مایکل دل بنا کرده بود به حدی رسید که او در  ۲۷سالگی بهعنوان مدیرعامل در لیست
 ۵۰۰شرکت برتر وبسایت فورچون قرار گرفت.او در سال  ۱۹۹۸شرکت  MSD Capitalرا برای این منظور
ثبت کرد.فعالیتهای این شرکت شامل مدیریت تمامی سرمایهگذاریها و امالک و مستغالت خانواد ه دل
است.او در سال  ۲۰۱۳جایزهی  Bowerمؤسسه فرانکلین را در بخش رهبری کسب و کار دریافت کرد.

استیو وزنیاک
به کامپیوتر کوچک اعتماد نکنید
وقتی دفتر شرکتتان در گاراژ خانهتان باشد و کل شرکت متشکل از شما و
رفیقتان ،خیلی به اسمش فکر نمیکنید ،اولین چیزی را که به ذهنتان میرسد
انتخاب میکنید /.قیمت اولین کامپیوترم را  666دالر و  66سنت گذاشتم.این
قیمت را انتخاب کردم چون از تکرار شدن اعداد در کنار هم خوشم میآید/.
به کامپیوتری که نمیتوانید از پنجره بیرون بیندازید ،اعتماد نکنید /.جایی
که افراد باهوش کار میکنند ،درها قفل ندارد /.تمام زندگی من طراحی کردن
کامپیوترهایی بوده که نمیتوانستم آنها را درست کنم.اما باید بگویم که از
هر ثانیه این کار لذت میبرم.

زندگی نامه
استیو گری وزنیاک در  ۱۱آگوست  ۱۹۵۰در سنخوزه ایاالت 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 اســتفاده کنند.به همین ترتیب در گاراژ منزل استیو جابز و با دانش فنی استیو
وزنیاک کارهایی صورت گرفت.نخستین کامپیوتر شخصی توسط وزنیاک طراحی شد.
موفقیتها
وزنیاک در سال  ۱۹۷۶در  ۲۶ســالگی همراه با رونالد وین و استیو جابز کمپانی اپل را
تأسیس کرد.وزنیاک سپس اپل  IIرا طراحی و پیادهسازی کرد .شرکت اپل تا سال ۱۹۸۳
به ارزش  ۹۸۵میلیون دالر رسید.وزنیاک ســرانجام 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

بیل گیتس
همه چیز عادالنه نیست
«نمیدانم» را به «هنوز نمیدانم» تغییر دهید.
بزرگترین پیشرفت انسان ،اکتشافات او نیست.بلکه پیشرفت او در این است
که چطور این اکتشافات ،باعث کاهش بیعدالتی شده است.
اگر نمیتوانید کاری را به خوبی انجام دهید ،الاقل کاری کنید که درست به نظر
برسد.
در زندگی ،همهچیز عادالنه نیست؛ بهتر است با این حقیقت كنار بیایید.
بهترین كاری كه میكنم این است كه اشتیاقم را با دیگران قسمت میكنم.

استیو جابز
رویاهایتان را دنبال کنید
به خاطر آوردن این را که روزی قرار است بمیرم بهترین راه حل برای جلوگیری از این تفکر
که احتمال دارد چیزی از دست بدهم میدانم.شما همین االن هم برهنه هستید و هیچ
چیز متعلق به خود ندارید ،پس رویاهایتان را دنبال کنید /.کیفیت را همواره شاخص
بدانید.برخی از مردم به محیطی که در آن تنها بهترین و عالیترین پذیرفته است تعلق
ندارند /.تمرکز و سادگی یکی از اصول راهنمای من در زندگی است /.شغل و کار شما
بخش مهمی از بوم زندگی شما را پر میکند و بهترین راه برای رسیدن به رضایت واقعی
این است که آنچه را به بزرگ بودن آن اعتقاد دارید انجام دهید.

زندگی نامه

زندگی نامه

بیل گیتس در  28اکتبر سال  1955در یک خانواده متوسط در شهر سیاتل امریکا متولد
شــد .پدر بیل ،ویلیام هنری گیتس دوم وکیل دادگستری و یکی از سرشناسان شهر
سیاتل و مادر او آموزگار مدرسه بود.گیتس تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه عمومی
 Lakesideپشت سر گذاشت و در آنجا بود که با کامپیوتر آشنا شد .او در سال 1973
وارد دانشگاه هاروارد شد.

استیو جابز در  ۲۴فوریه سال  ۱۹۵۵در سانفرانسیسکو از مادری به نام خوان کارول شیبل و پدری
سوری و مسلمان به نام عبدالفتاح جان جندلی ،که هردو دانشجو بودند ،به دنیا آمد .بعد از اتمام
دبیرستان ،استیو جابز وارد کالج رید در پورتلند اورگن شد .در سال  ۱۹۷۴بهعنوان طراح بازیهای
ویدیویی با شــرکت آتاری همکاری میکرد.در زمستان  ۱۹۷۴او به کالیفرنیا بازگشت و سپس به
همراه استیو وزنیاک ،حضور در جلسات «انجمن رایانه هومبرو» را آغاز کرد.

موفقیتها

موفقیتها

بیل گیتس در سال  1975به همراه دوست دوران کودکی خود پل آلن شرکت کوچکی بنام
مایكروسافت با شعار «در هر خانه یک کامپیوتر» ایجاد کرد .آیبیام قراردی با شرکت
کوچک مایکروسافت بست تا نرمافزارهای ســازگار با کامپیوترهای شخصی آیبیام
تولید کند.به همن ترتیب بعدها مایکروسافت با تولید سیستم عامل گرافیکی ویندوز و
محصوالت موفق دیگر گامهای بزرگتری به سوی موفقیت برداشت.

در سال  ۱۹۷۵جابز و استیو وزنیاک همدیگر را در کلوپ رایانهای هوم برو مالقات کردند و همین
آشنایی پیشزمینهای شد تا یک ســال بعد ،آنها به همراه رونالد وین ،کامپیوتر اپل را در گاراژ
خانه جابز در کریست درایو بسازند.برای تأمین بودجه اولیه کار ،جابز فولکسواگن خود و وزنیاک
ماشینحساب پیشرفته موردعالقهاش را فروخت .در سال  ،۱۹۷۶وقتی جابز  ۲۱ساله و وزنیاک ۲۶
ساله بود ،شرکت رایانهای اپل در پارکینگ خانواده جابز ،بنیانگذاری شد.

جان دوجوریا
به افراد کمک کنید
ارزش سختیهایروزگار را باید دانست ،آنها آمدهاند تا ما را نیرومندتر سازند.
موفقیت یعنی انجام کارهای بزرگ زمانی که کسی شما را نگاه نمیکند.
باید همیشه یادتان باشد که حتی در بدترین زمانها نیز به افرادی که نیاز به کمک
دارند کمک کنید.این موجب خوشبختی و موفقیت شما میشود.
هیچ کاری در دنیا ارزش انجام دادن ندارد ،مگر اینکه از انجام آن لذت ببرید.
هر کدام از انسانها در هر روز مسئولیتی دارد برای اینکه این دنیا را به مکانی بهتر
برای زندگی تبدیل کند.

لورنس لری پیج
زیبایی محصوالت مهم است
اگر در حال تغییر دادن دنیای پیرامون خود هستید پس درواقع دارید کار بسیار مهمی
را انجام میدهید.این باعث میشود صبح با خوشحالی از خواب بلند شوید /.اگر بخواهم
در یک جمله بگویم که شما چگونه میتوانید دنیا را تغییر دهید ،باید بگویم همیشه
سخت روی چیزی که برایتان جذاب است ،کار کنید! /من فکر میکنم یک ویژگی هنری
در کارهایی که ما انجام میدهیم ،وجود دارد.به عنوان یک شرکت در حوزه فناوری من
همیشه تالش کردهام تا بر روی زیبایی محصوالت تاکید کنم.

زندگی نامه

جان پل جونز دوجوریا  ۱۳آوریل سال  ۱۹۴۴در همسایگی اکوپارک لسآنجلس در ایالت کالیفرنیا
متولد شد.پدر او مهاجری ایتالیایی و مادرش مهاجری یونانی بود .جان پل دوجوریا در سال ۱۹۶۲
از دبیرستان فارغالتحصیل شد.او دو سال را در نیروی دریایی ایاالت متحد ه گذراند و پس از آن
در شــغلهای مختلفی چون سرایداری ،لولهکشی گاز ،تعمیر دوچرخه تا فروش دائرهالمعارفها،
ماشینهای فتوکپی و حتی فروش بیمههای عمر مشغول به کار شد.

لری پیج متولد سال  ۱۹۷۳در میشیگان است.پدر و مادر لری هردو متخصص کامپیوتر بودند به
همین دلیل عجیب نبود که او در دانشگاه استنفورد مهندسی کامپیوتر بخواند .پدر لری ،کارل پیج،
در زمینه علوم کامپیوتر کار میکرد و یکی از بزرگان علم هوش مصنوعی بود.لری در دانشگاه با
سرگی برین آشنا شد.آن دو با یکدیگر موتور جستوجوگری را که هماکنون به گوگل معروف شده
ابداع کردند.پیج مخترع «پیج رنک» بود که پایه و اساس الگوریتم جستوجوی گوگل است.پس از
تاسیس گوگل در سال  ۱۹۹۸این شرکت یکی از معروفترین موتورهای جستوجوگر جهان شد به
طوری که ساالنه حدود  ۳.۵میلیارد جستوجو در گوگل انجام میشود.

موفقیتها

موفقیتها

دوجوریا اولین بار زمانی که در سال  ۱۹۷۱به استخدام یک شرکت تخصصی پیشتاز در زمینه تولید
محصوالت سالنهای آرایشگاه در آمریکا درآمد با دنیای محصوالت مراقبت از مو آشنا شد.
دوجوریا در سال  ۱۹۸۰به همراه دوستش ،پل میشل که یک آرایشگر بود ،شرکت جان پل میشل
سیستمز را با دریافت وامی ۷۵۰دالری راهاندازی کرد .امروزه در سراسر دنیا او را برای محصوالت
آرایشی بهداشتی مو ( )Paul Mitchell hair productsمیشناسند.

او عالوه بر گوگل بر روی عینکهایهوشمند نیز فعال است و در تالش است که دنیای مجازی و واقعی
را در یک مکان قرار دهد.نکتهای که اوایل راهاندازی این شرکت مورد بحث رسانهها بود ،کارمندان گوگل
بودند.عالوه بر لری پیج و سرگی برین ،کارمندانی که در آغاز کار شرکت استخدام شدند همگی یهودی
بودند .هماکنون ارزش خالص لری پیج  ۳۹.۳میلیارد دالر اســت.این دو دوست که بزرگترین موتور
جستوجوگر را ساختند سهام این شرکت را به میزان ۱۷درصد و  ۱۶.۹درصد با یکدیگر تقسیم کردند.

زندگی نامه
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هـا
ایـدههها
اید

کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

محمدرضا رستمی
رستم آهنگر
رستمی «وظیفهشناسی»« ،مسئولیتپذیری» و «تعهد» را راز موفقیت خود و مجموعه
مارال صنعت جاوید میداند و میگوید« :پول در وهله اول مهم نیست ،بلکه در ابتدا
سالمت کاری مهم است .این نگاه باعث شد که هم کیفیت کارم باال برود و هم پول بیشتری
بهدست بیاورم .اصال کار برایمان نشد نداشت .هرچیزی را که گفته میشد ساختنش سخت
است با تالش میساختیم .با خودم میگفتم اگر من نتوانم ،پس هیچکسی نمیتواند .به
خودم اعتماد داشتم و میگفتم باید به هدفم برسم .من در شروع کارم سرمایهای نداشتم؛
اما به کارم اعتماد داشتم و برای همین دیگران هم بهکارم اعتماد پیدا کرده بودند».

زندگینامه
محمدرضارستمی ،بنیانگذار و مدیرعامل مارال صنعت جاوید متولد سال  ۱۳۴۵است یعنی االن
 ۵۲ســال دارد .او بزرگترین فرزند خانوادهای سنتی اهل ارومیه است و شغل پدرش آزاد بود و
بیشــتر روی وانتش کار میکرد .رستمی از دوران نوجوانی کار میکرد .او اصال اهل درس نبود و تا
دوم راهنمایی بیشتر تحصیل نکرد و خیلی زود به صورت جدی جذب بازار کار شد و از آنجایی
که اندامی درشت داشت و عالقهمند به کارهای فنی مانند آهنگری و جوشکاری بود ،در این بخش
فعالیت کرد و بعد از حدود  7سال شاگردی تصمیم گرفت کارگاه خود را راهاندازی کند.
موفقیتها
با پایان خدمت سربازی محمدرضا رستمی تصمیم گرفت کارگاه خود را راهاندازی کند و در
این مســیر مادرش به یاریاش آمد .او با پولی که از زمان شاگردی آهنگری به دست آورده
بود و فروش النگوهای مادرش توانست یک کارگاه اجاره کند و یک دستگاه جوش دریل ،یک
موتورجوش و یک سندان بخرد و کار خودش را شروع کند .رستمی با تالشهایبسیار حاال
با گذشت حدود سه دهه از آن روزها یکی از بزرگترین مجموعههایصنعتی کشور در حوزه
خودروسازی را راهاندازی کرده است.

عزیزالله عالءالدینی
جوانان خودشان کار راهاندازی کنند
انسان به کار و تالش زنده است ،بیشتر از اینکه در زمان شروع کاری به این فکر کنید
که آیا موفق میشوید یا خیر باید به خدا توکل داشته باشید و از شکست نترسید و برای
رسیدن به موفقیت تالش کنید .جوانان زیادی را دیدهام که وقتی میپرسید چرا بیکارید
میگوید پول نیست ،کار نیست و ...اما من میگویم جوانان باید با جمع شدن دور هم
خودشان کاری را راهاندازی کنند نه اینکه منتظر دولت و شغل دولتی باشند.

زندگینامه
عزیزاهلل عالءالدینی ،از بنیانگذاران گلبافت متولد سال  1309در فومن است که سال گذشته
از دنیا رفت .عالءالدینی  15،16ســاله بود که کار در مغازه پدر را شروع کرد و تا سال 1337
هاکار در کنار پدر کمکم کنار
یعنی  28ســالگی همراه پدرش بود .او باتوجه به تجربه سال 
بنکداری را توسعه داد و تجارت قماش و پارچه و واردات از کشورهای ژاپن ،کره ،آلمان و ...را
هم شروع کرد و خیلی زود توانست در بازار بزازهای تهران اسم و رسمی برای خود پیدا کند
و به یکی از تامینکنندگان جنس برای بازاریان تبدیل شود،
موفقیتها
در کنار توسعه کار تجارت پارچه ،حاجی عزیزاهلل عالءالدینی دو پاساژ بزرگ (پاساژ عالی نو و عالی
روشن) هم در بازار تهران ساخت و از سال  1344هم وارد کارهای صنعتی شد .او ابتدا کارخانه لعاب
را برای تولید قوری و کتری راهاندازی کرد و بعد در ســال  1348با جمع دیگری کارخانه گلبافت
را تاســیس کرد .حاج عزیزاهلل عالءالدینی آن زمان تنها  35درصد از سهام شرکت گلبافت را که
تولیدکننده پارچه جیر ،چرم و ...بود ،در اختیار داشت و بعدا کل سهام این کارخانه را خریداری کرد.
هااو در سال  1350با حاج اصغر حاجیبابا کارخانه دیگری با عنوان شوفاژکار تاسیس کرد
در کنار این 
که تولیدکننده دیگ شوفاژ است و عزیزاهلل عالءالدینی در آن  25درصد سهام دارد.
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سلطان حسین فتاحی
سلطان لوازم خانگی
فتاحی میگوید« :وقتی سازمان بزرگ میشود ،باید سیستمی مدیریت شود و من آن
سیستم را نداشتم .در همان سال تصمیم گرفتیم یک معماری ساختاری انجام بدهیم.
همهچیز را بکوبیم و از اول بسازیم .آن زمان حدود  ۱۳۰۰تا  ۱۴۰۰کارگر داشتیم و آن را به
 ۵۰۰کارگر رساندیم .با استراتژی دفاعی آمدیم و کوچک شدیم .داشتیم ضرر میکردیم
و از طریق همین استراتژی دفاعی موفق شدیم نجات پیدا کنیم .چشماندازمان را عوض
کردیم .اوج تولید زمانی خوب است که شما بهرهور کار کنید .وقتی اوج تولید با ضرر همراه
باشد به درد نمیخورد».

زندگینامه
سلطان حسین فتاحی ،بنیانگذار و مدیرعامل امرسان در سال  1336در شهر میانه آذربایجان شرقی
متولد شد و  61سال سن دارد .او از کودکی زندگی سختی را پشتسر گذاشته و همیشه برای رسیدن
به زندگی بهتر و موفقیت جنگیده است .در  5سالگی پدرش را از دست داد و بعد از مدتی عمویش اوو
هادر کنار خانواده عمو بزرگ شدند .ششسالگی به مکتب رفت
برادرش را با خود به قائمشهر برد و آن 
و به دلیل جابهجاییشغل عمو دوره ابتدایی را در مراغه و میانه به اتمام رساند و بعد در سال  1349در
تهران وارد هنرستان شبانهروزی آزمایش (وابسته به کارخانه لوازم خانگی آزمایش) شد.
موفقیتها
سلطان حسین فتاحی با راهاندازی کارگاه یخچالسازی خود و با گرفتن سفارشهایمتعدد توانست
کار خود را توسعه دهد و سرمایه اولیهای برای راهاندازی کارخانه امرسان جمعآوری کند .او در سال
 1364در زمینی به مساحت  5هزار متر مربع در جاجرود کارخانه امرسان را راهاندازی کرد و در سال
 1390هم با اجرای طرح توسعه محل کارخانه را به شهرک صنعتی عباسآباد با بیش از  150هزار متر
مربع وسعت انتقال داد .ظرفیت اسمی خط تولید یخچال و فریزر کارخانه امرسان  2500عدد است
و در حال حاضر روزانه به صورت میانگین  1500یخچال و فریزر در این مجموعه تولید میشود.

محمد فنایی
به جوانان باید اعتماد داشت
محمد فنایی میگوید :هدفمند کار کردن ،پول حالل خوردن و رعایت حقوق حقالناس را
باید به جوانان آموزش داد .ما اگر امروزه به جوانان کارآفرین یاد بدهیم که به حقوق
مردم باید احترام بگذارند و با مردم در تعامل باشند ،تحمل داشته باشند و از هیچ نوع
ی نترسند ،نتایج خوبی حاصل میشود .من در شرکتهایم روی نیروی جوان بسیار
سخت 
سرمایهگذاری کردهام و این سرمایهگذاری یعنی به نیروی جوان اعتماد کامل دارم و به
کارآفرینیشان در آینده بسیار امیدوارم.

زندگینامه
محمد فنایی ،بنیانگذار و مدیرعامل الکترو کویر متولد خرداد  1327در شهر کرمان است ولی
اصلیتش یزدی است .تا کالس سوم ابتدایی در مدرسه تعلیمات اسالمی کرمان درس خواند
ولی کالس چهارم ابتدایی ( )1337بود كه به علت فوت پدر خانوادهاش از کرمان به یزد رفتند
و این گونه بود که او مابقی دوران تحصیل را در شــهر یزد گذراند .در سال  1347درکنکور
سراسری شرکت کرد و در رشته برق دانشگاه پلیتکنیک (امیرکبیر) پذیرفته شد.
موفقیتها
دوران دانشجویی پروژه دانشگاهیاش توزیع برق یزد بود که به خوبی آن را به پایان رساند و
همین شد که بعد از فارغالتحصیلی (سال  )1354با پیشنهاد کار از سوی سید علیاکبر نوشین
(هم اســتاد پلیتکنیک و هم مدیر طرحهای توانیر) روبهرو و با حقوق حدود  14هزار تومان
استخدام شد .محمد فنایی مدتی مدیر پست تیران اصفهان بود ولی بعد به شرکت فولدمن
پیوســت .او پس از چند سال کار در شرکت فولدمن به این نتیجه رسید که باید کاری بزرگ
انجام دهد و باتوجه به نیازهای کشور تجهیزاتی را در صنعت برق تولید کند؛ نگاهی که در سال
 1361به راهاندازی و تاسیس شرکت الکترو کویر منجر شد.

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

زنان ایرانی در جبهه توسعه
نسبت زنان با توسعه متوازن چیست؟

بـهـانـه

عکس :رضا معطریان

نقش زنان در توســعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور چقدر اســت؟ چقدر ساختار سیاسی و
اجتماعی این حضور را هموارتر کرده است؟ این مقاله را در پاسخ به پرسشهای پیش رو بخوانید.

آکــادمـی

شیرین احمدنیا
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبایی
عضو هیئت مدیره انجمن
جامعهشناسی ایران

چرا باید خواند:
نقش زنان در توسعه
چقدر است؟ زنان در
دوران گذر از سنت به
مدرنیته،چگونهنقش
مادری و اجتماعی
خود را باید انجام
دهند؟ این مقاله را
بخوانید.

زن ایرانی مدرن ،همچون زنان بسیاری جوامع دیگر در دنیای حاضر ،دائم و
همزمان در چند جبهه که خودش ،آگاهانه ،در مقابل خویش گشــوده است
در تالش بیوقفه و شاید بتوان گفت مبارزهای خستگیناپذیر با موانع پیش
رویش اســت .در تالش برای اینکه از قالبها ،یا کلیشههاي تحمیلی برای
ایفای نقش در عرصههاي خصوصی و عمومی فراتر رود .در این مسیر ،ابتدا
باید خودش به این باور رســیده باشد که انتظار از او خیلی بیش از انتظاری
اســت که از مادرش و مادربزرگش ميرفته است .غایت زنان نسلهاي قبل
غالباً این بود که نقشهاي همســری و مــادری خود را به خوبی ایفا كنند،
اما زنان امروز ميدانند که گذشته از ایفای نقشهاي سنتی خود ،همچنین
ميتوانند افقهاي جدیدی را بگشــایند ،مسیرهاي جدیدی را بپیمایند ،و
يکنند ،علیرغم
آرزوهای جدیدی را که خودشــان برای خودشان ترسیم م 
انواع موانع فرهنگی و حقوقی و سیاســی دنبــال و محقق کنند .از زنان در
ایاالت متحده ،امریکای التین و اروپا که بگذریم ،در حوزههاي همسایگیمان،
زنان ،در هند ،ترکیه و حتی افغانســتان نیز توانستهاند در چنین تالشی به
موفقیتهاي چشــمگیری دست پیدا کنند ،زنان ایرانی چرا نتوانند؟! کمتر
کسی است که نداند نمونههاي زنان ایرانی که عرصههاي علمی و فرهنگی،
هنری و سیاســی را برای فعالیتهایشان گشودهاند و آوازهشان ابعاد جهانی
پیدا کرده است ،فراواناند .خوانندهای که این سطور را ميخواند در این لحظه
به نامهاي آشــنایی در عرصه بینالمللی که برای ایران افتخارآفرین بودهاند
مياندیشد و نیازی نیست که فهرســت بلندباالی آن در اینجا مرور شود،
بله ،همان زنان ایرانی که با جایزه نوبل ،یا معتبرترین جایزه ریاضی ،یا جوایز
فستیوالهاي هنری و سینمایی و عرصههاي ورزشی بینالمللی در ذهنها
تداعی ميشوند .همان نمونهها کافی است تا برخی هوشیار شوند که این زنان
علیرغم تمامی محدودیتها و موانع توانستهاند جایی برای خود در باالترین
سطوح موفقیت در رقابتهاي مهم و «معنیدار» باز کنند و هرچند چهبسا ،در
ایفای نقشهاي سنتیشان به عنوان همسر و مادر هم موفق و الگو بودهاند ،اما
آنچه باعث شده ملتشان به ایشان افتخار کند محدود به شایستگیهايشان در
حوزه نقشهاي خانوادگی نبوده ،بلکه دستاوردهایی بوده است که در صحنه
نقشآفرینی و سپهر عمومی حاصل كردهاند.
واقعیت این است که در شرایطی که زنان به باور درونی برای توسعه جایگاه
اقتصادی ،اجتماعی خود نایل ميشوند ،به هنجارشکنی در یک جامعه سنتی
يکنند و در تالشاند تا سدهای مقابلشان را بشکنند ،هم گروههایی از
اقدام م 
زنان را در مقابل خود به عنوان مخالفخوان ميیابند و هم گروههایی از مردان
را .گروههاي مخالفخوان زن ،همانها هستند که آرامش و امنیت را در تداوم
و بازتولید هویت زن وابسته و غیرمستقل ميشناسند و به زنانی که بخواهند

نکتههایی که باید بدانید
[در تحوالت اخیر در صحنه سیاست ایران نیز همچنان زنان توانمند این سرزمین با درهای
بسته روبهرو شدند و همه را با این شگفتی روبهرو کردند که چگونه است که در کشور همسایه
و برادر یعنی افغانستان چندین وزیر زن در کنار وزرای مرد به خدمت به جامعه مشغولاند و
این سوی مرز ،برخی ،تنگنظرانه ،سخن از ناتوانمندی زنان ایرانی در سطوح وزارت ميرانند.
[تنها در شرایط تسهیل و جلب مشارکت بهترین استعدادها اعم از زن و مرد در این کشور،
شایست هساالری ميتواند محقق شود.
[واقعیت این است که در شرایطی که زنان به باور درونی برای توسعه جایگاه اقتصادی،
اجتماعی خود نایل ميشوند ،به هنجارشکنی در یک جامعه سنتی اقدام ميکنند و در تالشاند
تا سدهای مقابلشان را بشکنند ،هم گروههایی از زنان را در مقابل خود به عنوان مخالفخوان
يیابند و هم گروههایی از مردان را.
م 
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يکنند که
از حریم امن وابستگی به مردان زندگی خود فراتر بروند ،گوشزد م 
مبادا پای از گلیم خود خارج کنند و خود را از ویژگیهاي زنانگی مبرا کنند
و صفات مردانه را هدف هویتیابی خود قرار دهند .ایشــان موفقیت زنان را
در تداوم صفات زنانگی بر اساس کلیشههاي جامعهپذیری جنسیتی ميیابند
که از زنان فراتر از نیل و حفظ جذابیت ظاهری و روحیه تســلیم و اطاعت و
تامین و تضمین خدمات برای سایر نقشهاي موجود در خانواده انتظار چندانی
ندارد .گروههاي مردانی هم که تفکر سنتی دارند ،در همراهی با این نگاه ،زنان
را اساســاً هماهنگ و پاسخدهنده به نیازهاي مردان ميشناسند که حیطه
حضور و فعالیتشان در محیطهاي اندرونی و نه بیرونی است .نهایتا اگر زنان
در عرصه عمومی نیز ظاهر بشوند ،عمدتا به فعالیتهایی ميتوانند بپردازند
که همان خدمات مرســوم و مالوف زنانــه را اینبار در فضای عمومی تداوم
ميبخشند؛ نظیر معلمی ،پرستاری ،امور خیریه و نظایر آن .ميدانیم که  زنان
امروز ،برای اینکه با این نگاههاي محدودکننده تحقق موجودیت انسانیشان
مواجهه و مقابلهای داشته باشند ،در اولین قدم ،متوسل به مهمترین ابزار در
دسترسشان ،یعنی آموزش و ادامه تحصیالتشان شدهاند که آمارها حکایت از
این دارد که این عرصهها را به خوبی گشودهاند ،هرچند هنوز نسبت متعادلی
را میان دستاوردهای عرصه تحصیلیشان و حضور فعالشان در بازار رسمی
اشــتغال ایران شاهد نیستیم و موانع فرهنگی و قانونی همچنان در کارند تا
حضورشان در ردههاي پایین شغلی ،در نقشهاي شغلی به اصطالح «زنانه»
و در نقشهاي خدماتی متمرکز بماند .زنانی هم که از عرصه خصوصی خانه
و خانــواده فراتر عمل ميكنند و به فعالیت شــغلی ميپردازند ،عمال با دو
کارفرما در درون خانه و بیرون خانه مواجهاند که از ایشان خدمترسانی را در
عالیترین شکل آن ميطلبند بدون اینکه از فشار مضاعفی که زنان متحمل
ميشوند آگاه باشند یا بدان توجهی داشته باشند؛ مضافا اینکه معموال زنان از
امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند و نیروی کار موقت ،یا پارهوقت و فاقد بیمه
و مزایای شــغلی را شکل ميدهند .سقف شیشهای برای مانع شدن از رشد
زنان در سلسله مراتب پیشرفت شغلی و نیل ایشان به مسئولیتهاي اجرایی و
مدیریتی نیز همچنان محکم برجا و برقرار است.
در تحوالت اخیر در صحنه سیاســت ایــران نیز همچنان زنان توانمند
این ســرزمین با درهای بسته روبهرو شــدند و همه را با این شگفتی روبهرو
کردند که چگونه است که در کشور همسایه و برادر یعنی افغانستان چندین
وزیر زن در کنار وزرای مرد به خدمت به جامعه مشغولاند و این سوی مرز،
برخی ،تنگنظرانه ،سخن از ناتوانمندی زنان ایرانی در سطوح وزارت ميرانند.
زنان از تجربیات مدیریتی کمتری در ایران برخوردارند به دلیل اینکه عرصه
تجربهاندوزی مشابه آنچه برای مردان میسر است ،برایشان فراهم نشده است.
راه چاره این نیســت که زنان را همچنان از عرصههاي تجربهاندوزی محروم
بدارنــد ،بلکه ضرورت دارد همان عرصه آزمــون و خطا را که مردان همواره
از آن بهرهمندند برایشــان تامین کرد و فرصتی فراهم آورد تا شــاید همان
ویژگیهاي زنانه ،این بار در کســوت مسئولیتپذیریشان در قبال جامعه و
نهفقط خانواده ،به بوته آزمایش گذاشــته شود تا خالقیتها و اندیشهورزی
و نوآوریهاي حاصله زمینه حضور و شــکوفایی بیابد .زنان ،برای نقشهاي
سنتی خویش ارج و قرب قایلاند ،اما همانگونه که مردان خود را محدود به
ایفای نقش فرزندپروری نمیشناسند ،بلکه از استعدادهای خود در عرصههاي
يکنند ،زنان نیز به عنوان تشکیلدهنده نیمی
متفاوت و متنوعی بهرهبرداری م 
از جمعیت و گروههاي فعال اقتصادی چشم امید به تدبیر دولتمردان امروز
ایران دارند که جامعه ،اقتصاد ،سیاست و فرهنگ این کشور را از حضور فعال
و ثمربخش نیمی از نیروی انسانی مولد توسعه محروم نکنند .تنها در شرایط
تســهیل و جلب مشارکت بهترین استعدادها اعم از زن و مرد در این کشور،
شایستهساالری ميتواند محقق شود.

دهقانان روسیه تزاری از ظلم صاحبان زمین ،فساد حکومت ،فقر و جنگ ،با شعار «نان ،زمین ،صلح»
به اعتراض برخاستند و سرکوب حکومت منجر به برهم خوردن نظم جامعه و انقالب فوریه  1917و
برقراری جمهوری شد.

صدای اعتراض را بشنوید

شاید وقتی دیگر

بـهـانـه

نادیده گرفتن صدای اعتراضها چه تبعاتی دارد؟ چه تفکراتی در پشت این اعتراضها دیده میشود؟
پاسخ شمس را در این مقاله بخوانید.

بعد از موج خصوصیســازی (رهاســازی) بیرویه و هدف و
ضابط ه که در دولت مهر رخ داد ،شــرکتهای بزرگ ملی که
معموال دارای کارگران فراوانــی بودند ،به بهانه قانون اجرای
سیاستهای اصل  44واگذار شدند .در اين ترديدي نيست كه
اصل  44قانون اساسی که بخش اقتصادی خصوصی را  -که
موتور محرک هر اقتصاد در حال توسعهای است  -به حاشیه
رانده و اقتصاد دولتی و تعاونی را که هردو برای کشور بسیار
احسان شمس
آسیبزا و فسادپذیر هستند ،حاکم قرار داده ،باید اصالح شود.
آن تفریط در واگذاریها باید در نظام اقتصادی ما اصالح شود
مدرس دانشگاه
و زمینه توســعه بخش خصوصی فراهم آید .ولی در پاسخ به
آن تفریط ،راه افراط پیموده شــد .به جای واگذاری به بخش
چرا باید خواند:
خصوصی واقعی ،خصولتیها با اســتفاده از رانت ،بر بسیاری
این مقاله میتواند
از واگذاریها تاثیر مستقیم داشتند و البته بخش بزرگی هم
یکی ازپاسخها
در قالب سهام عدالت واگذار شد .در تجارب سایر کشورها در
باشد در ارزیابی
زمینه خصوصیسازی ،شرکتها به بخش تکنوکرات جامعه -
اعتراضهایی که
کــه توان و انگیزه اداره چنین مجموعههایی را دارند -واگذار
ریشه در مسائل
میشود .با واگذاری سهام عدالت به دهکهای پایین جامعه که
اقتصادی دارد .آن را
توان مدیریتی اقتصادی و آیندهنگری نسبت به روند صنعتی در
بخوانید و ارزیابی
آنان نیست ،عمال این سهام سمی مهلک برای این شرکتها
کنید.
شد .دولت به جای خصوصیسازی واقعی ،غره به درآمدهای
نفتی ،در بســیاری از موارد شــرکتهای بزرگ را در طوفان
حوادث رها کرد .جالب آنکه این روند در دولت تدبیر و امید نیز ادامه یافت و سعی در اصالح آن نشد.
این واگذاریها اکنون پس از  10ســال ،آثار شــوم خود را بر اقتصــاد ایران ،نمایان میکند.
شرکتهای بزرگ یکییکی در حال تعطيلی و ورشکستگی هستند و اولین آسیب این امر ،سیل
بیکاری کارگران است .هر روز اخبار اعتصابات کارگران شرکتی از گوشهای به گوش میرسد .بستن
راههای اراک توســط ماشینســازی و بستن خطوط راهآهن و کارگران گروه ملی اهواز و در فقره
اخیر اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه خوزستان نمونههای بارز آن است .این در حالی است که این
شرکتها که عمده تاریخ فعالیت آنان به پیش از انقالب میرسد ،توان ادامه حیات تجاری خود را
داشتهاند؛ اما به علت نقص در واگذاری و ضعف مدیریت به سوی فروپاشی میروند و این موضوع
صدای اعتراض کارگران را درآورده است .اختالفات و اعتراضاتی که از دیماه  1396شروع شده و
همچون آتشی زیر خاکستر هرازگاهی از گوشهای دیگر از کشور زبانه میکشد .سوال و هدف این
مقاله بررسی عدم مدیریت وضعیت اقتصادی کشور نیست؛ بلکه سوال این است که آیا همانگونه
که گفته میشود ،این اعتراضات از تفکرات چپ کارگری در ایران برخاسته است؟ آیا ایدئولوژی در
پشت این اعتراضات حضور داشته و وابسته به تفکر خاصی است؟ مشخصا آیا آنگونه که نمایش داده
شد ،چپی است؟ آیا سندیکاهای کارگری در ایران به درجهای از بلوغ رسیدهاند که توان برگزاری
چنین اعتصاباتی را داشته باشند؟
اگر این سوال در دهه  50یا  60شمسی مطرح میشد ،محل تامل و تحلیل بود .اما در دهه 90

نهتنها در کف جامعه ،هیچگونه آگاهی نسبت به تفکرات چپی وجود ندارد ،بلکه در سطح دانشگاهی
کشور  -که طبیعتا از آن توقع آگاهی از ایسمهای گوناگون میرود  -نیز خبری از اطالع دانشجویان
و حتی اســاتید وجود ندارد (نویسنده به عنوان استاد دانشگاه خود گواه این مطلب است) .جوان
دهه  80و  90شمســی دغدغه تز و آنتیتز و سنتز ندارد .اینکه کاپیتالیسم فزرند نامبارک پیوند
حکومت و بازار آزاد است ،برای او اساسا مطرح نیست .اینکه کاپیتالیسم سرانجام پیروز خواهد بود
یا سوسیالیزم ،اینکه اصالت با فرد است یا جامعه ،مبنای مشروعیت حکومت در چیست و هزاران
فلسفه حکومت برای او محلی از اعراب ندارد .بنابراین آنچه که مبنای این اعتراضات قرار

پرسش
گرفته قطعا نگاهی ایدئولوژیک نیست .چرا که فروپاشی فرهنگ و فقر مطالعه در کشور محلی برای
رشد اینگونه تفکرات در بستر جامعه باقی نگذاشته است .عالوه بر این طبق ه نخبه کشور به عنوان
راهبر فرهنگی و فکری جامعه نیز چنین دغدغهای ندارد.
اما باید توجه داشت که عدم درک نیاز جامعه در امکان اعتراض دموکراتیک و شنیده شدن آن
توسط مسئولین ،ممکن است اعتراضات را به دامن آنارشی کامل اندازد و در قبال آن در دام یک
ایدئولوژی گفتار شود .دهقانان روسیه تزاری از ظلم صاحبان زمین ،فساد حکومت ،فقر و جنگ،
با شعار «نان ،زمین ،صلح» به اعتراض برخاستند و سرکوب حکومت منجر به برهم خوردن نظم
جامعه و انقالب فوریه  1917و برقراری جمهوری شد .تا این لحظه صحبتی از تفکرات غالب چپی
و ایدئولوژی وجود نداشــت .صرفا براندازی برای رهایی از فقر و جنگ بود .اما ســرکوب ،جامعه را
رادیکالیزه و روح آنارشی را به کالبد جامعه تزریق كرد و در نهایت انقالب گرسنگان به دامن تفکرات
چپی در اکتبر  1917افتاد و همه دیدیم که بر سر مردم روسیه در دوران استالین چه آمد و نهایتا
کشور فروپاشید و تکهتکه شد.
اعتراض گرسنگان مبنایی جز گرسنگی زن و فرزند ندارد .باید به آن بها داد؛ نه جهت .باید به آن
از طرق اقتصادی و اجتماعی رسیدگی كرد؛ نه رسیدگی قضایی و انتظامی .باید قبل از آنکه موریانه
آنارشیسم پایههای وحدت ملی جامعه را پوک کند ،فکری کرد وگرنه این موج کوچک (باالخص با
شتابدهنده تحریم خارجی) به سمتی خواهد رفت که دیگر سونامی ویرانگر آن را نمیتوان مهار
كرد و حاصلی جز ویرانی برای کشور به جا نمیگذارد .تفکرات چپی اکنون در جامعه ایران جایی
ندارد؛ اما میتواند به عنوان یادمانی از تالش کارگران برای نان در حافظه تاریخی بشر بماند و شاید
وقتی دیگر دوباره قدرتنمایی کند؛ اما نه اکنون و نه در ایران.

نکتههایی که باید بدانید
[تفریط در واگذاریها باید در نظام اقتصادی ما اصالح شود و زمینه توسعه
بخش خصوصی فراهم آید.
[عدم درک این نیاز جامعه در امکان اعتراض دموکراتیک و شنیده شدن
آن توسط مسئوالن ،ممکن است اعتراضات را به دامن آنارشی کامل اندازد و
در قبال آن در دام یک ایدئولوژی گفتار شود.
[اعتراض گرسنگان مبنایی جز گرسنگی زن و فرزند ندارد .باید به آن
بها داد؛ نه جهت .باید به آن از طرق اقتصادی و اجتماعی رسیدگی كرد؛ نه
رسیدگی قضایی و انتظامی.
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آکــادمـی

علم بیخاصیت یا سیاستگذار بیتدبیر؟

طرحی برای آشتی دولت و دانشگاه

بـهـانـه

آیا علم اقتصاد ظرفیت الزم برای ارائه راه برونرفت از شرایط فعلی را دارد؟ آیا اقتصاددانان کشور تسلط الزم به مشکالت اقتصادی کشور دارند یا از شرایط کشور فهم دقیقی ندارند؟
چرا دولت در مواقع دشوار به نظرات کارشناسان اعتبار زیادی نمیدهد؟ پاسخ این پرسشها را بخوانید.

محمد وصال
عضو هیئت علمی دانشکده
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چرا باید خواند:
دولت تدبیر و امید از
ابتدا داشتن رابطه
نزدیک با دانشگاه را
الگوی خود قرار داد.
اما با سخت شدن
شرایط اقتصادی
کشور توانایی علم
اقتصاد را به چالش
کشید .دلیل آن را
بخوانید.

کلیشه«شرایط
حساس کنونی»
بهانهای برای
تصمیمگیری
عجوالنه،غفلت
از ارزیابی و در
اختیارنگذاشتن
دادههای حاصل از
اجرای سیاستها
بوده است
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دولت تدبیر و امید از ابتدا اســتفاده از نظرات کارشناسی و رابطه
نزدیک با دانشــگاه را الگوی خود قرار داد .اما با سخت شدن شرایط
اقتصادی کشور ،دولتمردان توانایی علم اقتصاد و اقتصاددانان در حل
مسائل کشور را به چالش کشیدند .آیا واقعاً علم اقتصاد ظرفیت الزم
برای ارائه راه برونرفت از شرایط فعلی را ندارد؟ آیا اقتصاددانان کشور
تســلط الزم را ندارند یا از شرایط کشور فهم دقیقی ندارند؟ یا نظام
طراحیشده برای بهکارگیری دانش موجود ایراد دارد؟
دانش دانشگاهها
اخیرا ً دولت تالشهای زیادی برای اســتفاده از ِ
کلید زده است .هستههای اندیشهورزی در حوزههای مختلف و ذیل
دستگاههای مختلف اجرایی شکلگرفته است .این حرکت میتواند
شــروعی دوباره برای درگیر کردن دانشگاهها در حل مسائل اساسی
کشور باشد .ا ّما الزمه موفقیت این جریان ،طراحی صحیح و فهم دقیق
از مزیت نسبی دانشــگاه است .در این مختصر ابتدا رسالت دانشگاه
تشریح و سپس مراحل اساسی فرآیند سیاستگذاری بحث میشود.
از این دو مقدمه ،پیشنهادی برای تعامل مؤثرتر دانشگاه و دولت ارائه
میشود.
JJرسالت دانشگاه
آموزش و پژوهش دو رکن اساسی دانشگاهاند که با محوریت تفکر
نقّادانه به هم پیوند میخورند .رسالت اول دانشگاه ،تربیت کارشناسانی
مجهز بــه دانش روز در یک حوزه تخصصــی و دارای ذهن تیزبین
نقدکننده است .دانشجویی بنا به تعریف تنها با پرسشگری و نقادی،
و نه انفعال و در معرض دانش بودن ،قابل حصول است .دانشآموخته
دانش بهروز خود
قرار است در سازمان به مشاهده ،انتقاد و کاربست ِ
جهت اصالح امور مشــغول شود .دومین وظیفه دانشگاه ،پژوهش یا
دوباره ُجســتن ( )re-searchاســت .این وظیفه بیشتر در مقاطع
تحصیالت تکمیلی و توسط اعضای هیئت علمی انجام میشود .در
این حوزه نیز پرسشــگری و نقّادی اصل اساسی است .پژوهشگر به
هر موضوعی به دیده تردید و سؤال مینگرد و از این زاویه به کشف و
شهود جدیدی میرسد که مرزهای دانش را جابجا میکند.
ارتباط دانشگاه با دولت و در مرتبه باالتر اجتماع ،از منظر این دو
رسالت ترسیم میشود .اول ،انتظار میرود دانشگاه افرادی را تربیت
کند که عملکرد دولت (اجتماع) را ارتقا دهند .دوم ،دانش تولیدشده از
ق َِبل پژوهشهای دانشگاهی ناظر به حل مسائل اجتماع باشد .البته با
توجه به ماهیت بلندمدت این دو وجه ،سنجش کیفیت ارتباط دانشگاه
و دولت در کوتاهمدت به راحتی میســر نیست .ا ّما این مقدمه مزیت
نسبی دانشگاه و نقش آن را در اصالح تبیین میکند.
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JJفرآیند سیاستگذاری
سیاستگذاری ارائه راهکارهایی برای رفع موانع برای رسیدن به
اهداف از پیش تعیینشده است .از این رو سیاستگذاری نیازمند ) ۱
تعریف دقیق اهداف )۲ ،فهم سازوکارهای سیستم )۳ ،شناخت ابزارها،
 )۴طرحی برای کاربست مؤثر ابزارها )۵ ،پایش و گزارشدهی میزان
پیشرفت ،و  )۶فرآیندی برای هضم بازخورد مبتنی بر گزارشهاست.
برای مثال ریشهکنی فقر مطلق (به معنی عدم دریافت حداقل کالری
مورد نیاز روزانه) یک هدف اســت .سیاســتگذاری برای این مهم،
نیازمند فهم دقیق از سازوکارهای ایجادکننده فقر مطلق است .این
فهم باید برخاســته از مرز دانش اقتصاد و الجرم مبتنی بر شــواهد
کشورمان باشد .پس از آن باید ابزارهای در اختیار سیاستگذار روشن
شود .آیا تعیین قیمت بسیار پایین برای مواد غذایی ضروری یک ابزار
در اختیار سیاســتگذار است؟ یا قیمت ،یک متغیر تعادلی متأثر از
عوامل متعدد است که نتیجتاً اختیار تنظیم قیمت را از سیاستگذار
سلب میکند؟ پس از مشخص شدن ابزارها ،با استفاده از فهم موجود
از ساز و کارها ،باید سیاستی برای کاربست ابزارها جهت نیل به اهداف
طراحی شود.
فرآیند سیاســتگذاری با طراحی کاربست بهینه ابزارها خاتمه
نمییابد؛ بلکه باید ابزار رص ِد پیشــرفت (نزدیک شدن به اهداف) نیز
طراحی شود .با چه فرآیندی تغییرات فقر مطلق سنجیده میشود؟
کشف علل شکست یا موفقیت سیاست به چه ترتیبی انجام میشود؟
فرآیند هضم بازخوردهای دریافتی برای تصحیح تدریجی سیاســت
کداماند؟ بدیهی اســت در این قســمت ،اگر تنها طراح یا دســتگاه
مجری ،مسئولیت پایش را بر عهده داشته باشد ،خطر تحریف پیامدها
و گزارش خالف واقع وجود خواهد داشــت .لذا اســتقالل در پایش
یک اصل اساســی اســت .اگر وزارت رفاه سیاست اعطای بن کاال را
برای ریشــهکنی فقر مطلق اجرا میکند ،خود نمیتواند تنها مرجع
گزارشدهی آمار فقر باشد .بلکه مرجعی مستقل هم باید شاخصهای
مرتبط را پایش و به صورتی شفاف و قابل استفاده برای پژوهشگران،
آمارها را ارائه کند.
JJپیشنهادی برای استفاده بهتر از دانشگاهها در فرآیند
سیاستگذاری
پس از بررسی اجمالی رسالت دانشگاه و فرآیند سیاستگذاری ،در
این قسمت طرحی برای ارتباط این دو ارائه میشود .سه سطح ورود
برای دانشگاه میتوان درنظر گرفت .اول ،دانشگاه با تسلط بر مرزهای
دانش ،روابط علّت و معلولی پدیدهها را به خوبی میشناسد .بنابراین

دولت برای بهرهمندی مؤثر از دانشگاهیان ،به مزیت اساسی دانشگاه در پایش و نقد ،توجه کند .استفاده از دانش انباشته دانشگاه
در فهم سازوکارهای سیستم ،و درگیر كردن دانشگاه در طراحی فرآیند پایش و ارائه گزارش پیشرفت میتواند ،به ایفای نقش
بهتر دانشگاه و انتفاع دولت بینجامد.

میتواند در ارائه چارچوب نظری برای فهم سازوکارهای سیستم نقش
پررنگی داشته باشد .ا ّما خأل اصلی پژوهشگران ،نداشتن دانش ضمنی
عمیق (عملیاتی) از ســازمان مجری و سیاستگذار است که تنها با
ترک دانشگاه و ورود مستقیم به بدنه اجرایی قابل حصول است .لذا
شناخت ابزارها و طراحی سیاست نمیتواند به تنهایی توسط دانشگاه
انجام شــود .دانشگاه باید ترجمهکننده علم روز برای سیاستگذار و
دریافتکننده دانش ضمنی سازمان باشد .سیاستگذار نیز باید تواضع
الزم برای پذیرش دانش روز و به اشــتراک گذاشــتن دانش ضمنی
سازمانی را داشته باشد .نتیجه این تعامل طراحی سیاست مبتنی بر
دانش روز و سازگار با واقعیتهای سازمانی خواهد بود.
پس از طراحی سیاست ،الزم است به افراد ذیصالح فرصت نقد
آن داده شود .این سطح دوم ورود دانشگاه به فرآیند سیاستگذاری
است .پژوهشگران با فهم دقیق از سازوکارهای سیستم حوزه تخصصی
خود و روحیه نقّادی حاصل از فعالیت در محیط دانشگاه ،بیشترین
صالحیت را در نقد سیاست طراحیشده دارند .در این مرحله بازیگرانی
متفاوت از پژوهشگران کمککننده به تدوین طرح اولیه فرصت ورود
و ارائه نظر پیدا میکنند .البته تجربه تاریخی کشــور در این سطح
از تعامل ،نشــانگر ورود افراد فاقد صالحیت به عرصه نقد سیاستها
و ناتوانی سیاســتگذار در جمعبندی نظرات بوده است .حاصل این
مطلب جز انفعال ،ادامه وضع موجود ،وخیمتر شدن مشکالت و دور
شــدن از اهداف نبوده اســت .لذا اول باید افراد ذیصالح برای نقد
مشخص شــوند ،و تنها بر اساس اصول منطق ،فهم نظری و شواهد
دقیق تجربی نقد انجام شود .فرآیندی نیز برای جمعبندی و اصالح
سیاست اولیه باید درنظر گرفته شود.
سطح سوم ورود دانشگاه در فرآیند ارزیابی سیاستهاست .مهمترین
ویژگی پژوهشگر ،استقالل و بیطرفی او در سنجش پیشرفت است.
هیچ سیاستگذاری عالقه ندارد به شکست سیاست خود اذعان کند؛
وی اگر بتواند ،شکستهای آشکار را پنهان ميكند و به عنوان موفقیت
میفروشد .از این رو اکیدا ً الزم است فرآیند سنجش سیاست قبل از
ی و به افراد ذیصالح واگذار شود .شفافیت مطلق در
اجرای آن ،طراح 
فرآیند سنجش و ارائه بیقید و شرط دادههای حاصل ،دو اصل اساسی
برای اعتبار سنجش پیشرفت و آشکارسازی دالیل موفقیت یا شکست
سیاستهستند.
افرادی صالحیت ارزیابی سیاست را دارند که با پیچیدگی کشف
علّیت از دادههای مشاهدهای (که نتیجه برهمکنش عوامل متعدد از
جمله سیاست هستند) آشنا باشند و روشهای نوین استنتاج علّی را
بشناسند .برای مثال ،صِ رف مشاهده کاهش فقر مطلق پس از توزیع
بن کاال ،نشانگر مؤثر بودن این سیاست نیست .بلکه علل دیگری ،مثل
بهبود شــرایط اقتصاد کالن و در نتیجه افزایش درآمد همه از جمله
فقرا ،میتواند باعث کاهش فقر شــده باشد .در واقع باید پرسید اگر
بن کاال توزیع نمیشــد ،فقر مطلق چه میزان میبود؟ این سوالی از
یک دنیای خیالی غیرقابل مشاهده است که باید با روشهای آماری
(اقتصادسنجی علّی) پاسخ داده شود .تنها در صورتی که پاسخ به این
سؤال مشخص باشد میتوان در خصوص مؤثر بودن سیاست و اندازه
تأثیر آن اظهارنظر كرد.
JJاما در شرایط حساس کنونی چه کنیم؟
کلیشه «شرایط حســاس کنونی» بهانهای برای تصمیمگیری
عجوالنه ،غفلت از ارزیابی و در اختیار نگذاشــتن دادههای حاصل از

اجرای سیاستها بوده است .نتیجه آنکه ،سیاستهای متعددی بدون
مطالعه کافی و بدون قرارگرفتن در معرض نقد جدی اجرا شده است.
بدتر آنکه ارزیابی سیاســت به رسمیت شناخته نميشود و پس از
شکست «واضح» یک سیاست ،طرحی نو درانداخته میشود؛ بیآنکه
ارزیابی دقیقی از سیاست قبلی صورت پذیرد و علل شکست قبلی
شناسایی شود .نگاهی گذرا به سپهر سیاستگذاری کشور فهرستی
بلند از این موارد را ارائه میدهد .سیاســت وامدهی برای بنگاههای
زودبازده چقدر در رسیدن به هدف خود مؤثر بود؟ سیاست بخشودگی
حق بیمه مستخدمین جدید شرکتهای کوچک چقدر باعث تسهیل
ورود به بازار کار و کاهش بیکاری شد؟ معافیتهای مالیاتی مناطق
آزاد چقدر در توسعه آنها و ایجاد فعالیتهای مولد نقش داشت؟ طرح
تثبیت قیمت حاملهای انرژی چقدر جلوی رشد افسار گسیخته تورم
را گرفت؟ مسکن مهر چقدر در تأمین مسکن نیازمندان مؤثر بود؟...
متاسفانه پاسخ همه این سوالها «نمیدانم» است.
جریان ایجاد شده برای بهرهمندی از دانشگاه در حل مسائل کشور
الجرم باید چرخه باطل فوق را بشکند .شرایط حساس ،سرعت عمل
در تصمیمگیری را میطلبد؛ ا ّما عجله ،یعنی تصمیمگیری پیش از
فهم سازوکارهای سیستم و شناخت ابزارهای در اختیار سیاستگذار
را خیر .شرایط حساس ،نیاز به پایش دقیقتر و شفافیت بیشتر را
افزایش میدهد؛ نه آنکه توجیه کننده غفلت از پایش و پنهانکاری
باشد .چه آنکه کجروی در شرایط حساس ،کشور را به ورطه نابودی
میبرد و پایش لحظه به لحظه را میطلبد.
بنابراین پیشــنهاد نگارنده آن است که دولت برای بهرهمندی
مؤثر از دانشــگاهیان ،به مزیت اساسی دانشــگاه در پایش و نقد،
توجه کند .استفاده از دانش انباشته دانشگاه در فهم سازوکارهای
سیســتم ،و درگیر كردن دانشگاه در طراحی فرآیند پایش و ارائه
گزارش پیشرفت میتواند به ایفای نقش بهتر دانشگاه و انتفاع دولت
بینجامد .به امید آنکه از گذشــته ارزیابینشده درس بگیریم و با
تدبیر در طراحی ارتباط دولت و دانشــگاه ،امید به اصالح را زنده
نگه داریم.

ارتباط دانشگاه با
دولت و در مرتبه
باالتر اجتماع،
از منظر این دو
رسالت ترسیم
میشود .اول،
انتظار میرود
دانشگاه افرادی
را تربیت کند که
عملکرد دولت
(اجتماع) را ارتقا
دهند .دوم ،دانش
تولیدشده از قِبَل
پژوهشهای
دانشگاهی ناظر به
حل مسائل اجتماع
باشد

نکتههایی که باید بدانید
[فرآیند سیاستگذاری با طراحی کاربست بهینه ابزارها خاتمه نمییابد؛ بلکه باید ابزار رصدِ
پیشرفت (نزدیک شدن به اهداف) طراحی شود.
[مهمترین ویژگی پژوهشگر ،استقالل و بیطرفی او در سنجش پیشرفت است .هیچ
سیاستگذاری عالقه ندارد به شکست سیاست خود اذعان کند؛ وی اگر بتواند ،شکستهای
آشکار را پنهان ميكند و به عنوان موفقیت میفروشد .از این رو اکیدا ً الزم است فرآیند
ی و به افراد ذیصالح واگذار شود.
سنجش سیاست قبل از اجرای آن ،طراح 
[دانشگاه با تسلط بر مرزهای دانش ،روابط ع ّلت و معلولی پدیدهها را میشناسد .بنابراین
میتواند در ارائه چارچوب نظری برای فهم سازوکارهای سیستم نقش پررنگی داشته باشد .خأل
اصلی پژوهشگران ،نداشتن دانش ضمنی عمیق از سازمان مجری و سیاستگذار است که تنها
با ترک دانشگاه و ورود مستقیم به بدنه اجرایی قابل حصول است.
[اول باید افراد ذیصالح برای نقد مشخص شوند ،و تنها بر اساس اصول منطق ،فهم نظری و
شواهد دقیق تجربی نقد انجام شود .فرآیندی نیز برای جمعبندی و اصالح سیاست اولیه باید
درنظر گرفته شود.
[پژوهشگران با فهم دقیق از سازوکارهای سیستم حوزه تخصصی خود و روحیه ن ّقادی
حاصل از فعالیت در محیط دانشگاه ،بیشترین صالحیت را در نقد سیاست طراحیشده دارند.
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آکــادمـی

ي امید در اوج ناامیدی
توسع ه 
زندگی با امید زندهتر است

بـهـانـه

نسبت توسعه با امید چیست و توسعهنیافتگی چه نسبتی با ناامیدی دارد؟
آیا میتوان امید به این داشت که امید ،رهگشای تاریخ آینده است؟ این مقاله را بخوانید.

در عصری زندگــی میکنیم که توســعه برای ما،
توجویش
آنقدر ارزشمند شده که دیگر برای جس 
و نیل بدان ،نیازمند ادلّه ،استدالل و شواهد نیستیم؛
حتّی معنای آن نیز چنان از روشنی برخوردار است
که دیگر ما خود را بینیــاز از تعریف آن میبینیم.
از روندهای غالــب ،متداخل و پیشرونده در جهان
کنونی ،عــاوه بر «جهانی شــدن» و «ارتباطات و
حسین جمالی
ّ
اطالعات»« ،توســعه و توســعهگرایی» است که به
جدی ،اذهان و افکار بیشــماری را به خود
عضو هیئت علمی (بازنشسته)
صورت ّ
دانشگاه مازندران
جذب کرده اســت .توســعه در دنیای امروز ،برای
مردمان بسیاری ،به هدف اصلی آنها در زندگی تبدیل
چرا باید خواند:
شده است؛ همانطوری که برای تعدادی از دولتها،
اگر ردپایی از توسعه
به دغدغه اصلی در مملکتداری درآمده است .آنها،
را در حوزه امیدواری
چنان در تب و تاب توسعهاند که سر از پا نمیشناسند
جامعهجستوجو
و تمام توان و هستی خود را به میدان میآورند تا به
میکنید ،خواندن این
دستش آرند .جوهر توسعه ،در سطح کالن و جهانی،
مقاله به شما توصیه
نیل به رفاه نوع بشر است .در نظریهها و بررسیهای
میشود.
اخیرتر ،ضرورت سازگاری توسعه با نیازهای اساسی و
بااهمیت تلقّی
آرمانهای رو به رشد مردمان امروزی،
ّ
شده است .در این نگرش ،مردم باید به صورت ف ّعاالنهتر در همه عرصهها حضور یابند
و مشارکت جویند .توسعه ،بیش از همه ،به معنای ایجاد فرصتهایی برای توانمند
کردن تودهها برای زندگی انسانیتر فهمیده میشود و از همین رو ،به تعبیر آمارتیا
سن ،این نظریه ،دیگر رد شده است که درخت توسعه باید که با خون ،اشک و عرق
انسانها آبیاری شود.
توسعه و امید ،در یک همپیوندی درونذاتی با هم قرار دارند .گرمای امید ،چنان
زندگیبخش اســت که هرگونه خمودی و بیرغبتی را ســترون میکند و آدمی را
چســت و چاالک بار میآورد .امید ،در واقع ،به مانند ترنم باران است که نرمنرمک،
روان آدمی را تلطیف میکند و یا به مثل جویبار روان اســت که مزرعه روح آدمی
را ســیراب میکند تا سرسبزی و طراوات از آن برخیزد .شخص امیدوار هرگز اجازه
نمیدهد تا شــورهزار ناامیدی بر آن غلبه کند و او را از مســیر توسعه بازستاند .در
نقطه مقابل ،توسعه و ناامیدی ،به مانند دو پادشاهاند که در یک اقلیم نگنجند و در
یک گلیم نخسبند .به دیگر سخن ،آنگاه که ناامیدی از دری وارد شود ،توسعه از در
دیگر خارج میشــود و آنگاه که توسعه به جوالن درآید ،دیگر جایی برای ناامیدی
یماند.
باقی نم 
اینکه ما اکنون در ایران ،در کجا ایستادهایم ،با دو روایت متضاد روبهرو هستیم.
متصدی توســعه میدانند ،داد ســخن از پیشرفت و
آنان که در قدرتاند و خود را
ّ
نزدیک شــدن به قلّهها ســر میدهند؛ در عین حال ،آنهایی که قرار است توسعه
94
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روزمره خود ،بهرهای از آن نمییابند .در این میان،
برایشــان باشد ،در تجربه زندگی
ّ
ن ما رژه
برای قضاوت و داوری ،گاهی اوقات ،واقعیات چنان آشــکارا جلوی چشــما 
توجوی ادلّه و شواهد نیست .چندوچون توسعه،
میروند که دیگر ،نیازی به جســ 
امید و ناامیدی در ایران اکنون ،هسته اصلی نوشتار حاضر است.
توســعه در ایران کنونی و در همه ابعاد آن ،دچار چالشها و تنشهایی شده که
برای آن ،فع ً
ال و بنابر ظواهر امر ،راه برونرفتی ،متص ّور نیست .پرسش اساسی نوشتار
وضعیت بغرنج و پُرمخاطره،
حاضر این است که نسبت توسعه ،امید و ناامیدی ،در این
ّ
چیست و چگونه است؟ پاسخ نخستین ما ،بنابر عنوان متن حاضر ،تالش برای زنده
وضعیت بحران ناامیدی موجود در جامعه
نگهداشتن امید به توسعه و اصالح امور ،در
ّ
ایران است .رنانی ،اندیشهورز توسعه ،در نوشتاری نگاشت« :برای اینکه «امید ملّی»
مدتی دست به «سکوت ملّی» بزنیم.
بازسازی شود ،نیازمند آنیم که دستکم برای ّ
با سکوت ما ،هیچ چیزی از دست نمیرود و هیچ خبری نمیشود .جامعه ما بیش از
نیاز به دانستن اخبار ،نیازمند فرصت ّ
تفکر است ،نیازمند فرصت گفتوگو و نیازمند
فرصت برای آرامش است .ما جامعهای ناصبور ،ناآرام و نگران داریم که با انبوه خبرها
و تحلیلهای یأسآور ،بمبارانش میکنیم .فرصت بدهیم مردم تنفّس کنند ،فرصت
بدهیم مردم آرامش بگیرند .در آرامش ،عقلها هم بهتر کار میکنند».
همپیوندی و همپوشانی مقوالتی چون«توسعه»« ،اصالحات»« ،انقالب»« ،نظام
سیاســی مســتقر»« ،روندهای اصالحپذیری و اصالحناپذیری»« ،رویکرد انقالبی
و رویکرد اصالحی»« ،روش رادیکالی و خشــونتگرایانه و روش مســالمتآمیز و
عقالنــی» و «امید و ناامیدی» ،این بغرنجی و پیچیدگــی را بیش از بیش ،نمایان
میسازد .آنجا که اصالحپذیری نظام سیاسی حاکم ،به دلیل مواضع و عملکردهایش،
نزد برخی شــهروندان ایرانی به ناامیدی بینجامد ،در پیش گرفتن رویکرد انقالبی و
بنیادبراندازانه ،همراه با روش رادیکالی و خشــونتطلبانه از سوی آنان ،ممکن است
چنان افزایش یابد که عم ً
ال و در فرجا ِم کار ،نتایج ضدتوسعهای به بار آورد .در نقطه
مقابل ،تاباندن نور امید در دل شهروندانی که علیرغم اعتقاد به اصالحناپذیری نظم
موجود ،همچنان باورمند به روشهای مسالمتآمیز در چارچوب قوانیناند ،ممکن
اســت در نهایت ،به انعطافپذیری و پذیرش دگردیسیهایی از سوی نظام سیاسی
مسلّط ،ختم شود که حاصل آن ،آغاز روندهای توسعهگرایانه با همه الزامات آن باشد.
شــدن جمعی هر دو طیف ،بنابر توان
موقعیت پُرمخاطره ،به دلیل نامتقاعد
در این
ِ
ّ
و پتانسیل آنها در سطح اجتماع و در عرصه عمل ،شاید روندی در جریان تح ّوالت،
غلبه یابد که هر دو طیف ،خواسته و ناخواسته ،بدان تن دردهند.
وزن نیروهای کنشگ ِر موجود ،در طیفبندی پیشگفته
نوشتار ،فارغ از چگونگی ِ
و در ســطح جامعه ایران ،درصدد اســت رجحان رویکرد و رفتار مسالمتجویانه و
اصالحطلبانه را با نظرداشت نقاط ق ّوت آن و پاسخگویی به نقدهای ضمنی و آشکارش،
وضعیت بسیار
بازسازی و بازنمایی کند .پیشاپیش ،باید اذعان کرد که این ایده ،در
ّ
شــکننده و لرزانی ،به مانند راه رفتن روی لبه تيغ ،قرار دارد که تنها الزام به تمامی
وجوه آن -که ذی ً
ال میآید -میتواند تا حدودی ،متقاعدکنندهتر به نظررسد.

مطالعه و خوانش تاریخ چین بعد انقالب ،همانند ایران این دوران ،بر ما آشکار میکند که باید با همین روزنهها ،کورسویی از امید را زنده نگه داشت
شیُمن برایمان
که شاید ،بنابر قواعد نظام آفرینش ،صبوری و امید ،در کشاکش چنین نیروها و نهادهایی ،به نتایج غیرمترقبهای بینجامد که سرانجامی خو 
به ارمغان آورد.

تجارب کشورهای تازهتوسعهیافته ،چون چین ،تایوان ،مالزی ،برزیل ،سنگاپور و
کرهجنوبی ،بر ما آشــکار میکند که راه پُرسنگالخ توسعه ،از درون بیم و امیدهایی
عبور میکند که علیرغم وقوع زیانهای بســیار در راه و نهفقط بیم آن ،شهروندان
ّ
متفکــران آن قوم ،بیش از هر چیز ،خــود را ملزم به نگرش اصالحطلبانه و رفتار
و
مسالمتجویانه دانستن د و بدان عمل کردند .در این میان ،تنها به تجربه چین بعد
تحمل شد
انقالب ،اشاره میشــود که چگونه حدود سی ِ
سال پُرهزینه دوران مائوّ ،
تا سرانجام ،تح ّولخواهان توســعهگرا در مدار قرار گرفتند و نتایج توسعهای نسبتاً
قابــل قبولی را به ارمغان آوردند .در این تجربه ،بعد از بیســت و هفت ســال عصر
مائو ( )1976-1949که به دهههای ازدســترفت ه چین ،شــهرت دارد ،در فرجا ِم
طی آن زمانه پُرتالطم و
کار ،دنگ شــیائوپینگی بر ســر کار آمد که همو ،هیچگاه ِّ
بس ناامیدکننده ،هرگز امید به اصالح را از دســت نداده بود .اتّفاقاً ،جالب است که
امید ،همانند اندیشــه ،آن وجهی از وجود آدمی است که برای برخیها ،هرگز و در
ســختترین شرایط ،تن به دربند شدنش نمیدهد .در تاریکترین دوره مائو ،یعنی
انقالب فرهنگی ( ،)1976-1966دنگ و یاران همفکرش ،هرگز بارقه امید را در ذهن
و قلب خود نزدودند؛ همانطوری که شــهروندان جامعه چین آن دوران نیز چنین
موقعیت و
ذهن پنداربنیاد ،میتوان به
کردند .حال ،با استناد به این تجربه و نه صرفاً ِ
ّ
شرایط ایران اکنون پرداخت.
در ساختار پیچیده نظم مستقر در ایران کنونی ،علیرغم نهادهای کانونی قدرت،
ظرفیت را داشته که دوران سازندگی (-1368
قابلیت و
ّ
نظام انتخاباتی آن ،تاکنون این ّ
 ،)1376اصالحات ( )1384-1376و اعتدال ( 1392تاکنون[ )]1397را با رویکردها
و سیاستهای معطوف به اهداف توسعهای بر سر کار آورد که همزمان ،تعامل سازنده
محدود و موردی با جهان را نیز در دســتور کار خود داشــتند .سیاستورزان این
دورانهای ســهگانه ،چه آنکه چشم از جهان شست ،چه آنکه با محدودیّتهایی
همچنان تأثیرگذار اســت و چه آن کس که هنوز در مســند قدرت اجرایی است،
مصرانــه خواهان روندها و روشهای تلطیفی
هرگــز بارقه امید را از خود نزدوده و ّ
در نیل به اهداف خویشاند؛ همان طور که بخش قابل مالحظهای از روشــنفکران
این مرز و بوم ،ف ّعاالن سیاسیاش و نیز شاید بخشی قابل اعتنا از شهروندان ایرانی،
چنین میاندیشند و عمل میکنند .البتّه ،نتایج حاصل از این مسیر طیشده تاکنون،
هرچند به زعم برخی ،آنقدر اندک است که به تعبیر مشهور و به مناسبت در اینجا،
عطایش را به لقایش میبخشند؛ ا ّما ،مطالعه و خوانش تاریخ چین بعد انقالب ،همانند
ایران این دوران ،بر ما آشکار میکند که باید با همین روزنهها ،کورسویی از امید را
زنده نگه داشت که شــاید ،بنابر قواعد نظام آفرینش ،صبوری و امید ،در کشاکش
شیُمن
چنین نیروها و نهادهایی ،به نتایج غیرمترقبهای بینجامد که سرانجامی خو 
برایمان به ارمغان آورد.
این کورسوی امید که باید رندانه ،نتایج غیرمترقبهاش را به انتظارنشست ،البته،

نکتههایی که باید بدانید
[آنهایی که به رادیکالیسم و خشونت تمایل دارند ،غی ِر خود را به وسوسه
و توهّم امید متّهم میکنند؛ در حالی كه امیدواران ،خود ،واقفاند که تنها از
روزن ه کورسوی امید ،میتوان به اصالحات و فرجام توسعهای آن باور داشت.
[توسعه ،نوعی فرآیند گسترش تواناییهای مردم است؛ به معنای فرآیند
گسترش آزادی واقعی آنان .این آزادی ،مستلزم عوامل دوگانه است:
تمهیدات امور اقتصادی و اجتماعی؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی (چون
مشارکت در بحث آزاد).
اساسی ضد آزادی ،از بین
[توسعه آن هنگام مح ّقق میشود که عوامل
ِ
بروند که عبارتاند از :فقر و ظلم ،فرصتهای کم اقتصادی ،محدودیت
نظاممند اجتماعی ،عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولتهای سرکوبگر.

با اســتدالل عقلی و تجارب تاریخی هم تقویّت میشود .اگر به اصول عا ِم برآمده از
روندهای عینی ،در مطالعات توسعه و دانش سیاسی ،مراجعه کنیم ،درمییابیم که از
یک سو ،ناامیدی ،رادیکالیسم ،خشونت و انقالب ،در پایان کار ،به نتایج ضدتوسعهای
میانجامد؛ همانطوری که در تقابل با آن ،امید در پیوند با خردورزی ،زبان ،سخن
و اســتدالل ،در فرجا ِم کار ،با توسعه ،همبستگی مییابد .این اصول عام ،از بررسی
تاریخی انقالبات و اصالحات در جهان و دوران معاصر ،به دست آمده است .یک نمونه
تحلیل ّ
متکی به تح ّوالت تاریخی ،در اینجا ،به بحث گذاشته میشود.
از
ِ
روند تح ّوالت پایان نیمه نخست قرن بیستم ،به گونهای رقم خورد که یک ملّت
و ســرزمین واحد ،در دو دولتملّتی که دقیقاً در تقابل ایدئولوژیکی و ساختاری با
یکدیگر بودند ،در همســایگی و هممرزی با هم ،استقرار یافتند .چین و تایوان ،در
ســال  ،1949به چنین سرنوشتی دچار شــدند .مائو در چین و با انقالب خویش،
دوران فاجعهآمیز  27ســاله خود را به ارث گذاشــت؛ در حالی که کیانکایچک،
فرمانروای فراری به جزیره تایوان (چین تایپه) ،با همان ساخت اقتدارگرای پیشین،
ولی بازسازیشــده در قالب نوین ،پیشروترین کشور در صنعت ،تجارت و سرمایه را
حاکمیت در چین،
در همین بازه زمانی ،به یادگار گذاشت .ناامیدی به اصالحپذیری
ّ
مائو و پیروانش را به رادیکالیســم ،خشونت و انقالبی رهنمون ساخت که به هنگام
مرگــش در  ،1976از چین به گفته رهبران همگام و همراه او ،ویرانهای بیش باقی
نیروزایی
نمانده بود .دقیقاً در همسایگیاش ،به تعبیری ،دولت در تبعید ،با امید به
ِ
ســ ّن ِ
عقالنیت و خردورزی ،با تکیه بر قدرت
ت به جا مانده از دوران کهن و از مسیر
ّ
زبان و سخن ،جامعه و شهروندانی را به جا گذاشت که رهبران چین کمونیست ،با آن
جمعیتش ،در بازدیدهایش طی سالهای  ،1979-1978آرزوی همانندی
وسعت و
ّ
با آن را در سر میپروراندند .طنز تاریخ اینکه سرآغاز توسعهگرایی چین بعد مائو ،با
سرمایهها و کارآفرینان تایوانی قرین بوده است .این نمونه تاریخی مجددا ً ما را به ایده
اصلی نوشتار سوق میدهد که امید ،اصالحات و توسعه ،در یک همپیوندی منطقی
و تاریخی با یکدیگر قرار دارند؛ همانطوری که ناامیدی ،انقالب و عقبماندگی نیز
چنین همبستگیای را به نمایش میگذارند.
وسوســه ،تو ّهم و کورسوی امید ،هریک با قطببندیهای پیشگفته ،در تناظر
اســت .آنهایی که به رادیکالیسم و خشــونت تمایل دارند ،غی ِر خود را به وسوسه و
تو ّهم امید ،متّهم میکننــد؛ در حالی كه امیدواران ،خود ،واقفاند که تنها از روزنه
کورسوی امید ،میتوان به اصالحات و فرجام توسعهای آن باور داشت .با اینهمه ،بر
کسی پوشیده نیست که جوانههای امید در بسترهای شادکامی و شادی ،سرخوشی
و سرزندگی ،آرامش و ثبات ،اعتماد و اطمینان ،به نحو بسیار بایستهای رشد و نمو
میکند .در این میان ،به ویژه در دوران بحران ناامیدی ،آن افراد و گروههای اجتماعی
که آیندهنگر ،مثبتاندیش ،آگاه از تح ّوالت جوامع مختلف و دارای روحیه کنشگری
در شرایط سختاند ،خود ،نقشهای امیدآفرینی را برعهده میگیرند و همواره سایر
شهروندان را به مشارکت برای تغییر فرامیخوانند.
در پایان ،دوباره به آمارتیا سن ،بازخواهیم گشت که بر این باور بود که توسعه ،نوعی
فرآیند گسترش تواناییهای مردم است؛ به معنای فرآیند گسترش آزادی واقعی آنان.
این آزادی ،مســتلزم عوامل دوگانه است .1 :تمهیدات امور اقتصادی و اجتماعی (مثل
امکانات آموزشی و بهداشتی همگانی)؛  .2حقوق اقتصادی و اجتماعی (چون مشارکت
اساسی ضد آزادی ،از
در بحث آزاد) .پس توســعه آن هنگام محقّق میشود که عوامل
ِ
بین بروند که عبارتانــد از :فقر و ظلم ،فرصتهای کم اقتصادی ،محدودیت نظاممند
اجتماعی ،عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولتهای سرکوبگر .آن هنگام که عقل
و خرد را میزان قرار دهیم ،زبان و سخن را به کار بندیم و از هر گونه خشونت فیزیکی و
کالمی ،دوری گزینیم (مقوالتی که دقیقاً ضد عقلاند) ،امید به اصالحات و نیل به توسعه
را همواره در خود سرزنده نگه میداریم و از کوچکترین روزنههای کنشگری برای نیل
وضعیتی ،عین حکم
به چنین اهدافی بهره میجوییم .امید به تحقّق چنین ساختار و
ّ
عقل اســت و ما ایرانیان ،بنابر تجارب یکصد ســال گذشته ،باید به فراست دریابیم که
رهگیری مسیری دیگر ،فرجامی جز قهقرا ندارد.
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آکــادمـی

فضای عمومي و فضای سیاسی تقویت شود
تفاوتی بین روشنفکر و سلبریتی نیست

بـهـانـه

ي سلبریتی رجوع ميکنند .اما این مقاله سعی کرده اهمیت آشتی میان
ي مرجع سیاسی ميگویند ،اینکه مردم به گروهها 
این روزها عدهای از تضعیف جایگاه روشنفکران و گروهها 
این دو را برای تقویت فضای عمومي نشان دهد نه تمایز آنها را.

مصطفی مهرآیین
جامعه شناس

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
اینکه سلبریتیها و
روشنفکران کجا با
هم تالقی دارند و کجا
اتحاد ،بدانید ،خواندن
این مقاله به شما
توصیه ميشود.
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ي فعاالن اجتماعی -فرهنگی که
یکی از مهمترین دغدغهها 
 1اکنون ميتوان آن را نوعی کلیشه نادرست دانست این است
که امروزه ما در جامعه با ظهور نوع جدیدی از افراد یا حتی یک قشر
به نام «ســلبریتی» روبهرو هســتیم که موضوع خیالبافی مردم و
گفتوگوهای روزمره آنها هســتند و آنها را از پرداختن به مسائل
جدیتر جامعه که موضوع کار قشر دیگری به نام «روشنفکران» است
بازميدارند .تصور بر آن اســت که ریشه عقبماندگی جامعه ما به
عقبماندگی فرهنگی بازميگردد که امروزه با ظهور «سلبریتی»ها و
زرق و برق چشمگیر زندگی آنها و درگیر شدن ذهن مردم با شهرت
این افراد این عقبماندگی تشدید شده است .فرض دیگر این رویکرد
آن است که ما اگر بتوانیم جامعه خود را تبدیل به یک «جامعه تاملی»
هايروشنفکری اقدام
و به ایجاد پیوند بیشــتر میان مردم و محیط 
كنيم و روشنفکران را تبدیل به «گروه مرجع» مردم سازیم ،احتماالً
سریعتر و انسانیتر و اخالقیتر قادر به طی کردن فاصله عقبماندگی
با توسعه و رشــد عقالنیت خواهیم بود .در ادامه این یادداشت ابتدا
مبتنی بر پژوهش آنتونی لیلتی ،تاریخنگار و پژوهشگر فرانسوی ،با
عنوان «خلق ســلبریتی» (این کتاب توســط لین جفرس به زبان
انگلیسی ترجمه شده است) نشان خواهم داد که سلبریتی نه مفهومي
امروزی و یا یک آسیب اجتماعی ،بلکه چنان که لیلتی نشان ميدهد
ي در پیوند با ظهور مدرنیته فرهنگی و سیاسی و اصول بنیادی
مفهوم 
آن همچون فردیت و اصالت خود است .سپس در قطعهای مهمتر و از
زبان هانا آرنت ،فیلسوف برجسته آلمانی ،نشان خواهم داد که اصوالً
ریشه مشکل جوامع انســانی ،از جمله جامعه ما ،در بیاعتنایی به
مباحث عمیق فرهنگی و تبدیل نشدن به یک «جامعه تاملی» (که
اصوالً از نگاه آرنت گرایش به ایجاد یک جامعه تاملی انحرافی است که
افالطون در تاریخ فلســفه آغازگر آن اســت) نــه در توجه آنها به
سلبریتیها یا گرایش آنها به عدم عقالنیت بلکه به برتری «زحمت»
و «کار» بر «عمل» بازميگردد و ریشــه مشــکل را باید جدیتر و
عمیقتر تحلیل كرد و از تکرار این کلیشه موجود در تاریخ روشنفکری
ایران که «مشکل به عدم رشد فرهنگی بازميگردد» جلوگیری کرد.
آنتونی لیلتی در تحقیق برجسته خود در خصوص چگونگی
ي ظهور صنعت
 2پیدایش سلبریتیها به تاریخنگاری ریشهها 
سرگرمي مدرن ميپردازد .او نشان ميدهد سلبریتی نه یک مفهوم
متاخر ،بلکه حاصل تحوالت قرون هیجده و نوزده ،به ویژه تحوالت
دوره رومانتیک ،است .او با تاکید بر زندگی کسانی چون ولتر،روسو،
لرد بایرون و ...به تشــریح یک چشــمانداز تاثیرگذار و پر از دانش از
فرهنگ ســلبریتی ميپردازد که پیش از عصر اینترنت و هالیوود و
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هايزرد وجود داشته است .بنا به استدالل لیلتی
تلویزیون و روزنامه 
فرهنگ ســلبریتی ،به هیچ وجه محصولــی مختص تحوالت قرن
بیستم ،یا ناشی از نوعی نابهنجاری در عصری که اینقدر ستارهزده
نبوده نیست .او به ما نشان ميدهد که مفهوم سلبریتی در پیوند با
مفاهیم نزدیک قدیمیتری همچون شــخصیت برجسته ،مشهور
( ،)fameپرشــکوه ( )gloryو بلندآوازه ( )renownظهور نکرده و
مربوط به عالقه عموم مردم به زندگی شخصی افراد (و نه کار آنها)
است .به باور لیلتی ،بیشتر تحلیلگران فرهنگی بر این تصورند که فرد
باید با کار خود و مبتنی بر میزان تاثیرگذاری فرهنگی -اجتماعی آن
در جامعه مورد توجه مردم قرار گیرد ،در حالی که سلبریتیها حاصل
عالقه مردم به «شخصیت فردی» به عنوان یک عنصر تاثیرگذار در
«خلــق فرهنگ» هســتند .مردم عالقهمنــد به خلــق روایت و
خالهزنکبازی درباره کسانی هســتند که آنها را نميشناسند ،اما
نســبت به آنها حس صمیمیت دارنــد .پژوهش لیلتی محدود به
تاریخنگاری زندگی سلبریتیها باقی نميماند .او با به تصویر کشیدن
ي دستی،
فرآیندهای اجتماعی همچون ظهور مطبوعات و آگهیها 
تکنیکجدیدتبلیغات،بازاریابیلذت،اقتصادتئاتر،زندگینامهنویسی،
ي گفتوگو (او در کتاب
ي رقص ،سالنها 
کاریکاتور ،موزه ،ســالنها 
دیگر خود با عنوان «جهان ســالنها» به تشریح جایگاه اجتماعی-
فرهنگی سالنها در پاریس قرن هجدهم پرداخته است) ،و ...نشان
ميدهد که چگونه خلق سلبریتی ریشه در تحوالت اجتماعی دارد و
آغاز فرهنگ ســلبریتی به بســیج منابع در اروپای قرن هجدهم و
نوزدهم بازميگردد .لیلتی از ما ميخواهد که فرهنگ سلبریتی را یک
آســیب نبینیم و با تمســخر به آن نگاه نکنیم ،بلکه آن را جزئی از
مدرنیته فرهنگی و سیاسی بشناسیم .او در نکتهای نغز معتقد است
حتی انقالبیون عالوه بر مشروع بودن نیازمند مشهور بودن نزد عموم
مردم هســتند تا بتوانند انقالب را ممکن ســازند ،همان گونه که
سیاسیونی چون ماری آنتوانت ،جورج واشنگتن و ناپلئون با جهان
سیاســی روبهرو شدند که بر مبنای نیازهای جدید سلبریتی بودن
شکل گرفته بود .لیلتی ،همچنین ،به ما نشان ميدهد که از دیدن
ي دون اجتماعی ميشناسیم
سلبریتیهایی که ما آنها را شخصیتها 
نباید تعجب کنیم ،چون اصوال سلبریتی بودن در پیوند با برجسته
بودن نیســت .به باور لیلتی ،فرهنگ سلبریتی اساساً دموکراتیک و
فردگرایانه است ،چون هرکسی میتواند به آن دست یابد.
هانا آرنت در اثر برجسته خود با عنوان «وضع بشر» که هدف
 3آن را «اندیشــیدن به آنچه ميکنیم» میداند ،سه فعالیت
«زحمــت» (مربوط به حوزه خصوصی و بقاي ما)« ،کار» (مربوط به

ي
اگر ميخواهیم جامعهای برای رفع تنهایی خود به پاسخها 
انحرافی نپردازد باید به تقویت فضای سیاسی بپردازیم .آرنت البته
تقویت فضای سیاسی را حاصل کنشگری افراد ميداند.

قلمرو اجتماعی و تمدنسازی ما) و «عمل» (مربوط به حوزه عمومي
ي وضع بشری ما ميداند .او
و توان کنشگری سیاسی ما) را از بنیانها 
معتقد است ما در این جهان دچار دو معضل بنیادین هستیم که به
شکل انحرافی پاسخ آن را در زحمت کشیدن و تضمین بقای خود یا
در کار کردن و خلق مصنوعات فرهنگی و فنی جستوجو ميکنیم
(روشنفکران ما در تاریخ معاصر ایران عموما وقتی از توسعه فرهنگی و
توسعه اجتماعی به عنوان راهحل مشکالت کشور سخن ميگویند به
همین دو معنا از مدرنیته نظر دارند که آرنت آنها را نادرست ميداند).
آرنت اما راهحل مشکل را در بسط و توسعه فضای عمومي یا همان
فضای سیاست ميداند .به باور آرنت ،مشکل نخستین ما در این جهان
«تنهایــی» اســت که ما به غلط برای پاســخ دادن بــه آن گرفتار
گگرایــی،
نگرایــی ،صنعــت فرهن 
روانشناســیگرایی ،عرفا 
سلبریتیپرستیگرایی یا همچون هایدگر گرفتار «رومانتیسیسم»
ميشویم .آرنت تنها پاسخ مناسب برای رفع تنهایی ما را وارد شدن در
فضای عمومی ،همراه بودن با سایر انسانها و مشارکت در سیاست و
تصمیمگیریهایی ميداند که مربوط به منافع جمعی ما هستند و نه
منافع فردی .بنابراین ،آرنت تنهایی ما را دارای معنایی سیاسی ميداند
که اصوالً وجود آن در یک جامعه حکایت از «فروپاشــی سیاست و
قلمرو عمومی» دارد .اگر ميخواهیم جامعهای برای رفع تنهایی خود
ي انحرافی نپردازد باید به تقویت فضای سیاسی بپردازیم.
به پاسخها 
آرنت البته تقویت فضای سیاسی را حاصل کنشگری افراد ميداند.
بااینحــال ،در جوامعی همچون جامعه مــا که همهچیز گرفتار در
دستان دولت و تحت کنترل دولت است ،این دولتها هستند که باید
با خلق فضای عمومي و فضای سیاسی پویا زمینهساز خلق روحیه
جمعگرایی در افراد شوند.
آرنت مشکل دیگر انسان در این جهان را «میرا بودن انسان»
 4ميداند .او برخالف تاریخ فلســفه که در آن عمدتا از پیوند
انسان با «زندگی تاملی» یا «زندگی فیلسوفانه» (مفهوم مورد توجه
استاد ملکیان و تعداد زیادی دیگر از روشنفکران ما که معتقدیم باعث
ایجاد انحراف در فهم مشکالت جامعه ما ميشود .این مفهوم انباشته
از ستایش روشنفکران و تحقیر نفس زندگی ،به ویژه زندگی سیاسی
است) ســخن گفته ميشود ،از پیوند انســان با «زندگی فعال» یا
«زندگی پر از شور کنشگری سیاسی و عمومی» سخن ميگوید .آرنت
زندگــی فعال را کــه در دامنه «تولد» تا «مرگ» ممکن ميشــود
مهمترین «وضع بشــر» ميداند .او معتقد است ما در این محدوده
زندگی ميکنیم و در همین محدوده دوســت داریم زنده بمانیم و
جاودانه شویم .بنابراین ،فعالیتهایی همچون زحمت و کار تضمینی
برای بقا و زنده ماندن ما هستند .ما زحمت ميکشیم تا به نیازهای
طبیعی خود برای زنده بودن پاسخ دهیم .در اینجا ،ما زنده ميمانیم
اما جاودانه نميشویم .زحمت بیش از هرچیز مربوط به تامین نیازهای
معیشتی و تناسلی در زندگی انسانی ميشود .به باور آرنت ،زحمت
مشترک میان ما و حیوانات است و فعاليتی پیشاانسانی است .آرنت،
برخالف مارکس که تاکید زیادی بر جایگاه زحمتکشان در نظریه
خود داشت ،معتقد است زحمت مشخصه انسان و انسانیت نیست و
مــا را قادر به «جهانســازی» نميکند .به باور آرنــت ،ما در کنار
«زحمت»« ،کار» هم ميکنیم .در اینجا ،انسان از «انسان زحمتکش»
تبدیل به «انسان سازنده» ميشود و شروع به ابزارسازی ميکند .کار
در پیوند با اجتماع اســت و منجر به ســاختار بخشیدن به جهانی
ميشود که بسیار بادوامتر از چرخه بسته زحمت است .در اینجا ما

گرفتار در چرخه بسته هدف -وسیله و مصرف باقی ميمانیم که همراه
با خود «لذت مصرف» را تبدیل به جزئی ماهوی از زندگی ما ميکند.
آرنت ،اما شــادترین و خالقانهترین حــوزه فعالیت ما را حوزه عمل
ميدانســت که در نسبت با «تکثر» ماســت ،تکثری که «فردیت»
نميسازد ،بلکه به خلق جهان توسط تکتک ما منجر ميشود .به باور
آرنت ،هریک از ماها وقتی متولد ميشــویم امکانی برای بسط دادن
جهان و گسترش بخشــیدن به آنیم .هریک از ما قصه و روایتی در
جهانیم که ميتوانیم آن را بسازیم (دنیای مدرن چنان که لیلتی نشان
داد امکانی برای سلبریتی شدن هریک از ماهاست .یعنی هریک از
ماها مبتنی بر منابع موجود در جهان مدرن قادر به روایتگویی از خود
هستیم) .آرنت معتقد بود در حوزه عمل ما از «انسان زحمتکش» و
«انسان سازنده» (هردو به زبان فوکو حاصل فرآیند «انسانسازی در
دنیای مدرن»اند) تبدیل به «انسان آشکارساز» ميشویم .ما در اینجا
روایت ميکنیم تا بگوییم کیستیم .ما آغازهای تازه در جهانیم که به
محض آنکه لب به سخن بگشاییم و گفتار بسازیم آغاز ميشویم .ما
با روایتســازی قادریم جهان مشترک بســازیم .در اینجا از زندگی
خصوصی و عالقهمندی به زندگی خصوصی خبری نیســت .اینجا
«محل بروز انســانبودگی» ماســت .اینجا زندگی سیاسی ما خلق
ميشود و ما منافع عمومي خود را بنیان مينهیم .اینجا ما «اشخاص»
هستیم در جهان مشترک .در کار ،ما انسان تولیدگر یا مصرفکنندهایم.
در زحمت ،ما انسان زحمتکشیم .اما در اینجا ما «اشخاصی» هستیم
که در پیوند با دیگران «ما» ميشویم .سیاست قلمرو ما شدن ماست.
هايعمومي کــه خیر آن معطوف به
در اینجــا ما با انجام فعالیت 
تماميجامعه است جاودانه ميشویم و در خاطره انسانی باقی ميمانیم.
بنابراین ،از نگاه آرنت ،بودن ما که ترکیبی از تولد و مرگ است کامال
سیاســی اســت .آرنت ،البته ،معتقد بود در جهان مدرن ما با مرگ
سیاست و گرفتار بودن مردم در قلمرو مسائل خصوصی و اجتماعی
(نه عمومي و سیاسی) روبهروییم.
چنان که از زبان هانا آرنت گفته شد معتقدیم به جای تاکید
 5بر زندگی فیلسوفانه و تاکید بر اهمیت روشنفکران در زندگی
اجتماعی و رشد فرهنگی مردم و خلق مفهوم انحرافی و دوگانهساز
«سلبریتی» که از تاریخ آن و فرآیند خلق آن در دنیای مدرن نیز کمتر
ميدانیم ،باید تالش خود را معطوف به زنده کردن فضای عمومي و
میدان سیاســت پویا كنيم تا زندگی افراد جامعه در پیوند با شور و
کنشگری قرار گیرد و افراد جامعه با خلق یک دنیای مشترک از خود
انســانی جاودانه در خاطره جامعه بسازند و بتوانند با تولد و مرگ و
تنهایی خود سیاست را ممکن کنند.

