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ســرمقـالـه
بودجه در ترازوی منطق
درباره الیحه بودجه 99
یکی از مهمترین مولفههایی که میتواند
سرنوشــت اقتصاد را رقم بزنــد ،بودجه
عمومی کشور اســت .متاسفانه در الیحه
بودجه ســال  99به مواردی اشــاره شده
که نشــان میدهد سیاستگذار درسی از
تجربیات گذشته نگرفتهاست .بررسی چند
مولفه کالن و اشاره به برخی مصادیق در
مسعود خوانساری
الیحه بودجه و سیاستهای پولی تا حدود
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
زیــادی وضعیت وخیم اقتصاد کشــور را
و رئیس اتاق تهران
نمایش میدهد.
بررســی شــاخصهای کالن نشــان
میدهد در ســال  97رشد اقتصاد ما  4.9درصد منفی بوده است .همچنین
برابر پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،رشد اقتصادی کشور در سال  99نیز
بیــن  8.5تا  9.5درصد منفی خواهد بود و این به معنای تداوم رکود تورمی
در بخش غیرنفتی و کل اقتصاد است .گزارش صندوق بینالمللی پول رشد
شبینی کرده است.
اقتصاد ایران در پنج سال آینده را در مجموع  4درصد پی 
یعنــی اگر به همین روال پیش برویم تنها  30درصد از عقبماندگی اقتصاد
نسبت به سال  1396جبران میشود .با ادامه این روند حدود  14سال زمان
نیاز است تا دوباره وضعیت اقتصاد به شرایط سال  96بازگردد.
در این شــرایط انتظار این است که سیاســتگذار به سمت استفاده از
استراتژیهای اصالحی برای حل معضالت اقتصاد کشور برود .حداقل اینکه
سیاستهایی اتخاذ نکند که شرایط را بدتر کند ،ولی آنچه از رفتارها برآورد
میشــود این اســت که نهتنها اصالحی در کار نیست بلکه مسیر نیز همان
روشهای قدیمی و آزمونپسدادهاســت .آنچه جای نگرانی است مربوط به
عدم توجه دستگاه سیاستگذار کشور به شاخصهای کالن اقتصادی است.
از طرف دیگر رقم نقدینگی نیز در پایان شهریورماه به حدود  2هزار و 126
هزار میلیارد تومان رســیده است که نسبت به شهریور سال قبل  27درصد
رشــد داشته است .همچنین پایه پولی به  286هزار میلیارد تومان رسیده و
ضریب فزاینده پولی معادل  7.15درصد شده است که عمدتاً به دلیل انتقال
بخشی از بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری و نیز بدهی دولت به بانک
مرکزی بوده است.
در شــرایط فوق بودجه سال آینده کشــور معادل یک هزار و  988هزار
میلیارد تومان پیشبینیشــده اســت که از این مقــدار  484هزار میلیارد
تومان بودجه عمومی دولت ،و حدود ســه برابر این رقم معادل  1484هزار
میلیارد تومان ،بودجه شرکتهای دولتی است .نکته قابل توجه اینکه بودجه
شرکتهای دولتی برای سال آینده با رشــد  16درصدی مواجه شدهاست.
این در شرایطی است که اولین اصل اصالحی اقتصادی دولت ،کوچکسازی
اندازه اقتصاد دولتی است .اما در عمل آنچه صورت گرفته افزایش دامنه نفوذ
شرکتهای دولتی است .متاســفانه کارایی شرکتهای دولتی را میتوان از
همین بودجه و با توجه به مالیاتی که در مقایســه با شرکتهای خصوصی
پرداخت میکنند ،مشــخص کرد .به نحوی که مالیات پیشبینیشده برای

این شرکتها معادل  13هزار میلیارد تومان بوده ،به عبارت دیگر کمتر از یک
درصد حجم معامالت خود را مالیات میپردازند.
ی شده است که دولت از
در الیحه پیشــنهادی بودجه سال  99پیشبین 
طریق فروش اوراق  80هزار میلیارد تومان درآمد داشــته باشد .خریدار این
ن بین دو اتفاق ممکن است رخ دهد؛
اوراق عمدتاً بانکها خواهند بود .در ای 
اگر بانکها این اوراق را از محل منابع خود و یا پسانداز مردم بخرند به طور
طبیعی سال آینده منابع کمتری برای تسهیالتدهی به بنگاههای اقتصادی
که از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دچار مشکل هستند ،خواهند
داشت و اگر برای خرید این اوراق از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند،
به دنبال آن افزایش پایه پولی را خواهیم داشت که کاری بسیار خطرناک است.
همچنین در الیحه ســال آینده معادل  49.5هزار میلیارد تومان فروش
داراییهای دولت پیشبینیشده است ،در شرایطی که عملکرد امسال دولت
در  8ماهه اول سال معادل  0.26هزار میلیارد تومان بوده و حاال چگونه این
عدد میخواهد یکباره در سال آینده به رقم پیشبینیشده برسد جای تأمل
دارد.
در الیحه بودجه سال آینده برای اخذ مالیات هم رشد بزرگی را پیشبینی
کردهاند و هماکنون بیش از  170هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی
شده است؛ آنهم در حالیکه طی سالهای  97و  98شاهد رکود هستیم،
به نحوی که پیشبینی میشود حجم اقتصاد کشور نسبت به سال  96حدود
 14درصد کوچکشود .با توجه به این شرایط افزایش سطح رقم مالیاتی یکی
از مسائل مبهم در الیحه بودجه پیشنهادی است.
اما مهمترین اصلی که بودجه ســال آینده در نظر نگرفته اصالح وضعیت
نرخ ارز است .دالر  4200تومانی به توزیع رانت و فساد در اقتصاد ایران و برهم
خوردن فضای کسبوکار کمک کرد ولی با وجود هشدارهای کارشناسی و از
تلخ به تاراج رفتن منابع ارزی کشور ،باز هم در بودجه سال
همه مهمتر تجربه ِ
 99برای تخصیص به کاالهای اساســی و دارو نرخ دالر  4200تومان تعیین
شده است .دولت دلیل پرداخت این نوع ارز را کمک به اقشار آسیبپذر اعالم
کرده در حالی که منافع حاصل از دالر  4200تومانی به این اقشار نمیرسد.
از ایــن رو بــه دو روش میتوان عمل کرد؛ ارز با یک نرخ همانند ســایر
کاالها تخصیص یابد و مبلغ مابهالتفاوت که در نظر اســت ،به صورت ریالی
به واردکننده پرداخت شود .البته بهترین روش پرداخت یارانه نقدی به اقشار
آسیبپذیر است .در مورد دارو هم با توجه به اینکه قریب  90درصد مردم زیر
پوشش بیمهای هستند ،کمک دولت به صورت ریالی به بیمه تخصیص یابد
که قیمت دارو افزایش نیابد.
اگر این بودجه اجرایی شود قطعاً در سال  99باز هم یک جهش ناگهانی
ارز و قیمت کاالها و خدمات را تجربه خواهیم کرد و همان اتفاقی که در سال
 97افتاد در سال  99هم رخ خواهد داد .نرخ تورم امسال به  39تا  40درصد
خواهد رسید و با این تورم ،نگهداشتن ارز در قیمتهای کنونی ممکن نخواهد
بود .بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است و آنچه به عنوان سند مالی
پیش روی کشور قرار گرفته با نیازهای جاری و وضعیت بحرانی اقتصاد ملی
سازگاری ندارد.
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علیه توسعه اقتصادی

پدیده نفرین

منابع در اقتصاد ایران

بـهـانـه

نفت و انرژی می
توانســت محور توسعه
اجتناب
سیاست
کشورهای نفتی قرار
ناپذیر است؟ و در این
گیرد ،اما چنین نشده
جدید بنزینی نه از
صورت آیا تبیین این
اســت .آیا پدیده
مســیر مجلس و
خطر و رویآوری به
پدیده تنها برای ایجاد
نفرین منابع و عوارض و
ریشه اصلی آن را
دولت که از کانال ستاد
پیشگیری و درمان
احساس تأسف است و
بیماریهای ناشی از آن،
به جنگ اقتصادی
است؟ پاسخ را در
هماهنگی اقتصادی
یا اینكه اغلب این
مسئلهای مقدر ،ذاتی و
با آمریکا نسبت داد
مقاله زیر میخوانید.
رئیسجمهور و
مشکالت قابلاجتناب
سران قوا به تصویب و
نه اصالحات بنیادین
هستند و شناخت
تأیید رهبر انقالب
اجرا رسید تا بتوان
آنها برای تشخیص
اقتصادی .ستاد هماهنگی
اقتصادی
تشکیل شد تا در شرایط

دستور کار قرار گرفت؟

اقتصادی
تحریمهای
گرفته شود .تحلیل و
سران قوا با پیشنهاد
بعضی تئوریهای علم
اقتصادی ،تصمیمات
بررسی این تصمیم بدون
اقتصاد بیان میکنند
خاص و فوری برای
اگر این تصمیم در
در نظر گرفتن این
که باالتر بودن هرچه
بیشــتر ثروت و ذخیره
مبارزه در میدان جنگ
مسیر اصالحات معمول
جزئیات ،نمیتواند
برای
داراییهای یک کشور
اقتصادی و اجتماعی
واقعیت موضوع را
آن انتخاب میشد
کشور از توان
باعث میشود که آن
گرفته میشد ،زمان
نمایان کند چه آنکه
و از طریق الیحه یا
بیشتری برای رشد بلندمدت
طرح به تصویب نمایندگان مجلس می پایدارتری از نظر سیاسی،
برخوردار شود .اما برخالف
این ادعا بسیاری از
اقتصادی و اجتماعی
رسید.
شواهد تجربی گواهی می
دهند که منابع طبیعی
نهتنها عامل رشد
فزاینده نبودهاند ،بلکه سبب
کاهش آن نیز شدهاند.
در تجربه کشورمان
نیز بال دانستن نفت به
عنوان یک منبع ثروت
سید
طبیعی سابقهای طوالنی
غالمحسینحسنتاش
دارد .یکی از مسائلی
که در جریان نهضت
ملی نفت و در دولت
مرحوم دکتر محمد مصدق
کارشناس ارشد حوزه انرژی
موردتوجه قرار گرفت
مقوله اقتصاد بدون نفت
بود.
دولت
ملی
دکتر
مصدق ،زیان وابستگی
اقتصاد به نفت را با
گوشــت و پوســت خود
حس کرد .تحریم نفتی
انگلســتان علیه ایران و
ممانعت از صــادرات
نفت ایران که به دنبال
خلع ید از شــرکت
نفت ایران و انگلیس رخ
داد ،دولت را با مشکالت
اقتصادی مواجه کرد
و عالوه بر سیاســت
خارجی و داخلی ،اقتصاد
نیز درگیر مشکل نفت
شــد .این مشکالت
اقتصادی بدون شک در
زمینهسازی کودتای 28
مرداد و سقوط دولت
ملی ،مؤثر بود .در آن

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
مقالهای مهم و علمی
درباره نفرین منابع و
نفت به عنوان مانعی
برای توسعه متوازن
بخوانید ،حتما این
مقالهبهشماپیشنهاد
میشود.

ایام بود کــه
مقوالتی مثل طالی
سیاه یا بالی
سیاه مطرح شد و قطع
وابستگی
اقتصاد از نفت در دستور
کار قرار گرفت.
بعدهــا و
خصوصــاً پــس از وقوع
اولیــن
شــوک نفتی در ســال ۱۹۷۳
میالدی،
بیماریهای قابل ابتالی ناشی
از وابســتگی
مطلق اقتصاد به نفت و یا
هر منبع
طبیعی دیگر ،بیشتر شناخته
شد و
به مشــکالت فراوانی که وابستگی
صــادرات
مواد اولیه ،و خصوصاً نفت
برای
کرد ،موجب شد که نهایتاً در دو دهه اقتصادهای وابســته به آن ایجاد
گذشته مفهوم
فراگیرتری تحت عنوان
«نفرین منابع» در ادبیات
اقتصادی به وجــود آید.
بنابراین
امروز
در
ادبیات
مربوطه ،همه این
بیماریها تحت عنوان نفرین
منابع شــناخته و فهرست

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟
عکس :اینچ مورات

بهراد مهرجو
سردبیر

احتماال در سراســر قرن اخیر بهخصــوص در میان
اقتصاددانان هیچکس حامل این ترکیب متناقض اندیشه
نبوده است« :یک عاشق متنفر از تکنولوژی و یک مرتجع
عشق پیشرفت» .این تفسیر نویسنده موسسه اکونومیست
از یک مرد موثر قرن اخیر اســت .اکونومیست با بیش از
یک قرن قدمت جایی نیست که هرکس ،هر حرفی در آن
بزند .هر کلمه باید دقیق سر جایش بنشیند و قوام و دوام
داشته باشد .وقتی چنین ساختاری زیر سایه افسونگری
یک نویسنده شانه خم میکند ،یعنی اتفاق بزرگی رخ داده
است .چهار سال قبل آنها تفاخر انگلیسی را کنار گذاشتند و
جوزف آلویس شومپیتر اقتصاددان اتریشی -آمریکایی را به
عنوان فردی معرفی کردند که نظرات الهامبخشاش جهان
کارآفرینی را دگرگون کرده است.
البته که لحن نویســندگان اکونومیســت معجونی از
طنز و تیزی نگاه سخت گیرا است و بر همین اساس هم
آدریان وولدریج روزنامه نگار سرشــناس آمریکایی درباره
شومپیتر شهیر نوشت« :حتی اگر براساس استانداردهای
دانشگاههای نخبهمحور میانه قرن بیستم هم حساب کنیم،
جوزف شومپیتر چیزی بیش از یک دست و پاچلفتی نبود
که البته آدم مهمی هم شد».
در مذمت این ذهن خالق و ویرانگر بســیار گفتهاند از
جمله اینکه هیچوقت یاد نگرفت رانندگی کند ،تا جایی
که میتوانست از هواپیما و سفرهای هوایی دوری میکرد
و در هجده ســالی که به عنوان استاد اقتصاد در هاروارد
مشغول تدریس بود ،تنها یک بار قدم به زیرزمینی گذاشت
که کمبریج را به بوستون وصل میکند .او آنقدر با ابزارهای
نوظهور مانند کاغذ کاربن و دستگاه فتوکپی بیگانه بود که
حتی یک نسخه از شــاهکار خود با عنوان «کاپیتالیسم،
سوسیالیسم و دموکراســی» را پیش از ارسال برای ناشر
نزد خود نگاه نداشت .اگر اداره پست ایاالت متحده آمریکا
قابل اعتمــاد نبود ،کتابی که از محدودیتهای صالحیت
حکومتها میگوید ممکن بود برای همیشه گم شود.
به قول اکونومیست باوجود همه این حرفها ،شومپیتر
یکی از بزرگترین پیامآوران ابتکارات ازهمگســیخته بود
که قرن بیســتم دودستی تحویل جامعه امروز داده است.
او معتقد بود« :کارآفرینها نوعی انقالبی هستند .کسانی
که نظــم جهان را برهم میریزنــد و نظم جدیدی خلق
میکنند».
شومپیتر اعتقاد داشــت که همه این آشوبها نوعی
منطق مخفی دارنــد .به گفته او ،کارآفرینها همیشــه
ابتکاراتی به خرج میدهند که به آنها در برابر رقبایشــان
مزیتی موقتی میبخشــد .به قول او کارآفرینها به جای
اینکه کارگر باشند ،انقالبیهای تاریخ هستند؛ مردمی که
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هر تعادلی را از تعادل خارج میکنند و آینده را به زیر سلطه
خواستهها و خیاالت خویش فرامیخوانند .به همین دلیل
هم او نام کتابش در مورد کارآفرینها را «آشــوب بزرگ»
گذاشت.
سینمای مســتند در ایران کمتر سراغ کارآفرینها به
مثابه انســانهایی متفاوت از جریان کلیشه اقتصاد رفته
اســت .کارآفرینها میتوانند برای مــردم عادی جذاب و
تماشایی باشند .آنها میتوانند به الگو یا نماد تبدیل شوند
و بررســی زندگیشان ،مسیر یک نسل از نیروهای جوان
را تغییر دهد .کشــف حقیقت زندگی یــک کارآفرین با
نگاه شــومپیتری بیاندازه وسوسهبرانگیز است .جشنواره
سینماحقیقت امسال با چنین نگاهی پیش آمده تا از دل
تکاپوی مستندسازها ،کارآفرینها یعنی همان انقالبیهای
عصر معاصر را کشف کند.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

«کار» و «کارآفرینی» چقدر در کشور ما به یک فرهنگ
تبدیل شده اســت؟ چقدر تأسیس مجموعههای صنعتی و
ایجاد دهها و صدها شــغل برای دیگران در جامعه ما اهمیت
دارد و ارزش محسوب میشود؟ نگاه جامعه به یک کارآفرین
چگونه اســت؛ آیا میزان اشــتغال و اثرگــذاری اجتماعی و
اقتصادی او ارزش محسوب میشود یا اینکه فردی ثروتاندوز
به حساب میآید؟
متاســفانه جامعه نفتی ایران (فراتر از دولت نفتی) دید
مثبتی به فرهنگ کار و کارآفرینی ندارد و همین اســت که
حافظــه جامعه کمتر خاطرهای از کارآفرینی اثرگذار دارد .به
راستی نام کدام کوچه ،خیابان یا میدانی از شهری در کشور
را به کارآفرینان مشــهوری همچــون عبدالرحیم جعفری
(بنیانگذار نشر امیرکبیر) ،محسن خلیلی (بنیانگذار بوتان)،
اصغر قندچی (پدر کامیونسازی ایران) و ...اختصاص دادهایم
و یا در کتابهای درســی به دانشآموزان آموزش دادهایم که
در کنار افراد فداکاری همچون دهقان فداکار و یا معلمی که
دانشآموزانش را از میان شــعلههای آتش نجات داد ،افرادي
همچون علیاکبر رفوگران هم در همین کشور رشد کردهاند
که خودکاری را که آنها در دست دارند برای نخستین بار در
کشور تولید کرده اســت؟ این روزها تابلوهايي تبلیغاتی در
خیابانهای شــهر خودنمایی میکند که خبر از  60سالگی
کارخانه مینو میدهد؛ کارخانهای که علی خسروشاهی آن را
بنیان نهاد و بعد از پیروزی انقالب مصادره شد و حاال مدیران
دولتی این مجموعه به کارخانهای مینازند که میراث کارآفرینی
خودساخته بود که طرد شد و حتی جامعه هم نام چندانی از
او در حافظه تاریخیاش ندارد .هر کشوری نه با نفت و اقتصاد
تکمحصولی وابسته به ثروت ملی ،که با کار و کارآفرینی به
توســعه خواهد رسید؛ همان گونه که وقتی نام ژاپن به میان

میآید همه یاد تویوتا میافتند و وقتی از آمریکا یاد میشود نام
مايکروسافت و اپل و ...شنیده میشود .جای فرهنگ کارآفرینی
و گرامیداشــت کارآفرینان در سیاستگذاریهای جامعه ما
خالی اســت و اگر میخواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم
بدون این مهم کار چندانی پیش نخواهد رفت.
سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

بخش کتاب ضمیمه این شماره ،چکیده کتابی را بررسی
کرده که به غولهای حوزه فناوری جهان میپردازد که ازقضا
همه آمریکاییاند .لب کالم نویســنده این اســت که اقتصاد
جهان بهزودی شاهد بحرانی خواهد بود که شرکتهای حوزه
فناوری ایجاد میکنند .در واقع ،نویسنده میگوید غولهای
فناوری جهان وارد امور مالیه شــدهاند و عمال از شرکتهایی
که فناوری و نوآوری را با کســبوکار میآمیزند دور و تبدیل
شدهاند به شرکتهایی که پولهای نقد عظیمی دارند و آنها
را در سرتاسر جهان سرمایهگذاری میکنند .شرکتهایي مثل
گوگل ،اپل و آمازون سرآمد این غولها و انجام چنین نقشی
هســتند .نویسنده شرکتهای حوزه فناوری را به بانکها در
بحران مالی ســال  2008شبیه میداند و پیشبینی میکند
همانطور که بانکها در آن بحران جرقه سقوط بازارها را زدند،
این بار شــرکتهای فناوری مسبب فاجعه اقتصادی بعدی
خواهند شد.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

بازی در شهر؛ نوشتن درباره اتفاقی که هر روز و هر لحظه
جلوی چشم ما رقم میخورد سهل است و ممتنع؛ تکراری و
کسالتآور و تلخ و دردناک .میدانید از چه میگوید؟ از «درد
جامعه» .جامعهای که حاشــیه آن عین متن است و متنش
چون حاشــیه دردناک .حاشیه درگیر فقر است و تهیدستی
و متــن هر روز همان حاشــیه را در آغوش میگیرد بیهیچ
احساســی .هردو باهم ناگفتنی دارند و هــردو از یک منبع
تاثیر گرفتهاند« :بیعدالتی ،رانت ،و تبعیض» بیعدالتی یکی
را یکشــبه نه با بورژوازی کلی و نــه با تالش فردی بلکه با
اقتصاد رانتی به جایی میرســاند با تبلور تبختر و دیگری در
همان اقتصاد رانتی و تبعیض سیاستگذار به جایی میرسد با
کورسوی نور .اما متن و حاشیه هردو از درد مینالند .یکی درد
نانم فراموش دارد و آن دیگری فراموشی میخواهد؛ فراموشی
بازی در شــهر را .او نه برای کمک به شــهروند برمیخیزد و
نه میخواهد از حاشــیه چیزی بپرسد اما حاشیه این روزها
خود متن است .صدا میخواهد و زبان؛ همان صدا و زبانی که
سالها و دهههاست ندارد و هر سیاستی در نهایت ضدسیاست
است برای آنها .شعارهایی پوپولیستی برای حامیپروری که
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درسیزدهمین

دورهجشنوارهسینما

مصائب رو
مطبوعات زنامهنگاری ایرانی

حقیقتچهگذشت؟

سفیرانحقیقت

کشور دیرتر از
آنچه انتظار میرفت
از امکانات فضای
مجازی و رسانههای
نوین استفاده کردند

ســیزدهمین دوره
جشنواره سینما حقیقت
از  18تا  25آذر 98
فیلمسازان برتر جوایز
در پردیس سینمایی
خود را دریافت کردند.
داشت
چارسو برگزار شد و
این دوره تفاوتهای
که از شیوه برگزاری
قابل توجهی نسبت
جشنواره تا کیفیت
سراغ
به سنوات گذشته
فیلمها را شامل می
تماشاگران ،فیلمسازان و
شود .آیندهنگر طی
منتقدان رفته تا نظر آنها را
گزارشی میدانی به
درباره سیزدهمین دوره
جشنواره جویا شود.

پیش

«آینده

نگر» روابط اقتصادی با

چین را بررسی می کند

پنجره باز چینی؟

خودسازی

شهر و ساکنان آن
چه میکند؟

مجمع کارآفرینان

نگاهیب
هبرندگانسهدوره
جایزهامینالضرب
امسال چهارمين
جشن امينالضرب برای

عکس :رضا معطریان

خیلی زود همان شعارها هم فراموش میشوند چون وعدههایی
که هربار شــنیدهاند و اثری از آن ندیدهاند یا کمتر دیدهاند.
حاال سالهاست که تهیدستان برای بقا مقاومت میکنند و
برای تابآوری در مقابل بازیهای شهر از سکوت تا فریاد سر
میدهند .این روزهای تهیدستان اما روزهاي دیگری است؛ آنها
همراهانی از طبقه متوسط پیدا کردهاند برای همراهی که همه
با هم در بازی شهر بازیگرانی دردمند هستند .در این شماره
از مجله «آیندهنگر» درباره تهیدستان شهری ،طبقه متوسط
در حال فروپاشــی و اعتراضهای آنها نوشتهایم و از دیدگاه
اقتصاد سیاسی ،اقتصاد توسعه ،علوم سیاسی ،جامعهشناسی
توسعه و جامعهشناسی سیاسی این موضوع را بررسی کردهایم.
با ما همراه باشید .همچنین در بخش آکادمی مقاله تحلیلی-
تبیینی غالمحسین حســنتاش درباره اقتصاد نفتی ،آینده
توســعه را بخوانید به همراه مقالههایی درباره بازار سرمایه،
برنامهریزی برای مکران ،و آینده غذایی کشور .نظر و پیشنهاد
خود را با ما در میان بگذارید.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

چند ماه بعد از آنکه ســازمان برنامه و بودجه بر اســاس
قیمتهای جدید ارز ،هزینه ارزانفروشــی انرژی را محاسبه
کرد و آن را روی میز سیاســتگذاران قرار داد ،قیمت بنزین
به عنوان شاخصترین فراورده نفتی افزایش یافت تا بخشی
از یارانه پنهان دولت در اقتصاد کاهش یابد .سیاست بنزینی
جدید ،ظاهری اقتصادی دارد اما ریشــه آن در یک اضطرار
سیاســی نهفته است .سران قوا به این دلیل تن به اصالحات
ساختاری در شرایط دشوار اجتماعی دادند که باید راهی برای
جبران کمبود درآمدهای نفتی پیدا میکردند .هرچند که قرار
است درآمدهای ریالی بنزین میان خانوارها توزیع شود اما در
کنار آن راهی برای درآمدزایی صادراتی باز خواهد شد که شاید
بودجه دولت را از بنبست کسری درآمد نفتی رها کند.
بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی سیاست جدید بنزینی در
فصل آینده ما صورت گرفته است .ارتباط آن به فروکش کردن
تب مذاکرات بینالمللی و اوجگیری فشار جنگ اقتصادی نیز
مورد تحلیل قرار گرفته است.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

آیندهپژوهی این شــماره ویژه ورود به ســال  ۲۰۲۰است.
گزیدهای از ویژهنامه مجله فورچون درباره سیاست ،اقتصاد
و فرهنگ در این ســال را داریم و همچنین پیشبینیهای
دو موسسه مشاورهای مهم در مورد دنیای  ۲۰۲۰که البته
هیچکدام جای خوشبینی باقی نمیگذارند .دنیای ۲۰۲۰
از دنیای  ۲۰۱۹پرآشــوبتر خواهد بــود و انتظار میرود

عکس:علیحدادیاصل

گردهمایی
گذشته به
فعاالن بخش خصوصی
عنوان برگزیده انتخاب
برگزار میشود .کدام
شدند؟ امتياز جشن
امينالضرب نسبت به دیگر همایشهای کارآفرینان در سالهای
چيست؟ آیا شرایط کسب
وکار برای کارآفرینان آسانتر است؟ انتخاب کارآفرینان نمونه

دالر هم قویتر شــود .میگویند  ۲۰۲۰سال رکود است -
خوشبختانه رکودی کوچکتر از سال  .۲۰۰۸در این شماره
درباره کشورهایی که اقتصادشــان دارد وارد مرداب رکود
میشود گزارش میدهیم و سعی میکنیم سر دربیاوریم که
حال و روز اقتصاد جهان واقعا چطور است.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

این روزها کســانیکه اخبار جهــان را دنبال میکنند به
خوبــی میدانند که ســرعت اتفاقــات و اعتراضات مردمی
بســیار باال رفته .این اعتراضات بهقــدری افزایش یافته که
حتی نمیتوان به ســادگی همه آنها را دنبــال کرد .اما چرا
حجم اعتراضات در کشورها باال رفتهاست؟ واقعیت این است
که مردم در کشــورهای مختلف به دالیل مختلفی دست به
اعتراض میزننــد ،همه آنها به صورت کامال اتفاقی با هم در
یک زمان مشخص رخ دادهاند و به همین دلیل برخی تصور
میکنند همه آنها ریشه در جریانهای مشخصی دارند .به هر
حال بررســی این اتفاقات و اعتراضات مردمی میتواند دید
روشنتری نسبت به این مسائل به ما بدهد .این کاری است که
اکونومیست انجام دادهاست.
صدیقه محمودی

افزایش قیمت بنزین موضوع داغ این روزهای ایران است.
تاثیر این اتفاق بر بخشهای مختلف اقتصادی موضوعی است
که در این شماره به آن پرداختهایم .همچنین در بخش دیگر
روابط اقتصادی ایران و چین را بررسی کردهایم .چین اگرچه
سالهاست شــریک اول تجاری ایران محسوب میشود اما
کارشناسان از نگرانیهایی در خصوص توسعه روابط اقتصادی
سخن میگویند که میتوانید مشــروح آن را در این شماره
مجلهبخوانید.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

تا به حال سعی كردهاید شیرینكاری كنید اما نتیجه كار
آنطور كه فكرش را میكردید از آب درنیاید؟ اگر برایتان پیش
آمده البد خجالت كشیدهاید یا به شما خندیدهاند .برای ایالن
ماسك هم درست مثل همین اتفاق رخ داد اما نتیجه برای او
از دست رفتن میلیونها دالر از ثروتش بود .در آخرین صفحه
از بخش تجربه این شماره میتوانید ماجرای رونمایی شركت
تسال از آخرین محصولش را بخوانید .در بخش كارآفرین هم دو
مصاحبه هست و چند بیوگرافی از ثروتمندانی كه بعضیشان
به خوشقلبی و توجه به كاركنان شــهرت دارند و برخی هم

عکس :رضا معطریان

خداحافظی چین با
ایران در دور جدید
تحریمهایی که آمریکا
شریک راهبردی و
علیه کشورمان رقم
رفیق روزهای سخت
زده است به نظر می
مینامیدند و برهمین
بسته است .در
رسد دردناکتر از ترک
اساس در قراردادهای
حالی چینیها آرامآرام
اروپاییها باشد .چینی که
غیربرجامی و برجامی
قراردادهای خود را
مسئوالن ایرانی آن را
حوزه روابط ایران و
آوانتاژهای عجیب و غریبی
معلق میکنند که برخی
چین تاکید دارند که
به آنها ارائه شد ،این
همچنان امید دارند که
تهدید و تحریمهای
روزها چشم بر ایران
پنجره چین بهروی ایران
تعارض و رقابت جدی در
آمریکا دلیل اصلی خروج
باز است .با وجود این
عرصه جهانی با آمریکا
چینیها از بازار ایران و
کشورها
کارشناسان متخصص در
دارد اما بنا بر قواعد
کاهش سرمایهگذاری
خورده است نمیتوان
حاکم بر جامعه بین
آنهاست .چین به عنوان
انتظار مروت و دوستی از
الملل به بازی میپردازد.
دومین اقتصاد جهان
شرکای تجاری داشت
در شرایطی که روابط
چرا که همه مراودات
در
اقتصادی گره عمیقی
به
عرصه
بین
سیاست
الملل را
خارجی
منافع تعیین میکند.

موسسات مشاورهای

دنیا برای اقتصاد و

سیاست در سال آینده

هفتاد سال از
پایهگذاری انتشارات
امیرکبیر از سوی
عبدالرحیم جعفری
(درگذشــته در
 )1394گذشت و در
بخش کارآفرین
این شــماره نگاهی
ویژه به زندگی او
خواهیم داشــت؛
کسی که کتاب
فروش دورهگرد بود،
شاگرد چاپخانه
شد و آنقدر تالش
کرد تا
سال اثرگذارترین نشر کشور در 100
گذشته را
پایه گذاشت و حدود
 3هزار جلد کتاب
در طول مدیریتش
( 1328تا )1357
در امیرکبیر منتشر
کرد .عجیب این
بود که جعفری خود
تا کالس ششم
ابتدایی
بیشتر تحصیل
نکرده بود ولی
آنقدر در زندگیاش
خوانده بود که به
یکی از موثرترین
شخصیتهای
فرهنگســاز ایران
بدل شــد.
نگاهی به زندگی جعفری
درسهای بسیاری
دارد که مهمترین
آنها «خودسازی»
و «پشتکار» است.

خصوصیات مشــترک تمام
رویکردهای ماندگار
اخالقی
نسبت به ساماندهی
اجتماعی این است که
چیزی را به
مساوات طلبیدهاند.
«برابری و
آزادی» ،آمارتیا سن

شورش حاشــیه علیه متن
باید از نو بازخوانی شود.
دوگانه
حاشیه و متن به گونهای
فهم میشود که گویا
«اینجا» و «آنجا» دو عرصه کام ً
ال مجزا از هم هستند.
آنها دور از
ما هســتند و ما دور
از آنها ،اما آنها به ما و
ما به
آنها بسیار نزدیکیم .به
اطراف خود خوب بنگرید.
فقط
زمان اعتراض ممکن
اســت حاشیهها به نقطه
تحلیل ما برگردند ،همان
حاشــیهای که خود متن
است .بســیاری از مناطق
کالنشهرها در تله فقر و
نابرابری گرفتار شدهاند و
راهکارهایی
برای
حل
معمای
تهیدستی در محاق.
راهکارهایی از حذف و تخریب
محالت
حاشیهنشین تا نادیده
انگاری و رها کردن آنها
به
خود؛
اما
شاید راهکار برای
بهبود وضعیت دوزخیان
زمین در یک جمله نهفته
باشد« :دولتها نمیتوانند
تنها نماینده
طبقه
متوسط
شهری باشند»؛ باید در
بازخوانی متن و حاشیه
تجدیدنظر کرد؛ حاشیه همان
متن است.

جهان ۲۰۲۰

بینیهای مجالت و

حاشیه
همان متن است
فقر با

پژوهی ...........................

مثل ژو هونگیی از بدنامترین ثروتمندان دنیا به شمار میروند.
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شــماره گزارشهایــی در مــورد آلودگی هوا و
سیاستهایی که میتواند این مشکل را در دنیا برطرف کند
تهیه شده است .به عالوه خالصهای از گزارش شاخص کیفیت
زندگی هم تهیه شده اســت که میتواند وضعیت شهرها را
تشریح کند و برترین و بدترین شهرها از نظر کیفیت زندگی را
معرفی کند ..گزارش صندوق بینالمللی پول در مورد وضعیت
اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و تأثیر تحوالت
قیمت نفت روی اقتصاد این کشورها هم ارائه شده است که
میتواند تصویری از آینده اقتصادی منطقه ارائه دهد .همچنین
گزارش وضعیت اقتصادی ایران به دنبال فشــار تحریمهای
اقتصادی و تکرار این سیاســت از طرف امریکا ،در این شماره
ارائه شده است.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

برگزاری چهارمین جشن امينالضرب بهانه خوبی برای
نگاهی دوبــاره به زندگی و فعالیت اقتصــادی برگزیدگان
دورههای گذشــته اســت .نگاه این شــماره عالوه بر مرور
برگزیدگان دورههای گذشته با چند تن از آنها هم گفتوگو
کرده اســت .علیاصغر سعیدی ،پژوهشــگر اقتصادی که
از اثرگذاری جشــن امينالضرب میگوید ،محسن خلیلی
بنيانگذار بوتان که عشــق به کارآفرینی را روایت میکند،
ابوالقاسم مرتضوی ،بنيانگذار آرد ستاره که گفتههایش از
سختتر شدن کار حکایت دارد و امیرمنصور عطایی که بدنه
کارآفرینان را از منظر دیده شدن یا نشدن در عرصه عمومی
جامعه تحلیل میکند.
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

فیلمهای مستند گرچه بهنظر میرسد مخاطبان خاص
داشته باشند اما فیلمسازان این حوزه در سالهای اخیر تالش
کردهاند تا ســایق مختلف را به سمت تولیدات خود جذب
کنند .در پرونده این شــماره ،گزارشی میدانی از سیزدهمین
دوره جشــنواره فیلم سینما حقیقت منتشر کردهایم که در
آن تماشاگران ،فیلمســازان و منتقدان به بیان نظرات خود
پرداختهاند .در سوژه متفاوت دیگر ،دوباره به سطح شهر سرک
کشــیدهایم تا اینبار درباره صافکارهایی که در کنار اتوبان ها
مشغول کارند ،گزارش تهیه کنیم .افرادی که همهشان از مالیر
همدان آمدهاند و از بیکاری در شهرشان حرف میزنند.
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خربنامه
اعالنـات
نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

نقد و بررسی کاستیهای بودجه دولت

نمایندگان بخش خصوصی در نهمین نشست خود در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

تهران ،به نقد و بررسی الیحه بودجه دولت برای سال  1399پرداختند و در حضور شهردار تهران

مشکالت و چالشهای پایتخت مانند آلودگی هوا ،زباله و پسماند ،ترافیک و پارک حاشیهای و...
را مرور کردند .درباره الیحه بودجه  ،99اعضای هیئت نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند

درآمدهای محاسبهشده در الیحه دولت ،قابل تحقق نیست و اقدام خاصی در زمینه کاهش
هزینهها نشده ،ضمن اینکه برخی بسترهای رانتزا و فسادخیز مانند سیاست ارز  4200تومانی،

باز هم در بودجه سال آینده دیده شده است .در این نشست ،مسعود خوانساری ،رئیس اتاق
تهران گفت :در سال  97رشد اقتصاد ما  4.8درصد منفی بوده است .رشد اقتصادی بدون
نفت امسال نیز منفی برآورد میشود .همچنین برابر پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،رشد
اقتصادی کشور در سال  99بین  8.5تا  9.5درصد منفی خواهد بود و این به معنای تداوم

رکود است .گزارشهای اقتصادی رشد اقتصاد ایران در پنج سال آینده را در مجموع  4درصد

ی کردهاند .یعنی اگر به همین روال پیش برویم تنها  30درصد از عقبماندگی اقتصاد
پیشبین 
نسبت به سال  1396را جبران میکنیم .با این منوال حدود  14سال طول خواهد کشید که

دوباره وضعیت اقتصاد به سال  96بازگردد.

مبارزه جدی قربانی فساد با فساد 1398/09/18
پنجمین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال متوالی همزمان با

روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد .این در حالی است که بخش خصوصی ،به گفته رئیس اتاق
تهران ،نخستین قربانی فساد است و از این رو ضمن درخواست برخورد جدی با مصادیق فساد،

 1398/09/23ساختمان اتاق بازرگانی تهران ،سازه برتر
در اختتامیه دهمین نمایشگاه ملی سازه و فوالد که با حضور فعاالن حوزه ساخت و ساز ،و فنی

تالش بیشتر و مجدانهتری برای نهادینه کردن فرهنگ خشکاندن ریشههای فساد و جلوگیری از

و مهندسی برگزار شد ،ساختمان در حال ساخت اتاق بازرگانی تهران به عنوان سازه برتر کشور

شکلگیری آن دارد .در این همایش ،پانلهایی با حضور چند تن از مدیران تشکلهای مردمنهاد

شناخته و از کارفرما ،پیمانکار ،مدیر طرح ،مجری و مشاور طرح آن تقدیر به عمل آمد .ساخت

که در حوزه مبارزه با فساد فعالیت دارند ،برپا شد و این محققان و چهرههای دانشگاهی در

سازه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران که رتبه اول را در حوزه ساختمانی کسب

مورد ریشههای شکلگیری فساد و راهکارهای مقابله با آن سخت گفتند .مسعود خوانساری

کرده است سال  1397آغاز شده و تاکنون پیشرفت اسکلت آن  92و پیشرفت کل سازه 83

در این نشست گفت :هرچه اقتصاد شفافتر باشد ،کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها بیشتر

درصد بوده است .پیمانکار این سازه نیز شرکت کیسون است .همچنین مدیر طرح ،شرکت

رشدمیکنند .در محیط آلوده ،علف هرز رشدمیکند نه گیاهان مفید.

مجری و مشاور طراح مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.

بودجه دولت ،بوی بد تهران و خودروهای مانده در گمرک 1398/09/27
نمایندگان دولت و بخش خصوصی در نشست شصت و چهارم شورای گفتوگوی استان تهران

به بررسی مسائل مختلفی از بودجه سال آینده و بوی بد تهران گرفته تا خودروهای معطلمانده
در گمرک پرداختند و نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد مسائل مختلف اقتصادی استان

مطرح کردند .استاندار تهران در این نشست از مهلت  10روزه برای پیدا شدن منشأ بوی بد
در تهران خبر داد.

 1398/09/28اهدای تندیس یلدای کارآفرینان استارتآپی  ۹۸به اتاق بازرگانی تهران
مسعود خوانساری در چهارمین دوره برگزاری رویداد یلدای کارآفرینی در وزارت کشور ،تندیس
یلدای  ۹۸را به خاطر تالش اتاق تهران در جهت توسعه استارتآپهای کشور دریافت کرد .رئیس
اتاق تهران همچنین از کتاب سال استارتآپی کشور رونمایی کرد .در این مراسم ،خوانساری،

صاحبان استارتآپها را به حضور فعال و عضویت در پارلمان بخش خصوصی پایتخت دعوت

کرد و با یادآوری اینکه در دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق تهران شش کرسی به نمایندگان
کسبوکارهای حوزه فناوری و دانشبنیان اختصاص یافته ،تصریح کرد که استارتآپها با

عضویت در اتاق بازرگانی تهران ،به روی سکویی گام خواهند گذاشت که این بخش را به افزایش
سهم بیشتر در تولید ناخالص داخلی کشور پرتاب خواهد کرد.
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تحلیلگران
ونزوئال :بزرگترین تهدید آمریکای التین

سالمت :جنگ اسانس توتفرنگی با ایدز

طی چند ســال گذشته ،تنشهای سیاســی و بحرانهای
اقتصادی در ونزوئال به اوج خود رسیدهاســت .این کشور
با بحرانهای بشردوســتانه مواجه شده و به همین دلیل
تهدیدی بزرگ برای ثبات آمریکای التین و حوزه کارائیب
به شــمار میآید .در ماههای اخیر ،اعتراضاتی در اکوادور و
شیلی صورت گرفته و عمده آنها مربوط به بخش حملونقل
بودهاست .حاال اکثر افراد یک نفر را متهم کردهاند :نیکوالس
کارلوس ادواردو پینا
مادورو .آنها معتقدند این رئیسجمهور ،مســئول تمامی
اتفاقاتی بدی است که در منطقه آمریکای التین در حال
تحلیلگر الجزیره
رخ دادن است .دولت کلمبیا هم به عنوان یکی از مهمترین
کشورهای منطقه آمریکای التین ،اخیرا انگشت اتهام را به سمت ونزوئال دراز کرده و این کشور
را به عنوان بزرگترین تهدید برای آمریکای التین معرفی کردهاست .مسئله ونزوئال در آمریکای
التین همچنان محل بحث است و هنوز نتوانستهاند در مورد آن تصمیم قاطعی بگیرند.

هر ســال حدود 80هزار نوزاد و شــیرخواره ،جان خود را
به دلیل ابتال به بیماری ایدز از دســت میدهند .اکثر این
کودکان در آفریقا زندگی میکنند .بخشــی از دلیل این
ماجرا به قرصهای ســفت و ســختی مربوط میشود که
بسیار تلخ هستند .کودکانی که سن کمی دارند اغلب اوقات
نمیتوانند این قرصها را قورت بدهند .شرکتها به دنبال
روشــی بودند تا این رویه را برای کودکان تســهیل کنند.
دونالد جی مکنیل
باالخره همین چند وقت پیش بود که یک شرکت هندی
اعالم کرد قرصهــای روکشداری برای جلوگیری از ابتال
تحلیلگرنیویورکتایمز
به بیماریهای عفونی از جملــه ایدز ابداع کرده که طعم
توتفرنگی دارند .این قرصها قابلیت حل کردن در شیر را هم دارند .کارشناسان میگویند این
ابداع میتواند جان هزاران کودک را در سال نجات بدهد .آن دسته از کودکانی که به بیماریهای
عفونی مبتال هستند یا در معرض آن قرار دارند.

برزیل :خطر در کمین بومیان آمازون

هوای پاک :شهرهای بدون درخت

زمینهای بومی در برزیل مورد حمله واقع شدهاست
و ظاهرا ژائیر بولســونارو ،رئیسجمهوری برزیل هم
بخشی از این ماجراست که مشکالت را تشدید میکند.
بیش از 900هزار نفــر در جنگلهای آمازون واقع در
برزیل زندگی میکنند .حاال زندگی این افراد در خطر
است .این افراد سالها در بارانهای موسمی این جنگل
زندگی کردهاند و حاال ظاهرا ناچار هستند خودشان را
سم الیس
برای زندگی جدیدی آماده کنند ،اما آیا چنین چیزی
ممکن است؟ دولت برزیل از قرن بیستم تالش کرده به
تحلیلگر ووکس
کمک بخش کشاورزی ،چرخهای اقتصاد را به گردش
درآورد .اما این اتفاق عمال به قیمت نابودی جنگلها تمام میشود .در واقع کشاورزان به
مناطق بومینشین حمله میکنند و مردم بومی جنگلهای آمازون را میکشند تا بتوانند
از زمین آنها برای کشاورزی بهره بگیرند .دولت هم از این افراد حمایت میکنند چرا که به
دنبال پیشرفت اقتصادی به کمک کشاورزی است.

کســانیکه نگران از دست رفتن درختان در جهان
هســتند اکنون زمان آن رســیده که نگرانی خود
را نشــان بدهند؛ امسال بیشــترین تعداد درختان
به دلیل آتشســوزی از دســت رفت .دلیل عمده
آتشسوزیها هم باال رفتن درجه حرارت زمین بود.
در واقع درختان در دمای باالی 10درجه فارنهایت،
مستعد سوختن میشوند .این تابستان دمای زمین
ایمی چیالگ
بسیار باال رفت و به همین دلیل درختان در معرض
آتشســوزیهای ســنگین قرار گرفتند .پوشش
تحلیلگر سیانان
درختی در شــهرهای آمریکایی در حــال از بین
رفتن است و این یکی از مسائلی است که مردم را نگران کردهاست .بررسیها نشان
میدهد آمریکاییها ساالنه 36میلیون اصله درخت از دست میدهند که دلیل آن نیز
شهریسازی است .این اتفاق در پنج سال گذشته تشدید شده و میتواند مشکالت
بزرگی را برای آینده ایجاد کند.

مهاجرت :دنیا چطور خطرناکتر میشود؟

اوپک :نیمه پر یا نیمه خالی؟

مهاجرت به یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز تبدیل
شدهاست .در واقع هر روز افراد زیادی به دالیل مختلف مثل
ناآرامی ،جنگ و خونریزی ،به کشــورهای دیگر مهاجرت
میکنند .مردمی که در کشــورهای توسعهیافته زندگی
میکنند هم با این پدیده مخالفت هستند چرا که احساس
میکنند رفاه و امنیتشــان به خطر میافتد .اما بررسیها
نشــان میدهد بازگرداندن مهاجران به کشوری که از آن
استفانی شوارتز
مهاجرت کردهاند میتواند خطرات بیشــتری را به همراه
داشته باشــد .در واقع بازگرداندن مهاجران به جایی که از
تحلیلگرفارنپالیسی
آن مهاجــرت کردهاند ،دنیا را به جایی خطرناکتر تبدیل
میکند .عدم حمایت از مهاجران نیز میتواند به نوعی قانونشکنی محسوب شود ،در واقع افرادی
که از مهاجران دفاع نمیکنند به نوعی قوانین بینالمللی را زیر پا میگذارند .به همین دلیل است
که باید برای درازمدت به فکر راهکاری بود که جلوی مهاجران را نگیرد و آنها را با مشکل مواجه
نسازد .به هر حال دنیا با بازگرداندن مهاجران به جایی خطرناکتر تبدیل میشود.

آیا سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) نیمه پر
تولید نفت ایاالت متحده را میبیند یا نیمه خالی آن؟ وزرای
نفت کشورهایی که عضو این سازمان (اوپک) هستند ،اغلب
اوقــات گزارشهای مختلف را مطالعه میکنند و از طریق
اطالعاتی که از دل آنها به دســت میآورند ،تصمیمگیری
میکنند .اما آنها دقیقا به چه چیزی نگاه میکنند و براساس
چه چیزی تصمیمگیری میکنند؟ اعضای سازمان اوپک به
جولیان لی
این نتیجه رسیدهاند که باید به وضعیت فعلی ادامه دهند و
عمال نمیتوانند کاری را از پیش ببرند .در نتیجه خودشان
تحلیلگربلومبرگ
را قانع کردهاند که نفت باید در همین وضعیت فعلی حفظ
شود .البته این نتایج چندان تعجببرانگیز نیست .در واقع همه چنین انتظاری داشتند .اما پرسشی
که پیش آمده این است که این افراد باالخره نیمه پر را در زمینه تولید نفت آمریکا میبینند یا
نیمه خالی؛ این پرسش میتواند تکلیف آینده را هم مشخص کند.
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اعداد ماه
اعالنـات
روايت مركز آمار از قيمت مسكن

نرخ تورم توليد در بخش زراعت و دامي چقدر است؟

مركز آمار ايران در بررسي فصلي قيمت زمين و مسكن در تهران به آمارهايي دست
پيدا كرده است كه بر اساس آن قيمت هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني
كلنگي در فصل تابستان  98با افزايش  131.7درصدي نسبت به تابستان  97مواجه
شده است .بر اســاس اين برآورد ،قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني طي
همين دوره زماني رشد  80.1درصدي داشته است .در اين گزارش متوسط مبلغ اجاره
ب هعالوه س ه درصد وديعه پرداختي برای اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني در تابستان
 ٩٨نســبت به تابستان  ٩٧افزايش  31.2درصدي را نشان ميدهد .طبق اين گزارش
متوســط قيمت زمين در تابستان  98نسبت به بهار  98با وجود كاهش  49درصدي
معامالت ،افزايش  10درصدي داشته است.

گزارش مركز آمار ايران از شــاخص قيمت توليدكننده بخش زراعت و باغداري نشــان
ميدهد كه در فصل تابستان  ،1398هزينههاي توليد در اين بخش با افزايش  31.2درصدي
نسبت به بهار امسال مواجه شده است .میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل تابستان
نسبت به دوره مشابه سال قبل يعني نرخ تورم ساالنه نیز معادل  ٥٥.٤درصد افزایش داشته
است .شاخص گروه غالت در فصل تابستان سال  ١٣٩٨نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٥.٣
درصد ،شاخص گروه میوهها و میوههای آجیلی  ١٨.٨درصد ،شاخص گروه سبزیجات ٣٦.٢
درصد و شــاخص گروه مواد خام طبقهبندینشده  ٦٠.٤درصد افزايش یافته است .شاخص
قيمت توليدكننده در دامداری سنتی طي فصل تابستان سال  ١٣٩٨نسبت به فصل مشابه
سال قبل  ٧٤.٨درصد افزايش یافته است.

جهشقيمتزمين

131.7

افزايش هزينه توليد در بخش كشاورزي

درصد

قيمت فروش يك مترمربع زمين در تابستان 98نسبت به تابستان97
افزايش  131.7درصدي داشته است

31.2

آخرين وضعيت ساخت و ساز در كشور

كاهش صدور پروانههاي ساختماني در تهران
گزارش مركز آمار ايران از روند صدور پروانههاي ساختماني صادر شده در تهران و ايران نشان ميدهد كه اين شاخص در تهران روند نزولي داشته
اما در آمار كل كشور با افزايش مواجه شده است .بر اين اساس واحدهاي مسكوني پيشبينيشده در پروانههاي صادرشده براي احداث ساختمان
توسط شهرداري تهران كاهش  23.1درصدي داشته اما در كل كشور افزايش  5.5درصدي را در فصل بهار  ٩٨نسبت به فصل بهار  ٩٧تجربه كرده
ي تهران ،پيشبيني
است .در فصل بهار سال  ،١٣٩٨تعداد  ١٥١٢٧واحد مسكوني در پروانههاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهردار 
شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود  20.2درصد کاهش داشته است .متوسط تعداد واحد مسكوني براي هريك از اين پروانههای احداث
ساختمان  ٦.٩واحد بوده است.

جزئيات واردات كاالهاي اساسي اعالم شد

درصد

شاخص قيمت توليدكننده در بخش زراعت و باغداري در تابستان
 98افزايش  31.2درصدي داشته است

5.5

درصد

واحدهاي مسكوني
پيشبينيشدهدر
پروانههاي ساختماني كل
كشور طي بهار امسال 5.5
درصد افزايش يافت.

افزايش تعداد پروانههاي صنعتي

ادامه واردات با دالر  4200توماني

تهران ،ركورددار سرمايهگذاري صنعتي

آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه در ماههاي هفتم و هشتم امسال بالغ بر  1میلیارد
و  923میلیون  757هزار دالر کاالی اساسی وارد شده است .اين ميزان واردات مربوط
به  22قلم كاال اعم از برنج ،گندم ،گوشت قرمز سرد و گرم ،تخممرغ ،کنجاله سویا ،ذرت،
جو ،داروهای دامی ضروری ،انواع کود شیمیایی ،سموم تکنیکال ،انواع بذر ،قند و شکر
خام ،روغن خوراکی نیمهجامد و مایع ،روغن خام ،حبوبات ،انواع دانههای روغنی ،کاغذ
چاپ و تحریر و روزنامه ،خمیر کاغذ ،چای خشک خارجی ،داروها و تجهیزات و ملزومات
ضروری پزشکی ،ماشینآالت و تجهیزات تولیدکننده کاالهای اساسی مثل کمباین و
الستیک سنگین است .طبق اين آمار  43میلیون و 600هزار دالر برنج و  103میلیون
 289هزار دالر الستیک به کشور آمده است.

طی  7ماهه امسال  3هزار و  492فقره پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری  22هزار و 754
میلیارد و  700میلیون تومان و اشتغال  54هزار و  365نفر صادر شده است .مقایسه ارقام
فوق با مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده افزایش  5.9درصدی در تعداد و کاهش 37.2
درصدی در سرمایه و افت  9.4درصدی در اشتغال است .رشد منفی سرمایهگذاری در  7ماهه
سال جاری به دلیل صدور پروانه بهرهبرداری واحد نفت ستاره خلیج فارس با سرمایهگذاری
بیش از  19هزار میلیارد توماني در خرداد ماه سال گذشته است .بدون احتساب اين واحد
تغییرات میزان سرمایهگذاری و اشتغال در  7ماهه سال جاری به ترتیب شامل افزایش 34
درصدی و کاهش  3.5درصدی خواهد بود .از این تعداد پروانه بهرهبرداری صادره ،هزار و 805
فقره آن ایجادی و هزار و  687فقره توسعهای است.

1.9

ميليارد دالر

ارزش واردات كاالهاي اساسي با ارز  4200توماني در مهر و آبان
امسال به  1.9ميليارد دالر رسيد
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5.9

درصد

طي7ماهه امسال تعداد پروانههاي بهرهبرداري صنعتي صادرشده
 5.9درصد بيشتر از7ماهه سال گذشته بود

جزئيات تجارت محصوالت كشاورزي

وابستگي 50درصدي صنعت بيمه به خودرو

صادرت  2.7ميليارد دالري غذا

سهم اندك بيمه زندگي در ايران

در ۷ماهه نخست امسال ،محصوالت بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی  ۳میلیون و
 ۵۸۲هزار تن ،به ارزش  ۲میلیارد و  ۷۹۴میلیون دالر ،به کشورهای عراق ،افغانستان ،امارات
متحده عربی ،پاکستان ،فدراسیون روسیه ،هند ،ترکیه ،ویتنام ،ترکمنستان و آلمان صادر شد.
بر اين اســاس سهم  ۱۱.۴۲درصدی براي بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی در  7ماهه
امسال ثبت شده است .همچنین واردات محصوالت بخش کشاورزی و غذا با  ۱۳میلیون و
 ۶۹۰هزار تن و به ارزش  ۷میلیارد و  ۴۵۹میلیون دالر رســيد كه ۲۹.۷۶درصد از واردات
غیرنفتی  ۲۵.۲میلیارد دالری را به خود اختصاص داده است .بیشترین سهم ارزی بهمنظور
ت کشاورزی به ذرت دامی به ارزش یک میلیارد
واردات محصوالت موردنیاز و ضروری صنع 
و  ۲۰۷میلیون دالر تعلق یافته است.

آمارهاي بيمه مركزي نشــان ميدهد كه ضريب نفوذ بيمه در ايران به 2.4
درصد رســيده است در حالي كه اين رقم در كشــورهاي توسعه يافته باالي 6
درصد برآورد ميشود .در ايران حدود  ۱۴درصد پرتفوی بیمهها به بیمه زندگی
مربوط میشــود ،در حالي كه در کشورهای درحال توسعه و یا توسعه یافته این
رقم  64درصد است .طبق آمارهاي رسمي حدود  ۴۰درصد صنعت بیمه کشور
معطوف به بیمه شخص ثالث 8 ،درصد مختص بیمه بدنه خودرو و  ۵۰درصد
باقیمانده صنعت بیمه معطوف به  ۲۳بخش گوناگون تحت پوشش بیمه است .با
اين حساب  50درصد صنعت بيمه وابسته به خريد خودرو است و مابقي به ساير
بخشها اختصاص دارد.

11.4

درصد

سهم بخش كشاورزي از صادرات غيرنفتي ايران در7ماهه امسال
 11.42درصد ثبت شد

2.4

درصد

ضريب نفوذ بيمه در ايران به  2.4درصد رسيده است

خودروهاي عمومي دوگانهسوز ميشوند

6.5

تسهيالت بالعوض براي كاهش مصرف بنزين
با تصویب شورای اقتصاد  ۶هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت بالعوض برای دوگانهسوز کردن یک میلیون و  ۹۰۰هزار ون ،وانت بار و مسافرب ر
شخصی اختصاص یافت .هدف از این طرح این است که تمام هزینههای بار و مسافر به سمت سی ان جی برود و هزینهها کمتر شود .در این فرایند
خودروهای تولید شده در کشور که در چرخه مسافر هستند مثل خودرهای ون ،وانتبارها و تاکسیها به سمت سی ان جی شدن میرود .در این
طرح هزینه هر خودرو  ۴میلیون و  ۵۰۰تومان است که برای جامعه هدف یک میلیون  ۴۶۴هزار خودرویی تعریف شده است و تمام هزینه از محل
صادرات فراوردههای نفتی تامین میشود و رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد .از  ۲میلیون و  ۴۰۰خودروی وانت در کشور یک میلیون و صد
هزار دستگاه سی ان جیسوز هستند.

افزايش طرحهاي مصوب سرمايهگذاري

هزار
ميليارد تومان

شوراي اقتصاد  6.5هزار
ميلياردتومانتسهيالت
بالعوض براي دوگانهسوز
كردن خودروها اختصاص
داد

افزايش تسهيالت براي سرمايه در گردش

سرمايهگذاري خارجي افزايش مييابد؟

سهم  18.7درصدي بخش بازرگاني از وام بانكي

حجم کل سرمایهگذاری خارجی ناشی از طرحهای مصوب هیئت سرمایهگذاری
در  7ماهه اول امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته  26.1درصد رشد داشته
اســت .حجم سرمايهگذاري تصويب شده در  7ماهه امسال  784.6ميليون دالر بوده
است در حالي كه اين رقم در  7ماهه سال گذشته  622.3ميليون دالر تصويب شده
بود .طرحهای مصوب هیئت ســرمایهگذاری خارجی در  7ماه امسال  55فقره و در 7
ماهه سال گذشته  43فقره بوده که بر این اساس  27.9درصد طرحهای مصوب هیئت
سرمایهگذاری رشد داشته است .رشد طرحهای مصوب سرمایهگذاری به معنای جذب
و بهرهبرداری از سرمایه نیست و شكلگيري اين سرمايهگذاريها به مولفههاي ديگري
از جمله ارتباطات اقتصادي و فضاي كسب و كار داخلي وابسته است.

تسهیالت پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری در  7ماهه سال  1398به بخشهای اقتصادی
مبلغ  447.8هزار میلیارد تومان بوده اســت .تسهیالت پرداختشده به بخش صنعت و معدن
 137.3هزار میلیارد تومان اســت .در بخش بازرگانی نیز  83.6هزار میلیارد تومان تســهیالت
پرداخت شده است .سهم تسهیالت بخش صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب  30.7و 18.7
درصد بوده اســت .سهم تسهیالت پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در تمام بخشهای
اقتصادی طی ســال جاری مبلغ  241هزار میلیارد تومان معادل  53.8درصد کل تســهیالت
پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل  11.7درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش ،تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن
مبلغ  99.3هزار میلیارد تومان معادل  72.4درصد از کل تسهیالت اعطایی به این بخش است.

26

درصد

ميزان سرمايهگذاري مصوب در 7ماهه امسال  26درصد
بيشتر از 7ماهه سال گذشته بوده است

30.7

درصد

سهم بخش صنعت و معدناز تسهيالت پرداختي
بانكها به  30.7درصد رسيد
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

بانک جهانی اعالم کرد

بانک جهانی گزارش داد

خبرهای خوب در راه است

فقرای کدام کشورها کمتر شدهاند؟

ایدز یکی از کشندهترین و قطعا یکی از ترسناکترین بیماریهای قرن به شمار میآید .اما وضعیت
این بیماری در جهان به چه صورت اســت؟ بررسیها نشان میدهد این روزها افراد بیشتری با
ابتال به این بیماری ،در جهان زندگی میکنند اما نکته مهم این است که درصد افرادی که به این
بیماری مبتال میشوند در حال کاهش است .مطابق با آخرین آمار ،تعداد افرادی که به ویروس
اچآیوی مبتال شــدهاند به شــدت در حال کاهش است .تعداد افرادی که به این ویروس مبتال
شــدهاند از سال  1998تا کنون بیش از 40درصد کاهش پیدا کردهاست .به این ترتیب به نظر
میرسد که خبرهای خوبی در زمینه این بیماری مرموز در راه است .گزارشها نشان میدهد که
روزانه 5هزار نفر به این بیماری مبتال میشوند و این رقم در حال کاهش است .اینها خبرهای
خوبی به شمار میرود و در آینده احتماال وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.

کاهش فقر یکی از مســائلی است که اکثر ســازمانها و نهادهای بینالمللی روی آن کار
میکنند .بانک جهانی یکی از مهمترین سازمانهایی است که در این زمینه فعالیت میکند.
خط فقر از ســال  2011تاکنون روی یک رقم مشخص ماندهاست1 :دالر و 90سنت .در
واقع هر کسی ،روزانه کمتر از 1دالر و  90سنت درآمد داشته باشد ،زیر خط فقر محسوب
میشود .تالش سازمانهای مختلف از جمله بانک جهانی هم بر این بوده که تعداد افرادی
که کمتر از این میزان در روز درآمد دارند را به حداقل برساند و اکنون به نظر میرسد که
این ســازمانها به موفقیت نسبی در این زمینه دســت پیدا کردهاند .دستکم در تانزانیا،
تاجیکستان و چاد ،بیشترین میزان موفقیت حاصل شدهاست .این کشورها بیشترین کاهش
تعداد فقرا را تجربه کردهاند و این خبری خوب برای مردم جهان به شمار میآید.

40

درصد ،کاهش تعداد افرادی که از سال

 1998تاکنون به ایدز مبتال شدهاند

3

درصد از مردم جهان در سال  ،2030روزانه کمتر از
1دالر و  90سنت درآمد خواهند داشت

صندوق بینالمللی پول هشدار داد

باید برای زمین دستبهکار شویم

این روزها همه درباره آبوهوا و تغییرات اقلیمی صحبت میکنند .اما واقعیت این است که کمترین کسی آگاهی کامل نسبت به آن دارد .در واقع
اکثر افراد نمیدانند تغییرات اقلیمی دقیقا به چه معناست و قرار است چه اتفاقی برای آیندگان رخ بدهد .وضعیت فعلی که ما در حال دادن آن
هستیم میتواند مهمترین نکته باشد .در واقع اگر به دنبال جلوگیری از تغییرات اقلیمی هستیم ،درستترین کار این است که همین حال رویه فعلی
را متوقف کنیم و دست از آلوده کردن هوایی که در آن نفس میکشیم ،برداریم .امروز همه میدانند که ما میتوانیم و باید جلوی تغییرات اقلیمی
بایستیم اما کمتر کسی دست به اقدامات عملی میزند .کشورهای توسعهیافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه در این زمینه مقصر هستند و
قطعا این کشورها باید اقدامات بیشتری در این زمینه داشته باشند .تغییرات اقلیمی ،پدیدهای است که با جان انسانها سروکار دارد پس باید هرچه
سریعتر جلوی آن گرفته شود.

صندوق بینالمللی پول خبر داد

5.2

تریلیون

دالر ،هزینهای که

آلودگیهای
زیستمحیطیدر

سال  2017روی دست
انسانهاگذاشتهاست

بانک جهانی بررسی کرد

بحران جدید مهاجرت از ونزوئال

مبارزه با پدیده فقر در یادگیری

ونزوئال به یکی از پرحاشــیهترین کشــورهای آمریکای التین و همچنین به یکی از جنجالیترین
کشورهای جهان تبدیل شدهاست .به نظر میرسد بحران جدید مهاجرت هم مربوط به این کشور
خواهد بود .در واقع موج جدیدی از مهاجرت به راه افتاده که اکثر آنها از ونزوئالست .وضعیت اقتصادی
ونزوئال کامال بحرانی است ،در واقع اقتصاد این کشور کامال سقوط کرده و نمیتوان پیشبینی کرد
برای آینده به چه سمتی میرود .صرفا میتوان با قاطعیت گفت که این کشور با بحرانها انسانی در
آینده مواجه خواهد شد و ریشه همه اینها در اقتصاد است .در واقع مسئوالن این کشور نمیتوانند
اقتصاد را به درســتی مدیریت کنند و در نتیجه این مردم هستند که به دردسر میافتند .در حال
حاضر مردم ونزوئال برای فرار است وضعیت موجود ،تنها یک چاره دارند و آن هم مهاجرت است .آنها
به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند و در این بین ،کشورهای همسایه را دچار مشکل کردهاست.

تحصیل و آموزش جزو ضروریترین عناصر زندگی امروز است .به همین دلیل است که توجه ویژهای
به آن میشود .اما وضعیت کودکان در کشورهای مختلف در این زمینه به چه صورت است؟ حدود
53درصد از کودکان در کشورهای کمدرآمد و همچنین با درآمد متوسط ،دچار مشکالتی در زمینه
تحصیل هستند .به پدیدهای که این کودکان با آن مواجه هستند ،فقر در یادگیری میگویند .در واقع
نیمی از کودکانی که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی میکنند با مشکل فقر در یادگیری
مواجه هستند و این مشکل بزرگی است که اخیرا شناسایی شده و باید با آن مقابله شود .بانک جهانی
هم در هدفگذاریهای خود برای سال  ،2030این مسئله را در نظر گرفته و تالش دارد راهی برای
مقابله با این مسئله پیدا کند .به نظر میرسد پیشرفتهایی هم در این زمینه حاصل شده اما به صورت
کلی پدیدهای قابل کنترل به نظر میآید و قطعا در آینده میزان آن به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

4.6

میلیون نفر از مردم ونزوئال به دلیل شرایط
بحرانی اقتصاد ،به مهاجرت روی آوردهاند
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43

درصد ،کاهش پدیده فقر در یادگیری که برای
سال  2030با توجه به اقدامات اخیر ،پیشبینی شدهاست

بنسلمان ،شاهزاده سعودی هر روز تالش میکند پیشنهاد خود را در زمینه آرامکوی سعودی ،بهبود ببخشد
اما ظاهرا هیچیک از سرمایهگذاران هنوز تمایلی به سرمایهگذاری در این غول نفتی ندارند .ظاهرا سرمایهگذاران
خارجی ،کاالیی بهتر از نفت و جایی بهتر از آرامکو برای سرمایهگذاری پیدا کردهاند

رسانهها
بلومبرگ تحلیل کرد

بیزنساینسایدر اعالم کرد

دعوای نفتیها ادامه دارد

لیبراممنوعمیشود

نفت به دعوای این روزهای کشورهای مختلف تبدیل شدهاست .اما آن کشورهایی که
تولیدکننده اصلی نفت هستند ،در کانون این ماجراها قرار دارند .برای مثال عربستان
ســعودی و روسیه جزو کشورهای اصلی هستند که از طریق اوپک پالس برای سایر
کشورهای تولیدکننده نفت دردسر درســت کردهاند و به نوعی برای آنها هم تعیین
تکلیف میکنند .هر تصمیمی که اخیرا در ســازمان اوپک گرفته شــده هم به نوعی
توسط عربستان سعودی و روسیه گرفته شدهاست .درآمدی که کشورهای مختلف از
طریق نفت به دست میآورند باعث میشود که در این زمینه با هم دچار مشکل شوند.
برای مثال درآمد عربستان از نفت کاهش پیدا کرده در حالیکه درآمد روسیه افزایش
یافتهاست .به همین دلیل است که این کشورها با هم دچار مشکل شدهاند.

این روزها ارز دیجیتالی طرفداران زیادی پیدا کردهاست اما برخی از کشورها به دنبال
راهی برای کاهش نفوذ این ارز هســتند .فرانســه به کمک آلمان و ایتالیا تالش دارد
جلوی نفوذ ارزهای دیجیتالی بهویژه لیبرا را بگیرد .این ارز در حقیقت یک ارز دیجیتالی
فیسبوکی است که زیاد مورد استفاده قرار میگیرد .شاید ارزش زیادی نداشته باشد
اما تاثیرگذاری آن بسیار زیاد است .حاال با این اقدام ،دیگر از این ارز دیجیتالی در اروپا
استقبال نخواهد شد .این سه کشور به نوعی منافع خود را در خطر دیدهاند و به همین
دلیل تالش کردهاند جلوی نفوذ آن را بگیرند .آنها حتی به صورت رسمی اعالم کردهاند
که مانع ورود این ارز به خاک خود خواهند شد .در واقع آنها میگویند سرنوشت سیاست
پولی خود را به این ارز واگذار نمیکنند.

170

میلیون دالر درآمد روزانه روسیه از نفت
بودهاست

0.2

دالر ،ارزش هر لیبرا به عنوان یکی از مهمترین
ارزهای دیجیتالی در بازار

سیانان بیزنس خبر داد

سقوطاقتصادبااعتراضاتهنگکنگیها
هنگکنگ هنوز بعد از گذشت ماهها درگیر اعتراضات گسترده است و این اعتراضات روی وضعیت اقتصادی آن تاثیر گذاشتهاست .هر شرکتی که
سهامی در هنگکنگ دارد هم با مشکل مواجه شدهاست .برای مثال شرکت علیبابا یکی از معروفترین شرکتهایی است که در هنگکنگ هم
سهام دارد .اما بررسیها نشان میدهد سهام این شرکت چینی که به عنوان غول چینی شناخته میشود در حال ریزش است .به صورت کلی ،سهام
شرکتهای چینی در حال ریزش است .در واقع وضعیت اقتصادی هنگکنگ بیشترین تاثیر را روی شرکتهای چینی میگذارد .سهام شرکتهای
مختلف به دلیل همین اعتراضات مردمی در حال سقوط است .در حالیکه این شرکتها در اواخر سال میالدی منتظر بیشترین فروش خود بودند
ناگهان دچار مشکل شدند و نتوانستند فروش قانعکنندهای داشته باشند .این مسئله در مورد تمامی شرکتهای چینی که در عرصه جهانی فعالیت
دارند مشاهده میشود.

رویترز اعالم کرد

13

درصد

سقوط ارزش سهام
شرکت علیبابا در
هنگکنگ به دنبال
اعتراضات مردمی

سیانان مطرح کرد

سعودیها با کسری بودجه مواجه میشوند

برندگان نبرد تجاری چین و آمریکا

عربستان سعودی یکی از مهمترین کشورهای منطقه خاورمیانه به شمار میآید .اقتصاد
این کشور هم در این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است .اما اگر اقتصاد این کشور
با مشکل مواجه شدهباشد چطور؟ ظاهرا این کشور با کسری بودجه مواجه شدهاست.
براساس آخرین اخبار ،وزیر امور مالی عربستان سعودی اعالم کرده سال آینده کسری
بودجه دولت سعودی به 187میلیارد ریال عربستان (معادل 49.87میلیارد دالر) خواهد
رسید .این رقم از پیشبینی قبلی که 131میلیارد ریال بوده ،بسیار باالتر است .اما دلیل
این ماجرا چیست؟ تنها دلیل قاطعانهای که میتوان برای وضعیت بودجهای عربستان
پیدا کرد ،کاهش درآمدهای نفتی اســت .در واقع قیمت نفت کاهش پیدا کرده و این
مسئله روی درآمدهای نفتی سعودیها تاثیر منفی گذاشتهاست.

جنگ تجاری میان چین و آمریکا مدتی اســت که همه را با خود سرگرم کردهاست.
در حالیکه بسیاری از کشورها بازنده جنگ تجاری میان این دو کشور بودهاند ،برخی
از کشــورها از این جنگ ،برد کردهاند .اما چطور این اتفاق افتادهاست .دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا وعده داده کســری تجاری با چین را به کمک تعرفهگذاریها
برطرف کند .حاصل این اتفاق ،نفع بردن برخی از کشورها بود .بررسیها نشان میدهد
نبرد تجاری این دو کشور تا کنون به نفع کشورهای تایوان ،مکزیک ،اتحادیه اروپا ،هند
و ویتنام تمام شدهاست .در واقع این کشورها موفق شدهاند از این شرایط نهایت بهره را
ببرند و به نوعی پیروز میدان باشند .بررسیها نشان میدهد تایوانیها بیشترین بهرهوری
را از این وضعیت داشتهاند.

4.7

درصد ،تولید ناخالص داخلی
عربستان که برای سال آینده پیشبینی شدهاست

755

میلیون دالر ،سود ثابت هند
از جنگ تجاری چین و آمریکا بودهاست
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

شاخص
اعالنـات

ﺳﯿﺰدﻫﻢ
دوره
استراحت بازار مسكن

4.54

كاهش قيمت ملك ادامه يافت

ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1398

آمارهاي رسمي بانك مركزي از معامالت مسكن در تهران نشان ميدهد كه ركود همراه با كاهش قيمت همچنان ادامه دارد .در آبان  98معامالت
مسكن نسبت به ماه مهر افزايش يافت اما نميتوان اين افزايش را به خروج از ركود تعبير كرد چه اينكه ميزان معامالت در تهران در سطح بسيار نازلي
قرار دارد و افزايش معامالت به  4هزار و  64مورد در يك ماه نشاندهنده پايين بودن سطح معامالت است .ميزان معامالت در ماه هشتم امسال نسبت
به آبان سال گذشته افت  40.7درصدي داشته است .ميانگين قيمت مسكن در آبان  98نسبت به ماه گذشته كاهش دو درصدي را تجربه كرده و
نسبت به آبان سال  97افزايش  35.8درصدي را نشان ميدهد.

ميليونتومان
متوسطقیمت
مسکن در تهران
طی  8ماهه 96

12.68

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدى

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی

درصد تغيير
مقطع زمانی
1398
ﻣﻬﺮ
ﺻﻨﻌﺖ
)(PMI
ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮان
ﮔﺰارش ﻃﺮح ﺷﺎﺧﺺ
نسبت به ماه مشابه سال قبل
نسبت به ماه قبل
آبان 98
مهر 98
آبان 97

ميليونتومان
متوسطقیمتمسکن
ﭼﮑﯿﺪه:
در تهران طی  8ماهه
98

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

9.17

12.71

12.46

6855

3401

4064

تعداد معامالت (واحد
ﻣﻬﺮمسكوني)1398
ﺷﺎﻣﺦ

-2



35.8

50/97

-40.7

19.5

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران در سال  - 1398بانک مرکزی

درصد تغيير

هشت ماهه

1398در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
1397ﮔﺬﺷﺘﻪ )(50/43
1398ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻬﺮ
 ﻋﺪد ﺷﺎﻣﺦ ﮐﻞ ) ،(50/97ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺴﺒﻰ

1396ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 1397
74.1
60.1
12.68
7.28
4.54
متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)
اﺳﺖ.
 ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻔﺎرش ) (60/65در ﻣﻬﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ  5ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻰ ﺷﺎﻣﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

113761

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

39871

91106

-56.2

-19.9

 ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ) (55/36داراى ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ) (54/31اﺳﺖ.

فعاالن اقتصادي اميدوار شدهاند؟
 ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎتﺟﺪﯾﺪﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ) (45/32ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ  5ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻰﺷﺎﻣﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﯿﺰ رﻗﻢ ﮐﻤﺘﺮ از  50را در اﯾﻦ ﻣﺎه) (49/29ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

1.07

بهبود شاخص مديران خريد

 0.54واحد
وﺿﻌﯿﺖاز آن
ﺑﻬﺒﻮدبه ماه قبل
اﻗﺘﺼﺎدىکهﺑﻪنسبت
محاسبه شد
 50.97واحد
،62/32امسال
رﻗﻢدر مهرماه
شامخ
موسوم به
خرید
اﻧﺘﻈﺎراتمدیران
 ﺷﺎﺧﺺ شاخص
1.07ﻣﺎه را ﻧﺸﺎن
معادلآﺑﺎن
ﺻﻨﻌﺖ در
ﺑﺨﺶ
ﻓﻌﺎﻻن
اﻣﯿﺪوارى
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
)PMIآﯾﻨﺪه
در (ﻣﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪ

درصد بهبود یافته است .در این ماه شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم  62.32واحد ،از امیدواری فعاالن اقتصادی به بهبود وضعیت تولید حکایت
ﻣﻰدﻫﺪ.

درصد
دارد .طبق گزارش مركز آمار اتاق ايران ،شاخص شامخ از تداوم امیدواری فعاالن اقتصادی به بهبود وضعیت تولید حکایت دارد .طبق اعالم مرکز آمار و
شاخص
ﻣﻮادماه
نسبت به
تغییراتدرمثبت
دﯾﮕﺮ،واحد،
ﺳﻮى55.36
انسانی با
کارگیری
ﺻﻮرتاستخدام و به
شاخص میزان
ﺷﺎﻣﺦاین ماه
ایران ،در
اقتصادی اتاق
قبلوازﻣﺤﺼﻮﻻت
اوﻟﯿﻪ
ﻗﯿﻤﺖ
دارایﻧﺴﺒﻰ
ﮐﺎﻫﺶ
نیرویو از
ﯾﮑﺴﻮ
ﺑﺴﯿﺎرﺟﺰﺋﻰ از
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﺻﻌﻮدى
اطالعات روﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ
ميزان بهبود 
شامخ در مهر 98
آن بوده که میتواند نشانه پویایی واحدهای تولیدی و تالش آنها برای از استفاده از ظرفیت خالی یا افزایش ظرفیت تولید باشد .کمترین مقدار شاخص
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺗﻮﻟﯿﺪى در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺮاى ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﻧﻮﯾﺪدﻫﻨﺪه ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
در بین  5مؤلفه اصلی شامخ به شاخص میزان سفارشهاي جدید مشتریان با رقم  45.32واحد رسیده و شاخص تولید نیز رقم کمتر از  50را ثبت کرده
ﺗﻮﻟﯿﺪدربهﻣﺎه
ﻫﺎى
ﺑﺎﺷﺪ.خوشبینی فعاالن اقتصادی به بهبود وضعیت تولید ،هنوز اثرات این خوشبینی در طرف تقاضا و تولید مشاهده نمیشود.
آﺗﻰباوجود
دیگر،
عبارت
روﻧﻖ است.

55/36

»Æ

50/66

55
47/63

45/79

50
39/35

39/21

40/96

41/91

36/38

35
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50/97

50/43

50/07

60

»Æ

واحد
شاخص شامخ در مهر
كه نشاندهنده اميد
فعاالن اقتصادي به
بهبود اوضاع توليد
است

65

61/39

ÂËÆ

50.97

روند شاخص کلی

ادامه روند نزولي شاخص قيمتها

تورم روستاييها بيشتر از شهريها
گزارش مركز آمار ايران نشان ميدهد كه نرخ تورم ساالنه تا آبانماه  ١٣٩٨برای خانوارهای کشور به  41.1درصد رسیده که نسبت به همین اطالع
در ماه قبل 0.9 ،واحد درصد کاهش نشان میدهد .نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری  4.03درصد و برای خانوارهای روستایی  45.1درصد بوده
است .همچنين نرخ تورم ماهانه آبان  ١٣٩٨به  1.6درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 0.1 ،واحد درصد کاهش داشته است .نرخ
تورم نقطهای نيز در آبانماه  ١٣٩٨به  27درصد رسید یعنی خانوارها به طور میانگین  27درصد بیشتر از آبان  ١٣٩٧برای خرید یک «مجموعه کاالها
و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .نرخ تورم نقطهای آبانماه  ١٣٩٨در مقایسه با ماه قبل  1.3واحد درصد کاهش یافته است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

گرو ههای اصلی

تغيير آبان  98نسبت به مهر 98

یها
خوراكیها و آشامیدن 

1.4

29.8

66.4
درصد
نرخ تورم  12ماهه
لوازم خانگي تا
پايان آبان 98

تغيير آبان  98نسبت به آبان 97

دخانیات

0.3

1.5

پوشاك و كفش

1.6

36.1

مسكن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

1.3

23.5

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

1

35.6

بهداشت و درمان

1

24.2

حمل و نقل

5.4

33.4

ارتباطات

-0.2

1.7

تفریح و امور فرهنگی

0.3

30.2

تحصیل

0.2

22.3

رستوران و هتل

1

36.4

كاالها و خدمات متفرقه

0.7

24.9

22.3
درصد
نرخ تورم 12ماهه
بخش آموزش تا
پايان آبان 98

هزينههاي توليد متوقف نميشود

افزايش نرخ تورم توليد
طبق گزارش مركز آمار ايران ،تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان  ١٣٩٨نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به 59.9
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  1.3واحد درصد افزایش نشان میدهد .در فصل مورد بررسی ،در میان بخشهای اصلی تولیدی در کشور ،کمترین
تورم ساالنه مربوط به بخش برق ( -٣.٥درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت ( 77درصد) است .تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل
مشابه سال قبل در فصل تابستان  ١٣٩٨به  49.4درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل  20.1واحد درصد کاهش داشته است .به عبارتی ،میانگین قیمت
دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور ،در فصل تابستان  ١٣٩٨نسبت به فصل قبل ٤٩.٤ ،درصد افزایش دارد .تغییرات شاخص
قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان  ١٣٩٨به  1.3درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ١٣.١ ،واحد درصد کاهش دارد.

60.5

درصد
تورم نقطه به نقطه
توليد در بخش صنعت
در تابستان 98

درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده
دوره

تورم فصلی

تورم نقطه به نقطه

نرخ تورم در یک سال

تابستان 95

2

4.5

3.5

پاییز 95

3.4

8

4.9

زمستان 95

0.4

7.6

6

بهار 96

3.6

9.7

7.5

تابستان 96

2.9

10.8

9.1

پاییز 96

6

13.6

10.5

زمستان 96

2.1

15.5

12.5

بهار 97

12.2

25

16.4

تابستان 97

15

39.7

23.7

پاییز 97

18.6

56.1

34.8

زمستان 97

8.8

66.3

47.5

بهار 98

14.4

69.5

58.6

تابستان 98

1.3

49.4

59.9

7.3

درصد
تورم فصلي توليد
در بخش خدمات در
تابستان98
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قاب ماه

غذا ،اثر مهدی گودرزی

مهاجرت ،اثر علیرضا نصرتی

فرجام

کیسه پالستیکی ممنوع!

کنترل اسلحه ،اثر کیسی مکگی

آزادی ،اثر علیرضا نصرتی

در جستوجوی صلح ،اثر احسان گنجی

16
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کارتونی از پاول کوژینسکی ،کارتونیست خالق لهستانی با این حرف هگل که :انسانها هیچوقت نمیتوانند از تاریخ درس بگیرند.

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

ابن خلدون

[  5ایده بزرگ  .1اقتصاد و سیاســت ]

قدیمیترین
مدافع بازار آزاد

ابن خلدون مخالف دخالت دولت در شئون اقتصادی بود
اینکه ادعا میشــود مطالعات جدید باعث میشــوند که
نسیم بنایی
پنجرههایی درباره گذشــته باز شود ،بههیچوجه یک ادعای
اغراقآمیز نیست .برای مثال تا همین چند دهه پیش تمام
دبیربخشایدهها
تاریخنگاران عرصه علم اقتصاد همنظر بودند که آدام اسمیت
پدر این علم است ،اما در سال  1964که جوزف اسپنگلر کتابی تحت عنوان «اندیشه اقتصادی
اســام :ابن خلدون» نوشــت ،نظر همه راجع به منشا علم اقتصاد تغییر کرد .از آن روز تاكنون
کاندیدای دیگری برای عنوان «پدر علم اقتصاد» در نظر گرفته میشود که ابن خلدون ،متفکر
مسلمان برجسته سده چهاردهم میالدی ،است .البته هنوز هم نمیتوان با قاطعیت گفت که ابن
خلدون چه تاثیری بر تفکر اقتصادی جهان غرب گذاشته ،اما ریشههای اندیشه اقتصادی نزد او
کامال موجود هستند.
آرنولد توینبی ،مورخ مشــهور بریتانیایی ،ابن خلدون را «نابغه»اي مینامد که «گویا تحت
تاثیر متفکران پیشین خود بوده و در عین حال از معاصران خود هم الهامی گرفته و در عین حال
در کتاب «مقدمه» خود که درباره سویهای کلی و جهانشمول از تاریخ است ،فلسفه تاریخی را
صورتبندی کرده که نهتنها در زمان خود بلکه تاكنون هم بزرگترین اثر در این زمینه است».
ن خلدون شویم ،باید این دید کلی را راجع به
اگر بخواهیم وارد بحث دیدگاههای اقتصادی اب 
او داشــته باشیم که ابن خلدون نظریه اقتصادی خود را در دل یک نظریه تاریخی درباره تمدن
ارائه کردهاســت .در این نقطه است که ابن خلدون نه تنها با همعصران خود ،بلکه حتی با آدام
اسمیت هم تفاوت پیدا میکند ،زیرا تکیه خاصی بر علم اخالق در این زمینه ندارد و تقریبا پانصد
ســال به لحاظ شکل تفکر جلوتر از زمان خود است .ابن خلدون جدای از نظریه چرخه زندگی
که درباره بحث مربوط به تمدن مطرح میشــود ،به تخصصگرایی در کار ،ارزش پول به عنوان

کتابشناسی

JJمقدمه
سال1377 :

کتاب برجسته و تاثیرگذار ابن خلدون درباره تاریخ اجتماعی
و اقتصادی کشــورهای اسالمی و به طور کل جهان اسالم است
و تمرکز اصلی خود را بر ســدههای هشــت و ن ُه هجری قمری
گذاشتهاست .محتوای این کتاب درباره سیاستهای مالی ،خراج،
نفوذ و مسکوکات و ادارات و به طور کلی اقتصاد سیاسی جهان
اسالم است .نکته بسیار جالب درباره این کتاب این است که ابن خلدون در آن ادعایی را که
مربوط به کتابسوزی مدائن توسط لشكر اعراب به فرماندهی عمر است رد کرده ،و امروزی
بسیاری با تکیه به آن ،ادعای «دو قرن سکوت» را رد میکنند.

ابوزیدعبدالرحمنبنمحمدبن
خلدونالحضرمییکیازمتفکران
برجسته تونسی بود که در سال
 1332میالدی به دنیا آمد .امروزه او
رایکیازپیشگامانبرجستهعلومی
چونتاریخنگاری،جامعهشناسیو
اقتصاد میدانند .ابن خلدون که در
خانوادهای برجسته به دنیا آمدهبود،
بهواسطههمینخانوادهتوانست
که از خدمات بهترین آموزگاران
کشورمغرببهرهببردوتحصیالت
بسیار خوبی را در زمینه معارف
اسالمی داشته باشد و حدیث و فقه
و شریعه را هم به خوبی میشناخت.
او جدای از این تحصیالت در زمینه
سیاسی هم نقش وزیر را برای
ابن تفراکین که حاکم تونس بود
بازی کرد و نهایتا در سال1406
میالدی و در حالیکه 73سال سن
داشت در شهر قاهره از دنیا رفت.

قابلیت مبادلهای و نه دارای ارزش ذاتی هم پرداخته که به طرز حیرتآوری مدرن هستند .جدای
از این مسائل ،ابن خلدون نظرات بسیار مهمی هم در زمینه مالیات دارد که تشابه خیرهکنندهای
بــه منحنی لفر در علم اقتصاد جانب عرضه دارد .طبــق این نظریه مالیات ابن خلدون متوجه
میشــویم که مالیات اگر از حدی فراتر رود مانعی برای تولید شده و باعث میشود که درآمدها
کاهش پیدا کنند.
JJابن خلدون و بازار آزاد
جملهای از ابن خلدون نقل میشود که معموال نشاندهنده مدرن بودن او در مقابل اندیشه
افالطونی اســت« :کســبوکارهایی که تحت مدیریت تاجرانی مسئول و منظم است ،قطعا از
کســبوکارهایی که تحت مالکیت حکام ثروتمند اســت ،پیشی خواهند گرفت ».همین چند
جمله تقریبا پایان اقتصاد قرون وسطایی ،اشرافی و فئودالی را نشان میدهد و نویدبخش پیروزی
سرمایهداری است که این اتفاق هم تقریبا چهارصد سال پس از ابن خلدون به وقوع پیوست .شاید
در نگاه اول به این جمله ،ابن خلدون بسیار امروزی و مدرن به نظر برسد ،اما کافی است به برخی
نظرات دیگر او نگاهی بیندازید تا متوجه شــویم او حتی از قرن نوزدهم هم فراتر رفته و بیشتر
اقتصاددانی قرن بیستمی است.
ابن خلدون نه تنها مخالف دخالت دولت در فعالیتهای کشاورزی و تجاری بود ،بلکه در زمینه
تعیین قیمت کاالها و خدمات هم معتقد بود که دولت نباید تعیینکننده قیمتها باشد .از نظر
ابن خلدون زمانی که یک دولت با استفاده از زور خود کاالها را در ارزانترین قیمت خریداری کند،
حاکم میتواند فروشنده را مجبور به کاهش قیمت کرده و تاجر یا کشاورزی که با این محصوالت
سروکار دارند را هم مجبور به خریداری میکند .دولت در این شرایط با قیمت تعیینشده توسط
خودش کاال را خریداری کرده و با قیمت تعیینشده توسط خودش به فروش میرساند و به نظر
ابن خلدون این نوع از سیاستگذاری عواقب زیادی خواهد داشت .برای مثال تولیدکننده اصلی،
مثال کشاورز ،وابسته به دولت شده و تمام انگیزه خود را از دست میدهد و در نتیجه ساختار مالی
را تخریب میکند .تجارت حکام ممکن است تمدن را هم از بین ببرد .البته از نظر ابن خلدون
اینکه یک دولت وارد تجارت شود با اینکه بسیار آسیبرسان است ،اما هیچچیز به اندازه تعیین
شدن قیمت توسط دولت اقتصاد را ویران نمیکند و حتی در نهایت منجر به افت فعالیت فرهنگی
هم میشود.
این خطوط تنها خالصه بسیار کوتاهی از تنها بخشی از آرای اقتصادی ابن خلدون است و اگر
قرار باشد در زمینه عرضه و تقاضا ،سیاستهای پولی ،حق مالکیت و تولیدات اضافی اقتصادی هم
او را مطالعه کنیم ،زمینه بسیار گستردهای پیش روی خود داریم.

به نظر گالیانی در هر دوره از زمان ،ارزش پول برآمده از مبنایی است که در طبیعت انسان
قرار گرفتهاست .معنای این گزاره این بود که پول به طور قطع اختراعی انسانی نبود که قرار
باشد مردم با استفاده از آن جوامعی را که در آنها زندگی میکردند تغییر دهند.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و بازرگانی]

تبار نظریه «مطلوبیت نهایی» به کجا میرسد؟

فردیناندو گالیانی در قرن هجدهم ارزش را مبتنی بر مطلوبیت میدانست
فردیناندو گالیانی
گالیانی در اواخر سال1728
میالدی در پادشاهی ناپل به دنیا
آمد و پیش از اینکه60ساله
شود در همین کشور از دنیا رفت.
زمانی که کودک بود ،تحت
تعالیمدقیقعمویشکهیک
کشیش بود قرار گرفت و آماده
شدهبود که وارد کلیسا شود .او
در همان دوران کودکی نشان
میداد که هوش الزم برای علم
اقتصاد را دارد .هنوز به25سالگی
نرسیدهبود که با انتشار دو اثر
نام خود را در کل کشور ناپل جا
انداخت .شدت نبوغی که او از
خود نشان میداد به حدی بود
که به سرعت جای خود را در
محافل سیاسی و دولتی ناپل باز
کرد و توانست آرای خود را تا
حدی در عرصه عملی هم به
کارببندد.

با اقتصاددانی ســروکار داریم کــه فردریش نیچه او را
«تیزبینترین ،عمیقترین و البته پلیدترین متفکر»
قرن خودش میدانــد :فردیناندو گالیانی .گالیانی
اقتصاددانــی ایتالیایی بود که در عرصه علمی و
سیاســی قرن هجدهم حضور تقریبا پررنگی
داشت.
گالیانی که متولد پادشــاهی ناپل بود ،در
سال  ،1751یعنی زمانی که هنوز یک دانشجو
بود خود را در میان مباحث اقتصادی ناپل آن
دوران دید .او در همان زمان کتابی تحت عنوان
«درباب پول» نوشت و نظرات خود را درباره این
مباحــث مطرح کرد .این کتاب امروزه به شــهرت
بسیار زیادی رسیدهاست .گالیانی در این کتاب سیاست
مالی موجود را مورد بحث قرار داده و نظرهای خود را درباره
چگونگی توســعه اقتصاد ناپل ارائه کردهاست .در همین زمان ،او یک
نظریه برای مســئله ارزش ارائه داد که پایه و اساسش مسئله مطلوبیت
و کمیابی بود .این عمق و جنس بحث را در مســئله «ارزش اقتصادی»
دیگر شاهد نبودیم تا تقریبا  130سال بعد که مکتب «مطلوبیت نهایی»
آرای خود را درباره ارزش ارائه داد .برخی ایدههای گالیانی که نزدیک به
سویههای مرکانتیلیستی و ســودگرانه بود در همان زمان مورد توجه و
استفاده دولت ناپل هم قرار گرفت.
گالیانی در این کتاب به توضیح ظهور و سقوط دولتهای مختلف و
نقش پول در آنها پرداخته و بازه تاریخی مد نظر خود را هم عهد عتیق قرار
داده و هم دوران مدرن .او با استفاده از مثالهای تاریخی نشان میدهد که
بازرگانی در طول تاریخ بشریت مورد غفلت حکام قرار گرفتهاست .دولتها
میتوانســتند از طریق فتوحات خود ثروتمند شده و رشد کنند ،گرچه
بدون بازرگانی قادر نبودند که قدرت ،قلمرو و ثروت خود را افزایش دهند.
مهمترین بخش این کتاب مربوط به ارزش پول است .به نظر گالیانی
در هــر دوره از زمان ،ارزش پول برآمده از مبنایی اســت که در طبیعت
انســان قرار گرفتهاند .معنای این گزاره این بــود که پول به طور قطع

کتابشناسی
JJدرباب پول

سال1751 :

این کتاب را امروزه اولین اثر تخصصی در زمینه علم اقتصاد و نظریه پول
میدانند که  25ســال پیش از «ثروت و ملل» آدام اسمیت نوشته شدهاست.
گالیانی در این کتاب و در فصول ابتدایی به ریشه و خاستگاه پول پرداخته و
در ادامه هم به ارزش پول .او تقریبا  120سال پیش از اینکه نظریه «مطلوبیت
نهایی» ارزش را بر اساس مطلوبیت و نایاب بودن صورتبندی کند ،این کار را
کرد .گالیانی در این کتاب از روششناسی فلسفی بسیار پیچیدهای استفاده میکند و نقدهایی منطقی
هم به اندیشمندانی چون منتسکیو وارد میکند.
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اختراعی انسانی نبود که قرار باشد مردم با استفاده از آن
جوامعی که در آنها زندگی میکردند را تغییر دهند.
پول به شــکلی طبیعی از دل اصالحات تدریجی
اجتماعی ارزش پدید آمد.
اقه مردم به ایدههای
ِ
منظور از ایدههای اجتماعی ارزش ،آن دسته از
ایدههایــی بود که تعامالت بازرگانی را ترویج
میدادند .پول بدون اینکه به وعدهها ،اعتماد
یا دیگر ظرفیتهای اخالقی انسان وابستگی
داشته باشد ،وجود دارد و از طریق توافق پدید
نمیآید .اگر این وضعیت تغییر کند ،بازرگانی
نمیتواند کانون جوامع مدرن شود.
JJمقررات تجارت
گالیانــی در دورهای از زندگیاش در ســمت دیپلمات
در پاریس زندگی میکرد و در همین دوران نوشــتهای تحت عنوان
«گفتوگویی درباره تجارت غالت» منتشر کرد .او در این نوشته بر اهمیت
مقرراتگــذاری بر بازرگانی تاکید میکرد .این نظر گالیانی مخالف نظر
فیزیوکراتهایی بود که عقیده داشتند باید در زمینه بازرگانی آزادی مطلق
وجود داشته باشد .این کتاب در سال  1770منتشر شد و گالیانی در آن
نشــان داد که درآمد بخش تولیدی رو افزایش بوده و بخش کشاورزی با
کاهش درآمد روبهرو است و به همین خاطر ثروت یک کشور وابسته به
تولید و تجارت است .او گرچه درباره آزادسازی تجارت غالت موافق بود،
اما تحلیل فیزیوکراتها را هم قبول نداشت و از همه مهمتر مخالف نظریه
ارزش مبتنی بر زمین بود .او در این اثر خود تحلیلی تقریبا مدرن هم از
تراز پرداختیها ارائه داد.
گالیانی در «گفتوگو» به توضیح این مسئله پرداخت که گندم را
میتــوان از دو وجه مختلف نگاه کرد .تمایز بین این دو وجه مختلف
اهمیت بســیار زیادی دارد .گندم از یک جنبه محصول زمین است و
میتوان آن را هــم از لحاظ تجاری و هم اقتصادی مورد قانونگذاری
قرار داد .اما اگر گندم را به چشم محصولی برای نیازهای اولیه بدانیم،
بدل به سمبلی میشود که نشاندهنده نظم اجتماعی بوده و تنها به
دولت تعلق دارد .خود گالیانی توضیح بسیار جالبی درباره این مسئله
میدهد« :همین که عرضه گندم به مشغله یک دولت تبدیل میشود،
دیگر نمیتوان آن را به چشم کاالیی برای بازرگانی نگاه کرد .این مسئله
روشــن اســت که چیزی که از یک زاویه مفید و محسوس است ،از
زاویه دیگر مضر و مبهم میشــود ».گالیانی معتقد بود که بسیاری از
شــوکهایی که موجب عدم تعادل در اقتصاد میشوند ،زمان زیادی
را برای بازگشتن به تعادل الزم میکنند .او معتقد بود که چیزی فراتر
از قانون طبیعت الزم است که بتواند با این چالشها و شوکها روبهرو
شود و همینجا پای سیاست و سیاستگذاری غیرطبیعی به مسئله
باز میشود .همین مسائل باعث میشوند که گالیانی اقتصاددانی بسیار
جذاب باشد که امروز هم میتوان او را مطالعه کرد.

روش قیاسی اولیه شمولر ،نیازمند مطالعه دقیق تطبیقی در زمان و مکان درباره عملکرد و پدیدههای اقتصادی به طور کل بود .تمرکز او بر
تکامل فرایندها و نهادهای اقتصادی و تاکیدش بر معین بودن وضعیت فرهنگی علم اقتصادی و مرکزیت دادن به ارزشها در شکل دادن
مبادلههای اقتصادی کامال مخالف با اقتصاددانهای کالسیک و نئوکالسیک است.