ما اگر بتوانیم
جامعه خود را
تبدیل به یک
«جامعه تاملی»
و به ایجاد پیوند
بیشتر میان مردم
و محیطهاي
روشنفکری اقدام
كنيم و روشنفکران
را تبدیل به
«گروه مرجع»
مردم سازیم،
ال سریعتر
احتما ً
و انسانیتر و
اخالقیتر قادر به
طی کردن فاصله
عقبماندگیبا
توسعه و رشد
عقالنیتخواهیم
بود

نکتههایی که باید بدانید
[به جای تاکید بر اهمیت روشنفکران در زندگی اجتماعی باید تالش خود را معطوف به
زنده کردن فضای عمومي و میدان سیاست پویا كنيم تا زندگی افراد جامعه در پیوند با شور و
کنشگری قرار گیرد.
[خلق سلبریتی ریشه در تحوالت اجتماعی دارد و آغاز فرهنگ سلبریتی به بسیج منابع در
اروپای قرن هجدهم و نوزدهم بازميگردد.
[از نگاه آرنت ،بودن ما که ترکیبی از تولد و مرگ است کامال سیاسی است .در جهان مدرن
ما با مرگ سیاست و گرفتار بودن مردم در قلمرو مسائل خصوصی و اجتماعی (نه عمومي و
سیاسی)روبهروییم.
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آکــادمـی

ماموریت بانک مرکزی کدام است؟
ارزیابی سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران

بـهـانـه

میزان کارایی سیاستهای پولی در ایران چقدر است؟ هدف سیاست پولی ثبات قیمتها و ثبات اقتصاد کالن است ،میتوان با ارزیابی روند تغییرات قیمتها ،میزان کارایی سیاست
پولی را مورد ارزیابی قرار داد .ادامه این تحلیل را در مقاله پیش رو بخوانید.

حمید آذرمند
تحلیلگر اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر ارزیابی
سیاستهای پولی و
بانکی در ایران موضوع
مورد توجه شما است،
خواندن این مقاله به
شماپیشنهادمیشود.

رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصاد کالن نیازمند اصالح و تغییر رویکرد
در سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور است .سیاستگذاریهای اقتصادی
در ایران ،عموماً سازگاری با رشد اقتصادی باال و پایدار ندارد .به طور مشخص،
سیاستهای مالی در اقتصاد ایران ،منشأ شکلگیری عدمتعادلهای مالی و
تخصیص ناکارای منابع عمومی است .عالوه برآن ،سیاستهاي پولی و ارزی
نیز نتوانسته است به اهداف اصلی خود به ویژه ثبات اقتصاد کالن دست یابد.
سیاستهای تجاری منجر به تضعیف صنایع داخلی و کاهش رقابتپذیری
اقتصاد ملی شده و سیاستهای حمایتی منجر به ناپایداری و کسری بودجه
ساختاری شده است.
به نظر میرســد برای ایجاد چرخش در مســیر اقتصاد ایران و بازسازی
ظرفیتهای رشــد اقتصادی باال و پایدار ،بازنگری در سیاستهای اقتصادی
ضروری اســت .در چند شــماره آینده ،ابعاد مختلف سیاســتگذاریهای
کالن اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در یادداشت نخست ،ضمن
آسیبشناســی عملکرد بلندمدت سیاســتگذاری پولی در اقتصاد ایران،
توصیههایی به منظور اصالح و ارتقای آن ارائه میشود.
یکی از مهمترین ابعاد سیاستگذاری کالن اقتصادی ،سیاستگذاری پولی
است .سیاستگذاری پولی به منظور مدیریت عرضه پول و نرخ بهره با هدف
اثرگذاری بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ،توسط بانکهای مرکزی یا مقام پولی
کشــورها به اجرا درمیآید .فرایندهای سیاستگذاری پولی در کوتاهمدت و
بلندمدت بر تمام متغیرهای اصلی اقتصاد مانند تورم ،رشــد اقتصادی ،نرخ
بیکاری ،ثبات نرخ ارز و نظایر آن اثر میگذارد.
بانکهای مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی ،برای اجرای سیاستهای

نکتههایی که باید بدانید
[دستیابی به ثبات اقتصاد کالن و زمینهسازی برای رشد اقتصادی پایدار ،نیازمند افزایش
کارایی ابزارهای سیاستگذاری پولی و افزایش استقالل بانک مرکزی در بهکارگیری آن ابزارها
است.
[ناکافی بودن ابزارهای سیاست پولی و از طرف دیگر سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و
تحمیل ناکارایی و عدمتعادلهای اقتصاد به منابع بانک مرکزی،موجب بیاثر شدن و ناکارایی
سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران شده است که نتیجه آن رشد بیرویه نقدینگی و بیثباتی
تهااست.
قیم 
[در اقتصاد ایران بر اساس یک رویه قانونی ،بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات
نفت را از دولت بخرد و معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز كند .این مسئله به معنی
افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که با سیاست پولی
بانک مرکزی تعارض دارد.
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خــود ابزارهای مختلفی در اختیار دارند و عملیات مختلفی را از قبیل خرید
و فــروش اوراق دولت ،تعدیل نرخ بهره ،تنظیم مقررات پولی و ارزی و نظایر
آن انجام میدهند .مهمترین ابزار سیاست پولی در اختیار بانکهای مرکزی،
عملیات بازار باز است .سایر ابزارها مانند نسبت سپرده قانونی ،نرخ بهره بین
بانکی و نظایر آن نیز ممکن است مورد استفاده بانکهای مرکزی قرار بگیرد.
با این مقدمه میتوان عملکرد سیاستگذاری پولی را در ایران مورد بررسی
قرار داد .یکی از معیارهای ارزیابی سیاستگذاری پولی ،میزان دسترسی به
ابزارهای سیاستگذاری اســت .در ایران ،بانک مرکزی معموالً از ابزارهایی
مانند تعیین نرخ ســود برای شــبکه بانکی ،تعیین سیاستهای اعتباری،
مداخله در بازار بینبانکی و تعیین نسبت سپرده قانونی استفاده میکند .در
سیاستگذاری پولی ،مهمترین ابزار سیاست پولی و کنترل حجم پول و تنظیم
نرخ بهره سیاستی در اقتصاد ،عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی
است که بانک مرکزی در چند دهه گذشته از آن محروم بوده است .البته الزم
به ذکر است بر اساس قوانین جدید ،در آینده استفاده از عملیات بازار باز برای
بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
جدای از لزوم فراهم بودن ابزارهای مناسب سیاستگذاری پولی ،میزان
استقالل بانک مرکزی در استفاده از ابزارها نیز بسیار تعیینکننده است .در
ک مرکزی عموماً در ادوار مختلف از اســتقالل کافی برای
اقتصــاد ایران ،بان 
استفاده از ابزارهای سیاستگذاری برخوردار نبوده است.
معیار مهم دیگر برای ارزیابی سیاستگذاری پولی ،توجه به هدف نهایی
سیاســتگذاری پولی است .مهمترین هدف سیاست پولی ثبات قیمتها و
ثبات اقتصاد کالن است ،لذا میتوان با ارزیابی روند تغییرات قیمتها ،به نوعی
میزان کارایی سیاست پولی را مورد ارزیابی قرار داد .عالوه بر معیارهای مذکور،
میزان پاسخگویی مقام پولی نسبت به اهداف اصلی خود نیز معیار مهم دیگری
برای ارزیابی سیاستگذاری پولی است.
در اقتصاد ایران ،به طور تاریخی بانک مرکزی نقشی متفاوت با آنچه سایر
بانکهای مرکزی به طور متعارف برعهده دارند ،ایفا کرده است .به عنوان مثال
بانک مرکزی ایران عالوه بر برخی وظایف متعارف مانند انتشــار اسکناس و
خلق پول و بانکداری دولت ،عهدهدار وظایفی اســت که ممکن است رسالت
ذاتی بانکهای مرکزی تلقی نشــود یا حتــی با وظایف اصلی بانک مرکزی
تعارض داشته باشد .از جمله وظایف غیرمتعارفی که بانک مرکزی در ایران
برعهده گرفته است میتوان به جبران کسری بودجه دولت ،حمایت مستقیم
از بانکهای زیانده و بنگاههای اقتصادی ،تأمین مالی طر ح مسکن مهر ،تأمین
مالی خریدهای تضمینی دولت ،پرداخت حقوق ســپردهگذاران موسسات
اعتباری مشکلدار و همچنین تخصیص و تأمین ارز کشور اشاره کرد.
در دهههای گذشته از جمله میانه دهه شصت ،بانک مرکزی در مواردی به
طور مستقیم بخشی از هزینههای دولت را تأمین میکرد .اگرچه در دورههای

ازآنجاکه منظور از اخالقیـات فرآینـدي اسـت کـه هـدف آن ایجـاد حاکمیتی پایدار مطابق با نیازهاي شـهروندان
و ازلحاظ عملکـردي ،مکانی مناسب براي زندگی نسلهای حـال و آینـده اسـت ،بنـابراین توسعه اخالقیات مستلزم
تحقق مفـاهیم شـهروندي در قـالبی مردمساالر است تا بتواند عدالت و مساوات را مطابق نیاز شهروندان فـراهم آورد.

برابری دموکراتیک در شهر

شهروند دموکرات ،شهروند ضد دموکراسی

بـهـانـه

بعد ،محدودیتهایی به لحاظ قانونی در این زمینه ایجاد شد ولی با این حال
بانک مرکزی به شیوههای مستقیم و غیرمستقیم و از طرق مختلف ناکارایی
سیاســتهای مالی دولت و مشکالت ساختاری نظام بانکی و ناکارایی سایر
بخشهای اقتصادی را از محل منابع خود جبران كرده است.
بانک مرکزی همواره از جانب دولت و فعاالن اقتصادی ،برای حمایت مالی
و جبران کاستیهای سایر بخشها تحت فشار بوده است .حتی در مواردی که
امکان دستیابی مستقیم به منابع بانک مرکزی فراهم نبوده است ،فشار دولت
و بنگاهها به شــبکه بانکی تحمیل شده و در نهایت منجر به اضافهبرداشت
بانکها از بانک مرکزی یا تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی برای شبکه
بانکی شده است.
در این بین برخی مســائل مانند تکالیف تحمیلشده دولت بر شبكه
بانكي براي پرداخت تســهيالت تكليفي به بخشهاي اقتصادي و افزايش
بدهي دولت به شبكه بانكي منجر به اضافهبرداشت بانكها از منابع بانك
مركزي شــده است .عالوه بر آن ،مشکالت ساختاری نظام بانکی نیز خود
منشأ رشد مستمر بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است .در مواردي نيز
بانك مركزي مستقيماً از منابع خود براي طرحهايي مانند حمايت از صنعت
يا خريد محصوالت كشاورزي و نظاير آن هزينه ميكند كه آن نيز به معني
افزايش پايه پولي اســت .جدای از موارد مذکور ،در اقتصاد ایران بر اساس
یک رویه قانونی ،بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات نفت را از
دولت بخرد و معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز كند .این مسئله به
معنی افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی
اســت که با سیاست پولی بانک مرکزی تعارض دارد .از سوی دیگر ،بانک
مرکزی داراییهای ارزی صندوق توسعه ملی را نزد خود نگهداری میکند.
در موارد تنگنای مالی که بانک مرکزی ناچار میشود معادل ریالی ذخایر
ارزی صندوق را به دولت پرداخت کند ،عم ً
ال برخالف سیاست پولی خود
اقدام کرده است.
مطالب گفتهشــده را میتوان این گونه جمعبندی کرد که از یک طرف
ناکافی بودن ابزارهای سیاســت پولی و از طرف دیگر ســلطه مالی دولت بر
سیاســت پولی و تحمیل ناکارایی و عدمتعادلهــای اقتصاد به منابع بانک
مرکزی،موجب بیاثر شدن و ناکارایی سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران
شده است که نتیجه آن رشد بیرویه نقدینگی و بیثباتی قیمتها است.
در نتیجه ناکارایی سیاســتگذاری پولی و سلطه مالی دولت بر سیاست
پولی ،پدیده تورم مزمن و بیثباتی قیمتها در اقتصاد رخ داده است .از اوایل
دهه پنجاه به بعد ،در اغلب دورهها اقتصاد ایران با رشد باالی نقدینگی و تورم
مزمن و بیثباتی قیمتها مواجه بوده است .آمارها نشان میدهد ،در اقتصاد
ايران طی سالهای  ١٣٥٣تا  ،١٣٩٦ميانگين نرخ رشد نقدينگي در حدود ٢٧
درصد و ميانگين نرخ تورم در حدود  ١٩درصد بوده اســت .نسبت نقدينگي
به توليد ناخالص داخلي که در اوايل دهه هشــتاد در حدود  ٤٠درصد و در
ابتــداي دهه نود برابر با  ٥٥درصد بود در حال حاضر به بیش از  100درصد
رسیده است.
دستیابی به ثبات اقتصاد کالن و زمینهسازی برای رشد اقتصادی پایدار،
نیازمند افزایش کارایی ابزارهای سیاستگذاری پولی و افزایش استقالل بانک
مرکزی در بهکارگیری آن ابزارها اســت .نکته مهــم دیگر در این زمینه آن
است که سیاستهای پولی و منابع بانک مرکزی نباید جبرانکننده ناکارایی
سیاســتهای مالی و عدمتعادلهای شکلگرفته در اقتصاد باشد .الزم است
تعهداتی مانند حمایت مســتقیم از بانکها و بنگاهها ،جبران کسری بودجه
دولت ،خرید ارز نفتی از دولت ،جبران زیان سپردهگذاران و نظایر آن ،از عهده
مقام سیاستگذار پولی برداشته شود و بانک مرکزی صرفاً متعهد به وظایف
ذاتی و مأموریتهای اصلی خود شود.

در جامعه دموکراتیک روح برابری غیررسمی است که در دموکراسیهای شهروندی واقعی نمود پیدا
میکند؛ این وضعیت در جامعه ایران چگونه است؟

مجید دکامین
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
مفهوم شهروندی،
دموکراسی و شهروند
دموکراتمفاهیمی
است که در این مقاله
به آنها اشاره شده
است .این مقاله را
بخوانید.

بزرگترین و شاید مهمترین میراث انسان شهرها هستند .شهرهایی
که مظهربرافراشته شدنارزشهایدموکراتیکنظیرعدالت ،همسانی،
زندگی اجتماعی ،نوآوری و خالقیتاند و ذات آزادیخواهی انسان در
آن به تکامل میرسد .ریشههای میراث دموکراتیک را شاید بتوان در
شهرهای دوران باستان یونان و بهویژه ایران ،جایی که نخستین منشور
حقوق بشر بر مبنای ارزشهای دموکراتیک بر لوحهای گلی حکشده،
یافت نمود .این میراث در خط سیر زمان به مکان شهرهای امروزی
و پارادایمهای دانش شهرسازی جهان انتقالیافته و افق تکامل آن در
تئوریهای نوین شهرسازی جهان پدیدار گشته است ،به طوری که
ردپای تحوالت آن را میتوان در ساختار و سازمان شهرهای امروزی
دنبال كرد .از این رهگذر شهرســازی در پاســخ به این تمایل ذاتی
انسان به توســعه و تکامل سرشت و خواست عمومی خود تحوالت
گستردهای در پارادایمهای خود ایجاد کرده است .لذا میتوان گفت که
برنامهریزی نهتنها ازلحاظ تاریخی با حداقلی از دموکراسی عجین بوده
است ،بلکه برنامهریزی و دموکراسی دو پدیده و مفهوم همبستهاند که
حرکت در راســتای ارتقای یکی به ارتقای دیگری منجر میشود .به
عبارت بهتر ،برنامهریزی ابزار یا فرایندی است که به تکوین و ارتقای
دموکراسی میانجامد و خود در چنین روندی بسط مییابد .بر همین
اساس تئوریهای برنامهریزی ،ابزار اصلی تحقیق و توسعه بر مبنای
به رســمیت شناختن آزادیهای فردی و اجتماعی آنهم به نحوی
مسالمتآمیز و مبتنی بر مصالحه ،توافق و اجماع در متن جامعهای
دموکراتیک محسوب میشود (تراکمه.)1394 ،

نکتههایی که باید بدانید
[توسعه برابری دموکراتیک در جامعه ایرانی مستلزم تحقق مفاهیم شهروندی در قالبی
مردمساالر در تمامی عرصهها و در عمل است تا بتواند عدالت و مساوات را مطابق با نیاز
شهروندان فراهم آورد و از ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و همچنین شکاف بین مردم و
مسئوالن اجرایی کشور جلوگیری کند.
[اهمیت اخالق و حقوق شهروندی بهاندازهای است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا
میکند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر در جامعهای حقوق و اخالق شهروندی
نهادینه نشده باشد ،رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل میشود.
[در شهرهای ایران همسویی با روی ههای دموکراتیک منجر به کنترل و دروندادهای
مطلوبتری در بیشتر مسائل بهویژه حوزه شهری شده است ،اما باوجود تالشهای نظامیافته
برای استقرار رویههای دموکراتیک در برنامهریزی معاصر ،کماکان شاهد ظهور الگوهایی
هستیم که برابری دموکراتیک شهروندان را در شهرها به چالش میکشد.
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آکــادمـی

برنامهریزی
نهتنها ازلحاظ
تاریخی با حداقلی
از دموکراسی
عجین بوده است،
بلکه برنامهریزی
و دموکراسی دو
پدیده و مفهوم
همبستهاندکه
حرکت در راستای
ارتقای یکی به
ارتقای دیگری
منجر میشود.
به عبارت بهتر،
برنامهریزی ابزار
یا فرایندی است
که به تکوین و
ارتقای دموکراسی
میانجامد و خود
در چنین روندی
بسطمییابد
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واژه شهروند یکی از قدیمیترین مفاهیم سیاسی و اجتماعی ناظر
بر توزیع قدرت و ثروت در دولتشــهرهای یونان بوده است .ارسطو
از مفهوم شــهروند یاد میکند .از نظر ارسطو شهروند دارای حقوقی
اســت که حق مالکیت ،دادرســی ،آزادی بیان و عقیده از مهمترین
آنها به شــمار میآید .اهمیت اخالق و حقوق شهروندی بهاندازهای
است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا میکند و حتی برخی
از کارشناســان بــر این باورند که اگر در جامعــهای حقوق و اخالق
شــهروندی نهادینه نشده باشد ،رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل
میشود؛ چراکه از دیرباز اخالق بهعنوان یک وسیله تنظیمکننده روابط
اجتماعی افراد شناختهشده است .اگر بخواهیم در شهر و کشوری با
آرامش ،مردمســاالری و صلح زندگی کنیم باید هم دولت به حقوق
و وظایف شــهروندی احترام بگذارد و هم شهروندان به تعهدات خود
در این زمینه عمل كنند .حقوق شهروندی در دنیای امروز مهمترین
مالک مشروعیت نظامهای مردمساالر محسوب ميشود و دارای اعتبار
باالیی است .بهطوریکه حتی حکومتهای غیر مردمساالر نیز از آن
جهت توجیه افکار عمومی اســتفاده میکنند .امروزه با مطرحشدن
مشارکت و مردمساالری ،مدیریت شهر باید ابعاد اجتماعی و عمومی
حرفه خود را بشناسد و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آن آگاه
باشد و مسائل شهروندان و شهروندي را دغدغه ذهنی خود قرار دهد
(آهنگر و همکاران.)1397 ،
برابریهای اخالقی ،سیاســی و قانونی یکی از مبانی دموکراسی
بهحساب میآید .این جنبههای مختلف از برابری شهروندان را میتوان
در این عبارت خالصه کرد که شــهروندان طبقه پایین و طبقه باال
وجود نداشته باشند .حال فراتر از برابری رسمی هر شهروند در یک
جامعه دموکراتیک ،میتوان گفت که روح برابری غیررسمی است که
در دموکراسیهای شهروندی واقعی نمود پیدا میکند .همانطور که
در یک جامعه ،مردمساالری عمیقتر میشود ،ایده برابری بهطورکلی
به عادات روزمره و اجتماعی گسترش مییابد و این مهمترين خواست
مردم در برنامهریزیها و اقدامات تجلی پیدا میکند .این جنبههای
مردمســاالری دوره زمانی خاصی طول میکشــد تا به بلوغ برسد.
نمونههایی از برابریهای غیررسمی را میتوان برشمرد:
شهروندان جدای از وضعیت اجتماعی و ثروت با احترام نسبت
به یکدیگر رفتار میکنند.
شایستگیهای فردی در برآورد جامعه بیشتر از وقایع تصادفی
مانند محل تولد ،نژاد ،جنسیت و غیره ارزشمند است.
خشم ناشــی از اختالف طبقاتی و سلسلهمراتب اجتماعی در
جامعه کاهش پیدا میکند.
برابــری دموکراتیک* ایدهای اســت که در آن به افراد یکســان
نگریسته میشود و همه شهروندانی با حقوق یکسان هستند .برابری
دموکراتیک ،حقوق شــهروندان را تضمین میکند .اگر نابرابریهای
اجتماعی و یا سیاسی ،برابری شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد ،چنین
نابرابریاي ازنظر برابری دموکراتیک مردود است .برای مثال ،برابری
دموکراتیک بیان میکند که تمام شــهروندان از آزادیهای اساسی
یکسان لذت ببرند و نابرابریهای سالمت و درآمد در کمترین مقدار
بین تمام شهروندان باقی بماند.
در شــهرهای ایران نمیتوان از این واقعیت چشــم پوشید که
همســویی با رویههای دموکراتیک منجر به کنترل و دروندادهای
مطلوبتری در بیشتر مســائل بهویژه حوزه شهری شده است ،اما
باوجود تالشهای نظامیافته برای استقرار رویههای دموکراتیک در
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برنامهریزی معاصر ،کماکان شاهد ظهور الگوهایی هستیم که برابری
دموکراتیک شهروندان را در شهرها به چالش میکشد .بهعنوانمثال،
خطوط اتوبوسهای تندرو بهمانند دیگر کشورهای جهان بهمنظور
تسریع در حملونقل شهروندان در شــهرهای بزرگ ایران توسعه
دادهشدهاند .اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در مواقعی که ترافیک
ســنگینی در خیابانها وجود دارد ،پلیس اجــازه عبور خودروهای
شــخصی را در بین خطوط اتوبوسهای تنــدرو صادر میکند .این
پدیده را میتوان از منظر برابری دموکراتیک موردبررســی قرارداد.
در چنین شــرایطی با دو نوع شــهروند روبهرو هستیم .شهروندی
که خواســته (اختیاری :با وجود داشتن خودرو شخصی و غیره) یا
ناخواسته (اجباری :نداشــتن خودرو شخصی و یا در محدوده طرح
ترافیک بودن مقصد و غیره) از اتوبوسهای تندرو استفاده میکند ،به
کاهش بار ترافیکی شهر ،کاهش آلودگی هوا و توسعه زیرساختهای
حملونقــل عمومی كمك میکنــد و در عوض از مســیری امن،
زمانبندیشده و سریع بهرهمندمیشود .از سوی دیگر با شهروندی
مواجه هستیم که (بهواسطه داشتن جایگاه اجتماعی و یا تمکن مالی
باالتر و یا به هر دلیل دیگری) در یک مســیر یکســان با استفاده از
خودرو شخصی عالوه بر افزایش بار ترافیکی و آلودگی هوا ،منجر به
مســدود شدن مسیر برای خودروهای امدادی و اتالف وقت دیگران
میشود .حال یکنهاد تنظیمکننده مانند پلیس در شرایط ترافیک
سنگین ،این امکان را برای شهروندان غیردموکراتیک فراهم میسازد
تا از مسیری که برای شهروندان دموکراتیکتر تدارک دیدهشده است
استفاده کنند و بهنوعی به تضییع حق آنها اقدام میکند .بر اساس
ایده برابری دموکراتیک در شهرها ،هر شهروند از حق یکسان برای
عبور از خیابان برخوردار است .بهعنوانمثال اگر یک اتوبوس تندرو
دارای  30مســافر است (که عمدتاً از اقشار کمدرآمد جامعه هستند
و احتماالً درآمد و جایگاه اجتماعی پایینتری دارند) ،باید مســیری
بهاندازه  30نفر برای یک اتوبوس تدارک دیده شــود تا شــکافی در
برابری دموکراتیک شهروندان ایجاد نشود .حال اجازه تردد خودروهای
شــخصی از مســیر اتوبوسهای تندرو ،منجر به افزایش تمایل به
استفاده از خودرو شخصی ،آلودگی هوا و بار ترافیکی میشود و میل
به استفاده از دستگاههای حملونقل عمومی را (بهواسطه عدم تفاوت
در زمان رسیدن به مقصد) افزایش میدهد .چنین رویکردی برابری
دموکراتیک را با چالش جدیدی مواجه میسازد.
فرجام ســخن آنکه ،موضوع شهروندمحوری مردمساالر بهعنوان
یکی از اجزای حاکمیت خوب باید در دستور کار قرار گیرد .ازآنجاکه
منظور از اخالقیـات فرآینـدي اسـت کـه هـدف آن ایجـاد حاکمیتی
پایدار مطابق با نیازهاي شـــهروندان و ازلحاظ عملکـردي ،مکانی
مناسب براي زندگی نسلهای حـال و آینـده اسـت ،بنـابراین توسعه
اخالقیات مستلزم تحقق مفـاهیم شـهروندي در قـالبی مردمساالر
اســت تا بتواند عدالت و مساوات را مطابق نیاز شهروندان فـــراهم
آورد .یکی از این مفاهیم ،برابری دموکراتیک شهروندان است .امروزه
شهروندان ،انتظار دریافت خدمات و کاالهایی با کیفیت باالتر دارند.
توســعه برابری دموکراتیک در جامعه ایرانی مستلزم تحقق مفاهیم
شــهروندی در قالبی مردمساالر در تمامی عرصهها و در عمل است
تا بتواند عدالت و مساوات را مطابق با نیاز شهروندان فراهم آورد و از
ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و همچنین شکاف بین مردم و مسئولین
اجرایی کشور جلوگیری کند.
* Democratic Equality

بعد از انقالب ،بیشترین فشار به کارخانهها وارد آمد .مث ً
ال کارخانههای متعدد در جاده کرج که در حقیقت «خوشههای رشد صنعتی»
محسوب میشدند خوشههای افت صنعتی شدند؛ چون اخبار کارخانهها سریع منتقل میشد و چپیها راحتتر بین آنها تردد میکردند و
اختالل در امور انجام میدادند.

مصادرههای اول انقالب ناگزیر بود؟

بررسی زمینهها و پیامدهای قانون حفاظت از صنایع

بـهـانـه

چه بر سر صنایع ایران آمد و اثر این رخدادها تا به کی بر این صنعت باقی است؟ چگونه کارخانههای صنعتی در ایران مصادره شد و این نگاه در شرایط حاضر چه تحولی را پشت سر
گذاشته است؟ این مقاله را بخوانید.

در ماههــای بعد از انقالب اســامی ،انقالبیون هیچ برنامه
مشــخصی برای صنعت و اقتصاد کشــور نداشتند .اگرچه
فعالیتهای اقتصادی در دوره رژیم گذشته در مورد بخش
خصوصی را یکسره کشیدهشدن پای امپریالیستها به ایران
و مصــرف کاالهای فرنگی و مونتاژ کاالهای نیمهســاخته
میدانستند .بعد از کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق نیز
بهتدریج با راه افتادن اقتصاد و شــروع فعالیتهای صنعتی،
علیاصغر سعیدی
فعاالن صنعتی کمکم لقبشان از بورژوازی ملی به بورژوازی
وابسته تبدیل شد و مستحق مرگ هم تشخیص داده شدند.
جامعهشناس
درنتیجه ،ترور کارآفرینان مانند عمال آمریکایی در دستور کار
چرا باید خواند:
قرار گرفت .نتیجه ترور فاتح یزدی بنیانگذار شرکت جهان
اگر شما جزو
بود .اگرچه این اقدام مورد انتقاد واقع شد و موجب اختالف
کسانیهستیدکه
درونی و انشعاب در بین سازمان چریکهای فدایی خلق شد.
میخواهید تاریخ
بهعالوه ،تحوالت درون اتاق بازرگانی در سال  1348به ادغام
صنعت در ایران را
صنعتگران در اتاق انجامیــد و زمینههای طرد تجار از اتاق
بار دیگر بخوانید،
را فراهم کرد .اما زمانی که امام خمینی وارد کشــور شدند،
خواندن این مقاله به
صنعتگران قدیمــی که در اتاق مدیریت میکردند ،ازجمله
شما توصیه میشود.
اکبر الجوردیان ،از اعضای بنیانگذار گروه صنعتی بهشهر و
بنکدارپور ،از بین مسئوالن اتاق بازرگانی ،هردو ,ورود امام را
به کشور خوشآمد گفتند .امام خمینی نیز در جواب نامه بهطور غیرمستقیم از فعالیتهای آنان
تشکر کرد .با این آغاز خوب ،به نظر میرسید بسیاری از صنعتگران میتوانند بعد از انقالب هم
به کار خود ادامه دهند .در حقیقت بیشتر آنها نیز گمان میکردند مانند سایر افراد و گروههای
جامعه از بیعدالتی رژیم گذشته نجاتیافتهاند و بهتر میتوانند در فضای انقالبی به فعالیت برای
توسعه کشور بپردازند.
JJآنچه بر صنعت گذشت
حوادثی که از بهمن  1357تا تیر  1358در کارخانهها به وجود آمد این چشــمانداز را برای
آنها تیرهوتار کرد .درحالیکه تحقیقات نشان میداد کارآفرینان در تنظیم روابط کارگری موفق
بودند و از دهه  1330تا وقوع انقالب اسالمی اعتصابات کارگری منشأ صنفی داشتند .اساساً از
این زمان به بعد بیشتر اعتصابهای کارگران ،صنفی بود نه سیاسی .این باعث شد گروههای چپ
مثل فداییان در روزهای منتهی به انقالب اسالمی در اعالمیههای خود از کارگران انتقاد کنند که
شما باید در صف اول تظاهرات باشید ،چرا نیامدهاید؟ این نشان میداد سیاستهای کارگری در
جهت انفعال سیاسی کارگران مؤثر واقعشده بود .اما بهتدریج بعد از انقالب فشار گروههای چپ در
کارخانهها موجب ناآرامی شد و درنتیجه ماهیت بخش صنعت از حیث مالکیت بخش خصوصی
تغییر اساسی کرد.
بعد از انقالب ،بیشترین فشار به کارخانهها وارد آمد .مث ً
ال کارخانههای متعدد در جاده کرج که
در حقیقت «خوشههای رشد صنعتی» محسوب میشدند خوشههای افت صنعتی شدند؛ چون

اخبار کارخانهها سریع منتقل میشد و چپیها راحتتر بین آنها تردد میکردند و اختالل در امور
انجام میدادند .روایتهای بسیاری هست که گروههای چپگرا با فولکس استیشن وارد کارخانه
میشدند و مستقیم سراغ ماشینها و دستگاهها ميرفتند و آنها را خاموش و کارگران مشغول به
کار را سرزنش میکردند .حتی مرحوم مهندس سحابی میگفت کار بهجایی رسیده بود که ما در
موارد متعدد میشنیدیم که کارگران مدیران را اذیت میکنند ،به مدیران برای دریافت سود ویژه
و حقوق بیشتر فشار میآوردند و وقتی مدیر قبول نمیکرد ،او را باالی پشتبام میبردند و تهدید
به اعدام میکردند .بهطور مثال ،علی خسروشاهی ،بنیانگذار کارخان ه مینو ،در ابتدا نامش هم
در فهرست  51نفری که برای مصادره تهیهشده بود ،قرار نداشت ،اما توسط کارگران و با حمایت
فکری گروههای دیگر ،چند روز به گروگان گرفتهشد .این هم نتیجه تحریکات نیروهای چپ بود.
بهطور مثال ،دکتر پیمان رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز ،مرتباً در کارخانهها علیه مالکان آنها
ســخنرانی میکرد .اوضاع طوری بود که ناچار باید قانونی تدوین میشد و دولت مدیرانی برای
کارخانهها تعیین میکرد ،چون بعضی از مالکان کارخانهها از کشور رفته بودند و مترصد بودند
تا اوضاع آرام شــود و برگردند .در آن دوره گروههای مختلف چپ فعالیت میکردند و نشریات
متعددی هم داشتند .وقتی در تیرماه  1358قانون حفاظت از صنایع اعالم شد ،در بیشتر نشریات
نوعی خوشحالی برقرار شد .آنها قانون حفاظت از صنایع و همچنین ملی کردن بانکها را بهعنوان
یکقدم انقالبی از سوی دولت موقت تلقی کردند که قب ً
ال از آن انتقاد میکردند که گامبهگام و
الکپشتوار جلو میرود .البته برخی گروههای چپ اسالمی آنقدر تند بودند که همین قانون را
ترفند دولت موقت برای حفاظت از سرمایهداران تلقی میکردند.
بنابراین ،زمینههای طرد و مصادره اموال کارآفرینان با چنین فشارهایی فراهم آمد .در چنان
جو انقالبی ،راهی برای جلوگیری از ســوختن تر و خشــک باهم وجود نداشت .تمامی اسناد و
روایتها نشــان میدهد کلیشههای رایج علیه کارآفرینان آنچنان کارساز بود که فرصت هیچ
بررســی برای جدا کردن سره از ناســره در آن دوران وجود نداشت و هر اتهامی به صنعتگران،
موردپذیرش عموم قرار میگرفت .کسانی که آن زمان دستاندرکار بودند مثل مرحوم مهندس
سحابی و مرحوم مهندس معینفر میگفتند ما در شرایط خاصی بودیم؛ کارخانهها کار نمیکردند
و باید مدیر برایشــان تعیین میکردیم و حتی در خردادماه  1358یعنی یک ماه قبل از قانون
حفاظت یک الیحه قانونی مربوط به تعیین مدیر موقت تصویبشده بود چون مدیریت کارخانهها
با مشکالت مختلفی مواجه بودند؛ مدیران را بیرون میکردند و حتی برخی مقامات به مالکان و
مدیران توصیه میکردند مدتی به کارخانههای خود نروند .مث ً
ال حاج سید محمود الجوردی ،احمد
الجوردی و اکبر الجوردیان و علی خسروشاهی و حاج برخوردار در تهران بودند اما توصیه میشد
کارخانه نروند ،و منتظر بودند آبها از آسیاب بیفتد.
JJقانونی برای حفاظت از صنعت
شورای انقالب قانون حفاظت از صنایع را در تیرماه  1358اعالم کرد .این قانون دو ماده داشت.
ماده اول شــامل چهار بخش و ماده دوم دستور تهیه آییننامه اجرایی آن بود .هر بند ماده اول
مربوط به یک دسته از صنایع کشور بود .بند الف شامل نفت ،گاز ،راهآهن ،برق و شیالت بود که
قب ً
ال ملی شده بودند .بند الفِ یک تولیدات فلزی ازجمله فوالد ،مس و آلومینیوم را نیز جزو مالکیت
دولتی میدانست .بهعنوانمثال در فوالد ،اموال برادران رضایی طبق بند الف ماده یک مصادره شد.
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آکــادمـی
بند الف  2ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما بود .خودروسازیها در بند الف دو بودند و اساساً ربطی
به این موضوع که فعالیت کارآفرینان در این صنایع مشروع یا نامشروع بود نداشت .مث ً
ال مصادره
اموال محمود خیامی مالک و مدیر کارخان ه ایران ناسیونال ،نصیرزاده یا خانواده سودآور یا اصغر
قندچی بر اساس ماده الف  2انجام شد.
بند ب مربوط به ملی کردن صنایع و معادنی اســت که طبق ادعای آنها از راه نامشروع یا
روابط غیرقانونی با دربار شکل گرفتهاند .بر اساس این بند تقریباً  51کارآفرین در لیست مصادره
اموال قرار گرفتند .البته بعدا ً دو مورد دیگر هم اضافه شد و این لیست به  53مورد رسید .مدتی
بعد از این قانون ،هیئت  5نفری تشــکیل شد که آقای سحابی هم یکی از اعضای مهم آن بود.
در این کمیته بسیاری از افراد دیگر که در بند دال بودند یعنی طبق تشخیص قبلی میتوانستند
تحت حمایت قانون به کار خود ادامه دهند و مالکیتشان محترم بود ،مانند کارخانه مینو و ارج،
که هیچ مســئلهای نداشتند به لیســت مصادرهها یعنی به فهرست بند ب ،یعنی وابستگان به
دربار اضافه شــدند؛ ازجمله جلیل ،علی و حسن خسروشاهی .بههرحال اسناد و روایتها نشان
میدهند که بسیاری از آنهایی که در فهرست اولیه مصادره قرار گرفتند هم مشکلی نداشتند.
بهعنوانمثال خانوادههای ایروانی ،الجوردی ،الجوردیان ،خسروشاهی ،خیامی ،ارجمند ،تفضلی،
گرامی ،کوچکزاده ،رستگار و مانند اینها .بیشتر اینها در تهران بودند و مرتب با مقامات دولت
موقت در تماس بودند .بهزاد نبوی سال  1364در مصاحبه با روزنامه «اطالعات» گفت اگر محمود
خیامی مانده بود اجازه نمیداد همه قطعات مستقیماً از شرکت کرایسلر وارد شود و تالش میکرد
کام ً
ال خودروها تولید داخلی شوند چون به نفعش بود ارزشافزوده در ایران ایجاد شود.
JJمصادرههای غیرمنتظره
مصادره اموال برخی کارآفرینان حتی موجب شگفتی شد .ازجمله مصادره اموال حاج طرخانی،
علی و جلیل خسروشاهی (که دوست مصطفی عالینسب ،صنعتگر و مشاور مهندس موسوی
نخستوزیر بودند) ،عبدالرحیم جعفری ،بنیانگذار انتشارات امیرکبیر و بسیاری دیگر كه همه
وابسته به دربار تشخیص داده شدند .استفاده از این مفهوم وابستگی هم خیلی کشدار بود چون
در احکام آنها هرچیزی وابســتگی بود .مث ً
ال در حکم مهندس ســیاوش ارجمند نوشته بودند
شرکت در مهمانی افطار وزیر دربار ،یا در حکم ملی شدن کارخانه مینو اتهام علی خسروشاهی
افزایش فروش  250برابری پفکنمکی در  5ســال بود! در این مورد با آقای سحابی در روزهای
بعد از زندان ایشان مصاحبه کردم .به نظرم بعد از گذشت سه دهه از مصادرهها و انتشار اسناد
و روایتها و همچنین وضع موجود کارخانهها ،تغییراتی در نظرشان ایجادشده بود چون نقش
مهمی در تصویب و اجرای قانون حفاظت داشت و بعدها عضو کمیسیون  5نفره مانده بود .البته
در زمان مصادرهها ایشــان بهشــدت رادیکال بودند .خودشان درجایی نقل میکنند که من به
شورای انقالب گفتم بهتر است نماینده مجاهدین را هم بیاورید .آقای هاشمی رفسنجانی گفت
که ما خودت را بهعنوان نماینده مجاهدین قبول میکنیم .چون ظاهرا ً ایشا ن هم به همان اندازه
رادیکال بوده است .بههرحال در طیف ملی مذهبیها آقای سحابی که مسئولیت خیلی از این
مصادرهها را برعهده داشت ،در آغاز از کار خود دفاع میکرد ،ولی به نظر میرسد بهتدریج نظرش
تغییر کرد .مث ً
ال درباره مصادره کارخانهها و اموال آقای علی خسروشاهی ،وکیل خسروشاهیها
به آقای ســحابی میگوید چرا شما پای آن صورتجلسه را امضا کردید ،آقای سحابی میگوید
من امضا کردم ولی متوجه نشدم که مربوط به آقای علی خسروشاهی است .البته در همان دوره
مصادرهها آقای ســحابی درباره جلوگیری از مصادره کارخانه و اموال یک نفر تالش زیادی کرد
و آن آقای مهندس خلیلی بود که از مصادره رهایی یافت ولی خود آقای خلیلی میگوید بعد از
آ ن چنان بالیی بر سر من آوردند که بهتر بود اموال من را هم مصادره میکردند چون نزدیک به
 50بار مرا به دادگاه کشاندند .بههرحال نهتنها آقای مهندس سحابی بلکه هیچ دادگاهی سندی
متقن در مورد بسیاری از کارآفرینان ،حداقل درباره نمونههای شناختهشدهای مانند حاج برخوردار،
الجوردیها ،الجوردیان ،ایروانی ،خسروشاهیها ،عبدالرحیم جعفری ،حسن تفضلی ،خیامیها ،و
بسیاری دیگر ارائه نکرده است.
مرحوم سحابی معتقد بودند نباید دنبال مقصر اصلی مصادرهها گشت چون این جو انقالب بود
و دو سه بار این حرف را تکرار کردند .ایشان میگفتند جوی که علیه صنعتگران ایجاد شد جوی
نبود که بشود آن را کنترل کرد و باید برنامهای برای این صنایع تنظیم میشد .ایشان میگفتند
ابتدا مدیریت را به خود مدیران صنایع دادیم ،ولی همچنان کارخانهها تحت تأثیر تحریکها ناآرام
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بود و نمیتوانستیم آن وضع را ادامه دهیم .درنهایت تصمیم گرفتیم مصادره کنیم .اما با مصادره
هم داســتان تمام نشــد و ادامه پیدا کرد .مث ً
ال میگفتند کارخانه ارج ستاد سازمان مجاهدین
شــده .دولت و بعد شورای انقالب تا سالها بعد اقداماتی انجام داد تا کارخانهها ب ه نوعی آرامش
برسد .وظیفه کمیته کارگری در دانشکده پلیتکنیک که بسیاری از مهندسان مبارز در آن عضو
بودند این بود که تالش کند چپیها را از شوراهای کارخانهها دور کند .این را که بسیاری از این
کارخانهها از بین رفتند و یا با کاهش شــدید ظرفیت مواجه شدند باید در حوادث این دوران و
سوءمدیریتهای بعدی نیز جستوجو کرد.
در بند ج قانون حفاظت از صنایع آمده بود که اگر ارزش وامهای توسعه بیشتر از ارزش داراییها
باشد و بدهیها  2.5برابر باشد ،باید دولت این کارخانه را در تملک بگیرد ،ولی به این توجه نمیکند
که در همان بند از وامهای توسعهای طویلالمدت نام برده شده است .درواقع سررسید وامهای این
کارخانهها نرسیده بود .اگر گزارشهای وامها را در بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بهویژه از
دورهای که آقای ابوالقاسم خردجو مدیر آن بانک شد ،مالحظه كنيم بهدقت ارزیابیهای وام واقف
خواهیم شد .اکثر این وامها ،وامهای توسعه بود که به  40درصد سرمایهگذاری بانک و  60درصد
کارفرماها تقسیم میشد .اکثر کارآفرینان نیز این  40درصد را از محل درآمد کارهای قبلی خود
تأمین میکردند .مث ً
ال در گروه مینو برای اضافه کردن محصول جدید ویفر اقدام میکردند که آنهم
به این صورت بود که بهجای اینکه برای تولید ویفر کارخانه جدیدی تأسیس کنند ،بیشتر باهمان
امکانات موجود ،محصول جدید تولید میکردند .بههرحال وامها وام توسعهای بود و تدوین بند ج
شاید بیشتر به این خاطر بود که با بهانهای بقیه کارخانهها هم مصادره شود تا مگر آرامش به آنها
برگردد .اگر هم بخواهیم نقدی درباره این وامها مطرح کنیم باید گفت بیشتر نقدها به این مسئله
برمیگردد که چون درآمدهای نفتی افزایش شدیدی پیداکرده بود و دولت میخواست اینها را در
برنامهها تزریق کند ،وام میدادند و کارآفرینان هم این وامها را دریافت میکردند.
این وامها از سال  1335در ایران شروعشده است .ولی تا سال  1342وامهای زیاد با رقم باالیی
نگرفته بودند .از  1342تا  1348نیز اتفاقاً خیلی کم وام میگرفتند و یکی از حسنهای کار آقای
عالیخانی این بود که برنامههای صنعتی را با افزایش ریسکپذیری خود بازاریها با دادن اطمینان
به آنها انجام میداد .بعد از آن اســت که بانکهای توســعهای اعطای وامهای کالن را شروع
میکنند بهاینعلت که درآمدهای نفتی باال رفته است .بعضی از این وامها تمرکز برخی صنایع را
بر هم زد و بعضی صنعتگران مجبور شدند سراغ کارهای دیگری بروند .موضوع دیگری که به آن
توجه نمیکنند این است که بعضی از این وامها با درخواست خود دولت اعطا میشد .مث ً
ال وامی
که قرار بود به پروژه نستله یا پروژه النکوم و لورئال و پلی اکریل بدهند وامی بود که خود دولت
ترغیــب میکرد که بروید وام بگیرید ،و میزان وام را در صورت احتیاج باالتر میبردند .اگر خود
کارخانهها میخواستند بسیاری از این طرحها را انجام دهند با مقیاس کوچکتری انجام میدادند
مانند کارخانه پلی اکریل که سرمایهگذاریاش  450میلیون دالر بود که بانکهای بینالمللی،
بانک توسعه و شرکت دوپان آمریکایی شریک بودند و باید دولت وام زیاد به اینها میداد .ضمن
اینکه اینها وامهای طوالنیمدت توسعه بود.
در این شرایط پلی اکریل یا کارخانههای حاج برخوردار مصادره شد ضمن اینکه اجازه ندادند
حتی موعد وام برسد .گزارشها نشان میدهد یکی از ضوابطی که برای دادن وام توسعهای در نظر
میگرفتند خوشحسابی قبلی بود و علت اینکه به اینها وام میدادند این بود که وامهای قبلی را
در سررسید مقرر تسویه کرده بودند .همه اینها در گزارشها هست .االن البته دیگر آن وامهای
توسعهای طویلالمدت را به بخش خصوصی نداریم.
بههرحال انقالبی رخداده بود و فشــارهای زیادی به بخش خصوصی وجود داشــت .به نظر
میرسد اتفاقاً صنایع بند جیم (صنایع دارای مشکالت مالی) را به این سبب در قانون حفاظت
صنایع تعیین کردند که کارخانهها را از دست صاحبانشان خارج کنند و راحتتر بتوانند مدیران را
جابهجا کنند تا آرامش به کارخانهها برگردد.
بنــد دال نیز مربوط به حمایت از مالکیــت خصوصی بود که باید با صنایعی که در این بند
قرار داشتند رفتار متفاوتی میشد ،ولی در عمل بسیاری از شرکتهایی که در این بند بودند در
مراحل بعدی مصادره شدند .یکی از آنها شرکت مینو بود .حتی ارج هم چون ابتدا در فهرست
 51موردی قرار نداشــت ،جزو صنایع بند دال محســوب میشد ،ولی این شرکت و بسیاری از
کارخانههای مختلف دیگر بهتدریج مصادره شدند .درواقع فشاری که در آن زمان وجود داشت و
بیشتر از جانب نیروهای چپ بود ،امکان فعالیت کارخانهها و صنایع را از بین برده بود.

اطالعات نشان میدهد که بهطور میانگین در مناطق روستایی کشور از هر  547خانوار یکی با واقعه طالق روبهروست که در
استان کرمان از هر  2729خانوار (بیشترین میزان) و در استان کردستان از هر  201خانوار (کمترین میزان) يكي با واقعه طالق
روبهرو شدهاست .بهعبارتیدیگر اطالعات نشان میدهد که در استان کردستان خانوارها بیشتر با احتمال طالق مواجه هستند.

خانواده چطور اجتماع را میسازد؟

روند افزایشی آمار طالق محدود به شهرهای بزرگ نیست

بـهـانـه

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی چگونه میتواند بر روند تحوالت یک جامعه تاثیر بگذارد؟ در جامعه توســعهیافته وضعیت خانوادهها چگونه است و خانواده بیثبات در جامعه
توسعهنیافته چگونه تکثیر میشود؟ این مقاله را بخوانید.

خانواده از نهادهای مهم و اساسی جامعه است ،یک واحد
اجتماعی و مجموعهای است متشکل از پدر ،مادر و فرزندان
که به علت هدف و منافع مشــترکی بــه گرد هم آمدهاند و
اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی را به عهده دارد.
حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگیهای خانواده
شمرده میشــود .خانواده نخستین نهاد در تاریخ فرهنگ و
تمدن انسانی است و اولین مدرسهای است که انسان در آن
فاطمه پاسبان
تعلیم مييابد و با اصــول زندگی اجتماعی و روش تفاهم با
عضو هیئت علمی موسسه
دیگران آشنا میشود .خانواده بهعنوان اولین کانونی که فرد
پژوهشهای برنامهریزی
در آن قرار میگیرد دارای اهمیت شایان توجهی است .اولین
و اقتصاد کشاورزی
تأثیــرات محیطی که فرد دریافت میکند از محیط خانواده
چرا باید خواند:
اســت و حتی تأثیرپذیری فرد از ســایر محیطها میتواند
اگر میخواهید ارتباط
نشئتگرفته از همین محیط خانواده باشد .خانواده پایهگذار
نهاد خانواده را با نهاد
بخش مهمی از سرنوشــت انسان است و در تعیین سبک و
وسیستمتوسعهیافته
خطمشــی زندگی آینده ،اخالق ،سالمت و عملکرد فرد در
بدانید ،خواندن این
آینده نقش بزرگی بر عهده دارد .خانواده پریشــان ،ناسالم از
مقاله به شما توصیه
نظر روانی ،دارای انحرافات اخالقی ،خانواده دارای مشکالت
میشود.
اقتصادی و عاطفی بهواسطه تاثیری که بر روی اعضای خود
میگذارد ،جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد چراکه افراد
خانواده همان اعضای جامعه را تشــکیل ميدهند و هرچه از خانواده دریافت کردند به اجتماع
منتقل میکنند .ازاینرو میتوان گفت سالمت ،شادابی ،اخالقمداری و توسعهیافتگی و سالمت
یک اجتماع بهسالمت خانوادههای آن وابسته است .گرچه عوامل بیرونی دیگری غیر از خانواده بر
رفتار ،اخالق و شخصیت افراد تأثیرگذار است اما همواره خانواده نقش مهمی در تربیت ،پرورش
و تغییر رفتارهای اعضای خود به عهده داشته است .شکلگیری خانواده با تعهد دو فرد در قالب
ازدواج اتفاق میافتد .ازدواج یک اتحاد رسمی و قرارداد اجتماعی و حقوقی بین دو نفر است که
زندگی خود را به لحاظ قانونی ،اقتصادی و احساســی به هم متصل میکنند و زن و شــوهر در
طول حیات خود و تا زمانی که تصمیم به طالق نگرفتهاند ،از تعهدات قانونی نسبت به یکدیگر
برخوردارند .پایداری ،نشاط ،سرزندگی ،مؤثر و مفید بودن خانواده در جامعه و نقش آن در بالندگی
و توسعه پایدار و همه و همه بستگی به آن دارد که ازدواج با شعور و عقالنیت و انتخاب صحیح و
درست انجا م شود و در طول زندگی روابط با همسر عنصر اصلی زندگی و منجر به رضایت زناشویی
و برقراری روابط توأم با خشنودی با فرزندان باشد .روابط مطلوب توأم با رضایت در درون خانواده به
سازگاری مؤثرتر افراد در موقعیتهای گوناگون یاری میرساند و از طرف دیگر تعارضات زناشویی،
زمینه آسیبهای روانی را فراهم میکند و در برخی موارد منجر به طالق میشود .طالق معموالً
وقتی اتفاق میافتد که استحکام رابطه زناشویی از بین میرود و میان زوجین اختالف و درگیری به
وجود میآید .در بسیاری از تحقیقات اشار ه شده است که طالق و جدایی به عوامل مختلفی بستگی
دارد که ازجمله میتوان به ضعف مالی و درآمدی ،بیکاری ،اعتیاد ،تورم ،مداخله دیگران ،اختالف
ســطح سواد ،اختالف سنی ،تغییر یافتن ارزشها و هنجارهای جامعه در جهت پذیرش طالق و

کاهش فشارهای خانوادگی و اجتماعی ،انتظارات برآوردهنشده همسران ،ازدواج اجباری ،اختالفات
اعتقادی ،تفاوتهای شخصیتی ،تفاوتهای فرهنگی ،خصوصیات شخصیتی ناسازگار ،خصوصیات
طرفین در به کرســی نشاندن عقاید خود ،خیانت زناشویی ،خشونت فیزیکی ،نداشتن احساس
تعلق به خانواده ،عدم رشد عقلی و بلوغ فکری طرفین ،ضعف یا عدم آمادگی الزم برای پذیرش
مسئولیت همسری ،اثرپذیری بیشازحد یکی از طرفین از خانواده خود ،نگرش منفی به جنس
مخالف ،بدبینی و وسواس رفتاری و عالقه بیشازحد به کار در مقابل بیتوجهی به خانواده ،اعتقاد
بیشازحد به فرهنگ مردساالری یا زنساالری ،انتقاد و عیبجویی بیشازحد از همسر ،شهرنشینی
و عوامل دیگری که در مطالعات از آن يادشده اشاره كرد .طالق نشئتگرفته از یک عامل نيست
بلکه مجموعهای از عوامل بر بروز آن تأثیرگذارند و اهمیت و اولویت این عوامل از جامعهای به جامعه
دیگر (کشور ،شهر ،روستا و )...متفاوت است.
در صورتیکه طالق در ســطح جامعه فراگیر شود و از حد متعارف خود خارج شود بهعنوان
مسئلهای اجتماعی و ضد توسعه مطرح میشود که ضرورت دارد مسئوالن و سیاستگذاران به
آن رسیدگی کنند؛ چراکه این معضل اجتماعی آسیبهای جدی به جامعه وارد میکند .بر اساس
آمار ثبتاحوال ایران در سال  1396از هر سه ازدواج ثبتشده تقریباً یکی منجر به طالق میشود
(نسبت ازدواج به طالق) که این نسبت برای سال  1390از هر  6ازدواج منجر به یک طالق شده
است .این آمار تکاندهنده موجب شده است که کارشناسان آمار طالق در ایران از طالق ب ه زلزله
خاموش تعبیر کنند که هر روز در حال تکان دادن بنیان جامعه است .در کنار آن اگر طالق عاطفی
را هم در نظر بگیریم که آماری از آن در دسترس نیست ،بحران پیش روی جامعه ما بیش از هر
زمان دیگری نیاز به توجه و مدیریت مدبرانه دارد.
نکته قابلتأمل دیگر آن است که روند افزایشی آمار طالق محدود به شهرهای بزرگ نیست و
افزایش این آمار در جوامع محلی کوچک نگرانیهای بیشتری را به همراه داشته است بهطوریکه
اطالعات مرکز آمار ایران حاکی از آن اســت که در سال  1391در مناطق روستایی کشور از هر
 11ازدواج ثبتشــده یکی منجر به طالق شده که این نســبت برای سال  1395از هر  7ازدواج

نکتههایی که باید بدانید
[بايد در مطالعات آسیبشناسی توجه شود که طالق در مناطق روستایی
یک مسئله است یا یک واقعیتی که به دالیل تغییرات اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی و در طول زمان اتفاق افتاده است.
[بر اساس برآورد مرکز آمار ایران در سال  1396در حدود  6075هزار
خانوار در مناطق روستایی کشور بودند که در حدود  11هزار طالق در این
سال اتفاق افتاده یعنی از هر  547خانوار در مناطق روستایی یکی با موضوع
طالق روبهرو شده است.
[در صورتیکه طالق در سطح جامعه فراگیر شود و از حد متعارف خود
خارج شود بهعنوان مسئلهای اجتماعی و ضد توسعه مطرح میشود که
ضرورت دارد مسئوالن و سیاستگذاران به آن رسیدگی کنند.
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آکــادمـی
ثبتشده یکی منجر به طالق شده و بر اساس آمار ثبتاحوال ایران در سال  1396از هر  6ازدواج
ثبتشده یکی منجر به طالق در مناطق روستایی کشور شده است .قابلذکر است که این نسبت
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران در سال  1358از هر  22ازدواج ثبتشده یکی منجر به طالق
در مناطق روستایی شده است (نمودار شماره  .)1بر اساس برآورد مرکز آمار ایران در سال 1396
در حدود  6075هزار خانوار در مناطق روستایی کشور بودند که در حدود  11هزار طالق در این
ســال اتفاق افتاده یعنی از هر  547خانوار در مناطق روستایی یکی با موضوع طالق روبهرو شده
است .برای مناطق شــهری از هر  114خانوار یکی با واقعه طالق روبهرو شده که نشان میدهد
هنوز در مناطق شهری نسبت به روستایی واقعه طالق بیشتر اتفاق میافتد .در این میان توجه به
این نکته نیز ضرورت دارد كه احتمال وقوع طالق و عدم ثبت آن به دالیل مختلف ممکن است
وجود داشته باشد.
آمار نشان میدهد که در مناطق روستایی کشور گرایش به طالق نسبت به گذشته بیشتر شده
و برحســب مناطق متفاوت است .بر اساس اطالعات ثبتاحوال در سال  1396نسبت ازدواج به
طالق در مناطق روستایی کشور بین ( 2.5استان تهران) و ( 20.9استان سیستان و بلوچستان)
در نوسان و تغییر است .مشاهده میشود تفاوت فاحشی بین استانهای کشور در خصوص این
شاخص وجود دارد بهطوریکه بیشترین نسبت مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ،ایالم،
کرمان ،آذربایجان غربی ،خراسان جنوبی ،گلستان ،قم ،لرستان ،چهارمحال و بختیاری ،سمنان،
خراســان شمالی ،زنجان ،خوزستان و کرمانشاه بوده که از میانگین کشوری در مناطق روستایی
( )6.3دارای نســبت ازدواج به طالق بیشتری هستند .در این استانها گرایش کمتری به طالق
وجود دارد (نسبت به میانگین کشوری) .در مقابل استانهای کهگیلویه و بویر احمد ،آذربایجان
شرقی ،کردستان ،اصفهان ،هرمزگان ،بوشهر ،همدان ،البرز ،خراسان رضوی ،فارس ،یزد ،قزوین،

اردبیل ،مرکزی ،مازندران ،گیالن و تهران دارای کمترین نسبت ازدواج به طالق بوده و از میانگین
کشــوری در مناطق روستایی دارای نســبت ازدواج به طالق کمتری هستند .به عبارتی در این
استانها گرایش به طالق بیشتر است (نمودار .)2
این تفاوت در گرایش به طالق مناطق روستایی در میان استانها را میتوان از نسبت تعداد
خانوار به تعداد طالق نیز مالحظه کرد .اطالعات نشــان میدهد که بهطور میانگین در مناطق
روســتایی کشــور از هر  547خانوار یکی با واقعه طالق روبهروســت که در استان کرمان از هر
 2729خانوار (بیشترین میزان) و در استان کردستان از هر  201خانوار (کمترین میزان) يكي با
واقعه طالق روبهرو شدهاند .بهعبارتیدیگر اطالعات نشان میدهد که در استان کردستان خانوارها
بیشــتر با احتمال طالق مواجه هستند .اطالعات این نسبت نشــان میدهد که در استانهای
کرمان ،قم ،سیستان و بلوچستان ،یزد ،البرز ،سمنان ،لرستان ،اصفهان ،تهران ،خراسان شمالی،
زنجان ،آذربایجان شرقی ،قزوین ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان رضوی ،مازندران و اردبیل،
خانوارها با وقوع طالق کمتری نسبت به میانگین کشوری روبهرو و در استانهای آذربایجان غربی،
چهارمحال و بختیاری ،بوشــهر ،همدان ،کرمانشاه ،خوزستان ،مرکزی ،گلستان ،فارس ،خراسان
جنوبی ،گیالن ،هرمزگان و کردستان ،خانوارها با وقوع طالق بیشتری نسبت به میانگین کشوری
روبهرو بودهاند (نمودار .)3
این نکته قابلتوجه اســت که با کاهش جمعیت روستایی ،مهاجرت روستاییان به شهرها و
تبدیل روستاها به شهرها ،افزایش آمار طالق در روستاها در جمعیت کمتر اتفاق میافتد و ازاینرو
حساست بیشتری را طلب میکند.
از نگاه جامعهشناسان افزایش طالق در جوامع کوچک و بهویژه روستاها دالیل متعددی دارد
که یکی از مهمترین آنها ،تغییرات اجتماعی در سبک زندگی روستایی تحتتأثیر رسانهها ،افزایش
نسبی تحصیالت در جامعه روستایی و بهنوعی تالش برای تغییر سبک زندگی در میان جوانان و
جابهجایی ارزشهاست .از دالیل دیگر میتوان به کاهش فرصتهای شغلی و درآمدی ،مهاجرت
مردان به شهرها برای تأمین درآمد و عدم بازگشت آنان به روستا یا تمایل به ازدواج مجدد با زنان
شهری و سایر عوامل مؤثر بر طالق که عمومیت دارد و برشمرده شد ،اشاره كرد .آنچه مسلم است
تحلیل تغییرات اجتماعی طالق و ضرورت شــناخت آن در جامعه روســتایی ایران ضرورت دارد
که بهروشنی تغییرات در سبک زندگی ،انتخابها و نگرش روستاییان را نشان میدهد .متأسفانه
باوجود همه طرحها و برنامههایی که دولتها در برنامههای توسعه کشور لحاظ میکنند ،در کشور
ازدواج و طالق و خانواده متولی مستقیم ندارد .همه سازمانهای دولتی و غیردولتی بهنوعی بهطور
غیرمستقیم بر پایداری خانواده سالم و کارآمد تأثیرگذار هستند اما اینکه در حال حاضر چگونه و
با چه مکانیزمی میتوان مسئله پایداری و کارآمدی خانواده را بهعنوان مهمترین واحد اجتماعی
مدیریت هوشمند كرد ،مشخص نیست .مدیریت هوشمند نیازمند مطالعه و آسیبشناسی مسئله
طالق از ابعاد جامعهشناختی ،روانشناختی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است .به این نکته هم بايد
در مطالعات آسیبشناسی توجه شود که طالق در مناطق روستایی یک مسئله است یا یک واقعیتی
که به دالیل تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و در طول زمان اتفاق افتاده است.

نمودار  :2نسبت تعداد ازدواج به تعداد طالق ثبتشده مناطق روستایی کشور در سال 1396

نمودار :3نسبت تعداد خانوار به تعداد طالق ثبتشده مناطق روستایی کشور در سال1396

نمودار :1نسبت ازدواج به تعداد طالق ثبتشده مناطق روستایی کشور طی سالهای 1358تا1396
(مأخذ :سازمان ثبتاحوال کشور و مرکز آمار ایران (از سالهای  1386تا
 1390اطالعات ارائه نشده بود).

(مأخذ :سازمان ثبتاحوال کشور)
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(مأخذ :سازمان ثبتاحوال کشور)

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

استانی مرزی با کشاورزی قدرتمند
ظرفیت واردات و صادرات در کرمانشاه بسیار باالست

کرمانشاه یکی از اســتانها با تاریخ و هنر و سابقه دیرینه
ســکونت در ایران امروز است .اين اســتان بدون وقفه در
ساعد یزدانجو
ادوار مختلف تاريخ مورد ســكونت قرار گرفته و شــواهد و
دبیر بخش ایرانزمین
مدارك باستانشناختي نشان ميدهد اين منطقه از اولين
زيستگاههاي انســان اوليه به شمار ميرفته و يكي از مراكز مهم جمعيتي در زاگرس مياني
محسوب ميشده اســت .در هزاره چهارم پيش از ميالد استان كرمانشاه يكي از مراكز مهم
تجاري و بازرگاني بوده و بازرگانان آن با بازرگانان شوشي و بينالنهريني کاال دادوستد و مبادله
میکردند .حضور بازارهايي در گودين كنگاور و چغاگاوانه اسالمآباد از آن دوره شاهدي بر اين
مدعا است.
کرمانشاه یکی از استانهایی است که نرخ بیکاری در آن باالست .متوسط نرخ بیکاری کشور
در بهار  97حدود  12.1درصد و در کرمانشاه  19.4درصد بوده است .البته طبق آمار ،میزان
بیکاری در این فصل کمی کاهش را هم شاهد بوده که دلیل آن اشتغال ایجادشده در مناطق
زلزلهزده بوده است .در بهار سال گذشته ،کرمانشاه بعد از استان چهارمحال و بختیاری دومین
نرخ بیکاری باال در کشور را داشت .سهم بخش خدمات از اشتغال کرمانشاه  50درصد ،کشاوری
 28درصد و صنعت و معدن حدود  22درصد است .سهم اشتغال بخش کشاورزی در کرمانشاه
 10درصد بیشتر از کشور و در بخش صنعت و معدن  10درصد کمتر از کشور است .این آمار
نشان میدهد که کشاورزی هنوز در این استان دست باال را در اقتصاد کالن دارد.
کل درآمدهای استان در سال  96که آخرین آمار در این زمینه است ،حدود  652میلیارد
تومان بوده که نسبت به سال  95کاهش یازده درصدی درآمدها را داشتیم و یکی از دلیل این

کاهش نیز زلزله ســال گذشته بوده .بهدلیل شرایط اقتصادی استان ،در سال  97نیز افزایش
چندانی برای درآمدهای استان پیشبینی نشده است .در کرمانشاه  88درصد درآمدها از مالیات
و  12درصد از سایر بخشها تامین میشود .این استان در تامین درآمدهای کشور فقط 0.3
درصد سهم دارد .با وجود این ،مقامات استانی میگویند که برای توسعه استان  137اولویت و
فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی شده و بازاریابی برای جذب سرمایهگذاران خارجی
در این طرحها در حال انجام است .در این بین 12 ،پروژه شاخص هستند که از جمله آنها
میتوان به پاالیشگاه آناهیتا ،پتروشیمی اسالمآباد غرب و آزادراه همدان  -کرمانشاه  -خسروی
اشاره کرد.
یکی از مسائلی که در این استان بهشدت روی آن تمرکز شده کاهش بیکاری است .یکی از
راههای کاهش نرخ بیکاری در این استان ،جذب سرمایهگذار است .برای کاهش یک درصدی
نرخ بیکاری نیاز به ایجاد  13تا  15هزار شغل در استان و البته حفظ اشتغال موجود است که
تنها با جذب سرمایهگذار انجام میشود.
JJمزیت یک استان مرزی
استان کرمانشاه یک استان مرزی اســت و ظرفیت باالیی در واردات و صادرات دارد.
تاریخ تاسیس گمرک کرمانشاه به سال  1208بازمیگردد .استان کرمانشاه با  ۳۷۱کیلومتر
مرز مشترک با  ۲بخش کردنشین و عربنشین کشور عراق و داشتن شش مرز رسمی و
بازارچه فعال ،ساالنه حدود نیمی از کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به
خود اختصاص میدهد .گمرک پرویزخان و گمرک خسروی از مهمترین گمرکات کشور

کاروانسرا شاه عباسی کرمانشاه

ایرانزمـین

کارشناسان
میگویند که موانع
پیش روی پرداخت
تسهیالتبانکیبه
بخشخصوصی
استان در سه دسته
مشکالتوثیقه،
موانع عمومی
و بوروکراسی
اداری تقسیم
میشود .فعاالن
اقتصادی خواستار
تسهیلروند
پرداختتسهیالت
بانکیبهبخش
خصوصیهستند
چون اقتصاد
استان اقتصاد
کوچکی است و در
بسیاری از موارد،
کسبوکارها بدون
کمکبانکها
نمیتواند روی پای
خود بایستد و باید
به آن کمک کرد

به شمار میروند که در این استان قرار گرفتهاند .سه گمرک دیگر استان
عبارتاند از گمرک پاوه ،گمرک شــیخ صله و گمرک شوشمی .گمرک
خسروی جزو  14گمرک تخصصی کشــور در زمینه فرآوردههای نفتی
و جزو  5گمرک تخصصی در صادرات محصوالت دخانی است .گمرک و
بازارچه مرزی پرویزخان نیز از مهمترین نقاط صادرات و واردات کاال بین
ایران و اقلیم کردستان عراق است.
طبق گفته مسئوالن استان ،میزان صادرات استان از ابتدای سال تا پایان
مهرماه نســبت به مدت مشابه ســال قبل  47درصد رشد داشته است .به
گزارش ایرنا ،این میزان رشد صادرات غیرنفتی کرمانشاه در حالی رخ داده که
میانگین رشد صادرات غیرنفتی کشور در این مدت  13.5درصد بوده است.
از ابتدای ســال تا پایان مهرماه ،استان کرمانشاه یک میلیارد و  633میلیون
دالر صادرات غیرنفتی داشته است .مسئوالن استان تالش کردهاند که برای
افزایش صادرات و واردات ،زیرســاختهای پایانههای مرزی را تقویت کنند.
بنابراین بهمنظور توسعه مرز پرویزخان  70میلیارد تومان توسط گمرک و 15
میلیارد تومان توسط سازمان پایانهها اختصاص پیدا کرده است .با این حال،
زیرساختها در برخی مناطق مثل مرز شوشمی مشکالتی دارد و استانداری
قول داده دو میلیارد تومان برای بارانداز و دیگر زیرساختهای این مرز هزینه
کند .فعالیتهای صادراتی مرز شوشــمی در شش ماه نخست امسال رونق
چشمگیری داشته است.
میزان صادرات استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی 28
درصد افزایش داشته اســت .میزان واردات به استان کرمانشاه در نیمه اول
امســال  15میلیون دالر بوده و واردات به اســتان از لحاظ ارزش  39درصد
و از حیث وزنی  45درصد افزایش نشــان میدهد .در نیمه نخســت امسال
 436میلیون دالر کاال از استان ترانزیت شده است .آمار نشان میدهد میزان
صادرات اظهاری از گمرکات استان نیز  38درصد به لحاظ وزنی و  52درصد
از حیث ارزش رشد داشته است.
کرمانشاه جایگاه خوبی هم در زمینه ترانزیت دارد .در دیماه امسال ،پايانه
مرزي پرويزخان با  13درصد از كل فعاليت ترانزيت ورودي كشور ،جايگاه سوم
را در مرزهاي زميني كشــور به خود اختصاص داد .در این ماه ،بیش از 115
هزار تن کاال از مرز زميني پرويزخان جابهجا شــده است .ميزان  115هزار و
 888تن كاال از طريق مرز پرويزخان به كشور وارد شده كه اين ميزان مجموعا
در قالب  4هزار و  400سفر كاميون صورت گرفته است .سفرها در قالب هزار
و  658سفر كاميون ايراني و  2هزار و  742سفر كاميون خارجي انجام شده
است .ترانزيت خروجي كاال طي دیماه گذشته  3هزار و  722تن بوده است.

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
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JJویژگیهای صنعت
کارخانههای صنعتی از منابع اقتصادي استان كرمانشاه هستند .شاید اولین
واحد صنعتی مدرن در منطقه غرب کشور را بتوان پااليشگاه نفت كرمانشاه
دانست .در این استان با توجه به استعداد سرشار كشاورزي ،ايجاد كارخانههاي
وابسته به كشاورزي رونق داشته است از جمله كارخانه قند بيستون و اسالمآباد
كه باعث رونق كشاورزي و كشت چغندر و باالرفتن سطح اشتغال در منطقه
شده است .كارخانه سيمان در  12كيلومتري جاده كرمانشاه ـ همدان يكي
از دو واحد بزرگ توليد سيمان در منطقه غرب كشور بوده و تاثير بسزايي در
توسعه اقتصادي منطقه داشته است .از جمله واحدهاي صنعتي ديگر ميتوان
به نيروگاه حرارتي بيستون ،كارخانه نساجي غرب ،پشمريسي غرب ،پشمبافي
كشــمير ،كارخانه توليد انواع سيم و كابل برق ،كارخانه رنگسازي ،كارخانه
توليد نايلون و خوراك دام و طيور اشاره کرد.
استان کرمانشــاه دارای حدود هزار پروانه بهرهبرداری صنعتی با اشتغال
حدودا  30هزار نفر است که  92درصد آنها صنایع کوچک با اشتغال کمتر از
 50نفر 4 ،درصد واحدهای صنایع کوچک با اشتغال کمتر از  50نفر 4 ،درصد
صنایع متوسط با اشتغال بین  50تا  100نفر و  4درصد نیز صنایع بزرگ با
اشتغال بیش از  100نفر هســتند .در استان سه واحد پتروشیمی در حال
فعالیت و تولید است که طرح پتروشیمی چهارم نیز در منطقه ویژه اقتصادی
اسالمآباد غرب در دست اجرا است .همچنین واحدهای تولیدکننده خودرو،
روغن نباتی ،سیمان ،کاشی و سرامیک ،میلگرد و تیرآهن ،لبنیات ،انواع دارو،
قند و رب گوجه فرنگی از مهمترین واحدهای صنعتی استان است.
در کرمانشــاه در بخش ســرمایهگذاری صنعتی ،تاکنــون  2هزار فقره
جواز تاســیس صنعتی برای ایجاد  57هزار شغل جدید صادر شده است .از
مهمترین طرحهای در دست اجرای استان میتوان به طرح پاالیشگاه 150
هزار بشکهای ،طرح تولید پلیپروپیلن ،طرح توسعه پتروشیمی با تولید کود
اوره و آمونیاک ،ذوب آهن ،قوطی آلومینیومی  2تکه  ،بیواتانول ،روغن ذرت،
بیوایمپلنت استخوانی و طرح توليد کاغذ از کربنات کلسیم اشاره کرد.
این استان با توجه به موقعیت استراتژیک و همجواری با کشور عراق دارای
بهترین مزیت ســرمایهگذاری برای تولید محصوالت صنعتی و صادرات به
عراق و سایر کشورها است .در استان كرمانشاه  22شهرك و ناحیه صنعتي با
حدود  2500هكتار اراضي موجود است .در اين شهركها حدود  400واحد
صنعتي مستقر و حدود  350طرح صنعتي در دست اجراست .در شهركهاي
صنعتي استان مشوقهاي معنيداري برای سرمايهگذاري وجود دارد از جمله
قيمت زمين كه در برخي از شهركها از  50تا  85درصد كاهش قيمت دیده
میشود .همچنين بســياري از شهركها معافيت مالياتي از  13تا  15سال
دارند .این شهرکها امکانات زيربنايي آب ،برق ،گاز ،تلفن و فيبر نوری دارند.
 2JJدرصد ذخایر معدنی کشور
کرمانشاه با داشتن بیش از  1.1میلیارد تن ذخایر شناساییشده معدنی
حدود  2درصد از کل ذخایر معدنی کشور را داراست و از  68نوع ماده معدنی
شناساییشده در کشور  20نوع از آن در این استان شناسایی شده که شامل
قیر طبیعی (بیتومین) ،سنگ تزئینی ( 4نوع مرمریت ،الیم استون ،تراورتن،
گرانیت) ،سنگ الشه ،مخلوط کوهی ،سنگ گچ ،فلدسپات ،خاک صنعتی،
دولومیت ،سیلیس ،میکا ،کلسیت ،منگنز ،سنگ آهن (هماتیت و مگنتیت)،
مس ،آهک و مارن ،پوزوالن ،سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی میشود.
این اســتان از نظر ذخایر بیتومین رتبه اول کشور را دارا است و از نظر
ســنگهای تزئینی نيز جايگاه مناسبي در كشور دارد بهنحوي كه مرمريت
هرســين از شهرت جهاني برخوردار اســت .در حال حاضر  260فقره پروانه
بهرهبرداری معدنی با اشــتغالزایی  2600نفر و سرمایهگذاری  130میلیارد

کرمانشاه یکی از استانهایی است که نرخ بیکاری در آن باالست .متوسط نرخ بیکاری کشور در بهار
 97حدود  12.1درصد و در کرمانشاه  19.4درصد بوده است .البته طبق آمار ،میزان بیکاری در این
فصل کمی کاهش را هم شاهد بوده که دلیل آن اشتغال ایجادشده در مناطق زلزلهزده بوده.

تومان در اســتان وجــود دارد .این تنوع و غناي نســبي در كنار موقعيت
جغرافيايي و تنوع آبوهوايي فرصتهاي ويژهاي را براي رشد و توسعه صنایع
معدنی در کرمانشاه فراهم آورده است .تنوع مواد معدني و دامنه وسيع بازار كار
در اين بخش از اكتشاف تا بهرهبرداري و صنايع باالدستي ،در كنار كشاورزي و
دامداري ميتواند به كانوني براي رشد و توسعه استان تبديل شود.
JJقدرت کشاورزی
استان كرمانشــاه داراي آبوهواي گرمسيري و سردسیری توامان است.
ورود و عبــور جريان مديترانهاي عامل اصلي بارندگي در اســتان اســت و
ارتفاعات استان در مقابل جريانهاي مرطوب غربي قرار گرفتهاند و معموال
دامنههاي اين كوهســتانها خصوصا دامنههاي رو بــه غرب داراي رطوبت
بيشــتر و دامنههاي رو به شرق خشكتر و داراي نزوالت جوي كمتر است.
اين استان يكي از بزرگترين توليدكنندگان غالت و حبوبات کشور به حساب
میآید .نواحي سردسيري استان براي كشت غالت ،حبوبات ،علوفه ،چغندر
قند ،دانههاي روغني و سبزيجات مساعد است و نواحي گرمسيري نيز قابليت
كشت غالت ،جاليز ،صيفي ،مركبات و نخيالت را دارند.
مجموع اراضی کشاورزی در استان حدود  950هزار هکتار است که شامل
 900هــزار اراضی زراعی و  40هزار اراضی باغی اســت .وجود منابع خاک
حاصلخیز و اقلیمهای گرم ،ســرد و معتدل استان کرمانشاه امکان کاشت
اکثر محصوالت کشاورزی و شرایط مناسب دامپروری را فراهم کرده و استان
را در زمره تولیدکنندگان عمده محصوالت کشاورزی و دامی قرار داده است.
میتوان گفت که استان کرمانشاه با داشتن چهار اقلیم متنوع قابلیت کشت
تمامی محصوالت کشاورزی بهجز موز و نارگیل را دارد.
داشــتن حدود  370کیلومتر مرز مشترک استان با کشور عراق از
دیگر مزیتهای آن در دسترسی به بازار کشور همسایه و امکان صدور
محصوالت تولیدی بخش اســت .کرمانشاه در تولید محصوالتی نظیر
گندم ،جو ،ذرت ،کلزا و چغندرقند جایگاه خوبی در کشور دارد .به گزارش
ایسنا ،امسال علیرغم پراکنش بارندگی نامناسب پاییزه و باالبودن دما و
همچنین وقوع زلزله ،میزان تولید و عملکرد کلزا در مناطق گرمسیری
اســتان در مقایسه با سال گذشته بهترتیب  73درصد افزایش تولید و
 40درصد افزایش عملکرد را نشان میدهد .سطح زیر کشت گندم آبی
استان هم  97هزار هکتار و گندم دیم  316هزار هکتار است .البته تاخیر
در وقوع بارندگی ابتدای فصل کشــت موجب بروز خسارت در مزارع
غالت دیم مناطق گرمسیر بهمیزان  50تا  60درصد و در مناطق معتدل
و معتدل ســرد بین  25تا  30درصد شد 68 .مرکز کار خرید گندم از
کشاورزان را بر عهده دارند .امسال برآورد تولید گندم استان  765هزار
تن و برآورد خرید گندم  588هزار تن اســت .همچنین کرمانشاه رتبه
دوم تولید جوي کشور را دارد .سطح زیر کشت این محصول در استان
 168هزار و  500هکتار اســت .کل تولید ذرت دانهای استان هم 167
هزار تن و ذرت علوفهای  162هزار تن است.
از آن سو ،با توسعه باغات در اراضی مستعد استان بهمیزان  1270هکتار،
سطح باغات استان به  39هزار و  970هکتار رسیده است .همچنین با افزایش
 26درصـــدي کشتهاي گلخانهاي در استان به میزان  10.5هکتار سطح
گلخانههاي استان به  50.5هکتار رسیده.
کرمانشاه در تولید دام نیز وضعیت خیلی خوبی دارد .در این استان چهار
ميليون و  650واحد دامي وجود دارد و ســالیانه بیش از  451هزار تن انواع
محصوالت دامي شــامل  336هزار تن شير خام 36 ،هزار و  300تن گوشت
قرمز 63 ،هزار و  800تن گوشت طيور ،یازدههزار و  100تن تخممرغ و 4083
تن عسل تولید میشود.

مکانیزاسیون کشاورزی و تغییر شیوههای آبیاری در استان از دغدغههایی
است که کشاورزان کرمانشاهی دارند .در سال زراعی  97-96در سطح 5500
هکتار عملیات اجرایی انواع سیســتمهای آبیاری تحت فشــار اجرا شده و
پیشبینی میشود به  10هزار هکتار برسد.
JJمشکل بزرگ :بانکها
شاید بزرگترین مشکلی که فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در استان
کرمانشاه با آن دست و پنجه نرم میکنند ،مشکل تامین نقدینگی و سرمایه
از طریق تسهیالت بانکی باشد .در خرداد امسال ،کیوان کاشفی ،رئیس اتاق
بازرگانی کرمانشاه ،در سیودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی گفت که در بررســیهایی که از فضای کسبوکار استان داشته،
مهمترین مشکل واحدهای تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و خدماتی استان روند
دشوار اخذ تســهیالت از بانکها عنوان شده است .بهگفته او ،در سه فصل
گذشته ،روند نامناسب پرداخت تسهیالت همواره اولین مانع فضای کسبوکار
در استان کرمانشاه عنوان شده که تاثیر مهمی در پایینآمدن جایگاه فضای
کسبوکار استان دارد .صنایع کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی که نیاز

هیئتنمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه

کیوان کاشفی

رئیس هیئترئیسه

نلسون حضرتی
نایبرئیس اول

جمشید رستمی
نایبرئیس دوم

عبدالله سخنسنج

بابک ترابی

محمدعارف ابراهیمی

ابراهیم امیدی

غالمرضا امیری

شهریار باوندپور چله

برهان حیدری

ابراهیم خمیسی

عبدالرضا زردوئی

رضا سلیم ساسانی

حیدر کدیور

ناصر مرادی

خزانهدار

منشی
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ایرانزمـین

داشتن حدود
 370کیلومتر مرز
مشترک استان
با کشور عراق از
دیگر مزیتهای
آن در دسترسی
به بازار کشور
همسایه و امکان
صدور محصوالت
تولیدیبخش
است .کرمانشاه در
تولیدمحصوالتی
نظیرگندم،
جو ،ذرت ،کلزا و
چغندرقندجایگاه
خوبی در کشور
دارد

بیشتری به دریافت تسهیالت دارند در معرض بیشترین آسیب از ناحیه بانکها
هستند.
کاشــفی بعد از این تاریخ نیز در ســخنرانیها و گفتوگوهایی که با
رسانهها داشته بارها از موانع تسهیالتدهی بانکها بهعنوان مشکل بزرگ
اقتصاد و تولید اســتان کرمانشاه نام برده است .کارشناسان میگویند که
موانع پیش روی پرداخت تسهیالت بانکی به بخش خصوصی استان در سه
دسته مشکالت وثیقه ،موانع عمومی و بوروکراسی اداری تقسیم میشود.
فعاالن اقتصادی خواستار تسهیل روند پرداخت تسهیالت بانکی به بخش
خصوصی هستند چون اقتصاد استان اقتصاد کوچکی است و در بسیاری
از موارد ،کسبوکارها بدون کمک بانکها نمیتواند روی پای خود بایستد
و باید به آن کمک کرد.
یکی از دالیلی که باعث شده رتبه فضای کسبوکار در استان کرمانشاه
پایین باشد ،همین مسائلی است که بانکها گرفتار آنها هستند .مشکالت
بانکی در این اســتان بهقدری روشن است که اســتاندار کرمانشاه نیز آن را
تایید میکند و در جلســات مختلف خواســتهاند برطرف شوند .در همان
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،هوشنگ بازوند ،استاندار
کرمانشاه ،میگفت بخش خصوصی گناهی ندارد که بار برخی مسائل کشور
همچون رکــود ،توقفهای مقطعی صادرات و تحریمهارا به دوش بکشــد:
«سیستم کنونی مخصوصا در بانکها برای بخش خصوصی بسیار دشوار است.
اقتصاد در کشــور ما بانکمحور است ،بنابراین بخش خصوصی در بسیاری
از موارد منابع چندانی ندارند و در این شــرایط بانکها باید به کمک بخش
خصوصی بیایند .از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید بانکها را به عنوان
شریک خود بپذیرند ».او برای حل مشکالت بین بانکها و بخش خصوصی
پیشــنهادهایی نیز ارائه کرد« :یا باید کمیتهای متشکل از نماینده بانکها و
بخش خصوصی تشکیل شود و سر مشکالت به توافق برسند یا اینکه بانکها
مجموعــهای از موانع را که پیش روی بخش خصوصــی وجود دارد و مورد
تایید آنها است شناسایی کنند تا برای حل آن اقدام شود .بانکها موظفاند
ایرادهایی را که بانک مرکزی یا بازرســی به آنها میگیرد احصا کنند تا از
طریق بازرسی یا شورای گفتوگو حلوفصل شود .بانکها و بخش خصوصی
باید به ادبیات مشترک برسند».
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JJاتاقی قدیمی در غرب کشور
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه كه تا حوالي دهه 1320
بنا به مندرجات صورتجلسههاي هفتگي اتاق كرمانشاه و مدارك موجود،
با عنوان اتاق تجارت شــناخته ميشد اولين جلسه رسمي خود را بنا به
دعوت حكومت وقت كرمانشــاهان و با حضور نماينده اداره كل تجارت
كشور در روز يكشــنبه  16آبان  1310تشكيل داد .اما این اتاق پيش از
آن نيز موجوديت داشــته و تاريخ تشكيل آن به سال  1305برمیگردد.
با وجود این مورخان گواهي دادهاند اتاق تجارت کرمانشاه نه با اين عنوان
بلكه با عنوان خاص «هيئت تجار كرمانشاه» و با حضور و شركت بزرگان
كرمانشاهي در صحنه اقتصادي منطقه و كشور فعال بوده و پل ارتباطي
ویژه ایران با كشورهاي همسايه بهخصوص عراق بوده است.
آنچه محرز است این است که اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه
با پيشينهاي بیش از  90ساله جاي پاي خود را در تاريخ اين ديار به يادگار
گذاشته اســت .در تاريخ معاصر ايران كه مبدا آن ميتواند سال پايتخت
شدن تهران به سال  1210هجري قمري و در زمان آغامحمدخان قاجار
تلقي شود ،يك دوره ركود تجارت نسبتا طوالني در مبادله كاال با کشورهای
شرقی ،شرق دور و آسیای میانه به وجود آمده بود و علتش هم نبود امنیت
در طرق و شوارع و شــهرهاي محل عبور كاروانهاي تجاري و بازرگاني
بود .غرب كشور بهدلیل نزدیکی و همجواري با امپراتوري عظيم عثماني
در مواقع بحراني و ضعف دچار آســيبپذيري بيشتري ميشد .در زمان
سلطنت فتحعلي شاه قاجار و انتصاب شاهزاده محمدعلي ميرزاي دولتشاه
به حكومت كرمانشــاهان و ممالك ثلث و ســرحددار عراقين بهواسطه
شايستگي و لياقت دولتشــاه ،او توانست بار ديگر در صحنههاي تجارت
جهاني ،باب مناسبات تجاري و اقتصادي نويني را بازگشايي کند و كرمانشاه
را به مركز مبادله كاال و انبار تجارت عراق و بمبئي و روسيه تبديل كند،
بهنحــوي كه وجود خاندانهايي از مردمان عرب مهاجر از بغداد با عنوان
خاندان وكيلالدوله و خاندان ســادات تجار بغدادي از زمان دولتشاه باب
تجارت گستردهاي را باز کرد.
بنا به آنچه در كتاب «زندگان عرصه عشــق» آمده است ،عالوه بر وجود
امنيت در منطقه غرب كشور برای سرمايهگذاري تجار و بازرگانان ،آبوهواي
معتدل ،سرســبزي و خرمي و نعمت فراوان ،مــردم باصفا و ميهمانپذير و
غريبنواز و گشــادهروي كرمانشاه مزيد بر علت شد تا تجار عرب و بغدادي
با رغبت تمام كشتي سرمايه و تجارت خود را به ساحل آرام و محيط عدل و
انصاف كرمانشاهيان بكشانند .از اين روي ،سيد اسماعيل تاجر عرب بغدادي
بنا به امتيازاتي كه در كرمانشاه و در عصر مورد بحث وجود داشته بهاتفاق چهار
تن از پسران خود به كرمانشاه وارد شد و بساط بازرگاني گستردهاي را در ديار
بيستون گسترانيد ،تا جايي كه بهزودي دايره تجارت اين خاندان از بغداد كه در
آن زمان از مراكز مهم تجاري اروپا و مشرق بود تا همدان كه انبار مهم كاالهاي
روسيه محســوب ميشد گسترش یافت و تمام افراد و كسان آن خاندان به
امر تجارت اشتغال ورزيدند و بهتدريج صاحب امالك و اموال فراوان و ثروت
بسزا شدند .بزرگان اين خاندان هريك در رشته تجارت سرشناس بودند و با
تجارتخانههاي عمده داخل و خارج ارتباط داشتند و داراي اعتبارات كالن
بودند .همچنين پيوندهاي سببي خاندانهاي مهاجر چون وكيلالدولههاي
عرب بغــدادي با خاندانهاي علم و تقوي ،آلآقــا و وجود بارز مرحوم حاج
محمدحسن كمپاني وكيلالدوله دوم ،حلقه ارتباطي تنگاتنگ گستردهاي را
در تجارت غرب موجب شــد و از اين روي ،حاج سيدمهدي عرب و پدرش
آقا سيدهادي و آقا سيدمحمدعلي در سراي گمرك كرمانشاه ،تجارت عمده
كاالي بمبئي و بغداد را راهاندازي كردند و دامنه نفوذ بازرگاني این برادران تا
همدان نيز كشيده شد.