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و روش ]

آش نخورده و دهن سوخته
برخالف باور ما ،گوستاو فون شمولر اقتصاددانی اهل عمل است
گوستاو فون شــمولر ،چهره اصلی و رهبر
مکتب تاریخی آلمان در علم اقتصاد بود .البته
اگر بخواهیم دقیقتــر بگوییم باید ذکر کنیم
که او رهبر بخش «جوانتر» این مکتب بود و
موسس و رئیس انجمن اقتصاد آلمان بود که
این انجمن همین امــروز هم به فعالیت خود
یدهد.
ادامه م 
دشمنان شمولر و انجمن اقتصاد آلمان به
آنها لقب «سوسیالیست صندلی» را دادهبودند.
خود شــمولر اما از برچسب «سوسیالیست»
بــرای خودش پرهیــز کرده و اندیشــه خود
را در ریشــههای لیبرالیســم هترودوکســی
جســتوجو میکرد که نماینــدهاش افرادی
چون ژروم-آدولف بالنکی ،ژان شــارل لئونارد
دو سیســموندی ،جان استوارت میل ،یوهان هاینریش فون تونن ،برونو
هیلدبراند ،توماس لزلی ،بورنز فون اشتاین و امیل دو الولی و رادیکالهایی
چون فردریک هریسون و ادوارد اسپنسر بیزلی بودند .هدف اصلی او آشتی
دادن سلطنت پروس و دستگاه بوروکراتیکش با «ایده دولت لیبرال همراه
با بهترین عناصر پارلمانتاریســم» بود که از طریق آن قرار بود اصالحات
اجتماعی صورت پذیرند.
شــمولر که رهبر مکتــب تاریخی «جوانتر» بــود ،مخالف رویکرد
اســتنتاجی اصل موضوعی اقتصاد کالسیک ،و پس از آن مکتب اتریش
بود .در واقع خود شمولر بود که برای اولینبار از عبارت «مکتب اتریش»
در یک بررســی منفی از کتاب «پژوهشی درباره روش علوم اجتماعی با
ارجاعی خاص به اقتصاد» نوشته کارل منگر ،استفاده کرد .منگر در این
کتاب به روشهای مورد استفاده مکتب تاریخی حمله کردهبود .این مسئله
باعث شد که جنجالی به نام «نزاع روش» راه بیفتد که امروزه عمدتا به
عنوان اتالف انرژی و یکی از دالیل اصلی از بین رفتن مکتب تاریخی به
مرور زمان به آن نگاه میشود و این مسئلهای است که ژوزف شومپتر هم
به آن اشاره کردهاست .روش قیاسی اولیه شمولر ،نیازمند مطالعه دقیق
تطبیقــی در زمان و مکان درباره عملکرد و پدیدههای اقتصادی به طور
کل بــود .تمرکز او بر تکامل فرایندها و نهادهای اقتصادی و تاکیدش بر
معین بودن وضعیت فرهنگی علم اقتصادی و مرکزیت دادن به ارزشها در
شکل دادن مبادلههای اقتصادی کامال مخالف با اقتصاددانهای کالسیک
و نئوکالســیک است ،به شکلی که او و مکتبش نهایتا در دهه  1930از
دایره اقتصاد جریان اصلی خارج شده و جای خود را در آلمان به مکتب
فرایبورگ دادند.
JJاقتصاددان عرصه عمل
البته علیرغم اینکه بسیاری از دشمنان شمولر همانطور که گفتهشد
او را «اقتصاددانی پشت میز نشین» میدانستند و در آینده شومپتر هم
درگیری بیش از حد شمولر بر سر مسئله روش و فلسفه پژوهش را عامل

اصلی از بین رفتن مکتب تاریخی دانست ،باید
نکته بســیار مهمی را دربــاره این اقتصاددان
مشهور بدانیم :یکی از دغدغههای اصلی شمولر
سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی بود که
قرار بود به چالشهای برخاسته از صنعتیسازی
و شــهری شدن سریع پاسخی بدهند .معنای
این حرف این است که شمولر در وهله اول یک
مصلح اجتماعی بود .به همین طریق هم هست
که تاثیر شمولر در سرتاسر اروپا گسترده شد
و در نهایت به ژاپن و آمریکا رســید .در ایاالت
متحده آمریکا ،جنبش «پیشرو» که به شدت
در دوران ریاست جمهوری تئودور روزولت به
یکی از مسائل اصلی این کشور تبدیل شدهبود،
به شــدت تحت تاثیر برخی آرای شمولر بود و
البته مبانی مادی و واقعی بسیار زیادی هم داشت و رهبرانی سیاسی هم
این دغدغه را در ذهن داشــتند .در ژاپن هم دورهای تاریخی با نام دوره
میجی که از ســال  1868تا  1912را شامل میشود .کشور ژاپن در این
دوره با اولین نیمه «امپراتوری ژاپن» آشنا شد و در همین دوره بود که از
یک جامعه فئودالی منزوی که دائما خطر استعمار غرب را حس میکرد
تبدیل به یک دولتملت مدرن صنعتی شود که به نوعی ابرقدرتی نوظهور
به حساب میامد .این دوره که مقارن با امپراتوری فردی به نام میجی بود،
به شدت بافت افکار شمولر را در دل خود نشان میدهد.
از دهه  80میالدی به این سود آثار شمولر مورد ارزیابی قرار گرفتهاند
در بسیاری از شاخههای اقتصاد هترودوکس مخصوصا در زمینههای چون
اقتصاد توسعه ،اقتصاد رفتاری ،اقتصاد تکاملی و اقتصاد نئونهادی مورد
استفاده قرار میگیرند .اگر این مسائل را کنار مسائلی قدیمیتر نظیر تاریخ
اقتصاد و رشته جامعهشناسی قرار دهیم به خوبی متوجه میشویم که چرا
گوستاو فون شمولر یکی از خواندنیترین اقتصاددانهای جهان است.

گوستاو فون شمولر
شمولر در سال 1838میالدی
یعنی 20سال پس از کارل
مارکس ،در شهر هایلبرون آلمان
به دنیا آمد .او ابتدا رشتهای
را در دانشگاه توبینگن خواند
که ترکیبی از اقتصاد ،حقوق،
تاریخ و مدیریت بود .در سال
 1861به کار در دپارتمان آمار
ورتمبرگ مشغول شد .او در
نهایت به استادی دانشگاههای
هاله ،استراسبورگ و برلین
درآمد .او پس از سال 1899
نمایندهدانشگاهبرلیندرمجلس
ل ُردهای پروس بود .تاثیر شمولر
بر سیاستگذاریهای آموزشی،
اصالحاتاقتصادی،اجتماعی
و مالی بین سالهای 1875و
 1910به حدی بود که هرچه
درباره آن بگوییم اغراق نخواهد
بود .شمولر موافق افزایش قدرت
آلمان در جهان و تبدیل آن به
یک امپراتوری بود .او نهایتا چند
ماه پیش از انقالب اکتبر ،در
اوایل تابستان 1917درگذشت.

کتابشناسی
JJنظام سوداگرانه و اهمیت تاریخی آن

سال1895 :

شمولر در سال  1895با تکیه بر دادههای تاریخی پروس ،کتابی تحت عنوان
«مطالعاتی درباره سیاستهای اقتصادی فردریک کبیر» نوشت و در آن به لحاظ
تاریخی به این مسئله پرداخت که در دوران زایش سرمایهداری و ایجاد دولت
و ملت ،چطور یک سیاســتگذاری موفق در زمینههای اقتصادی و اجتماعی
میتواند ارتباط مناسبی با تغییراتی شدید ایجاد کند ،که به واسطه همان دوران
تاریخی پیش آمدهاند .برای مثال کافی است که ایران  1300شمسی را با  1350مقایسه کنید تا متوجه
شوید که فاصله این  50سال در واقعیت مانند  1000سال است .البته نسخه انگلیسی معرفی شده در
اینجا تنها یک فصل از کتاب شمولر است ،اما با توجه به حجم کمش بسیار خواندنیست.
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گرچه هیلبرونر بیش از  20عنوان کتاب درباره اندیشه اقتصادی نوشت و دشواریهای تفکر اقتصادی را به جهانیان معرفی کرد ،اما
هیچگاه نتوانست همچون بسیاری از اقتصاددانهای همعصر خود چون میلتون فریدمن ،پل ساموئلسون و گرگوری منکیو در فهرست
«اقتصاددانهای مشهور» قرار گیرد.

ایـدههـا

[  5ایــده بزرگ  .4اقتصاد و تاریخ ]

ورق زدن تاریخ

رابرت هیلبرونر ،تاریخنگاری است که با گذر زمان جوانتر میشود
از فرصتی که پیش آمده باید اســتفاده کنیم
و بفهمیم که در وهله اول رابرت هیلبرونر که بود
و در وهله دوم هم چرا مطالعه او مسئلهای بسیار
واجب است که کمتر کسی به آن توجه دارد .در
حالیکه تاریخنگاران به تازگی به این نکته توجه
کردهاند که تاریخچه اندیشــه اقتصادی را مورد
مطالعه قرار دهنــد ،گرایش به اینکه چهرههای
اصلی این علم یا همان «برندههای تاریخ» مورد
پژوهش قرار گیرد پیشتر در فضای دانشــگاهی
به شدت وجود داشت .با اینحال همین حاال هم
میتوان از مطالعه چهرههایی که به مرور زمان از
کانون توجه فاصله گرفتهاند ،فواید بسیاری کسب
کرد و با دیدگاهی متفاوت روبهرو شــد که قطعا
میتواند کمک شایانی به باال رفتن سطح دانش ما
از علم اقتصاد شود .یکی از این این چهرهها رابرت هیلبرونر است.
گرچه هیلبرونر بیش از  20عنوان کتاب درباره اندیشه اقتصادی نوشت و
دشواریهای تفکر اقتصادی را به جهانیان معرفی کرد ،اما هیچگاه نتوانست
همچون بسیاری از اقتصاددانهای همعصر خود چون میلتون فریدمن ،پل
ساموئلسون و گرگوری منکیو در فهرست «اقتصاددانهای مشهور» قرار گیرد.
فضای تفکر و پرورش هیلبرونر در دورانی از نوســانهای شدید فرهنگی
و سیاســی شــکل گرفتهبود .در دهه  40و  50میالدی ،در زمانی که دیگر
کشورهای اروپایی با مشکالت جنگ سروکله میزدند ،اقتصاد آمریکا به سرعت
در حال رشد بود .نهتنها اقتصاد آمریکا قدرت پیدا میکرد ،بلکه فرصت شغلی
برای اقتصاددانها هم از ســال  1944و تصمیمات روزولت ،به اینسو بهبود
پیدا کردهبود .عالوه بر این ،در آن سالها بسیاری از کهن ه سربازهای جنگی
به کالج رفته و علوم اجتماعی را مطالعه میکردند و همین مسئله هم باعث
شد که نیاز به استاد درس اقتصاد بیشتر شود .همین مسئله به نوبه خود باعث
شد که دانشکدههای اقتصاد در دانشگاههای آمریکا به حدی رشد کنند که در
طول تاریخ بیسابقه بود.

رابرت هیلبرونر
هیلبرونر در سال 1919در
شهر نیویورک به دنیا آمد.
آن سالهای نیویورک عجیب
بودند .از درخشانترین سالهای
والاستریت تا بدترین سقوط
آن طی 10سال سپری شد و
کل اقتصاد آمریکا ابتدا درگیر
این مسئله و سپس جنگ دوم
جهانی شد و در این میان داستان
گروههای مافیایی را هم داشتیم
که در دوران «منع قاچاق
مشروبات الکلی» در این کشور
قدرتگرفتهبودند.هیلبرونرکه
اصالتی آلمانی داشت در سال
 1940از دانشگاه هاروارد در
رشتهایفار غالتحصیلشدکه
ترکیبیازفلسفه،علومسیاسی
و اقتصاد بود .جنگ و وقایع پس
از آن اندکی در ادامه تحصیل
هیلبرونروقفهانداختندامااو
نهایتا در سال 1963دکتری
اقتصاد خود را گرفت .هیلبرونر
نهایتا در همان شهر تولد خود ،در
سال 2005درگذشت.

کتابشناسی
JJفیلسوفهای جهانی :زندگی ،دوران و ایدههای متفکران بزرگ
اقتصادی

سال1951 :

این کتاب که مطابق عنوانش به اندیشه اقتصادی چهرههای شاخص تاریخ
میپردازد ،این امکان را به ما میدهد که مواجههای عمیق با تاریخ داشــته و
دوران خود را هم بهتر بفهمیم .آخرین ویرایش این کتاب ،که ویرایش هفتم
بود ،در سال  1999منتشر شد و در آن متفکران متفاوتی چون آدام اسمیت و
کارل مارکس به هم متصل میشوند .برای مثال از نظر هیلبرونر هر دوی این اقتصاددانها سعی داشتند
بفهمند که اقتصاد ســرمایهداری چطور کار میکند .اگر عالقه به مطالعه تاریخ دارید ،چه دانشجوی
اقتصاد باشید ،چه نباشید ،حتما این کتاب هیلبرونر را در فهرست کتابهای خود قرار دهید.
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از ســوی دیگر هم به خاطــر برنامهریزی و
مطالعات آماری و تجربی دوران جنگ ،این اشکال
مختلف مطالعات اقتصادی به شــدت به هم گره
خوردند .پس از سال  ،1945علم اقتصاد بیشتر در
روشهای ک ّمی وجود داشت و از جبر ،مدلهای
نظری ،آمار اقتصادی و چیزهایی نظیر این استفاده
میکرد .زمانیکه پل ساموئلســون کتاب مشهور
«مبانی تحلیل اقتصادی» را در  1947منتشر کرد،
چارچوبی بسیار مناسب را ارائه داد که میتواند علم
اقتصاد را بیشتر به سمت گزارههای قابل آزمون
ســوق دهد .تاثیر جان مینارد کینز هم به ایجاد
سازوکارهایی کمک کرد که میتوانند به شکلی
دقیق مورد تحلیل قرار گیرند و کمکم فضای گذار
به سمت ریاضی آماده شد .اقتصاددانهای نظیر
میلتون فریدمن که به روشهای پوزیتیویستی گرایش داشتند هم پس از این
سالها از راه رسیدند.
JJفیلسوفهای جهانی
با در نظر داشتن این دوران در نظر بگیرید که کتاب «فیلسوفهای جهانی»
به ما دیدگاهی مناســب را درباره این گرایشهای جدید در علم اقتصاد ارائه
میکند .این کتاب که در سال  1953منتشر شد ،زندگی اقتصاددانهای نظیر
آدام اسمیت ،کارل مارکس و دیگرانی بود که تبدیل به یکی از پرفروشترین
و پرمخاطبترین کتابهایی شد که درباره اندیشه اقتصادی نوشته شدهاند.
گرچه هیلبرونر خودش را یک سوسیالیست دموکراتیک مینامید ،تحسین
فراوانی را نثار اقتصاددانهایی چون آدام اسمیت و جوزف شومپتر میکرد .در
واقع اگر بخواهیم واقعبینانه به مسئله نگاه کنیم ،او عالقه داشت که مباحثات
اقتصادی به سمتی بروند که در متفکرانی چون اسمیت ریشه داشت .معنای
این عالقه این اســت که گفتوگو و نظریه پردازی به سمتی رود که بازارها
و کسبوکارها کامال صورتبندی شوند ،مانند کاری که اسمیت در «ثروت
ملل» کرد ،و از سوی دیگر به مباحثی نظیر عدالت ،زهد و آگاهی هم پرداخته
شود ،یعنی کاری که اسمیت در «نظریه احساس اخالقی» کرد .هیلبرونر در
دوران پیری و در ســال  1999در مصاحبهای با نیویورک تایمز ،عنوان کرد:
«فیلسوفهای جهانی وظیفه خود را در این میدیدند که تمام پیچیدگیهای
نظام اقتصادی  -سیاســی ،اجتماعی ،روانی ،اخالقی ،تاریخی -را مدل کنند
 ...امــا اقتصاددانهای مدرن بر خالف این مســئله یــک دیدگاه پیچیده را
نمیخواهنــد .آنها به مدلهایی دو بعدی عالقــه دارند که آنقدر قصد دارد
علمی باشد که مباحث بسیار زیادی را نادیده میگیرد».
وجوه دیگر اندیشه رابرت هیلبرونر هم باید مورد بررسی قرار گیرند .عالقه
او به تاریخ و ذوق سرشاری که داشت باعث شد که نوشتههایی بسیار جالب را
درباره آینده ،فنآوری ،کسبوکار ،تمدن و نظم سرمایهداری بنویسد .کارنامه
غنی 40ساله او خواندنیهایی به ما میدهد که تا آخر عمر میتوانیم با آنها
چالش کرده و از آنها لذت ببریم.

اسکوزن اقتصاددانی است که دائما با پیشبینی وضعیت آینده سر و کار دارد .پیشبینیها و نقطهنظرات او عمدتا
خالفآمد عادت بودهاند و حسی مثبت درخود دارند و به همین دلیل عمدتا او را با صفت «تکرو» در جهان علم
اقتصادمیشناسند.

[  5ایــده بزرگ  .5اقتصاد کالن ]

برای درک اقتصاد به چه شاخصی نیاز داریم؟
خروجی ناخالص ،مفهومی است که مارک اسکوزن مدافع آن است

اخیرا نام مارک اســکوزن در فهرســت 20
اقتصــاددان برجســته جهان قرار گرفتهاســت.
مارک اسکوزن از آن دسته اقتصاددانهایی است
کــه جدای از نظریهپــردازی و کار نظری هم در
بخش دولتی مشغول به کار بوده و هم در بخش
خصوصی کار کردهاست خواه انتفاعی بودهاند یا
غیرانتفاعی .مارک اسکوزن از دهه  80میالدی به
این سو سردبیر روزنامه بسیار مشهور «فورکستس
اند استراتجیز» بوده که در زمینه سرمایهگذاری
تحلیلهایی را ارائه میدهد .بر اساس یکی از آثار
او تحت عنوان «ساختار تولید» که در سال 1990
منتشر شــد ،دولت فدرال آمریکا تصمیم گرفت
که سنجههایی دقیقتر و گستردهتر از اقتصاد را
منتشر کند که شامل «خروجی ناخالص» (،)GO
در کنار تولید ناخالص داخلی هر ســه ماه یکبار ،میشود .خروجی ناخالص
در این نقطه به این دلیل عنوان میشــود که بدانیم مارک اسکوزن یکی از
طرفداران پروپا قرص این مفهوم در اقتصاد بود .اسکوزن اقتصاددانی است که
دائما با پیشبینی وضعیت آینده سر و کار دارد .پیشبینیها و نقطهنظرات
او عمدتا خالفآمد عادت بودهاند و حســی مثبت درخود دارند و به همین
دلیل عمدتا او را با صفت «تکرو» در جهان علم اقتصاد میشناســند .دلیل
اصلی شهرت او هم دانش بسیار خاصی است که از پیشبینیهای مربوط به
بازار و وضعیت جهان مالی دارد .تمایالت اصلی او بازار آزد ،ســرمایهداری و
اقتصاد اتریشــی است و همین مسئله باعث شده که بتوانیم به سادگی او را
ش از اینکه وارد مفهوم «خروجی
یک اقتصاددان «آزادیخــواه» بدانیم .پی 
ناخالص» شویم ،بهتر است برخی از پیشبینیهای برجسته و متفاوت او را
که درست از آب درآمدهاند با هم مرور کنیم .اسکوزن در دهه  80پیشبینی
کرد که اقتصاد ریگانی جواب خواهد داد .در ســال  ،1987شش هفته پیش
از ســقوط بازار بورس به خوانندههای نشــریه «فورکستس اند استراتجیز»
هشدار داد که همه سهامهای خود را بفروشند .سقوط دیوار برلین و فروپاشی
کمونیسم شوروی را در سال  1989پیشبینی کرد .اسکوزن در آوریل ،2003
پیشنهاد کرد که در بازار بورس مردم دست به خرید سهام بزنند و در همین
دوران بسته سهام «ضدتروریست» مشهور خودش را پیشنهاد داد که از آن
زمان تاكنون بســیار سودده بوده .این فهرست را میتوان ادامه داد و البته در
دل همین فهرست هم مخالفانی برای اسکوزن پیدا میشود ،اما برای آشنایی
با نظریههای اقتصادی او باید به «خروجی ناخالص» بازگردیم.
JJخروجی ناخالص
در علــم اقتصاد« خروجی ناخالص ،به ســنجهای میگویند که بیانگر
تمــام فعالیتهای اقتصادی در تولید کاالها و خدمــات جدید در یک دوره
حسابداری است .این مفهوم وسعت بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی
دارد ،زیرا در تولید ناخالص داخلی تنها با خروجی نهایی ،یعنی کاال و خدمات
در آخرین شکل آنها ،سروکار داریم .برای مثال دایره تحلیل اقتصادی آمریکا

برای ســال  2019تخمیــن میزند که خروجی
ناخالص اقتصاد این کشور تقریبا  37.2تریلیون
دالر باشد ،در حالیکه تولید ناخالص داخلی آنها
 21.1تریلیون دالر خواهد بود .خروجی ناخالص،
برابر است با تولید ناخالص داخلی به عالوه مصرف
واسطه.
اقتصاددانها خروجی ناخالص و تولید ناخالص
داخلی را مکمل یکدیگر میدانند .بســیاری از
تحلیلگران ،خروجی ناخالص را روشی مفصلتر
برای تحلیل اقتصاد و چرخه کسبوکار میدانند
و به نظرشان خروجی ناخالص سنجهای طبیعی
برای بخــش تولیدی اســت ،در حالیکه تولید
ناخالص داخلــی ،یا همان «خروجی خالص» ،به
عنوان سنجهای برای رفاه مناسب است و اگر قرار
باشد نظام کاملی از حســابها داشته باشیم ،به هردوی آنها نیاز داریم .این
مفهوم توســط اروینگ فیشر در سال  1911معرفی شد ،اما مارک اسکوزن
هم آن را به عنوان ابزاری حیاتی برای اقتصاد کالن در کتاب «ساختار تولید»
معرفی کرد .زمانی که دولت آمریکا تصمیم گرفت که این شاخص را منتشر
کند ،اسکوزن در والاستریت ژورنال مقالهای تحت عنوان «باالخره شاخص
اقتصادی بهتری داریم» نوشــت .به نظر اسکوزن ،خروجی ناخالص بیانگر
این اســت که هزین ه کسبوکار به شدت بزرگتر از هزینه مصرفکننده در
اقتصاد است ،و نوسانهای بیشتری را نسبت به تولید ناخالص داخلی در خود
میگنجاند .ورودیهای اولیه و واسطه در خروجی ناخالص هم میتواند برای
پیشبینی جهت رشد اقتصاد مفید باشد .به نظر اسکوزن خروجی ناخالص باید
نقطه ابتدایی حسابداری درآمد ملی باشد تا از این طریق قادر باشیم تصویر
کاملی از اقتصاد کالن را ببینیم .به هر صورت اسکوزن آنقدر حرفهای جدی
زده که نادیده گرفتنش نهتنها عملی اشتباه ،بلکه اساسا نشدنی است .مطالعه
نوشتهها و نظرات او قطعا به کار سرمایهگذارانی میآید ،که از دوران کنونی
آشفتهاند.

مارک اسکوزن
اسکوزن در پاییز سال1947
درساندیگوکالیفرنیابهدنیا
آمد ،اما به شهر پرتلند رفته و در
آنجا بزرگ شد .او لیسانس و
فوق لیسانس خود را از دانشگاه
بریگام یانگ در رشته اقتصاد
دریافت کرد و برای دریافت
دکتری خود به دانشگاه جرج
واشنگتن رفت و در سال1977
دکتری اقتصاد خود را گرفت.
اسکوزن بین سالهای1972
یا ِی کار
و  1975برای سیآ 
میکرد و پس از آن به مشاور
اقتصادی شرکتهای چون
آیبیام تبدیل شد .او که در
بسیاری از نشریات اقتصادی
به صورتی ثابت قلم میزند در
حال حاضر استاد اقتصاد دانشگاه
چاپمناست.

کتابشناسی
JJقدرت اندیشه اقتصادی
سال2002 :

نقطه اساسی تکیه این کتاب جملهای بسیار مشهور از جان مینارد کینز
است« :ایدههای فالسفه اقتصادی و سیاسی ،چه اشتباه باشند و چه صحیح،
قدرت بسیار بیشــتری از آنچه به شکلی عمومی میفهمیم دارند .در واقع
حکومتهای دنیا عمدتا همین چیزها را دارند ».اسکوزن هم در این کتاب خود
عنوان کرده که اقتصاد دیگر یک علم «ماللانگیز» نیست بلکه تبدیل به یک
علم «سلطانی» شده که میتواند مانند یک لشگر به مرزهایی جدید چون جنایت ،سیاست ،مذهب و
والاستریت نفوذ کرده و تمام زمینههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر خود قرار دهد و
آنگاه پا را از حیات انسانی فراتر گذاشته و محیط زیست را هم به انقیاد خود درآورد.
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روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

جان کنت گالبرایت
رونق مصنوعی
هرچه جامعه به طور نسبی مرفهتر شود ،تجارت خصوصی باید تقاضای
مصرفکننده را از طریق تبلیغات ایجاد کند ،در حالی که این امر با
تولید کاالها و خدمات تجاری ،باعث ایجاد رونق مصنوعی میشود،
بخش دولتی مورد غفلت واقع میشود .در حالی که بسیاری از
آمریکاییها قادر به خرید اقالم لوکس بودند ،پارکهای آنها آلوده بود
و فرزندان آنها در مدارس ضعیف درس می خواندند.

موری راتبارد
آنارکوکاپیتالیسم
دولت تنها وظیفهای که دارد ،یک وظیفه اقتصادی کالن است که حاال
با یک جهتگیری خاص پیاده میشود .اختیارات و قدرت دولت باید
به حداقل برسد و دولت دخالتی در اقتصاد نداشته باشد و کلیت
سازوکار اقتصادی کشور را بر عهده مکانیزمهای بازار به ویژه مکانیزم
قیمتها قرار دهد.

زندگینامه
جان کنت گالبرایت در 15اکتبر 1908در کانادا به دنیا آمد .وی فرزند یک زوج اسکاتلندیتبار
در شهر آیوتا استیشن بود .او نخستین مدرک خود را در رشته کشاورزی از دانشگاه انتاریو
گرفت .در سال  1932به آمریکا رفت و در سال  1934مدرک دکترای خود را در کالیفرنیا
گرفت و از سال  1939تدریس در هاروارد را آغاز کرد .در سال  1959بهعنوان پروفسور در
هاروارد ادامه کار داد و باالخره در  1975از این دانشگاه بازنشسته شد.
موفقیتها
او در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۹۶۰آمریکا یکی از مشاوران انتخاباتی جان اف کندی
بود و با پیروزی او ،از ســال  ۱۹۶۱تا  ۱۹۶۳بهعنوان سفیر آمریکا در هند منصوب شد.
گالبرایت در دوران زندگیاش در حدود  50کتاب و  1000مقاله بهرشته تحریر درآورد .او در
سال  1972بهعنوان رئیس انجمن اقتصاددانان آمریکا انتخاب شد و در سال  2006چشم
از جهان فروبست.

جیمز مکگیل بیوکنن
تصمیم سیاست برای منفعت شخصی
سیاست اقتصاد کالن کینزی با این فرض آغاز میکند که
سیاستگذاران به جای منفعت شخصی در جهت منفعت عموم عمل
میکنند؛ اما با توجه به اینکه سیاستگذاران همانند سایر افراد
هستند میکوشند تا به جای رفتارهای انساندوستانه و تصویب
سیاستها در جهت منافع کل جامعه به خاطر منافع شخصی خود عمل
کنند.

زندگینامه
جیمز مکگیل در ســال  1919در تنسی آمریکا به دنیا آمد .او در سال  1941از دانشگاه
تنسی فارغالتحصیل و در نیروی دریایی آمریکا استخدام شد .در سال  1945ازدواج کرد.
او در دانشگاهها آغاز به تدریس کرد و سپس دانشگاه علوم سیاسی ویرجینیا را تأسیس
کرد.
موفقیتها
جیمز مکگیل بیوکنن اقتصاددان آمریکایی به دلیل کار در زمینه نظری ه انتخاب عمومی
که به خاطر آن در ســال  1986جایز ه نوبل اقتصاد را کسب کرد شناخته میشود .او
دکترای خود را در ســال  1948از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و عضو پیوسته ارشد
ممتاز مؤسسه کاتو و استاد دانشگاه جورج میسون بود .بیوکنن در  9ژانویه سال 2013
درگذشت.
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زندگینامه
موری راتبارد درسال  1926در آمریکا به دنیا آمد .پس از ورود به دانشگاه کلمبیا ،لیسانس
خود را در رشته ریاضیات و اقتصاد در ســال  ۱۹۴۵و فوقلیسانسش را در سال ۱۹۴۶
دریافت کرد .او دکترای اقتصاد خود را در سال  ۱۹۵۶زیر نظر جوزف دورفمن دریافت کرد.
موفقیتها
راتبــارد از چهرههــای نامدار مکتب اتریشــی اقتصاد بود که با ایجــاد گونهای
از آنارشیسم بازار آزاد ،که خود آن را آنارکوکاپیتالیسم مینامید به گونهای بنیادین
بر جنبش لیبرترین آمریکا و اندیشــه معاصر لیبرترین و لیبرالیسم کالسیک تأثیر
گذاشــت .راتبارد بیش از بیست کتاب نوشته است و از او به عنوان چهرهای مهم در
جنبش لیبرترین آمریکایادمیشود.

استیون لویت
سؤالهای ذهن همه مردم
اگر موادفروشان اینقدر پول به جیب میزنند ،چرا اکثرشان هنوز با
مادرانشان زندگی میکنند؟ تفنگ خطرناکتر است یا استخر؟ واقع ًا
چهچیز باعث شد که نرخ جرم و جنایت در دهه گذشته اینقدر
کاهش یابد؟ آیا بنگاههای امالک به منافع مشتریانشان فکر میکنند؟
چرا سیاهپوستان اسمهایی روی فرزندانشان میگذارند که به آینده
حرفهای آنها لطمه بزند؟ آیا معلمان مدارس در آزمون استخدامی تقلب
میکنند؟ آیا برگزارکنندگان کشتی ژاپنی فاسدند؟
زندگینامه
اســتیون لویت در  29می سال  1967در آمریکا متولد شد .او در یک خانواده یهودی به
دنیا آمد و وارد مدرسه یهودیها شــد .او لیسانس خود را از دانشگاه هاروارد در رشته
اقتصاد دریافت کرد و سپس به عنوان مشاور شرکت  CDIیکی از  500شرکت برتر مجله
فوربز آغاز به کار کرد .او دکترای خود را از امآیتی دریافت کرد و سپس استاد دانشگاه
شیکاگوشد.
موفقیتها
تحقیقات او بیشتر درباره اقتصاد ،جرائم و سیاست بوده است .لویت فردی است که خط
تئوریهای اقتصادیاي را که اکثر اقتصاددانها از آن پیروی میکنند میشکند و برخالف
انتظار نظر میدهد .او در سال  2005همراه با خبرنگار نیویورک تایمز ،استفان دوبنر کتابی
به اسم اقتصاد عجیب و غریب یا «فریکونومیکس» منتشر کرد که از سال  2005تا سال
 2009با فروش بیش از  4میلیون نسخه به یکی از پرفروشترین کتابهای سال تبدیل شد.

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

آلن گرینسپن
سیاستهای تعدیل
اجرای سیاستهای تعدیل در سطح وسیع سبب شد که بازارهای
مصرف تا حد بسیار زیادی نظم خود را از دست بدهند .اگرچه ایاالت
متحده بزرگترین بازار مصرف جهان است ،اما شرکتهای والاستریت
تا وقتی که ارتباط خود را با بازارهای مصرف جهانی حفظ کردهاند
میتوانند به حیات شاداب خود ادامه دهند.

زندگینامه
آلن گرينسپن در  11آگوست  1926در واشنگتن به دنیا آمد .پدر او یهودی رومانیايي بود
و به عنوان کارشناس بازار و تحلیلگر سهام در نیویورک کار میکرد .او از سال  1940به
مدرسه جورج واشنگتن رفت و یکی از همکالسیهایش در آنجا جان کمنی ،ریاضیدان
مشهور بود .در دانشــگاه نیویورک و کلمبیا درس خواند و دکترای خود را در اقتصاد از
دانشگاه نیویورک دریافت کرد.
موفقیتها
او از سال  1987به عنوان رئیس فدرال رزرو به مدت  18سال کار کرد .زمان ریگان ،بوش
پدر و پسر و کلینتون در این سمت بود .گفته میشود او یکی از  25نفری است که موجب
بحران مالی شده است .در سال  ۲۰۰۰گرینسپن بهره را چندین بار افزایش داد که به اعتقاد
برخی کارشناسان این اتفاق موجب بحران شد .او تا سال  2006رئیس فدرال رزرو بود و
پس از کنارهگیری ،یک شرکت خصوصی مشاورهای تأسیس کرد.

توماس ساول
واقعیتهای دروغین
برخی از موضوعات و مسائل از آن رو پذیرفته میشوند که آشکارا درست
هستند .اما بسیاری دیگر از آنها پذیرفته میشوند ،چون سازگار با تصوری از
جهاناند که مقبولیت عام یافته و بهجای حقایق پذیرفته شدهاند .قراردادن
باورها در معرض آزمون حقایق دشوار ،بهویژه هنگامی اهمیت دارد که به سمت
باورهای اقتصادی میل میکنند ،زیرا واقعیتهای اقتصادی محدودیتهای
اجتنابناپذیری برای زندگی میلیونها نفر ایجاد میکنند ،بنابراین سیاستهایی
که بر اساس مغالطهها شکل میگیرند ،میتواند آثار ویرانگری داشته باشند.
زندگینامه
توماس ساول در  30ژوئن سال  1930در کارولیناي شمالي به دنیا آمد .پدرش را در سن جوانی از دست
داد و دارای سه خواهر و برادر بود .او پیش عمهاش بزرگ شد و زمانی که  9ساله بود با خانواده به نیویورک
رفتند .او کار خدماتی انجام میداد و شبانه مدرسه میرفت .ساول توانست از هاروارد لیسانس اقتصاد و از
دانشگاه كلمبيا فوق لیسانس دریافت کند .او در دانشگاههای متعددی اقتصاد تدریس میکند.
موفقیتها
به گفته خود ساول ،او در دهه  20زندگی مارکسیست بوده و عالقه وافری به مارکس داشته
است .توماس در کتاب «حقایق و مغالطهها در اقتصاد» برخی مغالطههای مشهور اقتصادی
را به زبانی ساده مطرح ساخته تا به واسطه آن حقیقت اقتصادی بیشتر از گذشته مورد
نظر اقتصاددانان و حتی سیاستمداران قرار گیرد .این کتاب به زبانی ساده نوشته شده و
گفته میشود براي فهميدنش نیازی به دانستن علم اقتصاد نیست .این کتاب مشهورترین
کتاب اوست که مورد توجه سیاستمداران نیز قرار گرفته است.

دیوید ریکاردو
عوامل تمرکز سرمایه
تمرکز سرمایه نتیجه و ثمره تجمع سودهاست ،چون سود موجب پسانداز
ثروت میشود و برای تمرکز سرمایه از آن استفاده میشود .تمرکز سرمایه به
دو عامل بستگی دارد :توانایی برای پسانداز و اراده برای پسانداز .توانایی
برای پسانداز نقش موثرتری در تمرکز سرمایه دارد .این بستگی به درآمد
خالص جامعه دارد که مازادی از تولید کل بعد از حذف پرداخت دستمزد
کارگران به میزان سطح حداقل معیشت است.
زندگینامه
دیوید ریکاردو در  18آوریل سال  1772در لندن به دنیا آمد .او فرزند سوم از  17فرزند یک
خانواد ه یهودی پرتغالی بود .اما ریکاردو در سن جوانی دین خود را به کاتولیک تغییر داد.
به همین دلیل رابطهاش با پدرش قطع شد .بعد از آن ریکاردو به داللی در بورس شهر لندن
پرداخت و از فعالیتهای تجاری خود ثروت بسیار زیاد و از کتابهایی که تألیف 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 نیــز مانند آدام اســمیت دیدگاههای خود را در مورد اقتصاد توســعه 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 این وجود ،اولین
مقاله اقتصادي او نزدیک  10ســال بعد چاپ شد .کتاب برای اولین بار در سال  ۱۸۱۷به چاپ
رسید .این اقتصاددان شهیر از مدافعان تجارت آزاد بود و ایده مزیت نسبی را وارد اقتصاد کرد.

رابرت لوکاس
مسیر تولید اسمی
من سیاستی را دوست دارم که یک هدف را برای مسیر تولید اسمی
صورتبندی و سپس با از یک قاعده بازخورد آرا برای پول پایه مراقبت
کند تا سیستم به سمت هدف پیش برود .اگر بخواهید تولید اسمی
را با نرخ تورم جایگزین کنید ،این سیاست هنوز جذابیت زیادی دارد،
گرچه از جذابیت آن کاسته شده است.
زندگینامه
لوكاس در ســال  ۱۹۳۷در یاکیماي واشنگتن به دنیا آمد .او در سال  1955از مدرسه
روزولت فارغالتحصیل شد و از دانشگاه شیکاگو بورسیه تحصیلی گرفت .همچنین با
دریافت کمکهزینه تحصیلی «وودرو ویلسون» موفق به ورود به دانشگاه کالیفرنیا برای
تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ شد.
موفقیتها
او شــاگرد میلتون فریدمن بود و با بهرهگیری از آموزههای اســاتید اقتصاد ،مقاله
تاثیرگذارش با عنوان «انتظارات و خنثی بودن پول» در سال  ۱۹۷۲به چاپ رسید .پس
از  ۲۳سال کنکاش و تحقیق یکی از موضوعات اصلی سخنرانی نوبل او در سال ۱۹۹۵
همین مقاله بود.
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روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

هـا
ایـدههها
اید

مایکل دل
اهمیت دادن به کار حتی بعد از مرگ
بنگاه ما درباره فناوری است .اما این نیز در مورد عملیات و روابط مشتری است.
/موارد زیادی وجود دارد که به موفقیت منجر میشود .من دوست ندارم فقط کارهایی
را انجام دهم که دوست دارم انجام دهم .من دوست دارم کارهایی انجام دهم که
باعث موفقیت شرکت میشود .من وقت زیادی را صرف انجام فعالیتهای مورد عالقه
خود نمیکنم / .وقتی شرکتی تاسیس کردید ،احساس مسئولیت عمیق نسبت به آن را
احساس میکنید .من حتی بعد از مردن نیز به دل اهمیت میدهم.

زندگی نامه
مایکل دل در سال  ۱۹۶۵در شهر هیوســتون 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
پیشــرفت 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 شــرکتی که مایکل دل بنا کرده بود به حدی رسید که او در  ۲۷سالگی بهعنوان
مدیرعامل در لیســت  ۵۰۰شرکت برتر وبسایت فورچون قرار گرفت .او در سال ۱۹۹۸
شــرکت  MSD Capitalرا ثبت کرد .فعالیتهای این شرکت شامل مدیریت تمامی
سرمایهگذاریها و امالک و مستغالت خانواد ه دل است .او در سال  ۲۰۱۳جایز ه Bower
مؤسس ه فرانکلین را در بخش رهبری کسب و کار دریافت کرد.

ایالن ماسک
گزینه شکست
وقتی چیزی به اندازه کافی مهم است ،آن را انجام میدهید حتی اگر شانس به
نفع شما نباشد.
اگر صبح از خواب برخیزید و فکر کنید آینده بهتر خواهد شد ،روز روشن است.
در غیر این صورت ،روز شما خوب پیش نمیرود.
شکست در اینجا گزینهای است .اگر کارها شکست بخورند ،یعنی به اندازه
کافی نوآوری نکردهاید.

زندگی نامه
او متولد  28ژوئن سال  1971در آفریقای جنوبی است .مادر ایالن ،مِی ماسک ،اهل کانادا
و یک متخصص تغذیه است .پدر و مادر او زمانی که ایالن  9ساله بود طالق گرفتند و ایالن
با پدرش زندگی کرد .ایالن ماســک در سن  12سالگی بازی سادهای با نام  Blastarرا
طراحی کرد و آن را به قیمت  500دالر به یک مجله کامپیوتری فروخت.
موفقیتها
او بعد از فروش اســتارتآپش به نام  Zip2به شــرکت  Compaqدر اواخر دهه 20
زندگیاش به یک میلیاردر بدل شــد .او با تأسیس شرکت اكس داتكام در سال ،1999
اسپیس اکس در ســال  2002و تسال موتورز در سال  2003ثروت خود را چند برابر کرد.
در  22می سال  ،2012نخستین راکت فالکون  9اسپیس اکس همراه با کپسول خالی از
سرنشینش با موفقیت به فضا پرتاب شد.
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چر ونگ
اوقات فراغت نداریم!
اگرچشماندازی داشته باشید ،هرچقدر هم که مسائل دشوار باشد ،همهچیز فقط به یک
فرآیند تبدیل میشود /.طول میکشد که ما بدانیم همهچیز را نمیدانیم ،به استحکام
خود بپردازیم و بدانیم که باید یادگیری و مشاهده را ادامه دهیم .اگر این کار را نکنیم،
میتوانیم اطمینان داشته باشیم که برخی هستند که جای ما را بگیرند /.من همیشه این
تخیل را دارم ،چیزی که میخواهم از آن استفاده کنم .من ایده اوقات فراغت را نمیفهمم.

زندگی نامه
چر ونگ در  15سپتامبر سال  1958در تایوان به دنیا آمد .چر ونگ کارآفرین تایوانی ،مؤسس و رئیس
اچتیسی ( )HTCیکی از شش شرکت سازنده گوشیهای هوشمند در آمریکا و همچنین بنیانگذار
ویآیای ( )VIAشرکت تولیدکننده چیپستهای مادربورد ،سیپییو و حافظه است .او در سال
 1981وارد دانشگاه کالیفرنیا شد و لیسانس خود را در رشته اقتصاد گرفت .در سال  1982وارد شرکت
 FICشد .چر ونگ پس از تأسیس شرکت  VIAدر سال  ،1987شرکت  HTCرا همراه با چندین
نفر دیگر در سال  1997تأسیس کرد .در حال حاضر شرکت  HTCدر کنار شرکتهایی چون اپل،
سامسونگ و سونی از شرکتهای برتر در زمینه صنعت موبایل به شمار میرود.
موفقیتها
چر ونگ در ســال  2012در لیست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفت .او در حال حاضر ثروتی
حدود  1.6میلیارد دالر دارد .چر ونگ در یکی از گفتوگوهای خود عامل موفقیت شــرکتش را
آمیخته شدن فرهنگ غربی و شرقی دانست و گفت« :من فکر میکنم عامل موفقیت ما فرهنگمان
است .ما بهترین فرهنگها را از ریشه شرقیمان برگزیدیم و آن را با فرهنگهای مدیریتی و ادارهها
در غرب درآمیختیم .همین مسئله فرهنگی خالقانه و باانرژی ایجاد کرد».

بن سیلبرمن
مردم االن پاسخ نمیخواهند
آن زمان متوجه نمیشدم چرا سرمایهگذاران عالقهای به سرمایهگذاری ندارند
اما احتما ًال سخنرانی من بدترین سخنرانیاي بود که تا به حال در زندگی
شنیدهاند .مردم انتظار ندارند پاسخ تمام سوالهایشان را بدهید بلکه انتظار
دارند بهاندازهای اعتمادبهنفس داشته باشید که در آینده پاسخ آنها را پیدا
کنید.
ما اکنون در زمانی زندگی میکنیم که همه تلفن هوشمند دارند .بنابراین نیازی
نیست که حتم ًا طرفدار تکنولوژی باشی تا در مورد موضوعی آگاه شوی و سپس
آن را امتحان کنی.

زندگی نامه
بن سیلبرمن در سال  1982در آمریکا به دنیا آمد .او در سال  1998وارد دانشگاه تکنولوژی
ماساچوست شد و در رشته علم و پژوهش توانست فارغالتحصیل شود و همچنین در سال
 2003در رشته علوم سیاسی از دانشگاه ییل فارغالتحصیل شد .سیلبرمن در سالهای
نخست کاری خود در شرکت گوگل مشغول به کار شد.
موفقیتها
ســیلبرمن همیشــه به این فکر میکرد که چهکاری میتوان با تکنولوژی و اینترنت
انجام داد که هم سرگرمکننده و هم توسط عدهی زیادی قابل استفاده باشد .او و پاول،
همکالسیاش تصمیم گرفته بودند کاتالوگهای کاغذی را به صورت الکترونیکی و روی
موبایل پیادهسازی کنند .آنها توانستند شرکت پینترست را راهاندازی کنند که در حال
حاضر حدود  1.6میلیارد دالر ارزش 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

الکشمی میتال
موفقیت چیست؟
زمانی که مردم با زندگی میلیاردرها آشنا شوند و ببینند که آنها
چگونه موفق شدهاند ،برانگیختن آنها برای موفقیت راحتتر خواهد
بود.
شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچگاه اشتباه
نمیکند ،هرگز به جایی نمیرسد .و باید بدانید موفقیت در این
نیست که چهچیزی در پیش رو داریم ،موفقیت در این است که
چهچیزی در پشت سر به جا میگذاریم.

زندگی نامه
الکشمی میتال ،متولد سال  ۱۹۵۰یکی از مهاجران هندی در شهر راجستان است .میتال
در یک خانواد ه هندی اهل کسب و کار به دنیا آمد و بزرگ شد و در رشت ه تجارت از کالج
سنت خاویر کلکته فارغالتحصیل شد .او فعالیتهای تجاریاش را در زمین ه کار در کسب
و کار فوالدسازی خانوادگیاش در هندوستان آغاز کرد.
موفقیتها
او رئیس بزرگترین شرکت فوالد جهان است و با ثروتی معادل  ۱۶,۵میلیارد دالر جزو
افراد ثروتمند دنیا است .الکشمی میتال از مدیران ارشد اجرایی و مؤسس شرکت آرسلور
میتال از ابتدا بوده است و در سال  2010به عنوان یکی از پولدارترین افراد در اروپا شناخته
شده و تاکنون یکی از ثروتمندترین افراد آسیایی به شمار میرود.

تد ترنر
پول خونی

مارک کیوبن
ویژگیهای استارتآپ موفق
هیچ چیزِ کسب و کارتان را از همکاران و پرسنل پنهان نکنید؛ استارت
آپ یعنی کار گروهی.
مادام که فناوری هست ،مهارتهای مورد نیاز خودتان را در حوزه
فناوری یاد بگیرید.
هرگز به فکر خرید ایده و سوژه کار از دیگران نباشید .ایده و سوژه
باید از آن خودتان باشد تا به آن باور داشته باشید.
هرگز گروهی از بیرون یا یک شرکت را برای امور روابط عمومی خود به
خدمت نگیرید.
زندگی نامه
مارک کیوبن  31جوالی  1958در پنسیلوانیاي آمریکا به دنیا آمد .در سن  ۱۲سالگی در
محلههای اطراف کیسه زباله میفروخت .او در بچگی مشکل بینایی داشت و فرصت کمی
برای درس خواندن در روز داشــت .اما توانست وارد داشنگاه ایندیانا شود .او از بچگی
دوست نداشت استراحت کند و به نظر میرسد این ویژگی موجب موفقیت او شده است.
موفقیتها
كيوبن در سال  ۱۹۸۳یک شرکت کامپیوتری با نام «میکرو سلوشن» با کاربری مشاوره
کامپیوتری بنا کرد که در عرض چند ســال به سرعت به اولین شرکت مشاوره و ادغام
سیستمها تبدیل شد و از سال  ۱۹۹۰این شرکت ساالنه درآمدی معادل  ۳۰میلیون دالر
به دســت آورد .او در سال  1995سایت «برودکست داتکام» را تأسیس کرد و در 1999
به یاهو فروخت .در حال حاضر او ســهام یک تیم بسکتبال را نیز خریداری کرده است.

جان دیویس راکفلر
ثروت هدف نمیشود

شما باید اهداف را فراتر از دسترس خود تعیین کنید تا همیشه چیزی
برای زندگی داشته باشید.
اگر فقط کمی فروتنی داشتم ،کامل میشدم.
جنگ از نظر مالی برای من خوب بوده است اما من نمیخواهم از این
طریق پول کسب کنم .من پول خونی نمیخواهم.

زندگی نامه
ترنر در  19نوامبر سال  1938در اوهایو به دنیا آمد .پدر او زمان جنگ جهانی دوم در ارتش
نامنویســی کرد و ترنر مجبور شد محل تحصیل خود را انتقال دهد .تد ترنر پس از طی
دوران نوجوانی و چند مورد ناکامی در ادامه تحصیالت آکادمیک در دانشگاههای مطرح
ایاالت متحده به همکاری با پدرش روی آورد که کارش در زمینه بیلبوردهای تبلیغاتی
بود .در سال  1963پدر او به دلیل بیماریهای روانی که در گذشته داشت ،خود را کشت.
موفقیتها
تد ترنر شبکههای ورشکســتهای را که با امواج يواچاف كار ميكردند خرید و با اجاره
یک کانال در ماهواره  SATCOM IIو انتقال برنامههای شبکههای یادشده به کانال
ماهوارهای معروف شــد .او در سال  1980با سرمایه باال شبکه  24را راهاندازی کرد که در
راســتای آن سيانان نیز تأسیس شد .پخش مستقیم و جنجالی خبر تالش برای ترور
ریگان رئیسجمهور وقت آمریکا در سال  1981سبب شهرت بیش از پیش این شبکه شد.

اگر تنها هدفت این است که ثروتمند شوی ،هرگز به آن دست پیدا
نخواهی کرد.
مدیریت خوب شامل این میشود که به آدمهای متوسط نشان دهی
چگونه کار آدمهای بهتر را انجام دهند.
اشتباه است که تصور کنیم آدمهای بسیار ثروتمند همیشه خوشحال
هستند.

زندگی نامه
جان راکفلر در سال  1839در یک خانواده کشاورز آمریکایی به دنیا آمد .در سـال ۱۸۵۵
و در حالی که تنها  ۱۶سال سن داشت ،پیشنهاد کار به عنوان پادو و کمکدفتردار را در
شرکت هویت و تاتل دریافت کرد .او بعد از  3سال تصمیم گرفت کار خود را آغاز کند .او
همراه با موریس کالرک و گرفتن وام هزار دالر از والدینش بـا نـرخ سـود  ۱۰درصد ،یک
کسبوکار تولیدی راهاندازی کرد.
موفقیتها
در سال  ،۱۸۶۹راکفلر تصمیم گرفت با سرمایه  ۱میلیون دالر ،شـرکت خـود را با شرکت
استاندارد اویل اوهایو ادغام کند .این ادغام موجب موفقیت بزرگ راکفلر شد .تا سال 1991
راکفلر این شرکت نفتی را مدیریت میکرد .او در این زمان به ثروتمندترین فرد آمریکا
تبدیل شد که دارایی او  392میلیون دالر بوده است.
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کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

محمد اعتماد ،از بنیانگذاران پوشاک ماکسیم

کسب و کار موفق با مشتریمداری

محمد اعتماد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه عصای سفید است؛ او
معتقد است مشتری حرف اول و آخر را در کسب و کار میزند و یک مشتری راضی 20
مشتری دیگر با خود میآورد و یک فرد ناراضی  80مشتری را با خود میبرد.

زندگینامه
محمد اعتماد متولد ســال  83( 1315سال) در اهواز است .پدرش بین اهواز و شوشتر مزارع و باغهای
بسیاری داشت .البته خانواده او بعد از فوت پدرش (در 12سالگي او) به تهران مهاجرت کردند .با فوت پدر
و حضور در تهران وظیفه تأمین دخل و خرج خانواده به عهده سه برادر از جمله محمد اعتماد گذاشته
شــد .آنها ،هم درس میخواندند و هم کار میکردند .اعتماد چند سال بعد از گرفتن دیپلم جذب بخش
آگهیهای روزنامه کیهان شــد و باتوجه به عالقه و پشتکاری که از خود نشان داد چند سال بعد دفتر
تبلیغات خود را راهاندازی کرد و تا زمان انقالب به این کار مشغول بود ولی بعد همهچیز تغییر کرد.
موفقیتها
محمد اعتماد مرد تجربههای متفاوت است؛ چندین سال حرفه اصلیاش تبلیغات بود و سالها
شرکت تولید و چاپ آگهی داشت ولی در نهایت با کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی بعد از
انقالب و نبود آگهی جذب صنعت پوشاک شد و برند ماکسیم را به همراه یکی از دوستانش
پایهگذاری کرد .در حال حاضر شرکت پوشاک ماکسیم برای فروش محصوالت خود  27شعبه
در سراسر کشور دارد که  24شعبه آن مخصوص آقایان و  3شعبهاش مخصوص بانوان است.
این شرکت همچنین ساالنه با تعداد زیادی از شرکتهای دولتی و خصوصی قرارداد میبندد
و پوشاک پرسنل را تولید میکند .شرکتی که حدود  400نفر در آن مشغول به کار هستند.

محمد مرادی ،مالک شرکت صنایع غذایی آتا

محصولی به سرخی زندگی

محمد مرادی معتقد است پشتکار در کار و عالقه به کار کردن ،مهمترین عوامل موفقیت
او در زندگی بودهاند« .دلیل اینکه موفق شدم ،سالمت کار کردنم بود .نه گاهی به
کسی جنس بد فروختم و نه ضایعات را برای تولیداتم استفاده کردم .جنسی را که
تمام و کمال خوب بود ،به مردم میدادم .چه زمانی که مامور خرید بودم و چه زمانی که
کارخانهدار .کسی حتی یک قران هم از من طلبکار نیست .کار کردن را دوست دارم.
هنوز اولین کسی که وارد کارخانه میشود ،من هستم».

زندگینامه
محــد مرادی در ســال  1313در جنوب غربی تهــران منطقه یافتآباد به دنیا آمد .پدرش کاســب
(خواربارفروش) بود و همزمان در منطقه یافتآباد که زمینهای حاصلخیزی داشت کشاورزی هم میکرد.
محمد مرادی از  7،8سالگی همراه پدرش کاسبی میکرد .خود او گفته عالقه چندانی به درس خواندن
نداشــته است برای همین پدرش میگفت که باید کار کند و او هم همچون پدرش از صبح تا شب یا در
خواربارفروشی کار میکرد یا روی زمین کشاورزی .تا اینکه همزمان با 35سالگیاش در منطقه یافتآباد
کارخانهای راهاندازی شد که مسیر زندگی او را تغییر داد.
موفقیتها
محمد مرادی کار خود را از شاگردی مغازه و کشاورزی شروع کرد و بعد سالها مأمور خرید
کارخانه رب آتا شد تا اینکه همزمان با فروش کارخانه بخشی از سهام آن را خرید و مدیریت
مجموعه هم به او سپرده شد .او در سال  1378کل سهام مجموعه را خریداری کرد و در طول
 20سال گذشته سه کارخانه دیگر هم در کنار رب آتا راهاندازی کرده است .حاج محمد مرادی
همچنان در  85سالگی هر روز به کارخانه میرود.
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داوود عابدی آملی ،بنیانگذار گروه صنعتی تاژ

مرد صنایع شوینده

عابدی معتقد است که بیکاری بزرگترین درد هر فرد و جامعه است و میگوید اگر قرار
است کشور به سامانی برسد باید بیکاری در آن کنترل شود تا ریشه بسیاری از چالشها
خشک شود.

زندگینامه
داوود عابدی متولد  82( 1316ســال) در شهر آمل اســت .در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد و پدرش
مغازهداری ساده بود .او همیشه جزو شاگردهای نمونه کالس و مدرسه بود .بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه
تحصیل به تهران آمد و در آزمون ورودی دانشــگاهها پذیرفته شد و به دلیل عالقه شدید به نفت و گاز
رشته مهندسی شیمی را در دانشگاه پلیتکنیک (امیرکبیر امروز) انتخاب کرد .او همزمان با تحصیل در
دانشگاه ،کار هم میکرد و معموالً در تابستانها در کارخانههای مختلف مشغول میشد .او در سال 1342
از دانشگاه پلیتکنیک فارغالتحصیل و بعد از مدتی در پاالیشگاه پتروشیمی پاسارگاد مشغول به کار شد.
البته بعد از  9ماه از این شرکت بیرون آمد و به شرکت تولیددارو رفت .کار در شرکت تولیددارو برای عابدی
تجربهای بسیار گرانقدر بود که  12سال طول کشید و او در این سالها توانست با کمک دیگران تحوالت
مهمی را در تولید مواد شوینده و بهداشتی رقم بزند.
موفقیتها
داوود عابدی آملی کار را از کودکی و با دستفروشی و پهن کردن بساط کنار خیابان شروع
کرد ولی همیشه به درس عالقه بسیاری داشت و با پشتکار توانست در رشته مهندسی شیمی
از دانشگاه امیرکبیر فارغالتحصیل شود .او با کار در کارخانههایی مانند تولیددارو کسب تجربه
کرد و در نهایت واحد صنعتی خود ،تاژ ،را راهاندازی کرد.

علی سالک نجات ،مدیرعامل شرکت شکالت نجاتی (آناتا)

کارآفرینی شیرین

عالی سالک میگوید کار گروهی ،پشتکار و برنامهریزی شخصی مهمترین رموز
موفقیت مجموعه صنعتی او بوده است .باید به جوانان میدان داد تا با کسب
تجربه بتوانند کارها را دست بگيرند و در جهت موفقیت حرکت کنند.

زندگینامه
علی سالک نجاتی متولد آبان سال  82( 1312ساله) در تبریز است .پدر او ابتدا در کار تجارت و بازرگانی
بود اما وقتی علی چهار ساله بود در سال  1316کارگاه کوچک قندریزی در نزدیکی خانهشان در خیابان
کهنه تبریز راهاندازی و با تالش بســیار آن را به یکی از کارگاههای موفق شهر تبدیل کرد .علي در کنار
تحصیل در مدرسه ،در کارگاه قندریزی پدرش نیز کار میکرد و هیچگاه پیشبینی نمیکرد که آن کارگاه
کوچک روزی به یکی از بزرگترین واحدهای تولید مواد غذایی و شیرینی و شکالت در خاورمیانه تبدیل
شود.
موفقیتها
گروه صنعتی آناتا در یک کارگاه کوچک قندریزی در شهر تبریز ،بین سالهای  1316تا دهه
 40پا گرفت و رشد كرد و علی سالک نجاتی از کودکی در این کارگاه که متعلق به پدرش بود
مشــغول به کار شد ولی بعد به فکر توسعه کار افتاد و تا جایی مجموعه را گسترش داد که
حاال آناتا به یکی از برندهای اصلی تولید شکالت و شیرینی صنعتی بدل شده است .در این
مجموعه هماکنون بیش از دو هزار نفر مشغول کار هستند.

 ................................راهربد ................................

اسلحهبنزین

کاهش یارانه به بنزین با چه منطقی در دستور کار قرار گرفت؟
سیاست جدید بنزینی نه از مســیر مجلس و دولت که از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب و اجرا رسید تا بتوان
ریشه اصلی آن را به جنگ اقتصادی با آمریکا نسبت داد نه اصالحات بنیادین اقتصادی .ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد
رئیسجمهور و تأیید رهبر انقالب تشکیل شد تا در شرایط تحریمهای اقتصادی ،تصمیمات خاص و فوری برای مبارزه در میدان جنگ
اقتصادی گرفته شود .تحلیل و بررسی این تصمیم بدون در نظر گرفتن این جزئیات ،نمیتواند واقعیت موضوع را نمایان کند چه آنكه
اگر این تصمیم در مسیر اصالحات معمول اقتصادی و اجتماعی گرفته میشد ،زمان پایدارتری از نظر سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
برای آن انتخاب میشد و از طریق الیحه یا طرح به تصویب نمایندگان مجلس میرسید.

راهربد

سیاست برای سوخت
افزایش قیمت بنزین از نظر اقتصاد سیاسی چگونه توجیه میشود؟
محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
تغييراتقيمتبنزين
هميشهتصميمي
حساسيتبرانگيزبوده
است .اين بار چرايي
رشد قابل توجه قيمت
اين فرآورده با توجه
بهشرايطيسياسي
و اقتصادي ،اهميت
بيشتري داشته است.

از سالها پیش بر ضرورت اصالحات اقتصادی در زمینه حاملهای
انرژی تاکید میکردند اما این سیاست حتی در دوران عافیت حاصل
از برجام نیز از سوی دولت به حاشیه رانده شد تا از بروز نارضایتی
عمومی جلوگیری شود .بهیکباره اما در شرایطی که امیدها کاهش
یافته و شرایط بینالمللی به مانند اوایل دهه  90به چالش کشیده
شده اســت ،اصالحات اقتصادی از سوی باالترین مقامات سیاسی
اعمال شــد تا غافلگیری آن برای ملت و پس از آن دولت ماندگار
شود.
شــرایط اقتصادی و سیاسی نشان میدهد که تصمیم افزایش
قیمت بنزین در شرایطی که زمینه اجتماعی آن فراهم نبود ،برای
سیاســتمداران به وضعیت اجبار و اضطرار تبدیل شــده بود چه
آنکه چند ماه قبل تبعات شــایعه چندساعته تغییر قیمت بنزین
و صفهــای طویل مقابل جایگاهها ،زنگ هشــدار را برای مقامات
امنیتی و سیاســی به صدا درآورده بــود؛ آن روزها از این تصمیم
عقبنشــینی شد تا شاید راههای دیگر برای عبور از بحران کارساز
شود.

«سالها اقتصاد به سیاست یارانه داده است .مدتی هم بگذاریم
سیاســت به اقتصاد یارانه بدهد ».حســن روحانی یک روز پس از
امضــای برجــام در جمع فعاالن اقتصادی حاضر شــد و اینگونه
بــه پیروزی سیاســتمداران به نفع اقتصادگردانــان مباهات کرد.
رئیسجمهوری آن روز به فعــاالن اقتصادی وعده داد که با پایان
تحریمها ،دوران آســیب اقتصاد از ناحیه سیاست به پایان رسیده
اســت .او به سخنانش اطمینان داشــت اما نمیدانست که دوران
عافیت پایدار نمیماند و بار دیگر اقتصاد باید قربانی سیاست شود.
تنها دونالــد ترامپ نبود که با خروج از برجــام هزینه باجخواهی
سیاســیاش را بر دوش اقتصاد گذاشت؛ سیاستمداران داخلی که
در بزنگاههای سیاسی ناکام مانده بودند نیز از اقتصاد برای سیاست
مایه گذاشتند تا اینبار مرز یارانه دادن اقتصاد به سیاست چند گام
پیشتر رفته باشد.
مقامات سیاســی و امنیتی فراتر از ساز و کارهای قانونی رایج،
سیاستی ساختاری در اقتصاد اعمال کردند تا تنها بتوان از طریق
تعریفهای اقتصاد سیاسی آن را تحلیل کرد .هرچند اقتصاددانان

JJناکامی در مذاکرات فرانسوی
همزمــان با طرح گزینههای جبران کســری بودجه در داخل،
مذاکرات بینالمللی با واســطهگری امانوئل مکرون ،رئیسجمهور
فرانسه به جریان افتاده بود .امیدها برای شکلگیری توافق جدید
در فضای بینالمللی افزایش یافته بود و طرح یکصفحهای نیز برای
آغاز دور جدید مذاکرات بینالمللی و پایان تنش مهیا شــده بود.
نشانههای تحرک بینالمللی نهفقط از گمانهزنی رسانههای خارجی

اثر افزایش قیمت بنزین بر تورم بخشهای مختلف با فرض بنزین  2000تومانی -مرکز پژوهشهای مجلس
بخش

درصد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده

حمل و نقل

11.3

ساختمان

3.5

عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمیر

3.3

کشاورزی

2.5

سایر خدمات

2.2

صنعت

1.8

سایر معادن

1.2

نفت خام و گاز طبیعی

0.3

تغییرات قیمت بنزین در  41سال گذشته

7

مصرف خودروها
اصالح
صورت
كنوني و
روندروند
ادامه
مصرفبنزين
نمودار  .1مصرف
خودروها
مصرف
دراصالح
صورت
كنوني و در
بنزين باباادامه

1398خودروهاي توليد داخلي و نزديك كردن مصرف آن
تكنولوژيدیموتور
نكته قابل توجه اينكه با اصالح
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به ميانگينهاي خودروهاي بينالمللي (حدود  7/5ليتر بهازاي  100كيلومتر پيمايش) نه تنها مصرف
كنوني بنزين بهشدت كاهش خواهد يافت (و به  66ميليون ليتر در روز خواهد رسيد) بلكه با توجه به
پيشرفت تكنولوژي مصرف بنزين در سال  1408بهطور ميانگين به  4/7ليتر به ازاي  100كيلومتر

سال

قیمت

1357

1

1359

3

1369

5

1374

10

1376

16

1380

38

1383

80

1386

سهمیهای 100

آزاد 400

1389

سهمیهای 400

آزاد 700

1393

سهمیهای 700

آزاد 1000

1394

1000

1398

سهمیهای 1500

آزاد 3000

شرایط اقتصادی و سیاسی نشان میدهد که تصمیم افزایش قیمت بنزین در شرایطی که زمینه اجتماعی آن فراهم نبود  ،برای
سیاستمداران به وضعیت اجبار و اضطرار تبدیل شده بود چه آنکه چند ماه قبل تبعات شایعه چندساعته تغییر قیمت بنزین و صفهای
طویل مقابل جایگاهها ،زنگ هشدار را برای مقامات امنیتی و سیاسی به صدا درآورده بود.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

8

بر ســر مفاد توافق ،که از مکالمههای طوالنی تلفنی میان حسن
روحانی و مکرون نیز هویــدا بود .رئیس دفتر رئیسجمهور در دو
نوبت از مکالمههای باالی  100دقیقه روسای جمهور ایران و فرانسه
خبر داد .سخنرانیهای حسن روحانی در فاصله چند هفته مانده به
مجمع عمومی سازمان ملل نیز نشان از اوجگیری مذاکرات ایران و
غرب برای توافق با آمریکا داشت .حسن روحانی در یک سخنرانی
اعالم کرد اگر قرار باشد با کسی دیدار کند که به بهبود اوضاع مردم
بینجامد ،دریغ نخواهد کرد .در همین ایام بود که محمدجواد ظریف
بعد از ســفر به پاریس و مداکره با رئیسجمهور فرانسه در سفری
پیشبینینشده بهیکباره به محل برگزاری نشست گروه  7رفت تا
در همان هتلی که رئیسجمهور آمریکا و شش قدرت جهان حضور
داشتند بر سر توافق جدید به مذاکره بنشیند.
این مذاکرات دیپلماتیک ،امیدواریها را افزایش داده بود تا شاید
جنگ اقتصادی علیه ایران پایان یابد چراکه توقف تحریمهای نفتی
در متن توافق کوتاهمدت میان ایران و آمریکا گنجانده شــده بود.
توافقی که به نظر میآمد شباهتهایی به توافق ژنو به عنوان پایه
اصلی مذاکرات هستهای در سال  1392داشت ،قرار بود شروعی بر
مذاکرات جدید برای حفظ برجام باشد .در میان این رفت و آمدهای
دیپلماتیک ،لحن رئیسجمهور ایران در ســخنرانیها تغییر کرد.
حسن روحانی گفت که مگر با فتوشاپ عکس او را کنار ترامپ قرار
دهند وگرنه از عکس یادگاری با رئیسجمهور آمریکا خبری نیست.
این تحرکات با نزدیک شدن به نشست مجمع عمومی سازمان
ملل در نیویورک به اوج خود رسید .برخی گمانهزنیها از احتمال
دیدار حســن روحانی و دونالد ترامپ در حاشــیه مجمع عمومی
سازمان ملل حکایت داشت .دیداری که قرار بود به رونمایی از توافق
ایران و غرب بینجامد و بر اساس آن ایران بر سر زمان پایبندی به
تعهدات هستهای به مذاکره بنشیند و ایاالت متحده نیز تحریمهای
نفتی را متوقف سازد .دیدارهای جانبی سران کشورهای اروپایی با
حسن روحانی در نیویورک نشان میدهد که تحرکات دیپلماتیک
سطح باالیی دارد اما در نهایت دیدار دو رئیسجمهور اتفاق نیفتاد.
پیش از عزیمت روحانی به نیویورک نیز اعالم شــده بود که تنها
در قالب نشست سران کشــورهای امضاکننده برجام امکان دیدار
سهم هزینه بنزین در سبد خانوارهای شهری و روستایی به
تفکیک دهک در سال 1395
دهک (یک فقیر 10 -غنی)

روستایی

شهری

1

2.2

1.9

2

2.5

2.2

3

2.6

2.4

4

2.5

2.5

5

2.4

2.8

6

2.5

2.6

7

2.7

2.6

8

2.8

2.6

9

2.7

3

10

2.3

1.8

فوبوبنزين
مصوب و
قيمت
شكاف
فوب بنزين
مصوب
قيمت
شكاف
نمودار .2

روحانی و ترامپ وجود دارد و از دیدار دوجانبه خبری نخواهد بود .با
توزيع يارانه پنهان براساس جابهجايي
این وجود چنین اتفاقی رخ نداد و توافقی نیز به امضا نرسید .تالش
داشته باشد ،چه با استفاده از وسايل نقليه
میان جابهجايي
تحرك و
تماسكه
برقراری فردي
برایكنوني هر
شرايط
در
بيشتريایران و
روســای جمهور
تلفنی
مکرون
بود به
پاسخی
روحانی
وسايل غلیظ
خندههای
ناکام ماند.
عمومينیز
آمریکا
استفاده ميكند و برعكس آنان كه نياز
بيشتري
ارزان
حسنبنزين
شخصي ،از
استفاده از
چه با
جانسون.
بوریس
و
مکرون
سوی
از
تلفنی
مکامه
درخواست
به سفر درونشهري يا برونشهري كمتري دارند از يارانه پنهان كمتري استفاده ميكنند .البته ،حملونقل
بعد از بازگشت از نیویورک ،حسن روحانی اعالم کرد که ترفند
ارزان بار ،سبب استفاده عامه مردم از سوخت ارزان شده است .در شرايط فعلي حدود  54هزار ميليارد
دشمن را خنثی کرده است .طبق گفته روحانی ،ایران اعالم توافق
تومان يارا نه پنهان در سال به دارندگان خودرو سواري شخصي تعلق ميگيرد1.
با آمریکا را مشروط به این نکته کرده بود که ابتدا ترامپ در مقابل
توافق
دوربینها از توقف تحریمها سخن بگويد و تعهدات خود در
برابر
در
تا
بپذیرد
ايهمچنین او بازگشــت به برجام را
کند
نيازهاياعالم
جدید را
بودجه
نسبت بهره مندی
اما
آمریکا
جمهور
س
رئی
بگیــرد.
ســر
جدید
مذاکرات
برجام
قالب
یارانه
دهم از
ساير
صورت
دهکچه به
تقريباً همه منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي چه به صورت يارانه نقدي و
توافقی
سبک
به
دیدار
آن
در
توافق
اعالم
و
مشترک
دیدار
خواستار
بنزیننسبتبه
مستمري و )...به مردم برميگردد و شركتهاي
اینرايگان،
كاال،بهقير
سالمت،
کره(طرح
دولتي
افزايشکه توافقی
ترتیب بود
سبدبود.
داشــت،
شمالی
خدماترهبر
که با
دهک اول
هایی
ی
میانج
کرد.
افول
دیپلماتیک
تحرکات
یکباره
ه
ب
و
نشد
حاصل
عرضهكننده انرژي در تأمين منابع الزم براي سرمايهگذاري دچار مضيقه هستند .با سختتر شدن تحريمها،
که از ســوی کشورهای مختلف برای پیوند ایران و آمریکا به ایران
تأمين مالي از خارج نيز دشوارتر شده است .بهعالوه ،ساير اهداف قانونگذار از افزايش قيمت انرژي در سال

23

 1389در جهت افزايش بهرهوري انرژي و كاهش مصرف ناكام ماند .در نتيجه با فقدان برنامههاي كاهش
دهک
تفکیک
یارانهبنزین
ازیارانه
مندی از
دهک
تفکیک
به به
بنزین
بهرهمندی
درصدبهره
درصد

مصرف چه از طريق گسترش سوختهاي جايگزين و چه از طريق توليد خودروهاي برقي و ثابت ماندن
1%
3%

4%لیتر بنزين در روز توسط دارندگان خودروهاي سواري شخصي مصر ميشود با در نظر گرفتن قیمت
 .1درحال حاضر حدود  60میلیون
 43(6%سنت) و با ارز سامانه نیما مجموع يارانه پنهان در حدود  54هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بنزين در فوب خلیج فارس
25%

1.06

8%

9%

17%

لیتر
سرانه مصرف
هر ایرانی در روز
 1.06لیتر است

12%
15%

دهم

نهم

هشتم

هفتم

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودویک ،دی 1398

29

نكته قابل توجه اينكه حتي اگر توجه بيشتري به گازسوز كردن خودروهاي عمومي مانند وانتها و
تاكسيها صورت ميگرفت ،مصرف بنزين به مقدار قابل توجهي مهار ميشد .نمودار شش ،سبد سوخت

راهربد

انواع خودروها را نشان ميدهد .طبق اطالعات راهنمايي و رانندگي در سال  ،1396حدود  40درصد
تاكسيها و  70درصد وانتها ،همچنان بنزين مصرف ميكنند.
سال 1396
سالدر
خودروها
انواعانواع
مصرفي
سوخت
1396
خودروها در
مصرفي
سبدسوخت
نمودار .6سبد

تاكسي
هزار
وانت
شــدند وميليون
بيش از 1.4
المللی
177بین
بنزينيدر وفضای
بزرگــی
ســکوت
 1396ناامید
سالیآمدند،
طبق اطالعات جدول يك ،در م
درگرفت.
بنزيني همچنان مشغول ترددند.
رئیس جمهور ایران در سخنرانیهای داخلی پس از بازگشت از
سازمان ملل بار دیگر به موضوع مذاکره با غرب اشاره کرد و اختالف
تاریخی دو گروه در جمهوری اسالمی ایران را یادآور شد .او معتقد
است که این موضوع باید به رفراندوم گذاشته شود تا مردم تکلیف
این اختالف نظر تاریخی را مشــخص کنند .هربار که اســتفاده از
لیتر
اصل رفراندوم از ســوی رئیسجمهور مطرح میشود ،عدهای او را
سرانه مصرف
به باد انتقاد میگیرند .موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا اینبار هم
روزانه بنزین در
به نتیجه نرسید .حسن روحانی در یک سخنرانی ،خاطره مذاکره
چین
تلفنی با باراک اوباما در سال  1392را بازگو کرد و آن را در پیشروی
مذاکرات مؤثر دانست .به گفته او در آن مکالمه اوباما یك موضوع
را برای مذاکره با ایران پیشنهاد میکند که حسن روحانی مذاکره
بر ســر دو موضوع را منوط به سرانجام مذاکرات هستهای میکند.
مذاکراتی که به سرانجام رسید اما با خروج جانشین اوباما از برجام،
فرصتی برای تداوم مذاکرات دو کشور مهیا نشد.

0.34

JJبودجه بدون نفت با بنزین
با پایان تالشهای دیپلماتیک برای شکلگیری مسیر جدید در
مذاکرات ایران و آمریکا ،موضوع بودجه بدون نفت در ایران جدیدتر
شد .امیدها برای توقف تحریمهای نفتی و افزایش درآمدهای ناشی
از آن در بودجه عمومی کاهش یافت .صادرات  200هزار بشک های
نفت خام پشــتوانه مطمئنی برای تأمین نیازهای بودجه عمومی
نیست به همین دلیل بودجهنویســی بدون در نظر گرفتن منابع
نفتی نه از روی اختیار که از سر اجبار در دستور کار قرار گرفت .با
این وجود همه کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که این آرزوی
دیرینه زمانی محقق میشود که زمینه برای آن فراهم شده باشد و
به تدریج اتفاق بیفتد .در شرایطی که هنوز سازوکاری برای دریافت
مالیات از همه ذینفعان اقتصاد فراهم نشــده است و روشی برای
مدیریت هزینههای دولت مشخص نشده است ،بودجهریزی بدون
نفت ،شوکهای جدیدی را به همراه خواهد داشت .جبران کسری
بودجه به سادگی جابهجایی اعداد روی الیحه بودجه اتفاق نخواهد
افتاد.
ســران قوا میدانند که جبران درآمدهــای نفتی در بودجه به
سادگی امکانپذیر نیست به همین دلیل بود که طرح اصالح قیمت
انرژی و آزادسازی بخشی از یارانه بنزین در دستور کار قرار گرفت.
در شرایطی که نارضایتیهای اجتماعی به دلیل افزایش سهبرابری
نرخ ارز و بروز تورم  42درصدی افزایش یافته اســت ،ســران قوا
مجبور شــدند به اجرای طرحی از جنس اصالحات اقتصادی رأی
دهنــد که میدانند اجرای آن نیاز به همراهی بدنه اجتماعی دارد.
آنها میدانستند که بدنه جامعه افزایش  50درصدی قیمت بنزین
سهمیهای و رشد  300درصدی نرخ آزاد را برنمیتابند اما انتخاب
بین بد و بدتر آنها را به این نقطه رسانده است که دست به درآمدزایی
از محل پرمصرفترین فــرآورده نفتی بزنند .حتی اگر طبق اعالم
دولت ،تمامی درآمد ریالی حاصل از افزایش قیمت بنزین به عنوان
کمکهزینه میان دهکهای نیازمند توزیع شود ،مسیر دیگری برای
کســب درآمد ارزی از محل صادرات بنزین گشوده خواهد شد .در
این طرح قیمت بنزین ســوپر بدون در نظر گرفتن ســهمیه برای

یارانه پرداختی بابت بنزین مصرفی در کشور طی سالهای  1394تا ( 1398قبل از گرانی اخیر)
سال

روزانه
(میلیون لیتر)

سالیانه
(میلیارد لیتر)

قیمت فوب
(دالر)

قیمت داخلی
(لیتر -تومان)

ارزش
(میلیارد دالر)

نرخ تسعیر
(تومان)

یارنه
(میلیارد دالر)

یارانه
(هزار میلیارد تومان)

1394

67.8

24.8

0.38

1000

9.41

3450

2.23

7.69

1395

74.5

27.2

0.36

1000

9.79

3600

2.24

8.05

1396

80.8

29.5

0.36

1000

10.61

3850

2.96

11.38

1397

89.1

32.5

0.42

1000

13.65

11000

10.71

117.76

1398

100

36.5

0.42

1000

15.33

11000

12.01

132.13

اثر افزایش قیمت بنزین بر دهکهای مختلف با فرض بنزین  2هزار تومانی
دهک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اثر مستقیم

1.9

2.2

2.4

2.5

2.8

2.6

2.6

2.6

3

1.8

اثر غیرمستقیم

1.3

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

1.9

اثر کل

3.2

3.6

3.9

4

4.4

4.2

4.3

4.3

4.8

3.7
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باید ابتدای ریسمان اجرای طرح سهمیهبندی سوخت و افزایش نرخ آن را در به نتیجه نرسیدن مذاکرات دیپلماتیک دانست .وقتی تالشها
برای توقف تحریم نفتی بینتیجه ماند ،صادرات بنزین به عنوان راهکار عبور از تنگنای مالی به میان آمد .با این حساب این بار اعمال سیاست
داخلی جایگزین سیاست خارجی شد.

JJنقش نرخ ارز
در مقاطعی از روزهایــی که قیمت نفت خام تا  30دالر در هر
بشکه تنزل کرده بود و بهای دالر در بازار آزاد ایران حول  3هزار و
 500تومان در نوســان بود ،فاصله قیمت بنزین با نرخ فوب خلیج
فارس کاهش یافته بود .در آن روزها آنچه قانون هدفمندی یارانهها
در سال  1387تکلیف کرده بود ،به دست آمد به طوری که فروش
قیمت این حامل انرژی به میزان  90درصد بهای فوب خلیج فارس
رقم خورد .حتــی در برخی مقاطع قیمت یک هزار تومانی بنزین
از نــرخ جهانی آن باالتر رفت .آن زمان ســخنی از یارانه پنهان به
میان نیامد .رفتهرفته قیمــت جهانی نفت افزایش یافت اما ضربه
اصلی زمانی وارد شــد که بهای دالر تا سه برابر پیش رفت .اعمال
تحریمهای اقتصادی به افزایش نرخ ارز انجامید و ارزش پول ملی
کاهــش یافت .دفتر اقتصاد کالن ســازمان برنامه و بودجه در این
مقطع گزارشی از یارانههای پنهان در اقتصاد ایران ارائه داد .هرچند
ارز نیمایی را مبنا قرار داد اما محاســبات آنها از یارانه پنهان 890
هــزار میلیارد تومانی حکایت دارد .بر این اســاس در بخش یارانه
پنهان غیربودجــهای مبلغ  649هزار میلیارد تومان برای کاالهای
اساسی ،دارو و انواع حاملهای انرژی محاسبه شد .در این گزارش
یارانــه پنهان به بنزین  123هزار میلیارد و  524میلیون تومان در
سال اعالم شد که با محاسبه قیمت  8هزار تومان برای دالر و نرخ
بنزین در فوب خلیج فارس به دســت آمد .این گزارشها روی میز
دولــت قرار گرفت تا به عنوان یکی از گزینههای تصمیمگیری در
اختیار سیاستمداران قرار گرفته باشد.
JJسابقه افزایش قیمت بنزین
بنزین که در ســال  1357با قیمت یک تومان به ازای هر لیتر
فروخته میشد ،در طول سالها چندین بار افزایش قیمت را تجربه
کرد تا اینکه در  24آبان امســال بنزین دونرخی شد و قیمت آزاد
آن به  3هزار تومان رسید .پیش از این تغییر ،بنزین در سال 1394
تکنرخی شده بود و قیمت هر لیتر آن هزار تومان بود .با احتساب
نرخ آزاد فعلی ،در  40سال گذشته قیمت بنزین  3هزار برابر شده

مقايسه سهم بخش هاي مختلف از مصرف انرژي در پنج دهه گذشته(درصد)

عمومي و تجاري

حملونقل

صنعت

كشاورزي

خانگي

50
۴5
۴0
35
30
25
20

15
10
5

13۴6
13۴8
1350
1352
135۴
1356
1358
1360
1362
136۴
1366
1368
13۷0
13۷2
13۷۴
13۷6
13۷8
1380
1382
138۴
1386
1388
1390
1392
139۴

آن  3500تومان اعالم شــده است .این موضوع نشان میدهد که
سیاستگذاری جدید با هدف کاهش مصرف بنزین سوپر به عنوان
بنزینی که امکان صادرات برای آن وجود دارد ،صورت گرفته است.
پیش از این نیز در ماههای گذشته بارها کمبود و نایابی بنزین سوپر
در جایگاههای سوخت احساس شده بود.
به نظر میرســد که ســران قوا با توجیه آزاد کردن روزانه 10
میلیون لیتر بنزین ســوپر به منظور صادرات و ارزآوری به اجرای
طــرح جدید بنزینی تــن دادهاند .هادی حقشــناس اقتصاددان
و اســتاندار فعلی گلســتان این هدف را از اعمال سیاست بنزینی
جدید مورد تأیید قرار میدهد .به گفته او ،امکان صادرات روزانه 10
میلیون لیتر بنزین سوپر فراهم میشود تا بخشی از بحران کسری
بودجه و کمبود درآمدهای نفتی جبران شود.
بنابراین باید ابتدای ریسمان اجرای طرح سهمیهبندی سوخت و
افزایش نرخ آن را در به نتیجه نرسیدن مذاکرات دیپلماتیک دانست.
وقتی تالشها برای توقف تحریم نفتی بینتیجه ماند ،صادرات بنزین
به عنوان راهکار عبور از تنگنای مالی به میان آمد .با این حساب این
بار اعمال سیاست داخلی جایگزین سیاست خارجی شد.

نمودار  .1مقايسه سهم بخشهاي مختلف از مصرف انرژي در پنج دهه گذشته (درصد)

0

افزایشكشور.
ترازنامه انرژي
مأخذ:
قیمت در دورههای مختلف اتفاق افتاد .اولین
اما این
است.
یگردد که
افزایش قیمت بنزین بعد از سال  57به سال  1359برم 
طبق محاسبات ارائه شده در جدول  ،1متوسط سهم بخش كشاورزي از مصرف نهايي حاملهاي
هر لیتر بنزین به  3تومان افزایش یافت 10 .سال گذشت و در طول
بود،به  4/2درصد در دهه 1386-1395
1346
-1355
در دهه
مشکالت 9درصد
گذشته از /5
دوراندر طول
انرژي
همراه
زیادی نیز
اقتصادی
دههکه با
پرتالطمپنججنگ
بنزین به
 1369نرخ
متوسط در
رشدو باالخره
نیافت
كاهشبنزین
نرخ
بخش5كشاورزي نيز همواره زير يك درصد
انرژي در
سال نهايي
مصرف
افزایشنرخ
يافته است.
 1374قیمت بنزین هم  2برابر
منفيسال
رسید .تا
برخيهرازلیتر
توماندربه ازای
بوده است.
سالها
و حتي
شد و با قیمت  10تومان عرضه شد.
توماندر پنج دهه گذشته لیتر
مصرف16
كشاورزيبهازهر لیتر
قیمت بنزین
1376
بعد از آن دوباره در
انرژي
بخش
سالسهم
جدول .1
متوسط
رسید که یعنی افزایشی  60درصدی را تجربه میکرد .در دهه 80
خام/درصد)
(واحد :ميليون بشكه نفت
سوخت
مصرف
كشاورزي
،83نهايي انرژي بخش
مصارف
مصارف بانهايي
كشوردر سالهای ،80
كلتورم
انرژينرخ
توجه به
نیز بنزین افزایشهایی را
زماني
خودروهاینرخ
متوسط
بنزین به سهم از مصرف
متوسط
سال نرخ
متوسط
 1380قیمت
متوسطاساس در
تجربه کرد .بر این
دوره89
 86و
در
ایرانی 7.7
لیتريانه
رشد سال
قیمت نهايي كل كشور
ایننهايي
مصرف
ساليانه
رشد سال
مصرف
 1383روی
نهاييیافت و تا
افزایش
رقم هر لیتر  38تومان
 9/5هر0/7 100
2
به11/
این86سال بنزین 9
1346اینکه در /0
-1355
کیلومتر
تومان8/برای هر
قیمت 80
ماند تا
ثابت
است0/1
9/7
21
/
9
5
/
3
224
/
6
1356
-1365
عرضه شد .باالخره عمر بنزین  80تومانی نیز به آخر رسید و
لیتر
-5/3
8/1
/0
/6
1366-1375
 31بنزین
البته
 5100تومان شد.
 1386قیمت/3هر396لیتر بنزین
در سال
-2/9
4/8
31/8
5/2
682/5
1376-1385
در این سال فقط افزایش قیمت نداشت و ماجراهای دیگری را نیز
1/0
4/2
45/0
2/0
1077/8
1386-1395
سر گذاشت .کل داستان از سال  1385شروع شد؛ زمانی که
پشت
مأخذ :همان.

7.7

جزئیات یارانه پنهان دولت -میلیارد تومان

براساس آخرين آمار ترازنامه انرژي كشور در سال  ،1395بخش خانگي بيشترين مصرفكننده انرژي در
39900

یارانه کاالهای اساسی

كشور بوده و سهم بخش كشاورزي از كل مصرف نهايي انرژي كشور به  4/3درصد رسيده است (نمودار .)2
یارانه دارو

10260

گاز طبیعی

279163

برق

9990

فرآوردههای نفتی با احتساب هزینههای انتقال ،توزیع و فروش

310113

بنزین

123524

نفت سفید

10488

نفت گاز (گازوئیل)

129703

نفت کوره

14249

گاز مایع

12426

سوخت هوایی و سوخت جت

8661

مجموع

649000
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راهربد

6

برابر
ایرانیها 6برابر
میانگینجهانی
سوخت مصرف
میکنند

مسئوالن و نمایندگان مجلس مشغول چیدن ساز و کارهایی برای
استفاده از کارتهای هوشمند بنزین بودند .در اسفند سال 1385
کمیسیون تلفیق مجلس دونرخی شــدن بنزین برای سال آینده
را تصویب کرد .بنا شــد رانندگان وســايط نقلیه و موتورسواران از
اردیبهشت سال  1386با استفاده از کارت هوشمند ،سوختگیری
و از ابتدای خرداد نیز بنزین را با شکل سهمیهبندیشدهاش دریافت
کنند .اول خرداد از راه رســید ،کارتهای ســوخت توزیع شد ،اما
سهمیهبندی بنزین انجام نشد .خردادماه روزهای پرتالطمی برای
جایگاههای سوخت کشور بود .تعلل دولت در اعالم میزان سهمیه
بنزین خودروهای شــخصی موجب شد تا صفهای طویلی مقابل
جایگاهای سوخت ایجاد شود .رانندگان بیم این را داشتند که یک
تصمیم ناگهانی درمورد بنزین گرفته شود ،بنابراین اجازه نمیدادند
مخزن سوخت اتومبیلشان حتی  5لیتر کم شود .آنها نمیخواستند
سهم مصرف بنزین وسایل نقلیه در سال97

486

21%
21%
8%

میلیونلیتر
مصرف روزانه
بنزین در چین

61%

8%
6%

61%

6%

4%
4%

وانت

تاکسی

موتور سیکلت

کامیون و کامیونت

سواری

وانت

تاکسی

موتور سیکلت

کامیون و کامیونت

سواری

ارزانفروشهای بنزین

ونزوئال 1 :سنت
دارنده بزرگترین منابع نفتی ثابتشده جهان ،کمترین قیمت بنزین را دارد .در این کشور بحرانزده
هر لیتر بنزین تنها  1ســنت یعنی یکصدم دالر آمریکا قیمت دارد .به پول ما یعنی تقریباً 110
تومان.
سودان 13 :سنت
یکی دیگر از تولیدکنندگان نفت دنیا هم قیمت بنزین پایینی دارد و هر لیتر آن را تقریباً معادل
 1500تومان میفروشد.
ایران 20 :سنت
ایران سومین بنزین ارزان دنیا را دارد .البته نوسانات قیمت دالر هم باعث شده تا در همین یکی ،دو
سال اخیر ،قیمت سوخت در ایران زیادی باال و پایین برود .بر اساس نرخ دالر در بازار آزاد و محاسبه
میانگین قیمت  2250تومانی برای هر لیتر بنزین ،االن هر لیتر بنزین در ایران  20سنت قیمت دارد.
کویت 34 :سنت
کشور کوچک و ثروتمند حاشیه خلیج فارس که روی دریایی از نفت خوابیده هم بنزین را ارزان
میفروشد .هر لیتر بنزین در کویت تقریباً  3800تومان قیمت دارد.
الجزایر 35 :سنت
کشور نفتخیز شمال آفریقا هم از ارزانفروشهای بنزین در دنیا است و هر لیتر را حدود 3900
تومان به مردمش میفروشد.
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بنزین ارزان را از دســت بدهند .همین موجــب باال رفتن یکباره
میزان مصرف ســوخت در کشور شد .سهمیهبندی ناگهانی بنزین
در ســاعات پایانی  5تیرماه آن هم در شرایطی که اعالم شده بود
تا مردادماه بنزین سهمیهبندی نمیشود ،شوک تازهای بود و البته
از همان ساعات هم بازتابهای چنین اقدام ناگهانی قابل مشاهده
شد .بر این اساس بنزین سهمیهای  100تومان و بنزین آزاد 400
تومان قیمتگذاری شد.
همان شب اعتراضها باال گرفت و چندین جایگاه سوخت کشور
آتش زده شد و به اموال آنها تعرض شد .سهمیهبندی و عرضه بنزین
دونرخی در سالهای بعدی نیز ادامه یافت .بنزین در سال  89نیز
با افزایش قیمت روبهرو شــد که اوج گرانی بنزین به شمار میآمد.
بنزین با دو نرخ سهمیهای و با قیمت  400تومان و دیگری آزاد و با
قیمت  700تومان عرضه میشد.
در سال  93و در دولت حسن روحانی ،قیمت بنزین سهمیهای
به  700تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید .این گامی
بود برای رسیدن به بنزین تکنرخی و در سال  94نیز بنزین به طور
کلی تکنرخی و بساط سهمیهبندی آن برچیده شد.
از اواخر سال  1396نیز زمزمههایی برای افزایش قیمت بنزین به
 1500تومان در سال  1397شنیده میشد .اما این اتفاق رخ نداد
و همچنان گمانهزنیها برای افزایش نرخ بنزین در سال آینده ادامه
داشت تا اینکه در  24آبان  1398موج جدید افزایش قیمت بنزین
اینبار با تصمیم سران قوا از راه رسید .بار دیگر نظام سهمیهبندی
احیا شد .قیمت بنزین ســهمیهای با  50درصد افزایش به 1500
تومان رسید و قیمت آزاد نیز  3هزار تومان اعالم شد که رشد قابل
توجهی نسبت به قیمت قبلی محسوب میشود .اعمال این سیاست
در شرایطی که انتظار و همراهی عمومی را به دنبال نداشت ،مسائل
امنیتی زیادی را موجب شــد .این نرخ اما پایــدار ماند چه آنکه
محاسبات سران قوا در شرایط جنگ اقتصادی اینگونه رقم خورده
بود .در کنار افزایش قیمت بنزین طرح پرداخت نوعی یارانه جدید
به راه افتاده است که طبق اعالم دولت به  60میلیون نفر پرداخت
میشود.
JJتجربه قبلی سهمیهبندی و همراهی همهجانبه
در ســال  1386طرح سهمیهبندی بنزین اجرا شد بنزین 100
تومانی فقط برای ســهمیههای اعطایی اعتبار داشت .نرخ آزاد به
 400تومان افزایش یافت .همان زمان هم نارضایتیهایی ابراز شد
امــا در روزهایی که درآمدهای نفتی دولت فزونی يافته بود و هنوز
تحریمها شدت نگرفته بود ،دست دولت برای اعمال سیاستهای
اصالحی باز بود چراکه از افول ارزش پول ملی و نرخ تورم باال خبری
نبود .در آن روزها فضای عمومی اقتصاد و شرایط اجتماعی ،چندان
مقاومتی در برابر این تصمیم نداشت .در سال  1389نیز که اجرای
طرح هدفمندی یارانهها اجرا شــد ،شرایط به دشواری آبان 1398
نبود .آن روزها نرخ تورم به واســطه سیاستهای اقتصادی دولت
افزایش یافته بود اما هنوز از تحریمهای نفتی و افزایش چندبرابری
نرخ ارز خبری نبود .طرح هدفمندی یارانهها با حمایت همهجانبه
نهادهــای حاکمیتی اجرا شــد .از ماهها قبل ،انتشــار مطالب و
اظهارنظرهای انتقادی از سوی شورای امنیت کنترل شد و رسانهها
در این زمینه هشدارهایی را دریافت کردند .حتی برآوردهای مراکز
پژوهشی درباره تبعات اجرای این طرح اجازه انتشار نیافت به طوری

در مقاطعی از روزهایی که قیمت نفت خام تا  30دالر در هر بشکه تنزل کرده بود و بهای دالر در بازار آزاد ایران حول  3هزار و  500تومان در
نوسان بود ،فاصله قیمت بنزین با نرخ فوب خلیج فارس کاهش یافته بود .در آن روزها آنچه قانون هدفمندی یارانهها در سال  1387تکلیف کرده
بود  ،به دست آمد به طوری که فروش قیمت این حامل انرژی به میزان  90درصد بهای فوب خلیج فارس رقم خورد.
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که هنوز هم در سایت مرکز پژوهشهای مجلس ،گزارش «برآورد
آثار تورمی اصالح قیمت حامل انرژی در دو حالت فشــار هزینه و
فشــار تقاضا در دو گزینه یکباره و پلکانی» برچسب «صرفاً جهت
اطالع نمایندگان» دارد و انتشار آن آزاد نشده است.
زمینه بــه طور کامل برای آغاز پرداخــت یارانه نقدی در برابر
افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین فراهم شد .اینگونه
سعی شــد تا همراهی اجتماعی برای طرح بزرگی که نام جراحی
اقتصــادی بر آن نهاده بودند ،جلب شــود .بنابراین افزایش قیمت
بنزین و ســایر حاملهای انرژی در کنار تدابیر اندیشیدهشــده با
کمترین مشــکل امنیتی اجرا شد .آن زمان رئیسجمهور وقت در
همه ســخنرانیهای خود اعالم میکرد که  30درصد از غنیترین
افراد جامعه 70 ،درصد یارانه انرژی را دریافت میکنند و او با طرح
هدفمندی یارانهها میخواهد این موازنه را اصالح کند .بعدها احمد
توکلی که آن زمان نماینده مجلس بود ،آمار رئیسجمهور در زمینه
مصرف یارانه را غیرواقعی دانســت اما آن طرح با یارانه  45هزار و
 500تومانی اجرا شــد و قرار بود ساالنه پیش رود تا اینکه قیمت
حاملهای انرژی به  90درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد .اما بعد
از ســال  ،1390معادالت دیگری در فضای سیاســی و به تبع آن
اقتصاد کالن ایران رقم خورد .تحریمهای نفتی و بانکی از راه رسید
و جهش نرخ ارز آغاز شــد .دالر از محدوده  1200تومان تا 3600
تومــان پیش رفت و تعدیل نرخ حاملهای انرژی با قیمت جهانی،
اعداد بزرگی را به دست میداد .از این رو بود که با توجه به جهش
نرخ تورم و از دســت رفتن سرمایه اجتماعی ،ادامه جراحی اقتصاد
عملیاتی نشد.
JJمصرف سوخت در ایران
ایران را یکی از پرمصرفترین کشوهای جهان در مصرف سوخت
میدانند .مصرف باالی خودروهای ســواری در کنار کامل نبودن
چرخه حمل و نقل عمومی و همچنین سطح فرهنگی شهروندان
در استفاده از وسیله نقلیه شرایط را برای مصرف باالی سوخت در
ایران مهیا ساخته است .طرح جدید بنزینی نیز با عنوان مدیریت
مصرف سوخت رونمایی شده است اما سوابق افزایش قیمت بنزین
نشــان داده است که رشــد قیمت تنها به طور مقطعی در مصرف
بنزین اثر میگذارد بنابراین نمیتوان هدف اصلی یک طرح اصالحی
در اقتصــاد را به نتایج کوتاهمدت گــره زد .آنچه به عنوان کاهش
مصرف سوخت مطرح میشود تنها مربوط به مقطعی کوتاه و مربوط
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به بنزین ســوپر است که شاید بتواند کشور را در درآمدزایی ارزی
کمک کند .در این صورت میتوان این موضوع را به عنوان توجیه
سیاستمداران برای زمان خریدن در مذاکرات بینالمللی ،پذیرفت
اما نمیتوان از آن به عنوان هدف یک طرح اصالحی با این تبعات
ســنگین اجتماعی ،یاد کرد چراکه اهداف چنین طرحهایی باید
بلندمدت و حداقل در یک دوره یکســاله مورد ارزیابی قرار گیرد.
در شــرایطی که اقتصاد ایران ،زیست دائمی با تورم داشته است و
با افزایش قیمتها غریبه نیست ،قیمت جدید بنزین بعد از مدتی
برای شهروندان عادی میشود و رویه مصرف خود را به حالت قبل
بازمیگردانند .طرح اصالح یارانه حاملهای انرژی طرحی اقتصادی
و اجتماعی اســت اما نحوه مصرف بنزین یک مسئله فرهنگی به
حساب میآید .بررسی دورههای افزایش قیمت بنزین نشان میدهد
که میزان مصرف با یک مکث دوباره به روند صعودی بازگشته است.
فهرست جهانی تعداد وســایل نقلیه در کشورهای دنیا نشان
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میلیونلیتر
متوسطمصرف
روزانه بنزین در
ایران

گرانفروشهای بنزین
زیمبابوه 3.31 :دالر
کشور عجیب و غریب آفریقایی که سالها توسط رابرت موگابه اداره شد و باالترین نرخ تورم تاریخ را
تجربه کرده ،گرانترین بنزین دنیا را دارد .نکته عجیب اینکه زیمبابوه خودش منابع نفتی عظیمی دارد
اما قادر به استفاده از آن نیست .هر لیتر بنزین در زیمبابوه اکنون حدود  38هزار تومان قیمت دارد.
هنگکنگ 2.06 :دالر
کشور کوچک جنوب شرق آسیا که تحت مالکیت چین است دومین بنزین گران دنیا را دارد .در
هنگکنگ که از متراکمترین نقاط دنیا است هر لیتر بنزین تقریباً  24هزار تومان است.
موناکو 1.98 :دالر
شاهزادهنشین کوچک اروپایی که جمعیتش کمی بیشتر از  37هزار نفر است با  212هزار دالر یکی
از باالترین درآمدهای سرانه دنیا را دارد و البته سومین بنزین گران دنیا .هر لیتر بنزین در موناکو
 23هزار تومان است.
والیس و فوتونا 1.9 :دالر
جزیرهای کوچک در اقیانوس آرام و نزدیک استرالیا که ک ً
ال  15هزار نفر جمعیت دارد بنزین را گران
میفروشد که خب کام ً
ال طبیعی است .هر لیتر بنزین در این جزیره تقریباً  22هزار تومان است.
نروژ 1.84 :دالر
کشور مرفه و پولدار اروپایی که از تولیدکنندگان مهم نفت دنیا است هر لیتر بنزین را حدود 21
هزار تومان به مردمش میفروشد.
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راهربد
میدهد ایران حتی در میان  50یا  60کشور اول هم از نظر سرانه
تعداد خودرو قرار ندارد اما از نظر مصرف ســوخت جزو کشورهای
اول در دنیــا به شــمار میآید .این ردهبندی جهانی که در ســال
 2015منتشر شــده مشخص میکند که کدام کشورها بیشترین
تعداد وســایل نقلیه را دارند .در این فهرست مشخص شده که به
ازای هر هزار نفر جمعیت چند اتومبیل در هر کشور موجود است.
 _________________________________________________ 10مركز ژپوه
کامیونشاه ممجلیس شورا
شودياوسالمي
البته این خودروها شامل سواری ،ون ،اتوبوس و
موتورسیکلتها از آن مستثنا شدهاند.
شكل  .5روند نرخ رشد ساليانه مصرف بنزين طي سالهاي  1381تا 1398
روند نرخ رشد ساليانه مصرف بنزين طي سالهاي  1381تا 1398
15
1۰
5

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

۰
51۰-

 _________________________________________________ 8مركز ژپوهشاه مجلس شورا
15ياسالمي
-

مأخذ :محاسبات تحقيق.

شكل  .4نسبت هزينه  40ليتر بنزين به متوسط درآمد ماهيانه خانوار در كشورهاي مختلف
نسبت هزينه 40ليتر بنزين به متوسط درآمد ماهيانه خانوار در كشورهاي مختلف

 .4وسايل نقليه بنزينسوز

درﺻﺪ

طبق آمار موجود ،حدود  61درصد بنزين توسط خودروهاي سواري 21 ،درصد توسط وانتها 8 ،درصد
توسط تاكسيها  6 ،درصد توسط موتورسيكلتها و  4درصد توسط كاميون و كاميونتها مصرف ميشود.
شكل  .6سهم وسايل نقليه بنزيني از كل مصرف بنزين در كشور سال 1397
كاميون و كاميونت
%4

موتور سيكلت
%6

تاكسي
%8

وانت
سواري

%21

%61

مأخذ :وزارت نفت.
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 قاچاق سوخت :سوخت قاچاقشده مقداري از سوخت توزيع شده در كشور است كه از نظر آماري

جزء مصرف داخلي منظور ميشود ،اما درواقع در داخل كشور به مصرف نرسيده و بهطور غيرقانوني از
كشور خارج ميشود .قاچاق سوخت آمار مصرف داخلي را دچار ابهام ميكند؛ بنابراين مصرف داخلي
كشور همواره كمتر از مقداري است كه در آمار مصرف ذكر ميشود.

از نظر سرانه تعداد خودرو به ازای جمعیت ،سان مارینو در رتبه
اول است که  1263خودرو به ازای هر هزار نفر جمعیت خود دارد.
بعد از آن به ترتیب موناکو ،نیوزيلند ،ایسلند ،آمریکا ،لیختناشتاین،
لوکزامبورگ ،اســترالیا ،مالتا ،برونئی ،ایتالیا و کانادا قرار دارند .اما
ایران در رده هشــتاد و یکم این ردهبندی ایستاده است .به ازای هر
هزار نفر  178خــودرو در ایران وجود دارد .تعداد کل خودروها نیز
طبق این ردهبندی که در ســال  2015انجام شده به  14میلیون
یرسد.
دستگاه م 
در فهرست منتشر شده ،کشوری که از نظر تعداد خودرو با ایران
تقریباً برابری میکند ،ترکیه است .ترکیه در سال  2015معادل 15
میلیون خودرو داشته است .سرانه مصرف خودرو نیز در این کشور به
ایران شبیه است .یعنی در سال  2015به ازای هر هزار نفر جمعیت
 199خودرو در این کشــور است .در سال  2019ترکیه حدود 20
میلیــون خودرو دارد که با تعداد خودروهــا در ایران تقریباً برابری
میکند .جمعیت ترکیه نیز  82میلیون نفر است .یعنی از این نظر
نیز با ایران در یک رده میایستد.
در ترکیه  15شــرکت خودروســازی وجود دارد که ساالنه 1.7
میلیون خــودرو تولید میکنند .ترکیه یکی از واردکنندههای نفت
و سوخت به شــمار میآید و ساالنه  40میلیارد دالر در این کشور
صرف واردات این انرژیها میشود .بخش حمل و نقل  20درصد از
کل ایــن انرژی را مصرف میکند .بنابراین با توجه به وارداتی بودن
ســوخت ،تولید خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و تولید کربن
دی اکســید کمتر در دستور کار این کشــور قرار دارد .مالیاتهای
سنگینی که روی ماشینهای سواری اعمال شده است ،باعث شده
ترکیه بیشــترین میزان مالیات وســایل نقلیه را در اروپا بگیرد که
خود باعث کاهش خرید وسایل نقلیه در مقایسه با دیگر کشورهای
اروپایی میشود.
یهــا روزانه  8.9میلیون لیتر بنزیــن مصرف میکنند.
ترکیها 
مصرف بنزین ایران در ســال  1397معادل  87.9میلیون لیتر در
روز بوده است .یعنی ایرانیها با داشتن جمعیتی یکسان با ترکیه و
تعداد خودروهای تقریباً یکسان 10 ،برابر این کشور بنزین مصرف
میکنند .رشد مصرف بنزین در ایران نسبت به سال  1390معادل
 46درصد بوده اســت ،در حالی که در ترکیه مصرف بنزین کاهش
یافته و به جایش استفاده از خودروهای با سوخت دیزلی  100درصد
افزایش یافته است .ترکیه جزو کشورهایی با بیشترین قیمت بنزین
در دنیاست .هر لیتر بنزین در این کشور  6تا  6.5لیر ترکیه قیمت
دارد کــه با نرخ هر لیر  2300تومان ،میشــود هر لیتر حدود 14
هزار تومان .اما از آن طرف ایران پیش از افزایش جدید نرخ بنزین،
سومین کشور با بنزین ارزان بود.
امروز مصرف سوخت در خودروهای ترکیه از میانگین  5.5لیتر به
ازای هر  100کیلومتر ،به مصرف  5.3لیتر به ازای هر  100کیلومتر
کاهش یافته اســت .این در حالی است که متوسط مصرف سوخت
خودروهای تولیدی ایران در سال گذشته ،حدود  7.7لیتر در 100
کیلومتر بوده است.
JJپيشنيازهاي اصالحات يارانه انرژي
كاهش يارانه اعطايي به بخش انرژي تجربهاي است كه بسياري
از كشــورهاي جهان آن را از ســر گذراندهاند .تجربههايي كه هم
شكســتها و هم موفقيتهايي را به همراه داشته است اما در ايران

ترکیهایها روزانه  8.9میلیون لیتر بنزین مصرف میکنند .مصرف بنزین ایران در سال  1397معادل
 87.9میلیون لیتر در روز بوده است .یعنی ایرانیها با داشتن جمعیتی یکسان با ترکیه و تعداد خودروهای
تقریبا یکسان 10 ،برابر این کشور بنزین مصرف میکنند.
ً

برای غلبه بر موانع ،برنامههای خاصی را در راهبرد اصالح یارانههای
انرژی خود گنجاندهاند .در این زمینه میتوان به طراحی استراتژی
جامع با اهداف روشن و بلندمدت ،تعیین استراتژی ارتباطی شفاف
با ذینفعان ،رعایت تدریج و مرحلهبندی در افزایش قیمتها ،ایجاد
شرکتهای دولتی کارآمد ،در نظر گرفتن اقدامات حمایتی -جبرانی
برای فقرا و سیاستزدایی از مکانیزم قیمتها اشاره کرد.
تجربــه اندونزی در زمینــه کاهش یارانههای انــرژی ،بیش از
 11مرحله اقدام برای اصالحات را نشــان میدهد .از میان تمامی
تالشهــای صورتگرفته بهمنظــور اصالح یارانههــای انرژی این
کشــور در دوره  1997تا  ،2004شکســت و ناکامــی و در دوره
 2005تــا  ،2013تا حدی موفقیت و کامیابی در اصالح یارانههای
لیتر
انرژی را تجربه کرده است .بررســی تجربه اندونزی طی سالهای
سرانه مصرف
 2005الی  ،2013گویای آن اســت که دولت این کشــور با ارائه
روزانه بنزین در
مجموعه راهبردهای غیرقیمتی همزمان با کاهش یارانههای انرژی،
تركيه
همچون ارائه بستههای جبرانی و حمایتی برای حمایت از خانوارها
________________________________
________________________________________ 19
و بنگاهها ،اجرای طرح جایگزینی مصرف نفت ســفید با گاز مایع
و ایجــاد کمپینهای اطالعاتی برای انتشــار اطالعــات در زمینه
اعتراضات،هاي نفتي ،بنزين 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 ،به همراه
طبيعي ،فراورده
مداوميارانه گاز
اجرایاي از
هايدرهزينه
اصالحات،دهك
جدول  .2سهم
اصالحات ،کاهش
توانســته
نسبتیارانهها
اقتصادی اصالح
اجتماعی و
يارانه به هزينه كل خانوار
اثربخشیانرژي و
افزایشاز يارانه
مندي آنها
مقبولیت بهره
ایجاد درصد
بخشکند.
موفقدرعمل
کسری
منديمعنایگازکاستن
بهره به
نسبت يارانه به
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 در بخش درصد بهرهمندي
بودجه،بنزين
هاي نفتي
میزانورده
طبيعيازدر فرا

چند نوبت اصالحات يارانهاي در دســتور كار قرار گرفته اســت كه
هركدام با ناكاميهايي همراه بوده است .اولين تجربه با عنوان طرح
تعديل اقتصادي در نيمه نخست دهه  70و دولت آيتاهلل هاشمي
رفسنجاني اجرا شد .با جهش نرخ تورم به واسطه كاهش يارانههاي
دولتي ،فرمان توقف طرح تعديل صادر شد تا حمله به حذف يارانه
از اقتصاد ناكام بماند .بعدها از آن حمله به عنوان حمله كور ياد شد
چراكه همه شرايط براي اجراي طرح مهيا نشده بود.
پس از آن در دولت اصالحات گامهای بیشــتری برای حاکمیت
اقتصاد غیردولتی برداشته شد و در این راه فضای کسب و کار برای
فعاالن بخش خصوصی وضعیت مناسبتری پیدا کرد .در این دوره
به طور تدریجی ،کاالهای کوپنی کاهش یافت و اصالح قیمت انرژی
در دستور کار قرار گرفت .افزایش قیمت بنزین به  80تومان در این
دوره اتفاق افتــاد كه گام مهمي در جهت كاهش يارانه اعطايي در
اين بخش بود.
مهمترين طرح در اين زمينه اما در سال  1389با تصويب قانون
هدفمندي يارانهها از راه رســيد .قرار بود بر اساس آن بودجه دولت
نفس راحتي بكشــد و درآمدهايش افزايش يابد اما پرداخت يارانه
نقدي همگاني به پاشــنه آشــيل آن قانون بدل شد تا دومين گام
براي آزادسازي اقتصاد نيز به هدف اصلي نرسد .هزينههاي اجتماعي
زيادي براي ايــن طرح صورت گرفت اما تمامــي منابع حاصل از
حملونقل خانوار از يارانه انرژي هزينه كل خانوار
حملونقل
افزايش دستهجمعي قيمت حاملهاي انرژي صرف پرداخت يارانه دهك هزينهاي بخش خانگي در بخش خانگي
ها
5/33يارانه
ناكامي هدفمندي
نقدي  45هزار و  500توماني شد تا نهتنها بودجه دولت منتفع نشود
15
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این
از
حاکی
ها
ه
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هدفمندســازی
قانون
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كه بخشهاي توليدي كه طبق قانون قرار بود كمكهايي دريافت
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6/89
2/41
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6/26
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دهك دوم
درست
شناسایی
عدم
مانند
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این
که
است
حقیقت
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9
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قانون،
این
اجرای
محل
از
تولید
بخش
سهم
پرداخت
مانند
به
كه
طرحــي
كرد.
قلمداد
انــرژي
يارانه
اصالح
جديــد به
12
9/90
11/69
7/81
9/45
9/99
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خودروها
پیمایش
شده
ن
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به
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و
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ه
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تمامي
است
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ها
ه
ياران
هدفمندكردن
 10/02در ایران 11
14/57
8/91
9/10
10/02
دهك ششم
دستیابی
هدفمندی
سیاست
ارزیابی عملکرد
بازمانده است.
11
11/99
12از منظر 16/22
/27
11/84
11/80
نيازمند اختصاص يابد .همچنان پاشــنه آشيل اجراي اين طرحها دهك هفتم
90
متوسط
طور
به
كه
دهد
ي
م
نشان
قانون،
در
شده
ن
تعیی
اهداف
پابرجاست .هنوز دولتها موفق نشدهاند شناخت كاملي از وضعيت دهك به
9
11/99
16/02
14/63
13/66
11/34
هشتم
نقدی
های
ت
پرداخ
به
ها
ه
یاران
هدفمندسازی
مصارف
کل
از
درصد
اقتصادي خانوادهها به دســت آورند .فرمهــاي اطالعات اقتصادي
8
12/56
14/42
16/76
12/08
12/38
دهك نهم
سیاست
که
گرفت
نتیجه
توان
ی
م
رو،
ن
ازای
اســت.
یافته
اختصاص
خانوار در اواخر دهه  80تكميل شــد اما نتوانست شفافيت زيادي
5
14/82
10/54
24/87
15/71
14/43
دهك دهم
نسبت .به شناسایی اصابت عادالنه یارانه
اجرا
مرحله
در
هدفمندی
ايجاد كند .هنوز هم دولت دهكها و صدكهاي درآمدي و هزينهاي مأخذ :مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي1398 ،
به گروه هدف با ناکامی مواجه است.
را به درستي نميشناسد به همين دليل بخش سياستهاي حمايتي
به عنوان يكي از اركان اصالحات يارانه انرژي ،همچنان در اجرا لنگ
خانواره كل خانوار
كلهزين
هزينهبه
نسبتبهيارانه
انرژي و
خانوار
مندي
نمودار  .21درصد بهره
نسبت يارانه
يارانهانرژي و
خانوارازاز يارانه
مندي
درصد بهره
ميزند و اصالحات را ناكام ميگذارد .اگر شفافيت اطالعاتي وجود
داشته باشد ،اصالحات اقتصادي ميتواند به عدالت بيشتر منجر شود
و رضايت عمومي را به دنبال داشته باشد اما بدون اين پيشنيازها،
طرحهاي اصالحات اقتصادي با نارضايتي عمومي همراه ميشود.

0.1
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JJتجربه اندونزي در اصالحات يارانه
تجارب جهانی اصــاح یارانههای انرژی در  22کشــور جهان
حاکی از آن اســت که موانعی پیشروی اصالحات ازجمله فقدان
اطالعات در خصوص حجــم یارانهها ،عدم اعتبار دولت ،نگرانی در
خصوص اثرات معکوس حذف یارانهها بر خانوارهای فقیر ،در تضاد
بــودن اصالحات با منافع گروههای بهرهمنــد از وضعیت موجود و
اثرات معکوس حذف یارانههای انــرژی بر تورم ،رقابت بینالمللی
و نوســانات قیمت داخلی انرژی و مسائل اينچنيني ،اجرای برنامه
اصالحات را در بسیاری از کشورها پرهزینه و چالشبرانگیز ساخته
اســت .بر این اساس کشــورهای موفق در اصالح یارانههای انرژی،

دهم

نهم

هشتم

هفتم

ششم

درصد بهرهمندي خانوار از يارانه انرژي

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

نسبت يارانه به هزينه كل خانوار

مأخذ :همان.
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درصد بهرهمندي دهكهاي مختلف از يارانه گاز طبيعي و فراوردههاي نفتي در نمودار نشان داده
شده است .بيشترين بهرهمندي از يارانه گاز طبيعي مربوط به دهك دهم با  15درصد و كمترين آن
مربوط به دهك اول با  5درصد است .همچنين دهك دهم  16درصد يارانه فراوردههاي نفتي و دهك
اول  5درصد آن را به خود اختصاص دادهاند.

راهربد

13

هزارکیلومتر
میانگینساالنه
پیمایش خودروها
در اروپا

7.9

میلیونتومان
سرانه یارانه پنهان
در سال  98شامل
یارانه ارزی به
کاالهای اساسی و
انرژی

21

میلیونتومان
سهم خانوار دهک
دهم (غنی) از
یارانههای پنهان
در سال 98
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دولت با افزایش قیمتها انتظار کاهش عمده در مصرف انرژی
را داشت ،در عمل نیز طبق اطالعات ترازنامه انرژی ،کاهش مصرف
برخی حاملهای انرژی مثل بنزین و نفت ســفید در سال نخست
اجرای قانون مشــاهده شد اما نتایج بررسی حاکی از دستاوردهای
اندک در زمینه کاهش مصرف اســت و در برخی موارد نظير نفت
کوره و گازوئیل ،مصرف انرژی مانند ســالهای گذشــته ،روندی
افزایشی داشته اســت .همچنین ،باید توجه داشت که این میزان
کاهــش در مصرف حاملهــای انرژی در عمل ناشــی از اقدامات
تکمیلی دولت نظیر اعمال طرح ســهمیهبندی و کاهش سهمیه
خودروهای سواری و همچنین راهاندازی سامانه هوشمند سوخت و
کنترل توزیع سیلندرهای گاز مایع بوده و به اندازه کافی چشمگیر
و قابل اتکا نیست ،که به کاهش پایدار در مصرف حاملهای انرژی
بینجامد زیرا کشــشپذیری تقاضای حاملهای انرژی نســبت به
تغییرات قیمت بسیار اندک اســت بنابراين وارد شدن شوکهای
قیمتی بــر حاملهای انــرژی میزان مصرف ایــن حاملها را در
کوتاهمدت کاهش میدهد اما این روند کاهشــی موقتی اســت و
مصــرف در بلندمدت به روند قبلی خود برمیگردد ،مگر آنکه در
کنار اعمال سیاســتهای قیمتی ،راهکارهای غیرقیمتی همچون
اصالح الگوی مصرف و حمایت دولت از اصالح ســاختار صنایع و
تولید در دستور کار قرار گیرد.
JJروشهای جهانی برای آزادسازی قیمت انرژی
گزارش ســال  2019صنــدوق جهانی پــول از تخصیص یارانه
سوختهای فســیلی در جهان نشان میدهد کشــورهای جهان تا
ابتدای ســال  2018نزدیک به  2.5تریلیارد دالر را به طور ســاالنه
صرف یارانه سوختهای فسیلی کردهاند که این مبلغ با  6.5درصد از
تولید ناخالص جهانی برابری میکند .همچنین این مبلغ نیم تریلیارد
دالر بیشتر از مبلغ یارانه سوخت جهانی نسبت به سال  2015اعالم
شدهاســت .به گفته این صندوق ،اگر کشورهای جهان در همان سال
 2015که مبلغ یارانه جهانــی درحدود  4.7تریلیارد دالر بود ،به آن
توجه میکردند و قیمت سوخت را به حدی کارآمد میرساندند ،میزان
دیاکســیدکربن در جهان  28درصد کمتر میشد و آمار مرگ و میر
ناشی از آلودگیهای کربنی نیز  46درصد کاهش پیدا میکرد.
براســاس این گزارش ،بزرگترین تخصیصدهندگان یارانه به
بخش ســوخت کشورهای چین ،آمریکا ،روســیه ،اتحادیه اروپا و
هندوستان هســتند .در میان این کشورها ،اقتصادهای بزرگی که
خود از منابع نفتی برخوردارند ،مانند آمریکا ،یارانه سوخت خود را
به بخش اکتشاف نفت اختصاص میدهد که همین موضوع باعث
میشــود قیمت بنزین در این کشــور پایینتر از بسیاری از دیگر
کشورهای مالک نفت باشــد .قیمت بنزین در هر کشور براساس
فاکتورهایی مانند تولید داخلی نفت ،ظرفیت پاالیشگاههای ملی،
یارانه ،مالیات و دیگر عوامل تعیین میشــود و آزاد بودن بازارهای
یک کشور نسبت به کشــوری دیگر لزوماً به معنی حقیقی بودن
قیمــت بنزین نخواهد بود .برای مثال نــروژ به عنوان پانزدهمین
تولیدکننده بزرگ نفت در جهان ،یکی از باالترین ســطوح مالیات
بر کربــن را دارد و همین موضوع بر قیمت بنزین در این کشــور
تأثیــر گذاشتهاســت و آن را به مبلغی درحدود ســه برابر قیمت
بنزین در آمریکا رساندهاست .در واقع در کشورهایی با اقتصادهای
توسعهیافته ،قیمت بنزین براساس هزینه اجتماعی کربن یا مالیات
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بر کربن تعیین میشود ،معیاری که اقتصاددانان برای تخمین آسیب
افزوده شدن هر تن دیاکسید کربن به اتمسفر تعیین کردهاند.
براساس گزارش طرح ابتکاری یارانه جهانی درحدود  50کشور تا
سال  2018سطوح مختلفی از تحوالت در حوزه یارانه سوختهای
فسیلی را در بخشهای اکتشاف ،تولید و مصرف اعمال کردهاند که
در نهایت به کاهش یارانه ســوخت در سرتاسر جهان منجر شود.
براساس این گزارش ،کشــورهای برزیل ،مکزیک ،اکوادور ،مغرب،
الجزایر ،ایران ،آنگوال ،هند ،پاکستان ،کویت ،کنیا و چندین کشور
دیگر در حوزه یارانه مصرف سوخت و بنزین تحوالتی ایجاد کردهاند.
این تغییرات سیاستگذاری در کشورهای کانادا و آلمان در حوزه
تولید و در کشورهای چین ،آرژانتین و اوکراین در هردو زمینه تولید
و مصرف گزارش شدهاند .اما براساس سازمان جهانی انرژی ،اعمال
این تحوالت نیز تاکنون نتوانســته تأثیــر قابل توجهی در کاهش
میزان یارانه سوخت در جهان بگذارد.
در راســتای کاهــش تخصیص یارانه به بخش ســوخت ،روند
آزادسازی بازار بنزین در چندین کشور جهان از سالهای پیش آغاز
شدهاست .برای مثال در کشور امارات که از دیگر کشورهای مالک
نفت جهان به شمار میرود ،از ســال  2015و با آغاز طرح تحول
قیمت بنزین ،قیمت این سوخت دیگر به صورت ثابت توسط دولت
تعیین نشــده و به صورت ارزیابی ماهانه میانگین قیمت جهانی و
هزینههای عملیاتی تعیین میشــود .تا پیش از اجرای این طرح،
قیمــت یک لیتر بنزین در پمپبنزینها در حدود  1.83درهم بود
اما پس از اجرای طرح آزادسازی قیمت بنزین و برداشته شدن یارانه
سوخت ،قیمت بنزین  44درصد افزایش پیدا کرد.
با وجود نگرانیهایی که مصرفکنندگان در این منطقه از خود
بروز دادند ،اقدام امارات به سرعت از سوی بسیاری از دیگر کشورهای
عرب مالک نفت تکرار شد .وزارت اقتصاد عمان برنامههایی را برای
آزاد ســازی بازار بنزین تا پایان ســال  2015ارائه داد و عربستان،
بزرگترین اقتصاد و تولیدکننده نفت خام در منطقه ،چند ماه پس
از امارات قیمت بنزین را  66درصد افزایش داد تا کسر بودجه خود را
از محل بنزین تأمین کند .با اینهمه ،شهروندان در کشورهای عربی
همچنان به دلیل مولد نفت بودن کشورهایشان از نرخ پایین مالیات
بر سوخت بهره میبرند .همچنین در کشورهایی مانند عربستان،
باوجود افزایش بهای سوخت ،شهروندان از کمکهزینههای ماهانه
دولتی بهرهمیبرند ،برای مثال در سال  2017عربستان در راستای
پشتیبانی از شــهروندانش در برابر افزایش هزینههای زندگی13 ،
میلیارد دالر بودجه کمکهزینه درنظر گرفت.
از روند آزادســازی قیمت بنزین در چین به عنوان سیزدهمین
تولیدکننــده نفت جهان کــه درعین حال یکــی از بزرگترین
واردکننــدگان محصــوالت نفتی جهــان نیز به شــمار میرود،
چندین سال میگذرد و تا به امروز پیشرفتهای فراوانی ،از جمله
مقرراتزدایی از قیمتها در بعضی حوزهها ،دسترسی شرکتهای
ثانویه به بازار سوخت ،و رویکرد ممتد به تمرکززدایی از زیرساختارها
در این زمینه بهدســت آوردهاســت .انگیزه اصلی از آغاز تحول در
بازار ســوخت در چین افزایش رقابــت در میان تامینکنندگان و
مصرفکنندگان در بــازار و در عین حال اطمینان از کارآمدبودن
تخصیص منابع اعالم شدهاست .شکستن انحصار شرکتهای دولتی
در بخش بنزین و امکان ورود شرکتکنندگان دیگر در این بازار از
اهداف دیگر این طرح به شمار میرود.

اقتصادهای بزرگی که خود از منابع نفتی برخوردارند ،مانند آمریکا ،یارانه سوخت خود را به
بخش اکتشاف نفت اختصاص میدهد که همین موضوع باعث میشود قیمت بنزین در این کشور
پایینتر از بسیاری از دیگر کشورهای مالک نفت باشد.

چرخه باطل نظام یارانهای و توزیع پول
کمک دولت باید در جهت سالمسازی بازار باشد
شرکتهای داخلی ما نیاز به تکنولوژی مدرن ،سرمایه ریسکپذیر،
مواد خام و قطعات وارداتی دارند و ما برای دســتیابی به این مواد خام
نیازمند صادرات هستیم که تنها با تعامل سازنده با دنیا قابل دستیابی
است .زمانی که چنین تعاملی نداریم روشن است که تولید داخلی پا
نمیگیرد و ســرمایهگذاری هم صورت نمیگیرد .یکی از تبعات این
موضوع مواجه شــدن دولت با کســری بودجه است که برای تأمین
هزینههایش سیاستهای کام ً
ال شناختهشدهای را به کار میگیرد .واضح
است وقتی نتواند نفت صادر کند باید مالیات بیشتری بگیرد یا عوارض
را باال ببرد و اوراق مشــارکت بفروشد که همه اقدامات اینچنینی به
ضرر مردم است .همه این اقدامات یعنی تورم در آینده ،فشار اقتصادی
بر مردم و کاهش قدرت خریدشان که به فقیرتر شدنشان میانجامد.
بنابراین مسئله اساسی این است که دولت نباید کاری کند که مردم
نتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند .برعکس باید کاری کند که
عالئم اقتصادی پایدار باشند .در واقع بهترین راه برای اینکه یک جامعه
توسعه پیدا کند این است که دولت مردم را به حال خود رها کند و از
فعالیتهای اقتصادی و دخالت در امور اقتصادی دست بکشد و روی
نظم و قانون و امنیت کار کند که از هر چیزی برای جامعه مهمتر است.
شرایطی را به وجود آورد تا مردم به طور خودانگیخته با هم داد و ستد
داشــته باشند .اگر دولت در اقتصاد مداخله نکند بازار به طور طبیعی
قیمتهایی را تعیین میکند و بین افــراد مختلف رابطهای را برقرار
میکند تا آنها بدون دردسر بتوانند با هم معاشرت و داد و ستد داشته
باشند .بدین ترتیب صلح و آرامش برقرار میشود .سالهاست که ورود
دولت در اقتصاد موجب شــده تا منافع عدهای تأمین شود و عدهای
دیگر متضرر شوند .شرایط بحرانی اقتصادی موجود که منجر به فقیرتر
شدن و بیکارتر شدن مردم شده بر این موضوع صحه میگذارد که این
سیاست دولت غلط و شکستخورده است .دولت باید بپذیرد که کارش
مداخلهگری نیست و باید به عنوان یک داور عمل کند .البته یکی از
دالیلی كه این قدرت را به دولت داده درآمدهای نفتی اســت که باید
شرکت نفت از سوی نهادی مستقل اداره شود تا بتواند برای نسلهای
آینده سرمایهگذاری تولیدی انجام دهد و از بودجه دولت جدا شود .چرا
که تا زمانی که دولت پول دارد به مردم وعدههایی مانند فقرزدایی ،رشد
اقتصاد و کنترل تورم میدهد در حالی که نیازی به چنین قولهایی
که در رســالت و توان دولت نیست ،وجود ندارد .کسی نباید از دولت
انتظاری داشته باشد.
نظام یارانهای و توزیع پول از سوی دولت از اساس معنایی ندارد و
به هیچ عنوان به نفع نیازمندان قابل اصالح نیست .دولت باید شرایط
را به گونهای رقم بزند که مردم خودانگیخته کارهایشان را انجام دهند.
باید به سمتی پیش رویم که دولت خود را از کسبهگری برهاند و کارها
را بــه مردم واگذار کند .در وضعیتی که همه چیز به صورت طبیعی
پیش رود همه برای خود موقعیتی پیدا میکنند که بیکار نشوند .کار
دولت باید ریشهیابی علت فقر و بیکاری باشد تا بتواند در جهت نابودی
آن قدم بردارد .اگر بررسی نکنیم که چرا مردم و شرکتها به یارانه نیاز

دارند تزریق بیهدف پول معنایی ندارد و هیچ کارایی در بهبود و تغییر
شرایط ندارد .پرداخت نقدی یارانهها نهتنها فقر را ریشه کن نمیکند
بلکه افراد سالم را نیز بیمار میکند .چون چنین پرداختی عم ً
ال این
معنا را القا میکند که نیازی به کار کردن وجود ندارد چون دولت به
شــما پول میدهد .چهکسی این قدرت را به دولت داده که از عدهای
پول بگیرد و به عده دیگری بدهد .بر چه اساسی دولت چنین حقی
دارد که به عدهای ظلم کند؟ در مجموع اگر شرایط دولت به گونهای
بود که قصد کمک داشت باید کمک او در جهت سالمسازی بازار باشد.
کاری کند افراد توانمند شوند تا بتوانند وارد بازار شوند و کار کنند .کار
دولت توزیع پول نیســت چون اثرات تورمی دارد و منجر به کسری
بودجه میشود .پولی که به خاطر تورمی که ایجاد میکند بعد از دوره
کوتاهی هم آب میشود و از بین میرود .مشکالت مردم فقیر آنقدر
زیاد اســت که پرداخت چنین پولی عم ً
ال دردی از آنها دوا نمیکند.
چرا که دولت قادر نخواهد بود پا به پای تورم یارانه را افزایش دهد .به
طور مثال آیا با  3برابر شدن قیمت بنزین ،یارانهها  3برابر شده؟ اینکه
دولت قیمتها را باال میبرد و در مقابل یارانهها را برای عدهای دو برابر
میکند کاری بیمعنی است.
یارانه واقعی این اســت که بیکاران صاحب کار شوند .چون بدین
طریق صاحب درآمد میشوند .با این کار دولت هم میداند پولی که
هزینه میکند دقیقاً به دست چه کسی میرسد .اما اینکه به صورت
کور و در قالب دهکها آن را توزیع کند هیچ کمکی به اصل موضوع
نمیکند چون معلوم نیست این کمکها به کجا میرود .برای پایدار
ماندن اقتصاد ایران و ثبــات آن نباید اقدامات موقت انجام داد .هنر
دیپلماســی یعنی اینکه سیاستهایی به کار برند تا مردم را در رفاه
نگه دارند و انگیزه و امید بدهند .اگر دولت واقعاً به دنبال این اســت
که مشــکالت مردم را حل کند باید یک تعامل سازنده با دنیا داشته
باشد تا بتواند از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی ،تولید داخلی را
راه بيندازد و نفت صادر کند تا ما چنین مشکالتی نداشته باشیم.
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راهربد
افزایش قیمت بنزین بر تورم و تولید کشور اثر مستقیم دارد
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بنزین به عنوان یکی از حاملهای انرژی اثرگذاری بســیاری در
زندگی اجتماعی ،اقتصادی مردم کشــورمان دارد .تمام کشورهای
دنیا از مزیتهای نســبی خود استفاده کرده و اقتصاد کشورشان را
مدیریت میکنند .ایران کشور پهناوری است که یکی از مزیتهای
نسبی آن ،داشــتن انرژی ارزان است .این مزیت نسبی میتواند با
مدیریت صحیح ،هدایت و تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی شــود.
طرح مباحثی چون بنزین گران یا ارزان استداللی است که در دنیای
امروز جواب نمیدهد .آنچه که مهم است تعیین قیمت حاملهای
انرژی به خصوص بنزین به صورت منطقی است .منطقی کردن به
این معنی است که محاسبه کنیم قیمت انرژی به دست آمده چقدر
است و چه مقدار از قیمت آن را دولت برای این مزیت نسبی پرداخت
میکند و چه مقدار از آن را مردم پرداخت میکنند.
امروز باید ســؤال کرد قیمت حاملهای انرژی با توجه به قیمت
تمام شده آن برای عرضه به مردم در داخل و صادرات آن به خارج از
کشور منطقی است یا خیر؟ اگر بنزین را در ایران به قیمت تمام شده
آن عرضه کنیم تردیدی نیست که سرمایهگذاری خارجی در کشور
صورت نخواهد گرفت و تعداد گردشگران کاهش خواهد یافت چرا
که غیر از تنوع اقلیمی ،آب و هوایی و سایر جاذبههای گردشگری و
سرمایهگذاری ،مزیت نسبی دیگر کشور ما انرژی ارزان آن است که
متاسفانه به این موضوع کسی توجه نمیکند.
در حــال حاضر ما بنزین را به قیمت فــوب خلیج فارس صادر
میکنیم که این صادرات به  ۲۰تا  ۲۵میلیون لیتر در روز رســیده
اســت .همچنین در بورس انرژی هر تــن بنزین بین قیمت ۵۲۰
تا  ۵۷۰دالر عرضه میشــود .امــا در صورتی که از منظر داخلی به
شاخصهای اقتصادی نگاهی بیندازیم ،به خوبی مشخص میشود که
تغییرات در کاالهای اساسی مانند آب ،برق ،بنزین و سایر نهادههای
تاثیرگذار در قیمت پایهای زندگی مردم را زمانی میتوان ایجاد کرد
که تأثیر و عارضه آن بر زندگی مردم بررسی شود .بنابراین تغییرات
شاخص قیمت بنزین و سایر فرآوردهها منوط به محاسبه میانگین
سبد هزینه خانوار و میانگین درآمد خانوار در چارچوب سبد مدیریتی
اقتصادی کشور است.
بر این اساس یکی از پرسشهای مهم این است که بنزین چند
درصد از سبد اقتصادی خانوار را تشکیل میدهد؟ جمعیت کشور
حدود  ۸۲میلیون نفر اســت و  ۲۵میلیون خودرو داریم که از این
تعداد حدود  ۲۰میلیون آن خودروی شخصی است و تعدادی که به
صورت مداوم در حرکت هستند در باالترین پیک مصرف حدود ۶۰
درصد و یا  ۱۲میلیون خودرو در کشور است .میزان مصرف بنزین
این تعداد خودرو حدود  ۲برابر میانگین جهانی اســت که بخشی
از آن به خاطر تکنولوژی خودروهاســت و بخشــی عدم استاندارد
بنزینهاست اما با این همه ،مسئله اصلی کشور مصرف بنزین ۱۲
میلیون خودرو نیست بلکه حاکمیت ملی و اقتصاد جامعه از اشتغال،
تولید تا قیمت تمام شده را در بر میگیرد.
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JJخنثی کردن اثر روانی با سیاست جبرانی
از سوی دیگر تأثیر افزایش قیمت بنزین از نظر مدیریت روانی،
رفتاری آثار سوء در جامعه است که در چند هفته اخیر بعد از افزایش
این مسئله مشاهده کردیم .قیمت بنزین نباید از  ۵۰درصد میانگین
نرخ تورم افزایش پیدا میکرد .زیرا در زمینه سوخت جنبه روانی آن
حاکم است و باید آن را در نظر گرفت .بنابراین تصمیم افزایش قیمت
بنزین که توسط روسای سه قوه اتخاذ شد ،آینده اقتصاد انرژی ایران
را به سمت و سویی میبرد که به نوعی اجرای سیاستهای جبرانی
را طلب میکند .در بررسیهای چند هفته اخیر خود به این نتیجه
رسیدم که آثار افزایش حاملهای انرژی و همینطور سیاستهای
جبرانی که دولت در حال حاضر در پیش گرفته است اثر مستقیمی
بــر متغیرهای اقتصادی ایران دارد .اگر نگاهی کالن به این موضوع
داشته باشیم باید در ابتدا ،بررسی نسبت به یارانههای انرژی در جهان
داشته باشیم و اینکه این یارانهها با چه هدفهایی اجرا میشوند .از
جملــه این موارد میتوان به حمایت از خانوارهای کمدرآمد ،حفظ
اشــتغال و امنیت انرژی (که گهگاه برخی کارشناسان در کشور در
خصوص آن صحبت به میان میآورند) اشــاره کرد .در این میان اما
«حمایت از تولیدات ملی» یکی از بخشهای مورد اهمیت ارائه یارانه
انرژی است که در اولویت بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار دارد.
موضوعی که در کشور ما نیز باید مدنظر قرار بگیرد.
هرچند در هر کشوری با روش خاصی این موارد اعمال میشود
اما در ایران ،روش ما با تمام دنیا متفاوت اســت .یکی از رایجترین
شیوهها در جهان تعیین قیمت انرژی پایینتر از بازار آزاد است .وقتی
تجربه کشورهای مختلف و نظر اساتید علم اقتصاد را بررسی میکنیم
بهخوبی مشخص میشــود که اینگونه یارانهها ابزار مناسبی برای
هدفهایی که برنامهریزی شدند ،نیستند.
به نظر من این موارد مشــکالت بیشتری چون افزایش مصرف،
اتــاف منابع ،قاچاق و مفاســد اقتصادی را به وجود آورده اســت.
یکی از نکات مهم این است هنگامی که به سمت و سوی مباحثی
چون ســهمیهبندی میرویم ،تراز تجاری انرژی کشور که براساس
یک روند برنامهریزی تهیه شده است ،دچار اختالل میشود .توازن
بودجه دولت نیز بــه طریق اولی تحت تأثیر این تراز تجاری انرژی
قرار میگیرد .یکی از مباحث داغ حال حاضر کشــور این است که
بازتوزیع منابع به نفع کدامیک از سه گروه کمدرآمد ،متوسطدرآمد
یا پردرآمد است؟
در اینجاست که یک سری از طرحهایی که در بخش خصوصی
زحمت بســیاری در خصوص آنها کشیده شده تا به سمت و سوی
آنها برویم از جمله طرحهای توسعه انرژی تجدیدپذیر یا تغییر در
روشهــای تولید یا بهکارگیری فناوریهای جدید (از آنجا که یک
سری فناوریهایی داریم که بازدهی پایین انرژی دارند) مورد تغییر
قرار میگیرند .از همه مهمتر بحث سرمایهگذاری برای مصرف بهینه
انرژی و جلوگیری از کاهش بازده اقتصادی عوامل سرمایه است.

تصمیم افزایش قیمت بنزین که توسط روسای سه قوه اتخاذ شد ،آینده اقتصاد انرژی ایران را به سمت و سویی میبرد که به نوعی اجرای سیاستهای
جبرانی را طلب میکند .در بررسیهایی که در چند هفته اخیر داشتم به این نتیجه رسیدم که آثار افزایش حاملهای انرژی و همینطور سیاستهای جبرانی که
دولت در حال حاضر در پیش گرفته است اثر مستقیمی بر متغیرهای اقتصادی ایران دارد.

در صورتی کــه یارانه حاملهای انرژی را در قالب اجرای طرح
هدفمندســازی یارانهها حذف کنیم ،به خوبی مشاهده خواهیم
کرد که این موضــوع اثراتی را روی متغیرهای اقتصادی ما یعنی
ســمت عرضه و تقاضای انرژی میگذارد .در حال حاضر کســی
به این موضوع نمیپردازد .جای تأســف دارد که بهرغم اســاتید،
کارشناسان و مدیران خوبی که در کشور وجود دارد ،هیچکس به
بررسی متغیرهای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد در حوزه انرژی
کاری ندارد .به نظــرم میآید که امروز یک ضرورت جدی علمی
در این خصوص داریم .بر همین اســاس کشورمان به یک الگوی
اقتصادســنجی کالن در این زمینه نیاز دارد تا بتوان اثرات اجرای
این طرحی را که اجرا شده است در متغیرهای اقتصاد کالن بررسی
کــرد .اینکه این متغیرها چه تحوالتی را در این مقطع زمانی که
اقتصاد نامطلوبی داریم به جا میگذارد .اقتصاد ما در برخی بخشها
بیمار و فلج ،و در بعضی بخشها نیز به انتهای خط رسیده است.
پیشبینی این موارد نیازمند یک مکانیزم اســت .این مکانیزم نیز
تعریف شیوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی چون
تولید ،تورم ،مصرف ،سرمایهگذاری ،بودجه دولت و از همه مهمتر
تراز تجاری است که اص ً
ال به آن توجهی نمیشود .به نظر من آثار
سیاســتهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی
به ویژه در بخش خصوصــی باید مورد توجه قرار بگیرد اما دولت
چشمش را بسته و نمیبیند.
به نظر من امروز باید توجه خود را به این موضوع معطوف کنیم
که افزایش قیمت بنزین در حوزه انرژی کشور بدون سیاست جبرانی،
و این افزایش به همراه سیاست جبرانی چه تفاوتهایی دارند و این
تفاوتها را باید برای مردم روشن کرد .وقتی این تفاوت روشن نشود
نتیجه آن تورمی است که به صورت مستقیم در تمام گزینهها ایجاد
و این تورم موجب افزایش قیمتها میشــود .در چنین شــرایطی
موفقیت طرح اصالح قیمت حاملهای انرژی مختل میشود ،مگر
اینکه تغییر در اقتصاد انرژی با اجرای سیاستهای جبرانی همراه
باشد که در سیاســتهای دولت چنین موضوعی اص ً
ال دیده نشده
است .بر این اساس پیشنهاد میشود سیاستهای تعرفه عرضه برای
ارتقاي بهرهوری تولید مدنظر قرار بگیرد.
از سوی دیگر بررسی ترازنامه انرژی نشان میدهد عرضه سرانه
انرژی در ده ســال گذشته یعنی سال  1387به میزان  23/9درصد
بوده اما در سال  1397به  55/3درصد رسیده که نشان از رشد جدی
دارد .بهرغم روشی که در تغییر قیمت گذاشتند افزایش مصرف انرژی
این روزها شــتاب گرفته است .بنابراین باید توجه داشت که درآمد
ســرانه مردم چقدر و تأثیر این افزایش چقدر است .کاهش قیمت
حقیقی انرژی باید محاسبه شود و از همه مهمتر راندمان تجهیزاتمان
مورد تجدیدنظر قرار بگیرد .از سوی دیگر اگر امروز بحث بر سر بنزین
و گازوئیل است اما باید به سایر اقالم و مواد پایه انرژی نیز اندیشیده
شــود .در حال حاضر قدمت ناوگان حمل و نقل ما معضل بزرگی
اســت .در این حوزه ایران  1/3برابر ناوگان منطقه به مصرف انرژی
میپردازد .بر این اساس تاکید دارم که تجربه کشورهای ترکیه ،هند،
چین و پاکستان در این خصوص را باید بررسی کنیم ،این کشورها
همگی مصرف سرانه بسیار پایینتری نسبت به ایران دارند .شدت
مصرف انرژی در ایران  5/7برابر میانگین مصرف جهانی اســت که
همه این موارد سؤال جدی پیش روی ما قرار میدهد.
بحث شدت مصرف انرژی شاخصی برای سنجش کارایی انرژی

اســت که برای به دست آوردن این عدد باید مصرف نهایی انرژی را
بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کرد .اما مسئوالن دولتی بدون توجه
به این مباحث افزایش اینچنین قیمت بنزین را رقم زدند که تبعات
بسیار جبرانناپذیری را بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.
به تصور من در اتخاذ هرگونه تصمیمی باید به مزیتهای نسبی
کشور توجه داشت که انرژی یکی از این موارد است .با این حال این
مزیت نســبی باید به مزیت رقابتی تبدیل شود تا در نهایت مزیت
رقابتی نیز به ارزش افزوده اقتصادی منجر شود .از این زاویه باید به
موضوع انرژی نگریست .بنابر مطالعات شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ،در یک دوره آزمایشــی سقف مصرف خودروها
را  250لیتر در ماه در نظر گرفتند .نتایج نشــان داد تنها  7درصد
خودروها  250لیتر مصرف انرژی داشتند 93 .درصد زیر این رقم بود
و  50درصد خودروها زیر  100لیتر مصرف انرژی داشتند .در صورتی
که دولت قصد دارد سیاست حمایتی در بخش انرژی را حذف کند
باید سیاست جبرانی را مدنظر قرار دهد .سیاست جبرانی و حمایتی
در ابتدا برای اقشــار کمدرآمد است که یک سیاست ضروری است.
اگر بخواهیم عامل مهم موفقیت سیاست انرژی در بخش بنزین را
شناسایی کنیم باید در سه دوره کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،به
سیاست رعایت درآمد اقشاری که در پایینترین سطح اقتصادی قرار
دارند ،توجه شود .در بسیاری از کشورها اثر افزایش حاملهای انرژی
بر رفاه خانواده مورد سنجش قرار میگیرد .در بررسی این کشورها
این اثر در رفاه خانواده عمدتاً منفی بوده اســت اما در تولید بنگاهها
اثر مثبت داشته است.
در هر صورت افزایش یکباره حاملهای انرژی به خصوص بنزین
ضریب تاثیرش در بدترین شرایط  13تا  15درصد است و در بهترین
شرایط بین  5تا  8درصد است .از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین
بر کل اقتصاد ما  4/49درصد تأثیر خواهد داشــت که این موضوع
بر افزایش شــاخص هزینه خانوار  5/3درصد تأثیر خواهد گذاشت.
بنابراین براســاس سناریوی قیمت تعیینشده برای بنزین به نظرم
میرســد که شاخص قیمت مصرفکننده به  6/5درصد و شاخص
قیمت تولیدکننده نیز به  6/65درصد خواهد رسید .در هر صورت در
تحقق این مهم و رعایت عدالت اجتماعی میتوان درآمد ملی حاصل
از فروش نفت و مشتقات آن را به ثروت ملی تبدیل کرد.

در صورتی که
یارانه حاملهای
انرژی را در قالب
اجرای طرح
هدفمندسازی
یارانهها حذف
کنیم،بهخوبی
مشاهده خواهیم
کرد که این
موضوع اثراتی را
روی متغیرهای
اقتصادی ما یعنی
سمت عرضه و
تقاضای انرژی
میگذارد .در حال
حاضرکسی
به این موضوع
نمیپردازد

نکتههایی که باید بدانید
[تغییرات شاخص قیمت بنزین و سایر فرآوردهها منوط به محاسبه میانگین سبد هزینه
خانوار و میانگین درآمد خانوار در چارچوب سبد مدیریتی اقتصادی کشور است.
[قیمت بنزین نباید از  ۵۰درصد میانگین نرخ تورم افزایش پیدا میکرد .زیرا در زمینه
سوخت جنبه روانی آن حاکم است و باید آن را در نظر گرفت.
[یکی از نکات مهم این است كه هنگامی که به سمت و سوی مباحثی چون سهمیهبندی
میرویم ،تراز تجاری انرژی کشور که براساس یک روند برنامهریزی تهیه شده است ،دچار
اختالل میشود.
[بحث شدت مصرف سوخت شاخصی برای سنجش کارایی انرژی است که متاسفانه
مسئوالن دولتی بدون توجه به این مباحث افزایش اینچنین قیمت بنزین را رقم زدند.
[در بسیاری از کشورها اثر افزایش حاملهای انرژی بر رفاه خانواده مورد سنجش قرار
میگیرد .در بررسی این کشورها این اثر در رفاه خانواده عمدت ًا منفی بوده اما در تولید بنگاهها
اثر مثبت داشته است.
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راهربد
شاخصهای اقتصادی همپای سیاستهای دیگر پیش نرفت

تغییر رویکرد انکاری

در طول سالهای پس از انقالب اسالمی سیاستهای
مختلفی در بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی اتخاذ شده که برخی سیاستها نتایج مثبتی
را به همراه داشــته اســت .در این میان سیاستهایی
نیز اتخاذ شــده که زمینه گالیه و انتقاد مردم را ایجاد
کرده است .اقتصاد یکی از اصلیترین بخشهایی است
که مردم همواره نظرات و گلهمندیهایی نسبت به آن
محمود دودانگه
داشتهاند چراکه این حوزه ارتباط اساسی با زندگی مردم
اقتصاددان
دارد و تغییر در هریک از سیاســتها ،تأثیر مستقیم
بــر زندگی مــردم دارد .در دورههای مختلف وقتی به
سیاستهای اقتصادی نگاهی اجمالی بیندازیم به خوبی مشاهده میشود که شاخصهای
اقتصادی نتوانســته همپای سیاســتهای دیگر پیش برود و در نتیجه این سیاستها
نتوانســته رضایت مردم را جلب کند .از جمله این سیاســتها میتوان به اجرای قانون
هدفمندی یارانهها اشاره کرد .هرچند در این میان نمیتوان شرایط ناشی از تحریمها و اثر
این موضوع بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما در هر صورت شرایط به گونهای پیش رفته
کــه امروز دخل و خرج مردم با هم همخوانی ندارد .هنگامی که هزینهها از درآمد مردم
پیشی میگیرد قطعاً رضایت عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی که دولتها دنبال
میکنند ،کاهش پیدا میکند.
عالوه بر این هنگامی که مردم با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند
آشکار شدن فساد اقتصادی برخی متولیان هرچند اندک نیز بر اعتماد عمومی مردم اثر
میگذارد .در چنین شرایطی وقتی سیاستی مانند تغییر قیمت بنزین رخ میدهد ،زمینه
بروز انتقادات اجتماعی نسبت به چنین سیاستهایی را ایجاد میکند ،چرا که تغییر در
قیمت انرژی اثر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم دارد.
در واقع افزایش قیمت بنزین دو بعد اثرگذاری دارد ،بعد اول اثر واقعی بر قیمت برخی
از کاالها و خدمات اســت که عددش بسیار محدود است .بنابر اظهارات مسئوالن بانک
مرکــزی این موضوع حدود  ۴تا  ۵درصد اثر بر تورم کل دارد .بنابراین اگر کارشناســی
درســت و دقیقی صورت بگیرد ،میتوان گفت که اثر افزایش قیمت بنزین بر شاخص
قیمت مصرفکننده زیر  ۴درصد است .در این میان اما موضوع مهم تورم انتظاری ناشی
از چگونگی اجرای این سیاســت است .در صورتی که مدیریت مناسبی بر بازار کاالها و
خدمات اعمال نشود ،طبیعتاً بخشهای مختلف به لحاظ افزایش انتظارات و توقعاتی که
دارند ،عمل میکنند و در چنین شرایطی عددی بیش از آنکه اثر واقعی قیمت بنزین
اســت ،روی کاالها و خدمات اعمال میشــود که نیازمند نظارت و مدیریت قوی است.
بنابراین مدیران و مسئوالن مربوطه باید این دو بعد را در کنار هم مدیریت کنند .بر این
اســاس بهتر است که دستاندرکاران با اصناف ،تولیدکنندگان و نهادهایی که به نوعی
درگیر این موضوع هستند جلساتی را برگزار کنند تا بر مبنای صحیح علمی افزایش قیمت
بنزین در خدمات و کاالها اعمال شود.
یکی دیگر از نکات مهم و اثرگذار بعد از افزایش قیمت بنزین این اســت که سیستم
نظارتی ما نباید اجازه دهد بیش از آنچه که توافق شده و مبنای کارشناسی است قیمت
کاالها و خدمات افزایش پیدا کند چرا که این موضوع زمینه شکلگیری تورم انتظاری را
ایجاد میکند .جای تأسف دارد که در شرایط کنونی مسئوالن و مدیران دولتی به جای
تمرکــز بر نظارت و ارائه آگاهیهای عمومی در این خصوص رویکرد انکاری را در پیش
گرفتهاند و به دنبال آن هیچ افزایش قیمت در کاالها و خدمات را برنمیتابند و به شدت
40
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موضوع افزایش قیمتها را زیر ســوال میبرند و تاکید دارند هیچ افزایشی نباید صورت
بگیرد .در حالی که این رویکرد درست و منطقی نیست زیرا دولت به عنوان عرضهکننده
انحصاری کاالیی چون بنزین وقتی قیمــت آزاد این کاال را افزایش میدهد نباید توقع
داشــته باشــد که این افزایش به میزان واقعی در قیمت کاالها و خدمات اعمال نشود؛
دولت به عنوان متولی باید اجازه دهد که قیمتها متناسب با واقعیت و به میزان درست و
کارشناسی افزایش یابد .اولین جهتگیریاي که باید اصالح شود تغییر رویکرد اجباری و
دستوری است چرا که نتایج مثبتی را در پی ندارد و نمیتواند اهداف مدنظر سیاستگذار
را عملی کند؛ چهبسا که پیامدها و آثار مخرب دیگری همچون کمفروشی و تخلف داشته
باشد .در چنین شرایطی شــاهد افزایش قیمتها به صورت غیرواقعی خواهیم بود که
اجحاف در حق مصرفکننده است.
اولین نکته این است که باید شفاف باشیم و در بخش منابع و مصارف سیاستهای
ما کام ً
ال روشن باشد .یعنی اگر قرار است قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد ،مردم باید
بدانند قرار است از محل این افزایش چه خدماتی ارائه شود و سهم آنها چیست؟ مردم باید
بدانند پولی که از جیبشان خرج میشود در جایی دیگر دوباره به خودشان بازمیگردد .اگر
شفافسازی صورت بگیرد بسیاری از مشکالت کاهش پیدا میکند .در همین هدفمندی
یارانهها میتوانیم انواع سیاستها را به کار ببندیم .اینکه قیمت بنزین برای همه 1500
تومان باشــد عادالنه نیســت .چون که در حال حاضر برخی خانوادههای متمول دارای
چندین خودرو هستند که قطعاً میزان مصرف باالتر بنزین را طلب میکند حال آنکه
برخی دیگر یک خودرو دارند یا اص ً
ال خودرویی ندارند؛ اینکه هردو گروه قیمت یکسانی
پرداخت کنند در نتیجه بهرهمندی آنها از یارانه سوخت یکسان نیست .بنابراین به جای
افزایش یکنواخت قیمت ،باید برای هر خانواده سهمیهای در نظر گرفت و غیر از آن را با
قیمت باال عرضه کرد زیرا این به عدالت نزدیکتر است .در ضمن نباید فراموش کرد که
کسب درآمد دولتها از انرژی در همه کشورها امری مرسوم است اما سیاستها باید به
گونهای اتخاذ شود تا هم دولت منابع مدنیازش را کسب کند هم اینکه به طبقات پایین
فشاری وارد نشود .اما متاسفانه نظام و سیاستهای اقتصادی در طول چند دهه گذشته
پاسخگوی انتظارات مردم نبوده است .بنابراین باید ضمن شفافسازی به اصالح سیاستها
و مبارزه بیامان و بدون مصالحه با فساد اقتصادی در هر سطحی پرداخت تا از این طریق
اعتماد عمومی شکل بگیرد و شاهد همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی باشیم.

نکتههایی که باید بدانید
[سیستم نظارتی ما نباید اجازه دهد بیش از آنچه که توافق شده و مبنای
کارشناسی است قیمت کاالها و خدمات افزایش پیدا کند.
[در صورتی که مدیریت مناسبی بر بازار کاالها و خدمات اعمال نشود،
شاهد افزایش توقعاتی خواهیم بود که به تورم انتظاری ختم میشود.
[مسئوالن و مدیران دولتی در حال حاضر به جای تمرکز بر نظارت و ارائه
آگاهیهای عمومی در این خصوص رویکرد انکاری را در پیش گرفتهاند.
[مردم باید بدانند قرار است از محل افزایش قیمت بنزین چه خدماتی
ارائه میشود و سهم آنها چیست؟
[ب هجای افزایش یکنواخت قیمت ،باید برای هر خانواده سهمیهای در نظر
گرفت و غیر از آن را با قیمت باال عرضه کرد زیرا این به عدالت نزدیکتر
است.

در صورتی که دولت با نگاه درآمدی به تغییر نرخ بنزين پرداخته باشد این پرسش مطرح میشود که این افزایش درآمد قرار است به چه صورت هزینه و به چه اموری
اختصاص داده شود .اگر اثر این افزایش بر کاهش مصرف سوخت مدنظر بوده که تحقق این هدف تنها از طریق مدیریت و اصالح الگوی مصرف انرژی ممکن است .و عامل
سوم یعنی اثر افزایش بر کاهش قاچاق سوخت نیز به دلیل تفاوت نرخ ارز همچنان جذابیت این موضوع را کاهش نمیدهد.

اصالح قیمت حاملهای انرژی بیموقع انجام شد

اثرسنجی بنزین بر معیشت
این روزها بحث افزایش قیمت بنزین و مقایسه قیمت آن
در ایران با کشورهای دیگر بسیار داغ شده است .درست
اســت که قیمت تمامشــده انرژی در جهان باالتر از آن
عددی است که مردم کشورمان از آن استفاده و پرداخت
میکنند اما مسئله اساســی آن است که اصالح قیمت
حاملهای انرژی باید سالها قبل که نرخ تورم کمتر بود و
جامعه قدرت پذیرش بیشتری داشت ،اجرایی میشد .زیرا
آلبرت بغزیان
در آن دوره قدرت خرید مردم نیز باالتر بود و بحرانهای
اقتصاددان
اقتصادی بر کشور حاکم نبود.
اینکه دولت یکشبه بدون اطالعرسانی و آگاهیبخشی
به مردم و زمینهسازی نرخ جدید بنزين را اعالم میکند ،مشخص است که شوک عظیمی
را به جامعه وارد میکند که حاصل آن انتقادات و اعتراضات مردمی است .از سوی دیگر باید
ظرفیت معیشــتی مردم برای ورود یک فشار دیگر سنجیده شود .در شرایط کنونی که به
واســطه تحریمهای خارجی و افزایش نرخ ارز ،کشور در وضعیت نابسامان اقتصادی به سر
میبرد و همین موضوع اثر جدی بر معیشت مردم داشته اینکه مجموعه قوا تصمیم میگیرند
و دولت نیز ناگهانی نرخ بنزین را دستکاری میکند یعنی توجه یا آگاهی نسبت به شرایط
اجتماعی و اقتصادی مردم کشــور وجود ندارد .از سوی دیگر وقتی صحبت از اصالح قیمت
حاملهای انرژی میشود باید توجه جدی به دستمزدها و قدرت خرید مردم نیز صورت بگیرد.
مهمترین مسئله بعد از افزایش نرخ ،اثر آن بر وضعیت معیشتی مردم است .بنابر تجربه
دورههای گذشته در این خصوص ،در نتیجه سهمیهبندی و افزایش نرخ بنزین ،طبقات متوسط
و پایین جامعه اثر منفی جدی از این سیاستها خواهند دید ،حال آنکه طبقات باال چنین
احساســی را نخواهند داشت .از آنجا که نمیتوان موضوع را بدون توجه به ابعاد ریز مسئله
مورد خوانش قرار داد ،ضروری اســت که اهداف این طرح مورد تحلیل قرار بگیرد .مواردی
همچون کاهش قاچاق ســوخت ،افزایش درآمد دولت ،کاهش مصرف سوخت ،بهینهسازی
و کاهش واردات بنزین هرچند جزو مجموعه اهداف عنوانشده از سوی دولت است اما باید
این امر مورد ســنجش قرار بگیرد كه کدامیک از این اهداف بعد از اجرای این طرح ،امکان
محقق شدن دارند .در صورتی که دولت با نگاه درآمدی به تغییر نرخ بنزين پرداخته باشد این
پرسش مطرح میشود که این افزایش درآمد قرار است به چه صورت هزینه و به چه اموری
اختصاص داده شود.
اگر اثر این افزایش بر کاهش مصرف سوخت مدنظر بوده باشد نیز تجربه نشان داده که این
موضوع اثری بر نگاه مصرفی مردم در این مقوله ندارد .تحقق این هدف تنها از طریق مدیریت
و اصالح الگوی مصرف انرژی ممکن اســت .و عامل سوم یعنی اثر افزایش بر کاهش قاچاق
سوخت؛ در این بخش نیز دولت نمیتواند اثر مدنظر خود را دنبال کند .دلیل این موضوع نیز
بسیار ساده است زیرا به دلیل تفاوت نرخ ارز ،قیمتها آنقدر زیاد است که با افزایش سهبرابری
نرخ آزاد بنزین نمیتواند مؤثر واقع شــود .در این زمینه ،ضروری است بهجای افزایش نرخ،
مقابله با قاچاق به عنوان ابزار مورد توجه قرار گیرد.
هرچند اهداف مسئوالن تصمیمگیر از این افزایش نرخ محقق نخواهد شد اما در مقایسه
با آن اثر این موضوع بر زندگی مردم بسیار مشهود خواهد بود .تورم و افزایش قیمت کاالهای
اساســی در پی افزایش نرخ بنزین از نتایجی اســت که صورت خواهد گرفت .هرچند این
موضوع در هفتههای اول خود را کمتر نشان میدهد اما در ادامه شاهد افزایش قیمتها به
ضرر طبقات متوسط و پایین خواهیم بود .اما اینکه اندازه این اثرگذاری چه میزان خواهد بود
بستگی مستقیم به نظارت دولت دارد چراکه یکی از مسائل اصلی در این میان سوءاستفاده

غیرمنطقی از این تغییرات نرخی است .در این میان اصناف نقش مهمی در مقابله با افزایش
قیمتها دارند .بر این اساس مسئوالن برای ممانعت از افزایش قیمتها ،بایستی به رایزنی با
مدیران اصناف بپردازند تا از بروز سودجوییها جلوگیری کنند و ما شاهد افزایش نامتعارف
قیمتها به بهانه افزایش نرخ بنزین نباشیم .در اینجا نقش نهادهای نظارتی پررنگ میشود.
عالوه بر اینکه در حال حاضر نظارت و مدیریت آشفتگیهای در بازار اهمیت دارد موضوع
مهمتر ادامهدار بودن نظارت اســت .در این بین شهروندان نیز باید بر روی افزایش قیمتها
نظارت کنند و هرگونه افزایشی را به دستگاههای نظارتی اطالع دهند .حساسیت اجتماعی در
این خصوص میتواند منجر به کاهش سوءاستفادهها شود .در این بین مسئوالن نظارتی نیز در
اسرع وقت نسبت به گزارشهای دریافتی واکنش نشان دهند و با افزایش قیمت برخورد کنند.
از سوی دیگر زمانی مابهالتفاوت حاصل از افزایش درآمد ناشی از فروش بنزین میتواند در
زندگی مردم اثرگذار باشد و تأثیر معنیدار داشته باشد که ما تبعات ناشی از افزایش قیمت
بنزین را کنترل کنیم .اگر قرار باشــد در آینده نزدیک اجارهبهای خانه و قیمت محصوالت
مختلف افزایش پیدا کند ،عم ً
ال مجددا ً پول یارانه واریزشــده و حتی بیشــتر از آن از مردم
یشود.
گرفته م 
بنابراین این سیاست باید یک سری سیاستهای همراه را در کنار خود داشته باشد زیرا
تغییر در قیمتها تنها یک بسته تکسیاستی نیست .رئیسجمهوری نیز در صحبتهایش
به برخی از این سیاســتهای پیشنهادی اشاره کرده است اما مسئله آنجاست که در زمان
اعالم افزایش نرخ به سیاستهای همراه توجهی صورت نگرفت .تجربه نشان داده زمانی که
نرخ سوخت افزایش پیدا میکند ،باید به سیاستهای افزایش کارایی بخش حمل و نقل و
بهرهوری بیشتر در مصرف سوخت نیز پرداخت .باید تولید خودروهای کممصرف را در دستور
کار قرار داد تا بتوان میزان مصرف سوخت را کنترل کرد .همچنین شرایط فعلی ترافیک باعث
افزایش مصرف سوخت خواهد شد و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود .در غیر این صورت
ممکن است منافع پیشبینیشده برای این طرح به حد کافی محقق نشود.
مابهالتفاوت درآمد دولت از فروش بنزین بهجای صرف شدن در مسیر اهدای یارانه نقدی
به مردم ،باید در راستای تجهیز ناوگان حملونقل قرار گیرد .بازپرداخت وجه اضافی به مردم،
امری طبیعی و منطقی به نظر میرسد اما نباید این روند به شکل پرداخت نقدی باشد.

نکتههایی که باید بدانید
[تورم و افزایش قیمت کاالهای اساسی در پی افزایش نرخ بنزین از
نتایجی است که صورت خواهد گرفت و در ادامه شاهد افزایش قیمتها به
ضرر طبقات متوسط و پایین خواهیم بود.
[اینکه اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر معیشت مردم به چه میزان
خواهد بود بستگی مستقیم به نظارت دولت دارد.
[مسئوالن برای ممانعت از افزایش قیمتها ،بایستی به رایزنی با مدیران
اصناف بپردازند تا از بروز سودجوییها جلوگیری صورت بگیرد.
[شهروندان نیز باید بر روی افزایش قیمتها نظارت کنند و هرگونه
افزایشی را به دستگاههای نظارتی اطالع دهند.
[تجربه نشان داده همسو با افزایش نرخ سوخت باید به سیاستهای
افزایش کارایی بخش حمل و نقل و بهرهوری بیشتر در مصرف سوخت
پرداخت.
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راهربد
در شرایطی که بسیاری از تاثير افزایش قیمت سوخت بر حمل و نقل کاال خبر میدهند

افزایش حداقل 7درصدی هزينه حمل کاال

حسین زندی
رئیس اتحادیه حملونقل کاالی شهری

در جلسات
متعددی که با
اعضای اتحادیه
داشتیمهمه
متفقالقولبودند
که اثر افزایش
قیمتبنزینحداقل
 7درصد و سقف آن
 10درصد است .اما
در شرایط کنونی
که حاشیهها بر
متن غلبه پیدا کرده
شاهد افزایش
بیشتر از این
درصدها خواهیم
بود

افزایش قیمت بنزین به طور حتم اثر خود را بر بخشهای مختلفی
بر جای میگذارد .اص ً
ال در شرایط کنونی اقتصاد کشور که جو روانی
اثر بیشتری در تعیین قیمتها دارد نمیتوان با اعالم افزایش یک کاال
شــاهد افزایش در بخشهای دیگر نبود اما موضوع مهم آن است که
این افزایش در قیمت حملونقل به دلیل ســهمیه مناسبی که برای
خودروهای باری در نظر گرفته شده است چندان محسوس نیست.
در هر صورت به دنبال افزایش قیمت بنزین شــاهد تبعات قیمتی
خواهیــم بود چرا که این موضوع تأثیر خود را بر افزایش هزینهها به
جای میگــذارد .اما یکی از موضوعاتی که طی هفتههای اخیر روی
داده است غلیه حاشیه بر متن بوده است .یعنی در صورتی که افزایش
قیمت بنزین اثری محدود بر قیمت کاالها داشــته باشد اما حواشی
صورتگرفته موجب شده که افزایش قیمت انتظاری در قیمت کاالها
صورت بگیرد .در واقع بازار در شرایط کنونی دچار التهاب است و در
چنین شرایطی که منطق بر بازار حاکم نیست نمیتوان افزایش قيمت
بسیاری از کاالها را واقعی دانست.
به همین منظور نیز در جلســات متعددی که با اعضای اتحادیه
داشتیم از آنها خواسته شــده که فع ً
ال هیچ افزایش قیمتی نداشته
باشند .اما موضوع مهم این است که سایر اقالم افزایش قیمت داشته
و باعث شده هزینه ما افزایش پیدا کند .در این جلسات با محاسبهای
که صورت گرفت ،همه متفقالقول بودند که اثر افزایش قیمت بنزین
حداقل  7درصد و ســقف آن  10درصد است .اما در شرایط کنونی
که حاشــیهها بر متن غلبه پیدا کرده است شاهد افزایش بیشتر از
ایــن درصدها خواهیم بود .تالش داریــم در صورتی که افزایش نرخ
بنزین اثری در قیمت کاالهای دیگر داشته باشد با یک شیب مالیم و
معتدل صورت بگیرد که شوک به بازار وارد نشود .اما مسئله اینجاست
که به دلیل شــرایط روانی دیگر فقط موضوع بنزین مطرح نیســت
بلکه کاالهای مصرفی دیگر نیز اثرات خود را گذاشــته است .بنده به
نمایندگی از اتحادیه حمل و نقل شهری ،آژانسها ،وانتبارها و سایر
اتحادیههای مرتبط ،در هفتههای گذشته جلسات متعددی با مقامات
دولتی و انتظامی داشــتیم که نگذاریم به جامعه شوک وارد شود .در
این جلســات مقرر شد به نیسان  800لیتر به ون  600لیتر سهمیه

نکتههایی که باید بدانید
[به دنبال افزایش قیمت بنزین شاهد تبعات قیمتی خواهیم بود چراکه این موضوع تأثیر
خود را بر افزایش هزینهها به جای میگذارد.
[در شرایط کنونی که بازار دچار التهاب است و منطقی بر آن حاکم نیست نمیتوان افزایش
بسیاری از کاالها را واقعی دانست.
[تالش داریم در صورتی که افزایش نرخ بنزین اثری در قیمت کاالهای دیگر دارد با یک
شیب مالیم و معتدل صورت بگیرد که شوک به بازار وارد نشود.
[در اتحادیه حملونقل شهری به اعضایمان تاکید کردهایم که باید خود را با شرایط
اقتصادی کشور همراه و از حاشیهها دوری کنند.
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بنزین  1500تومانی تعلق بگیرد .به عنوان نمونه برای خودروی نیسان
محاســبه کردیم که این خودرو در ماه چهار تا پنج روز تعطیل بوده
یعنی روزانه نزدیک  ۳۰لیتر بنزین دارند و در شهر این بنزین کفایت
میکند .درواقع ســهمیه بنزین خودروهای باری در جلساتی که با
مسئوالن داشــتیم ،افزایش پیدا کرد تا تغییر نرخ بنزین تاثیری در
قیمت حمل و نقل کاالها برجای نگذارد.
مسئوالن قول دادهاند باز هم سهمیهها را مورد بررسی قرار دهند
و اگر در بررسیها متوجه شــوند این بنزین کفاف نمیدهد باز هم
بازنگری در این موضوع را اعالمکنند ،فع ً
ال در این موضوع توافق شده
اســت .با وجود این رانندگان اظهار میکنند لوازم یدکی ،الستیک و
ســایر اقالم خودروها گران شده است .به هر حال اتحادیهها ،دولت و
تعزیرات همگی تالش میکنند که فشار کمتری به مردم وارد شود اما
به هر حال قیمت سوخت  50درصد افزایش پیدا کرده و امیدواریم این
افزایش قیمت اقالم با شیب مالیم صورت بگیرد .در هر صورت ما در
اتحادیه حملونقل شهری به اعضایمان تاکید کردهایم که باید خود را
با شرایط اقتصادی کشور همراه و از حاشیهها دوری کنند.
یکــی از موضوعــات قابل توجه در خصوص حمــل و نقل کاال در
سطح کشور این اســت که  70درصد حمل و نقل بین شهری توسط
کامیونهای گازوئیلی انجام میشــود و  20تا  30درصد از جابهجایی
کاالها به عهده خودروهای بنزینی است که رفت و آمد عمده آنها درون
شــهر است .اینها آن دسته از خودروهای بنزینی هستند که از مبادی
بار مانند میدان میوه و ترهبار و سایر جایگاهها که ماشینهای گازوئیلی
بــار را خالی میکنند ،کاالها را به داخل شــهر انتقال میدهند .آمد و
شد آن دسته از خودروهای بنزینی چون وانت که در بین شهرها تردد
دارند نیز در فواصل  100کیلومتر و عمدتاً بین شهرهایی چون قزوین،
ساوه ،رودهن ،بابل ،آمل و ساری است .بنابراین  70تا  80درصد سوخت
بین شهری برعهده کامیونتها و کامیونهای گازوئیلی است که اثری
از افزایش قیمت بنزین نخواهند داشت .زمانی که آمار و ارقام مشخص
است و میتوان محاسبات دقیق برای میزان مصرف خودروهای باربری
داشت نباید اجازه داد حواشی ناشی از قیمت بنزین قیمت را تعیین کند.
در هر صورت این اتحادیه دارای  7هزار عضو رســمی است .عالوه
بر اتحادیه حملونقل شهر ،اتحادیه وانتبارها نیز  7هزار عضو دارد که
در مجموع  14هزار وانتبار تحت پوشش این دو اتحادیه قرار دارند .به
همین اندازه وانتبارهاي شخصی نیز که تحت پوشش اتحادیه نیستند
فعالیت میکنند که همچنان بالتکلیفاند اما در جلسه اتاق اصناف،
قرار بر این شد برای تأمین سوخت سهمیهای وانتبارهای شخصی نیز
تمهیداتی اندیشیده شود .وانتبارهای شخصی برای دریافت سوخت
ارزان باید خود را تحت پوشش اتحادیه درآورند اما اکنون که فرآیند
پوشش آنها در اتحادیه در کوتاهمدت امکانپذیر نیست ،گویا تا زمان
ثبتنام آنها در اتحادیهها قرار است از سهمیه سوخت ارزان بهرهمند
شوند تا مشکلی در افزایش قیمت کرایهها پیش نیاید که این موضوع
نیز اثری در قیمت کاالهای دیگر بر جای نگذارد.

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

نفت؛ له یا علیه توسعه اقتصادی
پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران

بـهـانـه

نفت و انرژی میتوانســت محور توسعه کشورهای نفتی قرار گیرد ،اما چنین نشده اســت .آیا پدیده نفرین منابع و عوارض و بیماریهای ناشی از آن ،مسئلهای مقدر ،ذاتی و
اجتنابناپذیر است؟ و در این صورت آیا تبیین این پدیده تنها برای ایجاد احساس تأسف است و یا اینكه اغلب این مشکالت قابلاجتناب هستند و شناخت آنها برای تشخیص
خطر و رویآوری به پیشگیری و درمان است؟ پاسخ را در مقاله زیر میخوانید.

سیدغالمحسینحسنتاش
کارشناس ارشد حوزه انرژی

بعضی تئوریهای علم اقتصاد بیان میکنند که باالتر بودن هرچه
بیشــتر ثروت و ذخیره داراییهای یک کشور باعث میشود که آن
کشور از توان بیشتری برای رشد بلندمدت برخوردار شود .اما برخالف
این ادعا بسیاری از شواهد تجربی گواهی میدهند که منابع طبیعی
نهتنها عامل رشد فزاینده نبودهاند ،بلکه سبب کاهش آن نیز شدهاند.
در تجربه کشورمان نیز بال دانستن نفت بهعنوان یک منبع ثروت
طبیعی سابقهای طوالنی دارد .یکی از مسائلی که در جریان نهضت
ملی نفت و در دولت مرحوم دکتر محمد مصدق موردتوجه قرار گرفت
مقوله اقتصاد بدون نفت بود .دولت ملی دکتر مصدق ،زیان وابستگی
اقتصاد به نفت را با گوشــت و پوســت خود حس کرد .تحریم نفتی
انگلســتان علیه ایران و ممانعت از صــادرات نفت ایران که به دنبال
خلع ید از شــرکت نفت ایران و انگلیس رخ داد ،دولت را با مشکالت
اقتصادی مواجه کرد و عالوه بر سیاســت خارجی و داخلی ،اقتصاد
نیز درگیر مشکل نفت شــد .این مشکالت اقتصادی بدون شک در
زمینهسازی کودتای  28مرداد و سقوط دولت ملی ،مؤثر بود .در آن

ایام بود کــه مقوالتی مثل طالی
چرا باید خواند:
سیاه یا بالی سیاه مطرح شد و قطع
اگر میخواهید
وابستگی اقتصاد از نفت در دستور
مقالهای مهم و علمی
کار قرار گرفت.
درباره نفرین منابع و
بعدهــا و خصوصــاً پــس از وقوع
نفت به عنوان مانعی
اولیــن شــوک نفتی در ســال ۱۹۷۳
برای توسعه متوازن
میالدی ،بیماریهای قابل ابتالی ناشی
بخوانید ،حتما این
از وابســتگی مطلق اقتصاد به نفت و یا
مقالهبهشماپیشنهاد
هر منبع طبیعی دیگر ،بیشتر شناخته
میشود.
شد و مشــکالت فراوانی که وابستگی
به صــادرات مواد اولیه ،و خصوصاً نفت
برای اقتصادهای وابســته به آن ایجاد
کرد ،موجب شد که نهایتاً در دو دهه گذشته مفهوم فراگیرتری تحت عنوان
«نفرین منابع» در ادبیات اقتصادی به وجــود آید .بنابراین امروز در ادبیات
مربوطه ،همه این بیماریها تحت عنوان نفرین منابع شــناخته و فهرست

عکس :اینچ مورات

آکــادمـی
میشــود .این واژه برای اولین بار توسط اقتصاددان مشهور انگلیسی ریچارد آوتی در سال ۱۹۹۳
مطرح شــد که سیاههای از مشکالت کشورهای نفتی را در بر میگیرد .و جالب اینكه باال رفتن
قیمت جهانی نفت بیشتر از پایین بودن آن ،برای دولتهای وابسته به نفت گرفتاری ایجاد کرده
و میکند! مشــکالت فراوانی که وابستگی به صادرات مواد اولیه و خصوصاً نفت برای اقتصادهای
وابســته به آن بهویژه پس از شــوکهای اول و دوم نفتی ایجاد کرد که درنهایت در دهه گذشته
مفهوم فراگیرتر نفرین منابع در ادبیات اقتصادی ایجاد شــد که فهرستی از مشکالت کشورهای
نفتی را در بر میگیرد.
البته باید توجه داشــت که ســاختار اقتصادی وابســته به تکمحصولی طبیعتاً یک ساختار
توســعهنیافته اســت .با مالحظهنیافتگی موارد تجربی نمیتوان ادعا كرد که پدیده نفرین منابع
علتالعلل توسعه اقتصادهای وابسته به منابع و یا سرسلسله مشکالت اینگونه کشورهاست .بلکه
مسئله این است که وابستگی به منابع در ساختارهای توسعهنیافته موجب تشدید عقبماندگی و
تقویت مدارهای توســعهنیافتنی میشود .در یادداشت حاضر تالش شده است تا با تکیهبر ادبیات
نظری و با موردتوجه قرار دادن شواهد تجربی ،آثار مخرب این پدیده شوم برشمرده شوند و درنهایت
بررســی شود که آیا کشورهای دارای منابع عظیم خدادادی ،راه نجاتی از مشکالت فهرست شده
دارند و این راه نجات چیست؟
بیانضباطی مالی و بیثباتی اقتصادی :درآمد نفتی کشورهای وابسته به آن،
تابع مستقیم قیمت جهانی نفت است .جهانی بودن این قیمت به معنای آن
است که تعیین آن خارج از اراده هر کشور خاص است و بنابراین یک پارامتر
یا عامل مهم اقتصادی برونزا تلقی میشود .از سویی تاریخ تحوالت بازار جهانی و قیمتهای
جهانی نفت نشان میدهد که این قیمتها ماهیت نوسانی دارد و حداقل در چهل سال گذشته
و از اوایل دهه  ۱۹۷۰میالدی دستخوش تالطمات و نوسانات مستمر و شدید بوده است .همه
کشورهای جهان میکوشند که پارامترهای نوسانی برونزای مؤثر بر اقتصاد خود را مهار کنند
و به عبارتی خازن و یا خازنهایی را بر سر راه آنها قرار دهند که این نوسانات را تثبیت کند.
کشــورهای صنعتی هم با این پدیده روبهرو هســتند ،آنها واردکنندگان عمده نفت خام یا
فرآوردههای آن هســتند و لذا اغلب قریب بهاتفاق این کشورها برای کنترل نوسانات قیمت
جهانی نفت و فرآوردههای نفتی و جلوگیری از انتقال این نوسانات به اقتصادشان ،از طریق
برقراری مکانیزمهای مالیاتی متناسب ،اقدام کردهاند و اگر این کار را نکرده بودند اقتصادشان
و خصوصاً سیاستهای انرژیشان دستخوش بیثباتی میشد.

1

ماهیت نوسانی قیمت نفت و اثر آن بر بیثباتی اقتصادی بهعنوان یک عامل برونزا در اقتصاد

یک کشــور صادرکننده نفت که عمده درآمدهای بودجهاش به نفت وصل است اگر
راهی را برای کنترل سرایت نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصادش پیدا نکند درواقع
کشــتی اقتصاد خود را بر امواج متالطمی قرار داده است که بلند شدن بیشازحد امواج
حتی میتواند موجب انهدام این کشتی شود .وابستگی منابع درآمدی بودجه یک کشور
به یک عامل پرنوســان ،موجب بیانضباطی مالی میشود ،و بیانضباطی مالی بیثباتی
اقتصادی را به دنبال دارد .این در حالی است که یکی از مهمترین وظایف دولتها ایجاد
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نظم و ثبات در اقتصاد است .البته منظور از ثبات ،توقف نیست بلکه قابل پیشبینی بودن
روندهاست.
دولتها با تنظیم جریان منابع و مصــارف بودجهای میتوانند بر گردش مالی در کل اقتصاد
اثر بگذارند ،اما در کشــورهای نفتی ،عدم پیشبینی صحیح و عدم تحقق درآمدهای نفتی ،عدم
توان دولت در تبدیل درآمدهای نفتی به پول داخلی و نوسانات درآمدهای نفتی همگی میتواند
موجب بیانضباطی مالی در اقتصاد شود .این در حالی است که رابطه پرقدرتی بین ثبات اقتصادی
کشورها و انضباط مالی دولتها وجود دارد .در اقتصاد بیثبات و غیرقابلپیشبینی ،سرمایهگذاری
و خصوصاً ســرمایهگذاریهای بزرگ و اساسی که ماهیت بلندمدت دارند ،اتفاق نمیافتد ،چراکه
اینگونه سرمایهگذاریها از ریسک باالیی برخوردارند .و از سویی ،بدون چنین سرمایهگذاریهایی
نمیتوان انتظار رشد مداوم و پایدار و توسعه اقتصادی را داشت.
اقتصاد رانتیر :رانت اقتصادی ،هرگونه درآمدی است که ناشی از در اختیار داشتن
یک امتیاز خاص و نه ناشی از ایجاد ارزشافزوده یا ارزش واقعی عوامل و یا پذیرش
ریسک و به خطر انداختن سرمایه و یا هرگونه کار و تالش ،باشد .از این منظر اصوالً
درآمد نفت یک رانت اقتصادی شناخته میشود و بر این مبنا دولتهای نفتی را دولتهای رانتیر
نامیدهاند که عم ًال نقش توزیعکنندگی رانت را پیداکردهاند.

2

سهم اجزای درآمدی از کل مخارج دولت

منبع :بانک مرکزی ،اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی

ببالوی ( )1987در بررســیهای خود ،دولتهایی را رانتیر مینامد که با چهار مشخصه قابل
شناساییهستند.
الــف -تأمین حداقــل  ۴۲درصد و یا بیشــتر از درآمدهای دولت از طریــق رانت ،ب  -عدم
برقراری ارتباط سازمانی میان بخش تأمینکننده رانت (بخش نفت) با سایر بخشهای اقتصادی
(دوگانگی) ،ج -اشتغال درصد اندکی از نیروی کار در امر تولید رانت و تبدیل شدن اکثریت جامعه
به توزیعکنندگان و دریافتکنندگان رانت ،د  -نقش اساســی دولت رانتی در هزینه کردن بخش
عمده دریافتهای رانتی.
توضیح اینكه پدیده دوگانگی در همه ســاختارها و نهادها ،یکی از ویژگیهای مبتالبه همه
کشورهای کمتر توسعهیافته است که عمدتاً به آمیزش نامتعادل یا ستیز سنت و مدرنیزم در این
کشورها مربوط میشود .بر این مبنا در ایران نیز عالئم کافی برای اطالق عنوان دولت رانتی به اعتبار
مشخصههای مزبور بهوضوح مشاهده میشود .بهعنوانمثال یکی از مطالعات بانک جهانی که در
سال  ۱۹۹۶صورت گرفته نشان میدهد که حداقل از سال  ۱۳۵۱سهم درآمدهای دولت از محل
نفت هرگز از  ۵۴درصد کمتر نبوده و در مواردی حتی به حدود  ۷۰درصد و بیشتر نیز رسیده است.
رانت در اقتصاد پدیدهای بسیار مذموم تلقی میشود چراکه دارای آثار ضد تولیدی است .هرچه رانت
در یک اقتصاد بیشتر باشد و خصوصاً که این پدیده در کنار بیثباتی که قب ًال ذکر شد قرار گیرد،
کمتر کسی بهسوی ایجاد کسبوکار و ریسکپذیری میرود و همه میکوشند که چنگی بر رانت
بیندازند .البته رانت کم و بیش در همه اقتصادها وجود دارد اما اقتصادهای موفق سعی میکنند رانت
را به فعالیتهای مولد سوق دهند.

شوک نفتی و تزریق درآمدهای نفت (به اقتصاد ایران) در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی
شدن را تجربه نکرده بود و از این رو وابستگی رشد اقتصاد ملی به منابع طبیعی نفت ،نهتنها کمکی به فرایند
توسعه صنعتی ایران نکرد بلکه به عامل تضعیف توسعه صنعتی تبدیل شد.

سهم رانت منابع طبیعی از تولید ناخالص داخلی

سهم مخارج تحقیق و توسعه از کل تولید ناخالص داخلی ایران و جهان

فرهنگ سختافزاری و بحران بهرهوری :مطالعات درزمینه تکنولوژی نشان داده
است که پیشرفت فناوری در هر صنعت مستلزم رشد متوازن و هماهنگ چهار افزار
یا ابزار است که عبارتاند از ابزار فنی ،ابزار انسانی ،ابزار اطالعاتی و ابزار سازمانی .دقت
در این چهار ابزار نشان میدهد که در مقابل ابزار فنی ،درواقع سه مورد دیگر نرمافزار هستند .یکی
از مشکالت کشورهای کمتر توسعهیافته که آنها را ناتوان از انتقال تکنولوژی به معنای عمیق کلمه
میكند ،عدم توازن میان سختافزارها و نرمافزارهای در سطح ملی است که دوگانگیها را نیز تشدید
میکند .در اقتصادهای نفتی این بحران بسیار شدیدتر است .پول نفت و توان واردات تجهیزات با
فناوری پیشــرفته ،بدون توجه به الزامات و پیشنیازهای نرمافزاری آن ،بهتدریج موجب توســعه
فرهنگ سختافزاری ،بهویژه در مدیران و تصمیمگیران ،میشود .همه مشکالت باید با سرمایهگذاری
فیزیکی حل شود که ناممکن است .در نمودار زیر وضعیت مطلوب در هر صنعت با رنگ قرمز نشان
داده شده است ،اما متخصصین مربوطه وضعیت کشوری را که در شرایط نقطهچین سبزرنگ باشد
از شرایط کشوری که در شرایط خط آبیرنگ باشد مطلوبتر میدانند و امید به توسعه آن کشور
در صنعت مورد نظر بیشتر است درحالی که کشوری که در شرایط خط آبیرنگ است افزار فنی را
بیشتر در اختیار دارد اما علت برتری کشور در شرایط نقطهچین سبز توازن در چهار افزار است.

تضعیف سرمایههای انسانی و اجتماعی :مهمترین سرمایه ملی هر کشور ،سرمایه
انسانی و سرمایه اجتماعی آن است .اما وقتی نفت محور شد و مهمترین سرمایه تلقی
شد ،سرمایههای حقیقی تحتالشعاع قرار میگیرند و این نیز از دیگر آثار فرهنگ
سختافزاری است .یک گزارش استثنایی بانک جهانی در سال  ۱۹۹۷که بر مبنای اطالعات سال
 ۱۹۹۴منتشر شد ،نشان داد که :درحالیکه سهم سرمایه انسانی در کل ثروت ملی آمریکای شمالی
و اروپای غربی به ترتیب  ۷۶و  ۷۴درصد بوده است ،این سهم در خاورمیانه کمترین مقدار خود در
سطح جهان را داشته و  ۴۳درصد بوده است .و درحالیکه سهم سرمایه طبیعی در کل ثروت ملی
در آمریکای شمالی و اروپا به ترتیب  ۵و 2درصد بوده است ،این سهم در خاورمیانه باالترین رقم را
در جهان داشته و  ۳۹درصد بوده است.
از چهار افزاری که قب ًال ذکر شد نیز ،سه افزار اطالعاتی ،مدیریتی و انسانی بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم مبتنی بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی هستند .نمودار زیر به صورت غیر مستقیم
وضعیت فرار مغزها یا سرمایه انسانی را نشان میدهد.
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بهرهوری مطلوب مستلزم توازن در چهار ابزار

این عدم توازن موجب پایین بودن بهرهوری ،چه در سطح ملی و چه در مورد هریک از عوامل
تولید ،میشود و کاهش بهرهوری اثر سرمایهگذاریها را خنثی میکند .تجهیزات و دستگاهها تنها
درجایی که تحت ســازماندهی و مدیریت قوی در کنار نیروی انسانی ماهر ،توانمند و باانگیزه و
مسلط به اطالعات فنی آن تجهیزات ،قرار گیرد دارای بازدهی مطلوب خواهد بود .سرمایهگذاریهای
بیشتر ،اگر همراه با کاهش بیشــتر بهرهوری باشد ،به معنی بیتأثیر بودن آن است .در ایران نیز
گزارش دفتر اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال  ۱۳۸۵نشان میدهد که
شاخص بهرهوری کل عوامل تولید و شاخص بهرهوری هریک از عوامل کار و سرمایه دائماً در حال
کاهش بوده اســت .شــاخص بهرهوری کل از  ۱۲۱/۱در سال  ۱۳۶۱به رقم  ۸۹/۹در سال ۱۳۸۳
کاهشیافته اســت .جالب این است که این شــاخصها در بعضی از سالهای جنگ تحمیلی یا
سالهای کاهش درآمد نفت وضعیت بهتری داشتهاند.

پدیده بیماری هلندی :واژه بیماری هلندی به شرایطی بازمیگردد که در دهههای
 ۵۰و  ۶۰قرن بیستم در کشور هلند به سبب افزایش ارزش پول آن کشور درنتیجه
کشف چند میدان گاز طبیعی اتفاق افتاد و موجبات نگرانی اقتصاددانان کشور هلند
از وقوع پدیده صنعتزدایی در اقتصاد آن کشور را فراهم آورد و در همین اثنا مقالهای تحت عنوان
بیماری هلندی در نشریه اکونومیست توسط یک اقتصاددان هلندی به نام لرد کان منتشر شد .پدیده
بیماری هلندی درکشورهای نفتی عمدتاً با افزایش قیمت جهانی نفت امکان وقوع دارد و در ایران
نیز در دورههای مختلف و خصوصا در دورههای افزایش درآمدهای نفتی شاهد آن بودهایم.
پدیده بیماری هلندی ،این وضعیت را توضیح میدهد که اگر در یک تقســیمبندی،
اقتصاد را به ســه بخش نفت ،تولید کاالهای قابلمبادله (درســطح بینالمللی) و تولید
کاالهای غیرقابلمبادله (در ســطح بینالمللی) که عمدتاً ساختمان و مسکن را شامل
میشود ،تقسیم کنیم ،به دنبال باال رفتن قیمت نفت بعد از یک وقفه زمانی ،ارزش پول
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آکــادمـی
ملی تقویت میشــود و درنتیجه تفوق تجاری کشور از بین میرود و صادرات غیرنفتی
کاهش مییابد و درنتیجه تولید کاالهای قابلمبادله (در سطح بینالمللی) به دلیل محدود
شدن بازار صادراتی ،لطمه خورده و سرمایههای کشور به بخش کاالهای غیرقابلمبادله
منتقل میشود و درنتیجه افزایش قیمتها در این بخش را به دنبال دارد .و طبعاً وابستگی
به صادرات نفت تشدید میشود.

واردات کشور از حدود  ۱۷/۵میلیارد دالر در سال  ۱۳۸۰به حدود  ۴۲میلیارد دالر در سال
 ۱۳۸۵افزایشیافته است و در سالهای پسازآن نیز روند افزایشی داشته است .در این دوره
ترکیب واردات نیز به ضرر کاالهای سرمایهای و واسطهای و به نفع کاالهای مصرفی ،تغییر
کرده است.
روندکل واردات کشور

نفت و ساختار دولت

از ســوی دیگر دولتی که دارای ارز بیشمار و نیازمند پول داخلی برای گذران امور خود است،
دچار توهم پولی شده و مجبور میشود که برای تبدیل ارز به پول ملی ،راههای مختلفی را پیدا کند
که اغلب تورمزا هستند .تجربه نشاندهنده افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی و حجم پول پایه در
کشورهایی است که در چنین شرایطی قرار میگیرند .همچنین دولت برای تبدیل ارز خارجی به
پول ملی گاهی ناچار است که دست به واردات بیرویه بزند و محدودیتها و تعرفههای وارداتی را
کاهش دهد .تورم ناشی از پمپاژ پول به اقتصاد ،هزینه تولیدکنندگان را باال میبرد ،افزایش ارزش
پــول ملی و به عبارتی کاهش نرخ واقعی دالر در مقابل پول ملی ،از قدرت رقابتی صادرکنندگان
میکاهــد و صادرات را غیراقتصادی میکند و این نیز به تولیــد ملی لطمه وارد میکند ،واردات
بیرویه و بیبندوبار نیز مزید بر علت میشود .با لطمه خوردن بخش تولید کاالهای قابل تجارت و
ورشکستگی بنگاههای تولیدکننده اینگونه کاالها و غیراقتصادی شدن سرمایهگذاری در این بخش،
ســرمایههای کشور بهناچار به بخش ساختمان و مسکن منتقل میشود و حباب قیمتها در آن
بخش را چنان بزرگ میکند که آنهم به مرحله ترکیدن رسیده و با ترکیدن این حباب ،در مرحله
بعد رکود سراسری بر اقتصاد حاکم میشود.
روند رشد شاخص بهای زمین /مسکن /اجاره تهران

درنهایت وضعیت رکود  -تورمی یا «تورکود» محصول بیماری هلندی است که بدترین وضعیت
اقتصادی است و مقابله با آن بسیار دشوار است .در این وضعیت درحالیکه در بخش تجارت و بازار
تورم وجود دارد ،بخش تولید بهواســطه همه مواردی که ذکر شد دچار رکود است .سیاستهایی
انقباضی ضدتورمی رکود را تشدید خواهد کرد و سیاستهای انبساطی ضدرکودی تورم را تشدید
خواهد كرد .ضمناً تجربه بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران بعد از وقوع شوک اول نفتی در نیمه
اول دهه  ۱۳۵۰هجری شمسی نیز وجود دارد.
زیان رابطه مبادله Trade of Terms :یا رابطه مبادله ،عبارت اســت از نسبت
قیمت کاالهای صادراتی یک کشور به کاالهای وارداتی آن .بررسیهای بسیاری از
اقتصاددانان ،مانند پربیش نشان داد که رابطه مبادله در تجارت جهانی ،همواره به
زیان کشورهای درحالتوسعه صادرکننده مواد خام بوده است .یعنی ارزش واقعی مواد خام صادراتی
در این کشورها دائماً کاهشیافته و در مقابل ،ارزش کاالهای وارداتی موردنیاز آنها افزایشیافته است.
یک مقایسه میان سهم گروههای کاالیی در تجارت جهانی بر اساس سطح فناوری ،که بین سالهای
 ۱۹۷۶و  ۱۹۹۶میالدی انجامشده است ،نشان میدهد که سهم مواد اولیه در تجارت جهانی از ۳۴
درصد در سال  ۱۹۷۶به  ۱۳درصد در سال  ۱۹۹۶کاهشیافته است و در مقابل سهم محصوالت با
فناوری باال در همین دوره از  ۱۱درصد به  ۲۲درصد افزایشیافته است .سهم محصوالت با فناوری
پایین نیز کاهشیافته و سهم محصوالت با فناوری متوسط افزایشیافته است .این نشان میدهد که
در جهان امروز کشــورهایی در تجارت جهانی برنده و موفق خواهند بود که صادرکننده دانش و
نرمافزار باشند و نه مواد خام اولیه.
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در چنین شــرایطی احتمال فرار سرمایه از چنین کشوری نیز وجود دارد .اما در جریان
شوک جدید نفتی شاید شانس با برخی کشورهای نفتی که نسبت به این بیماری بیمباالت
بودهاند ،همراه بوده است که همزمان ،رکود اقتصادی کل جهان را نیز فراگرفت و در بیرون
مرزهای ایشان نیز فرصتی برای سرمایهگذاری وجود نداشت و در غیر این صورت میزان فرار
سرمایه بسیار بیشتر میشــد .در ایران نیز آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که میزان
46
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کشورهای توسعهیافته فعلی زمانی منابع خود را شناختند که مجبور بودند برای بهرهگیری از
ً
آن به نیروی خود متکی باشند و طبعا نرمافزارها و سختافزارهای مربوطه را متناسبا توسعه
دادند و قدرتهای فائقهای وجود نداشتند که آنها را در مسیر پیشرفت تکبعدی قرار دهند.

بر هم خوردن توازن میان تولید و مصرف ملی :تجربیات توســعه نشــان
میدهد که برقراری تعادل میان تولید و مصرف ملی در فرایند توسعه بسیار
مهم است و کشورهایی موفق به گذار از توسعهنیافتگی به توسعهیافتگی
شدهاند که در یک دوره زمانی قابلتوجه نهتنها توازن میان تولید و مصرف را برقرار کردهاند،
بلکه میزان تولید ملی ایشان از مصرفشان سبقتگرفته است .حتی مطالعات جدیدتر در
مورد فقر نشــان میدهد که فقر قبــل از اینكه محصول هر عامل دیگری مانند توزیع
ناعادالنه ثروت و درآمد در یک جامعه باشد ،محصول عدم تعادل تولید و نیازهای مصرفی
فقرا است و راه نجات قطعی از فقر چیزی جز توانمندسازی فقرا برای کارآفرینی و افزایش
میزان تولید آنها نیست .نفت یک ثروت استخراجی است و نه یک کاالی تولیدی ،وقتی
بخش اعظم نیازهای مصرفی یک کشور از این محصول استخراجی تأمین میشود ،معنای
آن این است که تعادل میان تولید و مصرف وجود ندارد و هرچه این وضعیت تشدید شود،
به معنای دور شــدن کشور از توسعهیافتگی اســت .آمارهای بانک مرکزی ایران نشان
میدهد که تراز تجاری غیرنفتی ایران از حدود منفی  ۱۲میلیارد دالر در سال  ۱۳۷۵به
حدود منفی  ۲۹میلیارد دالر در سال  ۱۳۸۵برهمخورده است و در سالهای بعدازآن نیز
این وضعیت بدتر شده است و این پدیده قطعاً اثر دارد.

7

تراز تجاری غیرنفتی کشور

دولت بزرگ و ناکارا و آثار ضدتوسعهای آن :تجربه نشان میدهد که تغییر اندازه
دولت با یک وقفه زمانی از تغییرات درآمد نفت پیروی میکند .در دولتهای نفتی
علیرغم شــعارهایی که در جهت خصوصیســازی و کاهش حجم دولت مطرح
میشود ،در عمل دولت دائماً در حال سرمایه گزاری بیشتر و درواقع افزایش حجم خود است .در
شرایطی که به دالیل گفتهشده ،سرمایهگذاران بخش خصوصی قادر و حاضر به سرمایهگذاریهای
بزرگ و دیربازده نیستند ،تنها دولت است که به مدد درآمدهای نفتی دائماً سرمایهگذاری میکند و
گاهی عم ًال مجبور به این کار نیز هست.
بزرگ شدن بیشازاندازه دولت از طریق عوامل زیر بر اقتصاد تأثیر منفی میگذارد:
الف  -بزرگ شــدن حجم دولت موجب غلبه تصدیگری و بنــگاهداری بر وظایف
حکمرانــی و تدبیر (وظیفه اصلی دولت کارآمد) میشــود و دولت از وظیفه اصلی خود
که حکمرانی به معنای نظام تدبیر کارآمد ،سیاستگذاری ،برنامهریزی کالن و کنترل و
نظارت است ،غفلت میکند و نظم جامعه به هم میریزد.
ب  -با گســترش بنگاههای بزرگ دولتی و با توجــه به جایگاه و توان این بنگاهها،
انحصارات در اقتصاد بیشتر میشــود و رقابت کاهش مییابد که خود از سویی موجب
افت کارآیی و بهرهوری اســت و سوی دیگر موجب کاهش انگیز ه بخش خصوصی برای
ســرمایهگذاری .همچنین بازدهی نزولی در فعالیتهای دولت بزرگ ،موجب تخصیص
غیربهینه و اتالف بخشی از منابع در اقتصاد میشود.
ج  -واکنش بنگاههای دولتی و بخش عمومی در مقایســه با بخش خصوصی برای
جبران اشتباهات و نیز انطباق با تغییرات محیطی بسیار کندتر است و چابکی بنگاههای
دولتی برای دریافت اطالعات و استفاده از نوآوریها و روزآمد کردن خود ،بسیار کمتر.
معموالً نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمتهای اسمی بهعنوان

8

شــاخص اندازه دولت شناخته میشــود .آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که این
شاخص در سالهای اخیر در ایران درحال افزایش بوده است.
اندازهدولتدراقتصادایران(نسبتکلمخارجدولتبهتولیدناخالصداخلیبهقیمتهایجاری)

تعمیق شکاف میان دولت و ملت :میان دولتهایی که از مالیات پرداختی
مردم ارتزاق میکنند و دولتهایی که از یک منبع مستقل تغذیه میشوند،
تفاوت وجود دارد .سرنوشت اقتصادی دولت مالیاتگیر وابسته به وضعیت
اقتصادی و خصوصاً تولیدی مردم است .بحرانهای اقتصادی در کل اقتصاد یا در هر بخش،
توان مالیاتدهی کل یا گروهی از مردم را کاهش میدهد و الجرم شــاخکهای دولت
مالیاتگیر بهسرعت از کاهش درآمدهای خود و مشکالت اقتصادی اطالع حاصل میکند.
اما دولت وابسته به درآمد منبع طبیعی مستقل ،خصوصاً در شرایطی که درآمد این منبع
باال میرود ،نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه غافل میماند و نسبت به وضعیت تولیدی
جامعه بیتفاوت میشود و ممکن است زمانی از این خواب سنگین بیدار شود که بسیار
دیر باشد .چنین زمانی آنگاه خواهد بود که احتماالً درآمد مستقل خود را از دستداده
است و مردم هم توانی برای پرداخت مالیات ندارند .در دولتهای نفتی ،خصوصاً در شرایط
افزایش قیمتهای نفت ،ناکاراییهای دولت با درآمدهای نفت پوشانده شده و طبعاً حل
نمیشود .دقت نظر چنین دولتی در هزینههایی که از منبع مالیاتی نیست ،کمتر است زیرا
در مقابل تعمیق درآمدهای مالیاتی که مردم ا ز آن مطلعاند بههرحال باید پاسخگویی
بیشتری داشته باشد .دولت نفتی درواقع مستقیماً دست در بخشی از ثروت مردم دارد ،که
عامه مردم کمترین اطالع را از کم و کیف و جزئیات آن دارند .این موارد نیز بر رابطه ملت
 -دولت اثر منفی باقی میگذارد.