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

تجربه خصوصیسازی در استرالیا

دردسر برق خصوصی ،انتظار برای آب خصوصی
چرا بحث و جدل درمورد خصوصیسازی هنوز در استرالیا ادامه دارد؟

شهر سیدنی

فرزانه سالمی
خبرنگار حوزه خصوصیسازی

چرا باید خواند:
تجربهخصوصیسازی
در استرالیا در بعضی
حوزههامناقشهبرانگیز
بوده .اینجا توضیح
میدهیمکهچنین
تجربهای مثبت بوده یا
منفی.

در استرالیا دولت به صورت سنتی سه نقش مالک ،تامینکننده
مالی و ارائهدهنده خدمات عمومی را ایفا کرده اســت .از سال ۱۷۸۸
میالدی که اروپاییها خود را به اســترالیا رســاندند و کمکم در آن
مستقر شدند ،همواره وابستگی شــدیدی به دولت برای انجام تمام
امور وجود داشــته و دولتهای مختلف اســترالیا نیز با انگیزههای
مختلف به این قضیه روی خوش نشــان دادهاند .این پدیده حتی با
عنوان یکجانشینی استرالیایی شناخته میشود که توسعه را بر مبنای
مهاجرت سفیدپوستان به سرزمین استرالیا و حمایت دولت از صنایع
بــرای تامین دائمی معاش آنها درنظر میگرفت .درنتیجه به صورت
تاریخی ،ساکنان استرالیا همواره برای یافتن هر پاسخی چشم به دولت
دوخته بودند و انتظار تامین رفاه و امنیت از سوی دولت هم که طبیعتا
وجود داشت.
اما در دهههای اخیر ،تغییرات زیادی در این وضع مشاهده شده و
استرالیا نیز به جمع کشورهایی در دنیا پیوسته که به خصوصیسازی
روی خوش نشــان دادهاند .درواقع استرالیا نشــان داده که میتواند
اصالحــات ضروری را پیاده کند و خصوصیســازی را در حوزههای
مختلف پیش ببرد .این مسئله به خصوص در سه حوزه اصلی مشاهده
شــده است :عرضه شرکتهای عمومی ،برونســپاری ارائه خدمات
عمومی و تالش برای کاهش هزینههای دولتی.
آنچه که در استرالیای قرن بیستم و پس از آن رخ داده ،این بوده که
احزاب از جناحهای مختلف از خصوصیسازی حمایت کردهاند .آغاز

واقعی این روند نیز در دهه  ۱۹۸۰و تحت دولتهایی از هردو جناح
چپ و راست صورت گرفت.
از آغــاز قرن بیســت و یکــم ،فعالیتها در اســترالیا در عرصه
خصوصیســازی حتی بیشــتر هــم شــد و دامنه وســیعتری از
تکنولوژیهــای مختلف بــرای آن به کار گرفته شــدند .اینجا ابتدا
حرکت استرالیا به سمت خصوصیسازی و مواضع احزاب سیاسی در
این مورد را بررســی میکنیم و بعد به تجربه خصوصیسازی برق،
فرودگاهها و بنادر میپردازیم و یک سناریوی احتمالی نیز برای آینده
خصوصیسازی در استرالیا ترسیم میکنیم.
JJخصوصیسازی چطور به استرالیا رسید؟
ظهور روندهای جهانی خصوصیســازی باعث شــد استرالیا هم
از این پدیده در امان نماند .درواقع پذیرفتهشــدن روشهای جدید
مدیریت عمومی در استرالیا نیز به این معنا بود که بهرسمیتشناختن
خصوصیسازی به عنوان راهی مشروع و مفید برای افزایش بهرهوری
دولت امکانپذیر اســت و حتی میتوان آن را برای حل چالشهای
پیش روی دولت به کار برد.
در دهه  ۱۹۹۰میالدی استرالیا یکی از فعالترین کشورها در عرصه
خصوصیسازی در جهان بود و  ۸۵میلیارد دالر دارایی دولتی در این
زمان فروخته شد .در میان بخشهای صنعتی ،فروش داراییهای برق
و گاز تقریبا  ۴۰درصد از درآمد دولت از خصوصیســازی را تشکیل

خصوصیسازی

حامیان
خصوصیسازی
فرودگاههای
استرالیا
میگویند
این تجربه
موفقیتآمیز
بوده و جذب
بیش از هشت
میلیارد دالر
سرمایه برای
مدرنسازی
فرودگاهها را
شاهد حرف
خود میدانند

داد .عرضه نیمی از شرکت مخابرات تلسترا در فاصله سالهای ۱۹۹۷
تــا  ۱۹۹۹میالدی  ۳۰میلیارد دالر درآمــد برای دولت ایجاد کرد و
خصوصیســازی در بخشهای بانکداری و مالی ،فرودگاهها و سایر
امور حمل و نقل هم درآمد قابل توجهی را در اختیار دولت گذاشت.
مثال فروش بانک کامنولت  ۹میلیارد دالر درآمد در فاصله سالهای
 ۱۹۹۳و  ۱۹۹۶میــادی برای دولت ایجاد کرد و خصوصیســازی
برخی فرودگاهها مثل ملبورن و بریسبن نیز  ۴میلیارد دالر درآمد را
روانه جیب دولت کرد .درعین حال فروش شرکتهای فعال در عرصه
حمل و نقل ،به خصوص حمــل و نقل ریلی و هوایی که مهمترین
موردش فروش خطوط هوایی کانتاس بود بخشی دیگر از درآمد دولت
از خصوصیســازی را تامین کرد و مثال فروش کانتاس در سالهای
 ۱۹۹۲و  ۱۹۹۵میالدی دو میلیارد دالر درآمد ایجاد کرد .درمجموع،
خصوصیسازی در استرالیا به خصوص در اواخر دهه  ۱۹۹۰میالدی
باعث کاهش بدهیهای دولتی شــد ،هرچند کــه این بدهیها در
ایاالت مختلف استرالیا ارقام مختلفی داشتند و خصوصیسازی هم به
شیوههای مختلفی روی بدهیهای این ایالتها تاثیر گذاشت.
JJقصه احزاب و خصوصیسازی
رویکردهای سیاســی و حضور دولتهای مختلف بر ســر قدرت
در استرالیا روی مسئله خصوصیســازی تاثیرات واضحی گذاشت.
مثال اینکه خصوصیسازی مدرن اســترالیا در دهه  ۱۹۸۰میالدی
و در دوران زمامداری دولتی از حزب کارگر آغاز شــد .در این زمان،
خصوصیسازی در استرالیا متمرکز روی عرضه عمومی شرکتهای
دولتی بود .برداشــت غالب این اســت که اهداف خصوصیسازی در
دوران زمامداری دولت کارگر (فاصله سالهای  ۱۹۸۳تا  )۱۹۹۶بسیار
پراگماتیک بود و جنبه ایدئولوژیک نداشت .حزب کارگر استرالیا به
صورت تاریخی ضد خصوصیسازی بود و این مسئله با توجه به ارتباط
نزدیک این حزب با اتحادیههای کارگری اصال جای تعجب نداشت .با
این وجود ،حزب کارگر که در انتخابات سال  ۱۹۸۷استرالیا موضعی
علیه خصوصیسازی گرفته بود بعدا موضع خود را عوض کرد .کشور
در ایــن زمان با معضالت مختلفی مثل افزایش بدهیهای خارجی،

JJجان هوارد و خصوصیسازی
اما غیر از حزب کارگر ،احزاب دیگر نیز روی رویکرد اســترالیا در
عرصه خصوصیسازی تاثیر گذاشتند و مهمترین آنها حزب لیبرال و
جان هوارد بودند.
جان هوارد چهره آشــنایی در عرصه سیاســی استرالیاســت و
طوالنیترین دورانی که یک نخستوزیر در این کشور بر سر کار بوده
به او تعلق دارد .او ابتدا در ســال  ۱۹۹۶به قدرت رسید و طی فراز و
نشیبهای مختلفی تا سال  ۲۰۰۷میالدی بر سر قدرت باقی ماند .اما
ســابقه حضور در عرصه اقتصادی استرالیا را از مدتی پیشتر داشت
چــون در اوایل دهه  ۱۹۸۰وزیر خزانهداری اســترالیا بود .او در این
زمان استدالل میکرد که بخش خصوصی یک ماشین عالی و قوی
برای تقویت رشــد اقتصادی و احیای اقتصاد استرالیا است و بخش
عمومی در این کشور باید به هر طریق ممکن کوچک شود .دراواخر
دهه  ۱۹۸۰جان هوارد در موضع رهبر اپوزیسیون (حزب لیبرال) قرار
گرفته بود و در همین موضع نیز به این نکته اشاره میکرد که لیبرالها
برنامه خصوصیســازی جامعی دارند که مشوقها و امتیازات زیادی
را با خود به همراه خواهد آورد .موضع حزب لیبرال تحت زمامداری
هــوارد درواقع این بود که قدرت و ثروت باید از دســت دولت خارج
شــود و در اختیار افراد در بخش خصوصی قرار بگیرد تا تعادل الزم
بین منابع عمومی و خصوصی ایجاد شود و کیفیت ارائه خدمات به
مــردم نیز در همین میان باال برود .این حزب مدعی بود که برخالف
دولت حزب کارگر که از ســال  ۱۹۸۳تا سال  ۱۹۹۶بر سر کار بود،
رویکردی سیستماتیک به خصوصیسازی دارد .در دوران زمامداری
جان هوارد خصوصیسازیهای زیادی انجام شد که بعضی از آنها هم
مناقشهبرانگیز شدند( .البته نه به اندازه تصمیمگیریهای سیاسی او.
امروزه خیلیها جان هوارد را به عنوان نخست وزیری میشناسند که
با آمریکا برای حمله به عراق همراهی کرد).
JJتجربه خصوصیسازی برق در استرالیا
وقتی خصوصیسازی برق در استرالیا آغاز شد ،به مردم اطمینان
داده میشــد که هم قیمت برق رقابتیتر و بهتر خواهد شــد و هم
مشــکالت توزیع برق و خاموشیها به پایان خواهند رسید .اما عمال
آنچه که بعد از خصوصیسازی برق رخ داد ،ملغمهای از نتایج مختلف
بود.
تها در
در فاصله دسامبر سال  ۱۹۹۶میالدی تا دسامبر  ۲۰۰۶قیم 
استرالیا به صورت کلی  ۶۴درصد افزایش پیدا کرد .اما در همین فاصله
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افزایش کسری جاری و کاهش ارزش دالر استرالیا مواجه بود و دیگر
فرصتی برای جدالهای سیاسی بر سر مسئله خصوصیسازی وجود
نداشت.
بخشی از رویکرد پراگماتیستی دولت کارگر در استرالیا در آن زمان
این بود که خصوصیسازی را به عنوان ابزاری درمانی برای حل و فصل
دامنه وسیعی از مشکالت به کار بگیرد .این رویکرد با گفتمان وقت
درمورد چارهجویی از خصوصیسازی برای حل مشکل کمبود سرمایه
تطابق داشت و اهداف کالن مثل افزایش رقابتپذیری را نیز برآورده
میکرد .حزب کارگر در این راســتا اصالحات قابل توجهی را به کار
گرفت که از جمله آنها میتوان به شــناورکردن قیمت دالر استرالیا،
کاهش تعرفهها و اجرای تنظیمزدایی و آزادســازی در صنایعی مثل
بانکداری و خطوط هوایی اشاره کرد.
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در دهه  ۱۹۹۰میالدی استرالیا یکی از فعالترین کشورها
در عرصه خصوصیسازی در جهان بود و  ۸۵میلیارد دالر
دارایی دولتی در این زمان فروخته شد.

زمانــی ،افزایش قیمت برق خیلی باالتر از این حرفها و حدود ۱۸۳
درصد بود ،یعنی سه برابر افزایش قیمت متعارف سایر کاالها .برخی از
صاحبنظران معتقدند که علت باال بودن قیمت برق در استرالیا و تاثیر
آن روی سبک زندگی مردم را باید در تصمیمگیریهای دهه ۱۹۹۰
این کشور جستوجو کنیم .در آن زمان دولت  ۴۰درصد از درآمدش از
خصوصیسازی را از بخش برق و گاز به دست آورد و توانست بسیاری
از بدهیهایش را از همین طریق تسویه کند .این نتیجه کوتاهمدت
خصوصیسازی برق به شمار میآمد اما نتیجه بلندمدت قضیه افزایش
قیمت برق و تداوم تاثیر آن بر زندگی مردم بود.
درواقع خصوصیسازی برق یکی از بحثبرانگیزترین مسائل در این
کشور بوده و هست .اینکه اوضاع شبکه تولید و توزیع برق استرالیا پس
از خصوصیشدن از لحاظ قیمت ،کیفیت ارائه خدمات و میزان جذب
سرمایه چه تغییری کرد ،هنوز هم مورد بحث و جدل است .یک گروه
معتقدند که اوضاع در زمینه کیفیت خدمات بهتر شد .اما ظاهرا آنچه
که مصرفکنندگان در استرالیا تجربه میکنند اصال وضعیت ایدهآلی
نبوده است.
استدالل اصلی برای خصوصیسازی برق در استرالیا این بوده که
بایــد داراییهای عمومی را به اصطالح بازیافت کرد تا اول ،پول الزم
برای تامین مالی بخشهای زیرساختی مثل حمل و نقل فراهم شود.
دوم ،هزینهای که مصرفکننده باید برای انرژیهایی مثل برق بپردازد
پایین بیاید .و سوم ،کیفیت خدمات از طریق مدرنسازی تجهیزات
شــبکهای افزایش پیدا کند .اما در این میــان خألهای عظیمی در
عملکرد شــرکتهای دولتی و خصوصی در بازار برق استرالیا وجود
داشته که ضعف چنین استداللی را نشــان میدهد .از سوی دیگر،
بحث خصوصیســازی برق در جریان انتخابــات دولتهای ایالتی
استرالیا همواره مطرح اســت و قیمت فزاینده برق هم این بحثها
را داغتر میکند .حتی نظرات دانشــگاهیان و سیاســتگذاران هم
در این مــورد راه به جایی نمیبرد و درنهایت گرهی از بحث مزایا و
معایب خصوصیســازی برق باز نشده است .اما تجربیات مختلفی از
خصوصیسازی برق در ایالتهای مختلف استرالیا حاصل شده است.
پژوهشهایی که در حمایت از خصوصیســازی برق در استرالیا
منتشر شدهاند اکثرا به موفقیت تجربه خصوصیسازی برق در ایالت
ویکتوریای استرالیا اشاره دارند .خصوصیسازی برق در این ایالت در
دهه  ۱۹۹۰انجام شــد و در زمینه اصالحات اقتصاد کالن توانســت
کمک شــایانی به دولت محلی ویکتوریا بکند .درواقع از این تجربه
به عنوان یک تجربه موفق خصوصیســازی یاد میشود چون دولت
ویکتوریا را از بدهیهای ســنگین نجات داد و در عین حال به خاطر
افزایش درآمد دولت ،به بهبود خدمات آموزشی ،درمانی و انتظامی در
این ایالت انجامید.
ایالت ویکتوریا شــبکههای برق خود را بین ســالهای  ۱۹۹۵تا
 ۱۹۹۹خصوصــی کرد .همچنین خصوصیســازی بــرق در ایالت
اســترالیای جنوبی در فاصله ســالهای  ۱۹۹۹تــا  ۲۰۰۰رخ داد و
مجموعه این وضع حاکی از آن بود که دولتهای ایالتی استرالیا قصد
دارند خصوصیسازی را به شیوهای نسبتا متفاوت از دهه  ۱۹۹۰دنبال
کنند.
اما در آن ســوی طیف ،پژوهشهای دیگری هم وجود دارند که
نشــان میدهند همان الگوهای بــازار آزاد در عرصه تامین برق در
ویکتوریا و برخی ایالتهای دیگر استرالیا باعث شد هزینه استفاده از
برق باال برود اما اطمینان به تامین آن کاهش بیابد .حتی خاموشیها

هم ممکن است به دفعات رخ بدهند.
نگاه امروزی به مسئله خصوصیســازی برق در استرالیا چندان
مثبت نیست .در سال  ۲۰۱۷اعالم شد که قیمت برق در این کشور
که از قبل هم باال بود ،بیست درصد افزایش پیدا میکند ،یعنی ساالنه
بین سیصد تا سیصد و پنجاه دالر هزینه اضافه برای خانوارها .کسب
و کارهــا هم که جای خــود را دارند .نگرانی در این
خصوص به شکلی باال رفت که اعالم شد ژنراتورهایی
با تکنولوژی جدید به کار گرفته خواهد شــد تا برق
بیشــتر و ارزانتری تولید شود .این در حالی بود که
چند سال قبل هم بحث مالیات کربن (برای مقابله با
تاثیر تغییرات اقلیمی) و یک افزایش قیمت دیگر روی
قبضهای برق مطرح شده بود و شوک دیگری ایجاد
کرده بود و البته در آن تجدید نظر شد.
خالصه اینکه بحث درمورد خصوصیسازی برق
و قیمت فزاینده آن در اســترالیا همچنان در این کشــور داغ باقی
خواهد ماند چون تاثیری مستقیم روی زندگی مردم دارد .حتی بحث
ملیسازی مجدد این بخش هم در افکار عمومی استرالیا مطرح بوده
اما به نظر میرســد که عزم سیاســی الزم برای این کار در استرالیا
وجود ندارد.
JJتجربه خصوصیسازی فرودگاهها در استرالیا
یک مورد مهم دیگر از خصوصیسازی در استرالیا به خصوصیسازی
فرودگاهها برمیگردد .از دهه  ۱۹۸۰میالدی به بعد ،خصوصیسازی
فرودگاههــا در جهان به صورت دائمی رو به افزایش بوده و دولتها و
فرودگاهها به دنبال این بودهاند که برای برنامههای توســعهای آینده
از بخش خصوصی اســتفاده کنند .طبق گزارش شورای بینالمللی
فرودگا هها ۱۴ ،درصد از فرودگاههای دنیا به اندازه و سطوح مختلفی
خصوصی شدهاند و این درصد رو به افزایش هم هست چون ترافیک
هوایی بینالمللی رو به افزایش است .بعضی از این فرودگاهها در سطوح
مدیریتی خصوصی شدهاند و بعضی دیگر طبق توافقنامههای شراکت
بین بخش دولتی و خصوصی عمل میکنند.
اما خصوصیســازی فرودگاههــا در برخی کشــورها کامال هم
بیسروصدا نبوده و استرالیا هم یکی از آنهاست .گزارشی که پارسال
منتشــر شد نشان داد که اوضاع مســافران و اقتصاد استرالیا بعد از
خصوصیسازی فرودگاهها کامال مطلوب نبوده است .درواقع در غیاب
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محدودیتهایی که باید روی مونوپولیها اعمال میشد ،هزینه اضافهای
دارد از بابت خصوصیسازی فرودگاهها روی مسافران و خطوط هوایی
تحمیلمیشود.
اکثر فرودگاههای بزرگ اســترالیا حاال در مالکیت کنسرســیوم
شــرکتهای خصوصی هستند .مثال فرودگاه گولدکست نمونهای از
الگوی موفق خصوصیسازی فرودگاهی است و از سال  ۱۹۹۸میالدی
که شرکت کویینزلند ارپورت آن را خرید ،سیصد میلیون دالر استرالیا
ســرمایه جذب کرده اســت .اما یک نکته در مورد خصوصیسازی
فرودگاهی این است که چطور میتوان از حقوق مصرفکننده (مسافر
استرالیایی) در چنین شرایطی دفاع کرد .دو دهه پیش ،فرودگاههای
ســیدنی ،ملبورن ،بریســبن و پرت به بخش خصوصی (متشکل از
صندوقهای مقرری و نیز سرمایهگذاران در امور زیرساختی) واگذار
شد و سود زیادی هم نصیب سرمایهگذاران خصوصی شده است .اما
مشکل اینجاست که شرکتهای هواپیمایی میگویند وقتی اختالفی
در زمینه ارائه خدمات با مجموعه فرودگاه پیش بیاید ،قانونی حتی
برای حمایت از منافع آنها هم وجود ندارد و دولت هم نمیتواند به آنها
کمکی بکند .مثال در یک دهه گذشته ،هزینه بلند شدن و نشستن
هواپیما در فرودگاههای استرالیا  ۲۶درصد باال رفته ،یعنی به ازای هر
مسافر  ۱۳دالر .این در حالی بوده که در همین بازه زمانی ،قیمت بلیت
هواپیما تا چهل درصد هم کاهش پیدا کرده است.
اما درمقابل ،گردانندگان فرودگاههای خصوصی میگویند الگوی
خصوصیسازی فرودگاهها در استرالیا موفقیتآمیز بوده چون ظرف
یک دهه ۸,۶۸ ،میلیارد دالر ســرمایهگذاری جــذب کرده و با این
ترتیب توانسته تجهیزات سطح باال و مجهز به تکنولوژیهای جدید
و بیومتریک را وارد آنها کند ،آن هم بدون آنکه مالیاتدهندگان به
صورت مستقیم تحت فشار قرار بگیرند .بحث در این مورد هم هنوز
ادامه دارد.
JJتجربه خصوصیسازی بنادر در استرالیا
خصوصیسازی بنادر و قرار گرفتن آنها در رهن طوالنیمدت در
استرالیا نیز مورد توجه قرار داشته است و البته روی ساختار اداره بنادر
مهم استرالیا نیز تاثیر زیادی گذاشته است .از سال  ۲۰۱۰میالدی به
بعد ،استرالیا به خصوصیسازی بنادر بزرگ (پایتخت ایاالت مختلف)
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توجه زیادی نشان داده و مهمترین هدفی هم که از این مسئله دنبال
شده ،این بوده که سرمایه الزم برای تامین مالی پروژههای زیرساختی
بزرگ تامین شود و در عین حال بدهیهای دولتی کاهش پیدا کنند.
واگذاری بنادر بزرگ در اســترالیا اصوال بــه این معنی بوده که هم
بخش خصوصی داخلیو هم بازیگران خارجی میتوانند در مالکیت
و اداره بنادر نقش ایفا کنند .درواقع ساختار اداره بنادر خصوصیشده،
ملغمهای از الگوی خصوصی و عمومی شده است و شرکت خصوصی
عمال صاحب بندر و ادارهکننده آن به شمار میآید.
صاحبنظران معتقدند که خصوصیســازی بنادر استرالیا روی
ترازنامه دولتهای ایالتی در این کشــور در کوتاهمدت تاثیر مثبتی
میگذارد اما این ریسک را نیز به همراه میآورد که ارزش داراییهای
بندر کم شــود ،هزینههای استفاده از آن باال برود ،رقابت در بندر کم
شود ،وضعیت سرمایهگذاریها تا حدی نامشخص باشد و در درازمدت
به منافع عمومی اهمیت کمتری داده شود.
اما در این میان به نظر میرســد که اهداف مالی تعیینشــده از
بابت خصوصیسازی بنادر استرالیا برآورده شده باشد .از جنب ه مالی،
دولتهــای ایالتی که بنادر خود را خصوصی کردند شــاهد افزایش
درآمدشان بودند .همچنین مسئولیت و ریسک زیادی از روی دوش
آنها برداشته شد.
JJآیا آب در استرالیا خصوصی میشود؟
همانطور که گفتیم استرالیا مجموعهای از خصوصیسازیهای
مهم را در بنادر ،فرودگاهها و شبکههای توزیع برق به اجرا درآورده و
بنابراین تجربه الزم را در این زمینهها دارد .در همین میان مسئله آب
هم در استرالیا دارای اهمیت فزایندهای شده چون در یک دهه آینده،
تقاضا برای آب افزایش قابل توجهی نشان خواهد داد .این مسئلهای
است که از سیاستهای مهاجرتی و افزایش جمعیت این کشور ناشی
میشود .اما بازار آب شهرهای بزرگ استرالیا اصال برای چنین تغییری
آماده نیســتند .در حال حاضر ،خدمات آب از دویســت مرکز برای
جمعیت بیست و چند میلیونی استرالیا ارائه میشود اما تا سال ۲۰۳۰
میالدی جمعیت استرالیا باالی سی میلیون نفر خواهد بود و تمرکز آن
هم بیشتر روی مناطق شهری بزرگ خواهد بود ،یعنی دقیقا جاهایی
که اصال آمادگی تنظیم عرضه و تقاضای آب در این سطح را ندارند.
همین مسئله باعث شده که بحث خصوصیسازی آب در استرالیا
کامال جدی گرفته شود تا رقابت باال برود و امنیت آب هم تامین شود.
ناکامی در انجام این کار واقعا هزینه سنگینی خواهد داشت و حتی
ممکن است دولت را مجبور کند که تا سال  ۲۰۴۰میالدی بیش از
دو برابر قیمتهای فعلی را برای آب درنظر بگیرد.
تاکنون بخش خصوصی استرالیا تنها در عرصه توسعه کارخانههای
نمکزدایی از آب فعال بود ه است .همچنین حضور بخش خصوصی در
سال  ۲۰۰۵و با مسئله خصوصیسازی اسنوی هیدر و در نیوساوتولز
مطرح شد اما درنهایت به نتیجهای نرسید.
در حال حاضر اکثر سدها در استرالیا پرآب هستند و این فرصت
خوبــی به سیاســتگذاران میدهد تا در مورد آینــده فکر کنند و
برنامهریزی درازمدت برای جمعیت فزاینده استرالیا و نیاز آنها به تامین
آب را مورد بررسی قرار بدهند .شاید آینده خصوصیسازی در استرالیا
تا حد زیادی روی این موضوع متمرکز باشد ،هرچند که بحث در مورد
تبعات خصوصیســازی برق در این کشور نیز همچنان ادامه خواهد
یافت.

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

مالزی ،پایگاهی برای تجارت با جنوب آسیا
مالزی از گذشته شریک تجاری ایران بوده ،هرچند که اخیرا مواضعی متناقض درخصوص تحریمهای آمریکا درپیش گرفته است
کاوه شجاعی

1

مالزی را بهتر بشناسیم

مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیاست و یکی از
دبیر بخش همسایهها
شــرکای تجاری ایران به شمار میرود .مالزی که سی
میلیون نفر جمعیت دارد کشــوری چندفرهنگی به شــمار میآید و اکثر جمعیتش را
مسلمانان تشکیل میدهند .سرزمین مالزی از دو قسمت تشکیل شده :شبه جزیره مالزی
و مالزی شرقی یا همان بورنئو .دریای چین جنوبی این دو منطقه را از هم جدا کرده است.
قسمت شبهجزیرهای مالزی مرز زمینی و دریایی با تایلند ،سنگاپور ،ویتنام و اندونزی دارد.
مالزی شرقی هم مرز زمینی و دریایی با برونئی و اندونزی و نیز فیلیپین و ویتنام دارد.
کواالالمپور پایتخت و بزرگترین شهر مالزی است ،هرچند که مقر دولت در شهر پوتراجایا
است .مالزی یکی از بهترین کارنامههای اقتصادی در آسیا را دارد ،به طوری که از زمان
استقالل این کشور از انگلیس (پنجاه سال پیش) تولید ناخالص داخلی آن ساالنه به طور
متوسط شش و نیم درصد رشد داشته است.
JJدولت در مالزی
مالزی کشوری با نظام سلطنتی مشروطه است و تقریبا از نظام پارلمانی انگلیس الهام
گرفته و البته شکلی فدراتیو دارد .پارلمان مالزی دومجلسی است ،مجلس اعیان و مجلس

عوام .در مالزی چند حزب اصلی وجود دارد که یکی از آنها جبهه متحد ملی به رهبری
نجیب عبدالرزاق است .دیگری حزب اسالمی مالزی است .همچنین حزب عدالت مردم به
رهبری انور ابراهیم و نیز حزب اقدام دموکراتیک که به اقلیت چینیتبار در مالزی نزدیک
است در عرصه سیاسی این کشور فعالاند .ماهاتیر محمد در سال  ۲۰۱۸ائتالف امید را
شکل داد که از احزابی مثل عدالت مردم ،اقدام دموکراتیک ،اعتماد ملی (جداشده از حزب
اسالمی مالزی) و حزب بومیهای متحد ماالیی تشکیل شده است.
مالزی در عرصه سیاست خارجی عضو اتحادها و سازمانهای مختلفی است .این کشور
جزو موسسان آسهآن (اتحاد کشورهای جنوب شرق آسیا) و سازمان همکاری اسالمی
بوده و در جنبش عدم تعهد هم نقش زیادی داشته است.
JJتاریخ سرزمین مالزی
ســرزمینی که اکنون به عنوان مالزی شناخته میشود از قرنها پیش در تجارت با
سرزمینهای چین و هند نقش مهمی داشت و در قرون سیزده و چهارده میالدی نیز با
حضور تجار عرب با اسالم آشنا شد .معروفترین جا در این سرزمین بندر ماالکا بود که
سابقهای طوالنی از رقابت بر سر ادویه و پارچه در آن وجود داشت .در اوج قدرت ماالکا
این بندر مهمترین بندر آسیای جنوب شرقی بود و گاهی پیش میآمد که همزمان دو
هزار کشتی در آن لنگر انداخته باشند.

همسایهها
و عبداهلل احمد بداوی در این کشور قدرت را به دست گرفت .اما در سال  ۲۰۰۸ائتالف
جبهه ملی او در انتخابات شکست خورد و نتیجه این شد که مدتی بعد معاون او نجیب
عبدالرزاق نخست وزیر مالزی شد .در سال  ۲۰۱۳نجیب پارلمان مالزی را منحل کرد تا
انتخابات جدید برگزار شود و بعد هم در مقابل انور ابراهیم و حزب اپوزیسیون او پیروز شد.
در سال  ۲۰۱۸دوباره ماهاتیر محمد به صحنه برگشت و نخست وزیر شد.

ماهاتیر محمد سال  ۲۰۱۸دوباره به قدرت بازگشت.

سرزمین مالزی در قرن شانزدهم استعمار را با حضور پرتغالیها تجربه کرد و سپس
هلندیها خود را به آنجا رساندند .در قرن هجدهم این سرزمین که حاال به عنوان ماالیا
شناخته میشد به خاطر تالش شدید انگلیسیها برای تجارت با سرزمین چین با شرایط
جدیدی مواجه شد و بریتانیا بنادر تجاری زیادی را در آنجا در اختیار گرفت و حتی منطقه
پنانگ در رهن کمپانی هند شرقی رفت .در عین حال اما معاهده بریتانیا و هلند هم باعث
شد که هلندیها به سمت سرزمین اندونزی بروند.
پایتخت امروزی مالزی یعنی کواالالمپور در سال  ۱۸۷۵میالدی به عنوان یک مرکز
تجاری که پر از مهاجران و کارگران بود تاسیس شد و مدتی بعد هم پایتخت کشورهای
فدراتیو ماالیی قرار گرفت .تجارت قلع در این زمان گســترش زیادی یافته بود و همین
مسئله نیز مداخالت گسترده بریتانیا را در سرزمین ماالیا که معدن این ماده بود به همراه
داشت .اما مداخالت خارجی در دهههای بعد در این سرزمین مختص به اروپاییها نبود.
ژاپن هم وارد عرصه رقابتها شــده بود و بریتانیا میخواست به هر شکل ممکن جلوی
نفوذ ژاپن را بگیرد .درنهایت در سال  ۱۹۴۱میالدی ژاپن بخشهایی از فدراتیو ماالیی از
جمله سنگاپور را بمباران کرد و انگلیس نتوانست کاری در مقابل ژاپنیها از پیش ببرد و
اشغالگری ژاپن در این سرزمین آغاز شد.
در دوران حضور ژاپن ،تنش بین گروههای نژادی ماالیی ،چینی و هندی به شــدت
افزایش یافت .در ســال  ۱۹۴۵میالدی وقتی که آمریکا هیروشیما و ناکازاکی را بمباران
اتمی کرد ،نیروهای انگلیســی دوباره کنترل ماالیا را به دســت گرفتند .یک سال بعد،
جنبشهای ناسیونالیستی برای استقالل از انگلیس باال گرفت اما تمرکز مسئله بیشتر
در میان جمعیت ماالییتبار بود .در سال  ۱۹۵۷میالدی استقالل از انگلیس حاصل شد
و ســپس مناطق مهمی مثل سنگاپور ،صباح و ساراواک به فدراسیون ماالیی پیوستند،
هرچند که در سال  ۱۹۶۵میالدی دغدغههای نژادی و سیاسی باعث شد سنگاپور از این
فدراسیون اخراج شود.

JJاقتصاد مالزی
اقتصاد مالزی به صورت ســنتی متکی بر منابع طبیعی و صادرات آنها به خارج بوده
اســت .البته مالزی همچنان به همین منابع متکی است و یکی از صادرکنندگان بزرگ
روغن پالم و نیز قلع و البته نفت و گاز طبیعی و چوب باقی مانده است .مالزی ذخایر نفت
زیادی دارد و در منطقه آسیا و اقیانوسیه از این لحاظ در مقام چهارم پس از چین ،هند و
ویتنام قرار دارد .در زمینه ذخایر گاز طبیعی نیز مالزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در مقام
سوم پس از چین و اندونزی قرار گرفته است.
با وجود تمام این منابع ،مالزی موفق شده که از نیروی کار زیاد و نسبتا گسترده خود،
زیرســاختهای توسعهیافته ،واحد پول باثبات و شرایط مناسب سیاسی استفاده کند و
سرمایهگذاریهای خارجی زیادی را به خصوص از سمت ژاپن و تایوان جذب کند.
مالزی در زمینه کشاورزی نیز پیشرفتهای خوبی داشته است ،هرچند که این بخش
همچنان تنها هفت درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی را تامین میکند و یازده درصد از
نیروی کار این کشور در این بخش مشغول به کارند .البته مالزی در زمینه تولید روغن پالم
رشد زیادی داشته و در کنار اندونزی بزرگترین صادرکننده این محصول در جهان است.
بخش صنعت در مالزی نیز  ۳۶درصد از تولید ناخالص داخلی این کشــور را تامین
میکند و بیشتر مبتنی بر لوازم الکترونیک ،خودروسازی و بخش ساخت و ساز است.
از اوایل دهه  ۱۹۷۰میالدی دولت مالزی یک استراتژی ساختاردهی به اقتصاد را دنبال
کرده که هدفش برقراری تعادل بین رشد اقتصادی و توزیع ثروت بوده است .اصوال اقتصاد
مالزی از گذشــته در غلبه اقلیتهای چین و شبهقاره هند بوده و بخش زیادی از هدف
دولت مالزی از دنبالکردن استراتژی اقتصادیاش این بوده که اکثریت ماالیی و جمعیت
بومی این کشور را بیشتر وارد سطوح باالی اقتصاد و تجارت کند و فرصتهای بیشتری
را در اختیار آنها بگذارد.
یک هدف دیگر هم این بوده که بخش خصوصی تقویت شود و نقش بیشتری را به
عهده بگیرد .خصوصیسازی برخی امور دولتی از جمله خطوط ریلی ،هوایی ،خودروسازی،
مخابرات و تولید برق در همین راســتا در موارد مختلف به بخش خصوصی واگذار شده
است .این در حالی است که اقتصاد مالزی از گذشته تا حد زیادی دولتمحور بوده است و
دولت نقشی مهم اما در حال کاهش به خصوص در عرصه کالن داشته است.
در دهههای اخیر مالزی تالش زیادی کرده تا از تمرکز روی منابع طبیعی فاصله بگیرد
و بخشهای علمی و تکنولوژی و نیز گردشگری را تقویت کند .در حال حاضر گردشگری
پزشکی هم در مالزی رو به گسترش است.

JJدوران ماهاتیر محمد
در سال  ۱۹۸۱میالدی یکی از مهمترین چهرههای مالزی  -حتی تا امروز -به قدرت
رسید :ماهاتیر محمد در این سال نخست وزیر مالزی شد و دورانی را در این کشور کلید
زد که در آن تنوعبخشی به اقتصاد و رشد ساالنه تا هشت درصد هم رخ داد .البته دوران
نخســت وزیری ماهاتیر محمد کمحادثه نبود .او در ســال  ۱۹۹۸میالدی معاونش انور
ابراهیم را به اتهام بیاخالقی و همچنین به دلیل اختالف در زمینه سیاستهای اقتصادی
برکنار کرد ،آن هم در شرایطی که آسیا داشت بحران مالی سختی را تجربه میکرد .فراز
و نشــیبهای دادگاهی و سیاسی انور ابراهیم حتی تاکنون هم عرصه سیاسی مالزی را
رها نکرده است.
در سال  ۲۰۰۳میالدی دوران  ۲۲ساله نخستوزیری ماهاتیر محمد به پایان رسید
مالزی یکی از صادرکنندگان بزرگ روغن پالم در دنیاست.
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مالزی یکی از مراکز مهم تولید و پخش محصوالت حالل در دنیا
به حساب میآید .اگر قصد ورود به این حوزه را به صورت جهانی
دارید مالزی انتخاب خوبی است.

مالزی در عین حال همچنان یکی از معدود کشورهای در حال توسعه است که یارانه
باالیی را به آموزش و خدمات درمانی اختصاص میدهد .صندوق بینالمللی پول مالزی را
به عنوان کشوری در حال توسعه و یکی از اقتصادهای نوظهور جهان میشناسد.
JJآینده اقتصاد مالزی
در سال  ۱۹۹۱میالدی ماهاتیر محمد نخســت وزیر وقت مالزی برنامه افق ۲۰۲۰
را ارائه داد تا بر اســاس آن مالزی تا سال  ۲۰۲۰به یک کشور خودکفا از لحاظ صنعتی
تبدیل شــود .این برنامه ملزومات دیگری از جمله تامین درآمد باال برای مردم مالزی را
هم در خود داشته است اما به نظر میرسد که این کشور برای تحقق چنین هدفی هنوز
راه در پیش دارد.
بر اساس گزارش اچاسبیسی مالزی تا سال  ۲۰۲۰به بیست و یکمین اقتصاد بزرگ
دنیا بدل میشود .بر اساس همین گزارش ،درآمد سرانه ،امید به زندگی ،سطح تحصیالت
و نیز نرخ باروری در دهههای آینده در مالزی رو به رشد خواهد بود.

2

آیا تجارت با مالزی دشوار است؟

در رتبهبندی ســال  ۲۰۱۹بانک جهانی ،مالزی به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی
کســب و کار در رتبه  ۱۵از  ۱۹۰قرار دارد .مالزی کشور کمدردسری برای داد و ستد یا
سرمایهگذاری است.
رتبه مالزی در حوزههای متفاوت مربوط به آسانی کسبوکار در میان ۱۹۰کشور جهان
۱۲۲

راهانداختن کسب و کار

۲۹

ثبت ملک

۴

گرفتن مجوز برق

۳۳

اجرایی کردن قراردادها

۳

گرفتن مجوز ساخت

۴۸

بازرگانی با خارج از مرزها

۲

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۴۱

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۷۲

پرداخت مالیات

۳۲

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در مالزی

در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟

ت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد مالزی نوشته :رشد تولید ناخالص داخلی
وزار 
مالزی در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۵.۹درصد بود که نشاندهنده فضای اقتصادی استواری
است.
دولت مالزی به طور جدی در حال سرمایهگذاری روی زیرساختها و پروژههای جدید
ساخت و ساز است .اگر میتوانید شرکتی در مالزی تاسیس کنید و رابطه خوبی با دولت
دارید میتوانید در ساخت این پروژهها وارد شوید و بخشی از کار را در دست بگیرید .این
حوزهها از قطار سریعالسیر بین مالزی و سنگاپور تا اینترنترسانی به مناطق روستایی
را شــامل میشوند .دولت در حوزههای بهداشت و درمان ،آموزش ،توریسم و آیتی هم
پروژههای مهمی دارد .ســاخت چندصدهزار خان ه ارزانقیمت نیز جزو پروژههای دولت
مالزی است.
اگر قصدتان راهانداختن کسبوکار کوچک در مالزی است ،این حوزهها پرسودتر به نظر
میرسند :راهانداختن آژانس مسافرتی ،راهانداختن هتل یا مسافرخانه ،تولید غذا و اسنک،
خرید یا اجاره پمپ بنزین ،کسب و کار طراحی و پشتیبانی وبسایت ،راهانداختن شرکت

تاکسی ،مغازه تعمیر موبایل و کامپیوتر.
مالزی یکی از مراکز مهم تولید و پخش محصوالت حالل در دنیا به حساب میآید.
اگر قصد ورود به این حوزه را به صورت جهانی دارید مالزی انتخاب خوبی است .فراموش
نکنید که مواد حالل به محصوالت غذایی محدود نمیشوند و داروها و محصوالت آرایشی
و بهداشتی هم جزو آنهاست.

4

چالشهای سرمایهگذاری در مالزی

5

استراتژی ورود به بازار مالزی

چندین بخش اقتصاد مالزی جزو صنایع حفاظتشده تلقی میشوند مثل خودرو و
موتورسیکلت .در این بخشها واردات دشوار است و باید مالیات و عوارض گمرکی باالیی
پرداخت کنید.
در چندین حوزه هم خارجیها برای سرمایهگذاری با محدودیت روبهرو هستند :مثل
بخش مالی یا مخابرات .در چنین مواقعی مجبورید با یک شرکت مالزیایی شریک شوید و
از طریق آنها به بازار راه پیدا کنید.
برای اکثر صادرکنندگان همکاری با شبکه توزیع محلی یا استخدام کارگزار بهترین قدم
اول برای ورود به بازار مالزی به حساب میآید .توزیعکننده محلی عموما مسئولیت ترخیص
گمرکی کاال را هم برعهده میگیرد و با کلیفروشها و خردهفروشهای سرشناس رابطه
خوبی دارد .توزیعکننده محلی میتواند محصول شما را به طور مستقیم برای شرکتهای
بزرگ یا حتی دولت بازاریابی کند .اگر صادرکننده خدمات هستید هم بهتر است شریکی
محلی پیدا کنید .کسبوکار در مالزی به شدت روی روابط بنا شده است به همین خاطر
حتما باید به طور مرتب به مالزی سفر کنید و رابطه خوبی با شرکایتان داشته باشید.
اگر قصدتان ورود استراتژیک به بازار مالزی است و قصد ماندن دارید بهتر است دفتری
محلی باز کنید ،مالزیاییها را استخدام کنید و مهارتهای الزم را به آنها آموزش دهید .در
حوزههای مهم ،دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت عموما با شرکتهایی کار میکنند
که مالزیایی به حســاب میآیند یا  ۵۱درصد سهامشان متعلق به شهروندان این کشور
است.

6

آداب مذاکره تجاری در مالزی

مالزی کشــوری چندفرهنگی است و اگر بخواهید کســب و کارتان را در این کشور
گسترش دهید نهفقط با ماالییها ،که با چینیها و هندیها هم وارد مذاکره خواهید شد.
حواستان باشد که با هرکدام از این گروهها باید به شکل خاصی برخورد کنید .ماالییها
مسلمان هستند ،هندیها عموما هندو و مسلمان و چینیها اکثرا اعتقادات کنفوسیوسی
دارند .موقع دست دادن با مسلمانان حواستان به جنسیت طرف باشد :زنان ماالیی عموما
ت چپتان را به عنوان احترام به
با مردها دست نمیدهند ،موقع سالم کردن به آنها دس 
طرف سینهتان ببرید .دستدادن با چینیها میتواند کمی طوالنی باشد اما دستشان را
محکم فشار ندهید .با طرفهای هندو میتوانید به جای دستدادن ،سر تکان بدهید و
لبخند بزنید .هنگام مذاکره تجاری حتما کت و شلوار به تن داشته باشید.
دیدارهای تجاری -مذاکرات تجاری را جمعهها نیندازید چون در این روز مسلمانان
مالزی نماز جمعه دارند .سروقت در قرار حاضر شوید اما بدانید که ماالییها و هندیها
اصوال در این مورد آسانگیر هستند و ممکن است دیرتر به قرار برسند .چینیها اما سر
وقت به قرار میآیند.
انتظار نداشته باشید که در جلسه اول تصمیم تجاری گرفته شود .دیدارهای اولیه در
مالزی عموما برای آغاز رابطه تجاری و اعتمادســازی است .دیدارها با صحبتهای ساده
درباره آب و هوا و سفر آغاز میشود .بهتر است سوال خصوصی از افراد نپرسید اما سوال
درباره عالیق فرد یا گاهی خانوادهاش مشکلی ندارد.
فرهنگ مالزی ،همچنین فرهنگ کسبوکار در این کشور به شدت روی سلسلهمراتب
بنا شــده و حواستان باشد به افراد با رتبه باالتر احترام زیادی بگذارید .موقع ارتباط به
شدت مودب باشــید .تحت هیچ شرایطی خشمتان را در میان عموم نشان ندهید چرا
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همسایهها
که بسیار بیادبانه تلقی میشود .هیچوقت از همکارتان جلوی جمع انتقاد نکنید و او را
خجالتزده نکنید .به جای «نه» گفتن از جمالتی مثل «سعی خواهم کرد» استفاده کنید.
اگر سوالی از شما پرسیده شد قبل از جوابدادن لحظهای مکث کنید تا بدانند که به آن
خوب فکر کردهاید.
وقتی وارد خانهای در مالزی میشوید کفشتان را دربیاورید.
اسامی -برای خطاب کردن اشخاص حتما قبل از نام آنها  -ترجیحا نام فامیل  -از آقا
و خانم استفاده کنید.
کارت ویزیت  -گروه میهمان عموما اول کارت ویزیت را به طرف مقابل میدهند .چه
موقع دادن کارت ویزیت چه موقع گرفتنش ،آن را با دو دست بگیرید .وقتی کارت ویزیت
را گرفتید حتما خیلی کوتاه به نوشتههای آن توجه کنید و بعد آن را درون جیب بگذارید
یا روی میز روبهرویتان قرار دهید .کارت خود را به زبان ماالیی  -یا اگر شریکتان چینی
است ،چینی  -ترجمه کنید.

7

تراز تجاری مالزی

8

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

همانطور که در این نمودار میبینید تراز تجاری مالزی (به عنوان درصدی از تولید
ناخالص داخلی) از دهه  ۱۹۶۰تا سال  ۲۰۰۰عموما مثبت بوده  -اما نهچندان زیاد  -اما از
سال  ۲۰۰۰به این طرف شاهد رشد چشمگیر تراز تجاری مالزی هستیم.

مهمترین واردات مالزی در سال ۲۰۱۷
مالزی در ســال  ۲۰۱۷حدود  ۱۹۵.۲میلیارد دالر کاال از سراسر دنیا وارد کرد که نسبت
به سال  ۲۰۱۳حدود  ۵.۲درصد کاهش و نسبت به سال  ۲۰۱۶حدود  ۱۵.۹درصد افزایش
نشان میدهد.
۱

تجهیزات الکتریکی

 ۵۴.۸میلیارد دالر ( ۲۸.۱درصد کل واردات)

۲

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۲۴.۹میلیارد دالر ( ۱۲.۷درصد)

۳

کامپیوتر

 ۲۲.۸میلیارد دالر ( ۱۱.۷درصد)

۴

پالستیک

 ۷.۷میلیارد دالر ( ۳.۹درصد)

۵

تجهیزات پزشکی

 ۵.۶میلیارد دالر ( ۲.۹درصد)

۶

وسایل نقلیه

 ۵.۵میلیارد دالر ( ۲.۸درصد)

۷

آهن و فوالد

 ۵.۲میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)

۸

سنگها و فلزات قیمتی

 ۴.۵میلیارد دالر ( ۲.۳درصد)

۹

محصوالت الستیکی

 ۳.۹میلیارد دالر ( ۲درصد)

۱۰

مواد شیمیایی آلی

 ۳.۷میلیارد دالر ( ۱.۹درصد)

9

شرکای تجاریمالزی

(به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۷کشورهای چین ،ســنگاپور ،آمریکا و ژاپن مقصد بخش عمده صادرات
مالزی بودهاند:
۱

مالزی در سال  ۲۰۱۷حدود  ۲۱۷.۹میلیارد دالر کاال به سراسر دنیا صادر کرد .این رقم
نسبت به سال  ۲۰۱۳کاهی  ۴.۶درصدی و نسبت به سال  ۲۰۱۶افزایشی  ۱۵درصدی
یدهد.
نشان م 
مهمترین صادرات مالزی در سال ( 2017به ترتیب ارزش به دالر)

چین

 ۶۱درصد کل صادرات مالزی ( ۴۲.۵میلیارد دالر)

۲

سنگاپور

 ۱۴درصد ( ۳۵.۷میلیارد دالر)

۳

آمریکا

 ۱۳درصد ( ۳۳.۱میلیارد دالر)

۴

ژاپن

 ۶.۷درصد ( ۱۷.۸میلیارد دالر)

۵

گکنگ
هن 

 ۵.۲درصد ( ۱۳.۶میلیارد دالر)

۶

تایلند

 ۴.۱درصد ( ۱۰.۷میلیارد دالر)

۷

آلمان

 ۳.۵درصد ( ۹.۲۲میلیارد دالر)

۸

اندونزی

 ۳.۵درصد ( ۹.۱۴میلیارد دالر)

۹

هند

 ۳.۱درصد ( ۸.۲۵میلیارد دالر)

۱۰

کره جنوبی

 ۳درصد ( ۷.۹۸میلیارد دالر)

صادرکنندهها
جالب اســت که در سال  ۲۰۱۷کشورهای چین ،ســنگاپور ،آمریکا و ژاپن پیشترین
صادرات را به مالزی داشتهاند:

۱

ماشینآالت و تجهیزات الکتریکی

 ۶۸.۸میلیارد دالر ( ۳۱.۶درصد کل صادرات)

۱

چین

 ۱۹درصد کل واردات مالزی ( ۳۸.۱میلیارد دالر)

۲

سوخت

 ۳۳.۳میلیارد دالر ( ۱۵.۳درصد)

۲

سنگاپور

 ۱۴درصد ( ۲۸.۴میلیارد دالر)

۳

تجهیزات کامپیوتری

 ۲۳.۹میلیارد دالر ( ۱۱درصد)

۳

آمریکا

 ۷.۴درصد ( ۱۴.۷میلیارد دالر)

۴

روغن گیاهی/حیوانی

 ۱۳.۶میلیارد دالر ( ۶.۲درصد)

۴

ژاپن

 ۶.۸درصد ( ۱۳.۴میلیارد دالر)

۵

تجهیزات پزشکی

 ۷.۹میلیارد دالر ( ۳.۶درصد)

۵

تایلند

 ۵.۵درصد ( ۱۰.۹میلیارد دالر)

۶

محصوالت پالستیکی

 ۷.۵میلیارد دالر ( ۳.۴درصد)

۶

اندونزی

 ۴.۵درصد ( ۸.۸میلیارد دالر)

۷

الستیک

 ۷.۲میلیارد دالر ( ۳.۳درصد)

۷

کره جنوبی

 ۴.۱درصد ( ۸.۱۹میلیارد دالر)

۸

مواد شیمیایی

 ۴.۳میلیارد دالر ( ۲درصد)

۸

هند

 ۳.۱درصد ( ۶.۱۲میلیارد دالر)

۹

مواد شیمیایی آلی

 ۳.۸میلیارد دالر ( ۱.۷درصد)

۹

آلمان

 ۲.۹درصد ( ۵.۷۸میلیارد دالر)

۱۰

چوب

 ۳.۵میلیارد دالر ( ۱.۶درصد)

۱۰

ویتنام

 ۲.۵درصد ( ۴.۸۴میلیارد دالر)
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 ...........................کــارآفـریـن ...........................
ره صد ساله کارآفرینی
« نمیشود راه صد ساله را یک شبه طی کرد»؛ جمعبندی حرفهای تمام کارآفرینانی که برای رسیدن به موفقیت تالش بسیاری کردهاند معموال به این تک جمله
ختم میشــود؛ همگی آنها معموال رمز موفقیتشان را در تالش و سخت کوشی ،نوآوری و خالقیت ،استفاده درست از فرصتها و ...میدانند .سعید سعادت یکی
از کارآفرینان موفق ایرانی است که با راه اندازی مجتمع فنی و حرفه آموزی به جوانان زمینههای کار ،اشتغال و پیشرفت بسیاری از آنها را در زندگی شان فراهم
کرده است .او معتقد است «زندگی کردن در آینده» « ،عشق وعالقه فراوان به سازماندهی و کنترل» و «همواره دنبال فرصتها بودن» رازهای موفقیت او محسوب
میشوند و میگوید نباید منتظر معجزه بود بلکه باید کاری کرد تا معجزه رقم بخورد« .جوانان باید به خدا توکل داشته باشند و در کارهایشان عجول نباشند .نمیتوان
یک شبه ره صد ساله را طی کرد .برای موفقیت باید طبق نیازهای مردم پیش رفت هر چه شما پاسخ بهتری به نیازهای مردم بدهید و باتوجه به این موضوع کسب
و کار خود را راه اندازی کنید ،سریعتر رشد و پیشرفت میکنید ».در این شماره بخش کارآفرین عالوه بر معرفی سعید سعادت به معرفی تعدادی از کارآفرینان
داخلی و خارجی میپردازیم.

عکس :رضا معطریان

کارآفرین

آموزش ماهیگیری
نگاهی به زندگی سعید سعادت بنیانگذار آموزشگاههای مجتمع فنی در کشور

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

جوانان باید به خدا
توکل داشته باشند
و در کارهایشان
عجولنباشید.
نمیتوان یکشبه
ره صدساله را
رفت .سعی کنند
در کارهایشان به
نیازهای مردم
اهمیتبدهند
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سعید سعادت ،متولد  1332شهرستان قم بنیانگذار مجتمع فنی
تهران و مدرس دانشگاه است که از سن  18سالگی شروع به کار کرد.
او در کودکی آرزو داشــت استاد دانشگاه شــود و در نهایت عالوه بر
استادی دانشــگاه به یکی از کارآفرینان موفق و برتر حوزه آموزش در
دبستان سعید بود که خانواده سعادت
کشــور بدل شده است .از دوره
ِ
به تهران مهاجرت کردند .او در خانوادهای مذهبی و فرهنگی پرورش
یافت .پدرش دانشآموخته حوزه علمیه بود و به تدریس اشتغال داشت.
مادرش نیز خانهدار بود و حساسیت زیادی در تربیت هشت فرزندش
داشت .سعید سعادت گفته است با وجود جمعیت زیاد خانواده ،او همه
موفقیتهایش را به دلیل آرامشی میداند که در خانوادهاش حاکم بوده
ی گفته« :احترام خاصی بین پدر و مادر وجود
اســت .او در مصاحبها 
داشت و این احترام متقابل در بین همه اعضای خانواده نیز شکل گرفته
بود و این تعامل محیط آرامی را برای رشد ما فرزندان آن خانه به وجود
آورده بود».
همچنین پدر سعید ســعادت اهمیت بسیار زیادی برای تحصیل
فرزندانش قایل بود و تالش میکرد تا آنها را به تحصیل تشویق کند
و در آنها انگیزه و شــور برای درس خواندن به وجود بیاورد .ســعید
ی پرداخته است:
ســعادت در گفتوگویی در اینباره به بیان خاطرها 
«من فرزند پنجم خانواده بودم .هوش بســیار خوبی داشــتم و سعی
میکردم از این توانایی در جهت مثبتی اســتفاده کنم .عالقه خاصی
به درس خواندن داشتم و در تمام دوران تحصیل جزو شاگردان ممتاز
مدرسه بودم .پدر عالوه بر ایجاد شرایط مساعد تحصیلی ،با فعالیتهای
فرهنگیاش همواره شــور و اشتیاق زیادی را برای ادامه تحصیل در ما
ایجاد میکــرد .در آن زمان بهتازگی به تهران مهاجرت کرده بودیم و
به همین دلیل وضع مالی مناسبی نداشتیم .پدر برای تشویق و ایجاد
انگیزه بیشتر جهت رشــد تحصیلی ما قرار گذاشته بود تا به ازای هر
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بیستی که میگیریم ،ده شاهی به ما بدهد .او یک روز از من خواست
تا نمراتم را نشانش بدهم .با دیدن تعدد نمرات بیستی که گرفته بودم
خیلی خوشحال شد ،آفرینی گفت و یک ده شاهی از جیب جلیقهاش
بیرون آورد و گفت« :این ده شاهی برکتش به اندازه همه بیستهاست».
با ذوق ده شــاهی را گرفتم و نگاه کردم .احساس خوبی داشتم؛ مثل
دریافت اولین حقوق .این پول حاصل تالش من در درس بود و به همان
اندازهای که پدر میگفت برای من ارزش داشت».
سعادت در دوران دبیرستان به دلیل عالقه بسیار زیادی که به دروس
ریاضی داشت معموال به دانشآموزانی که در این درس ضعیف بودند
کمک میکرد و به آنها درس یاد میداد و اتفاقا همین جا هم بود که
متوجه استعدادش در آموزش شد تا جایی که در بین دانشآموزانی که
به آنها درس میداد همکالسیای داشت که  9درسش از جمله ریاضی
را تجدید شده بود و سعادت با برنامهریزی و کمکهایی که به او کرد با
نمرات خوبی آن دانشآموز قبول شد؛ اتفاقی که باعث تعجب خانواده،
دوستان و حتی مسئوالن مدرسه شد .خود او درباره سالهای تحصیل
در نوجوانی در گفتوگویی توضیح داده اســت« :و من با حساسیت و
تالش ،سالهای تحصیلی را پشــت سر میگذاشتم و همواره شاگرد
اول بودم .کمکم هدفم برای آینده مشخصتر میشد؛ رفتن به دانشگاه
و نشستن بر کرسی استادی .در این دوران مدتی توجهم به گویندگی
جلب شده بود ،تمام تالشم را میکردم تا در جشنها و مناسبتهای
مدرســه مجری و سخنران خوبی باشــم و بارها مورد تشویق مدیران
مدرســهام قرار گرفتم .با اینکه دوره کوتاهی بود ولی برای من تجربه
مفیدی در پی داشــت که بعدها در امر تدریس بسیار موثر واقع شد.
وارد دبیرستان شــده بودم و دنیای اطرافم کمی بزرگتر شده بود .از
آنجاییکه دوست داشــتم بازار کار را تجربه کنم ،با اصرار زیاد از پدر
خواستم تا اجازه دهد در سه ماه تابستان نزد یکی از نزدیکان در بازار کار
کنم .آشنایی با بازار میتوانست برای من تجربه خوبی باشد ،برای همین
تمام مدت تابستان را بهسختی کارکردم بهطوریکه وقتی تابستان به
پایان رســید صاحبکارم حاضر نبود مرا از دست بدهد .حتی چندبار
به خانهمان آمد و با اصرار از پدرم خواســت تا سر کار برگردم یا الاقل
در روزهای بیکاری کمککارش باشم ولی پدر نپذیرفت .خاطرات این
سه ماه و شیرینی گرفتن اسکناس پنجتومانی که حاصل سه ماه کار و
تالشم بود ،هنوز در خاطرم مانده است».
با پایان دبیرستان سعید سعادت خود را برای ورود به دانشگاه آماده
کرد .او کتابها و جزوههایش را کنج اتاق چیده بود و ساعتهای متوالی
با شــوق در میان آنها مشغول مطالعه بودم .عالقه زیادی به مهندسی
متالورژی داشــت و برای رسیدن به این هدف همه تالشش راکرد و
همین شد که در نهایت هم قبول شد و همزمان با تحصیل تدریس را
هم جدیتر شروع کرد« .در دوره دانشگاه بیشتر متقاضیان ،داوطلبان
کنکور و به خصوص در زمینه فعالیت کاری من داوطلبان کنکور برق
و مکانیک بودند ،از طرف دیگر عالوه بر تدریس به کار تالیف و ترجمه
کتاب هم مشــغول شده بودم و در سالهای آخر دانشگاه اولین کتاب

ی دریافت و مجتمع فنی تهران را افتتاح کرد.
سعید سعادت در سال 67و در روزهای پایانی جنگ اولین مجوز آموزش کامپیوتر را از سازمان فنی و حرفها 
هدف او از آموزش رشتههای فنی ،ایجاد مهارت در داوطلبها به منظور توسعه اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی بود .او نخستین کسی بود که تمرکز اصلی را
روی آموزش و توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات در کشور گذاشت.

حساب دیفرانسیل و انتگرال را برای داوطلبان کنکور تالیف کردم .به
ی توان گفت که از آن زمان تا به حال بیش از  ۳۰سال در
این ترتیب م 
زمینه آموزش به فعالیت مشغولم».
JJکالس کنکور
اما اولین تجربه جدی او در این زمینه به راهاندازی کالسهای کنکور
به سال  1354برای آزمون فوق دیپلم به کارشناسی بازمیگردد .او از
ســال  54تا  57به آموزش داوطلبان آزمون فوقدیپلم به لیسانس در
رشته عمران و مکانیک پرداخت .البته این مرکز را به صوت شریکی با
یکی از دوستانش راهاندازی کرد« .شراکت برای تاسیس آموزشگاه را با
یکی از دوســتان دوران دانشگاهی که در رشته برق ،الکترونیک درس
ی از سرمایه اولیه را خودمان با
میخواند شــروع کردم و بخش عمدها 
پولهایی که از تدریس به دســت میآوردیم فراهم کردیم .در ابتدای
فعالیت و شروع کارمان در موسسه ،هردوی ما حدود  ۱۰تا  ۱۲ساعت
در روز تدریس میکردیم .اشــتراک عقیده و روحیات مشــترکی که
داشتیم باعث میشد خیلی زودتر به خواستههایمان برسیم و تا جایی
که به خاطر میآورم هرگز اتفاقی نیفتاده است که باعث کمرنگ شدن
این ارتباط دوستانه شود .این ارتباط تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.
ی فراهم شد تا در مدتزمان کوتاهی به دلیل
با همراهی یکدیگر زمینها 
افزایش تعداد متقاضیان و داوطلبان از مدرســین دیگر استفاده کنیم
و کار و فعالیت خودمان را توســعه دهیم .با عوض شــدن مدل کار و
توسعه فعالیتها ایدههای جدیدتری به ذهنمان میرسید که استفاده از
این ایدهها نیز به توسعه کار کمک میکرد .خودمان هم گاهی باورمان
نمیشد که به این سرعت موفق شویم ،ولی به هر حال توجه به کیفیت
آموزش و نیاز داوطلبان و سعی و تالش بیوقفه باعث میشد که در کار
قترباشیم».
موف 
ی و بدون
سعید سعادت فعالیت آموزشی خود را از یک اتاق اجارها 
حمایت مالی دیگران شــروع کرد و با نوآوریای که در روش آموزش
داشــت و ورود به حوزههای جدید و موضوعات متنوع که ریشه همه
آنها در مهارتآموزی بود توانســت جایگاه مهمی در بازار پیدا کند و
در بین برندهای آموزشــی کشور به یکی از مهمترینها بدل شود که
ادامهدهنده راه دیگران نبود و تقلید نکرد بلکه خود راه و روش جدیدی
ی شــد
را برای آموزش انواع مهارتها ایجاد کرد و همین برگ برندها 
برای او تا کارش را توسعه دهد و تعداد شعب مجتمع فنی را چندین
و چند برابر کند.
سعادت معتقد اســت «زندگی کردن در آینده» « ،عشق و عالقه
فراوان به ســازماندهی و کنترل» و «همــواره دنبال فرصتها بودن»
رازهای موفقیت او محســوب میشوند و میگوید هرگز فرصت خالی
در زندگی نداشته و از دنبال کردن اخبار سیاسی -اجتماعی همیشه
ی خود بهره میبرده و همیشه در
در جهت توسعه فعالیتهای حرفها 
حال یادگرفتن و یاد دادن اســت .خــود او درباره دالیل رونق گرفتن
کارش و گسترش شعب مجتمع فنی گفته است« :نو بودن موضوع و
توجه ما به روشهای استاندارد آموزش در این زمینه و در نظر گرفتن
نیاز متقاضیان آموزش در این زمینه باعث شــد که در برنامهریزیها
و جهتگیریهایمان توجه بیشتری به مشتریان و نیاز آنها بکنیم .از
طرف دیگر برقراری ارتباط موثر با نهادهای آموزشــی مطرح کشور و
حسن شهرت در پاسخگویی به نیازهای آموزشی آنها باعث میشد که
به عنوان یکی از پیشروهای آموزش در این زمینه مطرح باشیم .توجه به
استانداردهای آموزشی و دورههای بینالمللی رسمی آموزش کامپیوتر

و فنــاوری اطالعات و ارتباطات و فعالیــت در این زمینه نیز از عوامل
ی گفته اســت:
موفقیت در این زمینه بود ».او همچنین در مصاحبها 
«برای رســیدن به موفقیت خیلی تالش کردیم و در طوالنیمدت به
آن رسیدیم ،چون سرمایهگذاری و فعالیت در زمینه مسائل آموزشی
و فرهنگــی در درازمدت به جواب میرســد .درک این موضوع باعث
میشود تا در برنامهریزی و توسعه کار صبر و شکیبایی به خرج دهیم
و انتظار معجزه نداشــته باشیم .شناخت درست هدف و برنامهریزی و
هدفگذاری صحیح از عواملی است که باعث میشود مشکالت و فراز و
نشیبهای مسیر کار کمتر و یا از میان برداشته شود».
ســعادت با داشتن تعداد زیادی کتاب و مقاله در حوزه کامپیوتر و
فناوری اطالعات و انتشــار چندین عنوان کتاب در زمینه الکترونیک،
کامپیوتر و تجارت الکترونیک و پژوهش ناشــر نمونــه در این حوزه
محسوب میشود .سعادت بعد از انقالب اقدام به تأسیس آموزشگاهی
در زمینه برق ،الکترونیک و الکترومکانیک كرد و سپس با ورود کامپیوتر
بــه ایران به تدریس دورههای مختلف کامپیوتر پرداخت .او همچنین
نخستین روزنامه تخصصی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور
را با نام روزنامه «فنآوران اطالعات تهران» منتشر کرد و همچنین به
منظور توسعه  ICTدرکشور ماهنامه «وب» را به چاپ رساند.
JJآموزش با سعادت
سعید ســعادت در سال 67و در روزهای پایانی جنگ اولین مجوز
ی دریافت و مجتمع فنی
آموزش کامپیوتر را از ســازمان فنی و حرفها 
تهران را افتتاح کرد .هدف او از آموزش رشــتههای فنی ،ایجاد مهارت
در داوطلبها به منظور توسعه اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی بود.
او نخستین کسی بود که تمرکز اصلی را روی آموزش و توسعه فناوری
ارتباطات و اطالعات در کشور گذاشت .مجتمع فنی به دلیل اینکه در
طول سالهای گذشته بســیاری از افراد را برای بازار کار آماده کرده و
مهارتآموزی را در راس همه آموزشها قرار داده است نقش مهمی در
توانمندسازی افراد به خصوص جوانان داشته است .در «مجتمع فنی
تهران» رشتههایی همچون گرافیک ،معماری ،علوم کامپیوتر ،مدیریت
بازرگانی ،مدیریت جهانگردی ،مهندســی برق الکترونیک،ICDL ،
تجارت الکترونیکی ،انیمیشن ،گرافیک ،طراحی لباس ،اتوماسیون اداری
و ...آموزش داده میشــود و افراد با کســب این مهارتها میتوانند در
کاریابی موفقتر عمل کنند.
«مجتمع فنی تهــران» یکی از بزرگترین و برترین مجموعههای
مهارتآموزی در ایران است .این مجموعه با اهداف ایجاد شرایط اشتغال
برای جوانان و تمرکز بر علــوم مختلف بهخصوص کامپیوتر ،جایگاه
خاصی در میان کارآموزان بهدســت آورده است .مجتمعی که در ابتدا
از اتاقک کوچکی در خیابان وزرا آغاز به کار کرد و گامبهگام با استفاده
از خالقیت ،پشتکار و نیروی جوانی به نقطهای رسید که امروز حتی در
کشورهای بنامی چون کانادا ،آمریکا و استرالیا شناخته شده و وجههای
بینالمللی یافته است.
توصیه سعید ســعادت به عنوان یکی از کارآفرینان برتر کشور به
خصوص در حوزه آموزش به جوانان این است که عجله نکنند و تالش
مستمر داشته باشــند« .جوانان باید به خدا توکل داشته باشند و در
کارهایشان عجول نکنند .نمیتوان یکشبه ره صدساله را رفت .سعی
کنند در کارهایشان به نیازهای مردم اهمیت بدهند ،چون که رضایت
مردم باعث رضایت خداوند و خشــنودی خداوند عالوه بر اجر معنوی
باعث رونق گرفتن کارها و هموار شدن راهها میشود».

اولین تجربه
جدی او در
زمینه آموزش
به راهاندازی
کالسهایکن
کور به سال
 1354برای
آزمون فوق دیپلم
به کارشناسی
بازمیگردد .او از
سال  54تا  57به
آموزش داوطلبان
آزمون فوقدیپلم
به لیسانس در
رشته عمران و
مکانیک پرداخت
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کارآفرین

آسی ابان
نگاهی به زندگی قاسم مرتضوی از پیشکسوتان صنعت آرد و تولید خوراک دام و طیور

موهایش را به معنی واقعی کلمه در آسیاب سفید کرده است ،اگرچه که حاال با بیش از 8
دهه زندگی این گرد ماندگار روزگار است که روی سرش نشسته است؛ ابوالقاسم مرتضوی یک
آسیابان است ،کسی که از کارگری ساده شروع کرد و خیلی از نخستینهارا در صنعت آرد
و تولید خوراک دام و طیور در کشور ممکن کرد آن هم به عنوان یک فعال بخش خصوصی
که از دولت هیچگاه کمک نگرفت و همیشــه روی زانوهای خود ایستاد و به دنبال کسب و
کار حالل رفت و اتفاقا آنجایی که فکر کرد نمیتواند حرف زور بشــنود ،خود را بازنشسته
کرد .حاج ابوالقاسم مرتضوی روحیهای بسیار فعال دارد و بسیار شوخطبع و به قول قدیمیها
خوشمشرب است و اتفاقا همین روحیه هم هست که باعث شده در جمع بیشتر با جوانان
بر بخورد و وارد گفتوگو شود .او که برنده جایزه امینالضرب شده است یکی از پیشکسوتان
بزرگ صنعت آرد کشور محسوب میشود که به دلیل روحیه مثبت و پرتالشش جایگاه ویژهای
در صنف خود دارد.
قاســم مرتضوی متولد دهه ابتدایی قرن اخیر در تهران است .پدرش سیدجعفر یکی از
بزرگترین تاجران گندم و برخی از غالت همچون جو و حبوبات بود و تجارتخانه بزرگی در
محدوده میدان اعدام و امینالسلطان داشت .او برای اینکه تجربه کسب کند ،در سن ۱5-۱4
سالگی شاگرد مغازه داییاش حاج علی مقدم شد که جزو تجار بسیار سرشناس بازارتهران بود
و حبوبات میفروخت و بعد از دو سال شاگردی به حجره پدرش رفت که آن زمان  ۲۰درصد
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غالت تهران را تامین میکرد .
خود او در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد با اشــاره به اینکه بازار برایش مثل دانشــگاه
بوده ،گفته است« :از پیش دایی رفتم پیشپدرم تا به او کمک کنم .تمام کشاورزان اطراف
تهران و جاهای دیگر ،گندمهایشان را به پدر میدادند و پدرم گندمها را بین آسیابهایآبی
و سنگی تقسیم میکرد .جو و حبوبات را هم برایمان میفرستادند و حقالعمل میگرفتیم.
بعضی وقتها هم خودمان ازشهرستانها خرید میکردیم .من در تجارتخانه پدرم ،متصدی
فروش بودم .»
متصدی فــروش کلیدیترین نقش را در توزیع غالت برعهــده دارد زیرا باید تمام انواع
گندمها را که از استانهای مختلف به تهران میرسید میشناخت و به مشتریها بر اساس نوع
مصرف و استفادهشان گندم میفروخت و ابوالقاسم با وجود سن کم توانایی عجیبی در این کار
داشت« .آن زمان که آزمایشگاه نبود در نتیجه باید خودمان اینها را تشخیص میدادیم .من
هم دراین زمینه متخصص شده بودم .ما در تجارتخانهمان هم امکان تخلیه بار را داشتیم
و هم بار را مســتقیم به دست آسیابانها و مشتریهامیرساندیم .حتی به خاطر اعتبارمان،
خودمان قیمت میگذاشتیم».
قاسم مرتضوی تقریبا  10سال نزد پدرش کار کرد تا اینکه در دهه  30شمسی و اوج جوانی
تصمیم گرفت باتوجه به نیاز کشور ،کاری نو انجام دهد که راهاندازی کارخانه صنعتی تولید آرد

قاسم مرتضوی که حاضر نبود با هیچ حکومت و دولتی کار کند و میخواست که مستقل باشد بعد از روبهرو شدن با شرایط جدید در نهایت به
این نتیجه رسید که کار را محدود و به فرزندش محمد 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.

یکی از این كارها بود ،آن هم زمانی که هنوز آسیابهای آبی و سنگی فعال بودند و آرد را به
صورت سنتی آسیاب میکردند و تنها روسها یک کارخانه تولید محدود آرد در کشور احداث
کرده بودند .خود او گفته است« :تصمیم گرفتم کارخانه آرد بزنم که گندمکاران به جای اینکه
به آسیابانهای دیگر گندم بدهند ،مستقیم گندمها را به منبدهند .خودم تنها این کار را کردم
و پدرم به من کمک نکرد .آن زمان اصال کارخانه آرد در ایران وجود نداشت .فقط یک کارخانه
راروسها در اینجا تاسیس کرده بودند .مطالعاتی در خارج از کشور روی این مسئله انجام دادم
و تصمیم نهایی را گرفتم .ماشینآالتکارخانه را از روسها خریدم .روسها در آن زمان خیلی
در تجهیزات کارخانههــای آرد قوی بودند .جمعیت تهران هم آن زمان زیادنبود .وقتی من
کارخانه را تاسیس کردم برق هم در تهران نبود؛ اما من دو تا موتور برق انگلیسی خریدم و با آن
کارخانه رامیچرخاندم .میگفتم وقتی وارد کار شدم ،باید آن را به سرانجام برسانم .من سرمایه
کمی داشتم .آن روز برای موتورهایی که خریدم سفته و برات دادم .تقریبا اکثر ماشینآالتم
را هم به این شــیوه تهیه کردم .از بانک استعالم گرفتند که این فرد ،اعتبار دارد وبانک هم
اعتبارم را تایید کرد .آن زمان روسها هم افتخار میکردند که یک کارخانه به ایران بفروشند».
البته در ابتدا راهاندازی کارخانه از سوی قاسم مرتضوی با مخالف پدرش روبهرو شد« .وقتی
میخواســتم کارخانه آرد بزنم پدرم میگفت این چه کاری اســت که داری انجام میدهی.
همهمان را بدبخت میکنی .اما من خیلیخوشبین بودم که وقتی کارخانه استارت بخورد،
تمام محصوالت را همان روز اول میفروشــم .آن زمان در تمام شهرستانها هیچکارخانهای
وجود نداشت و هنوز شیوه سنتی برای تولید آرد رایج بود .من از تهران حتی برای اهواز هم آرد
میفرستادم .به شمال همهمینطور .هنوز گندم را با گاری جابهجا میکردند».
JJکارخانه تولید خوراک دام و طیور
مدتی زیادی از راهاندازی کارخانه آرد ستاره نگذشته بود که قاسم مرتضوی ایده جدیدی
به ذهنش رســید و آن راهاندازی یک کارخانه تولید خوراک دام بود؛ اقدامی که بسیار جلوتر
از زمانه خود محســوب میشــد و هنوز اصال کارخانهای در این زمینه راهاندازی نشده 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 مشهوری در
این زمینه داشت؛ کارخانهای که او را تحت تاثیر قرار داد و تصمیمش را نهایی کرد .مرتضوی
قراردادی با آلمانیها برای راهاندازی خط تولید خوراک دام به ظرفیت  300تن بست و طولی
نکشید 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« .در
آن زمان مرغداری جدیدا در ایران در حال تاسیس بود .آن هم در سایزهای کوچک.قراردادی
با آلمانها بستم و خط تولید خوراک دام به ظرفیت روزانه  ۳۰۰تن خریدم .به خودم گفتم اگر
خریدار پیدا کردم که  ۳۰۰تن راتولید میکنم و اگر نخریدند  ۱۰۰تن تولید میکنم .پس از
این در عرض دو یا سه سال شروع به تولید کردم.»
مرتضوی به اســتفاده از تکنولوژی روز و انتقال تجربه به نیروهای واحدهای تولیدیاش
اهمیت زیادی میداد و از همین رو از کارشناسان خارجی در صنعت تولید آرد ،تولید خوراک
دام و ...اســتفاده میکرد .او برای نصب دستگاههای تولید خوراک دام از آلمان کارشناس به
ایران آورد که وظیفه آموزش به نیروها را هم برعهده
داشــتند .برای مثال او یکی از متصدیان و مسئوالن
برق مجموعه را که بســیار بااستعداد بود کنار دست
آلمانیها گذاشــته بود تــا کار را از آنها یاد بگیرد و
وظیفه نگهداری دســتگاهها را به او بسپارد .مرتضوی
حتی فرمول خوراک دام و ترکیباتش را هم از آلمانیها
گرفته بود.

در کشــور بود با تعداد زیادی چک برگشتی مرغداریهایی که خوراک خریده بودند و توان
پرداخت پول را نداشتند و همچنان 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 تاسیس کرده بودند
و مابقی مرغداریها همچنان به صورت ســنتی کار میکردند .قاسم مرتضوی برای تاسیس
مرغداری مدتی به آمریکا رفت و تحقیقاتی انجام داد و در نهایت هم خطوط تولید و تجهیزات
الزم برای تاسیس یک مرغداری صنعتی فول اتوماتیک را خریداری و در کرج ساخت (با 12
سالن) و نام آن را سهیل گذاشت« .من با اینکه خوراک دام را به مرغداریها میفروختم اصال
نمیدانســتم مرغداری چه شکلی است و هیچ مرغداریای را از نزدیک ندیدهبودم .وقتی به
آمریکا رفتم ،تازه آنجا با مرغداری آشــنا شدم و از نزدیک دیدم .شاید آن زمان پول هم زیاد
نداشتم ،ولی میخواستم نشانبدهم که خیلی پولدار هستم .کارخانه آرد را داشتم ،خوراک دام
را هم داشتم و مرغداری را تاسیس کردم .از کار مرغداری در آمریکاخوشم آمد .کارخانههای
آمریــکا فول اتوماتیک بود .من هم همین کار را در ایران کــردم .کارگر در آنجا کار خاصی
نمیکرد چون همهچیز با دستگاه کار میکرد .با آمریکاییها قرارداد بستم که ماشینآالت را از
آنها بخرم .به ایران آمدم و همان چیزی را که در آمریکادیده بودم در ایران هم پیاده کردم».
او جوجههای الزم برای مرغداری را هر ســال از کشورهای مختلف به ایران میآورد و عالوه
بر تولید بخشی از نیاز داخل مجموعه را به نقطهای رسانده بود که قبل از انقالب کمکم توان
صادرات مرغ و تخممرغ هم پیدا كرد.
حاج قاســم مرتضــوی بعد از مرغــداری برای تکمیــل کردن زنجیــره تولید صنعتی
خود كشــتارگاه و ســردخانه هــم راهانــدازی کرد ولی ایــن اتفاق همزمان با ســالهای
انقالب و برخی از تندرویها و انگهای سوءاستفادههای اقتصادی همچون احتکار به فعاالن
بخش خصوصی شد .خود او در مصاحبه با دنیای اقتصاد در اینباره گفته است« :وقتی انقالب
شــد من ریاست انجمنها و اتحادیههای مرتبط با کارم را بر عهده داشتم .در نتیجه باید در
جلسات مختلف شرکت میکردم.وقتی در این جلسات شرکت میکردم ،میدیدم بعضی افراد
ســواد این کار را ندارند و نظرات عجیب و غریب میدهند .تا  4-3سالماندم؛ ولی نتوانستم
ادامه بدهم .مثال یک بار جلسهای گذاشتند با کسانی که کارشناس خوراک دام بودند .همان
اوایل بود .آنها گفتند ماتصمیم گرفتیم در جاهایی که تولید خرما اســت در خانه هرکسی
سطلی بگذاریم که هســته خرما را در آن بیندازند .حساب کردیم که درسال  ۲۰۰تا ۳۰۰
تن از این خرماهایی که مردم میخورند ،هسته خرما به دست بیاوریم .این هستههای خرما
را میتوانیم در خوراک داممصرف کنیم .به آنها گفتم کارخانه من روزی  ۳۰۰تن تولید دارد
شما میخواهید ساالنه  ۳۰۰تن به من هسته خرما بدهید؟ بعد هم از کجامتوجه شدید که
این هسته خرما به درد خوراک دام میخورد .آزمایشی دادهاید؟ هسته خرما را اگر گاو بخورد
باد میکند و میترکد .دراین شرایط چطور میتوانستم کار کنم».
قاسم مرتضوی که حاضر نبود با هیچ حکومت و دولتی کار کند و میخواست که مستقل
باشد بعد از روبهرو شدن با شرایط جدید در نهایت به این نتیجه رسید که کار را محدود و به
فرزندش محمد که از کودکی او را آموزش داده بود ،واگذار کند .پســری که پا جای پای پدر
گذاشت و با تالش بسیار به یکی از فعاالن صنعتی تبدیل شد.

JJزنجیره کامل میشود
پس از راهانــدازی کارخانه آرد و خوراک دام ،حاج
قاسم مرتضوی به فکر تاسیس مرغداری صنعتی افتاد.
او که یکــی از بزرگترین تولیدکنندگان خوراک دام
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کارآفرین

از تاسیس نئوپان نوشهر تا لوله و پروفیل سپاهان
نگاهی به زندگی محمدعلی نوید
محمدعلی نوید در تیرماه  1304درخانوادهای متوسط در سهراه امین حضور تهران ،کوچه
آبشار به دنیا آمد.پدرش ،محمدباقر معمار بود و برادرش از آیینهکاران حرم عبدالعظیم بود .پدر
او که دوستنداشت پسرش حرفه معماری را دنبال کند محمدعلیرا ترغیب کرد کار دیگری
در پیش بگیرد و از آنجایی که محمدعلیبه کارهای فنی و مکانیکی عالقهمند بود نزد یکی
از اقوام خود در کارگاه فنی  -مربوطبه نصب و تعمیر موتور -بدون گرفتن دستمزد شروع به
کار کرد .او اولین استعدادش را در کسب درآمد در همین دوره نشان داد .ماجرا از این قرار بود
یکرد که صاحب کار و کارگران برای ناهار به قهوهخانه میروند
که او هنگام ظهر مشاهده م 
همین موضوع او را به این فکر انداخت که برای آنها غذا درست کند و به آنها بفروشد تا پول
بیشتری گیرش بیاید؛ یک روز تدارکات الزم برای درست کردن غذا را ازخانه دید و آبگوشتی
را پخت و از آنان دعوت کرد تا ناهار مهمان اوباشند و پس از خوردن نهار از آنها پرسیدطعم
غذا چطور بود؟ آنها پاسخ دادند خوب بود و بعد پیشنهاد داد که اگر موافق هستند او میتواند
برایشان غذا درست کند .کاری که در کنار کار اصلی برایش مقداری پسانداز به همراه داشت
و با آن به آرزوی دوران نوجوانیاش یعنی داشتن دوچرخه ،رسید.
JJنمایندگی کامیون هلندی
نوید در اواســط دهه بیست همزمان با خروج نیروهای متفقین با سفر به شهرستانها و
کشــورهای اطراف به کار خرید وفروش لوازم یدكــی کامیون پرداخت .او لوازم و تجهیزات
دستدوم انبارشده را میخرید و پس از تعمیر آنها را میفروخت؛ به نظر میرسد که دوستی
او با محمدعلیبابایی و همکاریشان در همین دوره آغاز شده باشد .مغاره زغالفروشیعلی
بابایی در خیابان باغشاه در همسایگی کارگاهی که نوید در آن کار میکرد قرار داشت  .او بعد از
مدتی شرکت تضامنی نوید و شرکا را تاسیس کرد وبعدها نام همین شرکت به شرکت ایران
تراک تغییر یافت .شرکتی کهبا اخذ نمایندگی انحصاری کامیون داف هلندی ،موتورهایداف
برای کاربردهای مختلف وارد میکرد .نوید عالوه بر واردات برای افزایش توان رقابتی با برندهای
معروفی چون ماک و بنز در بازار ایران اقدام به تغییر گیربکسهای داف با توجه به جادههای
ایران کرد ،همچنین تعمیرگاه ،فروشگاه و سیستم سفارش قطعات یدکی تاسیس کرد .واردات
ماشین داف و لوازم آن یکی از فعالیتهای اصلی او در شرکت ایران تراک تا سال  1356بود.
این شرکت درنمایشگاه بینالمللی تهران دارای غرفه بود .گاهینوید یک روز تمام برای درست
یکرد .او
کردن غرفه شرکت ایران تراک وقت میگذاشت و در آنجا بر جزئیات کارها نظارت م 
همچنینشرکت تهران تراک را به منظور واردات خودروی سواری دافتاسیس کرد. پس از
مدتی هم به ساخت بخشهایی از کمپرسی و تریلر درخیابان قرزین تهران اقدام کرد.
مشــتریمداری برای نویداهمیت داشت ،زمانی که سیستم امداد خودرو در ایرانوجود
نداشت و تعداد تعمیرگاهها به شدت کم بود او به مشتریانش خدمات امدادی میداد و ماجرای
آن از یکعصر روز پنجشنبه شروع شد که کسی با شرکت تماس گرفت و اعالم کرد کامیونی
کهخریداری کرده در جاده دچار مشکل شده است؛ نوید تعمیرکار و قطعاترا سوار ماشین
شخصی خود کرد و به محل توقف کامیون دریکی از مسیرهای دور رفت تا مشکل کامیون
را رفع کند.
JJشکست در کارخانه نئوپان و احداث کارخانه پروفیل سپاهان
در کنار این کار از آنجا که علی بابایی شــریک نوید در کار چوب و زغال بود ،نوید هم با
همکاری با او کار بهرهبرداری از باغ و جنگل را آغاز کرد و این فعالیت در نهایت منجربه ایجاد
باغ مرکباتی در سیزده کیلومتری نشتارود بهسمت جنگل شد .در  1342- 1346سالهایی
كه علی بابایی در زندان بود نوید مسئولیت اداره این باغ را داشت وهر پنجشنبه و جمعه به
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نوید فعالیت سیاسی را خیلی موثر نمیدانستبلکه بیشتر به کارهای اجتماعی برای تغییرات
ملموس و عینیدر زمینه فکری و آموزشی توجه داشت و دوستانش نیزکسانی بودند که
عالوه بر فعالیت اقتصادی در کار سیاسیو اجتماعی به گونهای مشارکت داشتند.

این باغ برای رسیدگی میرفت .سالیان بعد در این منطقه اقدام به احداث جاده ،راههای فرعی،
پل ،انبار ،مدرسه و آبرسانی کرد.مقداری از این تاسیسات مربوط به تجهیز خود باغ بودولی
ســاکنین محلی نیز از جادهها و راهها و همچنین پلها استفاده میکردند که باعث توسعه
منطقه شده بود.همچنین کار آبرسانی در روستاهای همجوار و همچنینایجاد پل به منظور
جلوگیری از خطرات احتمالی برایاهالی و کودکان در گذر از رودخانه ،کمک برای تیرگذاری
برق به جهاد سازندگی و تاسیس مدرسه نواب سایر خدماتاجتماعی او در منطقه پلسرا و
روســتاهای همجوار درمنطقه نشتارود است .نوید بعد از این در سال  1352-1350شرکت
نئوپان ایران را برای تولید نئوپان در حومه نوشــهرتاســیس کرد ولی این پروژه به سرانجام
ی این پروژه
نرسید .مشاوره نادرست در زمینه خرید ماشینآالت کارخانه نقش موثری در ناکام 
داشت .در اواسط دهه پنجاه دوستش جابر انصاری از او دعوت میکند که در شرکت سپاهان
به منظور تولید لوله با او مشارکتکند و در نهایت این منجر به تاسیس کارخانهجات لوله و
پروفیل سپاهان در اصفهان میشود .نوید مدت کوتاهی در قبل و بعد از انقالب مدیریت عامل
این شــرکت را نیزبر عهده داشت .نیمه اول دهه پنجاه اوج فعالیت او در دوران رونقاقتصاد
ایران بود .او با آقایان کهرام و دفتری و چند تناز اقوام و دوستان شرکت الکتروالکتریک را به
منظورتولید کلید و پریز در شهر آمل تاسیس کردند .دفترشرکت سپاهان و الکتروالکتریک در
ساختمان خرم خیابانقرنی کنونی قرار داشت و این شرکت بعدها فروخته شد.
عالوه بر این نوید در سال  1356با شرکت داف هلند بر سر نحوه حمل کامیونها و قطعات
یدکی اختالف پیدا کرد ،نوید میخواست انتقال محمولهها با اختیار او صورت گیرد تا هزینه
محموله از اروپا به ایران کاهش یابد .از نظر اوشرکت داف به دلیل پرداخت کمیسیون وبرخی
ی کرد و به دلیل عدم
از روابط با شرکتهای خاص انتقالدهنده هزینهها را گرانتر محاسبه م 
پذیرش این درخواست از سوی نویدو مقاومت او شرکت داف نمایندگی انحصاری را از شرکت
ایران تراک گرفت و به خانواده فوالدی واگذار کرد؛ شرکتی بعد از انقالب مشمول مصادره شد
و نمایندگی بعدی موفقیتیدر بازار به دست نیاورد.
JJنوید ،فعالیتهایاجتماعی و حسینیه ارشاد
ایمان فرجامنیا و فریدون شیرینکام در کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران»
آغاز فعالیتهای اجتماعی نوید را جلسات گفتار ماه دانستهاند .نوید فعالیت سیاسی را خیلی
موثر نمیدانســتبلکه بیشتر به کارهای اجتماعی برای تغییرات ملموس و عینیدر زمینه

نوید سال 1352 - 1350شرکت نئوپان ایران را برای تولید نئوپان در حومه نوشهر
تاسیس کرد ولی این پروژه به سرانجام نرسید .مشاوره نادرست در زمینه خرید
ی این پروژه داشت.
ماشینآالت کارخانه نقش موثری در ناکام 

فکری و آموزشی توجه داشت و سایر دوستانش نیزکسانی بودند که عالوه بر فعالیت اقتصادی
در کار سیاسیو اجتماعی به گونهای مشارکت داشتند.دوستی عمیق او با خرازی مدیر یکی
از مدارس علوی بیانگر فضای فکری و سبک زندگیاو است .دوستی آنها در جلسات گفتار ماه
(از سال  1338هر ماهبا سخنرانی استاد مطهری ،طالقانی ،بهشتی ،امینی ،حسین مزینی ،سید
مرتضی جزایری ،آیتی،علی غفوری ،سید موسی صدر ،سید محمد باقر سبزواری ،حاج میرزا
خلیل کمرهای ،محمدتقی جعفری ،سیدمرتضی شبستری و )...در منزل نوید شکل گرفت.
تاسیساین جلسه توسط نوید درزمانی بود که هنوز دو سال ازازدواج او نمیگذشت و اولین
پسرش در سال  1338همزمانبا تشکیل این جلسات به دنیا آمد .از نظر آنها مدل هیئتهای
عزاداری احتیاج به تغییر داشت .این جلسات سبکیتازه در طرح مباحث دینی و در فضای
سنتی آن زمان بود.سخنرانان در ارائه موضوع به مشکالت پیش روی جوانان وجامعه توجه
داشتند .برای حاضران برخالف مساجد حدود 100صندلی تاشوی فلزی با تریبون ،میکروفن و
ضبط صوت گذاشته بودند .سخنرانان از قبل مطالعه میکردند ،مطالب ضبط پیاده و در جلسه
بعد تایپشده در اختیار حاضران که عموماً دانشجویان بودند قرار میگرفت و در هر سال 12
سخنرانی یکجا منتشر میشد .همین مســئله بر دقت ارائه مطالب میافزود .این جلسات
غروب جمعه اولهر ماه تا اردیبهشت سال  1342در خانه نوید ادامه داشت .متن سخنرانی
آیتاهلل طالقانی ،باهنر ،امینی ،مطهری ،محمدتقی شریعتی و ...در گفتار ماه چاپ شده است؛
مهندس بازرگان در یاداشتهای روزانه زندان  7خرداد  1342درباره این جلسات مینویسد:
«آقای نوید (اشــتباهاً نویدی) صاحب خانه کوچه قائن را که سالها قبل در منزلش مجلس
ی مهندسین برپا میشد همراه رحیم عطایی ،مهندس سحابی و نه نفر دیگر از
انجمن اسالم 
نهضتیها در زندان موقت انداختهاند .در حالی که اتفاقاً دخالتی در نهضت و سیاست نداشت.
امیدوارم آن مجلس تعطیل نشود و علیرغم آن زورگوییها و حقکشیها گرمتر و بارونقتر
باشد وثواب نویدی صدچندان شود .»
قبل از وقایع خرداد  42نوید و حاج جعفر خرازی به این نتیجه میرســند که با توجه به
التهابات سیاسی بهتر است برنامهها متوقف شود .در نهایت جلسات گفتار ماه اندکی پیش از
خرداد  42با تصمیم نوید و خرازی تعطیل میشــود .نوید در اوایل خرداد سال  1342مورد
ســوءظن مقامهای امنیتی قرار گرفت و همزمان با دستگیری مهندس بازرگان ،دکتر یداهلل
سحابی ،آیتاهلل ســید محمود طالقانی و احمدعلیبابایی از فعاالن برجسته نهضت آزادی
دستگیر و زندانیشد.
وقتی نوید در زندان بود همایون و میناچی ،حسینیهارشاد را براساس جلسات گفتار ماه
پیریزی کردند و نوید بعد از آزاد شــدن از زندان در راهاندازی حســینیه ارشاد و برنامههای
بعدی با آنان همکاری داشت .به نظر میرسد که مرحوم همایون در جلسات گفتار ماه با نوید
یپسندید تا آنجا که نوید جانشین محمد همایون
آشــنا شده بود و آن سبک سخنرانی را م 
پس از فوت وی در ســال 1356شد .اینکه چرا همایون در میان خیل آشنایان وهمکاران،
نوید را برای جانشینی خود در حسینیه ارشاد انتخابمیکند قابل تامل است .به احتمال زیاد
همایون قابلیتهای الزم را در نوید برای پیشبرد اهداف حسینیه در کنارسایر اعضای هیئت
امنا میدیده است .علیالخصوص تالشهای وی برای حل اختالفات بعضی از اعضای هیئت
ی آن زمان حســینیه نشانهای از توانایی وی در تداوم موسسه بود .در حسینیه به غیر از
علم 
مراسم سخنرانی ،کالسهایی در طبقه زیرزمین برگزار میشد .محمدعلی نوید از تقی نوید
(خواهرزادهاش) خواست در این کالسها شرکت کند و نظرش را دقیقاً به او بگوید .کمک به
خانواده زندانیان سیاسی از طریقاقوام و آشنایان بخشی از اقدامات خیرخواهانه او بود.
نوید به خارج کشور بسیار مسافرت میکرد و به دلیل اینکه در فعالیت سیاسی مشارکت
ی در انتقال پیامها
نداشت مقامهای امنیتی به او مشکوک نبودند .به همین دلیل نقش مهم 
ایفا میکرد .او ارتباط نزدیکی با مرحوم بهشــتی در مسجد هامبورگ داشت .مقارن با وقایع
گ شد .وی یکی از اعضای کمیته تنظیم
سالهای  1356و  1357فعالیتهای سیاسی او پررن 
اعتصابات بود .در تظاهرات تاسوعا وعاشورا به اتفاق مهندس نعمتزاده مسئولیت نصب موتور
اضطراری برق در میدان آزادی را داشــتند .همچنین درروز  22بهمن در تصرف ســازمان
تلویزیون به صورت مسالمتآمیز و بدون خشونت بسیار تالش کرد.
با پیروزی انقالب کاخهای سلطنتی و پادگانها در معرض دستبرد بعضی گروهها بودند.
از ســوی نخستوزیری حکم سرپرستی و محافظتپادگان لویزان و ...برای محمدعلینوید

صادرشد .نوید روز  25بهمن  1357به تهیه قفل و جمعآوری و دپو کردن سالحها در انبارها
مشغول شد .روز  26بهمن با چندتن ار دوستان به کاخ نیاوران رفتند .کاخ در اختیارکمیته
و تعدادی از پرسنل هوانیروز بود .حاج آقامصطفوی امام جماعت مسجد نیاوران مسئولیت
نظارت بر نیروها را برعهده داشت .او با دیدن حکم نخست وزیری خوشحال شد .تقینوید و
کهرام مشغول بررسی و صورتبرداری و پلمب کردناشیای داخل و خارج از ساختمان کاخ
مثل انبار ،و اتومبیلها شدند .روز  29بهمن  1357به کاخ سعدآبادرفتند .تقی نوید و کهرام
به مدت دو هفته مشغول صورتبرداری از اشیای خارج از ساختمان اصلی کاخ بودند.برخی
ی به آنجا داده شد .پس از آن کهرام کاخ را ترک كرد و به
از کاخها پلمب شدند .تقریباً نظم 
دنبال کســبو کار خود رفت .تقی نوید مسئولیت محافظت از کاخ نیاورانو سعدآباد را به
عهده گرفت.
در همین زمان مهندسبازرگان با محمدعلینوید از کاخ سعدآباد و نیاورانبازدید کردند.
حفظ دارایی کاخها حاصل تالش این گروه در حفظ اموال بوده است .گرچه گاهگاه مهر و موم
درها در فضای مشــوش اول انقالب شکسته میشد و گاه مراجعان با حکمهای مختلف و به
یکردند .در کنار این ،حفظ آثار
دالیل متنوع دستور برداشت بخشی از اموال کاخها را صادر م 
هنری کاخها گاه مشکالت فنی پیدا میکرد .سیستمهای تهویه کاخها کار نمیکرد و تابلوها
و آثار هنری آن درمعرض آسیب بودند .عالوه بر این حفظ اینگونه اموال نیازمندمتخصصین
خود بود .بنابراین نوید تالش کرد شرایط الزم برای واگذاریکاخ نیاوران به مرکز بنیاد فرهنگ
و هنر ایران را فراهمکند.
JJنوید و حضور در اتاق با حکم امام
محمدعلینوید با پیروزی انقالب از ســوی امام خمینی بــه عضویت اتاقبازرگانی ایران
منصوب شــد .او در اتاق بازرگانی همراه با شــش نفر (عالینسب ،شهامیپور ،عسگراوالدی،
علینقیخاموشی ،عال میرمحمدصادقی و علی حاجیترخانی) زمینه فعالیت دوباره پارلمان
بخش خصوصی را فراهم کرد .گرچه مشارکت او در اتاق بازرگانی در سالهای شصت پررنگ
نبود ولی در اولینانتخابات اتاق بازرگانی در سال  1364در کنار مهدیمفیدی ،مهندس ایمانی
و دکتر نقرهکار شیرازی به عنوان یکی ازاعضای کمسیون نظارت بر انتخابات انتخاب شد.
نوید در سال  1365به عنوان خزانهدار اتاق بازرگانی یران انتخاب شد .او در انتخابات دوره
دوم اتاق درســال  1370-1369شرکت نکرد و محسن خلیلیاز مدیران و سهامدار شرکت
بوتان گاز به جای او انتخاب شد .نوید به صورت کلی تعلق خاص حزبی به گروههای فعال در
صحنه سیاســینداشت نه به این خاطر که پس از انقالب این گروهها از هم فاصله زیاد پیدا
کردند بلکه او عقیدهای بهفعالیت در گروه خاصی تا آخر عمر پیدا نکرد .البته درســالهای
پس از انقالب روابطش را با مردان قدرتمند سیاسی ایران حفظ کرد .توصیه همیشگی او به
فرزندانش این بود« :کار و فعالیت اجتماعیداشــته باشید اما زیر پرچم گروه خاصی سینه
نزنید ».محمدعلی نوید سرانجام در شهریور  1391در سن  87سالگی درگذشت.

نوید در اواسط دهه بیست همزمان با خروج نیروهای متفقینبا سفر به شهرستانهاو
کشورهای اطراف به کار خرید وفروش لوازم یدكی کامیون پرداخت .او لوازم و تجهیزات
دستدوم انبارشده را میخرید و پس از تعمیر میفروخت.
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کارآفرین

لئونارد لودر
و آنچه از کسبوکار آموخت

به روایت لئونارد

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

لئونارد لودر رئیس
سابق هیئت مدیره
شرکت استه لودر
است ،سومین سازنده
لوازم آرایشی و زیبایی
در دنیا که مالک
برندهایکلینیک،مک
و اوردا است .او با 17.6
میلیارد دالر ثروت در
جایگاه  54فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

شرکت استه لودر در سال  1946تاسیس شد ،زمانی که استه لودر
و همســرش ژوزف کار تولید محصوالت زیبایی را در نیویورک آغاز
کردند .این دو نفر در روزهای تعطیالت تابستانی در موهیکان لیک
نیویورک با هم آشــنا شدند و در سال  1930ازدواج کردند .ازدواجی
که مدتی بعد به طالق انجامید اما چهار سال بعد از جدایی زمانی که
تنها پسرشان لئونارد به اوریون مبتال شد ،پدر و مادر دوباره پیش هم
برگشتند تا از پسرشان مراقبت کنند و همین موجب پیوند دوباره و
ازدواج مجدد آنها شد .ازدواجی که این بار تا آخر عمر دوام پیدا کرد.
شرکت استه لودر اول کار آنها تنها چهار محصول تولید میکرد:
روغن الیهبردار ،لوسیون بدن ،کرم مرطوبکننده چند منظوره و کرم
معمولی .اولین شیوه بازاریابی شرکت توسط خود استه در پیش گرفته
شد .او محصوالتشــان را به آرایشگاههای زنانه میبرد و در حالی که
زنها زیر سشــوار منتظر نشسته بودند محصوالت را رایگان بر روی
پوست آنها امتحان میکرد .بدین ترتیب او کارش را از آرایشگاهها و
هتلها شروع کرد .دو سال بعد آنها توانستند اولین فروشگاهشان را در
یکی از بهترین نقاط منهتن افتتاح کنند .در  15سال بعدی آنها هم
محصوالتشــان را بیشتر کردند و هم کارشان را در سایر نقاط آمریکا
توسعه دادند .سال  1960شرکت اولین فروشگاه بینالمللیاش را در
لندن افتتاح کرد و سال بعد نوبت به هنگکنگ رسید.
JJدرسهای پدر و مادرم
لئونارد لودر در ســال  1933به دنیــا آمد و اولین فرزند جوزف و
استه لودر بود ،موسسان یک امپراتوری بینالمللی در حوزه زیبایی با
 30برند تحت تملک .لودر پس از خدمت در نیروی دریایی آمریکا و
فارغالتحصیلی از دانشکده کسبوکار دانشگاه کلمبیا ،در  25سالگی به

لئونارد لودر فرزند استه و ژوزف
لودر در نیویورک به دنیا آمد.

شرکت خانوادگیشان پیوست و مسئولیت توسعه بینالمللی شرکت
را بر عهده گرفت .در همین مســیر بود که برخی از سرشناسترین
برندهــای دنیا از جمله مک ،کلینیــک و جو مالون به مجموعه این
شــرکت افزوده شدند .استه لودر ارزشی برابر با  11میلیارد دالر دارد
و محصوالتش در  150کشور جهان فروخته میشوند .نشریه تلگراف
بریتانیا در مطلبی به درسهایی که لودر در مورد کسبوکار و موفقیت
داده پرداخته است که ترجمه آن را در این بخش میخوانید.
بطری روغنهای

من از بچگی وارد کار شدم ،عصرها در کارخانه
الیهبردار را پر میکردم و گاهی کار تایپ انجام میدادم و تابستانها
پیشخدمتی میکردم .از همان  13سالگی پول خوبی درمیآوردم.
اگر بخواهم ســاده بگویم از وقتی که در خاطــر دارم به کار احترام
میگذاشتم و هیچوقت از زیرش شانه خالی نمیکردم.
هیچوقت به دنبال ترفیع نبودم .بعضیها کار میکنند تا بتوانند از
برخی هم به دنبال این هستند که بهترین
نردبان شغلیشان باال بروند ،
کار ممکن را انجام دهند .به گمانم من جزو گروه دوم هستم.
تا وقتی دهانتان باز است هیچ چیز نمیآموزید .اگر میخواهید یاد
بگیرید ،گوش کنید و به آن عمل کنید .کتابی هســت با نام «گوش
دادن با گوش ســوم» ،نوشته تئودور ریک .در این کتاب در مورد این
صحبت میشــود که برخی حرفها را میتوانید بشنوید که آدمها
ممکن است هیچ وقت آنها را به زبان نیاورند .یادم میآید که خیلی
سال پیش با یکی از مشتریهایم در مورد رقیبش صحبت میکردم ،به
او گفتم« :آنها خیلی خوب به حساب و کتابشان رسیدگی میکنند».
و او گفت« :واقعا؟» این تنها چیزی بود که او گفت اما گوش سوم من
حرف اصلی ای را که او داشت به من میگفت را شنید 6 .ماه بعد آن
شرکت رقیب ورشکسته شده بود.

با اِوِلین هانسر ازدواج کرد.

1958
1933
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1960
1959

لئونارد پس از خدمت در نیروی دریایی و پایان دانشگاه
وارد کسبوکار خانوادگی شد.
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اولین فروشگاه استه لودر در
خارج از آمریکا و در شهر لندن
افتتاح شد.

اولین شیوه بازاریابی شرکت توسط خود استه در پیش گرفته شد .او محصوالتشان را به آرایشگاههای زنانه میبرد و
در حالی که زنها زیر سشوار منتظر نشسته بودند محصوالت را رایگان بر روی پوست آنها امتحان میکرد .دو سال
بعد آنها توانستند اولین فروشگاهشان را در یکی از بهترین نقاط منهتن افتتاح کنند.

دست بجنبانید .آنچه حاال در مورد کسبوکار من را نگران میکند،
سرعت تغییر است .کسبوکار در دنیای امروز مانند یک ابرنواختر است
( یک ابرنواختر زمانی رخ میدهد که یک ستاره در حال مرگ شروع
به خاموش شدن میکند .آنگاه بهطور ناگهانی منفجر میشود و مقدار
بســیار زیادی نور تولید میکند و در پس خود یک هســته کوچک
نوترونی به جای میگذارد) .مانند یک ستاره ظهور میکند ،آسمان را
روشن میکند و بعد دیگر اثری از آن نمیماند .باید سریع بیاموزید و
خودتان را با سرعت تغییرات هماهنگ نگه دارید.
مادرم به من آموخت که در کار چشــم بینا داشته باشم .او آدمها
را به خوبی میشــناخت .برای همین است که من از سروکله زدن با
مردم با ایمیل خوشم نمیآید .آدمها چیزی را که با دهانشان میگویند
ممکن است با چشمهایشان نگویند .سالها قبل من برای بازدید از
یکی از دفترهای اروپاییمان سفر کردم تا با مدیر عمومی تازه شرکت
آشنا شوم .درست قبل از رسیدن من سه نفر از بهترین کارمندانمان
آنجا را ترک کــرده بودند و من با خودم گفتم :این هیچ خبر خوبی
نیست .حسم به من میگفت که این مدیر جدید مشکل اصلی است
اما این حســم را نادیده گرفتم و یک سال صبر کردم تا عاقبت او را
کنار گذاشتیم .سال بدی بود و شرکت داشت رو به ویرانی میرفت.
نیروی دریایی به من آموخت که چگونه با آدمها تا کنم .هیچکس
در ارتش اســم من را نمیدانست ،حتی نمیتوانستند آن را درست
بنویسند و نام خانوادگیام را الودر تلفظ میکردند .اما من واقعا آنجا در
مورد آدمها در سطحهای مختلف هوشی و تحصیلی آموختم .به نظرم
دکترایم در کسبوکار را روی عرصه همان ناو جنگی گرفتم.
صبور باشید و به کارکنانتان آموزش دهید .زمانی استه لودر آنقدر
کوچک بود که میتوانستم آن را در آغوش بگیرم .حاال دیگر نمیشود
و سایرین باید آن را اداره کنند .به نظرم یکی از بزرگترین درسهایی
که گرفتم این بود که باید کار را از طریق آدمهای دیگر انجام دهید،
آنها را تشویق کنید و صبور باشید.
اگر میخواهید کاری کنید ،آن را درست انجام دهید .وقتی برای
اولین بار کار را شروع کردم با مادرم دفتر کوچک مشترکی داشتیم ،او
یک سمت اتاق مینشست و من مقابلش در سمت دیگر .وقتی که با
تامینکنندگان کاالهایمان پشت تلفن حرف میزد به او گوش میدادم
و آنچه بارها و بارها از او شنیدم ،طلب کردن محصوالت باکیفیت بود:
«دوباره انجام بدهید ،دوباره .ما باید بهترین محصوالت را در کل دنیا
داشته باشیم ».حتی امروز هم میتوانم آن خواستهای را که در لحن
حرف زدنش بود بشنوم .پدرم هم دقیقا همینطور بود؛ فارغالتحصیل
سختیهای کوبنده کسبوکار .بچه که بودم مشقهایم را میدادم تا
آنها را مرور کند ،آنها را به من پس میداد و میگفت :دوباره بنویس! از
او میپرسیدم چه چیزی را باید تغییر دهم؟ و او همیشه جواب میداد:
خودت میفهمی .فقط دوباره بنویس.
عرضه سهام شرکت در ســال  1995سختترین چالش ما بود.
این را هیچوقت به کســی نگفته بودم اما تبدیل شدن از یک شرکت

خصوصی به ســهامی عام و قرار گرفتن در دنیایی
شیشهای که همه میفهمیدند درون کسبوکار ما
چه خبر است واقعا سخت بود.
تنهــا خوبی پول درآوردن این بود که میشــد
بخشــی از آن را به دیگران داد .هزینه کردن برای
چیزی که مردم نیاز دارند یا دوســت دارند داشته
باشند هیچ وقت یک انتخاب آگاهانه نبود ،بیشتر
کاری بود که باید انجامش میدادم .وقتی در دانشگاه
بودم یک گروه فیلمبینی راه انداختم .کار انجمن ما
گرفت و پول هــم درآوردیم و از طریق همان پول
توانستیم کتابخانهای مختص کتابهای سینمایی
در دانشگاه ایجاد کنیم.
آخر بازی را در ذهن داشــته باشید .وقتی اغلب
آدمها فکر میکنند که در  10ســال آینده دوست
دارند در چه نقطهای ایستاده باشند ،در واقع روز به
روز و ماه به ماه به سمت آن تصویر حرکت میکنند.
من؟ من ترجیح میدهم که کار را از آخر شــروع
کنــم .آن تصمیمگیریهای روز به روز وقتی که آخرین مرحله بازی
را در ذهن دارید کار آسانتری است .اگر نتوانید عاقبت کار را ببینید
به جایی نمیرسید .با نشستن پشت میز نمیشود کسبوکار واقعی را
آموخت .چشم و گوشتان را باز نگه دارید و سفر کنید و باز هم سفر
کنید .آنچه مثال در انگلستان میبینید با هرآنچه در دنیای کسبوکار
سایر کشورها وجود دارد به کل متفاوت است.
بودن در خاندان لودر هم حســی از غرور دارد و هم ترس .اما باید
آخــر هفتهها را به خودم مرخصی بدهم .فارغ از اینکه چقدر ســرم
شلوغ باشد ،هفتهای یک بار یا دو بار شبهایی را به تنهایی و دو نفره
میگذرانیم .ما عاشق سینما و تئاتریم اما گاهی هم فقط مینشینیم،
به حرفهای هم گوش میدهیم و استراحت میکنیم.

مادرم به من آموخت که
در کار چشم بینا داشته
باشم .او آدمها را به خوبی
میشناخت .برای همین
است که من از سروکله زدن
با مردم با ایمیل خوشم
نمیآید .آدمها چیزی را
که با دهانشان میگویند
ممکن است با چشمهایشان
نگویند.

با نشستن پشت میز نمیشود
کسبوکار واقعی را آموخت .چشم
و گوشتان را باز نگه دارید و سفر
کنید و باز هم سفر کنید .آنچه مثال
در انگلستان میبینید با هرآنچه
در دنیای کسبوکار سایر کشورها
وجود دارد به کل متفاوت است.

لئونارد لودر مجموعهای از آثار هنری کوباییاش را به ارزش یک
میلیارد دالر به موزه متروپولیتن اهدا کرد.

لئونارد به عنوان مدیرعامل
شرکت استه لودر معرفی شد.

1995
2013

1982
سهام شرکت استه لودر در بازار بوس عرضه شد.
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کارآفرین
کالین هانگ ،جوانترین میلیاردر خودساخته چین

بازی خرید
او کیست؟

کالین هانگ موسس و
رئیس شرکت پیندودو
است ،یک شرکت
چینی فعال در حوزه
تجارتالکترونیک
که با نام اختصاری
پیدیدیشناخته
میشود و در سال 2017
درآمدی  287میلیون
دالری به دست آورد.
هانگ با  14میلیارد
دالر ثروت در رده 87
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

در  3سالی که هانگ یکی از
مهندسان گوگل شده بود
ارزش سهامش از  85دالر
به  500دالر رسیده بود و
سهامی که به او تعلق گرفته
بود ارزش باالیی پیدا کرده
بود و به قول خودش آزادی
مالی اولیهاش را به دست
آورد.

به صدا درآوردن زنگ نمادین ورود یک شرکت جدید به بازار بورس
در وال استریت بدون شک برای اغلب کارآفرینان حکم تحقق یک رویا
را دارد اما برای کالین هانگ اینگونه نبود .شــرکت تجارتی او یعنی
پیندودو در ماه جوالی سـ�ا ل  2018وارد بازار بورس نزدک (�NAS
 )DAQشــد و با برداشتن این گام هانگ به گزارش بلومبرگ تبدیل
شد به جوانترین میلیاردر چینی خودساخته با (در آن زمان) 9.89
میلیارد دالر ثروت .اما موسس و رئیس این شرکت موفق در مراسم
ورود به بازار بورس حاضر نشد .در واقع او اصال به نیویورک سفر نکرد
تا از نزدیک شاهد این لحظه تاریخی باشد در عوض در شانگهای ماند
تا در کنار سرمایهگذاران و مشتریان شرکت مراسم به صدا درآوردن
زنــگ حضور در بــازار را از راه دور برگزار کنــد .او در همان روز به
خبرنگاران گفت« :میخواستیم امکانی فراهم کنیم تا مشتریان
بیشتری بتوانند در مراسم به صدا درآوردن زنگ حاضر باشند
اما جور کردن ویزا برای سفر به آمریکا برای اینهمه آدم میسر
نبود .برای همین فکر کردیم بهتر نیست همه ما مشتریان،
ســرمایهگذاران و خود من هنگام اجرای مراسم همینجا در
شانگهایباشیم؟»
هانگ که پیشتر ،از کارمندان شرکت گوگل
بود یک کارآفرین ســریالی است و پیندودو
چهارمین شرکت این میلیاردر  38ساله به
شــمار میرود .ایده پیندودو که بر جنبه
اجتماعی اشــتراکگذاری تجارت و تبادل
پیام میان کاربران و خرید آنالین گروهی
تاکید دارد ،زمانی به ذهن هانگ رسید که
دید چگونه نفوذ تلفنهای همراه در حال
تغییر شیوه زندگی مردم در چین است.
این شیوه جدید به آنها این امکان را میداد
که پرداختهایشان را هم از طریق موبایل
انجام دهند .پیندودو بــه کاربران امکان
میدهد که کاالهایی مانند لباس ،میوه و
سبزی و حتی وسایل الکترونیک را به فروش
بگذارند .تفاوت این برند با سایرین در این است
که اگر محصول مورد نظر در گروهها به اشــتراک
گذاشته شود میتوانید آنها را به قیمت ارزانتری
بخرید.

کالین هانگ ،فرزند دو کارگر چینی
در هانگژو به دنیا آمد.

JJریاضی رهاییبخش
هرچند هانگ حاال به عنوان میلیاردر شاخته میشود ،ریشههایش
هرگز در ثروت نبودهاند .او در سال  1980به دنیا آمد در خانوادهای که
والدینش کارگر کارخانهای در حومه هانگژو بودند ،همان شهری که
خانه غول تجارت الکترونیک چین یعنی شرکت علیبابا است .هانگ
در کودکی اســتعداد باالیی در ریاضیات از خود نشان داد و توانست
مــدال المپیاد ریاضیات را از آن خود کند و به همین خاطر پذیرش
مدرســه خارجیزبان هانگژو را که مختص نخبههای استان ژیانگ
بود به دست آورد.
در دوران دبیرستان بود که هانگ با دانشآموزانی دوست شد که
از خانوادههای ثروتمندتری آمده بودند .در آن زمان دختر شهردار
هانگژو همکالسی او بود و همین موارد باعث شد که او اعتماد
بهنفس بیشــتری در مواجهه و ارتباط گرفتن به دست آورد
و بعدها با برخی از قدرتمندترین و بااستعدادترین چهرههای
چین تعامل برقرار کند .او زمانی نوشت« :در مقایسه با سایر
مدرسهها ما بیشــتر در معرض فرهنگ غرب قرار داشتیم و
خیلــی زودتر و عمیقتر از آنها از این فرهنگ تاثیر گرفتیم ».او
در  18سالگی برای تحصیل در رشته علوم کامپیوتر
وارد دانشگاه ژیانگ شد ،جایی که به عنوان یکی
از معدود دانشــجویان چینی برای اســتفاده از
بورس بنیاد فلتون انتخاب شد .هانگ همچنین
توانســت در دفتر چین شرکت مایکروسافت
استخدام شود و حقوقی معادل  6هزار یوان
دریافت کند .حقوقی که در آن زمان به گفته
خودش بیشتر از حقوق مادرش بود.
هانگ برای تحصیل در دوره کارشناسی
ارشد علوم کامپیوتر به دانشگاه ویسکانسین
رفت و این اولین ســفرش بــه آمریکا بود.
استادش تحت تاثیر عملکرد او قرار گرفت و
لهای
ینام های به بزرگترین غو 
برایش معرف 
حــوزه تکنولــوژی یعنــی اوراکل ،آیبیام و
مایکروسافت نوشت .او از هرسه شرکت پیشنهاد
کار دریافت کرد اما هرسه پیشنهاد کار را رد کرد
و در ســال  2004برای استخدام در شرکت گوگل
اقدام کرد یعنی همان سالی که تازه این شرکت وارد

اولین شرکتش را به نام اوکو تاسیس کرد.

2004
1980

126

2011
2007

دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه ویسکانسین آمریکا به پایان
رساند و مشغول کار در دفتر مرکزی شرکت گوگل شد.
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شرکت ژینیودی استودیو را برای طراحی و
ارائه بازیهای آنالین تاسیس کرد.

هانگ برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر به دانشگاه ویسکانسین رفت و این اولین سفرش به آمریکا بود .استادش تحت تاثیر
عملکرد او قرار گرفت و برایش معرفینامهای به بزرگترین غولهای حوزه تکنولوژی یعنی اوراکل ،آیبیام و مایکروسافت نوشت .او از هرسه
شرکت پیشنهاد کار دریافت کرد اما هرسه پیشنهاد کار را رد کرد و در سال  2004برای استخدام در شرکت گوگل اقدام کرد.

بازار بورس شــد .هانگ در مصاحبهای گفت« :مایکروسافت شرکت
بســیار موفقی بود و اگر میخواستید برای گرفتن گرین کارت اقدام
کنید احتماال بهترین جا برای رفتن مایکروسافت بود ».اما او دست به
ریسک زد و تصمیم گرفت وارد استارتآپ اینترنتی گوگل شود و این
ریسکش البته بیپاداش نماند.
در  3ســالی که هانگ یکی از مهندســان گوگل شده بود ارزش
سهامش از  85دالر به  500دالر رسیده بود و سهامی که به او تعلق
گرفتــه بود ارزش باالیی پیدا کرده بود و به قول خودش آزادی مالی
اولیهاش را به دست آورد .سال  2006هانگ به چین برگشت ،همان
ســالی که دعوای حقوقی گوگل با شــرکت چینی بایدو بر سر حق
مالکیت اســتفاده از موتور جستوجوگر به اوج رسیده بود .اما هانگ
خیلی زود از این رفت و برگشــتهای مدام در میانه دعای حقوقی
خسته شد چون کوچکترین تصمیمگیری احتیاج به تایید و امضای
لری پیج و ســرگی برین داشت .آخرین سفر کاری او زمانی بود که
به آمریکا رفت تا موافقت مدیران گوگل را برای تغییر ســایز و رنگ
فونت موتور جســتوجوگر چینی بگیرد و بعد از آن دیگر از شرکت
استعفا داد.
JJبازگشت به سرزمین مادری
هانگ سال  2007به چین بازگشت و تصمیم گرفت کسبوکار
خودش را شــروع کند .او سایت تجارت الکترونیکی اوکو را تاسیس
کرد که کارش فروش وســایل الکترونیکی و منزل بود .سال 2010
او شــرکتش را فروخت و شرکت لقی را تاسیس کرد که به برندهای
خارجی کمک میکرد برای فروشگاههایشان در معروفترین فضاهای
تجاری مجازی چین مانند تیمــال و جیدی داتکام تبلیغ کنند.
سومین شرکتش یک استودیوی بازی به نام ژونمگ بود که بازیهای
آنالین طراحی میکرد .در آن زمان این شــرکت شخصیتهای زن
جنگجو هم خلق کرد که میتوانستند وارد بازی شوند.
زمانی که هانگ تصمیم به تاسیس شرکت پیندودو گرفت دیگر
خودش را از نظر مالی مســتقل میدانست« :من هیچ وقت به تغییر
دادن جهان فکر نکردهام .همیشــه میخواستم کارها را به درستی و
پلهپله انجام دهم .اگر بتوانم شیوهای را که مردم کارهای روزانهشان را
انجام میدهند تغییر دهم به نظرم خودش تغییر چندان بدی نیست».
سال  2015که هانگ سایت پیندودو را راهاندازی کرد فضای تجارت
الکترونیک چین در تسلط علی بابا و جیدی داتکام درآمده بود .اما
هانگ که به تجربــه حاصل از تجارت الکترونیک و بازیهای آنالین
مسلح بود توانست راهی پیدا کند تا تجربه خرید آنالین را تبدیل به
یک بازی کند .در اولین نگاه اپلیکیشن پیندودو مانند تمام فضاهای
خرید آنالین دیگر است .محصوالت در دستههای متنوع طبقهبندی
شــدهاند :مد و لباس ،محصوالت مادر و کــودک ،مواد غذایی ،لوازم
الکترونیــک و حتی اتومبیل .اما با کلیک کردن بر روی هر دســته
فهرستی از محصوالت با تخفیف برای کاربران ظاهر میشود .رمز کار

پیندودو در این اســت که شما تنها زمانی میتوانید از تخفیفهای
چشــمگیر اســتفاده کنید که یک نفر دیگر را هم مجاب کنید تا از
آن محصول بخرد .بنابراین کاربران یا از طریق چت ســعی میکنند
دوستانشان را راضی به خرید محصول کنند یا با غریبهها در فضای
موجود برای ارتباط در این سایت به توافق میرسند تا بتوانند همراه
هم خرید کنند.
اغلب کاربران پیندودو از شــهرهای دور از مرکز چین هســتند
کــه درآمدهای خانوارها پایینتر اســت و مردم تــوان مالی خیلی
باالیــی ندارند .با این وجود خریدارانی که در این بازارها حضور دارند
میتوانند تبدیل به سودآورترین مشــتریان این شرکت شوند .یک
گزارش تحقیقی که در ســال  2017منتشر شد نشان میدهد که
 71درصد از چینیهایی که قرار اســت از این پس به خرید آنالین
رو بیاورند از همین مناطق با درآمد کمتر هســتند .نیل وانگ ،مدیر
یکی از شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری میگوید« :بازار خرید آنالین
در شــهرهای بزرگ همین حاال هم در اشغال بازیگران بزرگ است
اما در شــهرهای کوچکتر هنوز پتانسیل باالیی وجود دارد .با توجه
به قیمت پایینتر مســکن و هزینههای زندگی و فشار کمتر کاری،
مردمان ساکن در این شهرها آمادگی بیشتری برای هزینه پول و وقت
برای خرید اینترنتی محصوالت دارند ».پیندودو عالوه بر اینها بر روی
جذب مشتریان تازه هم سرمایهگذاری کرده است ،در بخشی از این
ســایت که ویژه خریداولیها است کاالهایی با قیمتهای عجیب به
فروش گذاشته میشوند مثال رژ لب به قیمت  1یوان و منقل باربکیو
به قیمت  49.9یوان.
پیــندودو با عددها و رقمها بازی میکند و خرید را هم تبدیل به
یک بازی مشترک میان خریداران میکند .این همان ویژگی است که
سبب شده نام هانگ جوان در میان میلیاردرهای دنیا قرار بگیرد.
*این مطلب ترجمه بخشهایی از گزارشی است که در روزنامه ساوث
چاینا مورنینگ پست منتشر شده است.

به خاطر عفونت گوش و بیماری خودش
را بازنشسته کرد.

رمز کار پیندودو
در این است که
شماتنهازمانی
میتوانید از
تخفیفهای
چشمگیراستفاده
کنید که یک نفر
دیگر را هم مجاب
کنید تا از آن
محصول بخرد.
بنابراین کاربران
یا از طریق چت
سعیمیکنند
دوستانشان را
راضی به خرید
محصولکنند
یا با غریبهها در
فضای موجود
برای ارتباط در
این سایت به
توافق میرسند تا
بتوانند همراه هم
خریدکنند

پیندودو در مرحله جذب سرمایهگذاری
توانست  100میلیون دالر به دست آورد.

2015
2013

2018
2016

شرکت پیندودو را تاسیس کرد.

پیندودو رسما وارد بازار بورس
آمریکا شد.
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کارآفرین
سلیمان کریموف و راه عجیب رسیدن به ثروت

تاجر ،سیاستمدار ،متهم
او کیست؟

سلیمان کریموف از
خانوادهای است که
 82.4درصد از سهام
شرکتپولیوس،
بزرگترینتولیدکننده
طالی روسیه را در
اختیار دارند شرکتی
که در سال  2017معادل
 2.2میلیون اونس طال
تولید کرد .کریموف
با  3.87میلیارد دالر
ثروت در رتبه 483
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

جمهوری داغستان یکی از  85واحد فدرال کشور روسیه است،
جایی در ســواحل غربی دریای خزر و شرق منطقه قفقاز .این نام
برای ایرانیها آشنا اســت .داغستان زمانی در شمالیترین بخش
متصرفات حکومت صفوی قرار داشت و پس از سقوط این سلسله
بود که توسط روسها و عثمانیها اشغال شد .نادرشاه سالها بعد
تالش کرد تا آنچه را زمانی جزو قلمروی حکومتی ایرانی به شمار
میرفت باز به سرزمینهای تحت حکومتش اضافه کند .او سه بار
به داغستان حمله کرد اما نتوانست آن را کامال به تصرف درآورد و
میگویند خشونتهایش در این منطقه سبب شد مردم داغستان
بیشتر به سمت روســیه متمایل باشند .حاال داغستان به صورت
جمهوری اداره میشود ،پرچم و نشان خودش را دارد و دربند یکی
از مهمترین شهرهایش محسوب میشود .این همان شهری است
که سلیمان کریموف در سال  1966در آن به دنیا آمد.
سلیمان کریموف در  18سالگی و یک سال پس از اینکه برای
ورود به دانشگاه ایالتی مهندسی داغستان اقدام کرده بود به ارتش
شــوروی پیوست و دو سال خدمت ســربازی کرد و بعد در رشته
اقتصاد به تحصیل پرداخت و در ســال  1989فارغالتحصیل شد.
بعد از دانشــگاه به عنوان اقتصاددان توانســت شغلی در کارخانه

سلیمان کریموف در شهر دربند در جمهوری
داغستان روسیه به دنیا آمد.

الکترونیک التاو در همان داغســتان به دســت آورد ،کار کارخانه
ساخت ترانزیستور برای سازندگان تلویزیون بود .سال  1993او به
مسکو مهاجرت کرد و کارش را در شرکت فدپرومبانک آغاز کرد،
این شرکت توسط همان کارخانه تاسیس شده بود تا کارهای اداری
و مالیاش را سامان دهد.
JJورود به دنیای سرمایهگذاری
ظرف  4سال کریموف دیگر آنقدر پسانداز داشت که توانست
ســهام عمده شــرکت نوکووو ایرالین ،یکی از سه شرکت هوایی
بزرگ مســکو را بخرد و از این طریق دست به خرید عمده سهام
فدپرومبانک هم زد ،ســهامی که البته در ســال  1994به فروش
رساند .ســال  1988او بخش بیشتر سهام شرکت نفتا مسکوا را
خرید ،شرکت در آن زمان نزدیک به ورشکستگی بود .نفتا مسکوا
پیشتر یک شرکت نفتی دولتی بود و به خاطر سودهای نامشروع از
طریق اجرای سیاست نفت در برابر غذا توسط سازمان ملل محکوم
شده بود .کریموف در کنار همه کارهای تجاریاش چشم به قدرت
هم داشــت او در سال  1999به عنوان عضو دومای ایالتی روسیه
یعنی اصلیترین بدنه قانونگذاری این کشور انتخاب شد.
شاید قدرتی که به دست آورده بود به او این اجازه را داد که در
دنیای کسبوکار هم قدمهای انقالبیتری بردارد .او کمکم دست به
خریدها و تصرف مجموعههای تجاری دیگر زد .از جمله توانست
کنترل کسبوکاری را در دست بگیرد که مالکیتش از آن آندری
آندریف ،یکی از افســران سابق پلیس شــوروی بود ،مالکیتی که
شامل مجموعهای از داراییهای متنوع میشد .یکی از این داراییها
شرکت بیمهای بود به نام آوتوبانک و دیگری نووتروییتسک استیل
پلنت ،یکی از  10کارخانه بزرگ تولید فوالد در روسیه .او در سال
 2008شروع به فروش این داراییها کرد ،برخی از این فروشها به
اولگ درپیسکا ،میلیاردر روس و موسس و یکی از مالکان شرکت
آلومینیوم یونایتد کو روسال بود .کریموف بعدها سهامش در شرکت
ســاخت و ساز اسپیکی در مســکو را هم به درپیسکا فروخت،
فروشی که البته بیشتر به نفع خریدار تمام شد .او از همان شیوهای
برای خرید و تصرف سهام کریموف استفاده کرد که او سالها قبلتر
بخشی از ثروتش را از آن طریق به دست آورده بود.
اما بزرگترین برد این میلیاردر در بازار بورس روســیه رخ داد.
وام بانکهای دولتی دست
کریموف در ســال  2003با استفاده از 

از دانشگاه فنی ایالت داغستان
فارغالتحصیلشد.

1984
1966

1989
خدمت سربازی دوسالهاش را در ارتش شوروی آغاز کرد.

128

2003

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

وام بانکهای دولتی دست به خرید سهام
با استفاده از 
شرکت گازپروم زد.

وام بانکهای دولتی دست به خرید سهام
بزرگترین برد این میلیاردر در بازار بورس روسیه رخ داد .کریموف در سال  2003با استفاده از 
شرکت گازپروم زد ،در سه سال بعد از آن سرمایه این شرکت با باال رفتن ارزش سهام آن چهار برابر شد .او همچنین سهام شرکت اسبربانک،
بزرگترین بانک ایالتی روسیه را خرید ،این سرمایهگذاری برایش سود  12برابری به همراه آورد.

به خرید ســهام شرکت گازپروم زد ،در سه سال بعد از آن سرمایه
این شرکت با باال رفتن ارزش سهام آن چهار برابر شد .او همچنین
سهام شرکت اسبربانک ،بزرگترین بانک ایالتی روسیه را خرید،
این سرمایهگذاری برایش سود  12برابری به همراه آورد .کریموف
پس از پرداخت اصل وامهایی که گرفته بود ،دور جدیدی از وام و
سرمایهگذاری را آغاز کرد و از این طریق توانست تا سال  2006با
در اختیار گرفتن  6درصد از ســهام اسبربانک و  4درصد از سهام
گازپروم موقعیتش را در بازار سرمایه روسیه بهبود ببخشد.
JJعبور از بحران
کریموف قبل از ســال  2008و وقوع بحران مالی جهانی اغلب
ســهامی را که خریده بود به فروش گذاشت ،حرکتی بسیار مهم
که سبب شد تا پیش از به زمین خوردن ارزش سهام شرکتهای
مختلف ،ثروتی  18میلیارد دالری عاید او شود .اما تحوالت بازار به
هر حال دامن او را گرفت ،او بیشتر این ثروت بادآورده را در بحران
بازار که از سال  2008به بعد شروع شده بود از دست داد .یکی از
عواملی که سبب شد کریموف سهامش را در دو شرکت مهم روسی
بفروشــد این بود که او و همکارانش در سال  2007که نشانههای
بروز مشکالت اقتصادی را دیدند به این فکر افتادند که بحرانی که
در پیش اســت ،بیشتر از غرب ،دامنگیر روسیه خواهد شد و برای
همین بود که کریموف به سمت سرمایهگذاری در غرب متمایل
شد و تصمیم گرفت بیشتر داراییاش را در شرکتهای آمریکایی و
غربی سرمایهگذاری کند و در مقابل این انتظار میرفت که در آینده
به خاط این ســرمایهگذاریها بتواند از وامهای ویژهتری برخوردار
شــود .در همان ســال کریموف میلیاردها دالر در شــرکتهای
مورگان استنلی ،گولدمن ســاکس ،داچ بانک ،کردیت سوئیس و
موسسههای مالی دیگر ســرمایهگذاری کرد .هرچند تا زمان رخ
دادن بحران اقتصادی نه کریموف و نه بانکهای غربی میزان دقیق
سرمایهگذاریها را تعیین نکرده بودند اما میزان سرمایهگذاری او
آن انــدازهای بود که او در تیره و تارترین روزهای بحران اقتصادی،
تماسی از وزارت خزانهداری آمریکا دریافت کند که از او خواستند
سهامش را نفروشد.
پس از بحران و زیانهای بیشــماری کــه به دارایی کریموف
وارد شــده بود ،او تصمیم گرفت در استراتژی سرمایهگذاریاش
تغییری صورت دهد و میزان ســرمایهگذاریاش در هر شرکت را
تا اندازهای باال ببرد که توانایی تعیین اســتراتژی آنها را هم داشته
باشد .سال  2009شرکت نفتا مسکوا  1.3میلیارد دالر ( 37درصد)
از سهام شرکت پولیوس گولد ،بزرگترین تولیدکننده طالی روسیه
را از والدیمیر پوتانین ،میلیاردر روس خرید .بعدها ارزش ســهام
این شــرکت تا  40.2درصد رشد کرد .در سال  2012عرضه اولیه
سهامش را در بازار بورس لندن برگزار کرد .سال  2015شرکتهای
کریموف توانستند  95درصد از سهام شرکت پولیوس گولد را از آن

خود کنند .وقتی عمده سهام این شرکت بازخریداری شد ،پولیوس
از لیست شرکتهای حاضر در بورس لندن بیرون کشیده شد.
JJاگه میتونی منو بگیر
سال  2009پای کریموف باز هم به پرونده تحقیق باز شد ،این بار
به خاطر وامهایی که از یانک ویتیبی ،دومین بانک بزرگ روسیه
گرفته بود .سال  2013دولت بالروس در پی گرفتن حکم جلب او
به اتهام سوءاستفاده از قدرت بود .سال  2017هم پروندهای طوالنی
و جنجالی بر علیه او تشکیل شد که کریموف را متهم به پولشویی
میکرد .یک قاضی فرانســه این سیاستمدار و تاجر روس را تحت
پیگرد قضایی قــرار داده و وی را به فرار مالیاتی محکوم کرده بود.
او بــه محض ورود به فرانســه با حکم
قضایی بازداشــت شد که البته واکنش
دولت روسیه را در پی داشت .او عاقبت با
همین مصونیت دیپلماتیک و البته وثیقه
 5میلیون یورویی آزاد شد و البته در سال
 2018پرونده اتهام پولشویی به نفع او
ن همه هیاهو و جنجال
مختومه شد .با ای 
مجله فوربز او را یکی از غیررسانهایترین
ثروتمندان دنیا معرفی کرده است ،کسی
که در  20سال گذشته حتی یک بار هم مصاحبه نکرده است .یکی از
بانکداران ارشد مسکو یک بار در مورد او گفته بود« :گاهی حرف زدن
با او کار سختی است .او همیشه چند گام از شما جلوتر است .این کار
برای خارجیها دیگر تقریبا غیرممکن میشود ،حتی برای آنهایی که
با محیط و اوضاع روسیه آشنا هستند .او سرعت عمل باالیی دارد و
بسیار خالق است .گاهی به نظر میرسد ایدهها به شیوهای به ذهن او
میرسند که برای آدمهای دیگر ممکن نیست».

سهام عمدهاش در شرکت پلیمتال را
به قیمت  1.8میلیارد دالر فروخت.

یکی از بانکداران ارشد مسکو یک
بار در مورد او گفته بود« :گاهی
حرف زدن با او کار سختی است.
او همیشه چند گام از شما جلوتر
است .این کار برای خارجیها
دیگر تقریبا غیرممکن میشود،
حتی برای آنهایی که با محیط و
اوضاع روسیه آشنا هستند .او
سرعت عمل باالیی دارد و بسیار
خالق است .گاهی به نظر میرسد
ایدهها به شیوهای به ذهنش
میرسند که برای آدمهای دیگر
ممکن نیست».

هرچند تا زمان رخ دادن بحران
اقتصادی نه کریموف و نه
بانکهای غربی میزان دقیق
سرمایهگذاریها را تعیین نکرده
بودند اما میزان سرمایهگذاری او
آن اندازهای بود که او در تیره و
تارترین روزهای بحران اقتصادی،
تماسی از وزارت خزانهداری آمریکا
دریافت کند که از او خواستند
سهامش را نفروشد.

یک قاضی در فرانسه حکم جلب او را به
اتهام پولشویی و فرار مالیاتی صادر کرد.

2013
2017

2008
دولت بالروس به اتهام سوءاستفاده از قدرت
در پی دستگیری او بود.
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کارآفرین
موكش آمبانی از عشق به تكنولوژی میگوید:

كاش امروز 30ساله بودم
حاال  10سال از تاسیس شركت جیو میگذرد ،اپراتور شبكههای
موبایلی وابسته به شركت ریالینس .نام ریالینس برای هندیهای
زیادی شناختهشده است .این شركت محور مركزی كسبوكار
ثروتمندترین خانواد ه هندی است ،خانواده آمبانی .موكش آمبانی
كه حاال با  48.4میلیارد دالر در رده دوازدهم فهرست ثروتمندان
جهان قرار گرفته است به عنوان چهره اصلی این امپراتوری شناخته
میشود .او از  24سالگی در شركت ریالینس و زیر نظر پدرش
مشغول به كار شد و او بود كه باعث شد شركت پایش را از حوزه
نساجی فراتر بگذارد به سمت فرآوردههای تكمیلی و پتروشیمی
حركت كند .موكش آمبانی در سال  2016در مصاحبهای با روزنامه
تایمز آو ایندیا گفت كه همانطور كه زمانی به دنبال تكنولوژی در
صنایع شیمیایی بوده است حاال به نظرش آینده در دست تكنولوژی
مخابرات و اینترنت همراه است و برای همین است كه شركت جیو
را تاسیس كرده است .او به تكنولوژی ایمان دارد و بر روی این ایمان
سرمایهگذاری كرده است .به نظر آمبانی حاال اینترنت همراه است كه
دارد تاریخ بشریت را تغییر میدهد .آنچه در این بخش میخوانید
ترجمه بخشی از گفتوگوی او با روزنامه معروف هند است.

از سال  2005كه مجبور شدید در تقسیمهای خانوادگی دست
از حوزه مخابرات بكشید انگار حسی به ما میگفت كه روزی به این
حوزه برمیگردید ،با شركتی بهتر و بزرگتر .به نظر خودتان شركت
جیو نشاندهنده همین عالقه وسواسگونه شما است؟ هرچه باشد
میتوانستید در هر حوزه دیگری وارد شوید ،چرا مخابرات؟

من به شدت باور دارم آنچه گذشته است باید در گذشته بماند .باید
تنها از آن درس بگیرید و نگاهتان به حال و آینده باشــد .این فلسفهای
است كه پدرم داشت و من هم آن را دنبال میكنم.
باور من همیشه این بوده كه تكنولوژی محرك تالش و پیشرفت تمدن
بشری است .بنابراین اگر میپرسید كه عالقه وسواسگونه من به چیست
بایــد بگویم تكنولوژی .در دهه  70این عالقه در پی تكنولوژی در حوزه
مهندسی شیمی بود و خودش را در قالب تبدیل شركت ریالینس از یك
كارخانه نســاجی به یك شركت بزرگ انرژی نشان داد .در دهه  70هند
بزرگترین صنعت نساجی را داشت .همه از من انتظار داشتند در همین
حوزه تحصیل كنم اما من به دنبال مهندســی شیمی رفتم چون فكر
میكردم این صنعت آینده ما است .فكر كردن به آینده است كه من را به
پیش میراند .عالقه من به تكنولوژی است و فكر كردن به اینكه تكنولوژی
چطور میتواند زندگی انسان را بهبود ببخشد .از دید من آنچه ما در 300
سال گذشته شــاهدش بودهایم تنها حكم تیزر را داشته است 20 .سال
آینده ما سایهاش را بر كل  300سال گذشتهمان میاندازد و تا جایی پیش
میرود كه امروز قادر به دیدن آن نیستیم .دلم میخواست امروز  30ساله
بودم چون فرصتهایی كه در برابر ما قرار دارند بسیار عظیماند.
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از دید من آنچه ما در  300سال گذشته شاهدش بودهایم تنها حكم تیزر را داشته است 20 .سال آینده ما سایهاش
را بر كل  300سال گذشتهمان میاندازد و تا جایی پیش میرود كه امروز قادر به دیدن آن نیستیم .دلم میخواست
امروز  30ساله بودم چون فرصتهایی كه در برابر ما قرار دارند بسیار عظیماند.

اما ترسناك هم هستند.

بله هست .اما از دید من نكته مهم داشتن هدف است .من همیشه
اعتقاد داشتم كه هدف كسبوكار باید چیزی بیشتر از كسب ثروت باشد.
هدف شــركت ریالینس اول از هر چیز به وجود آوردن ارزش اجتماعی
است ،بعد خلق ارزش مشتری ،بعد كاركنان و در آخر كسب ارزش سهام
پایدار .ریالینس هرگز تنها به دنبال منفعت مالی كوركورانه نبوده است،
این هدف نه از ابتدای این شركت برایش به عنوان اولویت تعریف شده
بود و نه زمانی كه من به آن پیوستم و نه حاال .در همان زمان هدف اولیه
این بود كه چگونه به آدمهای بیشتری لباس بپوشانیم و چگونه میتوانیم
بهرهوری انرژی را در هند باال ببریم.
به نظرم  50سال دیگر وقتی كه داریم تاریخ را مینویسیم میبینیم
كه یكی از تكنولوژیهایی كه تمدن بشری را تغییر داده است ،اینترنت
همراه اســت .ســال  2011این موضوع هنوز مبهم بود و سال 2002
مبهمتر .اما امروز دیگر شكی ندارم ،دنیا هم شكی ندارد كه اینترنت همراه
یك تكنولوژی متحولكننده زندگی و دنیا در این قرن است .درست است
كه این تكنولوژی تكامل پیدا میكند اما به عنوان یك تكنولوژی مركز
فرصت بزرگی است و تنها كسانی كه دست به ریسك میزنند میتوانند
از مزایای آن بهرهمند شوند.
پس برای شما كامال واضح بود كه وارد این حوزه میشوید؟

در كســبوكار همیشه شرط بستن روی اسب برنده جواب میدهد
اما چالش اصلی این است كه بدانید كدام یك از اسبها برنده میشود.
ما پیش از هر كسی فهمیدیم كه اینترنت همراه همان اسب برنده است.
اینترنت همراه در كل دنیا به برتری رسیده است و در یك دهه گذشته
شــركتهایی كه روی این حوزه كار كردند به بیشترین سود رسیدند.
بنابراین شركت جیو فقط یك شركت مخابراتی نیست ،یك شركت حوزه
تكنولوژی است.

وقتی در سال  2002كار شركت اینفوكام را شروع كردید گفته
بودید كه عوامل متمایزكننده این شركت داده و دیجیتال خواهد بود.
حاال بیش از  13سال میگذرد و این دو ویژگی قرار است نقطه اتكای
شركت جیو باشد .آیا در بیش از یك دهه گذشته هند فرصتهای
مخابراتیاش را از دست داده است؟

اسناد و مدارك خودشان زبان گویایی هستند .ما هندیها نمیتوانیم
و نباید بپذیریم كه از میان  230كشور در رتبه  155پهنای باند و اینترنت
همراه قــرار داریم .باید این وضعیت را تغییر دهیم همانطور كه نباید
قبول كنیم كه به عنوان كشوری با  1.2میلیارد نفر فقط دو مدال المپیك
داشته باشیم .برای ما و نسل آینده این امر غیر قابل قبول است .نكته مهم
این است كه چه میتوانیم بكنیم تا این وضعیت اصالح شود .تا چند سال
آینده جیو به هند كمك میكند تا جزو  10كشور برتر در حوزه پهنای
باند و دسترسی به اینترنت باشد.

میكننــد و من هم بارها در مورد آن صحبت كردهام اما كســی حرفم
را باور نمیكند.

شما بر روی شركت جیو سرمایهگذاری سنگینی كردید ،عنوان
اســتارتآپ به آن دادید و البته اغلب استارتآپها در ابتدای كار
فقط هزینهبر هستند اما دست آخر باید پول درآورید .چقدر زمان
میبرد تا شــروع به پول درآوردن كنید و جیو را به كسبوكاری
بامنفعتتبدیلكنید؟

به عقیده من اگر شــما ارزش اجتماعی خلق كنید ،اگر سرمایهای
از مشــتریان و كاركنانتان گرد آورید و بر روی آنها تمركز كنید ،یكی از
دستاوردهایش سود سهام و سود اقتصادی است .این یكی از درسهای
بزرگی بود كه پدرم در شــركت ریالینس بــه ما آموخت و من یكی از
معتقدان جدی این شیوه نگاه هســتم .من به خاطر منفعت به دنبال
كسبوكار نمیروم ،من به دنبال سرمایه هستم و برای همین است كه
به دنبال تكنولوژی مــیروم .به دنبال اینكه تكنولوژی چگونه میتواند
بیشــترین ارزش را به وجود آورد و شــما چطور میتوانید به باالترین
بهر هوری برسید.
من نمیخواهم بر اساس حدس و گمان در مورد درآمد و سود شركت
حرف بزنم .آنچه میتوانیم در مورد درآمدها بگوییم در گزارشهای مالی
فصلی شركت درج میشود اما میتوانم در مورد یك قانون صحبت كنم.
نخستین قانون ما این است كه باور داریم كه شركت سود قابل قبول و
منطقی برای ما خواهد داشت و این برای ما كفایت میكند چون به دنبال
رقمهای عجیب و غریب نیستیم.
محور اصلی كار جیو خدمات مشــتریان است .وقتی كسی
میگوید یك هلدینگ قدیمی هندی مانند هلدینگ خانواده آمبانی
نمیتواند از پس خدمات مشتریان با كیفیت خوب برآید واكنشتان
چیست؟

به ما برنمیخورد .ما میگذاریم كــه عملكردمان به جای خودمان
ســخن بگوید و از این طریق دل مردم را به دســت خواهیم آورد .این
موضوع محدود به یك نفر از خانواده آمبانی یا كل یك هلدینگ نیست،
این چالشی است كه بر سر راه  60هزار كارمند قرار دارد .همه این آدمها
حرفهای هستند ،از مهندســان نرمافزار گرفته تا بازاریابان ،هندیهای
جوانی با میانگین سن  30سال ،و وظیفه ما این است كه آنها را تشویق
كنیم ،بهشان بگوییم كه ما میتوانیم بهتر از هركسی در دنیا باشیم.

به نظرم 50
سال دیگر وقتی
كه داریم تاریخ
را مینویسیم
میبینیمكهیكی
از تكنولوژیهایی
كه تمدن بشری را
تغییر داده است،
اینترنت همراه
است .سال 2011
این موضوع هنوز
مبهم بود و سال
 2002مبهمتر.
اما امروز دیگر
شكی ندارم ،دنیا
هم شكی ندارد كه
اینترنت همراه
یك تكنولوژی
متحولكننده
زندگی و دنیا در
این قرن است.

در كسبوكار همیشه شرط بستن
روی اسب برنده جواب میدهد اما
چالش اصلی این است كه بدانید
كدام یك از اسبها برنده میشود.
ما پیش از هر كسی فهمیدیم كه
اینترنت همراه همان اسب برنده
است .اینترنت همراه در كل دنیا به
برتری رسیده است و در یك دهه
گذشته شركتهایی كه روی این
حوزه كار كردند به بیشترین سود
رسیدند.

شما اعالم كردهاید كه امكان مكالمه رایگان تا آخر عمر جزو
ســرویسهایتان خواهد بود در صورتی كه حاال  70درصد از درآمد
این صنعت از تماس صوتی است .چطور به چنین ایدهای رسیدید؟

اگر به گفتههای من در مجامع عمومی (كه چندان هم پیش نمیآید)
دقت كرده باشید میدانید كه من در گذشته بیشتر از یك بار به موضوع
تماس صوتی رایگان اشاره كردهام .من در دانشگاه براون دهلی در حضور
مدیر این دانشگاه و رسانهها گفتم كه با مدیرعامل شركت وریزون دیدار
داشتهام و او از من پرسید« :شما در كشورتان هنوز بابت تماس صوتی
پول میگیرید؟ ما خیلی وقت اســت كه چنین كاری نمیكنیم ».این
موضــوع مربوط به ســال  2014بود ،در دنیا همــه دارند همین كار را
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کارآفرین

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

هنر بیمنطق بودن
الی براد

اصول بینظیر موفقیت كارآفرین و میلیاردر سرشناس در این كتاب آمده است.
«تفكر غیرمنطقی» كه براد در كارش مورد اســتفاده قرار داد به او كمك كرد تا
بتواند دو شركتی بنا كند كه در فهرست  500كسبوكار برتر مجله فورچون قرار
گرفتند و عالوه بر آن مسیری جدید برای انجام فعالیتهای بشردوستانه پیش روی
او گذاشت .بر اساس مفهوم كلی ،آدمهای «منطقی» میتوانند تمام دالیلی را كه
یك كار نو و متفاوت نمیتواند به سرانجام برسد ردیف كنند چون هرچه كه باشد
كاری است كه پیش از آن انجام نشده .این كتاب اصول «بیمنطقی» را به اشتراك
میگذارد از مذاكره گرفته تا پذیرش ریســك و سرمایهگذاری و استخدام ،یعنی
اصولی كه به موفقیت الی براد منجر شد.
الی براد تنها كســی است كه توانســته دو بار در فهرست مجله فورچون قرار
بگیرد .دو شركت كیبی هوم و سانآمریكا متعلق به براد هستند كه اولی در حوزه
ساختمانسازی و دومی در زمینه سرمایهگذاری فعالیت میكند.

زیادی پیچیدهام؟
سام زل

سام زل صفاتی دارد كه او را تبدیل به یكی از موفقترین كارآفرینان دنیا كرده است
و در عین حال همین ویژگیها از او آدمی ساخته است ،هیجانانگیز ،سرگرمكننده
و البته در برخی اوقات مبهم .این میلیاردر خودساخته همیشه چیزی را میبیند كه
دیگران قادر به دیدنش نیستند .از خریدن ارزان امالك پس از بحران در بازار گرفته تا
سرمایهگذاری در صنایع نهچندان محبوبی كه در درازمدت به سوددهی رسیدند .سام
زل به عنوان غول تجارت امالك در آمریكا شناخته میشود و عالوه بر مالكیت چند
شرکت ساختمانی ،مالكیت روزنامههای لسآنجلس تایمز ،شیکاگو تریبیون ،نیویورک
نیوزدی و تیم بیسبال شیکاگو کابز را هم در كارنامهاش دارد .او اغلب میگوید« :اگر
همه به چپ میپیچند شما به راست بروید ».آیا شخصیت پیچیده او سبب شده تا به
این سطح از قدرت و ثروت برسد؟ او در این كتاب مینویسد« :من فقط از بسیاری از
قوانین بیهودهای كه دیگران نوشتهاند پیروی نمیكنم .نكته مهم این است كه اگر شما
در كارتان خوب باشید این آزادی را دارید كه همانی باشید كه واقعا هستید».
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یادی پراكنده از آدمها و رویدادها
جان راكفلر

هر قدر هم از تاریخ سرمایهداری در آمریكا بگذرد و فهرست میلیاردرهای این
كشور بیشتر و بیشتر شود باز هم كمتر نامی را میتوان پیدا كرد كه با جان راكفلر
توان رقابت داشته باشد .یكی از ماندگارترین چهرههای دنیای كسب وكار آمریكا
در كتاب «یادی پراكنده از آدمها و رویدادها» زندگینامه خود را نوشته است .در
بخشی از كتاب آمده« :احتماال در زندگی هر كسی پیش میآید كه دلش بخواهد
درباره رویدادهای بزرگ و كوچكی كه دستاوردهای كاری و زندگی شخصی او را
رقم زدهاند بنویســد .من هم همیشه دوست داشتم تبدیل به پیرمردی بشوم كه
قصههای زیادی برای گفتن دارد ».جان راكفلر در این كتاب در مورد تجربهاش از
كار با آدمهایی نوشته است كه از نظر او جزو استعدادهای برتر دنیای كسبوكار در
آمریكا بودند و از اتفاقاتی در كارش صحبت كرده است كه شاید در زمان خودشان
شایعات بسیاری به همراه داشتند اما به قول خودش تصمیم گرفته وقایعی را ثبت
كند تا پس از مرگش خوانندگان بتوانند حقایق دستاول را از زبان خود او بشنوند.

جیمی
جیم پتیسون

جیم آلن پتیسون یك تاجر سرشــناس كانادایی است ،سرمایهگذاری ساكن
ونكوور و تنها مالك شــركت جیم پتیســون گروپ .این هلدینگ عظیم سهام
متعددی در حوزههای مختلف از جمله رسانه ،اتومبیل ،امالك و ساختمانسازی،
سرگرمی ،مواد غذایی و ...دارد .او كارش را در جوانی با شستن ماشین و فروشندگی
فروشــگاههای ماشین دستدوم شروع كرد .اما از طریق همین كسب مهارت در
فروشــندگی بود كه بعدها توانست مدیران بانكها را مجاب به اعطای وام كند و
كمكم كسبوكار خودش را راه بیندازد.
در كتاب «جیمی» او زندگینامهاش را نوشته است؛ روایتی بیپرده از آدمی كه
تالش كرد همیشه بهترین خودش باشد ،به خودش باور داشته باشد و از همین
راه توانست با پشت سر گذاشتن شكستها و موفقیتهای بسیار تبدیل به یكی از
مهمترین چهرههای كسبوكار در كانادا شود.

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

رویاهایت را فراموش نکن
هارولد هم و داستان عشق به نفت
نام هارولد هم با صنعت نفت و گاز آمریکا پیوند خورده
زهرا چوپانکاره
است .رئیس هیئت مدیره شرکت کنتینانتال ریسورسز
و بزرگترین سهامدار شرکت باکن اویل بسین بیش از
دبیر بخش تجربه
 13میلیــارد دالر ثروت دارد و یکی از نکاتی که باعث
شهرتش شد ،توانایی او در تشخیص قابلیتهای موجود در میدانهای نفتی مختلف بود.
هارولد هم چند سال پیشتر در مقالهای که برای نشریه فوربز نوشت بخشی از داستان
زندگیاش و آنچه را سبب موفقیت او شد روایت کرد .در مقالة هم چند نکته بود که به
صراحت بر آنها تاکید شده بود:
 .1او در نوجوانی آموخت كه اگر در زندگی آنچه را مشتاقش است دنبال كند ،همهچیز
خوب پیش میرود.
 .2هارولد در دوره دبیرستان مقالهای در مورد پتروشیمی نوشت و به این نتیجه رسید كه
میخواهد كاشف شود و این رویایی شد كه او تا محقق شدنش از پا ننشست.

 .3در دنبال كردن رویایش او به دنبال راهنماهایی بود كه از او درس بگیرد« :من تشنه
این بودم كه شب و روز از آنها بیاموزم .آنها آماده بودند تا به مرد جوانی كه تشنه آموختن
در مورد صنعت بود درس بدهند و سالها را صرف این آموزش كردند».
 .4هارولد میگوید«:علیرغم هر موضوع و حادثهای كه پیش میآید باید اشتیاقتان را
دنبال كنید و همیشه در پی آموختن باشید».
شاید به نظر عجیب بیاید که نوجوانی در ابتدای راه به جای گزینههایی که نوجوانان
در سر دارند عاشق نفت باشد اما این نکته عجیب حقیقت زندگی هارولد هم بود .او در
مقالهاش برای نشریه فوربز نوشته است« :كار در میدانهای نفتی را پس از فارغالتحصیلی
از دبیرستان شــروع كردم .در ابتدای كار درست در آخرین نقطه از كار سرویسدهی
در این حوزه فعالیت داشــتم .دو سالی راننده تانكر نفتی بودم و در این مدت در مورد
محصوالت نفت و گاز یاد میگرفتم .فلوید هرینگتون كه برای شركت كریس ول سرویسز
كار میكرد یكی از راهنماهای من بود .او در مورد صنعت حفاری درسهای زیادی به من
آموخت .پس از سالها درس آموختن نزد كسانی مثل او بود كه در سال  1966اولین
شركتم را تاسیس كردم :شركت هارولد هم تانك تراكس .بالفاصله پس از آن هم به سرم
زد كه اولین چاه نفتم را حفر كنم .برای همین بود كه شركت شلی دین اویل كو را ثبت
كردم كه تركیب نام دو دختر اولم بود .یك چاه نفت قدیمی بود كه در سال  1943حفر
شده بود و در آن زمان در زمان حفاری منفجر شده بود و تاسیسات حفاری را سوزانده
بود .همیشه معلوم بود كه نفت قابل توجهی آنجاست اما هیچ وقت معلوم نشده بود كه
دقیقا این نفت در كدام ناحیه و در چه عمقی پنهان شده است .این موضوع مرا كنجكاو
كرده بود .آنجا بود كه از دانش در حوزه زمینشناسی كمك گرفتم و
راهی متفاوت برای كشف و استخراج نفت طراحی كردم .خیلیها در
منطقه میگفتند« :این جوانك دارد چه كار میكند؟» اما بعضیها به
كارم عالقهمند شــدند و در آن سرمایهگذاری كردند .اینگونه بود كه
در ماه نوامبر سال  ،1971وقتی  25ساله بودم چاه الدون كوك شماره
 2یعنی اولین چاه نفتم را حفر كردم و به موفقیت رســیدم .این چاه
ساعتی  20بشكه نفت تولید میكرد».

تجـربــه

 7درس مدیریتی از مدیرعامل شركت
فیدلیتی اینوستمنتس

شیوهابیگیل

ابیگیل جانسون سالها
است كه در رتبههای مختلف
فهرست قدرتمندترین زنان
دنیا كه توسط نشریه فوربز
منتشر میشود حضور دارد
و مدام در حال كم كردن
فاصله خود با رتبههای
باالی این جدول بوده است.
در سال  2018او در مقام
پنجمین زن قدرتمند دنیا
قرار گرفت.
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شركت فیدلیتی اینوستمنتس كه عموما با همان نام فیدلیتی از
آن یاد میشود یك شركت چندملیتی در حوزه خدمات مالی است.
این شركت كه دفتر مركزیاش در شهر بوستون آمریكا است یكی از
بزرگترین مدیران دارایی است كه در حال حاضر  2.46تریلیون دالر
دارایی را زیر نظر دارد .این شركت با كارگزاریهای سهام كار میكند و
مدیریت صندوق بزرگی از سرمایهگذاریهای مشترك خانوادگی را بر
عهده دارد  .البته در حوزه سرمایهگذاری و برخی از انواع بیمه مشاوره
میدهد .این شــركت در ســال  1946بنیان گذاشته شد و از سال
 1969ارائه خدماتش در خارج از ایاالت متحده را هم آغاز كرد .ابیگیل
جانسون در حال حاضر مدیریت این شركت را بر عهده دارد .او در سال
 1961به دنیا آمده و حاال ســومین نسل از مدیران خاندان جانسون
است كه مدیریت این شركت را در دست دارد .او را به عنوان یكی از
مدیران زن موفق در بازار سرمایه میشناسند و از آنجایی كه شركت
تحت نظرش یكی از غولهای حوزه سرمایهگذاری است خودش هم از
جمله زنان قدرتمند دنیا به شمار میرود .ابیگیل جانسون سالها است
كه در رتبههای مختلف فهرست قدرتمندترین زنان دنیا كه توسط
نشریه فوربز منتشر میشــود حضور دارد و مدام در حال كم كردن
فاصله خود با رتبههای باالی این جدول بوده است .در سال  2018او
در مقام پنجمین زن قدرتمند دنیا قرار گرفت .نشریه فوربز در مطلبی
به شخصیت مدیریتی ابیگیل جانسون پرداخته .او چندان در رسانهها
حضور پیدا نمیكند اما برخی از حرفها و ســخنرانیهایی كه كرده
است در نشــریه فوربز تبدیل به راهنمایی شده از هفت محوری كه
مدیر یكی از بزرگترین شركتهای مالی دنیا در مسیر مدیریتش آن
را دنبال میكند .ترجمه این مطلب را در این بخش میخوانید.
نام او شــاید به اندازه ســایر میلیاردرهایی كه هر از گاهی تیتر
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روزنامهها و مجلهها را به خودشان اختصاص میدهند برای همه آشنا
نباشد .اما ابیگیل جانسون یكی از قدرتمندترین زنان در حوزه مالی
اســت .جانسون ،مدیر شركت خدمات مالی فیدلیتی اینوستمنتس
است؛ یك صندوق ســرمایهگذاری مشترک كه توسط پدربزرگش،
ادوارد سی جانسون تاسیس شده بود .او تا حد امكان تالش كرده تا از
دیدرس رسانهها دور بماند و این حركت آرام و بیصدا را از همان سال
 1988كه به عنوان تحلیلگر به شركت فیدلیتی پیوست ادامه داده
است .او به ندرت با مطبوعات در ارتباط بوده اما در بازهای از زمان در
مورد بزرگترین مواردی كه بر حرفهاش تاثیر داشتهاند صحبت كرد و
اینكه خودش از این تجربیات چه درسهای مدیریتیای گرفته است.

1

كار هرگز به پایان نمیرسد

عقیده همه بر این بود كه پس از كنار كشیدن پدر
ابیگیل یعنی ادوارد ند جانســون از مقام مدیرعاملی
شــركت او جایش را خواهد گرفت .اما جانســون از رضایت دادن به
گرفتن این نقش یا رضایت از آن فاصله زیادی دارد .خودش میگوید:
«مهم نیســت كه چقدر در یك شــركت به مقام ارشد برسید ،مهم
نیست چقدر به نظرتان از عهده این كار خوب برمیآیید ،موضوع این
است كه كار شــما هیچ وقت تمامی ندارد .هر روز كه از خواب بلند
میشوید دنیا در حال تغییر است و مشتریانتان تقاضاهای بیشتری
از شما دارند .رقیبانتان با انجام كارها و خدمات بیشتر تحت فشارتان
میگذارند و اینجا و آنجا به شما ضربه میزنند».
او آماده چالش است .در واقع اگر تقاضای مشتریان و فشار رقبا را
برابر با شیب تند یك كوه در نظر بگیریم ،میتوانیم جانسون را ببینیم
كه با آسودگی دارد راهش را به سوی قله طی میكند« :هر روز باید با

«آدمهای زیادی شما را نصیحت میكنند و بسته به اینكه چقدر با شما آشنایی دارند این نصیحتها ممكن است
كارآمد یا ناكارآمد باشند ».او به این نتیجه رسیده كه فقط خودتان هستید كه در نهایت میتوانید آنچه را برایتان بهترین
است انتخاب كنید« :دست آخر این شمایید كه خودتان را بهتر از هر كس دیگری میشناسید».

انرژی تازه و ایدههای جدیدی از جا بلند شوید تا بتوانید چیزی برای
ارائه داشته باشید و سازمان را به جلو هل بدهید».

2

به غرایزتان اعتماد كنید

3

ارتباطات موثر برقرار كنید

4

امور خرد را سامان بدهید

5

غافلگیری هیچوقت خوب نیست

یا به خاطر رشــتهای كه در دانشگاه خوانده بود یا
مسیر پرچالشی كه در دوران كارش در شركت فیدلیتی
پشــت سر گذاشت یا شاید حتی به خاطر تجربهاش در حفظ تعادل
زندگی شخصی و رسیدگی به فرزندانش و زندگی حرفهای ،آموخته
است كه «آدمهای زیادی شما را نصیحت میكنند و بسته به اینكه
چقدر با شما آشــنایی دارند این نصیحتها ممكن است كارآمد یا
ناكارآمد باشند ».او به این نتیجه رسیده كه فقط خودتان هستید كه
در نهایت میتوانید آنچه را برایتان بهترین است انتخاب كنید« :دست
آخر این شمایید كه خودتان را بهتر از هر كس دیگری میشناسید».
در ماه آگوســت ســال  2012ابیگیل جانسون از
ســمت نظارت بر كســبوكار و مدیریت داراییها به
ریاست شركت فیدلیتی فایننس سرویسز ارتقا پیدا كرد .این نقش
جدید نیازمند تعدیل و سازگار كردن سبك مدیریتی او بود چرا كه
داشــت از رهبری گروهی كه ذره به ذره آن را میشــناخت قدم به
عرصهای بزرگتر و عملیتر میگذاشــت و با نوع مدیریتی وسیعتر
از آنچه قبال در اختیار داشــت وارد میشد« :در این موقعیت جدید
متخصصان بسیار زبدهای در حوزه فروش بازاریابی بودند كه باید به
من گزارش میدادند و هزاران تماس از ســوی نمایندگان شركت به
من وصل میشــد ».او به این نتیجه رســید كه باید در تعامالتش با
كاركنان بسیار سنجیدهتر از قبل عمل كند« :باید میآموختم كه با
گونههای بسیار مختلفی از مدیران در حوزههای بسیار متنوع ارتباط
برقرار كنم كه هركدام اولویتهای گوناگونی داشتند و این یك چالش
مدیریتی بســیار جدی بود ».او خودش را وقف همین كار كرد و به
همین خاطر به عنوان مدیری با اعتماد بهنفس و با توان همدردی باال
یشود.
شناختهم 
در تابستان بین فارغالتحصیلی از دبیرستان و آغاز
ســال اول كالج ویلیام اسمیت ،جانسون اولین كارش
را در فیدلیتی به عهده گرفت ،ثبت سفارش مشتریان« :من مسئول
پر كردن فرم درخواســتها بودم و سفارشهای آنها باید طبق آنچه
میخواستند منتقل میشد .كار بسیار ابتدایی و سادهای بود اما به من
این فرصت را داد كه ببینم مسئولیت یك مورد خیلی مهم در زندگی
دیگران بر عهده من است و باید مطمئن شوم كه آنچه میخواهند به
بهترین شكل و عینا محقق شود».

هدفگذاریمان خوب عمل كردهایم؟ برای رســیدن به جواب این
سوالها او نیاز داشت كه همه اطرافیانش شفاف باشند« :من همیشه
میخواهم كه اهدافم بسیار سرسختانه و روشن وضع شوند و بعد به
پیشرفتی اندازهگیریشده برای رسیدن به این هدفها متعهد شویم.
من از غافلگیری خوشــم نمیآید حتی اگر غافلگیری از نوع خوبش
باشــد ».او از همه مدیرانش انتظار دارد كه همیشه بر آنچه زیر نظر
آنها است احاطه داشته باشند و قادر باشند با جزئیات كامل بگویند كه
چگونه میتوان سازمان را به سمت اهداف تعیینشده به پیش راند.

6

نگذارید دستاندازها از مسیر خارجتان كند

از زمان انتصاب جانسون تاكنون ،بزرگترین چالش
او از دســت رفتن دو مشــتری مهم این شركت بوده
است ،تجربهای كه او «بسیار دشــوار ،دردناك هم برای شخص من
و هم دیگران» توصیف میكند .این شكســت به او آموخت كه باید
از شیوهای بسیار مســتقیمتر و جدیتر در مدیریتش استفاده كند:
«زمانهایی پیش میآید كه باید قدم پیش بگذارید و ســازمان را به
مسیر درستش برگردانید ».جانسون به جای اینكه در پس ناراحتی و
سختی پیشآمده از این شكست سنگر بگیرد نشان داد كه حاضر است
هر كار الزمی را برای اصالح كردن مسیر انجام دهد.

7

همیشه پیش رو را ببینید

پــدر ابیگیل كه همــواره به عنــوان یك متفكر
كســبوكار خالق به او ارجاع داده میشود ،باعث شد
كه او از ســنین پایین كنجكاو و به خالقیت متعهد باشد .او همیشه
مشتاق آموختن بوده ،كارها را به پیش میبرد ،در پی پیشرفت مداوم
است و در فكر نوآوری و راهكارهای خالقانه است« :من فقط میتوانم
امیدوار باشــم كه به اندازه خالقیتی كه پدرم در كار داشت از خودم
خالقیت نشــان دهم .اما تاثیر این حرف او همیشه با من است :فكر
نكن كه پاسخها همیشه در قالب كاری كه بقیه دارند انجام میدهند
خودش را نشــان میدهد .گاهی این اتفاق هم میافتد اما باید ورای
اینها فكر كنی .باید فكر كنی كه پاسخ درست برای سازمان تو ممكن
است چیزی باشد كه قبال انجام نشده باشد .دست پیدا كردن به این
پاسخ و سر درآوردن از مسیر موفقیت به تو و تیمت بستگی دارد».

منمسئول
پر كردن فرم
درخواستها بودم
و سفارشهای
آنها باید طبق
آنچهمیخواستند
منتقل میشد .كار
بسیار ابتدایی و
سادهای بود اما
به من این فرصت
را داد كه ببینم
مسئولیتیك
مورد خیلی مهم
در زندگی دیگران
بر عهده من است
و باید مطمئن
شوم كه آنچه
میخواهند به
بهترین شكل و
عینامحققشود

شیوه جانســون به عنوان یك رهبر این است كه
ســواالت زیادی بپرسد و به پاســخهایی كه دیگران
میدهند بســیار بیندیشــد .اگر كار دارد خوب پیش می رود ،چرا
دارد خوب پیش میرود؟ اگــر خوب پیش نمیرود باید چه كنیم؟
ایدههای تازهای كه میتوانیم امتحانشان كنیم و توسط آنها به هدف
برسیم چیســت؟ اصوال هدفهای درســت كدامها هستند؟ آیا در
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تجـربــه

آنچه در اجالس داووس  2019گذشت

آینده کار و  5توصیه
«جهانیسازی :شکلدهی به یک معماری جهانی در عصر انقالب صنعتی چهارم»؛ این محور اصلی برگزاری اجالس داووس در ابتدای سال  2019بود .چطور قرار است
جهانیسازی برای همه موثر باشد و نهتنها برای عدهای انگشتشمار؟ این سوالی بود که قرار بود شرکتکنندگان در بخشهای مختلف این اجالس از زوایای گوناگون به آن
بپردازند .آنچه در مورد داووس در خبرها پررنگتر بود غیبت شماری از سران کشورها بود .شرکت نکردن دونالد ترامپ و ترزا می و برخی چهرههای برجسته سیاسی در داووس
 2019خبرساز شد اما جدای از این مورد ،نشستهای تخصصی داووس کار خودشان را کردند .حاال مدتها است که مجمع جهانی اقتصاد بر روی موضوع انقالب چهارم صنعتی
تمرکز کرده است و یکی از مهمترین موضوعات در این حوزه مسئله کار است.
با پررنگ شدن بیشتر تکنولوژی هر سال بیشتر از سال قبل مسئله فرصتهای شغلی و مهارتهای مورد نیاز برای آینده مورد توجه کارشناسان قرار میگیرد .هرچه پای
کامپیوتر ،فضای مجازی ،هوش مصنوعی و انواع فناوری بیشتر به محیط کار و کسب درآمد کشیده میشود ،این سوال پررنگتر میشود که برای شغلهای آینده چه
مهارتهایی بیشتر مورد نیاز است و اصوال چه شغلهایی که ما میشناسیم قرار است باقی بمانند و کدامها کمکم به تاریخ میپیوندند .با پایان گرفتن اجالس داووس ،مجمع
جهانی اقتصاد به  5نمونه از راهنماییهایی که چهرههای کسبوکار و سیاست در مورد آینده کار و آنچه باید انجام شود ،گفته بودند اشاره کرده است که ترجمه آن را در این
بخش میخوانید.

درآورند .قانون شماره یک معلمی این است :کمک کن آدمها بهتر از تو شوند».

هوشمندانه است که آدمهای باهوشتر از خود را استخدام کنید
این پندی است که جک ما ،رئیس هلدینگ علیبابا دارد« :وقتی من آدمها را استخدام
میکنم ،کسانی را استخدام میکنم که از من باهوشتر باشند .کسانی که چهار یا پنج سال
بعد بتوانند رئیس من باشند .من از کسانی خوشم میآید که مثبت هستند و هیچوقت
تسلیم نمیشوند ».از نظر او بهترین آدمها کسانی هستند که خوشبیناند و مدام گالیه
نمیکنند .ما همچنین به این نکته اشاره کرد که او  2سال توانست در جهان تجارت دوام
بیاورد چون در دوران قبلی زندگیاش معلم بوده است« :شما همیشه در پی این هستید
که دانشآموزانتان بهتر از شما باشند .میخواهید مثال شهردار شوند نه اینکه سر از زندان
136
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کارگران «یقهجدید» آینده کار هستند
جینی رومتی ،مدیرعامل شرکت آیبیام میگوید که همراه با ادامه پیدا کردن روند
اتوماتیک شدن کارها ،سرعت ایجاد شکاف در مهارت بیشتر میشود و حاال ترس ناامنی
شــغلی یک ترس واقعی است« :وقتی از بحران مهارت صحبت میکنم واقعا به این باور
دارم که شغلهای آینده به صورت صددرصدی تغییر خواهند کرد ».اما او میگوید که فائق
آمدن بر این بحران ناممکن نیست.

رومتی میخواهد توسعه مدل جدیدی از حرفه و آموزش را ببیند :یقهجدید ،نه یقهآبی یا یقهسفید .این یعنی سرمایهگذاری
بر روی توسعه مهارتها و واکنش نشان دادن بهموقع به سپهر در حال تغییر کار .همچنین این موضوع به معنای رهایی از
قالبها و مدلهای سنتی جذب کسانی است که چهار سال درس خواندهاند یا مدارک دورههای باالتر را دارند.

چهار روز کار در هفته
در یکی از نشستهای مربوط به آینده کار ،آدام گنت ،روانشناس و استاد
دانشگاه وارتن پنسیلوانیا گفت« :فکر میکنم تجربه نشان داده است که اگر
ساعت کاری را کاهش دهیم آدمها قادر میشوند که تمرکز موثرتری بر روی
کارشان بگذارند و اغلب دست به تولیدات با کیفیت بهتر و خالقیت بیشتری
میزنند .این کارکنان نسبت به سازمانی که حاضر شده است نسبت به آنها
انعطاف بیشــتری به خرجدهد و نشان میدهد که برای زندگی شخصی
و خانوادگی آنها احترام قائل است احساس وفاداری بیشتری دارند ».نکته
مهم در این ســخنرانی توجه به سالمت روان و کاهش استرسهای کاری
بود .برای ورود به دنیای جدید کسبوکار زمان آن رسیده است که بر روی
تواناییهای بالقوه نیروی کار و شکوفا شدن خالقیتهای آنها تکیه کرد و
کاهش دادن ســاعت کاری یکی از همان کارها است .این روانشناس در
سخنرانی خود ایده چهار روز کار در هفته را مطرح کرد .ایدهای که در یک
شــرکت نیوزیلندی برای یک سال به اجرا درآمد و پس از مشاهده نتیجه
کار شرکت اعالم کرده است که قرار است از این مدل جدید به صورت دایم
استفادهکنند.
رومتی میخواهد توسعه مدل جدیدی از حرفه و آموزش را ببیند :یقهجدید ،نه یقهآبی
یا یقهسفید .این یعنی سرمایهگذاری بر روی توسعه مهارتها و واکنش نشان دادن بهموقع
به سپهر در حال تغییر کار .همچنین این موضوع به معنای رهایی از قالبها و مدلهای
سنتی جذب کسانی است که چهار سال درس خواندهاند یا مدارک دورههای باالتر را دارند.
رومتی میگوید« :به عنوان یک شــرکت برایمان بســیار اهمیت دارد که اگر این
موضــوع را حل نکنیم ،اگر بر روی جریان مهارت با ســرعتی که همین حاال دارد پل
نزنیم ،به زودی ناامید خواهیم شــد و بنابراین باید این کار را انجام دهیم و باید برای
آدمها مسیری بسازیم».
توضیح :اصطالح «کارگر یقهســفید» را آپتون سینکلر ،نویسنده آمریکایی در دهه
 ۱۹۳۰ابداع کرد که به کارهای دفتری ،اداری و مدیریتی در طول دهه  ۱۹۳۰اشاره دارد.
کارگر یقهآبی عضوی از طبقه کارگر است که به کارهای یدی اشتغال دارد و به صورت
ســاعتی حقوق میگیرد یا برای انجام دادن و تمام کردن کاری مشخص .این اصطالح
اولبار در  ۱۹۲۴استفاده شد .در تقسیمبندیهای کاری و اجتماعی معموال یقه سفیدها
و یقه آبیها را در برابر هم قرار میدهند .آنچه مدیرعامل شرکت آیبیام از آن با عنوان
«یقهجدید» یاد میکند در واقع به این معنا است که دیگر زمان جدا کردن کارکنان بر
اساس رنگها گذشته است و برای عصر جدید کار باید به دنبال مهارتهای تازه و نیروهای
کار تازهای بود که دیگر نمیتوان آنها را در قالب سنتی پیشین جای داد.