9

گسترش فساد :مطالعات نشان میدهد که رابطه معناداری میان افزایش
قیمت جهانی نفت و گسترش فساد در اقتصادهای وابسته به نفت وجود
دارد .به عنوان نمونه ،نمودار زیر شاخص ادراک یا تلقی جامعه از میزان فساد
در ایران را نشان میدهد که نوعی تناسب آن با درآمدهای نفتی نیز مشهود است.

10

شاخص ادراک فساد در ایران
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آکــادمـی
بحران انتظارات :فاصله میان انتظارات جامعه و میزان تحقق این انتظارات
فاصله بحران نامیده میشود .دولتهای هوشمند زمانی که توان پاسخگویی
به انتظارات مردم و محقق کردن این انتظارات را ندارند ،تالش میکنند که
به انتظارات دامن نزنند و انتظارات را در سطح پایین نگه دارند .در کشورهای نفتی ،اطالع
مردم از قیمتهای جهانی نفت ،انتظارات مردم را شکل میدهد و خصوصاً هرچه درآمد
نفت بیشتر میشود این انتظارات باالتر میرود ،درصورتیکه در نقطه مقابل آن با توجه به
همه مواردی که قب ً
ال ذکر شد ،با باالتر رفتن قیمت نفت کارآیی دولت در مسیر تحقق
انتظارات مردم کاهش مییابد .معنای این دو واقعیت این اســت که خصوصا در شرایط
افزایش قیمتهای جهانی نفت فاصله انتظارات و میزان تحقق آن افزایش مییابد و بحران
اجتماعی در مسیر فزونی گرفتن قرار میگیرد.

11

تشدید دخالت خارجی :مورد دیگری که در رابطه با کشورهای توسعهنیافته
دارای منابع طبیعی ،قابلتوجه است و نباید از آن غفلت كرد ،مسئله دخالت
خارجی است .البته همه کشورها و خصوصا کشورهای ضعیف و توسعهنیافته،
در معرض نفوذ خارجی و دخالتهای اســتعماری قرار دارند .اما طبعاً طمع قدرتهای
جهانی نسبت به کشورهای صاحب منابع محدود و فناپذیری چون نفت ،بسیار بیشتر
است .بردن نفت و به دست آوردن یک بازار گسترده در مقابل پول آن ،به معنای انگیزه
مضاعف قدرتها در دخالت در امور کشورهای نفتی است .مسئله ژئوپلیتیکی نفت نیز
مزید بر علت است ،تفاوت جغرافیایی میان مناطق عمده قرارگیری ذخایر و تولید نفت،
نسبت به مناطق عمده مصرف آن ،نفت را به یک مقوله ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است که
قدرتهای جهانی عالوه بر تأمین نیازهای خود ،برای برقراری امنیت جریان نفت و یا ایجاد
نا امنی در آن برای تفوق بر رقبای اقتصادی خود ،تمایل به کنترل بر ذخایر و تولید آن
دارند و در این زمینه رقابت میکنند.
عالوه بر این ،وابستگی اقتصاد یک کشور به تکمحصول نفت و عدم تنوع و گستردگی
تولید و صادرات در مقابل واردات وســیع و متنوع ،همواره زمینهساز بهکارگیری سالح
تحریم علیه آن است.

12

JJچه باید کرد؟
بعد از فهرســت کردن مشکالت ،باید به این سؤال مهم توجه كرد و به آن پاسخ داد
که آیا پدیده نفرین منابع و عوارض و بیماریهای ناشــی از آن ،مسئلهای مقدر ،ذاتی و
اجتنابناپذیر است؟ و در این صورت آیا تبیین این پدیده تنها برای ایجاد احساس تأسف
است و یا اینكه اغلب این مشکالت قابلاجتناب هستند و شناخت آنها برای تشخیص
خطر و رویآوری به پیشگیری و درمان است؟ پاسخ به این سؤال شاید ابتدا ساده به نظر
آید اما چندان ســاده نخواهد بود و ما نیز در این مجال قصد پاسخگویی قطعی به آن را
ک سو از دیدگاه نظری نقمت دانستن نعمات خدادادی منطقی به نظر نمیرسد
نداریم .از ی 
و از سوی دیگر کارکردگراها ممکن است بگویند آنچه درصحنه واقعی و در عمل دیدهشده
است ،همان است که هست .ممکن است گفته شود که بسیاری از کشورهای توسعهیافته
فعلی از منابع قابلتوجه برخوردار بودهاند و نهتنها گرفتار نقمت و نفرین آن نشدهاند ،بلکه
اصوالً مراحل اولیه رشد و توسعه آنها مبتنی بر آن بوده است .در این رابطه شاید الزم باشد
به چند نکته توجه کنیم:
 -1نکته اول موضوع کاربر بودن یا سرمایهبر بودن بهرهبرداری از منبع طبیعی است.
بهرهگیری از بعضی از منابع مانند جنگلها یا زمینهای مرغوب و پربازده برای کشت یا
معادن ،کاربر و اشتغالزا است ولی بعضی دیگر مانند نفت بسیار سرمایهبر .عالوه بر این
منابع کاربر و وسیع و پراکنده در اختیار عموم مردم قرار دارند و حداقل امکان متمرکز
شدن در دستهای دولت را ندارند.
 -2کشــورهای توسعهیافته فعلی زمانی منابع خود را شناختند که مجبور بودند
برای بهرهگیری از آن به نیروی خود متکی باشند و طبعاً نرمافزارها و سختافزارهای
مربوطه را متناسبا توسعه دادند و قدرتهای فائقهای وجود نداشتند که آنها را در مسیر
پیشرفت تکبعدی قرار دهند .اما توسعه صنعت نفت اغلب اقتصادهای وابسته به نفت
48
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امروز جهان ،برمبنای روابط اســتعماری و در چارچوب امتیازات و به دست بیگانگان
توســعه یافته است .حتی اگر روابط اســتعماری را هم فراموش کنیم ،اصوال پدیده
دوگانگی سرنوشــت طبیعی کشورهای توسعهنیافته را تغییر داده است .از زمانی که
یکباره و با وقوع پدیده انقالب صنعتی ،تعدادی از کشورها فاصله خود را با دیگران زیاد
کردند ،کشورهای عقبمانده ،گرفتار پدیده دوگانگی و از طی کردن سرنوشت طبیعی
خود محروم شدند .بنابراین شاید بتوان میان کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته
ازنظر تأثیرگذاری منابع تفکیک قائل شد .اما هم مبانی نظری و هم تجربههای عملی
نشان میدهد که حداقل بسیاری از بیماریهایی که مذکور افتاد قابلاجتناب هستند.
مدیریت کردن درآمدهای نفتی بر اساس منافع ملی و نگاه برنامهای بلندمدت و در
جهت اجتناب از عوارض منفی ،میتواند راه نجات باشــد .نگاه به نفت بهعنوان یک
سرمایه نگاهی تعیینکننده است .عقل ایجاب میکند که یک نوع سرمایه فقط باید
بتواند به نوع دیگری از آن تبدیل شود .تبدیل یک سرمایه زیرزمینی غیر مولد ،به یک
سرمایه روزمینی مولد عاقالنه است ولی مصرف کردن از سرمایه خالف عقل است و
البته برای جلوگیری از اتالف همان ســرمایه هم همواره باید به ظرفیتهای جذب
اقتصاد توجه كرد.
مکانیزمهای ذخیره ارزی برای ذخیره کردن بخشی از درآمدهای نفتی ،خصوصاً
در شرایط باال رفتن قیمتهای نفت ،میتوانند بسیاری از عوارض و مشکالت را مهار
کنند .مکانیزمهای موفق ذخیره ارزی در کشورهای مختلف به گونههای مختلفی به
کار گرفتهشدهاند اما موارد موفق ،صرفنظر از نام آنها ،مکانیزمهایی بودهاند که با یک
عزم ملی همراه بوده و دست بردن به ذخیره ارزی را بسیار دشوار كردهاند.
بســیاری از اقتصادهای نفتی این پتانسیل را دارند که به جای یک اقتصاد متکی
و وابســته به درآمد نفت به یک اقتصاد مبتنی بر نفت تبدیل شــوند .نفت و انرژی
میتوانســت محور توسعه این کشورها قرار گیرد .اما چنین نشده است .در ایران در
دوره ملی شدن نفت و در دولت ملی دکتر مصدق این اتفاق در حال رخ دادن بود .بعد
از خلع ید از انگلیسیها همه دانشگاهیان و صنعتگران کشور بسیج شدند که عدم
حضور خارجیها را پر کنند و صنعت نفت را به دست خودشان اداره کنند و تحت اراده
ملی قرار دهند .در آن روز فاصله دانشی و فنی ما با جهان پیشرفته بسیار کمتر بود و
اگر آن روند ادامه مییافت شاید امروز بیش و پیش از آنکه وابسته به درآمد نفت خام
هســتیم قادر به ایجاد درآمد از فروش و صادرات کاالها و خدمات فنی بخش نفت و
انرژی میبودیم .همچنین در آن دوره هنوز اقتصاد و بودجه کشور تا این حد آغشته
به نفت نشده بود و تز اقتصاد بدون نفت میتوانست مسیر کشور را در جهت توسعه
واقعی هدایت کند و شاید اینها مهمترین عواملی بودند که قدرتهای جهانی را علیه
دولت ملی بسیج کردند.
کشور نروژ یک تجربه منحصر به فرد است که آثار منفی وفور منابع نفتی را کنترل
كرده و آن به این علت است که تبدیل شدن کشور نروژ به یک کشور صادرکننده نفت
متعاقب توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور و نه مقدم بر آن بوده است  .بیشترین منابع
نفتی نروژ به دلیل باالتر بودن هزینه تولید آن نسبت به کشورهای عضو اوپک ،پس از
وقوع شــوک اول نفتی و از حدود ســالهای  1975به بعد مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است ،یعنی زمانی که این کشور مراحل اصلی دستیابی به توسعه را پشت سر گذاشته
بوده اســت .اما شوک نفتی و تزریق درآمدهای نفت (به اقتصاد ایران) در زمانی به وقوع
پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود و از این رو وابستگی رشد
اقتصاد ملی به منابع طبیعی نفت ،نهتنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد بلکه
به عامل تضعیف توسعه صنعتی تبدیل شد .جالب این است که نروژ یکی از نگرانترین
کشورهای جهان نسبت به درآمدهای نفتی خود خصوصا در شرایط افزایش این درآمدها
است .مکانیزم ذخیره ارزی این کشور بسیار سفت و سخت است و مکانیزم مدیریت آن
به گونهای است که به راحتی نمیتوان به آن دست برد .منابع صندوق در خارج از کشور
سرمایهگذاری میشود و گزارشهای آن بسیار شفاف در اختیار همه شهروندان نروژی
قرار دارد .ارزش داراییهای صندوق ذخیره ملی نروژ از سال  1996تاکنون به بیش از یک
تریلیون دالر رسیده است که ساالنه حدود  60میلیون دالر بازدهی دارد.

سیاستگذار همچنان آیتی را امری تجمالتی میشناسد و هنوز ذهنش به این سمت که اینترنت زیرساخت زندگی امروز است،
سوئیچ نکرده است .او هنوز مثل سال  1390 ،1388وضعیت را میبیند .سال  1392کل افرادی که به اینترنت دسترسی داشتند
 300هزار نفر بود ،امروز این عدد  70میلیون است .او هنوز با دسترسی  300هزارتایی سیاستگذاری میکند.

قطع اینترنت به مذاق برخی از افراد خوش آمده است
امیر ناظمی در گفتوگو با «آیندهنگر» از تاثیر قطعی اینترنت بر اقتصاد دیجیتال میگوید

بـهـانـه

سیاستگذار موقع سیاستگذاری چقدر به الزامات اقتصادی توجه میکند؟ آیا میداند یا متوجه این نکته هست که ممکن است تصمیم او بخشی از اقتصاد کشور را نابود کند؟ پاسخ
ناظمی ،معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران را بخوانید.

سیاستگذار ما یکی از کممصرفترین افراد در سطح آیتی
است؛ او اقتصاد دیجیتال را نمیشناسد؛ سهم آن را در اقتصاد
نمیداند .مدیران کهنساالر درک درستی از الزامات زندگی
امروز ندارند .این بخشی از گفتههای امیر ناظمی ،معاون وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات
ایران است .او در گفتوگو با «آیندهنگر» از احساس خطری
میگوید که آنها هم در زمینه قطع مجدد اینترنت دارند .آنها
الیحهای را آماده کردهاند تا این اتفاق در آینده با نظر مجلس
صورت گیرد؛ اما به نظر میرسد نگرانی دیگر وزارت ارتباطات
عدم همراهی همه اعضای هیئت دولت هم هست .برای همین
ناظمی تاکید میکند« :ممکن است در هیئت دولت خیلیها با
ما همعقیده نباشند ».این گفتوگو را بخوانید.
سیاســتگذار در موقع تصمیم به قطع اینترنت در کنار توجیههای امنیتی ،چقدر به
نگرانیهای فعاالن اقتصادی توجه میکند؟

من قبال در مقالهای فرض خود را از فرآیند تصمیمگیری در حکمرانی کشور در قالب یک مدل،
سادهسازی کردهام .تصمیم ( )Decisionحاصل برآیند نظرات بازیگران مختلفی است که هرکدام
براساس ضرورتی عموما در موقعیتی شورایی عضویت دارند .به عنوان مثال تصمیم نهایی شورایی
مانند شــورای امنیت کشور (شاک) برآیند نظرات بازیگران مختلف عضو آن کمیته است .به این
ترتیب تصمیم ( )Dتابع برآیند بازیگران ( )Actorsاست ،بازیگرانی که هرکدام براساس مجموعه
قوانین و مقرراتی اجازه رایدهی در تصمیم را دارند؛ یا به عبارتی دیگر میتوان گفت «ســاختار
نهادی» ،تعیینکننده بازیگران ( )Aتصمیمگیر اســت .با این فرض چالش کلیدی در «ســاختار
نهادی» دانسته میشود .این تصمیم حاصل تفریق منفعتها ( )Benefitsاز هزینهها ()Costs
است .منافعی که اغلب در بخش امنیت تعریف میشود.
جایگاه هزینهها در این مدل چگونه تعریف میشود؟

شــاید پیشفرض سیاستگذار این است که هزینهای که باید پرداخت شود ،صرفا یک هزینه
اقتصادی است .او در مقایسه هزینه اقتصادی ،که اغلب هم با برآورد پایین همراه است ،و منفعت
امنیتی (که آن هم اغلب با برآورد باال همراه اســت) به این نتیجه میرســد که این هزینه ناچیز
اقتصادی را میپردازد تا امنیت را حفظ کند .به نظر من آن چیزی که سیاستگذار نمیبیند و برای
آن دلیل و فرض دارم که نمیبیند ،سایر هزینههاست.
سیاستگذار در برآورد هزینه اقتصاد این پیشفرض را دارد که حاال چند تا شرکت آیتی برای
مدتی فعالیتش متوقف شود ،به جایی برنمیخورد .درحالی در دنیای امروز ،همه ارکان اقتصاد از
صادرکننده گوشت و برنج تا واردکننده محصوالت بهداشتی همه و همه از اینترنت استفاده میکنند.
در اینجا فقط اقتصاد آیتی آسیب نمیبیند ،بلکه فراتر از آن «اقتصاد دیجیتال» آسیب میبیند.
وقتی سهم آیتی از  GDPرا در جهان محاسبه میکنند ،به این نتیجه میرسند که  2تا  5درصد
ســهم آیتی است؛ که این سهم در سال گذشته در ایران  2.8درصد بوده است .در ضمن بخشی
از این عدد نیز سهم ارتباطات است یعنی  1.7درصد و تنها  1.1درصد سهم اطالعات .در نهایت

سیاستگذار با این اعداد تصمیم به قطع اینترنت میگیرد .ولی
اگر پیشفرض او «اقتصاد دیجیتال» باشــد میبیند که سهم
«اقتصاد دیجیتال» از  GDPبسیار فراتر از  ۲تا  ۵درصد است؛
بلکه  30درصد اســت .در واقع اولین برآورد او اشتباه در عدم
نگاه به «اقتصاد دیجیتال» است .برای همین این روزها خیلی از
شکایتها از حوزه سنتی کسب و کار اتفاق افتاد .همان حوزهای
که اسمش آیتی نیست؛ اسمش واردکننده گوشت است مثال؛
ولی در تولیدش از آیتی اســتفاده میکند و به همین دلیل
بخشی از «اقتصاد دیجیتال» است.
موضوع دومی که سیاســتگذار آن را نمیبیند «فرصت
رشد ازدسترفته» است .جامعه و حاکمان در مقابل تکنولوژی
جدید فنهراسی دارند .جامعه به سختی پذیرفته تا اینترنت
چرا باید خواند:
اشیا استفاده کند .در موقع قطع اینترنت جامعه موضع سختی
اگر میخواهید درباره
میگیرد .قطع اینترنت هزینه فرصت توســعه ایجاد میکند
میزان خسارت اقتصاد
و امکان توســعه و استفاده از فناوری در سایر صنایع را برای
بخشخصوصی
مدتها ،شاید سالها ،کاهش میدهد.
در روزهای قطعی
فرصت از دست رفته بعدی ،فرصت اعتراض مدنی است
اینترنت بدانید،
که تبلور آن در شــبکه اجتماعی است .اگرچه سیاستگذار
خواندن این گفتوگو
با پیشفرض امنیتی تصمیــم به قطع اینترنت میگیرد ،اما
به شما توصیه
باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که بســترهای اعتراض
میشود.
مدنی با قطع اینترنت از بین میرود و مردم به سمت اعتراض
خشونتآمیز میروند .نتیجه این اعتراض تخریب و خونریزی
خواهد بود؛ ولی سیاستگذار در تصمیم خود اینها را نمیبیند.
هزینه بعدی هزینه اجتماعی و سیاسی است .این همان ناامیدی اجتماعی است که هزینه زیادی
به یک جامعه تحمیل میكند .اینکه میل به مهاجرت افزایش میباید .واژه مهاجرت در دو روز اول
بعد از وصل اینترنت بیشتر از هرچیز در گوگل جستوجو شده است؛ این هزینه اجتماعی و سیاسی
است ،بعد از این اتفاقات ،حتی روشنفکر از دعوت مردم به مشارکت هراس دارد .او از پاسخ مردم و
مقایسههای مردم هراس دارد.
هزینه بعدی ترس از تکرار این روش است .ناامنی اجتماعی یعنی اینکه مردم احساس کنند
بدیهیات در زندگی افراد قابل حذف شدن است ،بدون اینکه آنها جایی برای اعتراض داشته باشند.
هزینه بعدی تخریبهاست .مثال ساختمانهای مخابراتی که بعد از قطع اینترنت تخریب شد؛ با
برآورد اولیه حدود  72میلیارد تومان آسیب دیده است .در کنار این ،تخریب برندها هم اتفاق افتاده
است .مردم علیه یک سری از استارتآپها و اپلیکیشنها موضع گرفتهاند .هشتک استارتآپ رانتی،
کاسب اعتراض ،کاسب قطع اینترنت ،تنها یک هشتک ساده نیست ،بلکه هزینههایی است که به
اقتصاد دیجیتال وارد شده است .من معتقد هستم سیاستگذار باید بیش از هرکسی به پیامدهای
هر تصمیم خود آگاه باشــد .هرگونهای از لکنت زبان در شناخت صریح این هزینهها یا منفعتها
میتواند ما را به سمت تصمیمگیریهای کالن اشتباه در آینده سوق دهد.
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آکــادمـی
من نمیتوانم بپذیرم که سیاستگذار اطالعات دقیقی از وضعیت نداشته باشد و با اطالعات
ناقص از هزینهها چنین تصمیم بگیرد.

افراد هزینه را با سبک زندگی خود محاسبه میکنند؛ سیاستگذار هم خارج از این دایره نیست.
فرض من این اســت که سیاستگذار ما یکی از کممصرفترین افراد در سطح آیتی است .مردم
عادی به میزان باالتری از تاکســی اینترنتی استفاده میکنند و اطالعات دقیقتری از این سبک
زندگی دارند؛ و بیشــتر هم آسیب میبینند .مردم با احتمال بیشتری پول بانکی خود را از طریق
اپلیکیشن جابهجا میکنند .سیاســتگذار این حد از درآمیختگی زندگی مردم با آیتی را شاید
یکند.
ادراک نم 
ولی شعار شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند میدهد.

شعار میدهد ولی واقعیت را لمس نمیکند .همواره و هنوز آیتی در ذهن سیاستمداران امری
لوکس اســت و هنوز به امر الزامآور تبدیل نشــده اســت .زمانی برق به ایران آمده و امینالضرب
کارخانه برق را به ایران آورده است .اولین مصرفکنندههای برق طبقه اشراف بودند که از برق به
مثابه امر لوکس استفاده کردند اما  30سال بعد برق تجمالتی نبوده ،نیاز اولیه زندگی بوده است.
وضعیت اینترنت هم االن همان است .سیاستگذار همچنان آیتی را امری تجمالتی میشناسد و
هنوز ذهنش به این سمت که اینترنت زیرساخت زندگی امروز است ،سوئیچ نکرده است .او هنوز
مثل ســال  1390 ،1388وضعیت را میبیند .ســال  1392کل افرادی که به اینترنت دسترسی
داشــتند  300هزار نفر بود ،امروز این عدد  70میلیون اســت .او هنوز با دسترسی  300هزارتایی
یکند.
سیاستگذاریم 
سیاستگذار بیشتر از مردم عادی به آمار و اطالعات محرمانه و غیرمحرمانه دسترسی
دارد .اینهمه دوری از واقعیت ریشه در چه دارد؟

من واقعیت را تشریح میکنم؛ چیزی که بارها به عنوان کهنساالری مدیران از آن یاد کردهام،
ریشه در این واقعیت دارد .کهنساالری برای من این معنا را دارد که غالب سیاستگذاران فعلی از
 25تا  ۳۰ســالگی کار را شروع کردهاند و االن متوسط سنیشان  65تا  70سال است؛ دنیای آنها
هیچ تغییری در این چهار دهه پیدا نکرده است و از مفاهیم جدید نیز به همان نسبت دورند .اغلب
زندگیشان از زندگی واقعی مردم فاصلهگذاری شده است .این چیزی است که من حس میکنم؛
شــاید من دارای سوگیری باشم و حرفم معتبر نباشد؛ ولی این احساس من است که به اشتراک
یگذارم.
م 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان متولی این حوزه چقدر در قطعی و جلوگیری
از آن نقش داشته است؟

قبل از این قرار نبود اینترنت قطع شود و من از قبل هیچ گزارشی را آماده نکردهام .اما بعد از
این اتفاق گزارشی را برای ارسال سیاستگذار آماده کردهایم که پیامدهای قطعی اینترنت را بیان
کرد هایم.
برآوردی از خسارت اقتصادی دارید؟

ما این خســارتها را به چند روش محاسبه کردهایم .روش اول میزان سهم در تولید ناخالص
داخلی بوده که براساس این روش محاسبه سهم اقتصاد ایران  2.7درصد و میزان تولید ناخالص در
 250روز کاری در سال در روزهای قطع اینترنت  1.5میلیارد دالر بوده است .زیان مستقیم ما -50
 60میلیون دالر بوده .در سایر بخشها نیز گزارشهایی را از نهادهای مختلف مانند اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی گرفتیم ،در کنار تخریبها ،خسارت بخش «اقتصاد دیجیتال» بسیار باال
بوده است؛ و در آینده نزدیک آن را اعالم خواهیم کرد .یعنی اندازه بخش عمدهای از درآمد که از
قبل تفاوت قیمت بنزین میخواستیم به دست بیاوریم ،هزینه کردیم.
این آمارها را به تفکیک استان هم دارید؟

خیر ،آمار کل کشور داریم ولی شرکتهای بزرگ را به تفکیک داریم .حتی شرکتهایی که در
اینترنت ملی سرویس میدادند هم متضرر شدهاند .مردم به دالیل متعدد از آن استفاده نکردهاند.
این دالیل چیست؟

اولین دلیل این است که در فضای ناامیدی مردم رغبت به استفاده ندارند .ارتباط بین پیکها
با شــرکتها قطع شده بود؛ موتورهای جســتوجوگر گوگل برای هدایت افراد از کار افتاده بود و
همچنین ارتباط داخلی شــرکتها قطع شده بود .واقعیت رفتاری مردم آن است که  75درصد با
گوگل وارد سایتها میشوند و شرکتها این افراد را به طور طبیعی از دست میدهند.
وضعیت کسب و کارهای خانگی چگونه است؟
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اگر شرکتهای بزرگ که برند هستند کمتر آسیب دیدند یا حتی وضعیت بهتری داشتند اما
کسب وکارهای خانگی کال نابود شدند .فردی که روی اینستاگرام محصول خود را میفروخت ،این
روزها سهمش از اقتصاد به صفر رسید.

آینده اینترنت چه خواهد بود؟ با توجه به این تجربه به نظر میرسد امکان تکرار این اتفاق
وجود داشته باشد.

ما هم به شــدت از این موضوع ترس داریم .برای همین الیحهای را آماده کردهایم تا هرگونه
تصمیمگیری در خصوص قطع اینترنت با تصویب مجلس انجام شود .دغدغه دیگر ما این است که
اگر این اتفاق یعنی قطع اینترنت تکرار شود ،من فکر میکنم حوزه آیتی ضررهای جدی خواهد
دید و اعتماد را از دست میدهد .یعنی بازار آیتی را کامل از دست میدهیم .هرچند بخشی از کار
ما این است که از این اتفاق کمترین آسیب را ببینیم .برای همین در این مدت روی شبکه ملی
سرویسهایی را باال آوردیم که تقریبا کار سادهای نبود .ولی این دغدغه جدی است و راهحل را آماده
کردن الیحه دانستیم که تا آخر آذر پیشنویس را به دولت میفرستیم .امیدوارم نمایندهها نیز به
صورت موازی با استفاده از ظرفیت طرح ،فعال باشند.
چرا؟

ممکن است در هیئت دولت خیلیها با ما همعقیده نباشند.

چقدر سیاستگذار میخواهد این هزینههای تحمیلشده به مردم را شفاف بیان کند؟

ما حدود  10جلسه از هفته دوم قطع اینترنت با نهادهای مختلف از اتاقهای بازرگانی ،فعاالن
حــوزه آیتی ،بازرگانان ،اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی ،اپلیکیشــنهای برتر ،نظام صنفی
رایانهای کشور و فعاالن رسانهای حوزه آیتی برگزار كردهایم تا به ما کمک کنند گزارش شفافی
به سیاســتگذار ارائه دهیم .از نتیجه این نشســتها گزارشی را آماده کردهایم که میخواهیم به
سیاســتگذار ارائه دهیم .از شرکتهای بزرگ خواستیم برآوردی از میزان خسارتهای خود ارائه
دهند.

اگرچه بارها گفتهاید که در وزارت ارتباطات دخالتی در قطعی اینترنت نداشتید ولی مردم
عادی این را نمیپذیرند.

مصوبه شورا بود؛ این مصوبه نیز با دستور مستقیم شورا به اپراتورها فرستاده شد و برای ما هم
آمد .اپراتورها نیز موظف بودند مستقیما اینترنت را قطع کنند.
چرا اینترنت سیستان و بلوچستان وصل نشده است؟

اینترنت همه شهرها وصل شده است به غیر از یک شهر در سیستان و بلوچستان که ارتباطی
با مناقشات روزهای آبانماه نداشت .آنها با مصوبه شورای امنیت اینترنت را قطع کردهاند .ترس ما
از روزی شروع شد که احساس کردیم که قطع اینترنت به مذاق برخی از افراد خوش آمده است.
آنها گزارشهایی را برای مراجع تصمیمگیر تولید میکنند که این قطع اینترنت ادامه یابد .ما آنجا
احساس خطر کردیم و تهیه الیحه به این دلیل است.
ممکن است این تصمیمها یا اصرار بر آن به دلیل سیاسی هم باشد؟

ببینید وقتی اغتشاشها تمام شد ولی اتصال اینترنت برقرار نشد ،ترسی بود که میتوانست ریشه
در مسائل دیگری داشته باشد .باالخره برخی از گروههای سیاسی از بسته بودن فضا و نبود اینترنت
استقبال میکنند.

نکتههایی که باید بدانید
[دغدغه دیگر ما این است که اگر این اتفاق یعنی قطع اینترنت تکرار شود،
یتی ضررهای جدی خواهد دید و اعتماد را از دست میدهد .یعنی
حوزه آ 
بازار آیتی را کامل از دست میدهیم.
[اگر شرکتهای بزرگ که برند هستند کمتر آسیب دیدند یا حتی وضعیت
بهتری داشتند اما کسب وکارهای خانگی کال نابود شدند .فردی که روی
اینستاگرام محصول خود را میفروخت این روزها سهمش از اقتصاد به صفر رسید.
[براساس روش محاسبه میزان سهم در تولید ناخالص داخلی ،سهم اقتصاد
ایران  2.7درصد و میزان تولید ناخالص در  250روز کاری در سال در روزهای
قطع اینترنت  1.5میلیارد دالر بوده است .زیان مستقیم ما  60-50میلیون
دالر بوده.

نظامنامه یا در صورت نیاز اساسنامه صندوق توسعه ملی باید اصالح و نقش ثباتسازی نیز برای
این صندوق تعریف شود یا اینکه صندوقی جدید به نام صندوق ثباتساز ملی جهت مدیریت
جریان ورودی درآمدهای نفتی به کشور تعریف شود.

از تاچر حکمرانی بیاموزیم
نظام سیاستگذاری و ناکارآمدیهای آن

بـهـانـه

باال رفتن قیمت بنزین موافقان و مخالفان جدی دارد؛ موافقان آن را در جهت آزادسازی بازار انرژی و اصالح اقتصادی میبینند و مخالفان زمان اجرای این تصمیم را نادرست میدانند،
تصمیمی که تبعات اجتماعی و سیاسی باالیی داشت .در این مقاله سرزعیم از تصمیم شورای عالی قوا دفاع کرده است .دالیل او را بخوانید.

باالخره تصمیم افزایش قیمت بنزین به اجرا درآمد .این امر پس از چند
سال کش و قوس فراوان میان نظام کارشناسی و نظام تصمیمگیری روی
میز تصمیمگیران قرار گرفت .متاسفانه هربار مسئله به مجلس شورای
اســامی رســید و مجلس با این کار مخالفت کرد .آیا مخالفت مجلس
مصلحتآمیز اســت یا نه؟ متاسفانه مجلس با طرحهای درست دیگری
مثل اصالح نظام بازنشستگی ،اصالح نظام بیمه بیکاری ،اصالح نظام بانکی
و ...نیز مخالفت میکند؛ زیرا نظام پارلمانی ما از حالت حزبی دور شده و به
تسخیر افراد مستقل درآمده است .این ترکیب موجب میشود که منافع
کوتاهمدت بر منافع بلندمدت بیشتر ترجیح داده شود.
انبوه قوانینی که پیوسته هزینه دولت را زیاد و درآمدش را کم میکند
نهایتاً اقتصاد را به کسری بودجه و تورم ناشی از آن دچار میسازد .به این
وضعیت شرایط اخیر را هم اضافه کنید که انتخابات مجلس پیش روست.
آیا از چنین مجلسی میتوان انتظار داشت تصمیم درست اما سختی را
تصویب کند؟ قطعاً نمیتواند.
به همه این شرایط تحریم سخت آمریکا را هم اضافه کنید .نمایندگان
مجلس سهم بســزایی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها دارند اما
چون تصمیم روی تعداد افراد زیادی سرشکن میشود هیچ کس هزینه و
مسئولیت این تصمیمات را نمیپذیرد .به همین دلیل وقتی وضعیت فقرا
به دلیل ثابت ماندن یارانه  45000تومان بســیار وخیم شده کسی باید
رسیدگی به آنها را برعهده گیرد و این کار را به برگزاری انتخابات مجلس
منوط نکند .در شرایط جنگ اقتصادی که وضعیت محرومان رو به وخامت
است انجام بازتوزیع از طریق گران کردن بنزین گزینهای درست است که
مسئوالن ارشد حکومتی ناگزیر از پذیرفتن مسئولیت آن هستند.
نظام پارلمانی ایران با آسیبها و مشکالت بزرگی روبهروست و برای
حرکت در مسیر توسعه اقتصادی ،اصالحات پارلمانی امری گریزناپذیر
است .در چنین شرایطی البته اتخاذ تصمیمات درست اما سخت توسط
شورای سران قوا امری قابل دفاع است .در این وضعیت اقدام روشنفکران
در تقبیح این سازوکار تصمیمگیری به نوعی بنزین روی آتش پوپولیسم
ریختن است .این روشــنفکران هموارکننده پوپولیسم توجه ندارند که
ســازوکار رایج تصمیمگیری متاسفانه به دالیل ساختاری در بسیاری از
موارد  -خصوصا موارد مهم و کالن -عقیم اســت و کشور را به ناکجاآباد
میبرد .چه این سازوکار را بپسندیم چه نپسندیم باید از تصمیم شجاعانه
آن در افزایــش قیمت بنزین دفاع کرد .اگر با نفس این تصمیم مخالف
هستیم خود را در پشت مخالفت با سازوکار تصمیمگیری پنهان نکنیم.
در دهه هشتاد میالدی که اقتصاد انگلستان دچار رشد اقتصادی کمتر
شــده بود و عقبماندگی از رقبا به دغدغه اصلی نخبگان و مردم تبدیل
شده بود ،خانم تاچر با شعار اصالحات اقتصادی وارد شد .وقتی او اولین

سیاست اصالحی خود را شــروع کرد زمزمههای مخالفت شروع شد و
کمکم کار به اعتصابات کشید و پس از مدت خیلی کمی اعتصابات فراگیر
شد .شرایط به نحوی بود که همحزبیهای تاچر نگران شدند و به او گفتند
که بیم آن میرود با این روند دولت ســقوط کند .اما با یک پاسخ قاطع
روبهرو شدند :نه!
هرچه مخالفتها بیشتر میشد تاچر تاکیدش برای ادامه راه بیشتر
میشد و به اهالی سیاست در وهله اول و بعد به جامعه در وهله دوم نشان
میداد که من کسی نیستم که از اصالحات اقتصادی عقبنشینی کنم .در
این تقابل ارادهها تاچر پیروز شد و اعتصابها درهم شکست .این استقامت
او در مسیر درست موجب شد تا اصالحات بعدی وی با سرعت بیشتر و
مقاومت کمتری انجام شود .بعدا ً که جنگ فالکلند شروع شد تاچر مصمم
شد تا در مقابل آرژانتین بایستد .در چند هفته اول ناوگان دریایی انگلیس
متحمل تلفات ســنگینی شد اما این امر موجب تزلزل او نشد و بر ادامه
جنگ تاکید بیشتر کرد تا پیروزی از راه رسید .به همین دلیل به تاچر لقب
بانوی آهنین را دادند و سیاستمداران انگلیس میگفتند که در انگلیس
تنها یک مرد وجود دارد و آن خانم تاچر است!
این استقامت در برابر سختیها ،موجب شد تا انگلیس در دوره تاچر
جایگاه ممتاز خود را مجددا ً بازیابد و جامعهاش افتخار کند که توانست یک
جراحی سخت اقتصادی را با موفقیت از سر بگذراند .اگر ما هم میخواهیم
در کشــورمان بیماری اقتصاد را عالج کنیم و به ســمت توسعهیافتگی
حرکت کنیم ناگزیز از اصالحات اقتصادی هســتیم اما تردیدی نیست
که انجام اصالحات اقتصادی منوط به وجود سیاستمدارانی است که به
سادگی در برابر اولین مقاومتها جا نزنند و نشان دهند در انجام اصالحات
اقتصادی سرسختتر از مخالفان اصالحات و افراد راضی به وضع موجود
هستند.

علی سرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
این مقاله درباره
تصمیم شورای عالی
سران قوه درباره
افزایش قیمت بنزین
است؛ اینکه چرا برخی
با آن مخالف و برخی
موافق هستند .این
دیدگاه را بخوانید.

نکتههایی که باید بدانید
[وقتی وضعیت فقرا به دلیل ثابت ماندن یارانه  45000تومان بسیار وخیم شده کسی باید
رسیدگی به آنها را برعهده گیرد و این کار را به برگزاری انتخابات مجلس منوط نکند.
[نظام پارلمانی ایران با آسیبها و مشکالت بزرگی روبهروست و برای حرکت در مسیر توسعه
اقتصادی ،اصالحات پارلمانی امری گریزناپذیر است .در چنین شرایطی البته اتخاذ تصمیمات
درست اما سخت توسط شورای سران قوا امری قابل دفاع است.
[استقامت در برابر سختیها ،موجب شد تا انگلیس در دوره تاچر جایگاه ممتاز خود را مجددا ً
بازیابد و جامعهاش افتخار کند که توانست یک جراحی سخت اقتصادی را با موفقیت از سر
بگذراند.
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آکــادمـی

روی نمودار رشد
دیدهبانی بازار سهام و بدهی

بـهـانـه

مســیر اقتصاد ایران به چه سمت و سویی میرود و تصمیمگیری در چه بستری انجام میشود؟ چه شاخصهایی در این مسیر تاثیرگذار است؟ در این مقاله سعی شده است مسیر
بازگشت به رونق اقتصادی براساس آمار و اطالعات نشان داده شود.

محمدمهدی مؤمنزاده
کارشناس ارشد بازار سرمایه

علیرضا محمدی زیوه
کارشناس بازار سرمایه

چرا باید خواند:
اگر میخواهید با
آمار و اعداد بدانید که
وضعیت امروز اقتصاد
ایران چگونه است،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

JJبازار سهام :احتمال رشد آرام پس از فاز اصالحی
بازار سهام پس از یک رالی صعودی هشتماهه (اسفند
 97تا مهر  )98در آبانماه رشــد منفی را تجربه كرده است.
البته میزان کاهــش ارزش بازار در این ماه تنها معادل 1.1
درصد بوده و ایــن رقم بیش از آنکه بیانگر تغییر روند بازار
باشد ،میتواند نشانگر اصالح و آماده شدن برای دور جدیدی
از رشد بازار سهام طی ماههای آتی باشد .شرایط کلی اقتصاد
ایران و متغیرهای کالن نظیر نرخ تورم و نرخ ارز در ماههای
آتی ،تعیینکننده جهت حرکت بازار خواهند بود.
ارزش دالری بازار نیز متأثر از افت مختصر ارزش ریالی
و افزایش نســبی نرخ ارز در آبانماه با کاهش مواجه شــده
است .ارزش بورس تهران در حال حاضر معادل  96میلیارد
دالر اســت که این رقم معادل سطوح ارزش دالری بازار در
ســالهای  95و  96اســت لذا به نظر نمیرسد که کاهش
بیشــتر بازار در ماههای آتی محتمل باشد .در مقابل ،باقی
ماندن ارزش بازار در سطوح فعلی و یا حتی افزایش آن طی

ماههای آتی محتملتر خواهد بود.
محاسبه نسبت قیمت به درآمد به تفکیک گروههای بزرگ بازار در ماههای اخیر نشان میدهد
که این نسبت برای گروههای بزرگ یعنی کاالهای پایه ،انرژی و خدمات در سطوح بسیار پایین
قرار دارد و این مســئله ،پتانســیل باالی این گروهها برای رشد بیشتر را نشان میدهد .الزم به
ذکر است که این سه گروه ،مجموعاً  82درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند و به این ترتیب
میتوان گفت که شرایط سودآوری بیش از چهارپنجم از بازار در شرایط مناسبی قرار دارد .با این
وجود باید توجه داشت که چالش بزرگ این گروهها که غالباً وابستگی زیادی به صادرات دارند،
مشکالت و محدودیتهای مربوط به صادرات و انتقال درآمدهای ارزی است.
بررسی شاخص قیمت کاالهای پایه نشــان میدهد که در ماههای اخیر ،روند این شاخص
تقریباً ثابت و حتی اندکی نزولی بوده است و به نظر میرسد که این مسئله از جمله مهمترین
دالیل توقف روند صعودی قیمت ســهام در گروههای بزرگ بازار بوده اســت .با توجه به آنکه
قیمتهای جهانی کاالهای پایه در حــال حاضر در محدوده کفهای قیمتی قرار دارد ،به نظر
میرسد که احتمال افزایش قیمت باالتر از احتمال کاهش قیمت است .بنابراین میتوان انتظار
داشت که رشد تدریجی قیمت کاالهای پایه ،رشد شاخص قیمتی کاالهای پایه و در نهایت رشد
آرام گروههای بزرگ بازار سهام ،محتملترین سناریوی بورس در سال جاری و سال آتی باشد.
بررسی تفکیکی رشد صنایع در آبانماه نشان میدهد که در این ماه یازده صنعت (از مجموع
 39صنعت) رشــد منفی داشتهاند و مابقی صنایع رشد مثبت را تجربه كردهاند با این وجود به
دلیل آنکه رشدهای منفی غالباً مربوط به صنایع بزرگ بوده ،برآیند تغییرات بازار کاهشی بوده
است .محاسبه سهم در رشد صنایع نشان میدهد که در آبانماه بیشترین سهم در رشد مثبت
مربوط به گروه خودرو بوده است و ارزش بازار این گروه در آبانماه بیش از  7درصد افزایش یافته
است که رقمی قابل مالحظه است .در مورد دالیل احتمالی رشد این گروه به نظر میرسد که با
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توجه به افزایش قابل مالحظه شکاف میان قیمت کارخانه و بازار محصوالت خودروسازان در دو
ماه اخیر از یک ســو و عدم پوشش قیمت تمامشده محصوالت با نرخهای فعلی فروش از سوی
دیگر ،فعاالن بازار اعطای مجوز افزایش نرخ به خودروسازان را محتمل دانستهاند و به این ترتیب
تقاضا برای این گروه افزایش یافته اســت .الزم به ذکر است انتشار صورتهای مالی ششماهه
خودروسازان در سال  1398نشان میدهد که زیان عملیاتی (اختالف فروش و بهای تمامشده)
دو شرکت ایران خودرو و سایپا در نیمه اول سال به رقم  35هزار میلیارد ریال رسیده است که
با احتساب سایر موارد نظیر هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،رقم زیان حاصل از عملکرد دو
شرکت به  90هزار میلیارد ریال بالغ میگردد .به بیان دیگر ،نتیجه مالی عملیات تولید این دو
شرکت در شش ماهه نخست سال زیانی معادل  90میلیارد ریال بوده است که این رقم به زیان
انباشته پیشین آنها اضافه خواهد شد.
بررسی معامالت بازار ســهام در آبان ماه نشان میدهد که با توجه به مواردی نظیر کاهش
جذابیت بازار به دلیل رشد منفی پس از  8ماه ،عدم وجود عرضه اولیه ،بهبود نسبی وضعیت سایر
بازارهای مالی و نااطمینانیهای ایجادشده پس از تحوالت قیمت بنزین ،میانگین معامالت روزانه
با کاهش قابل مالحظهای مواجه شده است .میانگین ارزش معامالت روزانه آبانماه نسبت به ماه
قبل معادل  44.7درصد کاهش یافته است که رقمی قابل مالحظه است .تداوم ارزش معامالت
در سطوح فعلی میتواند مانعی جدی برای رشد بازار در ماههای آتی باشد.
در مورد اثرات اختالل اینترنت بر کاهش میزان معامالت سهام ،بررسی سهم معامالت آنالین
از مجموع معامالت نشان میدهد که در آبانماه سهم این معامالت با کاهش مواجه نشده است.
با وجود آنکه اختالل اینترنت قطعاً بر کاهش میزان معامالت بازار سرمایه مؤثر بوده است اما به
نظر نمیرسد که این تأثیر معنادار بوده باشد و سهم اینترنت در افت معامالت سهام در آبانماه
مختصر ارزیابی میشود.
محاســبه هزینههای ناشــی از قطعی کامل اینترنت (بلک اوت) توسط موسسه نتبالکس
( )netblocksنشان میدهد که هزینه قطع شدن کامل اینترنت در ایران به صورت روزانه معادل
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JJبازار اوراق تأمین مالی :انتظار افزایش آرام نرخ بازده
ارزش بازار اوراق تأمین مالی که در مهرماه با رشد قابل مالحظهای مواجه شده بود ،در آبانماه
رشــد مختصری را در محدوده  0.4درصد تجربه كرده و در محدوده  1100هزار میلیارد ریال
قرار گرفته است .سررسید شدن سه مرحله اسناد خزانه اسالمی مربوط به قانون بودجه سالهای
 96و  97در کنار ورود دو مرحله اســناد خزانه اســامی مربوط به قانون بودجه  98و یک ورقه
تأمین مالی شرکتی ،مهمترین تغییرات بازار اوراق تأمین مالی در آبانماه بوده است .هرچند که
طی چهار ماه باقیمانده از سال بیش از  55هزار میلیارد ریال دیگر از اوراق موجود در بازار (غالباً
اسناد خزانه) سررسید خواهند شد اما با توجه به ورود تدریجی سایر اوراق تأمین مالی مربوط به
قانون بودجه سال  ،1398انتظار میرود که ارزش بازار در پایان سال در محدوده  1200تا 1300
هزار میلیارد ریال قرار گیرد.
یکی از تغییرات مهم بازار اوراق تأمین مالی در آبانماه ،انتشار  3هزار میلیارد ریال اوراق اجاره
شرکت سرمایهگذاری و توســعه کیش (جهت ساخت ترمینال دوم فرودگاه بینالمللی کیش)
بوده که نخستین تأمین مالی بخش گردشگری از بازار سرمایه محسوب میشود .با توجه به آنکه
خالص انتشار اوراق شرکتی (اوراق جدید منهای اوراق سررسیدشده) در هشتماهه ابتدای سال
کمتر از  10هزار میلیارد ریال بوده است ،به نظر میرسد که توسعه ابزارهای تأمین مالی توسط
بخشهای جدید نظیر گردشگری میتواند نقش مهمی در رشد بازار اوراق تأمین مالی شرکتی
داشته باشد .الزم به ذکر است که در حال حاضر صنایعی نظیر خودرو و مالی (شامل لیزینگها و
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) بیشترین منتشرکننده اوراق شرکتی هستند و در مقابل
سهم بخشهایی نظیر فلزات اساسی صفر است.
با توجه به آنکه بنا به دالیلی نظیر جهش ارزی اخیر و افزایش محسوس نرخ تورم ،نیاز مالی
بنگاهها به منابع جدید به صورت اسمی افزایش یافته است و حتی برای حفظ تولید در سطوح
جاری (و نه ســرمایهگذاریهای جدید) بنگاهها نیاز به افزایش منابع مالی برای تأمین سرمایه
در گردش دارند و با عنایت به این مســئله که مشــکالت شبکه بانکی امکان افزایش محسوس
تســهیالت را نمیدهد ،به نظر میرســد که ورود بنگاهها به بازار اوراق تأمین مالی از ضروریات
رونق اقتصادی است .الزم به ذکر است که محاسبه سهم مانده تسهیالت به مجموع بهای تمام
شده محصوالت برای برخی شــرکتهای گروه فوالد در دوره ششماهه  1398نسبت به سال
قبل ،بیانگر شرایط نامساعد تأمین مالی این گروه است .برای سایر صنایع و بنگاهها نیز میتوان
شرایط مشابهی را متصور بود.
در کنار کاهش مانده تسهیالت باید توجه داشت که به دلیل شرایط تورمی ،تمایل بنگاهها
برای اعطای اعتبار تجاری به یکدیگر (خرید و فروش غیرنقد) نیز کاهش یافته به شــکلی که
نسبت دریافتنیهای تجاری به فروش نیز افت محسوسی را نسبت به سال قبل نشان میدهد .با
در نظر گرفتن این شرایط ،به نظر میرسد که نهایی شدن دستورالعمل اوراق گواهی اعتبار مولد
(گام) توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ،میتواند نقش مهمی در تسهیل تأمین مالی
سرمایه در گردش شرکتها ایفا كند .هرچند که هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست اما به
نظر میرســد که توسعه این ابزار به سطح بنگاههای کوچک و متوسط قابلیت مهمی است که
میتواند کاربرد آن را مضاعف ساخته و تأمین مالی خرد را نیز تسهیل كند.
ارزش معامالت بازار اوراق تأمین مالی نیز با وجود کاهش نسبت به ماه قبل ،باالتر از میانگین
دو ســال اخیر بوده اســت .ورود تدریجی اسناد خزانه اســامی از یک سو و کاهش جذابیت و
معامالت بازار سهام از سوی دیگر ،دو عامل مؤثر بر سطح معامالت اوراق تأمین مالی در آبانماه
بوده است .میانگین ارزش روزانه معامالت بازار اوراق تأمین مالی در آبانماه معادل  450میلیارد
تومان بوده و انتظار میرود که در ماههای آتی نیز رشد تدریجی میزان معامالت مشاهده شود.
نــرخ بازده در بــازار اوراق تأمین مالی نیز که در هفتههای اخیــر دارای روند نزولی بوده ،از

میانههای آبان به تدریج عالئم پایان نزول را نشان داده است .به نظر میرسد که نرخ در آبانماه به
یک محدوده کف رسیده و به تدریج در ماههای آتی افزایش خواهد یافت .افزایش تدریجی سمت
عرضه تا پایان سال ،محرک افزایش نرخ خواهد بود البته در شرایط فعلی ،عبور نرخ از محدوده
میانگینهای بلندمدت ( 22تا  23درصد) چندان محتمل به نظر نمیرسد.
با توجه به ثبات نسبی نرخ بازده اوراق تأمین مالی در آبانماه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه،
نرخ بازده حقیقی اوراق تأمین مالی در آبانماه نیز افزایش یافته است و به مثبت شدن نزدیک
شده است .با این وجود با توجه به چشمانداز نرخ تورم تا پایان سال ،انتظار نمیرود که در سال
 1398نرخ بازده حقیقی بتواند مقادیر مثبت را تجربه كند.
فروششرکتها تا پایان آبانماه به بیش
قشده
نسبتمجموع
در مورد شــرایط سودآوری بازار،
محق به
سودتجاری
دریافتنیهای
٢٥٠
از  1100میلیارد ریال رســیده اســت که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 119
٢٠٠
کاالهای
درصد رشــد را نشان میدهد .با در نظر گرفتن برخی شرایط و مفروضات برای قیمت
1250
محدوده
پایه و نرخ ارز ،انتظار میرود که مجموع سود محققشده تا پایان سال جاری به
١٥٠
هزار میلیارد ریال بالغ شــود .به عنوان یک برآورد اولیه ،برای ســال آینده نیز ارقامی در همین
١٠٠
محدوده میتوان متصور بود.
با وجود رشد محسوس میزان سود بنگاهها در سال جاری و عبور آن از محدوده ٥٠1000هزار
هستند
میلیارد ریال ،باید توجه داشت که این ارقام تا حد زیادی ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ تورم
٠
فوالد
فخوز
ذوب
هرمز
فوالژ
کاوه
ارفع
حقیقی ساالنه
مجموع سود
مقایسه
محاسبه و
ها ندارند.
واقعی بنگاه
ارتباط زیادی باچدنعملکرد
و
١٣٩٧
١٣٩٨
بنگاهها نشان میدهد که هنوز هم بیشترین رقم ثبتشده مربوط به سال  1393است و عبور از
این سطح برای سال جاری احتمال کمی دارد.

اسناد خزانه

دولتی غیر از خزانه

شرکتی

٠

شهرداری
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آکــادمـی

سرنوشت اقتصاد بحرانزده
اقتصاد ایران به کدام سمت میرود؟
JJمقدمه
در طول سالهای گذشته آمارها از طریق دو مرجع مرکز آمار ایران
و اداره اقتصادی بانک مرکزی اعالم میشد ،بنابراین استفادهکنندگان
از آمارها به اقتضای شــرایط و بازخورد و زمان انتشــار آمارها از آنها
یکردند
بهرهبرداریم 
در ســال  1397بعد از انتشار آمار سهماهه اول سال برابر مصوبه
دولت مقرر شد که دستگاههای دولتی فقط نسبت به انتشار آمارهای
بخش خود اقدام كنند و آمارهای کالن کشور را مرکز آمار ایران منتشر
كند.
علیرغم الــزام مذکور در برخی از مواقــع ،آمارها به موقع اعالم
نمیشــود ولــی از آنجا که متغیرهــای اقتصادی کالن ســال 97
انتشــار یافته است و برای ســالهای آینده نیز صندوق بینالمللی
پول پیشبینیهای الزم را به عمل آورده اســت ،بنابراین مروری بر
متغیرهای کالن اقتصادی و چالشهای مربوط به عمل میآوریم.

ابراهیم بهادرانی
اقتصاددان

JJالف -رشد اقتصادی
بانک مرکزی رشد اقتصادی در طول  7ساله  91الی  97را به شرح
جدول یک اعالم كرده است.
همانگونه که مالحظه میشود:
 -1اقتصاد کشــور در ســالهای مذکور به ســبب اعمال تحریم و
چالشهای دیگری که با آنها مواجه بوده اســت بهصورت بسیار کند
و بطئی رشد كرده است بهنحوی كه میانگین حسابی رشد در طول
 8ساله  90الی آخر  97بهطور متوسط سالی  1/2درصد بوده است.
 -2در ســالهای  1390و  1396به ترتیب تحریمهای اعمالشــده
مصوب شورای امنیت سازمان ملل و دولت ایاالت متحده آمریکا باعث
افزایش مشــکالت اقتصادی شده که در نتیجه در طول سال 1391
رشد اقتصادی از مثبت  4/3در سال  90به منفی  7/7درصد کاهش

یافت .بنابراین رشــد اقتصادی در سال  91نسبت به سال  90معادل
 12درصد تفاوت کرده است.
 -3در ســال  1395بعد از توافق برجام رشــد اقتصادی از  -1/6به
حــدود  12/5درصد افزایش یافته که حــدود  14/1درصد تفاوت را
باعث شده است.
الزم به ذکر اســت که بخش عمدهای از تفاوت رشــدها ناشی از
عدم امکان اســتخراج نفت و صادرات آن در زمانهای مذکور است و
بخش دیگر از تفاوت رشدها ناشی از تاثیر تحریم صادرات نفت بر سایر
بخشهای اقتصادی است.
 -4با توجه به تحریم اعمالشده مجدد دولت ایاالت متحده عالوه بر
اینکه رشد اقتصادی در سال  2018میالدی معادل  4/8درصد منفی
شده پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای سالهای آینده نیز برابر
جدول دو اعالم شده است.
 -5برابر پیشبینی فوق رشد منفی اقتصاد در طول دو سال  2018و
 2019معادل  14/3درصد خواهد بود درحالیکه در طول پنج سال
بعدی بهطور متوسط سالیانه معادل  0/81درصد رشد خواهد كرد .به
عبارت دیگر حدود  14ســال با روند مذکور وقت الزم است که اندازه
اقتصاد کشور برابر سال  1396شود.
 -6شــرایط فوق نشاندهنده وضعیت بســیار بغرنجی است که بر
سیاســتگذاری اقتصادی کشور عالوه بر تحریمها حاکم شده است
که به نظر میرسد هیچ راهی جز تجدید نظر اساسی و بهینه کردن
شرایط وجود ندارد که کشور را بتوان از مسیر بحرانی پیشآمده نجات
داد.
 -7یکی از دالیل کاهش رشــد اقتصادی ،کاهش سرمایهگذاری در
کشور است که عالوه بر مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی
و خالص صادرات ،تولید ناخالص ملی را تشــکیل میدهد که نقش
سرمایهگذاری عالوه بر افزایش ظرفیت اقتصادی ،افزایش عرضه کاالها
و خدمات و کاهش بیکاری و ...را به همراه خواهد داشت.

جدول یک) رشد اقتصادی در طول  7ساله  91الی 97
سال

90

91

92

93

94

95

96

97

درصد رشد

4/3

-7/7

0/3

3/2

-1/6

12/5

3/7

*-4/9

*گزارش مرکز آمار ایران

جدول دو) پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای سالهای آینده
سال

2019

2020

2021

2022

2023

2024

درصد رشد اقتصادی

-9/5

0/04

0/98

0/97

0/98

1/1

جدول چهار ) پیشبینی وضعیت  6سال آینده سرمایهگذاری
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سال

2019

2020

2021

2022

2023

2024

درصد رشد

-4/46

-2/95

7/2

-5/12

0/7

0/62
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 با توجه به نقش پررنگ سرمایهگذاری در اثرگذاری بر اقتصاد کشوردر اینجا وضعیت سرمایهگذاری در کشور را مورد بررسی قرار میدهیم.
JJب -سرمایهگذاری
برابر محاسبات بانک مرکزی رشد سرمایهگذاری در طول  8سال
 90الی  97به شرح جدول سه گزارش شده است.
بررسی آمارهای فوق نشان میدهد که:
 -1در طول  7سال ( )91-97سرمایهگذاری ،سالیانه حدود  4درصد
و در مجموع حدود  27/27درصد کاهش یافته است.

در سالهای  1390و  1396به ترتیب تحریمهای اعمالشده مصوب شورای امنیت سازمان ملل و دولت ایاالت متحده
آمریکا باعث افزایش مشکالت اقتصادی شده که در نتیجه در طول سال  1391رشد اقتصادی از مثبت  4/3در سال  90به
منفی  7/7درصد کاهش یافت.

جدول سه ) محاسبات بانک مرکزی رشد سرمایهگذاری در طول  8سال  90الی 97
سال

90

91

92

93

94

95

96

97

درصد رشد سرمایهگذاری

+4/95

-17/32

+3/21

+2/47

-7/26

-5/10

2/38

-5/65

درصد سرمایهگذاری نسبت به GDP

20/20

17/8

18/48

18/46

17/03

14/42

14/36

14/22

درصد سرمایهگذاری ماشینآالت به GDP

7/6

7/9

8/5

8/7

7/7

7/02

7

6/85

درصد سرمایهگذاری ساختمان به GDP

12/6

9/9

10/01

9/75

9/3

7/4

7/3

7/4

 -2با توجه به اعمال تحریمهای جدید توسط دولت ایاالت متحده و
کاهش شدید صدور نفت ،دولت با کسری شدید بودجه مواجه شده
که در نتیجه بودجه عمرانی کشور کاهش یافته است و در آینده نیز با
کاهش مواجه خواهد بود.
 -3با توجه به شرایط اقتصادی کشور که در حال حاضر مواجه با رکود
تورمی شدید است ،میزان پسانداز و در نتیجه میزان سرمایهگذاری
بخش خصوصی نیز کاهش یافته است.
 -4با توجه به شرایط فوق ،انتظار این است که دولت با ایجاد فضای
کسب و کار پیشبرنده که از نظر بانک جهانی و بنیاد هریتیج به معنی
آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت کسب و کار و ایجاد ساختار انگیزشی
مناسب برای ارتقای عملکرد اقتصادی است و همچنین ایجاد جذابیت
برای جذب سرمایهگذاری و توسعه تجارت است ،اهتمام ورزد تا نتایج
منفی تحریم را به حداقل برساند.
به هر حال با توجه به شــرایط فعلی تحریم و نوع سیاستگذاری
کشور صندوق بینالمللی پول وضعیت  6سال آینده سرمایهگذاری را
به نحو جدول چهار پیشبینی كرده است:
که در نتیجه میتوان گفت:
 -1وضعیت  6ســال آینده نشان میدهد که مجموعاً سرمایهگذاری
حــدود  4درصد منفی خواهد شــد که با در نظــر گرفتن کاهش
 27/27درصــد در طول دوره  91-97با در نظر گرفتن  6ســال بعد
سرمایهگذاری قریب 31درصد کاهش خواهد یافت.
 -2نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی که در سال 1390
حدود 20درصد بوده بهتدریج کاهش یافته و به نسبت درصد حدود
 14درصد رسیده است که اص ً
ال عدد قابل قبولی نیست.
 -3علت کاهش در ســالهای فوق را میتوان ناشــی از کاهش نرخ
سرمایهگذاری بر روی ماشینآالت در سالهای بعد از سالهای -90
 84به علت سیاست ارزی کنترلی و رونق در واردات دانست که این
روند در ســالهای بعد از  ،90تشدید شده است به گونهای که نرخ
ســرمایهگذاری در ماشــینآالت که در دورهای باالی  15درصد بود
به زیر  10درصد رسید و در سال  97به زیر  7درصد رسیده است.
 -4نرخ سرمایهگذاری در ســاختمان نیز در سالهای بعد از  90به
دلیل رکود بازار مســکن از حدود  12/6درصد در سال  90به حدود
 7/4درصد در سال  97کاهش یافته است.
 -5اگرچه آمارهای سال  98در مورد سرمایهگذاری منتشر نشده است
ولی شــواهد نشان میدهد که اوضاع سرمایهگذاری بدتر از سال 97
خواهد بود بهنحوی كه آمار وزارت صمت ،ســرمایهگذاری جوازهای
تأسیس صادره واحدهای صنعتی و پروانههای بهرهبرداری در  6ماهه
سال  98نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب  1/8درصد و 0/37
درصد رشد اســمی داشته است که با لحاظ تورم باالی  40درصد و
اینکه همه جوازهای صادره به بهرهبرداری نمیرسند شدت کاهش

سرمایهگذاری مشخص میشود.
پایین بودن نرخ سرمایهگذاری و کاهش متوالی آن را میتوان به
دالیل زیر دانست:
 -1باال رفتن ریســک فعالیتهای اقتصادی به علت ریســک باالی
محیط اقتصادی ،نااطمینانی ناشــی از تحوالت سیاســی ایران در
عرصه بینالمللی و تحریمهای تحمیلی بر اقتصاد ایران بهنحوی كه
بازدهیهــای باال در برخی صنایع نظیر نفت و گاز پتروشــیمی نیز
نمیتواند ریسک را پوشش دهد.
 -2مناسب نبودن محیط کســب و کار برای فعالیتهای تولیدی و
خدماتی.
 -3ارزان نگــه داشــتن مصنوعی نرخ ارز به دلیــل اینکه دولت در
سالهای مذکور نرخ ارز را با وجود تورم باال ثابت نگه داشته است و به
عبارت دیگر نرخ ارز واقعی کاهشی بوده و باعث تحریک واردات و رکود
بخش صادرات و تولید داخلی شده است.
به عبارت دیگر ارزان نگه داشتن مصنوعی نرخ ارزهای خارجی عم ً
ال
اقتصاد کشور را به واردات معتاد کرده و باعث عدم رقابت تولید داخلی
یا واردات و قاچاق کاال در کشور شده است.
 -4سیاستهای مالیاتی :معموالً دولتها با اعمال سیاستهای مالیاتی
باعث هدایت پساندازها به بخشهای مولد کشــور میشوند که این
امر باعث رشد اقتصادی میشود .متاسفانه سیستم مالیاتی در کشور
ما به گونهای است که از فرصتهای سرمایهگذاری در ایران از جمله
خرید سهام ،سپرده بانکی ،خرید داراییهای ثابت مانند مسکن ،خرید
ارز و طال ،یا مالیات قابل توجهی گرفته نمیشــود و یا اص ً
ال مالیات
گرفته نمیشود و میتوان گفت که تنها بخشی که دولت برای گرفتن
مالیات بر آن تمرکز دارد بخش تولیدی به انواع مختلف است و سیستم
مالیاتی و نظام ارزی در واقع پساندازها را به بخشهای سفتهبازی که
مالیاتی از آنها اخذ نمیشود ،هدایت میكند.
نتیجه اینکه سرمایهگذاری در کشور سال به سال وخیمتر میشود
و با لحاظ نرخ اســتهالک میتوان گفت که انباشــت سرمایه نهتنها
رشــدی نداشته ،بلکه در حال کاهش اســت و با این روند حتی اگر
وضعیت ریسکهای محیط اقتصادی کشور نیز در آینده برطرف شود
به واسطه تضعیف انباشت سرمایه ،روند تولید با مشکالت جدی مواجه
خواهد بود .با توجه به تاثیر عمدهای که تورم عالوه بر مصرف بر میزان
پسانداز و در نتیجه بر میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد مرور
وضعیت تورم در اینجا ضروری به نظر میرسد.

وضعیت6
سال آینده
نشان میدهد
کهمجموع ًا
سرمایهگذاری
حدود  4درصد
منفی خواهد شد
که با در نظر گرفتن
کاهش 27/27
درصد در طول
دوره  91-97با در
نظر گرفتن 6سال
بعد سرمایهگذاری
قریب31درصد
کاهش خواهد
یافت

جدول پنج ) تورم نقطه به نقطه فروردین تا خردادماه
سال

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

درصد

51/4

52/1

50/4

48

41/6

35

28/3

27
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آکــادمـی
توجه به شرایط اقتصادی فعلی عملکرد مناسبی است لیکن تا رسیدن
به حد مطلوب شرایط اقتصادی فاصله بسیاری وجود دارد.
 -5برابر اعالم مرکز آمار به دلیل تحوالت اجتماعی صورتگرفته ،سن
ورود به بازار کار از  10سال به  15سال افزایش داده شده که این امر
بایستی در تحلیلها ملحوظ شود.
 -6برابر گزارش صندوق بینالمللی پول در اکتبر  2019نرخ بیکاری
به نحو جدول نه پیشبینی شده است.
 -7علیرغم تفاوت پیشبینی بیکاری  IMFو مرکز آمار ایران که سال
 1397حدود 2/5درصد است ،رشد بیکاری پیشبینیشده در طول 5
سال آینده بسیار نگرانکننده به نظر میرسد.

JJج -تورم
برابر گزارش مرکــز آمار ایران ،تورم نقطه بــه نقطه فروردین تا
خردادماه باالی 50درصد بوده و از تیرماه به بعد کاهش یافته اســت.
(جدول پنج)
وضعیت تورم سالیانه ماههای فروردین تا آبانماه به شرح جدول
شش اعالم شده است.
نکته :در شهریورماه تورم به  42/7درصد رسیده که باالترین نرخ
تورم در  24سال اخیر است و از آن ماه به بعد کاهشی شده است.
برابر پیشبینی صندوق بینالمللی پول تورم در طول سالهای آینده
به شرح جدول هفت خواهد بود که با تورم یکرقمی پیشبینیشده
دولت در پنج ســال آینده نیز فاصله زیادی خواهد داشت که این امر
باعث فقیرترشدن مردم خواهد شد.

علیرغم تفاوت
پیشبینیبیکاری
 IMFو مرکز
آمار ایران که سال
 1397حدود
2/5درصد است،
رشد بیکاری
پیشبینیشده در
طول  5سال آینده
بسیارنگرانکننده
به نظر میرسد

JJنتیجهگیری
 -1حال که تحریمها مجددا ً توسط آمریکای جهانخوار اعمال شده
است و این تحریمها در شرایطی اعمال میشود که فضای کسب و کار
نیز در شرایط بدی قرار دارد (رتبه  99از  141کشور در سال )2019
بنابراین بایستی شرایط کسب و کار را تا حد ممکن سهل و آسان كرد
تا مشوقی برای سرمایهگذاری کارآفرینان شود تا متغیرهای اقتصادی
از وضعیت پیشبینیشده فراتر رود.
 -2واقعــی کردن نرخ ارز به گونهای که رکود بخش صادرات و تولید
داخلی جای خود را به رونــق داده و واردات و قاچاق کاال به حداقل
خود برسد.
 -3تجدیدنظر در سیاســتهای مالیاتی بهنحوی كه پساندازها به
بخشهای مولد هدایت شــوند و ســرمایهگذاری واقعی جایگزین
سفتهبازی در ارز ،طال ،مسکن و غیره شود.
 -4شفاف کردن هزینههای دولت و کاهش هزینههای جاری بهنحوی
كه هزینه جاری به حداقل ممکن برســد .به عبارت دیگر تخصیص
بهینه منابع در سرلوحه کار مسئولین کشور قرار گیرد.
 -5مشوقهای الزم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در نظر گرفته
شود.
 -6سیاستهای خصوصیسازی بهصورت جدی مورد بازنگری قرار
گیرد.
 -7با مزاحمتها و موانع مقرراتی با جدیت تمام برخورد و نسبت به
رفع آنها اقدام شــود و از دخالت دولت در اقتصاد بهصورت سرکوب
قیمتی و غیره جدا ً اجتناب شود.
 -8بایستی نسبت به رفع موانعی که باعث افزایش و غیررقابتی شدن
هزینه مبادله شده است اقدام شود.
 -9اولویت الزم به تخصیص هزینههای عمرانی داده شود.
 -10بهطور کلی تجدیدنظر کلی در سیاستهای اقتصادی به عمل آید
بهنحوی كه اشتباهات گذشته بههیجوجه تکرار نشود.

JJد -بیکاری:
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را به شــرح جدول هشت اعالم كرده
است.
JJنکات
 -1با توجه به آمار فوق کاهش جزئی بیکاری در بهار و تابستان 98
اتفاق افتاده است.
 -2با توجه به اینکه نرخ متوسط بیکاری در جهان 4/9درصد است
آمار فوق نشــان میدهد که شرایط اشتغال در کشور نسبت به کل
جهان بسیار نامطلوب است.
 -3برابر اعالم مرکز آمار ،در یك سال منتهی به بهار امسال 43000
نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شده که به علت ناامیدی از یافتن
شــغل این افراد از بازار کار خارج شدهاند؛ چون در محاسبات آماری
جمعیت فعال را برابر افراد جویای کار به اضافه افراد شاعل بهحساب
یآورند.
م 
 -4در یك ســال گذشته برای  844000نفر شغل ایجاد شده که با

جدول شش) وضعیت تورم سالیانه ماههای فروردین تا آبانماه
ماه

1

2

3

4

5

6

7

8

درصد

30/6

34/2

37/6

40/4

42/2

42/7

42

41/1

جدول هفت) پیشبینی صندوق بینالمللی پول تورم در طول سالهای آینده
سال

2019

2020

2021

2022

2023

2024

نرخ تورم (درصد)

31/1

30

28

26

25

25

جدول هشت ) نرخ بیکاری
سال

95

96

97

بهار 96

تابستان 96

پاییز 96

زمستان 96

بهار 97

تابستان 97

پاییز 97

زمستان 97

بهار 98

تابستان 98

درصد بیکاری

12/4

12/1

12

12/6

11/7

11/9

12/1

12/1

12/2

11/7

12/1

10/8

10/5

جدول نه) پیشبینی نرخ بیکاری
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سال

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

درصد بیکاری

14/5

16/8

17/4

18/3

19/3

19/8

20/16

جمعیت میلیون نفر

82/4

83/3

84/1

85

85/8

86/7

87/5
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 ................................روایـت ................................

«آینده نگر» روابط اقتصادی با چین را بررسی می کند

پنجره باز چینی؟

خداحافظی چین با ایران در دور جدید تحریمهایی که آمریکا علیه کشورمان رقم زده است به نظر میرسد دردناکتر از ترک اروپاییها باشد .چینی که مسئوالن ایرانی آن را
شریک راهبردی و رفیق روزهای سخت مینامیدند و برهمین اساس در قراردادهای غیربرجامی و برجامی آوانتاژهای عجیب و غریبی به آنها ارائه شد ،این روزها چشم بر ایران
بسته است .در حالی چینیها آرامآرام قراردادهای خود را معلق میکنند که برخی همچنان امید دارند که پنجره چین بهروی ایران باز است .با وجود این کارشناسان متخصص در
حوزه روابط ایران و چین تاکید دارند که تهدید و تحریمهای آمریکا دلیل اصلی خروج چینیها از بازار ایران و کاهش سرمایهگذاری آنهاست .چین به عنوان دومین اقتصاد جهان
تعارض و رقابت جدی در عرصه جهانی با آمریکا دارد اما بنا بر قواعد حاکم بر جامعه بینالملل به بازی میپردازد .در شرایطی که روابط اقتصادی گره عمیقی به سیاست خارجی
کشورها خورده است نمیتوان انتظار مروت و دوستی از شرکای تجاری داشت چرا که همه مراودات در عرصه بینالملل را منافع تعیین میکند.

روایت
ایران و چین بازیگران اثرگذار منطقه هستند

دلهره آمریکایی در دل چین

ایران و چین دو کشور تاریخی با فراز و فرودهای فراوان
در تحوالت داخلی و تجارب روابط متقابل هستند .به
رغم فراز و نشــیبهای فــراوان در تاریخ ایران و چین
حفظ و توســعه روابط دوجانبه یکی از اصول سیاست
خارجی دو کشور بوده است.
این دو کشور به عنوان دو بازیگر اثرگذار در سطوح
منطقهای و بینالمللی ،از ســابقه قابل تأمل و طوالنی
فریال مستوفی
برخوردارنــد .چین یکی از قابل اعتمادترین شــرکای
تجاری ایران از زمان تحریمهای آمریکا تاکنون محسوب
عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران
میشد .با توجه به مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی،
همکاری در عرصههای انرژی ،زیرساختهای صنعتی
و فناوری نیز موجب شــده دو کشور زمینه تعامالت دوجانبه در حوزه سرمایهگذاری و
فاینانس پروژههای باالدســتی و پاییندستی را دارا باشــند .چین شریک اول بازارهای
وارداتی و همچنین شریک اول صادرات غیر نفتی ایران است و بازار بزرگ چین فرصتی
مهم برای صادرات محصوالت ایرانی به چین است.
به رغم مزیتهای رقابتی فراوان در کشــورمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه
از جمله ظرفیت بازار ایران ،موقعیت اســتراتژیک کشور ،وجود منابع انرژی و نیروهای
جوان و تحصیلکرده اما متاســفانه مشکالت بانکی در حوزه نقل و انتقاالت پولی ،عدم
تطابق بانکهای ایرانی با مقررات و استانداردهای بینالمللی ،عدم ثبات در قوانین کشور،
بیثباتی در سیاســتهای اقتصادی ،نوسانات ارزی و به دنبال آن تعدد ارائه بخشنامهها
و سیاســتهای ارزی باعث شده که ســرمایهگذار خارجی نتواند برای طرح و ایده خود
برنامهریزی کند و همین مســائل رغبت سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران را
کاهش داده است.
همانگونه که میدانیم برای جلب ســرمایهگذاری خارجی ابتدا باید زیربناهای الزم
مهیا شود ،سپس سیاستهای تشویقی مطابق با قوانین و شرایط بینالمللی در نظر گرفته
شود .موضوع مهم دیگر کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی است و همسو با آن باید
استراتژی مناسب برای جذب سرمایه خارجی ،توسعه تولید و اشتغال را تدوین کرد .در
حال حاضر ما قادر به حل اصلیترین مسئله برای ورود سرمایهگذار خارجی به کشورمان به

نکتههایی که باید بدانید
[ورود کاالی باکیفیت ارتباط مستقیم به تجار وطنی و قدرت خرید مردم
دارد.
[همکاریهای دو کشور ایران و چین با حساسیت بسیاری از سوی
بازیگران منطقهای و جهانی دنبال میشود.
[ما قادر به حل اصلیترین مسئله برای ورود سرمایهگذار خارجی به
کشورمان یعنی نقل و انتقاالت در سیستم بانکی نیستیم.
[چین شریک اول بازارهای وارداتی و همچنین شریک اول صادرات غیر
نفتی ایران است.
[چین به اهمیت موضوع اقتصاد پی برده و همین عامل زمینه موفقیت آنها
را فراهم کرده است.
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خصوص در حوزه نقل و انتقاالت پولی از طریق سیستم بانکی نیستیم ،چرا که با هیچکدام
از بانکهای خارجی و بینالمللی ارتباط مالی نداریم.
و اما در مورد اینکه چرا چینیها در ایران سرمایهگذاری نمیکنند عالوه بر مشکالت
ذکرشــده ،تحریمهای اخیر آمریکا و ترس از برخورد آمریکا با چینیها از یک طرف و
ویژگیهای منحصر به فرد کشور چین نظیر داشتن کارخانههایی با ابعاد بزرگ و تیراژ
باالی تولید ،نیروی انســانی متبحر و ارزان و بهطور کلی پایین بودن قیمت تمامشــده
کاالی تولیدی چین در مقایسه با ایران ،باعث شده است در حال حاضر چینیها تمایلی
به ســرمایهگذاری در ایران نداشته باشــند و تنها به خرید انرژی و مواد اولیه مورد نیاز
کارخانهجات خود بسنده کنند.
به رغم پتانسیلهای فراوان ،ظرفیتها و موقعیتهای استراتژیک بسیار باال که میتواند
زمینههای همکاری و مشارکت زیادی را با کشور چین فراهم کند ،اما همکاریهای دو
کشور با حساسیت بسیاری از سوی بازیگران منطقهای و جهانی دنبال میشود .از آنجايی
که چین در رابطه با آمریکا از منافع بیشتری برخوردار است بنابراین یکی از اصول اساسی
سیاست خارجی آنها عدم تعارض و برخورد با آمریکاست .همین موضوع موجب شده تا
نقش چین پس از تحریم یکجانبه کشورمان توسط آمریکا کمرنگتر شود.
بر این اســاس طرح موضوعاتی چون بدنام شــدن کاالهای چینی در ایران و اثر این
موضوع بر تمایل آنها برای حضور در بازار ایران موضوعاتی قابل طرح نیستند .چرا که در
چین کاالها در ردههای مختلف کیفیتی تولید میشوند و در بسیاری از نقاط دنیا مشتریان
خود را دارند .یکی از اهداف مهم این کشور برنامهریزی بر روی صادرات است .کشورهای
اروپایی و آمریکایی به لحاظ قدرت خرید باالتر ،اجناس باکیفیت تولیدی در این کشور
را خریداری میکنند که خود بر خطوط تولیدشان نیز نظارت کامل دارند .در این میان
کشورهایی که قدرت خرید کمتر دارند کاالهای ارزانتر با کیفیت پایینتر را خریداری
میکنند .بنابراین تجار ایرانی به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی از محصوالت چینی در
بیشتر موارد کاالهای بیکیفیت را وارد کشور میکنند .بر همین اساس باید تاکید کنم که
ورود کاالی باکیفیت ارتباط مستقیم به تجار وطنی و قدرت خرید مردم کشورمان دارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که نگارنده الزم میداند به آن اشــاره کند بحث طرح جاده
ابریشم جدید است .این طرح بزرگترین طرح سرمایهگذاری در زیربناهای اقتصادی بیش
از  60کشــور جهان و توسعه دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم
دریایی است که توسط چین ارائه شده است .طرح جاده ابریشم مستلزم اقداماتی همچون
ایجاد مسیرهای تجاری جدید و توسعه زیرساختها در کشورهای در حال توسعه است
که به تحرک اقتصادی و تسهیل مبادالت تجاری بین دهها کشور منجر میشود .از آنجایی
که ایران یکی از مهمترین کشــورهای مسیر جاده ابریشم به لحاظ موقعیت جغرافیایی
اســت ،میتواند محل عبور دو جاده دریایی و زمینی ابریشم باشد .لیکن به دلیل عدم
ســرمایهگذاری کافی در توسعه جادهها ،راهآهن و بنادر و همچنین تأثیر فشار سیاسی
ایاالت متحده آمریکا بر چین در خصوص ایران ،تاکنون چین حاضر به تغییر مسیر جاده
ابریشم به نفع ایران نشده است .موضوعاتی که مسئوالن باید توجه جدی به آن داشته
باشند.
در پایــان باید تاکید کنم که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت و براســاس
پیشبینیها این کشور با تولید ناخالص داخلی  23،159میلیارد دالر بزرگترین اقتصاد
جهان را در سال  2021خواهد داشت .چین به اهمیت موضوع اقتصاد پی برده و همین
عامل زمینه موفقیت آنها را فراهم کرده است .بر همین اساس نیز آنها تالش دارند با جلب
صنایع بیشتر اقتصاد خود را قویتر کنند.

در طول  40سال گذشته ايران به صورت مداوم با فشارهای متعدد خارجی مواجه بوده ،به طوری که
آنها تمایل ندارند تجارت خارجی ایران گسترش پیدا کند؛ بنابراین ریسک سرمایهگذاری در ایران برای
کشورهای خواهان حضور در بازار ما افزایش پیدا کرده است.

چینیها براساس قواعد جهانی و اصول علمی پیش میروند

یوفایی ایرانی
ب 

چین به دلیل ظرفیتهای باالیی که امروز در اقتصاد جهان
دارد ،ســرمایهگذاری بسیاری در خارج از مرزهایش رقم زده
به طوری که ارســال ســرمایه از این کشور بیش از پذیرش
سرمایه است .میزان جذب ســرمایه خارجی چین در سال
 2016نزدیک به  134میلیارد دالر بوده اما این کشور بیش
از  183میلیارد دالر در خارج از مرزهای خود سرمایهگذاری
کرده است .به خوبی مشخص است که نگاه چینیها گسترش
محمدرضا مودودی
جغرافیای ســرمایهگذاری خارجی است تا از این طریق نفوذ
خود را در جهان افزایش دهند .به همین دلیل امروز شــاهد
سرپرست سابق سازمان
توسعه تجارت
حضور آنها در کشــورهای منطقه به خصوص مســیر جاده
ابریشم هستیم ،مجموعه کشورهایی که میتوانند چین را به
اروپا یا به آفریقا وصل کنند و براســاس این خطســیر پیش بروند .این کشور بنابر همین دیدگاه
سرمایهگذاریهای خوبی در آفریقا صورت داده و برنامه بلندمدتی برای گسترش این فعالیتهای
خود دارد .چین کشور مهمی در مناسبات جهانی است که روابط اقتصادی خوبی نیز با ایران داشته
است ،چرا که بازار ایران نیز جذابیتهای بسیاری برای حضور و تجارت دوطرفه دارد .با وجود این اما
امروز شاهد کاهش جذابیت ایران برای چین در عرصه اقتصادی هستیم.
یکی از نکات مهم در مدل ســرمایهگذاری که برای همه کشورها اهمیت دارد ،ضریب امنیت
سرمایهگذاری است .از آنجا که چینیها امروز براساس قواعد جهانی و اصول علمی پیش میروند،
ی به لحاظ بازدهی
بهخوبی توجه دارند که سرمایهگذاری در کشوری مانند ایران با چه ضریب امنیت 
و ســودآوری باید انجام شود .از آنجا که کشــورمان در طول  40سال گذشته به صورت مداوم با
فشارهای متعدد خارجی مواجه بوده ،به طوری که آنها تمایل ندارند تجارت خارجی ایران گسترش
پیدا کند بنابراین ریسک سرمایهگذاری در ایران برای کشورهای خواهان حضور در بازار ما افزایش
پیدا کرده است .در این مدت نیز سیاست خارجی ما متاسفانه به سمت تنشزدایی کامل حرکت
نکرده است .بر همین اساس نیز اقتصاد ما دائم این تنشها را تجربه کرده که اثرات بسیاری بر تجارت
خارجیمان با جهان داشته است .از جمله آخرین این فشارها میتوان به تحریمهای اوایل دهه 90
و تحریمهایي که بعد از خروج آمریکا از برجام در سال  96کلید خورد ،اشاره کرد که اثرات جدی بر
اقتصاد کشورمان بر جای گذاشته است.
آمریکا در فرآیند تحریمهای خود با ایجاد مشــکل در تولیــد ،حملونقل و مبادله پول برای
کشــورمان بهدنبال آن اســت تا کل تجارت خارجی کشور را بهطور کامل قفل کند .براساس این
تنشها تمام روابط بانکی و تجاری ما متأثر شده است ،برای چین که قصد سرمایهگذاری در ایران را
دارد یکی از نکات مهم چگونگی برقراری روابط بانکی بدون ریسک است؛ اینکه این سرمایهگذاری
چه ضریب امنیتی دارد؟ چشــمانداز آن چیست؟ آیا این سرمایهگذاری در بلندمدت به نفع آنها
اســت؟ در کل نگاه امروز چینیها برای تجارت خارجی متناسب با قواعد بینالمللی است .آنها با
چشــم دوختن بر همین قواعد در عرصه جهانی وارد شده و در کشورهای مختلف نفوذ میکنند.
به طور مثال ســرمایهگذاری آنها در بندر گوادور پاکستان؛ هرچند در این مورد هنوز نتوانستهاند
به نتیجه مدنظر خود برسند اما چشــم آنها به آینده این سرمایهگذاری است .چینیها در حوزه
معادن افغانستان نیز سرمایهگذاریهایی را صورت دادند اما به دلیل موانع امنیتی هنوز نتوانستهاند
بهرهبرداری الزم را داشــته باشند .در هر صورت روابط تجاری چین در کشورهای منطقه به دلیل
تنشهای فزاینده سیاسی دچار اختالل شده است به طوری که جذابیت حضور در این مناطق برای
چین کاهش پیدا کرده است و به نظر میرسد در خصوص ایران نیز همین موضوع دخیل است.
نباید از یاد برد که چین مهمترین متحد و شریک تجاری ایران ،به ویژه در دوران شرایط سخت
بوده است .چینیها در دورانهای مختلف و شرایط نامساعد بینالمللی در کنار ایران باقی ماندند

و سعی آنها همواره بر این بوده است که روابطشان را با ایران کمرنگ نکنند .با وجود این به دنبال
تحریمهای تازهای که آمریکا بر کشور ما اعمال کرده آنها در حال کم کردن فعالیت تجاری خود
هستند که به بحث امنیت سرمایه و چگونگی نقل و انتقاالت در این حوزه اشاره کردم .اما نکته مهم
دیگر این است که امروز مدل تحریمها مشابه دوره قبل نیست .به صور قطع اگر این مرحله بگذرد
در مرحله بعد شرایط سختتری را تجربه خواهیم کرد .هرچند این تحریمها برای ما جدید بود اما
اجرای این مدل برای آمریکاییها نیز جدید بوده است بنابراین هرچه بگذرد راههای دور زدن تحریم
را بهتر میتوان تشخیص داد .نباید از یاد برد که در جنگ نظامی هزینه بسیار باالست اما در جنگ
اقتصادی سوددهی بسیار باالست .به همین دلیل در این جنگ هر شرکتی که کوچکترین تخلفی
از نظر آمریکاییها داشته باشد باید جریمههای سنگینی بپردازد که این به سود آنهاست .تحریمها
شکل حرفهایتری به خود گرفته است بنابراین مسیر تجارت با ایران برای کشورهایی که خواهان
تجارت با ایران هستند نیز سختتر شده و آنها با رویکردهای گذشته نمیتوانند عمل کنند .این
موضوع برای چین نیز دخیل است.
نکته دیگر اینکه چین در دور اول تحریمها همیاری و کمک بسیاری به ایران کرد اما هنگامی
که برجام منعقد شد این گالیه را از ایران داشت که سیاسیون ما به اروپا بیشتر متمایل شدند .این
موضوع سیگنال مهمی به چینیها بود و آنها متوجه شدند ایران ،متحد مطمئنی برایشان نیست
زیرا اگر شرایط همواره شود ،ایران تمایل بیشتری به اروپا دارد .در همین راستا یک جمله را یکی از
مسئوالن چینی به هیئتهای سیاسی ایرانی تاکید کرد :شما در مقطع برجام بنابر منافع ملیتان به
سمت اروپا رفتید و به شرکای تاریخیتان پشت کردید بنابراین اجازه دهید که ما نیز امروز براساس
منافع ملیمان تصمیمگیریکنیم.
سومین نکته مهم مؤثر بر کاهش حضور چینیها در ایران افزایش تبلیغات منفی علیه کاالها
و محصوالت چینی در بازار است .تخریب کاالهای چینی و تاکید بر عدم کیفیت آنها را به وضوح
میتوان در همه سطح شهر مشاهده کرد .در هر صورت اینکه ما تالش داریم چین را به سمبل
کاالهای بنجل تبدیل کنیم نیز در تمایل آنها برای حضور در بازار کشورمان مؤثر است .ناگفته نماند
که این چینیها نیســتند که در تجارت با ایران کاالی بیکیفیت را ارسال میکنند بلکه تجار ما
هستند که محصوالت با کیفیت پایین و ارزان را وارد میکنند .حال آنکه در چین محصوالت با
درجات مختلف کیفیت وجود دارد .این کشور  2هزار و  400میلیارد دالر صادرات به به تعداد بسيار
زيادي از كشورهاي دنيا دارد و ایران با سهم  6میلیارد دالر در برابر این عدد بسیار کوچک است .در
صورتی که چینیها کاالی بیکیفیت تولید و صادر کنند نمیتوانند سهم مهمی در عرصه جهانی
داشته باشند حال آنکه اینگونه نیست .به جای انتقاد به کاالهای چینی ما باید بیاموزیم که حرمت
به شرکای تجاری اهمیت بسیاری در حفظ آنها دارد.

نکتههایی که باید بدانید
[چینیها متوجه شدند ایران متحد مطمئنی برای آنها نیست.
[ما باید بیاموزیم که حرمت به شرکای تجاری اهمیت بسیاری در حفظ آنها دارد.
[نگاه چینیها گسترش جغرافیای سرمایهگذاری خارجی است تا از این
طریق نفوذ خود را در جهان افزایش دهند.
[سیاست خارجی ما متاسفانه به سمت تنشزدایی کامل حرکت نکرده
است.
[چینیها کاالی بیکیفیت به ایران صادر نمیکنند بلکه تجار ما هستند که
محصوالت با کیفیت پایین و ارزان را وارد میکنند.
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روایت
چرا چينيها آرامآرام از ایران میروند؟

پیام رمزدار پکن به تهران :خداحافظ

صدیقه محمودی :چین ،شریکي تجاری که بسیاری در ایران او را دوست دوران تحریم نام
نهادند ،آرامآرام روابط اقتصادی خود با ایران را به حاشیه برده است .ممنوعیت فعالیت
شرکتهای خارجی در ایران به واسطه تحريمهای آمریکا موضوع غریبی نیست ،اما عجیب
است چينيهایی که در مقاطع بسیار بهرههای فراوان از ایران بردند حال اینچنین دست
رد به سینه ایران میزنند .در همین زمینه با پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق ایران
به گفتوگو پرداختیم .سلطانی رویکرد احتیاطی این کشور در قبال ایران را ناشی از دو
دیدگاه میداند :بخشی از این رویکرد احتیاطآمیز به روابط چین با آمریکا برمیگردد و
بخشی هم مربوط به تصمیمگیری محتاطانه سازمانهای اقتصادی چین است که نگران
پیامدهای ارتباط با ایران هستند .او معتقد است که بخش دولتی و خصوصی ایران
میتوانست حرفهایتر با چينيها تعامل و همکاری کند اما یکی از مسائل جدی ما این است
که مذاکرهکنندگان حرفهای و مسلط در سازمانها اندک هستند .به همین دلیل در پای میز
مذاکره کمبود تخصص و عدم دانش کافی افراد مانع کسب امتیاز برای کشور میشود.
چينيها در دور جدید تحريمهای آمریکا در حال کاهش ســرمایهگذاری و روابط
اقتصادی خود با ایران هستند .حال آنکه در گذشته یعنی اوایل دهه  90که تحريمهای
سنگینتری بر کشورمان اعمال شد و اروپاییها نیز روابط اقتصادی و تجاری خود را با
ایران قطع کردند ،چينيها تمایل به حضور در بازار ایران و گرفتن سهم داشتند .به نظر
شما چرا چین در حال کاهش سرمایهگذاری خود در ایران است؟

چينيها از  10سال گذشته تاکنون استراتژی محتاطانهای را با ایران دنبال کردند .در واقع
این رویکرد از اواخر ســال  1388آغاز شد .در آن زمان شرکت دولتی نفت چین ،در قرارداد
دو و نیم میلیارد دالری سرمایهگذاری در میدان نفتی آزادگان حضور داشت اما آنها به رغم
اخذ امتیازات ویژه از دولت ایران شروع به کند کردن کار و بهانهتراشی کردند .این مدل رفتار
موجب شد ،شرکت ملی نفت ایران نیز این قرارداد را ملغا کند .بنابراین سیاست عقبگرد چین
از همان زمان آشکار شده بود .به طور قطع مشکل این نبود که آنها توان انجام کار را نداشتند
بلکه همانند بسیاری از کشورهای دیگر سیگنال قطع ارتباط با ایران را دریافت کرده بودند.
مجددا ً و پس از خروج توتال از قرارداد توســعه فاز  11پارس جنوبی در ســال  ،97مقرر
شد چينيها همکاری جدیدی با ایران داشته باشند و در واقع جایگزین شرکت توتال فرانسه
شوند ،به رغم مذاکرات اولیهای که صورت گرفته بود ،بار دیگر پا پس کشیدند .به طور کلی
اســتراتژی چین در قبال ایران و کشورهایی که ممکن است چالش جدی با ایاالت متحده
آمریکا داشته باشند محتاطانه است.
با وجود این چينيها در برخی مذاکرات با مقامات ایرانی ،خود را شریک راهبردی
ایران معرفی میکنند .به نظر شما اینچنین نیست؟

به نظر من زمانی که موضوعات اقتصادی به زمین سیاسی کشیده شوند ،چينيها تالش
میکنند که با آن کارت به بازی بپردازند .در این هنگام رویکرد آنها از استراتژیک به تاکتیکی
تغییر میکند .ایران همواره همین نقش را برای آنها داشته و در تمام این سالها کشورمان
کارتی در جیب آنها بوده است .حمایت و جانبداری آنها از ایران در عرصه سیاسی در راستای
منافعشان در بخشهای دیگر بوده و به این وسیله نیز با آمریکا روابط خود را تنظیم میکنند.
در واقع آنها از همه ابزارهاي خود برای حضور سیاسی و اقتصادیشان در عرصه بینالمللی
بهره میبرند و به باور من از نگاه حفظ منافع ملی خودشان سیاست درست و هوشمندانهای
اتخاذ کردهاند.
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این موضوع به معنی این نیســت که ایران برای چین جذابیتی ندارد .در واقع کشورمان
از حیث تأمین گاز ،مواد اولیه و خام برای آنها حائز اهمیت اســت اما مادام که چین بتواند
مواد موردنیاز خود را با دادن و گرفتن امتیاز ،هم از ایران و هم از کشورهای دیگر ،با شرایط
مناسبتری فراهم کند با ایران سیاست کج دار و مریزی را دنبال خواهد کرد .بدین معنی که
نه ایران را از خود دور میکند نه خیلی به آن نزدیک میشود.
برخی از کارشناسان معتقدند تمایل ایران به اروپا بعد از برجام یکی از موضوعات
تکدر خاطر چین از ایران است .به اعتقاد شما رویکرد ایران در تصمیمگیری چينيها
مؤثر بوده است؟

تا حدی با این موضوع موافق هستم .نوع رویکرد و برخورد آقای روحانی با چین مناسب
نبود ،بهخصوص زمانی که شی جینپینگ ،رئیسجمهور این کشور برای بازدید به ایران آمد،
اســتقبال خوبی از او صورت نگرفت .همین موضوع تا ماهها روی روابط چین با ایران تأثیر
گذاشت .به نظر من هرچند این نوع برخورد تا حدی به تبختر آقای روحانی برمیگردد اما
این باور که چون روابط ما با کشورهای دیگر مرتفع شده ،دیگر نیاز چندانی به تحویل گرفتن
چينيها نیست ،نیز در اتخاذ این رویکرد بدون تأثیر نبوده است .بهشخصه این نقل واقعه را در
چند جا شنیده بودم که قطعاً نشان از بیتدبیری و فقدان نگاه آیندهنگرانه و بیبرنامگی ما دارد.
به عنوان مثال در حوزه نفت که یکی از بخشهای مهم همکاری کشورمان با چین است،
وزارت نفت بعد از امضای برجام به واسطه انعقاد قرارداد با اروپاییها مشغولتر از گذشته شد.
از آنجایی که در بطن حادثه نبودم نمیتوانم به صورت قطعی اظهارنظر کنم ،اما در این مدت
چین کمرنگتر از گذشته دیده شد .به معنای دیگر چین به تناسب کشورهای دیگری که
بعد از برجام برای همکاری با ایران پیشقدم شدند ،مورد توجه و تعامل قرار نگرفت .حتی این
نوع رویکرد در بخش خصوصی هم نمود داشت .در هر صورت بعد از برجام بخش خصوصی
قدرت چانهزنی بیشتری پیدا کرد بنابراین تالش عمده تجار بر این بود که ماشینآالت ،مواد با
کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر را از شرکای تجاری قدرتمند در عرصه بینالمللی تهیه کنند.
در این میان نیز بخش خصوصی کشــورمان به دلیل بدقولیهای مکرر و کیفیت نهچندان
مطلوب کاالهای چینی دلخوری بسیاری از چينيها داشتند .مجموع این مسائل موجب شد
تعامل تجار ایرانی با اروپا افزایش پیدا کند .در هر صورت ورود تجار به زمین بازی بزرگتر و
فضای تجاری مناسبتر و باکیفیتتر امری طبیعی و بدیهی است که حاکم بر روابط همکاری

به نظر من زمانی که موضوعات اقتصادی به زمین سیاسی کشیده شوند ،چينيها تالش میکنند که با آن کارت به بازی بپردازند .در این هنگام رویکرد آنها از استراتژیک به
تاکتیکی تغییر میکند .ایران همواره همین نقش را برای آنها داشته و در تمام این سالها کشورمان کارتی در جیب آنها بوده است .حمایت و جانبداری آنها از ایران در عرصه
سیاسی در راستای منافعشان در بخشهای دیگر بوده و به این وسیله نیز با آمریکا روابط خود را تنظیم میکنند.

همه کشورها اســت .اما نمیتوان انکار کرد که بخش دولتی و خصوصی ایران میتوانست
حرفهایتر با چينيها تعامل و همکاری کند.
در سازمانهای دولتی باید تعامالت و مذاکرات بینالمللی درباره بهینه کردن منافع ملی
در جریان باشد ،اما شاهدیم که مذاکرهکنندگا ن حرفهای و مسلط در سازمانها اندک هستند.
به همین دلیل در پای میز مذاکره کمبود تخصص و عدم دانش کافی افراد مانع کسب امتیاز
برای کشور میشود .نکته حائز اهمیت به عنوان پیششرط هر مذاکره این است که منافع
مشترک ابتدا طراحی و تعریف شود .برای مثال در ترازوی تجارت چین ،در یک کفه منافعی
که از تجارت با آمریکا نصیب این کشور میشود قرار دارد و در کفه دیگر ترازو ،منافع تجارت
با ایران؛ متاسفانه در طول این سالها خأل تقویت روابط راهبردی اقتصادی و حتی سیاسی
و نظامی با این کشور در تعامالت بسیار احساس میشد .همین موضوع باعث شد تا اهمیت
ایران برای این کشور و سایر کشورهای مشابه نهتنها زیاد نشود بلکه حتی بهمرور کاهش یابد
و کفه ترازوی اهمیت تجارت و تعامل با آمریکا برای چین سنگینتر شود.
آیا همین دالیل موجب شــده که چین حاضر به تغییر مسیر جاده ابریشم به نفع
ایران نباشد؟

چین در پروژه جدید جاده ابریشــم مسیر را به نحوی تغییر داده که شاهراه آن از باالی
ایران میگذرد و یک مسیر فرعی از مسیر اصلی برای ورود به ایران منشعب شده ،حال آنکه
ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم ،شاهراه اصلی بوده است .به نظر من این رویکرد آنها نیز
استراتژیک است زیرا چينيها با خود میاندیشند که ایران در سالهای آینده ثبات و پایداری
الزم را ندارد .بر این اساس اگر آنها بخواهند تخممرغهای خود را در سبد ایران بچینند ،ممکن
است در یک موقعیتی شرایط به ضرر آنها تمام شود .اینکه کدام مسیر باثباتتر و پایدارتر
است تعیینکننده مسیر جاده ابریشم نوین شده است.
از سوی دیگر چین در معاهدات چندجانبه آسیایی نیز به ایران محتاطانه نگاه میکند.
در تمام سالهایی که ایران عضو ناظر سازمان همکاریهای شانگهای است ،چین مخالف
عضویت کامل ایران در این سازمان بوده است .حال آنکه هند و پاکستان که بعد از ایران
عضو ناظر در این سازمان شدند به عضویت اصلی درآمدند .الحاق به سازمان همکاریهای
شانگهای که در آینده میتواند بزرگترین و مهمترین سازمان اقتصادی آسیا باشد ،بسیار
حائز اهمیت است اما چينيها در گذشته برای جلوگیری از عضویت ایران در این سازمان،
بندی را در منشور آن گنجاندند مبنی بر اینکه کشورهایی که سازمان ملل بر علیهشان
تحريمهایی وضع کرده است نمیتوانند به عضویت این سازمان درآیند .حتی پس از لغو
تحريمهای ســازمان ملل ،مخالفت آنها با عضویت ایران همچنان باقی ماند .یک عالمت
ســؤال بزرگ روی این رفتار چین وجود دارد؛ اینکه چرا آنها رویکرد کج دار و مریزی با

نکتههایی که باید بدانید
[به طور کلی استراتژی چین در قبال ایران و کشورهایی که ممکن است
چالش جدی با ایاالت متحده آمریکا داشته باشند محتاطانه است.
[نمیتوان انکار کرد که بخش دولتی و خصوصی ایران میتوانست
حرفهایتر با چينيها تعامل و همکاری کند.
[در تمام سالهایی که ایران عضو ناظر سازمان همکاریهای شانگهای
است ،چین مخالف عضویت کامل ایران در این سازمان بوده است.
[ایران قصد داشته که چین را به شریکی استراتژیک برای خود تبدیل کند
اما به دلیل خروج آمریکا از برجام این تفاهمات در همان سطوح ابتدایی باقی
ماند.
[ما با هیچ کشوری ،از همسایگانمان گرفته تا کشورهای بزرگ و
تعیینکننده دنیا ،نتوانستیم به اشتراک راهبردی دست پیدا کنیم .رفتار همه
با ما بیشتر تاکتیکی و پروژهای است
[چین حاضر نخواهد بود که ریسک تعامالت بانکی با ایران را بردارد ،چین
عالقهای ندارد که در دور جدید فشارهای آمریکا بر ما خودش را درگیر کند.

ایران دارند ،آنها چه چیزی را میبینند که اینچنین از ایران پرهیز میکنند و جدیتر با
ایران همکاری ندارند .در هر صورت اینها عالمتهای سوالی است که پاسخ به آنها میتواند
ما را به فکر وادارد.
در همین زمینه نیز جالب است که دو ماه پیش خبری مبنی بر سرمایهگذاری 400
میلیارد دالری چین در ایران منتشــر شد .آنگونه که در خبرها نقل شد ،این تفاهمات
گویا سه سال پیش در دیدار آقای ظریف از این کشور با دولتمردان چینی مورد بحث قرار
گرفته بود .بسیاری از رسانههای داخلی و خارجی این خبر را منتشر کردند مبنی بر اینکه
چينيها قرار است  280میلیارد دالر در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و  120میلیارد دالر
در حوزه حمل و نقل ایران ســرمایهگذاری داشته باشند و بر این اساس گاز مایع و نفت
ایران را با تخفیفهای تا سقف  32درصد خریداری کنند .با وجود اینکه برخی رسانههای
رسمی این خبر را منتشر کردند اما مسئوالن دولتی این موضوع را تلویحاً تکذیب کردند.
تحلیل شما از منتفی شدن این تفاهمات چیست آیا چينيها دست رد به سینه
ایران زدند؟

به نظر من این تفاهمات بعد از اجرای برجام که فضای سیاسی ایران نسبت به گذشته
بازتر شده بود صورت گرفته است و ایران قصد داشته که چین را به شریکی استراتژیک
برای خود تبدیل کند .چین نیز تمایالت اولیه اما با تخفیفهای باال را برای خود در نظر
داشته اما به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش چالشهای ایران در جامعه جهانی این
تفاهمات در همان سطوح ابتدایی باقی ماند .تمام این موارد نشان میدهد که متاسفانه
چین آینده خوبی را برای ایران پیشبینی نمیکند .ما با هیچ کشوری ،از همسایگانمان
گرفته تا کشورهای بزرگ و تعیینکننده دنیا ،نتوانستیم به اشتراک راهبردی دست پیدا
کنیم .بنابراین رفتار همه کشورها با ما بیشتر تاکتیکی و پروژهای است .طبیعی است که
هیچ کشوری برای منافع تاکتیکی ،منافع راهبردی خود را فدا نمیکند.
از سوی دیگر به میزانی که ایران به چین وابسته است آنها وابستگی چندانی به همکاری
با ایران ندارند .موضوع مهمتر اینکه چین هزینه حل مشــکالت ما را نخواهد داد .چین
حاضر نخواهد بود که ریسک تعامالت بانکی با ایران را بردارد ،چین عالقهای ندارد که در
دور جدید فشارهای آمریکا بر ما خودش را درگیر کند ،چین در تقابل کشورهای همسایه
با ما ،بنابر اصول دیپلماتیک برخورد خواهد کرد و منافع خود را جستوجو میکند .بنابراین
افزایش این مخاطرات چينيها را بیشتر در کار با ایران محتاط و سختگیر خواهد کرد.
به نظر شما چین درآینده اقتصاد جهان کجا قرار میگیرد؟

جایگاه چین در جهان مشــخص است .این کشور دومین اقتصاد جهان از نظر اندازه
واقعی و از نظر برابری قدرت خرید ،اولین اقتصاد جهان به حســاب میآید .چشماندازها
نشان میدهد که اقتصاد چین در  30سال آینده از نظر اندازه واقعی ممکن است از آمریکا
عبور کند .ناگفته نماند در دو سال اخیر وضعیت اقتصادی این کشور بهخوبی گذشته پیش
نمیرود و رشد اقتصادی آنها برخالف پیشبینیها کاهش یافته است .به طوری که بسیاری
از فعاالن اقتصادی چینی و حتی ناظران نیز تاکید دارند ،آمارسازیهايی در خصوص رشد
اقتصادی این کشور صورت میگیرد و این رشد به میزان  6/2درصدی که اعالم میشود
نیست .طبیعتاً این موارد میتواند چشمانداز رسیدن چین به آمریکا را با تردید مواجه یا
فاصله زمانی را طوالنیتر کند.
اما با تمام این اوصاف ،چین در آســیا از نظر اقتصادی قدرت بالمنازعی دارد ،از نظر
نظامی نیز به واســطه ســرمایهگذاریهایی که صورت داده در سالهای آینده یک سر و
گردن از کشورهای دیگر باالتر قرار خواهد گرفت .هرچند سرمایهگذاری این کشور در حوزه
نظامی به صورت چراغخاموش است اما این کشور به صورت استراتژیک در حال گسترش
نفوذ خود در آســیا ،آفریقا ،آمریکای جنوبی و حتی اروپا اســت .به نظر من ،این کشور
حسابشدهتر و راهبردیتر از آمریکا در حال فعالیت و رشد است .این موضوع نگرانیهایی
را برای آمریکا به وجود آورده است ،بهخصوص در حوزههای پیشرفتهای چون فناوريهای
اطالعات و ارتباطات ،فناوريهای نظامی و زیستی و ...ممکن است از آمریکا سبقت بگیرد.
مانعتراشیهای دولت ترامپ علیه این کشور نیز در راستای کند کردن سرعت این پیشرفت
است .چین نشان داده که در عرصه شطرنج جهانی هوشمندانه بازی میکند و چشمانداز
بلندمدتی دارد.
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روایت
افزایش تحریمها موجب شده چین فاصله تجاری خود با ایران را حفظ کند

مانعتراشی آمریکایی ،فرار چینی

ولیاهلل افخمیراد
رئیس اسبق سازمان توسعه
تجارت

افزایش تحریمها
بهمنظور
جلوگیری
از توسعه
اقتصادی ایران و
مانعتراشی برای
سرمایهگذاری در
ایران موجب شده
کهچینیهانیز
در شرایط کنونی
فاصله تجاری
خود با ایران را
حفظکنند

ایران و چین در طول تاریخ همواره روابط خوب و دوســتانهای داشتند و
هردو کشور در مسیر جاده ابریشم از طریق تعامل و همکاری روابط مشترک
را تنظیم کردهاند .نهتنها در گذشته بلکه در سالهای اخیر نیز ایران و چین
همکاریهای مشــترک را نهفقط در بخشهای تجاری ،بلکه در زمینههای
تولید صنعتی ،نفت و گاز ،پتروشیمی ،معدن ،راه ،راهآهن ،پروژههای زیربنایی
همکاریهای علمی فرهنگی و ...توسعه دادند .ایران به عنوان بزرگترین منبع
انرژی نفت و گاز جهان میتواند امنیت انرژی مورد نیاز چین را برآورده کند و
به عنوان یک پایگاه باثبات در منطقه ،نقش مرکزی در جذب سرمایهگذاری
صادراتی چین داشته باشد ،به طوری که محصوالت آن کشور در ایران تولید
و به بازارهای جهانی و منطقهای صادر شــود .هرچند اهداف بسیاری برای
برقراری ارتباط میان دو کشور وجود داشت و همچنان دارد اما امروز به دلیل
افزایش فشارهای آمریکا بر ایران شاهد کاهش روابط میان دو کشور هستیم.
در هر صورت افزایش تحریمها به منظور جلوگیری از توســعه اقتصادی
ایران و مانعتراشی برای سرمایهگذاری در ایران موجب شده که چینیها نیز در
شرایط کنونی فاصله تجاری خود با ایران را حفظ کنند .البته که همه کشورها
در ارتباطات و مبادالت خارجی خود باید منفعت ملیشان در سطح کالن را
مورد توجه قرار دهند .بر این اساس در هر موقعیتی که مشخص شود منفعت
کالن آنها مورد آســیب واقع میشود ،ترجیح میدهند حجم مبادالت خود
را کاهش دهند .چین نیز در مبادالت بینالمللی با توجه به جایگاه و روابط
ایران در عرصه بینالملل عمل میکند .بنابراین در شرایط کنونی با توجه به
محدودیتهایي که آمریکا برای ایران قائل شده است نمیتواند تمامقد در برابر
آمریکا بایستد و منفعت کشور ما را دنبال کند.
طبیعی است که چین در جریان مبادالت تجاری با ایران همواره تابلوهای
کلی عرصه بینالملل را مدنظر خودش قرار میدهد؛ اینکه تا کجا میتواند با
ایران همکاری کند تا اینکه منافع ملیاش تهدید نشود .بنابراین هر جایی که
استنباط کنند به دلیل فعالیت تجاری با ایران ،آمریکا امکان دارد مشکالتی را
برای آنها به وجود بیاورد ،طبیعی است که تمایلی برای ادامه همکاری نخواهند
داشت .به هر حال حجم تجارت چین با آمریکا قابل مقایسه با ایران نیست به
همین دلیل آنها چشم خود را بر آمریکا نمیبندند.
ً
روابط تجاریاي که تاکنون با چین داشتیم ،عمدتا بر مبنای تأمین انرژی
و مواد خام اولیه بوده است که در حال حاضر دریافت نفت خام از ایران را به

نکتههایی که باید بدانید
نالملل عمل میکند.
[چین در مبادالت تجاری با توجه به جایگاه و روابط ایران در عرصه بی 
[مقصر کاالهای بیکیفیت چینی در بازار کشورمان ،تجار ایرانی هستند.
[شرایط جهانی برای ایران به گونهای پیش رفته است که دوستان قدیمی نیز توان همراهی با
ما را ندارند.
[همه کشورها در ارتباطات و مبادالت خارجی خود باید منفعت ملیشان در سطح کالن را
مورد توجه قراردهند.
[حجم تجارت چین با آمریکا قابل مقایسه با ایران نیست به همین دلیل آنها چشم خود را بر
یبندند.
آمریکانم 

62

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودویک ،دی 1398

حداقل یا حتی صفر رسانده است و اگر هم انجام شود به صورت رسمی صورت
نمیگیرد .این موضوع نیز در راســتای رویکرد کلی چین در ارتباط با منافع
ملیاش است .بنابراین به نظر نگارنده در سطح محدود چین اقدام به مبادله
میکند .هرچند امکان دارد این رقم برای ما باال باشد چون شریک اول تجاری
ما چین است اما آنها با توجه به ریسک و محدودیتهایی که در سیاست ما
وجود دارد به اقدام اقتصادی دست میزنند.
درست است که در مقطع قبل از برجام چینیها روابط اقتصادی بیشتری
با ایران داشتند و تالش میکردند در بازار ایران فعالیت بیشتری داشته باشند
و به نوعی تحریمهای ایــران را دور بزنند اما نباید از یاد برد که در آن زمان
تهدیدها به ســطح و شدت اکنون نبود و قابلیت ردگیری تحریمها به شکل
کنونی وجود نداشت .به طور مثال در مقطع تحریمهای قبل از برجام کلنل
بانک چین میتوانست روابط بانکی با ایران را عملیاتی کند .اما در تحریمهای
جدید ترامپ سختترین شرایط را برای ایران ایجاد کرده است .بنابراین اگر
در تحریمهای قبل از برجام نیز شفافیت بانکی و فشار به اندازه امروز بود قطعاً
چینیها همــکاری خود با ایران را ادامه نمیدادند .چرا که موضوع مهم اول
کاهش ریسک ســرمایهگذاری و تجاری است و هیچ کشوری حاضر نیست
منافع خود را فدای منافع کشور دیگری کند .نباید از یاد برد که چینیها در
عرصه سیاسی نیز اینچنین عمل میکنند .آنها در خصوص قطعنامههایی
که علیه ایران صادر میشد نیز هیچگاه به نفع ایران رأی ندادند .اینها نشان
میدهد که چین به دنبال تنظیم روابط خود در عرصه جهانی بدون تنشهای
سیاسی حاکم است .در هر صورت درست است که زمانی چینیها دوستان
روزهای سخت ایران بودند و نباید این موضوع را به دست فراموشی سپرد اما
شرایط جهانی برای ایران به گونهای پیش رفته است که دوستان قدیمی نیز
توان همراهی با ما را ندارند.
ماجرای کاهش همکاری و سرمایهگذاری در ایران به خوبی روشن است.
حال اینکه در این میان برخی کاهش ســطح روابط را به موضوعاتی دیگر
ارتباط میدهند محلی از اعراب ندارد .چینیها امروز کاالهای بسیاری را به
بازارهای متعددی صادر میکنند .اینکه کیفیت اجناس چینی پایین است و
فضا در ایران نسبت به این کاالها انتقادی و گاهی تمسخرآمیز است و کاهش
ســطح روابط میتواند واکنشی به این موضوع هم باشد ،درست نیست .زیرا
این چینیها نیستند که کاالی بیکیفیت به ایران ارسال میکنند بلکه تجار
ایرانی که خریدهای خود را از این کشور انجام میدهند به دنبال اجناس ارزان
هستند که قطعاً در کیفیت کاال اثر مستقیم دارد .از سوی دیگر فراموش نشود
که در قوانین واردات به کشــور اگر کاالها استاندارد اجباری ایران را نداشته
باشند ،اجاره واردات داده نمیشود و بر همین اساس ،در واردات کاالهای فاقد
استاندارد اجباری ایران نیز باید عرف کیفی بینالمللی رعایت و نظارت انجام
شود .بنابراین تجار ایرانی در خرید کاالهای مورد نظر خود از چین باید دقت
الزم را داشته باشند ،زیرا در چین کاالهای باکیفیت و بیکیفیت وجود دارد.
از ســوی دیگر چینیها به دلیل حضور در بازارهای اروپا و آمریکا هر روز در
تالشاند که بر کیفیت محصوالت خود بیفزایند .بنابراین بهتر است در این
زمینه تقصیر را بر گردن چینیها نیندازیم بلکه انگشــت انتقاد را به سمت
خودمان نشانه برویم.

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

حاشیه
همان متن است
فقر با شهر و ساکنان آن
یکند؟
چه م 

خصوصیات مشــترک تمام رویکردهای ماندگار
اخالقی نسبت به ساماندهی اجتماعی این است که
چیزی را به مساوات طلبیدهاند.
«برابری و آزادی» ،آمارتیا سن

عکس :رضا معطریان

شورش حاشــیه علیه متن باید از نو بازخوانی شود.
دوگانه حاشیه و متن به گونهای فهم میشود که گویا
«اینجا» و «آنجا» دو عرصه کام ً
ال مجزا از هم هستند.
آنها دور از ما هســتند و ما دور از آنها ،اما آنها به ما و
ما به آنها بسیار نزدیکیم .به اطراف خود خوب بنگرید.
فقط زمان اعتراض ممکن اســت حاشیهها به نقطه
تحلیل ما برگردند ،همان حاشــیهای که خود متن
است .بســیاری از مناطق کالنشهرها در تله فقر و
نابرابری گرفتار شدهاند و راهکارهایی برای حل معمای
تهیدستی در محاق .راهکارهایی از حذف و تخریب
محالت حاشیهنشین تا نادیدهانگاری و رها کردن آنها
به خود؛ اما شاید راهکار برای بهبود وضعیت دوزخیان
زمین در یک جمله نهفته باشد« :دولتها نمیتوانند
تنها نماینده طبقه متوسط شهری باشند»؛ باید در
بازخوانی متن و حاشیه تجدیدنظر کرد؛ حاشیه همان
متن است.

توسعه

تالش برای بقا در روزهای سخت

تهیدستان شهری ،از تله فقر تا تله سیاست
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
به نظر میرسد زندگی
تهیدستانشهری
پویاتر از آن است که
با دووجهی تسلیم یا
خیزشقابلتبیین
باشد؛جامعهتهیدست
هرروزه برای بقا
درگیر مقاومتی
روزانه هستند .در این
مقاله زندگی روزمره
تهیدستانشهری
توصیف میشود .آن را
بخوانید.

اگرچه توسعه
جایگزین باید به
صورت محلی آغاز
شود ولی بدون
تشریکمساعی
دولت در وضعیت
تهیدستانبهبودی
جدی حاصل
نخواهد شد.
برنامهریزی یک
امر خنثینیست؛
برنامهریزی
ترکیب منافع و
تضادهاست
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کمتر از دو سال طول کشید تا بار دیگر خیابانها صحنه اعتراض،
آشــوب ،اعتصاب و خشونت شود؛ از دیماه ســال  1396تا 25ام
نماه  .1398اما اینبار دامنه اعتراضها گســتردهتر ،پرتعدادتر و
آبا 
البته بنابه گزارشهای رسمی خشنتر از سال  1396بود و کشتهها
پرشمار اما نه دقیق به آمار .اعتراضها با باال رفتن قیمت بنزین در
شــامگاه جمعه بیستوپنجم آبانماه و بدون اطالعرسانی به مردم،
آغاز شد اما خیلیها مهمترین مشخصه اعتراض دیماه  96و آبانماه
 98را مشکالت معیشتی میدانند و آن را «جنبش نان» میخوانند
که تهیدستان شهری و بخشی از طبقه متوسط در حال فروپاشی را
به خیابانها کشانده است .گویا سپهر سیاست ایران امکان و مجالی
برای بروز و ظهور جنبش نمیدهد و صحنه سیاست و زندگی روزمره
با «ناجنبش» همیشــگی و هرروزه دست به گریبان است و گاهی
بخشــی از ناجنبش اجتماعی چون لبه کوه یخ خود را به نمایش
میگذارد ،مانند زمســتان و پاییز  96و  .98پرســش اصلی درباره
چیستی بروز ناجنبش و چگونگی زیست آنهاست؛ ناجنبش چیست
و چه تفاوتی با جنبش دارد؛ سهم تهیدستان شهری در هرکدام از
اینها چقدر است؟
JJنگاهی به گذشته
آرامآرام پیشــروی کردند؛ الکپشتوار ،پنهانی ،بهدور از هیاهو،
شــبانه ،طوالنی و پیوســته از دهه  30تا به امروز و هدف آنها در
همه این سالها و دههها یکچیز بیشتر نبوده است« :تالش برای
بقا و بهبود وضع زندگــی» .مردمانی که برای زندهماندن تضمین
میخواســتند از روستاها و شهرهای کوچک راهی شهرهای بزرگ
و بزرگتر شدند و برای تحکیم موقعیت خود زیستگاه غیرقانونی و
دور از مرکز را برگزیدند؛ جوامعی که در ابتدای انقالب تعداد آنها به
 50عدد میرسید و امروز شاید این عدد چندین برابر شده باشد .به
گفته علیرضا صادقی در کتاب «زندگی روزمره تهیدستان شهری»
در دورانــی که زنان و مردان طبقه متوســط شــهری برای آرمان
«جامعه باز» تقال میکردند تهیدستان برای بقا درون «جامعه بازار»
میجنگیدند .چهار شهر از نه شهر تازهتاسیس در سالهای 1370
تا  1375از مراکز حاشیهنشین و محروم بودند :اکبرآباد ،حسنآباد،
مالرد و پاکدشت .اینها بدون اینکه خود بخواهند در طول تاریخ به
گفته آصف بیات در کتاب «سیاستهای خیابانی» به «ضد نیرو»
تبدیل شدند .اگرچه بروز انقالب اسالمی به این گروههای فاقد امتیاز
فرصت پیشروی داد تا زمانی که انقالبیون درگیر راهپیمایی بودند،
اینها نفوذ خود را در محلهها گســترش دهند و شــکلهای روزانه
مقاومت خود را برای رهاندن خود از تهیدســتی ادامه دادند و ادامه
این سیاســت ضرورت بقا آنها را به انقالب ارتباط داد .این گروه تا
زمانی که پیام روشنی در حمایت از مستضعفان دریافت نکرده بودند،
کمتر در انقالب درگیر بودند و بعد از آن همراهی کردند.
موج دوم پیشروی تهیدستان به شهرها با شروع انقالب سفید و
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اصالحات ارضی آغاز شــد و مهاجرتها تقاضا برای مصرف جمعی
و گسترش کارهای معیشتی خیابانی را گستردهتر کرد ،طوری که
برنامهریزان آنها را «مانع و شر» برای توسعه و مدرنیزاسیون خواندند
و آنها به عمد گروه تهیدست را «حاشیهای» خطاب کردند تا با دادن
خصوصیتی ذاتی این گروه را از متن جامعه جدا کنند .این موج در
دوران جنگ شکل دیگری گرفت و در سالهای اخیر بیش از هرچیز
مهاجرتها مشخصه زیستمحیطی دارد و مهاجران از مناطق کمآب
و در خطر خشکسالی به حواشی شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند.
در سال  1355حدود  12هزار خانواده در حلبیآبادها ساکن بودند
ت تهیدست به یک میلیون
که در ســال  1359آمار ساکنان محال 
نفر رسید .به استناد آمار مرکز پژوهشهای مجلس  40درصد مردم
ایران زیر خط فقر زندگی میکنند .پیروزی انقالب اگرچه فرصتی
برای حمایت از تهیدستان میداد اما در همان زمان به گزارش بانک
مرکزی ایران در ســال  1358سطح بیکاری در شهرها بیشتر شد.
هزاران کمپانی ،شرکت و کارخانه تعطیل شد ،بخشهای زیادی از
بنگاههای صنعتی و دیگر حوزههای اقتصاد کار خود را نیمهکاره رها
کردند و برخی از مدیران اموالشان مصادره شد ،آنها یا کشور را ترک
کردند یا خانهنشــین شدند و زندانی؛ برخی دریافتند که در فردای
انقالب شــغلی نخواهند داشت .نه جنبش بیکاران و نه تالشهای
دولت جدید هیچکدام نتوانست وضعیت آنها را سامان دهد .تعداد
بیکاران از  3درصد در ســال  1355به  14درصد در ســال 1358
رسید و تا ســال  1368این رقم به  8.7درصد رسید .اینجا بود که
فعالیتها در خیابانها گسترش یافت؛ دستفروشی پدیده قدیمی
و آشنا نه پدیده نوظهور گســترش یافت .خیابانهای پایتخت در
ســال  ،1360حدود  40هزار کارگر خیابانی داشت و سه سال بعد
این عدد به دو برابر رســید .در سال  1363روزنامه اطالعات نوشت:
«امروزه دستفروشــی به عنوان شــایعترین شغل خیابانی بخش
عمــده نیروی کار را به خود جذب می کند ».از همان زمان ،از قبل
انقالب تا امروز دولتها برای از میدان به در کردن دســتفروشها
به سازوکارهای نهادی ،فشــارهای اخالقی و خشونت روی آورده و
میآوردند؛ سیاستی که در نهایت همیشه بینتیجه مانده یا شاید در
کوتاهمدت باعث عقبنشینی تهیدستان شده است؛ تهیدستی که در
نتیجه سیاستهای دولتهای بعد از جنگ ابعاد و وسعت بیشتری
پیدا کرده و زیست اجتماعی و معیشتی گروههای فرودست جامعه
با شــدت و حدت بیشتری در معرض تهاجم بازار قرار گرفته است.
تا اینکه در سال  1371در دوره شهرداری غالمحسین کرباسچی،
شهرداری برنامه «ادغام» را به جای «رویارویی» با تهیدستان برگزید.
در زمستان سال  1371هفت بازار کهنهفروشان کارشان را در نقاط
مختلف شهر یعنی جنتآباد ،پونک ،دهکده المپیک ،شهرك پرواز،
شــهرک آزادی ،پیکانشهر و منطقه پارکینگ بیهقی آغاز کردند.
بهاین ترتیب بعد از فراز و نشیب زیادی دستفروشان به رسمیت
شناخته شــدند اما آنها بهناچار به یک ساختار کنترلشده ،تسلیم

در دورانی که زنان و مردان طبقه متوسط شهری برای
آرمان «جامعه باز» تقال میکردند تهیدستان برای بقا درون
«جامعه بازار» میجنگیدند.

شــدند ولی این الگو درنهایت نتوانســت موفق شود و بعد از مدتی
بازار دستفروشها در حال بیرونق شدن بود و بار دیگر بسیاری از
فروشندگان راهی خیابان تنها شدند به همراه تعداد زیادی کودک
کار ،موتورسواران معیشتی ،دســتفروشها ،کارتنخوابها ،زنان
دستفروش و تنفروش و زبالهگردها و لشکر بیکارهای تحصیلکرده،
جوان و کمسواد.
JJجنبش و ناجنبش؟
اگر جنبشهای اجتماعی اقدامی درازمدت ،تشکلیافته با هدف
ایجاد تغییرات اجتماعی در جوامع دموکراتیک شــکل میگیرد و
به «معنای شــهری» تاکید دارد و بر بستر نهادهای مدنی ،صنفی
و حرفهای جاری است ،ناجنبش پیشروی آرام مردمی است در غیاب
شرایط نهادی الزم با هدف رهایی از دشوار زندگی و بهبود وضع موجود
با پیشروی آرام ،صبورانه ،زماندار .فعالیتهای این گروه برای مبنای
استراتژی آگاهانه شکل نمیگیرد و ضرورت بقا و زندگی آبرومندانه
نیروی پیشبرنده مهاجران ،آوارگان ،تهیدســتان ،دستفروشان،
بیکاران ،و گروههای حاشیهای اســت .گروههایي حاشیهای که نه
در حاشــیهاند و نه منزوی و سنتی .اینها همانهایی هستند که در
متن جامعه زندگی میکنند و تنها تهیدستی و آسیبپذیری آنها
را به سمت حاشیه شهرها و گاه به سمت جستوجوی استقالل از
بوروکراسی و نهادهای مدرن میکشاند .اگر در سالهای اخیر میشد
در تحلیلها از فرهنگ حاشــیهای و فرهنگ تهیدستی گفت ،این
روزها تهیدستی چون توموری بدخیم در حال رشد به سایر بخشها
و قشــرهای جامعه است و بخشهای زیادی از طبقه متوسط را در
دامن خود جذب كرده و جای داده است .اگر زمانی بهخصوص بعد
از پایان جنگ هشتساله از بحران انباشت سرمایه میگفتند ،امروز
هزینه حل این بحران به صورت «طرد اجتماعی» جلوهگر شده است
و هربار گروهی از جامعه از مخالفان سیاسی تا طبقههای اقتصادی
و اجتماعی مطرود میشوند و در تضادهای موجود به حاشیه رانده
میشــوند و گاه حتی این تالش برای ادغام همانطور که در اوایل
دهه  1370برای ســاکنان اسالمشهر رخ داد ،نتیجهای جز ظهور و
بروز حاشیهای دیگر و رشد جوامع غیررسمی دیگری نداشته و ندارد.
ناجنبشها بدون محتوای سیاسی شروع میشوند اما این پیشروی
آرام غیرقانونی چگونه به مبارزه جمعی و سیاسی بدل میشود؟ شاید
این همان بزنگاهی است که دستاوردهای آنها هربار با سیاستی مورد
تهدید قرار میگیرد ،یکبار با یورش به دلیل غیرقانونی خواندن آنها
و بار دیگر با ســاختار و سیاستهای اقتصادی تعدیل که در آن به
سیاســتهای رفاهی توجهی نمیشود و این سیاستها با انگزنی
چپ به بازار آزاد ســپرده میشــود .اما آنچه در غیبت یا سرکوب
ظرفیت جنبشــی و ناجنبشی در جامعه رخ میدهد ناامیدی است
که درنهایت میتواند پوچگرا ،مرگخو و ویرانطلب باشد و در کنار
حکومتهای سرکوبگر و زوال خودآگاهی صنفی و طبقاتی تاثیری
ویرانگر بر آینده جامعه بگذارد ،همان که بارها نسبت به آن هشدار
داده شده است؛ اینکه باید منافع ،تکثر ،تعدد و هویتهای گروههای
متعدد به رسمیت شناخته شود .اگر چنین شود شاید از هر خیزشی
بتوان در کنار افسوس ،عسرت و حسرت ،خبری خوش خواند و آن
جستوجوی راهی برای تامین خیر عمومی است .باشد که چنین
کنند و چنین غمگنانهها از یادها برود در عافیت خوش.
اما آنچه مشخص اســت اینکه همهچیز در زندگی تهیدستان

امیدبخش نیست و آنها با حضور در خیابان و نمایش قدرت نتوانستند
به خواســت خود برسند .ولی در این میان دولتها هم نتوانستند و
نمیتوانند موفق شوند .به گفته صادقی با کنارهگیری دولت از وظایف
اجتماعی ،قلمروهای بدیلی برای بقای تهیدســتان شکل گرفته و
گسترش یافته است .در واقع جدای از تحلیلهايی که تهیدستان را
منفعل و قربانی میخوانند این قشر کوشیده است در کارزاری دائمی
به بقای خود ادامه دهد .اگرچه غیررسمی بودن مطلوب تهیدستان
نیست اما آنها در سایه حیات غیررسمی به مقاومت در مقابل نهادهای
رســمی و بوروکراتیک روی میآورند و قدرت خــود را با دو طریق
«اعتراضی» و «جبرانی» اعمال میکنند .اینها در مقابل پوپولیســم
ی سازمانیافته را منتفی
سیاسی که هرگونه تشکلیابی و کنش جمع 
کرده به شکل تدافعی و تهاجمی عمل کردهاند و گاهی با سیاستهای
نمایشی پوپولیستی برای مدتی همراه بودهاند ،همانطور که در سال
 1384چنین شد و بعد از مدتی دست سیاست بار دیگر پیش آنها رو
شد و روسیاه شد .اما آنچه تداوم دارد و عمیق شده تهیدستی است
و سیاســتهای آنها؛ اگرچه این سازوکار شکل سازمانیافته ندارد و
بیشتر فردی است اما شاید مقاومت جمعی هم در شرایط سرکوب
نمیتواند یک مزیت باشد برای تهیدستان و بخشی از طبقه متوسطی
که این روزها آنها هم زوال و نابودی را از سر میگذرانند؛ همانطور
که در زمستان و پاییز دو سال  96و  98اتفاق افتاد.
JJمقدمه بهجای نتیجه
به گفته جان فریدمن ،اگرچه توســعه جایگزین باید به صورت
محلی آغاز شــود ولی بدون تشریک مســاعی دولت در وضعیت
تهیدستان بهبودی جدی حاصل نخواهد شد .برنامهریزی یک امر
خنثی نیست؛ برنامهریزی ترکیب منافع و تضادهاست؛ یا به گفته
هاروی ،شــهر و حق به شــهر برای تهیدستان هم محفوظ است و
باید دولتها در سیاستهای کلی خود منافع تهیدستان را در نظر
بگیرنــد؛ قدرت بیقدرتان ،قدرتی بــزرگ ،اثربخش و گاه مرگوار
اما آنچه قدرتها درک نمیکننــد وجود چنین قدرتهای پیدا و
پنهان است و آنچه قدرتها به آن توسل میجویند خشونت است؛
خشونت برای حفظ وضع موجود؛ آنها مدام میگویند یا میخواهند
بگویند راهی جز توســل به خشونت برایشان باقی نمایده است اما
در چشــم معترضان این نحوه استدالل جز سفسطه برای استفاده
از ابزار خشــونت نیست .در چنین زمانهایی است که روشنفکران،
ک جا ضرر میبینند و آن به رسمیت
اپوزيسیون و پوزيسیون همه از ی 
نشناختن منافع و تکثر گروهها و هویتهاست؛ آنچه که خیریهها و
سیاستهای خیریهای نهادهای مدنی و دولت نتوانست ه است جلو
افسارگســیختگی بازار را بگیرد و شاید به عنوان بازوی حمایتی از
آن سیاستها وارد عمل شــده است و نتیجه همه این سیاستها
این بوده اســت :ربودن ضرورت یک زندگی آبرومندانه از میلیونها
شهروند آنچنان که نائومی کالین در کتاب «دکترین شوک ،ظهور
سرمایهداری فاجعه» گفته است .آنچه در این میان مشخص است
اینکه زندگی تهیدستان شهری که روزانه آمار آنها در حال افزایش
است در دووجهی «تسلیم» یا «اعتراض انقالبی» تبیین نمیشود؛
آنها هر روز برای بقا مقاومت میکنند؛ مقاومتی آرام و پیوســته در
مقابل «سیهروزی برنامهریزیشده» که گاهی صدای این مقاومت
آرام دگرگونی بزرگ به همراه دارد ،اگر بهموقع بندهای دو تله فقر و
سیاستگذاری باز نشود و صدای این گروه شنیده نشود.

اگر جنبشهای
اجتماعی اقدامی
درازمدت،
تشکلیافتهبا
هدف ایجاد
تغییراتاجتماعی
در جوامع
دموکراتیک شکل
میگیرد و به
«معنای شهری»
تاکید دارد و بر
بسترنهادهای
مدنی ،صنفی و
حرفهای جاری
است ،ناجنبش
پیشروی آرام
مردمی است در
غیاب شرایط
نهادی الزم با هدف
رهایی از دشوار
زندگی و بهبود
وضع موجود با
پیشروی آرام،
صبورانه ،زماندار
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توسعه

[ جامعهشناسی طبقات در ایران ]

قرارگران طبقه عمودی
بی
ِ
محمدمهدی مجاهدی
در گفتوگو با «آیندهنگر»
زیست طبقات در ایران را بررسی میکند

لیال ابراهیمیان :وضعیت خیایانهای امروز شهرهای ایران تصویری دقیق از وضعیت طبقات اجتماعی است؛ در سویی طبقه متوسط چندالیه قرار گرفته که الیههایی پایینی آن به سمت
تهیدستان ریزش کرده و در سوی دیگر تهیدستان به سمت مادون طبقه رفتهاند؛ گروههایی که در تعریفهای کالسیک با هم مفاهیم مشترک کمتری داشتند اما این روزها در کنار هم قرار
گرفتهاند برای راهبری مطالبات خود .برای همین است که محمدمهدی مجاهدی ،استاد علوم سیاسی دانشگاه علوم ،تحقیقات و فناوری میگوید« :ساخت طبقات در ایران دفرمه شده است».
به گفته مجاهدی امکان جنبش و ناجنبش طبقاتی به حداقل ممکن رسیده؛ در غیاب این مسئله ،امکان کنشگری به طبقهای منتقل میشود که خودآگاهی مشترک درونی و ایجابی ندارند.
آنها با مجموعهای از سلبها و نفیها دور هم جمع شدهاند .گروهی نماینده که ساختار و سازمان ندارند؛ برای گفتوگو با آنها تنها راه ممکن حضور و دیدار سینه به سینه است؛ «بیقرارگران
طبقه عمودی» که در این گفتوگو درباره مشخصات آنها میخوانید.
 در اعتراضهای اخیر ،تصویر و شــمای طبقات درگیر چگونه است؛ آیا فقط
تهیدستان شهری حضور داشتند و یا رگههایی از نارضایتی طبقه متوسط شهری را
هم میتوان در آن دید؟

من در مورد وضعیت خیابان در ایران ،گمان میکنم که باید به پژوهشهای تجربیتر
و میدانیتری که خصوصاً پژوهشگران علوم اجتماعی و جامعهشناسان تجربی کشور ما
در یکی ،دو دهه اخیر پیش بردهاند ،رجوع کنیم .به نظر من میرسد که در آنها شناخت
واقعبینانهتر و شاید بتوان گفت سنجیدهتری از جامعه پیدا میکنیم .به جای اینکه اعتماد
کنیم به برداشتهای گزینشی که هرکدام از ما بر حسب سطح مقطع خود با جامعه و
زاویه برخورد خود با گروههای ارتباطی ،به دست میآوریم یا آنچه که از فضاهای خبری
جهتدار در جامعه القا میشــود ،به دست میآید ،باید به پژوهشهای علوم اجتماعی
اعتماد کنیم .آنچه من کم و بیش از یافتههای مطالعات یکی ،دو دهه اخیر به دســت
میآورم (البته من ادعا نمیکنم که تمام مطالعات را دیدم؛ اما خالصه یا گزارشهای بعضی
از مهمترین مطالعات را دیدهام) ،گمان میکنم فهم خیلی دور از ذهنی هم نیست؛ یعنی
این برداشت من با شهودهای بسیاری از همکاران من و مشاهدهگران اجتماعی همخوان
است .واقعیت این است که ساخت طبقاتی در جامعه ما خیلی دفرمه شده است و توازن
کالسیک که معموالً در تحلیلهای طبقاتی مفروض گرفته میشود ،کم و بیش از دست
رفته است .گروهی که به عنوان گروه طبقهبندیشده در طبقه فرادست ،یا طبقه فوقانی
فرادست معموالً شناسایی میشود ،چیزی بیشتر از يك درصد جامعه را پوشش نمیدهد.
قشر پایینی طبقه فرادست هم بین يك تا  2درصد را بیشتر در بر نمیگیرد .وقتی میآییم
در ساحت طبقه متوسط ،باید قاعدتاً بیشترین حجم را در آنجا ببینیم .در جامعهای که
66
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وضعیت طبقاتیاش کم و بیش متوازن اســت و توازن
چرا باید خواند:
طبقاتی خود را از دست نداده است ،قاعدتاً باید طبقه
اگر میخواهید درباره
متوسط حجیمترین طبقه باشد .در سالهای اخیر ظاهرا ً
طبقه تهیدستدر
طبقه متوسط ،یعنی هر سه قشر رو به فرادست ،میانی و
ایران بدانید ،بهاجبار
رو به فرودست طبقه متوسط به شدت نحیف شده است
بایدساحتطبقاتی
و به طبقه مادون متوسط ریزش کرده است؛ در حقیقت
در ایران ،از طبقهبندی
این طبقه هم نحیف شده ،هم ساختمندی درونی و هم
کالسیکتاطبقهبندی
نمایندگی خود را در ساخت قدرت از دست داده است؛
امروزی را بشناسید،
به بیان دیگر در ساخت سخت قدرت بحران نمایندگی
آن وقت است که
پیدا کرده است .از سوی دیگر انسجام درونی این طبقه
میتوان درباره طبقه
در ســطح خودآگاهی طبقاتی هم از دست رفته است؛
تهیدست و ارتباط آن
یعنی به سختی میتواند خود را با یکی از چند معیاری
با سایر طبقات سخن
که معموالً ما بر اساس آنها طبقه متوسط را شناسایی
گفت .این گفتوگوي
میکنیم ،تعریف و شناســایی کند .به طور مثال قدر
راهبری را بخوانید.
متوسط درآمد یا مث ً
ال منزلت اجتماعی یا امیدواری به
بهبود شرایط در آینده برای اینکه بتواند زندگی خود
را در یک بازه زمانی قابل پیشبینی با همین اشــتغال و نظــام ارتباطی که دارد ،ارتقا
بدهد .بدین ترتیب ظاهرا ً اتفاقی دارد رخ میدهد و آن هم این اســت که هرچه پیشتر
میآییم و به ســالهای اخیر نزدیک میشویم ،به ویژه با تحریمهای اخیر آمریکا علیه
دولت جمهوری اسالمی و سوءمدیریت منابع داخلی ،ظاهرا ً طبقه ضعیف یا فرودست دارد

در سالهای اخیر ظاهرا ً طبقه متوسط ،یعنی هر سه قشر رو به فرادست ،میانی و رو به فرودست طبقه متوسط بهشدت نحیف شده
است و به طبقه مادون متوسط ریزش کرده است؛ در حقیقت این طبقه هم نحیف شده ،هم ساختمندی درونی و هم نمایندگی
خود را در ساخت قدرت از دست داده است.

حجیمتر میشود و اتفاقاتی در این طبقه میافتد که البته پیشتر هم ما شاهد آن بودیم؛
اما این دست تحوالت عوارض و پیامدهای فوقالعاده مخرب و غیرقابل تحملی هم داشته
است ،از جمله مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها؛ یعنی کسانی که پیشتر میتوانستند
مخارج و هزینه زندگی در شهر را تأمین کنند ،مجبور شدند به حاشیه شهرها مهاجرت
کنند .این گروه نه برای زندگی در حاشیه شهر آمادگی دارند و نه حاشیه آنها را میپذیرد
و نه امید به بازگشــت نزد آنها افق چندان روشنی دارد؛ «نه پای رفتن از این ناحیت ،نه
جای مقام» زبان حال آنها است .عالوه بر این ،من گمان میکنم که با استفاده از متدهایی
که جامعهشناسی سیاسی نظری هم در اختیار ما قرار دارد ،میتوانیم اتفاقاتی را که از دو
سال پیش تا امروز در جریان است و دو نقطه برجسته آن بیقراریهای دیماه  96و آبان
 98است ،فهمپذیر کنیم .من درصدد تکرار نکتههایی که دو سال پیش در مقاله «بیقراری
طبقه عمودی» ذکر کردم ،نیستم؛ اما به اجمال مفهوم طبقه عمودی را یادآوری میکنم و
سعی میکنم توضیح دهم چگونه با ارتقای آن الگوی نظری میتوانیم بیقراریهای اخیر
را فهم و تبیین کنیم.
 آیا مفهوم طبقه عمودی به نوعی گذر از مفهوم طبقه میانی و طبقه فرودست و

یک نوع مفهومسازی جدید است و یا اینکه این دو طبقه را هم در بر میگیرد؟

به یک معنا با این الگوبندی از الگوهای کالسیک عبور میکنیم و به معنای دیگر
ســعی میکنیم قدرت تبیینی مدلهای کالسیک را بســط یا ارتقا بدهیم .برخالف
مفهومبندی کالسیک ،در این مفهومبندی جدید ،عاملیت در یک تحول مشخص ،به
یک طبقه معین ارجاع داده نمیشود بلکه به یک قدر مشترک ارجاع داده میشود که در
مفاهیم سنتی و کالسیک معموالً غیرقابل تبیین است .این قدر مشترک در بین طبقاتی
شکل گرفته و عاملیت پیدا میکند که معموالً در مفاهیم کالسیک انتظار نداریم که
هممنفعت یا همکنش شوند یا خودآگاهی مشترک بیابند؛ در واقع اتفاقی که در صحنه
کنش اجتماعی و کنش جمعی ایرانیان دارد رخ میدهد ،ظاهرا ً این است که بخشهای
مختلف یا زیرطبقههای مختلف طبقه متوسط و طبقههای فرودست و زیرطبقههای
آن و حتی گروههای مادون طبقه ،یعنی فرودستترین قشر اجتماعی ،دارند همکنش
میشوند .ما این همکنشی را در قالب نظریهها و مفاهیم کالسیک طبقاتی نمیتوانیم
توضیح بدهیم .در واقع طبقه عمودی الگویی برای بیان و تبیین این قدر مشترک است.
برای تقریب به ذهن خوب است تصویری هندسی از طبقه عمودی به دست بدهیم .اگر
شما اعضای هر طبقه را در نظمی طیفوار به نحوی مرتب کنید که گروههای باثبات
در هر طبقه در یک سوی طیف قرار گیرند و گروههای متزلزل و در حال ریزش در سر
دیگر طیف گنجانده شوند ،و حاال ،گروههای متزلزل و در حال ریزش همه طبقات را
به هم متصل کنید ،به لحاظ هندسی یک تصویر عمودی پیدا میکنید که نظم افقی
طبقات را برش میزند و طبقهای عمودی میسازد .درون آن طبقه عمودی شما منطق
این همکنشی را مییابید.
 چه چیزی باعث میشود هرکدام از این طبقات سهمی در شکلگیری این طبقه

عمودی داشته باشد و بخشی از خود را به اردوگاه طبقه عمودی بفرستد؟

در پاسخ به چنین پرسشی است که من میخواهم برگردم به مقدمهای که شما ذکر
کردید و البته من در همان مقاله بیقراری طبقه عمودی به آن اشاره کردم که ما وقتی
با طبقه عمودی ســر و کار داریم که هم جنبش و هم ناجنبش کم و بیش ســرکوب و
یا غیرممکن شــده است؛ یعنی امکان جنبش و امکان ناجنبش هردو به حداقل ممکن
رسیده است و در غیاب امکان جنبش و ناجنبش کنشگری به طبقهای منتقل میشود
که خودآگاهی مشترک درونی و ایجابی ندارد ،بلکه مجموعهای است از سلبها و نفیها و
ریزشها در هریک از طبقات؛ یعنی هریک از طبقات چون برای پیگیری مطالبات خود هم
در جنبش و هم در ناجنبش شکست میخورد ،بخشی از اعضای خود را منتقل میکند به
این طبقه عمودی که مشتمل است بر بخشی از اعضای تمام طبقات دیگر و البته با چند
ویژگی مشترک .یکی از این ویژگیهای مشترک این است که همگی از هرگونه امکان
پیگیری مطالبات در قالب یک جنبش اجتماعی معنادار بازماندهاند و زمانی که جنبشها
سرکوب میشوند و یا به لحاظ ساختاری امکانشان مسدود میشود ،معموالً دگردیسی
میکنند به ناجنبش و در قالب مقاومت درون شیوههای زیست ادامه پیدا میکنند؛ منتها

شیوه زیست غیرمتعارف ،شیوه زیستی که در چارچوب ارزشهای رسمیتیافته ،به نحوی
معموالً انحراف از ن ُرم یا استاندارد تلقی میشود.
 منظور نرم طبقاتی است؟


خیر ،منظور نرم هژمون است ،نرمی است که از جانب قدرت هژمون استاندارد شده
است؛ یعنی به عنوان استانداردهای قابل پذیرش تلقی و القا میشود .مث ً
ال میزان و کیفیت
مناســبات میان دو جنس زن و مرد ،میزان و شکل پوشش زنان و یا نحوه مراودات بین
خانوادهها ،مناسبات مربوط به ازدواج و نهاد خانواده یا جابهجایی ارزشها در خصوص دوام
زندگی خانوادگی یا ارجها و ارزشهای پیرامون طالق .اینها همه اجزای شــیوه زیستی
است که به عنوان استاندارد از باال و قدرت هژمون تنظیم میشود .ناجنبشها این مرزها
را یکییکی مبهم میکنند و برمیآشــوبند .ناجنبش چه در ســطح ذهنی و معنایی و
چه در ســطح عینی و مادی و در قالب انواع مقاومتها ،این استانداردهای هژمونیک را
یکییکی لرزان میکند .من باید تأکید کنم که قویترین ناجنبشها را طبقه متوسط و
اقشار همجوار طبقه متوسط میتوانند برعهده بگیرند چرا که ناجنبش هم اوقات فراغت
میخواهــد ،هم به درجهای از امنیت مالی نیــاز دارد ،هم امید به آینده نیاز دارد؛ یعنی
تـملتهای مدرن معموالً عامل و حامل ناجنبشهای اجتماعی طبقه متوســط
در دول 
است .میدانید که جنبشهای اجتماعی یکی از مهمترین موتورهای محرک پیشرفت
دولت مدرن هستند؛ به عبارت دیگر تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مهم دولت
مدرن مشتقی از جنبشهای اجتماعی موفق بوده است .این جنبشهای اجتماعی هم
معموالً روی دوش طبقه متوسط پیش میرود .حتی زمانی که در خصوص محرومترین
اقشار است ،طبقه متوســط است که سعی میکند راه بیفتد و حق آنها را استیفا کند.
حتی وقتی که جنبش اجتماعی در خصوص اقلیتهای قومی ،نژادی ،رنگینپوستان و
مهاجران است ،باز هم طبقه متوسط است که به جنبش درمیآید .یکی از اتفاقات بسیار
مهمی که در دهههای  1960و  1970رخ میدهد ،این است که در اروپا و آمریکا طبقه
متوسط هوشیار میشود برای اینکه در خصوص کارگران و دگرباشان جنسیتی و جنسی
فعالیت کند .این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که جنبشهای اجتماعی مجال بروز،
ظهــور و حرکت دارد .کی چنین مجالی دارد؟ وقتی تفکیکهای کارکردی کم و بیش
در جامعه شــکل گرفته ،جا افتاده و حوزههای کنشگری کم و بیش متمایز شده است؛
یعنی تمایزهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کم و بیش از منظر کارکردی به رسمیت
شناخته شدند .زمانی که نهادهای مدنی و اجتماعی به سطحی از بلوغ و زایایی رسیدهاند
که دیگر موجودیتشان در خطر نیست بلکه انتخابهایشان ،انتخاب بین اولویتها است.
انتخابهایی که در اولویتبندی با هم تفاوت دارند نه در اینکه اگر کوچکترین تحرکی

نکتههایی که باید بدانید
[ ساخت طبقاتی در جامعه ما ظاهرا ً خیلی دفرمه شده است و توازن
کالسیک که معموالً در تحلیلهای طبقاتی مفروض گرفته میشود ،کم و
بیش از دست رفته است.
[امکان جنبش و امکان ناجنبش هردو به حداقل ممکن رسیده است و
در غیاب امکان جنبش و ناجنبش ،کنشگری به طبقهای منتقل میشود که
خودآگاهی مشترک درونی و ایجابی ندارد ،بلکه مجموعهای است از سلبها
و نفیها و ریزشها در هریک از طبقات.
[در واقع اتفاقی که در صحنه کنش اجتماعی و کنش جمعی ایرانیان دارد
رخ میدهد ،ظاهرا ً این است که بخشهای مختلف یا زیرطبقههای مختلف
طبقه متوسط و طبقههای فرودست و زیرطبقههای آن و حتی گروههای
مادون طبقه با هم متحد شدهاند و دست به یک کنش میزنند.
[باید اقشار پردرآمد مالیات بدهند و بقایای طبقه متوسط که هنوز میتواند
به سرمایهگذاری کوچک یا متوسط فکر کند ،به حوزه اجتماع برگردد .ما قرار
خود را در جامعه شکستهایم .ما قرارمان تأمین رفاه عادالنه برای مردم بود.
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توسعه
در سطح رفرم سیاسی یا اقتصادی و یا اجتماعی صورت بدهند ،بعضی از آنها در آستانه
نابودی قرار میگیرند .وقتی این شــرایط کم و بیش منتفی میشود ،خصوصاً به شکل
اجبارآلود ،ناجنبشها در قالب مقاومتهای مویرگی و پراکنده شــکل میگیرند که در
آنجا سبک زیست جوانان و زنان به صورت فوقالعاده جدی عاملیت پیدا میکند .وقتی
آن هم جرمانگاری میشود و به نحوی سرکوب میشود ،چه قانونی ،چه غیرقانونی و چه
ترکیبی از سرکوب قانونی و غیرقانونی و چه رسمی یا غیررسمی ،وقتی جنبش و ناجنبش
هردو طی هر مکانیسمی به بنبست میرسند ،زمینه شکلگیری طبقه عمودی به مرور
ایجاد میشود .به این دلیل که طبقات پایینتر که عاملیت فعال و مؤثرشان هیچگاه به
اندازه راه انداختن یک جنبش سیاسی /اجتماعی نبوده است ،ولی میتوانستند از طرف
نهادهای واسطهای در جامعه مدنی نمایندگی شوند ،دیگر احساس میکنند که نمایندگی
نمیشوند ،خواستههایشان به صدا درنمیآید و صدایشان شنیده نمیشود .طبقات متوسط
و مجاور و مجانب متوسط هم دقیقاً به این دلیل که به نهایت بنبست عاملیت برمیخورند،
به نوعی اشتراک در ناحیه سلب و نفی بین سرخوردگان سرکوبشده که رو به فرودستی
گذاشتهاند ایجاد میشود.
 در واقع شما افراد درگیر در اعتراضهای دیماه  96و پاییز  98را بیشتر از جنس
طبقه عمودی بررسی میکنید؟

دقیقاً؛ با این تبصره که این طبقه عمودی آنچنان که عرض کردم ،تنوع درونی دارد؛
یعنی اگر شما با هرکدام از معیارهای طبقهبندی نگاه کنید ،نمیتوانید انسجامی درون
این طبقه بیابید ،بافتهای متنوعی دارد ،مثل یک مرقع چهلتکه است؛ لذا این طبقه،
طبقهای است که در غیاب نهادهای واسطهای که میتوانند پیامها را حس کنند ،به زبان
بیاورند و مخابره کنند ،شکل میگیرد؛ بنابراین جنبشهای پرسر و صدایی هستند؛ به این
معنا که هرچند حرف نمیزنند و شعار طبقاتی ندارند ،اما هیاهو میکنند؛ یعنی آرمان
ایجابی ندارند؛ اما مطالبههای سلبی دارند؛ ولی این مطالبههای سلبی متنوع و پراکنده
و فراگیر است.
 آیا منظور شما از آرمان ،ایدئولوژی است؟


بخشــی از کارکرد ایدئولوژی تعیین کردن آرمانها است .اینها آرمان ندارند؛ یعنی
برخالف جنبشهای اجتماعی ،مدلی از عدالت اجتماعی در ذهن اینها نیســت که اگر
جامعه بر اساس آن شکل بگیرد ،اینها به خواستههایشان برسند و برخالف مقاومتهای
مدنی ،خواســتههای معین هم ندارند .جنبشهای اجتماعی قابل مذاکره هستند چون
هم ساخت دارند ،هم نمایندگی دارند ،هم شعار دارند ،هم آرمان دارند و هم به یک معنا
رهبری رسمی و یا غیررسمی دارند و همان گونه که عرض کردم ،سازماندهی دارند ،چه
منعطف یا ژالتینی یا ســخت؛ در طبقه عمودی هیچکدام از اینها وجود ندارد و به این
دلیل هدفش با بر آورده شدن یک خواسته معین تأمین نمیشود .به این دلیل با تغییر
سیاستگذاریهای روزمره و تدابیر خرد سیاستگذارانه نمیتوانید آن را خاموش کنید؛
به این معنا برخالف جنبشهای اجتماعی که اگر شــما بعضی از قوانین یا سیاستها
را تغییر بدهید خاموش میشود چون احســاس میکند که خواستهاش بر آورده شده
است یا به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شده است ،حتی اگر از نظر اجرا به رسمیت
شناخته نشود ،طبقه عمودی چنین نیست که یک خواسته معین را مطرح یا پیگیری
کند یا بخشی از حاکمیت یا ساخت قدرت را هدف اعتراض قرار بدهد .این بیقراریها
مجموعه مناسبات و سامان سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی موجود را منشأ بدبختی خود
میداند؛ بنابراین مخاطبش یک دستگاه از دستگاههای حاکمیتی نیست ،یک ارگان معین
نیست ،یک قانون ناعادالنه معین نیست ،یک سیاست معین یا یک مصوبه خاص هیئت
دولت نیســت .با تغییر هیچکدام از اینها شما نمیتوانید پاسخ جامعی به طبقه عمودی
بدهید ،بر خالف جنبشهای اجتماعی .مث ً
ال در ســال  88شما یک جنبش اجتماعی
دارید که حاصل دگردیسی معکوس ناجنبش به جنبش است؛ یعنی جنبشهای دهه
 1370ســرکوب میشوند ،امکان جنبشهای دهه  ۱۳۷۰کم و بیش مسدود میشود و
به ناجنبش دگردیسی میکنند .آنها میدانستند چه میخواهند ،مسئله معینی داشتند.
مسئلهشان فقر و حاشیهنشینی بود .معلوم بود که سیاستهای تعدیل باید تعدیل شود.
تعدیل تعدیل شعار اصلی و مشترک و مطالبه آنها در دهه  ۱۳۷۰بود .این جنبشها که
ِ
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سرکوب میشود ،شما میبینید که از اواخر دهه  1370تا  1388ناجنبش داریم؛ یعنی
بیشترین نرخ تنوع شیوه زیست را در شهرها و کالنشهرها میبینید.
 به غیر از جنبش دانشجویی سال .78

آن هم سرکوب میشود که یک جنبش مشخص دانشجویی با یک خواسته معین،
یعنی آزادی بیان اســت .روزنامه «سالم» را میبندند و در نتیجه آن این جنبش شکل
میگیرد و دانشجوها اعتراض میکنند .پنج روز ادامه مییابد و تمام میشود .خواستهاش
معلوم اســت .معلوم اســت که به چهچیزی اعتراض دارد .نمیگوید کل این سیستم را
نمیخواهم ،نمیگوید باید همه مناسبات قدرت برافتد و وضعیت به شکلی تغییر کند که
هیچ شباهتی به نظام سیاسی موجود ندارد ،دنبال این چیزها نیست .یک مسئله معین
دارد .جنبش اجتماعی  88هم که ده سال بعد اتفاق میافتد ،یک مسئله معین دارد :رأی
به مثابه حق .میگوید رأی حق من است و گمان میکند این حق بهدرستی ایفا نشده
است .این جنبشها وقتی به در بسته میخورند و یا با نیروی اجبار مواجه میشوند ،به
مقاومت در چارچوب شیوههای زیست نامتعارف تغییر شکل میدهند .آنچه در سال 88
اتفاق میافتد این است که بسیاری از جریانهای مقاومت در شیوههای زیست روزمره،
سعی میکنند به شکل معکوس دوباره به یک جنبش اجتماعی تبدیل شوند .نخستین
نشانههای آن هم شبیه نشانههای ناجنبش است؛ یعنی مث ً
ال یک راهپیمایی بزرگ سکوت
اتفاق میافتد .ناجنبش است که ساکت است .ناجنبش است که فقط رفتار میکند؛ اما
رفتارش درون چارچوب رفتا ِرهای زندگی روزمره است ،تخریبگر نیست .این جنبشها
و دگردیسی مستقیم آنها ،یعنی از جنبش به ناجنبش یا دگردیسی معکوس آنها ،یعنی از
ناجنبش به جنبش ،همه امکانات اینها یکییکی مسدود میشود.
 االن وقتی از جنبشها و ناجنبشها صحبت میکنیم ،آیا میتوانیم بگوییم که از

عاملیت یا از بین رفتن عاملیت سیاسی و اجتماعی طبقه متوسط صحبت میکنیم؟

بله و این مضاعف میشود با فقیر شدن طبقه متوسط که در واقع معنایش این است
که این طبقه متوسط حتی به لحاظ خودآگاهی درونی هم دچار بحران میشود؛ یعنی
دیگر حتی نمیتواند از عهده مخارج روزمره خود برآید؛ یعنی زندگی کارمندی یا همان
طبقه متوسط یقهسفید یا زندگی کارگری مجاور طبقه متوسط که اصطالحاً به آنها یقهآبی
میگوییم ،نمیتوانند زندگی خود را اداره کنند .اما واقعیت این است که دارد یک اتفاق
جدید میافتد .این اتفاق جدید این است که به عنوان طبقه متوسطی که حجم بزرگی
از آن ریزش کرده اســت و دیگر روزهای درخشان زندگیاش را پشت سر گذاشته است
و هرآنچه پیش رو است ،فروبستگی ،تاریکی است و امکان بازگشت به طراز زندگی قبلی
ظاهرا ً منتفی است ،و گذشته خود را هم از دست داده است .در نتیجه یک گروه جدید
شکل میگیرد که ما پیشتر نداشتیم .گروهی که از وضعیت درخشان گذشته دور افتاده
است؛ یعنی گذشته را از دست داده است ،در کنار گروه دیگری قرار میگیرد که گذشتهای
نداشت؛ ولی بعد از اتفاقات برجام داشت در وضعیت کنونی چیزی به دست میآورد؛ یعنی
کم و بیش داشت خودش را از حاشیه بیکاری ،فقر و حاشیه بیآیندگی جدا میکرد چون
احتمال داشت اشتغال ایجاد شود .جوانانی که در  20سال اخیر از دانشگاهها فارغالتحصیل
شدند ،کمکم داشتند امیدوار میشدند به اینکه گرچه گذشتهای نداشتیم ،اما میتوان به
حال امیدوار بود .این احساس خیلی زود نابود شد .به یک سال نکشیده کل برجام که به
شما وعده حال میداد و میگفت سرمایهگذاری میشود ،دهها هیئت اروپایی ميآيند و
چانه میزنند که در اینجا سرمایهگذاری کنند ،همه منتفی شد .نیرویی که سطح انتظارات
و توقعش از زمان حال فوقالعاده باال رفته است ،ناگهان سرخورده میشود و این فاصله
انتظار تبدیل به نارضایتی بسیار شوکهکننده میشود .یک گروه دیگری هم وجود دارد
که آینده خود را به طور کلی از دست میدهد؛ یعنی گروهی که طبقه کارگر یا کارمند
ضعیف و فقیر بود که همیشــه چیزی او را امیدوار میکرد و آن هم تأمین آینده از راه
بیمهها و صندوق بازنشستگی بود .تصورش این است که درست است که من گذشتهای
نداشــتم ،درست است که در وضعیت حال هم کنشگری ندارم ،زندگی من که تغییری
نخواهد کرد چون حقوق من پا به پای تورم افزایش نمییابد؛ اما چیزی وجود دارد و آن
هم این است که آینده بسته نیست و معنایش این است که من در این جامعه به وضعیت
کارتنخوابی نخواهم رسید .درست است که زندگی درخشانی نخواهم داشت ،اما آینده

میزگرد سوداگری از  ۱۹۷۲تا حاال هر سال برگزار میشود و در آن مدیران بزرگترین کمپانیها سیاستهای خود
را با هم هماهنگ میکنند .در میزگرد امسال 181 ،مدیر ارشد بزرگترین کمپانیهای جهانی دور هم جمع شدند .در
بیانیه پایانی میزگرد سوداگری سخن از ضرورت چرخش به سوی درک و ایفای رسالت اجتماعی سرمایه میگویند.

من ،از من گرفته نشده است.

 در کنار این سه گروهی که از آن صحبت کردید ،به نظر میرسد که یک گروه
دیگر هم داریم و آن گروه تهیدستان شهری است که وضعیتی پایینتر از طبقه کارگر
هم دارند که بهنوعی ریزشها به سمت این گروه است.

دقیقاً همین گونه است ،چون که اتفاقاً طبقه کارگر دارد به این زیرطبقه ریزش میکند؛
یعنی با تعطیل شــدن کارگاهها و کارخانهها ،بسته شــدن صندوقهای سپردهگذاری،
ورشکستگی صندوقهای بیمه و بازنشستگی و امثال اينها بسیاری به زیرطبقه محروم
سقوط میکنند .اتفاقی که میافتد این است که طبقه عمودی شکل میگیرد که برآیندی
از عدم برخورداریها و نومیدیها از حال ،گذشته و آینده است .وقتی این طبقه بیقرار
میشــود چون که دستی در هریک از طبقات سنتی و کالسیک دارد ،تمام آن طبقات
را هم بیقرار میکند؛ یعنی این گونه نیست که دانشجوها به خیابان بریزند و کارمندها
بگویند اینکه جنبش ما نیست؛ زنها خیابان بریزند و مردها بگویند حقوق زنان مسئله
ما نیست.
 یعنی باید عاملیت اجتماعی سیاسی را در گروههای عمودی پیگیری کنیم نه

گروههای کارگری ،طبقه باال و متوسط و طبقه تهیدست؟

بله.

 این گروهها حامل چه گفتمانی خواهند بود؟


این ســؤال بسیار مهمی اســت که من ترجیح میدهم بررسی آن را به اواخر بحث
موکول کنیم .اجازه بدهید که من این آناتومی را تکمیل کنم .واقعیت این اســت که به
همین میزان که اعضای طبقه عمودی از نظر تعلقات پایهای متنوعاند ،محرکهایی هم
که میتواند این طبقه عمودی را به حرکت درآورد ،متنوع است؛ اما هر بار یک محرک،
بخشی از این طبقه را بیشتر به حرکت درمیآورد؛ یعنی مث ً
ال وقتی قیمت بنزین به عنوان
یک محرک بخشی از این طبقه را هدف قرار میدهد ،ضعیفترین بخشی که حاال دیگر
حتی پول ندارد که برای کار روزمزد از خانه تا میدان بیرون شهر برود که بلکه یکی بیاید
و او را سوار کند و برای کار ببرد ،حتی نمیتواند این مسافت  15کیلومتری را با موتورش
طی کند .این محرکها در جامعه ما کم نیســتند .یک روز قیمت بنزین است ،یک روز
ورشکست شدن صندوق ثامن است ،یک روز بسته شدن کارخانه نیشکر و ...این طبقه
عمودی دقیقاً به دلیل تنوع درونیاش هر بار با یک محرک درگیر میشود و بخشی از این
طبقه شروع به پاسخ دادن میکند و با همدلی فعال بخشهای دیگر که گاهی به همراهی
و همکنشی منتهی میشود .همدلی وقتی است که اگر از اعضای طبقه عمودی بپرسید
آیا شما در این اعتراضات به خیابان رفتید؟ میگویند نه .حاال اگر بپرسید آیا به نظرت اينها
که رفتند کار خوبی کردند؟ میگوید بله .این چیزی است که در دیماه  96داشتیم که
به لحاظ عددی کسانی که در سراسر کشور به خیابانها رفتند زیاد نبودند؛ اما  65درصد
همدلی داشتیم؛ یعنی وقتی که شما پیمایش میکنید 65 ،درصد مردم با اينها که اعتراض
کردند و به خیابان رفتند ،مشکلی ندارند .خودشان در خیابان با معترضان همراه نیستند؛
اما از این اعتراضات احساس بدی پیدا نمیکنند .بعد از اعالم درصد یارانهبگیران ،حاال ما
متوجه میشویم که  65درصد عدد تصادفی هم نبوده است؛ یعنی کم و بیش منطبق بر
 60میلیون نفری است که با معیارهای فعلی ،باید یارانه بگیرند.
من تمام تشابهها را عرض کردم و وجه پیوند و پیوست  96و  98را هم گفتم؛ اما حاال
میخواهم بگویم که یک وجه گسست هم وجود دارد؛ یعنی یک ویژگی در اعتراضات 98
وجود دارد که در اعتراضات  96نبود و این ویژگی دقیقاً برمیگردد به نوع خاص محرک
این نوبت و پاسخی که بدنه گسترده طبقه عمودی به این محرک داد و ویژگیهایی که
در این پاسخ بود .در سال  96میبینید که هنوز عنصر زبان دارد کار میکند .درست است
که طبقه عمودی خودآگاهی طبقاتی به معنای آن خودآگاهیای که در طبقات کالسیک
هســت ،ندارد؛ ولی هنوز میتواند با زبان و شعار ،خودش را بیان کند و دستکم نوعی
همدلی درونطبقهای ایجاد کند .مث ً
ال یک گروه که احتماالً به لحاظ عددی خیلی هم
وسیع نیست شعار میدهد که« :اصالحطلب ،اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا» .تعداد این
گروه زیاد نیست؛ ولی همدلی ایجاد میکند؛ یعنی تبدیل میشود به یک فهم مشترک
قابل قبولی میان همان  ۶۵درصد جمعیت که اينها دیگر به درد ما نمیخورند ،ما دیگر

در انتخابات شــرکت نمیکنیم .یا مث ً
ال وقتی میگوید« :رضاشاه روحت شاد» ،این بیان
یک خواسته معین نیست ،نمیگوید وضع صندوق ثامن را درست کنید یا رأی من کو؟
میگوید از اول اشتباه بوده است ،این سامان و قرار سیاسی را باید برگردانیم به نقطه اول.
این گروه نه رضاخان را میشناسد ،نه میداند که انقالب چرا به وجود آمد ،نه میفهمد که
راهحل مشکلی که دارد ،عقبگرد به ریشههای عمیقتر مشکالت نیست بلکه باید راهی به
پیش رو باز کند؛ اما به هر حال هنوز زبان دارد .اگرچه همه همزبان نیستند؛ اما بسیاری
با بیان صورتبندیشده مشخص همدل میشوند یا دستکم مشکلی ندارند .در سال 98
میبینید که همین مقدار خودبیانگری هم دیگر وجود ندارد .در بیقراریهای آبانماه 98
زبان به طور کلی تعطیل است .هیچ شعاری وجود ندارد.
 به همین دلیل خشنتر شده است؟


بله .چون بیزبان است .دقیقاً رفتار هیستریک دارد .اتفاقی که در اصفهان برای بانکها
رخ داد یا آتش زدن  150آمبوالنس در کل کشور شوخی نیست .چه قبل از انقالب ،چه
بعد از انقالب چنین اتفاقی در ایران سابقه ندارد .آتش زدن آمبوالنس یک معنای خیلی
خاص دارد؛ یعنی چه؟ یعنی مریض من هیچ وقت امکان استفاده از این آمبوالنس را ندارد،
پس همان بهتر که اص ً
ال نباشد .این مال چه کسانی است؟ مال من که نیست .آمبوالنس
نمونهای مثالین از سیستم رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و بهداشت عمومی ما است؛
یعنی پیدا است که حتی نظام اورژانس ما طبقاتی است .حتی نظام اورژانس هم نمیتواند
اعتماد حداقلی مردم را جلب کند ،چه رسد به فالن وزارتخانه ،فالن نهاد یا فالن حزب
یا فالن سازمان مردمنهاد .مردم دیگر حتی به آمبوالنس هم اعتماد ندارند؛ یعنی میگویند
این جزو وسایل زندگی من نیست ،این جزو اضافات محیط زندگی من است که به ستم
از من دریغ شــده است پس میتوانم آن را آتش بزنم .اما این را به یاد داشته باشیم که
معترضان هنوز مدرســه را آتش نزدند و این خبر خوبی است؛ اما پاساژ را آتش میزند،
چون نهتنها از آنجا خرید نمیکند بلکه میگوید دستفروشی من را همین پاساژ کساد
کرده است .مشاهدات بعضی از دانشجوهای من است که میگویند فالن پاساژ مشخص
که آتش گرفته اســت ،دقیقاً به دست همان دستفروشهایی که دوتا خیابان پایینتر
دستفروشی میکنند آتش زده شده است .اگر این مشاهده قابل اعتماد و قابل اعتنایی
باشد ،معنای خیلی مهمی دارد.
ویژگی دیگر اتفاقات آبانماه  98این است که در این نوبت ما با افرادی سر و کار داریم
که برخالف تحلیل بسیاری از دوستان و همکاران من ،نمیتوان گفت که اينها فقط افراد
گرسنه کارتنخواب بودند؛ این بیقراری جنبش نان نیست .از روی گزارش تعداد و تنوع
کشتهشدگان و دستگیرشدگان میتوانیم بفهمیم که معترضان اتفاقاً یکسره در جنبش
نان تعریف نمیشوند .اينها چه کسانی هستند و چرا در چنین جنبشی فعال میشوند و
کنشگری میکنند؟ احتماالً بخشی از اينها در جنبشهای مدنی میتوانند کنشگرهای
بسیار فعالی باشند؛ اما چرا در این بیقراری حضور دارند؟
اینجا است که من میخواهم این مفهوم جدید «پریکریات» را معرفی کنم که البته
برای جامعهشناسی سیاسی ایران مأنوس نیســت ،اما حدود  15 ،10سال است که در
جامعهشناســی سیاسی در اروپای قارهای و بریتانیا و ایاالت متحده شناخته شده است؛
مفهوم پریکریات در واقع ترکیبی از دو اصطالح پرولتاریا و پریکریس اســت .پریکریس
یعنی بیقرار ،متزلزل ،لرزان ،و لغزنده .پیشنهاد واژهگزینانه من این است که پریکریات را
به «بیقرارگران» برگردانیم ،که مثل اصل انگلیسی که ترکیبی از پریکریس و پرولتاریات،
حاصل جمع دو واژه «کارگران» و «بیقراران» است.
ناامیدی نسبت به ثبات و قرار جایی که در آن قرار گرفتهای ،حس عدم امنیت نسبت
بــه قدم بعدی که میخواهی برداری .وضعیت ،وضعیت ناامنی ،بیقراری ،بیاعتمادی و
عدم امنیت و بیافقی است .چیزی که باید به این اضافه کرد این است که افق بهبود بسته
است؛ بنابراین جزء اول پریکریات ،پریکریس است که صفت است و جزء دوم آن پرولتاریا
است که همان طبقه کارگر و فرودست است که در تئوریهای مارکسیستی از اصطالحات
جامعه روم باستان وام گرفته شد و در نظریه اجتماعی متأخر هم استفاده میشود؛ یعنی
این طبقه ،طبقه کالسیک کارگر نیست .این همان طبقهای است که بعد از طبقه کارگر
قرار میگیرد و قبل از طبقه گرسنه کارتنخوابی که اگر هوا کمی سردتر شود ممکن است
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توسعه
یخ بزند و بمیرد .این گروه مادون طبقه است که هیچ عاملیت فعال و موثری را نباید از
او انتظار داشته باشید .پریکریات باالتر از این گروه ولی پایینتر از طبقه کالسیک کارگر
قرار میگیرد .اينها از نظر میانگین درآمد پایینتر از طبقه متوسط و طبقه کارگر که در
جامعه سرمایه دارد همدست سرمایه دارد است ،قرار میگیرد .بخشی از پریکریات تخصص
بیشتری از توانایی مورد نیاز برای کار یومیه خود دارد .مث ً
ال برخی از اینها مهندساند ولی
در جرگه موتورســواران معیشتیاند یا آبدارچیاند ،دستفروشاند ،اينها کارهای مادون
توقع و توان خود را انجام میدهند با درآمد ناکافی و عدم امنیت و بدون تصویری از آینده
بهتر .نابرخوردارانی که پایگاه ماسهای و لرزان و لغزان و متزلزل و در حال فروپاشی دارند.

کاپیتالیستی هم مورد توجه است ،باید به سمت سیاستهای اجتماعی بازگشت .اگرچه
درایران شــعارهای عدالتمحور زیاد داده میشود ولی در مقام عمل اعتنایی به جامعه
نمیشــود .جامعه دچار شکاف طبقات شده و نظم طبقاتی به هم ریخته است .طبقات
پایین صدا ندارند و نمایندگی نمیشــوند و فراغت ندارند ولی وضعیت خود را در برابر
نظم موجود درک میکنند .نامناسبترین جواب به این کنشگرها این است که به آنها
خودآگاهی کاذب میدهند در قالب اینکه شــما بازیخورده دشمن و در تور عملیاتی
دشمن هستید .نباید همه این اتفاقها را به مسئلههای امنیتی فروکاست .این اتفاقات اخیر
مرزبندیهای جناحی را برخالف سال  1378و  1388به هم ریخته است .در اعتراضهای
یماه  1396و آبانماه  1398مرز جناحبندی و طبقات به هم ریخته اســت .از طبقه
د 
متوسط وفادار به سیستم تا طبقه کارگر کمتر وفادار در کنار حاشیهنشینها و نیروهای
ارزشی کنار هم در هسته اول اعتراض قرار گرفتهاند .اينها بیشناسنامه نیستند ولی ائتالف
ناخودآگاه آنها زود به درهمآشفتگی تبدیل میشود.

محصول مدلهای توسعهای کمی اســت که به رشد کمی و آماری به عنوان هدف
توسعه نگاه میکند .توسعه وجه انســانی دارد .اگر این وجه انسانی حذف شود ،توسعه
به پروسه تبدیل شدن آدم به عدد و رقم دگردیسی میکند .آینده انسانها مسئله این
الگوی توسعه کمی نیست .وقتی از نقد نظریههای مبتنی بر الگوهای بانک جهانی صحبت
میکنیم ،صحبتمان درمورد دشمن فرضی نیست .از طرفی گفتمان چپ در ایران مبتذل
شده است و وقتی از عدالت صحبت میکند به مجموعهای از شعارها علیه توسعه تبدیل
میشود و نهایتاً به توزیع فقر میرسد .سیاستهای نئولیبرال دنبال دولت حداقلی ،جذب
مهاجر کارآمد و باکیفیت و متخصص اســت که در آن سرمایه و صاحب سرمایه حرف
اول را میزند .تنظیمات حداقلی را در روابط کارگری مجاز میداند و هر نوع سیاســت
حفاظت محیط زیستی را به حاشیه میراند .جنبشهای همشکل و همنواخت ماههای
اخیر در عراق ،لبنان ،هنگکنگ و نیکاراگوئه جنبشهای سیاسی نیستند ولی روی آنها
جریانهای سیاسی سوار میشــوند .در خاورمیانه جلوه این جنبشها خشونتآمیزتر
میشــود ولی معنا و فحوای مشترکی دارند و بخشــی از آن معنا و فحوا این است که
پریکریات یا بیقرارگران فعال شدهاند.

حاال دقیقاً باید به پرسش قبلی شما درباره گفتمان این گروهها برگردیم :باید ببینیم
خودآگاهی بیقرارگران در نهایت به کدام ایدئولوژی برمیگردد؟ طبقه بیقرارگر به چه
زبانی سخن میگوید و میشنود؟ من گمان میکنم تشکلها و جریانهای سیاسی در
کنار حاکمیت اولین کارشان باید به صدا درآوردن این طبقه و شنیدن صدای این گروه
طبقاتی باشد .حاکمیت االن با چند روش ،انکاردرمانی ،گفتاردرمانی ،بستههای معیشتی،
همدردی با کشتهشدگان و پرداخت دیه و غرامت میخواهد با این گروهها حرف بزند ولی
اینها تناسبی با جنس این اعتراضهایی که ممکن است به صورت تناوبی تکرار شود ،ندارد.
من در افق امکانهای پیش رو ،چشماندازی از به رسمیت شناخته شدن طبقه عمودی
در میان جناحهای سیاســی و حاکمیت و حکومت نمیبینم .باید متوجه باشیم که ما
گروه بزرگی را كه در جامعه جلو چشممان شکل گرفتند ،هیچوقت ندیدیم .اينها مشتق
سیاستهای همه جناحهای سیاسی ما هستند .همه اینجا مسئولیت مشترکی در نادیده
گرفته شدن این گروه دارند .باید بیقرارگران را به رسمیت بشناسیم.

اینها ظرفیت بالقوه اعتراض دارند؟

دقیقاً .عدم امنیت و احســاس تعلق داشتن به شــبکه بیقراران ایشان را در معرض
کنشگری اعتراضی قرار میدهد .اينها نه به معنای دقیق کلمه تهیدستاند و نه میتوانند
به خانواده برگردند و نه در ساخت اجتماعی پایگاه باثباتی دارند.
این گروه محصول توسعه است؟

چرا دولت با اینکه حمایت طبقه متوسط و تهیدست را داشت ،در نهایت حمایت
هردو طبقه را کم و بیش از دست داده است؟

در تحلیل کالن با وجود تغییر گفتار نه گفتمان ،جهتگیری کالن به سرمایه ،نحوه
توزیع منابع و بازتوزیع منافع کموبیش یکسان باقی مانده است .اگر سه مؤلفه را بخواهیم
در این سازوکار برجسته کنیم ،میتوانیم به استمرار انباشت سرمایه غیرمولد که مالیات
نمیپردازد و جامعه را فقیر میکند ،کاپیتالیسم رانتی ،و شوکهای مالی اشاره کنیم .این
ســازوکار با رکود و تورم و بیارزشی پول و رواج فسادهای درشت و آزادسازی قیمتها
جامعه را ضعیفتر میکند .این سیاستها در قالبهای مختلف ایجاد میشود که نتیجه
آن ،حجیمتر شــدن گروه بیقرارگران و ناامید و بیآینده شدن آنهاست .اينها به محض
فرصت پیدا کردن مانند باال رفتن قیمت بنزین ،به خشم میآیند .توسعه در ایران حتی
اگر به معنای توســعه سرمایهداری هم باشد ،مســتلزم این است که دستکم به ندای
تجدیدنظرطلبی که از قلب سرمایهگذاری بلند شده است گوش کنیم.
فایننشیال تایمز که ارگان چپ نیست ،گزارشها و مقاالتی منتشر کرد به مناسبت
میزگرد سوداگری در  30می  .2019میزگرد سوداگری از  ۱۹۷۲تا حاال هر سال برگزار
میشــود و در آن مدیران بزرگترین کمپانیها سیاســتهای خود را با هم هماهنگ
میکنند .در میزگرد امسال 181 ،مدیر ارشد بزرگترین کمپانیهای جهانی دور هم جمع
شدند .در بیانیه پایانی میزگرد سوداگری سخن از ضرورت چرخش به سوی درک و ایفای
رســالت اجتماعی سرمایه میگویند .میگویند باید هرچه زودتر سودآوری و سوداگری
را با رسالت اجتماعی به توازن برسانیم و به مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری کنیم و
شــکاف اجتماعی را ترمیم کنیم .این گفته اقتصاددانهای چپ آمریکای التین نیست.
مفهوم کاپيتالیسم رانتی را اقتصاددانان بزرگ سرمایهداری متأخر معرفی کردهاند تا توضیح
دهند چرا کاپیتالیسم رانتی دارد خود سرمایهداری را نابود میکند .اگر توسعه به معنای
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راه در پیشرو کدام است؟

چگونه؟

اوالً از راه دیدار و حضور و صحبت کردن ســینه به سینه .اينها نماینده ندارند .اينها
ســاختار و ســازمان ندارند .باید با اینها سینه به ســینه حرف زد .نه اینکه در  16آذر
در جمع دانشــجویان که بخشــی از بیقرارگران در میان آنها هستند ،خودداری کنند.
ما به اینها هویت ســلبی و ویرانگر دادهایم .باید اینها را به رســمیت شناخت .در مرحله
بعدی باید به بیزبان بودن اینها پاسخ داد .اينها هیچ شعار یا آرمانی ندارند و نمیتوانند
روی مطالبه خود چانهزنی کنند .اينها نمیدانند چه میخواهند و نمیتوانند بدانند دقیقاً
چه میخواهند .جناحهای سیاسی باید به این جنبش بیزبان ،زبان بدهند .یعنی آنها را
نمایندگی کنند .اگر میخواهیم مشکل این بیقراریها را جدی حل کنیم ،باید اینها را
به رسمیت بشناسیم (که کار حاکمیت است) و نمایندگی کنیم (که کار نیروهای مدنی و
جناحهای سیاسی است) .در مرحله بعدی بازتوزیع است؛ بازسازی مفهوم عدالت اجتماعی
بر پایه رفع هرگونه تبعیض و سلب امکان رانتخواری .باید اقشار پردرآمد مالیات بدهند
و بقایای طبقه متوسط که هنوز میتواند به سرمایهگذاری کوچک یا متوسط فکر کند ،به
حوزه اجتماع برگردد .ما قرار خود را در جامعه شکستهایم .ما قرارمان تأمین رفاه عادالنه
برای مردم بود .این تجدید قرار موج بیقراریها را میشکند .باید حاکمیت عهد و پیمان و
سازمان خود را برای تضمین رفاه عادالنهترمیم و تجدید کند .انجمنها ،اصناف ،نهادهای
مدنی گروههای واسطهای هستند که در غیاب آنها نمیدانیم در مواقع بیقراری چگونه و
با چهکسی باید حرف بزنیم و چه بگوییم .زبان دادن به بیقرارگران یعنی اینکه همه این
گروههای واسطهای احیا و ساختارمند شوند .نهاد داشته باشند .سطحیترین پاسخ به این
بیقراریها این است که بگویند جایی تدارک ببینیم که ملت بروند آنجا اعتراض کنند؛
این قبیل راهحلهای بد متناسب با صورتبندی بسیار بد مسئله است و مشکلی را حل
نمیکند .باید این گروهها زبان داشته باشند و وجود اینها به رسمیت شناخته شود .االن
بهترین زمان است که به این ساختیابی مجال داده شود؛ نباید اینبار هم فرصت انتخاب
از دست برود و امکانی ساختیابی نهادی از دست برود.

آگاهیهای سیاسی از طریق متفکرین به طبقات مختلف القا میشود .حاال هم چنین است .اما به دلیل وجود اینترنت و شبکههای
اجتماعی این نوع آگاهیها (و بسیاری توهمها) بسیار سریع در جامعه پخش میشوند و طبقات گوناگون از آن متأثر میشوند .با
توجه به عدم تشکالت سیاسی تبدیل این آگاهیها به کنش مثمر ثمر بیشتر در میانمدت امکانپذیر است.

[ تهیدستان و مدرنیته ]

تهیدستان آگاه شدهاند

مدرنیته با عاملیت و آگاهی ممکن است

برای تحلیل اتفاقات اخیر ایران میبایست از
 1اصطالح «طبقات فرودست شهری» استفاده
شود .به گمان من ریشههای اجتماعی تعداد زیادی از
طبقات فرودست را بايد در مردمان حاشیه و زاغهنشین
و کسانی که از روســتاها به شهرها مهاجرت کردهاند،
جستوجو کرد .به عالوه ،طبقات فرودست شامل طبقه
کارگر یدی و اکنون بسیار از کارمندان میشود .اما نکته
فرزین وحدت
بسیار مهم این اســت که در زمان حاضر این طبقات
استادسابق دانشگاه هاروارد
فرودست از نظر جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی
بسیار متفاوت هستند از الیههای اجتماعی که از آنها
چرا باید خواند:
برخاستهاند .برخالف اسالف خود ،این مردمان تهیدست،
شهری
تهیدستان
کمتر ستمپذیر ،قضا وقدری ،بیاراده ،کمحرکت ،و در
در
توانند
چقدر می
یک کلمه منفعل هستند .بهویژه در این چهل سال اخیر،
مدرنیته با طبقه
طبقات مختلــف مردمان ایران منجمله قشــرهای
متوسط همراهی
زیردست ،تا حد قابل مالحظهای ستمستیز و یا دستکم
کنند؟ الزامات این
ستمگریز شــدهاند .آنها دیگر اوضاع فالکتبار خود را
همراهی چیست؟ این
کمتر به سرنوشــت حواله میدهند .این قشرها تا حد
مقاله را بخوانید.
نســبتاً باالیی از اراده برخوردار هســتند و پرجنب و
جوشاند .به یک واژه این مردمان یک نوع حس عاملیت
و فاعلیت را در ضمیر خود نهادینه کردهاند .هنگامی که
در فردی عاملیت و فاعلیت نهادینه شد ،آن فرد خود را
صاحب حقوق اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی میپندارد .این حس فاعلیت و عاملیت ،به
ویژه در میان طبقات زیردست ،از طريق فرآیندهای بسیار مشکل کسب شده است :انقالب
و جنگ خانمانسوز با عراق .شرکت در انقالب یک فرد منفعل را از خوابی که اجدادش
طی قرنها در آن به سر میبردهاند بیدار میکند و وی را به فعالیت و جنب و جوش وادار
میسازد .همچنین جنگهای فراگیر مانند جنگ هشتساله در ایران ،اکثر ملت ایران را
از خواب منفعل بودن بیدار کرد و آنها را وادار به حرکت و کسب عاملیت و فاعلیت کرد.
شکی نیست که ملت ایران برای این دو واقعه بهای بسیار گزافی را ،از نظر مادی و انسانی،
پرداخته است .اما در عوض حس عاملیت و فاعلیت و در نتیجه آن حس حقوق شهروندی
و مطالبه آن به دســت آمده است .مثالی در زبان فرانسه است که میگوید آن روستایی
فرانسوی که در جنگهای ناپلئون شرکت کرده بود ،هنگام بازگشت از جنگ دیگر آن
روستایی سربهزیر نبود و شهروند شده بود   .
بدون شک بسیاری از اعتراضها از یک جنبه معیشتی برخوردار هستند .اما وقایع
 2اخیر حاکی از آن است که این تنها یک رویه قضیه است و کار بسیار بیخ دارد .از
دیدگاه افرادی که کسب عاملیت و فاعلیت کردهاند ،مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی با یکدیگر در ارتباط هستند و آنها را نمیتوان تفکیک کرد .از همین رو به گمان
من تشکلهای صنفی در مسیر بیشتر سیاسی شدن هستند و طبقات فرودست نیز به
همین دلیل وارد مرحله جنبشی شدهاند .هرچند که این جنبش با سرکوب به زیر خاکستر
میرود ،اما با مقداری تحریک میتواند از زیر خاکستر دوباره شعلهور شود ،همانطور که از
دو سال پیش شاهد آن بودهایم.
به گمان من سیاســتهای پوپولیستی دولت دهم این روند را بسیار سریع
 3کرد .به جای آنکه ســرمایهگذاری در زیربنا و اقتصاد انجام شــود ،بودجه

مملکت به مقدار زیادی صرف خرجهای پوپولیستی و غیر مولد شد .البته شکی نیست
که دولت در قبال مردمان تهیدست مسئولیت دارد و میبایست یک تور ایمنی برای
زیربنایی اقتصاد
آنهــا ایجاد کند ،اما ماورای آن ،دولت میبایســت در زمینههــای
ِ
سرمایهگذاری کند تا چرخ صنعت و اشتغال توسعه بیابد .در انگلیسی اصطالحی وجود
دارد که میگوید اگر به یک نفر یک ماهی بدهی یک روز شکم وی را سیر کردهای،
اما اگر به وی فن ماهیگیری بیاموزی تمام عمر میتواند شکمش را سیر کند .البته
در این دو سال اخیر نیز به واسطه تحریمها از طرف ترامپ ،روند فقیرسازی ایرانیان
بسیار تسریع شده است.
به گمان من مهمترین مؤلفه به وجود آمدن یک جامعه مدرن این است که تعداد
 4تأثیرگذاری از افراد جامعه عاملیت و فاعلیت کسب کنند و خود را دارای حقوق
شهروندی بپندارند .چنین افرادی نهادهای دموکراتیک را مطالبه میکنند و بعد از برقراری
آن نهادها از آنها پاسداری میکنند .از دیدگاه من تعداد تأثیرگذاری در ایران عاملیت و
فاعلیت و حس شهروندی را در ذهن خودشان تقریر کردهاند .به همین دلیل هم با هیچ
وسیلهای نمیتوان این حس را از ضمیر آنها زدود .نهادهای دموکراتیک ،از طرف دیگر ،یا
وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند.
به دلیل آنکه حس عاملیت و شهروندی را نمیتوان از اذهان مردمان پاک کرد ،فقیر شدن
جامعه نمیتواند به مطالبه برقراری و تقویت نهادهای دموکراتیک صدمه بزند .بالعکس،
چنین شرایطی میتواند مردم را برای رسیدن به اهداف مدنی خود تشویق کند.
سیاستهای پوپولیستی حتی میان قشرهای فرودست چندان محبوبیتی ندارند،
 5چون همانطور که اشــاره شد آزموده را آزمودن خطاست .تا چند سال پیش
مطالبات دموکراتیک بیشــتر پایه در طبقات به اصطالح «متوسط» داشت .اما در حال
حاضر به نظر میرسد طبقات فرودستتر هم به این تجربه رسیدهاند که مطالبات معیشتی
بدون نهادهای دموکراتیک راه به جایی نخواهند برد.
به صورت کالسیک ،آگاهیهای سیاسی از طریق متفکرین به طبقات مختلف القا
 6میشود .به نظر من حاال هم چنین است .اما به دلیل وجود اینترنت و شبکههای
اجتماعی این نوع آگاهیها (و بسیاری توهمها) بسیار سریع در جامعه پخش میشوند و
طبقات گوناگون از آن متأثر میشوند .به نظر من ،با توجه به عدم تشکالت سیاسی تبدیل
این آگاهیها به کنش مثمر ثمر بیشتر در میانمدت امکانپذیر است .اما این میانمدت
نیز میتواند چندان دور نباشد.
همانطور که در باال مقداری اشاره کردم ،گفتمانهای دموکراتیک در ایران تا
 7چند سال پیش بیشتر خواستها و دغدغههای طبقات متوسط را نمایندگی و
مطالبه میکردند .اما این گفتمانها و جریانات برای اینکه موفق باشند میبایست مطالبات
و نیازهای طبقات فرودستتر را هم در دستور کار خود قرار دهند.
اصوالً در تاریخ دنیای مدرن دولتهای پوپولیستی از محرومیتها و تحقیرات قشرهای
فرودست جامعه سوءاستفاده کردهاند و با وعدههای بیشتر توخالی خود به این طیفها ،به
سرکوب مطالبات دموکراتیک پرداختهاند .اما به دالیلی که در باال بحث شد ،در این بازه
زمانی در ایران چنین اتفاقی کمتر احتمال دارد به وقوع بپیوندد.
به صورت کالسیک طبقات متوســط ،حداقل در غرب مدرن ،رو به متفکران
 8لیبرال داشتهاند ،و طبقات فرودست پیروی از چپ و یا راست افراطی کردهاند .اما
این معادالت در مورد طبقات زیردست در ایران کنونی میتواند متفاوت باشد .هرچند که
برخی از شعار بر له رژیم سابق بود که در واقع راست افراطی نیمهسکوالر است ،بسیاری
از شعارها خالی از تمایلهای افراطی بودند.
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توسعه
[ چپها و تهیدستان ]

سیاستهای بازتوزیع دولت برای حامیپروری است نه عدالت
«چهکسانی گفتمان تهیدستان را راهبری میکنند؟» در گفتوگو با پرویز صداقت
نه کســی صدای تهیدستان شهری است و نه
گروهی با آنها ارتباط انــداموار دارد؛ دولت با
شعارهای پوپولیستی در ایام انتخابات روی به
سوی تهیدستان دارد و گروههای چپ تا مدتها
درگیر فضای روشنفکری و انتزاعی بودند .این
بخشی از گفتههای پرویز صداقت ،تحلیلگر
اقتصاد سیاسی در ایران است .ادامه تحلیل او
را در گفتوگوي زیر بخوانید.
اعتراضهــای آبانماه  1398بار دیگر
نگاهها را به تهیدســتان شهری برگرداند؛
عدهای این اعتراضهــا را «جنبش نان»
خواندهاند که ماهیت متفاوتی از جنبش مدنی دارد.

من با این تقسیمبندی موافق نیستم! اینکه قاطعانه اعتراضهای اخیر را به جنبش نان تقلیل
دهیم ،مبتنی بر پیشداوریهایی است که این اعتراضات را به آشوب تقلیل میدهد و معترضان
را هم که صدایی در سپهر سیاسی ندارند ،گروههایی میداند که درخواستهایی فراتر از مطالبات
معیشتی ندارند .در این نظام ارزشگذاری تصویری نادرست از جنبشهای مدنی ارائه میشود .هم
در اعتراضهای دیماه  1396و هم در آبان  1398بســیاری از مطالبات مدنی در کنار مطالبات
معیشتی مطرح شده اســت .بنابراین با این تقسیمبندی همدلی ندارم .این اعتراضاتی در امتداد
اعتراضات سالهای  1378و  1388به شمار میرود .اما اتفاق مهمی که افتاده این است که از سال
 1395به بعد هســت ه اصلی معترضان را طبقات فرودست جامعه تشکیل دادهاند ،در حالی که در
اعتراضهای قبلی هسته اصلی را طبقه متوسط شهری شکل میداد.
چه عواملی در شکلیابی مطالبات گروههای تهیدست تاثیرگذار است؟

این گروهها بهویژه در سه دهه گذشته بهسبب مجموعه سیاستهای اقتصادی دولتها عواید
کمتری از درآمدها را داشــتهاند .بنابراین نارضایتی آنها از وضع موجود افزایش یافته است .یعنی
مهمترین عامل واکنششــان به فرودستی اســت .همچنین گسترش رسانههای گروهی و حضور
در شــبکههای اجتماعی برخی توهمات گروههای سنتیتر را زدود .آنها تفاوت ادعاهای گفتمانی
با عملکرد و زندگی واقعی افراد را دیده و ســرخورده شــدهاند .آمارها و واقعیتهای ارائهشده در
حوزه فســادهای درشت مالی یا اخالقی ،الیههای مذهبیتر جامعه را بهشدت سرخورده میکند.
علقههای ایدئولوژیکی در این شرایط از هم گسیخته میشود .بنابراین مجموعه بحرانهای اقتصادی
و اجتماعی و سیاســی و چشماندازهای نومیدکننده بهطور دایم گروههای بزرگتری از مردم را به
مخالفت با وضع موجود میکشاند .در اعتراضهای دو سال گذشته شاهد کنشگری فعاالنه طبقات
فرودســتتر جامعه بودیم .در دیماه  1396بیشترین اعتراضها در شهرهایی رخ داد که باالترین
نرخ بیکاری و مشکالت زیستمحیطی و نابرابریهای اجتماعی وجود دارد .اگرچه اعتراض دیماه
با روش قهرآمیزی سرکوب شد ولی به اشکال دیگر بهویژه در اعتراضها و اعتصابهای کارگری كه
تعداد و گستردگی آن در تاریخ بعد از انقالب بیسابقه بود استمرار یافت .ما پیش از این در هیچ
دورهای شاهد این حجم از نارضایتی نبودیم.
توجه داشــته باشید که بســیاری از مطالبات بهاصطالح طبقه متوسطی ،مث ًال در مورد نحوه
پوشش ،که در چهار دهه گذشته به اشکال مختلف مطرح میشد ،در دو سال گذشته نمودهای
رادیکالتری پیدا کرده اســت .نوعی رادیکالیسم را در تمامی اعتراضات معیشتی و غیرمعیشتی
میبینیم .در کنار تشدید بحرانها ،علت آن فقدان دستاورد سیاستهای رفورمیستی است .وقتی
اصالحطلبی دستاوردی نداشته باشد رادیکالیسم به مطالبه اجتماعی تزریق میشود.
72

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودویک ،دی 1398

با توجه به نبود نهادهای مدنی ،صنفی و
حرفهای قدرتمند صدای طبقه تهیدستان را
چهکسی در ســپهر سیاسی راهبری میکند:
دولت یا روشنفکران؟

این گروهها در سپهر رسمی سیاست صدایی
ندارند .هیچیک از جناحهای سیاسی این صداها
را نه نمایندگی میکند و نه امکان راهبری آن را
دارد .البته بخشی از حاکمیت همواره در چهار
دهه گذشــته تالش کرده گفتاری در راستای
حمایت از گروههای تهیدســت جامعه داشته
باشد ،اما در عمل در چهار دهه گذشته کیفیت
زندگی این گروهها وخیمتر شده است .در سپهر
رسمی سیاست این گروهها هیچ صدایی ندارند .آنها خودشان باید صدای خود باشند .در هر اعتراضی
بهتدریج سخنگویان و نمایندگانی شکل میگیرند که بازتابدهنده صداها باشند.
در مورد روشنفکران چپ هم به نظر میرسد بخش بزرگی از توان فکری خود را در دهههای
گذشته در حوزههایی صرف کردند که ضرورتاً مسئله مردم و تودههای فرودست جامعه نبوده است.
بسیاری از آنها در طول این مدت مرعوب چیرگی گفتمان نولیبرالی درگیر مباحث پستمدرنیستی
یا کارهای ترجمهای شــدند که ارتباط چندانی با مســائل جامعه ندارد .به همین دلیل شــکاف
روشنفکران و بخش بزرگی از جامعه بیشتر شد .البته در سالهای اخیر شاهد ایجاد گرایشی فکری
به پرداختن به مسائل مردم در قالب مطالعات اقتصاد سیاسی بودهایم.
دولت چه نوع جهتگیری طبقاتی دارد و چه الزاماتی را در این جهتگیری در نظر دارد و
 
این سیاستها با شعار اول انقالب یعنی حمایت از مستضعفان چه نسبتی دارد؟

حمایت از مستضعفان همانطوری که خود شما هم اشاره کردید یک شعار بود؛ در عمل آنچه
در چهار دهه گذشته دیدیم ارتباط نظاممندی با حمایت از گروههای فقیر اجتماعی ندارد .دولتها
هر از گاهی به سیاستهای پوپولیستی و بازتوزیعی با هدف ایجاد گروههای حامی در بین طبقات
اجتماعی متوسل میشدند .اما چنین سیاستهایی به دنبال حل مسئله نیست .مثال طرح مسکن
مهر و توزیع یارانههای نقدی با سروصدای بسیار زیادی اجرا شد؛ قرار بود با مسکن مهر گروههای
ضعیف صاحب مسکن شود ولی بعد از گذشت  10سال از اجرای این طرح ـکه البته گروههایی را هم
صاحب خانه کرده ـ در مجموع بحران مسکن بسیار حادتر شده است .به لحاظ تمامی شاخصهای
اقتصادی ،میزان زمان الزم برای خرید مسکن بر مبنای حقوق متوسط ،یا سهم اجارهنشینها از کل
خانوارها افزایش چشمگیر داشته که نشان از حاد شدن بحران مسکن دارد .این در حالی است که
با تحمیل تورم سنگین به اقتصاد بخش بزرگی از منابع مالی به این پروژهها تخصیص یافت و صدها
هزار واحد مسکونی ساخته شد اما بحران مسکن حادتر شد .یا پرداخت یارانههای نقدی با شعارهای
زیادی در جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر اجرا شد اما بعد از حدود  9سال باید بگوییم که
وضعیت توزیع درآمد بسیار وخیمتر شده است.
چرا سیاستهای حمایتی در نهایت به هدف خود نمیرسند و به ضد خود تبدیل میشوند؟

اقتصاد سیاسی ایران در این چهار دهه دو پایه داشته است :سیاستهای پوپولیستی بازتوزیعی،
و البته از دهه دوم به بعد سیاستهای نئولیبرالی .سیاستهای پوپولیستی با هدف حامیپروری اجرا
شده است ،نه حل مسئله فقر یا مشکالت حاد اقتصادی گروههای محروم .هدف محرومیتزدایی
نبوده است .بهویژه که همین سیاستها در دهه اخیر ناکارآمدتر از قبل هم شده است.
چرا؟

چون فساد سیستمی بیشتر گسترش پیدا کرده ،بوروکراسی دولتی در اجرای این سیاستها

در شرایط حاضر بخش بزرگی از طبقه متوسط به فرودستان جامعه پیوسته است .البته ،مطالعه تجربی
مشخصی نداریم تا بگوییم در این اعتراضها سهم طبقه متوسط چقدر بوده اما آنچه مشخص است اینکه در
ضهای دیماه  96و آبانماه  98بخشهایی از طبقه متوسط حضور داشته است.
اعترا 

ناکارآمدتر شده است؛ میزان اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی افول داشت است .مجموعه این
عوامل سبب شکست این سیاستها میشود .همچنین هرچه زمان میگذرد تناقض اجرای سیاست
نولیبرالی از یک طرف و سیاست پوپولیستی بازتوزیعی از طرف دیگر تشدید میشود .در وضعیت
کنونی ،نه دولت منابع مالی کافی برای اجرای سیاستهای پوپولیستی دارد و نه جامعه توان کشیدن
بار سیاستهای نولیبرالی را دارد.