استخدام زنان در مشاغل فنی باعث میشود که ماشینها هم کارآمدتر باشند
آلن بلو ،یکی از موسسان شرکت لینکدین و قائم مقام بخش محصوالت این شرکت
یادآورد میشود که هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در حال تبدیل شدن به زیربنای

ساخت انواع تکنولوژی هستند ،از تلفن گرفته تا بانکداری و تولید بسیاری از محصوالت و
انجام بسیاری از فعالیتهای دیگر.
او میگوید« :همینطور که به پیش میرویم مهم است که تکنولوژی مورد نیازمان را
به شیوه درست طراحی و تولید کنیم ».او به هنگام این صحبتها اشاره کرد که اساس
الگوریتمهایی که در حال حاضر از آنها استفاده میکنیم همان اساسی است که توسط
مردان سفیدپوست طراحی و ساخته شده است.
بلو معتقد است که تکنولوژی میتواند به صورت مثبت از انعطافپذیری فضای کار
حمایــت کند .تکنولوژی ،آموزش آنالین ،از طریق ویدئو و آموزش در زمان غیرواقعی
(با فاصله زمانی از ارائه آموزش) را ممکن میکند .برخی از تکنولوژیها هم هستند که
به مردم اجازه میدهند با کار کردن از راه دور بتوانند تعادل بیشــتری در زندگیشان
برقرار کنند .بلو در مورد تکنولوژی و زنان میگوید« :ما مدام بیشتر و بیشتر به آموزش
ماشــینی وابسته میشویم که به ما کمک میکند انتخابهای بهتری داشته باشیم.
زنان باید حضور داشته باشند تا به ماشینها کمک کنند که انتخابهای بهتری داشته
باشند».

بر روی آموزش جوانان و بیکاران سرمایهگذاری کنید
موریل پنیکاد ،وزیر کار فرانســه برنامهاش را برای دوباره مهارتآموزی تشــریح
کرد که شــامل اعطای سالیانه  500یورو به کارکنان برای انتخاب برنامهای است که
میخواهند در آن آموزش ببینند .او گفت« :امروز دسترســی به ســرمایه آسانتر از
دسترســی به مهارت است .بسیاری از شهروندان ما فکر میکنند که قربانی جهانی
شدن و تکنولوژی هستند .وقتی فرمان در دست شما نیست ،تغییر همیشه برایتان
خطر محسوب میشود .باید کنترل را در دست بگیرید ،باید قادر باشید آینده خودتان
را انتخاب کنید».

نجاتیافتگان چالشهای روحی برای کسبوکار مناسب هستند
ســامت روان یکی از موارد مطرح شــده در اجالس داووس بود .در حوزه شکستن
تابوهای بیهوده و خلق محیط کاری حمایتگرانهتر ،سالمت روان هم یکی از موضوعاتی
بود که مورد توجه قرار گرفت .جان فلینت ،مدیرعامل شرکت ( HSBCیکی از بزرگترین
ســازمانهای بانکداری و مالی در دنیا) اشاره کرد که بازماندگان مشکالت روح و روان را
باید به عنوان دارایی نگریســت« :آنهایی که از چالشهای روانی بهبود مییابند معموال
انعطافپذیری و توانمندی بیشتری دارند ».به عقیده او بانکها باید تبدیل به سالمتترین
سیستم انسانی شوند؛ تالشی که نه به خاطر ایجاد احساس خوب در بقیه بلکه به خاطر
باال رفتن عملکرد باید صورت بگیرد.
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چه در یک سازمان کوچک سه نفره کار کنید چه در سازمانی با سه هزار نیرو ،در واقع
تیم وقتی به موفقیت میرسد که همه نقششان را بازی کنند و برای همین است که
هر نقش (هر نفر) باارزش و مهم است.

تجـربــه
اهمیت نقشها و آدمها در کار تیمی

انگار تئاتر بازی میکنید
وقتینقشتان
(کاری که به صورت
مشخصانجام
میدهید) را به
شغلتانترجیح
میدهید،ممکن
است اوضاع به هم
بریزد .این گونه
است که اهداف
شخصی شما از
اهداف سازمانتان
مهمتر میشود.
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مایک رابین ،یکی از متخصصان حوزه کســبوکار است که
برای نشریه فوربز یادداشت مینویسد .او در تازهترین یادداشتش
در این نشریه به توصیف تجربهاش از تماشای یک تئاتر موزیکال
پرداخته است و اینکه این تجربه چطور به او یادآوری کرده است
که نقش تکتک آدمها در کار تیمی برای رســیدن به موفقیت
اهمیت دارد .آنچه میخوانید ترجمه همان یادداشت است.
چند ماه پیش این شانس را داشتم تا به تماشای تئاتر موزیکال
آناستازیا در برادوی بروم .برای یک سفر کاری به نیویورک رفته
بودم و دختر  10ســالهام ســوزی هم همراهم بود .بلیت را در
آخرین ساعات پیدا کردیم و اتفاقا توانستیم ردیف جلو بنشینیم
که هم بــرای من و هم دخترم تجربهای تــازه و منحصربهفرد
بود .به خاطر جایی که نشســته بودیم و طراحی صحنه ،نهتنها
میتوانستیم بازیگران را کامال از نزدیک ببینیم بلکه میتوانستیم
ناظر بر جایگاه نوازندگان هم باشیم که تجربهای تماشایی بود.
همان اندازه که از داستان نمایش و تماشای بازیها به هیجان
آمده بودم ،از استعداد خارقالعاده و هماهنگی کار و ارتباط دقیق
نوازندگان با جریان نمایش هــم تحت تاثیر قرار گرفتم .معلوم
است که در موزیکالهای قبلی هم میدانستم نوازندگانی در کار
هستند اما آن شب ،با نشستن در آن ردیف بود که تازه به نقش
مهم و حیاتی این نوازندگان و تمامی کســانی که در اجرا دست
داشتند پی بردم .انگار قبل از آن به این موضوع واقف نبودم.
اگر به تماشای یک نمایش ،رخداد ورزشی یا کنسرت بروید
به احتمال زیاد پیش از هر چیز آنهایی که روی صحنه هســتند
نظرتان را به خودشان جلب میکنند .اما به کسانی که در پشت
صحنه کار میکنند تا چنین رویداد فوقالعادهای شــکل بگیرد
چندان توجه نمیکنید.
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JJتفاوت بین «شغل» و «نقش» شما
چه در یک ســازمان کوچک ســه نفــره کار کنید چه در
سازمانی با سه هزار نیرو ،در واقع تیم وقتی به موفقیت میرسد
که همه نقششان را بازی کنند و برای همین است که هر نقش
(هر نفر) باارزش و مهم است.
اغلب مردم وقتی به شغلشــان فکــر میکنند به آن کاری
فکر میکنند که انجامش میدهند :مهندسی ،فروش ،مدیریت
پروژه ،بازاریابی ،منابع انسانی ،طراحی ،امور مالی و . ...هرچند
این کارها توصیفی است از آنچه انجام میدهید و عنوان شغلی
شــما به شــمار میرود اما در واقع این شغل شما نیست .اگر
شما بخشی از یک تیم باشید ،نقشی مشخص دارید که همان
کاری است که انجام میدهید .شغل شما در واقع این است که
برای رســیدن به هدف و ماموریت تیم و در نهایت شــرکتتان
کمک کنید.
به بیان دیگر شــما در آن شغل هستید تا هرچه از دستتان
برمیآید انجام دهید تا تیم شــما برنده شود .چالش اصلی در
این زمینه این اســت که اغلب آدمها به نقشی که دارند مغرور
هستند و میخواهند آن را به خوبی انجام بدهند که البته بسیار
هم عالی اســت با این حال وقتی نقشتان (کاری که به صورت
مشخص انجام میدهید) را به شغلتان ترجیح میدهید ،ممکن
است اوضاع به هم بریزد .این گونه است که اهداف شخصی شما
از اهداف سازمانتان مهمتر میشود.
جرئــت و تعهد باالیی الزم اســت اما به هر حال باید به یاد
داشت که سازمانها و تیمها از کسانی تشکیل شدهاند که این
تفاوت ساده اما مهم را درک کنند ،کسانی که بفهمند تکتک
افراد یک تیم یک نقش واحد و حیاتی اما در قالبهای مختلف
دارند .این افراد هســتند که میتوانند کارشــان را در باالترین
سطح و در همدالنهترین محیط کاری انجام دهند.
چنــد ماه پیش در آن تئاتر موزیکال برادوی ،بازیگران روی
صحنــه ،به خصوص بازیگران اصلی اکثر توجه من ،ســوزی و
تمامی تماشاگران حاضر در سالن را به خود جلب کردند .با این
حال بدون حضور نوازندگان ،طراح لباس و صحنه ،مســئوالن
نور و فنی ،مدیر صحنه ،راهنمایان سالن ،تیم تبلیغاتی که این
تئاتر را معرفی کرد ،کنترلکنندگان بلیت ورودی و بسیاری از
کسان دیگر ،چنین تئاتری نمیتوانست به روی صحنه برود و
ما هم نمیتوانستیم به تماشای آن بنشینیم.
به یاد داشــتن اینکه حضور هر نقش و هر فرد در تیم برای
رســیدن به موفقیت نهایی ضروری است یک اصل ساده است
و در عین حال مهم اســت که آن را به خاطر داشته باشیم .به
یاد داشــتن این نکته ســاده و مهم و عمل کردن بر اساس آن
میتواند تیم و سازمان شــما را به موفقیت در باالترین سطح
ممکن برساند.

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

بیتکوین به زبان آدمیزاد
چطور بیتکوین  -و تکنولوژی پشت آن بالکچین  -جهان تجارت را متحول میکند
و این چه معنایی برای کسبوکار شما دارد؟

آیندهپژوهی
[ آینده فضا ]

نه ،چین برنده مسابقه فضایی آینده نیست
غرب میخواهد با تجاریکردن فعالیتهای فضایی همچنان دست باال را داشته باشد

آدام مینتر
گزارشگر حوزه فضایی

گ
منبع   بلومبر 

چرا باید خواند:
چین در حال گرفتن
تمام حوزههای
اقتصادی و فناوری
جهان است و جدال
فضاییای را شروع
کرده که زمانی حوزه
عملچندکشور
پیشرفته معدود بود.
مسیریکهچین
میرود برای تمام
کارآفرینان و فعاالن
نالمللی
اقتصادیبی 
جذاب است.
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چند هفته پیش ،چین با موفقیت فضاپیمای چانگ ای 4 -را بر روی
دیگر ماه نشاند ،یک دستاورد فناورانه تحسینبرانگیز که از ظهور چین
در مقام یک قدرت بزرگ جهانی میگفت .قابلدرک است که برخی از
دانشمندان چینی یک گام موفقیتآمیز برداشتند و البته تا جایی جلو
رفتند که به روزنامه نیویورک تایمز گفتند «ما مردم چین کاری کردهایم
که آمریکاییها هیچوقت شهامتش را نداشتند».
اینطــور با افاده صحبتکــردن از روح رقابت با یک قدرت بزرگ
فضایی اســت که برنامه فضایی چین را به حرکــت وامیدارد .چین
این واقعیت را کتمان نمیکند که خیلی کم بهدنبال گسترش دانش
و کرانههای بشری است؛ این کشــور امیدوار است که در مقام قدرت
فضایی مسلط جانشین آمریکا شــود .و اگر هنوز دهه  1960بود که
آژانسهای فضایی آمریکا و شــوروی بهصورتی خصمانه علیه یکدیگر
رقابت میکردند ،جیبهای پرپول چین و تمرکز و طریق روشــمند
برای تسخیر بهشتهای خارج از زمین شاید این کشور را برنده آن روز
میکرد .اما حقیقت این است که بهلطف توسعه در یک نوع پویایی فنی
در صنعت فضایی تجاری آمریکا که سریع نیز رو به جلو حرکت میکند،
چین طی دهههای پیش رو ،تقریبا با اطمینان نایبقهرمان خواهد بود.
این حرف بدین معنی نیســت که جمهوری خلق چین پیشرفتی
در تالشهای خود برای بهرهبرداری از ماه و تبدیلکردن آن به معادل
خارج از جو پایگاهش در دریای جنوبی چين (اعترافی که یه پیجیان،
رئیس برنامه فضایی ماه چین آشکارا گفته است) نخواهد داشت .چین
در اواخر امسال ماموریتی خواهد داشت برای آوردن نمونههایی از ماه.
این کشــور برنامهریزی کرده اســت که طی دهه آینده ،یک ایستگاه
فضایی ،یک کاوشگر مریخ ،چند ماموریت فضایی و یک کاوشگر سیاره
مشتری را ارائه کند ،در حالی که توسعه راکتهای قابل پرتاب مجدد و
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دیگر وسایل حملونقل فضایی را هم ادامه خواهد داد تا دسترسیاش
به فضا را بهبود بخشد .هدفگذاری کرده است که یک ماموریت فضایی
انســانی هم برای سال  2030داشته باشد و تا نیمه قرن اخیر هم یک
مستعمره دائم در فضا تاسیس کند.
برعکــس ،بلندپروازیهای خود ناســا محدود به نظر میرســد.
فضانوردان آمریکایی مدار پایین زمین را از آخرین باری که ســفینه
آپولو در ســال  1972روی ماه نشست ترک نکردهاند ،در عین اینکه
آمریکا با کنار گذاشتن فضاپیمای اسپیس شاتل ،توانایی پرواز به ایستگاه
بینالمللی اسپیس استیشن را که با پول مالیاتدهندگان این کشور
ساخته شده بود ،از دست داده است .در بیشتر مواقع ،روسای جمهور
جدید آمریکا اولویتهای فضایی را تغییر میدهند و ناسا را وامیدارند
ماموریتهای پرهزینه خود را که سالها برای آنها برنامهریزی شده،
لغو کند یا دوباره طراحی کند .بدتر اینکه بســیاری از اعضای کنگره
آمریکا هنوز به ناسا بهعنوان ابزاری برای خاصهخرجیهای بیهوده به
نیت جلب آرا نگاه میکنند تا از نظر سیاســی با حوزههای انتخاباتی
ارتباط برقرار کنند.
اما این حرفها نمیتواند تمامیت برنامه فضایی آمریکا را توصیف
کند .از اواســط دهه  ،2000وقتی که کنگره به ناسا ماموریت داد که
مشــارکت با بخش خصوصی را شروع کند ،مهمترین نقش این نهاد
مشاوره شرکتهای فضایی خصوصی و شریک سبدهای سرمایهگذاری
در حوزه فضا بوده است .در عین حالی که شرکت فناوریهای اکتشاف
فضایی متعلق به ایالن ماســک  -یا همان شــرکت اسپیس ایکس -
توجهات زیادی به خود جلب کرده ،صنعت فضایی تجاری اکنون دارای
دههها شرکت در این حوزه است که روی طیف گستردهای از پروژهها،
از ماهوارههای کوچک تا اکتشاف در ماه ،کار میکنند .نتیجه چشمگیر
بوده است :طبق تخمین خود ناسا ،هزینه ساخت موشک فالکون  9که
اصطالحا خر حمال سفینههای فضایی در شرکت اسپیس ایکس است،
کمتر از  10درصد هزینهای اســت که اگر خود ناسا میخواست آن را
بسازد پيدا ميكرد .البته بحث فعالیتهای فضایی در شرکت اسپیس
ایکس فقط مسئله پول نیست و این شرکت توانسته دانش فنی و علم
زیادی را نیز به فضانوردی اضافه کند.
این فعالیتهای بخش خصوصی و حوزه تجاری فضانوردی باعث
شده صنعت فضایی آمریکا رونق دوباره بگیرد و بتواند به بهرهوریای
دســت پیدا کند که نه چین و نه هیچ کشور دیگری نتواند از آن جلو
بزند .در بخش فضایی چین ،دولت کامال دست باال را دارد و این کشور
اصال نشــان نداده که ظرفیت دارد که بخش خصوصی خود را درگیر
فعالیتهای حــوزه فضایی کند .اگر اوضاع نیز چنین پیش برود ،یک
بخش فضایی در این کشور فعال خواهد بود که بهدلیل مسائل سیاسی
و پوپولیستی دست به انجام پروژههای فضایی میزند و به همین خاطر،
توان رقابت با صنعت فضایی کشــورهای غربــی را تا دهههای آینده
نخواهد داشت.

به همان ترتیب که بیشتر آمریکاییها بهسمت سرگرمی با تلفن همراه و سرگرمیهای آنالین حرکت میکنند،
مدیران شرکتها در صحنه رسانهای نیز دریافتهاند که در حال رقابت برای بهدستآوردن منبعی هستند که
بهسرعت در حال کاهش است :توجه مصرفکننده.

[ آینده بازی ]

آینده بازیهای ویدیویی روی ابرها

یک نوع نتفلیکس برای صنعت گیم پا خواهد گرفت
اخیرا ،وقتی کری بردت متوجه شــد که طوفان زمستانی جیا باعث
شده که مدارس با دو ساعت تاخیر شروع شوند ،این فرصت را غنیمت
شــمرد تا کمی پیوندهای خانوادگی را محکمتر کنــد .بردت و دختر
پنجســالهاش تلپ جلوی تلویزیون افتادند تا صبح خود را با هم با بازی
«ماینکرافت» بگذرانند ،یک بازی اکتشافی شبیه به لگو که بازیکنان با
آجرهای مجازی ساختمان میسازند.
او میگوید« :ما تمام این بازی را با ایکسباکس انجام دادیم .در بازی
ماینکرافت یک خانه با هم ســاختیم ،غولها را پیدا کردیم و جزئیات
بازی را کشف کردیم».
اولین باری که بردت بازی را شروع کرد ،منتظر شد تا «ماینکرافت»
را دانلود کند و قبل از راهاندازیاش روی دســتگاه ایکسباکس نصبش
کند .اما حاال که دخترش بهاندازه کافی بزرگ شــده تا بتواند بازیهای
بزرگساالنهتری انجام دهد ،آن انتظار
به چیزی مربوط به گذشــته تبدیل
شده است.
شــرکتهای بــزرگ از جملــه
«مایکروسافت» و «ورایزن» در حال
پیداکردن راهی هســتند که دانلود
بازیها را با خدمات گیم اینترنتپایه
جایگزین کننــد و امیدوارند همان
کاری را با بازیهای ویدیویی بکنند که
شرکت «نتفلیکس» و «اسپاتیفای»
با ویدیو و موسیقی کردهاند .بهجای
اینکه بازیها مستقیما از روی یک ابزار اجرا شوند ،بازیهای با کیفیت
باالی آینده میتوانند با فناوری استریمینگ از یک مرکز داده انجام شوند،
مرکز دادهای که محاسبات و پردازش تصاویر بازیها بهوسیله سرورهای
قدرتمند کیلومترها دورتر انجام میشود و نتیجه آن بهصورت آنالین روی
گوشیها ،رایانهها و کنسولها به نمایش درمیآید.
بازیهای رایانهای برخالف شکلهای منفعل رسانهای همچون فیلم و
موسیقی ،برای استفاده در اینترنت نیاز به فناوریهای کنشمندی دارند
که بتوانند اعمال بازیگران را از راه دور تفســیر کنند ،سپس آنها را در
چند هزارم ثانیه پردازش کنند و نتایج را به بازیکنان و همزمان به رقبای
آنها بازگردانند.
این چالش سالها مانع گیمرها و شرکتهای سازنده بازی بوده است.
اما با پیشرفت در قدرت محاسبه ،بهرهگیری از اینترنت پهنباند سریع
و سرمایهگذاریهای جدید بهوسیله غولهای فناوری ،آنچه زمانی یک
هدف فنی و فرهنگی دستنیافتنی برای صنعت بازی بود حاال بیشتر از
هر زمان دیگری در یک دهه گذشته در دسترس به نظر میرسد.
یوسوکه ماتســودا ،رئیس شرکت سازنده بازی «اسکور انیکس» ،در
نامهای خطاب به مردم در ســال نوی میــادی ،اظهار کرد« :خدمات
استریمینگ بازی تحریککننده نهایی گذاری ســریع از فروش بازی

روی ابزارها بهســوی مصرف دیجیتال بازی خواهد بود .همچنین خود
استریمینگ برای مدلی تجاری که محور آن اشتراک است به کار میآید،
بنابراین معتقدیم تصمیمگیری درباره اینکه چطور با این روندهای پیش
رو برخورد کنیم ،کلید رشد آینده صنعت بازی خواهد بود».
به همان ترتیب که بیشتر آمریکاییها بهسمت سرگرمی با تلفن همراه
و ســرگرمیهای آنالین حرکت میکنند ،مدیران شرکتها در صحنه
رســانهای نیز دریافتهاند که در حال رقابت برای بهدستآوردن منبعی
هستند که بهســرعت در حال کاهش است :توجه مصرفکننده .حتی
شرکت «نتفلیکس» هم که در زمینه استریمینگ فیلم و سریال فعال
اســت ،اخیرا تایید کرده که بیشتر از اینکه با شرکت رقیب خود یعین
یاُ» رقابت کند ،در حال رقابت بزرگتری با بازی «فورنایت» است.
«اچب 
تحلیلگران میگویند در جنگ برای جلب توجه مصرفکنندگان،
صنایع بازیهایی که بر پایه فناوری
رایانش ابری انجام میشــوند دهها
میلیارد دالر سود به همراه میآورند،
بهعالوه سودی که به ناشران بازیها
میرسد .پشــت صرفا راحتیای که
بازیکــردن از یک ســرور مرکزی
میتواند داشته باشد ،آنچه این فکر را
بسیار جذاب کرده این قابلیت است
که حتی ضعیفتریــن لپتاپها را
هم به دمودستگاه کاملی برای بازی
تبدیلمیکند.
بهگفته برایان نوواک ،تحلیلگر صنعت گیم در موسســه «مورگان
استنلی» ،بازی از یک سرور مرکزی میتواند انجامدادن آن را برای افراد
روی هر دستگاهی که داشته باشند و هرجا که باشند خیلی سادهتر کند:
«این فناوری جدید فرصتی است برای افزایش تعداد بازیکنان با کمتر
کردن موانع واردشدن به حوزه گیمهای بسیار باکیفیت».
شــرکتهای مطرح حوز ه فنــاوری اخیرا در حال رفتن به ســوی
بازیهایی بر مبنای اســتریمینگ با اســتفاده از فناوری رایانش ابری
هستند .شرکت «گوگل» پروژه استریم خود را راهاندازی کرده که همین
اواخر ،نسخه بتای بازی «سفر پرماجرای آیین یک آدمکش» را بهصورت
آنالین و رایگان در اختیار کاربران قرار داده است .شرکت «مایکروسافت»
هم پروژه «ایکسکلود» را راه انداخته و قول داده که استریمینگ بازی
را از طریق اتصال داده تلفن همراه اجرایی کند .همچنین فاش شــده
که شــرکت «ورایزن گيمینگ» هم بهطور اختصاصی برای حضور در
صحنه بازیهای رایانهای تاسیس شده است .برخی از تحلیلگران هم
میگویند شاید شــرکت «اپل» در حال برنامهریزی باشد که خدمات
بــازی مخصوص به خود بر پایه رایانــش ابری را ایجاد کند .حتی غول
خردهفروشی «آمازون» هم گفته است که در حال تالشهای مشابهی
در زمینه بازی است.

برایان فونگ
تحلیلگر حوزه فناوری

ت
منبع   واشنگتن پس 

چرا باید خواند:
صنایعی مثل بازیهای
ویدیوییجهانی
هستند و در میان همه
مردم دنیا مشتریان
خود را پیدا میکنند.
اینکه این بازیها هم
بر پایه اینترنت عمل
خواهند کرد و در
نهایت آنالین خواهند
شد ،هم برای فعاالن
این حوزه جالب است
و هم برای فعاالن
اقتصادی دیگر حوزهها
کهشاهدندهمهچیز
در حال اینترنتی شدن
است.
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آیندهپژوهی
[ آینده بانک ]

انقالب در صنعت بانکداری
سیستم بانکداری آینده چه تغییری خواهد کرد؟
منبع  بانک ر

چرا باید خواند:
صنعتبانکداریکلید
اقتصاد کشور است و
این صنعت هم مانند
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پیشرفتتکنولوژی
تغییرات زیادی را
تجربه کرده است.
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اولین نشــانه انقالبهایصنعتی را میتوان در پیشرفت سریع
تکنولوژی دید .در ســالهای اخیر تکنولوژی با سرعت زیادی تغییر
کرده و زمینه را برای اتوماسیون و تغییر ساختار بازار کار فراهم کرده
است .این تغییرات به اندازهای بزرگ است که برخی تصور میکنند در
آینده مشاغلی مشابه مشاغل امروزی وجود نخواهد داشت و افرادی
میتوانند در دنیای آینده کار کنند که خود را با این تغییرات همراه
کنند و نیازهای دوران آینده را پاســخ دهند .یکی از صنایعی که در
نتیجه پیشرفت تکنولوژی تغییرات زیادی کرده است صنعت بانکداری
است ولی به نظر میرســد این تغییرات همچنان ادامه دارد .نشریه
بانکر در گزارش اخیر خود نوشت :توسعه تکنولوژی تمامی صنایع را
در دنیا متحول کرده است و صنعت بانکداری هم از این قاعده مستثنا
نیست .استفاده از تکنولوژیهایجدید در صنعت بانکداری تغییرات
اساســی و بزرگی را در بخش مالی دنیا ایجاد کرده است و به تدریج
ساختار بانکی و مالی سنتی را از بین برده است .انتظار میرود طی ۵
سال آینده صنعت بانکداری به دلیل بهکارگیری تکنولوژیهایتازه در
جهان با تغییرات زیادی روبهرو شود.
اما در جریان این تحوالت ،یک مســئله هنوز حل نشده است و
آن هــم تامین ایمنی در فعالیتهای بانکی به خصوص فعالیتهای
بانکی غیرحضوری است .به همین دلیل است که در تمامی رسانهها
در مورد ضرورت کار روی این مسئله و افزایش سطح ایمنی در جریان
کار با حساب در اینترنت و به خصوص در فضاهای عمومی صحبت
شده است .سیانان در این مورد نوشت :روزی نیست که یک حساب
بانکی هک نشود یا از یک کارت بانکی یا اعتباری سوءاستفاده نشود
یا حساب بانکی افراد از طریق اینترنت مورد بهرهبرداری قرار نگیرد .ما
تا چه زمانی میتوانیم این سطح باالی عدم امنیت را در نظام بانکی
شاهد باشیم؟
 JJایمنسازی نظام بانکی  
بانکر با اشاره به خبری که سی ان ان منتشر کرد و با توجه به حجم
باالی سوءاستفاده از نظام بانکی آنالین در سالهای اخیر نوشت :اولین
و اصلیترین تغییری که باید در سیستم مالی و بانکی دنیا ایجاد شود،
افزایش سطح ایمنی در جریان فعالیتهای بانکی است .البته در این
سالها گامهایی برداشته شده است ولی هنوز نتوانسته ما را به هدف
غایی و نهاییمان برساند .به عنوان مثال استفاده از کریپتوگرافیهای
پیشــرفته به معنای ثبت تصاویر الکترونیک از صاحبان کارتهای
بانکی و غیره و استفاده از بیومتریکها در فعالیتهای بانکی به معنای
استفاده از اثر انگشت به عنوان رمز اینترنتی کارتها یا شناسایی چشم
فرد .در این صورت است که احتمال دزدی و کالهبرداری در سیستم
بانکی به حداقل میرسد .این تغییرات در نظام بانکی میتواند به مردم
اطمینان دهد که بانک واقعا از درآمد و پول آنها نگهداری میکند و
خطری منابع مالی آنها را تهدید نمیکند .از طرف دیگر با این شرایط
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بسیاری از فعالیتهای بانکی را میتوان حتی بدون اینکه به شعبات
بانکی مراجعه کنیم انجام دهیم و تردد غیر ضروری در شهرها کمتر
میشــود که خود به کاهش آلودگی هوا در شهرها میانجامد .البته
مسئله دیگری هم وجود دارد و آن اطالع رسانی دقیق و صحیح است.
مردم باید در مورد تغییرات ایجادشــده در نظام بانکی آگاهی داشته
باشــندو خود را برای مواجهه با این تغییرات همســو کنند .اگر هر
تغییری در نظام بانکی به منظور افزایش سطح ایمنی حسابها ایجاد
شود ولی مردم از آن استقبال یا استفاده نکنند ،آن طرح کارایی خود
را از دست میدهد.
JJبزرگترین تغییرات نظام بانکی
خالصه با وجود اینکه این صنعت در سالهای اخیر تغییرات زیادی
کرده است ولی سرعت باالی رشد تکنولوژی و صحبت در مورد وجود
بستر برای ایجاد چهارمین انقالب صنعتی به ما نشان میدهد که باید
منتظر تغییرات اساسیتر و بزرگتر در این صنعت باشیم .تغییراتی
که نــه یک دهه و دو دهه آینده بلکه ظرف پنج ســال پیش رو در
صنعت بانکداری دنیا اتفاق خواهد افتاد .حال سوال اصلی این است
که مهمترین تغییرات تکنولوژیکی در صنعت بانکداری طی سالهای
پیش رو چه خواهد بود؟ آیا این پیشرفتها و تغییرات تکنولوژیکی
میتواند صنعت را دگرگون سازد و ساختار آن را تغییر دهد یا خیر؟

1

ایتیامهای بهروزرسانیشده

عرضه ایتیامها تغییرات زیادی را در سیستم فنی
و تکنولوژیکی بانکها ایجاد کرد .این تکنولوژی برای
اولین بار در ســال  ۱۹۶۷میالدی ایجاد و عرضه شد و انتظار میرود
انقالب بعــدی در این صنعت دربرگیرنده روند پرداخت وجوه نقدی
بدون تماس و ارتباط با دستگاهها باشد .چیزی شبیه  applepayیا
 Google walletکه به کاربران اجازه میدهد تا پرداختهای خود
را به صورت آنالین از طریق گوشیهای خود انجام دهند .در سالهای
پیش رو ما با اســتفاده از گوشیهایهوشمند و بدون نیاز به تماس
با دستگاه ایتیام میتوانیم از دستگاه پول نقد دریافت کنیم و این
مسئله هم میتواند احتمال کالهبرداری را به حداقل برساند.
باید در نظر داشــت که تغییرات اساسی در سیستم ایتیامها در
برخی از کشورهای دنیا شروع شده است .مثال در کشور هند از سیستم
شناسایی بیومتریک برای دریافت پول از ایتیامها استفاده میشود و
در دستگاههایایتیام در بانک ملی قطر هم سیستم مشابهی تعبیه
شده است .این تکنولوژیها از طریق محافظت از ایتیامها در مقابل
هک شدن و کالهبرداریهایمختلف ،به امنیت کلی سیستم بانکی
کمک میکند و گام مهمی در جهت تامین امنیت در سیستم مالی
دنیا محسوب میشود.

تغییرات اساسی در سیستم ایتیامها در برخی از کشورهای دنیا شروع شده است .مثال در کشور هند از سیستم شناسایی بیومتریک
برای دریافت پول از ایتیامها استفاده میشود و در دستگاههایایتیام در بانک ملی قطر هم سیستم مشابهی تعبیه شده است .این
تکنولوژیها از طریق محافظت از ایتیامها در مقابل هک شدن و کالهبرداریهایمختلف ،به امنیت کلی سیستم بانکی کمک میکند
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جایگزین شدن بانکها با موسسات

3

تجربه بانکداری مشابه اپل استورها

4

افزایش اتوماسیون و کاهش شمار کارمندان بانکها

بانکها امیدوارند از طریق ارتقای سطح تکنولوژی و
توسعه تکنولوژیکی بتوانند خدمات بیشتر را با سرعت
باالتر به مشتری برسانند و در این روند از شفافیت باالتری برخوردار
باشند .بخش زیادی از منابع بانکی هر ساله صرف تامین امنیت در این
سیستم و تطابق با دیگر اصول مورد تایید در سیستم مالی دنیا میشود
و در چنین فضایی است که موسسات مالی رشد میکنند .موسساتی
که وظیفه خدماترسانی به مردم را بر عهده دارند ولی با قوانین دست
و پاگیر نظام بانکی در کشورها کار نمیکنند .از آنجا که این موسسات
مالی بخش باالتری از منابع مالی خود را برای ارتقای تکنولوژیهای
بخش مالی و بانکی صرف میکنند ،راندمان کاری در این موسسات
باالتر اســت و این موسسات میتوانند خالقانه تر از ابزارهای موجود
بهره بگیرند .بنابراین تا  ۵ســال آینده بانکها را میتوان بدنه مالی و
اقتصادی کالن کشور دانست ولی موسسات مالی کوچک و متوسط
وظایف خرد نظام بانکی را به خود اختصاص میدهند و مردم بیشتر
با این موسسات در تماس خواهند بود.
انتظار میرود تا  ۵سال آینده تجربه مردم در بانکها
مشــابه تجربه آنها در خرید از اپل استورها باشد .زیرا
هماکنون شمار زیادی از مردم هستند که میتوانند اپلیکیشنهای
ســاده بانکداری را دانلود کنند و یا اینکه با دسترســی به ایتیامها
کارهای ساده بانکی خود را انجام دهند ،بنابراین افرادی که به بانک
میروند اغلب به دنبال استفاده از خدماتی هستند که نیاز به ارتباط با
افراد شاغل در آن سیستم را دارد .بنابراین بانکهای آینده باید فضایی
را فراهم کنند که مشــتری بتواند از تمامی خدمات بانک به سادگی
مطلع شود و در صورت نیاز بتواند به سرعت با یکی از کارمندان بانک
ارتباط برقرار کند و ســواالتش را از او بپرسد و راهنماییهایالزم را
دریافت کند .در اپل استور ،کارمندان در فروشگاه حضور دارند تا به
سواالت مراجعهکنندگان پاسخ دهند .در این فروشگاهها افراد میتوانند
تمامی محصوالت و کاالهای تازهای را که تولید شده است ببینند و
در صورتیکه در مورد کارکرد کاالیی سوال داشته باشند ،آن کارمند
حضور دارد تا به تمام سواالت پاسخ دهد .بنابراین یک رابطه انسانی
در این فروشگاهها وجود دارد و در بانکهای آینده هم باید کارمندان
به همین نحو با مشتریان ارتباط برقرار کنند زیرا خدمات سادهای از
قبیل دریافت وجه نقد و انتقال پول و پرداخت قبوض غیر حضوری
انجام میشود.
ویکرام پاندیت ،یکی از مدیران ارشد سیتی گروپ بر
این باور است که تا  ۵سال آینده  ۳۰درصد از مشاغل
بانکی در دنیا از بین میرود که دلیل این مسئله توسعه تکنولوژی است.
شمار زیادی از کارمندان بزرگترین بنگاههای مالی در وال استریت به
دلیل توسعه تکنولوژی و بهکارگیری آن در روند فعالیتهای مالی و
اقتصادی یا به دنبال یافتن فرصتهای شغلی تازه هستند یا در تالش
هستند خود را با شرایط تازه تطابق دهند .در این بنگاههای اقتصادی
توسعه تکنولوژی باعث تغییر بخش زیادی از مشاغل شده است و با
توجه به سرعت باالی رشد تکنولوژی در دنیا انتظار میرود وضعیت
در آیندهای نهچندان دور با سرعت باالتری تغییر کند.

5

بانکداری دیجیتالی و بانکداری موبایلی

تغییرات دیجیتالی و موبایلی در نظام بانکداری تازه
شروع شده است و رشد در این صنعت بسیار چشمگیر
است .امروزه کمتر کسی هست که از دنیای دیجیتال برای انجام امور
اولیه بانکی اســتفاده نکند و کمتر بانکی است که مدام برای ایجاد
روشهای مدرن بانکداری از قیبل تلفن بانک ،اینترنت بانک و موبایل
بانک سرمایهگذاری نکند .دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و صنعت
بانکداری برای اینکه در این دنیا نقش پررنگی داشــته باشد ،باید با
این تحوالت همسو شــود .بانکها در تکنولوژی بانکداری دیجیتالی
سرمایهگذاری زیادی کردند و در این سیستم مشتریان از موبایل ،وب
یا پلتفرمهای دیجیتالی برای دریافت خدمات بانکی استفاده میکنند.
راهحلهایاستفادهشده با کمک هوش مصنوعی از قبیل Chatbotها
به مشتریان کمک میکند تا کارهای ساده بانکی از قبیل پرداختهای
آنالین را انجام دهند .طبق گزارش منتشرشده توسط فوربس از سال
 ۲۰۱۶تاکنون ،بانکها ســرمایهگذاری در تکنولوژیهای بانکداری
دیجیتالی و موبایلی را به عنوان اصلیترین بخش سرمایهگذاری خود
معرفی کردند و به همین دلیل امیدوارند که این بازار با سرعت زیادی
در سالهای پیش رو رشد کند.

6

افزایش شراکت استراتژیک بانکها با شرکتهای فعال
در عرصه تکنولوژی

7

سیستمهای الکترونیکیپوشیدنی

با وجود اینکه بانکها در سالهای اخیر برای توسعه
تکنولوژیهایمرتبط با صنعت بانکداری سرمایهگذاری زیادی انجام
دادند ولی به نظر میرســد ســریعترین و بهترین راه برای حصول
نتیجه مطلوب و افزایش ســطح نوآوری در فضای مالی دنیا ،توسعه
شــراکت اســتراتژیک در حوزه مالی و بانکی باشد .شرکتهایی که
در دنیای مجازی فعالیت گســترده دارند میتوانند با بانکهایی که
با نظام مالی سنتی کار میکنند ادغام شوند و مشتریان نظام بانکی
را با دنیای مجازی همراه کنند تا سریعتر بتوانند اطالعات و خدمات
مورد نظر خــود را دریافت کنند .در این فضا تامین امنیت در حوزه
اطالعات اقتصادی مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد که بدون شک
راهکارهایی برای آنها وجود خواهد داشت.
ساعتهای هوشمند اصلیترین نمونه از تجهیزات
پوشیدنی هستند و انتظار میرود در آیندهای نهچندان
دور تجربه بانکداری خرد با اســتفاده از این تجهیزات انجام شود .به
عنوان مثال بانکها میتوانند برای برای خوشامدگویی به تازهواردان به
شعبات بانکها از سیستم بلوتوث استفاده کنند و این پیام روی صفحه
ساعتهای هوشمند نمایش داده شود.
پیشبینی میشود در آیندهای نهچندان دور عینکهایهوشمند
توسط کارمندان گیشــههایبانکها استفاده شود .این عینکها به
مشتریان اطالعات مورد درخواست آنها را میدهد در حالی که کارمند
مربوطه همزمان مشغول خدماترسانی به یک مشتری دیگر است.
در پایان باید گفت که با توسعه استفاده از تکنولوژیهایهوشمند
در دنیا ،رفتار مشتریان نظام بانکی در جهان تغییر خواهد کرد .با کمک
این تکنولوژیها است که مردم میتوانند از خانه و با کمک ساعتهای
هوشــمند و موبایلهای هوشمند هر لحظه به اطالعات بانکی خود
دسترسی داشته باشند.
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پلتفرمهای
دیجیتالی برای
دریافت خدمات
بانکی استفاده
میکنند .راه
حلهای
استفادهشده
با کمک هوش
مصنوعی از قبیل
Chatbotها به
مشتریانکمک
میکند تا کارهای
ساده بانکی از قبیل
پرداختهای
آنالین را انجام
دهند
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آیندهپژوهی
[ آینده اروپا ]

سقوط از نردبان اقتصادی
آیا طبقه متوسط اروپا در حال محو شدن است؟
منبع  نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
طبقه متوسط در
اروپا بیکار نیست
اما شغلهای
کمدرآمدتری نسبت
به گذشته دارد.
بخوانیدتاببینیدچرا
اینطور شد.

برای اولین بار ،نسلی از
جوانان اروپایی نمیتوانند
حتی تصورش را هم بکنند
که به سطح زندگی والدین
خودشان در طبقه متوسط
برسند

144

کشورهای اروپایی در سالهای اخیر با پدیده جدیدی مواجه شدهاند:
تحلیلرفتن طبقه متوسط .اروپاییهایی که دهههای زیادی از عمرشان
را جزو طبقه متوسط رو به باال بودهاند حاال شاهد تغییر شدید وضع خود
هستند .اسپانیا یکی از مثالهای مناسب برای بررسی این وضع است.
اقتصاد اسپانیا مثل بقیه اروپا دارد سریعتر از دوران پیش از وقوع بحران
مالی سال  ۲۰۰۸میالدی پیش میرود و فرصتهای شغلی هم در آن
بیشتر شده .اما مشاغلی که امروز در اقتصاد اروپا وجود دارند شباهتی به
قبل ندارند و درآمد خانوارهای طبقه متوسط به همین ترتیب کم شده.
این را میلیونها اروپایی احساس میکنند.
از زمــان رکود اواخر دهه  ۲۰۰۰میالدی تاکنون ،طبقه متوســط
اروپایی در دوسوم از کشورهای اتحادیه اروپا تحلیل رفته و این همزمان
بوده با کوچکشدن طبقه متوسط در آمریکا .البته طبقه متوسط اروپا
هنوز هم وسیعتر از آمریکاست .شصت درصد از جمعیت اروپا و پنجاه
درصد از جمعیت آمریکا جزو طبقه متوسط به شمار میآیند .اما طبقه
متوسط اروپایی حاال به شکل غیرمنتظرهای آسیبپذیر شده است.
برای جمعیت حاضر در این گروه که طبق تعریف اقتصاددانان بین
دوسوم تا دو برابر درآمد متوسط کشور متبوعشان را به دست میآورند،
ریسک سقوط از نردبان اقتصادی باالتر از شانس باال رفتن از آن است.
دانیل وان وایتهد اقتصاددان ارشد سازمان بینالمللی کار در ژنو در
این خصوص میگوید« :پیشــرفت طبقه متوسط در اکثر کشورهای
اروپایی متوقف شده .موقعیت آنها بیثباتتر از گذشته شده و احتمال
بدتر شدن وضع و ماندن در همان وضع هم باال رفته است».
موانع حفظ موقعیت سابق برای طبقه متوسط یا حرکت دوباره به
سمت باال در نردبان اقتصادی بعد از رکود اواخر دهه  ۲۰۰۰میالدی به
خصوص در بازار کار بیشتر شده است .از دسترفتن مشاغل با درآمد
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متوســط ،تضعیف حمایتهای اجتماعی و عدم تطابق مهارت با کار
باعث کاهش تحرک اقتصادی شده و نابرابری درآمدی را باال برده است.
اتوماسیون و جهانیشدن هم دارند این شکافها را بیشتر میکنند.
سیستمهای اجتماعی اروپا به صورت سنتی نقش حمایتی زیادی
را در شــرایط مشــابه بازی کردهاند اما حاال نقش آنها کم شده چون
سیاستهای اتحادیه اروپا که کشورهای عضو را ملزم به کاهش کسری
بودجهشان میکند ،گریبان این سیستمها را هم گرفته .در کل شاید
بتوان این وضعیت را توضیحی برای نارضایتی فعلی در اروپا دانســت.
مردم حس میکنند که سیاســتگذاران اروپایی دیگر به مردم طبقه
متوسط کاری ندارند .انگار که آنها دیده نمیشوند .اما نکته جالب این
اســت که در کشوری مثل اسپانیا اصال قرار نبود چنین وضعی پیش
بیاید.
سیاســتگذاران اروپایی از اســپانیا به عنوان الگویی برای احیای
اقتصادی یاد میکردند ،کشــوری که در میانه رکود توانســته بود از
سیاست سفتبستن کمربندها به شیوه مطلوب اتحادیه اروپا استقبال
کند .همچنین تغییراتی در قانون کار اسپانیا در سال  ۲۰۱۲رخ داد که
به کارفرمایان اجازه داد با راحتی بیشتری قادر به اخراج یا جذب نیرو
باشند .هدف از این قانون جدید ،احیای اقتصاد اسپانیا بود .اقتصاد اسپانیا
عمال هم شرایط خوبی را تجربه کرد :سال گذشته رشد آن ساالنه سه
درصد بود ،یعنی باالتر از رشــد فرانسه و آلمان .اخیرا نرخ بیکاری هم
کاهش پیدا کرد و به  14,4درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری اسپانیا
در یک دهه اخیر بوده .اما به هرحال نیروی کار در اســپانیا احســاس
نمیکنند که وضعشان بهتر شده یا قرار است به مشاغل بهتری دست
پیدا کنند .تغییر در قانون کار اصوال به نفع آنها نبوده چون میلیونها نفر
دنبال کار میگردند و این باعث میشود که کارفرمایان بتوانند حقوق
کمتری به کارکنان بدهند و این سطح استاندارد زندگی آنها را پایین
میآورد .این مســئله به خصوص در میان افراد تحصیلکردهای که در
کسب و کارهای مرتبط با طبقه متوسط رو به باال کار میکردند بیشتر
دیده میشود .هرچه آن طبقه کمتر خرج کند ،خدماتدهندگان به آنها
هم بیشتر از کار بیکار میشوند.
اوضاع اقتصادی حتی برای جوانان اروپایی سختتر هم هست .برای
اولین بار است که نسلی از جوانان اروپایی نمیتوانند تصور کنند که به
ســطح زندگی طبقه متوسط والدین خودشان برسند .آنها در مشاغل
ثابت مشــغول به کار نیستند بلکه در شــغلهای پارهوقتی که وقت
بیشتری را در روزها و هفتههای آنها اشغال میکند کار میکنند .فقط
در اسپانیا  ۹۰درصد از مشاغل جدید در سال  ۲۰۱۷از همین نوع بود
و یکسوم از این شغلها حتی زمانی کمتر از یک هفته دوام داشتند.
با این اوصاف ،طبقه متوسط اروپایی امیدی به تغییر این وضعیت
در آینده نزدیک ندارد ،اما تــداوم آن را هم نمیتواند برتابد .باید دید
در چنین شرایطی چه آیندهای برای این طبقه در راه خواهد بود.

تکنولوژیها دارند حدس میزنند که
مصرفکننده در سال  ۲۰۳۰چه میپوشد و چه
یخرد.
میخورد و م 

[ آینده خرید ]

هوش مصنوعی ما را مصرف خواهد کرد
پیشرفت تکنولوژی چطور قرار است شیوه خرید ما را متحول کند؟

در جهان امــروز ،هرکس که کســب و کاری راه میاندازد به این
فکــر میکند که کاش میدانســتم در ذهن مشــتری چه میگذرد.
اصوال هم همیشه تحقیقات گســتردهای در مورد بازار و خواستههای
مصرفکنندگان انجام میگیرد اما باز هم ذهن مصرفکننده به جعبه
ســیاهی میماند که هر آن ممکن است واکنش غیرمنتظرهای از آن
بیرون بیاید.
خبر جالب اینکه هوش مصنوعی دارد به وضوح از ذهن مصرفکننده
کدگشــایی میکند و در آینده ،این روند با ســرعت و قدرت تحلیل
بیشتری ادامه خواهد یافت.
واقعیت این است که ما به عنوان مصرفکننده اصوال به تکنولوژیهایی
که مورد استفادهمان هستند خیلی فکر نمیکنیم .انگار این تکنولوژیها
به صورت نامرئی دارند زندگی ما را هوشمندتر از سابق میکنند .اما به
زودی این روندها حتی رادیکالتر هم خواهند شد و وضعیت ما به عنوان
مصرفکننده با سرعتی غیرقابل باور متحول خواهد شد.
درواقع تکنولوژیها دارند تعیین میکنند که مصرفکننده در سال
 ۲۰۳۰چه شکلی است و هویتش با چه عواملی تعیین میشود .مثال
چطور خرید میکند ،غذا میخورد یا خود را سالم نگه میدارد .آسان
است که تصور کنیم تکنولوژی نیروی محرک پشت هر تغییری است.
اما اگر در آینده نزدیک ،رباتها کار خرید برای انسان را در دست بگیرند
چه شرایطی به وجود خواهد آمد؟
هوش مصنوعی حتی در همین دوران حاضر هم پیشــنهادهايی
بــرای خرید بــه مصرفکننده آنالیــن میدهد که به شــدت روی
تصمیمگیریهای او تاثیر میگذارد .این یعنی تفاوتی بین خرید کردن
و خرید رفتن به وجود آمده .خرید کردن به کار رباتها بدل میشود،
یعنی آنها میتوانند مایحتاج ما را بی هیچ دردســری و بدون نیاز به
مداخلــه ما بخرند .ما فقط برای محصوالت و خدماتی که هویت ما را
تعیین میکنند به خرید خواهیم رفت (چه آنالین و چه غیر آنالین).
یادگیری ماشــینی پدیدهای اســت که میتوانــد از منابع بزرگ
اطالعاتی تغذیه شود و بر اساس این اطالعات ،پیشبینیهای بزرگی
در مورد زندگی افراد صورت بدهد .مثال هوش مصنوعی میتواند برنامه
زندگی شما را پیگیری کند و یاد بگیرد که شما آخر هفتهها بیشتر چه
غذایی میپزید .او میتواند از این رفتار تکرارشونده شما درس بگیرد و
مواد مورد نیاز برای این غذا را در زمان مناسبش برای شما بخرد.
همچنین در موارد زیادی ،سیستمهای انرژی در منزل و محیطهای
دیگر به صورت خودکار و بر اســاس رفتارها و اولویتهای شــخصی
کاربران خود عمل خواهند کرد .مثال هوش مصنوعی بر اساس دادههایی
که از هر فرد در اختیار دارد ،میتواند بفهمد که او چه شــرایطی را در
خانــهاش میخواهد .حتی وقتی دو نفر در یک خانه زندگی کنند هم
سیستمهای هوشمند میتوانند دمای محیط را برای این افراد به صورت
مجزا تنظیم کنند چون دادههایی از رفتارها و اولویتهای قبلی آنها در

اختیار دارند .این به این معنی نیست که شما همهچیز را از قبل تعیین
کردهاید ،بلکه به این معنی است که هوش مصنوعی شما را میشناسد
و میداند که قرار است چهچیزی را انتخاب کنید.
این رویکردهای هوشمند در عین حال میتوانند نوع استفاده ما از
هر وسیلهای  -حتی از لباسهایمان -را تحت تاثیر قرار بدهند و مواردی
مثل حساسیت به جنسهای خاص ،باالرفتن عمر لباس یا موارد دیگر
را برای کاربر تبیین کنند.
بــه همیــن ترتیــب ،تکنولوژیهای آینــده قــادر خواهند بود
تصمیمگیریهای اخالقی افراد در مورد ســبک زندگیشان را شکل
بدهند .مثال اگر کاربری به مسئله انرژیهای تجدیدپذیر یا سبز اهمیت
میدهد ،باید محصولی با همین مشخصات برای او انتخاب شود .نمونه
این رویکرد را میتوان در شــرکتهایی دید که اطالعات الزم در مورد
منشــأ منابع انرژی مورد استفاده در محصول خود یا روند تولید آن را
ذکر میکنند و یا از محصوالت بازیافتی برای تولیدات خود بهره میبرند.
این موارد در حال حاضر استثنا هستند اما در آینده میتوانند به قاعده
تبدیل شوند.
این تغییرات در نحوه مصرف و انتخابهای موجود در مورد خرید،
چیزی اســت که در آینده نزدیک شاهدش خواهیم بود .اگر امروز به
صورت آنالین و از سایتهای مختلف اینترنتی به دنبال محصول خاصی
میگردید و یا در مورد موضوعات خاصی ســرچ میکنید ،در جریان
باشــید که دارید به هوش مصنوعی کمک میکنید که شــما را بهتر
بشناســد و چه بخواهید و چه نخواهید ،روی خرید شما تاثیر بگذارد.
حاال دیگر میدانید که سیســت م کسب و کارهای آینده چطور تغییر
خواهند کرد.

به زودی ما فقط برای
محصوالت و خدماتی که
هویتمان را تعیین میکنند
به خرید خواهیم رفت.

منبع  وایر د

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
هوشمصنوعی
چطور دارد از ذهن
ما رمزگشایی میکند
تا هرچه میخواهیم
برایمان بخرد.
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آیندهپژوهی
[ آینده زمین ]

سرمایی که میکشیم از گرماست
بگذارید الگوریتمها بگویند سیاره زمین با تغییرات اقلیمی چه خواهد کرد

تعادل دما در قطب شمال و
نیمکره شمالی از بین رفته
است.

ت
منبع  نیو ساینتیس 

چرا باید خواند:
بههمریختگی
گرمایش و سرمایش
زمین دارد پیام
واضحی برای ما
میفرستد.بخوانید
تا ببینید اوضاع زمین
قرار است چه تغییری
کند.

منکران گرمایش
زمین از جمله
ترامپنمیفهمند
که چرا موجهای
سرمای غیرعادی
باید باعث نگرانی
ما باشد
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همیشه وقتی موج سرما و یخبندان دنیا را فرامیگیرد ،چهرههای منکر
تغییرات اقلیمی خودشان را وسط میاندازند و بلوف میزنند که «دیدید،
جای هیچ نگرانی در مورد گرمایش زمین نیست! پس الزم نیست برای
آینده کاری بکنیم ».معروفترین منکر گرمایش زمین هم که دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکاست .اما آنچه که ترامپ و همفکرانش نمیفهمند این
است که چرا امسال موج سرمای شدید بخشهایی از آمریکای شمالی را
فراگرفت و چرا اتفاقا همین سرما باید ما را از آینده بترساند.
امســال در برخی نقاط آمریکای شمالی کاهش شدید دما و بادهای
ســهمگین زندگی خیلیها را فلج کرد و حتی برخی هم جان خود را از
دست دادند .اما آمریکای شمالی مساوی با قطب شمال نیست ،پس چرا
چنین وضعی را تجربه کرد؟
پیش از آنکه به این پرســش پاسخ دهیم ،به پیشبینی دانشمندان
درمورد آینده هم بپردازیم .آنها میگویند احتماال در آینده نزدیک باز هم
شاهد موج سرمایی مشابه امسال در نیمکره شمالی خواهیم بود و نیمکره
جنوبی هم گرمای شدید را تجربه خواهد کرد ،همانطور که استرالیا در
ژانویه امسال شاهدش بود.
توضیحی که برای این وضع وجود دارد ســاده است .زمین گرم شده
و گرمتر هم خواهد شد ،یعنی تعادل دما مثال در نیمکره شمالی از بین
رفته .قطب شــمال قبال خیلی سردتر از سایر نقاط آمریکای شمالی بود
اما به خاطر گرمایش زمین دیگر اینطور نیست .قطب شمال حتی دیگر
نمیتواند کاری که قبال انجام میداد  -یعنی حفظ تعادل دما در نیمکره
شــمالی -را انجام بدهد .به همین خاطر است که موج سرمای شدید به
راحتی از قطب شــمال راهی مناطق دیگر هم میشود و اوضاع را مثل
زمستان امسال در آمریکای شمالی مختل میکند.
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اما این همه تغییر چطور روی ما و دنیای طبیعی اطراف ما تاثیر خواهد
گذاشت؟ یک راه پیشبینی آینده این است که گذشته را بررسی کنیم .به
همین خاطر بوده که دانشمندان حوزه تغییرات اقلیمی تصمیم گرفتهاند
این تغییرات را طی دوره هشتصد هزار سال اخیر بررسی کنند .این دوره
شــامل کل دوران موجودیت گونه بشــر و نئاندرتالهاست و دورههای
یخبندانی را که طی آنها یخ از ســمت قطب شمال به مناطق جنوبیتر
حرکت کرد و مناطق زیادی از اروپا ،آســیا و آمریکای شمالی را گرفت
شامل میشــود .محققان برای اینکه ببینند اکوسیستمهای زمین چه
حساسیت و مقاومتی دربرابر تغییرات اقلیمی نشان میدهند ،نمونههایی
از زیســتگاهها مثل تندراها و خارزارهای باتالقی را که در برخی شرایط
اقلیمی خاص به وجود میآیند بازسازی کردند.
آنها میخواســتند ببینند که تغییرات آب و هوا چه تاثیری در طول
قرون روی پوشــش گیاهی و موجودات زنده گذاشــته است .آنها یک
الگوریتم تدوین کردند که با اســتفاده از دادههای قدیمی بتواند اوضاع
اکوسیستمها در هشــتصد هزار سال اخیر را بازسازی کند .تغییرات در
دمای متوسط زمین و نیز تغییرات در خشکی و دریا از این راه ثبت شد.
تحقیق آنها نشان داد که اکوسیستمها دائما طی هشتصد هزار سال
اخیر تغییر کردهاند .یعنی اکوسیستمهای اکثر مناطق آمریکای شمالی
و نیز بخشهای بزرگی از آفریقا ،آســیا و استرالیا به میزان نود درصد از
تغییرات آب و هوایی تاثیر پذیرفتهاند .مناطقی که باثبات ماندهاند درواقع
مناطق غیر قابل سکونت مثل بیابانهای شمال آفریقا یا همان صحرای
آفریقا ،بیابانهای آسیا از جمله گوبی و مغولستان و نیز بیابانهای عربستان
بودهاند .این مناطق باثبات عمال باعث شــدهاند که جمعیتهای مناطق
مختلف زمین بر اثر تغییرات اقلیمی گذشته از یکدیگر هم دور بمانند.
تنها بخشهای معدودی از اکوسیســتمها مثال در غرب آفریقا و نیز
در جنگل آمازون از گذشته باقی ماندهاند .اما حتی در همین مناطق هم
گونههای زیادی از بین رفتهاند و چیز دیگری جایگزین آنها شده.
به همین ترتیب ،اکوسیســتمهای آینده هم قرار نیست که تحمل
تغییرات اقلیمی را داشته باشند .یعنی بیثباتی اکوسیستمهای مختلف
روی زمین جای نگرانی دارد چون تاریخ چندصد هزارساله آنها هم ثابت
میکند که اکوسیســتمها چقدر در برابر تغییرات اقلیمی آســیبپذیر
هستند و خواهند بود.
پس برخالف آنچه که منکــران گرمایش زمین میگویند ،در آینده
شاهد تغییرات شدید و غیرقابل برگشت روی سیاره زمین خواهیم بود.
حتی همین جنگلها و تندراهای روسیه یا چمنزارهای شمال استرالیا به
شکل فعلیشان باقی نخواهند ماند.
آنچه که در گذشته رخ داده ،درواقع هشداری بزرگ برای آینده است.
اگر میخواهیم تغییرات اقلیمی را به حداقل برســانیم و زمین را برای
فرزندانمان حفظ کنیم ،باید در درجه اول آزادسازی گازهای گلخانهای را
با شدت و سرعت کم کنیم.

مردم تونس در اعتراضات اقتصادی محتاط
شدهاند چون تجربه جنگ در سوریه ،لیبی و
یمن را دیدهاند

[ آینده تونس ]

دردهای اقتصادی اولین معترض

چرا تونس بعد از بهار عربی دچار بحران اقتصادی بدتری شد؟
اعتراض به وضعیت معیشتی در تونس ،جرقهای بود که در سال
 ۲۰۱۱شعله بهار عربی را روشن کرد و مجموعهای عظیم از تحوالت
 از سقوط حکومتها تا جنگهای دنبالهدار -را در کشورهای مختلفبه همراه آورد .ســقوط حکومت زینالعابدین بنعلی در تونس فقط
یکی از آنها بود.
در زمانی که بهار عربی در اوج خود بود ،معترضان تونسی معتقد
بودند که دستاورد بزرگی از بابت اعتراضات نصیب کشور خواهد شد
و اکثرشــان به آینده امیدوار بودند .آنها عالوه بر اصالحات سیاسی
منتظر ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و بهبود وضع معیشت مردم
بودند .حاال هشت سال از آن زمان میگذرد اما ظاهرا آن آرزوها نقش
بر آب شدهاند.
اوضاع اقتصادی تونس در سال  ۲۰۱۰یعنی قبل از اعتراضات ،بهتر
از حــاال بود .این را حتی وزرای کابینه تونس هم تایید میکنند .نرخ
بیکاری در تونس در حال حاضر پانزده درصد است اما این نرخ در میان
تحصیلکردگان دو برابر این است ۷۲ .درصد مردم از وضع اقتصادی
تونس ناراضیاند و ظرف هشــت سال گذشته صد هزار نفر از مردم
به شــکلهای قانونی و غیرقانونی کشور را ترک کردهاند تا خود را به
کشورهای اروپایی برسانند و زندگی بهتری آنجا داشته باشند.
در همین ماه ژانویه گذشته نیز اعتراضات و اعتصابهایی مشابه
جلیقهزردهای فرانسه در تونس رخ داد و مطالبات معترضان از دولت
شامل افزایش حداقل دستمزد ،بهبود سطح زندگی ،ایجاد فرصتهای
شغلی ،بهبود وضعیت آموزشی و درمانی و احداث زیرساختها بود.
آمار نشــان میدهد که اقتصاد تونس در ســال  ۲۰۱۸رشد ۲,۵
درصدی داشت ،در حالی که یک سال قبلتر رشدش  ۱,۹درصد بود.
البته هدف دولت رشد سه درصدی اقتصاد بود که برآورده نشد .عوامل
مختلفی در ســال  ۲۰۱۸فرصتهای رشد اقتصاد تونس را محدود
کردند کــه از جمله آنها میتوان به کاهش ارزش واحد پول ،کاهش
ذخیره ارزی ،ضعف بخش کشاورزی و کاهش صادرات فسفات اشاره
کرد .در برخی مناطق این کشــور نیز توســعه متوازن انجام نشده و
بیکاری بیداد میکند .در مجموع ،ضعف اقتصاد تونس باعث شــده
این کشــور به وامهای خارجی وابسته باشد و خود تونسیها هم به
سرمایهگذاری در کشورشان عالقهای نشان ندهند.
در این میان ،اوضاع سیاســی تونس هم پیچیده اســت .برخی
رایدهندگان در این کشور حس میکنند از لحاظ سیاسی کشورشان
کمی پیشرفت کرده چون بعد از بهار عربی ،دو انتخابات دموکراتیک
در تونس برگزار شــده و یکی دیگر هم در ماه اکتبر در راه است .اما
برخی رایدهندگان به دموکراســی که به ســختی در این کشور به
دست آمده پشت کردهاند .مثال در انتخابات شهرداریها که تابستان
گذشته برگزار شد ،یکسوم از واجدان شرایط هم رای ندادند .حتی
کاندیداهای مستقل بیشتر از کاندیداهای حزبی رای آوردند و مردم

میگفتند که از بازیهای سیاسی احزاب خسته شدهاند .گفته میشود
که اوضاع فساد مالی هم در تونس از زمان قبل از اعتراضات بدتر شده.
این در حالی است که مسئله فساد یکی از انگیزههای اصلی معترضین
تونسی و آمدن آنها به خیابانها بود .بسیاری از مردم تونس که پیشتر
دنبال اعتراض بودند حاال میگویند جنگهایی که در ســوریه ،یمن
و لیبی به راه افتاد ،آنها را در اعتراضاتشــان محتاط کرده .با وجود
اين ،تونســیها در تمام طیفهای سیاسی معتقدند که سال ۲۰۱۹
برایشان سال سرنوشتســازی خواهد بود .انتخابات پیش رو در ماه
اکتبر میتواند فشاری روی دولت باشد تا بیشتر به وضعیت اقتصادی
کشور برسد .دولت تونس پیشتر هم وام  ۲,۹میلیارد دالری از صندوق
بینالمللــی پول دریافت کرده و هم یک وام پانصد میلیون دالری از
عربستان سعودی گرفته است .دولت تونس امیدوار است که با کاهش
قیمت نفت ،جذب سرمایهاش در بخشهای نساجی ،قطعات وسایل
نقلیه و نیز مواد شیمیایی بیشتر شود .هدف دولت تونس این است که
کســری بودجهاش را که در سال  ۲۰۱۶به اندازه  ۶,۱درصد از تولید
ناخالص داخلی بوده کاهش بدهد و تا سال  ۲۰۲۱آن را به  ۲,۴درصد
از تولید ناخالص داخلی برساند .همچنین دولت تونس امیدوار است که
درآمدهای ناشی از توریسم و اصالحات مالی به کاهش کسری بودجه
یاری برســانند .در چنین شرایطی به نظر میرسد که انتخابات سال
 ۲۰۱۹امتحانی پیش روی دولت تونس است تا تاثیر وامهایی را که
گرفته در معیشت مردم این کشور به نمایش بگذارد .شکایتهایی که
مردم از بیکاری و تورم و اجبار به تحمل ریاضت اقتصادی دارند ،چیزی
نیست که به خودی خود در آینده از بین برود.

گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینیدچرا
اقتصادتونسمشکل
دارد و چه آیندهای در
انتظارش است.

معترضان تونسی درواقع
به دنبال فرصتهای شغلی
بیشتر و بهبود معاش
بودند.
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آیندهپژوهی
[ آینده حمل و نقل ]

خودروهای برقی واقعا سریعتر میدوند؟
نگاهی به تاثیر خودروهای برقی در بازار انرژی جهان
وقتی خبر آغاز ساخت کارخانه عظیم تسال در چین برای
ی
منبع  سیاما 
تولید خودروهای برقی منتشــر شد ،معلوم شد که ایالن
چرا باید خواند:
ماسک قصد دارد ساالنه پانصد هزار دستگاه خودروی برقی
این گزارش به
در این کارخانه تولید کند و جای بزرگی برای تسال در بازار
گسترش خودروهای
چین باز کند .قاعدتا چنین کارخانهای باید هم کلنگ زده
برقی میپردازد و
میشد .چین بهترین بازار برای خودروهای برقی است و
توضیح میدهد که
فروش این خودروها در چین سه برابر آمریکاست.
آنها تا چه حد روی
البته از آنجا که تعرفههای اعمالشــده از سوی دولت
کاهش مصرف نفت
ترامپ باعث شدهاند قیمت خودروهای وارداتی باال برود،
تاثیر دارند.
تسال آمادگی آن را پیدا کرده که این خودروها را در داخل
چین تولید کند تا از آن دردسر مصون بماند.
نکات زیادی در مورد آینده استفاده از خودروهای برقی
وجود دارد که باعث میشود بحث در مورد آنها به صورت
جهانی مورد توجه باشد .امروزه تنها دو درصد از کل فروش خودروها در جهان را خودروهای
برقی تشــکیل میدهند و حدود  ۳,۵میلیون دستگاه خودروی برقی در جادههای جهان
مشغول رفت و آمد هستند .اما آمار و پیشبینیها در مورد سالهای دورتر حتی جالبتر و
تاملبرانگیزتر هم میشوند .مثال پیشبینی تحلیلگران آیاچاس مارکیت حاکی از آن است
که تا سال  ۲۰۴۰میالدی سی درصد از کل فروش خودرو شامل خودروهای برقی باشد.
سرمایهگذاری در عرصه خودروهای برقی هم این روزها بسیار داغ است و از رونق این
صنعت در آینده خبر میدهد .حتی شرکتی مثل بیپی ونچرز هم اخیرا در یک استارتآپ
چینی شارژ خودروی برقی به نام پاورشر سرمایهگذاری کرده است.
بسیاری از کشورهای جهان دارند برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی به استفاده
از خودروهای برقی روی خوش نشــان میدهند .اینجا هم ناچاریــم که باز از بازار بزرگ
خودروی برقی در چین مثال بیاوریم .چین بیشتر از سایر کشورها به دنبال برقیشدن بازار
خودرو اســت و هدفش را این قرار داده که تا ســال  ۲۰۲۵میالدی بیش از هفت میلیون
دستگاه خودروی برقی بفروشد .این هدف خیلی بلندپروازانه است ،چون ظرف دوازده ماه

تا وقتی ایستگاههای شارژ
سریع خودروی برقی کم
باشند ،استفاده از این
خودروها همهگیر نمیشود

ایالن ماسک در چین
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گذشته تعداد خودروهای برقی که در چین فروخته شده  ۲۵۰هزار دستگاه بوده و بنابراین
تا تحقق آن هدف خیلی راه باقی مانده است.
سوالی که اینجا مطرح میشود این است که چنین تحولی چطور قرار است بنیانهای
استفاده از انرژی را تغییر بدهد؟ بگذارید بحث را با مقایسه وضعیت آمریکا و چین پیش
ببریم .پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال  ۲۰۳۰میالدی چین از آمریکا به عنوان
بزرگترین مصرفکننده نفت با واردات خالص نزدیک به روزانه سیزده میلیون بشکه نفت
سبقت خواهد گرفت .اما از سوی دیگر ،ظرف یک دهه آینده احتماال تقاضای جهانی برای
نفت هم به خاطر استفاده از خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر کاهش پیدا خواهد
ل و نقل
کرد .بنابراین نفت مصرفی قدرتهای اقتصادی جهان احتماال کمتر در حوزه حم 
به کار گرفته خواهد شد .مثال از میان  ۱۰۱میلیون بشکه نفتی که روزانه در جهان برایش
تقاضا وجود دارد ،حدود  ۵۵درصد برای بخش حمل و نقل اســتفاده میشود و بقیهاش
در بخشهای صنعتی و برق و غیره مورد استفاده قرار میگیرد .با این اوصاف ،به رغم باال
ماندن تقاضای نفت برای کشوری مثل چین ،سهم این تقاضا در بخش حمل و نقل رو به
کاهش خواهد بود.
در همین حال پیشبینی شــده که افزایش تقاضا برای خودروهای برقی در بازارهای
جهان در مقابل خودروهای گازوئیلی بتواند روزانه پنج میلیون بشــکه از تقاضای نفت در
جهان بکاهد .اما این رقم یعنی تنها پنج درصد از تولید روزانه نفت .با این اوصاف ،کمشدن
تقاضــا برای نفت به دلیل اقبال به خودروهای برقی احتماال نمیتواند در آینده نزدیک به
شکل شدیدی از وابستگی اقتصادهای بزرگ جهان به نفت کم کند.
درواقع صاحبنظران بازارهای نفت به هر عاملی که بخواهد با ســرعت به کاهش
شدید تقاضا برای نفت بینجامد مشکوکاند .آنها همچنین به این نکته اشاره دارند که
تا وقتی ایستگاههای شارژ خودروهای برقی بسیار بیشتر و سریعتر نشده باشند ،امکان
افزایش شدید اقبال عمومی و استفاده از خودروهای برقی هم باال نخواهد بود .درواقع
سازندگان خودروهای برقی باید قیمت این خودروها را کاهش بدهند و درمقابل ،تعداد
ایستگاههای شارژ سریع این خودروها برای مسافتهای طوالنی کامال افزایش پیدا کند.
این ایستگاهها در آمریکا کماند اما ظاهرا رو به گسترش قرار دارند .ایستگاههای سطح
دو شارژ و ایستگاههای شارژ
سریع دیســی (که به ازای
هر بیســت دقیقه شارژ ،صد
تا صــد و بیســت کیلومتر
را پوشــش میدهند) هنوز
کمیاباند و در مقابل ،تعداد
پمپ بنزینها بیش از هفت
برابر آنهاســت .این یکی از
واضحترین نشانههایی است
کــه از دوری جهان از تحقق
هدف فراگیــری خودروهای
برقی حکایت دارد و نشــان
میدهد که راه درازی در این
خصوص در پیش است.

چین با برنامه جاده ابریشم جدید در حوزههایی پیش رفت که آمریکا را
پشت سر گذاشت .اگر چنین برنامهای دست آمریکا بود فقط روی جنبه
نظامی متمرکز شده بود.

[ آینده خاورمیانه ]

آیا چین جای آمریکا را در خاورمیانه میگیرد؟

تهدید چین علیه آمریکا ابعاد نظامی و اقتصادی و فرهنگی دارد
در شرایطی که دولت ترامپ در آمریکا نشانههای متناقضی از آینده
حضورش در خاورمیانه به نمایش گذاشــته و هر روز موضع جدیدی
میگیرد ،به نظر میرسد که بازیگر دیگری دارد حضور خودش را در
آینده خاورمیانه تحکیم میکند و آن هم کشوری جز چین نیست.
چین که تشنه منابع انرژی است تا رشد اقتصادیاش را ادامه بدهد،
اکثر نفت مورد نیازش را از کشورهای عضو اوپک و حوزه خلیج فارس
تامین میکند .همچنین  ۴۵درصد از تجارت خاورمیانه دارد با آسیا
انجام میشــود ،در حالی که سهم آمریکا از تجارت با خاورمیانه تنها
 ۱۴درصد شده .چین حاال بزرگترین سرمایهگذار در خاورمیانه  -به
خصوص در بخش انرژی -هم هســت .تازه  ۳,۵تریلیون دالر فرصت
سرمایهگذاری در خاورمیانه نیز همچنان در انتظار کشورهای آسیایی
است و حوزههای مختلفی از گردشگری گرفته تا پروژههای زیرساختی
را شامل میشود.
چین در ایــن میانه در یکی از ســودآورترین موقعیتهایش در
خاورمیانه قرار گرفته .اول به این خاطر که پروژه جاده ابریشم جدید
را به عنوان یک برنامه اقتصــادی و ژئوپليتیک به خوبی پیش برده
است؛ پروژهای که هشتاد کشــور را در منطقه اوراسیا ،اروپا ،آسیای
جنوب و جنوب شرقی ،خاورمیانه و آفریقا شامل میشود .منابع انرژی
خاورمیانه و مناطق دیگر عمال خونی هستند که در رگهای این پروژه
جریان دارند .اروپای غربی و کشــورهای توسعهیافته عمال قرار است
فقط بازاری برای تولیدات این پروژه عظیم باشند.
در این میان ،آمریکا هیچ پاسخ جامع و استراتژیکی به پروژه جاده
ابریشم جدید نداشته .حتی اگر هم گزینهای در اختیار آمریکا بود حتما
آن را از جنبــه نظامی پیش میبرد ،نه از جنبه اقتصادی و فرهنگی.
اما چین اهمیت این جنبهها را به خوبی دریافته بود و در همین راه
حرکت کرد.
نکته دوم در مورد موفقیت موضع چین در پروژه جاده ابریشــم
جدید این اســت که پکن به وضوح به دنبال تقویت حضور خود در
خاور نزدیک بوده .در همین راستا ،چین از مدتها پیش شراکتهای
استراتژیک خود با کشورهای خاورمیانه را سرلوحه قرار داده است؛ آن
هم در شرایطی که کشورهای طرف این شراکتها لزوما مناسبات و
منافع مشترکی با هم نداشتهاند .مثال چین با کشورهای مختلفی از
الجزایر و عربستان ســعودی گرفته تا ایران و عراق و امارات متحده
عربی مناسبات استراتژیک دارد .چین همچنین کشورهای عضو اوپک
در حوزه خلیج فارس را در رادار خود دارد و روی متحدان آمریکا مثل
اسرائیل ،اردن و مصر هم متمرکز است.
همه یادشان هست که امپراتوری بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم
چطور از خاورمیانه بیرون رفت (و البته نفوذ خود را به شکلهای دیگر
حفــظ کرد) .آمریکا هم بعد از جنگهای پرهزینه و پرتلفات عراق و
افغانســتان خود را در شرایطی یافت که تضاد منافع در آن مشاهده

میشد .آمریکا به اندازه سابق به منابع انرژی خاورمیانه وابسته نیست
چون نفت شیل خودش را دارد اما در عین حال نمیخواهد موقعیت
خودش در خاورمیانه را هم از دست بدهد .از سوی دیگر ،خاورمیانه هم
دیگر از لحاظ استراتژیک دارای اهمیت بسیار زیاد سابق نیست و پای
آبهای مهم دیگری هم به میان آمده .سیاستهای چین در گسترش
نفوذش در دریای جنوبی چین برای آمریکا و متحدانش در شرق آسیا
ناخوشایند است و آنجا رقابت عظیم نظامی شکل گرفته است .آمریکا
به تجهیزات پیشــرفته نیروی دریایی چین در دریای جنوبی چین
واکنش شدیدی نشان داده و آن را تهدیدی علیه خودش میداند .با
این اوصاف ،به نظر میرسد که امنیت مناطقی مثل خاورمیانه و منابع
انرژی آن هم در آینده از رقابت نظامی و اقتصادی آمریکا و چین در
مناطق دیگر دنیا تاثیر بپذیرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که رویکردهای پراگماتیک جدید
به صنعتیشدن و سرمایهگذاری در حوزههایی غیر از نفت و گاز ،کلید
اصلی بهدستآوردن نفوذ بیشتر در خاورمیانه برای هریک از این دو
قدرت باشــد .این کلید قطعا به ابزاری سیاسی در دست آنها تبدیل
خواهد شد و در این فاصله ،منابع هیدروکربنی که در دهههای اخیر
سرنوشت خاورمیانه را شکل دادهاند احتماال از عرصه خارج خواهند
شــد و انرژیهای تجدیدپذیر ،تکنولوژی اطالعات ،هوش مصنوعی،
روبوتیکز و حوزههای مشابه به حوزههای نفوذ آینده در خاورمیانه بدل
خواهند شد .آمریکا هنوز این عرصه را به چین واگذار نکرده ،اما سرعت
پیشرفت چین در این حوزهها آنقدر باال بوده که آمریکا را نگران کند.
آمریکا برای آنکه در آینده از بازیهای قدرت در خاورمیانه جا نماند،
کار دشواری در پیش دارد.

منبع  فورب ز

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
چین با شراکتهای
استراتژیک با
کشورهای خاورمیانه
چطور نقش آمریکا را
کمرنگمیکند.

دو رقیب ،روسای جمهور
چین و آمریکا

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

149

آیندهپژوهی
[ آینده قفقاز ]

به خانه برمیگردند؟
احتمالش هست که برخی جمهوریهای شوروی سابق به دامن روسیه برگردند

گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
این گزارش توضیح
میدهد که بعضی
جمهوریهای سابق
شوروی دچار خأل
حمایت اقتصادی و
نظامی شدهاند و ممکن
است این وضع به نفع
روسیه تمام شود.
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در پاییز ســال  ۱۹۹۱میالدی ،وقتی که جمهوریهای مختلف
شــوروی  -از ارمنســتان گرفته تا اوکراین -داشتند اعالم استقالل
میکردند ،یکی از مشــاوران میخائیل گورباچف سعی داشت او را به
درپیشگرفتن موضعی شبیه رقیبش بوريس یلتسین ترغیب کند:
«بگذار اینها بروند .وقتی روسیه احیا شود خودشان دوباره برمیگردند».
آن موقع شــاید تصوری وجود نداشت از اینکه روسیه دقیقا کی قرار
اســت احیا شود .حتی حاال هم چنین تصوری وجود ندارد اما به هر
حال  ۲۷ســال از آن مکالمه میگذرد و دو انتخابات در دو جمهوری
سابق شوروی پیش رو است :اوکراین و مولداوی .آیا روسیه میتواند در
آینده این جمهوریهای سابق نقش مهمی ایفا کند؟
پاسخ به این سوال شامل دغدغههای ژئوپليتیک زیادی خواهد بود.
آنچه که مسکو و واشینگتن در موردش اتفاق نظر دارند این است که
اگر روســیه قادر به اعمال نفوذ در یک منطقه اقتصادی و امنیتی در
ابعاد امپراتوری تزاری روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی سابق نباشد،
از رقابت با رقبای اصلیاش در جهان چندقطبی امروز یعنی آمریکا،
اتحادیه اروپا و چین نیز بازخواهد ماند .ابرقدرتبودن روسیه در عرصه
منابع طبیعی و انرژی هســتهای نمیتواند کمبود نفوذ آن در میان
جمهوریهای استقاللیافته را جبران کند.
والدیمیر پوتین البته توانســته یک کشور -دولت قوی بسازد که
حرکات جســورانهای مثل انضمام کریمه به خاک روســیه را انجام
داده .اما موفقیت پوتین در این امور هزینه ســنگینی هم داشــته:
جمهوریهای شوروی سابق را ترسانده و جلوی بازیابی نفوذ روسیه در
میان آنها را گرفته .شاید او در این راه دارد کاری متناقض انجام میدهد
که نتیجهاش هیچوقت درست معلوم نیست.
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البته روسیه تالش کرده که همسایههای کوچکش را به شیوههای
مختلف مثل ارائه گاز سوبسیددار ،ایجاد زیرساختهای استراتژیک،
تحمیل تحریمهای تجاری و انرژی ،اعمال نفوذ در انتخابات و حتی
با قدرت نظامی ترغیب یا ارعاب کند .نتیجه این کار هم در نوع خود
پیچیده بوده .روســیه و چهار جمهوری سابق شوروی به اتحادیهای
شبیه اتحادیه اروپا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوستهاند .اما سه
جمهوری ســابق که در حوزه دریای بالتیک قرار دارند مثل همیشه
راهــی دیگر را طی کردهاند و به اتحادیه اروپا و ناتو پیوســتهاند .در
میان هفت جمهوری باقیمانده نیز کسب نفوذ برای روسیه کار آسانی
نیست .پوتین توانســت کریمه را به دست بیاورد و نیروهای روسیه
در منطقه ترانس نیســتریای مولداوی و مناطق آبخازیا و اوستیای
جنوبی گرجستان حضور دارند اما در نتیجه همین اقدامات ،ترغیب
این کشورها به هر نوع همراهی باروسیه به شدت دشوار شده است.
حاال مسئله این است که پوتین واقعا چه میخواهد و برای آینده
منطقه چه برنامهای در ذهن دارد .به نظر میرسد که نگاه روسیه به
تمام جمهوریهای شوروی سابق یکسان نیست و اهمیت بعضی از
آنها کامال کمتر از بقیه است .مسکو هم رویکردهای متغیری در مورد
آنها دارد .مثال اوکراین یکی از سختترین کشورها برای روسیه است
و چالشهای بزرگ ژئوپليتیک برای روسیه درست کرده است .روسیه
از مدتها پیش اهرم فشــار و نفوذ خود را در اوکراین از دست داده و
حاال فقط میتواند بنشیند و اوضاع انتخابات آینده اوکراین را از دور
نظاره کند .هیچ افق درازمدت قابل اعتنایی در مناسبات آنها مشاهده
نمیشود.
اما حتی در این شــرایط هم نباید موضوع را تمامشده فرض کرد.
آنها که میگویند اوکراین برای همیشــه از دست روسیه رفته ،باید
تاریخ را مطالعه کنند و بیینند که اوکراین تا به حال چند بار بین شرق
و غرب دســت به دست شده و وفاداریهای متغیر به آنها نشان داده.
تداوم حضور الیگارشها بر ســر قدرت در اوکراین به این معنی است
که اوکراین هرگز به صورت کامل از نفوذ روسیه خارج نشده است.
مســئله دیگر این اســت که تالش غرب برای آنکه با ســاح
دموکراسی به تکتک جمهوریهای کوچک شوروی سابق وارد شود
همواره نتایج شکنندهای به بار آورده است .حاال که دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا به دنبال سیاست خارجی تقابلی است و اتحادیه اروپا
هم با دردسرهای ناسیونالیستی در داخل دست و پنجه نرم میکند،
پروژه پیوستن جمهوریهای شوروی سابق به اردوگاه غرب نیز رنگ
باخته و ممکن است اوضاع و احوال به کلی عوض شود.
در ســال  ۲۰۱۱میالدی والدیمیر پوتیــن به صورت جدی روی
مســئله ایجاد منطقه امنیتی باثبات در اطراف روسیه متمرکز شد و
هدفش این بود که جمهوریهای سابق شوروی به اقمار اتحادیه اروپا
یا ناتو بدل نشوند .او به همراه روسای جمهور بالروس و قزاقستان یک

نظم چندقطبی نوظهور جهانی به این معنی است که دولتهایی مثل گرجستان یا مولداوی
گزینههای بیشتری برای ایجاد تعادل در برابر کرملین در پیش دارند چون اقتصادهایی مثل چین و
ترکیه در کنار آنها قرار گرفتهاند

منطقه تجاری درست کرد که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد،
منطقهای برای تجارت آزاد بر اساس مقررات جدید.
پوتین از آن زمان موفق شده دو جمهوری دیگر یعنی ارمنستان
و قرقیزستان را هم به عضویت در این اتحادیه ترغیب کند .ارمنستان
در سال  ۲۰۱۴این مسئله را قبول کرد چون برنامههایش برای امضای
توافقنامه تجارت آزاد فراگیر با اتحادیه اروپا به بنبست خورد و گزینه
خاص دیگری در پیش رو نداشت .البته ارمنستان که مناقشه ارضی
ســختی با آذربایجان دارد از لحاظ تامین امنیت خود نیز به روسیه
نیاز دارد.
اما ماجراهای اوکراین را نباید در این میان فراموش کرد .این بحران
ضربهای سنگین و کاری به برنامههای روسیه برای آینده منطقه زد
و اوضاع امروز با اوضاع قبل از بحران اوکراین خیلی فرق دارد :ناتو به
شدت تجهیزات دفاعی خود را در کشورهای حوزه بالتیک علیه روسیه
افزایــش داده ،رهبران اوکراین معاهده تجاری با اتحادیه اروپا را امضا
کردهاند و گرجســتان و مولداوی نیز مسیری مشابه پیش گرفتهاند.
پارلمان اوکراین حتی اهداف پیوســتن به ناتو و اتحادیه اروپا را وارد
قانون اساسی این کشور هم کرده و احزاب نزدیک به روسیه نیز دیگر
در انتخابات آینده اوکراین در ماههای مارس و اکتبر حرفی برای زدن
ندارند.
در میان کشورهایی که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوستهاند هم
نتایج ناامیدکنندهای به بار آمده .علتش افول اقتصاد روسیه و کاهش
ارزش واحد پول این کشــور بوده که از تحریمهای غرب علیه روسیه
بعد از انضمام کربمه ناشی شد .در سال  ۲۰۱۷فقط بالروس بود که در
میان جمهوریهای شوروی سابق ،همچنان روسیه را بزرگترین بازار
صادرات خود میدید .بقیه جمهوریها بیشترین صادرات خود را روانه
اتحادیه اروپا یا چین میکنند.
اما روسیه هنوز هم اهرم نفوذ روی جمهوریهای سابق شوروی را
دارد و علتش هم مساحت عظیم سرزمین روسیه ،منابع طبیعی آن
در عرصه انرژی ،قدرت نظامی و وجود گروههای بزرگ روسزبان در
میان جمعیت جمهوریهای استقاللیافته است .این در حالی است که
در برخی از این جمهوریها ،موارد بزرگ فساد دولتی ،وخامت اوضاع
اقتصادی و مهاجرت گسترده مردم به خارج مشاهده میشود و حنای
حمایت از غرب هم در این کشورها دیگر رنگی ندارد .این جمهوریها
حاال به نوعی در برزخ قرار دارند ،آنقدر دموکراتیک نیســتند که به
غرب بپیوندند ولی تمایلی به اینکه تحت نفوذ روسیه باشند هم ندارند.
به همین دلیل اســت که انتخابات پیش رو در این کشورها اهمیت
زیادی در آینده آنها خواهد داشت.
اما ماجراهای دراماتیک بین روسیه و جمهوریهای سابق شوروی
هم خیلی کسالتبار شدهاند .کشوری مثل مولداوی عمال در یک برزخ
اقتصادی بین شرق و غرب افتاده و اوضاع اوکراین هم بهتر نیست .در
اوکراین دلسردی عمیقی از بابت وخامت اقتصاد و غیبت اصالحات
دیده میشــود و در هر دو کشور ،الیگارشهایی که قدرت سیاسی و
اقتصادی را در دهه  ۱۹۹۰به دست گرفتند هنوز روی نظام سیاسی
این کشــورها کنترل دارند ،باعث فساد میشوند و جلوی اصالحات
را میگیرند .پترو پوروشــنکو رئیسجمهــور اوکراین  ۸۱۳میلیون
دالر ســرمایه دارد و در مولداوی هم رئیس حزب حاکم دموکراتیک
ثروتمندترین مرد کشــور است و مالکیت چهار شبکه از پنج شبکه
تلویزیونی در این کشور را به دست دارد.
در این میان اروپا کاسه صبرش لبریز شده و حوصله چهرههایی را

که به قدرت و ثروت میچسبند و خود را حامی اروپا میدانند ندارد.
مثال در ســال  ۲۰۱۴یک اختالس بانکی به ارزش یک میلیارد دالر
فاش شــد که باعث شد نخست وزیر سابق و به اصطالح حامی اروپا
روانه زندان شود .سال گذشته اتحادیه اروپا کمک  ۱۱۳میلیونی خود
به مولداوی را به خاطر همین مسائل تعلیق کرد .این رسواییها باعث
شدهاند که پوتین هم راحتتر بتواند مشروعیت چهرههای نزدیک به
اروپا را زیر سوال ببرد.
اما در همین میان ،نباید اهمیت مسائل تجاری را دستکم گرفت.
کشوری مثل مولداوی هفتاد درصد از کل تجارتش با اتحادیه اروپاست
و مردمش هم بدون ویزا به اتحادیه اروپا ســفر میکنند .اقتصاد ۱,۶
تریلیون دالری روسیه نمیتواند با اقتصاد  ۱۷تریلیون دالری اتحادیه
اروپا برابری کند و به همان اندازه برای جمهوریهای شوروی سابق
جذابیت داشته باشــد .با وجود این ،مسائل دیگری در کار است که
دارد فضا را تغییر میدهد و امکانش هست که اوضاع در آینده به سود
روسیه تمام شــود .مثال اینکه رایدهندگان در جمهوریهای سابق
شوروی از جمله مولداوی به شــدت در حال تغییرند .یکچهارم از
جمعیت مولداوی این کشور را ترک کردهاند و اکثرا وارد اتحادیه اروپا
شدهاند .برخی روســتاها نیمی از جمعیت خود را از دست دادهاند و
میانگین سنی جمعیت دارد باال میرود .یک نظرسنجی اخیر نشان داد
 ۴۹درصد از مردم در مولداوی حسرت دوران قبل از سقوط شوروی
یخورند.
را م 
این تغییر وضعیت میتواند منافع روسیه را تامین کند اما به معنای
پیروزی روســیه در میدان نیست .مسکو هرلحظه ممکن است نفوذ
خــود در جمهوریها را از دســت بدهد .همچنین نظم چندقطبی
نوظهور جهانی به این معنی اســت که دولتهایی مثل گرجستان،
مولداوی یا جمهوریهای آســیای مرکزی گزینههای بیشتری برای
ایجاد تعادل در برابر کرملین در پیش دارند چون اقتصادهای دیگری
مثل چین و ترکیه در کنار آنها قرار گرفتهاند .برخی دیگر هم در حال
تنوعبخشی به منابع انرژی موردنیازشان هستند تا به روسیه وابسته
نباشند .با این اوصاف ،آینده منطقه شاید کمکم دوباره به نفع روسیه
شود ،اما باز هم نه در همه جمهوریهای سابق.