شما در بخشی از گفته خود به چپ ایرانی اشاره کردید؛ مختصات چپ ایرانی چیست و
چه نسبتی با چپ جهانی دارد؟

قبل از اینکه نســبت چپ ایرانی را با چپ جهانی بررســی کنیم ،بهتر است نخست آن را با
گذشته تاریخیاش مقایســه کنیم .از اول انقالب با توجه به اتفاقهای تاریخی شاهد چپزدایی
هستیم؛ چپها از دانشگاهها ،سپهر اجتماعی و پژوهشگاهها حذف شدند یا مهاجرت کردند .از دهه
دوم انقالب چپ جدیدی البته عمدتاً در ســطح فکری نه سیاسی شکل گرفت .اما این مشکالت
نظری مهمی داشت .در شرایط جهانی در سالهای  1980تا  1990گفتمان لیبرالی و گرایشهای
پستمدرنیستی هژمون شد؛ گفتمان پایان تاریخ یعنی شکستباوری و دست به کاری نزدن غالب
بود .پستمدرنیسم هم دال بر آن بود که پروژههای بزرگ ره به جایی نمیبرد .در این شرایط فکری،
آنچه از چپ ایرانی باقی مانده بود دست به اقدام عملی چندانی نمیزد.
این رفتار به معنای این است که ارتباط ارگانیکی با جامعه هدف خود ندارند؟

بله ،با این توضیح که از دهه  90چپ در ایران نیز دچار تحول شده است .در سطح جهانی ،بعد
از بحران مالی  2008و  2009نئولیبرالیسم تضعیف و گفتمان چپ تقویت شده است .ما این امر را
در سطح جنبشهای اجتماعی از  2010به بعد در سطح جهانی میبینیم .در سپهر رسمی سیاست
نیز احزاب سیاسی چپها قدرت گرفتهاند و چپ جدیدی شکل گرفته که پتانسیل این را دارد که
به بدیلی در کشورهای خود تبدیل شود .ایران هم متاثر از روندهای جهانی است و به نظر میرسد
در سالهای آینده چپ جدید یکی از بازیگران اصلی سپهر سیاسی خواهد بود.

پ در ایران معتقدند که اینها نسبتی با گروه های همفکر خود در جهان ندارند و
منتقدان چ 
همچنان خواست خود را به بزرگ بودن اندازه و سطح دخالت دولت در حوزه قیمتها و بازتوزیع
ثروت تقلیل دادهاند .در حالی که در دولتهای رفاه بازار کار خود را میکند.

اینها نقد علمی نیســت .قیمتها برای همه گروههای مردم مهم است .دولت رفاه هم در
همهجای دنیا تضعیف شده است .دولتها در همهجا زیر فشار مردم از روشهای متعدد برای
نظارت بر بازار و مهار کردن بازار استفاده میکند .در اقتصاد ایران از آنجایی که تشکلی وجود
ندارد تا صدای مردم را نمایندگی کند ،برای اجرای سیاستهای تنظیمی هیچ اجباری وجود
ندارد .برای مثال ،به مسئله اجارهنشینی در ایران نگاه کنید؛  35درصد خانوارهای ایرانی مستاجر
هستند ولی هیچ قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد .قراردادهای اجاره در ایران ساالنه است
با سختترین مقررات در قبال مستاجر؛ قیمت اجاره را بازار تعیین نمیکند بلکه موجر آن را
مشخص میکند .اما در اغلب اقتصادهای مبتنی بر بازار ،قراردادهای اجارهای میانمدت است؛
میزان افزایش رقم اجاره محدود است و به عوامل متعددی بستگی دارد .مستاجر فرد یا خانوار
اتمیزه نیســت و سندیکا دارد و به مدد این تشکل صدای آنها در جامعه شنیده میشود .آنها
صدای خود را به گوش دولت میرسانند و مطالبات خود را بر دولتها تحمیل میکنند .اما در
ایران از سویی دایم نسبت مستاجر در کل خانوار باال میرود و از سوی دیگر دایما مستاجرها
بیپناهتر شــدهاند .حل مسئله مسکن ،حتی برخالف نص قانون اساسی ،امری شخصی شده
است و هیچ نهادی از مستأجران حمایت نمیکند تا حداقل از حقوق خود آگاه شوند .اینها نه
از حقوق خود آگاه هستند و نه از تجربه جهانی اطالعی دارند تا از دولت مطالبه کنند که مث ً
ال
قرارداد اجاره نباید ساالنه باشد ،یا میزان افزایش اجارهبها طبق قواعدی تغییر کند ،نه بر اساس
تصمیمموجر.
شما معتقدید که در نبود نهادهای مدنی دولت باید مطالبات مصرفکننده را پیگیری کند؟

مثالی میزنم .چرا شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است؟ چون بخش
خصوصی تشکل ،نهاد و رسانه دارد؛ برای همین دولت مجبور به گفتوگو شده است .اما چرا شورای
گفتوگوی دولت با مستاجرها یا کارگران ایجاد نمیشود؟ چون اینها تشکل ندارند و قدرت چانهزنی
ندارند ،رسانه و سازماندهی ندارند و در عرصه روشنفکری هم نادیده گرفته شدهاند .این طبقات برای
دولت صرفاً مسئلهای در مقاطع انتخاباتی هستند که هربار در مقطعی با شعارهای پوپولیستی به
دنبال ایجاد پایگاه حمایتی یا رأی این طبقات هستند.

اما راهحل بزرگتر شدن حجم و اندازه دخالت دولت در امور نیست.

مسلما اینگونه است .باید جامعه تقویت شــود .تقویت دولت تجربه شکستخوردهای است؛
رهاکردن به دست بازار هم به شکست انجامیده است .آلترناتیو اینها متشکل شدن مردم ،و تقویت
نهادهای اجتماعی است تا مردم صدای خود را در عرصه عمومی بیان کنند .راهحل مسکن ،ساخت
مسکن مهر ،یا مسکن ملی یا تقویت بورژوازی مستغالت نیست؛ راهحل تقویت جامعه است .من
مطلقاً به تقویت دولت اعتقاد ندارم؛ باید جامعه تقویت شود.
گروههای اجتماعی چه درکی از عدالت اجتماعی دارند؟

به نظر میرســد عدالت واژه به مسلخ بردهشدهای اســت؛ باید درک درستی از عدالت داشت.
گروههای راست گویا بهطور نظری به عدالت اعتقاد دارند اما آنها عدالت را رعایت حقوق مالکیت
خصوصی میدانند .اما آرایش کنونی از مالکان و نامالکان وضعیت ازلی نیست .باید به عدالت توزیعی
توجه داشت تا مردم در وضعیت متعادل و عادالنه از فرصتها بهره بگیرند .برای بیرون رفتن از وضع
موجود به عدالت بازتوزیعی نیاز داریم؛ آموزش و بهداشت رایگان و باکیفیت در کنار تأمین معیشت
و اشتغال میتواند ما را به عدالت نزدیک کند؛ وگرنه گروههای به حاشیه راندهشده راهي برای خارج
شدن از فقر ندارند.
در کنار نوع جهتگیری و سیاست دولت ،چپها چه نسبتی با این طبقه دارند؟

چپ در ایران در ســالهای بعد از انقالب چپ روشنفکری بوده و ارتباط ارگانیک و اندامواری
با این گروههای تهیدست و کارگر نداشته یا به قدر کافی نداشته است .در سالهای اخیر دستکم
سعی کرده ایدههای خود را با گفتمانسازی در بین طبقات اجتماعی ترویج دهد اما اگر این تالش
در سطح گفتمانسازی متوقف شود راه به جایی نمیبرد.
در نبود این ارتباط ارگانیک چگونه میخواهند نمایندگی فرودستان را به عهده بگیرند؟

بله! موضوع مهمی اســت .تاکنون هم تجربه زیســته فرودســتان بوده که به این گروهها در
صورتبندی مطالباتشان کمک کرده است.

شما اعتقاد دارید اعتراضهای کارگری بر تجربه زیسته کارگران کارخانهها استوار بوده
است نه ساختیابی تشکلی؟

دقیقا! آنها به تجربه زیسته خود در هپکو یا هفتتپه متوجه شدهاند که خصوصیسازی کمکی به
آنها نمیکند؛ به نظر نمیرسد این اعتراضها و مطالبات حاصل ارتباط انداموار چپ با آنها باشد .البته
اگر چپ تحلیل درستی از جامعه داشته باشد میتواند به صدای این گروهها بدل شود.
برخی معتقدند که گفته چپها در ایران با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی فاصله دارد و
آنها با پرداختن به مسائل انتزاعی درگیر نوعی آرمانگرایی تخیلی شدهاند.

مسلما وقتی گفتمانی با مسائل انضمامی درگیر نباشد و یا نتواند در مراکز فکری و دانشگاهی و
سپهرهای اجتماعی حضور داشته باشد ،ایدهآلیسم در آن تقویت میشود و بیشتر به موضوعهای
انتزاعی میپردازد و راهحلهای آن محدودتر و کلیتر میشود.
در کنار وضعیت طبقه فرودستان ،عدهای از فروپاشی بخشی از طبقه متوسط میگویند.
ارتباط طبقه متوسط و تهیدستان چگونه است و آیا میتوانند با هم یک خواست مشخص را در
حوزه اقتصادی یا اجتماعی راهبری کنند؟

به نظر من در تعریف جایگاه طبقه متوسط بدفهمیای صورت گرفته است؛ به این صورت که آن
را دالی در نظر میگیرند که مدلولش مشخص نیست .بخشی از طبقه متوسط از سیاستهای تعدیل
ساختاری سود بردهاند ،اما بخش اصلی الیههای طبقه متوسط یعنی کارشناسان ،معلمان و پرستاران
و گروههایی مشابه در سالهای اخیر قدرت اقتصادی خود را از دست دادهاند و در موارد زیادی به
الیههای فرودست جامعه پیوستهاند ،به پیرامون شهرها مهاجرت کردهاند.
در شرایط حاضر بخش بزرگی از طبقه متوسط به فرودستان جامعه پیوسته است .البته ،مطالعه
تجربی مشخصی نداریم تا بگوییم در این اعتراضها سهم طبقه متوسط چقدر بوده اما آنچه مشخص
اســت اینکه در اعتراضهای دیماه  96و آبانماه  98بخشهایی از طبقه متوسط حضور داشته
است.
اگر به ظرفیت یا وضعیت گروههای تهیدست جامعه توجه نشود ،مسیر جامعه چه سمت
و سویی خواهد داشت؟

تصویر کردن چشمانداز روشن در کوتاهمدت دشوار است؛ هر مسئلهای میتواند جرقهای برای
اعتراض باشد .از سوی دیگر بحرانهای بینالمللی و منطقهای نیز سهم و نقش خیلی مهمی دارند.
آنچه مشخص است این است که حاصل برآیند این عوامل آینده جامعه را رقم میزند.
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توسعه
[ سیاستگذاری برای طبقات ]

بیطرفی مهمترین ویژگی حکومت خوب است

محمد فاضلی در گفتوگو با «آیندهنگر» از افول ظرفیت سیاستگذاری برای طبقات اجتماعی میگوید

کیفیت حکومت تابع بیطرفی حكومت است؛ اما حکومت در ایران نسبت به گروهی عالقه خاصی دارد که در
سطح ذهنی و عینی قابل مشاهده است .محمد فاضلی ،استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی معتقد
است به دلیل نقض بیطرفی و افول ظرفیت سیاستگذاری در ایران ،تصمیمهای درست بدموقع گرفته یا
اجرا میشود .ما هرچقدر جلوتر میرویم بوروکراسی ناکارآمدتر و کیفیت سیاستگذاری بدتر ميشود و
آدمها ظرفیت پایینتری برای داشتن فکر و شجاعت اصالحات پيدا ميكنند .ادامه این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
سیاستگذار چگونه
برای جامعه،
مردم و طبقات
مختلفاجتماعی
از طبقه متوسط
تاطبقهتهیدست
سیاستگذاری
و برنامهریزی
میکند؟ چقدر نظام
سیاستگذار در ایران
کارآمد است؟ پاسخ
محمد فاضلی را
بخوانید.
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آقای روحانی و آقای جهانگیــری بارها اعالم کر دهاند که دولت
دوازدهم سه وظیفه برعهده دارد؛ گسترش قانونگرایی ،مبارزه با فساد
و در نهایت ایجاد و تقویت حس دولتداری .با وجود اعالم این رویکرد،
امروز اما مسئله این است که مردم چندان احساس نمیکنند دولت در
مسائل مختلف ،از اقتصاد تا سیاست خارجی تاثیر مثبت گذاشته است.
شما علت این امر را چه میدانید؟

فکر میکنم جوهره سوال شما به کیفیت سیاستگذاری بر میگردد
و کیفیت سیاســتگذاری هم تابعی از کیفیت حکومت است .باید بدانیم
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که به لحاظ هنجاری حکومت باکیفیت به چه حکومتی گفته میشــود؟
بو رثیستاین ،متخصص علوم سیاسی سوئدی کتابی دارد به اسم «کیفیت
حکومــت» ( )Quality of Governmentکه در آن کتاب که اخیرا ً در
یک سخنرانی تشریحش کردم اســتدالل میکند کیفیت حکومت تابع
یطرفــی ( )Impartialityحکومت اســت .حکومت در ایران حکومت
ب 
بیطرفی نیست یعنی همه مردم برایش برابر نیستند .نسبت به جناحهای
خاصی و نسبت به گروههای خاصی عاليق خاصی دارد .همه حکومتها به
درجاتی این مشکل را دارند یعنی مثال به مارکس هم که برگردید در میانه
قرن نوزدهم میگفت دولت چیزی جز کمیته اجرایی بورژوازی نیست و
طبقه باال و صاحبان سرمایه را مالکان دولت به حساب میآورد .معنی اين
حرف این بود که دولتها کارگزار سرمایهداری هستند .پس مارکس هم
بیطرفی دولت را زیر سوال میبرد .این مسئله که دولت بیطرف نیست
یشود.
باعث بیاعتمادی م 
هسته ســخت قدرت در ایران نگاهش به اصولگراها و بقیه جناحها
طوری است که آن کارهایی را که اگر منتقدان ،دگراندیشان یا اصالحطلبان
انجام دهند جرمهای سنگینی محسوب میشود اگر نزدیکان به قدرت انجام
دهند هیچ عقوبتی ندارد .این نقض بیطرفی را شما میتوانید در دادگاه،
انتخابات و صدا و سیما ببینید .میتوانید آشکارا ببینید که صدا و سیما یک
طرف بازی است نه یک رساله ملی بیطرف .همه صداها در صدا و سیما جا
ندارند .این نقض بیطرفی مکانیسمهای اساسی سیاستگذاری حکومت در
ایران را مخدوش کرده و سبب شده که بیاعتمادی گستردهای در سطح
مردم و نخبگان سیاسی پدید آورد.
آنچه گفتم تأثیر در سطح ذهنی مردم بود .من میخواهم تاثیرات این
عدم بیطرفی را در چند سطح ببینم .این نقض بیطرفی در سطح ذهنی
مولد بیاعتمادی شده ،در ســطح ذهنی و تا حدودی واقعی یعنی میانه
این دو بیگانگی سیاسی شده یعنی آدمها انگیزهای برای مشارکت سیاسی
ندارند و نوعی احساس بیگانگی با عرصه سیاست دارند و مشکل مشارکت
هم ایجاد کرده اســت و در این انتخابات میبینید .مشارکت سیاسی کم
ومخدوش شده اســت .جامعهای داریم که در سطح ذهنی بیاعتمادی
ت آن هم پایین اســت و در سطح عینی نهایتا
در آن باالســت و مشارک 
این بیطرف نبودن به حذف نیروهای زیادی از عرصه سیاســی اجتماعی
و فرهنگی جامعه انجامیده است .نیروی ناظر بر جریان قدرت سیاسی در
اصل حذفشده هستند .دموکراسی مخدوش شده و یک دموکراسی صوری
ایجاد شده است که مردم تصور میکنند صندوق رأی آن بر سرنوشتشان
به اندازه کافی مؤثر نیست.
اگر زمانی فقط برخیها میگفتند که این مجلس به چه درد میخورد
اما االن آشــکارا اکثریت از این حرف میزنند که این مجلس به چه درد
میخورد؟ مجلس تحت فشــار قرار گرفته و کمکم این حذف شــدن و
بیطرف نبودن ،کســانی را راهی جایگاههای اداره کشور کرده که هم در
سطح مجلس و هم در سطح بوروکراسی از کیفیت و دانش الزم برخوردار
نیســتند .نیروی بوروکراتیک هم یاد گرفته است که به آن انگارههایی که
حکومت دوست دارد چنگ بزند و اعالم تبعیت کند و از پیامد منفعتطلبی

یکی از خوبیهای عرصه سیاست این است که میتوان با اقداماتی در یک
لحظاتی هیجان و نیروی نشاط را در جامعه ایجاد کرد و به جامعه نشان
داد که حکومت قصد دارد متفاوت عمل کند و ظرفیت بسازد.

و کارهای خودش فرار کند .برخی آموختهاند که اگر به یک جریان سیاسی
تمسک بجویند و شعارها و انگارههای آن را تکرار کنند و خودشان را انقالبی
و اسالمی نشــان دهند ،میتوانند خیلی کارها انجام دهند ،سمت داشته
باشند ،بدون عقوبت .آدمهایی با نزدیکانشان و با چند هزار میلیارد تومان
فساد کاندیداي مجلس میشوند .هیچ اتفاقی هم نمیافتد و یک آدمهایی
بدون کمترین فساد به جرم بیان ایدهشان از دایره خارج میشوند.
این مصداق بارز نقض بیطرفی حاکمیت است .بیطرفی نهایتا از چند
ســازوکار باعث پایین آمدن ظرفیت حکومت برای اصالحات شده است.
اولین سازوکار این اســت که اعتماد در سیستم به شدت ضربه خورده و
فقدان اعتماد ظرفیت هر تصمیم شــجاعانه را از حکمرانان گرفته است.
هرچقدر این بیاعتمادی بیشتر شود این شجاعت بیشتر کاسته میشود.
زمانی شهید رجایی به تلویزیون میرود و میگوید ما دیگر نمیتوانیم بنزین
را یک تومان بدهیم و بنزین سه تومان میشود ،هیچ اتفاقی هم نمیافتد
چون جامعه اعتماد دارد .اما همین اکنون قیمت بنزین  ۳۰۰درصد افزایش
پیدا میکند و به دلیل بیاعتمادی و البته انباشت ناکارآمدی و نارضایتی
این اتفاقهای اخیر میافتد و راه اصالحات برای مدتی بسته خواهد شد.
دوم این است که نقض بیطرفی سبب شده است بوروکراسی ،مجلس
و نهادهای سیاسی از آدمهایی که به هسته مرکزی قدرت وصل هستند ،پر
شود .اینها الزاماً شایستگیهای قرارگرفتن در آن پستها را ندارند بنابراین
شــما به تدریج یک نظام حکمرانی بیکیفیتی يافتهايد که ظرفیتهای
سیاستگذاری برای اصالحات را ندارد.
سوم این اســت که نقض بیطرفی و پر کردن نظام از آدمهایی که به
خود سیستم وابسته هستند باعث شده است که نظام به سمت یکدستی
پیش برود ،و در کلیدیترین پستها ظرفیت برخورد با آدمهایی که خودش
انتخاب کرده اســت و آدمهایی که با نقض بیطرفی انتخاب کرده است از
دســت برود .شما کافی است به هسته سخت قدرت نزدیک باشید ،وقتی
خطایــی میکنید ،بیعقوبت یا کمعقوبت باقی میمانید به این دلیل که
شبکهای از آدمها که در ساختار قدرت هستند از شما حمایت میکنند .شما
چون با نقض بیطرفی انتخاب شدهاید ،بنابراین مجازات کردن شما مساوی
با مجازات کردن هویت و آبروی خود سیستم است.
چهارم این اســت که در چنین سیستمی کنشگران نزدیک به قدرت
یاد میگیرند که شعارهای صوری منهای عملکردشان بدهند .شما وقتی
بیطرفی اعمال میکنید یعنی اینکه دیگر جناح سیاسی ،شخصیت ،سابقه
و ...برایتان مهم نیست و به جای آن عملکرد مهم است .برای سیستمی که
بیطرف نیست دیگر عملکرد اهمیت ندارد .وابستگی ایدئولوژیک ،سوابق
مشــترک ،سابقه خانوادگی مهم است .آدمها هم یاد میگیرند که منهای
عملکردشان به همان متغیرهایی که برای سیستم مهم است متوسل شوند.
نتیجه این میشود که کیفیت سیاستگذاری به شدت سقوط میکند.
مــا هرچقــدر جلوتر میرویــم بوروکراســی ناکارآمدتــر و کیفیت
سیاستگذاری بدتر ميشود و آدمها ظرفیت پایینتری برای داشتن فکر
و شــجاعت اصالحات پيدا ميكنند .همزمان یک چرخه هم وجود دارد.
بیاعتمادی سبب فقدان شجاعت برای اصالحات میشود .اصالح نکردن
بیاعتمادی را افزایش میدهد .هرچقدر این بیاعتمادی و اصالح نکردن
در یک چرخه تکرار میشوند ناکارآمدی افزایش پیدا میکند .ناکارآمدی
منجر به فساد بیشتر میشود که فساد خودش تحت تاثیر نقض بیطرفی
هم هست .شما وقتی بیطرف نباشید با برخی از مفسدها برخورد میکنید
و با برخی از مفســدها برخورد نمیکنید .نکته مهمتر این است که نقض
بیطرفی ،مانع از اصالح فرایندهای منجر به تولید رانتهای الزم برای حفظ
وفاداران میشود.

ناکارآمدی و بد بودن ظرفیت بوروکراسی در نتیجه بیاعتمادی ،با هم
ترکیب میشوند و خروجی آن نابرابری میشود .یعنی در یک سیستمی
که فساد هست ،ناکارآمدی هم هست ،در نهایت توزیع مناسبی از امکانات
صورت نمیگیرد و نابرابری تولید میکند .خود نابرابری یکی از اصلیترین
منشــأهای نفرت ،نارضایتی و بیاعتمادی است .ما در چرخهای از نقض
بیطرفی ،افزایش بیاعتمادی ،افزایش ناکارآمدی ،بروز و افزایش فساد ،خلق
و بازتولید نابرابری گیر افتادهایم .این یک دام اجتماعی است .این وضعیت
اصالحات را دشــوار میسازد و بدون اصالحات به سمت فرسایش تمدنی
پیش میرویم .نابرابری ،فســاد و نفرت تولیدشده از آن ،به جایی رسیده
که احساس ترس بروز میکند و بر اثر این احساس ترس ،نقض بیطرفی
تشدید میشود .این حلقه اگر شکسته نشود ،ایران عاقبت خوشی نخواهد
داشت.
وضعیت ساختارها و نهادهایی که در حوزه سیاستگذاری هستند به
چه صورت اســت؟ در کدام بستر سیاستگذاریها اتفاق میافتد .بهغیر
از کارگزارانی که بیطرف نیســتند ،خود ساختارها و نهادهای درگیر در
سیاستگذاری در کنار کارگزار به چه صورت عمل میکنند؟
مــن مجلس را مثال میزنم .مجلس با همین مصداق نقض بیطرفی
کمکم پر شده از آدمهایی که سابقه حزبی ندارند و حتی ایدههای اصالح
سیاســتی هم در آنها به ندرت دیده میشود .یعنی کارگزاران و نهادها در
تعامل ،همدیگر را تقویت میکنند و در این مسیر هم برخی متغیرها که
میتوانستند بر کیفیت سیاستگذاری اثر بگذارند  -مثل احزاب  -از بین
رفتهاند یا تضعیف شدهاند یا اصال وجود نداشتند .احزاب اگر وجود داشتند
میتوانستند کیفیت سیاستگذاری در ایران را افزایش دهند .اگر سیاست
حزبی واقعی داشتیم ،احزاب میتوانستند ثبات سیاستی ایجاد کنند یعنی
معلوم باشــد یک حزب سیاســتی بلندمدت را دنبال میکند .ما اکنون
افراد داریم و افراد هم فاقد هر سیاســت مشخصی هستند به جز دنبال
کردن منافع شخصیشان و تضمین اینکه دوره بعد هم انتخاب میشوند.
روسای جمهور برآمده از هیچ حزبی نیستند و در بهترین حالت برآمده از
ائتالفهای مبهم و سردرگم هستند ،بنابراین حامل هیچ برنامه مشخصی از
جانب یک حزب نیستند .ترکیب نیروی انسانی و کیفیت آ ن را هم با عنایت
به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفتم ،میشود حدس زد.

وزیر چهار سال
وزیر است و میآید
و میرود .مدیر
میانیمیخواهد
سالها بماند.
میخواهد با دولت
بعدی هم کار کند.
میخواهد با سایر
قوا هم کار کند.
بنابراینتصمیمی
که در آن اجماع
نباشد و عقوبت
داشته باشد ،گرفته
نمیشود

به هر حال هر زمانی که تصمیمی گرفته میشــود ،بارها و بارها

نکتههایی که باید بدانید
[آنقدر مسائل حکومت و دولت در ایران در حال زیاد شدن است که فضای تصمیمگیریها و
گزینههای تصمیمش محدودتر میشود .شما اگر همین افزایش قیمت بنزین را در شرایط غیر از
تحریم میخواستید انجام دهید ،گزینههای جبرانی خیلی بیشتر از اکنون بود.
[نقض بیطرفی دائم مولد ناکارآمدی است .درون دستگاههای عمومی گوش شنیدن را
میبندد ،تعارض منافع تولید میکند .کسانی میخواهند تصمیم بگیرند که خودشان از آن
تصمیمشان نفع میبرند یا زیان میکنند.
[شما باید درون دولت باشید تا ببینید که بوروکراتی که در وزارتخانه میخواهد تصمیم
بگیرد و میداند که این تصمیمش از جانب بقیه قوا تایید نمیشود و برایش پیامد دارد ،تصمیم
نمیگیرد ،اقدام نمیکند یا با چه ترس و لرزی کار میکند.
ِ
حهای نوآورانه اندک شده است یا انگیزهاش
ظرفیت دادن طر 
[درون دستگاههای عمومی،
یطرفی
توسط کارشناسان وجود ندارد یا سالها دولت نفتی و سیاستگذاری بهشدت فاقد ب 
که یکی از اصلیترین مکانیزمهای توزیع رانت است ،ظرفیت نوآوری سیاستی را از میان برده
است.
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توسعه
نخبگان سیاسی ،اجتماعی ،روشنفکران ،دانشگاهیان و انجمنهای
علمی درباره آن پیشنهاد و نظر میدهند ،از جمله درباره افزایش قیمت
بنزین که حداقل این روش را مناسب نمیدانستند .چرا سیاستگذار
ن را نمیشنود یا بیتوجهی میکند؟
آ

نقض بیطرفی در
سطح ذهنی مولد
بیاعتمادی شده،
در سطح ذهنی و
تا حدودی واقعی
یعنی میانه این دو
بیگانگیسیاسی
شده ،یعنی آدمها
انگیزهای برای
مشارکتسیاسی
ندارند و نوعی
احساسبیگانگی
با عرصه سیاست
دارند و مشکل
مشارکت هم ایجاد
کرده است و در این
انتخاباتمیبینید.
مشارکتسیاسی
کم ومخدوش شده
است
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اول به این دلیل که پیشنهادها اغلب از درون دستگاه عمومی و رسمی
اداره کشور نیامده است یعنی اص ً
ال بوروکراسی فاقد ظرفیت و انگیزه طراحی
طرحهای خوب اســت .این سناریوهایی که برای بنزین طراحی شده که
به نظر من مهمترین آنها بازار متشــکل انرژی بود ،محصول اندیشــکده
سیاستگذاری دانشکده صنعتی شریف بود که جمعی از اقتصاددانهای
جوان هم از آن حمایت میکردند یا اگر چهل نفر متخصص عمدتاً اقتصاددان
ت حاملهای سوخت ،این هم
بیانیه دادند در مورد طرحی برای اصالح قیم 
ِ
ظرفیت دادن
از درون دولت نیامده بود .بنابراین درون دستگاههای عمومی،
طرحهای نوآورانه اندک شــده است یا انگیزهاش توسط کارشناسان وجود
ندارد یا ســالها دولت نفتی و سیاستگذاری به شدت فاقد بیطرفی که
یکی از اصلیترین مکانیزمهای توزیع رانت است ،ظرفیت نوآوری سیاستی
را از میان برده است.
نقض بیطرفی دائماً مولد ناکارآمدی است .درون دستگاههای عمومی
گوش شنیدن را میبندد ،تعارض منافع تولید میکند .کسانی میخواهند
تصمیم بگیرند که خودشان از آن تصمیمشان نفع میبرند یا زیان میکنند.
ما چیزی تحت عنوان حکومت انتزاعی نداریم ،کارگزاران حکومت هستند
که در دســتگاهها حضور دارند و از آنهــا منفعت هم میبرند و در نتیجه
هر تصمیمی که برای اصالحات میگیرند ،حال میخواهد بنزین باشد یا
شفافسازی حقوق یا الیحه تعارض منافع یا الیحه انتشار اموال مسئولین یا
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،چون همه اینها بر منافع کارگزاران
حکومت به شدت اثر میگذارد ،آنها مانع اصطالحات حقوقی میشوند.
بوروکراسی سیاستگذار در چنین شرایطی ،چه وضعی دارد؟

ما باید این مسئله را لحاظ کنیم که آنقدر مسائل حکومت و دولت
در ایران در حال زیاد شدن است که فضای تصمیمگیریها و گزینههای
تصمیمش محدودتر میشود .شما اگر همین افزایش قیمت بنزین را در
شرایط غیر از تحریم میخواستید انجام دهید گزینههای جبرانی خیلی
بیشتر از اکنون بود .اگر شــما همین را میخواستید پس از برجام که
سرمایهگذار خارجی در حال جذب شدن بود و فضای مساعدتری داشتید
اجرا میکردید ،اوضاع متفاوت میشد .شما به لحاظ سرمایه اجتماعی
تحت فشار هستید چون اعتماد کاهش پیدا کرده است ،به لحاظ سیاست
خارجی تحت فشــار هستید و در عرصه بینالمللی ارتباطهای بانکی و
پولیتان و به لحاظ اقتصادی درآمدهای نفتیتان قطع شده است .بنابراین
مجموعه آن فضای تصمیمگیری که سیاستگذار میتواند وارد آن شود
بسیار تنگ و محدود شده است .شما در همین فضای تنگ و محدود هم
هر تصمیمی که میگیرید خروجی یک ماشین تصمیمگیری ناکارآمد
متعارض است .خروجی یک دستگاه تصمیمگیری است که عناصر اصلی
آن با هم مناقشه جدی دارند یعنی اکنون بخش تندروی مجلس کاری
به جز اینکه دولت را فشل کند و به رئیسجمهور حمله کند ندارد .دولت
در اصل همه این مناقشات را با بقیه هم دارد .این مناقشات با نظامیان ،قوه
قضاییه ،مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم دارد .دولت آقای روحانی
به طور خــاص و دولتها به طور کلی  -به جز دولت آقای احمدینژاد
و تــا حدودی دولت اول آقای هاشــمی  -در تعارض قوا و در تعارض با
بقیه ارکان قدرت عمل کردهانــد .همینها ظرفیت را کاهش میدهد.
شــما باید درون دولت باشید تا ببینید که بوروکراتی که در وزارتخانه
میخواهد تصمیم بگیرد و میداند که این تصمیمش از جانب بقیه قوا
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تایید نمیشود و برایش پیامد دارد ،تصمیم نمیگیرد ،اقدام نمیکند یا با
چه ترس و لرزی کار میکند.
منظور شما مدیران میانی هست؟

بله .وزیر چهار سال وزیر است و میآید و میرود .مدیر میانی میخواهد
سالها بماند .میخواهد با دولت بعدی هم کار کند .میخواهد با سایر قوا
هم کار کند .بنابراین تصمیمی که در آن اجماع نباشــد و عقوبت داشته
باشد ،گرفته نمیشود.

حداقل از قبل برجام تا همین اواخر مدام از اصالح یارانههای انرژی
صحبت شــده است .چرا دولت بدترین زمان را انتخاب کرد؟ چرا بعد
از توافق برجام که فضا میتوانست مناسب باشد ،این کار را عملیاتی
نکرد؟

روایتهایی هم وجود دارد که این انتخاب قطعی دولت نیست ،انتخاب
کل حاکمیت است .کمبود منابع نفتی فشار آورده است ولی باز هم ضعف
بوروکراسی خودش را نشان میدهد .اوالً با اینهمه سناریو احتماالً بدترین
ســناریو انتخاب شده است .ثانیاً ،این بوروکراسی شناخت خوبی از میزان
پاسخ مردم به این پدیده نداشته است .یعنی حتی یک نظرسنجی درست
هم نتوانســته انجام دهد و اگر انجام داده به آن توجهی نشــده یا تحلیل
درستی از آن ارائه نشده است .اگر هم انجام داده نتوانسته آن را تحلیل کند
یا سیستم امنیتی هشدارهای الزم را نداده است .سیستم ظرفیت الزم را
ندارد برای اینکه با مردم حرف بزند و قانع کند.

چه پدیده یا اتفاق دیگری باید رخ دهد تا متوجه شــویم که راه
رفته غلط بوده است؟

من پاسخی برای این ندارم و برای همین هم خود این پرسش را مطرح
کردهام .سوال من این است که آیا باید بیشتر از چندصد کشته روی دست
حکومت بماند تا بفهمد این راه غلط است؟ ظاهرا ً نشانههایی مبنی بر اینکه
برخی نگاهها متحول شده وجود دارد ،اما برخی هم به گونهای حرف میزنند
که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
آیا طبقه متوســط در شرایط امروز پتانســیل و ظرفیت ایجاد
بسترهای امیدآفرین را برای جامعه دارد؟

ظرفیت چیزی نیســت که کل آن از قبل موجود باشد .اگر از شما در
موقعیت سال  ۷۶میپرسیدند که طبقه متوسط ظرفیت کنشگری دارد
چه جوابی میدادید؟ در سال  ۹۲چطور؟ طبقه متوسط ظرفیت کنشگری
داشــت .شما ایام  ۸۸را به یاد بياورید .آن اعتراضات و سرخوردگی عظیم
ســال  88و بعد از آن ،و در ســال  ۹۰شــروع جهش قیمت ارز و بحران
تحریمها است .در سال  ۹۱یکدفعه ارز سه برابر میشود .چیزی شبیه به
فضای امروز بود .یکی از خوبیهای عرصه سیاست این است که میتوان با
اقداماتی در یک لحظاتی هیجان و نیروی نشاط را در جامعه ایجاد کرد و به
جامعه نشان داد که حکومت قصد دارد متفاوت عمل کند و ظرفیت بسازد.
به نظر شما با توجه به فاصله کوتاه دو اعتراض از دی  ۹۶تا آبان
 ،۹۸اگر به مطالبات امروز پاسخ داده نشود ،آینده زیست جنبشی به
چه سمتی میرود؟

حتما تشدید میشــود .این وضعیت ســابقه تاریخی هم دارد .در همه
کشورها چنین مواردی که به تدریج خصیصه جنبشی پیدا میکنند ،رشد
مییابند ،تشدید میشوند و فضا امنیتیتر میشود .هرچقدر فضا امنیتیتر و
خروج سرمایه بیشتر میشود ،مشروعیت خارجی دولت کاهش پیدا میکند،
مذاکره با خارجیها سخت میشود ،گشایش در فضا بسیار دشوارتر خواهد
شــد ،سرمایه اجتماعی بیش از گذشته کاهش پیدا خواهد كرد ،ناکارآمدی
شدیدتر خواهد شــد .ممکن است عقالیی در سیستم باشند که تن به این
وضعیت ندهند ،گرچه من نشان ه امیدوارکنندهای نمیبینم.

واكنش به پمپ بنزينها ،واكنش كور كساني است كه مثل تاس لغزنده در تله فضايي پايين ميروند
و به هرچيز بتوانند چنگ ميزنند كه نفرتشان را نشان دهند .كساني آنجا هستند كه شغل ثابت ندارند.
شما به پاي كسي كه در حال غرقشدن بوده ،وزنه بستهايد.

[ شهر و تهیدستان ]

ض از درون تله
صدای اعترا 
فقر حاشیه برخاست
کمال اطهاری در گفتوگو با «آیندهنگر»
از چالشهای تهیدستان میگوید

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره تله فضایی
فقر،حاشیهنشینی
و ارتباط آن با
اعتراضهای اخیر
بدانید ،خواندن این
گفتوگو به شما
توصیه میشود.

 اعتراضهای اخير به خاطر قيمت بنزين در حاشــي ه
شهرها رخ داد؛ شما در چه بستری ماجرا را بررسی میکنید؟

وقايع رخداده در آبانماه  1398براي مردم بســيار رنجآور
بود و براي كل نظام تكاندهنده .اما خوشبختانه ارتعاشاتش
به كل جامعه به داليل مختلف گســترش پيدا نكرد ،وگرنه
اين ارتعاش ميتوانســت كل سيستم را به هم بريزد و درد و
رنج كل جامعه بيشتر ميشد .حاشيهنشينها قبال كوخنشين
بودند ،كساني بودند كه جبههها را پر ميكردند و رسيدگي به
آنها به عنوان محرومان جزو وظايف اصلي قانون اساسي بوده
است .آنها كساني بودند كه در انتخابات اخير به گرفتن يارانه
بيشتر رأي ندادند و به دولت كنوني رأي دادند [اشاره به عدم
انتخاب ديگر كانديداي رياستجمهوري كه وعده يارانه بيشتر داده بود] .گمان نميكنم به هيچيك
ي كه دست به اَعمال خشونتآميز زدند ،بتوان اغتشاشگر گفت .هيچكدام اين افراد اغتشاشگر
از كسان 
نيســتند و فقط واكنش نشان دادند و خواستند تلهاي را كه در آن گرفتار هستند و «تله فضايي
فقر» است ،بشكنند .در ادبيات نوين به سكونتگاههاي غيررسمي «تله فضايي فقر» ميگويند كه تله
كامال انسانساخت ناشي از شكست دولت است .چون شكست بازار مسلما در بخش مسكن و فرايند
توسعه رخ ميدهد .اينجا شكست سياستگذاري است كه اجازه ميدهد اين شكست پيشبينيشده
حتي اقتصاد نوكالسيك ،كامال طبقات كمدرآمد جامعه را به تله فضايي بيندازد و وقتي نااميد از
خروج از تله شدند ،اينچنين در مقابل آن واكنش نشان دهند.
اين افراد همان كساني بودند كه قبال در دوره احمدينژاد به او رأي دادند و در انتخابات بعدي
به آقاي روحاني رأي دادند و من از اين اتفاق خيلي شگفتزده بودم .هم آمار را ديدم و هم با مردم
آنجا (اسالمشــهر و سكونتگاههاي غيررسمي) صحبت مستقيم داشتم .در نقاط حاشيهنشين كه
همان تلههاي فضايي فقر هستند ،معدود جاهايي بودند كه به آقاي روحاني رأي نداده باشند .دليل
اين واكنش برميگردد به اينكه نااميد از خروج از اين تله شدهاند و دولتها برای این گروه فكري
نكرده و نمیکنند.
تهیدستانشهریچهکسانیهستند؟

موضوع موردبررسی از الزامات اولیه توسعه پایدار یا رشد اقتصادی است؛ این بحث از زمان کارل

عکس :رضا معطریان

«باید كاري كنيم درد و رنج جامعه زيادتر نشود»؛ این را کمال اطهاری
پژوهشگر ارشد توسعه شهری میگوید .او وقتی از اعتراضهای آبانماه
 98صحبت میکند ریشه اعتراضها را در تله فقری جستوجو میکند
که هــرروزه چگال آن باال میرود و مردم یارای بیرون آمدن از آن تله
را ندارند .اطهاری میگوید :شوروي در اوج قدرت سياسي و نظامياش
فروپاشيد؛ باید کاری کنیم درد و رنج جامعه بیشتر نشود.

مارکس و بعد از آن جانمینارد کینز ،موردتوجه است .تهیدستان شهری مقولهای با ابعاد متعدد
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و محیطزیستی است؛ به افرادی گفته میشود با مهارتهای
اندک و درآمد پایین ،گرفتارشده در تلههای فضایی فقر و بیکاری که با کنار گذاشته شدن از فرآیند
توسعه موجودیت مییابند؛ دامنه آن در کشورهای توسعهیابنده بیشتر از کشورهای توسعهیافته
است ،چراکه نهادهای حمایتی در این کشورها بهوجود نیامده و تور ایمنی دربرگیری اینها آماده
نشده است .میزان کنار گذاشته شدن تهیدستان در کشورهای درحالتوسعه بیشتر است .عوامل
اقتصادی در فقر فزاینده تاثیرگذار اســت؛ اگرچه در ایران رانتجویی اقتصادی سهم بیشتری در
افزایش ابعاد تهیدستان شهری و ایجاد تله فضایی دارد .مسئله دیگر این است که اختالط تعاریف
در این زمینه مختص ایران نیســت؛ از قرن نوزدهم ـکه دورهای از گذار طبقاتی را شاهد بودیم ـ
شاهد این اختالط مفاهیم هستیم؛ تهیدستان با اصطالح توده مردم ( )Grassrootsو فقرا ()Poor
معروف بودند .آ ن زمان طبقه متوسط حد وسط فقرا و بورژواها یا اشراف بود .البته طبقه متوسط
مشخصه خاص خود را دارد و کارگران با تهیدستان تفاوت دارند .تهیدستان شهری ،اقشار کمدرآمد
هســتند که حاشیهنشینها هم جزئی از آنهایند و در حال گسترش هستند؛ چیزی بین 40-30
درصد جمعیت شهرها تهیدست هستند .این در برخی از شهرها چون سنندج یا زاهدان  50درصد
جمعیت را شامل میشود .البته تهیدستان شهری در این شهرها برونافکنی نشدهاند و در داخل
همان شهرها زندگی میکنند.
تله فضایی فقر چگونه گسترش مییابد؟

تله فضایی انسانساخت است و مناسبات اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در آن بازتولید میشود.
مث ًال برچسب قومیت یکی از عواملی است که به ساخت تله فضایی کمک میکند .این تله با رانت
هم گسترش مییابد .مث ًال مازندران تله فضایی رانت است .سالی  40میلیون نفر برای استفاده از
جنگل و آبوهوا به آنجا هجوم میبرند .اما این رفتوآمدها به مازندران ثروتی به ارمغان نمیآورد.
دولتها در اقتباس نادرستی ،نظام «مالیرهبر» را در پیشگرفتهاند؛ دولتی که زمانی با مشخصههای
اقتصاد «دولتسرور» تعریفشــده بود؛ این ملغمه کشندهای است ،که هرروز باعث بازتولید فقر
میشــود .دولت بهجای اینکه کاالی عمومی تولید کنــد ،خدمات عمومی چون آموزش رایگان،
تربیت نیروی انسانی فضیلتمحور ،تولید دانش کیفی نه کمی ،بهداشت و امور زیربنایی تأمین کند،
کاالی خصوصی تولید میکند.
چقدر برنامه جامع شهری توانسته جلوی این مسئله را بگیرد؟
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توسعه
در اوايل دهه  1350اتفاقي ميافتد كه تله فضايي فقر شــروع به شــكلگيري ميكند .طرح
جامع شهر تهران در  1349تصويب ميشود و قطعهبندي زمين براي طبقات متوسط به باال تعيين
ميشــود ،زيرا در توهم تمدن بزرگ بودند .ســكونتگاههاي غيررسمي منفصل در ايران شروع به
شــكلگيري ميكنند كه نخستين آن در اسالمشهر كنوني است و پيش از آن در جايي از كشور
وجود نداشت ،براي اينكه قطعهبندي شهري و ضوابط شهري براي طبقات متوسط به باال در جامعه
تهران تعبيه شده بود؛ اينجاست كه من ميگويم شهروندزدايي كمدرآمدها در برنامهريزي شهري و
برنامهريزي مسكن صورت ميگيرد.
پيشتر هم در برنامهريزي مسكن ،برنامهاي براي كمدرآمدها وجود نداشت .اين نوع برنامهريزي
بعد از انقالب با برنامههاي مختلف ،بهخصوص قانون زمين شهري رسيدگي به مسكن كمدرآمدها،
در دستور كار قرار ميگيرد و اولين نهادها در اين زمينه مثل بنياد مسكن ايجاد ميشود .آن زمان،
موضوع وضعيت كمدرآمدها براي مردم جمهوري اسالمي خيلي مهم بود و همينها هم جمهوري
اسالمي را براي طبقات پايين در آن زمان ،مقبول ميكرد.
از اينجا بهبعد ،نسل دوم سكونتگاههاي غيررسمي در تهران شكل ميگيرد .براي نسل دوم هنوز
تله فضايي تنگ يا بستهاي نيست ،چون با وجود جنگ تا حدي رشد اقتصادي وجود دارد .در دهه
 70هم كمابيش رسيدگيها ادامه پيدا ميكند و براي اين مناطق هم ،از لحاظ آب و برق امكاناتي
يشود.
برقرار م 
در سال  72بعد از شورشهاي شهريای كه صورت گرفت ،به اين مناطق ،آب و برق اختصاص
مييابد .شــورشها آن زمان در اسالمشهر ،اراك ،شيراز و مشهد بود ،اما آن زمان كسي نگفت كه
اين افراد اغتشاشگر هستند .پس از آن دولت سازندگي ،بسيار سراسيمه سياستهاي به نظر من
نئوفئودال (آن سياستها را نئوليبرال نميبينم) را اجرايي كرد؛ زيرا هرگونه آزادگذاشتن قيمتها
در چارچوب سرمايهداري نيست ،بلكه سياستهاي بازگذاشتن قيمتها براي رانتخواري است.
رشد نسل دوم حاشيهنشيني بيش از دوران گذشته بود .اسالمشهر در عرض يك دهه جمعيتش
سهبرابر شده و پيرامون هم شروع به گسترش كرده بود .اسالمشهري كه در سال  50 ،1355هزار
نفر جمعيت داشت ،تقريبا به  150هزار نفر در سال  65رسيد و پيرامونش هم شروع به زيادشدن
كرده بود ،اما باز هم اين نسل حاشيهنشين كموبيش شغل داشتند.
اين حاشيهها با سرعت در حال جوشش و پرشدن بودند كه از نظر من بسيار عجيب بود ،اما
چرا براي آنها برنامهاي چيده نشد؟ حتي در دولت آقاي موسوي كه در دهه اول در چارچوب كارش
خصيصه عدالتخواهي بود و من ميگويم انقالبيگري خردهبورژوايي ،اين گمان را داشــتند كه
سيستم كشاورزي ايران در اثر اينكه شاه ميخواسته نابودش كند ،مهاجرفرست شده بود و اگر به
آنها آب و برق برسانند ،همانجا سكونت كرده و به روستاهاي خود بازنميگردند .فكر ميكردند اگر
در برنامهريزي مسكن به اينها جايي بدهند براي مهاجرت تشويق ميشوند .در يك مباحثه شديد با
آنها قرار داشتم و بعدا مديريت كار تحقيقاتي حاشيهنشيني در ايران ،علل و راهحلها را قبول كردم
كه بتوانم ثابت كنم بايد براي آنها برنامهريزي صورت بگيرد.
من در برنامهريزي وزارت مسكن از سال  60تا  64حضور داشتم .در اين مباحثات بهشدت درگير
بودم و ميدانســتم بين توليدات و رشد بخش كشاورزي و اشتغالش رابطهاي منفي وجود دارد و
مسئوالن اين را نميدانستند .سال  1358گفتند اگر كشاورزاني كه در شركتهاي سهامي زراعي
و تعاونيهاي توليد عضو هستند ،تمايلي به نگهداشتنشان ندارند ميتوانند شركت را منحل كرده و
زمينها را تقسيم كنند؛ يعني يك اصالحات ارضي دوباره .از آنسو ،در واگذاري زمينهاي شهري،
گفتند فقط به تعاونيهايي ميدهيم كه در محيط كار تشكيل شده باشند.
ب هاينترتيــب حدود  60درصد جمعيت محتاج را كنار ميگذاشــتند .اين كنارگذاشــتن در
برنامهريزي مســكن همچنان در برنامهريزي شهري هم ادامه داشت؛ مثال شهرهاي جديد براي
طبقات متوسطه به باال ساخته شده بود و هنوز هم اينطور است و نقدهاي ما هم فايدهاي نداشت.
در يك تصويرسازي ،از يك طرف مهاجرت روستايي ناگزير صورت ميگيرد ،شاغالن موجود هم
زياد هســتند و به همين دليل تخريب محيط زيست و كشــاورزي رخ ميدهد ،زيرا آب را اضافه
برداشــت ميكنند ،زمين خرد شده و بهرهوري پايين ميآيد ،پس هم روستا فقير مانده و هم در
برنامهريزي شهري پذيراي عدهاي كه به شهر ميآيند نيستند و در برنامهريزي مسكن هم ناديده
گرفتهميشوند.
سياستهاي شتابزده تعديل كمكم تأثير ميگذارد و در دهه  70به دليل حذف كارگاههاي
كمتر از پنج نفر از پوشش بيمهاي ،اين افراد بيشتر در تله فضايي فرو ميروند .فضا تا اندازهاي پيش
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ميرود كه اكنون تقريبا به قطعيت ميتوان گفت دهك اول در ايران اصال بيمه نيست.
در دوره کنونی گسترش تهیدستان شهری معلول چه عواملی است؟

زمانی در ایران نسبت شهرنشین به روستانشین  25درصد به  75درصد بود ،اما امروزه این نسبت
برعکس شده است؛ درنتیجه مهاجرت نمیتواند علتالعلل باشد .من با روشنفکران داخل حاکمیت و
اپوزیسیون بارها بر سر این مسئله بحث داشتم که چرا مهاجران روستایی به شهرها را چون فراریان
از میدان جنگ میبینید .باید همه شعارهای گذشته را دور ریخت؛ این شعارها به لحاظ اقتصادی و
محیطزیست پاسخ سؤال روز ایران نیست .نسل دوم و سوم مهاجرت از روستا به شهر نیست ،بلکه
از مرکز به پیرامون است .مرکز اصلی جابهجایی جمعیت ،خود شهرها است.
درباره تعداد تهیدستان شهری در ایران در نسبت با دورههای متعدد چه ارزیابیاي دارید؟

طبق ارزیابیهای مختلف بین  20الی  25میلیون تهیدســت شهری در ایران وجود دارد که
برآوردهای حداکثری را درست میدانم .شاید حدود  3میلیون حاشیهنشین در حاشیه استان تهران
و یکمیلیون نفر در داخل شهر زندگی میکنند .بر اساس این ارزیابیها ،حدود  15میلیون نفر از
این تهیدستان در کانون اسکانهای غیررسمی و باقی در محالت فقیرنشین و بافتهای فرسوده
زندگی میکنند .در سال  1355حدود  5درصد از ساکنان شهری ایران در مسکن نامتعارف مثل
حلبیآبادها ،یا زاغهنشینها و ساختمانهای غیرمتعارف زندگی میکردند؛ اما بازتولید غیرسریع
نداشتند .مسکن غیرمتعارف از اسالمشهر شروع شد؛ البته ساختمانها با تیرآهن و آجر ساختهشده
بود؛ اینها کارگران جاده کرج بودند .صاحبان کارخانه برای کارگرهای خود امکانات مسکن فراهم
کرده بودند .این رفتار در قالب مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی بود .اما االن حدود  40درصد
(پیوسته و ناپیوسته) اسکان جدید در کالنشهرها غیررسمی است .البته دامنه حاشیهنشینها از
کالنشهرها به شهرستان رسیده است .در این شرایط عوامل اقتصادی تاثیرگذار است.
چگونه؟

آمار جدید نشان میدهد که تعداد کارگران مناطق جنوب شهری بین  1390-1385کاهش
ت داده است؛ این ریزش در شغلهایی
پیداکرده است .در این سالها تهران  600هزار شغل از دس 
با مهارت پایین اتفاق افتاده است .مشاغل خانوادگی مثل کترینگ یا دستفروشی از پایینشهر به
مناطق باالی شهر رسیده است .این همان چرخهای است که فقر در آن بازتولید فقر میکند .ابعاد
تهیدستان شهری از  15درصد به  30درصد رسیده است؛  30درصد از مردم تهران زیر فقر مطلق
یا  45درصد زیر فقر نسبی هستند .این نتیجه پژوهشی است ما که در سال  1390انجام داد هایم.
فقر به سمت میانه جامعه پیش میرود.
با توجه به افزایش آماری ،آیا طبقه تهیدســتان شهری بهعنوان یکطبقه مستقل در
گروهبندی اجتماعی ایران مطرح هستند؟

درباره پدیدهای اجتماعی صحبت میکنیم که حدود  40درصد جمعیت شهری را در تله فقر و
تله فضایی گرفتار کرده که الگوهای رفتاری و اجتماعی تکرارشوندهای از خود بروز میدهد .اگرچه
میتوان از تهیدستان بهعنوان یکگروه صحبت کرد ،اما شاید تنها مانع متشکل شدن این طبقه،
فرهنگ غنی و عقل سلیم مردم است .البته تهیدستان و مسکن نامناسب همواره در ایران وجود
داشته است .اما در آمارهای قبل از انقالب ،این پدیده بین  2تا  3درصد کل اسکان در ایران را به
خود اختصاص میداد .این مناطق همان حلبیآبادها و حصیرآبادها بود .تهیدستان جدا نشده بودند؛
اما امروزه تهیدســتان مترادف با اسکان غیررسمی هستند .این طبقه در حال گذار یا ساختیابی
است که مانند هر پدیده دیگری به منابع زیر زمین ارتباط دارد .مشخصه امروز طبقات در ایران،

نکتههایی که باید بدانید
[تهیدستان شهری مقولهای با ابعاد متعدد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و محیطزیستی است؛ به افرادی گفته میشود با مهارتهای اندک و
درآمد پایین ،گرفتارشده در تلههای فضایی فقر و بیکاری که با کنار گذاشته
ییابند.
شدن از فرآیند توسعه موجودیت م 
[طبق آمارها ،در سكونتگاههاي غيررسمي فقط  9درصد افراد بهنوعي با
بانكها ارتباط دارند .اين خيلي مهم است .پس بانك امري است براي دنياي
ي كه اين افراد را به تله سياه و سفيد هلدادهاند.
رنگي كسان 

خیلی از مشکالت حوزه اجتماعی به موضعگيري دولتها برمیگردد؛ آنها خود را داناي كل ميپندارند و فرقي نميكند كدام
جناح سر كار ميآيد .البته جناحي كه همراه با دولتي مثل احمدينژاد بوده از جهاتي بنيانكن عمل كردهاند ،اما ميبينيد اين
فرايند بهصورت تشديدشده در حال ادامه است و شهروندزدايي سر جايش باقي است.

ساختیابی دو طبقه تهیدست و لمپنهای بورژواست که طبقه تهیدست برای ارتقای طبقه جدید
وابسته به رانت تالش میکند.
چقدر دولتها به سیاستهای اجتماعی میاندیشند؟

بهتازگی تالش كردهاند همه را بيمه كنند ،اما كماكان همان تله فضايي وجود دارد .اين افراد
در برنامهريزي شهري و مسكن كنار گذاشته ميشوند و اولين واكنششان به اين است كه بعد از
پركردن جبههها نتوانستند از تالشي كه در طول انقالب و در جبههها كرده بودند ،نصيب مستقيمي
ببرند .واكنش اولشان را در ابتداي دهه  70در قالب اعتراض نشان دادند و عجيب اين بود كه هرچه
ميگفتيم سياستهاي تعديل حتما وضعيت اينها را بدتر خواهد كرد (مثل تجربه آمريكاي التين)،
مسئوالن آن را نميپذيرفتند.
من هم كه آمارگيري ميكردم بهعينه ميديدم قطع بيمه و شغل موقت چقدر ميتواند برايشان
خطرناك باشد .نسل دوم ،از ثمرات انقالب با همان كم و زيادها استفاده كرد ،ولي در دهه  70هم
از لحاظ شغلي ،هم قانون كار و هم بيمه كنار گذاشته شد .پس تله فضايي سختتر شد ،اما اين
گمانهاي نادرست در ذهن بسياري از مسئوالن و احزابي كه عدالتطلب بودند يا خود را آزاديخواه
ميدانستند ،به انحاي مختلف وجود داشت .اين مقاومت در نهايت به چشيدن پوپوليسم در دولت
محمود احمدينژاد ختم شد .در مرحله بعد ،تعاونيهاي مسكن كه حداقل براي افراد در محيط
كار در نظر گرفته شــده بود ،در برنامه ســوم كنار گذاشته شد .بنابراين تله فضايي فقر ،سختتر
شد و امواج سكونتگاههاي غيررسمي به شكل وسيع شكل گرفت .حاال نسل سوم و چهارم شكل
ميگيرد كه نســل چهارم در دورترين جاها و جنوبيترين نقاط البرز كنوني سكني ميگزينند؛
بهطوريكه هرچه از تهران دور ميشويد ،حاشيهنشينان فقيرتر ميشوند .سكونتگاههاي غيررسمي
منفصل ،كارگرنشينترين نقاط كشور هستند .آنچه وجود دارد اين است كه انواع وصلهها را به همين
سكونتگاههاي غيررسمي ميچسبانند و تحقيرشان ميكنند .اینها زحمتكشترين افراد از لحاظ
خدمات در مشاغل كممهارت هستند.
اتفاق ديگري كه از دهه  80خودش را نشان ميدهد ،اين است كه احمدينژاد مانع ورود ايران به
اقتصاد دانش ميشود ،چون برنامه چهارم را با نام سرمايهداري كنار گذاشت در حاليكه هدف برنامه
چهارم دانشبنيانشدن و تعامل مثبت با جهان بود .خيلي از كسانيكه اكنون در مجلس با آقاي
روحاني مخالف هستند ،همان كساني هستند كه آن برنامه را كنار گذاشتند و برنامههاي سخيفي
مثل مسكن مهر را تأييد كردند كه به هيچ درد مردم عادي نميخورد.
چقدر طرح مسکن مهر توانست به نیاز مسکن شهروندان پاسخ مناسب دهد؟

از  1990به اینســو ،مشخص شــد که اقتصاد دولترهبر یا دولتسرور کارآمد نیست؛ شوروی
فروپاشید .آن موقع جهانیشدن نئولیبرالیسم یا اقتصاد مالیسرور یا مالیرهبر جایگزین شد .دولت
چاالک و کارآمد نیاز امروز جامعه است که تور ایمنی جامعه را بیشتر کند .دلیل اینکه طرح مسکن
مهر موفق نشــد عالوه بر منابع مالی ،این بود که دولت وارد تولید کاالی خصوصی میشود .وظیفه
دولتها تولید خدمات عمومی مثل امنیت ،حملونقل ،آموزش و درمان اســت؛ اگر مردم اشــتغال
مناسب داشته باشند ،میتوانند برای خود مسکن تهیه کنند یا تهیه مسکن باید در اختیار شرکتهای
خصوصی باشد نه دولت به معنای دولت .در فرانسه دولت در  7درصد اقتصاد دخالت میکند ،اما نه در
چارچوب طرحی مثل مسکن مهر 4 .درصد تولید ناخالص ملی به سمت مسکن مهر رفت.
آیا مسکن ملی یا مسکن اجتماعی توانسته در این راستا کمک کند؟

اين كار از كمدي گذشته .به قول ماركس ،تاريخ دو بار تكرار ميشود ،يكبار تراژدي است و يك
بار كمدي .االن بار سوم و چهارمي است كه اين موضوع تكرار ميشود و در واقع يك نوع وهن است.
يك تخريب است كه آثارش را ميبينيم .مردم از يك سوراخ چند بار گزيده نميشوند.
احمدينژاد طرح جامع مســكن را كنار گذاشــت و يك برنامه مبتذلي به نام مسكن مهر را
جايگزينش كرد .دولت آقاي روحاني كه آمد وزير مسكن گفت اين برنامه مبتذل و مصيبت بود،
ولي برنامه جايگزيني را پيگيري نكرد و اين وزير هم وقتي طرح جامع مســكن تدوين شد ،آن را
كنار گذاشت .در سال  82كه سند ملي توانمندسازي در دوره آقاي خاتمي تصويب شد ،قرار بود در
طرح جامع مسكن پياده شود و شهروندزدايي كمدرآمدها پايان يابد .اين سند خيلي مهم بود چون
اولينبار در ايران شهروندبودن اين حاشيهنشينان را به رسميت شناخت.
اين سند درواقع سند قبولكردن دوباره اين افراد بود كه در تله فضايي هل داده شده بودند ،اما
مسكن مهر آنها را به همان سيستم برگرداند و حتي تله فضايي جديدي را ايجاد كرد .بنا بود اين
تله بشكند ،اما چرا اين اتفاق نيفتاد؟ چون طرح جامع دوم هم كنار گذاشته شد و طرحهاي مبتذل

ديگري را مطرح كردند .اولين ابتذال ،سند ملي ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي
بود كه من تا دو ،سه ماه اول نسبت به آن مكث ميكردم و برنامهها كه درميآمد واكنش نشان دادم.
گفتم اول برنامههايي را كه در طرح جامع آمده اســت ،اجرا و بعد بازآفريني كنيد ،چون همه
قوانين براساس آن سند و برنامه چهارم با اين نام آمده و همه تكاليف روشن است .اگر اين كار را
بكنيد همه برنامههاي قبلي انجامشده ،دور ريخته ميشود كه ثمره  20 ،10سال كار است .ولي به
اصرار كار خود را كردند و حتي وزير وقت را كنار گذاشتند ،چون به بازآفريني شك داشت .در آن
تقابل به جاي توانمندسازي كمدرآمدها براي بازسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي يك
واژه جعلي به نام توسعهگر را جاي پيمانكار گذاشتند تا بتوانند از وام  10درصدي استفاده كنند كه
به هيچكدام از مردم داده نشد.
 به نظر میرسد دولت ارادهای برای قطع یارانهها ندارد و از طرفی به  60میلیون نفر کمک
معیشتی حاصل از فروش بنزین توزیع میکند .در این صورت آیا رفتار سیاسی طبقه متوسط
شبیه رفتار سیاسی تهیدستان نخواهد شد؟

سیستم باید شیوه انسجامبخشی نوینی را تعریف کند؛ اما در ایران این شیوه انسجامبخش تعریف
ف شده است .رابطه
نشده است .در این شیوه رابطه بین دولت ،بازار و بخش خصوصی بهدرستی تعری 
مزد با کل اقتصاد باید بهدرستی تعریف شود .یارانه در کشورهای غرب مثل حق است نه هبه؛ در
غرب سیاستهای اجتماعی با رژیم انباشت همافزایی دارد و در موقع از بین رفتن همافزایی ،بنبست
ت سرور تصمیم میگیرد یکشبه همه
میشود .در ایران شیوه انتظامبخش تعریفنشده است و دول ِ
مســیرها را تغییردهد؛ برای همین موجودی سرمایه و بهرهوری در ایران پایین است .این ملغمه
باید با آمیزه عقل سلیم و عقل ممیز ـکه در جامعه پایین است ـ حل شود .عقل ممیز به دلیل نبود
نهادهای مدنی در ایران پایین است و این درست برعکس عقل سلیم در ایران است .برای همین
دولتها به نام نامی عدالت ،عدالت را به مسلخ میبرند.
در اعتراضهای آبانماه خیلیها از جنبش نان میگویند.

خیلی از مشــکالت حوزه اجتماعی به موضعگيري دولتها برمیگردد؛ آنها خود را داناي كل
ميپندارند و فرقي نميكند كدام جناح ســر كار ميآيــد .البته جناحي كه همراه با دولتي مثل
احمدينژاد بوده از جهاتي بنيانكن عمل كردهاند ،اما ميبينيد اين فرايند بهصورت تشديدشده در
حال ادامه است و شهروندزدايي سر جايش باقي است .حاال در سكونتگاههاي غيررسمي كه حاال
تبديل به تله فضايي شده ،تحصيلكردههايش هم نميتوانند از آن خارج شوند و بخت بازار پيدا
كنند .نسلهای دوم و سوم ،بچههايشان را دانشگاه فرستادهاند به اين اميد كه آنها در تله فضايي
نمانند ،ولي اينطور نشد .اينجاست كه ياد فيلم «پرندگان» هيچكاك ميافتم كه پرندگان سياه و
سفيد باالخره بيرون ميريزند و به يك دنياي رنگي حمله ميكنند.
تخريب بانكها و فروشگاهها در مناطق حاشيهنشين چگونه توجیه میشود؟

طبق آمارها ،در ســكونتگاههاي غيررسمي فقط  9درصد افراد بهنوعي با بانكها ارتباط دارند.
ي كه اين افراد را به تله سياه
اين خيلي مهم است .پس بانك امري است براي دنياي رنگي كسان 
و ســفيد هلدادهاند .اين روانشناسي بهتري است كه نيروهاي انتظامي متوجه باشند براي افراد
حاشيهنشين ،بانك مظهر كنارگذاشتگيشان است .به هر صورت واكنش به پمپ بنزينها ،واكنش
كور كساني است كه مثل تاس لغزنده در تله فضايي پايين ميروند و به هرچيز بتوانند چنگ ميزنند
كه نفرتشان را نشان دهند .كساني آنجا هستند كه شغل ثابت ندارند .شما به پاي كسي كه در حال
غرقشــدن بوده ،وزنه بستهايد .آنها اگر واكنش نشان دادهاند ،طبيعي است .اين افراد در انتخابات
سال  ،92آنقدر عقالني عمل كردهاند كه فكر ميكردهاند نباید يارانه بيشتر بگيرند و دست رد به آن
زدهاند؛ حاال واکنش اعتراضی نشان میدهند.
در سكونتگاههاي غيررسمي به دليل اينكه چگال فقر زياد شده ،چگال بزهكاري هم زياد شده
است .نه اينكه آن مردم بزهكار شده باشند ،اتفاقا سرمايههاي اجتماعي بااليي دارند ،ولي نسبت
به اينكه بزهكاران آنجا مستقر شوند كه ميتوانند شوند ،بيتفاوت شدهاند .قبال جلوي اين افراد را
ميگرفتند و حاال نميتوانند.
باید كاري كنيم درد و رنج جامعه زيادتر نشود .بارها گفتهام كه شوروي در اوج قدرت سياسي و
نظامياش فروپاشيد .زماني بود كه رشد اقتصادياش متوقف شد و فاصله جامعه از لحاظ اقتصادي
و رفاهي با جهان بيشتر شد .سيگنالهاي اين فرايند در حال نواختن است ،مثل ماشيني كه كمكم
بنزينش ته ميكشد و آالرم آن روشن ميشود .اگر اين جامعه در تله فضايي گير نيفتد یا اميدي به
شكست تله فضاییاش وجود داشته باشد ،مسلم است چنین واكنشي نشان نميدهد.
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توسعه
[ نگاه جامعهشناس ]

اتحاد علیه عدم اتحاد

مشکالت اقتصادی -اجتماعی و درگیری طبقات در ایران
اعتراض مردم در آبانماه امسال ( )1398حداقل از
 1دو جنبه منحصر به فرد است :از جهت فراگیری و
میزان گستردگی كه در اکثر قریب به اتفاق استانها به وقوع
پیوســت؛ بهلحاظ نحوه برخورد حاکمیت و هزینههایی که
معترضان پرداخت کردند و در تاریخ جمهوری اسالمی ایران
چنین برخوردی نظیر نداشــت .این دو دلیل کافی است تا
ضرورت داشته باشد از جنبههای مختلف ،اعتراضهای اخیر
خالد توکلی
مورد بررسی ،تجزیه و تحلیل قرار گیرد .با این توضیح و مقدمه
جامعهشناس توسعه
کوتاه ،پرسشی که مطرح میشود این است :چرا این اعتراضها
واجد این دو ویژگی شــده است؟ به عبارت دیگر ،گستردگی
چرا باید خواند:
حضور اعتراضی طبقات مختلف بهخصوص طبقات تهیدست و
تهیدستانشهر
بخشــی از طبقه متوسط و برخورد خشــن با آن چه عللی
متوسط
و طبقه
میتواند داشته باشد؟
چگونه با موانع و
تردیدی نیســت که در ســالهای اخیر «انسجام
مشکالت ساختاری
 2نخبگان حاکم» به طور محسوســی کاهش یافته
برخورد میکنند و
اســت .این امر به ویژه در ایام انتخابات ،به هنگام افشــاگری
چه راهی را برای بروز
نامزدهای انتخاباتی و مناظرههای تلویزیونی آنها که میلیونها
اعتراضهای خود در
نفر بیننده و مخاطــب دارد ،به خوبی به چشــم میخورد.
پیش میگیرند؟ این
نامزدهای انتخاباتی ـکه همگی مورد تایید نظام هستن د ـ در
مقاله را بخوانید.
مناظرههــا چنان از نقد برنامههــا و عملکرد همدیگر فاصله
میگیرند و به پرخاش و تخریب روی میآورند که هر مخاطبی
(بهجز آنانی که معتقد به تئوری توطئه هستند) به سادگی درمییابد شکاف در اردوگاه نخبگان
حاکم و اختالف بر سر کسب منافع جدی است .نکته دیگری که نشان میدهد روابط نخبگان حاکم
انسجام از دست رفته است ،محتوای ادعاهایی است که علیه هم بیان میکنند .این ادعاها که براساس
آن تالش میشود رقیبان از صحنه بهدر شوند سخنانی عادی که بر اشتباهات طرف مقابل انگشت
نهاده شود نیســت ،بلکه سخن از فساد گســترده ،دزدیهای کالن ،خشــونتورزی ،اختالس
سازمانیافته جناحی و خانوادگی ،سرکوبگری ،اعدام و ...میشود.
جالب آنجاست که این اتهامات و ادعاهای متقابل ـ بهویژه در چند انتخابات اخیرـ به روزهای
تبلیغات انتخاباتی محدود نمیشود ،دامنه آن بسی فراتر از آن روزها میرود و در نتیجه قصه سر دراز
پیدا میکند .این وضعیت به خودی خود ،مردم را از نظام سیاسی ناامید میسازد و وقتی میبینند که
کسانی با چنین اتهامات سنگینی ،تأیید صالحیت شده ،به اتهاماتشان رسیدگی و هیچ برخوردی با
آنها نمیشود ،ناامیدی دوچندان میشود و حکمرانی ضعیفی از نظام سیاسی در ذهنشان نقش
میبندد که توانایی حل مســائل و مشکالت جامعه را ندارد .همراهی و همزمانی تصور حکمرانی
ضعیف و عدم انسجام نخبگان امکان و احتمال شکلگیری حرکتهای اعتراضی را باال میبرد.
ویکتور هوگو سخن درستی بدین مضمون دارد که هیچ چیز به اندازه فکری که زمان تحقق
 3آن فرارســیده باشد قوی و قدرتمند نیست .این ســخن در مورد انقالب و حرکتهای
اعتراضی نیز صادق است .به سادگی هرچه تمامتر آرمانها و روشهای اعتراض از جامعهای به جامعه
دیگر ســرایت پیدا میکنند و همهگیر میشوند .در جنبش دانشجویی و بهار عربی این امر کام ًال
مشهود است که چگونه امواج ایدهها و روشهای انقالب به سرعت برق و باد از جامعهای به جامعه
دیگر سرایت کرد .به این دلیل از مفهوم «سرایت» استفاده شده است که فرآیند انتقال آرمانها و
باالخص روشها ممکن است تا حد زیادی ارادی و مبتنی بر عقالنیت و منطق و حتی مشابهت نباشد.
قبل از آغاز حرکت اعتراضی مردم ایران ،در عراق و لبنان ،اعتراضهایی شکل گرفته بود .حضور
80
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نظامی و نفوذ سیاســی و فرهنگی ایران در این کشورها موجب شده است تا مردم ایران نسبت به
مطالبات معترضان و سرنوشت اعتراضها بیتفاوت نباشند ،چرا که هر تغییری که در این کشورها
حاصل شود تأثیر بیواسطهای بر جامعه و نظام سیاسی ایران دارد .از این رو ،بسیاری از تحلیلگران و
فعاالن سیاسی پیشبینی میکردند ،دیری نمیپاید که ایران نیز درگیر چنین اعتراضاتی خواهد شد و
آرمانها و شیوههای اعتراض از لبنان و عراق به ایران نیز گسترش و سرایت پیدا میکند .عراق و لبنان
چه بهعنوان عمق استراتژیک و چه بهعنوان مصرفکننده ثروت و سرمایه ملت ایران تلقی شوند ،در
هر دو صورت ،حرکتهای اعتراضی آنها و نحوه برخورد حکومت با آنها ،بر وضعیت داخلی کشور،
میزان اعتراضها و برخورد حاکمیت با معترضین مؤثر است .در واقع ،بخشی از گستردگی حرکت
اعتراضی مردم ایران و برخورد خشن حاکمیت را باید در این نکته جستوجو کرد :با توجه به اینکه
بخشی از اعتراض مردم لبنان و بهویژه عراق معطوف به حضور و دخالت ایران در آن کشورها بود،
چرایی گسترده بودن اعتراض و برخورد خشن نیروهای امنیتی با آن بیشتر قابل درک است.
اگر به عوامل ذکر شده در باال مشکالت و مسائل عدیده اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را
 4که طبقات اجتماعی را درگیر کرده و به صورت مزمن درآمدهاند و روح و روان مردم را آزار
میدهند ،اضافه شــود ،به احتمال زیاد این نتیجه گرفته خواهد شد که احتمال تبدیل شدن این
حرکتها به یک جنبش اجتماعی فراوان است.
در دو دهه گذشته عوامل متعددی موجب شد که طبقه متوسط رشد و توسعه یابد .گسترش
دانشگاهها و آموزش عالی در سطح کشــور ،افزایش تعداد کارمندها و نیروهای دولتی ،گسترش
رســانههای جمعی و ارتباط فکری و فرهنگی بیشــتر با آرمانها و ارزشهای مدرن و جهانی و...
در شــکلگیری و رشد طبقه متوسط تأثیر بسزایی داشتهاند .اگر چه به دالیل مختلف ،در طول
این سالها طبقه متوسط موقعیت نامطمئن و لرزانی داشته است اما این طبقه ،همزمان ،جنبش
اجتماعی متناسب با خود را ایجاد کرد که نتایج و نمودهای آن در قالب جنبش اصالحطلبی و تالش
برای تحقق مطالبات دموکراتیک قابلمشاهده است.
تحولی که امروزه در ساختار طبقاتی جامعه به چشم میخورد این است که تحت تأثیر عمدتاً
عوامل اقتصادی ،نابرابری به شدت رواج پیدا کرده است و این امر تا حد زیادی منجر به تضعیف و
حتی نابودی طبقه متوسط و بزرگ شدن طبقه تهیدست شده است .بدیهی است در چنین شرایطی
که ساختار طبقاتی دچار تحول شده است ،جنبش اجتماعی قدیمی کارکرد خود را از دست میدهد
و انتظار میرود جنبش اجتماعی نوینی که با ســاختار طبقاتی جدید تناسب داشته باشد ،شکل
گیرد و رواج یابد .قطبیشدن جامعه و رواج نابرابری اقتصادی که فساد ،تحریم ،فقر ،بیکاری ،تورم
و نوسانات بازار ارز و طال از علل اصلی آن بهشمار میآیند ،طبقه متوسط را به حاشیه رانده و ابتکار
عمل را به طبقات پایین و فرودست جامعه واگذار کرده است .در واقع ،این عوامل که طبقه متوسط
را تضعیف کرده است به طور بالقوه میتواند عامل به حرکت درآمدن طبقات ضعیف جامعه نیز باشد.
وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به گونهای است که از یک سو امیدواری به رفع نابرابری،
 5بیهوده است ،اختالف نخبگان حاکم به نهایت خود رسیده است و از سوی دیگر ،حضور
اعتراضی مردم در کشورهای همسایه ایران که به نوعی اعتراض علیه ایران نیز محسوب میشود و
حداقل بخشی از اعتراضات متوجه ایران است ،تداوم دارد.
این وضعیت موجب شده است انگیزه برای اعتراض و عمل اعتراضی در میان طبقات فرودست
جامعه همچنان زنده نگه داشته شود و اگر وضع بر همین منوال پیش برود احتمال زیادی وجود
دارد جنبش اجتماعی جدیدی سر برآورد که به اصالحات اجتماعی و ارزشهای دموکراتیک روی
خوش نشان ندهد ،در عوض تحول و رفع نابرابری اقتصادی از مطالبات اصلی آنها باشد .مطالبات
مردم در یک جامعه قطبیشده که فساد مالی و نابرابری اقتصادی روزبهروز آن را تشدید میکند،
جنبش اجتماعی و حتی روشهای اعتراضی خاص خود را میطلبد که درحرکت اعتراضی اخیر،
زمینههای شکلگیری آن قابلمشاهده است.

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

مجمع کارآفرینان
نگاهی به برندگان سه دوره جایزه امینالضرب

امسال چهارمین جشن امينالضرببرای گردهمایی فعاالن بخش خصوصی برگزار میشود .کدام کارآفرینان در سالهای
گذشته به عنوان برگزیده انتخاب شدند؟ امتیاز جشن امينالضربنسبت به دیگر همایشهای انتخاب کارآفرینان نمونه
چیست؟ آیا شرایط کسب وکار برای کارآفرینان آسانتر است؟

نگـاه

اولین نامه دادخواهی

از خانه تجار تا اتاق بازرگانی چه بر سر اقتصاد آمد
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
چهارمین دوره جشن
امین الضرب برای
تقدیر از کارآفرینان
نمونه کشور برگزار
می شود .کدام فعاالن
اقتصادی در سال های
گذشته تقدیر شدند؟

سالهای آغازین
فعالیت اتاق
بازرگانی تهران
برای فعاالن
اقتصادی خالی
از چالش نبود .در
سال  ،1310دولت
با وضع قانونی
خاص انحصار
تجارت خارجی در
کشور را به دست
گرفت و نظارت
خود را بر آن
تشدید کرد.

82

وزارت فالحت و تجارت که در زمان میرزا حسین خان سپهساالر
برای سامان دادن به امور بازرگانان شکل گرفته بود ،به کابوسی برای
آنهاتبديل شد چراکه در عمل کانالی برای دریافت عوارض بیشتر از
تجار بــود .کار وزارت فالحت و تجارت با تجار عهد ناصری تا جایی
باال گرفت که کار به شــکایت به شاهنشاه رسید .بازرگانان نامههای
بسیاری به دربار فرستادند و با واسطههای بیشمار از شاه میخواستند
کسی را برای وزارت تجارت انتخاب کند که تاجران را بفهمد ،با این
حال این خواسته هرگز از سوی شاه شنیده و عملی نشد .در نهایت
این میانداری محمدحسن خان امينالضرب بین شاه و تجار بود که
کار را پیش برد .در ســال  1262خورشیدی ،شاه وزیر تجارت یعنی
نصیرالدوله را برکنار و فرمان تشــکیل مجلس وکالی تجار را صادر
کرد .این مجلس را میتوان اولین مصداق فعالیت تشکلی بازرگانان
ایرانی دانست .تشکلی که قرار بود برای اثرگذاری بر سیاست و تأمین
منافع تجار به کمک آنان بیاید .جلســههای مجلس وکالی تجار در
خانه مصطفی تاجر تهرانی برگزار میشد .دو ردیف از وکالی مجلس
که توسط ریشسفیدان انتخاب شده بودند ،مقابل هم مینشستند
و درباره مســائل تجارت بحث میکردند .پس از تأیید شاه ،کتابچه
دستورالعمل مجلس وکالی تجار به شهرهای دیگر هم فرستاده شد
تا بازرگانان در آن شهرها هم مجلس خود را تأسیس کنند .در مدت
کوتاهی در  16شهر ایران ،مجلس وکالی تجار تأسیس شد.
JJپس از انقالب مشروطه
شــکلگیری مجلس وکالی تجار ،به اتحاد و همبستگی بیشتر
بازرگانان ایرانی انجامید .با این پشتوانه ،بازرگانان در تحوالت مختلف
سیاســی و اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند .تجار در جریان انقالب
مشروطه در خط مقدم این تحول سیاسی بزرگ در کشور قرار گرفتند
و پس از پیروزی انقالب مشــروطه هم در مجلس اول فعاالنه ظاهر
شدند .در مجلس اول ،که به طور صنفی تشکیل شده بود ،تجار زیادی
بــه مجلس راه یافتند اما در مجلس دوم ،که انتخابات صنفی برگزار
نشد ،تعداد نمایندگان تجار در مجلس کمتر شد.
پس از مجلس تجارت ،انجمن تجارت و انجمن صرافان و انجمن
اصناف هم برای حفظ منافع صنفی شکل گرفت .در دوره پهلوی اول،
تشــکیل هیئت اتحادیه تجار و نهضت اقتصاد گامی دیگر برای بلوغ
تشکلی فعاالن اقتصادی و بازرگانان بود .نظامنامه اساسی هیئت اتحادیه
تجار تهران به ریاست حاج محمدحسین امينالضرب به تصویب رسید
که به دنبال توسعه در شــاخههای صنعت ،تجارت و کشاورزی بود.
نهضت اقتصاد هم در زمانهای تشــکیل شــد و رشد یافت که اعمال
دیدگاههای اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران ،کار را برای تجار
سخت کرده بود .نهضت اقتصاد عالوه بر تهران در شهرهای دیگر مثل
قزوین ،گیالن ،خراســان و تبریز هم تشکیل شد .در همین زمان ،در
 16مهرماه سال  1305خورشیدی ،اولین اتاق تجارت تهران در وزارت
بازرگانی تأسیس شد .حاج حسین مهدوی معروف به امينالضرب و
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سپس عبدالحسین نیکپور ریاست اتاق را برعهده گرفتند.
سالهای آغازین فعالیت اتاق بازرگانی تهران برای فعاالن اقتصادی
خالی از چالش نبود .در سال  ،1310دولت با وضع قانونی خاص انحصار
تجارت خارجی در کشــور را به دســت گرفت و نظارت خود را بر آن
تشدید کرد .مسئوالن دولت وقت فعالیت اتاقهای تجارت در شهرهای
مختلف را تعلیق کردند .دولت اعضای اتاقهای تجارت در شــهرهای
مختلف را به عضویت در سازمانهایی تشویق میکرد که جایگاه اعضا
در آن حقوقی و دائمی باشــد .همچنين در سال  ،1314دولت تعداد
اتاقهای تجارت را به  16اتاق کاهش داد و کنترل بر فعالیتهای آنان
را بیشتر کرد.
در ســال  ،1311نمایندگانی از تجار با وزیر دربار ،عبدالحســین
تیمورتاش ،در مورد مشکالت تجار و بازرگانی خارجی مذاکره کردند.
پس از این مذاکرات ،در  19تیرماه همان ســال قانون جدیدی برای
انحصار تجارت خارجی تصویب شد که براساس آن دولت میتوانست
حق واردات برخی اقالم را به اشــخاص حقیقی واگذار کند .این حق
البته به تجار محدودی واگذار شــد و همین زمینه نارضایتی تاجران
متوســط را فراهم کرد .پس از سقوط رضاشاه ،بیشتر تاجرانی که از
این امتیاز بینصیب مانده بودند ،به ریاســت وقت اتاق تجارت یعنی
عبدالحسین نیکپور اعتراض کردند و خواهان برگزاری انتخاباتی برای
اتاق بازرگانی بودند که دخالت دولت در آن به کمترین میزان برسد.
آنان فکر میکردند دومرحلهای بودن انتخابات ،که البته به خواســت
دولت انجام شده بود ،و نزدیکی بازرگانان اتاق تجارت به دولت ،دست
آنها را از امتیار واردات دور میکرد .در سال  ،1321قانونی تصویب شد
که براساس آن انتخابات اتاق تجارت به طور مستقیم و در یک مرحله
انجام میشد و اسم اتاق تجارت هم به اتاق بازرگانی تغییر کرد .در سال
 1348اتاق بازرگانی ،و اتاق صنایع و معادن باهم ادغام شدند.
JJاتاق بازرگانی پس از پیروزی انقالب
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بسیاری از فعاالن اقتصادی به دلیل
مصادره کارخانهها از ایران مهاجرت کردند و بیشتر صنایع بزرگ به
دســت دولت افتاد با این حال اتاق بازرگانی منحل نشد و با حضور
هفت فعال اقتصادی به عنوان نماینــدگان امام خمینی (ره) به کار
خود ادامه داد .طی سالهای گذشته از پیروزی انقالب اسالمی ،اتاق
بازرگانی تالش کرده به بهترین شکل ممکن بر سیاستهای اقتصادی
دولتها اثر بگذارد و همواره منافع فعاالن بخش خصوصی و مردم را
دنبال کرده است .اکنون  136سال از اولین تالش یک بازرگانی ایرانی
به اسم امينالضرب برای اثرگذاری بر تصمیم حاکم وقت ،ناصرالدین
شاه میگذرد .جشن امينالضرب که به نام این بازرگان ایرانی برگزار
میشود ،یادی از بیش از نیم قرن تالش فعاالن اقتصادی برای پيشبرد
اهداف تجاری و خدمت به کشــور اســت .در سه جشن برگزارشده
گذشــته از بیش از  40فعال اقتصادی و فرهنگی كه سنگی به بنای
بزرگ کارآفرینی در ایران اضافه کردهاند ،تقدیر شده است.

غالمعلی سلیمانی در سال  ،1359تولید محصوالت گوشتی با نام سولیکو را آغاز و فرآوردههای گوشتی آمل را در سال  1361افتتاح کرد .در
سال  1370هم کارخانه کاله را در زمینی به بزرگی  14هکتار ایجاد کرد .از این فعال اقتصادی در نخستین جشن امينالضرببا اهدای تندیس
تقدیر شد .سلیمانی به طور مستقیم برای بیش از  15هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

غالمعلی سلیمانی ،مؤسس و رئيسهیئت مدیره گروه سولیکو

محمد فنایی ،بنيانگذار و رئيسهیئت مدیره گروه الکتروکویر

مرد همیشهحاضر بر سر قفسههای فروشگاه

اهل یزد بود اما در تهران انتخاب شد

این روزها کمتر فروشــگاه زنجیــرهای و مغازهای را پیدا
میکنید که در قفســههایش خبری از محصوالت کاله
نباشــد .شــرکت کاله ،از بنگاههای قدرتمند در صنایع
تبدیلی اســت .اخیرا ً اخبــاری از آتشســوزی یکی از
کارخانههای کاله در عراق منتشــر شــد .خسارات این
آتشسوزی که مدیر کارخانه آن را عمدی دانست ،نزدیک
به  80میلیون دالر بود .سلیمانی مؤسس کاله اعالم کرد
«از امروز تصمیم گرفتیم این کارخانه را هر چه سریعتر از
نو بسازیم» .او پیش از این با اشاره به اینکه وارد سختترین حوزه در صنایع غذایی یعنی
تولید پنیر شده ،نشان داد بیدی نیست که به این بادها بلرزد .سلیمانی در سال  1325در
آمل به دنیا آمد .به تهران آمد تا در کنکور شرکت کند .دو سال پشت درهای دانشگاه ماند
تا در نهایت در رشته ریاضی مشغول به تحصیل شد .پس از خدمت سربازی در سال ،1352
وارد تجارت شد و به عنوان نماینده شرکتهای خارجی در زمینههای مختلف در ایران کار
میکرد .پس از آشنایی با کالباسسازی گیالن و پیشنهاد پخش محصوالت این شرکت،
توسعه کارش را آغاز کرد و از سال  ،1356به طور رسمی وارد صنایع غذایی شد .او در سال
 ،1359تولید محصوالت گوشــتی با نام سولیکو را آغاز و فرآوردههای گوشتی آمل را در
سال  1361افتتاح کرد .در سال  1370هم کارخانه کاله را در زمینی به بزرگی  14هکتار
ایجاد کرد .از این فعال اقتصادی در نخستین جشن امينالضرب با اهدای تندیس تقدیر شد.
سلیمانی به طور مستقیم برای بیش از  15هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

در اولین جلســه نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق
تهران به یکی از کرســیها تکیه زد .در توصیف خود
گفت« :من یزدی هستم که در تهران انتخابم کردهاند».
اما داســتان محمد فنایی پیچیدهتر از این بود .او در
خردادماه سال  1327در کرمان متولد شد .پدر و مادر
او که از اهالی یزد بودند ،به دلیل مهاجرت پدر معلمش
به کرمان ،به این شــهر آمدند .پس از فوت پدر ،همه
مســئولیت خانواده بر دوش مادری قرار گرفت که از
هنرمندان برجسته قلمزنی بود .آنهاپس از مدتی به یزد بازگشتند اما سرنوشت ،پای
محمد فنایی را به تهران کشاند .او در دانشگاه پلیتکنیک تهران در رشته برق پذیرفته
شــد ،یعنی رشتهای که آرزویش را داشت .او تا سال  1354دانشجو بود .پس از پایان
تحصیالت مدیر پســت تیران اصفهان شد اما ساواک به دلیل فعالیتهای سیاسی او
در زمان دانشــجویی زمینه اخراجش را فراهم کرد .در سال  ،1355محمد فنایی در
نمایندگی شرکت آلستوم فرانسه در ایران به عنوان مدیر فروش استخدام شد اما رویای
تولید تجهیزات صنعت برق در ایران انگیزهبخش او در ایجاد شــرکت الکتروکویر در
سال  1361بود .الکتروکویر به طور مستقیم برای  2500نفر شغل ایجاد کرده و ارزش
صادرات این شرکت به  20میلیون دالر در سال میرسد .الکتروکویر از همکاران شرکت
زیمنس آلمان است .در نخستین جشــنواره امينالضرب با اهدای تندیس از سالها
فعالیت اقتصادی محمد فنایی تقدیر شد.

مرتضی سلطانی ،بنيانگذار و رئيسهیئت مدیره گروه صنعتی زر

عباس موسوی رهپیما ،بنيانگذار شرکت فومن شیمی

بــرای اینکه اقتصاد ایران بزرگتر شــود ،باید بنگاههای
بزرگ داشت اما در کشــورما تا بنگاهی بزرگ میشود،
مانع فعالیت او میشــویم .این حرفهای مردی اســت
که در نخستین جشــنواره امينالضرب به پاس سالها
فعالیتهای صنعتی و تولیدی بــا اهدای تندیس مورد
تقدیر گرفت .مرتضی سلطانی بارها و بارها در برنامههای
مختلف اقتصادی تحسین شده و مسئوالن دولتی بسیاری
از کارخانه بزرگ او دیدن کردهاند .او در آخرین همایش
روز ملی صادرات خطاب به دولتمردان از این گفت که با نگاه جزیرهای تجربیات بد گذشته
تکرار میشود .او که محصوالتش کارخانهاش باوجود خروج آمریکا از برجام به این کشور
و بیش از  80کشور دیگر صادر میشود ،برای بیش از  8هزار و  600نفر به طور مستقیم
در گروه زر شــغل ایجاد کرده و ارزش صادرات این گروه در یک سال به  86میلیون دالر
میرسد .کارآفرینی که در نوجوانی از واکس زدن کفشها تا فروختن فرش را تجربه کرده
است ،پس از آشنایی با شرکتهای صنایع غذایی در فرایند ساخت سوله ،از سال 1372
وارد صنایع غذایی شد و با خرید ماشینآالت دستدوم آلمانی ،کارخانه آرد زر را راهاندازي
کرد .از دستاوردهای این مجموعه تولید آرد سمولینا در سال  1380از گندم برای اولین
بار در کشور و پس از آن راهاندازي کارخانه تولید ماکارونی بود .سلطانی همچنين در سال
 1390عملیات احداث نخستین کارخانه تولید انواع قند مایع در ایران آغاز و سپس شرکت
توزیع و پخش زر را راهاندازي کرد.

پس از چهار دهه تولید انواع محصوالت شیمیایی
در شرکت فومن شیمی ،ایجاد فرصتهای شغلی
مستقیم برای بیش از  2هزار نفر و صادرات ساالنه
 10میلیون دالر ،از عباس موسوی رهپیما بنيانگذار
فومن شیمی ،در نخســتین جشن امينالضرب با
اهدای تندیس تقدیر شد .او که از دوران دانشجویی
به تولید گریس عالقه داشــت ،پس از اســتعفا از
شــرکت نفت پارس ،در خیابان دامپزشکی تهران
کارگاهی را برای تولید راهاندازی کرد و روزانه  400لیتر گریس در آن کارگاه تولید
میکرد .مدتی بعد ،همزمان با ممنوعیت واردات گریس و روغن به کشور در دولت
امینی ،نماینده شرکت کاسترول انگلیس به موسوی رهپیما و شریکانش پیشنهاد
همکاری داد .موسوی رهپیما برای توسعه فعالیتهای خود تهران را ترک كرد و
به استان گیالن بازگشت .او کار در فومن شیمی را با  30تا  40کارگر و کارمند
آغاز کرد .گروه صنعتی فومن شیمی در حال حاضر از  14شرکت تولیدی تشکیل
شده است و توزیع  42نوع کاال در کشور را بر عهده دارند .عباس موسوی رهپیما،
که از کودکی با تجارت آشنا شده بود و در مغازه پارچهفروشی پدرش کار میکرد،
اکنون در دهه هشتم زندگی ،امیدوارانه از کار سخن میگوید .او هرچند اکنون کار
را به فرزندانش سپرده اما چون عاشق کار و تولید است ،در تاریکی به کارخانهاش
میرود و در تاریکی بازمیگردد.

خودساخته و امیدوار

مدیر همیشه عاشق
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نگـاه
رضا رضایی ،بنيانگذار آذین خودرو

امیرمنصور عطایی ،بنيانگذار و رئيسهیئت مدیره شرکت مهندسی زالل ایران

پدر صنعت قطعهسازی عنوان مناسبی برای معرفی
رضا رضایی اســت .مؤسس و رئيس هیئت مدیره آذین
خودرو در نخستین جشن امينالضرب با اهدای نشان و
لوح امينالضرب مورد تقدیر قرار گرفت .او در  1325در
یک خانواده و خانه کوچک متولد شد اما اکنون برای بیش
از  4200هزار نفر در شرکت آذین خودرو به طور مستقیم
شغل ایجاد کرده اســت .ارزش صادرات محصوالت این
شرکت در سال به  4میلیون یورو میرسد .رضا رضایی،
باوجود مخالفت پدر در مدرســه نظام تحصیل کرد و به پیشــنهاد یکی از دوستانش در
شرکت بینالمللی زاکار مشغول به کار شد .پس از پیروزی انقالب اسالمی شرکت بهشان را
راهاندازيکرد که در حوزه تجارت و بازرگانی فعالیت میکرد .اما در نهایت او تجارت را برای
رسیدگی به عالقه شخصیاش یعنی صنعت کنار گذاشت .در سالهای جنگ كه بسیاری
از واحدهای صنعتی تعطیل شده بودند رضا رضایی به این فکر کرد که دوباره این واحدها را
راهاندازيکند .این کار با مسئولیت او و مأموریت وزارت صنایع وقت انجام شد .پس از پایان
جنگ اما روح سرکش رضایی او را به فکر پایهگذاری یک واحد قطعهسازی بزرگ انداخت.
در نهایت ،در سال  1371شرکت آذین خودرو راهاندازي شد .در سال  ،1374شرکت ایران
خودرو به رضا رضایی پیشنهاد همکاری داد و در نهایت بعد از مدتی  30درصد سهام این
شرکت را به قیمت  50میلیون تومان خریداری کردند .درشرکت رضایی ساالنه  65تا 70
میلیون قطعه برای خودرو تولید میشود.

در تیرماه سال  ،1363شرکت زالل ایران با پنج نیرو
در دفتر کوچکی در خیابان بخارســت افتتاح شد .مدیر
این مجموعه کوچک امیرمنصور عطایی بود که با همراهی
برادرش زالل ایــران را راهاندازي کرد .این دفتر کوچک
بعدها توسعه یافت و در پروژههای بزرگ زیرساختی ایران
نقشی اساسی ایفا کرد .امیرمنصور عطایی که در نخستین
جشن امينالضرب با اهدای نشان و لوح از او تقدیر شد،
مؤسس شرکتی است که بخشــی بزرگ از تاسیسات و
تجهیزات حوزه آب و فاضالب کشور را ساخته است .او سال  1334در روستایي در طالقان
به دنیا آمد در خانوادهای که پدر ،از اولین فارغالتحصیالن دانشکده ادبیات و روزنامهنگاری
بود .امیرمنصور عطایی تا سال  1356در شرکت مهندسی بهداشت و محیط انسانی کار
میکرد .او در این شرکت حکم آچار فرانسه را داشت .تجربهای که او از کار در این شرکت
آموخت ،زمینهساز راهاندازي زالل ایران شد .اکنون بیش از  700نفر به طور مستقیم در
شرکت مهندسی زالل ایران کار میکنند .ارزش صادرات این شرکت به بیش از  40میلیون
دالر در سال میرسد .پروژههایي مثل پتروشیمی ارومیه ،فجر  1و  2در ماهشهر ،فازهای
 20 ،19 ،12 ،11 ،10 ،9و  21پارس جنوبی از پروژههایی است که شرکت زالل آب ایران
در ساخت تجهیزات آب و فاضالب آن فعالیت کرده است .سابقه فعالیت تجاری امیرمنصور
عطایی به بیش از  35سال میرسد .افتخار او این است که  20میلیون نفر از مردم کشورش
تحت پوشش تصفیهخانههای آب ساختهشده یا در حال احداث شرکت او هستند.

محمدکریم فضلی ،بنيانگذار پاکشو و گروه صنعتی گلرنگ

عال میرمحمدصادقی ،پدر گچ ایران

گروه صنعتی گلرنگ نامی آشنا برای مردم ایران
اســت .این گروه صنعتی بزرگ ماحصل ســالها
تالش محمدکریم فضلی ،مردی همدانی است که
در نخستین جشن امينالضرب با دریافت نشان و
لوح از او تقدیر شد .محمدکریم در اردیبهشت ماه
سال  1311به دنیا آمد .پدرش بازرگان منطقه بود
و به پسر کار اقتصادی را یاد داد .او در بیستسالگی
ازدواج کرد و به سودای داشتن کاری بهتر به تهران
آمد .پس از سه سال کسب تجربه شانس خود را در تولید صابون و مواد بهداشتی
امتحان کرد .کارگاه کوچکی راه انداخت و اولین مایع ظرفشویی و پس از مدتی
سفیدکننده را تولید کرد .تحوالت دهه  40شمسی ،به توسعه کار او کمک کرد.
محمدکریم فضلی ،از اینکه مردم به مصــرف کاالی خارجی افتخار میکردند،
ناراحت بود .همین انگیزهبخش او برای تولید بیشــتر شد .او محصوالتش را به
طور گسترده به بیمارستانها ،سازمانها و هتلها میفروخت .در اوایل دهه 50
شرکت پاکشو را تأسیس کرد .فعالیتهای صنعتی او تا سال  1372ادامه یافت
یعنی زمانی که کار را به فرزندش مهدی فضلی سپرد .محمدکریم فضلی در گروه
صنعتی گلرنگ برای بیش از  12هزار نفر شغل ایجاد کرده است و ارزش صادرات
این شرکت به بیش از  30میلیون دالر در سال میرسد .او اکنون به عنوان پدر
معنوی مجموعه گلرنگ در مسند هیئت مدیره شرکت باقی مانده است.

عال میرمحمدصادقی القاب بسیاری دارد .بعضی
او را پــدر گچ ایران میدانند و عــدهای از نیکوکاری
او میگوینــد و کارآفرینیاش .عال میرمحمدصادقی
از جمله کارآفرینانی بود کــه به عنوان نماینده امام
خمینی (ره) پس از پیروزی انقالب اســامی به اتاق
بازرگانی آمد .او پیش از این در زمینه تولید و تجارت
انواع محصوالت معدنی از جمله گچ فعالیت میکرد و
دستی هم در مبارزات سیاسی علیه رژیم شاه داشت.
عال میرمحمدصادقی سالها برای راهاندازي صندوقهای قرضالحسنه تالش کرد .او
در همه دورههای اتاق بازرگانی حاضر بوده است و فعالیت خیرخواهانه و نیکوکارانهاش
راز ماندگاری او در اذهان مردم و فعاالن بخش خصوصی اســت .صادرات سیمان به
کویت و بحرین ،خرید و فروش انــواع کاال از جمله پارچه ،راهاندازيکارخانه گچ و
سیمان از جمله فعالیتهای اقتصادی میرمحمدصادقی است .ساخت مدرسه رفاه،
کمک به انقالبیون و مبارزه با رژیم شاه ،کمک به خانواده زندانیان سیاسی و مشاوره
به مســئوالن صفر کیلومتر اقتصادی در کنار اشخاصی چون مرحوم عالینسب در
کارنامه کارآفرینی و زندگی عال میرمحمدصادقی ثبت شــده اســت .در نخستین
جشن امينالضرب از این کارآفرین پیشکسوت با اهدای نشان و لوح تقدیر شد .عال
میرمحمدصادقی را از اثرگذارترین چهرههای بخش خصوصی کشــور میدانند .در
زندگی او عالوه بر مسائل اقتصادی ،مسائل سیاسی نیز برجسته است.

پیر قطعهسازان
ِ

دغدغهمند کاالی ایرانی
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کارآفرین آب
ِ

آفرینان نیکوکار
کار
ِ

عال میرمحمدصادقی سالها برای راهاندازيصندوقهای قرضالحسنه تالش کرد .او
در همه دورههای اتاق بازرگانی حاضر بوده است و فعالیت خیرخواهانه و نیکوکارانهاش
راز ماندگاری او در اذهان مردم و فعاالن بخش خصوصی است.

محسن خلیلی ،بنيانگذار شرکت بوتان

ابراهیم عسگریان ،بنيانگذار شیشه کاوه

مردی که خانههای ایرانی را گرم کرد

شیشهساز

در هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق تهران ،عضو
هیئت نمایندگان بود .محســن خلیلــی ،فرزند محمود
خلیلی بنيانگذار شرکت بوتان است مردی که توانست
خانههای مردم را گرم کند و محصوالتی تولید کرد تا به
نیازهای متنوع مردم در خانههایشان پاسخ دهد .محسن
خلیلی عراقی ،مهندس بود و با دانش فنی که از تحصیل
در فرنگ آموخته بــود به کمک پدر آمد .بوتان در زمان
مدیریت محسن خلیلی بزرگ و بزرگتر شد و توانست تا
سالهای سال به فعالیت خود ادامه دهد .حتی هنوز محصوالت بوتان در خانههای ایرانی
پیدا میشود .خلیلی عراقی سالها برای حفظ کارخانهاش در کوران حوادث تاریخ تالش
کرده اســت .پس از پیروزی انقالب اسالمی او با اتهامات بسیار روبهرو شد و تا سالهای
آغاز دهه  80درگیر رسیدگی به پروندهها در محاکم قضایی بود .او خستگیناپذیر به کار و
حفظ کسب وکارش ادامه داد و در نهایت پیروز این میدان بود .محسن خلیلی عراقی خود
را «فرزند پدر و مادری عاشــق» میداند .او هنر کارآفرینیاش را مدیون محیطی میداند
که در خانوادهاش و با همت مادر و پدرش ایجاد شده بود .مشارکت در تأسیس و راهبری
شرکتهای صنعتی و تولیدی با  ۳۰هزار فرصت شغلی ،مؤسس سندیکای توزیعکنندگان
گاز مایع و رئیس هیئت مدیره ،مؤسس انجمن صنایع لوازم خانگی (رئیس هیئت مدیره)،
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران و ریاست هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات
 CNGو سوختهای جایگزین از نقاط روشن کارنامه محسن خلیلی عراقی است.

ابراهیم عسگریان بنيانگذار بزرگترین کارخانه
تولید شیشه و بلور کشور ،شرکت کاوه متولد سال
 1322در تهران است .او چند سال بعد از پیروزی
انقالب اسالمی به فکر راهاندازي کارخانه شیشه و
بلور افتاد و ســال  1363کارخانه کاوه را به عنوان
اولین واحد صنعتی این گروه راهاندازي کرد .احداث
و راهانــدازي بیــش از  20کارخانه فعال صنعتی-
تولیدی در داخل و خارج از کشــور در حوزههای
مختلف تولید انواع شیشــه و بلور از نقاط روشن کارنامه کارآفرینی اوست .گروه
صنعتی شیشــه و بلور کاوه در حال حاضر به عنوان بزرگترین و پیشرفتهترین
مجموعه تولید شیشه در ایران و خاورمیانه شناخته میشود و ظرفیت تولید روزانه
آن به بیش از  3هزار تن میرسد .در این مجموعه صنعتی که ابراهیم عسگریان
 32ســال پیش راهاندازي کرده ،بیش از  8هزار نفر به صورت مستقیم مشغول
به کارند .گروه صنعتی کاوه عالوه بر حوزه شیشــه و بلور چند ســالی است که
وارد صنایع شیمیایی و پتروشیمی هم شده است .درکنار فعالیتهای صنعتی و
کارآفرینی ابراهیم عسگریان در امور خیریه نیز حضوری فعال دارد .عسگریان را
میتوان از نمونههای برجسته کارآفرینی دانست که پس از پیروزی انقالب اسالمی
کار خود را آغاز کردهاند .از این فعال اقتصادی در نخستین جشن امينالضرب با
اهدای لوح و نشان تقدیر شد.

حسن تهرانی ،مدیر کارخانه تهران بافت

عباس سعیدینژاد ،بنيانگذار کفش پیام

حســن تهرانی فرزند حاج رضا تهرانــی ،بنيانگذار
کارخانه تهران بافت اســت .کارخانــهای که تاریخ آن از
یک ماشین دستی در خیابان مولوی تهران آغاز میشود.
در سالگرد  133ســالگی اتاق تهران و نخستین جشن
امينالضرب با اهدای نشان و لوح از حسن تهرانی تقدیر
شــد .او در سال  1308در تهران به دنیا آمد و در همین
شــهر تحصیل کرد .حسن تهرانی در کنکور سراسری و
در رشته حقوق در دانشگاه تهران پذیرفته شد و تحصیل
خود را تا مقطع دکتری ادامه داد .او به عنوان وکیل پایه یک دادگستری مجوز کار گرفت
و در کنار تحصیل از نوجوانی در کارخانه کشــبافی پدر هم کار میکرد .در ســال 1328
خانواده تهرانی کارخانه را به خیابان خراسان منتقل و در سال  1332منطقه وسیعتری را
در خیابان ری جنب بیمارستان بازرگانان برای توسعه کار انتخاب کردند .در سال 1346
کارخانه تهران بافت به کیلومتر  8جاده کرج منتقل شد .همچنين در سال  ،1383حسن
تهرانی کارخانه ابریشم پود گیتی را که کارخانهای مدرن بود خریداری کرد .حسن تهرانی
را از جمله مبارزان سیاســی زمان انقالب میدانند .او در سالهای جنگ تحمیلی هم از
جمله فعاالن اقتصادی بود که به جبههها کمک میکرد .ســاخت مدرسه ،بیمارستان و
راهاندازيصندوقهای قرضالحسنه در کنار رسیدگی مداوم به وضعیت معیشتی کارگران
و کارمندان شــرکت تهرانی ،از جمله نقاط روشــن کارنامه اوست .در دهه  80با افزایش
مشکالت واحدهای نساجی در کشور ،حسن تهران هردو کارخانه خود را پس از  70سال
کار بست.

تاریخ تولید کفش در ایران با اسامیاي چون
عمیدحضور و ایروانی گره خورده اســت با این
حال نباید کارآفرینانی جون ســعیدینژاد را از
یاد برد .عباس سعیدینژاد ،متولد سال 1317
در خانوادهای اصیل در تهران اســت .او از 17
سالگی به شــغل خانوادگیاش یعنی تجارت
کفش پرداخت و پس از چند ســال آشنایی با
فنون کار در کنار پدر و اندوختن تجربه ،تولید
کفش صنعتی را از سال  1340آغاز کرد .با راهاندازي کارخانه کفش کمل،
فعالیت سعیدینژاد شتاب بیشــتری به خود گرفت .کفش پیام و کفش
زهره هم از دیگــر کارخانههایی بودند که او برای تولید کفشهای خاص
راهاندازيکــرد .عالوه بر اینها ،دو کارخانه کفش اطمینان و کفش نیک
هم با سهامداری ســعیدینژاد اداره شد .تأسیس کارخانه تولیدی کفش
پیام در ســال  1360و بعد از پیروزی انقالب در ســالهایی انجام شد كه
بسیاری از کارخانههای تولید کفش ایرانی ،مانند کفش ملی ،بال ،وین و...
با مدیریت ضعیف دولتی دچار مشــکل شده بودند .سعیدینژاد با غلبه بر
همه مشکالت توانست مسیر کارآفرینی را تا انتخاب به عنوان صادرکننده
نمونه کشور طی کند .اکنون او مدتهاست که مدیریت کارخانههایش را
به فرزندانش سپرده است.

بافندگان تهرانی

تقدیر از کفشساز
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نگـاه
عزیزاهلل عالءالدینی ،بنيانگذار پتوی گلبافت و کارخانه شوفاژکار

اصغر قندچی ،بنيانگذار ایران کاوه

فرزند خانوادهای پارچهفروش بود که توانست در
حجره پدر رســم و راه کاسبی را بیاموزد .با توجه به
تجربه سالها کار در کنار پدر کمکم در کنار بنکداری
کار را توســعه داد و تجارت قماش و پارچه و واردات
از کشــورهای ژاپن ،کره ،آلمان و ...را هم شروع کرد
و خیلی زود توانســت در بازار بزازهای تهران اسم و
رســمی برای خود پیدا کند .عزیزاهلل از سال 1344
وارد صنعت شد .او در آغاز کارخانه لعاب را برای تولید
قوری و کتری راهاندازي کرد و بعد در سال  1348با جمع دیگری کارخانه گلبافت
را ساخت .حاج عزیزاهلل عالءالدینی آن زمان تنها  35درصد از سهام شرکت گلبافت
را که تولیدکننده پارچه جیر ،چرم و ...بود ،در اختیار داشت .غیر از این ،او از سال
 1350با حاج اصغر حاجیبابا کارخانه دیگری با عنوان شوفاژکار را تأسیس کرد که
تولیدکننده دیگ ســوفاژ است و عزیزاهلل عالءالدینی در آن  25درصد سهم دارد.
عزیزاهلل عالءالدینی در دوره مبارزه با رژیم شاه با موتلفه اسالمی همراه شد و حتی
برای دیدار با امام خمینی به عراق و پاریس رفت .پس از انقالب او به مدت شــش
سال مدیرعامل کارخانه شوفاژکار شد که خود این سالها را ارزشمندترین دوران
کاریاش میداند .او در سال  ،1365از کارخانه شوفاژ بیرون آمد و به فعالیتهای
نیکوکارانه پرداخت .در نیمه دهه  ،70شرکت او به بزرگترین تولیدکننده پتو در
کشور تبدیل شد .او در آستانه  90سالگی همچنان روزی  8ساعت کار میکند.

داســتان اصغر قندچی به عنوان مؤســس
کارخانــه ماک با رضا نیازمند کــه از او هم در
نخستین جشن امينالضرب تقدیر شد ،پیوند
خورده اســت .رضا نیازمنــد ،جوینده گنج بود
و قندچــی خود گنــج .قندچی که در ســال
جاری درگذشت ،در گاراژ شخصیاش ماشین
میســاخت و رضا نیازمند برای توسعه صنایع
داخلی به دنبال کسی بود که اهل آهن و صنعت
باشد .قندچی با کمک رضا نیازمند توانست توجه شاه را برای تولید خودرو
در داخل کشــور جلب و کارخانه ماک را برای ساخت انواع ماشین سنگین
ایجاد کند .هرچند قندچی از دنیا رفته و کارخانه او هم مثل روزگاری که آن
را تأسیس کرد نیست با این حال میتوان هنوز تولیدات ماک را در جادههای
کشور دید .اصغر قندچی در ســال  1307در خانوادهای مذهبی ،بازاری و
البته تحصیلکرده به دنیا آمد .هرچند پدرش وکیل بود اما اصغر عالقهای به
درس نداشت و همیشه از مدرسه فرار میکرد .قندچی از کودکی به کارهای
فنی عالقه داشــت و همین او را جذب مکانیکی و آهنگری کرد .این عالقه
به اندازهای زیاد بود که او در نوجوانی شــروع به تعمیر ماشين كرد و مدتی
بعد گاراژ شــخصیاش را راه انداخت .از اصغر قندچی در نخستین جشن
امينالضرب با اهدای لوح و نشان تقدیر شد.

علی حاج سید سلیمان ،بنيانگذار نیککاال

اسداهلل عسگراوالدی ،پیشکسوت تجارت

وقتی از تهران به ســمت کرج حرکت کنید،
به راحتی میتوانید در صف کارخانههای بزرگی
که در امتداد جاده به شما سالم میکنند ،تابلوی
بزرگ نیککاال را ببینید .این شــرکت صنعتی
سالهاست نقش موثری در گرم کردن خانههای
مردم ایران دارد .سابقه فعالیت اقتصادی خانواده
ســلیمانی که گروه صنعتی نیککاال را تاسیس
کردند به  110سال پیش بازمیگردد اما نسل دوم
این خانواده بود که نیککاال را احداث کرد .علی حاج ســید سلیمان همراه با
برادرانش در نیککاال فعالیت میکند .نیککاال برای سالها انواع لوازم نفتسوز،
اجاق گاز مبله و انــواع پلوپزهای صنعتی صادراتی و کلمنهای آب را تولید
میکرد که عالوه بر داخل به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر میشد.
شــعار تبلیغاتی این کارخانه هم این بود« :این نام نیک است که میماند» .با
توسعه استفاده از گاز در خانههای ایرانی و توصیه مسئوالن ،نیککاال به فکر
تولید انواع وسایل گازی افتاد که این محصوالت با استقبال مردم روبهرو شد.
کارخانهای که اکنون در جاده کرج قرار گرفته ،در سال  1370بنا شده است و
نزدیک به  500نفر در آن فعالیت میکنند .مجموعه صنعتی نیککاال در سال
 100میلیارد تومان فروش دارد و  15درصد از محصوالت این کارخانه به دیگر
کشورها صادر میشود.

اسداهلل عســگراوالدی که با عناوینی چون پدر
پسته از او یاد میشود ،در سال جاری از دنیا رفت.
او از فعاالن اقتصادی بود که در نخســتین جشن
امينالضرب با اهدای لوح و نشــان مورد تقدیر قرار
گرفت .عســگراوالدی از فعــاالن اقتصادی بود که
به عنوان نماینــده امام (ره) پس از پیروزی انقالب
اســامی به اتاق بازرگانی آمد .او فرزند خانوادهاي
متدین و پیشــهور بود با این حال توانست در سال
 1334به عنوان یک تاجر در فضای اقتصادی کشــور فعالیت کند .عمده زمینه
فعالیت او تجارت آجیل و خشــکبار بود .رئيساتاق تهران در بزرگداشــت او از
این گفت اسداهلل عسگراوالدی همواره برای بخش خصوصی سینه سپر میکرد
و هیچگانه شــانه از بار مسئولیت خالی نکرد .اســداهلل عسگراوالدی در سن 86
سالگی درگذشت .او انصاف ،عمل به عهد و کیفیت و رقابت را از اصول کار خود
میدانست .عسگراوالدی از جمله فعاالن اقتصادی بود که تالش می کرد فعالیت
اقتصادی اش را به وام بانکی وابسته نکند .او طی سال های اخیر نسبت به سیاست
های ارزی دولت بارها انتقاد کرد .عسگراوالدی هم چنین از معدود افرادی بود که
روایت دقیقی از حضور نمایندگان امام خمینی(ره) در اتاق بازرگانی و فرایند حفظ
اتاق داشت .او در این مسیر با مصطفی عالی نسب ،حاج طرخانی ،خاموشی و عال
میرمحمدصادقی همراه بود.

بزرگترین تولیدکننده پتو در ایران

صاحبان نام نیک و ماندگار
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گنجی که رضا نیازمند یافت

تاجر خوشانصاف

علیاکبر رفوگرانمداد سوسمار هم تولید میکرد که سالها وسیله تحریر
بچههای این سرزمین بوده است .تولید عطر بیک و صادرات از دیگر
فعالیتهای رفوگران است.

مهدی حریری ،بنيانگذار شرکت چای مشکبو

علی رحیمیان ،بنيانگذار صنعت خوراک دام و طیور

پدرم گفت ســرمایهای به تــو میدهم که هیچوقت
تمام نمیشــود .گفت هیچوقت دروغ نگو .این نصیحت
پدر مهدی حریری به پســری بود که سالها بعد به پدر
تجارت چای ایران تبدیل شد .از مهدی حریری ،به عنوان
بنيانگذار شرکت چای مشکبو ،به پاس سالها خدمات
در حوزه تجارت چای ،با اهدای نشان و لوح امينالضرب در
نخستین جشن امينالضرب تقدیر شد .مهدی حریری در
سال  1305در سبزوار به دنیا آمد اما با خانواده و به دلیل
تغییر شغل پدرش به مشهد کوچ کرد .پدر به مهدی گفته بود ،بازار بزرگترین دانشگاهی
است که میتواند در آن زندگی کند .مهدی تا به تهران رسید ،به سراغ بازار رفت و به گفته
خودش مشغول داللی شد .به مرور زمان در حوزه تجارت چای مهارت پیدا کرد و از طرفی
چون مورد اعتماد بازاریان بود ،توانســت خیلی زود پیشرفت کند و با کمک آنهاحجره
کوچکی بخرد .حریری بعد از چند سال شرکت «چای مشکبو» را تأسیس و به یکی از
بزرگترین صادرکنندگان و تجار چای کشور تبدیل شد .البته در این بین نکته مهمی هم
وجود داشت و آن استعداد بسیار زیاد مهدی حریری در تست و تشخیص کیفیت چای بود.
تواناییاي که در پیشرفت او در تجارت چای نقشی کلیدی داشت .او حتی یک بار که به
هند سفر کرده بود در رقابت تست چای شرکت کرد و در بین  80نفر که همگی کارشان
تســت چای بود ،نفر اول شــد .اما در کنار فعالیتهای اقتصادی و صادرات آنچه مهدی
حریری را به یک بازرگان ویژه تبدیل کرده است ،فعالیتهای گسترده در امور خیریه بود.

علــی رحمیمیــان از فارغالتحصیالن رشــته
دامپزشکی در دانشگاه تهران است .او در سال 1300
در تهران و در یک خانواده بازاری به دنیا آمد و پس
از مدتی کارمندی ،در وزارت کشــور و شهرداری،
ساماندهی کشتارگاههای تهران را بر عهده گرفت .او
پس از آشنایی با کار تصمیم گرفت شرکت مستقل
خــود را در زمینه صنعت دام و طیور ایجاد کند .با
همکاری چند دوست دیگر ،رحیمیان چند شرکت
در این زمینه احداث کرد که از جمله آنهاشرکت اصیل ،شرکت مرغداران ایران،
ســهامی خوراک دام پارس و اشراق بود .او را نخستین دامپزشکی میدانند که
خارج از کار دامپزشکی فعالیت میکرد و سمتهای مدیریتی را برعهده گرفته
بود .علی رحمیان بیش از  60سال در این حوزه فعالیت کرد و از بنیانگذاران این
صنعت به شــمار میرود .این کارآفرین بزرگ دستی هم در امور خیریه داشت و
چند دبيرستان و بیمارستان در الوند قزوین ساخت .رحیمیان همچنيناز افراد
مؤثر در شکلگیری آسایشگاه سالمندان کهریزک بود و در شکلگیری دبستان
علوی هم همکاری کرد و پیش از انقالب از اعضای هیئت امنای آن مدرسه بود .از
این کارآفرین باسابقه در نخستین جشن امین الضرب با اهدای لو ح ونشان تقدیر
شد .رحیمیان در همان سال از دنیا رفت درحالیکه آثار خدمات اقتصادی او در
صنایع دام و طیور ماندگار است.

علیاکبر رفوگران ،مؤسس بیک

ایوب پایداری ،بنيانگذار میهن

مهارت در تشخیص چای

دامپزشکی که مدیر شد

خودکار ،عطر و آرزوهای دور

بستنیفروش

علیاکبر رفوگران در خانوادهای به دنیا آمد که
تخصص آن فروش لوازمالتحریر بود .او از کودکی با
لوازمالتحریر مأنوس بود ،در مغازه پدرش تا جوانی
راه و رســم تجارت را آموخت و پس از آن در بازار
حجره کوچکی راه انداخت .علیاکبر که در سال
 1333صاحب کسب وکار مستقل خود شده بود،
برای رقابت نکردن با پدر که در نزدیکی او حجره
داشــت ،خدمات جدیدی هم ارائه میداد .برای
مثال عکسهای برگردان چاپ میکرد .او کمی بعد وارد حوزه واردات کاالهای
مربوط به لوازمالتحریر شد و با کمک برادر و پدرش شرکت بازرگانی تأسیس
کرد .او مدتی بعد به فکر تولید خودنویس افتاد اما موفق به عملی کردن این فکر
نشــد .سالها بعد با خودکار بیک فرانسه آشنا شد که ساختار سادهای داشت.
به مدت ده سال نمایندگی فروش این محصول در ایران را گرفت و کمی بعد
کارخانه تولید آن را احداث کرد .علیاکبر رفوگرانمداد سوســمار هم تولید
میکرد که سالها وسیله تحریر بچههای این سرزمین بوده است .تولید عطر
بیک و صادرات از دیگر فعالیتهای رفوگران است .او با وجود بیش از  85سال
سن ،همچنان به کار فکر میکند ،روزنامه میخواند و در کارخانهاش حضور پیدا
میکند .رفوگران در جشن نخست امينالضرب با اهدای لوح و نشان مورد تقدیر
بخش خصوصی قرار گرفت.

ایوب پایداری بنيانگذار نامی آشنا در صنایع لبنیات
است .از سالها پیش نام میهن با محصوالت لبنی از جمله
بستنی گره خورده است .کارخانهای که ایوب پایداری آن را
در سال  1353در منطقه اسالمشهر تهران بنیان گذاشت،
اکنون بیش از  13هزار نفر پرســنل دارد .ارزش صادرات
گروه میهن در ســال به  50میلیون دالر میرســد و 65
درصد بازار بستنی ایران در اختیار کارخانه ایوب پایداری
است .ایوب پایداری خود را یک بستنیفروش میداند .او در
مصاحبههایش هم به این نکته اشاره کرده که از اول به اين دولت و آن دولت کاری نداشته و
بستنیاش را فروخته است .ایوب پایداری در این مسیر تنها نبود و از کمک برادر و خانوادهاش
هم استفاده کرد .او گفته ماموریتش شادی بخشــیدن به مردم با ارائه محصوالت نوآورانه
است .هماکنون  5درصد بازار شیر استریلیزه کشور هم در اختیار کارخانه میهن قرار دارد و
محصوالت میهن در بیش از  200هزار نقطه در کشور به فروش میرسد .میهن بیش از 60
نوع بستنی تولید میکند .ایوب پایداری در سالهای گذشته به رسانهها گفته بود ماهانه تنها
یک میلیارد و  400میلیون تومان حق بیمه برای کارگران و کارمندان مجموعهاش پرداخت
ميكند .عددی که باتوجه به توسعه کارخانه و ورود کارگران جدید حتماً افزایش داشته است.
کارگرانی که چرخ کارخانهجات و مجموعه شرکتهای وابسته را میچرخانند و البته او روی
آنها تعصب بسیاری دارد تا جایی که در طول این سالها با وجود افت و خیزهای بسیار تولید،
هیچگاه حاضر به کاهش و اخراج کارگرانش نشده است ،حتی در شرایط رکود چندساله.
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نگـاه
هاله حامدیفر ،مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن

حسام آرمندهی ،بنيانگذار دیوار و کافه بازار

هاله حامدیفر که در دومین جشن امينالضرب
با اهدای نشــان و لوح امينالضرب مورد تقدیر قرار
گرفت اکنون یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق
تهران است .او مدیر کارخانه سیناژن و از کارآفرینان
زن است که همواره به دلیل روحیه مثبت و نگاه رو
به جلو مورد تحســین قرار گرفته است .حامدیفر
اکنون بیش از دو دهه است که در صنعت داروسازی
فعالیت میکند .او در سال  1351در تهران به دنیا
آمد و در ســال  1374در رشته داروسازی فارغالتحصیل شد .اولین جاهایی که
حامدیفر در آن کار خود را آغاز کرد داروخانههای جنوب شرقی تهران در میدان
شوش و خراسان بود .او مدتي برای کار در حوزه بیوتکنولوژی با همسرش به کوبا
سفر کرد .از نظر حامدیفر این سفر به دلیل ایجاد رویکردهای تازه ذهنی برای او،
اهمیت بسیاری داشت .حامدیفر همزمان با راهاندازيواحد تضمین کیفیت در
انستیتو پاستور در سال  ،1379به سیناژن رفت که در آن زمان شرکتی کوچک
بــود و تنها با  12نفر نیرو کار میکرد .عمده تولید شــرکت در حوزه تحقیقات
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی بود که تازه وارد حوزه تولید کیتهای تشخیص
گروه خونی شده بود .او در آغاز به عنوان مشاور پارهوقت به این شرکت اضافه و
پس از آن با پیشنهاد مدیرعاملی روبهرو شد .حامدیفر این پیشنهاد را پذیرفت
و از آن سال سیناژن مسیر تولید و تأسیس شرکتهای بیشتر را طی میکند.

حسام آرمندهی ،متولد 1364مؤسس و مدیرعامل
چند استارتآپ بزرگ ایرانی است .حسام آرمندهی
با همراهی یک گروه متخصص ســایتهای دیوار و
کافه بازار را راهاندازي و خدمات جدیدی به مخاطبان
ایرانی عرضه کرد .او از فارغالتحصیالن دانشگاه شریف
است و ایده راهاندازي کافه بازار که جایی برای فروش
محصوالت توسعهدهندگان رایانهای و خریداران آن
است ،در زمان دانشجویی او شکل گرفت .آرمندهی
در سال  88برای ادامه تحصیل در رشته کارافرینی از ایران رفت اما در بازگشت در
یکی از ایام تعطیالت ،برای همکاری با دوستانش در پروژه فارسی تل در کشور ماند.
البته فارسی تل به جایی نرسید و اما ایده کافه بازار از دل آن خارج شد که گروه در
اجرای آن موفق شدند .حسام آرمندهی در گفتوگو با رسانهها درباره فعالیتهایش
گفت« :نکته مهم در این میان این است که باید سریع تصمیم بگیریم و راهی را که
تا نیمه رفتهایم تغییر دهیم .این تغییر هم نیازمند جرئت است و هم سرعت عمل.
کمتر شرکتی است که جرئت این کار را داشته باشد .همین االن شرکتهای بزرگی
هستند که باید عوض شوند و مث ً
ال  10سال است دیگر روشی که االن دارند استفاده
میکنند منسوخ شده ولی جرئت تغییر ندارند .بنابراین تحوالت صورت نمیگیرد و
به مرور و با شیب بسیار کم رو به نابودی میروند» .در دومین جشن امينالضرب از
آرمندهی با اهدای نشان و لوح تقدیر شد.

برادران محمدی ،بنیانگذاران دیجی کاال

محمدجواد شکوری مقدم ،بنیانگذار آپارات

داســتان دیجی کاال عجیب اما جالب است.
دو برابر تصمیــم گرفتند یک دوربین دیجیتال
بخرند .آنها بســیار تحقیق کردند اما در نهایت
یک فروشنده دوربینی را به آنها فروخت که لنز
آن اصل نبود .این ناکامی در خرید زمینه ایجاد
بزرگترین فروشــگاه اینترنتی ایــران را فراهم
کرد .حمید و سعید محمدی ،که در خانوادهای
پرجمعیت در جنــوب تهران زندگی میکردند،
از این تجربه تلخ عبرت گرفتنــد و آن را چراغ
راه ایجاد کسبوکارشان کردند .آنها در آغاز راه
به این فکر میکردند که چه خوب ميشــد اگر
سایتی در ایران وجود داشت که اطالعات کاملی
درباره اجناس به مردم میداد .آنها با همین ایده
کار را آغاز كردند و برنامهنویسی و طراحی سایت
را کلید زدند .بعد از  12سال تالش شبانهروزی،
دیجی کاالیی که آنهادر اتاقشــان ساختند ،تبدیل به بزرگترین فروشگاه
آنالین کشور با بیش از  2هزار نفر نیروی کار شد .انبار دیجی کاال فضایی به
مساحت  50هزار متر مربع است که بیش از  2میلیون آیتم در آن نگهداری
یشود.
م 

شکوری مقدم از دیگر کارآفرینان دهه شصتی
است که در سومین جشــن امينالضرب با اهدای
لوح و نشان مورد تقدیر قرار گرفت .شکوری مقدم
در خانوادهای متوسط به دنیا آمد و از دانشآموزان
بااستعداد مدرسه بود .او در  17سالگی برنامهنویسی
را شــروع کرد و همیشــه به راهاندازي شــبکهای
اجتماعی در ایران فکر میکرد .او پیش از راهاندازي
آپارات شــبکهاي اجتماعی به نام کلوپ داشت که
خیلی زود در فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفت .استقبالی که البته شکوری
مقدم را متوقف نکرد .او به فکر توسعه کارش بود برای همین میهن بالگ را به
کمک دوستانش ایجاد کرد .آنهادر آن زمان در یک اتاق کوچک کار میکردند و
شکوری مقدم هم یک پراید داشت که برای تأمین سرمایه شرکت آن را فروخت.
سه سال بعد شکوری مقدم و گروهش تصمیم گرفتند ایدههای دیگری را پیاده
کنند .آپارات در نهایت از دل این ایدهها بیرون آمد .آپارات در زمانی که شــبکه
یوتیوب در ایران فیلتر بود توانســت خأل بارگذاری و دانلــود تصویر را پر کند.
درآخرین آماری که از وضعیت این سایت اعالم شده ،آپارات بازدید بیشتری در
بین کاربران ایرانی از گوگل داشته است .آپارات در سال تأسیس  60هزار بازدید
داشت که تعداد آن در سه سال به  2.2میلیون و بعد از  5سال به  7.5میلیون و
در سال  96به  10.5میلیون رسیده است.

صعود در صنعت داروسازی

عبرت از یک خرید تلخ
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محبوب بازیسازها

کارآفرینی با محور تماشا

گلرنگ را میتوان از جمله مجموعههای صنعتی خانوادگی
موفق در ایران محسوب کرد که نسلهای بعد اهتمام
ویژهای به توسعه و مدرنسازی آن داشتهاند.

محمدعلی رجالی ،بنیانگذار ظریف مصور

محمدرضا رستمی ،بنیانگذار شرکت مارال جاوید

بوفهدار مدرسه که کارخانه ساخت

آهنگر

این روزها شــاید کمتر کســی از ما نســبت به
محصوالت کارخانه رجالی اقبالی نشان دهد اما ظریف
مصــور همچنان با قدرت به فعالیــت اقتصادیاش
ادامه میدهــد .این کارخانــه را محمدعلی رجالی
بنیان گذاشته است .مرد پرتالشی که از کودکی شم
اقتصادی قوی داشــت و کار میکرد .او زمانی که 9
ساله بود ،بوفه مدرسه را اجاره کرده بود و به بچههای
مدرســه خوراکی میفروخت .محمدعلی رجالی در
سن  17سالگی در یک مغازه پتوفروشی کر میکرد اما اولین شغل جدی او کار در
فروشگاه کفش ملی بود .رجالی در سالهای پیش از پیروزی انقالب با توجه به ارتباط
خود و پدرش با علمای اصفهان از فعاالن سیاســی و انقالبیون اصفهان بود .او این
سالها در کنار دکان پتوفروشی ،تجارت هم میکرد اما همیشه به دنبال راهاندازي
کاری بزرگ و مستقل بود .او دو سال بعد از انقالب به دنبال اجرایی کردن ایده خود
رفت و توانست اولین کارخانه تولید موکت در کشور را با نام ظریف مصور راهاندازي
کند .از کارهای بزرگ محمدعلی رجالی ،خودکفایی در تأمین مواد اولیه تولید موکت
بود .او حتی نخستین پتروشیمی بخش خصوصی را درسال  1379راهاندازي کرد و
این واحد تا سال  1385به بهرهبرداری رسید .او تاکنون بیش از  20واحد صنعتی
و تولیدی راهاندازيکرده است .محمدعلی رجالی رمز موفقیت خود را کار گروهی
میداند .اکنون بیش از  2هزار نفر در مجموعههای صنعتی او کار میکنند.

محمدرضا رستمی یک شاگرد آهنگر بود که
شــرکت مارال جاوید را ساخت و تبدیل به یکی
از بزرگترین صنعتگران ایران شد .این صنعتگر
آذربایجانــی در ســال  ،96در دومیــن جشــن
امينالضرب از ســوی فعــاالن بخش خصوصی
برگزیده شد و نشان و لوح امينالضرب را دریافت
کرد .رستمی کار را از  13سالگی و با آهنگری آغاز
کرد .او تا دوم راهنمایی بیشــتر درس نخواند .در
ســال  65راهی سربازی شد و بعد از برگشت از سربازی در سال  67مغازهای
اجاره کرد و مشغول به کار شد .میگفت که هیچ سرمایهای نداشته و مادرش
طالیش را فروخته تا او کارگاهش را راهاندازيکند .یک سال آنجا کار کرده و
بعد به دروازه مهاباد رفته و یک گاراژ راهاندازيکرده است .او سرانجام در سال
 1372با دریافت پروانه تولید توانست کار قطعهسازیاش را توسعه دهد .رستمی
میگوید« :آن زمان روزی یک دســتگاه تولید داشتیم و تا سال  83در همان
زمین کار کردیم تا اینکه کارخانه فعلی را با  15هزار متر راهاندازي کردیم ولی
به مرور زمان کار را توســعه دادیم و االن حدود  110هزار متر وسعت کارخانه
است» .رستمی کار را با  2نفر شروع کرد اما اکنون تعداد کارکنان او به بیش از
 700نفر رسیده است .میگوید قطعاتی را که پیشتر از ترکیه وارد میشد اکنون
تولید و به آلمان صادر میکند.

علیاصغر حاجیبابا ،بنيانگذار شوفاژکار ایران و پارس متال

مهدی فضلی ،مدیرعامل هلدینگ گلرنگ

علیاصغر حاجیبابا از کودکی با کارگری فعالیت
اقتصــادیاش را آغــاز کرد .او پیــش از اینکه به
آهنفروشی روی بیاورد ،به لحافدوزی مشغول بود.
همچنين حاجیبابا را میتوان از فعاالن صنعتیاي
دانســت که از مبارزان سیاسی کشور هم هست.
حاجیبابا اکنون از تاجران بزرگ آهن کشور به شمار
میرود .او در سال  ۱۳۴۲شرکت «پارس متال» را
به امید صنعتی شدن کشور و برطرف شدن نیازهای
صنعتی در حوزه فلزات و آلیاژها تأسیس کرد و سپس در سال  ۱۳۴۸به تأسیس
شرکت «شوفاژکار ایران» اقدام کرد .حاجیبابا عالوه بر نایبرئیسی اتاق صنایع و
معادن سمنان ،چهار دوره در هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران عضویت داشته
اســت و از اعضای اتاقهای ایران و بلژیک ،و ایران و آلمان بوده اســت .از دیگر
فعالیتهای او در تشکلهای بخش خصوصی و تخصصی میتوان به ریاست هیئت
مدیره انجمن مدیران صنایع و ریاســت هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان
صنایع فروآلیاژ اشاره کرد .بخش خصوصی در نخستین جشن امین الضرب از این
کارآفرین نمونه با حضور مهندس نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت وقت،
مهندس جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و مسعود خوانساری ،ریاست اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی
ایران تقدیر کرد.

گلرنــگ را محمدکریم فضلی بنیان گذاشــت اما
توســعه و مدرنســازی آن از دهه  70به بعد برعهده
مهدی فضلی بــود .او اکنون مدیرعامل گروه صنعتی
گلرنگ اســت 40 .شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی
گلرنگ است و اشتغال مستقیم در این گروه صنعتی
به بیش از  17هزار نفر میرسد .گلرنگ همچنين رتبه
اول فروش محصوالت آرایشی و بهداشتی را در ایران به
خود اختصاص داده است .گلرنگ را میتوان از جمله
مجموعههای صنعتی خانوادگی موفق در ایران محسوب کرد که نسلهای بعد اهتمام
ویژهای به توسعه و مدرنسازی آن داشتهاند .در سال  ،1382هلدینگ گلرنگ راهاندازي
شد که شرکتهای پدیده شیمی نیلی ،گلبرگ بهاران ،ماریناسان ،پایدار ،آرین پخش
پیشــرو و ...را شامل میشد .مهدی فضلی در مصاحبهای با سایت مجموعه صنعتی
گلرنگ گفت« :خدمت بهتر و بیشتر ،به این معنا که بتوانیم در جهت مؤلفههای مثبت
رشد اقتصادی کشور در حد بضاعت و توان ،قدمهای محکمتر و بلندتری برداریم ،هدف
اصلی مجموعه گلرنگ است .ایده بنیادی ما این بود که از طریق ایجاد صنایع مختلف،
بتوانیم در جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات با کیفیت جهانی ،که اشــتغال
بیشتر را نیز در کشور به ارمغان میآورد ،بکوشیم و سطح باور و اعتماد مصرفکنندگان
عزیز را نســبت به محصوالت ایرانی افزایش دهیم و بهتر کنیم ».از مهدی فضلی در
دومین جشن امينالضرب با اهدای تندیس امينالضرب تقدیر شد.

کارگر کارآفرین
ِ

نسل دوم اما موفق

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودویک ،دی 1398

89

نگـاه
عباسعلی قصاعی ،بنيانگذار کارخانه چینی زرین

سلطان حسین فتاحی ،بنيانگذار کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان

آثار حضور عباسعلی قصاعی در خانههای ایرانی
به ســالهای دور بازمیگردد .او اکنون شرکتی را
اداره میکند که بیش از  5میلیون چینی در سال
صادر کرده و برای بیش از  1200نفر فرصت شغلی
فراهم کرده است .تولید انواع ظرف در این کارخانه
به  12هزار تن در سال میرسد .عباسعلی قصاعی،
کودکیاش را در کارگاه سفالگری پدرش در نطنز
گذراند .پدر تــا اندازهای حرفهای توليد میکرد که
بعضی محصوالتش را به اروپا و آمریکا میفرســتاد .عباسعلی در سال  1339از
اصفهان به تهران آمد و در دبیرستان البرز تحصیل کرد .او برای ادامه تحصیل راهی
آلمان شــد و از آنجایی که از خانوادهای سفالگر آمده بود ،به دنبال همین شاخه
صنعتی رفت .او در نهایت به ایران بازگشــت و زمینه راهاندازيکارخانهای برای
تولید سرامیک و چینی را فراهم کرد .او باوجود بیش از پنج دهه فعالیت صنعتی
همچنان پرکار است .قصاعی همچنيندر انتخابات نهمین دوره هیئت نمایندگان
اتاق تهران شرکت کرد و اکنون از اعضای پارلمان بخش خصوصی است .کارخانه
او اکنون به کشورهای ایتالیا ،ترکیه ،آلمان و ...چینی صادر میکند ..او چینی ایرانی
را رقیبی قدرتمند برای چینی تولید شده در چین می داند .از این کارآفرین نمونه
و پرکار در سومین جشن امينالضرب با حضور مسئوالن دولتی و فعاالن بخش
خصوصی ،با اهدای تندیس تقدیر شده است.

ســلطان حســین فتاحی در زمانهای رشــد کرد و
کارخانهاش را ســاخت که رقبایی مثــل ارج و آزمایش
درگیر مدیریتهای دولتی پس از انقالب شده بودند و به
دلیل شرایط جنگ و تحریم ،واردات لوازم خانگی به ایران
به سختی انجام میشد .او توانست در چنین فضایی کار
خود را آغاز کند و در سال  ،1364در زمینی به مساحت
 5هزار متر مربع در جاجرود کارخانه امرسان را بسازد .او
کار را از هیچ و با کارگری در شرکتهای لوازم خانگی آغاز
کرد اما اکنون صاحب کارخانهای است که ظرفیت اسمی تولید در آن به  2500دستگاه در
روز میرسد .در مجموعه صنعتی امرسان بیش از  50نفر نیروی کارگری و  70نیر نیروی
ستادی فعالیت میکنند و در زمینه توزیع برای بیش از  500نفر فرصت شغلی فراهم شده
است 400 .شعبه هم خدمات پس از فروش امرسان را پوشش میدهند .در سال ،1395
شرکت امرسان بیش از  200هزار دستگاه یخچال و فریزر تولید کرد .سلطان حسین فتاحی
در سال  1336در شهر میانه آذربایجان شرقی متولد شد و  61سال سن دارد .او از کودکی
زندگی ســختی را پشت سر گذاشته و همیشــه برای رسیدن به زندگی بهتر و موفقیت
جنگیده است .در پنج سالگی پدرش را از دست داد و بعد از مدتی عمویش او و برادرش را
با خود به قائمشهر برد و آنها در کنار خانواده عمو بزرگ شدند .حسین در شش سالگی به
مکتب رفت و به دلیل شرایط شغلی عمویش ،دوره ابتدایی را در مراغه و در میانه تمام کرد
و بعد در سال  1349در تهران وارد هنرستان شبانهروزی آزمایش شد.

حمیدرضا هاشمینیا ،رئيسهیئت مدیره شرکت سام الکترونیک

علینقیخاموشی،پیشکسوتنساجی

حمیدرضا هاشــمینیا ،رئيــس هیئت مدیره
شــرکتهای تکوین الکترونیک ،سام الکترونیک و
سام ســرویس ،تولیدکننده و نماینده محصوالت
سامســونگ در ایران اســت .از این مدیر برتر در
سومین جشن امينالضرب با اهدای تندیس تقدیر
شــد .اکنــون او مدیر مجموعهای به وســعت 25
هکتار اســت که  2500نفر به طور مستقیم در آن
مشغول به کارند .مجموع تولید ساالنه شرکتهای
تحت مدیریت هاشــمینیا به  2میلیون دستگاه میرسد .او همکاری با شرکت
کرهای سامسونگ را در دهه  70خورشیدی آغاز کرد .در سال  ،75کارخانه سام
الکترونیک را در کیلومتر  14جاده کرج ســاخت .او در سال  95یعنی  20سال
بعد ،در مراسمی از خطوط جدید تولید یخچال فریزر سامسونگ رونمایی کرد.
شرکتهای حمیدرضا هاشــمینيا از نمونههای موفق همکاری با شرکتهای
خارجی به شــمار میرود .ظرفیت اسمی تولید یخچال و فریزر در مجموعههای
مدیریتی او به  1500دســتگاه در روز میرسد و هماکنون  800دستگاه در روز
تولید میشــود .تشدید تحریمهای آمریکا و دشواری ارتباط با شرکای خارجی،
کسب وکارهایی مثل سام سرویس را به شدت تحت تأثیر قرار داده است ،با این
حال هاشمینیا در یادآوری مشکالت تولید به مشکالت انتقال ارز و وامهای گران
یکند.
بانکها اشاره م 

علینقی خاموشی از جمله فعاالن اقتصادی بود که به
عنوان نماینده امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقالب
اسالمی همراه با مرحوم عســگراوالدی ،عالینسب و
کارآفرین نیکوکار عال میرمحمدصادقی به اتاق بازرگانی
آمد .خاموشــی در ســال  1318در مشهد به دنیا آمد
و در خانوادهای مذهبی و سیاســی رشد کرد .پدر او از
کسبه متوسط بازار تهران و معتمد همه بود .خاموشی
در جوانی به تحصیل در رشته پزشکی عالقه داشت اما
نتوانست در کنکور ورودی این رشته قبول شود .او پس از این به سراغ کارهای صنعتی
رفت .مدتی در کارخانه نســاجی مقدم کار کرد و بعد به سربازی رفت .پس از سربازی
تصمیم گرفت برای تحصیل به انگلستان برود و در رشته نساجی درس بخواند .این دوره
باعث شد او به مهندس نساجی تمامعیاری تبدیل شود .خاموشی عالوه بر تحصیل و کار
اقتصادی به سیاست هم عالقه داشت .همین پای او را به موتلفه اسالمی باز کرد و باعث
آشنایی او با اشخاصی مثل مهندس بازرگان ،شهید بهشتی ،شهید مطهری و مرحوم
سحابی شد .علینقی خاموشی سرانجام با پیروزی انقالب اسالمی فعالیتهای سیاسیاش
را توســعه داد اما در ســال  ،1364در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت كرد و در دور اول
به عنوان رئيس اتاق انخاب شــد .او  27سال در این سمت ماند .او در مجلس شورای
اسالمی ،دوره چهارم ،هم نماینده مردم تهران بود .از خاموشی به دلیل فعالیت در صنعت
نساجی به عنوان پیشکسوت با اهدای نشان و لوح امينالضرب تقدیر شد.

سفال تا چینی

تولیدمشترک
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جنگ برای تولید

مهندس انقالبی

محمدجواد ظریف وزیر امور خاجه تنها برگزیدهای بود که از انتخاب خود خبر نداشت .در پایان
جشن ظریف برای اهدای جوایز به روی سن فراخوانده شد اما در زمان اعالم نام برگزیده تندیس
امینالضرب ،نام او بود که در تاالر وحدت طنینانداز شد.

اکبر ابراهیمی ،رئيسهیئت مدیره پاکشوما

ابوالقاسممرتضوی ،بنيانگذار کارخانه آرد ستاره

اکبر ابراهیمی در سال  1323در شهر تهران
و در خانوادهای مذهبــی به دنیا آمد .او از دوران
نوجوانــی به دلیل شــرایط اقتصــادی خانواده
و کمــک به پــدرش وارد بازار کار شــد .در 17
سالگی به فعالیتهای صنعتی رو آورد و در سال
 1354مجموعه صنعتی پاکشوما را برای تولید
سشویی نیم هاتوماتیک راهاندازي
ماشینهای لبا 
کــرد .این کارخانه در طول بیــش از چهار دهه
فعالیت همیشــه در تولید لوازم خانگی جزو برندهای اصلی کشور به شمار
رفته است .ماشین ظرفشویی ،مایکروفر ،جاروبرقی ،کولر آبی و گازی و حتی
یخچال ساید بای ساید از دیگر محصوالت این کارخانه است .در سال ،1376
ساختار مدیریتی پاکشوما کمی تغییر کرد و حمید ابراهیمی فرزند اکبر به
مدیریت کارخانه رســید .این مدیر جدید و جوان کارخانه را به مجموعهای
صنعتی و عظیم تبدیل و آن را به قم منتقل کرد .در کنار فعالیتهای صنعتی
و تأســیس و راهاندازيیکی از بزرگتریــن کارخانههای تولید لوازم خانگی
در کشــور ،اکبر ابراهیمی از بزرگترین نیکوکاران کشــور به ویژه در زمینه
مدرسهســازی است .او تاکنون بیش از  100مدرسه در سراسر ایران ساخته
است و همیشه بخشی از درآمد خود را از جوانی صرف امور خیریه و پرداخت
خمس و زکات کرده است.

ابوالقاســم مرتضوی ،مردی است که کارخانه آرد
ســتاره را در جاده قدیم کرج بنیان گذاشت و اکنون
مدیریت آن را به فرزندانش ســپرده است .میگوید
زمانی که فرزندان بعضی از ایران میرفتند ،پسر من
بازگشــت و به جبهه رفت .قاسم خود از نوجوانی در
مغازه داییاش کار میکرد که از فروشندگان سرشناس
حبوبات در تهران بود .با توجه به استعداد باالیی که
در تشخیص انواع گندم داشت ،خیلی زود در تجارت
غالت پیشــرفت كرد .قاسم تقریباً  10ســال پیش پدرش کارکرد که تجارتخانه
داشــت .او سرانجام در اوج جوانی تصمیم گرفت از بافت سنتی تجارتخانههای آن
زمان فاصله بگیرد و با واردات ماشینآالت مدرن تولید صنعتی آرد را آغاز کند .در آن
زمان که حتی تهران برق نداشت ،قاسم مرتضوی برای تأمین برق کارخانه ،دو موتور
برق انگلیســی خرید .او پس از مدتی تصمیم گرفت یک کارخانه تولید خوراک دام
ایجاد کند .او در توافق با آلمانیها برای راهاندازيخط تولید خوراک دام به ظرفیت
 300تن برنامهریزی کرد و نام کارخانه جدید را اشــترن گذاشت که به زبان آلمانی
یعنی ستاره .پس از این کارخانه مرتضوی به فکر تأسیس مرغداری صنعتی افتاد و
تجهیزات الزم را هم برای این کار تهیه کرد .با این حال توسعه بیشتر فعالیتهای
صنعتی او به دلیل تحوالت سیاسی اواخر دهه  50ناتمام ماند .از این فعال اقتصادی
باسابقه در سومین جشن امينالضرب با اهدای نشان و لوح امينالضرب تقدیر شد.

لئون آهارونیان ،مدیرعامل شرکت ستی ،پیشکسوت صنعت حمل و نقل در ایران

جواد ظریف ،وزیر امور خارجه

لئــون آهارونیان از پیشــگامان صنعت حمل و نقل
در ایران ،در ســومین جشن امينالضرب با اهدای لوح و
نشــان مورد تقدیر قرار گرفت .او روی سن آمد و گفت
دوســتانش که به آمریکا مهاجرت کردهاند به خودشان
میگویند سوپرمن ،چراکه باید مداوم به سوپرمارکت بروند
و خرید کنند! او ادامه داد« :ســوپرمن ،منم که در اینجا
کار میکنم ».آهارونیان از جمله فعاالن اقتصادی قدیمی
است که قرار را بر فرار ترجیح داده است .او سالهاست در
ایران کار میکند و هنوز هم اعالم میکند که قصد رفتن ندارد .آهارونیان درسال  1309در
روستای هفتوان در شهرستان سلماس به دنیا آمد .او در هنرسرای عالی ،دانشگاه امیرکبیر
کنونی ،تحصیل کرد و درآزمایشگاه خاکشناسی وزارت کشاورزی ،با ماهی  480تومان
حقوق استخدام شد .آهارونیان درسال  1347پس از  12سال کار دولتی استعفا داد و به
طور تماموقت در شرکت ستی مشــغول به کار شد .او در همین سالها با میتسوبیشی
قراداد کار بست تا دستگاههای گازسوز تولید برق را از بنادر جنوب کشور به محل ساخت
نیروگاهها منتقل کند .پس از آن سال شرکت آهارونیان رو به توسعه گذاشت .شرکت ستی
که بیش از  60سال است در زمینه حمل و نقل فعالیت میکند ،پروژههای عظیم انتقال
تجهیزات در کشور را مدیریت کرده است .آهارونیان با وجود بیش از  90سال سن هنوز به
کار اقتصادی میپردازد .او از سال  59تا  65عضو شورای خلیفهگری ارامنه بود و همچنين
در برقراری اولین خطوط هوایی ایران و ارمنستان ،نقش مهمی ایفا کرد.

در دومین جشن امینالضرب ،محمدجواد ظریف
وزیــر امور خاجه تنها برگزیدهای بود که از انتخاب
خود خبر نداشــت .در پایان جشــن ظریف برای
اهدای جوایز به روی سن فراخوانده شد اما در زمان
اعالم نام برگزیده تندیــس امینالضرب ،نام او بود
که در تاالر وحدت طنینانداز شد .هرچند ظریف
از فعاالن اقتصادی در کشــور به شمار نمیآمد اما
به دلیل آثار اقتصادی برجام از سوی داوران بخش
خصوصی مورد تحســین و تقدیر قرار گرفت .محمدجواد ظریف در خانوادهای
بازاری در تهران به دنیا آمد .او ســالها نماینده ایران در سازمان ملل متحد بود
و هر زمان که در وزارت امور خارجه کار نمیکرد ،مشغول انتقال دانش خود در
دانشگاه به دانشجویان بود .ظریف پس از اتمام تحصیالتش در دبیرستان علوی با
ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و تا سال  1356دیپلم خود را در کالج مقدماتی
سانفرانسیسکو گرفت .او بعدها در دانشگاه دنور تحصیل کرد و از سال  57تا ،59
مشاور سرکنسولگری ایران در آمریکا بود .محمدجواد ظریف طی پنج سال گذشته
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات با  5+1بسیار تالش کرد که از جمله آثار آن ،حذف
تحریمهای شورایامنیت و بهبود روابط تجاری شرکتهای بخش خصوصی ایرانی
بــود .با وجود این تالشها اما اقدام غیرقانونــی آمریکا در خروج از برجام امکان
استفاده از فرصتهای اقتصادی را از ایران سلب کرد.

کارآفرین مدرسه ساز

سوپرمن ،منم!

مردی با آرزوهای صنعتی بزرگ

تقدیر از آقای وزیر
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نگـاه
منصوره اتحادیه ،استاد دانشگاه

علیاصغرسعیدی،پژوهشگراقتصادی

منصوره اتحادیه از تاریخنویسان ایراني است که در
دومین جشن امينالضرب به دلیل سالها فعالیت در
تاریخ اقتصاد مورد تقدیر قرار گرفت .از او مقاالت علمی
و پژوهشی ارزشمندی منتشر شده است .اتحادیه در
ســال  1312در تهران متولد شــد .پدرش از تجار
آذربایجان و مــادرش از خاندان قاجار بود .کودکی او
در سالهای اشغال ایران توسط قوای متفقين گذشته
است .منصوره اتحادیه برای تحصیل به انگلستان رفت
و در رشته تاریخ درس خواند .او در سال  1335فوق لیسانس گرفت و پس از بازگشت
به ایران ،در دانشگاه تهران به عنوان مربی استخدام شد .او چند سال بعد برای تحصیل
در مقطع دکتری به انگلیس بازگشت و در سال  1358مدرک خود را گرفت و به ایران
آمد .اتحادیه در سال  1378پس از سالها تحقیق و تدریس تاریخ بازنشسته شد اما
از پژوهش دست نکشید .از آثار او میتوان به کتاب «تاریخ غفاری» اشاره کرد که در
همکاری با سیروس سعدوندیان نوشته شده است .منصوره اتحادیه خود در یکی از
مصاحبههایش گفته« :هرکسی که تاریخ میداند باید بنویسد وگرنه چگونه آنچه را یاد
میگیرد به دیگران انتقال دهد؟ تدریس به تنهایی کافی نیست و هر مقاله یا کتابی که
تاریخپژوه مینویسد آموزنده است .بنابراین تدریس و تحقیق باید همزمان پیش برود.
اما ک ً
ال کار من تاریخ است و کار دیگری هم برای خودم تصور نکردهام .کتابهایی هم
که نوشتم همه درباره تاریخ است».

کارآفرینــان و صنعتگران عصر پهلــوی دوم،
موضوع اصلــی پژوهشهای علیاصغر ســعیدی
است .او به دلیل انتشار چهار اثر شایسته که زندگی
و کســبوکار صنعتگران دهه  40به بعد را روایت
میکرد ،در اولین جشن امينالضرب با اهدای نشان
و لوح امينالضرب تقدیر شــد .علیاصغر سعیدی،
استاد دانشگاه تهران و جامعهشناس اقتصادی ،در
سال  1336در محله گرگان تهران به دنیا آمد و در
مدرســه امید فردا و معرفت تحصیل کرد .او تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته
جامعهشناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرد و در سال  1371برای ادامه تحصیل
به انگلستان رفت و در کالج رویال هالووی لندن در رشته جامعهشناسی اقتصادی
فارغالتحصیل شد .عنوان پایاننامه او ،شناخت موانع جامعهشناختی توسعه اقتصاد
بازار در ایران بود .سعیدی از سال  78تا  ،82در مقام همکار تحقیقاتی در زمینه
تاریخ شفاهی اقتصادی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن فعالیت
میکرد .کتابهای سرمایهداری خانوادگی الجوردی و الجوردیان ،بنیانگذاران
گروه صنعتی بهشهر ،زندگی و کارنامه رحیم متقی ایروانی ،بنيانگذار کفش ملی،
زندگی و کارنامه اقتصادی حاج محمدتقی برخوردار بنيانگذار شرکت صنعتی
پارس الکتریک و پارس توشیبا ،و زندگی و کارنامه علی خسروشاهی ،بنيانگذار
گروه مینو ،از جمله آثار علیاصغر سعیدی است.

رضا نیازمند ،بنيانگذار سازمان گسترش صنایع ایران

عزتاهلل فوالدوند ،مترجم

رضا نیازمند کارآفرین نبــود اما خدمات او زمینه
رویش هزاران کارآفرین ایرانی را فراهم کرد .نیازمند که
نــام او با صنعت گره خورده اســت ،مردی با آرزوهای
بزرگ و همت عالی برای اقتصاد ایران بود .او که فرزند
یک تاجر همدانی بود ،در ششســالگی وارد مدرسه
صفوی شــد و در آنجــا تحصیل کــرد .او در آمریکا
تحصیالت عالی را ادامه داد و در بازگشــت به ایران با
ابوالحسن ابتهاج ،پایهگذار برنامهریزی توسعه آشنا شد.
این آشنایی مسیر زندگی او را تغییر داد و دانش او را به خدمت شکوفایی صنعتی ایران
درآورد .یکی از مهمترین تحوالت دهه  ،40تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران بود که زمینه ایجاد صنایع بزرگی را در کشور فراهم کرد .نیازمند که از ستونهای
گروه عالیخانی ،وزیر اقتصاد وقت بود ،تأســیس چهار کارخانه اراک ،ماشینســازی
تبریز ،آلومینیوم اراک و تراکتورســازی تبریز را در کارنامهاش ثبت کرده است .شرح
آنچه رضا نیازمند برای صنایع ایران انجام داده ،مثنوی هفتاد من کاغذ ميشود .این
مدیر وطنپرست ،حتی حاضر به خروج از ایران پس از پیروزی انقالب نبود با اینکه
شرکتهای خارجی مثل ولوو ،پیشنهادهای خوبی برای او داشتند .نیازمند سال گذشته
بدرود حیات گفت درحالیکه یادگار او یعنی ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ،از
آنچه نیازمند برایش برنامه داشت ،فاصلهای بسیار یافته است .از نیازمند در اولین جشن
امينالضرب با اهدای نشان و لوح امينالضرب در بخش خصوصی تقدیر شد.

عزتاهلل فوالدوند پس از  18سال کار در شرکت
ملی نفت ،به دلیل دریافت لوح تقدیر از مسئوالن
سابق در این شــرکت ،پس پیروزی انقالب زودتر
از موعد بازنشسته شــد .او پس از بازنشستگی ،به
خانهاش آمد و روزی دوازده ســاعت روی ترجمه
کتــب مختلف کار میکرد .فوالدوند که در ســال
 1314در اصفهان به دنیا آمده ،ســودای پزشکی
داشت اما فلسفه سرنوشت دیگری برای او رقم زد.
زندگی او پس از دو سال تحصیل پزشکی در فرانسه با خواندن کتاب «سختیهای
فلسفه» اثر راسل ،به طور کلی تغییر کرد .او با خواندن این کتاب خود را فردی
یافت که عاشــق فلسفه اســت .عزت اهلل پس از این به پدرش نامهای نوشت و
گفت عشقش را یافته و قصد دارد به آمریکا برود .پدر ،که به تحصیل او در رشته
پزشــکی اصرار داشت و خود قاضی دادگســتری بود ،در پاسخ برای او نوشت
فلسفه رشتهای شیرین اما بیحاصل است .فوالدوند پس از پایان تحصیل خود به
ایران بازگشت و به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمد .در مدتی که در دفتر
مرکزی کنسرسیوم نفت کار میکرد ،با طاهره صفارزاده همکار شد و با اصرار او
کار ترجمه را آغاز کرد .پافشاری صفارزاده به تولید ترجمه و تالیف آثار منحصر به
فردی توسط فوالدوند منجر شد .فردی که معتقد است هرچه بر سر ما میآید،
از علم ناقص است.

کار من تاریخ است

خادم صنعت
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دشمن علم ناقص

«خواب آشفته نفت» ،اثر دکتر محمدعلی موحد را میتوان از حیث تجربه نویسنده اثری منحصر به فرد در تاریخنویسی دانست .موحد خود از نزدیک در سالهای ملی شدن
صنعت نفت ،فضای این صنعت را لمس کرده بود و آثار نفت بر اقتصاد ایران را به خوبی میشناخت .مقاالت شمس تبریزی ،فصوص الحکم ،ترجمه چهار مقاله درباره آزادی
آیزایا برلین ،درسهایی از داوری نفت :ملی کردن و غرامت ،و در هوای حق و عدالت از دیگر آثار محمدعلی موحد است.

محمدعلیموحدنویسنده

موسي غنینژاد اقتصاددان

پژوهشگر همیشهبیدار نفت

موافق آزادی

محمدعلی موحد ،مورخ و نویسندهای که عمر
خود را بر ســر نگارش اثر ماندگار «خواب آشفته
نفت» گذاشت ،در سومین جشن امينالضرب از
سوی فعاالن بخش خصوصی تقدیر شد .در این
مراسم لوح و نشان امينالضرب به مردی اهدا شد
که در طول زندگی مشغلهای جز تحقیق ،تألیف و
ترجمه نداشت .محمد که در انگلستان تحصیل
کرده و در موزه بریتانیا بر روي نسخههای خطی
کار کرده بود ،پس از بازگشت به ایران عالوه بر وکالت ،به کادر حقوقی شرکت
ملی نفت ایران اضافه شد .او در آغاز تأسیس اوپک ،به مدت شش ماه معاونت
اجرایی این ســازمان را در ژنو بر عهده داشــت .دکتر موحد در کنار مشاغل
رسمی خود ،به تدریس حقوق مدنی و حقوق نفت در دانشکده حقوق تهران
هم میپرداخت« .خواب آشفته نفت» ،اثر دکتر محمدعلی موحد را میتوان
از حیث تجربه نویســنده اثری منحصر به فرد در تاریخنویسی دانست .موحد
خود از نزدیک در ســالهای ملی شــدن صنعت نفت ،فضای این صنعت را
لمس کرده بود و آثار نفت بر اقتصاد ایران را به خوبی میشــناخت .مقاالت
شمس تبریزی ،فصوص الحکم ،ترجمه چهار مقاله درباره آزادی آیزایا برلین،
درسهایی از داوری نفت :ملی کردن و غرامت ،و در هوای حق و عدالت از دیگر
آثار محمدعلی موحد است.

موســي غنینژاد که در ســال  1330در تبریز
متولد شــد ،اقتصاددان برجسته ایرانی است .او در
ســال  1352برای تحصیل در رشته اقتصاد راهی
فرانسه شد .او در دانشــگاه سوربن تحصیل کرد،
در رشــته اقتصاد توسعه دکتری گرفت و تحصیل
در رشته معرفتشناسی اقتصاد در مقطع دکتری
را نیمهتمام گذاشــت و به ایران بازگشت .غنینژاد
از سال  68تا  ،90به عضویت هیت علمی دانشگاه
صنعت نفت درآمد و یک سال هم استاد مدعو دانشگاه پاریس بود .موسی غنینژاد
از جمله اقتصاددانانی است که سالها درباره آثار نامطلوب ضعف بخش خصوصی
هشدار داده است .از منظر این اقتصاددان لیبرال ،گستردگی بخش دولتی ،مقررات
متعدد و غیرشــفاف و فضای ناامن کســبوکار تیش ه به ریشه بخش خصوصی
است .طی سالهایی که غنینژاد نسبت به آسیبهای تضعیف بخش خصوصی
سخن میگوید ،بخش دیگری در اقتصاد جان گرفته که عرصه را به شدت برای
کارآفرینان تنگ کرده است .این بخش یا همان خصولتیها هم از انتقاد غنینژاد
در امان نماندهاند و او بارها نســبت به لزوم کنترل نیروهای ناشناخته در اقتصاد
گفته اســت .جامعه مدنی ،آزادی ،اقتصاد و سیاست ،اقتصاد و دولت در ایران و
اندیشه آزادی ،و نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر ،از آثار دکتر
موسی غنینژاد است.

مژده مهدوی ،نویسنده و نوه محمدحسین امینالضرب

علیرضا بختیاری ،مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد

مژده مهــدوی ،از نوادگان حاج محمدحســین
امينالضرب و فرزند دکتر اصغر مهدوی است .مژده
مهدوی ،در نخستین جشن امينالضرب با اهدای لوح
و نشــان امينالضرب از سوی بخش خصوصی مورد
تقدیر قرار گرفت .او لیسانس مدیریت بازرگانی دارد
و اکنون اســناد و مدارکی را که از حاج محمدحسن
و حاج محمدحســین امينالضرب باقی مانده برای
چاپ به عنوان مطالب تاریخی تجاری آماده میکند.
به اهتمام مژده مهدوی ،دهمین جلد اســناد اســتان مازندران با توجه به اســناد
امينالضرب آماده و به چاپ رسیده است .اسناد تجاریاي که توسط مژده مهدوی
بررسی و چاپ میشود ،بیشتر راوی تاریخ تجارت از خالل نامهنگاری کارگزاران در
شهرستانهای مختلف با امينالضرب است .مژده مهدوی درباره پدربزرگش میگوید
«حاج محمدحسین خیلی عالقه داشت که فرزندانشان در علم تخصص پیدا کنند،
همه پسرهایشان دنبال کار علمی رفتند .دکتر اصغر و دکتر یحیی مهدوی ،كه از
اساتید دانشــگاه تهران بودند ،در دهه هشتاد در حدود نودسالگی فوت کردند .اما
متاسفانه جد و پدربزرگم ،در حدود  ۶۰سالگی فوت کردند» .به گفته مهدوی «تنها
ارگانی که به امینالضربها پرداخته ،اتاق بازرگانی است .اما سازمانهای دیگری مثل
اداره برق یا خود مجلس هم باید به این شخصیتها بپردازند .فقط نباید اتاق بازرگانی
پرچمدار باشد .چراکه اینها کارشان تنها تجارت نبوده ،با مردم آمیخته بودهاند».

از روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان صدای فعاالن
اقتصادی و بخش خصوصی کشور یاد میشود .در
نخستین جشــن امينالضرب از علیرضا بختیاری
مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد با اهدای نشان
و لوح امينالضرب از سوی فعاالن بخش خصوصی
تقدیر شد .روزنامه دنیای اقتصاد از جمله رسانههای
موفق در حوزه اقتصادی اســت .علیرضا بختیاری
مدیر مسئول این روزنامه ،از مدیران وزارت صنایع
در دهه  70بود که کار مطبوعاتی خود را از سال  1369آغاز کرد .بختیاری درباره
انتشار روزنامه گفت« :علت اینکه این روزنامه را منتشر کردم ،این بود که ما اساساً
یک روزنامه اقتصادی که دارای یک تفکر اقتصادی ،دیدگاه مشخص در بحثهای
اقتصادی و یک انسجام فکری باشد نداشتیم .احساس میکردم که جای چنین
روزنامهای خالی است .بخش خصوصی در روزنامه دنیای اقتصاد خیلی پررنگ
اســت و وجود روزنامه به این بخش متکی اســت که میتواند به روزنامه دوام و
قــوام بدهد و نقطه اتکای دیگر ما هم خریداران روزنامهاند ».با این ایده بود که
در سال  ،1381علیرضا بختیاری امتیاز روزنامه دنیای اقتصاد را گرفت و سه ماه
بعد آن را منتشر کرد .از دیگر عوامل پیشرو بودن این روزنامه در فضای اقتصاد
کشور ،سردبیری علی میرزاخانی اســت که از آغاز انتشار در کنار گروه دنیای
اقتصاد بوده است.

یادگار امینالضرب

روزنامهای در خدمت اقتصاد
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نگـاه

جشن امينالضرب پیوندهای کارآفرینان را محکم میکند
حمایت علنی از بخش خصوصی دشوار است
امينالضرب شــخصیتی تجاری بود که تنها در ابعاد فعالیتهای بازرگانیاش نمیگنجید .مروری کوتاه بر
زندگی او نشان میدهد که پژوهشگران در بررسی امينالضرب تا چه اندازه با شخصیتی چندبعدی ،پیچیده
و البته اجتماعی روبهرو بودهاند .اکنون بیش از ســه سال است که اتاق بازرگانی تهران ،با برگزاری جشن
امينالضرب ،یاد و خاطره این شخصیت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی معاصر را زنده کرده و با نام امينالضرب
از کارآفرینان ،پژوهشــگران حوزه کارآفرینی و شخصیتهای خادم به جامعه کارآفرینی تقدیر میکند.
علیاصغر سعیدی ،از دارندگان لوح و نشان امينالضرب که به پاس سالها مطالعه بر زندگی کارآفرینان عصر
پهلوی به او اهدا شده ،جشن امينالضرب را جایی برای تقویت پیوندهای کارآفرینان با یکدیگر و اثرگذاری
بیشتر آنها بر سیاستهای اقتصادی میداند .انتخاب برگزیدگان توسط فعاالن و کارآفرینان از نظر سعیدی،
از نقاط قوت جشن امينالضرب است .او در گفتوگو با آیندهنگر ابراز امیدواری میکند که دیگر افراد از جمله
فعاالن در اتاق بازرگانی و دولتمردانی که به کمک بخش خصوصی آمدهاند هم ،بیشتر موردتقدیر قرار بگیرند.
هرچند در این زمانه ،حمایت علنی از بخش خصوصی بسیار دشوار است.

امينالضرب،
شخصیتیملی،
صنعتی و تجاری
است که طی این
جشن به فضای
کارآفرینی کشور
بیشترشناسانده
میشود.
امينالضرب
شخصیت
اجتماعی و
دیدگاههایی خاص
درباره پیشرفت
کشور داشت و
جهاندیده بود
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سه دوره است که در جشن امينالضرب از کارآفرینان ایرانی
تقدیر میشود .باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی ،مسائل داخلی و
تشدیدفشارهایبینالمللی،برگزاریچنینمراسمیراتاچهاندازه
اثربخش میدانید؟ در واقع در زمانی که کارآفرینان و صنعتگران با
چالشهای بسیار دست و پنجه نرم میکنند ،امينالضرب تا چه
اندازه مؤثر است؟

در این مراسم گروههای همسود گرد هم میآیند و این دولت نیست که
کسی را از بین آنها به عنوان برگزیده انتخاب میکند .درواقع در جشن
امينالضرب ،خود کارآفرینان شــخصی که باید تقدیر شود را انتخاب
میکنند و این ارزش بسیاری دارد .اگر دولت در انتخاب کارآفرین نمونه
در این مراســم دخالت میکرد ،جشن امينالضرب به دیگر مراسمها
مثل انتخاب صادرکننده نمونه شباهت مییافت که اثری بر همبستگی
بیشتر فعاالن بخش خصوصی نداشت .انتخاب کارآفرین برگزیده توسط
دیگر کارآفرینان پیوندهای آنان را تقویت میکند.

در گذشته جوایزی برای کارآفرینی وجود نداشت .البته جوایزی بود
که به شایستهترین بازرگان داده میشد و حاج سید محمود الجوردی
و دکتر رضا تهرانچی بنیانگذار شرکت ویتانا از برندگان آن بودند .اما
این جوایز هیچگاه به طور مستمر به کارآفرینان داده نشد و برگزاری
جشنوارههای آن ادامه پیدا نکرد.

به نظر من ضعــف تاریخی بخش خصوصی ایران ،نرســیدن به
خودآگاهی یا عدم تکمیل این فرایند اســت .هرچقدر فعاالن بخش
خصوصی از مســیر اتاق بازرگانی منافع خود را دنبال کنند و کمتر
به دنبال کانالهای شــخصی و خصوصی برونــد ،اثرگذاری آنها بر
سیاســتهای اقتصادی بیشتر اســت و بخش خصوصی گستردهتر
میشود .هرچند در زمانه کنونی کارآفرینان ما با مشکالت زیادی دست
و پنجــه نرم میکنند ،اما امينالضرب آنها را دور هم جمع میکند.
اگرچه ممکن است یک مقام بلندپایه دولتی جوایز آنها را اهدا کند
اما مهم این اســت که کارآفرینان در بخش خصوصی برگزیدگان را
یکنند.
انتخابم 

تشویق در همه زمینهها اعم از اقتصادی و علمی ،انگیزهبخش بوده
اســت .برای مثال در زمینه رشد علمی ،جوایزی مثل نوبل از جمله
نوبل اقتصادی به کمک آمده و به رونق عمل کمک کرده اســت .در
واقع تشــویق یکی از راههای پیشرفت است ،و هر نوع تشویقی برای
کارآفرینان ،میتواند به پیشــرفت آنان کمک کند .بنابراین جشــن
امينالضرب به عنوان اولین جایزه خصوصی برای تشویق کارآفرینان
و صنعتگران در کشور ،به طور حتم بر روند فعالیت آنان اثر میگذارد.
تقدیر از کارآفرینان ایرانی چه سابقهای دارد؟

اکنون در آستانه برگزاری چهارمین جشن امينالضرب قرار
داریم .غیر از استمرار چه ویژگیهایی در این جشن میبینید که
باعث استقبال بیشتر کارآفرینان از آن میشود؟

به نظر من جایزه امينالضرب چنــد ویژگی دارد که به اثرگذاری
بیشتر آن منجر میشود .نکته اول اینکه شخص امينالضرب ،شخصیتی
ملی ،صنعتی و تجاری است که طی این جشن به فضای کارآفرینی
کشور بیشتر شناســانده میشود .امينالضرب شخصیت اجتماعی و
دیدگاههایی خاص درباره پیشرفت کشــور داشت و جهاندیده بود.
نزدیکی او به سید جمالالدین اسدآبادی ،چندبعدی بودن شخصیت
او را نشان میدهد .نکته دیگری که در جشن امينالضرب توجه بیشتر
کارافرینان را جلب میکند ،انتخاب کارآفرینان با داوری خودشان است.
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این نکتهای اســت که کارآفرینان هم به آن اشاره میکنند.
البته آنها موضوع را از زاویه دیگری میبینند .فکر میکنند که
به هرحال آنها دنبال کســب وکار خودشان هستند و راه رفع
مشکالت را پیدا میکنند اما امينالضرب یک دورهمی برای بخش
خصوصی است که در نهایت با تقدیر و تشکر تمام میشود .شما چه
نظری دراینباره دارید؟

نکته دیگر شاخصهای انتخاب کارآفرینان برتر است .البته
که اســامی بزرگی در بین کارآفرینان دیده شــده اما تاکنون با
نقدی نســبت به این انتخابها روبهرو شدهاید؟ به ویژه در مورد
کارآفرینهایباسابقهتروقدیمیتر؟

شما میتوانید به جشنوارههای دیگری که برای انتخاب برترینها
در حوزههای مختلف و تقدیر از فعاالن انجام شــده نگاه کنید .جشن

ضعف تاریخی بخش خصوصی ایران ،نرسیدن به خودآگاهی یا عدم تکمیل این فرایند است.
هرچقدر فعاالن بخش خصوصی از مسیر اتاق بازرگانی منافع خود را دنبال کنند و کمتر به دنبال
کانالهای شخصی و خصوصی بروند ،اثرگذاری آنها بر سیاستهای اقتصادی بیشتر است.

امينالضرب را با جشنواره فیلم فجر مقایسه کنید که همیشه نسبت
به انتخابها در آن انتقادهایی مطرح است .در طی سه برنامه گذشته
در انتخاب کارآفرین نمونه ،تقدیر از فعاالن فرهنگی عرصه کارآفرینی و
تقدیر از پیشکسوتان با هیچ انتقادی روبهرو نشدیم .به نظر من فرایند
انتخاب کارآفرین نمونه بسیار واقعی پیش رفته و داوران شاخصهای
خوبی را برای انتخاب کارآفرین نمونه در نظر گرفتند .باز هم اشــاره
میکنم که داوران از بیرون مجموعه در انتخابها دخالتی نداشتند و
کارآفرینان را کارآفرینان انتخاب کردند .بنابراین شاخصهای داوران
مورد انتقاد قرار نگرفته است و این نشان میدهد که سه دوره گذشته از
جشن امينالضرب ،دورههای موفقی بوده است .هرچند نمیتوان گفت
که دیگر نباید شاخصی را اضافه کرد .شاید بتوان شاخصهای دیگری
را به شــاخصهای کنونی برای انتخاب کارآفرین نمونه افزود .با این
وجود هیچ انتقادی در فضاهای دیگر مطرح نشد .در واقع این مراسم
چهرههایی را که در گمنامی کامل قرار داشتند و حتی همکارانشان از
آنها خبری نداشتند به جامعه نشان داد .این چهرهها همچنان فعالیت
میکردند اما شناختهشده نبودند .این آشنایی و تشویق و تحسین به
دیگران انگیزهای داد که ممکن اســت در دورههای دیگر دیده شوند
و انتخاب شــوند .این به نظر من از آثار جالب جشن امينالضرب بود.
درواقع کارآفرینان فهمیدند که فرایند کار و فعالیت اقتصادی آنها در
شرایطی مثل امروز دیده شده و اینکه تشویق میشوند ،هم برای خود
آنها و هم برای همکاران آنها ،انگیزهبخش و امیدآفرین است.
پس از برگزاری ســه دوره جشن امينالضرب و انتخابهای
فرهنگی و کارآفرینی داوران فکر میکنید کدامیک از بخشها باید
بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟

به نظر من ،از زمان حیات امينالضرب تا دوره کنونی ،شکافی بین
نسل امينالضرب و نسلهای بعدی ایجاد شده که باید برای پر کردن
آن بیشتر به تاریخ مراجعه کرد .در واقع تاریخ منبع اصیل پر کردن این
انقطاع نسلی است .در دورههای مختلف کارهای بسیاری برای شناخت
کارآفرینان دورههای گذشته انجام شده و توصیه من به برگزارکنندگان
جشــن امينالضرب این اســت که به این پژوهشها مراجعه كنند و
کسانی را که طی سالها برای توسعه کارآفرینی یا کمک به کارآفرینان
تالش کردهاند و خدماتی انجام دادهاند به جامعه بشناسانند .این تالش
در سه مراسم قبلی انجام شده و برای مثال در دوره اول ،دکتر نیازمند
را به عنوان شخصیتی دولتی که به صنعت و بخش خصوصی بسیار
خدمت کرده بود معرفی و از او تقدیر کردند اما به نظر میرسد ،بهتر
نسلی ایجادشده تا اندازهای
است این بخش را پررنگتر کنند تا شکاف
ِ
حل و فصل شود .چهرههایی مثل عبدالحسین نیکپور ،قاسم الجوردی
و ...خدمات زیادی به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ارائه کردند که
شناســاندن آنها هم قوت قلبی برای دیگرانی است که در اتاقهای
بازرگانی سراسر کشور فعالیت میکنند .هرچند در این زمینه معذورات
و مالحظات اعضای اتاق بازرگانی را درک میکنیم اما توصیه من این
است که تا جای ممکن چنین افرادی هم دیده شوند.
شاید بعضی افراد در بدنه دولتها هم در بین خادمان به جامعه
کارآفرینی قرار بگیرند .فکر میکنید در شرایط کنونی بتوان کسی
را در دولت پیدا کرد که به واقع به بخش خصوصی خدمت کند و
با وجود فعالیت در دولت افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد
را دنبال کند؟

پیدا کردن چنین شخصیتی به نظر من بسیار سخت است .شاید
بتوان به افرادی مثل مهندس جهانگیری یا مهندس زنگنه اشاره کرد.

افراد شایستهای وجود دارند که به نقش کارآفرینان و بخش خصوصی
در اقتصاد کشــور به طور ویژه توجه کردهاند با این حال معذوراتی در
ایــن بین وجود دارد .من تاکید دارم که حتماً به این نکته در مطلبی
که مینویسید اشاره کنید ،.طی سالها برخی از روشنفکران چپگرا
سیاســتهای نئولیبرالیســتی را نقد کردند و این نقدها را در پیش
گرفتند و ادامه دادند .همین مسئله سیاستمداران را بسیار مالحظهکار
کرده است که حتی از حمایت علنی بخش خصوصی دست بردارند.
این درحالی است که ما در کشورمان هیچ راهی غیر از تقویت بخش
خصوصی واقعی برای توســعه نداریم .حتی بعد از جریانانت اخیر در
کشــور و اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در آبانماه ،مقام رهبری
با تولیدکنندههــا مالقات کردند و به قوه قضاییه هم گفتند که همه
مشکالت را بر سر تولیدکنندهها نباید ریخت .این نشاندهنده توجه
ویژه به مسئله امنیت در اقتصاد است .به قول یکی از فعاالن اقتصادی،
اقتصاد بسیار ترسو و بزدل است و این یک مسئله طبیعی است .اقتصاد
به امنیت نیاز دارد .نکته دیگر اینکه عدم امنیت باعث میشود حتی
دولت هم نتواند سیاستهایش را پیش ببرد .من فکر میکنم افرادی
که بیشترین همکاری را با بخش خصوصی داشتند ،مستوجب تقدیر
و تشویقاند ،اما پیدا نکردن چنین شخصی در این روزگار ،نشاندهنده
این نیست که چنین فردی وجود ندارد .جو کنونی ،جوی است که افراد
به راحتی نمیتوانند حمایت خود را از بخش خصوصی علنی کنند .در
بیشــتر دورهها به جز دورههایی خاص مثل دوره وزارت عالیخانی و
گروهش که راهحل مشکالت کشور را در تقویت بخش خصوصی دیدند
و به دنبال صنعتی کردن کشور رفتند ،چنین جوی وجود داشته است.

طی سالها برخی
از روشنفکران
چپگرا
سیاستهای
نئولیبرالیستی
را نقد کردند
و این نقدها را
در پیش گرفته
و ادامه دادند.
همینمسئله
سیاستمداران را
بسیارمحافظهکار
کرده است که حتی
از حمایت علنی
بخشخصوصی
دست بردارند

وقتی در دورههای استثنا زندگی نمیکنیم ،بخش خصوصی
باید چه کند؟

زمانی که چنین فضایی در دولت وجود ندارد ،بخش خصوصی نباید
منتظر یک قهرمان در این بخش بماند .فعاالن بخش خصوصی باید اتحاد
خود را بیشتر کنند تا بتوانند بر سیاستهای اقتصادی اثر بگذارند.

نکتههایی که باید بدانید
[جشن امينالضرب چهرههایی را که در گمنامی کامل قرار داشتند و حتی سایر همکارانشان
از آنها خبری نداشتند را به جامعه نشان داد .این چهرهها همچنان فعالیت میکردند اما
شناختهشده نبودند .این آشنایی و تشویق و تحسین به دیگران انگیزهای داد که ممکن است
در دورههای دیگر دیده شوند و انتخاب شوند.
[توصیه من به برگزارکنندگان جشن امينالضرب این است که به این پژوهشها مراجعه
كنند و کسانی را که طی سالها برای توسعه کارآفرینی یا کمک به کارآفرینان تالش کردهاند و
خدماتی انجام دادهاند به جامعه بشناسانند.
[جو کنونی ،جوی است که افراد به راحتی نمیتوانند حمایت خود را از بخش خصوصی علنی
کنند .در بیشتر دورهها به جز دورههایی خاص مثل دوره وزارت عالیخانی و گروهش که راهحل
مشکالت کشور را در تقویت بخش خصوصی دیدند و به دنبال صنعتی کردن کشور رفتند،
چنین جوی وجود داشته است.
[اگر دولت در انتخاب کارآفرین نمونه در این مراسم دخالت میکرد ،جشن امينالضرب به
دیگر مراسمها مثل انتخاب صادرکننده نمونه شباهت مییافت که اثری بر همبستگی بیشتر
فعاالن بخش خصوصی نداشت .انتخاب کارآفرین برگزیده توسط دیگر کارآفرینان پیوندهای
آنان را تقویت میکند.
[بخش خصوصی نباید منتظر یک قهرمان در این بخش بماند .فعاالن بخش خصوصی باید
اتحاد خود را بیشتر کنند تا بتوانند بر سیاستهای اقتصادی اثر بگذارند.
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امروز نیز به گمانم رسالت بزرگی بر دوش همه ماست ،رسالت اینکه نگذاریم این آتش درونی و این نیروی بس
عظیم و اصیل که عشق به ساختن و آفریدن و پیشرفت و توسعه میهن و آرامش و آسایش مردم است خاموش شود
و منافع کوتاهمدت و سودانگاری موقت جایگزین این آرمانها در فضای ذهنی و واقعی جامعه شود.

نگـاه

آتشی در سینه دارم

عشق و  سختیهای کارآفرینی

محسن خلیلی
بنیانگذار بوتان

توسعه ،صنعت ،کارآفرینی و ...کلمات و عباراتی بی جان و بی روح
و بیرونی نیستند و با حامالن واقعی این مفاهیم رابطه عمیق و درونی
و شاید یگانگی دارند .به طوری که نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا
كرد .این مفاهیم ،در من صنعتگر ،مفاهیمی زنده و حی و حاضرند و
با تمامیت وجود من نوعی ،گره خوردهاند.
در تمامی عمــرم و از همان دوران کودکی و نوجوانی عاشــق
ســاختن بودم .در کارگاه کوچکم در محوطه خانه پدری با ابزاری
که گردآورده بودم ،به اندازه دانشم وسایل مختلف میساختم ،عاشق
ساختن و خلق کردن و فرارفتن از آنچه هست ،بودم .اولین آشناییام
با وسایل صنعتی مثل موتور برق در همین خانه پدری بود.
«ج َنم» و طبیعت فردی در
بنابراین این عشق و عالقه عالوه بر َ
تربیت خانوادگیام ریشه داشت .چشم که باز کردم خودم را زیر سایه
پدری یافتم که آرام و قرار نداشت .پدری که شغل معلمی را رها کرده
و به سوی صنعت رفته بود و با اندک پسانداز مادرم کارگاهی را اجاره
و شروع به تعمیر موتورهای سنگین کرده بود .رفتهرفته کار و بارش
گرفته بود و دیگر نه او شب و روز داشت و نه ما .به مدیریت و ریاست
اداره برق پایتخت رسید و...
با فارغالتحصیلی از دانشــگاه ،پدرم ضمن درخواست همکاری،
کسب و کاری را پیشنهاد کرده بود که خود او در سفر به آبادان برای
تأسیس کارخانه سیمان شناخت ،و من نیز با آن در هنگام بازدید و
کارآموزی کوتاه در پاالیشگاه آبادان و آشنایی با انرژی عظیمی که
بهصورت گاز همراه نفت از خطه خوزســتان میسوخت آشنا شدم
یعنی «صنعت گاز».
پدرم گفت آیا حاضری با من همکاری کنی و استفاده از گاز مایع

نکتههایی که باید بدانید
[پدرم ضمن درخواست همکاری ،کسب و کاری را پیشنهاد کرده بود که خود او در
سفر به آبادان برای تأسیس کارخانه سیمان شناخت ،و من نیز با آن در هنگام بازدید و
کارآموزی کوتاه در پاالیشگاه آبادان و آشنایی با انرژی عظیمی که بهصورت گاز همراه
نفت از خطه خوزستان میسوخت آشنا شدم یعنی «صنعت گاز».
[همین نیرو که در قالب عشق به میهن و مردم و سعادت و رستگاری ملی قابل تأویل
و تعریف است مرا در سختترین شرایط و دشوارترین لحظات از مصادرهها و دادگاهها و
 ...در پناه خود داشته و بر تداوم راه خدمتگزاری به جامعه مؤمنتر کرده است.
[باید با ثبت و بازخوانی زندگی فعاالن برجسته اقتصادی و صنعتی و تجلیل و
گرامیداشت آنان ،آنچنان که خوشبختانه اکنون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
نالضرب پرچمدار آن شده است ،این راه را روشن نگاه
کشاورزی تهران با جایزه امي 
داشت.
[جوانهای که در کودکی و نوجوانی در من سر زده بود از این مقطع به بعد به نیرويی
تبدیل شد که تمامی وجودم را در بر گرفت و آتش آن پس از هفتاد سال همچنان در
من روشن است.
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حاصل از پاالیش نفت را در پهنه عظیم کشور متداول کنی تا مقدمه
کاربرد انرژی عظیمی را که در خوزســتان میسوزد فراهم سازیم؟
پیشنهاد پدرم افق امیدبخش روشنی را در نظرگاهم مجسم ساخت
که هم میتوانســت پاسخگوی رسالت اجتماعیام باشد و آرزوهای
بربادرفته آن روزگارانم ناشی از شکست نهضت ملی شدن صنعت
نفت در اثر کودتای آمریکایی -انگلیسی را پاسخگو باشد و هم تأمین
زندگی برادران و خواهرانم را که بیشتر مشغول به تحصیل و حتی
بعضاً کودک بودند فراهم سازد.
و چنین بود که جوانهای که در کودکی و نوجوانی در من سر زده
بود از این مقطع به بعد به نیرويی تبدیل شــد که تمامی وجودم را
در بر گرفت و آتش آن پس از هفتاد ســال همچنان در من روشن
اســت و میسوزد و مرا به کار مداوم وامیدارد ،چنانکه روزی شب
نمیشود مگر آنکه تمام نیرو و توانم را مصروف کار کرده باشم و آنگاه
به خانه بروم.
همین نیرو که در قالب عشــق به میهن و مردم و ســعادت و
رستگاری ملی قابل تأویل و تعریف است مرا در سختترین شرایط و
دشوارترین لحظات از مصادرهها و دادگاهها و  ...در پناه خود داشته و
بر تداوم راه خدمتگزاری به جامعه مؤمنتر کرده است.
به گمانم جز این نیز نباید میبود .تمام بزرگانی که پای در این راه،
راه توسعه و صنعتی کردن کشور و کارآفرینی نهادند چنین کردند و
هرچه داشتند دادند .از حاج امينالضربها و معینالتجارها تا مرحوم
ارجمندها و ایروانیها و...
امروز نیز به گمانم رســالت بزرگی بر دوش همه ماست ،رسالت
اینکه نگذاریم این آتش درونی و این نیروی بس عظیم و اصیل که
عشق به ســاختن و آفریدن و پیشرفت و توسعه میهن و آرامش و
آسایش مردم است خاموش شود و منافع کوتاهمدت و سودانگاری
موقت جایگزین این آرمانها در فضای ذهنی و واقعی جامعه شود.
باید با ثبت و بازخوانی زندگی فعاالن برجسته اقتصادی و صنعتی
و تجلیل و گرامیداشــت آنان ،آنچنان که خوشبختانه اکنون اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران با جایزه امينالضرب
پرچمدار آن شده است ،این راه را روشن نگاه داشت و گرمیبخش
وجود نوآمدگان و جوانانی شد که این مسیر را انتخاب کردهاند ،که
این راه ،راهی است بس سخت و دشوار و با نامالیمات بسیار همراه.
ســختیهایی که جز با عشق و عالقه و تالش و خرد جمعی آسان
نمیشود .امیدوارم با همت کارآفرینان همه دست به دست هم دهند
و یاد و خاطره کســانی را که برای این مــرز و بوم تالش کرده اند
را زنــده نگه دارند .تالش های جمعی بخش خصوصی برای تقدیر
از کارآفرینان زمینه ساز رشــد انگیزه های کارآفرینی در جامعه و
روشن نگاه داشتن آتش عشق به میهن و صنعت است .به قول حافظ
شیرازی:
جناب عشق بلند است همتی حافظ
که عاشقان ره بیهمتان به خود ندهند

باید به واقعیتها عادت کنیم و واهمهای از دیده شدن نداشته
باشیم .زندگی کارآفرینان حامل ارزشهایی است که باید در
جامعه ایرانی ترویج شود.

محافظهکاری ،درس تاریخ برای مردم ما

ارزشهای کارآفرینی را ترویج کنیم

فعاالن اقتصادی طی ســالهای گذشــته کمتــر عالقهای به
مطرح شــدن در فضاهای عمومی نشان میدادند اما جشنی مثل
امينالضرب زمینه دیده شدن و تقدیر از فعالیتهای کارآفرینان را
فراهم کرده است .آیا جامعه کارآفرینی کشور به بیشتر دیده شدن
تمایل نشــان میدهد؟ به نظر من برای پاسخ به این سؤال باید به
دورههای تاریخی که ســرزمین ایران پشت سر گذاشته نگاه کرد
و نظری به تاریخ کارآفرینی و فعالیت اقتصادی در کشــور داشت.
زمانی که یک فعال اقتصادی به خاطر پرداخت مالیات ،مورد تقدیر
قــرار میگیرد و جایزه دریافت میکند ،میتوان همه چیز را خوب
ارزیابی کرد .با تحســین از چنین حرکتی از سوی یک کارآفرین،
همه به شفافیت بیشتر گرایش پیدا میکنند و میخواهند که بدون
پردهپوشــی خود را مطرح کنند و دیده شــوند .با وجود اینکه در
ســالهای اخیر ،تالشهایی مثل جشن امينالضرب انجام شده یا
رصد فعالیتهای اقتصادی از سوی پژوهشگران تاریخی و اقتصادی
بیشتر مورد توجه قرار گرفته ،نمیتوان حکم داد که فعاالن بخش
خصوصی بیش از همیشه به دیده شدن تمایل نشان میدهند .به
نظر من واهمه دیده شدن یک فعال اقتصادی همچنان وجود دارد و
تا زمان تبدیل شدن کارآفرینان به سلبریتیها یا ستارهها در فضای
عمومی کشور فاصله طوالنی در پیش داریم.
داســتان جامعه کارآفرینی ما و تمایل آنها به دیده شــدن یا
نشدن ،داستان خانههایی است که میسازیم .به داخل خانهها بروید،
فضای درون خانهها ،دکور خانهها و لوازمی که برای خانه خریداری
شــده را ببینید و بعد از آن از خانهها بیــرون بیاید و به دیوارهای
خانه و خیابانها و کوچههای اطراف آن نگاه کنید .تفاوت فاحش
از نظــر هزینهکرد و ظاهر در درون و بیرون خانه ،به خوبی گویای
وضعیتی اســت که طی ســالهای متمادی در تاریخ به آن دچار
شدهایم .در قرون گذشته بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم و
یا اسیر دولتها یا حاکمیت اقوامی بوديم که از مردم باج میگرفتند.
بنابراین به گالیه عادت کردیم و اینکه خود را جور دیگری نشــان
بدهیــم که با واقعیت ما فاصله دارد .مــا دو زندگی داریم که یکی
واقعی و دیگری برای نشان دادن به دیگران است .اگر کسی از من
نوعی سؤال کند که اوضاع تو چطور است ،من تردید میکنم که او
کیســت و از من چه میخواهد؟ وقایع سالهای گذشته و تاریخی
که طی کردیم ،افکار ما را شکل داده و فرهنگی برای ما ساخته که
جدا شدن از آن برای همه سخت است .به ویژه در شرایطی که به
دلیل موانع مختلف در فضای کسب وکار ،همه کارهای یک فعال
اقتصــادی مهر تأیید مقررات را نمیخورد و به همین دلیل تالش
میکند کمتر دیده شود.
به طور حتم جشــن امينالضرب میتواند بــه جدایی جامعه
کارآفرینان از فرهنگی كه طی قرنها در کشور شکل گرفته کمک
کند .باید به واقعیتها عادت کنیم و واهمهای از دیده شدن نداشته
باشیم .زندگی کارآفرینان حامل ارزشهایی است که باید در جامعه

ایرانی ترویج شود .تقدیر از یک کارآفرین و اعطای نشان امينالضرب
به کارآفرینی که زحمت کشیده و برای ایجاد یک کسب وکار تالش
کرده اقدام ارزشــمندی اســت و باید به آن بها داد تا جریانسازی
اجتماعی روند خود را طی کند.
شخصاً عالقهای به شهرت ندارم اما اینکه اطالعات و دانش خود
را در اختیار دیگران بگذارم ،از عالقهمندیهای من است .طی 37
سال کار اقتصادی با مدیران و کارشناسان بسیاری در مجموعهای که
دارم ،همکاری کردم که اکنون هریک در نقاط دور و نزدیک جهان،
صاحب شرکت شده و کارآفرین هستند .از این منظر فکر میکنم
دیده نشدن یا مشهور نبودن من به عنوان فعال اقتصادی مانعی برای
انتقال دانش مدیریتی و فنی نبوده اســت .با این حال فکر میکنم
باید از همه کارآفرینانی که در کشــور ماندهاند و باتوجه به شرایط
سخت کنونی هنوز به کار ادامه میدهند تقدیر کرد و از سوی دیگر
باید کسانی را مورد تحسین قرار داد که شرایط فعالیت کارآفرینان را
تسهیل میکنند ،چه در حوزه ادبیات و چه در حوزه روزنامهنگاری.
نکته دیگر ،نســل تازهای از کارآفرینان است که در اکوسیستم
اســتارتآپی کشور رشد کرده و فعالیت میکنند .این نسل جدید
نسبت به کارآفرینان نسل قدیم کمتر محافظهکارند .نسل کارآفرینان
قدیم در دهههای گذشته ،تحوالت تاریخی را پشت سر گذاشته و
حوادثی را تجربه کرده که به محافظهکاری آن دامن زده است .اما نسل
جدید چنین فضایی را ندیده و در نتیجه عملکرد اجتماعی متفاوتی
از کارآفرینان نسل قدیم دارد .من به این نسل جدید از کارآفرینان
احترام میگذارم ،که از جمله آنها علیرضا کالهی صمدی ،فرزند
مؤسس شرکت کابل ابهر و از سهامداران دیجیکاالست .امیدوارم
این نسل به مشکالت فرهنگی غلبه کنند.

امیرمنصور عطایی
مؤسس شرکت زالل ایران
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رویکردهای دولتی طی دهههای گذشته باعث شد کارخانههای بزرگ و عظیم از بین بروند که يک نمونه آن کارخانه نیشکر هفتتپه
است .این کارخانه عظیم اکنون به میزانی که از آن انتظار میرفت فعالیت نمیکند .سیاستهای غلط دولتها کارگران را بیکار کرد
چراکه واردات بیش از تولید در اولویت قرار گرفته است.

نگـاه

زیستن در زمان سختی
کدام تولید؟ کدام کارآفرینی؟

ابوالقاسم مرتضوی
مؤسس آرد ستاره
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من از کارآفرینانی بودم که طی ســالهای گذشته کسب وکار
خودم را کوچک کردم چراکه نتوانســتم با شرایط و موانعی که در
مسیر یک فعال بخش خصوصی از سوی بخشهای دیگر اقتصاد
ایجاد میشود ،سازگاری کنم .کارخانه آردی را که راهاندازی کردم
فرزندانــم اداره میکننــد تا زحماتی که طی ســالها برای ایجاد
و پابرجایی آن کشیده شــده ،هدر نرود اما روی هم رفته به دلیل
بیتوجهی دولتها به امر تولید ،تمایلی به توســعه کســب وکارم
نداشته و ندارم .زمانی که در صنعت دام و طیور کار میکردم ،دخالت
دولت در روند بازار و قیمتگذاری ،همه چیز را از بین میبرد .مرغ را
تولید میکردیم و به بازار میفرستادیم اما ناگهان میدیدیم که دولت
بازار را با مرغ وارداتی پر کرده و همه معادالت را برهم زده اســت.
زمانی که با دخالت دولت ،قیمت محصولی مثل مرغ در بازار افت
میکرد و مکانیزم عرضه و تقاضا مختل میشد ،تولیدکنندگان همه
دچار ضرر هنگفتی میشدند .در شرایطی که دولتها در بازار دخالت
میکنند،پیشبینیپذیریاقتصادبهپایینترینسطحممکنرسیده
و فعالیت سخت میشود .به همین دلیل عطای توسعه کارخانه را
به لقایش بخشیدم.
رویکردهای دولتی طی دهههای گذشته باعث شد کارخانههای
بزرگ و عظیم از بین بروند که یک نمونه آن کارخانه نیشکر هفتتپه
است .این کارخانه عظیم اکنون به میزانی که از آن انتظار میرفت
فعالیت نمیکند .سیاستهای غلط دولتها کارگران را بیکار کرد
چراکه واردات بیش از تولید در اولویت قرار گرفته است.
زمانی که کار تولیــدی را آغاز کردم ،موانــع پیش روی ما در
راهاندازی و ادامه کار کمتر بود .به اصطالح میتوان گفت که شرایط
در آن زمان عادی بود .به عنوان فعال اقتصادی میدانستم اگر کاری
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را شروع کنم به ثمر مینشیند و مشکلی برای آن ایجاد نمیشود .اگر
از دولت کمکی میخواستیم استقبال میکردند .در آن زمان خود
دولتیها دنبال کارآفرینان و تولیدکنندگان میآمدند.
در آن زمان اعتماد در فضای کســب و کار کشور جریان داشت
و همین زمینهســاز تسهیل کار بود .به خاطر دارم که اگر گندمی
میخریدم ،فروشنده تا اندازهای به خریدار اعتماد داشت که مدتها
بعد پــول آن را میگرفت .به یاد دارم که اگر نهادههای تولید را به
قیمتــی میخریدیم و زمان پرداخت پول قیمت آن نهادهها کمتر
شده بود ،فروشــنده از ما میخواست قیمت پایینتر بپردازیم اما
اکنون چنین فضایی بین مردم ،کسبه ،جامعه اقتصادی و بین بخش
خصوصــی و دولت وجود ندارد .بهــره بانکی به بیش از  25درصد
رســیده و تأمین مالی بنگاهها دشوار شده است درحالیکه اعتماد
همه طرفهای تجارت و اقتصاد هم به کمترین میزان رسیده است.
اگر شرایط و فضای کسب و کار کمی تسهیل شود ،جوانهای
زیادی عالقه به راهاندازی کسبوکار شخصی خودشان دارند و ما هم
به عنوان کارآفرینان قدیمیتر توصیههای زیادی برای آنان داریم.
اما در شرایط کنونی ،اقتصاد ایران مسیر دیگری را طی میکند .کار
اقتصادی در ایران به دست عدهای افتاده که با استفاده از انواع رانت،
راه را برای پیشرفت دیگران بستهاند و اجازه کار به کسی نمیدهند.
بعد از راهاندازی کارخانه آرد ســتاره ،کارخانه تولید خوراک دام
راهاندازی کردم و حتی بعد از آن هم به توســعه بیشــتر کار فکر
میکــردم .برنامه من ایــن بود که روزی  300تن خــوراک دام و
میلیونها مرغ تولید کنم .زمین توسعه کار را هم خریداری کردم
و تصمیم داشتم که مرغ و تخم مرغ صادر کنم .بعد از انقالب این
زمینها را مصادره کردند و شرایط به گونهای پیش رفت که بیش از
تولید ،به واردات بها دادند .میتوانستیم با توسعه چنین واحدهایی
از واردات هر نوع اقالم اساســی مثل مرغ و تخممرغ بینیاز شویم،
اما امروز بر محور واردات نیاز بازار را تأمین میکنیم .در شــرایطی
که میشد به صادرکننده مرغ و تخممرغ تبدیل شد ،به واردکننده
تبدیل شدیم و از تنظیم بازار با کاالی وارداتی میگوییم.
برگزاری جشــن امينالضرب در چنین شــرایط دشواری برای
جامعه کارآفرینی کشور خوب است .این جشن و تقدیرها به روحیه
اشــخاصی که مورد تحسین قرار میگیرند کمک میکند اما بهتر
است جشنی برگزار کنیم که روی دولتها اثر بگذارد .جمع شدن
کارآفرینــان به تقویت روحیه جمعی آنها کمک میکند اما نباید
فراموش کرد که به هر حال یک کارآفرین به دنبال کارهای خودش
است .باید راهی را یافت تا بیشتر روی دولتها اثر گذاشت .متاسفانه
در شرایطی که کار به دست یک عده افتاده و فضای اقتصاد ،رانتی
شده ،تولیدکننده با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکند .در
بسیاری از موارد مجبوریم کسب وکارها را کوچک نگاه داریم چراکه
با مدیریت دولت و سیاستهای نادرست آنها ،همهچیز را از دست
میدهیم.