اتحادیه اقتصادی
اوراسیا چندان
امیدبخشبه
نظرنمیرسد
چون اقتصاد
روسیه خود با
تحریمهای غرب و
کاهش ارزش واحد
پولش مواجه است

ماجراهای دراماتیک بین
روسیه و جمهوریهای
شوروی سابق هم خیلی
کسالتبار شدهاند.
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آیندهپژوهی
[ آینده انرژی ]

نفت پیر باز جوان خواهد شد؟
دیجیتالیزهشدن شاید راه بقای انرژیهای سنتی باشد

اموری مثل دیجیتالیزهکردن
اطالعات از عمق آب ،کار با
حسگرهای کف دریا ،طراحی
و استفاده از وسایل نقلیه
پیشرفته زیر آب و ایجاد
ایستگاههای زیرآبی در
آینده حتی هوشمندتر هم
خواهند شد

د
منبع  کرونیکل هرال 

چرا باید خواند:
صنایعسنتیهم
مجبورند در دنیای
جدیدتغییرکنند.
بخوانیدتاببینید
صنعت نفت با این
تحول چطور کنار
میآید.
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شاید قدیمترها فکر نمیکردیم اخبار شراکت و سرمایهگذاریهای
غولهای عرصه انرژی در اســتارتآپها را بشــنویم ،اما پیشرفت
تکنولوژیک آنقدر سریع شده که راهی جز بهدستآوردن جایگاه
در پیشرفتهترین سیستمهای رو به آینده وجود ندارد.
این کاری اســت که غولهایی مثل شل و بریتیشپترولیوم در
حال انجامش هستند .مثال شل وارد سرمایهگذاری در حوزه هوش
مصنوعی شده و بریتیشپترولیوم با استارتآپهایی در کانادا (ایالت
وایومینگ) کار میکند که در راه کاهش آزادسازی کربن در حوزه
انرژی و کاهش هزینهها فعالیت میکنند.
اصال بگذارید موضوع را از اول بررسی کنیم .مسئلهای که بیش
از همــه دارد اهمیت درآمیختن صنایع ســنتی مثل نفت و گاز با
بخش تکنولوژی را نشــان میدهد از خود اینترنت شروع میشود.
پیشبینی شــده که تا سال  ۲۰۵۰میالدی بیش از پنجاه میلیارد
دستگاه در جهان آنالین باشند .این یعنی هر جنبهای از زندگی بشر
قرار است بیشتر و بیشتر دیجیتال شود .چنین تاثیری در بخشهای
بزرگ مثل خدمات مالی ،حمل و نقل و رســانه بسیار زیاد است و
نشانههایش از همین حاال در دنیا قابل مشاهده است.
اما در بخشهایی مثل نفت و گاز هم تغییرات گســتردهای در
راه اســت .تکنولوژیهای جدید دارند روی محاسبات دیجیتال و
الگوهای عملیاتیشدن پروژهها تاثیر میگذارند و پتانسیل توسعه
آنها هم به صورت دائمی رو به افزایش اســت .اصوال میدان نفتی
دیجیتال یک سیســتم اطالعاتی پیچیده است که تمام تجهیزات
فراساحلی ،پایگاههای دادهها ،سیســتمهای کنترل و شبکههای
مدیریت مربوطه را در خود جا داده اســت .میدان نفتی دیجیتال
حاال دارد روز به روز پیشــرفتهتر هم میشود .شرکتهای بزرگی
مثل ایکینور حتــی از تکنولوژیهای دیجیتال برای اتوماتکردن
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سیستمهای نگهداری و تعمیرات ،افزایش امنیت پرسنل و عملیات
و رســیدن به روشهای جدید برای آسیبرسانی کمتر به محیط
زیست استفاده میکنند.
اما چنین سیستمهایی دارد به شــدت روی بازار کار هم تاثیر
میگذارد و برخی مشاغل را که انجامشان برای انسان دشوار بود به
روبوتها و کامپیوترها میسپارند .در عین حال ،سیستمهای هوش
مصنوعــی و تحلیل دادهها در حال تحولبخشــی به کل عملیات
استخراج نفت هستند و با این ترتیب ،هرچه که قبال انجام میشد
به زودی به شیوههای جدیدی صورت خواهد گرفت .اصوال در این
راه ،مشاغلی که به خالقیت ذهنی ،مهارت اجتماعی و مهارتهای
تخصصــی و ریز احتیاج ندارند ،در حوزه نفت و گاز حذف خواهند
شد.
یک تحقیق که توسط موسســه مککینزی انجام شده نشان
میدهد که دیجیتالیزهشدن در عرصه امور تکنیکی و غیرتکنیکی
میتواند بین شصت تا نود درصد از کارهای روزانه در مشاغل سنتی
را در آینده نزدیک تحت اتوماسیون ببرد و آنها را حذف کند.
اما اصوال نباید این مســئله را فراموش کرد که هرچه پیشرفت
تکنولوژی بیشــتر باشــد ،بازار کار تغییر میکند و نیاز به مشاغل
جدیدتر و تحصیــات متفاوتتر خودش را نشــان میدهد .این
مشاغل میتوانند حتی از لحاظ تعداد ،بسیار بیشتر از فرصتهای
شغلی صنایع ســنتی مثل نفت و گاز باشند .علتش این است که
هرچه بیشتر با تجهیزات پیشــرفته و تکنولوژیهای جدید سر و
کار داشته باشید ،به افراد بیشتری هم برای عملیاتیکردن ،آموزش
نیروهای جدید و حفاظت ســایبری از آنها نیاز پیدا خواهید کرد.
متخصصان امنیت شــبکه ،مهندسان روبوتیکز ،متخصصان هوش
مصنوعی و تحلیلگران دیتا در همین راستا به تعدادی بسیار بیشتر
از امروز مورد نیاز صنایع سنتی مثل نفت و گاز خواهند بود .برخالف
آنچه که تصور میشود ،قرار نیست انسانها کل امور را به ماشینها
واگذار کنند .انسانها قرار است حتی بیشتر از سابق کنترل اوضاع
را در دست داشته باشــند والبته این کار را با تکیه بر هوشمندی
ماشینها انجام بدهند.
به همین جهت است که صنایع نفت و گاز در آینده نزدیک به
متخصصانی در حوزههای ذکرشده نیاز زیادی خواهد داشت .برخی
اموری که همین حاال هم دارند به شــکل هوشمند در این صنایع
انجام میشــوند  -مثل دیجیتالیزهکردن اطالعات از عمق آب ،کار
با حسگرهای کف دریا ،طراحی و استفاده از وسایل نقلیه پیشرفته
زیر آب و ایجاد ایســتگاههای زیرآبی -در آینده حتی هوشمندتر
هم خواهند شد و فرصتهای شایانی را برای مشاغل جدید ایجاد
خواهند کرد.
ناگفته نماند که دیدگاه دیگری هم امروزه وجود دارد مبنی بر
اینکه هوشمندسازی عملیات اســتخراج انرژی قرار است بهانهای
برای تداوم آسیبرســانی به محیط زیست باشــد .بر اساس این
دیدگاه ،اصوال باید اســتفاده از تمام ســوختهای فسیلی متوقف
شود و از راههای جایگزین برای تامین انرژی استفاده شود .از آنجا
که جهان هنوز به تکنولوژی الزم برای تامین چنین هدفی دست
نیافته ،میتوان انتظار داشــت که فعال صنایع سنتی مثل نفت و
گاز راه هوشمندســازی را طی کنند تا حداقل بخشی از مشکالت
اســتفاده از سوختهای فسیلی محدود شود .اما حذف این صنایع
راهحلی واقعی برای آینده بشر نیست.

سوپرثروتمندان حاال به دنبال حل مشکالتی که بشر قرنها با آنها درگیر بوده
نیستند ،بلکه میخواهند ببینند در آینده بشر چه چیزی نهفته و میخواهند خودشان
و فرزندانشان در آینده مترقی که پیش روست حضور گسترده داشته باشند.

[ آینده ثروت ]

چهره سوپرثروتمند در جوانی
چگونه نگاه طبقه بسیار ثروتمند جهان به آینده تغییر کرد؟
در گذشته وقتی افراد خیلی ثروتمند دور هم جمع میشدند همه همدیگر
را میشناختند .این روزها اما اگر سوپرثروتمندان یک جا جمع بشوند اکثرا
همدیگر را نخواهند شناخت .علت این است که تعداد سوپرثروتمندان جهان
به شــکل باورنکردنی در حال افزایش است .پیشرفت تکنولوژی و گسترش
شدید سرمایهداری در دهههای اخیر به صورت طبیعی به افزایش شدید تعداد
سوپرثروتمندان منجر شده .با این حساب ،هنجارهای موجود در خود طبقه
آنها هم مختل شده و آنها حاال دنبال قدرت جدیدی برای خودشان هستند تا
موقعیت آیندهمحورتری برای خودشان بسازند .اما رقابت خیلی شدید است.
ســوپرثروتمندان قدیم خود را متعلق به یک کلوپ خاص یا کشــوری
خاص میدیدند اما سوپرثروتمندان امروزی خود را متعلق به گروهی جهانی
با اهداف جهانی میبینند .این مسئله در میان سوپرثروتمندان در کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه مشاهده میشود.
در ســال  ۲۰۱۷تعداد ســوپرثروتمندان جهان  -از قدیمیها گرفته تا
تازهواردها ،از حوزههای تکنولوژیک پیشرفته گرفته تا حوزههای سنتیتر مثل
نفت -به  ۲۱۰۰میلیاردر رسید .بیش از نیمی از میلیاردرهای جدید دنیا در
سال  ۲۰۱۷نیز از منطقه آسیا و اقیانوسیه به خصوص چین بودند.
مســئلهای که در مورد سوپرثروتمندان امروز دنیا جلب توجه میکند و
احتماال در آینده شــدیدتر هم خواهد شد این است که دنیای امروز خیلی
پیچیدهتر و پرچالشتر از گذشته است و ثروتمند معمولی بودن در آن اهمیت
خاصی ندارد .ســوپرثروتمندان امروز برای آنکه شهرتی به دست بیاورند و
نامشــان در آینده بماند محبورند به مســائلی توجه نشان بدهند که قبال
ثروتمندان با بیتفاوتی از کنارشان میگذشتند؛ چالشهایی مثل تغییرات
اقلیمی ،بحرانهای مالی و جنبشهای سیاسی پوپولیستی و ناسیونالیستی
در جهان.
این واقعیت که یکی از هر ده نفر در جهان  -یعنی  ۷۳۶میلیون نفر -با
درآمد روزی زیر  ۱,۹۰دالر زندگی میکنند ســوپرثروتمندان را متوجه این
کرده که شکاف طبقات باال و پایین جامعه همچنان به شدت رو به افزایش
خواهــد بود و بنابراین ارزشهای جدیدی برای آنها مطرح شــده که از نظر
منتقدان آنها تظاهر به نظر میرسد و از نظر موافقان آنها ،راهی برای ثبت خود
در آینده .مثال درگذشته ثروتمندان با خرید گرانقیمتترین عتیقه یا نقاشی
یا ملک در جهان در میان مردم شناخته میشدند اما حاال تعطیالتشان را در
پناهگاه حیوانات در تانزانیا میگذرانند تا نشان بدهند ماموریت دیگری برای
آینده خودشان تعریف کردهاند.
پیشتر ،ثروتمندان حتی بچههایشــان را به مدرسه هم نمیفرستادند و
بــرای آنها معلم خصوصی میگرفتند .اما حاال فرزندان آنها باید حتما وجهه
اجتماعی در مدرســه داشته باشند و ســاعات باقیمانده روزشان را هم به
آموزشهای سنگینی بگذرانند که قرار است آنها را برای برعهدهگرفتن نقش
کارآفرینی یا مدیرعاملی شرکتهای بزرگ آماده کند.
امروزه سوپرثروتمندان دغدغههای محیط زیستی زیادی نیز دارند .مثال
لباس کشمیر تن آنها باید به شیوه سبز و بدون پایمالکردن حقوق بافندگان

یا آسیب به حیوانات بافته شده باشد .البته دغدغههای مقابله با بیماری و فقر
در جهان هم برای بسیاری از آنها اهمیت دارد .بیل گیتس شاید معروفترین
چهرهای باشد که در بنیادش پروژههای ریشهکنکردن ماالریا یا مسائل مشابه
را تامین هزینه میکند .اما حتی در کشوری مثل چین هم که عمر نهادهای
خصوصیاش کم است ،این مسئله زیاد دیده میشود و نمونه مهمش چارلز
چن ییدان بود که شــرکت تنسنت را ترک کرد تا روی گسترش آموزش و
تحصیالت در چین متمرکز شود.
آیا با این اوصاف میتوان گفت که هــدف پولدارها از پولدرآوردن برای
آینده تغییر کرده است؟ واقعیت این است که سوپرثروتمندان جهان امروزه
در نقطه جالبی از تاریخ قرار گرفتهاند .آنها حاال لزوما به دنبال حل مشکالتی
که بشر قرنها با آنها درگیر بوده نیستند ،بلکه میخواهند ببینند در آینده
بشر چه چیزی نهفته و میخواهند خودشان و فرزندانشان در آینده مترقی
که پیش روست حضور گسترده داشته باشند .در مهمانیهای آنها روبوتها
غذا سرو میکنند اما قرار است مشکل سوءتغذیه کودکان جهان هم در این
مهمانیها مورد بحث قرار بگیرد.
مخالفان این ســبک از فرهنگ سوپرثروتمندی میگویند راحتترین و
دمدســتترین کاری که آنها میتوانند انجام دهند ایجاد صندوقهایی برای
مقابله سریع با فقر و گرسنگی در جهان است و مسائل آینده کمتر در اولویت
قرار دارند .اما صداهای دیگری هم هست که میگوید سوپرثروتمندان در راهی
قرار دارند که شاید به سود آینده بشر باشد ،درست همان موضعی که پیشتر
در مورد اهمیت کارآفرینان در دنیا مطرح میشــد .هرچه که باشد ،شکاف
عظیم بین زندگی مردم عادی و سوپرثروتمندان قرار نیست از بین برود .فقط
باید دید سهمآفرینی آنها از پیشرفتهای آینده بشر چقدر این وضع را متحول
خواهد کرد و سودش چقدر نصیب بقیه خواهد شد.

منبع  بلومبرگ مارکت ز

چرا باید خواند:
سوپرثروتمندان
دنیای امروز با
همتاهایقدیمشان
فرق دارند .بخوانید
تا ببینید این فرق در
زندگی ما مردم عادی
چه تاثیری دارد.

سوپرثروتمندان قدیم
خودشان را متعلق به کلوپ
یا کشور خاصی میدیدند اما
حاال باید جهانی رفتار کنند.
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آیندهپژوهی
[ آینده بیتکوین ]

انقالببالکچین

هرآنچه درباره بیتکوین و بالکچین میخواستید بدانید اما میترسیدید بپرسید
تکنولوژی هنوز در حال توســعه اســت و راه زیادی برای پیشرفت
دارد .نکته اینجاست که عالوه بر شرکتهای مالی و غولهای دنیای
تکنولوژی ،باقی صنایع هم از بالکچین سود خواهند برد و کسب و کار
شما هم میتواند جزو آنها باشد.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
کسبوکارتان را در
برابر موج بعدی
انقالبدیجیتالبیمه
کنید باید بالکچین را
بشناسید.

1

چرا بالکچین؟

اگر طی چند ســال اخیر تحوالت دنیای تکنولوژی یا
تجارت الکترونیک را دنبال کرده باشید حتما کلمات
بالکچین یا بیتکوین به گوشتان خورده است .هردوی اینها عموما
به روشهای گیجکننده و پیچیدهای توضیح داده میشوند .احتماال از
ماجرا اینطور دستگیرتان شده که بیتکوین یک واحد پول دیجیتال
است که خریدش سرمایهگذاری پرریسکی به حساب میآید و زیاد
به شما ربطی ندارد .واقعیت اینجاست که تکنولوژی بالکچین آمده
که بماند و بدون تردید در آینده روی زندگی شــما و کسب و کارتان
تاثیر خواهد گذاشت .اگر میخواهید درباره این تاثیر بیشتر بدانید این
گزارش ویژه را بخوانید .اگر حوصلهاش را ندارید و فقط میخواهید با
مفهوم بالکچین آشنایی کلی پیدا کنید باکس پایین صفحه (بالکچین
به زبان خیلی ساده) هم کفایت میکند.
JJبالکچینچیست؟
بالکچین تکنولوژیای است که به افراد و شرکتها اجازه میدهد
در شبکه بدون هیچ واسطهای (مثل بانک) تراکنش مالی آنی انجام
دهند .تراکنشهایی که در بالکچین انجام میشوند کامال امن هستند
و تکنولوژی بالکچین اینگونه تعریف شــده که حتما ســابقهای از
این تراکنش ثبت و ضبط شــود .کدهای کامپیوترهای قدرتمندی
که در بالکچین نوشــته شده این اطمینان را به طرفین میدهد که
بعد از تراکنش امکان تغییر و تقلب در اســناد وجود نخواهد داشت.
وقتی درباره بالکچین صحبت میکنیم نباید فراموش کنید که این
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JJبالکچین چطور کار میکند؟
بالکچین ممکن است پیچیده به نظر برسد اما برای فهم آن بهتر
است به معنای تحتاللفظی آن دقت کنیم Blockchain .در واقع
زنجیــرهای ( )chainاز بلوکها ( )blockاســت .بلوکها اطالعات
ذخیره میکنند و طبق نظم مشــخصی پشــت هم قرار میگیرند.
بالکچین را میتوانید دفتر کل ( )ledgerهم در نظر بگیرید چون در
واقع بالکچین چنین عملکردی دارد .هرکدام از آن بلوکهای اطالعات
نمایانگر یک تراکنش در دفتر کل اســت .این تراکنش ممکن است
یک قرارداد باشد ،یا خرید و فروش یا هر چیز دیگر .یک بالکچین در
واقع سابقه تراکنشهاست .شرکتها (یا افراد) با استفاده از بالکچین
ش انجام دهند و هم تراکنش تایید کنند .این دو،
میتوانند هم تراکن 
یعنی انجام تراکنــش و تایید تراکنش دو مفهوم بنیادین بالکچین
هستند که حاال بیشتر توضیحشان میدهیم.
بالکچین به شرکتها اجازه انجام تراکنش میدهد

1
فــرض کنیم تمام دکههای لیمونادفروشــی شــهر از
تکنولوژی بالکچین برای انجام تراکنشها استفاده میکنند:
فرض کنیم جان از دکه ســندی یک لیمونــاد میخرد .جان
در نســخه بالکچین خودش این تراکنش را ثبت میکند« :جان
از ســندی لیموناد خرید ۲ ،دالر ».نسخه او در سراسر شهر براي
تمام لیمونادفروشــیها و لیمونادخرها پخش میشود و آنها هم
این تراکنش را در نســخه خودشان ثبت میکنند .زمانی که جان
لیمونادش را نوشــیده ،در دفتر حساب کل بالکچین همه ،معلوم
است که جان لیمونادش را از سندی  ۲دالر خریده.
بالکچین به شرکتها اجازه میدهد تراکنشها را تایید کنند

2
برگردیم به آن بخش که نسخه بالکچین جان به سراسر
شــهر فرستاده شــد .در واقعیت ،همه فقط آن بلوک اطالعات را به
نسخه خودشــان اضافه نمیکردند ،آنها در حال تایید آن بودند .اگر
او در تراکنشش گفته بود «جان از ریشی لیموناد خرید ۵۰۰ ،دالر»
کســان دیگر (کامال اتوماتیک) این تراکنش را به عنوان مشکلدار
نشان میکند .ممکن است نام ریشی به عنوان لیمونادفروش مجوزدار
ثبت نشده باشد ،یا همه میدانند لیموناد پانصد دالری نداریم .در هر
صورت نسخه بالکچین جان به طور خودکار توسط هیچکس پذیرفته
نمیشود ،چون با قوانین آن شبکه بالکچین جور درنمیآید.

بالکچین تکنولوژیای است که به افراد و شرکتها اجازه میدهد در شبکه بدون هیچ واسطهای (مثل
بانک) تراکنش مالی آنی انجام دهند .تراکنشهایی که در بالکچین انجام میشوند کامال امن هستند و
تکنولوژی بالکچین اینگونه تعریف شده که حتما سابقهای از این تراکنش ثبت و ضبط شود.

ماجــرا را به لیموناد تقلیل دادن کمی ســادهانگاری به نظر
میرسد اما نکته اصلی به همین سادگی است :اضافه کردن یک
تراکنش به بالکچین نیازمند تایید همزمان آن است« .شبکه»
شما هرچه که باشد  -از شبکه لیمونادفروشها تا شبکه بانکی
ق نظر دارند که مشــخص میکند چه
 همه روی قوانینی اتفا تراکنشی معتبر است و چه تراکنشی نیست .در واقع این سیستم
«دموکراتیک» امنیتی یکی از بزرگترین دالیل محبوبیت شدید
این روزهای بالکچین است .هیچکس نمیتواند اسناد تراکنشها
را تغییــر دهد ،بالکچین قابل اطمینان اســت و منبع دقیق و
بیاشتباهی از اطالعات.

بالکچین آنی است

3
حــاال با خصوصیت دیگــری از بالکچیــن روبهروییم:
سرعتش .تراکنشها در بالکچین در مقایسه با سیستمهای دیگر با
سرعت بسیار بیشتری بررسی و تایید میشوند .اگر مثال لیموناد را
یادتان باشد ممکن است فکر کنید همه اینها خیلی طول میکشد:
مگر نه اینکه همه افراد حاضر در شــبکه باید نسخهای از تراکنش را
دریافت و تایید کنند؟
درســت اســت اما کامپیوترها این تراکنشها را در چند هزارم
ثانیه انجام میدهند .دلیل اینکه بالکچین بســیار سریعتر از دیگر
سیستمهاست این است که بالکچین غیرمتمرکز ()decentralized

بالکچین به زبان خیلی ساده
اکثرا میدانیم که بالکچین تکنولوژی پشــت بیتکویــن ،واحد پول دیجیتال
محبوب این روزهاست .اما پتانسیل بالکچین بسیار فراتر از این است .در میان حامیان
ل گیتس ،ریچارد برانسون و شرکتهای مهمی
سرشناس این تکنولوژی میتوان به بی 
مثل  ،UBSمایکروســافت و  IBMاشــاره کرد .تمام غولهای بانک و بیم ه دنیا هم
در تالشاند که هرچــه زودتر این تکنولوژی را رام کنند و از آن بهره بگیرند وگرنه
احتمالش باالست که در انقالب دیجیتال بعدی اثری از آنها باقی نماند .بالکچین دقیقا
چهکار میکند و چرا والاستریت و سیلیکون ولی همزمان دربارهاش هیجانزدهاند؟

و کالهبرداری شــود چون تکتک داد و ستدها ثبت میشود و در یک دفتر عمومی
برای همه قابل دسترسی است.
JJچهکسانی میتوانند از بالکچین استفاده کنند؟
در تئوری ،اگر بالکچین فراگیرتر از این شود ،هرکسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد
قادر خواهد بود که به کمک آن معامله انجام دهد .در حالی که در سال  ۲۰۱۶فقط حدود
 ۰.۰۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهان ( ۲۰میلیارد دالر) در بالکچین ذخیره شده بود
پیشبینی میشود تا سال  ۲۰۲۵این رقم به حدود  ۱۰درصد برسد .علت اصلی این افزایش
حرکت بانکها ،شرکتهای بیمه و شرکتهای تکنولوژیک به سمت بالکچین برای کاهش
هزینهها و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختالفات مالی خواهد بود.

JJبالکچینچیست؟
در حــال حاضر اکثر مردم برای انجام تراکنش از یک واســطه معتمد  -مثل بانک -
استفاده میکنند .اما بالکچین به مشتری و فروشنده
بالکچین چطور کار میکند
اجازه میدهد که مســتقیم به هم وصل شــوند و
نیاز به طرف سوم نباشــد .بالکچین با استفاده از
2
3
رمزنگاری ( )cryptographyبرای تامین امنیت
این تراکنش در جهان آنالین
بلوک به تکتک کامپیوترهای شبکه
تراکنش ،یــک دیتابیس غیرمتمرکــز (دفتر کل
اعالم میشود.
به صورت یک بلوک ()block
نشان داده میشود.
دیجیتال) از تمام تراکنش افراد روی شــبکه دارد
که هرکس میتواند آن را ببیند .این شبکه در واقع
زنجیرهای از کامپیوترهاســت و همه آنها باید یک
تراکنش را تایید کنند تــا آن معامله انجام و ثبت
شــود .در مورد بیتکوین ،بالکچین جزئیات تمام
داد و ســتدهای این واحد پول دیجیتال را ذخیره
میکند و تکنولوژی به افراد اجازه نمیدهد که از یک
بیتکوین همزمان در دو جا استفاده کنند.
5
6
JJچرا این تکنولوژی انقالبی است؟
این فناوری در تقریبا هر گونه تراکنشی که
در آن «ارزش» دخیل است جواب میدهد :این
چیز باارزش میتواند پول ،کاال یا ملک باشــد.
پتانسیل اســتفاده از بالکچین تقریبا نامحدود
است :از جمعآوری مالیات گرفته تا فرستادن پول
توسط یک مهاجر برای خانوادهاش به هر نقطه
از جهان که بانکداری دشوار است یا اجازهاش را
نمیدهند .بالکچین میتواند باعث کاهش تقلب

پول از  Aبه  Bمنتقل
میشود

بلوک به زنجیره ()chain
اضافه میشود .حاال سابقهای
شفاف و پاکنشدنی از
تراکنش داریم.

1

 Aمیخواهد برای B
پول بفرستد.

4

افراد حاضر در شبکه تایید
میکنند که تراکنش معتبر
است.

منبع :وبسایت مجمع جهانی اقتصاد
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است .این یکی از مهمترین ویژگیهای آن محسوب میشود که باید
جدا بررسی کنیم.
بالکچینغیرمتمرکزاست

بالکچینیکدفتر
کل دیجیتال است
که بین شبکهای از
افراد به اشتراک
گذاشته شده .هر
کس میتواند این
دفتر کل را تغییر
دهد و بلوک تازه
از اطالعات را در
زنجیره ثبت کند،
اما با هر تراکنش
تازه ،کل زنجیره
باید توسطبقیه
افراد بررسی و
تایید شود

شمار دستگاههای ATM
بیتکوین در نقاط مختلف
دنیا رو به افزایش است.

4
بالکچین بدون هیــچ قدرت مرکزی عمل میکند .این
ایده برنده بالکچین است .بالکچین به افراد یا شرکتها اجازه میدهد
تراکنشها را اضافه و حتی تایید بکنند بدون آنکه به یک نهاد حاکم
مرکزی نیاز باشد.
یک مثال ســاده بهتر این را توضیح میدهد :پرداخت اجازه خانه
به کمک چک را با پرداخت یک واحد پول مبتنی بر بالکچین (مثال
بیتکوین)مقایسهکنیم.
وقتی میخواهید با چک اجاره خانه بدهید ســه گروه در ماجرا
دخیل خواهند بود:
« -۱شما» نام دریافتکننده پول ،میزان آن و زمان پرداخت را روی
چکمینویسید.
 -۲چک را به «صاحبخانه» میدهید.
 -۳صاحبخانه چک را در «بانک» به اجرا میگذارد.
 -۴بانک چک را بررسی میکند چند روز طول خواهد کشید که بانک
تایید کند همه اطالعات درســت هستند  -شما پول در حسابتان
دارید و صاحبخانه چک را جعل نکرده است.
 -۵باالخره صاحبخانه پولش را دریافت میکند.
حاال اگر بخواهید با واحد پول مبتنی بر بالکچین اجارهتان را بدهید
تراکنش فقط بین شما و صاحبخانهتان خواهد بود:
«شما» پول «صاحبخانه» را میدهید.
همین .تراکنش شما روی بالکچین شما ثبت میشود ،بالکچین
صاحبخانه آن را تایید میکند و تمام .تکنولوژی بالکچین در واقع
نیاز به واسطه را از بین میبرد .اما وقتی که فقط شما و صاحبخانهتان
در تراکنش دخیل نیستید چطور؟
وقتی «یک» کپی از بالکچین شــما با اضافهشدن یک تراکنش
تغییر میکند« ،همه» بالکچینها آن تراکنش را تایید میکنند پیش
از آنکه آن را به دفتر کلشان اضافه کنند .بالکچین سریعتر از رقباست
چون تمام افراد دخیل در آن نباید منتظر تایید یک قدرت ُکند مرکزی

باشند .همه چیز آنی رخ میدهد.
تا اینجا اصول اولیه بالکچین را یاد گرفتیم .اگر میخواهید کمی
حرفهایتر شوید بخش بعدی را بخوانید.

2

مواد مورد نیاز برای ساخت بالکچین

تا اینجا دیدیم که بالکچین یک دفتر کل دیجیتال
است که بین شبکهای از افراد به اشتراک گذاشته شده
است .هر فرد میتواند این دفتر کل را تغییر دهد ،بلوک تازه از اطالعات
را در زنجیــره ثبت کند ،اما با هر تراکنش تازه ،کل زنجیره توســط
تمام افراد بررسی خواهد شد تا همه مطمئن شوند که زنجیره هنوز
یخطاست.
ب 
به عبارت دیگر ،همه نسخه دفتر کل خودشان را دارند اما هیچکس
نمیتواند این نسخه را بدون اجازه دیگران تغییر دهد .این سیستمی
دموکراتیک است.
حاال ببینیم برای راهانداختن بالکچین چه زیرســاختهایی نیاز
داریم .هر بالکچین به سه بخش کلیدی نیاز دارد:
 -۱شبکهای از کامپیوترها/افراد
 -۲یک پروتکل (تفاهمنامه) شبکه
 -۳یک مکانیسم اجماع
بالکچین بر اساس انتخاب سازندهاش میتواند عمومی باشد  -و هر
کس با یک کامپیوتر بتواند واردش شــود  -یا خصوصی باشد و فقط
اعضای تاییدشده اجازه ورود داشته باشند .در بالکچین هر کامپیوتر
یک گره ( )nodeنامیده میشود و بخشی از «شبکه شرکتکنندگان»
در آن بالکچین خاص به حساب میآید.
پروتکل شــبکه ،به زبان ساده کتابچه دســتورالعملی است که
مشــخص میکند این گرهها چطور با هم صحبت کنند (در تماس
باشــند) .هر گره نسخه خودش از دفتر کل (بالکچین) را دارد و این
یعنی جلوی هر گونه اشــتباه یا کالهبرداری گرفته میشود .این ضد
تقلب بودن از خصوصیات اساسی بالکچین است که آن را بیرقیب
یکند.
م 
و باالخره مکانیسم اجماع ،روندی است که در آن شبکه بالکچین
تراکنشها را تایید میکند .در شبکه بین همه گرهها یک توافق وجود
دارد که نشان میدهد بالکچین صحیح کنونی چیست.
یادتان میآید که در مثال دکه لیمونادفروشی چطور مردم شهر
میدانستند که ریشی اجازه فروش لیموناد ندارد و اصال لیموناد ۵۰۰
دالری نداریم؟ اینگونه قوانیــن از قبل به تایید همه کامپیوترهای
حاضر در شــبکه رسیده است .اگر این قوانین وجود نداشت هرکس
میتوانست لیموناد را به هر قیمتی که خواست بفروشد.
شــبکههای عمومی بالکچین استانداردهای بسیار باالی امنیتی
دارند و خصوصیها ممکن است بیشتر روی اعتماد متقابل بنا شده
باشــند .در هر صورت قوانین مکانیسم اجماع است که به بالکچین
انعطافپذیری و قدرت میبخشد .هرکس به تنهایی میتواند اعتبار
هر تراکنش را چک کند و به این نتیجه برسد که تقلبی است یا نه.

3

خوب و بد بالکچین

حاال که بالکچین را فهمیدیم این ســوال اساسی
پیــش میآید که آیا بالکچیــن واقعا بیعیب و نقص
است؟ برای درک بهتر این موضوع اول پنج مزیت اساسی بالکچین
را بررسی کنیم:
156
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ارزش دالر روزانه باال و پایین میشود اما این تغییرات کوچک و قابل پیشبینی است .اما در مورد
بیتکوین شاهد آن بودهایم که در طول  ۳۰روز یک بیتکوین از  ۳۵۰دالر به  ۱۲۵۰دالر رسیده و
بعد به  ۶۰۰دالر کاهش یافته.

شفافیت :از آنجا که هرکس در شبکه بالکچین به دفتر کل
 1و کتابچه مقررات دسترسی دارد ،هیچکس را نمیتوان دور
زد .شما میتوانید به راحتی ببینید که چه کسی چه زمانی چقدر خرج
کرده ،چه خریده ،چه کار کرده و چه در اختیار دارد .این یک سیستم
با شفافیت کامل است.
امنیت :چون هر کس یک کپی از دفتر کل را دارد تا بتواند
 2نســخه جدید را تایید کند ،این یک سیستم امن به شیوه
دموکراتیک است .هیچ شرکت یا نهادی قدرت بیشتر ندارد .هر کس
در این سیستم به یک اندازه مسئول است.
تراکنش آنی :تراکنشهای بالکچین بســیار ســریعتر از
 3تراکنشهای نیازمند تایید طرف سوم است چون تراکنش
بالکچین در هنگام انجام ،تایید میشود.
نبود قدرت مرکزی :اینیکی ممکن اســت انتزاعی به نظر
 4برســد .چه اهمیتــی دارد که یک قدرت مثــل دولت بر
تراکنشها نظارت بکند یا نکند؟ ماجرا اصال سیاسی نیست :وقتی یک
واســطه بین طرفین معامله وجود دارد معامله کندتر میشود و این
واسطه حق معامله میگیرد .این یعنی ضرر برای طرفین معامله.
حل مشکل خرج دوباره :این یکی از مشکالت اساسی ارزهای
 5دیجیتال است .چون پول دیجیتال در واقع فقط یک فایل
کامپیوتری است ،به راحتی «کپی پیست کردن» میتوان آن را جعل
کرد .بدون بالکچین ،بانکها باید همیشه حواسشان به پول افراد در
حسابهایشان باشد تا آنها نتوانند پولشان را دو یا چند بار خرج کنند.
بالکچین این مشکل را با کارایی بیشتری حل میکند :تمام تراکنشها
و حسابها عمومیاند و دیگر نمیتوان مخفیانه دوبار خرج کرد( .نگران
نباشید ،اطالعات شخصی شما در بالکچین حضور ندارد).
JJنقاط ضعف بالکچین
بالکچین در مسیر فراگیرشدن با چالشهایی روبهروست:

برای آنکه بالکچین کار کند ،همه باید همکاری کنند

1
یک شــرکت برای آنکه به یک شبکه بالکچین بپیوندد
باید در مــورد پروتکلهای امنیتیاش صریــح و صادق عمل کند.
تراکنشهایی که به بالکچین اضافه میشوند باید برای همه شفاف
باشند تا بالکچین بتواند آن را تایید کند.
مشکل اینجاست که با آنکه بالکچین میتواند کدگذاری شود تا
امنیتش تامین شود ،اطالعات بلوکها نباید مخفی باشد.
به همین خاطر قابل درک اســت که چرا شرکتها در وضعیت
کنونی عالقه ندارند که بعضی از نگرانیهای امنیتیشان را کنار بگذارند
تا بالکچین را بپذیرند.
به عالوه ،اینکه همه افراد در شبکه را وادار کنیم که قوانین یکسانی
را بپذیرند آسان نیســت .افراد و شرکتها به شکل سنتی از امنیت
عادت کردهاند و امنیت بالکچین هنوز برایشان تازگی دارد.
بالکچین هنوز بیضابطه است

2
بالکچین در حال توســعه اســت .یعنی دولتها هنوز
نمیدانند چطور با آن برخورد یا بر آن نظارت کنند .اکثر شرکتهای
بزرگ هم هنوز سیاســت مدونی برای آن ندارند .طول میکشد که
قوانین و مقررات بالکچین نوشته شوند -به خصوص در بخش مالی به
این نیاز داریم  -اما دیر یا زود شاهد تصویب قوانین بالکچین خواهیم
بود .تــا آن موقع دوران عدم قطعیت خواهیم داشــت که خیلیها

خوششان نخواهد آمد.
بالکچین میتواند هک شود

3
بالکچین در ایده به شدت امن است و اجازه کالهبرداری
را به کســی نمیدهد .اما در مورد هک شــدن چطور؟ اگر از بانکی
دزدی شود بانک پول نقد آن شعبه را از دست خواهد داد ،اما اگر یک
بالکچین هک شود و مثال  ۴۰بانک در شبکهاش باشند ،صدمه مالی
غیرقابل باور خواهد بود .البته هر روز که میگذرد بالکچینها در مقابل
هک قدرتمندتر میشوند اما نباید احتمال آن را نادیده گرفت.

4

تراکنشهای مربوط به کارت
اعتباری یا چک چند روز طول
میکشد که به حسابتان
ریخته شود اما تراکنشهای
بیتکوین تنها چند ثانیه یا
دقیقه نیاز دارند.

بالکچین کدام صنایع را متحول میکند؟

در حال حاضر این حوزهها و صنایع به دنبال استفاده
از بالکچین هستند:
 -۱بانکها و خدمات مالی :طبیعتا این بخش بیشترین گرایش را به
استفاده از بالکچین دارند تا در زمان و هزینهها صرفهجویی کنند و
ریسکها را پایین بیاورند.
 -۲صنایعی که در آنها ریســک جعل و کالهبرداری باالست کمکم
به بالکچین روی میآورنــد تا بتوانند از اصل بودن جنس اطمینان
ت در حال راه انداختن
پیــدا کنند .مثال در حال حاضر چند شــرک 
سیستم بالکچین هستند تا از خرید و فروش آثار هنری دزدیدهشده یا
سنگهای کثیف (الماسهایی که در مناطق جنگی و اردوگاههای کار
اجباری استخراج میشوند) جلوگیری کنند.
 -۳محتوای دیجیتال مثل موسیقی و فیلم و همچنین صنعت تبلیغات
آنالین میتوانند از بالکچین استفاده کنند تا جلوی نقض کپیرایت
را بگیرند .با استفاده از فرمتهای تازه که میتوانند فیلم و موسیقی
پخش کنند و همزمان اطالعات بالکچیــن را در خود ذخیره دارند
هنرمندان جلوی ضررهای میلیون دالری را خواهند گرفت .اطالعات
بالکچین درون فایلهای جدید شامل اطالعات سابقه خرید و مالکیت
مجازی است.
 -۴در بخش دارو و درمان ،تکنولوژی بالکچین میتواند تمام اطالعات
پزشکی شما را روی یک شبکه بالکچین جمع کند که برای پزشکان

اگر با دیگر
کشورها رابطه
تجاری دارید
استفاده از
بیتکوینیعنی
نیازنیست با
ارزهای خارجی
و نرخ تبدیل
سر و کله بزنید.
جهان برای کاربر
بیتکوین بدون
مرز است
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بیتکوین یک ارز
رمزنگاریشده
کامالدیجیتال
است که هیچ
توجهیبه
بانکها ،دولتها
یا مرزهای
بینالمللی ندارد.
سقفی که برای
این ارز دیجیتال
تایین شده۲۱
میلیونبیتکوین
است ،یعنی این
ارز دچار تورم
نخواهد شد

بیتکوین در سال ۲۰۰۹
توسط فرد یا گروه ناشناسی
با نام ساتوشی ناکاموتو
ابداع شد.

و داروسازها قابل دسترسی است .به عالوه بالکچین میتواند جلوی
فروش غیرقانونی و بدون نسخه داروها را بگیرد و مالکیت هر دارو را
با توجه به نسخه مشخص کند .اینجا شرکتهای دارویی ،داروخانهها،
پزشکان و بیماران عضو یک شبکه بالکچین هستند.
 -۵در صنایع غذایی ،کشــاورزان میتواننــد به کمک بالکچین بر
محصول خود نظارت کنند و ببینند کدام بخش از محصول توســط
شرکتهای خریدار پس فرستاده شده است.
 -۶صنعت بیمه با ورود بالکچین شاهد تغییرات بنیادین خواهد بود.
جهانی را تصور کنید که در آن شما خودتان را برای فقط چند ساعت
بیمه میکنید (زمانی که مثال قصد دارید ورزشی سنگین انجام دهید).
یا مثال رانندگان اوبر میتوانند شرکتهای بیمه را دور بزنند و پول خود
را کنار هم در یک شبکه بالکچین بیمه بگذارند.
 -۷دور زدن غولهای اینترنتی :با بالکچین میتوانید شــرکتهایی
مثل اوبر یا  Airbnbرا دور بزنید و بدون دادن ســهم ســنگین آنها،
خودتان خانهتان را به شخصی دیگر اجاره بدهید.

5

جادوی بیتکوین

کسبوکارهای کوچک چطور از بالکچین بهره بگیرند؟

باید اعتراف کنیم که بالکچین در حال حاضر تکنولوژی آســانی
نیست ،به خصوص برای صاحبان کسب و کارهای کوچک .اگر شما
استارتآپ حوزه تکنولوژی نیستید احتماال بالکچین فعال مستقیما
روی کسبوکارتان تاثیر نمیگذارد.
ممکن است همین امروز نیاز به تکنولوژی بالکچین نداشته باشید،
اما بیتکوین چطور؟ این روزها نمیتوان در مورد سرمایهگذاری روی
ارزهای دیجیتال حرف زد و نام بیتکوین را نیاورد .بیتکوین فرزند
بالکچین است ،یک واحد پولی مبتنی بر بالکچین .خوشبختانه حاال
که بالکچین را میشناسیم ،درک بیتکوین خیلی هم سخت نیست.
JJبیتکوین چیست؟
بیتکوین در سال ۲۰۰۹خلق شد .بیتکوین یک ارز رمزنگاریشده
کامال دیجیتال است که هیچ توجهی به بانکها ،دولتها یا مرزهای
بینالمللی ندارد .ســقفی که برای این ارز دیجیتال تایین شده ۲۱
میلیون بیتکوین است ،یعنی این ارز دچار تورم نخواهد شد .ارزش
کنونی بازار بیتکوین  ۳۱۰میلیون دالر است و هر بیتکوین حدودا
 ۳۷۵۰دالر قیمت دارد.
فرد یا گروه ناشناســی که با نام ساتوشی ناکاموتو به عنوان خالق
بیتکوین شناخته میشود ،با اســتفاده از تکنولوژی بالکچین این

قابلیت را به بیتکوین داد که بدون هیچگونه نظارت از بیرون به حیات
خود ادامه بدهد.
هر شخصی که در شــبکه بیتکوین فعالیت کند  -هرکس که
با بیتکوین خرید و فروش کند یا صاحب بیتکوین باشــد  -نسخه
خودش از بالکچین بیتکوین را دارد.
ک به نظر میرسد .درست است؟
حاال بیتکوین برایتان قابل در 
چه شــما شخصی باشــید که لیموناد میخرد ،چه یک شرکت
چندملیتیتولیدکنندهلیموناد،تراکنشهایمرتبطبالیمونادشماباید
با دفترکل بالکچین همه افراد حاضر در شبکه چک شود .این سیستم
به کسی اجازه نمیدهد که از یک بیتکوین دوبار استفاده کند  -این
بزرگترین مشکل ارزهای دیجیتال قبل از بیتکوین بوده است.
از آنجا که بیتکوین یک مدل شــخص به شخص ارز دیجیتال
است ،هرکس در هر زمانی که خواست میتواند به هرکس در هر نقطه
از جهان تراکنش سریع ،امن و کمهزینه داشته باشد .این یک واحد
پولی جهانی است.
به دســت آوردن بیتکوین هم آسان است :یا مثل باقی ارزهای
خارجی آن را میخرید یا در کســب و کارتان عــاوه بر مثال دالر،
بیتکوین هم میپذیرید( .هرکس دلش خواست میتواند لیموناد شما
را با بیتکوین بخرد!)
JJامنیت مالی بیتکوین
بــا بازاری اینچنین بزرگ  -به بزرگــی کل زمین  -چطور روی
بالکچیــن بیتکوین نظارت صورت میگیرد؟ بــه هر حال قرار بود
بالکچین ثبات و امنیتش را به بیتکوین بدهد .نه؟ سوال خیلی خوبی
است.
اینجا پای اســتخراجکنندگان بیتکویــن ()bitcoin miners
وسط میآید .استخراجکنندگان کســانی هستند که به بیتکوین
حقوق میگیرند .در اول اجازه میدهند در کامپیوترهای قدرتمندشان
الگوریتمهای پیچیده تایید تراکنشهای دیگران انجام شود .هزینه
حواله در شبکه بیتکوین بسیار کمتر از بقیه جاهاست ،و همین مقدار
کوچک است که به استخراجکنندگان میرسد و اجازه میدهد سیستم
زنده بماند .بدون استخراجکنندگان ،بالکچین بیتکوین نمیتوانست
تکتک تراکنشها را بررســی و تایید کند و اصال بیتکوینی در کار
نبود.
پــس چرا هرکس کامپیوترش را به شــبکه قــرض نمیدهد تا
بیتکوین به دست آورد؟ شما به کامپیوتر بسیار قدرتمندی نیاز دارید
تا تراکنشهای بیتکوین را تایید کنید .و این کامپیوترها الکتریسیته
فراوانی مصرف میکنند.
با اضافه کردن استخراجکنندهها به داستان ،بازار بیتکوین توانست
زیرساختهای یک بالکچین جهانی را ایجاد کند که این واحد پولی
تمام دیجیتال بدون نظارت از باال را تحت حمایت خود دارد.
 ۶JJدلیل برای پذیرش بیتکوین
حاال که هم بالکچین را فهمیدیم و هم میدانیم بیتکوین چیست
این ســوال اصلی پیش میآید که آیا شما هم میتوانید از بیتکوین
استفاده کنید تا به کسب و کارتان کمک کند؟
در حال حاضر بیش از  ۱۰۰هزار کسب و کار بزرگ و کوچک در
دنیا در کنار دیگر ارزها ،بیتکوین را هم میپذیرند.
برای آنکه بیتکوین بپذیرید شما باید این کارها را انجام دهید:
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در حالی که در سال  ۲۰۱۶فقط حدود  ۰.۰۲۵درصد از تولید ناخالص
داخلی جهان ( ۲۰میلیارد دالر) در بالکچین ذخیره شده بود پیشبینی
میشود تا سال  ۲۰۲۵این رقم به حدود  ۱۰درصد برسد.

 -۱اعالم کنید که بیتکوین میپذیرید و اعالنش را در وبســایت
بگذارید یا به شیشه مغازه بچسبانید.
 -۲به این نتیجه برسید که میخواهید مشتریانتان چطور بیتکوین
را بپردازند :کامال آنالین ،از طریق اپلیکشن لمسی در مغازه ،از طریق
کد  QRیا راههای دیگر.
 -۳با حسابدارتان صحبت کنید تا متوجه شود که بیتکوین چطور کار
میکند و آن را به گردش مالیتان اضافه کند.
 -۴قیمتها را طوری تعیین کنید که با باال و پایینشدنهای فراوان
بیتکوین هماهنگ باشد.
به جز اینها ،بیتکوین اصوال شــبیه بقیه پولها عمل میکند و
فقط دانش تکنولوژیک بیشتری نیاز دارد .مزایای استفاده از بیتکوین
تقریبا شبیه مزایای استفاده از بالکچین است .اگر میخواهید بدانید
چرا استفاده از بیتکوین  -در مقایسه با پول رایج  -به نفعتان است
این  ۶دلیل را ببینید:
بهصرفهتر است :کسبوکارهای کوچک برخالف شرکتهای
 1بزرگ توانایی مذاکره با بانکها و شرکتهای کارت اعتباری
را ندارند و هزینه تراکنش و هزینه کارت اعتباری باالیی را باید پرداخت
کنند .با بیتکوین این هزینهها به شــدت پایین میآید و این برای
کسبوکارهای کوچک حیاتی است.
بیتکوین سریع است :تراکنشهای مربوط به کارت اعتباری
 2چند روز طول میکشــد که به حسابتان ریخته شود اما
تراکنشهای بیتکوین تنها چند ثانیه یا دقیقه نیاز دارند.
بیتکوین بدون مرز است :اگر با دیگر کشورها رابطه تجاری
 3دارید استفاده از بیتکوین یعنی نیاز نیست با ارزهای خارجی
و نرخ تبدیل سر و کله بزنید .جهان برای کاربر بیتکوین بدون مرز
است.
داشــتن بیتکوین میتواند سرمایهگذاری باشد :اگر نگران
 4مالیات هستید میتوانید به بیتکوینتان دست نزنید و به
عنوان سرمایهگذاری به آن نگاه کنید .به بیتکوین تا وقتی تبدیلش
نکنید یا با آن چیزی نخرید مالیات تعلق نمیگیرد.
بیتکوین نکات مثبت پول نقد را دارد :موقع خرید با کارت
 5اعتباری اگر مشتری ناراضی بود میتواند جلوی پرداخت به
شــما را بگیرد ،این در مورد بیتکوین یا پول نقد امکانپذیر نیست.
بیتکوین با وجود آنکه پول دیجیتال به حســاب میآید ،بر خالف
کارت اعتباری روی «اعتبار» بنا نشده است.
بیتکوین به بازاریابی شــما کمک میکند :کســب و کار
 6کوچکی که بیتکوین قبول میکند میتواند برای نســل
جوان جذاب باشــد (حتی اگر زیاد از آن اســتفاده نشود) .پذیرش
بیتکوین در برندسازی شما موثر است چون این احساس را به وجود
میآورد که شما از پیشروترین تکنولوژی مالی دنیا هراس ندارید.
JJپنج نقطه ضعف بیتکوین
بیتکوین مزایای زیادی دارد اما به عنوان صاحب کســب و کار
کوچک باید حواستان به مشکالت احتمالی بیتکوین هم باشید.
قانونی برای بیتکوین نوشته نشده :این یعنی همین فردا
 1بیتکوین میتواند برای همیشــه خاموش شود .قبول ،این
کمی بدبینانه است و احتماال چنین اتفاقی نخواهد افتاد اما بیتکوین
به عنــوان واحد پولی بدون نظارت دولتی ،طبیعتا ســرمایهگذاری
پرریسکتری از دالر است .دقیقا به همین خاطر است که تعدادي از

کشورها استفاده از بیتکوین را ممنوع کردهاند.
ارزش بیتکوین شدیدا باال و پایین میشود :ارزش بیتکوین
 2هــر روز تغییر میکند .ارزش دالر هــم روزانه باال و پایین
میشود اما این تغییرات کوچک و قابل پیشبینی است .اما در مورد
بیتکوین شاهد آن بودهایم که در طول  ۳۰روز یک بیتکوین از ۳۵۰
دالر به  ۱۲۵۰دالر رســیده و بعد به  ۶۰۰دالر کاهش یافته .این چه
تاثیری روی کســبوکار شــما دارد؟ این یعنی کامال محتمل است
بیتکوینی که امروز دارید فردا ارزش بســیار کمتری داشته باشد و
کسب و کارتان ضرر سنگینی بخورد .از طرف دیگر این امکان وجود
دارد که ارزش بیتکوینهایتان چند ماه دیگر چند برابر شود .ختم
کالم :اگر مشتریها به بیتکوین به شما پول بدهند ،در مقایسه با دالر،
درآمدتان غیرقابلپیشبینیتر خواهد بود اما احتمال سودآوریاش
باالتر خواهد بود.
پرداخت مالیات و برنامهریزی مالیتان پیچیده میشــود:
 3اگرچه میتوانید درآمد بیتکوینیتان را دست نزنید و به آن
به شــکل ســرمایهگذاری نگاه کنید ،اما به هر حال به خاطر باال و
پایینشدن مداوم بیتکوین برنامهریزی مالی روی این بخش درآمدتان
دشوار خواهد بود .در مورد مالیات اوضاعتان سختتر خواهد بود  -هم
بیتکوین باال و پایین میرود و هم تعداد زیادی از کشورها بیتکوین
را دارایی میبینند نه پول .به همین خاطر حتما قبل از ورود به دنیای
بیتکوین باید با یک حسابدار متخصص در این حوزهها مشورت کنید.
قیمتگذاری هم پیچیده میشود :وقتی شما مشتریانی از
 4گوشه و کنار دنیا دارید که با بیتکوین خرید میکنند ،با باال
و پایین شدن روزانه ارزش بیتکوین چه باید بکنید؟ آیا باید قیمت را
هر روز تغییر بدهید تا ضرر نکنید؟
باید آدم تکنولوژیک باشید :اگر تکنولوژی جزو نقاط قوتتان
 5نیست احتماال با بیتکوین دچار مشکل خواهید شد.

بالکچین ممکن است پیچیده
به نظر برسد اما برای فهم آن
بهتر است معنای تحتاللفظی
آن دقت کنیم .زنجیرهای
از بلوکها که اطالعات
تراکنشها را ذخیره میکنند
و طبق نظم مشخصی پشت
هم قرار میگیرند.

بیتکوین مزایای
زیادی دارد اما
به عنوان صاحب
کسب و کار کوچک
باید حواستان به
مشکالتاحتمالی
بیتکوینهمباشد.
بیتکوین بیقانون
است و قیمتش به
شدت باال و پایین
میشود
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آیندهپژوهی
[ آینده سرمایهداری ]

ورود به عصر کاپیتالیسم همیشه ناظر

ی ترسناک جهان دیجیتال را توضیح میدهد
شوشانا زوباف در کتاب جدید خود مدل تجار 
ما در حال تجربه یکــی از بنیادیترین تحوالت
ترجمه :کاوه شجاعی
فضــای اطالعاتی از زمان اختراع چاپ توســط
گوتنبرگ در ســال  ۱۴۳۹هســتیم .و مشکل
دبیر بخش آیندهپژوهی
زندگی در عصر انقالب این است که نمیتوانیم-
منبع  آبزرو ر
آنچنان که آیندگان خواهند دید  -ببینیم واقعا
چرا باید خواند:
دارد چه اتفاق مهمی میافتد .صنعت چاپ جوامع
اگر میخواهید بدانید
را طــی چهار قــرن بعدی شــکل داد و متحول
چطور دارید هزینه
کرد ،اما هیچکدام از همشــهریان گوتنبرگ مثال
سرویسهایی مجانی
در  ۱۴۹۵نمیدانستند که این تکنولوژی چطور
مثل گوگل و فیسبوک
تمدن انسانی را تغییر خواهد داد :به آغاز جنبش
را پرداخت میکنید و
اصــاح دینی کمک و قدرت کلیســا را محدود
این روند چطور ما را
میکند ،ظهور علوم مدرن را امکانپذیر میکند،
کاپیتالیسم
وارد عصر
مهارتها و صنایع جدید به وجود میآورد و حتی
کرده
اورولی
جورج
شکل مغز انسان را تغییر میدهد.
را
گزارش
این
است
ما حاال مثل همشهریان گوتنبرگ نمیدانیم
بخوانید.
کــه در میانه یــک انقالب بســیار مهم زندگی
میکنیم که با تکنولوژی دیجیتال و شــبک ه آغاز
شد و تحوالت عظیم اقتصادی و اجتماعی به بار خواهد آورد.
به همین خاطر است که چاپ کتاب جدید شوشانا زوباف اهمیت فراوان دارد.
او در سال  ۱۹۸۸زمانی که به عنوان اولین استاد زن مدرسه کسب و کار هاروارد
مشغول به کار بود کتاب مهم «عصر ماشین هوشمند :آینده کار و قدرت»
را نوشت که نگاه ما را به تاثیر کامپیوتر بر سازمانها و کار عوض کرد.
او پیشبینی کرد که چطور تکنولوژی دیجیتال شکل کار کردن
مدیــران و کارگران را تغییر خواهد داد .او بعد از آن ســکوت
پیشــه کرد و باالخره با چاپ دو مقاله در سالهای ۲۰۱۵
و  ۲۰۱۶معلوم شد که این ســالها روی چه پروژهای کار
میکرده .او حاال با انتشار کتاب جدیدش روی تاثیر شگرف
گوگل و فیسبوک بر اقتصاد و جامعه متمرکز شده و تالش
میکند تصویری شفافتر از وضعیت ما در عصر کنونی و
دهههای بعدی بدهد .تمرکز زوباف اینبار نه روی تکنولوژی
دیجیتال ،که روی کاپیتالیســم است .کاپیتالیسمی که
فرمی تازه پیدا کرده تا از تکنولوژی به نفع خود اســتفاده
کند .نامی که زوباف به این شکل تازه از سرمایهداری
داده کاپیتالیسم همیشــه ناظر (ترجمهای آزاد از
 )surveillance capitalismاست.
کاپیتالیسم همیشه ناظر چطور کار میکند؟
این شکل از سرمایهداری با ارائه خدمات مجانی
بــه میلیاردها نفــر از مردم ،بــه صاحبان آن
خدمات اجازه میدهد جزئیات رفتار کاربران
را تحت نظر بگیرند ،بدون آنکه این کاربران
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دقیقا بدانند کدام بخش از فعالیتهایشان زیرنظر است.
زوباف مینویسد« :کاپیتالیسم همیشه ناظر به طور یکجانبهای تجربه انسانی
را به عنوان ماده خام مجانی خود استفاده و آن را به دیتا تبدیل میکند .اگرچه از
بخشی از این دیتا برای بهبود خدمات استفاده میشود ،بخش عمده آن به عنوان
ماده خام به خورد هوش مصنوعی داده میشود تا شرکتها بتوانند رفتارهای ما
را بهتر و بهتر پیشبینی کنند».
بخشی از گفتوگوی آبزرور با شوشانا زوباف را بخوانید:
این روزها جهان روی فیسبوک تمرکز کرده اما آنچنان که شما میگویید
گوگل آغازکننده این راه بوده است.

کاپیتالیسم همیشه ناظر توسط انسانها خلق شده .نتیجه غیرقابل اجتناب
تکنولوژی نبوده است .گوگل با آزمون و خطا آن را آغاز کرد و پیش برد همانطور
که در کارخانه فورد اقتصاد تولید انبوه را کشف کردند یا در جنرال موتورز منطق
کاپیتالیسم مدیریتی را درک کردند .کاپیتالیسم همیشه ناظر حدود سال ۲۰۰۱
به عنوان راهحلی برای مشکالت مالی پس از ترکیدن حباب دات کام ابداع شد.
سران گوگل زیر فشار سرمایهگذاران مجبور شدند از بیزاریشان نسبت به تبلیغات
دست بردارند .آنها تصمیم گرفتند که برای باالبردن درآمدهای تبلیغاتیشان از
دیتای جســتوجوی کاربران استفاده کنند و با ترکیب آن با نرمافزارهای قوی
ی خود دست به بررسی پیشبینی رفتار و کلیکهای کاربر بزنند و بتوانند
تحلیل 
آگهیهای بهتر و بیشتری به او بفروشند .با استفاده روزافزون مردم از گوگل آنها
به دیتای رفتاری بسیار بیشتری دست پیدا کردند و همزمان روشهای تازهای را
توسعه دادند که با شدت بیشتری اطالعات رفتاری کاربر را جمعآوری
میکرد .بخشی از این اطالعات بدون اجازه یا فهم کاربران جمعآوری
میشد .اینچنین بود که دیتا به ابزار پیشبینی در بازاری جدید با
نام تبلیغات هدفمند تبدیل شد.
با باال رفتن درآمد گــوگل از طریق کلیکهای کاربران،
تبلیغات به اندازه جستوجو مهم شد .در نهایت این مدل به
زیربنای نوع تازهای از تجارت تبدیل شــد كه باید رفتارهای
آنالین کاربر را تحت نظر بگیرد تا موفق باشد.

موفقیت مکانیسم جدید در سال  ۲۰۰۴زمانی که گوگل وارد
بازار بورس شد مشخص شد :درآمدهای گوگل بین سال ۲۰۰۱
تا  ۲۰۰۴حدود  ۳۵۹۰درصد رشد پیدا کرده بود!
پس کاپیتالیسم همیشــه ناظر با تبلیغات شروع شد اما
کمکم به باقی بخشها رسوخ کرد؟

کاپیتالیسم همیشــه ناظر دیگر محدود به صنعت
تبلیغات نیســت ،همانطور که ایــده تولید انبوه به
کارخانه فورد محدود نماند .این شکل از کاپیتالیسم
به سرعت به مدل دیفالت پول درآوردن در سیلیکون
ولی تبدیل شد و تقریبا تمام استارتآپها و اپها
شوشانا زوباف در  ۱۹۸۸انقالب دیجتال کنونی
را پیشبینی کرده بود و حاال نسبت به خطرات
کاپیتالیسم دیجیتال هشدار میدهد.

«کاپیتالیسم همیشه ناظر» چطور کار میکند؟ این شکل از سرمایهداری با ارائه خدمات
مجانی به میلیاردها نفر از مردم ،به صاحبان آن خدمات اجازه میدهد جزئیات رفتار
کاربران را تحت نظر بگیرند.

گرفت تمام کتابهای دنیا را بیتوجه به
کپیرایت اسکن کند یا از تمام خیابانها
و کوچههــای دنیا عکــس بگیرد .و کار
خودش را کرد .دموکراســی خواب بود
وقتی آنها قدرت و دانش را قبضه کردند.
آنها حاال در حوزههای مختلفی انحصار
را در دســت دارند :علم دیتا ،یادگیری
ماشــینی (که ابزار تولید کاپیتالیســم
همیشــه ناظر محســوب میشــود)،
اکوسیســتمی با باالترین حد مشتری،
مالکیت و کنترل کانالهای فعالیتهای
اجتماعی بشــر و باالخره سرمایه عظیم
مالی.
نکتــه اینجاســت كه این شــکل از
ســرمایهگذاری برخالف سرمایهگذاری
کالســیک به مردم به عنوان مشــتری
وابسته نیست .سرمایهداری دیجیتال به
رفتارهای افراد و گروهها وابســته است.
سیستم کالسیک با وجود ضعفهایش
بعضی اوقات بــه نفع افراد جامعه عمل
میکرد اما اینیکی کاری به افراد ندارد.
سرمایهداری جدید قدرت تصمیمگیری
را از شما میگیرد.

از آن اســتفاده کردند .و یکی از مدیران
گوگل بود که این شــکل از کاپیتالیسم
را به فیسبوک برد :شریل سندبرگ در
ســال  ۲۰۰۸به عنوان فرد شماره دوي
فیسبــوک بعد از مــارک زاکربرگ به
این شرکت پیوســت و فیسبوک را به
سمتی که حاال میبینیم کشاند .اما حاال
این مدل تجاری محدود به شرکتهای
خــاص و حتی حوزه اینترنت نیســت.
این سیســتم حاال محصوالت ،خدمات
و بخشهای اقتصادی گوناگونی را در بر
میگیرد :از صنایع بیمه ،خردهفروشی،
خدمات درمانی ،مالی و سرگرمی گرفته
تا آموزش و حمل و نقــل .تقریبا تمام
کاال و خدماتی که صفات «هوشــمند»
و «شخصیشــده» را یدک میکشند،
تمام دستگاههایی که به اینترنت وصل
هســتند ،تمام «دستیارهای دیجیتال»
همه و همه یک رابط کاربری برای جذب
دیتای رفتاری کاربران هستند تا آینده
ما را در این اقتصــاد تحت نظارت دائم
شبینی کنند.
پی 
کاپیتالیسم همیشه ناظر بعد از
این به کدام سمت خواهد رفت؟

این شکل از کاپیتالیسم از تمرکز روی
اشخاص عبور خواهد کرد ،روی گروهها
مثل شهرها و بعد جوامع متمرکز خواهد
شــد و رفتارهای مثال مردم یک کشور را پیشبینی خواهد کرد و به آنها جنس
خواهد فروخت.
رقابت بر سر پیشبینی (به عنوان محصول قابل فروش) باعث شده سردمداران
این شکل از سرمایهگذاری کمکم به چنین درکی برسند .آنها کمکم متوجه شدند
هرچه میزان دیتا بیشتر باشد پیشبینیها بهتر خواهند بود .بعد فهمیدند هرچه این
دیتا در حوزههای متنوعتری باشد ارزش آن در حوزه پیشبینی باالتر خواهد بود.
همین تالش برای باال بردن تعداد کاربران باعث شــد که از کامپیوترهای شخصی
به موبایل برسیم که همیشه همراه ماست :حاال سوار ماشین که میشوید موبایل
میداند کجا میروید ،صبحها که میدوید موبایل از مســیرها و وضع بدنتان آگاه
است ،موبایل میداند امروز چه خریدهایی خواهید داشت و امروز کجا دنبال جای
ی شما چیست و دقیقا چهشکلی هستید.
پارک میگردید .موبایل میداند گروه خون 
تحول کاپیتالیسم همیشه ناظر به همینها ختم نشد .آنها در نهایت متوجه
شــدند قابل پیشبینیترین نوع دیتای رفتاری از سیستمهایی میآید که برای
بازی طراحی شــدهاند! اینگونه بود که ما شاهد فراگیرتر شدن بازیهایی خاص
هستیم ،مثل  Pokémon Goکه گوگل بذر اولیهاش را کاشت.
هدف بعدی آنها شــکل دادن به رفتارهای ماســت .آنها نهفقــط رفتارها و
کلیکهای افراد را پیشبینی میکنند که شــروع به شکلدادن آنها کردهاند تا با
سهولت بیشتری به ما جنس و خدمات بفروشند( .مثل فروش ترامپ به کاربران
به کمک دیتای فیسبوک) .آنها ميزنند و ما میرقصیم.

شریل سندبرگ ،از مدیران سابق گوگل ،بود که مدل تجاری کاپیتالیسم دیجیتال را به
فیسبوک برد و میتوان گفت او از افراد کلیدی وضعیت کنونی است.

این چه تاثیری بر دموکراسی میگذارد؟

در طول دو دهه گذشــته دیجیتال-کاپیتالیستها بدون دردسر خارجی کار
خودشان را کردند و تقریبا هیچ قانونی جلویشان را نگرفت .گوگل ناگهان تصمیم

باید چه کار کنیم؟

این یعنی تالشها برای مهار کردن
و تصویب مقررات بــا تمرکز محض بر
تکنولوژی بیتوجه به سیســتم جدید
کاپیتالیسم محکوم به شکست است.

سران دنیای تکنولوژی به شدت میخواهند ما باور کنیم که تکنولوژی نیرویی
اجتنابناپذیر است و دستهای آنها بســته است .اما نکته اینجاست كه جهان
دیجیتال پیش از کاپیتالیسم همیشه ناظر هم وجود داشت و عمدتا نیرویی مثبت
در جهت ارزشهای دموکراتیک به حســاب میآمــد .در حال حاضر تکنولوژی
عروسک است و کاپیتالیسم عروسکگردان.
کاپیتالیســم همیشه ناظر پدیدهای ساخته دســت بشر است پس در قلمرو
سیاست میتوان با آن مقابله کرد .مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
( )GDPRکه اخیرا تصویب شــد (و از اطالعات و حریم خصوصی تمام افراد در
اتحادیه اروپا حفاظت میکند) شروع خوبی است و خواهیم دید که آیا ما میتوانیم
شــرایط کنونی را تغییر بدهیم و الگوی تاز ه کاپیتالیســم اطالعاتی را جایگزین
کاپیتالیسم همیشه ناظر کنیم یا نه.
ماجرا ساده نیست .مثال خیلیها میگویند راهحل این است که هرکس مالک
دیتایی باشــد که تولید میکند .اما بخش زیادی از این دیتا اصال نباید به وجود
میآمده  -مثل تاریخچه کلیکهای شما در اینستاگرام.
حتی تکهتکه کردن غولهای جهان تکنولوژی  -به کمک قوانین ضدانحصار
 هم جوابگو نیســت .این سیاست باعث به وجود آمدن تعداد بیشتری شرکتدیجیتال-کاپیتالیست میشود و فضا را برای آنها رقابتیتر میکند.
در مواجهه با هر چیز تازهای ،کار ما با نامگذاری شــروع میشود .خود من به
همین خاطر هفت سال اخیر را وقف این اثر کردهام .قدم اول برای رام کردن این
روند گذاشــتن نامی درخور برای آن است تا به ما درک بهتری از شرایط بدهد.
ذات کاپیتالیسم جهشیافته را باید بهتر بشناسیم.
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آیندهپژوهی
[ آینده صنعت ]

انقالبی تازه در راه است
خود را برای مواجهه با چهارمین انقالب صنعتی آماده کنید
مونا مشهدیرجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع  مجمع جهانی اقتصا د

چرا باید خواند:
سرعتتغییرات
تکنولوژی در دنیا
بسیار باالاست و
بسیاری انتظار
چهارمین انقالب
صنعتی را دارند .حال
سوال این است که آیا
دنیا برای مواجهه با
این انقالب تازه آماده
است؟

کسب و کارها باید
اطمینانحاصل
کنندکهجامعه
از نوآوریهای
ایجادشده در
دنیای تکنولوژی
منتفعمیشود.
در این صورت
است که جوامع
باتغییراتمثبت
همراه خواهند
شد
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در اجالس سال جاری مجمع جهانی اقتصاد در مورد چهارمین انقالب
صنعتی در دنیا و تحوالت مهمی که اقتصاد دنیا در پی این انقالب تجربه
خواهد کرد ،سخنرانیهایی انجام شد .این مسئله مدتها است در میان
اقتصاددانان و فعاالن دنیای تکنولوژی مطرح است و بسیاری بر این باورند
که سرعت باالی رشد تکنولوژی در سالهای اخیر باعث میشود تا انقالب
پیش رو سریعتر و تاثیرگذارتر شود.
 JJانقالب صنعتی همراه با چالشهای زیادی است
از آنجا که چهارمین انقالب صنعتی در دنیا اهمیت زیادی برای کسب
و کارها و فعاالن اقتصادی دارد ،بر آن شدیم تا مهمترین موضوعات مطرح
شــده در این زمینه را به اطالع شما برسانیم .تجربه دنیا از انقالبهای
صنعتی نشان میدهد باید انتظار تحوالت و تغییراتی همه جانبه در فضای
کســب و کار و اقتصاد دنیا را داشته باشیم همان طور که در قرن  ۱۹و
 ۲۰میالدی و در جریان سومین انقالب صنعتی این تحوالت را در جهان
شاهد بودیم .در آن زمان تکنولوژیهایی که تحوالت زیادی در دنیا ایجاد
کرد تولید انرژی برق و موتورهای بخار بود که به ســاخت انواع خودروها
و قطارها منجر شد .اما مطالعات نشان داده است که تکنولوژیهایی که
بیشترین تغییرات و تحوالت را ایجاد کردهاند بیش از ماشینآالت صنعتی
و ابزارهای تازه هســتند .بیشترین تحول در نتیجه تغییر جریان انتقال
اطالعات و تاثیر آن روی کســب و کارها ایجاد شــده است ولی ابزارها و
ماشینآالت هم در این روند تاثیر شگرفی داشته است.
ما انتظار داریم در جریان چهارمین انقالب صنعتی  ،تغییرات با سرعتی
باال در سطح جهانی اتفاق بیفتد .تغییراتی که روی دولتها و نحوه عملکرد
آنها نیز تاثیر داشته باشد و جوامع بشری را متحول کند .تغییر ساختار
جمعیتی و الگوهای فکــری در میان مردم از مهمترین تحوالت در این
های صنعتی در دنیا نشان داده است
ســالها خواهد بود .مطالعه انقالب 
که هر انقالب صنعتی با دورهایپرتنش برای اقتصاد و اجتماع همراه بوده
است .تنشی که بعضا زمینهساز جنگ و درگیری در دنیا شده است  .ولی
از آنجا که این چهارمین انقالب صنعتی است و دنیا تجربه سه انقالب قبلی
را دارد ،باید از تاثیرات منفی این تحول جلوگیری شود .به تعبیر بهتر باید
دنیا آماده مواجهه با این تغییرات باشد در غیر صورت چالشهای بزرگی
اقتصاد را تهدید میکند.
JJبستر چهارمین انقالب صنعتی فراهم است
در شــرایط فعلی که ما انتظار داریم بستر چهارمین انقالب صنعتی
فراهم شده باشد ،به نظر میرسد خطر آسیب به ساختارهای اقتصادی و
تکنولوژیکی در دنیا باالتر است .اما سوال اصلی اینجاست که برای مقابله
با این وضعیت چه باید کرد و کسب و کارها چگونه میتوانند سطح آسیب
را به حداقل برسانند؟ در پاسخ به این سوال چهار راهکار اساسی مطرح
است .اول:کسب و کارها باید با یکدیگر مشارکت بیشتری داشته باشند
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ی تازهای را در دنیای تکنولوژی ایجاد کنند .این نرمهای
تا بتوانند نرمها 
تازه میتوانــد در زمینه ایجاد توافقنامههایی در مورد مالکیت دادههای
ی شهرهای
مشتریان ،عرضه انبوه خودروهای بدون راننده در خیابانها 
بــزرگ و یا تدوین قوانین جدید در زمینه هوش مصنوعی و کارکرد آن
ی انسانی و
باشد .البته اصالحات ژنتیکی ،ایجاد قانون حمایت از سرمایهها 
دیگر اصولی که بتواند انسانها را در جهت زندگی بهتر و سازندهتر هدایت
کند هم میتواند در این بخش جای گیرد .در راســتای تحقق این هدف
همکاری دولتها و سازمانهای بینالمللی با هم و با شرکتهای خصوصی
ضروری است زیرا دنیای امروز دنیایی درهمتنیده است و بدون همکاری
ی یک زنجیر نمیتوان نتیجه مطلوبی از سیاستگذاری در
تمامی حلقهها 
ی دیگر گرفت.
حلقهها 
مجمع جهانی اقتصاد دومین راه حل را برای مشکالتی که در جریان
چهارمین انقالب صنعتی ایجاد خواهد شد این طور بیان کرد :دولتها و
موسسات بینالمللی باید چهارچوب سازمان ملل و ساختار برتون وودز را
بازنگری کنند تا بتوانند وضعیت جهانی را که در آن زندگی میکنیم تغییر
دهند .این اصالحات در ساختار و نحوه عملکرد سازمان ملل از مهمترین
مسائلی اســت که این روزها مورد توجه قرار دارد و این تغییرات باید با
توجه به تحوالت تکنولوژیکی و دنیای تازه و مدرن در جهان انجام شود.
های مناسبی را برای پاسخگویی
ســوم :کسب و کارها باید استراتژی 
ی ایجاد شــده در نتیجه تحــوالت تکنولوژیکی در نظر
به ریســکها 
بگیرند .گزارش ریســک جهانی مجمع جهانی اقتصاد نشان داده است
که زمانبندی و وســعت حمالت سایبری بسیار متنوع است ولی اغلب
شرکتها برای مقابله با این تهدیدها و حمالت آمادگی الزم را ندارند .در
سال  ۲۰۱۹میالدی ،انتظار میرود شدت این حمالت بیشتر شود و اگر
شرکتها برای مواجهه با حمالت سایبری آمادگی الزم را نداشته باشند،
با مشکالت زیادی روبهرو میشوند .مواجهه با این خطرات باید به صورت
ساختاری و به صورت مداوم انجام شود.
چهارم :صاحبان کســب و کارها بــرای درک بهتر این موقعیت تازه
باید مطالعات جامعی را آغــاز کنند و این کار را به آینده موکول نکنند
زیرا از ســال  ۲۰۱۹روند تحوالت برای چهارمین انقالب صنعتی در دنیا
های آنها
شروع شــده است .آنها باید بدانند که بسیاری از تصمیمگیری 
یا سیاســتهایی که اجرا میکنند میتواند نتایج غیرقابل پیشبینی و
بعضا ناخواستهایداشته باشد و با توجه به این مسئله ضرورت بازنگری
در سیاستهایشــان امری ضروری است .در شرایط فعلی کسب و کارها
نمیتوانند بدون توجه به تحوالت خارجی یا آسیبهای زیست محیطی و
های اجتماعی ناشی از اجرای سیاستهایشان ،کار کنند .آنها باید
ناآرامی 
به تبعات هر سیاستی که اجرا میکنند توجه داشته باشند و بدانند که در
بسیاری از موارد حل کردن مشکلی که در اثر اجرای یک سیاست در یک
سازمان در جامعه ایجاد میشود ،سالها زمان خواهد برد .بهترین تعبیر
برای این مســئله را میتوان در جمله کالوی شواب ،رئیس و بنیانگذار
مجمع جهانی اقتصاد دید .او گفته اســت کسب و کارها باید مسئولیت
کارهایشــان را بپذیرند و تنها با توجه به سودآوری و درآمدزایی خود در
مورد سیاستهای آتی تصمیمگیری نکنند.
در انتهــا ،ما باید درک کنیم که چهارمیــن انقالب صنعتی نهتنها
روی صنایع بلکه روی جوامع و نحوه زندگی مردم در سراســر دنیا تاثیر
دارد .کسب و کارها باید اطمینان حاصل کنند که جامعه از نوآوریهای
ایجادشــده در دنیای تکنولوژی منتفع میشود .در این صورت است که
جوامع با تغییرات مثبت همراه خواهند شد و فشاری از جانب آن حس
نمیکنند.

 ..........................اکونومیست ..........................
قمار اکسونموبیل برای رشد
نفت برای شرکتهای نفتی ،دقیقا همان «طالی سیاه» است .حیات این شرکتها وابسته
به همین نفت است .اکسونموبیل جزو شرکتهایی است که با خطر کاهش قیمت نفت و
همچنین کاهش دسترسی به نفت ارزان مواجه شده و اکنون به دنبال راهی برای برطرف
کردن این خطر است .آیا این شرکت در قمار خود پیروز خواهد شد؟
ِ

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

بازار نوی دادهها

پیشبینی رشد اقتصادی

هند جزو کشورهایی است که در زمینه بازار کاالهای مرتبط با مخابرات و ارتباط از
راه دور حرف اول را میزند .در واقع تقاضا در این کشور به تازگی شکل گرفته و مردم
ن همراه و ارتباط از دور پیدا کردهاند .به همین خاطر است
تازه راه را برای خرید تلف 
که هند به یکی از بازارهای پرطرفدار برای خارجیها و بهویژه استارتآپها تبدیل
شدهاست .همه به نوعی به این بازار یورش آوردهاند.

رشد اقتصادی یکی از مسائلی است که زیاد مورد توجه اقتصاددانها قرار میگیرد .آنها
تالش میکنند در مورد مهمترین کشورهای جهان پیشبینیهایی درباره رشد اقتصادی
داشتهباشــند .اخیرا ً اکونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت رشد اقتصادیِ مهمترین
اقتصادهای جهان پرداختهاســت .این پیشبینی نشــان میدهد که هند بیشترین رشد
اقتصادی را تا سال  2020تجربه خواهد کرد .پس از آن نیز چین و ایاالت متحده قرار دارند.

هند

 ،2020درصد افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته
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ترکیه در مسیر بهبود

وضعیت اشتغال عادی است

ترکیه یکی از مهمترین اقتصادهای نوظهور در جهان است .این کشور مدتی است که با
کاهش رشد اقتصادی مواجه شده و به دلیل تحریمهای امریکایی به دردسر افتادهاست.
در واقع اقتصاد این کشور بیشتر به دالیل سیاسی با بحران روبهرو شدهاست .اکنون اما
به نظر میرسد که شرایط قدری در این کشور بهبود پیدا کردهاست .بررسیها نشان
میدهد که اقتصاد این کشور در مسیر بهبود قرار گرفتهاست.

اشتغال یکی از مهمترین مسائل در جوامع مختلف است .جوامع توسعهیافته اصوالً عملکرد
موفقتری در زمینه اشتغال دارند .در این کشورها معموالً تعداد بیشتری از افراد مشغول به کار
هستند و تعداد جوانانی که در گروه نیروی کار قرار دارند اما بیکارند ،بسیار کم است .بررسیها
نشان میدهد کشورهای آلمان ،ایاالت متحده ،فرانسه و بریتانیا در این زمینه جزو بهترین
کشورهای جهان هستند و اشتغال در آنها مناسبترین وضعیت را دارد.

قیمتمصرفکنندهترکیه

اشتغال در بخش تولید

درصد افزایش نسبت به سال گذشته
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توقفها و آغازهای جهانی
آهنگ رشد اقتصاد جهانی ُکند شدهاست .مشابه این قضیه در دهه  70و  80میالدی نیز رخ دادهبود .در آن زمان همهچیز ناگهان به سمت رکود رفت .اکنون نیز به نظر میرسد دوباره
شرایط مانند همان سالها شدهاست .هریک از این نمودارها نشان میدهد که از سال  2007تاکنون چه تغییراتی در وضعیت اقتصاد جهان رخ دادهاست .سال  2007همان سالی بود
که همهچیز ظاهرا ً خوب پیش میرفت اما ناگهان یک سال بعد بحران بزرگ اقتصادی رخ داد .در اکثر نمودارها نیز دیده میشود که آهنگ رشد ناگهان متوقف یا کند شده و بعد
دوباره رو به بهبود رفتهاست.
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شرکتهای مختلف سالها در سواحل گویانا به دنبال نفت بودند .سال  2015بود که اکسونموبیل به عنوان بزرگترین شرکت نفت جهان قدم به این منطقه
گذاشت و موفق شد به عنوان اولین شرکت ،نفت را در این منطقه کشف کند .در حال حاضر این شرکت برآورد کرده که 5میلیارد بشکه نفت خام از دل ساحل
گویانا بیرون خواهد کشید .در واقع آنها انتظار دارند چنین حجم عظیمی از نفت در بستر دریا باشد.

[ نفت ]

قمار اکسونموبیل برای رشد

استراتژی غول فسیلی این است که تغییرات آبوهوایی را به حداقل برساند

چرا باید خواند:
نفت برای شرکتهای
نفتی،دقیقاهمان
«طالی سیاه» است.
حیات این شرکتها
وابستهبههمیننفت
است .اکسونموبیل جزو
شرکتهایی است که
با خطر کاهش قیمت
نفتوهمچنینکاهش
دسترسی به نفت ارزان
مواجه شده و اکنون به
دنبال راهی برای برطرف
کرد ِن این خطر است .آیا
این شرکت در قمار خود
پیروز خواهد شد؟

اکسونموبیل زمانی
ارزشمندترین شرکت نفت در
جهان بود و اکنون نیز در این
صنعت حرف اول را میزند
و به عبارتی غول صنعت
نفت و گاز است .این شرکت
107سال است که روی پای
خودش ایستاده و هنوز هم
انتظار میرود که عمر کند.
سال  1911این شرکت ناگهان
خودش را به جهان معرفی
کرد و در مدتی کوتاه به
عنوان شرکتی بزرگ در جهان
شناخته شد .اکسونموبیل
ِ
امپراتوری نفتی
موفق شد
برای خود به راه بیندازد.
پاالیشگاهها و تأسیسات
پتروشیمی این شرکت
ِ
یکییکی پیدا میشدند.
باالخره در سال  1999این
شرکت به عنوان غولی
شکستناپذیر معرفی شد
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زیــر دریــای آرام در 160کیلومتریِ ســاحل گویانا بســتری از نفت
آرمیدهاست .افراد در این قسمت از دریا به صورت شبانهروزی کار میکنند.
کارگرانی هستند که با هلیکوپتر به این منطقه میآیند تا نفت را از دل زمین
بیرون بکشند .چاههای نفتی اینجا در عمق زمین قرار دارد .برخی از کارگران
کردن
از همان گویانا میآیند و برخی دیگر از امریکا .عدهای هم مسئول رصد ِ
امور مختلف هستند .همه این افراد برای یک هدف تالش میکنند :تا جای
ممکن حفاری کنند و نفت از دل زمین بیرون بکشند .همهچیز برای آنها در
یک واژه خالصه میشود :نفت.
شرکتهای مختلف سالها در سواحل گویانا به دنبال نفت بودند .سال
 2015بود که اکسونموبیل به عنوان بزرگترین شرکت نفت جهان قدم به
این منطقه گذاشت و موفق شد به عنوان اولین شرکت ،نفت را در این منطقه
کشف کند .در حال حاضر این شرکت برآورد کرده که 5میلیارد بشکه نفت
خام از دل ساحل گویانا بیرون خواهد کشید .در واقع آنها انتظار دارند چنین
حجم عظیمی از نفت در بستر دریا باشد .اگر همهچیز طبق برنامه پیش برود،
گویانا در عرض یک دهه به دومین تولیدکننده بزرگ نفت در امریکای التین
تبدیل خواهد شد .در واقع برزیل نخستین تولیدکننده و گویانا دومین خواهد
بود .این یعنی منطقهای فقیرنشین و حاشیهای به مرکز تولید نفت و تولید
ثروت تبدیل خواهد شد .انقالبی در این منطقه برپا خواهد شد .اکسونموبیل
با این پروژه سعی دارد خودش را یک بار دیگر به اثبات برساند .در واقع این
شــرکت میخواهد نشان بدهد که هنوز در جهان نفت حرف اول را میزند
و اگر پای سلطه نفتی در میان باشد ،این شرکت بیشترین سلطه را خواهد
داشت .این شرکت مدام گزارشهایی از وضعیت تولید خود منتشر میکند
و ادعا دارد که به زودی بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد .آرزوهای بزرگی
در سر اکسونموبیل است .انتظار میرود که تولید نفت و گاز تا سال 2025
حدود 25درصد نسبت به سال  2017افزایش پیدا کند.
JJخطر در کمین است
اکسونموبیل زمانی ارزشمندترین شرکت نفت در جهان بود و اکنون نیز
در این صنعت حرف اول را میزند و به عبارتی غول صنعت نفت و گاز است.
این شرکت 107سال است که روی پای خودش ایستاده و هنوز هم انتظار
میرود که عمر کند .ســال  1911این شرکت ناگهان خودش را به جهان
معرفی کرد و در مدتی کوتاه به عنوان شرکتی بزرگ در جهان شناخته شد.
اکسونموبیل موفق شد امپراتوریِ نفتی برای خود به راه بیندازد .پاالیشگاهها
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پتروشیمی این شرکت یکییکی پیدا میشدند .باالخره در سال
و تأسیسات
ِ
 1999این شرکت به عنوان غولی شکستناپذیر معرفی شد .البته این شرکت
به یک دلیل در میان افراد چندان خوشنام نبود :اطالعات کافی در اختیار
ســرمایهگذاران نمیگذاشت .برخی هم نسبت به شیوه جمعآوریِ سرمایه
توسط این شرکت احساس نارضایتی میکردند.
اکسونموبیل سوخت الزم را برای این صنعت فراهم آورده و موفق شده
یکتنه پیش بتازد .بزرگترین شکست این شرکت نیز مربوط به سال 1989
میشود که تانکری بزرگ ناگهان غیب شد .در آن زمان 11گالن نفت خام از
چنگ این شرکت ربوده شد .جالب اینجاست که حتی انتقادها هم به نفع این
شرکت تمام شدهاست .این شرکت در مورد مسائل متنوعی پرونده حقوقی
داشته و از همه آنها جان سالم به در بردهاست.
این شــرکت دو دهه است که دســت به ادغامی بزرگ زده ،ادغامی که
اکســون را به اکسونموبیل تبدیل کردهاست .فرهنگ این شرکت هنوز به
همان شکل باقی ماندهاست .اما در سالهای اخیر نتایجی به دست آمده که
چندان رضایتبخش نبودهاست .به همین خاطر است که این شرکت دست
به قماری بزرگ زدهاســت .در واقع ورود به گویانا برای این شرکت اهمیتی
ویژه داشت .از زمانیکه رکس تیلرسون رهبریِ این شرکت را به عهده گرفت
تا زمانیکه در سال  2017این شرکت را برای رفتن به کابینه دولت ترامپ،
رها کرد ،اتفاقات بزرگی در اکسونموبیل رخ داد .این شرکت به غولی بزرگ
تبدیل شد و از خطراتی نظیر کاهش شدی ِد قیمت نفت جان سالم به در برد.
به هر حال اکنون اکسونموبیل و بسیاری از شرکتهای همرده با آن با
خطری بزرگ دستوپنجه نرم میکنند؛ خطری که میتواند حیات آنها را
از بین ببرد .در واقع این شــرکتها با کاهش دسترسی به نفت ارزان مواجه
شــدهاند .اما کشف نفت در مناطق فقیرنشــینی مثل گویانا میتواند برگ
برندهای برای این شرکتها باشد ،برگ برندهای که اکنون اکسونموبیل به
آن دسترسی پیدا کردهاست .حال باید دید بخت تا چه اندازه با این شرکت
یار خواهد بود.

شرکت الکترولوکس که یک تولیدی قدرتمند سوئدی است ،ماه پیش اعالم کرد که یک کارگاه تولیدی مایکروفر خود در شهر ممفیس را تعطیل خواهد کرد .این کمپانی،
اقدامات دونالد ترامپ برای تعرفهگذاری و ورشکستگی کمپانی فروشنده محصوالتش را دالیل اصلی این موضوع عنوان کرد .کمپانی آمریکایی کاترپیالر هم که برای تولید
ی آن هم جنگ تجاری با چین است.
تجهیزات سنگین مشهور است ،اعالم کرد که سود بسیار پایینی در سه ماهه انتهایی سال  2018نصیبش شده که دلیل اصل 

[ احیای تولید ]

ساخت امریکا

خبرهای خوشی برای بخش تولیدی آمریکا در راه است

در زمان قدیمرانندگی در جادههای باریک کوهستان پلزنتِ ویسکانسین
آمریکا ،خیلی رویایی بود .امکان داشت یک مزرعه کدو و یک انبار قرمزرنگ
ببینید .این منظره اخیرا تغییر کرده و یک کارخانه در آنجا قد کشیدهاست.
س مرغها بود ،امروزه به محل جلوسی برای کارخانه
جایی که قبال سرزمین قف 
بزرگ تایوانی فاکسکان تبدیل شده که دلیل اصلی شهرتش ،مونتاژ کردن
گوشیهای آیفون است .این کمپانی در سال  2017اعالم کرد که میخواهد
یک کارخانه بزرگ برای تولید تلویزیونهای پیشرفته در این منطقه احداث
کند .در آن زمان بسیاری از افراد خوشحال شدند و در صدر آنها هم دونالد
ترامپ قرار داشت که حتی برای مراسم کلنگزنی افتتاح هم حضور پیدا کرد.
کارخانههای صنایع الکترونیکی سالها پیش آمریکا را به مقصد کشورهایی
ارزانتــر مانند چین ترک کردنــد ،به همین خاطر به نظر میرســید که
سرمایهگذاری روی این پروژه به مشکل بخورد .فاکسکان که قول سوبسیدی
 4میلیارد دالری را از ویسکانســین گرفتهبود ،متعهد شد که  13هزار شغل
تولید کند ،که بسیاری از آنها مربوط به خط تولید و با حقوق میانگین ساالنه
 54هزار دالر اســت .حاال فاکسکان به مشکل خورده ،زیرا نمیتواند اهالی
غرب میانه را وادار به کار کردنی بسیار پراسترس ،در ساعات طوالنی با حقوق
نسبتا پایین کند .ترامپ شخصا وارد مذاکره با رئیس فاکسکان ،تری گو ،شد
تا او را متقاعد کند که از معامله بیرون نکشــد .با اینحال فاکسکان حجم
تولید خود را کاهش داده و بنابر اطالعاتی از داخل این کمپانی ،تنها مقادیر
نامشخصی از «محصوالت بسیار باارزش» را تولید میکند .این کمپانی هنوز
تعهدات اشتغالزایی خود را پس نگرفته ،اما بسیاری از شاهدان شک دارند که
استخدام در مقیاسی که از ابتدا پیشبینی شدهبود ،شکل گیرد.
این مسئله بیانگر مشکلی بسیار درونی در بخش تولیدی اقتصاد آمریکاست.
برای مثال ،شرکت الکترولوکس که یک تولیدی قدرتمند سوئدی است ،ماه
پیش اعالم کرد که یک کارگاه تولیدی مایکروفر خود در شــهر ممفیس را
تعطیل خواهد کرد .این کمپانی ،اقدامات دونالد ترامپ برای تعرفهگذاری و
ورشکستگی کمپانی فروشنده محصوالتش را دالیل اصلی این موضوع عنوان
کرد .کمپانی آمریکایی کاترپیالر هم که برای تولید تجهیزات سنگین مشهور
اســت ،اعالم کرد که سود بسیار پایینی در ســه ماهه انتهایی سال 2018
ی آن هم جنگ تجاری با چین است.
نصیبش شده که دلیل اصل 
JJسویه مثبت
البته شرکتهای تولیدی کوچکتر که از فناوریهای پیشرفته استفاده
میکنند ،وضعیت خوبی دارند .اشــتغال در بخش تولیدی آمریکا در ســال
 ،2017رشدی 207هزار نفری داشت ،و با ادامه آن به مقدار  261هزار شغل
در ســال  ،2018در حال حاضر تقریبا در مجموع  12،8میلیون شغل را به
خود اختصاص دادهاســت .با توجه به نمودار متوجه میشویم که این بخش
توانسته پس از بحران اقتصادی سال  2008اندکی وضعیت خود را رو به بهبود
ببرد .شاخصهای مختلف  29ماه پیاپی است که نشاندهنده گسترش بخش
تولیدی آمریکا هستند .ترامپ این مسئله را دستاورد خود میداند .البته در
واقعیت هم کاهش مالیات بخشهای تولیدی تاثیری مثبت در جذب سرمایه
داشته ،و جدای از آن ترامپ دیگر انگیزهای برای سرمایهداران باقی نگذاشته که

طی دو سال اخیر که خیلی از صنایع
از سیاستهای ترامپ سود کردند،
صنایع الکترونیکی در آن دستهای
قرار میگرفتند که کمترین پیشرفت
را داشتند .دلیل اصلی این مسئله
این است که زنجیره تامین صنایع
الکترونیکی ،اکوسیستم نوآوری و
بسیاری از مسائل دیگر ،در چین
بسیار تخصصی و پیشرفته بوده و
امکان کپی کردن از آن بسیار ضعیف
است .بر خالف صنایع الکترونیکی،
فلزات و خودروسازی خاصیت بومی
شدن بسیار خوبی را در خاک آمریکا
از خود نشان دادهاند.
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پولهای خود را در خارج از مرزهای آمریکا انبار کنند .بسیاری از کمپانیهای
بزرگ این سود به دست آمده را صرف هزینههای سرمایهای خود کردهاند تا
بتوانند در بلندمدت هم گامی اساسی رو به جلو بردارند .گزارشهای مختلف،
نشــانههایی از مشکل اصلی ویسکانسین را به دست میدهند .طی دو سال
اخیر که خیلی از صنایع از سیاستهای ترامپ سود کردند ،صنایع الکترونیکی
در آن دستهای قرار میگرفتند که کمترین پیشرفت را داشتند .دلیل اصلی
این مسئله این است که زنجیره تامین صنایع الکترونیکی ،اکوسیستم نوآوری
و بسیاری از مسائل دیگر ،در چین بسیار تخصصی و پیشرفته بوده و امکان
کپی کردن از آن بســیار ضعیف است .برخالف صنایع الکترونیکی ،فلزات و
خودروسازی خاصیت بومی شدن بسیار خوبی را در خاک آمریکا از خود نشان
دادهانــد .خیلیها از ترامپ تقدیر میکنند که یقه چین را گرفته ،اما عمدتا
تعرفهگذاری بر آلومينیوم و فوالد را اشتباه میدانند .خیلیها میگویند جای
اینکه میلیاردها دالر را صرف ساختن دیوار مکزیک کند ،میتواند به پرورش
نیروی کار متخصص تولیدی بپردازد .تجربه ثابت کرده که اگر آمریکاییها این
نیروی کار را پرورش دهند ،کمپانیها به این کشور خواهند آمد.

چرا باید خواند:
خیلی از شرکتها
نمیتوانندخطتولید
خود را از آسیای شرقی
به آمریکا بازگردانند.
دلیل اصلی آن در وهله
اول گران بودن هزینه
تولید در آمریکا است،
که البته صحت هم
دارد .دلیل دیگری که
به همین سادگیها به
چشم نمیآید ،این است
که نیروی کار آمریکا
توانایی تخصصیرقابت
با نیروهای مثال چینی در
خیلی از صنایع را ندارد،
مثالصنایعالکترونیکی.
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در حال حاضر آلمان حوزه يورو را وارد دوران ُکندی اقتصادی کردهاست .اقتصاد این کشور در سهماهه سوم سال  2018کوچکتر شد و در
سهماهه چهارم هم رشد بسیار کمی داشت .طی کل سال  ،2018تولید ناخالص داخلی این کشور رشدی  1،5درصدی را تجربه کرد که نسبت
به رشد  2،2درصدی سال  2017عددی بسیار پایین به حساب ميآمد و پایینتر از میانگین حوزه یورو بود.

[ اقتصاد آلمان ]

از قضا سرکنگبین صفرا فزود

اقتصاد صادراتمحور آلمان گریبان رشد این کشور را گرفته

چرا باید خواند:
همیشه در همهجای
اقتصاد خواندهایم که
صادرات خیلی خوب
است .کشوری با توانایی
صادرات باال ،آن هم
با کاالهایی متنوع و
صنعتی ،نه نفت و مواد
معدنی خام ،امروز به
مشکالتیاقتصادی
برخورد کرده که تا حدی
دلیل آن وابستگی به
صادرات است .صادرات
شما را به وضعیت
کشورهای دیگر وابسته
میکند.

سویهمنفی
موفقیت در صادرات
این است که کشور
شما در برابر
شرایط فرامرزی
آسیبپذیر
میشود .صادرات
آلمان ،چیزی در
حدود نیمی از تولید
ناخالص داخلی
این کشور را شامل
میشود که بسیار
بیشتر از مقدار12
درصدی آمریکا
و  30درصدی
بریتانیااست
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قدرت صادرات آلمان آنقدر زیاد اســت که دیگر کشــورها حتی سعی
میکنند سیاستهای آن را هم وارد کنند .فرانسه اخیرا اصالحاتی در قانون
کارش انجام داد که از آلمان الهام گرفتهبود .سیاستمداران بریتانیایی به صورت
متناوب ســعی میکنند که نظام آموزش فنی و حرفهای این کشور را کپی
کنند .کشــورهای دور و نزدیک بارها سعی کردهاند تا الگوی «طبقه وسط»
آلمان را ،که همان تولیدکنندگان کوچک و متوســط این کشور هستند ،در
خاک خود پیاده کنند .استعداد ذاتی آلمان برای تولید کاالهایی که مطلوب
اقتصادهای نوظهور ،مخصوصا چین ،هستند باعث شده که این کشور بتواند
دوران بهبود پس از بحران مالی  2007-8را طی كند و اندکی بحران بدهی
شدیدی را که حوزه یورو را در بر گرفته بود ،به کناری بزند.
در حال حاضر اما آلمان این حوزه را وارد دوران ُکندی اقتصادی کردهاست.
اقتصاد این کشــور در سهماهه سوم سال  2018کوچکتر شد و در سهماهه
چهارم هم رشد بسیار کمی داشت .طی کل سال  ،2018تولید ناخالص داخلی
این کشور رشدی  1،5درصدی را تجربه کرد که نسبت به رشد  2،2درصدی
سال  2017عددی بسیار پایین به حساب ميآمد و پایینتر از میانگین حوزه
یورو بود (نمودار را ببینید) .سیاستهای زیست محیطی جدید ،تولید خودرو را
کند کرد و پایین بودن سطح آب رودخانه راین ،بارگیری کشتیها را به تاخیر
انداخت .هولگر اشملدینگ که در بانک برنبرگ کار میکند ،میگوید که حتی
بدون این اختالالت موقت هم تولید ناخالص داخلی ســاالنه ،در طول شش
ماهه دوم ،به زیر  1درصد کاهش پیدا میکرده.
سیاســتهایی که بیشتر چهرهشــان به سمت داخل کشــور است ،و
برنامههایــی که برای باال بــردن هزینههای عمومی در دســت دولت این
کشــور قرار دارد ،احتماال بتواند به اجتناب از یک رکود در اقتصاد این کشور
کمک کند .ســویه منفی موفقیت در صادرات این اســت که کشور شما در
برابر شــرایط فرامرزی آسیبپذیر میشود .صادرات آلمان ،چیزی در حدود
نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشــور را شامل میشود که بسیار بیشتر
از مقدار  12درصدی آمریکا و  30درصدی بریتانیا اســت .ریسکهاي ناشی
از حفاظتگرایی و یک برگزیت سفت و سخت ،برای تولیدکنندگان آلمانی
نشانی از یک سال ضعیف دیگر هستند.
JJمسیر این سالها
پس از ســال  2017که با رشــد صادرات آلمان همراه بود ،صادرات این
کشور به بریتانیا در سال  2018کاهش پیدا کرد ،چین هم دیگر آن اشتهای
سابق را نداشت .کمپانی فولکسواگن اعالم کرد که در نیمه دوم سال ،2018
فروشش به کشور چین کاهش یافتهاست .کمپانی قطعهساز کانتیننتال هم
اعالم کرده که پایین آمدن تقاضای چین برای قطعات خودرو و تســتهای
جدید زیستمحیطی باعث شده که رشد درآمد صنعت خودرو دچار اختالل
شود .اهمیت صنعت خودرو در این نکته نهفته است که به طور کل  15درصد
از صادرات آلمان را شامل میشود.
نکته جالب اینجاست که نرخ بهره در آلمان به حداقل میزان خود رسیده،
نرخ بیکاری به کمترین میزان خود از زمان اتحاد آلمان غربی و شرقی رسیده و
دستمزدهای ساالنه رشد بسیار باالی  2،8درصدی را تجربه کردهاند ،اما رشد
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تغییر تولید ناخالص داخلی نسبت به یک سال پیشتر ،درصد
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مصرف مردم این کشور کمتر از سال  2016-17است .مردم آلمان در سال
 2018بیشتر پسانداز کردهاند .برخی اقتصاددانها میگویند که مردم خود را
برای شرایط بد اقتصادی در آینده آماده میکنند ،برخی دیگر هم میگویند
که باال رفتن سن جمعیت آلمان ،باعث شده که حجم زیادی از مردم به فکر
پسانداز برای دوران بازنشستگی خود باشند.
صنعت آلمان هم وارد فازی جدید از رشــد کند خود شــده .به طور کل
هم تحلیلگران و نهادهای داخلی این کشــور و هم صندوق بینالمللی پول
پیشبینی میکنند که در سال  ،2019تولید ناخالص داخلی آلمان چیزی در
حدود  1تا  1،3درصد رشد کند.
سناریوی بدتر هم این است که درگیریهای تجاری جهانی باعث شود که
 3بازار بسیار بزرگ آلمان ،از بین  5بازار اصلی این کشور ،یعنی آمریکا ،چین
و بریتانیا ،بیش از پیش هم منقبض شوند .تحقیقات نشان میدهند که اگر
ترامپ تعرفههایی بر واردات ماشینهای اروپایی وضع کند 0،2 ،درصد از تولید
ناخالص داخلی آلمان دود میشود و به هوا میرود.
به طور کلی شرایط کنونی آلمان به گونهای است که این کشور هم باید در
سیاستهای داخلی خود اصالحاتی اساسی انجام دهد ،هم به فکر بازارهایی
جدید باشد .اگر کشوری باز هم میخواهد چیزی از آلمان کپی کند ،تنها کافی
است این نکته را بداند :آلمانیها به شرق چشم دوختهاند.

دونالد ترامپ بالفاصله تحریمهایی بسیار سخت علیه ونزوئال به راه انداخت و حسابهای شرکت اصلی تولید نفت این کشور را منجمد کرد .پولهای این شرکت به حسابی
دیگر واریز خواهند شد که تنها در صورتی قابل برداشت خواهند بود که کنترل شرکت نفت به خوان گوایدو ،یا رئیس جمهوری جدید واگذار شود .حاال دولت ونزوئال بیش
از پیش برای خرید غذای الزم برای  32میلیون نفر و دادن دستمزد به نیروهای مسلح خود به مشکل برخوردهاست.

[ ونزوئال ]

باالخره ،فرصتی برای آزادی

انقالب شکستخورده ونزوئال رو به سرنگونی میرود
هوگو چاوز که با بلوکهای ساختمانی زشتی که پنجرههای کوچکی
برای تنفس دارند ،خود را پدر انقالب بولیواری معرفی میکرد ،طرفداران
زیادی داشــت .عمده نقاطی که او برای «مردم فقیر» ساختهبود تحت
کنترل و نظارت دقیق سرویسها و گروههای امنیتی و اطالعاتی دولت
خودش بودند .انفجار قیمت نفت باعث شدهبود که او بتواند خیلی از مردم
را با الرژبازی راضی نگــه دارد .از روزی که چاوز مرد و نیکوالس مادورو
جای او را گرفت ،دیگر شرایط به حالت قبل بازنگشت و بنابر گزارشهایی
تورم امروز ونزوئال به  1،7میلیون درصد رسیدهاست .غذا به چیزی کمیاب
تبدیل شده و شخصی مانند کارلوس را داریم که شغلش پیدا کردن میوه
و سبزی در سطل آشغال ،تمیز کردن آنها و فروختنشان است .کارلوس
میگوید« :کیست که نخواهد این شرایط عوض شود؟»
یکی از آن ساختمانهای چاوزی ،کاتیا نام دارد .مردمی که ساکن کاتیا
بودند در شب  22ژانویه بیرون ریختند و آشغالهایی را که مقابل محل
سکونتشان تلنبار شدهبود به آتش کشیدند .آنها از تقریبا دو دهه حکومت
سوسیالیســتی که در نهایت منجر به سرکوب و سوءمدیریت اقتصادی
بیشتری شدهبود ،ناراضی بودند و فریاد میزدند که «این حکومت به زودی
ساقط خواهد شد».
خوان گوایدو که سیاستمداری بینام و نشان و جوانی بود که تنها 18
روز ریاست قوه مقننه را بر عهده گرفتهبود ،یک شب پس از شورش کاتیا
اعالم ریاست جمهوری کرد .ادعای او هم این بود که مادورو در انتخابات
قبلی تقلب کرده ،و در صورت تقلب در انتخابات ،ریاســت جمهوری به
شکلی موقت به رئیس قوه مقننه واگذار میشود تا بتوان انتخاباتی جدید
برگزار کرد .جدای از حدود  1میلیون نفر معترض در خیابانهای ونزوئال،
دولتهایی دیگر نظیر ایاالت متحده و کانادا و فرانسه و بخشهاي عمدهای
از آمریکای جنوبی هم از گوایدو حمایت کردند.
دونالد ترامپ بالفاصله تحریمهایی بســیار سخت علیه ونزوئال به راه
انداخت و حسابهای شرکت اصلی تولید نفت این کشور را منجمد کرد.
پولهای این شرکت به حسابی دیگر واریز خواهند شد که تنها در صورتی
قابل برداشت خواهند بود که کنترل شرکت نفت به خوان گوایدو ،یا رئیس
جمهوری جدید واگذار شود .حاال دولت ونزوئال بیش از پیش برای خرید
غذای الزم برای  32میلیون نفر و دادن دستمزد به نیروهای مسلح خود
به مشکل برخوردهاست.

چرا باید خواند:
اخبار بسیار زیادی شاید
این روزها درباره وضعیت
ونزوئال به گوش برسد.
از وضعیت اقتصادی
خاص این کشور گرفته
تا درگیریهای سیاسی
جدید آن و مواضعی
که کشورهای جهان
درباره این موضوع اتخاذ
میکنند .در این گزارش
اکونومیست ،چشماندازی
وسیع از تمام وضعیت
فعلی ونزوئال ارائه شده که
در بسیاری موارد شامل
مطالبیحیاتیمیشود.

بخشهای مختلفی از اقتصاد را به نیروهای نظامی واگذار کرد.
بسیاری از نیروهای نظامی و امنیتی ،امروزه تبدیل به داللهای بازار
سیاه و قاچاقچیهایی شدهاند ،که از شرایط این کشور نهایت سوءاستفاده
را ميكننــد و ثروتهای بادآورده ســرگیجهآوری به جیب میزنند .به
همین خاطر بود که وقتی خوان گوایدو ادعای خود را مطرح کرد ،عمده
گردنکلفتهای ونزوئال از مادورو اعالم حمایت کردند.
دولت ونزوئال در وضعیت اقتصادی کنونی ،و با وضعیتی که در شرایط
جهانی دارد ،وابستگی بسیار زیادی به پول نقد روسیه و چین دارد .اگر این
پول نقد قطع شود ،خیلی از کارهای ضروری برای مادورو ناممکن خواهد
شد .همین مسئله شاید برای مدتی به نفع او تمام شود .با فقیرتر شدن
مردم ،دیگر رأیدهندهها به یک سبد غذا هم رضایت خواهند داد و دنبال
خانههایی مثل مجتمع کاتیا نخواهند بود .از سوی دیگر مخالفان مادورو
که ســعی در سرنگون کردن او دارند هم در حال قدرتگیری هستند ،و
حامیان او تضعیف میشوند .مادورو هم برای خودش و هم به خاطر ونزوئال
باید سراغ مرخصی زودتر از موعد برود.
گداهای ونزوئالیی
خوان گوایدو ادعای ریاست
جمهوری موقت میکند
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JJسناریوهای پیش رو
حاال که اتحادی بین دولتهای جهانی و خوان گوایدو پدید آمده ،شاید
بــه مرور زمان وضعیت اقتصادی ونزوئال که زمانی یکی از ثروتمندترین
کشورهای منطقه بود بازگردد .شاید هم جنگی داخلی درگیر شود و دولت
مادورو بیش از پیش بر کشور تسلط پیدا کند و حیثیت آمریکا هم این
میان از بین برود.
از سال  2013که موج فقر در ونزوئال آغاز شد ،مخالفت با مادورو شدت
گرفت .او هم در واکنش به این مخالفتها حجم نیروی نظامی کشور را
افزایــش داد ،حدود  2000نفر را بــه درجه ژنرالی ترفیع داد و صنایع و
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ِ
درآمد متوسط نزدیک به  2.3است .اما در کشورهای فقیر نرخ
نرخ باروری در کشورهای حوزه  OECDبرابر با  1.7است .این نرخ در کشورهای با
باروری هنوز باالست و میتواند سوخت الزم را برای رشد جمعیت فراهم کند .برای مثال نرخ باروری در آفریقا برابر با  4.8است .به این ترتیب تنها
کشورهای فقیر هستند که هنوز نرخ باروری باال را دارند.

[ جمعیتشناسی ]

مکتب
خانوادههای کوچک
جمعیت جهان در سال 2100
بیشتر از االن نخواهد بود

 2است نیز این است که هر بچهای که متولد میشود بزرگ نخواهد شد.

زنان در نیجر به طور متوســط هرکدام هفت فرزند
چرا باید خواند:
دارند .اما در کرهجنوبی هر زن به طور متوســط یک
جمعیت جهان یکی از
تعادل نرخ باروری
JJعدم
بســتگی
فرزند دارد .اندازه جمعیت جهان در آینده
ِ
ِ
مهمترین دغدغههای
نرخ باروری در کشــورهای حوزه  OECDبرابر با  1.7است .این نرخ در کشورهای
زیادی به این مســئله دارد که عادت فرزندآوریِ زنان
انسانهاست .افزایش
با درآم ِد متوسط نزدیک به  2.3است .اما در کشورهای فقیر نرخ باروری هنوز باالست
در نیجر شبیه به زنان در کرهجنوبی بشود .اگر زنان در
کاهش آن میتواند
ِ
یا
و میتواند ســوخت الزم را برای رشد جمعیت فراهم کند .برای مثال نرخ باروری در
کشورهایی که نرخ باروری در آنها باالست همچنان
تأثیری جدی روی
آفریقا برابر با  4.8است .به این ترتیب تنها کشورهای فقیر هستند که هنوز نرخ باروری
فرزندان زیادی به دنیا بیاورند ،جمعیت افراد در جهان
وضعیت جهان بر
باال را دارند.
بسیار زیاد خواهد شد .اما اگر دست از باروری بردارند
جای بگذارد .سازمان
اخیرا ً آفریقا نیز با کاهش نرخ باروری مواجه شده اما این کاهش کمتر از حد انتظار
میتوان انتظار داشت که جمعیت جهان نیز در مسیر
ملل و بسیاری از دیگر
بودهاست .اگر رویه افزایش جمعیت در آفریقا به همین شکل ادامه پیدا کند باید انتظار
نزولی قرار بگیرد.
نهادها تالش میکنند
افزایش جمعیت آینده جهان را داشتهباشیم .البته برخی از کارشناسان میگویند این
پیشبینیهای سازمان ملل اینطور نشان میدهد
پیشبینیهایی در این
امر اتفاقی است و نرخ باروری در آفریقا کاهش پیدا خواهد کرد.
کــه نرخ باروری به مرور کاهش پیدا خواهد کرد ولی
زمینهداشتهباشند.
امید به زندگی باال خواهد رفت .به همین خاطر است
مدلهایی در زمینه پیشبینی نرخ باروری وجود دارند که تحصیالت و آموزش زنان
اما نرخ باروری چه
میشود؟
که پیشبینی میشود جمعیت جهان از 7.7میلیارد
را مد نظر قرار میدهند .بر اساس این مدلها ،پیشبینیهای متفاوتی درباره نرخ باروری
میشــود .برای مثال طبق یکی از این پیشبینیها جمعیت جهان در سال  2100برابر
نف ِر امروز به 11.2میلیارد نفر در ســال  2100برسد.
البته این بهترین تخمین اســت؛ طبق برآوردهای سازمان ملل به احتمال  95درصد
با 12میلیارد نفر خواهد بود .برخی از پیشبینیها نیز میگویند جمعیت جهان تا سال
جمعیت تا آن ســال بین 9.6میلیارد تا 13.2میلیارد نفر خواهد بود .اما این رشد چه
 2075روند صعودی خواهد داشت اما بعد از آن رویه نزولی را در پیش خواهد گرفت .طبق
این پیشبینی جمعیت جهان به 9میلیارد نفر میرسد و بعد دوباره به 7میلیارد نفر سقوط
تأثیراتی بر جای خواهد گذاشت؟ عدهای میگویند افزایش جمعیت جهان برابر با فجایع
خواهد کرد .سناریوهای مختلفی در رابطه با جمعیت جهان در این زمینه وجود دارد.
زیستمحیطی است .اما عدهای دیگر معتقدند میلیاردها مغز جدیدی که به جمعیت
مــرگ کودکان در مناطقی مانند نیجر امری طبیعی اســت که باید مد نظر قرار
جهان اضافه خواهند شد میتوانند به بشریت کمک کنند تا راهکارهایی برای مسائل
بگیرد .زنان بابت تعداد فرزندانی که ســالم به دنیــا میآیند و زنده میمانند به خود
و مشکالت خود بیابد.
میبالند .آنها امید دارند که بچههای زیاد به دنیا
اما اگر این پیشبینیها اشــتباه باشد چطور؟
کتابهای بیشتر ،فرزندان کمتر!
بیاورند .اما همیشه اینطور نمیشود .به هر حال این
برخی از جمعیتشناسان میگویند سازمان ملل در
جهانی ،زنانی که مدرسه را تا پایان دورهاش میروند ،درصد از کل
هم مسئلهای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
ناگهانی نرخ باروری را نادیده
کاهش
برآوردهای خود
ِ
ِ
100
بسیاری از این زنان در مناطقی زندگی میکنند که
گرفتهاست .در واقع تا همین حاال هم نرخ باروری
شرایط برای زیست بســیار دشوار است اما باز هم
کاهش زیادی را تجربه کردهاســت .دادههایی که
ابتدایی
تمایل به فرزنــدآوری دارند و به همین خاطر نرخ
مربوط به پیش از انقالب صنعتی است آنقدر دقیق
80
ً
باروری آنها باالست .البته اخیرا بچهها در شرایط
نیست اما به وضوح نشان میدهد که در مورد برخی
بهتری بزرگ میشوند و شاید آیندهای متفاوت از
از کشورها نظیر امریکا ،زنان به طور متوسط هفت
60
دوره متوسطه
مادران خود داشتهباشند .یعنی شاید نخواهند این
فرزند یا حتی بیشتر به دنیا میآوردهاند .نرخ باروری
تعداد بچه به دنیا بیاورند .برای مثال وقتی از آنها
جهانی تا سال  1960به پنج سقوط کرد .امروز این
40
میپرســید« :بزرگ که شــدی قصد داری چهکار
نرخ به  2.4رسیدهاست .این نرخ تنها کمی باالتر از
نرخ معمول که  2.1است به شمار میآید .با نرخ 2.1
کنی؟» یا میگویند پزشک و یا میگویند مهندس.
20
ظاهرا ً برای آنها آینده به شــکل دیگری تعریف
جمعیت میتواند ثابت بماند .یعنی هر نسل جایش
1972
80
85
90
95
2000
05
10
16
شد هاست.
را به نسل بعدی میدهد .دلیل اینکه این نرخ باالی
170
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به طور میانگین در دوران اوج فیسبوک ،هر کاربر روزانه یک ساعت را در این پلتفرم میگذراند .کمپانیهای کمی هستند که توانسته باشند چنین
تاثیری بر جامعه بگذارند ،عادتهای ارتباطی مردم را عوض کنند ،دوستان قدیمی را دور هم جمع کنند ،درک از حوادث جهانی را تغییر دهند و کلمه
«دوست» را بازتعریف کنند .فیسبوک اتفاقی نادر را در فناوری رقم زده :میتوان تاریخ را به «پیش» و «پس» از فیسبوک تقسیم کرد.

[ فیس ِ
بوک 15ساله ]

ِ
تهای گذشته
خاطرات پُس 

غول فضای مجازی چه تاثیری بر آمریکا گذاشت؟
سال  2004بود که وبسایتی نوپا که رنگ آبی کودکانهای داشت ،پا به این
دنیا گذاشت .این وبسایت که در خوابگاه دانشگاه هاروارد تاسیس شدهبود،
مردم را تحریک کرد که ببینند و دیده شوند .در آن زمان تعداد کمی حدس
میزدند که پروژه موفق از آب دربیاید اما امروزه همه مردم جهان فیسبوک
را میشناســند .روپرت مورداک ،غول رسانهای مشهور ،که شبکه اجتماعی
مشهور مایاسپیس را خریداری کردهبود ادعا میکرد که به زودی فیسبوک
را شکست خواهد داد.
داستان به شکلی دیگر پیش رفت و امروز فیسبوک در صدر جدول قرار
دارد .این فضا به سرعت در آمریکا و تمام جهان گسترش یافت و رقبایی مانند
اینستاگرام و واتساپ را هم خریداری کرد .حدود دوسوم جمعیت بزرگسال
آمریکا از فیسبوک استفاده میکنند .به طور میانگین در دوران اوج این فضا،
هر کاربر فیسبوک روزانه یک ساعت را در این پلتفرم میگذراند .کمپانیهای
کمی هستند که توانسته باشند چنین تاثیری بر جامعه بگذارند ،عادتهای
ارتباطی مردم را عوض کنند ،دوستان قدیمی را دور هم جمع کنند ،درک از
حوادث جهانی را تغییر دهند و کلمه «دوست» را بازتعریف کنند .فیسبوک
اتفاقــی نادر را در فناوری رقــم زده :میتوان تاریخ را به «پیش» و «پس» از
فیسبوک تقسیم کرد.
همین ماه پیش تولد  15سالگی فیسبوک بود .تولدها به طور کل زمان
مناسبی هستند برای اندیشیدن درباره اتفاقاتی که گذشته .از  15سال پیش
تا امروز ،فیسبوک  3تغییر مهم در آمریکا پدید آورده.
JJتولدت مبارک
در وهله اول ،معنا و حس «جوان بودن» را شکل و شخصیتی جدید داده.
فیسبوک این عمل را دوبار انجام داد :بار اول با خود پلتفرم فیسبوک و بار
دوم با پلتفرم تصویری اعتیادآور اینستاگرام .فیسبوک تغییرات زیادی در
فرهنگ ایجاد کرده .امروزه مردم (بیش از حد) داستان زندگی خود را در این
فضا و امثالش به اشتراک میگذارند .بعضیها فیسبوک را مقصر خودخواهی
شــدی ِد نوجوانها میدانند .برخی آن را عامل اضطراب و افسردگی و حس
عدم امنیت میدانند .پژوهشــگران هم نشان دادهاند که هرچه افراد زمان
بیشتری را در فیسبوک بگذرانند ،احتمال اینکه فکر کنند دیگران از آنها
موفقتر و خوشــبختترند ،بیشتر است .اینکه فیسبوک دقیقا چه بر سر
روان جوانها میآورد نیاز به زمان دارد ،اما  59درصد از نوجوانان آمریکایی
گفتهانــد که در فیسبوک مورد مزاحمت و زورگویی قرار گرفتهاند .همین
مسئله نشان میدهد که خیلی از مسائل در حال تغییر است .رفتار مجازی
افراد بر رفتار واقعی آنها هم تاثیر گذاشتهاست .بر اساس پژوهشهای یک
موسســه غیرانتفاعی ،نیمی از افراد  13تا  17ساله ،در سال  ،2012اعالم
کردهبودند که ترجیح میدهند با دوستانشان ارتباط رودررو داشته باشند.
امروزه تنها 32درصد این حس را دارند و  35درصد مســیج زدن را ترجیح
میدهند.
دومیــن تاثیر فیسبوک ،رویکرد مردم به «حیطه خصوصی» بود .زمانی
که فیسبوک به تازگی راهاندازی شــدهبود ،مردم برای اولین بار در این فضا
احساس راحتی و اعتماد کردند ،و اطالعات شخصی زیادی از خود را روی آن

قرار دادند .دلیل اصلی این مسئله این بود که مردم فکر میکردند میتوانند
این راکه «چهکســی اطالعات را ببیند و چهکسی نبیند» را کنترل کنند.
در آن زمان همه مردم خبر نداشــتند که فیسبــوک از این اطالعات برای
تبلیغات و درآوردن پول استفاده خواهد کرد .این مسئله تا زمانی ادامه پیدا
کرد که رسواییهایی بیرونی ،مانند جریان کمبریج آنالیتیکا ،پیش آمد .امروزه
بیش از نیمی از بزرگساالنی که از فیسبوک استفاده میکنند از قرار گرفتن
اطالعاتشان در اختیار شــرکتهای دادهکاو ناراضی هستند .همین مسئله
جایگاه و اعتبار فیسبوک را بســیار پایین آورد و در سال  ،2018اعتبار این
کمپانی پایینتر از گوگل قرار گرفت.
تاثیر ســوم فیسبوک هم در سیاست اســت .تقریبا هر کاندیدایی که
میخواهد پستی را به خود اختصاص دهد از فضای فیسبوک چه برای تبلیغ
و چه برای به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاهها استفاده میکند .تحلیلهای
مختلف نشــان میدهد که تقریبا هیچ رئیس جمهوری در جهان ،طی 10
سال اخیر ،وجود نداشته که حساب کاربری فیسبوک نداشته باشد .به طور
مشــخص فیسبوک در رای آوردن هم ترامپ و هم اوباما تاثیر بسیار زیادی
داشتهاست.
با اینکه سودهای سهماهه فیسبوک در انتهای سال  2018به رکورد خود
رسید ،اما گویا آمریکاییها کمکم زمان کمتری را به پلتفرم اصلی این کمپانی
اختصاص دهند .امروزه آمریکاییهای بزرگسال 11،5 ،درصد از زمان آنالین
خود را به پلتفرم فیسبوک اختصاص میدهند ،در حالی که  2سال پیش
این عدد چیزی در حدود  15درصد بود .گرچه استفاده از اینستاگرام در حال
افزایش است ،اما آنقدر نیست که کفاف کاهش استفاده از پلتفرم فیسبوک
را بدهد .خیلیها فکر میکنند که فیسبوک دیگر به جذابی و لذتبخشــی
گذشته نیست .خیلیها هم امروز اصال دوباره به این مسئله فکر میکنند که آیا
فضای مجازی چیزی مفید است یا مضر ،و وضعیت فیسبوک در این پرسش
دقیقا چه شکلی پیدا میکند .حاال که این پرسشها در آمریکا در حال شدت
گرفتن هستند ،شاید نیاز باشد فیسبوک اندکی آمریکا را به حال خود رها
کند ،و به فکر بازاری در جاهای دیگر دنیا هم بیفتد.

چرا باید خواند:
فیسبوک با چراغ
خاموش نزدیک شد و
ناگهان چنان نورباالیی
داد که هزاران کیلومتر
فضای مقابل تمام
مردمی را روشن کرد ،که
در جاده زندگی در حال
رانندگی هستند .این
کمپانی که از صفر شروع
کرد ،با انفجار به صدر
جدول رسید و هنوز هم
آن باال باالهاست ،اما
اخیرا مشکالتی هم پیدا
کرده.

35

درصد
از نوجوانان
ترجیحمیدهند
با دوستانشان در
قالب مسیج ارتباط
داشته باشند
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ِ
تجاری بازرگانی الکترونیک»
در نشست داووس چند ماه پیش 76 ،عضو سازمان تجارت جهانی دور هم جمع شدند تا درباره قواعد جدیدی که شامل «وجوه
میشود ،بحث کنند .البته در مقایسه با بحثهای تجاری آمریکا و چین ،این مباحثات جنبه همکارانه و دوستانه داشتند .بحث درباره آنها هم ضروری بود،
زیرا قواعد مربوط به تجارت زمانی نوشته شدهبودند که رایانش ابری ،چیزی در حد داستانهای علمی -تخیلی بود.

[ تجارت جهانی ]

قاعده بازی

قدرتهای بزرگ جهانی به جان هم میافتند

چرا باید خواند:
حاال که تجارت
الکترونیک،جنبهای
بسیار قدرتمند از
تجارت جهانی را تشکیل
میدهد ،بهتر است که
قواعد مربوط به آن هم
بهروز شود .این جمله
که در ظاهر صحیح به
نظر میرسد ،این ماهها
تبدیل شده به بزرگترین
چالش سازمان تجارت
جهانی .چالشی که اگر
بهشکستبینجامد،
میتواند بدل شود به
آخرین میخ ،بر تابوت
این سازمان.
توافق ایاالت متحده -مکزیک-
کانادا ( )USMCAکه قرار
است در سال جاری به سرعت
توسط کنگره آمریکا تصویب
شود ،هرگونه عوارض گمرکی بر
محصوالت دیجیتال را منع خواهد
کرد .توافق مشارکت ترانس
پاسیفیک ( )TPPهم همین
حالت را دارد .این توافق مورد
مذاکره  12کشور ،من جمله آمریکا،
بود ،و با بیرون کشیدن ترامپ،
توسط دیگر کشورها احیا شد.

172

«رضایت شما را تضمین میکنیم!» این وعده کسی است که «قانون
و سیاســت ســازمان تجارت جهانی» را تبلیغ میکند .جادوی تجارت
الکترونیک یعنی اینکه یک پادری را میتوان از آمریکا به تاجیکستان
صادر کرد ،آن هم با هزینه  35،95دالر (به عالوه هزینه ارســال) .حاال
قرار است برنامه جدیدی درباره تجارت دیجیتال توسط سازمان تجارت
جهانی ارائه شود ،اما این برنامه بیش از اینکه رضایت عمومی را به همراه
داشته باشد ،تا حاال مناقشهبرانگیز بوده.
در نشست داووس چند ماه پیش 76 ،عضو سازمان تجارت جهانی دور
هم جمع شدند تا درباره قواعد جدیدی که شامل «وجوه تجاریِ بازرگانی
الکترونیک» میشود ،بحث کنند .البته در مقایسه با بحثهای تجاری
آمریکا و چین ،این مباحثات جنبه همکارانه و دوســتانه داشتند .بحث
درباره آنها هم ضروری بود ،زیرا قواعد مربوط به تجارت زمانی نوشــته
شدهبودند که رایانش ابری ،چیزی در حد داستانهای علمی-تخیلی بود.
چه چیز بهتر از اینکه ،دقیقا در زمانی که دونالد ترامپ اهمیت سازمان
تجارت جهانی را زیر سوال برده ،ارزش آن را به جهان نشان دهیم؟
داستان از همینجا آغاز میشــود .گرچه آن  76عضو عهدهدار 90
درصد از تجارت جهانی هســتند ،اما در میان اعضای ســازمان تجارت
جهانی ،اقلیت را تشکیل میدهند .بسیاری از کشورهای در حال توسعه،
ادعا میکنند که قواعد تجارت الکترونیک ســختگیرانهتر دستهای
مقرراتگذاران داخلی را خواهد بســت ،و این مســئله به طور کل یک
حواسپرتی ایجاد خواهد کرد از مسائل مهم دیگر ،مثال محدود کردن
کشورهای ثروتمند در زمینه یارانههای کشاورزی.
برنامه این است که از چنین شکایاتی دوری شود .این شکایات سالیان
ســال ،مانع ایجاد یک توافق در سازمان تجارت جهانی شدهاند .به جای
اینکه از تمام اعضا خواسته شود که یک توافق چندجانبه را امضا کنند،
یک گروه متحدالنظر این قواعد را بین خودشــان تنظیم خواهند کرد.
مخالفین مشهوری مانند هند و آفریقای جنوبی ،اگر به مسائل مطلوب
خود نرسند ،دیگر نمیتوانند جلوی توافق را بگیرند .هزینه اینکار زیر
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سوال رفتن مشروعیتی است که نیازمند گروهی گستردهتر است ،و این
واقعیت که کشورهایی که امضا نکردهاند از تمام سودها و تعهدات دیگران
استفاده خواهند کرد ،بدون آنکه خودشان سهمی در این میان داشته
باشند.
مشکالت یکی دوتا نیستند .سوزان آرونسون ،پژوهشگر دانشگاه جرج
واشنگتن میگوید «کشورها حتی درک مشترکی از موضوع مورد بحث
ندارند ».ســازمان تجارت جهانی ،تجارت الکترونیک را «تولید ،توزیع،
بازاریابی ،فروش و تحویل کاالها و خدمات از طرق الکترونیکی» تعریف
میکند .این تعریف بیش از حد گسترده است.
JJآینده چه تصویری دارد؟
این توافق میتواند ابعاد گستردهای داشته باشد .از ایمیلهای اسپم
گرفته تا عبور ســریع کاالها از گمرک؛ از باال بردن امنیت ســایبری تا
حفاظت از دادههای شخصی ،میتواند در این برنامه گنجانده شود و بدل
به تعهدی شود برای همه کشورها .هر دو سال یکبار اعضای این سازمان
تعهدی را تمدید میکنند که کاالهای ارائهشده به صورت دیجیتال را از
مالیات معاف کنند ،مانند فیلمهای نتفلیکس .یک توافق جدید میتواند
این پدیده را دائمی کند.
آمریکاییها از تمام این خواص توافق حمایت خواهند کرد .گردش
آزادانه اطالعات به آنها کمک خواهد کرد که با شناخت بهتر بازارهای
هدف ،فروششــان را بیشتر کنند و قطعا از بســته نشدن مالیات روی
فروشهای دیجیتال خود هم حمایت خواهند کرد.
انگیزههای این گروه قدرتمند تا حاال خودشان را در توافقاتی بیرون
از سازمان تجارت جهانی هم نشان داده .توافق ایاالت متحده -مکزیک-
کانادا ( )USMCAکه قرار است در سال جاری به سرعت توسط کنگره
آمریکا تصویب شود ،هرگونه عوارض گمرکی بر محصوالت دیجیتال را
منع خواهد کرد .توافق مشــارکت ترانس پاسیفیک ( )TPPهم همین
حالت را دارد .این توافق مورد مذاکره  12کشور ،من جمله آمریکا ،بود ،و با
بیرون کشیدن ترامپ ،توسط دیگر کشورها احیا شد .این توافق از دولتها
میخواهد که برای تحویل گرفتن کد منبع به کمپانیها فشار نیاورند.
 USMCAیک گام فراتر رفته و الگوریتمها را هم وارد بازی کردهاست.
بســیاری میگویند این باز کردن فضای تجارت الکترونیکی توسط
ســازمان تجارت جهانی ،به این منظور صورت میگیرد که بسیاری از
مقرراتگذاران ملی ،نتوانند کار خاصی در این زمینه انجام دهند.
بسیاری از کشورهای اروپایی مشکالتی با این توافق خواهند داشت.
قوانین اروپایی ،حریم خصوصی را بنیاد حقوق بشر دانسته ،و جریان آزاد
اطالعات را در جایگاه بعدی قرار میدهد .آمریکاییها (و ژاپنیها) اولویت
را بــه جریان آزاد اطالعات میدهند و پس از آن درباره حریم خصوصی
بحث میکنند .البته توافق اخیر اتحادیه اروپا و ژاپن نشان میدهد که این
مسائل آنقدرها هم غیرقابل حل نیست.
همانطور که قابل حدس اســت ،چین مشکالتی اساسی با این
مســائل دارد .این کشــور ،با اطالعات به عنوان مسئلهای مربوط به
امنیت ملی برخورد میکند و هرگز عالقهای به گردش آزاد اطالعات
نداشته .با این حال چین ترجیح داده که علیرغم مخالفت در جریان
امور حضور داشــته باشد تا از بازی بیرون نماند .آمریکا هم اقداماتی
برای اعتمادســازی با اروپا انجام داده است .به هر صورت این برنامه
جهانی محدود و
میتواند همان موفقیتی باشد که سازمان تجارت
ِ
محاصرهشده ،به شدت به آن نیازمند است .شاید هم تبدیل شود به
نمایشی دیگر ،از ضعف این سازمان.

اقتصاد ایتالیا حتی در حال بهبود هم نیست .برخی آمارهايي که اخیرا ً منتشر شده نشان میدهد که این کشور از نیمه دوم سال  2018تاکنون وارد بحران شدهاست .اقتصاد
این کشور در همان سال در آخرین فصل 0.2درصد کوچک شدهاست .این دومین باری بود که اقتصاد ایتالیا در یک سال کوچک میشد .به نظر میرسد امسال هم
اقتصاد این کشور در مسیر نزولی گام بردارد .به این ترتیب شرایط احتما ً
ال بدتر خواهد شد.

[ اقتصاد ایتالیا ]

رشد ترس

ضعف اقتصادی مسائل را در ایتالیا پیچیده
کردهاست
ایتالیا اقتصاد درخشــانی از خود به نمایش نگذاشتهاســت .رشد تولید
ناخالص داخلی از ســال  1999تاکنون به طور متوسط در حوزه یورو چیزی
برای ارائه نداشتهاســت .بهرغ ِم درخشش خوبی که این اقتصاد در سالهای
 2016تا  2017داشت ،باز هم وضعیت تولید اقتصادی در این کشور چندان
مطلوب نیست .در واقع بحران ظاهرا ً رخ دادهاست .اکنون به نظر میرسد که
اقتصاد ایتالیا حتی در حال بهبود هم نیست .برخی آمارهايی که اخیرا ً منتشر
شده نشان میدهد که این کشور از نیمه دوم سال  2018تاکنون وارد بحران
شدهاست .اقتصاد این کشور در همان سال در آخرین فصل  0.2درصد کوچک
شدهاست .این دومین باری بود که اقتصاد ایتالیا در یک سال کوچک میشد.
به نظر میرســد امسال هم اقتصاد این کشور در مسیر نزولی گام بردارد .به
این ترتیب شرایط احتماالً بدتر خواهد شد .این روزها حال اقتصادیِ حوزه
یورو بهویژه آلمان خوب نیســت .وضعیت آنها در تجارت جهانی نیز وخیم
شدهاســت .ایتالیا در این ماجرا ایمن نیســت .صادرات در سال  2017رش ِد
حدودا ً 6درصدی داشتهاست .اما برآوردها در مورد سال گذشته نشان میدهد
که این رشد تنها  1درصد بودهاست .برخی از تحلیلگران میگویند سرنوشت
اقتصاد ایتالیا گره خورده به سرنوشت اقتصاد آلمان .بخشی از این ماجرا نیز
به وضعیت تولید مربوط میشــود .در واقع زنجیره تولید در این زمینه موثر
است .به نظر میرسد که آلمان یک بیماریِ اقتصادی گرفته و این بیماری به
سایر نقاط منتقل میشود .تولید ناخالص داخلی آلمان نسبت به ایتالیا کاهش
شدیدتری را تجربه کردهاست .همین امر باعث شده شرایط برای این کشور
پیچیدهتر شود و روی کشوری نظیر ایتالیا نیز تأثیر بگذارد .بخشی از رکودی
وضعیتوخیم
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که ایتالیا با آن مواجه اســت ناشی از مسائل و مشکالتی میشود که مربوط
به داخل این کشور است .سپتامبر  2018بود که دولت پوپولیست این کشور
از برنامه بودجه خود برای سال  2019پردهبرداری کرد .این برنامه مطابق با
مالی اتحادیه اروپا بود .بررســیها نشان میدهد
مواد قانونی مربوط به امور ِ
کــه هزینههای دولت در حال افزایش اســت .در این بین تنشهایی نیز در
این کشور درگرفتهاست .به هر حال دولت تصمیم گرفته با کسریِ کمتری
مواجه شود .در این بین برنامههایی پیگیری شده که هزینهها را باال میبرد.
آلمان موفق شده در برخی از موارد مسائل را کنترل کند اما دولت ایتالیا در
این زمینه موفق نبودهاست .به هر حال هردو کشور با مشکل مواجه هستند.
بیثباتی هم در نوع خود هزینههای اقتصادی به همراه داشتهاست .پژوهشی
که بانک مرکزی اروپا انجام داده نشــان میدهد فصل آخر سال  2018برای
بانکهای ایتالیایی بسیار بد بودهاست .مشکالتی در زمینه وامهای این کشور
ایجاد شدهاست .همه اینها باعث میشود که هزینهها افزایش پیدا کند .بانک
ایتالیا نیز انتظار دارد که چنین اتفاقاتی رخ بدهد .در این بین بازارهای مالی
هم بیتأثیر بر شرایط اقتصادی نیست.
JJآینده ایتالیا در اما و اگر
نیروهای داخلی و بیرونی در نهایت یک اثر بر اقتصاد میگذارند :اقتصاد را
از پای درمیآورند .هر عامل بیرونی و درونی میتواند زلزلهای در عالم اقتصاد
به پا کند و هزینهها را افزایش بدهد .هیجانات سرمایهگذاران نیز در بازارهای
مالی مهم و موثر اســت .بانک ایتالیا اعالم کرده سهم شرکتها در افزایش
ســرمایهگذاریها در ســال  2019کاهش پیدا کردهاست .این یعنی حتی
در زمینه ســرمایهگذاری هم نمیتوان به آینده ایتالیا امید داشت .صندوق
بینالمللی پول برآوردهای خود را درباره اقتصاد ایتالیا بسیار پایین آوردهاست.
به نظر میرســد هیچکس دیگر امیدی به اقتصاد ایتالیا ندارد .برخی تصور
میکنند که بانک مرکزیِ ایتالیا استراتژیهای درازمدتِ خود را تغییر خواهد
داد .شــرایط وام دادن در ایتالیا به زودی تغییر خواهد کرد .این امر میتواند
کمی در حوزه سرمایهگذاری موثر باشد .در واقع تالشها بر این است که کسی
در اقتصاد ایتالیا محبوس نشود .به همین خاطر است که بانک مرکزی ایتالیا
نیز وارد میدان شده و تالش میکند شرایط را کمی تعدیل کند.
به هر حال ایتالیا در حال حاضر شرایط بسیار سختی دارد .ضعف اقتصادی
در این کشور هر روز شدیدتر میشود .بدهیهای عمومی در حال حاضر برابر
با  132درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است .اقداماتی که دولت در
دســتور کار خود قرار داده شاید بتواند اقتصاد را نجات بدهد .شاید باید دید
کمیسیون اروپایی چه تصمیمی درباره اقتصاد این کشور خواهد گرفت .به هر
حال ایتالیا در حال حاضر شرایطی بسیار بحرانی دارد.

چرا باید خواند:
ایتالیا یکی از مهمترین
اقتصادهای اروپا به
شمار میآید .اما اخیراً
این اقتصاد مهم با
ضعف شدیدی مواجه
شدهاست .انتظار میرود
که شرایط برای این
اقتصاد بدتر هم بشود.
حال باید دید دولتمردان
ایتالیایی چه راهکاری
برای نجات اقتصاد خود
پیدا خواهند کرد.

132

درصد
از تولید ناخالص
داخلی ایتالیا
را بدهیهای
عمومی این کشور
تشکیلمیدهد
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جهانیسازی در طول تاریخ با پستیها و بلندیهایی مواجه شدهاست .جریان جهانیسازی نخستین بار از امریکا شروع شد .این کشور جریان کاالها را
آزاد کرد .رفتهرفته با حمایت امریکا این روند در بین سایر کشورها نیز رواج یافت .باالخره در سالهای جنگ و بحران هم شرایط به حدی رسید که
کاالها و سرمایهها رواج داشتند و جاری بودند .در سال  1990این روند با سرعت بیشتری همراه شد.

[ فهرست جهانی ]

یسازی
توقف جهان 

اقتصاد جهان شکلی نو به خود گرفتهاست

چرا باید خواند:
جهانیسازی ظاهراً
پروژهای زیبا و دلفریب
است که تنها در ظاهر
میتواند افراد را اغوا
کند .اکنون از این پروژه
شکستخورده با عنوان
«آهستهسازی» یاد
میکنند.درنتیجه
جهانیسازی متوقف شد
و نتوانسته به نقطه اوج
خود در جهان برسد.

58
درصد
حجم تجارت
جهانی در سال
2018
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طی سه دهه گذشته تبادل کاالها ،پول ،ایدهها و حتی افراد بین
مرزهای بینالمللی به صورت پیوسته افزایش یافتهاست .این مهمترین
مسئلهای است که جهان امروز با آن مواجه شده .این مبادالت تجاریِ
بینالمللی ،روابط میان دولتهای کوچــک و بزرگ را تغییر داده و
شکلی تازه به آن بخشیدهاست .این مسائل روی سیاستهای داخلی
نیز اثر گذاشتهاســت .از آیفون تا ژیلت در فرانســه ،همه در فرایند
جهانیسازی قرار گرفته و شکل جدیدی به خود گرفتهاند .نکتهای که
مهم است این است که کاراکتر و ویژگیهای جهانیسازی دستخوش
تغییراتی شگرف شدهاست .فرایند یکپارچهسازیِ اقتصادی در جهان
قدری پیچیده شدهاســت .به همین خاطر اســت که از سال 2015
تاکنون ب ه جای واژه جهانیســازی یا همان « »Globalizationاز
اصطالح «آهستهسازی» یا « »Slowbalizationاستفاده میکنند.
این اصطالح را یک دانمارکــی به کار برد و از آن زمان تا کنون زیاد
به کار رفتهاســت .همین امر نیز باعث شده واکنشهایی نسبت به
جهانیسازی صورت بگیرد .اما جریان چقدر شدید خواهد بود؟ دونالد
ترامپ رئیسجمهــوری امریکا تنشهای تجاری به راه انداخته؛ این
تنشها تا چه اندازه میتواند روی فرایند جهانیســازی اثر بگذارد؟
شرایط تجارت جهانی بعد از جهانیسازی چه خواهد بود؟ اینها بعضی
از پرسشها در زمینه جهانیسازی در عصر حاضر است.
جهانیســازی در طول تاریخ با پســتیها و بلندیهایی مواجه
شدهاست .جریان جهانیسازی نخستین بار از امریکا شروع شد .این
کشور جریان کاالها را آزاد کرد .رفتهرفته با حمایت امریکا این روند
در بین سایر کشــورها نیز رواج یافت .باالخره در سالهای جنگ و
بحران هم شرایط به حدی رسید که کاالها و سرمایهها رواج داشتند
و جاری بودند .در ســال  1990این روند با ســرعت بیشتری همراه
کشتی
شــد .کشورهایی نظیر چین و ســپس هند و روسیه هم به
ِ
جهانیسازی پیوستند و تالش کردند با نظام خودشان در این مسیر
گام بردارند .اروپا هم که تالش میکرد بازار خود را آزاد نگه دارد.
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JJاز جهانيسازی تا آهستهسازی
رفتهرفته استفاده از کشتیها برای جابهجایی کاالها افزایش یافت
و در نتیجه هزینه جابهجایی کاال با این ابزار حملونقل نیز باال رفت.
امریکا موفق به امضای قرارداد نفتا شــد .همین امر نیز باعث شــد
ســازمان تجارت جهانی شکل بگیرد .در نهایت از کاهش تعرفههای
جهانی حمایت شد .برخی به دنبال پاداش بودند و برخی هم خطرات
را در نظر میگرفتند .به هر حال آهسته و پیوسته فرایند جهانیسازی
به پیش میرفت .فرایند جهانیســازی کمک کرد تا حجم تجارت
جهانی از 39درصد در سال  1990به 58درصد در سال  2018برسد.
کاالهای بینالمللی نیز افزایش پیدا کردند .سهم آنها در تولید ناخالص
داخلی نیز به همین شکل افزایش یافت .مهاجرت هم بخشی از فرایند
جهانیسازی بود که افزایش پیدا کرد .یعنی در حال حاضر 3.3درصد
از جمعیت جهان را مهاجران تشکیل میدهند .جهان امروز نسبت به
جهان سال  1914یکپارچهتر است و شرایط بهتری دارد .به هر حال
ِ
هم جهان و هم اقتصاد جهان به سمت یکپارچه شدن پیش میرود .در
حال حاضر حدود 1میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی
میکنند که تجارت در آنها کمتر از یکچهار ِم تولید ناخالص داخلی
اســت .در حال حاضر میتوان تجارت جهانی را به چندین قسمت
تقسیم کرد .اما دو قطب اساسی در اقتصاد وجود دارد :چین و امریکا.
این دو کشور نقشي حیاتی در اقتصاد جهان ایفا میکنند.
اما پرسش اینجاست که فرایند آهستهسازی به جای جهانیسازی
از چه زمانی آغاز شــد؟ اقدامات زیادی برای یکپارچهسازی در جهان
انجام شده تا همه کشورها در مسیر جهانیسازی گام بردارند .مواردی
هســتند که نشان میدهند جهانیسازی متوقف شده و شرایط خوبی
مالی سال 2008
نداشتهاست .بســیاری از مســائل مربوط به بحران ِ
میشود .در واقع از این سال به بعد فرایند جهانیسازی متوقف شده و یا
آهسته پیش رفتهاست .ارتباطات مالی هم در این فاصله کمتر شدهاست.
یعنی وامهای بانکی سقوط کردهاند .از بانک مرکزی اروپا گرفته تا امریکا،
همگی شرایط سخت و پیچیدهای دارند .همه این مسائل روی فرایند
جهانیسازی اثرگذار بودهاست .جالب است که به نظر میرسد اقتصادها
از سال  2008تاکنون تمایل کمتری به جهانیسازی دارند و در نتیجه
در اقداماتِ مربوط به یکپارچهسازی مشارکت نمیکنند .به این ترتیب
میتوان گفت بحران بزرگ مالی باعث شده همه کشورها سر در الک
خود کنند و تمایلی به حضور جهانی نداشتهباشند .به همین خاطر است
که فرایند جهانیسازی به فرایند آهستهسازی تبدیل شدهاست.
واکنشهای زنجیرهای
ِ
سهم تجارت بین ِ
تولیدات خارجی که در یک منطقه تولید میشوند،
مرزی
درصد
60
55

اتحادیه اروپا

50
45
40

آسیا

35
30

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

اختالل در رشد اقتصادی با بیتوجهی به نابرابری
بزرگترین عامل ایجادکننده فقر نه کمبود درآمد ،بلکه توزیع ناعادالنه آن است
رشد اقتصادی و توزیع درآمد یا نابرابری ثروت دو موضوع مهمی هستند که
با توســعه اقتصادی مرتبطاند .در مطالعات کالن اقتصادی میتوان در اولین
برخورد ،مســئله فقر و محرومیت را از یک طرف به مقدار تولید سرانه و از
طرف دیگر به درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد مرتبط کرد .فقرزدایی
و تعدیل نابرابری درآمد ،وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود،
ب ه بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین هدف سیاستگذاران تبدیل
میشود .در همین زمینه ،سکینه اشــرفی ،داود بهبودی و فرهاد دژپسند
تحقیقی را انجام دادهاند که نتایج آن با عنوان «بررسي رابطه غيرخطي نابرابري
درآمدي و رشــد اقتصادي :مطالعه موردي ايران» در آخرین شماره فصلنامه
نظریههای کاربردی اقتصاد در دانشــگاه تبریز منتشر شده است .هدف این
مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح
توسعهیافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیرخطی
بوده است.

پژوهش :بررسي رابطه غيرخطي نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي :مطالعه موردي ايران
پژوهشگران :سکینه اشرفی ،داود بهبودی ،فرهاد دژپسند

زمینههای مطالعاتی بسیاری در شصت سال گذشته را مطالعه
ساعد یزدانجو
رشد اقتصادی ،نابرابری و فقر با توجه به گسترش اهداف توسعه
به فراتر از رشد محض تشــكيل داده است .ادبیات پیچیده و
دبیربخشژورنال
پردامنه رشد و نیز تجارب گسترده در این زمینه ،حکایت از آن
دارد که درجه حصول و موفقیت رشد بلندمدت اقتصادی بستگی به لحاظکردن عوامل تأثیرگذار
از جمله مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر با توجه به تغییرات ساختاری و نهادی اقتصاد دارد،
چنانکه تجربیات کشورهای پیشرو در توسعه نشان میدهد که اگر توسعه اقتصادی اتفاق افتد از
یک سو درآمد سرانه باال میرود و از سوی دیگر الگوی توزیع درآمد بهطور نسبی متعادل میشود
و بدین صورت فقر معیشتی به حداقل کاهش مییابد.
بنابراین همراهی دو متغیر درآمد سرانه و الگوی توزیع درآمد در گرفتن نتایج موفقیتآمیز

مهاجرت داخلی یا شهرنشینی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،نابرابری درآمد
در کشور را افزایش میدهد و نرخ باسوادی ،امید به زندگی و بیکاری اثر منفی
بر نابرابری درآمدی در بلندمدت و کوتاهمدت دارند.

ژورنال
استراتژی توسعه اقتصادی بسیار اهمیت دارد و در مقابل در
برخی کشورهای درحالتوسعه که سیاستهای افزایش رفاه
را صرفاً براســاس سازوکار بازار (اثر سرریز و رخنه به پایین
منافع رشد) دنبال کردهاند یا فقر و مسائل توزیعی را بهطور
مجزا و منفک از رشــد نگریسته و برنامهها و سیاستهای
حمایتی و فقرزدایی تدوین کردهاند ،نتوانســتهاند به نتایج
موردنظر دســت یابند .نقطه شروع مطالعات رابطه نابرابری
درآمد و رشد اقتصادی براساس فرضیه کوزنتس است که به
وسیله منحنی Uمعکوس شرح داده شده است که با توجه به
شرایط اقتصادی ،نتایج متفاوتی را با در نظرگرفتن کشورهای
فقیر و ثروتمند ،منطقهای در مقابل ملی ،دادههای مقطعی
در مقابل سریزمانی ارائه کردهاست.
تجربیات برنامههای توسعه اقتصادی ایران نشان میدهد به الگوی تعادلی توزیع درآمد توجهی
نشده و بهرغم اقدامات گسترده دولت طی چهار دهه گذشته برای رفع فقر و محرومیت بهدلیل
این بیتوجهی و عدم برخورد طراحیشده با مسئله فقرزدایی ،و نیز رشد اقتصادی بیثبات ،کم
و ناکافی در این زمینه توفیقی حاصل نشده است .بنابراین وجه حصول و موفقیت رشد اقتصادی
صرفاً بر اساس یک سلسله سیاستهای رشد بر مبنای تخصیص منابع مورد تردید قرار دارد و
لحاظکردن عوامل تأثیرگذار از جمله مسئله توزیع درآمد در برنامههای رشد اقتصادی به توجه
جدی نیاز دارد.
از این رو ،هدف اصلی این پژوهش مطالعه ،شناسایی و تبیین مسیری است برای رشد اقتصادی
مداوم که همراه با نرخ رشد باالتر ،توزیع درآمد و ثروت عادالنهتری را در پهنه سرزمین ایران به
ارمغان آورد .این تحقیق ممکن اســت گامی اولیه برای آغاز مسیری خاص در توسعه اقتصادی
باشــد .ادبیات وسیعی در مورد این موضوع وجود دارد که در مورد ایران ،این مقاله با استفاده از
دادههای ســری زمانی برای دوره بلندمدت  1395-1357ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری
درآمدی با تعدادی عوامل تعیینکننده در کوتاهمدت و بلندمدت را مورد آزمون قرار میدهد.
موضوع رشد و توزیع درآمد در جهان مشتمل بر ادبیات وسیعی است که تأثیر رشد اقتصادی
را بر توزیع درآمد بررسی میکند .اقتصاددانان کالسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی
به همراه توزیع درآمد مقدور نیست .آنان معتقد بودند که یکی از شرایط الزم برای ایجاد رشد
سریع اقتصادی ،تشدید نابرابری در توزیع درآمد است .زیرا با توجه به اینکه تقریباً تمام درآمد
گروههای کمدرآمد صرف هزینههای مصرفی میشود ،رشد اقتصادی وابسته به پسانداز گروههای
پردرآمد جامعه که اســاس سرمایهگذاری را فراهم میکنند ،خواهد بود .بنا بر این استدالل ،هر
نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایهگذاری شده باشد ،در مراحل اولیه توسعه دارای
رشد اقتصادی باالتری نسبت به نظام اقتصادی طرحریزیشده بر اساس توزیع عادالنه درآمدها
خواهد بود .دیدگاه دیگر در این منظر فکری «اثر سرریز» فرآیند رشد است به این مفهوم که رشد
میانگین درآمد به طور خودکار به پایین سرریز میشود و فقرا سود میبرند.

مسئله

بــر آ و ر د پا یــها ی و
تحلیلهای علمی نشــان
میدهدکهنابرابریبهطور
معکوس با رشد اقتصادی
در بلندمدت مرتبط است.
به عبــارت دیگــر ،وجود
منحنی  -شــکل در ایران
مورد تایید قرار میگیرد.

پس از جنگ جهانی دوم ،اولین و مهمترین بررسی در زمینه ادبیات توزیعی رشد با فرضیه
کوزنتس حاکم شد .مطابق منطقی که پشت «منحنی  Uوارونه» مشهور بود ،رشد سرانه ابتدا
نابرابری درآمدی باالتری به وجود میآورد اما بعدا ً برابری بیشتری را به بار میآورد .فرآیند منحنی
 Uوارونه بهوسیله مطالعات بسیاری تشریح شده است که عمدتاً از وزن نسبی متغیرهای مستقل
مختلف در ادبیات آنها استفاده شده است.
مطالعات دیگری تحت این ادبیات ،تئوریهای اقتصادی است که نابرابری درآمدی را بهصورت
منفی با رشد اقتصادی (منحنی  Uشکل) مرتبط میدانند که به سه گروه تقسیم میشوند .اول،
تئوریهایی با رویکرد اقتصاد سیاســی .رأیدهندگان متوسط از سیاستهای دولتی که باعث
ارتقای دسترســی منابع از افراد ثروتمند به فقیر در کشــورهای در حال توسعه با توزیع نابرابر
درآمد میشوند ،حمایت میکنند و سیاستهای بازتوزیعی بر تصمیمات اقتصادی بهوسیله اتخاذ
فعالیتهای ارتقای مالیاتی بهطور معکوس اثر میگذارد .در نتیجه ،افزایش در نابرابری درآمد ،رشد
اقتصادی را کاهش میدهد.
دوم ،رشــد اقتصادی با نابرابــری درآمدی به دلیل تضاد اجتماعی با جوامع کاهش مییابد.
نابرابری درآمد ،فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی را افزایش میدهد و ســرمایهگذاری و حقوق
مالکیت را تهدید میکند .در این ادبیات به ارتباط سرمایه اجتماعی (اعتماد و هنجارهای مدنی)
و رشد اقتصادی نیز توجه شده است .سوم ،فرضیه بازار سرمایه ناقص .نابرابری درآمدی با کاهش
دسترســی به اعتبار برای گروههای کمدرآمد همراه میشود که موانعی برای سرمایهگذاری در
سرمایه انسانی و فیزیکی ایجاد میکند.
مباحث و شــواهد تجربی فرضیه کوزنتس نشان میدهد که پیوند رشد  -نابرابری پیچیده
است و در بعضی موقعیتها ،رشد ممکن است تعدیلکننده نباشد و رشد پایدار به حمایت مؤثر
اجتماعی و مکانیسمهای بازتوزیعی  -که شکست بازار بیمه و اعتبار برای فقرا را کم میکند و به
کنترل ریسکهای بیثباتکننده اجتماعی و اقتصاد کالن کمک میکند  -نیاز دارد.
این مطالعه آزمونهای علمی را برای بررسی روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین نابرابری درآمد
(ضریب جینی) و تولید ناخالص داخلی ســرانه واقعی در دوره زمانی به کار برده اســت .بهطور
تجربی ،برآورد پایهای و تحلیلهای حساسیت نشان دادهاند که نابرابری بهطور معکوس و معنیدار
با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است .به عبارت دیگر وجود منحنی  Uشکل (و نه معکوس
کوزنتس) در ایران تحت بررســی با دادههای ســری زمانی مورد تأیید قرار میگیرند .با تعمیم
خصوصیات کوزنتس ،نتایج این پژوهش احتمال منحنی  Sشــکلی را نیز تأیید میکنند .این
نتیجه ،تصدیقی بر تحلیلها و مطالعات تجربی محققانی است که میگویند منحنی Uمعکوس
کوزنتس در واقع یک منحنی  Sشــکل اســت که اولین نقطه عطف آن ارتباط بین نابرابری
درآمدی و رشد اقتصادی از تغییر (ساختاری) بخش کشاورزی به بخش تولید کارخانهای را نشان
میدهد و نقطه عطف دوم ،به تغییر ساختاری از بخش تولیدات کارخانهای به بخش خدمات در
اقتصاد داللت دارد .همچنین تصدیق اکثر مطالعات انجامشده در اقتصاد ایران در یک دوره زمانی
بلندمدتتر  39ســاله است مبنی بر اینکه در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی به بهبود توزیع
درآمد کمک میکند و نامطلوب شدن توزیع درآمد موجب کندشدن رشد اقتصادی میشود.

دستاورد تحقیق :رابطه رشد  -نابرابری یک ارتباط سرراست نیست
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مهاجرت داخلی یا شهرنشینی ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،نابرابری درآمد در کشور را افزایش میدهد و نرخ باسوادی ،امید
به زندگی و بیکاری اثر منفی بر نابرابری درآمدی در بلندمدت و کوتاهمدت دارند.
مباحث و شــواهد تجربی فرضیه کوزنتس نشان میدهد که پیوند رشد  -نابرابری
پیچیده است و در بعضی موقعیتها ،رشد ممکن است تعدیلکننده نباشد .با توجه
به نتایج مطالعه ،توصیههای سیاستی که پیشنهاد میشود این است که سیاست
کاهش نابرابری درآمدی در مناطق شهری از طریق توسعه شرکتهای کوچک و
بزرگ دانشمحور و ایجاد طرحهای اشتغال فراگیر پیگیری شود .همچنین توسعه
تجارت برای ارتقای ارزشافزوده بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور ،توزیع

176

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

درآمد در این مناطق را بهبود خواهد بخشید و نیز جذب و هدایت سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به پروژههای بسیار مولد بهمنظور بهبود معیشت عمومی مردم،
کاهش فقر و نابرابری باید در دستور کار دولت قرار گیرد ،چنانکه بزرگترین عامل
ایجادکننده فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادالنه آن است .توانمندسازی از طریق
ارتقای آموزش عمومی ،تخصصی و مهارتآموزی اثر فزاینده در کاهش نابرابری و
ارتقای رشد حامی فقرا دارد و در سیاستهای اقتصادی کشور باید مورد نظر و عمل
قرار گیرد .بهعالوه رشد پایدار به حمایت مؤثر اجتماعی و مکانیسمهای بازتوزیعی
که شکســت بازار بیمه و اعتبار برای فقرا را کم میکند و به کنترل ریســکهای
بیثباتکننده اجتماعی و اقتصاد کالن کمک میکند نیاز دارد.

کشوری که وابستگی باالیی به انرژی دارد و مصرف انرژی یکی از اجزای مهم تشکیلدهنده رشد
اقتصادی آن است ،باید سیاستهای مناسبی در حوزه انرژی اتخاذ کند زیرا هر شوک منفی در تامین و
عرضه انرژی میتواند تاثیرات بسیار نامطلوب بر رشد اقتصادی آن کشور داشته باشد.

رابطه مستقیم رشد اقتصادی با مصرف انرژی

سیاستگذاری انرژی باید با توجه به تولید ناخالص داخلی انجام شود
پژوهش :تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخشهای
مختلف اقتصاد ایران
پژوهشگران :سید ابوالقاسم مرتضوی ،مهدی الهی،
محمدعلی اسعدی

ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی پیامدهای متعدد بسیار
مهمی در جامعه میتواند داشــته باشد .آگاهی از رابطه بین این دو
متغیر در اتخاذ سیاستهای مناسب انرژی و همچنین مصرف و اجرای
آنها اهمیت بسیار زیادي دارد .کشوری که وابستگی باالیی به انرژی
دارد و مصرف انرژی یکی از اجزای مهم تشکیلدهنده رشد اقتصادی
آن است ،باید سیاستهای مناسبی در حوزه انرژی اتخاذ کند زیرا هر
شوک منفی در تامین و عرضه انرژی میتواند تاثیرات بسیار نامطلوب
بر رشد اقتصادی آن کشــور داشته باشد .در واقع ،یکی از مهمترین
عوامل تاثیرگذار در اقتصاد هر کشــور میزان مصــرف انرژی در آن
ی که همواره بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی
کشور اســت ،بهطور 
بهمنظور سیاستگذاری در بخش انرژی و برنامهریزی در سطح کالن
اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران بوده است .بنابراین رشد اقتصادی
از فاکتورهای بســیار مهمی است که باید بهمنظور بررسی تغییرات
برنامهریزیشده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود .با توجه به اهمیت
انرژی در ایران بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر مصرف انرژی
ضروری است .بر این اساس ،در این مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مصرف
انرژی در بخشهای اقتصاد ایران و رابطه بلندمدت و کوتاهمدت میان
بخشها با اســتفاده از روشهای علمی طــی دوره  1365تا 1395
بررسی شده است.
JJچهار فرضیه ممکن
در دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی ،عوامل موثر بر رشد اقتصادی

عامل اصلی در رشد و توســعه اقتصادهای مدرن انرژی است که در بهبود عملکرد بخشهای
مختلف یک اقتصاد همچون بخش خانگی ،صنعت ،کشــاورزی و حملونقل نقش کلیدی دارد.
از این رو ،انرژی در زیربنای اساسی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی هر کشور نیروی محرکه
فعالیتهای تولیدی به حساب میآید .انرژی در فرایند تولید بسیاری از کاالها و خدمات بهعنوان
کاالی نهایی و بهعنوان یک نهاده نقش مهمی ایفا میکند .ایران در مقام یک کشور روبهرشد و
برخوردار از منافع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی ،معادن عظیم زیرزمینی و
پتانسیل بالقوه انرژی ،یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب میشود؛
بنابراین برنامهریزی برای تولید و مصرف انرژی در کشور اهمیت فراوان دارد و باید با دقت بسیار
انجام گیرد .سید ابوالقاسم مرتضوی ،مهدی الهی و محمدعلی اسعدی تالش کردهاند که تحقیقی
در همین زمینه انجام دهند و نتایج آن را در آخرین شماره فصلنامه «نظریههای کاربردی اقتصاد»
در دانشگاه تبریز منتشر کردهاند.

که در توابع رشد در نظر گرفته میشود عبارتاند از انواع سرمایه و انواع
نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص .در الگوهای جدیدتر ،عالوه
بر این عوامل تولید ،عامل انرژی نیز وارد شــده است ولی اهمیت آن
در مدلهای مختلف یکسان نیست .به نظر اقتصاددانان اکولوژیست،
انرژی عامل اصلی و تنها عامل تولید اســت و کار و ســرمایه عوامل
واسطهای هستند اما اغلب اقتصاددانان نئوکالسیک مخالف این نظر
هســتند .آنها معتقدند که انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار
و سرمایه میگذارد بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است و
مستقیما اثری بر رشد اقتصادی ندارد .اغلب اقتصاددانان نئوکالسیک
به این اصل معتقدند کــه انرژی نقش کمی در تولید اقتصادی دارد
و یک نهاده واســطهای است و عوامل اساسی تولید تنها نیروی کار،
سرمایه و زمین است.
سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص ،از مهمترین
عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند که در توابع رشد در نظر گرفته
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برخی اقتصاددانان نئوکالسیک میگویند انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد بهطور غیرمستقیم بر رشد
اقتصادی موثر است و مستقیما اثری بر رشد اقتصادی ندارد .از طرف دیگر ،برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند انرژی در طبیعت
مقدار ثابتی دارد ،جبرانپذیر است و قابلتبدیل به ماده است و از بین نمیرود.

ژورنال

نتایجتحقیقنشان
داد که افزایش
یکدرصدی
متغیرهاینیروی
کار ،سرمایه و
تولیدناخالص
داخلیبهترتیب
باعث افزایش
 0.73 ،0.49و
 1.13درصد
مصرف انرژی در
زیربخشهای
اقتصادی خواهد
شد .افزایش
یکدرصد در تولید
ناخالص داخلی
 0.76درصد
مصرف انرژی را
افزایش میدهد

میشوند .در تئوریهای جدید رشد ،عامل انرژی نیز وارد مدل شده
است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست .در خصوص
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی میتوان چهار فرضیه ممکن
را بیان کرد .فرضیه اول هیچ رابطه علی بین این دو متغیر نمیبیند که
از آن تحت عنوان فرضیه خنثايي نام برده میشود .فرضیه دوم علیت
یکطرفه از رشد اقتصادی بهسمت مصرف انرژی و فرضیه بقای انرژی
را حمایت میکند .فرضیه ســوم علیت یکطرفه از مصرف انرژی به
رشد اقتصادی را مطرح میکند که تحت عنوان فرضیه انرژی منتهی
به رشد در نظر گرفته میشود .در نهایت ،فرضیه چهارم علیت دوطرفه
بین مصرف انرژی و رشــد اقتصادی را مــورد توجه قرار میدهد که
تحت عنوان فرضیه بازخورد شناخته شده است .بر اساس این دیدگاه،
مصرف انرژی و رشد اقتصادی همدیگر را تحت تاثیر قرار میدهند.
برخی اقتصاددانان نئوکالسیک میگویند انرژی از طریق تاثیری که
بر نیروی کار و سرمایه میگذارد بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی
موثر است و مستقیما اثری بر رشــد اقتصادی ندارد .از طرف دیگر،
برخی دیگــر از اقتصاددانان معتقدند انرژی در طبیعت مقدار ثابتی
دارد ،جبرانپذیر اســت و قابلتبدیل به ماده است و از بین نمیرود.
بنابراین در مدلهای بیوفیزیکی رشد تولید کاالهای اقتصادی نیازمند
صرف مقادیر فراوان انرژی در تولید است .بنابراین انرژی تنها عامل و
مهمترین عامل رشد است.
در ایران برخی از تحقیقات قبلی توجهی به رابطه بین مصرف انرژی
با شاخصهای اقتصادی داشتهاند .برای مثال ،شهبازی و همکاران در
تحقیقی که نتایجش را در سال  1391منتشر کردند ،به بررسی رابطه
بین مصرف فراوردههای نفتی و رشد اقتصادی در استانهای کشور
پرداختند و دادههای فصلی دوره زمانی  1379-1385را در ســطح
استانی مبنا قرار دادند .نتایج آن مطالعه نشان داد که مصرف بنزین و
نفت گاز تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استانهای کشور
داشــته و کشش تولید استانهای کشور نسبت به بنزین و نفت گاز
بهترتیب  0.22و  0.19بوده است .همچنین نتایج نشان داد که مخارج
عمرانی دولت و جمعیت اســتانها تاثیر مثبت و معناداری بر رشد
اقتصادی داشتهاند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش
تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است.
محققان دیگر ،علویراد و کانور در ســال  1393به بررسی تاثیر
روابط بلندمدت مصرف انرژی بر رشــد اقتصاد بدون نفت برای سه

بخش اقتصاد ایــران در دوره -89
مسئله
ایــن مطالعــه درصــدد  1370پرداختهانــد .نتایج مطالعه
است به بررســی عوامل آنها نیز نشــان داده که یک رابطه
تاثیرگــذار بــر مصرف بلندمــدت میان مصــرف انرژی و
انرژی در زیربخشهای تولید ناخالص داخلی واقعی بدون
اقتصادی کشور (صنعت نفت وجود دارد .کششهای تولید
و معــدن  ،خدمــات و ناخالص داخلــی واقعی بدون نفت
کشــاورزی) با استفاده نسبت به مصرف انرژی ،موجودی
از دادههای ترکیبی طی ســرمایه ناخالص و نیروی انسانی
ســا لهای  1365-95شاغل منطبق بر تئوریها و بسیاری
از مطالعات تجربی بوده و مقایســه
بپردازد.
این کششها در هر دو روش تخمین
رابطه بلندمدت نشــان دادهاند که
کششها بسیار به هم نزدیک هستند.
بررســی مطالعات انجامشده نشــان میدهد مطالعات مختلفی
درباره رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی صورت گرفته که به نتایج
متفاوتی رسیده اســت .بنابراین بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و
مصرف انرژی میتواند نقش مهمی در تبیین سیاستهای انرژی ،برای
سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی در فراهمکردن زمینه الزم برای
صرفهجویی مصرف انرژی ایفا کند .به همین جهت ،در این تحقیق به
بررسی عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی در زیربخشهای اقتصاد بدون
نفت (خدمات ،صنعت و معدن و کشاورزی) پرداخته میشود.
یافتههای تحقیق نشــان میدهد که رابطه بلندمدتی بین متغیر
وابسته مدل علمی پژوهش یعنی مصرف انرژی با متغیرهای مستقل
یعنی سرمایه و تولید ناخالص داخلی در زیربخشهای اقتصادی ایران
(خدمات ،صنعت و معدن و کشاورزی) وجود دارد .نتایج نشان میدهد
که افزایش یکدرصدی در تولید ناخالص داخلی و سرمایه بهترتیب
 0.76و  0.61درصد منجر به افزایش مصرف خواهد شــد .همچنین
نیروی کار در بلندمــدت رابطه غیرمعنیداری با مصرف انرژی دارد.
همچنین رابطه متغیر سرمایه و رشد اقتصادی با مصرف انرژی مثبت و
معنادار است .در کوتاهمدت با افزایش یکدرصدی نیروی کار ،مصرف
انرژی به میزان  0.49درصد افزایش مییابد .این نتایج نشان میدهد
که در کوتاهمدت نیز همانند بلندمدت ،رشد اقتصادی بیشترین تاثیر را
بر مصرف انرژی در زیربخشهای اقتصادی داشته است.

دستاورد تحقیق :رابطه معنادار سرمایه و رشد اقتصادی با مصرف انرژی
بهطور کلی نتایج تحقیق نشان داد که افزایش یکدرصدی متغیرهای نیروی کار،
سرمایه و تولید ناخالص داخلی بهترتیب باعث افزایش  0.73 ،0.49و  1.13درصد
مصرف انرژی در زیربخشهای اقتصادی خواهد شــد .افزایش یکدرصد در تولید
ناخالص داخلی  0.76درصد مصرف انرژی را افزایش میدهد .همچنین یک درصد
افزایش در سرمایه  0.61درصد منجر به افزایش مصرف انرژی در بلندمدت میشود.
با توجه به نتایج ،نیروی کار در بلندمدت با مصرف انرژی رابطه معنیداری نداشت.
نتایج حاصل از اثرات ثابت نشــان داد که کشش مصرف انرژی نسبت به سرمایه،
نیروی کار و تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات بهترتیب  0.04 ،0.27و 0.73
درصد است .کشــش مصرف انرژی نسبت به سرمایه ،نیروی کار و تولید ناخالص
داخلی در بخش کشــاورزی بهترتیب  0.02 ،0.12و  0.16درصد است .همچنین
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کشش مصرف انرژی نسبت به سرمایه ،نیروی کار و تولید ناخالص در بخش صنعت
و معدن بهترتیب  0.07 ،0.19و  0.41درصد است .بهطور کلی نتایج تحقیق نشان
داد که رابطه رشــد اقتصادی و سرمایه با مصرف انرژی در بخشهای اقتصاد بدون
نفت ،هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ،رابطه مثبت و معنیداری است و بنابراین
پیشنهاد میشود با توجه به اینکه انرژی بهعنوان نهاده مصرفی در همه بخشهای
اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و از طرف دیگر ،زمینه گذار رشد اقتصادی
در بخشهای اقتصادی اســت ،سیاستگذاران در این حوزه زیرساختهای الزم و
اقدامات حمایتی مناسب برای مصرف بهینه آن در کشور را در اولویت قرار دهند و
ف انرژی با تاکید بر برنامهها و اصول انگیزش
برنامهها و سیاستهای بهینهسازی مصر 
اقتصادی اجرا شود.

ن بار در سال  1980توسط دانیل خازوم شناخته شده است .او ادعا کرده که بهبود
اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی انرژی نخستی 
تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی منجر به کاهش هزینه و در نتیجه افزایش مصرف کاال و خدماتی میشود که از آن انرژی استفاده
میکند .نظریه خازوم بیان میکند اثر بازگشت با کشش قیمتی تقاضای انرژی برابر است.

افزایش بهرهوری انرژی ،افزایش مصرف سوخت

میزان کارایی استفاده از انرژی میتواند به کاهش انتشار دیاکسید کربن منجر نشود
نام پژوهش :محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم دي اكسيد
كربن ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش
حملونقل استانهای ایران
پژوهشگران :سهراب دلانگیزان ،آزاد خانزادی ،مریم
حیدریان

مطابق مطالعات آژانس بینالمللــی انرژی ،بخش حملونقل
بهعنوان حلقه اتصال بخشهای مختلف اقتصادی تا سال ۲۰۲۰
میالدی بیشترین مصرف انرژی را نسبت به سایر بخشها خواهد
داشت و مســبب اصلی آلودگی هوا و آلودگی صوتی خواهد بود.
از همین رو ،کشــورها باید بهدنبال راهکارهایی باشند تا از طریق
آن ،مصرف انرژی را کاهش دهند و با توجه به ارتباط مســتقیمی
که بین مصرف انرژی و انتشار آالیندهها وجود دارد ،انتظار میرود
انتشار آالیندهها نیز کاهش یابد .میتوان گفت با پیشرفت تکنولوژی
کارایی انــرژی افزایش مييابد و افزایش کارایی انرژی یک راهکار
بسیار مهم برای مصرف انرژی و انتشار آالیندهها محسوب میشود.
بهبود کارایی انرژی هزینه واقعی خدمات انرژی در هر واحد را
کاهش میدهد .بر مبنای تئوری رفتار مصرفکننده ،کاهش هزینه
خدمات انرژی باعث افزایش تقاضای آن میشود و در نتیجه ،ذخایر
واقعی انرژی کمتر از ذخایر بالقوه انرژی خواهد بود .دلیل این امر
را میتوان وجود اثرات بازگشــتی دانســت که در آن ،اثرات بازده
انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف انرژی روی شدت انرژی ،در
ل سیستمهای اقتصادی روبهکاهش در قیمت موثر
نتیجه عکسالعم 
(قیمت ضمنی) خدمــات انرژی (همزمان با بهبود کارایی مصرف
انرژی) متاثر میشود.
بیتوجهی به اثرات بازگشــتی باعث ناکارآمدی سیاستهای
بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش آلودگی خواهد شد .بنابراین در
این مطالعه تالش شده با تمرکز بر ادبیات نظری اثرات بازگشتی و با
توجه به اهمیت بخش حملونقل در مصرف انرژی و انتشار آالینده،
سه مسئله عمده شفافســازی شود :در ابتدا اثرات بازگشتی کل
دیاکسید کربن ناشی از بهبود کارایی مصرف انرژی اندازهگیری و
از طریق معادالت فنی این اثرات به اثرات مستقیم و غیرمستقیم
تجزیه شده است .از آنجایی که هدف اصلی این مطالعه محاسبه
اثرات بازگشتی دي اكسيد كربن در بخش حملونقل  ۳۰استان
کشــور در بازه دهساله اســت ،تنها به این مقوله در قالب برآورد
کششهای خودقیمتی و درآمدی تقاضای حملونقل پرداخته شده
است .دوما ،بهواسطه محاسبات اثرات بازگشتی مستقیم دیاکسید
کربن برای استانها ،تفاوتهای منطقهای از این اثرات با توجه به
اصالحات قیمت انرژی در سال  ۱۳۸۹که در راستای بهبود کارایی
انرژی ،کاهش مصرف و آلودگی انجام شد ،مشخص شده است و در
نهایت با استفاده از روشهای علمی ،عوامل موثر بر اثرات بازگشتی

«اثرات بازگشتی» اصطالحی است که بیان میکند با بهبود کارایی انرژی هزینه واقعی خدمات
انرژی در هر واحد کاهش و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش مییابد .از این رو ،ذخیره
بالقوه انرژی و کاهش انتشار دیاکسید کربن ناشــی از بهبود کارایی خنثی میشود .سهراب
دلانگیزان ،آزاد خانزادی و مریم حیدریان در پژوهشــی با عنوان «محاسبه اثرات بازگشتی
مستقیم دي اكسيد كربن ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حملونقل استانهای
ایران» تالش کردهاند در این زمینــه مطالعه کنند و نتایج کار خود را با همین عنوان در مجله
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر کردهاند .هدف اصلی پژوهش آنها محاسبه اثرات
بازگشتی مستقیم دي اكسيد كربن ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حملونقل
بوده که برای استانهای ایران در دوره زمانی  ۱۳۹۴-۱۳۸۵در سه مرحله انجام شده است .آنها
در ابتدا با استفاده از روشهای علمی اثرات بازگشتی مستقیم دیاکسید کربن را برای  ۳۰استان
در یک دوره دهساله محاسبه کردهاند و سپس به این نتیجه رسیدهاند که این اثرات بازگشتی
بهسبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت ،دارای روند همگرا و نزولی
(بهطور متوسط  ۲.۵۱تا  ۱.۰۹درصد) بوده است.

مستقیم دیاکسید کربن تجزیه و تحلیل خواهند شد.
اما بایــد دید خود اثرات بازگشــتی به چه معناســت .اثرات
بازگشتی را میتوان بهعنوان درصدی از ذخیره بالقوه انرژی ناشی
از بهبود کارایی انرژی تعریف کرد که منعکسکننده اختالف میان
صرفهجویی بالقوه و بالفعل در مصرف انرژی اســت و این مقدار از
ذخیــره بهدلیل اثرات قیمتــی و درآمدی کاهش قیمت خدمات
انرژی به چرخه مصرف برمیگردد .هرچند نظریه اقتصاد و مطالعات
بلندمدت تاریخی موید وجود اثرات بازگشــتی است اما میزان اثر
همچون سایر مشاهدات تجربی در اقتصاد مناقشهبرانگیز بوده است.
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کشورها باید بهدنبال راهکارهایی باشند تا از طریق آن ،مصرف انرژی را کاهش دهند و با توجه به
ارتباط مستقیمی که بین مصرف انرژی و انتشار آالیندهها وجود دارد ،انتظار میرود انتشار آالیندهها
نیز کاهش یابد .اما اثرات بازگشتی این کار را پیچیده میکند.

ژورنال

تعیینعوامل
موثر بر اثرات
بازگشتی دي
اكسيد كربن برای
تصمیمگیریهای
کاهش مصرف
انرژی و آلودگی
هوا مهم است زیرا
اگر عاملی سبب
افزایش اثرات
بازگشتی این گاز
شود ،میتواند در
افزایش مصرف
انرژی و انتشار
آلودگی نیز موثر
باشد

اثرات بازگشتی شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم میشود که
ماهیت نظری آن را میتوان در معادله فنی اسالتســکی بهخوبی
نشــان داد .بهعبارتی این معادله بیان میکند اثرات کل تغییرات
قیمت بر تقاضا برابر با جمع اثرات جانشــینی و درآمدی اســت.
برای تشریح این وضعیت میتوان از یک مثال استفاده کرد .مثال
اگر بخواهیم بــا محدودیت بودجه برای خرید ابزار پختوپز ،بین
مایکروویو و اجاقگاز دست به انتخاب بزنیم ،باید مسائلی را در نظر
بگیریم .وقتی که کارایی انرژی ماکروویو افزایش یابد (هزینه برق در
هر ساعت کاهش یابد) ،از یک سو مصرفکنندگان ترجیح میدهند
که از مایکروویو بهجای اجاقگاز استفاده کنند چون هزینه انرژی
کمتری پرداخت میکنند (اثر جانشــینی) .از سوی دیگر ،کاهش
در هزینه انرژی ســبب افزایش قدرت خرید مصرفکننده خواهد
شــد (اثر درآمدی) .افزایش کل در تقاضای انرژی بهوسیله هردو
اثر تعیین میشود :اثرات مستقیم (جانشینی) و اثرات غیرمستقیم
(درآمدی).
برای بررسی اثر افزایش کارایی انرژی بر مصرف انرژی و انتشار
آالیندهها مطالعات متعددی انجام گرفته اســت .اثرات بازگشتی
ن بار در سال  1980توسط
ناشــی از بهبود کارایی انرژی نخستی 
دانیل خازوم شناخته شده است .او ادعا کرده که بهبود تکنولوژی
و افزایش کارایی انرژی منجر به کاهش هزینه و در نتیجه افزایش
مصرف کاال و خدمتی میشــود که از آن انرژی استفاده میکند.
نظریه خازوم بیان میکند اثر بازگشــت با کشش قیمتی تقاضای
انرژی برابر است.
با توجه به اجراییشدن سیاســتهای بهبود کارایی انرژی در
ایران ،لزوم پرداختن به مطالعاتی که جوانب مختلف کاهش مصرف
انرژی و انتشار آالیندهها را در بخشهای مختلف اقتصادی در نظر
بگیرد بیشازپیش مورد نیاز است .تاکنون در مطالعاتی که صورت
گرفته ،اثرات بازگشــتی دي اكســيد كربن یا بهصورت کشوری
محاسبه شده یا به عوامل موثر بر میزان انتشار این گاز پرداخته شده

ولی نوآوری این مطالعه در محاسبه
مسئله
اثــرات بازگشــتی را اثرات بازگشتی مستقیم دیاکسید
میتــوان بهعنــوان کربن که به مفهوم تفاضل افزایش
درصــدی از ذخیــره انتشار واقعی و کاهش انتشار بالقوه
بالقوه انرژی ناشــی این گاز اســت ،برای  30اســتان
از بهبــود کارایــی کشــور بهتفکیک و طی یک دوره
انرژی تعریف کرد که دهســاله برای بخش حملونقل
منعکسکننده اختالف است .همچنین این مطالعه گامی
میــان صرفهجویــی فراتــر نهاده و به بررســی جوانب
بالقــوه و بالفعــل در زیستمحیطی اثرات بازگشتی در
مصرف انرژی اســت بخش حملونقل پرداخته است.
در مطالعه حاضر بهدلیل کمبود
و این مقــدار از ذخیره
بهدلیل اثــرات قیمتی و ناقــص بودن دادههای انتشــار
و درآمــدی کاهــش دیاکســید کربــن در گروههای
قیمت خدمــات انرژی مصــرف خانــوار ،تنهــا بخش
بــه چرخــه مصرف حملونقــل بهعلت جایــگاه این
برمیگردد.
بخش در اقتصاد کشــور در نظر
گرفته شده و از آنجایی که تمرکز
اصلــی بر یک بخش بــا توجه به
تغییرات قیمت همان بخش است ،بنابراین نمیتوان اثرات بازگشتی
غیرمستقیم و کل را محاسبه کرد و تنها به محاسبه اثرات بازگشتی
مســتقیم دي اكسيد كربن ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت
پرداخته شده است.
تعیین عوامل موثر بر اثرات بازگشــتی دي اكسيد كربن برای
تصمیمگیریهای کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا مهم اســت
زیرا اگر عاملی سبب افزایش اثرات بازگشتی این گاز شود ،میتواند
در افزایش مصرف انرژی و انتشار آلودگی نیز موثر باشد .از جمله این
عوامل میتوان به مخارج مصرفی خانوارها ،نرخ شهرنشینی ،تعداد
خودروها ،تراکم نسبی جمعیت و غیره اشاره کرد.

دستاورد تحقیق :تفاوت جغرافیایی در اثرات بازگشتی
نتایج تحقیق نشان میدهد که کشش خودقیمتی و درآمدی تقاضای حملونقل
در ایران بهترتیب  0.5740و  0.5403است .ب ه عبارت دیگر ،با افزایش یکدرصدی در
شاخص قیمت حملونقل و درآمد خانوار ،مخارج مصرف خانوار در بخش حملونقل
بهترتیب بهمیزان  0.57و  0.54درصد افزایش مییابد .با افزایش قیمت سایر کاالها،
تقاضا برای حملونقل بهمیزان  0.85درصد کاهش پیدا میکند .به عبارتی ،کشش
متقاطع حملونقل  -0.8512درصد است .با افزایش جمعیت بهدلیل استفاده بیشتر
از خدمات عمومی حملونقل ،مخارج مصرفی خانوار در بخش حملونقل کاهش
ییابد.
 0.08درصدی م 
در ایــن مطالعه ،پس از تعیین کشــشهای خودقیمتــی و درآمدی تقاضای
حملونقل ،میتوان اثرات بازگشــتی مستقیم دیاکســید کربن را در این بخش
محاسبه کرد .مشاهده میشود در یک دوره زمانی  10ساله ( ،)1394-1385اثرات
بازگشتی مستقیم دي اكسيد كربن روند نزولی و همگرا (بهطور متوسط  2.51تا
 )1.09داشته ،بهطوری که در سال  1385متوسط اثرات بازگشتی بین 4.91-1.03
در نوسان بوده ولی در سالهای  1389و ( 1390سالهای شروع حذف یارانه انرژی
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و افزایش قیمت آن) ،به پایینتر از یک درصد هم رســیده است .همچنین تا سال
 1394این روند کاهشی ادامه یافته است.
باالترین اثرات بازگشتی مربوط به استان بوشهر در سال  1386با  8.157درصد
و پایینترین آن مربوط به استان لرستان در سال  1393با  0.453درصد بوده است.
همچنین بهطور متوسط استانهای بوشهر ،خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان
و کهگیلویه و بویراحمد دارای بیشترین پراکندگی (انحراف معیار) اثرات بازگشتی
در حدود دو درصد بودهاند .استانهای لرستان و آذربایجان شرقی کمترین میزان
پراکندگی اثرات بازگشتی را دارند (کمتر از یک درصد).
متفاوت بودن اندازه اثرات بازگشتی مستقیم دي اكسيد كربن در استانها را میتوان
ناشی از ضریب انتشار این گاز دانست چراکه تنها متغیری است که دارای تاثیرگذاری
بیشتری نسبت به سایر متغیرها است .تفاوت در ضریب انتشار نیز به مصرف سوخت و
انتشار دي اكسيد كربن در بخش حملونقل بستگی دارد ولی با اجرای سیاست حذف
یارانههای انرژی و افزایش قیمت ســوخت در سالهای  ،1390-1389نوسان اثرات
بازگشتی در استانهای کشور به پایینتر از دو درصد رسیده است.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................

اوجگیری مالیهساالری

عصر مالیسازی اقتصادهای ملی هزینه حکمرانی را
افزایش داده است

نفرین مالی

نفرین مالی :چطور امور مالی
جهانی همه ما را فقیرتر میکند
نیکالس شاکسون
ناشر :بادلی هد
2018

دربارهنویسنده
نیکالس شاکسون نویســنده کتاب «جزایر دارایی:
بهشــتهای مالیاتی و مردانی که دنیا را میدزدند»
است .او از جمله موسسان شبکه عدالت مالیاتی هم به
شمار میرود و تخصصش در زمینه بهشتهای مالیاتی
است و از منتقدان جدی این پدیده به شمار میرود.

از دهه  1970به این سو ،امور مالی قاطعانه از کنترلها آزاد شد ،مالیاتها کم شدند و تکههایی
از اقتصاد ما خصوصی شد .و کسبوکارهای ما شروع کردند به قرارگرفتن در معرض یک
تغییر شدید :از طریق تغییرات ایدئولوژیک و دگرگونی قوانین و دستورالعملها ،هدف اصلی
کسبوکارها تقلیل یافت به تمرکزی راسخ روی به بیشترین حد رساندن ثروت سهامداران ،یعنی
مالکان شرکتهایشان.

یسازی
عصر مال 
شبک ه پیچیدهای از نهادهای مالی باعث شدهاند هزینه حکمرانی چندین برابر شود
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

در دهه  ،1990من گزارشگر رویترز و فایننشال تایمز در آنگوال بودم ،کشوری
ثروتمند با نفت و الماس که با یک جنگ داخلی کشــنده چند تکه شده بود .هر
مسافر غربیای از من شکلهای مختلف یک سؤال را میپرسید :چطور شهروندان
کشوری با این ثروت معدنی گسترده میتوانند به این طرز تعجبآور فقیر باشند؟
یک پاســخ فساد است :یک دســته از نخبگان که غذا خرچنگ میخورند و
بهترین نوشــیدنیها را مینوشند در پایتخت ثروت عظیمی به دست میآورند ،در
صورتی که هممیهنان فقرزده آنها یکدیگر را در اســتانهای پرگردوغبار قصابی
میکنند .یک پاســخ دیگر این است که صنایع نفت و الماس تامین مالی جنگ را
انجام میدهند .اما هیچیک از این دو واقعیت به ما تمام ماجرا را نمیگوید.
چیز دیگری آنجا داشــت اتفاق میافتاد .در همین اوقات ،اقتصاددانان شــروع
کرده بودند به اجماع بر سر نظریه جدیدی درباره کشورهای بهدردسرافتادهای مثل
آنگوال .آنها این نظریه را نفرین منابع مینامیدند.
محققان به این نتیجه رسیده بودند که بسیاری از کشورها با منابع طبیعی فراوان
علیالظاهر نسبت به همتایان فقیرترشــان دچار رشد اقتصادی کمتر ،فساد بیشتر،
درگیری بیشــتر ،سیاست اقتدارگرایانهتر و فقر بیشتر هستند( .باید اذعان کرد که
برخی کشورها با منابع غنی از جمله نروژ انگار از این نفرین دور ماندهاند ).اساسا،
این عملکرد ضعیف فقط بهعلت این نیســت که شارالتانهای قدرتمند پولها را
میدزدند و آ ن را در خارج قایم میکنند ،هرچند که این هم درســت اســت .فکر
عجیب و غریب این است که همه این پولها از منابع طبیعیای جریان پیدا میکنند
که میتوانند صاحبان آن را حتی بدتر از وضعیتی کنند که این کشورها اصال چنین
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ثروتهایی را کشف نکنند .پول بیشتر میتواند شما را فقیرتر کند :به همین دلیل
است که نفرین منابع نیز گاهی بهعنوان تناقض فقر ناشی از فراوانی شناخته میشود.
در گذشــته در دهه  ،1990جان کریستینسن یک مشاور اقتصادی رسمی برای
بهشــت مالیاتی بریتانیایی در جرسی بود .همان زمان که من درباره نفرین منابع در
آنگوال مینوشتم ،او داشت درباره آن مطالعه میکرد و متوجه شباهتهای بیشتر
و بیشــتر آن با آنچه در جرسی میدید شد .یک بخش مالی عظیمی در این جزیره
کوچک داشــت اقلیت آشکار حسابی ثروتمند را درســت میکرد ،در شرایطی
که بومیان جرســی از دشواریهای شــدید رنج میبردند .اما او میتوانست یک
شباهت حتی بیشتر را هم ببیند :چیزی مشابه در حال اتفاق افتادن در بریتانیا بود.
کریستینســن جرسی را ترک کرد و به ایجاد «شبکه عدالت مالیاتی» کمک کرد
که یک سازمان برای مبارزه علیه بهشتهای مالیاتی بود .در سال  ،2007او با من
تماس گرفت و ما شروع کردیم به مطالعه آنچه نفرین مالی مینامیدیم.
مقایســه آنگوالی جنگزده با بریتانیای معاصر شاید عجیب به نظر برسد اما
کاشف به عمل آمد که نفرین مالی شباهتهایی با نفرین منابع دارد ،بیشتر از آنچه
اول به نظر ما میرسید .از یک لحاظ ،در هر دو مورد این بخش مسلط بر اقتصاد
افرادی با بهترین تحصیالت را از دیگر بخشهای اقتصادی ،دولت ،جامعه مدنی و
رســانهها جذب و آنها را وارد مشاغل نفتی و امور مالی با درآمد باال میکند .به
بیان یک تحقیق برجسته دانشگاهی درباره اینکه چطور امور مالی میتواند رشد
را نابود کند« ،امور مالی بهمعنای دقیق کلمه دانشمندان کارشناس در پرتاب راکت
را از صنعت ماهواره جدا کرد .کســانی که شاید دانشمندانی میشدند که در نسل

کتاب ضمیمه

دیگری رویای درمان ســرطان یا پرواز انسان به ماه را در سر داشته باشند ،امروز
رویای تبدیلشدن به مدیران صندوقهای سرمایهگذاری را در سر میپرورند».
در آنگوال ،ســیل جریانهای ثروت نفتی به داخل ،سطح قیمتهای داخلی کاال
و خدمات را ،از مسکن گرفته تا کوتاهکردن مو ،افزایش داد .محیطی که قیمتها
در آن باال بود ،باعث شــد امواج دیگری از نابودی صنایع و کشــاورزی محلی به
وجود بیاید که در نهایت مشــخص شــد رقابت با کاالهای وارداتی را برای آنها
ســختتر کرده است .به همین ســیاق ،جریانهای پول از خارج به داخل منطقه
ســیتی لندن (و پولی که در سیتی لندن خلق میشــد) اثری مشابه روی قیمتهای
مســکن و قیمتهای محلی گذاشــت که برای صادرکنندگان بریتانیایی رقابت با
رقبای خارجی را سختتر کرد.
رونــق و رکود نفتی نیز اثری مخرب در آنگوال داشــت .جرثقیلها در دوران
خوشی خط آسمان لواندا را میآراستند ،سپس وقتی که رکورد سرمیرسید تهمانده
ساختمانهای یغور سیمانی نیمهساخته را باقی میگذاشتند .وامهای عظیم در دوران
خوشــی و بدهیهای عقبافتاده در دوران ناخوشــی مشکل را چند برابر میکرد.
در مورد بریتانیا ،رونقها و رکودهای امور مالی زمانبندیای متفاوت داشــتند و
بیشتر ناشی از چیزهای دیگری بودند .اما درست مثل رونق نفتی ،در دوران خوشی
بخشهای مســلط اقتصادی بخشهای جایگزیــن را تخریب میکردند و وقتی که
رکودها فرامیرسیدند ،بخشهای تخریبشده بهآسانی احیا نمیشدند.
البته که منطقه ســیتی با افتخار نقش خود را در اقتصاد بریتانیا در بوق و کرنا
میکند 360 :هزار شــغل بانکی 31 ،میلیارد پوند درآمــد حاصل از مالیاتهای
مســتقیم در سال گذشته و عالوه بر آن ،مازاد تجاری  60میلیارد پوندی در حوزه
خدمات مالی .دادههای رســمی در ســال  2017نشان میدهند که لندنیها بهطور
میانگین  3هزار و  70پوند بیشــتر از بودجههای عمومیای که دریافت میکنند،
مالیات میپردازند ،در صورتی که در مناطق پسکرانه فقیرتر ،این وضعیت برعکس
است .در واقع ،کریس گیلز در فایننشال تایمز توضیح میدهد که اگر لندن را یک
ملتدولت در نظر بگیریم ،مازاد بودجهای بهاندازه  7درصد تولید ناخالص داخلی
خواهد داشت ،یعنی شرایطی بهتر از نروژ .او میگوید« :لندن گاو شیرده پول بریتانیا
است .اقتصاد آن را به خطر بیندازید تا بودجه عمومی بریتانیا به خطر بیفتد».
این اســتدالل که منطقه سیتی به اقتصاد بریتانیا صدمه میزند شاید احمقانه به
نظر برسد .اما تحقیقات بیشازپیش نشان میدهند که تمام پولهایی که گرد بخش
مالی بیش از اندازه بزرگشده ما چرخ میزنند ،ممکن است عمال ما را در مجموع
فقیرتر کنند .همانطور که اقتصاد بریتانیا دائما بهســوی خدمات مالی بازمهندسی
میشــود ،دیگر بخشهای اقتصاد با بقا در زیر سایه آن دست و پنجه نرم میکنند،
مثــل جوانههایی که زیر چتر یک درخت عظیم ،با ریشــههای عمیق و مهاجم،
کمبود نور و آب دارند .نســلهای رهبران بریتانیا ،از مارگارت تاچر تا تونی بلر
و ترزا می ،بر این اعتقاد بودهاند که منطقه سیتی غازی است که برای بریتانیا تخم
طــا میگذارد ،بایــد در اولویت قرار گیرد ،نازنازی بــار بیاید و از آن حفاظت
شــود .اما تحلیل نفرین مالی نشان میدهد که منطقه بیش از حد بزرگشده سیتی
پرندهای متفاوت است :یک کوکو در آشیانه که جا را برای دیگر بخشها تنگ
کرده است.

J Jنفرین سیتی
همــه ما به امــور مالی نیــاز داریم .مــا به آن نیــاز داریم بــرای پرداخت
صورتحسابهایمان ،برای اینکه کمکمان کند برای بازنشستگی پسانداز کنیم،
برای هدایت پساندازهایمان به کســبوکارها تا این پولها را ســرمایهگذاری
کنند ،بــرای اطمینان خاطر ما در مقابل بالیای پیشبینینشــده و نیز گاهی برای
سفتهبازهایی که فرصتهای جدید سرمایهگذاری را در اقتصاد ما بو میکشند .ما
به امور مالی نیاز داریم ولی این به ما چیزی در اینباره نمیگوید که مراکز مالی ما
چقدر باید بزرگ باشند یا اینکه چه نقشهایی را باید بازی کنند.
بخشی از تحقیقات اقتصادی که در حال گسترش است تایید کرده که وقتی یک
بخش مالی تا فراتر از اندازه معمول و بیشــتر از حد نقش مفید خود رشد میکند،
شــروع میکند به صدمهزدن به کشوری که میزبانش است .روشنترین نشانه این
صدمه از شــکلهایی از بحرانهای مالی نشــئت میگیرد ،از جمله بحرانی که ما
هنوز پس از یک دهه از آن در حال احیاشدن هستیم .اما مشکل در واقع قدیمیتر
است و بزرگتر .خیلی وقت پیش ،بخش مالی بیش از اندازه بزرگشده ما شروع
کرد به برداشــتن حمایت خود از خلق ثروت و حرکت کرد به سمت جداکردن
خــود از دیگر بخشهای اقتصاد .برای دســتیابی به این مقصود ،بخش مالی قوانین،
قواعد ،مراکز تحقیقاتی و حتی فرهنگ خود را شــکل داد تا از آن حمایت کنند.
عواقب این کار عبارت بود از رشــد اقتصادی پایینتر ،نابرابری شدیدتر ،وخیمتر

این استدالل که منطقه سیتی به اقتصاد بریتانیا صدمه میزند شاید احمقانه به نظر برسد.
اما تحقیقات بیشازپیش نشان میدهند که تمام پولهایی که گرد بخش مالی بیش از اندازه
بزرگشده ما چرخ میزنند ،ممکن است عمال ما را در مجموع فقیرتر کنند .همانطور که اقتصاد
بریتانیا دائما بهسوی خدمات مالی بازمهندسی میشود ،دیگر بخشهای اقتصاد با بقا در زیر
سایه آن دست و پنجه نرم میکنند ،مثل جوانههایی که زیر چتر یک درخت عظیم ،با ریشههای
عمیق و مهاجم ،کمبود نور و آب دارند.
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شدن وضع بازارها ،گسترش جرایم ،فساد عمیقتر ،توخالی کردن بخشهای اقتصادی
جایگزین و غیره.
تحقیقی که بهتازگی منتشر شده ،برای اولین بار تالش کرده مقیاس خسارتها
به بریتانیا را ارزیابی کند .طبق مقاله جدیدی که اندرو بیکر از دانشــگاه شفیلد،
جرالد اپستین از دانشگاه ماساچوست امهرست و خوان مانتچینو از دانشگاه کلمبیا
منتشر کردهاند ،منطقه بی 
ش از اندازه بزرگشده سیتی لندن از سال  1995تا ،2015
خســارتی مجموعا  4.5تریلیون پوندی به اقتصاد بریتانیا وارد آورده است .این رقم
تقریبا بهاندازه دو سال و نیم تولید اقتصادی این کشور یا  170هزار پوند برای هر
خانوار بریتانیایی است .ادعاهای منطقه سیتی برای مزیتهای شغلی و مالیاتیاش با
خسارتهایی بسیار بسیار بیشتر رنگ باخته است.
این تخمین حاصلجمع دو عدد است .اولین عدد  1.8تریلیون پوند خسارت در
تولید اقتصادی ناشــی از بحران مالی جهانی از ســال  2007است (رقمی که کامال
قابلمقایســه با میزانی است که از ســوی اندرو هالدین از بانک مرکزی بریتانیا
چند سال پیش عنوان شد) و دومی  2.7تریلیون پوند «مخارج اشتباه تخصیصیافته»
است  -اتفاقی که وقتی رخ میدهد که یک بخش مالی قدرتمند از نقشهای مفید
خود دور میشــود (مثل هدایت پساندازهای ما به سرمایهگذاریهای تجاری) و
بهســمت فعالیتهایی میرود که بقیه اقتصاد را تخریب میکند و ثروت را از آن
دور میکند .محاسبات این هزینهها بر مبنای تحقیقات معتبر بینالمللیای است که
نشــان میدهند یک بخش مالی معمولی تمایل دارد به اندازه عادی خود دست پیدا
کند یعنی تا وقتی که بخش خصوصی را تا معادل  90تا  100درصد تولید ناخالص

داخلی تامین اعتبار کند و بعد از آن ،شروع میکند به محدودکردن رشد اقتصادی
چراکه بخش مالی رشــد میکند .بریتانیا مدتها پیش از نقطه معمولی خود که
معیار درســت حدود  160درصد اعتبار برای تولید ناخالص داخلی دوره -2016
 1995بوده ،عبور کرده است.
ایــن  2.7تریلیون پوند بــه  1.8تریلیون پوند دیگر که حاصــل کنترل دقیق
همپوشانیها یا دوباره شمردنها است اضافه میشود و به  4.5تریلیون پوند میرسد.
این اولین برآورد تقریبی برای این است که تعیین کنیم اگر منطقه سیتی کوچکتر
بود و نقش مفید ســنتی خود را انجام میداد ،بریتانیاییها از چقدر تولید ناخالص
داخلی اضافی بهرهمند میشدند( .اگر بخواهیم محافظهکار باشیم ،باید یکسوم این
مقدار یعنی  700میلیارد پوند را بهعنوان «سود اضافی» یا «پاداش اضافی» که عاید
بازیگران مالی میشود از آن رقم کسر کنیم).
اما دقیقا این «هزینههای اشــتباه تخصیصیافته» چه هستند؟ خیلی چیزها .برای
مثال ،شــما شاید انتظار داشته باشــید که رشــد در بخش عظیم مالی ما سیلی از
ســرمایهگذاریها روی دیگر بخشها در اقتصادمان ایجاد کند اما درست عکس
آن اتفاق افتاده اســت .یک قرن قبل یا بیشتر 80 ،درصد از وامهای بانکی بهسوی
کســبوکارهایی برای ســرمایهگذاری واقعی میرفت .حاال ،کمتر از  40درصد
وامهای تجاری نهادهای مالی بهسوی تولید میرود  -در عوض ،نهادهای مالی بیشتر
در حال وامدادن به یکدیگر هستند و وامدادن به مسکن و ملکهای تجاری.
نرخهای ســرمایهگذاری در اقتصاد غیرمالی بریتانیا از ســال  1997پایینترین
نرخها در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی  -باشگاهی

آوردن مقادیر عظیمی از ثروت خارجی خدمات مفیدی برای اقتصاد بریتانیا فراهم نمیکند  -اما قدرت و ثروت بخش مالی را افزایش میدهد و به فرار مغزها ،بحرانهای اقتصادی ،تخریب
بهرهوری ،نگرشهای غارتگرانه ،وامدادنهای اشتباه و نابرابری پس از آن کمک میکند .آغوش باز ما بهسوی پولهای کثیف جهان دارد سیاست ما را فاسد میکند ،بازار مسکن ما را متورم
میسازد و بهضرر جوانان ،فقرا و ضعفا است .همه اینها نفرین مالی را گسترش میدهد

184

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

کتاب ضمیمه

که از جمله اعضای آن مکزیک ،شیلی و ترکیه هستند  -بوده است .و در اقتصاد
بنــا به فرض «رقابتی» بریتانیا با مالیات کم و تامین مالی باال ،بهرهوری نیروی کار
 20تا  25درصد کمتر از آلمان یا فرانسه است که مالیات باال میگیرند .منابع در
این اقتصاد اشتباه تخصیص داده شده است چراکه امور مالی به پایان خودش تبدیل
شــده اســت :امور مالی افسارگسیخته اســت و بیارتباط با اقتصاد واقعی و مردم
و کســبوکارهایی که باید به آنها خدمات بدهد .تصور کنید اگر شرکتهای
ارتباط تلفنی ناگهان به شرکتهای با ســوددهی دیوانهوار تبدیل شوند و ارتباط
تلفنی بهحدی رشــد کند که همه بخشهای دیگر اقتصادی را تحتالشــعاع قرار
دهد  -اما ارتباطهای تلفنی ما هنوز ناقص ،گرانقیمت و نامطمئن باشــد .ما خیلی
زود مشــاهده خواهیم کرد که بخش بیش از اندازه بزرگشده ارتباطات تلفنی ما
باری بر دوشمان است ،نه مزیتی برای اقتصاد و تمام آن میلیاردرهای حوزه صنعت
تلفن نشاندهنده بیماری اقتصادی ما هستند ،نه پویایی آن .اما ظاهرا از این مشکل
خیرهکننده منطقه ســیتی ،چون هر کسی را با کانون مالی اشرافیای که جهان را
تسخیر خود درآورده مبهوت میکند ،غفلت شده است.
J Jمالیسازی
نیم قرن پیش ،از شرکتها فقط انتظار نمیرفت که سود کسب کنند بلکه آنها
باید به کارکنان خود ،اجتماعات مختلف و جامعهشان خدمت میکردند .مالیاتها
در مجموع باال بود (باالترین مالیات بر درآمد برای چندین طی جنگ جهانی دوم
و بعد از آن ،بیش از  90درصد بود) و جریانهای مالی به آنســوی مرزها شدیدا
محدود بود ،تحت این طرز فکر که وقتی تجارت بهطور کلی چیز خوبی اســت،
بورسبازی مالی بین مرزها خطرناک اســت .جــان مینارد کینز اقتصاددان که به
ساختهشدن نظام مالی جهانیای که تحت عنوان برتون وودز میشناسیم کمک کرد
 نظامی که امور مالی بین مرزها را شدیدا محدود میساخت  -میدانست که اگردولتها بخواهند در جهت منافع شهروندانشان عمل کنند ،این محدودیت ضروری
اســت .مشهور است که او میگفت« :تا جایی که معقول و متداول است ،بگذارید
کاالها پیشپاافتاده و ابتدایی باشند .فراتر از همه ،بگذارید امور مالی در وهله اول
اموری ملی باشند ».سریعترین رشد اقتصادی در تاریخ جهان تقریبا طی ربعقرن بعد
از جنگ جهانی دوم به دست آمد ،وقتی که امور مالی بیرحمانه سرکوب میشد.
از دهه  1970به این سو ،امور مالی قاطعانه از این کنترلها آزاد شد ،مالیاتها
کم شــدند و تکههایی از اقتصاد ما خصوصی شــد .و کســبوکارهای ما شروع
کردند به قرارگرفتن در معرض یک تغییر شدید :از طریق تغییرات ایدئولوژیک
و دگرگونی قوانین و دســتورالعملها ،هدف اصلی کســبوکارها تقلیل یافت به
تمرکزی راســخ روی به بیشــترین حد رساندن ثروت ســهامداران ،یعنی مالکان
شرکتهایشــان .مدیران اغلب پی میبردند که بهترین راه برای رســاندن ثروت
مالکانشان به بیشــترین حد ،این نیست که ماسماسکها یا چرخدندههای بهتری
بســازند یا درمان جدیدی برای ماالریا پیدا کنند بلکه باید در موجی از مهندسی
مالی زیادهروی کنند تا کسبوکارها به سود بیشتری از آن سودی که همان موقع هم
خیلی خوب کسب میکردند دست پیدا کنند .به اهداف اجتماعی کسبوکارها بد
و بیراه گفته شد .وقتی که همه اینها اتفاق افتاد ،نابرابری افزایش یافت ،بحرانهای
مالی رایجتر شــدند و رشد اقتصادی سقوط کرد چراکه مدیران شروع کرده بودند

به معطوفکردن توجه خود به جاهایی نادرست .این کار نیز مجددا یک تخصیص
اشتباه بود اما اصطالح دقیقتر برای این دگرگونی در کسبوکار و باالگرفتن امور
مالی «مالیسازی» بود.
شناختهشــدهترین تعریف از این اصطالح مربوط به جرالد اپستین ،اقتصاددان
آمریکایی ،است که یکی از دو نویسنده مطالعه جدیدی درباره آن است :مالیسازی
«نقش انگیزههای مالی ،بازارهای مالی ،بازیگران مالی و نهادهای مالی اســت که
بیشازپیــش در عملیات اقتصادهای داخلی و بینالمللی پررنگ شــده اســت» .به
عبارت دیگر ،مالیسازی فقط این نیست که نهادها و اعتبارات مالی از لحاظ اندازه
از دهه  1970بهطور چشــمگیری متورم شدهاند بلکه همچنین به این معنی است
که شرکتهای معمولیای مثل سازندگان نوشیدنی ،گروههای رسانهای یا خدمات
آنالین فروش بلیت قطار« ،مالیسازی» شدهاند تا ثروت مالکان خود را به بیشترین
میزان برسانند.
برای نمونه ،شرکتهای خصوصی فعال در بازار سهام را در نظر بگیرید .آنها
معموال یک شــرکت را بیکموکاست میخرند ،ســپس از نظر مالی آن شرکت
را مهندســی میکنند تا تمام ذینفعان مختلف آن را یکبهیک تحت فشار قرار
دهد .آنها عملیات مالی شــرکت را از طریق بهشتهای مالیاتی اداره میکنند و
مالیاتدهندگان را سرکیســه میکنند .شاید میزان پرداختی به کارگران یا پاداش
بازنشستگی را کاهش دهند ،یا پرداخت پول به تامینکنندگان مواد اولیه خود را
به تاخیر اندازند .شاید چندین شرکت را بخرند تا در یک گوشه دنج بازار دست
باال را بگیرند و سپس از مشتریان سودهای حاصل از این انحصار را بدوشند .آنها
برای صندوقهای بازنشستگی دوز و کلک سوار میکنند تا با نرخهایی پنهانی در
شرکتهایشان سرمایهگذاری کنند .و نظایر این کارها.
آنگاه ،آنها مسلح به جریانهای نقدی چاق و چله حاصل از این تاکتیکها،
بیشــتر قرض میگیرند که کاری علیه شــرکت اســت و از عواید شــرکت به
خودشــان «سود ویژه سهام» میدهند .اگر شــرکت که اخیرا مقروض شده ،حاال
بهسوی ورشکســتگی برود ،جادوی «اعتبار محدود» به این معنی خواهد بود که
شــرکتهای غول فعال در حوزه بازار سهام فقط مشمول همان سهامی هستند که
اولین بار سرمایهگذاری کردند  -معموال فقط  2درصد از ارزش شرکتی که آن را
خریدهاند .شــرکتهای خصوصی سرمایهگذار در حوزه سهام گاهی شرکتهایی
را کــه میخرند کاراتر میکنند و ثروت خلق میکنند اما در مقایســه با ثروت
مالیسازیشدهای که از کسبوکار خارج میشود ،این ثروت مسابقهای مربوط به
افرادی در اقلیت است.
ســاختار مالی «ترینالین» را در نظر بگیرید که یک شرکت فروشنده آنالین
بلیت قطار اســت .وقتی شــما یک بلیت میخرید ،ممکن است هزینه کمی برای
رزرو بپردازید ،شــاید مثال  75پنی [هر پنی یکصدم پوند است] .آن  75پنی بعد
از خروج از حساب بانکی شما یک سفر مالی خارقالعاده را طی میکند .این پول
از شرکت با مسئولیت نامحدود «ترینالین دات کام» شروع میکند ،سپس به یک
شــرکت دیگر جریان مییابد که صاحب شرکت اولی است ،شرکت هلدینگ با
مسئولیت نامحدود «ترینالین» .مالک این شرکت هم یک شرکت دیگر است که
همان هم تحت تملک شرکت دیگری است و الی آخر.
پنج شــرکت باالی ســر هســتند و  75پنی پردلوجرئت شــما جستوخیز
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نفرین مالی

و دیگر مناطق جریان پیدا کند؟ یا اینکه
میکند به بهشــت مالیاتی جرسی ،سپس
لندن مرکز ماشــین مالیسازی است که
دوبــاره برمیگردد به لنــدن ،جایی که
قــدرت و پول را از پیرامونش بهســمت
از میان پنج شــرکت دیگر عبور میکند
خود میکشــد؟ آیا شهر لندن که بیش از
و بعد ،بازمیگردد به جرســی ،آنگاه به
اندازه بزرگ شده و بقیه بریتانیا میتوانند
لوکزامبورگ ،یک بهشت مالیاتی دیگر.
بهمــوازات هم رونق بگیرنــد؟ یا اینکه
این پول همچنان باالتر میرود و از ســه
مناطق برای رونقگرفتــن باید از جانب
شــرکت نفوذناپذیر یا بیشــتر در جزایر
لندن دســتکم گرفته شوند؟ اینها شاید
کیمان میگذرد و بعد ،وصل میشــود به
ســؤاالت اقتصادی تعیینکننده دوران ما
جویهــا و جریانهای متعــددی که به
باشند .سؤاالتی که در نهایت بزرگتر از
آمریکا وارد میشــوند ،جایی که این 75
این یک ابرساختار مالی دور از دیدرس است که ثروت را از خدمات واقعا مفید و
کاری
حوزه
از
بیرون
باالدست،
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ت
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و
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ی
م
الین»
ن
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برگزیت هستند.
پنی بعد از گذشتن از  20شرکت یا بیشتر
و خارج از کشور .هیچیک از اینها ابدا غیرقانونی نیستند .در دوران مالیسازی
بهسوی شــرکت «کیکیآر» میرود که
تحقیقی که اخیرا منتشــر شده بخشی
ما ،این نوع کارهاست که بیشازپیش نشان میدهد چگونه کسبوکارها انجام
میشوند.
از جــواب را ارائه میدهــد؛ این تحقیق
یک غول سرمایهگذاری در ایاالت متحده
نشــان میدهد که قدرت امور مالی لندن
است.
بهاندازه  4.5تریلیون پوند دارد به بریتانیا صدمه میزند.
این پول به جلو جریان پیدا میکند ،بهســوی سهامداران شرکت «کیکیآر»
اما بگذارید نگاهی با دقت بیشــتر بیندازیم .اگر جانســون فکر میکند که
که شامل بانکها ،صندوقهای سرمایهگذاری و میلیاردرها میشود« .کیکیآر»
جریانهای پول از کرویدون به استراتکالید (منطقهای تحت حاکمیت دولت
مالک یا یکی از چند مالک  180شرکت واقعی و قبراق است از جمله شرکت
اسکاتلند اما اکنون بیرونآمده از آن) تسری مییابد ،او شاید آرزو میکند اتفاقی
اشتراکگذاری رانندگی «لیفت» ،سیستمهای صوتی «سونوس» و «ترینالین» .اما
مشــابه مرکز جذب و تربیت پلیس استراتکالید برای دیگر بخشها بیفتد .این
در رأس این  180شــرکت« ،کیکیآر» دستکم  4هزار شخص حقوقی در قالب
مرکز بهوسیله شرکت پیمانکاری «بالفور بیتی» ایجاد شد و در سال  2002تحت
شــرکت هم دارد که  800عدد از آنها در جزایر کیمان هستند که به زنجیره
طرح اکنون بدنام ســرمایهگذاری خصوصی افتتاح شد .طبق طرح سرمایهگذاری
پیچاپیچی از هویتها با نامهای عجیبوغریبی متصلاند که از زبان اسرارآمیز
خصوصی ،آنها پول شرکتهای خصوصی را قرض میگرفتند تا در منطقه سیتی
امور مالی آمدهاند ،مثل «شــرکت با مســئولیت محدود ترینالین جونیز مز» یا
ساختوسازهایشــان را تامین مالی کنند و طبق یک قرارداد ،دولت باید پول را
«هلدینگ با مسئولیت محدود سرمایهگذاری واسطه ویکتوریا».
فرضا طی  25ســال با سود و مزایای اضافی پس میداد( .محققان مشاهده کردهاند
این یک ابرســاختار مالی دور از دیدرس است که ثروت را از خدمات واقعا
که طرح سرمایهگذاری خصوصی روش گرانقیمتی برای دولتهای موفقی است
مفید و سودآور «ترینالین» میکشــد و میبرد به شرکتهای باالدست ،بیرون
که میخواهند وامها و مخارج خود را با برونســپاری تمام وظایفشان به بخش
از حوزه کاری و خارج از کشــور .هیچیک از اینها ابدا غیرقانونی نیســتند .در
خصوصی پنهان کنند).
دوران مالیســازی ما ،این نوع کارهاســت که بیشازپیش نشان میدهد چگونه
کسبوکارها انجام میشوند.
مرکــز تربیت پلیس (که حاال بــه آن مرکز تربیت پلیس اســکاتلند گفته
میشــود) روی شبکهای از شــرکتها قرار گرفته که تقریبا به همان پیچیدگی
در ســال  ،2012بوریس جانســون ،وزیر امور خارجه بریتانیا که آن موقع
شرکت «ترینالین» است .پرداختهای طرح سرمایهگذاری خصوصی از دولت
شــهردار لندن بود ،زیر یک چتر در کنار یک جاده شــلوغ ایســتاد ،در حالی
بهســوی یک ابزار ویژه مالی جریان پیدا میکند که به آن مشــارکت محدود
کــه موهای بلوندش در باد تکان میخورد .او چاپلوســانه میگفت« :یک پوند
اســتراتکالید میگویند و سپس بهسمت باال جریان پیدا میکند و از طریق 10
خرجکردن در منطقه کرویدون (شهر بزرگی در جنوب لندن) برای کشوری که
شرکت و مشارکت یا بیشتر ،به یک شرکت  2میلیارد پوندی در گرنزی میرود
محاسبه ســودجویانهای انجام میدهد ،خیلی ارزش بیشتری دارد از خرجکردن
که نامش مشــارکت عمومی بینالمللی نامحدود اســت و بعد ،از راه یک سری
یک پوند در اســتراتکالید (منطقهای در اســکاتلند) .مسلما شما در بخشهای
سهامداریها ،مشارکتها ،چیدمانهای بانکی و استقراضی و وکال و حسابدارانی
دیگری از لندن ،با کارایی خیلی بیشــتری از استراتکالید شغل و رشد اقتصادی
که هم در طول مســیر کارمزد میگیرند ،بهســمت دیگر افراد شرکتهایی در
ایجاد میکنید».
لندن ،آفریقای جنوبی ،نیویورک ،تگزاس ،جرسی ،مونیخ ،آنتاریو و دیگر جاها
میرود .این کانالکشــی پیچیده اما الگوی کلیاش روشن است .جریانهای پولی
J Jشبکه کانالهای مالی
از بودجههای عمومی در اســکاتلند ،از طریق این کانالهای مالیسازیشــده راه
ما به این ایده بازگشــتهایم که لندن موتور اقتصاد اســت .آیا حق با بوریس
پیدا میکند به منطقه سیتی ،بخشهای اعیانی لندن و منطقه جنوب شرق بریتانیا
جانســون اســت؟ آیا نازنازی بارآوردن کرویدون ،لندن و منطقه جنوب شرقی
و خارج از این کشــور .در طول این مسیر ،ســودها کسب و توزیع میشود و از
انگلند ثروتی به بار خواهد آورد که سپس بتواند به استراتکالید در اسکاتلند
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آســیبدیدگان اجتماعی ،مدارس ،بیمارستانها ،زندانها و البته کسانی از ما که
مالیاتدادن شانه خالی میشود.
اقساط وامهای مســکن را برای خانههای گرانقیمت میپردازند .همه ای ن افراد
اما اینجا مســئلهای بزرگتر از مالیات وجود دارد .دادههای وزارت دارایی
بدون اینکه آگاه شوند ،به این ماشین استخراج نامرئی باج میدهند.
نشان میدهد در شرایطی که مرکز تربیت پلیس با هزینه  17تا  18میلیون پوند
البته درست است که قسمت عمده پول منطقه سیتی از خارج میآید ،بنابراین
ساخته میشود ،جریان پرداختها به کنسرسیوم طرح سرمایهگذاری خصوصی
آن را از بریتانیا بیرون نمیکشــد .این امر مطئنا دســتکم باید یک مزیت صد
از ســال  2011تا  2026به بیش از  112میلیون پوند میرســد که بیشتر از شش
درصد مثبت باشــد؟ نه خیلی .ارزش اصلی امور مالی برای اقتصاد ما از شــغلها
برابر مقدار الزم است و خیلی بیشتر از آنچه دولت خرج میکرد اگر بهسادگی
و میلیاردرهایی که این اقتصاد میســازد نشــئت نمیگیرد بلکه از خدماتی که
قرض میگرفت و پول را مســتقیما به شــرکت «بالفور بیتی» میداد تا مرکز را
این اقتصاد فراهم میکند ناشــی میشود .آوردن مقادیر عظیمی از ثروت خارجی
بسازد .این مورد با یک الگوی بزرگتر جور درمیآید .در بریتانیا در سال 2017
خدمــات مفیدی برای اقتصاد بریتانیا فراهم نمیکند  -اما قدرت و ثروت بخش
در حدود رقم شگفتآور  700طرح سرمایهگذاری خصوصی در حال اجرا است
مالی را افزایش میدهد و به فرار مغزها ،بحرانهای اقتصادی ،تخریب بهرهوری،
که ارزش سرمایه مجموع آنها کمی کمتر از  59.1میلیارد پوند برآورد شده اما
نگرشهای غارتگرانه ،وامدادنهای اشــتباه و نابرابری پس از آن کمک میکند.
مالیاتدهندگان در نهایت برای آنها بیش از  308میلیارد پوند پول میدهند که
آغوش باز ما بهسوی پولهای کثیف جهان دارد سیاست ما را فاسد میکند ،بازار
بیشتر از پنج برابر میزان الزم است .طرح سرمایهگذاری خصوصی هدیهای است
مسکن ما را متورم میسازد و بهضرر جوانان ،فقرا و ضعفا است .همه اینها نفرین
برای منطقه ســیتی که نتیجه آن بهگفته الیسون پاالک ،یک کارشناس این نوع
مالی را گسترش میدهد.
طرحها ،این میشود که «یک بیمارستان ساخته میشود با قیمت دو بیمارستان».
خدمات عمومی کاهش مییابد و از دســتمزدها کم میشــود و از گروههایی
من به ساختار شرکتی چندین طرح سرمایهگذاری خصوصی نگاهی انداختهام:
که خارج از تناســب زنان ،افراد غیرسفیدپوســت ،سالمندان و آسیبپذیرها را
معماری مالی پیچدرپیچی مشــابهی دارند و هریک درگیر سیلی از پرداختها
شامل میشوند گرفته میشــود و به منطقه سیتی تزریق میشود .این ماشین یک
از جانب مناطق بریتانیا (شــامل فقیرترین نواحی لندن) هســتند بهســوی هسته
نوع ماشین نسلی هم هست ،مثل طرح سرمایهگذاری خصوصی که سایه پرخطر
اصلی مالــی متمرکز در مرکز لندن ،جزایر اطراف و خارج از کشــور .و طرح
ســودهای بانکی و بازیهای مالی کمک میکند برندگان بازی امروز جیبهای
ســرمایهگذاری خصوصی فقط یکــی از اجزای تصویری بزرگتر اســت .در
خود را پر کنند و فردا صورتحسابها برای فرزندان ما فرستاده شود.
حدود  240میلیارد پوند ،یعنی یکســوم بودجه ســاالنه دولت بریتانیا ،اکنون
این موج پنهان جریانهای پول که مرتبا از بازنشستگان ،ضعفا و آسیبپذیران
به سوی خدمات عمومیای میرود که بهطور خصوصی اداره میشوند اما با پول
بیرون کشیده میشــود ،تودههای مردم را در سرتاسر بریتانیا ندید میگیرد و از
مالیاتدهندگان تامین مالی میشوند و بیشتر این میزان بودجه بهطور مشابه در
طریق شبکه کانالهای مالی ،آن را به تعداد نسبتا کمی از اهالی سفیدپوست اروپا
کانالهای مالیسازیشده متمرکز در لندن جریان دارد.
یا آمریکای شمالی در میفر ،جرسی ،ژنو ،کیمان یا نیویورک میرساند.
بر اساس این شواهد ،تصویر جانسون از جریانهای پولیای که از کرویدون به
چرا ما کاری برای این قدرت مســلط مالی نمیکنیم؟ چرا اعتراضات اینقدر
سمت استراتکالید میروند ،کامال سروته است .اینها نمونههایی است که بر
بیسروصدا است؟ چرا از نهادهای منطقه سیتی درست مالیات نمیگیریم ،بر آنها
مبنای آنها دورین مسی ،جغرافیدان ،رابطه بین بخشهایی از لندن با بقیه کشور
نظارت نداریم یا برایشان سیاستگذاری
را یک «رابطه استعماری» مینامد.
نمیکنیم؟
برای تصویری کــردن آنچه در حال
ما نمیتوانیم و نمیخواهیم ،نهفقط به
رخدادن اســت ،مایلم مردان سفیدپوست
این دلیل که صدای پولهای منطقه سیتی
مســنی را با کالههای شــاپو تصور کنم
خیلی بلند اســت ،بلکه همچنین به این
کــه دســتگاه عجیبوغریبی شــبیه به
خاطر که یک ایدئولوژی ما را سردرگم
دســتگاههای خیالــی کارتونهای هیت
میکند تا فکر کنیم که باید «رقابتپذیر»
رابینســون را دســتکاری میکننــد .این
باشیم .منطقه سیتی بههمراه دیگر مراکز
دســتگاه شــبکهای از لولهکشیها است
امور مالی در سراسر جهان فریاد میزنند
کــه روی اقتصــاد قــرار داده شــده و
که اگــر ما در این مســابقه بایســتیم،
سکهها و اســکناسها و اوراق بهادار را
پنج شرکت باالی سر هستند و  75پنی پردلوجرئت شما جستوخیز میکند به
پنج
میان
از
که
جایی
لندن،
به
گردد
ی
برم
دوباره
سپس
جرسی،
مالیاتی
بهشت
نمیتوان با نرخهای غیررقابتی مالیاتها
از جیبهای کســانی که زیــر آن قرار
شرکت دیگر عبور میکند و بعد ،بازمیگردد به جرسی ،آنگاه به لوکزامبورگ ،یک
یا نظارتها کاری از پیش برد .تازه اگر با
دارند مثل جاروبرقی باال میکشد :کسانی
بهشت مالیاتی دیگر .این پول همچنان باالتر میرود و از سه شرکت نفوذناپذیر
یا بیشتر در جزایر کیمان میگذرد و بعد ،وصل میشود به جویها و جریانهای
برگزیت ،پولهای ژنو یا هنگکنگ هم
از جملــه کارگران و اســتفادهکنندگان
متعددی که به آمریکا وارد میشوند ،جایی که این  75پنی بعد از گذشتن از 20
در
گذاری
ه
سرمای
غول
یک
که
رود
ی
م
آر»
ی
ک
ی
«ک
شرکت
سوی
ه
ب
بیشتر
یا
شرکت
ناپدید شوند ،کار بسیار سختتر خواهد
از مراکــزی مثل خانههــای خصوصی
ایاالت متحده است.
بود.
مراقبــت از بیماران ،نهادهای حمایت از
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روشی که اکنون غذا میخوریم:
استراتژیهای خوردن در جهانی
از تغییرات
بی ویلسون
ناشر :بیسیک بوکز
2019

دربارهنویسنده
بی ویلسون روزنامهنگار حوزه غذا و نویسنده است .کتاب
قبلی او به نام «اول بجو :چطور یاد میگیریم که بخوریم»
بود .او مقاالت زیادی نیز درباره حوزه تغذیه نوشــته و
بهطور مرتب با روزنامه گاردین و مجالت انگلیسیزبان
همکاریمیکند.

مسئله این است که وقتی ما شروع میکنیم به فکرکردن به اینکه پروتئین
بیشتر به خودی خود بهتر است ،باید سخت باشد که بدانیم چه موقعی آن را
متوقف کنیم .این فکر که پروتئین مترادف تغذیه سالم است ،بسیاری از افراد
را به این سو میکشاند که بهطور بینظم بخورند که اصال سالم نیست ؛ نه برای
بدن ،نه برای ذهن.

جنون پروتئین
چطور از دهه  1970سبک غذاخوردن تغییر کرده است
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

آیا ما بهاندازه کافی پروتئین دریافت میکنیم؟ این سؤال جواب خودش را هم
میدهد :اگر شما نگران اندازه پروتئین در وعده غذاییتان هستید ،پس تقریبا
بهطور حتم آن را بیشــتر از حد کافی میخورید .این تناقض وسواس پروتئین
جدید ماست .در خیلی از افراد ،پروتئین به نوعی روغنمالی غیرمذهبی تبدیل
شــده است :این ماده بهطور مرتب هر غذایی را با هالهای از سالمت و نیکی
تدهین (مســح با روغن در دین مســیحی) میکند .در منوی باشگاه ورزشیای
که من میروم ،یک ســاالد نیسوا (ساالدی مربوط به شهر نیس فرانسه) حاال
دوباره بهعنوان «تن با پروتئین باال» بستهبندی شده ،آن هم بدون َک َبر (گیاهی
با غنچه خوردنی) یا زیتون چون این اقالم کمتر طعمی به غذا اضافه میکنند؛
چه کسی به آنها نیاز دارد؟
در پینترست که یک وبسایت اشتراکگذاری سبک زندگی است ،اکنون
میتوانید «پروتئین» را بهعنوان یکی از عالیق زندگیتان انتخاب کنید ،در کنار
مثال «حیوانات ناز» یا «نقلقولهای الهامبخش» .در ســال  64 ،2017میلیون
جســتوجو در گوگل برای کلمه «پروتئین» انجام شد .اضطراب در رابطه با
پروتئین یکی از چیزهایی است که باعث میشود آدم یک فالسک از دوغابی
به رنگ بژ را که با ویتامین پر شده سر بکشد و اسمش را بگذارد شام.
بهندرت الزم است که امروزه به یک سوپرمارکت غربی بروید تا ببینید
خیلی از مردم با پروتئین مثل یک نوع داروی کلی برای همه دردها برخورد
میکنند ،ماده غذاییای که شــرکتهای حوزه غذا بهطور ســودآوری به هر
چیزی که میتوانند اضافه میکنند .تیتر یکی از مطالب روزنامه وال استریت
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ژورنال در ســال  2013این بود« :وقتی روی جعبه نوشــته شــده “پروتئین”،
مغازهدارهــا میگویند “آن را برمــیدارم” ».عالوه بــر قرصهای همهگیر
پروتئیــن ،تکههای پروتئین تختــهای و آبمیوههای پروتئین ،شــما اکنون
میتوانید نودلهــای پروتئین ،نان حلقهایهای پروتئین  ،کلوچههای پروتئین
و  -منتظــرش باشــید  -قهوه پروتئین هم بخرید .حتــی غذاهایی که بهطور
طبیعی پروتئین زیادی دارند ،مثل پنیر و ماست ،در قالب غذاهایی با پروتئین
افزودهشده فروخته میشوند .عجیبترین چیز در میان همه اینها شاید «آب
پروتئیندار» باشــد ،نوشیدنیهایی آشکارا طعمدارشده با طعم میوه که به آن
آب پنیر اضافه شده ،تو گویی که آب معمولی بهاندازه کافی سالم نیست.
مطابق تحقیقات بازار یک برند کورن فلکس به نام «ویتابیکس» ،نزدیک
به نیمی از تمام مصرفکنندگان در بریتانیا بر حسب ظاهر در جستوجوی
افزودن «پروتئین اضافی» به وعدههای غذاییشان هستند ،برندی که خودش هم
از عطش پروتئین ما کلی سود برده است .فروش نسخه پروتئینی ویتابیکس که
بسته  24تایی آن  50پنی بیشتر از بسته ویتابیکس اصلی با همان اندازه است،
ساالنه  7میلیون پوند است.
از یک لحــاظ ،هیچ چیز عجیبی در این واقعیت وجــود ندارد که ما به
پروتئین بهعنوان یک ماده ارزشــمند نگاه میکنیم ،چون همینطور اســت.
این مــاده در کنار چربی و کربوهیدرات یکی از ســه ریزمغذیهای پایه و
بهاحتمال زیاد مهمترین آنها اســت .ما میتوانیــم بدون کربوهیدرات زنده
بمانیم اما چربی و پروتئین حیاتی هستند .پروتئین یکی از ریزمغذیهایی است
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که نیتروژن دارد ،مادهای که بدون آن نمیتوانیم رشد کنیم
یا بدن خود را دوباره بســازیم .نُه اسید آمینه  -بلوکهای
پروتئین آب
ساختمانی بافتهای انسان  -هســتند که ما فقط میتوانیم
پنیرتبدیلشده
از غذا جذبشــان کنیم .بدون آنها ،نه موها و ناخنهایمان
به کاالیی که در
میتوانند سالم رشــد کنند نه استخوانها و ماهیچههایمان
کیسههای100
قوی به رشــد برسند و سیستم ایمنیمان نیز تضعیف خواهد
کیلوگرمیبه
سرتاسر جهان
شد .یک کودک که در پنج سال ابتدای زندگی خود کمبود
سفرمیکند،بسیار
پروتئینهای حیاتی دارد ،از عدم رشد و گاهی خستگی نیز
سودآور است و
رنج میبرد ،همانطور که اســتمرار هولناک سوءتغذیه در
در زنجیره ارزش
دنیای در حال توسعه به یادمان میآورد.
جهانیمشارکت
دارد .بهلطف
بنابرایــن پیچیدگی قضیه این نیســت که ما باید تشــنه
تغییرالگوهای
پروتئین باشــیم بلکه این اســت که اضطراب پروتئین این
عرضه و تقاضا،
اندازه حاد شــده اســت ،در زمانهای که هر فرد متوســط
آبمیوههای
در کشورهای توســعهیافته در وعده غذاییاش بیش از حد
پروتئینیایکه
در توکیو بعد
پروتئین دارد  -دســتکم طبق دستورالعملهای رسمی که
از وزنهبرداری
توصیــه میکنند کمترین میزان جــذب پروتئین 0.8 ،گرم
نوشیده میشود،
در روز بهازای هر کیلوگرم وزن فرد باشد .مطابق دادههای
ممکن است در یک
سال  2015سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)،
دامداری در نروژ
تولید شده باشد
افراد متوسط در آمریکا و کانادا روزانه  90درصد پروتئین
ت (بر این
میخورند که تقریبا دو برابر میزان توصیهشده اس 
اســاس که یک فرد بزرگسال معمولی وزنش  62کیلوگرم
باشد) .یک فرد اروپایی متوسط با دریافت  85گرم پروتئین
در روز خیلی عقبتر از این افراد نیســت و هر فرد چینی
متوسط  75گرم پروتئین مصرف میکند.
J Jچربی بیتقصیر
این اندازه از وســواس ما به پروتئین میتواند فقط در قالب بخشی از یک
دیوید ال کاتز ،پزشک آمریکایی و محقق سالمت عمومی که مدیر مرکز
تحقیقات پیشــگیری «ییل  -گریفین» اســت ،میگوید وقتی بهدنبال پروتئین
سلســله نبردهای رژیم ی گستردهتر که به نیم قرن پیش بازمیگردد فهم شود.
هستیم تا آن را به رژیم غذاییمان وارد کنیم ،بیشتر ما در کشورهای ثروتمند
اگر ما اکنون تشنه پروتئین هستیم گویی که آب است ،این اتفاق شاید به این
«دلمشــغول مشکلی میشــویم که وجود ندارد» .او در آخرین کتاب خود با
دلیــل رخ داده که از دو ریزمغذی دیگر  -چربی و کربوهیدرات  -در اذهان
عنوان «حقیقت درباره غذا» اشاره میکند در شرایطی که «افسانه پروتئین مایل
عمومی تصویری ساخته شده که موادی سمی به نظر برسند.
است این نکته را اشاعه دهد که میزان بیشتر پروتئین بهتر است» ،نگرانیهای
دستورالعملهای تغذیهای رســمی در ایاالت متحده و بریتانیا هنوز اصرار
جدی وجود دارد بابت اینکه دریافت میزان خیلی باالی این ماده در طول عمر
دارند که یک رژیم غذایی ســالم رژیمی اســت که بر مبنــای مقدار زیادی
میتواند به صدمه به کبد ،کلیه و اسکلت منجر شود.
کربوهیدرات بههمراه میزان محدودی چربی ،بهخصوص چربی اشباعشــده
جنــون کنونی پروتئین تا حدودی اوج گرفته اســت چراکه تعداد زیادی
باشــد .منطق توصیههای کمچربی کنونی به تحقیق مشهوری در هفت کشور
از افــراد اکنــون به کربوهیدراتها یــا چربیها (و گاهی هــردو) به دیده
باز میگردد که در دهه  1950بهوســیله آنســل کیز انجام شد .کیز استدالل
شــک مینگرند .در نبردهای رژیمی حال حاضر ،پروتئین آخرین ریزمغذی
میکرد که بر اســاس مشــاهده مردم منطقه مدیترانه که روغن سالم زیتون
بوده اســت که باقی مانده .اما کاتز به من میگوید که کل «وســواس فکری
میخورند ،غربیهای مرفه به موارد کمتری از بیماریهای قلبی دچار میشوند
پروتئین» امری «غیرضروری» است که برای بهداشت عمومی مصیبتبار است:
اگر مصرف چربیهای اشباعشده را کاهش دهند ،از جمله آنهایی را که در
«آنهــا اول به ما گفتند که چربی را قطع کنیــد .اما به جای غالت کامل یا
کره ،چربی حیوانی و گوشت یافت میشوند.
حبوبات ،ما هلههولههای کمچربی خوردیم ».ســپس بازاریابان غذا پیام قطع
اما آنطور که در ســوپرمارکتهای مدرن تفســیر شــده ،رژیم غذایی
کربوهیدراتها را شنیدند و به جایش به ما هلههولههای غنیشده با پروتئین
کمچربی به رژیمی با شــکر باال یا کربوهیدراتهای شدیدا تصفیهشده ختم
فروختنــد .کاتز میگوید« :وقتی ما از پروتئین حــرف میزنیم ،بین این ماده
میشود که ابدا چیزی نبوده که دانشمندان تغذیه در اصل تجسم کردهاند .در
غذایی و منبعی که حاوی آن است تفکیک قائل میشویم».
و با وجــود این ،هنوز تالش میکنیم پروتئین بیشــتری
دریافت کنیم .در این دنیای فراوانی ،انسان بهنظر میخواهد
در جســتوجوی ابدی یک ماده باشد که تامین آن مطمئن
اســت و ما میتوانیم آن را در اندازههای نامحدود مصرف
کنیم بدون اینکه به وزنمان اضافه شود .چنین چیزی جاذبه
کوکاکوالی رژیمی است.
اضطراب پروتئینمان ما را بهســوی رژیمهای غذاییای
هدایــت میکند که به خــودی خود دارای میــزان زیادی
گوشت ،سویا ،شــکر و غذاهای فرآوریشده هستند و تازه
با گوشت ،سویا ،شــکر و غذاهای فرآوریشده بیشتری هم
انباشته میشوند چون تحت عنوان «پروتئین» به ما فروخته
میشوند  -حتی با این وجود که این محصوالت اصال پروتئین
باالی خاصی هم ندارند.
یک قضیه متناقض درباره پرستش جمعی پروتئین از سوی
ما وجــود دارد .وقتی پول خوبی بابت غذاهایی که پروتئین
آن افزایش یافته میدهیم ،امیدواریم این کار ما را به سالمت
بهتر هدایت کند .با این حال ،طلب سرســختانه پروتئین در
ما  -گویی که یک ماده غذایی مرموز اســت که حضورش
تمام مالحظات دیگر را تحتالشعاع قرار میدهد  -میتواند
ما را بهسمتی ببرد که طوری رفتار کنیم انگار همه چیزهایی
را که از غذا میدانیم فراموش کردهایم.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و دو ،فروردین 1398

189

روشی که اکنون غذا میخوریم

دلآزردهام میکرد .من هیچوقت هم عالقهمند به شــیرینکنندههای مصنوعی
سالهای اخیر ،ســنت غذاهای کمچربی با کربوهیدرات باال تحت حمالت
نبودهام ،موادی که اعتقاد دارم برای حس چشایی و باکتریهای روده مناسب
بیامان قرار گرفته اســت .در سال  ،2015یک تحقیق درباره چربی بهوسیله
نیســتند .از اینها گذشته ،اعتقاد دارم بیشتر افراد باید بتوانند مواد غذاییای را
تیمی از محققان کانادایی انجام شد که نتیجه گرفت دریافت چربی اشباعشده
کــه ما نیاز داریم ،به جای اینکــه از افزودنیها دریافت کنند ،از یک رژیم
ارتباطی با خطر ســکته مغزی ،دیابت نوع  2یا مرگ بر اثر بیماریهای قلبی
غذایی متعادل بگیرند.
ندارد .مخالفان صریح ضدشــکر مثل گری تابس  -نویسنده کتاب «پروندهای
اما هیچ چیزی مثل مادری شما را وادار نمیکند از اصولتان بگذرید .من در
علیه شکر»  -استدالل کردهاند که علت واقعی بیماریهای همهگیر مربوط به
یک وضعیت درماندگی خفیف برای پسر جوان بسیار بلندقدم بهسوی پروتئین
رژیم غذایی کنونی ما در واقع چربی اشباعشده نیست بلکه کربوهیدراتهای
آب پنیر رفتم ،پسری که پنج یا شش روز در هفته در مسابقات ورزشی شرکت
تصفیهشده است.
میکرد .سه وعده غذای درستوحسابی بهاضافه چندین اسنک فقط ته دل او
در حالی که مدافعان چربی کم و کربوهیدرات کم نبرد با پروتئین را ادامه
را میگرفت و او گاهی شــبها تقریبا از گرسنگی گریه میکرد .صحبتم با
میدهند ،این ماده در قالب غذایی امن پیروز میدان شــده است ،مادهای غذایی
والدین دیگر بچههای ورزشکار نشان داد که این امری غیرمعمول نیست که
که بیشتر مردم احساس میکنند میتوانند هنوز به آن اعتماد داشته باشند ،چه
دســتکم آنها کمی وسواس به میزان پروتئینی که بچهشان دریافت میکند
برای وزن کمکردن چه برای ســامت در کل .گذشته از همه اینها ،ما باید
داشته باشند .ما از این گله و شکایت داشتیم که تکههای پروتئینی که به آنها
چیزی داشته باشیم تا بخوریم.
میدهیم کلکی بیهوده است و آنوقت یک بسته دیگر از آنها را خریدیم.
بتانــگاری کنونی پروتئیــن بهندرت آخرین تظاهر یک پدیده بســیار
پروتئین برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد .برای برخی ،نماد «کاهش
بزرگتر اســت که مایکل پوالن بهطرزی بهیادماندنی  10سال پیش ،تحت
عنوان «مغذیگرایی» به آن اشــاره کرد .طی دهههــا تا دوران کنونی تمایلی
وزن» است ،در صورتی که برای دیگران به معنی «عضله» است .برای من عین
ماده پرکننده جادوییای بود که شــاید به پسرم کمک میکرد تا کمتر برای
وجود داشته است به فکرکردن به آنچه میخوریم و مینوشیم از لحاظ مواد
غذا حریص باشد.
غذایی آن ،نه از نظر عناصر ســازنده واقعی در تمام پیچیدگی غذا .ترکیبی از
من از تحقیقاتی شنیده بودم که نشان میدادند پروتئین بیشترین پرکنندگی
بازاریابی ویری و زیرکانه رژیمی ما را به اینجا رسانده است .مهم نیست که
 یا ســیرکنندگی  -را در میان ســه ریزمغذی اصلی دارد و اگر میخواهیدما دلمشــغول «چربی کم» یا «کربوهیدرات کم» یا «پروتئین زیاد» باشیم؛ ما
بدانید چطور ،میتوانید با پروتئین اضافی در وعده صبحانه به جواب برسید.
داریم همان اشتباه قدیمی در مورد تغذیه را بهشکلی جدید مرتکب میشویم.
من روی او کیک وافل خانگی را که با مغز بادام و زرده تخممرغ غنی شــده
بود ،امتحان کردم و بهبود ســطح انرژی او شــدید بود .این غذا در مقایسه با
J Jاجبارهای مادری
اسموتیهایی که گاهبهگاه برایش از نیم پیمانه پروتئین آب پنیر با شیر و موز
برای مدتی ،روی پیشخوان آشپزخانه من ،کنار بانکههای برنج و آرد ،یک
یا توتفرنگی یخزده درســت میکردم ،قــدم کوچکی بود .با وجود نارضایی
قوطی دیگر بود که از پالستیک سیاه ساخته شده بود ،خیلی بزرگتر از بقیه.
من از این پودر ،میتوانستم خیلی روشن سطح احساس سیری او را ببینم .وقتی
برچســب رویش با حروف بسیار درشتی میگفت« :منبع باکیفیت پروتئین».
قوطی خالی شد ،آن را با قوطی پروتئین
بــا چنین حروفی امــا ریزتر میگفت:
«آماده برای مخلوطکردن پودر پروتئین
دیگری جایگزین نکردم اما هنوز میزان
با مواد شیرینکننده» و سه نوع پروتئین
دریافت پروتئین پسرم را زیر نظر دارم.
آب پنیر را فهرست کرده بود :پروتئین
داشــتن پروتئین «کافــی» در رژیم
جداشــده آب پنیر ،پروتئین کنسانتره
غذایی برای رسیدن به نیازهای پایه شما
لزوما بهمعنی داشتن این حق نیست که
آب پنیر و پروتئین هیدرولیزشده آب
بهترین سطح ســامتی را داشته باشید.
پنیــر .وقتی آن را بــاز میکردید ،بوی
وقتی مــن از دیوید کاتز پرســیدم که
وانیل مصنوعی در هوا به مشام میرسید
و پودر مایل به سفیدی میدیدید و یک
یک نفر باید چقــدر پروتئین مصرف
قاشق پالستیکی سیاه.
کند ،او گفت که افراد معین ،از جمله
روی پیشخوان آشپزخانه من ،کنار بانکههای برنج و آرد ،یک قوطی دیگر بود که از
حروف
با
رویش
برچسب
بقیه.
از
تر
گ
بزر
خیلی
بود،
شده
ساخته
سیاه
پالستیک
این قوطــی بیروح پروتئین آب پنیر
ورزشکارانی مثل پسر من ،احتماال نیاز
بسیار درشتی میگفت« :منبع باکیفیت پروتئین» .با چنین حروفی اما ریزتر
شدیدا فرآوریشده چیزی بود که من،
به پروتئینی بیشــتر از  0.8گرم در هر
میگفت« :آماده برای مخلوطکردن پودر پروتئین با مواد شیرینکننده» و سه
نوع پروتئین آب پنیر را فهرست کرده بود :پروتئین جداشده آب پنیر ،پروتئین
در مقام نویســنده حوزه غــذا ،هرگز
کیلوگــرم وزن فرد که توصیه شــده
کنسانتره آب پنیر و پروتئین هیدرولیزشده آب پنیر .وقتی آن را باز میکردید ،بوی
یک
و
دیدید
ی
م
سفیدی
به
مایل
پودر
و
رسید
ی
م
مشام
به
هوا
در
مصنوعی
وانیل
فکر نمیکردم در آشــپزخانهام ببینم.
است دارند .مســئله این است که وقتی
قاشق پالستیکی.
ما شــروع میکنیم به فکرکردن اینکه
زیباییشناسی جاهلمآبانه بستهبندی آن
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بســیاری از افــراد کــه بهوســیله
پروتئین بیشــتر به خــودی خود بهتر
بازاریابان غذاهای پرپروتئین بهســوی
است ،باید ســخت باشد که بدانیم چه
این مــواد ترغیــب میشــوند ،از این
موقعــی آن را متوقف کنیــم .این فکر
صحبــت میکننــد که آیا مــا بهطور
که پروتئین مترادف تغذیه سالم است،
روزانه به هدفگذاری خود در جذب
بسیاری از افراد را به این سو میکشاند
«ریزمغذیها» میرســیم .اما ما از این
که بهطور بینظم بخورند که اصال سالم
حرف نمیزنیم که چه میزان پروتئین
نیست؛ نه برای بدن ،نه برای ذهن.
بیش از حد زیاد است .افزودن پروتئین
چندین سال پیش ،سارا شپارد ،یک
اضافی خیلی فراتــر از نیازها میتواند
روزنامهنــگار بریتانیایی حوزه ورزش
دیوید جنکینز ،ورزشکار دو و میدانی و برنده مدال نقره در المپیک مونیخ بود که
برای کســانی که مشکالت نهفته کلیه
که تشــنه فعالیتهای حوزه کاریاش
اولین بار فکر بازاریابی پروتئین آب پنیر را بهعنوان یک «بهینهساز ریکاوری» برای
بود ،دریافت که به پروتئین وسواس پیدا
یــا کبد دارند مضر باشــد چراکه بدن
ورزشکاران ارائه کرد و نام آن را «پرو ُاپتیبول» گذاشت .این ماده در فروشگاههای
شد.
عرضه
1988
سال
اوایل
در
هاوایی
و
جنوبی
کالیفرنیای
در
سالم
غذای
میتواند در فرآوری میــزان زیاد مواد
کرده است .او در یک روز معمولی سه
غذایی مشکل پیدا کند.
یا چهــار قالب پروتئین میخورد ،چند
در ســال  ،2017وقتــی که میگان هفورد ،بدنســاز اســترالیایی ،بعد از
تخممرغ آبپز سفتشده ،ماهی ،سبزیجات بدون نشاسته و چندین آبمیوه
مصرف میزان زیادی آبمیوهها و مکملهای پروتئینی درگذشــت ،تیترهای
ت کربنی که او در رژیم غذاییاش داشــت از
پروتئیــن .در عمل ،تنها هیدرا 
احســاسبرانگیزی در سطح جهان منتشر شــد .هفورد نفهمیده بود که دچار
قالبهای پروتئین و آبمیوهها به دســت میآمد .این کار به نقطهای رســید
یک نوع وضعیت جســمی اســت که آن را اختالل چرخــه اوره مینامند.
که او شــبها بهدلیل کمبود کالری در بدنش انرژی بســیار کمی داشــت و
این اختالل به این معنی اســت که بدنش نمیتواند بهطور طبیعی پروتئین را
نمیتوانست بیرون برود.
بســوزاند .مدافعان رژیمهای غذایی با پروتئین باال فورا به پوشش این مطلب
وســواس پروتئین شپارد وقتی شروع شــد که یک جراحت وادارش کرد
حمله کردند و اشــاره کردند که وضعیت هفورد نادر بوده و اینکه مرگ او
دویدن را کنار بگذارد .بعد از اینکه شروع کرد به ورزش بوکس و مسابقات
بهتنهایی بهدلیل پروتئین نبوده است .این حرف درست بود اما این هم درست
موتورســواری با یک موتورسیکلت نو ،به او گفتند که باید پروتئین بیشتری
بود که اقلیت قابلتوجهی از جمعیت هستند که رژیم غذای پرپروتئین برای
بخــورد تا از جراحتهای آتی ممانعت کند .در ابتدای امر ،رژیم کمکربن و
آنها توصیه نشده است .در بریتانیا ،برای  4.3درصد بزرگساالن یا حتی بیشتر
پرپروتئین شپارد خیلی عالی به نظر میرسید .او وزن کم کرد ،عضله درآورد
که دارای بیماری مزمن کلیه هستند ،میزان زیادی پروتئین حاصل از گوشت
و یکی از افراد پرشــمار در باشگاه شد که فالسک پروتئین خودشان را مثل
قرمز میتواند تخریبکننده عمکرد دستگاه کلیوی باشد.
یک نظرقربانی سفت میچسبند.
دلمشــغولی به پروتئین ،باالتر و فراتر از آثار بلندمدتش ،میتواند تبدیل
با وجود این ،او دریافت که ذهنیتش نسبت به پروتئین در حال وسواسگونه
به شــکلی از اختالل خوردن شود .سه سال پیش ،ریچارد آکیرو ،روانشناس
شــدن اســت .فرضا اگر بین یک ســیب و یک قالب پروتئین باید دست به
آمریکایــی ،تصمیم گرفــت روی مردانی که در لسآنجلس درگیر اســتفاده
انتخاب میزد ،همیشه قالب پروتئین را انتخاب میکرد ،حتی با وجود اینکه
زیــادی از پودرهای پروتئین و همچنین دیگر مکملها مثل کافئین هســتند،
از نظر منطقی میدانست یک قطعه میوه تازه با فیبرها و ویتامینهایش خیلی
مطالعــه کند .آکیرو پیمایشــی را در میان بیش از  200مــرد فعال انجام داد
بیشتر از یک اســنک فرآوریشده توصیه میشود .در طی زمان ،او سرانجام
که از مکملهای ورزشی اســتفاده میکردند و دریافت که برای مردانی مثل
به ســراغ کمکگرفتن از یک متخصص تغذیه ورزشی رفت و آن متخصص
آنها ،مصرف پروتئین تبدیل شده به یک «گوناگونی در اختالل خوردن» که
به او گفت که هرگز کسی را با این رژیم بدنسازی سفتوسخت ندیده بوده
سالمتشان را تهدید میکند.
کــه ای ن مقدار کم کربوهیدرات بخورد .او روزی  150گرم پروتئین مصرف
این مردان تحت فشار شدید احساس میکردند که به بدنهایی دست پیدا
میکرد که خیلی بیشتر از حد باالی توصیهشده آکادمی کارشناسان تعذیه و
میکنند که نهتنها الغر نیســت بلکه نســبتی ظاهرا ایدهآل از چربی و عضله
رژیم غذایی آمریکا برای بدنسازان بود.
را به نمایش میگذارد .ســه درصد این گروه نمونه در نتیجه استفاده بسیار از
شــپارد بهتدریج این وسواس را از سر خود انداخت و به یک رژیم غذایی
مکملها در بیمارســتان بستری شده بودند اما با وجود این ،هنوز به مکملها
متعادلتر برگشــت که شامل گسترهای از کربوهیدراتهای پیچیده مثل جو
بهدیده موادی ســالم نگاه میکردند .اختالل در خوردن علتهای پیچیدهای
دوسر و برنج قهوهای بود .با وجود نگرانیاش ،وزنش باال نرفت .هنگامی که با
دارد :آکیــرو به من میگفت کــه مردانی که بیش از انــدازه از مکملهای
او حرف میزدم ،شپارد دو سال بود که یک رژیم غذایی متعادل داشت بدون
پروتئین استفاده میکنند ،احتماال دچار نارضایتی از بدن ،اعتماد به نفس کم و
اینکه آثار مخربی برایش داشــته باشد و کمی هم سردرگم بود که چطور به
یک نوع احساس ناامنی نسبت به مردانگی خود هستند.
سوی دلمشغولی شدید به پروتئین کشیده شده بود.
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در ایالتهایی از آمریکا که پنیر تولید
اما ایــن واقعیت بــه آنها کمکی
میشد ،مثل ویسکانسین ،کارخانههای
نمیکنــد که گفته شــود فرهنگی که
پنیرســازی هزاران لیتر آب پنیر را به
آنهــا در آن زندگی میکنند بهشــان
رودخانههــا میریختنــد .تنها در دهه
میگویــد وقتــی بیشــتر وعدههــای
 ،1970بعد از اینکه مقامات محلی دفع
غذاییشــان را با آبمیوههای پروتئینی
زبالههای حاصل از فرایند پنیرســازی
جایگزیــن میکننــد ،در حــال انجام
را محــدود کردند ،تولیدکنندگان پنیر
کاری عادی هستند .آکیرو دریافت که
دریافتند که باید بهدنبال راهی باشند تا
برای این مردان بسیار سخت است که
این آبپنیر نامطلوب را به کار بگیرند.
تشــخیص بدهند روابطشان با پروتئین
کیفیــت پودر آب پنیــر  -معروف به
ممکن است تبدیل به یک مشکل شود
جنون کنونی پروتئین تا حدودی اوج گرفته است چراکه تعداد زیادی از افراد اکنون
«پاپکــورن آب پنیــر»  -پایین بود و
«چون بــه مایی کــه در جوامع غربی
به کربوهیدراتها یا چربیها (و گاهی هردو) به دیده شک مینگرند .در نبردهای
رژیمی حال حاضر ،پروتئین آخرین ریزمغذی بوده است که باقی مانده.
بیشتر به مصرف خوراک دام میرسید.
زندگــی میکنیم یاد داده شــده که به
فناوری کلیدیای که باعث شد پروتئین
رژیم پر از پروتئین بهعنوان اوج تغذیه
آب پنیر با کیفیت مطلوب به دست بیاید ،توسعه فنون فیلترکردن دقیق بود که
سالم نگاه شود».
آب پنیر را قبل از اینکه خشک شود ،به کنسانتره تبدیل میکرد .در این موقع
بود که تولید پروتئین آب پنیر در مقیاس صنعتی شروع شد.
J Jبازاری جهانی و سودده
در یک بســته معمولی پروتئین آب پنیر چیزی نیســت که نشان دهد از
تا ســال  ،2001شــرکت «آرال فودز» که یک تعاونی عظیــم لبنیاتی در
پنیر به دســت آمده ،چه رسد به اینکه نشــان دهد یکی از محصوالت گاو
اروپاســت و دفتر مرکزی آن در دانمارک واقع شــده ،تمام آبهای پنیر در
اســت .تولیدکنندگان آب پنیر با این فرض کار میکنند که مصرفکنندگان
دانمارک را به مصرف رســانده بود .این شــرکت دریافت که برای برآوردن
میخواهند این ماده تا حد ممکن بدون طعم باشــد تا این توهم را تثبیت کند
تقاضای ســیریناپذیر پروتئین آب پنیر باید نگاهی به مناطق دوردست داشته
که نوعی معجون جادویی برای انســانها است .با این حال ،آب پنیر در شکل
باشــد .آرال قراردادی با شــرکت «سنکور» بســت که یک شرکت لبنیاتی
بدون طعم و بویش ،به انواع طعمهایی تقسیم میشود که قابلتشخیص هستند.
آرژانتینی بود برای اینکه یک کارخانه پروتئین آب پنیر در شــهر پورتنا در
دو نوع آب پنیر وجود دارد :آب پنیر شــیرین که از پنیرهایی درست میشود
شمال بوئنس آیرس تاسیس کند .وقتی شما «پنکیک پروتئین گرم» با بلوبری
که مایه پنیر هستند ،مثل چدار یا موزارال ،و آب پنیر اسیدی که از پنیرهایی
در باشــگاه ورزشیتان سفارش میدهید ،نکته عجیب اینجاست که پروتئین
مثل پنیر دلمه درســت میشود .طعم آب پنیر چدار شبیه به طعم مقوا و طعم
آن غذا از یک کارخانه نظیر همین کارخانه میآید.
آب پنیر موزارال شــیری است .آب پنیری هم که از پنیر دلمه گرفته میشود
دیوید جنکینز ،ورزشکار دو و میدانی و برنده مدال نقره در المپیک مونیخ
میتواند ترش باشد یا یادآور سوپ کلم .اما در محصول نهایی ،تمام این طعمها
بود که اولین بار فکر بازاریابی پروتئین آب پنیر را بهعنوان یک «بهینهســاز
با هم متعادل میشوند و به بوی مشمئزکنندهای شبیه شکالت ،وانیل مصنوعی
ریکاوری» برای ورزشکاران ارائه کرد و نام آن را «پرو ُاپتیبول» گذاشت .این
یا کارامل شور تغییر میکنند.
ماده در فروشــگاههای غذای ســالم در کالیفرنیای جنوبی و هاوایی در اوایل
پروتئین آب پنیر تبدیل شــده به کاالیی که در کیسههای  100کیلوگرمی
ســال  1988عرضه شــد .در ابتدا این محصول در گوشههای دنج فروشگاهها
به سرتاســر جهان ســفر میکند ،بسیار سودآور اســت و در زنجیره ارزش
بود و در میان دوچرخهســواران و ورزشکاران مســابقه سهگانه (دو ،شنا و
جهانی مشــارکت دارد .بهلطف تغییر الگوهای عرضه و تقاضا ،آبمیوههای
دوچرخهســواری) محبوبیت یافــت .فرمول این پروتئیــن آب پنیر اصلی را
پروتئینیای که در توکیو بعد از وزنهبرداری نوشیده میشود ،ممکن است در
«دابلیوپیســی  »75مینامیدند .این ماده محصول جانبی شــرکت پنیرسازی
یک دامداری در نروژ تولید شــده باشــد .پودر آب پنیر با پایینترین کیفیت
«گلدن چیز» در کورونا در کالیفرنیا بود که یک غول پنیرســازی بود و پنیر
بیشتر به آسیا فرستاده میشود ،جایی که آن را در فرمول غذای کودکان به کار
«مانتری جک» و دیگر پنیرهای آمریکایی را تولید میکرد.
میبرنــد .آب پنیر با کیفیت باالتر هم که  80درصد پروتئین دارد و به همین
تنهــا ظرف چند دهه ،پروتئین آب پنیــر از یک محصول بیارزش تبدیل
دلیل دابلیوپیســی  80نامیده میشود ،به دیگر نقاط جهان فرستاده میشود تا
شد به بهبود سبک زندگی ایدهآل .آب پنیر یک ماده آبکی بود که در فرایند
وسواس پروتئین ما را ارضا کند .تخمین زده شده ارزش بازار پروتئین آب پنیر
تولیــد پنیر بعد از اینکه دلمههای پنیر از مایع جدا میشــد باقی میماند .در
دامداریهای سنتی لبنیات ،این ماده استفادههای مفیدی در همه چیز داشت ،از
که اکنون یک تجارت جهانی پیچیده و بســیار رقابتی اســت ،تا سال 2023
به  14.5میلیارد دالر برســد :بیش از نیمی از ارزش بازار جهانی کورنفلکس
پخت نان تا درستکردن خیارشور اما از نظر کارخانههای بزرگ پنیرسازی
در ســالهای بعد از جنگ جهانی دوم ،این ماده یک دردســر ناخواسته بود.
صبحانه.
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کتاب ضمیمه

من چند هفتــه پیش که هنگام ناهار در لندن سالنهســانه قدم میزدم،
خودم را پیادهرو برد استریت (خیابان نان) ،نزدیک کلیسای سنتپل یافتم که
در قرون وســطی مکان بازار نان شهر بود .با پیچیدن از برد استریت ،به یک
شعبه از فروشگاههای «پروتئین هاس» برخوردم که مدعی فروش «عالیترین
آبمیوههای پروتئینی که تا به حال چشیدهاید» هستند .این آبمیوهها نامهایی
مثل «جنگجوی توتفرنگی» و «پمپ قهوه گیاهخواری» دارند .هرکدام از این
نوشیدنیها باید نامزد بدترین نامهایی که تا به حال خوراکیها داشتهاند شوند.
پروتئین هاس غذاهایی پروتئینی هم میفروشد مثل «قلقلیهای شنگول» و یک
پرس غذایی از انواع گوشتها که بخاری درهمبرهم از آن بلند میشود.
این مســافت ،از برد استریت تا پروتئین هاس ،نشــان میدهد که چطور
عادتهــای خوردن مــا در دوران مدرن تغییر کرده اســت .وقتی که من در
پروتئیــن هاس بودم و خیره نگاه میکردم بــه کپهای از جوجههای بیش از
اندازه پختهشده ،ورقههای ماهی سالمون و ردیفی از آبمیوههای پروتئین آب
پنیر و آبمیوههای پروتئین گیاهخواری ،ناگهان این احساس به من دست داد
که چقدر احمقانه است که ما با تمام این مواد «پروتئینی» متنوع طوری رفتار
کنیم انگار که همه آنها از لحاظی عین هم هستند .یک پیمانه آب پنیر شدیدا
فرآوریشده ،در واقع ،مشابه با فیله سالمون تنوری نیست ،چه در ارزش غذایی
چه در تجربه خوردن آن .ســالمون  -بهخصوص از نوع پرورشی  -سرشار از
اســیدهای چرب امگا  3و ویتامین ب  12است ،در صورتی که پروتئین آب
پنیر ویتامین و مواد معدنی (بهجز کلســیم) زیادی ندارد و بدون چربی است.
تنها چیزی که در این غذاها مشــترک است ،این است که آنها در وهله اول

به بدن انرژی میرسانند و بعد برای لذتبردن هستند (اصال اگر لذتی در کار
باشد).
بهطــور همزمان ،معموال تمجید ما از پروتئیــن در مقام یک ماده غذایی
کامل هیچ اعتنا نمیکند که چطور پروتئینی که میخوریم تولید میشــود یا
عواقب زیســتمحیطیای که تولید آن میتواند داشته باشد چیست .دوسوم
حدود  90گرم پروتئینی که روزانه هر فرد متوســط آمریکایی میخورد ،از
محصوالت حیوانی به دست میآید.
طنز وسواس بریتانیاییها به پروتئین این است که ما عمال از این ماده خیلی
تولیــد نمیکنیم .در واقع ،تنها  3درصد زمینهای قابلکشــت اروپا به غالت
پروتئینی مثل حبوبات اختصاص مییابد و این قاره بیش از دوسوم خوراک دام
خود را وارد میکند .یبشتر پروتئین مصرفی در اروپا از گوشتی گرفته میشود
که دامش با موادی که از آمریکای جنوبی یا آمریکا میآید ،پرورش مییابد.
دانههای ســویا یا دیگر دانههای روغنی در این مناطق کشت میشود و باید به
سرتاسر جهان حمل شود .گذشته از اینها ،وقتی که بیشتر پروتئین مصرفی ما
از منابع حیوانی نشئت میگیرد ،وسواسمان به پروتئین نیز احتماال برای سیاره
زمین بد خواهد بود.
در آخر ســپتامبر گذشته ،من در فســتیوال غذای آلدبورگ با نیک سالتمارش
ناهار میخوردم .او مدیر «هادمداد» اســت ،شــرکتی که با کشاورزان بریتانیایی
کار میکند تا بهطور بومی حبوبات پرورش دهند .ســالتمارش به من میگفت که
احساس میکند جنون غذاهای پروتئینی بسیار فرا رفته تا جایی که گاهی نمیتوانیم
پروتئین واقعی را وقتی که درست جلوی ما میگذارند تشخیص بدهیم.

در حالی که مدافعان چربی کم و کربوهیدرات کم نبرد با پروتئین را ادامه میدهند ،این ماده در قالب غذایی امن پیروز میدان شده است ،مادهای غذایی که بیشتر مردم احساس میکنند
میتوانند هنوز به آن اعتماد داشته باشند ،چه برای وزن کمکردن چه برای سالمت در کل .گذشته از همه اینها ،ما باید چیزی داشته باشیم تا بخوریم.
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معرفی کتاب

 J Jمجموعه قوانین مالیاتی 97
قانون مالیات های مستقیم که آخرین بار در سال  1394مشمول اصالحات قرار
گرفت ،در حال حاضر ( با احتســاب مواد حذف شده) شامل  282ماده می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور ،در طول دوره اجرای قانون ،با هدف تعیین روش اجرای
مواد قانونی یاد شده ،آئین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های متعددی صادر
کرده که بســیاری از آنها بعد از صدور توسط مراجع ذیصالح گوناگون از شورای
عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری گرفته تا فرامین مقام معظم رهبری مشمول لغو ،
اصالح یا ابقاء بوده اند .تعدد این مقررات ،اصالحات و تغییرات به گونه ای است که
گاه زبده ترین مشاوران و کارشناسان مالیاتی را نیز دچار سردرگمی می کند .مجموعه
چهار جلدی که تحت عنوان “ مجموعه قوانین مالیاتی  ”97به همت اسماعیل مقدم
سلیمی تالیف و توسط انتشارات اوستا فراهانی به زیور طبع آراسته شده ،به شیوه ای
بدیع و بی سابقه تمامی بخشنامه ها  ،دستورالعمل ها و آئین نامه ها ،آراء شورای عالی
مالیاتی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فرامین مقام معظم رهبری را برای
سهولت اســتفاده کاربران ،ذیل هریک از مواد قانون طبقه بندی کرده و در دسترس
مخاطب قرار داده اســت .بیش از همه ،قدر چنین مجموعه ای را کسانی خواهند
دانست ،که بارها تجربه دشوار زیر رو کردن صفحات بی شمار و نامنظم مقررات
مالیاتی را در مواجهه با مشکالت مالیاتی خود از سر گذرانده باشند.
تالیف این اثر ارزشمند نیازمند آمیزه ای از عالقه ،دانش و آگاهی ،دسترسی به
منابع ،ذهنیت سیستمی و کوششی در خور تقدیر بوده که مولف به خوبی از عهده
در آمیختن تمامی آنها برآمده است.
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J Jآراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که آئین نامه  ،بخشنامه ،دستورالعمل یا هر
نوع نظام نامه و مقررات دولتی را خالف شرع یا قانون بداند ،می تواند تقاضای ابطال
آن را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند .دیوان در خصوص مدعای
خالف شرع بودن مقررات ،با استعالم از فقهای شورای نگهبان و در ارتباط با تناقض
مقررات با قانون ،راســ ًا تصمیم گیری می کند .اما ،پیش از طرح در هیات عمومی،
شکایات می بایست در هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح و در صورت
تصویب جهت طرح به هیات عمومی دیوان ارجاع شود.
آراء هیاتهای تخصصی بدون تصویب هیات عمومی دیوان ،فاقد قابلیت استناد به
عنوان آراء وحدت رویه قانونی است ،با این وجود ،بهره برداری از جنبه کارشناسی
آنها همواره توصیه می شود.
چگونه می توان به سهولت به آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان
عدالت اداری  ،در رابطه با مقررات قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش
افزوده دسترســی پیدا کرد؟ چگونه می توان ارتباط هریک از مواد قوانین مالیاتی
مذکور را با آراء صادره هیات های عمومی و تخصصی پیدا نمود؟
“کتــاب آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری” ،تالیف
اسماعیل مقدم سلیمی که با بهره از مشاوره و کارشناسی دکتر احمد مظفری و تنظیم
پیمانه صفائی تهرانی توسط انتشارات اوستا فراهانی انتشار یافته است ،در نوع خود
نخســتین مرجع معتبر برای پاسخ به پرسش های فوق بوده و بهره برداری از آن به
تمامی کارشناسان  ،مشاوران و مودیان مالیاتی توصیه می گردد.
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