 ................................شــهـر ................................
درسیزدهمیندورهجشنوارهسینماحقیقتچهگذشت؟

سفیرانحقیقت

ســیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت از  18تا  25آذر  98در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد و
فیلمسازان برتر جوایز خود را دریافت کردند .این دوره تفاوتهای قابل توجهی نسبت به سنوات گذشته
داشت که از شیوه برگزاری جشنواره تا کیفیت فیلمها را شامل میشود .آیندهنگر طی گزارشی میدانی به
سراغ تماشاگران ،فیلمسازان و منتقدان رفته تا نظر آنها را درباره سیزدهمین دوره جشنواره جویا شود.

عکس :علی حدادیاصل

شــهـر
گزارش میدانی «آیندهنگر» از سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت در پردیس چارسو

قص ههای واقعی
یاسمن طلوعی
خبرنگارسینما

چرا باید خواند:
سیزدهمین
دوره جشنواره
سینماحقیقتدر
پردیس چارسو برگزار
شد و مستندسازان
به رقابت با یکدیگر
پرداختند .این دوره از
جشنواره با استقبال
مخاطبان همراه شد
و نقاط قوت قابل
توجهی نسبت به دوره
قبل داشت.

تصاویــر تلویزیونهای فــول اچدی یکی پــس از دیگری از مقابل
چشمانت میگذرد و مغازهها حاال شلوغترین ساعتهایشان را پشتسر
میگذارند .کمی آنطرفتر هم جدیدترین گوشــیهای تلفن همراه
پشت ویترین مغازهها جا خوش کردهاند و هر از گاهی به یککدامشان
اشاره میشود و قیمتشان شنیده میشود .حاال شیشههای مغازههایی
به چشمت میآیند که به واسطه قابهای رنگارنگ ،مثل رنگینکمان
شدهاند .در همین حال و هوا سیر میکنی که خودت را از صفحه فلزیِ
پلهبرقی روی کفپوشهای پالستیکی و طوسیرنگ طبقه ششم پیدا
میکنی .دورتادور طبقه ششم پردیس سینمایی چارسو میز و صندلی
قرار گرفته و صدای تایپ کردن خبرنگاران در همهمه جمعیت گم شده
است .خبرنگارانی که برای پوشش سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت
پشــت میزهایشان نشستهاند و اخبار جشــنوار ه را در خبرگزاریها و
سایتها منتشر میکنند .حاال این چهارمین سالی است که طبقه ششم
پردیس چارسو این میزان از دوربین فیلمبرداری ،میکروفون و قصههای
ی مستندســازان را به خود میبیند .پردیس چارســو از سال ۹۵
واقع ِ
میزبان جشنواره سینماحقیقت شده است .طبقه ششم چارسو ،خبری
از تلویزیون ،تلفن همراه ،هندزفری و وسایل الکترونیکی نیست .در این
طبق ه همه با بلیتهایی که در دست دارند منتظرند تا فیلم مورد نظرشان
شروع شــود و به سالن بروند .عدهای هم روی صندلیهای سفیدرنگ
کافیشاپ نشستهاند و مشغول استراحت کردن و چای خوردن هستند

و تعدادی هم درمورد فیلمهایی که دیدهاند با هم صحبت میکنند.
JJدو فیلم با یک بلیت
جشنواره سینماحقیقت از  ۱۸تا  ۲۵آذر در پردیس سینمایی چارسو
برگزار شــد و امســال اولینباری بود که این جشنوار ه بلیتفروشی را
تجربه کرد .محمد حمیدی مقدم ،مدیرعامل مرکز گسترش سینمای
مســتند و تجربی و دبیر این دوره از جشــنواره در نشست خبری که
 ۱۲آذرماه برگزار شــد ،درباره سامانه بلیتفروشی جشنواره سیزدهم
گفته بود« :تفاوت ویژهتر این دوره از جشنواره ،بحث ساماندهی کارت
و فرآیند ورود به جشنواره است .امسال جشنواره از بخش عمومی خود
خارج ميشود و هویت کارتی آن اعتبار پیدا میکند .ما تمام مخاطبان
را دستهبندی کردهایم .فضای محدود و فراگیری مخاطبان باعث شده
بود ،مخاطبان اصلی گلهمند باشند .شلوغی بیش از حد در ورودیها،
آنها را دچار آسیب کرده بود .ما الگوی جدید نبودیم و این اتفاقی است
که در همه جشــنوارههای جهان صورت میگیرد ».حمیدیمقدم از
اضافه شدن سالن سینمای موزه ســینما عالوه بر سالنهای پردیس
چارســو هم خبر داده و افزوده بود« :ما در این دوره شاهد اضافه شدن
سالن فردوس موزه سینما با  ۴۲سئانس به چرخه نمایش آثار جشنواره
سینماحقیقت هســتیم که به طور کامل با بلیتفروشی و بدون هیچ
ســهمیه کارتی در اختیار مخاطبان اســت .ضمن اینکه تاکنون 13

سینمای مستند در مسیر ورشکستگی است
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با توجه به اینکه معموال فیلمهای ایرانی را در طول ســال میبینم،
در زمان جشنواره تمرکزم را روی فیلمهای بخش بینالملل میگذارم و
سعی میکنم دیدن فیلمهای بینالملل را در اولویت قرار دهم .به دلیل
اینکه فیلمهای دوســتانم را در طول ســال میتوانم ببینم اما درمورد
فیلمهای بخش بینالملل ،متاسفانه محدودیت تماشایشان را در طول
ســال داریم؛ بهخاطر محدودیتهــا و محرومیتهایی مثل فیلترینگ
اینترنت که برای ما به شــکل دولتی بــه وجود میآید و به این فیلمها
دسترســی نداریم .از طرفی هم خیلی از فیلمهــای خارجی به دلیل
تحریمها دیدنش برای ایرانیها غیرممکن اســت .من امســال چندین
فیلم دیدم که آثار بسیار خوبی بودند .یکی از این فیلمها به اسم «مادر
قاصدکی» ساخته باربورا هوالن ،محصول کشور نروژ بود .فیلم دیگری هم
به اسم «خانواده پریماورا» به کارگردانی والنتینا پریماورا دیدم و همچنین
چند فیلم درباره مهاجران تماشا کردم که فیلمهای بسیار خوبی بودند.
فکر میکنــم دیدن این نوع فیلمها کمک میکند که با رویکرد جدید
سینمای مستن ِد دنیا بیشتر آشنا شویم .درواقع ادبیات سینمای مستند
مدام در حال تغییر و بهروز شدن است و اگر ما از این بهروز شدن غافل
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باشیم ،تولیدات جدیدی نخواهیم داشت که بتواند در بازارهای بینالمللی
در کنار آثار دیگر رقابت کند .این خیلی مسئله مهمی است که ما بدانیم
فراتر از مرزهای ایران در سینمای مستند ،چه اتفاقی میافتد .سینمای
مستند چه تغییراتی کرده ،چه تحوالتی داشته ،چه پیشرفتهایی داشته
و شــیوههای جدید روایتش به چه شکل اســت .اتفاقی که در ساختار
فیلمهای اروپایی میافتد ،بســیار متفاوت از فیلمهایی است که ما در
ایران مقابل دوربین میبریم .درحقیقت آنها به جنبههای روایی ،انسانی و
احساسی در آثارشان توجه میکنند .برخالف سینمای مستند ما که این
روزها بســیار ابزارزده شده است و تالش میکند با ابزار و تکنیک ،قصه
را روایت کند .اما چیزی که من در فیلمهای اروپایی میبینم این است
که با روشهای ساده روایی بیشتر تالششان این است که به احساسات
انسانی نزدیک شوند .فکر میکنم این موضوع نشئتگرفته از فرهنگشان
باشد اما ما یک فرهنگ خودسانسوري داریم و این فرهنگ مدام در حال
اصالح کردن اســت .این خودسانسوری در فیلمهایمان هم وجود دارد.
برای مثال از کودکی شــنیدهایم که در مدرسه نگو ما ویدئو یا ماهواره
دورویی ما در سینمای مستندمان هم وجود
و ...داریم .این دروغگویی و
ِ

هادی آفریده ،کارگردان :بلیتفروشی را برای جشنواره سینماحقیقت قدم مثبتی میدانم ،به
دلیل اینکه یک کار بهشدت درست و حرفهای است .فقط از سال آینده باید تکلیف درآمد
اندکی که از فروش بلیتها عاید مرکز گسترش و دبیرخانه جشنواره میشود ،روشن شود

نقطه قوت جشنواره
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یکی از فیلمهایی که در این دوره از جشــنواره تماشــا کردم،
فیلم «خط باریک قرمز» به کارگردانی فرزاد خوشدست بود .فیلم
«خط باریک قرمز» روایتگر آســیبهای واردشده به نوجوانان در
کانون اصالح و تربیت بود که از طریق تئاتردرمانی  ۱۰یا  ۱۲نفر از
بچههایی که در کانون بودند ،تمرین تئاتر کردند که برای جشنواره
تئاتر فجر آماده شوند .فیلم درواقع سیر مشکالتی که بچهها داشتند
را نشان میداد .به طور کلی میتوانم بگویم این فیلم ،مستند خوبی
بود .البته نقصهایی هم داشــت که به دلیل روایت قابل قبولش
میتوانیم از آن نقصها چشمپوشی کنیم« .زمستان است» فیلم
دیگری بود که تماشــا کردم و در رابطه با خیابان اللهزار بود .این
فیلم اللهزار را از ابتدای ساختش تا دهه نود نشان داد که براساس
اسناد آرشیوی و اطالعات مکتوب ساخته شده است .این فیلم شاید

استان برای برگزاری همزمان جشنواره سینماحقیقت به صورت کامال
خودجوش اعــام آمادگی کردهاند .در عین حــال نمایش ویژه برای
دانشجویان تخصصی در دانشــگاه داریم ».مدیرعامل مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی همچنین جشنواره سینماحقیقت را یکی از
جشنوارههای معتبر و استاندارد دانسته و گفته بود« :سینماحقیقت در
 12دوره برگزاری خود به عنوان یکی از اســتانداردترین و معتبرترین
جشنوارههای سینمایی ایران و خاورمیانه شناخته میشود .امیدواریم
سینماحقیقت با تغییرات امسال به استاندارهای جهانی نزدیکتر شود،
به نحوی که مرجع فیلمســازان منطقه و جهان شود و تعامالت جدی
سینمایی در این جشنواره شکل بگیرد».

دارد و به همین دلیل برای جذاب کردن فیلمهایمان به سمت تکنیک
میرویم و از جنبههای انســانی فرار میکنیم .چرا؟ به دلیل اینکه
میدانیم در جنبههای انسانی ،آدمها دروغ میگویند و خو ِد واقعیشان
را نشان نمیدهند .دیدن فیلمهای اروپایی به ما نشان میدهد که ما
در جنبههای انسانی چقدر ضعیف هستیم و چقدر عملکرد بدی داریم.
مهمترین کاری که در ســیزدهمین جشــنواره سینماحقیقت
انجام شــد ،فروش بلیت بود .من بلیتفروشــی را برای جشنواره
سینماحقیقت قدم مثبتی میدانم ،به دلیل اینکه یک کار بهشدت
درست و حرفهای است .فقط از سال آینده باید تکلیف درآمد اندکی
که از فروش بلیتها عاید مرکز گسترش و دبیرخانه جشنواره میشود،
روشن شــود .چون این پولها نباید در حساب دولت ذخیره ،بلکه
باید به تهیهکنندگان و صاحبان آثار داده شود .فروش بلیت در تمام
جشــنوارهها کاری بسیار حرفهای است و در جهت استانداردسازی
حقیقی
جشنواره است .بلیتفروشی باعث میشــود که تماشاگر
ِ
سینمای مستند ،جذب این جشنواره شود .بزرگترین نقدی که من
به جشــنواره دارم از دولت حسن روحانی آغاز شده و این است که
جشنواره سینماحقیقت را در قوطی کردهاند .یعنی جشنواره از کف
خیابان به سینمایی رفته که مثل یک قوطی فلزی در یک مجتمع

در لحظاتی خستهکننده بود اما از آن دسته مستندهای پژوهشی،
تحقیقی و آرشیوی بود که به نظر من اطالعات خوبی به مخاطب
میدهد .امسال اولین سالی بود که جشنواره بلیتفروشی داشت
ک ســری معایب و یکســری مزایا دارد .طبیعتا
و این موضوع ی 
محاسنش بیشتر اســت ،به دلیل اینکه کســانی که به صورت
تخصصی کار مستند انجام میدهند ،میتوانستند بهراحتی فیلمها
را ببینند .اما سالهای قبل هرکسی که زودتر آمده بود میتوانست
فیلمها را ببیند .درواقع آن ازدحام و شــلوغی ،فیلم دیدن را برای
کســانی که به شکل تخصصی کار مستند انجام میدادند ،سخت
میکرد .درنهایت امیدوارم مبالغی که جمعآوری میشود هرچقدر
اندک ،یک مقدار به مستندسازان هم تعلق بگیرد تا دلخوشی داشته
باشند .چون نمیتوانیم اسمش را کمک به مستندسازان بگذاریم.

JJتماشاگران چه میگویند؟
یکی از نکاتی که فیلمســازان در تمامی جشــنوارهها به آن توجه
میکنند و همیشه برایشان اهمیت زیادی دارد نظر تماشاگران درباره
فیلمهایشان اســت .اینکه آیا فیلمشان موفق شده با مخاطب ارتباط
برقرار کند یا خیر؟ ســینماحقیقت یکی از جشنوارههایی است که به
واسطه فیلمهای مستند ،مخاطبان خاص خودش را دارد و در فیلمهایش
برخالف سینمای داستانی ،از بازیگران صاحبنام خبری نیست تا از این
طریق بتواند مردم را به ســالنهای سینما بیاورد .مردمی که هر شب
برای دیدن فیلمهای جشنواره سینماحقیقت به پردیس چارسو میآیند

تجاری است و این با رویکرد جشنوارههای هنری دنیا کامال در تضاد
قدیمی
اســت .برای مثال جشنواره فیلم مستند ایدفا در سالنهای
ِ
هفتاد و هشتاد ساله و همچنین در خیابانهایی برگزار میشود که
با پیادهرو ارتباط دارد و مردم میتوانند فیلمها را ببینند و فیلمسازان
هم با مردم ارتباط دارند .ما را چند سالی میشود که در یک قوطی
به اسم مجموعه سینمایی چارسو کردهاند که البهالی موبایلفروشها
فیلم مســتند نمایش میدهیم و این در تضاد با فرهنگ و ارتباط
مستقیم با اجتماع است .این اتفاق بدی است به دلیل اینکه فرهنگ
و هنــر را از اجتماع دور کردهاند و ما فرصت این را نداریم تا با مردم
ارتباط برقرار کنیم و همچنین اینکه مردم این فرصت را نخواهند
داشــت تا در خیابانها با دیدن پوستر فیلمهای مستند ،به سمت
فیلمها جذب شــوند .به نظرم این اتفاق باعث میشود تا سینمای
مستند ایزوله شــود .این در حالی است که در زمان جشنواره فجر
میبینیم که فیلمها در تمام سالنها نمایش داده میشوند .در حال
حاضر سینمای مستند ما وضعیت اسفناکی دارد و بودجههایی که به
ما اختصاص میدهند ،هزینه تولید یک روز از فیلمهای بازاری است.
سینمای مستند در حال ورشکستگی است و دولت و تلویزیون باید
کاری کنند تا اوضاع سینمای مستند بهتر شود.

حامد نوبری،
کارگردان:
امیدوارم مبالغی
که جمعآوری
میشود هرچقدر
اندک ،یک مقدار
به مستندسازان
همتعلقبگیرد
تا دلخوشی
داشته باشند.
چون نمیتوانیم
اسمش را کمک
به مستندسازان
بگذاریم
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شــهـر

محمدحمیدی
مقدم ،دبیر
جشنواره:
سینماحقیقتدر
 12دوره برگزاری
خود به عنوان یکی
از استانداردترین
ومعتبرترین
جشنوارههای
سینمایی ایران
و خاورمیانه
شناخته میشود.
امیدواریم
سینماحقیقتبا
تغییرات امسال
به استاندارهای
جهانی نزدیکتر
شود

همگی نکته مثبت جشنواره امسال را بلیتفروشی میدانند و عدهای هم
به محل برگزاری جشــنواره و فضای محدود چارسو اعتراض میکنند.
پسر جوانی که دانشجوی رشته کارگردانی است میگوید« :فیلم «خط
باریک قرمز» را دوست داشتم .یک فیلم دیگر هم به اسم «جایی برای
فرشتهها نیســت» دیدم که موضوع آن درباره هاکی بانوان بود .خوبی
جشــنواره امسال این است که دیگر در صف نمیایستیم و با بلیت که
در دست داریم به تماشای فیلمهایی که انتخاب کردهایم ،مینشینیم».
زنی جوان که در این دوره از جشــنواره فیلمهای زیادی تماشــا کرده،
نظم جشنواره را تحسین میکند و میگوید« :من نظم امسال جشنواره
را چون بلیتفروشی دارد ،اتفاق خیلی خوبی میدانم .به نظرم امسال
استقبال جوانان از جشنواره سینماحقیقت بیشتر است .من پرترههای
خارجی را خیلی دوســت داشــتم .برای مثال «روح پیتر سلرز» فیلم
بسیار خوبی بود .با دیدن فیلم «راننده ذاتی» هم تحت تاثیر قرار گرفتم.
دیدن فیلم «تارهای ممنوعه» هم که برای کشور افغانستان بود برایم
لذتبخش بود .داستان این فیلم درباره یک گروه موسیقی بود« .فورمن
علیه فورمن» هم فیلمی بسیار عالی بود».
پسر جوانی که میگوید ترم اول دانشگاه است ،از میان فیلمهایی
که تماشا کرده ،دو فیلم را بسیار زیاد دوست داشته و امسال اولینباری
است که به جشنواره سینماحقیقت آمده است« :من با دیدن فیلمهای
«بانوی اول» و «ماک در ایران» تحت تاثیر قرار گرفتم« .ماک در ایران»
بــرای بخش کارآفرینی بود و موضوع آن درباره اصغر قندچی بود که
قبل از انقالب کارخانه کامیونسازی و تریلی داشته است .فیلم «بانوی
اول» هم درباره بانوی اول کشــور فیلیپیــن بود و اتفاقات و تحوالت

سیاسی داخلی فیلیپین در سی سال گذشته .امسال اولین سالی است
که به جشنواره سینماحقیقت آمدهام ،سالهای قبل به دلیل اینکه
مدرســه میرفتم کمتر فرصت میکردم تا به جشنواره بیایم .من به
جشــنواره سینماحقیقت عالقهمندم به دلیل اینکه سینمای واقعی
است و درباره مســائل واقعی صحبت میکند .فقط اگر جشنواره در
سینما ملت یا ســینما آزادی برگزار شود ،بهتر است به دلیل اینکه
فضای پردیس چارسو کمی محدود است ».زنی هم که منتظر است تا
مسئول بلیتفروشی ،بلیتش را چک کند ،میگوید« :بهترین فیلمی که
امسال دیدم «رویاهایت را زندگی کن» برای بخش کارآفرینی بود .این
فیلم داستان تاسیس یک کارخانه الستیکسازی را به تصویر میکشد.
خیلی تاثیرگذار بود مخصوصا برای نســل جوان که خیلی زود ناامید
میشوند .نقدی که به جشنواره سینماحقیقت دارم این است که محل
جشنواره آنچنان خوب نیست .به نظرم باید فیلمهای جشنواره را در
ســینماهای دیگر هم نمایش دهند .سینمای مستند را دوست دارم
چون موضوعاتش حقیقی است».
با توجه به اینکه امســال ســالن موزه ســینما هم به سینماهای
نمایشدهنده جشنواره سینماحقیقت اضافه شد ،به نظر میرسد سال
آینده ســالنهای دیگری هم برای نمایش فیلمها اختصاص داده شود.
امسال بلیتفروشــی یکی از نکات مثبت در جشنواره سینماحقیقت
بود که باعث شــد مردم راحتتر به تماشای فیلمهای موردعالقهشان
بنشینند و باید منتظر باشیم و ببینیم مسئوالن برگزاری جشنواره ،در
سالهای آینده برای بهبود روند برگزاری سینماحقیقت چه کارهایی
انجام میدهند.

سینمای مستند ،جلوتر از سینمای داستانی

سحر عصرآزاد
منتقد
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امسال جشنواره سینماحقیقت ســیزدهمین دورهاش را پشتسر
گذاشــت .با توجه به اینکه مــن بخش عمدهای از فیلمهــا را دیدم،
مضمونی خوبی وجود داشــت و ترکیب متناسبی از
فکر میکنم تنوع
ِ
فیلمسازان پیشکسوت و جوانان تازهکار و همچنین کسانی که کارهایشان
میتواند کنجکاويبرانگیز باشد در فیلمهای بخشهای مختلف وجود
داشت .امســال خیلی از فیلمها توجهم را جلب کرد؛ بعضی از فیلمها
بــه دلیل مضمون و بعضی به دلیل ســاختار و فرم بیانی و برخی دیگر
ترکیب این دو بودند .برای مثال داستان فیلم «آشو» درباره پسربچهای
در قوم بختیاری بود و در عین حال عشــقش به سینما که این فیلم را
خیلی منحصر به فرد میکرد« .آشو» به تازگی جایزه جشنواره ایدفا را
هم دریافت کرد ه است که مشخص میشود فیلمساز ارتباطش با مخاطب
جهانی را هم به دست آورده است .فیلم «صحنههایی از یک جدایی» هم
که به پشت صحنه فیلم «جدایی نادر از سیمین» پرداخته بود ،درواقع
بازخورد این فیلم را بعد از  ۱۰ســال مورد ارزیابی قرار داده اســت .این
توگوهایی هم با اصغر فرهادی دارد که درباره چگونگی شکل
فیلم گف 
گرفتن ایده ،ســکانسها و انتخاب بازیگران توضیح داده است .در فیلم
توگوهایی از کارگردانانی
«صحنههایی از یک جدایی» همچنیــن گف 
مثل مایک لی ،ژان کلود کریر و ابراهیم گلســتان را میبینیم که همه
این صحبتها در کنار یکدیگر یک دیدگاه همهجانبهای نسبت به فیلم
میدهد که موفقیتش در ایران فقط یک اتفاق ملی نیست و در جهان هم
مورد توجه قرار گرفته است .فیلم «آهسته و آرام» را هم تماشا کردم که
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به مسیر یک حلزون میپرداخت و به نظرم فیلم بسیار متفاوتی بود .فیلم
«پنهان» را هم دیدم که به دیوار برلین و بازخوردهایی که بعد از شکسته
شدن و فروپاشی داشته ،پرداخته و مسئله ملیت را مورد تحلیل قرار داده
است .اینکه ملیت چقدر از پیش تعیینشده است و باعث قضاوتهای
دیگران میشــود و چه شرایطی را به فرد تحمیل میکند .اگر بخواهم
جشنواره امســال را ارزیابی کنم باید بگویم به دلیل اینکه من طرفدار
سینما و فیلمهای مستند هستم ،معتقدم فیلم مستند بد نداریم .درواقع
ِ
اصالت مستند و واقعی بودن ،اثر را به اندازه یک فیلم متوسط میرساند.
اینکه چقدر کارگردان توانسته زاویه نگاهش را با آن موضوع ،چه تکراری،
چه بکر و چه جسورانه ،به مخاطب به درستی انتقال دهد ،اهمیت زیادی
دارد .به همین دلیل همیشــه فیلمهای جشنواره سینماحقیقت من را
شــگفتزده میکند و یک اندوخته ذهنی برایم میآورد و واقعا به نظرم
میآید چند کتاب از فرهنگها و نویسندگان مختلف خواندهام .احساس
میکنم سفرهای متعددی رفتهام و همه اینها برایم آورده داشته است.
جشنواره سینماحقیقت در سیزدهمین دورهاش هم مسیر رو به رشدی
داشــته و باالخره باید این موضوع را هم در نظر داشــته باشیم که این
جشنواره در داخل ایران برگزار میشود و نگاه نظارتی و نیمهدولتی هم
طبعا روی این جشنواره هست .اما هیچکدام از این مسائل باعث نمیشود
که ما بخواهیم این جشنواره و فیلمهایش را فرمایشی بدانیم و به نظرم
ســینمای مستند ما خیلی مســیر رو به جلو و قابل استنادی دارد و از
سینمای داستانیمان خیلی جلوتر است.

دهها نفر از اهالی مالیر سالهاست که در اتوبان صیاد شیرازی و نزدیک متروی خواجه عبداهلل انصاری
به صافکاری و نقاشی ماشین مشغولاند .هزینهای که آنها دریافت میکنند حدود نصف یا یکسوم
تعمیرگاههای صافکاری است و خودشان می گویند در ماه بین  1.5تا  2میلیون تومان درآمد دارند.

گزاش میدانی «آیندهنگر» از صافکارهایی که کنار اتوبانهای تهران کار میکنند

نتومانی
از مرگ زیر بونکر سیمان تا درآمد 2میلیو 
چرا دهها نفر از اهالی مالیر همدان در اتوبان صیاد شیرازی مشغول صافکاری و نقاشی ماشین هستند؟

کف دست رضا جا به جا بریده شده است؛ زخمها مثل نخ ،نازکاند
و از یک طرف دســت شروع شده و بیقاعده تا انتها رفتهاند .بین شیار
زخمها ،سیاهی غلیظی نشسته است که رنگ پوست را کام ً
ال پوشانده.
برادههای ریز آهن روی تاریکی مطلق دستهای رضا میدرخشند .خواب
در چشمان رضا افتاده و پلکهایش بهسختی باال مانده است .یک تکه
کارتن از صندوق عقب ماشین بیرون میآورد و پهن میکند روی زمین.
چند روزی اســت که باد ســرد در آسمان تهران چرخ میزند و گرمای
زمین را فراری میدهد .رضا کارتن را نزدیک چرخ پراید پهن میکند و
دوزانو رویش مینشیند .چندبار فندک میزند و دستگاه جوش را روشن
میکند .شــعله دستگاه ،آبی پررنگ اســت که دورتادورش را سفیدی
خیرهکنندهای گرفته است .نور شعله چشم را میزند و صدایی تند و تیز
مثل سوت ممتد قطار از خود بیرون میدهد .اگر به تن آدمیزاد بخورد،
حتماً آن را سوراخ میکند .رضا دراز میکشد روی کارتن و سرش را زیر
چرخ میبرد .چند ثانیه آن زیر میماند؛ صدای تقتق چکش از آنسوی
خیابان به گوش میرسد .صدا در هوا میپیچد و انگار که در دامنه کوه
ایستاده باشی ،رفتهرفته کمرنگ میشود و دوباره جان میگیرد .ناگهان
بوی تند ســوختگی در هوا بلند میشود« :داره زیرش رو جوش میده،
بوی آهنه »...شيلنگ دستگاه جوش به کپسول بزرگ رنگ و رورفتهای
وصل است که در صندوق عقب ماشین رضا ولو شده است .صاحب پراید،
کاپشن ورزشیاش را روی شانههایش انداخته و دستهایش را در جیب
شلوارش فرو برده است .هر از گاهی خم میشود به سمت رضا و با انگشت
سبابه ،نقطهای از گلگیر ماشین را نشــان میدهد« :اونجا رو یه مقدار
بیشتر ...آره ،دمت گرم »...با هر کلمهای که به زبان میآورد ،سبیلهای
سیاه و بلندش باال و پایین میرود .جوش دادن گلگیر فقط چند دقیقه
طول میکشد .رضا  33سال است که در خیابانهای تهران صافکاری و
نقاشی ماشین انجام میدهد و جزو اولین اهالی مالیر همدان است که
برای صافکاری به تهران آمد« :آن موقع  15سال داشتم و به خاطر خرج
و مخارج زندگی مجبور شــدم شهرم را رها کنم .ترک تحصیل کردم و
به تهران آمدم .چهار ســال در یک صافکاری شــاگردی کردم اما چون
خودم پولی برای کرایه مغازه نداشــتم ،مجبور شدم کنار خیابان با پول
کمتر صافکاری انجام بدهم .آن موقع دو نفر بیشتر نبودیم که این کار را
میکردیم اما حاال بیش از  150نفر شدهایم ».رضا از جایش بلند میشود
و کارتن را جمع میکند .مشتری راضی است« :دمت گرم داشرضا»...
 30هزار تومان میدهد و ســوار ماشین میشود .اسکناسهای  10هزار
تومانی تانخوردهاند و بوی تازگی میدهند .دستان رضا زمخت و پفکرده
اســت .اگر روی تن ساییده شود ،رد میاندازد .الی ناخنهایش سیاهی
غلیظی گرفتار شده است .او و دهها نفر دیگر از اهالی مالیر سالهاست
که در اتوبان صیاد شــیرازی و نزدیک متروی خواجه عبداهلل انصاری به
صافکاری و نقاشی ماشین مشغولاند .هزینهای که آنها دریافت میکنند
حدود نصف یا یکسوم مغازههای صافکاری است و خودشان میگویند

در مــاه بین  1.5تا  2میلیون تومان درآمد دارند .بعضی وقتها ممکن
است در یک ماه  4میلیون تومان هم کاسب باشند اما این اتفاق بهندرت
رخ میدهد .نبود شــغل در شهر محل زندگیشان باعث شده به تهران
مهاجرت کنند .بعضیهایشــان هر ســه ماه یک بار به خانوادهشان در
مالیر یا روســتاهای اطرافش سر میزنند اما بیشترشان با خانوادهشان
در مجیدیه ساکن شــدهاند .خانههایی  60متری که اجارهشان بیش از
یک میلیون تومان در ماه اســت .در بین صافکارها از نوجوان  17ساله
تا مرد  60ســاله دیده میشود .آنها شغلی در شهرشان نداشتهاند برای
همین به تهران آمدهاند تا در سرما و گرما ،کنار اتوبانها دنبال «یک لقمه
نان حالل» باشــند؛ حتی اگر یک روز بونکر سیمان چپ کند و دو نفر
از همشهریهایشان را که کنار اتوبان منتظر مشتریاند ،جابهجا بکشد.
JJدرآمد از صفر تا  500هزار تومان
صــدای تقتق ضربههای چکش از آنســوی خیابان میآید .جواد
کنار سپر ماشین نشسته و پاهایش را دراز کرده است ،طوری که بتواند
چکش را عقب ببرد و پیوســته روی ســپر بکوبد .او تا همین پارسال
مغازه صافکاری داشــت اما به دلیل افزایش اجاره مجبور شد کارش را
در خیابان ،اطراف ایســتگاه متروی خواجه عبداهلل انصاری ادامه بدهد.
کف دستانش کام ً
ال سیاه شده است .دور یکی از انگشتانش را با چسب
برق زردرنگ پوشانده است .سیاهی ،لبه چسب را ورچیده و زور میزند
تا به زیر زخم نفوذ کند« :همین پارسال مغازهام را با  40میلیون تومان
پیش و ماهانه  8میلیون تومان در مجیدیه شمالی اجاره کرده بودم اما
امسال صاحب مغازه گفت باید  100میلیون تومان روی پیش بگذاری
و  10میلیــون تومان هم اجاره بدهی .من مگــر چقدر درآمد دارم که

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
کمتر تهرانیای
پیدا میشود که
صافکارهای کنار
اتوبان صیاد شیرازی
را ندیده باشد .همان
مردانی که روی کارتن
با خط کج و معوج
نوشتهاند« :صافکاری
فوری ماشین» .آنها
چرا به تهران آمدهاند
و چقدر درآمد دارند؟
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شــهـر

آخرین گزارش
مرکز آمار نشان
میدهد در
تابستان،98
استان همدان
در کنار زنجان با
حدود  5.4درصد،
رکورددار کمترین
بیکاری در کل ایران
بوده است اما کوچ
روزافزون دهها
نفر از اهالی مالیر
استان همدان
به تهران برای
کار کردن کنار
اتوبانها طی 30
سال اخیر ،نشان
میدهد که آمارها
از واقعیت دور
است

بتوانم اینقدر اجاره مغازه بدهم؟» جواد لحظهای چکش را روی زمین
میگذارد .صدای ضربهها محو میشود« :اینجا درآمدم بیشتر است .ما
تقریباً نصف یا یکسوم هزینه صافکاری مغازهها را میگیریم ،برای همین
مشتریهایمان بیشترند .سریع کارشان را راه میاندازیم .بعضیها ماشین
پدرشان را یواشکی بیرون بردهاند ،زدهاند به اینور و آنور ،میآورند پیش
ما میگویند تو را به خدا یک طوری درســت کن که پدرمان نفهمد!»
رضا اســکناسها را در جیب پشت شــلوارش جا میدهد ،ادامه حرف
جواد را میگیرد و میگوید« :پاییز  1366با  30تا تکتومانی به تهران
آمدم .آن موقع اتوبان صیاد شــیرازی یــک رودخانه بود .حاال اما دهها
نفر از همشهریهایم آنجا صافکاری میکنند .درآمد روزانه ما بستگی
به مشــتری دارد .یک روز بین  150تا  300هزار تومان میشود و روز
دیگر  500هزار تومان .بعضی وقتها هم اص ً
ال مشــتری نداریم .ماهانه
همان  1.5تا  2میلیون تومان میشود .من برای یک خانه  60متری در
مجیدیه ،ماهی  1.5میلیون تومان اجاره میدهم .من و همشهریهایم به
خاطر نداشتن کار به تهران آمدیم».
JJآمار بیکاری واقعی است یا غیرواقعی؟
صافکارهای اتوبان صیاد شــیرازی و اطراف ایستگاه متروی خواجه
عبداهلل انصاری همهشــان اهل مالیر هســتند و از نداشتن شغل در
شهرشــان مینالند .حرفهای آنها اما با نرخ بیکاری در استان همدان
نمیخواند .آخرین گزارش مرکز آمار نشــان میدهد در تابستان ،98
اســتان همدان در کنار زنجان با حدود  5.4درصد ،رکورددار کمترین
بیکاری در کل ایران بوده است .نرخ تورم آذرماه نیز در این استان جزو
پایینترینها در کشور محسوب میشود به نحوی که حدود  2درصد
از تورم ایران پایینتر اســت و عدد  25درصد را نشــان میدهد .کوچ
روزافزون دهها نفر از اهالی مالیر اســتان همدان اما به تهران برای کار
کردن کنار اتوبانها طی  30ســال اخیر ،آن هــم از  8صبح تا غروب
آفتاب برای حدود  2میلیون تومان در ماه ،نشــان میدهد که آمارها از
واقعیت دور است .مردادماه امسال نماینده مالیر در مجلس گفت« :در
حوزه اشــتغال در بدنه دولت با اغماض و آمارسازی غیرواقعی به مردم
گزارشهایی داده شده که منطقی نیست .نرخ بیکاری اعالمشده برای
اســتان همدان غیرمنطقی است و از آنجا که به صورت مداوم در حال
سرکشی در شهرها و روستاها هستیم ،میبینیم افراد بسیاری جویای کار
هستند .این موضوع نشان از آمار باالی نرخ بیکاری در استان دارد ».احد
آزدیخواه با تاکید بر اینکه آمار بیکاری در مالیر نیز بهمراتب باالست،
افــزود« :این آمارها با واقعیت زندگی مردم هماهنگ نیســت .مراد از
اشتغال که در آمارها گنجانده میشود باید اشتغال پایدار ،ماندگار ،مؤثر و
درآمدزا باشد .متاسفانه شغلهای ماهانه و فصلی هم جزو شغل محسوب
میشود که این درست نیست».
JJمشتریها ،از راننده پراید تا بنز
باد سرد اواخر آذرماه در جان خیابان افتاده و با آلودگی شدید هوای
پایتخت گالویز شــده است .بوی تند و نامطبوع ،چند ساعتی است در
تهران جوالن میدهد اما مسئوالن هنوز بعد از دو سال می گویند منشأ
آن را پیدا نکردهاند و چارهاش فقط وزش باد اســت .هوا ســرد است و
درختان جدول اتوبان صیاد شیرازی لخت شدهاند .صدای عبور ماشینها
یکســره در هوا پخش میشود .صدا ممتد و یکنواخت است اما بعضی
ماشینها الیی میکشند و خش به صدا میاندازند .در کنار اتوبان ،روی
یک تکه کارتن با خط کج و معوج نوشــته شده« :صافکاری و نقاشی
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ماشین» .دهها تابلوی مشابه در فاصلههای چندصدمتری در اتوبان صیاد
شیرازی وجود دارد .کمی دورتر از تابلو ،بین گاردریل و درختان پیادهرو،
سه جوان دور هم نشستهاند .آتش در حلبي زبانه میکشد و دود سفید
غلیظ از نوک سیاه چوب بیرون میجهد .زبانه آتش نارنجی میشود ،زرد
میشود و یکهو در هوا گم میشود .یکی از جوانها حبیب است .هیکلی
است .عرض شانههایش تقريبا اندازه دو مرد جوان است .قدبلند است و
دستانش پف دارد .شغلش در مالیر دامداری بود اما درآمد کافی نداشت
به همین خاطر  15ســال پیش به تهران آمد .چهار ماه طول کشید تا
صافکاری یاد بگیرد و بعد ،کنار اتوبان شد پاتوقش .میگوید« :از راننده
پراید تا بنز مشتری دارم .آنها برای اینکه پول کمتری بدهند به اینجا
میآیند .مث ً
ال اگر مغازه برای یک ُقر ســاده سپر پراید  100هزار تومان
بگیرد ،ما  40هزار تومان میگیریم .من و همشهریهایم در سرما و گرما
کنار اتوبان هستیم تا مشتری بیاید .درآمدمان هم معلوم نمیکند .ممکن
اســت یک هفته  500هزار تومان کاسب باشیم و هفته دیگر هیچی.
البته درآمدهایی مثل  4میلیون تومان در ماه هم ممکن است به دست
بیاوریم اما خیلی کم پيش ميآيد ».پای حبیب به حلب آتش میخورد
و جرقههای نارنجی در هوا برقبرق میزنند .او پاییز و زمستان ،ساعت
 8صبح تا  6غروب کار میکند و بعضی وقتها هم شده که نیمههای
شب مشتری نصیبش شود« :دو سال پیش چهارشنبهسوری بود .پسری
جوان به شــمارهام زنگ زد و گفت پژو 206اش ترکیده .ســاعت دوي
نیمهشب بود .با  700هزار تومان کارش را راه انداختم .میگفت ماشین
را از پدرش گرفته و نمیخواهد او بفهمد که تصادف کرده».
JJاینجا خطر مرگ هم دارد
کار کردن در کنار اتوبان با مخالفت شهرداری همراه است .صافکارها
می گویند ماموران شهرداری پالکاردهای آنها را جمع میکنند و اجازه
نمیدهند آتش روشن کنند .ماموران پلیس هم اگر ببینند کنار اتوبان
در حال صافکاری هســتند ،جلوگيري میکنند .درگیری اما خیلی کم
پیش میآید و اگر هم رخ بدهد ،معموالً بین صافکارها و مشتریانی است
که قصد فرار دارند .محمد  35ساله است .به گاردریل کنار خیابان تکیه
داده .یک کاله مشکی روی سرش کشیده .تمام بدنش پف کرده است:
«ببین چندتا لباس پوشیدهام؛ پنجتا .تازه شلوارم هم بادگیر است .ما زیر
برف هم کار میکنیم ».محمد  5سال پیش برای صافکاری به اینجا آمده
است .موتورش را کنار گاردریل پارک کرده و دستانش را در جیب کاپشن
سبزرنگش فرو برده است .باد در صورت میزند و چشمها را ریز میکند.
خودروها با سرعت عبور میکنند و زوزه میکشند .محمد به خاطر سرپا
ایستادن مداوم ،دیسک کمر دارد و میگوید خجالت میکشد شبها به
داخل ساختمان محل زندگیاش در مجیدیه برود چون تمام روز ،دود
آتش در جانش میرود« :بعضی وقتها مشتریهایی پیدا میشوند که
نمیخواهند پول بدهند .وقتی کار را تمام میکنیم ،به بهانهای پشــت
فرمان مینشینند و فرار میکنند .با بعضیهایشان درگیر هم شدهایم که
کار به پاسگاه کشیده اما دستآخر سازش کردهایم .بیشتر مشتریهای
ما اقشار کمدرآمد جامعه هستند؛ مثل خودمان ».محمد خاطره تلخی
از صافکاری در کنار اتوبان دارد؛ دایی و یکی از همشــهریان او سال 91
در همین اتوبان کشته شدند .تعریف میکند 35« :ساله بودند .بهار بود.
ساعت  6.5غروب ،یک بونکر سیمان در اتوبان صیاد شیرازی چپ کرد و
هردویشان را که کنار خیابان منتظر مشتری ایستاده بودند ،کشت .بعد از
این اتفاق ،خانوادهام گفتند دیگر نباید برای صافکاری به اتوبان بروی اما
من چارهای ندارم؛ کار نیست».

 ..................................راوی ..................................
مصائب روزنامهنگاری ایرانی
مطبوعات کشور دیرتر از آنچه انتظار میرفت
از امکانات فضای مجازی و رسانههای نوین استفاده کردند

راوی

مطبوعات ایران:
بازار کمرونق ،نظارت زیاد ،زیرساخت نامتناسب
ی ـ یارانهای بازی میکند
دولت در عرصه نشریات چاپی ایران نقشی نظارت 
سعید ارکانزادهیزدی
دبیر بخش راوی
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هزار ُتُن
مصرف ساالنه
کاغذ مطبوعات در
کشور

مطبوعات ایران از نظر کمی همواره مســیری روبهرشد را طی کردهاند
اما به نظر میرسد از لحاظ کیفیت و کارکرد ،تاریخی پرفراز و نشیب را
گذراندهاند و در سالهاي اخیر نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارند .طبق
آخرین آمار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ۱۱ ،هزار و  ۹۰۰مجوز برای
انتشار نشریات صادر شده که از این میان ۷ ،هزار و  ۷۱۵مجوز در حوزه
رســانههای مکتوب ۳ ،هزار و  ۴۰۲مجوز در حوزه رسانههای آنالین و
بقیه در حوزه رسانههای الکترونیک غیر آنالین صادرشده است .اما اینها
همه آمار اســت و آنچه کیفیت را مشخص میکند ،تحلیلی است که
میتوان بر این آمار نوشت .دو سال پیش ،معاون مطبوعات وقت وزارت
ارشاد تیراژ کل نشریات کشور را یک میلیون و  200هزار عنوان کرده
بود که حدود نیمی از آنها فروخته نمیشــدند و برگشت میخوردند.
اما در دو ســال گذشته که بحران کاغذ پیش آمده و کاغذ بسیار گران
شده ،تیراژ نشریات هم سقوط عظیمی کرده ،بهطوری که مثال روزنامه
همشهری که در سالهای اوج خود  500هزار نسخه تیراژ داشت و در
ســالهای گذشته تیراژش به  180هزار نسخه رسیده ،تیراژ خود را به
 30هزار نسخه رساند .گزارشهای غیررسمی میگویند که روزنامههایی
مثل ایران و جامجم کمتر از  25هزار نســخه تیراژ دارند و بسیاری از
روزنامههای خصوصی زیر  10هزار نسخه چاپ میشوند .روزنامههایی
متعدد نیز حتی با عناوین مطرحی که دارند ،زیر هزار نسخه تیراژ دارند.
JJمطبوعات ایران از کجا شروع کردند
«کاغذ اخبار» اولین نشریه ایرانی بود که در  1216هجری شمسی
بهوســیله میرزا صالح شیرازی و با وابســتگی به وزارت امور خارجه
منتشر شد و از نامش هم پیداست که ترجمه تحتاللفظی اصطالح
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انگلیســی روزنامه بود .البته اولین روزنامه فارسیزبان در هند به نام
«مرآتاالحوال» سی سال پیش از کاغذ اخبار منتشر شده بود .ده سال
پس از انتشار کاغذ اخبار ،روزنامه «وقایع اتفاقیه» بهوسیله صدراعظم
آن زمان ،میرزا محمدتقی خان امیرکبیر تاسیس شد و چندی بعد به
«روزنامه دولت علیه ایران» تغییر نام داد .بهطورکلی ،از انتشار روزنامه
دولتی وقایع اتفاقیه تا بیست سال بعدازآن ،مطبوعات وابسته به دولت
بودنــد و هدف در نقل هر واقعهای خوشآمــد مرکز قدرت روز بود.
بهتدریج روزنامههایی مثــل «وطن» و «اختر» به جمع روزنامههای
فارســیزبان اضافه شدند که در جهت منافع ملی و روشنگری مردم
یکردند.
حرکت م 
از همان اوایل که روزنامههای فارســی به ایران وارد شد سانسور
نیز شروع شد .سانسور پس از تأســيس روزنامه «وقايع اتفاقيه» در
 1267قمري که ســومين روزنامه فارسي منتشرشده در ايران بود،
ابتدا بهطور غیررسمی و پسازآن بهشکل رسمي دنبالشد .برخي از
مورخان تاريخ مطبوعات ،برجيس صاحب انگليسي را که امور فني و
مباشرت وقايع اتفاقيه را بر عهده داشت ،اولين مأمور سانسور در ايران
ميداننــد .او «اخبار مضــره» را در روزنامهاش چاپ نميکرد و آنها
را در يک روزنامه ديگر که حکم بولتن محرمانه داشــت ،براي شاه و
صدراعظم ميفرستاد .چند سال بعد در  1280قمري ،صنيعالملک
(اعتمادالسلطنه آينده) به رياست «اداره مطبوعات دولتي» گماشته
شد و سانسور رســمي در مطبوعات کشور آغاز شــد .بعدتر «اداره
مطبوعات دولتي» به «اداره انطباعات دولت عليه» تغيير نام داد و با
ادغام در «دارالتأليف مبارکه» نهاد «وزارت انطباعات ممالک محروسه»
را تشــکيل داد و اعتمادالسلطنه به وزارت انطباعات منصوب شد تا
سانسور را دنبال کند .وزارت انطباعات بهقدری محدودیت مطبوعاتي
درست کرد که پس از انقالب مشروطه ،نمايندگان مجلس اول شوراي
ملي آن را بعد از  44ســال فعاليــت ،در  1325قمري منحل کردند
و تنها اجازه تشــکيل يک اداره انطباعات را زير نظر وزارت علوم ،به
دولت دادند.
مطبوعات دوران مشــروطه از مهمترین وســایل اطالعرسانی به
مشــروطهخواهان بود .در این دوران حدود  90نشــریه در کشــور
منتشر میشد .فاصله بين امضاي فرمان مشروطه تا تصويب نخستين
قانون مطبوعات دوره پرشوري براي روزنامهها بود .اولين قانون براي
مطبوعات ايران نیز بعد از پیروزی انقالب مشروطه ،پس از يک سال
بحث تصويب شد .چون در نوشتن آن از قانون مطبوعات فرانسه گرته
برداشــته شده بود ،شاید هنوز مترقيترين قانون مطبوعات ايران به
شمار رود .مهمترين اتفاقي که در اولين قانون مطبوعات ايران افتاده
بود ،الزم نبودن امتياز براي انتشار روزنامه بود .بهزودی دوران استبداد
صغیر سررسید و تعداد از روزنامهنگاران اعدام و عدهای متواری شدند.

نقشی که دولت در رسانههای مکتوب ایران بازی میکند نقشی نظارتی ـ یارانهای است .نقش
نظارتی دولت به نظام حقوقی کسب مجوز پیش از انتشار برای نشریات بازمیگردد و نقش
یارانهای دولت نیز به یارانههایی مربوط میشود که به مطبوعات میدهد.

با فتح تهران دوباره وضعیت آزادی به مطبوعات برگشــت اما در
مجلس دوم شورای ملی که اکثریت دست محافظهکاران بود ،فشار
روی مطبوعات بسیار افزایش یافت .سانسور در دوران وزارت جنگ،
رئیسالوزرایی و شاهنشاهي رضاخان به اوج خود رسيد .مأمور معروف
سانســور مطبوعات در دوره رضاشاه که بعد از او ،در دوره محمدرضا
شاه هم به اعمال نظارت بر مطبوعات مشغول بود ،محرمعليخان بود.
او از ســال  1317تا ســال  1354مأمور سانسور بود و حتي در دوره
نخستوزيري دکتر محمد مصدق هم به کار خود ادامه داد.
پس از اشغال ايران در شهریورماه سال  1320تا کودتاي  28مرداد در
سال  ،1332مطبوعات ايران تقريبا دوره راحتي را گذراندند .بااینحال،
در سال  1321شمسي ،پس از بلواي نان ،قوامالسلطنه همه مطبوعات
حتي نشــريه مجلس شــوراي ملي را توقيف کرد و قرار شد مديران
بهتدریج براي گرفتن امتياز انتشار روزنامه اقدام کنند .ازآنپس ،کسب
«اجازه» و امتياز براي مطبوعات که يکي از موارد سانســور مطبوعات
محسوب ميشــود ،وارد تاريخ روزنامهنگاري ايران شد .پس از کودتاي
 28مرداد سال  1332شمسي ،عرصه بر مطبوعات بسيار تنگتر شد.
سانســور در اين دوره بيشتر به سانسور پس از چاپ اختصاص داشت.
از ســال  1341بهویژه پس از تأسيس حزب رستاخيز در سال ،1353
حکومت رسما روزنامهها را سانســور ميکرد و اين سانسور مربوط به
مرحله پيش از چاپ بود.
بعد از انقالب ،بهتدریج روزنامههای بزرگ کشــور ازجمله کیهان و
اطالعات مدتی با کادر حرفهای خود به کار ادامه دادند و بعد از مصادره
شدن به نیروهای انقالبی معتمد نظام جدید سپرده شدند .از سوی دیگر،
بســیاری از روزنامهنگارانی که در کیهان پیش از انقالب مینوشتند در
همین دوران تصفیه شدند که ماجرای خروج بخش بزرگی از کادرهای
حرفهای از روزنامه کیهان مشهورترین آنهاست.
در دوران جنــگ ایران و عراق ،مطبوعــات در موقعیت اضطراری
وضعیت جاری کشــور بودند اما بعد از اتمام جنگ و کاهش تدریجی
تنشهای سیاســی ،مجالی برای ظهوری نشریات تخصصی و طیفی
از نشــریات سیاسی وابسته به جناحهای مختلف درون نظام پیدا شد.
برخالف روزنامهنگاری پیش از انقالب که اگر کسانی بهصورت حرفهای
منبع اصلی یا تنها منبع درآمدشان مطبوعات بود باید در روزنامههای
وابسته به حکومت کار میکردند ،در دوران پس از جنگ بهتدریج نوشتن
در نشریات مستقل به منبع درآمد برای گروه فزایندهای از روزنامهنگاران
تبدیل شــد .روزنامهها در قالبهای جدیدی منتشر شدند که انتشار
روزنامه همشهری در سال  1371مهمترین اتفاق این دوره است.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری ســال  1376به مدت دو سال تا
اردیبهشــت  ،1379دوباره شــکوفایی زیادی در مطبوعات پیدا شد و
دومین بهار آزادی مطبوعات شکل گرفت .در همین دوران بود که انجمن
روزنامهنگاران ایران که تشــکل سراسر روزنامهنگاران بعد از انقالب بود
شکل گرفت .بعد از توقیفهای دستهجمعی مطبوعات در سال 1379
دوباره مثل دوران بعد از جنگ ،مطبوعات تخصصی رواج یافتند.
JJنهادهای آموزشی مطبوعات
از دهه  1340کــه روزنامهنگاری در ایران تقریبا کاری تماموقت
و حرفهای شــده بود ،کمبود روزنامهنگار در مطبوعات حس میشد.
موسســاتی مثل دانشــگاه تهران از قبل کالسهایی برای آموزش
روزنامهنگاری برگزار کرده بودند اما وجود یک نهاد آموزشی که بتواند
بهطور مرتب روزنامهنگار تربیت کند الزم بود .روزنامه کیهان در سال

 1346دانشکده ارتباطات را تاسیس کرد که واحدهای روزنامهنگاری
چاپی و رادیوـتلویزیونی در آن تدریس میشــد و بهترین اســتادان
ایران در آن درس میدادند .بســیاری از استادان فعلی روزنامهنگاری
و ارتباطات از فارغالتحصیالن آن دانشکدهاند .با اینکه این دانشکده و
حتی رشــته ارتباطات بعد از انقالب منحل شد و با صبر و استقامت
استادانی همچون کاظم معتمدنژاد و نعیم بدیعی کار را پیش برد ،اما
اکنون عالوه بر دانشگاه عالمه طباطبایی که مدیریت دانشکده تاریخی
ارتباطات را بر عهده دارد ،دانشگاه تهران ،دانشگاه امام صادق ،دانشگاه
سوره و واحدهایی از دانشگاه آزاد اسالمی ،همچون واحد تهران مرکز
و علوم و تحقیقات هم دانشجوی ارتباطات تربیت میکنند که البته
برخی از آنان روزنامهنگاری را پیش میگیرند و شمار قابلتوجهی از
آنها نیز به کار روابطعمومی و تبلیغات و سایر فعالیتهای مرتبط با
ارتباطات مشغول میشــوند .در حال حاضر ،حدود هزار دانشجو در
مقاطع کارشناسی ،کارشناســی ارشد و دکترا و  ۸۰استاد و هیئت
علمی دوران تحصیــل خود را در رشــتههای روزنامهنگاری ،روابط
عمومی و مطالعات ارتباطی در مقطع کارشناســی ،روزنامهنگاری،
علوم ارتباطات و مدیریت رســانه در مقطع کارشناسی ارشد و علوم
ارتباطات در مقطع دکترا میگذرانند .برخی مراکز غیردانشگاهي مثل
مرکز تحقیقات و توسعه رسانه نیز سالهاست که کالسهای آموزش
روزنامهنگاری برگزار میکند و بسیاری از روزنامهنگاری کنونی ایران در
این کالسها آموزش یافتهاند.
JJیارانه مطبوعات و نظارتهای مثبت
در کشــورهایی که ازنظــر تاریخی ،مطبوعات یکــی از ماموران
مدرنیزاســیون به شــمار میروند و مدرنیته از باال به پایین اســت،
ارتباط بین دولت و مطبوعات اجتنابناپذیر است و بنابراین در بازار
مطبوعات نیز دولت نقش تعیینکننده و مسلطی در عرصه رقابتی
دارد .هزینههای سنگین و زیرســاختهاي پرهزینه جذابیتی برای
بخش خصوصی برای ورود به بــازار مطبوعات باقی نمیگذارد و در
چنین حالتی ،دولت بهطور خودکار نقشــی پیشــرو را در بازار بازی
میکند .بهعالوه ،در مســائل سیاسی و حتی مطالب سرگرمکننده
حساس نیز مطبوعات غیردولتی تحت فشار زیادی قرار دارند و رقابت
برای آنها سخت است .از سوی دیگر ،آگهیها بیشتر به روزنامههای
دولتی میرسد و روزنامهها در زمینه آگهی باید با رادیو و تلویزیون نیز
رقابت کنند .همچنین تورم ،بیکاری و مسائل اقتصادی سهم کاالهای
فرهنگی را در سبد خانوار در حد پایین نگه داشته است .مشکل دیگر
این اســت که بسیاری از کســانی که در مطبوعات بهعنوان مدیران
مطبوعاتی شناخته میشوند ،افرادی هستند که بیش از اینکه دارای
سابقه مطبوعاتی باشند بهعنوان فعاالن سیاسی شناخته میشوند و
اتفاقا بســیاری از آنها سابقه مدیریتهای دولتی نیز دارند .بنابراین
بهراحتی نمیتوان مطبوعات را مانند مطبوعات کشورهای توسعهیافته،
عنصری از جامعه مدنی و جدا از دولت در نظر گرفت به این دلیل که
جامعه مدنی در ایران چندان از دولت جدا نیست.
نقشی که دولت در رسانههای مکتوب ایران بازی میکند نقشی
نظارتی ـ یارانهای اســت .نقش نظارتی دولت به نظام حقوقی کسب
مجوز پیش از انتشــار برای نشــریات بازمیگــردد و نقش یارانهای
دولت نیز به یارانههایی مربوط میشــود که به مطبوعات میدهد .از
گذشتههای دور ،معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به مطبوعات کشــور کمک مالی میکرده است که با عنوان «یارانه
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مطبوعات» شناخته میشــده و ردیفی نیز در بودجه ساالنه دولت
داشــته اســت .یارانه دولت با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی در
بین مطبوعات توزیع میشده است که از همان ابتدای کار ،برخی از
مطبوعات یارانه را صرف کارهایی غیر از تولید نشریه میکردند و عمال
این یارانه حیف و میل میشد.
آماری در دســت نیست که چقدر از یارانههای مطبوعات به هدر
میرفته و همچنــان نیز به هدر میرود اما افــراد خبره مطبوعاتی
شواهدی از این مسئله را برشمردهاند .بر اساس گفتههای وزیر ارشاد،
در ســال  1397کل یارانه پرداختی به مطبوعات  80میلیارد تومان
بوده اســت .در تابستان امســال ،چند تن از روزنامهنگاران در میزان
یارانه مطبوعات تحقیق کردند و واقعیتهایی را درباره اعطای یارانه
به نشــریاتی فاش کردند که تیراژشان بسیار نازل و مصنوعی بود و
کیفیت حرفهای بسیار کمی هم داشتند .خبرهایی که روزنامهنگاران
منتشر میکردند ،حاکی از این بود که تعداد قابلتوجهی از نشریات
که اصال روی کیوســک مطبوعاتی نمیرفتند ،دهها میلیون و حتی
گاهی صدها میلیون تومان یارانه و میزان زیادی کاغذ گرفته بودند .این
روزنامهنگاران که روی یارانه مطبوعات متمرکز شده بودند ،دریافتند
دههــا عنوان مطبوعات با عناوین متفــاوت و گاهی مطالب تکراری
زیر چتر موسســههایی فرهنگی کار میکنند که مجموع یارانههای
دریافتی این موسسات مبلغ هنگفتی میشود .کار تا جایی باال گرفت
و اعتراض روزنامهنگاران و افکار عمومی به حدی رسید که وزیر ارشاد
دستور تهیه گزارشی از موضوع را صادر کرد و بعدتر ،در گزارشی که
دراینباره منتشر شد ،تایید شد در میان نشریاتی که یارانه گرفتهاند،
عناوینی بودهاند که کیفیت الزم را نداشتهاند .با این حال ،با اینکه بنا
توسختتری
شد از آن به بعد ،تخصیص یارانه مطبوعات ضوابط سف 
داشته باشد ،اما تصمیم برای بازپسگرفتن یارانههای اعطایی قبلی
گرفته نشد .چندی بعد ،معاونت مطبوعاتی دستورالعمل تازهای برای
تخصیص یارانه به مطبوعات ارائه کرد که سختگیرانهتر بود اما هنوز
به نتیجه منجر نشده است.
عالوه بر یارانه ،دولت نقشی هم در توزیع کاغذ مطبوعات دارد که
آن هم در دو ســال اخیر به بحران برخورده است .در بحبوحه تور م و
مشــکالت ارزی و واردات در کشور ،بحران کاغذ نیز ازجمله مسائل
زیرساختیای بود که گریبانگير مطبوعات شد .بحران کاغذ از پاییز
 1396شروع شد .در آن زمان ،دولت یک محموله بزرگ کاغذ روزنامه
وارد کرد و مشکل بهطور موقت حل شــد .در تابستان  ،1397دالر
چنان گران شد و اقتصاد کشور را متالطم کرد که بحران کاغذ در آن
گم بود .قیمت کاغذ روزنامه تقریبا سه برابر شد .سرانجام دولت دخالت
کرد ،کارگروههایی تشکیل داد و اینطور به نظر میرسید كه در تالش
است تا برای روزنامهها کاغذ تامین شود .ولی تا بازار ب ه ثبات برسد و
ارز برای این «کاالی اســتراتژیک» که بخشی از وظیفه اطالعرسانی
به افکار عمومی را برعهده دارد تامین شــود ،هفتهها طول کشید و
مطبوعات فشــار زیادی را تحمل کردنــد .روزنامههای بزرگی مثل
«همشهری» که خود واردکننده کاغذ بودند با کمبود مواجه شدند و
بیشتر روزنامههای خصوصی و حتی روزنامه «ایران» که روزنامه دولت
است ،کاغذ مورد نیاز خود را روزانه میخریدند و اصال نمیدانستند آیا
تا روز بعد میتوانند کاغذ خود را تامین کنند یا نه .برخی از روزنامهها
دیدند اصال انتشارشان بهصرفه نیست و تعطیل شدند ،مثل روزنامه
«همبستگی» .برخی از روزنامهها تعداد صفحات خود را کاهش دادند،
مثل روزنامههای «آفتاب یزد»« ،همشهری» و «سازندگی» .روزنامه
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«هفت صبح» قیمت خود را دو برابر کرد و روزنامه «شرق» هم بخش
اشتراک خود را تعطیل و بههمراه روزنامه «اعتماد» سرویس آنالین
خود را پولی کرد .حدود  30درصد هزینههای مطبوعات و همچنین
صنعت نشر کتاب مربوط به هزینه کاغذ است و فشار اقتصادی باعث
شده بود که نشریات هرکاری بکنند تا بتوانند در بحران ،باقی بمانند.
ایران بهطورکلی در سال حدود یک میلیون و  900هزار تن انواع
کاغذ و مقوا مصرف میکند .این اقالم از کاغذ روزنامه تا کاغذ تیشــو
(دستمال کاغذی) را شامل میشود .در تابستان  1397در تمام این
اقالم کمبود به وجود آمد و حتی در فروشگاهها برای خرید دستمال
کاغذی هم صف بسته شد .از این میان ،ساالنه حدود یک میلیون و
 200هزار تن واردات کاغذ و مقوا صورت میگیرد .ساالنه حدود 900
هزار تن کاغذ و مقوای بستهبندی در ایران به مصرف میرسد و 380
هزار تن هم کاغذ چاپ و تحریــر و همچنین کاغذ روزنامه مصرف
میشــود .در سالهایی که اوج تیراژ مطبوعات چاپی ایران بود ،بین
 130تا  140هزار تن کاغذ روزنامه در سال مصرف میشد و کارخانه
صنایع چــوب و کاغذ مازندران نیمی از این نیاز را تولید میکرد .اما
حاال مصرف کاغذ روزنامه در ایران به ســالی  70هزار تن رســیده و
صنایع چوب و کاغذ مازندران نهتنها تولید چندانی ندارد بلکه دست
به واردات هم میزند.
در تابستان  1397که فشــار زیادی به روزنامهها وارد آمد ،بانک
مرکزی تحت فشار قرار گرفت تا اسامی شرکتهایی را که برای واردات
کاغذ ارز مبادلهای  4200تومانی و حتی پیش از آن ،ارز  3800تومانی
دریافت کرده بودند منتشــر کند .رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ،
حسن میرباقری ،در همان روزهای انتشار این فهرست اعالم کرد که
هویــت  90درصد افراد گیرنــده ارز برای این صنف مجهول و تعداد
بازرگانان قدیمی و شناسنامهدار کاغذ در میان آنها بسیار کم است.
او گفت که اساسا گرفتن  5میلیون یورو ارز برای واردات کاغذ خیلی
زیادتر از نیاز بازار اســت و رقم طبیعیای نیست .ماجراهای دیگری
هم بهتدریج درز پیدا کرد ،مثال اینکه برخی واردکنندگان طی سال
گذشته ارز را هزار تومان ارزانتر از نرخ مبادلهای گرفته بودند ،معافیت
در پرداخت تعرفه وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده هم داشــتند ،اما
بهجای واردات کاغذ گالسه چاپ و تحریر ،کاغذهای دیگری وارد کرده
بودنــد که در بازار با نرخهای بازاری فروخته و  4هزار میلیارد تومان
تخلف کرده بودند .حتی خود معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد هم اعالم
کــرد که دو نفر که اصال هویت مجهولی دارند  24میلیون یورو ارز از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گرفته بودهاند.
JJنظام حقوقی مجوزها
نظام حقوقی مطبوعات در ایران نظام کسب مجوز پیش از انتشار
است .بهجز اولين قانون مطبوعات كه در دوره مشروطه و بر پايه قانون
مطبوعات فرانسه نوشته شد ،در چهار قانون ديگر مطبوعات با وضع
قانون گرفتن مجوز يا پروانه انتشار نشريه ،آزادي مطبوعات زير سؤال
رفته اســت .با نگاهی به تاریخ مطبوعات در ایران میتوان گفت که
نظام حقوقی مطبوعات کشور همانطور که چهره مطبوعات تغییر
کرده دچار تغییراتی بوده است اما این تغییرات نسبت به حوزههای
ســختافزاری ،نیروی انســانی و حرفهای بســیار کمتر بوده است.
بزرگترین مشکل قانون مطبوعات ایران این است که مطبوعات برای
انتشار باید امتیاز بگیرند و اجازه قبلی کسب کنند.
بهطور کلی ،نظام فرهنگی کنونی ایران نظامی برپایه تفکر مهندسی

عالوه بر یارانه ،دولت نقشی هم در توزیع کاغذ مطبوعات دارد که آن هم در دو سال اخیر به بحران
برخورده است .در بحبوحه تور م و مشکالت ارزی و واردات در کشور ،بحران کاغذ نیز ازجمله
مسائل زیرساختیای بود که گریبانگير مطبوعات شد.

فرهنگی است .در این تفکر ،نقش اجتماعی رسانهها همچون مدرسه و
دانشگاه در نظر گرفته میشود و ارتباط مردم و رسانه بیشتر عمودی و
کمی هم افقی است .در این نوع تفکر ،میزان کنترل بر رسانه باید کامل
باشد و نظارت بر رسانه هم حین انتشار و هم پس از آن باید انجام شود.
در این نظریه هنجاری ،رسانهها ابزار آموزش و انسانسازی هستند،
فرهنگ تولیدشده در آنها ایرانی ـ اسالمی است ،خطوط قرمز آنها
ضدیت با نظام اسالمی است ،رابطه آنها با جامعه باید از نوع آموزش،
اصالح و هدایت باشد و همچنین نحوه دسترسی جامعه به محتوای
رسانهها نیز باید ازصافیگذشته و اصالحشده باشد.
مســئله مهم درباره تدوین قوانین مطبوعاتی در ایران این است
که تحوالت حقوقی همگی در دورههای گذار ،پرتنش و ناآرام بوده و
بنابراین موجب شده است که در قوانین مطبوعاتی بیشتر محدودیتها
مدنظر باشــد تا آزادیهــا .همچنین در قوانیــن مطبوعاتی ایران،
نظارتهای صنفی و مدنی پیشبینی نشده است .از سوی دیگر ،قانون
مطبوعات ایران بهجز اصالحی که در سال  1379در آن انجام شد و
نشــریات الکترونیک نیز جزو آن قرار گرفت ،با تحوالت فناوریهای
نوین سازگار نبوده است.
از وقتیکــه در عصر ناصری مطبوعات در ایــران کار خود را آغاز
کردند ،خوانندگان مطبوعات چندان زیاد نبودند .ریشــههای عمیق
فرهنگ شفاهی در ایران ،خط قرمزهای محدودکننده مطبوعات که از
جذابیت آنها میکاست و بیسوادی زیاد ،باعث میشد که مطبوعات
رشــد چندانی نکنند و بازار مطبوعات نیز وابســته به حمایتهای
دولتی باقی بماند .بهجز استثنای مطبوعات دوران انقالب  1357که
نیاز به اطالعرســانی تیراژ آنها را بسیار افزایش داده بود ،مطبوعات
همــواره دارای عناوین و تیراژ پایینی بودهانــد .پس از دوران انقالب
تعداد نشریات در ایران بهشدت افزایش یافت .برخی محققان دالیل
بینالمللی این اتفاق را گسترش جهانیسازی و افزایش مصرف و نیاز
برای تولیدات فرهنگی برای این اتفاق میدانند و دالیل ملی آن را نیز
تغییرات جمعیتی که باعث افزایش نسبت جوانان و شهرنشینان در
جامعه شده بود ،افزایش سواد و آموزش در ایران با وجود باقی ماندن
شکاف بیسوادی بین شهرها و روستاها و زنان و مردان و نیز ورود زنان
در زندگی عمومی عنوان میکنند .تا دو سال بعد از انقالب ،نسبت به
سال  1355تعداد عناوین مطبوعات به دو برابر و نیم افزایش یافت و
بااینکه در دوران جنگ تعداد عناوین پایین آمد اما تیراژ در همان حد
ماند .در دوران سازندگی دوباره تعداد عناوین افزایش یافت و در دوران
اصالحات نیز تعداد عناوین مطبوعات به بیشــترین حد خود رسید.
باوجوداین ،تیراژ مطبوعات از آنچه یونسکو معین کرده بود و نسبت به
برخی از کشورهای دارای سابقه روزنامهنگاری مشابه ایران مثل مصر
و ترکیه کمتر بوده اســت .بازار مطبوعات در ایران از یکسو ،شاهد
مجتمعهای عظیم دولتی و از سوی دیگر ،کسبوکارهای خصوصی
کوچک و حرفهای اســت که عمال تصویری از مقیاس بزرگتر کل
اقتصاد سیاسی ایران را نشان میدهد.

و بعد از اینکه ابزارهای تعاملی وارد اینترنت شــد و اصطالحات وب
 2.0شــروع به کار کرد ،شبکههای اجتماعی هم آمدند و مطبوعات
چاپی سعی کردند از این فرصت نیز برای دیده شدن و جذب مخاطب
استفادهکنند.
اما در ایران خیلی دیر این اتفاقات رخ داد .اینترنت بهصورت عمومی
در اواســط دهه  1370وارد برخی از خانههای مردم شد و بهتدریج
در اوایل دهه  1380شاهد همهگیری اینترنت دستکم بین جوانان
بودیــم .در اوایل همین دهه  1390بود که قابلیت اینترنت همراه در
کشور گسترش یافت و اغلب گوشیهای تلفنهای هوشمند به اینترنت
ِ
اینترنت همراه انقالبی در مصرف اینترنت در ایران
متصل شدند .اتصال
ایجاد کرد و نسلهای میانسال و حتی مسن وابسته به اینترنت شدند.
اکنون دیگر اینترنت مختص به جوانان نیست و میتوان گفت که همه
اقشار و طبقات مردم در حال استفاده از اینترنت هستند .چنین بستر
مناسبی ،کامال برای رسانهها مهیاست تا از قالبهای جدید رسانهای
برای جذب مردم استفاده کنند.
با این حال ،رســانههای مکتوب ایران بسیار دیرتر از آنچه انتظار
میرفت از امکانات فضای مجازی و رسانههای نوین استفاده کردند.
اولین نســل از فعالیت مطبوعات در فضای مجازی به ســال 1373
بازمیگردد که روزنامهها نسخه پیدیاف خود را که همان نسخهای
بود که به چاپخانه هم میفرستادند ،روی وبسایتهایشان گذاشتند.
اولین روزنامهای که چنین کرد همشــهری بود که در ســال 1373
نسخه پیدیاف خود را روی وبسایت میگذاشت .بهتدریج مطبوعات
وارد دور دوم استفاده از فضای مجازی شدند و وبسایتهایی طراحی
کردند که هر صفحه را نشان میداد و با کلیککردن روی هر مطلب،
میشــد محتوای آن را خواند .از اوایل دهه  1380بیشتر روزنامهها

1000

دانشجو
تعداد دانشجویان
رشتههای مرتبط
با روزنامهنگاری
در کشور

5

قانون
تعداد قوانین
مطبوعاتی
مشروطه تاکنون

JJچالش با رسانههای نوین
رسانههای نوین یعنی ماهوارهها و اینترنت و نسل بعدی اینترنت که
شبکههای اجتماعی باید .ب ه عبارت دیگر ،وقتی که فناوری دیجیتال
وارد عرصه رسانهها شد و از سوی دیگر ،چهره رسانهها دگرگون شد.
شاید اولین بارقههای فناوری دیجیتال در عکاسی و چاپ در مطبوعات
وارد شد ،بعدتر روزنامهها و مجلهها وبسایتهای خود را را ه انداختند
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روزنامهنگاری
کشور
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وبســایتهایی تاسیس کردند که به همین ترتیب ،مطالب خود را
برای عالقهمندان نشــان میداد .هنوز هم خیلی از روزنامههای ایران
محتوای خود را اینچنین برای مخاطبانی که میخواهند روزنامه را
آنالین بخرند نمایش میدهند.
نسل سوم استفاده از اینترنت برای مطبوعات به نشریاتی بازمیگردد
که تالش میکردند نوعی روزنامهنگاری سایبری را وارد فضای رسانهای
کشور کنند .به عبارت دیگر ،برخی از نشریات تصمیم گرفتند چیدمان
وبسایتهای خود را متفاوت با چیدمان نسخه چاپی عرضه کنند.
ی تیتر
بنابراین وبسایت هر نشریه میتوانست مستقل از نسخه چاپ 
یک ،عکسها و بخشبندیهای متمایزی داشــته باشــد .اولین بار،
روزنامه جامجم در سال  1381وبسایتی را راهاندازی کرد که تحت
عنوان «جامجم آنالین» مســتقل از روزنامه محتوای خود را عرضه
میکرد .بعدتر ،روزنامه همشــهری نیز با عنوان «همشهری آنالین»
وبسایتی کامال مستقل از روزنامه به وجود آورد که با اینکه از برخی
مطالب روزنامه چاپی نیز استفاده میکرد اما تحریریهای مستقل داشت
که خود نیز به تولید محتوا دست میزد .گاهی این اتفاق میافتاد که
نســخه آنالین یک نشریه دارای مخاطبان و اولویت خبری بیشتری
از خود نشریه چاپی نیز میشد .میتوان گفت از حوالی سال 1388
نسخه آنالین برخی از نشریات خواننده بیشتری از خود نشریه پیدا
کرد .برای مثال ،روزنامه خبر که یک روزنامه تقریبا محلی در جنوب
کشور بود ،وبسایت «خبرآنالین» را راهاندازی کرد که از خود روزنامه
بسیار پرمخاطبتر شد.
دوره چهارم استفاده از ظرفیت اینترنت در سال  1392آغاز شد،
زمانی که برخی مطبوعات تصمیم گرفتند که وارد شبکههای اجتماعی
بهخصوص توییتر شــوند .روزنامه شرق از اولین روزنامههایی بود که
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حساب کاربری توییتر باز کرد .در آن زمان ،توییتر فیلتر شده بود اما
رسانهها تصمیم گرفتند که وارد این فضا شوند و بهسرعت نیز در آن
رشــد کردند .بعدتر ،روزنامههایی مثل اعتماد ،ایران و همشهری هم
حســاب توییتر درست کردند و همچنان در آن مشغولاند .عالوه بر
شبکه اجتماعی توییتر ،برخی رسانهها تالش کردند در اینستاگرام هم
فعالیت کنند و در پیامرسان تلگرام هم کانال درست کنند .وقتی که
تلگرام فیلتر شد ،برخی از مطبوعات که ریشه دولتی داشتند تصمیم
گرفتند فعالیت در آن را متوقف کنند اما حاال دوباره بهتدریج به این
پیامرسانبازگشتهاند.
با همه این احوال ،میتوان گفت مطبوعات ایران خیلی دیر به این
نتیجه رسیدند که باید از ظرفیتهای ارتباطات دیجیتال برای جذب
و درگیری مخاطب استفاده کنند .نکته دیگری که وجود داشت این
بود که نشریات میدیدند شاید بتوانند با این ابزارها مخاطبانی را نیز
به خود جذب کنند اما این جذب مخاطب در شــبکههای اجتماعی
یا پیامرسانها لزوما به معنای درآمد بیشتر برای آنها نبود .بنابراین
برخی از روزنامهها که اولین آنها روزنامه شرق بود ،تصمیم گرفتند
نظام فروش آنالین خود را فعال کنند .در سالهای اخیر ،شرکتهایی
مثل جار ،فیدیبو و طاقچه نیز به بازار آمدهاند تا عالوه بر وبسایتهای
خود روزنامهها ،نسخه دیجیتالی آنها را به مخاطبان بفروشند .آماری
در دست نیست که این روشها چقدر توانسته کاهش فروش نسخه
چاپی مطبوعات را جبران کند .اما اگر به رســانههای جهان بنگریم،
جز معدود نشریاتی همچون نیویورک تایمز ،روش فروش نسخههای
آنالین یا جــذب آگهیهای آنالین جبرانکننده خوبی برای کاهش
درآمد فروش و آگهیهای نسخههای چاپی نبوده است.
JJبهترین راهحل :آزادی رسانه
برخی محققان ازجمله حسین شــهیدی که در مطبوعات ایران
مطالعه کرده ،معتقدند روزنامهنــگاری در دوران قبل از انقالب یک
نوع رسالت برای روزنامهنگاران بهحساب میآمد و آنها یا قلمبهمزد
و نوکر دولت بهحســاب میآمدند یا اینکــه قهرمان و جانباخته راه
آزادی شناخته میشدند .اما روزنامهنگاران بعد از انقالب ،بهخصوص
برخی روزنامهنگارانی که در دوران بعد از توقیفهای دســتهجمعی
مطبوعات در ســال  1379کار کردهاند و با نوعی ســازش در تصور
خود از روزنامهنگاری تجدیدنظر کردهاند ،بیشتر به این اعتقاد گرایش
پیدا کردهاند که روزنامهنگار مسئول اگرچه ممکن است نتواند برای
مشکالت پیچیده خوانندگان راهحلهای معجزهآسا ارائه کند ،میتواند
اطالعاتی در اختیار خواننده بگذارد که او را در یافتن راهحل یاری دهد.
انجــام این خدمت به مهارتی نیاز دارد که با مدتها تجربه و آموزش
به دســت خواهد آمد ،نه هنگامیکه روزنامهنگار با نوشتن نخستین
مطلب بهظاهر دورانســاز خود ،کار ،آزادی و شاید زندگی خود را از
دست بدهد .بنابراین پس از یک قرن کوشش و مبارزه ،به نظر میرسد
آگاه کردن مردم ایران از آنچه در کشورشان و جهان میگذرد از یک
رســالت به یک حرفه تبدیل شده است .از سوی دیگر ،حاکمیت نیز
باید بپذیرد که در صورت داشتن رسانههای آزاد که بتوانند مشکالت
جامعه را بگویند و افراد صاحب قدرت را نقد کنند ،راحتتر میتواند
فساد را ریشهکن کند و حکمرانی مطلوب را رقم بزند .میتوان گفت در
ایران ،بهترین راهحل برای رسانهها و بهخصوص برای مطبوعات آزادی
رسانه است و قوانین مطبوعاتی که بتواند با ساختارهای بهروزشده از
این آزادی حمایت کند.

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

اقتصاد الماس و طال
1

کاوه شجاعی
آفریقای جنوبی را بهتر بشناسیم
آفریقای جنوبی به تبع اسمش جنوبیترین کشور
دبیر بخش همسایهها
در قاره آفریقاســت و همین دوریاش باعث شده که
ویژگیهای خاصی داشــته باشد .آفریقای جنوبی از لحاظ طبیعی و جغرافیایی حتی با
ســایر کشورهای قاره آفریقا هم تفاوت زیادی دارد .فاصله زیاد آن از دو شهر بزرگ قاره
آفریقا  -یعنی قاهره پایتخت مصر و الگوس پایتخت نیجریه -و همینطور فاصله ده هزار
کیلومتری آن با شرکای تجاریاش در اروپا ،آمریکای شمالی و آسیای شرقی باعث شده
که تجارت با آفریقای جنوبی نیز شرایطی متفاوت از سایر کشورها داشته باشد.
شاید همین دوری بود که باعث شد نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی تا مدتها دوام
بیاورد و از لحاظ اقتصادی شکستی متوجه آن نشود .درواقع راههای اعمال فشار بینالمللی
الزم روی آن رژیم و البته عزم اعمال این فشارها چندان قوی و گسترده نبود .این در حالی
بود که آپارتاید در ابعاد مختلف زندگی  -از جمله مسکن ،آموزش و کار -به شدت رخنه
کرده بود و به نوعی باعث شده بود که سه طبقه در جامعه آفریقای جنوبی ایجاد شود:
طبقه سفیدها (یا بوئرها که اجداد انگلیسی و هلندی داشتند و به دنبال قدرت سیاسی
بودند) ،طبقه سیاهان (که بومیان این سرزمین را تشکیل میدادند) و طبقه رنگینپوستان

مختلــط (مثل هندیها ،چینیها و ماالییها که از قدیم به تجارت در آفریقای جنوبی
مشغول بودند و مراودات متفاوتی با سفیدها داشتند) .درنهایت ،عوامل متعددی مثل رهبر
مبارزی چون نلسون ماندال ،افزایش آگاهی مردم و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی
خارجی بود که باعث سقوط رژیم آپارتاید شد.
JJاقتصاد آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی یک اقتصاد پیشرفته و یک بازار نوظهور با درآمد متوسط محسوب
میشــود که از موهبت وجود منابع طبیعی زیاد بهره میبرد و در عین حال بخشهای
مالــی ،حقوقی ،ارتباطات ،انرژی و حمل و نقل در آن پویا اســت .همچنین بازار بورس
آفریقای جنوبی بزرگترین بازار بورس آفریقاســت و در میان بیست بازار بورس بزرگ
دنیا هم جا دارد.
اما داســتان اقتصاد آفریقای جنوبی بسیار پرفراز و نشیب است و به خصوص پس از
پایان دوران آپارتاید ،با چالشهای زیادی مواجه بوده .اقتصاد آفریقای جنوبی قادر نبود
که بالفاصله بعد از سقوط آپارتاید خود را احیا کند .در سالهای پس از  ،۱۹۹۴این کشور
در تالش گسترده برای جذب مجدد سرمایه بود .با این وجود ،چالشهای اجتماعی مثل
ادغام طبقات مختلف سفید و رنگینپوست و وارد کردن افراد طبقات محرومتر به بازار

همسایهها

بخش معدن هنوز پایه اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی است.

کار در عین کنترل تنشها به شــدت روی اقتصاد هم فشار وارد آورد .این در حالی بود
که برنامههای پنجساله توسعه و نیز خصوصیسازی داشت در کشور پیاده میشد .با این
وجــود ،دولت آفریقای جنوبی هنوز در بخشهای صنعتی حضور دارد و این یادگاری از
دوران آپارتاید است.
در این میان ،رشــد اقتصادی در سالهای اخیر در آفریقای جنوبی کم شده و حتی
در سال  ۲۰۱۷به  ۰.۷درصد رسید .بیکاری ،فقر و نابرابری در این کشور بسیار باالست
و چالشی بزرگ برای دولتهای مختلف به شمار میآمده است .آمار غیررسمی بیکاری
در آفریقای جنوبی تقریبا  ۲۷درصد است و این میزان در میان جوانان سیاهپوست حتی
باالتر هم هست .زیرساختهای مدرن آفریقای جنوبی برای توزیع و پخش کاال در میان
تمام مراکز بزرگ شهری طراحی شده اما معضالت مختلفی در این راه وجود دارد که یکی
از آنها عدم تامین برق در تمام نقاط کشور است که باعث بروز مانع در راه رشد اقتصادی
میشود .اسکام ،شرکت دولتی برق آفریقای جنوبی در حال احداث نیروگاههای جدید برق
در این کشور است و برنامههای مدیریت تقاضای برق را نیز در دست دارد تا اطمینان به
شبکه را باال ببرد اما در همین راه هم با اتهامات سوءمدیریت و فساد و باال آوردن بدهی
مواجه شده است.
سیاســتهای اقتصادی آفریقای جنوبی مبتنی بر کنترل تورم در عین تحکیم پایه
اقتصادی کشور بوده است .اما محدودیتهای ساختاری زیادی در این راه وجود دارد که
مانع رشد اقتصادی میشود .از جمله آنها میتوان به کمبود مهارت در میان نیروی کار ،روند
کاهش رقابتپذیری و توقف کار به دلیل اعتصابات مختلف اشاره کرد .دولت از سوی
رو به
ِ
رایدهندگان در مناطق شــهری تحت فشار قرار دارد تا تامین خدمات اولیه برای اقشار
کمدرآمد را محقق کند و نیز فرصتهای شغلی بیشتری برای آنها فراهم کند و البته راه
تحصیالت کمهزینه را هم برای همگان هموار کند .اما درگیریهای مختلف در میان احزاب
حاکم آفریقای جنوبی و بیثباتی واحد پول رند نیز تهدیدهایی را بر سر راه رشد اقتصادی
به وجود میآورند .سرمایهگذاران بینالمللی هم در خصوص ثبات اقتصادی درازمدت کشور
دچار نگرانی هستند و این به جذب سرمایه خارجی ضربه سنگینی میزند.
JJمنابع طبیعی فراوان است
آفریقای جنوبی ســرزمینی غنی اســت و انواع مواد معدنی و زیرزمینی در آن یافت
میشود .عالوه بر الماس و طال ،این کشور ذخایر عظیمی از سنگ آهن ،پالتینیوم ،منگنز،
مس ،کرومیوم ،اورانیوم ،نقره ،بریلیوم ،پاالدیوم ،نیکل ،وانادیوم ،تیتانیوم ،آنتیموان و سنگ
آهک نیز دارد .همچنین ذخایر گاز در سواحل جنوبی این کشور یافت شده است .به دلیل
وجود این منابع ،بخش معدن در آفریقای جنوبی اهمیت زیادی دارد .با وجود قدرتگرفتن
بخش تولید در آفریقای جنوبی و سهمآفرینی گسترده آن در تولید ناخالص داخلی کشور،
بخش معدن هنوز پایه اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی اســت و شرکتهای بزرگ در آن
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سرمایهگذاریهای عظیمی میکنند .طال مهمترین ذخیره زیرزمینی آفریقای جنوبی است
و این کشــور را به بزرگترین تولیدکننده طال در جهان بدل کرده است .ذخایر طال در
این کشــور بزرگ است اما تولید طال رو به کاهش است و قیمت آن هم هرگز به سطح
باالیی که در دهه  ۱۹۷۰میالدی تجربه کرده بود ،نرسیده است .به همین جهت برخی
از معادن طال در آفریقای جنوبی دیگر سودده محسوب نمیشوند .بعضی از آنها هم در
دهه  ۱۹۹۰میالدی بسته شدهاند .اما صنعت الماس در آفریقای جنوبی همچنان گسترده
است و شرکت دبیرز آفریقای جنوبی یکی از بزرگترینهای جهان در حوزه الماس است.
آفریقای جنوبی در عین حال بزرگترین تولیدکننده پالتینیوم و کرومیوم اســت که از
لحاظ اقتصادی برای کشور اهمیت زیادی هم دارد.
زغالسنگ هم یکی دیگر از ذخایر مهم معدنی آفریقای جنوبی است که بیشتر آن هم
به آسیای شرقی و اروپا صادر میشود و بخشی از آن هم برای تولید برق به کار میرود.
سایر نیازهای انرژی کشور هم از طریق نفت وارداتی ،انرژی هستهای و سد برقآبی تامین
یشود.
م 
JJبخش تولید خیلی اساسی است
ش اصلی تولیدی در آفریقای جنوبی بخش غذاســت و پس از آن نساجی ،فلزات
بخ 
و مواد شیمیایی قرار دارند .کشاورزی و شیالت در آفریقای جنوبی اهمیت زیادی دارند
و تولید شــکر و محصوالت غذایی مشابه هم در آفریقای جنوبی گسترده است و بیشتر
محصوالتشــان هم صادر میشود .همچنین بخش مواد شیمیایی در این کشور فعالیت
گســتردهای دارد و به خصوص برای تولید مواد منفجــره الزم در صنعت معدن به کار
میرود .همچنین صنعت پتروشیمی در آفریقای جنوبی برای تولید پالستیک ،رزین و
مواد شیمیایی صنعتی بسیار گسترده است .ساخت کشتی ،خودرو و لوازم برقی هم در
آفریقای جنوبی انجام میشود و حتی صنعت اسلحهسازی نیز فعال است .بخش تولید در
آفریقای جنوبی به صورت کلی به جذب سرمایهگذاری خارجی وابستگی زیادی داشته و
هنوز هم همینطور باقی مانده است.
JJتجارت وابسته به فلزات است
آفریقای جنوبی به تجارت خارجی وابسته است و به همین جهت ،اقتصاد این کشور
به شرایط اقتصادی جهانی حساس است و به آن واکنش نشان میدهد .فلزات ارزشمند
و پایه مهمترین صادرات کشور هستند و تولیدات کشاورزی و نظامی هم جزو صادرات
مهم و اصلی به شمار میروند .مهمترین واردات آفریقای جنوبی را نیز مواد و محصوالت
شیمیایی و خودرو تشکیل میدهد .مهمترین شرکای تجاری آفریقای جنوبی عبارتاند از
چین ،آمریکا ،آلمان و ژاپن .همچنین تجارت منطقهای از زمان سقوط آپارتاید و نیز توسعه
اقتصادی برخی کشورهای آفریقایی دیگر ،وارد مرحله جدیدی شده است .شرکتهای
آفریقای جنوبی نیز در دهههای اخیر در حوزههای تجارت و معدن وارد سرمایهگذاری در
کشورهای آفریقایی دیگر شدهاند.

بازار بورس آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ بزرگترین بازار بورس آفریقاست.

آفریقای جنوبی سرزمینی غنی است و انواع مواد معدنی و زیرزمینی در آن یافت میشود .عالوه بر
الماس و طال ،این کشور ذخایر عظیمی از سنگ آهن ،پالتینیوم ،منگنز ،مس ،کرومیوم ،اورانیوم ،نقره،
بریلیوم ،پاالدیوم ،نیکل ،وانادیوم ،تیتانیوم ،آنتیموان و سنگ آهک نیز دارد

JJسیاست در آفریقای جنوبی
از زمان پایان رژیم آپارتاید در سال  ۱۹۹۴میالدی ،حزب کنگره آفریقا عرصه سیاست
در آفریقای جنوبی را در اختیار داشته است .در سالهای اخیر مسائل مختلفی از جمله
فســاد سران حکومتی باعث بیثباتیهای سیاسی شده که مهمترین آنها در زمان کنار
رفتن جیکوب زوما رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام فساد در سال  ۲۰۱۸دیده شد.
بعد از او سیریل رامافوزا به قدرت رسید که دولت او هم با چالشهای سنگینی مواجه بوده
و به خصوص کاهش شدید رشد اقتصادی و تنشهای سیاسی را شاهد بوده است .این در
حالی است که رامافوزا با وعده انجام اصالحات روی کار آمده بود.

2

آیا تجارت با آفریقای جنوبی دشوار است؟
بانک جهانی در رتبهبندی سال  ۲۰۲۰خود آفریقای جنوبی را به لحاظ آسانی بازرگانی
و راهاندازی کسب و کار در رده  ۸۴قرار داده است.
رتبه آفریقای جنوبی در حوزههای متفاوت مربوط به آسانی کسبوکار در میان ۱۹۰کشور
۱۳۹

راهانداختن کسب و کار

۱۰۸

ثبت ملک

۱۱۴

گرفتن مجوز برق

۱۰۲

اجرایی کردن قراردادها

۹۸

گرفتن مجوز ساخت

 ۱۴۵بازرگانی با خارج از مرزها
۱۳

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۶۸

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۵۴

پرداخت مالیات

۸۰

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در آفریقای جنوبی
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد اقتصاد آفریقای جنوبی نوشــته است:
آفریقای جنوبی پیشــرفتهترین و متنوعترین اقتصاد قاره آفریقاست .صادرکنندگان و
سرمایهگذاران خارجی در آفریقای جنوبی با اقتصادی بالغ طرفاند که در بخش خدمات
به خصوص مالی  -قدرتمند و پویاست .آفریقای جنوبی میتواند سکوی پرتاب صادراتبه بازارهای آمریکا ،اتحادیه اروپا و کشورهای جنوب قاره آفریقا باشد .ضمنا آفریقای جنوبی
دارای زیرساختهایی قدرتمند در بخش حمل و نقل است.

5

استراتژی ورود به بازار آفریقای جنوبی
آز آنجا که آفریقای جنوبی بازار پیچیدهای به حســاب میآید برای ورود به آن باید
برنامهریزی دقیقی داشته باشید .بازار آفریقای جنوبی بازار محافظهکاری به حساب میآید
و مصرفکنندگان در مقابل کاالها و خدمات جدید از خود مقاومت نشــان میدهند .به
همین خاطر است بهتر است شریک بومی آشنا با این بازار داشته باشید و حتی شاید از
طریق برند شناختهشده او پیش روید.

6

آداب مذاکره با تجار آفریقای جنوبی
 .۱جامعه چندفرهنگی :اگر چه میتوان به طور کلــی درباره آداب مذاکرات تجاری در
آفریقای جنوبی نظراتی داد ،اما فراموش نکنید که با کشوری چندفرهنگی طرفید و بهتر
است قبل از مذاکره با شریک آیندهتان درباره فرهنگ او تحقیق کنید.
 .۲جلب اعتماد در مذاکرات :فرهنگ تجاری آفریقای جنوبی روی اعتماد شخصی بین
ل یا تلفن ،هر زمان که امکانش بود با
طرفین حســاب ویژهای باز میکند .به جای ایمی 
شریکتان دیدار رودررو داشته باشید .وقتی با طرفتان دست میدهید با او تماس چشمی
داشته باشید تا اعتمادش را بیشتر جلب کنید .اگر طرف مذاکره هیچ اطالعاتی درباره شما
ندارد بهتر است از شرکت یا فرد مورد اعتماد بخواهید که برایتان سفارشنامه بنویسد.
تشناسی :از یک ماه قبل ،زمان مذاکره را مشخص کنید .یک روز قبل از قرار ،برای
 .۳وق 
فیکس کردن آن به طرفتان زنگ بزنید .حتما سر زمان مشخص سر قرار حاضر شوید.
 .۴لباس مذاکرات :کت و شــلوار تیره و محافظهکارانه بپوشــید .ممکن اســت شریک
آفریقاییتان راحتتر از این لباس بپوشد اما بهتر است در دیدار اول متشخصتر به نظر
برسید.
 .۵چانهزنــی :مذاکرات در آفریقــای جنوبی آرام پیش میرود و ســعی کنید قیمت
پیشنهادیتان نزدیک چیزی باشد که انتظارش را دارید .اول مذاکره قیمت خیلی باالیی
ندهید که قرار باشد بعد از چانیزنی طرف مقابل پایینش بیاورید .روی قراردادتان زمان
مشخصی بگذارید اما آن را وحی منزل به حساب نیاورید.
ک تجاریتان شما را به منزلش دعوت کند .برای
 .۶هدیه به میزبان :ممکن اســت شری 
بانوی میزبان گل ،شکالت و ...هدیه ببرید.
 .۷به افراد مسن احترام بگذارید :اکثر فرهنگها در آفریقای جنوبی برای سالمندان خود
ارزش زیادی قايلاند .برای آنکه بیادب به نظر نرسید حتما نسبت به افراد سن باال در
مذاکرات تجاری احترام بگذارید حتی اگر نقش زیاد مهمی در مذاکرات نداشته باشند.

7

اکسپوهای آفریقای جنوبی
حضور در نمایشگاههای تجاری آفریقای جنوبی فرصتی مناسب است تا کسبوکارتان
را برای کل قاره به نمایش بگذارید و مشتریها و شرکای آیندهتان را مالقات کنید.

4

چالشهای سرمایهگذاری در آفریقای جنوبی
مخالفان دولت از فساد و سوءمدیریت در دولت انتقاد میکنند و نگرانیهای جدی و
فزاینده در حوزههای سیاسی و اقتصادی وجود دارد .بیعدالتی در این کشور باالست و ۱۰
درصد جامعه  ۴۵درصد کل درآمدها را در اختیار دارند .بیثباتیها روی ارزش واحد پول
این کشور هم تاثیر منفی گذاشته و دشواری پیشبینی ارزش رند در برابر دالر باعث شده
برنامهریزی برای حضور در بازار آفریقای جنوبی سختتر از قبل شود.
برای ورود به بازار آفریقای جنوبی باید با رقبای قدرتمند اروپایی و آسیایی که از مدتها
پیش در این کشور حضور داشتهاند دست و پنجه نرم کنید.
یافتــن نیروی کار ماهر در آفریقای جنوبی  -با وجود میــزان باالی بیکاری در این
کشور -همچنان دشوار است .در ضمن قوانین کار و مالکیت خارجیها در آفریقای جنوبی
در طول دهه اخیر سختتر شده است.

ژوهانسبورگ مرکز نمایشگاههای بینالمللی آفریقای جنوبی است.
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همسایهها
اکسپو

مکان

زمان

موضوع

MEETINGS AFRICA

ژوهانسبورگ

ساالنه ،فوریه
۲۰۲۰

گردشگری

COMPACK SOUTH AFRICA

THE GAPP PRINT EXPO

TYREXPO AFRICA

دوساالنه ،مارس
ژوهانسبورگ
۲۰۲۰
ژوهانسبورگ

نالمللی
نمایشگاه بی 
بست هبندی

سه سال یکبار ،تجهیزات و ماشینآالت
صنعت چاپ
مارس ۲۰۲۰

دوساالنه ،مارس
ژوهانسبورگ
۲۰۲۰

نالمللی
نمایشگاه بی 
صنعت تایر

THE SOLAR SHOW AFRICA

ژوهانسبورگ

ساالنه ،مارس
۲۰۲۰

نمایشگاه صنعت انرژی
خورشیدی

NAMPO HARVEST DAY

بوتاویل

ساالنه ،می
۲۰۲۰

نمایشگاه تجهیزات
کشاورزی و دامداری

8

تراز تجاری آفریقای جنوبی
در سال  ۲۰۱۷تراز تجاری آفریقای جنوبی مازاد  ۲۶.۴میلیارد دالر بوده (صادراتش
بیشتر از وارداتش بوده است ).همانطور که در نمودار میبینید آفریقای جنوبی دو دهه
پیش (در سال  )۱۹۹۵دچار کسری  ۷میلیارد دالری تراز تجاری بوده است.
130
120
110
100

مهمترین واردات آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۸
آفریقای جنوبی ســال  ۲۰۱۸حدود  ۹۳.۴میلیارد دالر کاال وارد کرد که نسبت به سا 
ل
 ۲۰۱۴کاهشی  ۶.۴درصدی و در مقایســه با سال  ۲۰۱۷حدود  ۱۲.۵درصد رشد نشان
یدهد.
م 
۱

 ۱۷میلیارد دالر ( ۱۸.۲درصد کل واردات)

سوخت معدنی از جمله نفت

۲

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۱۱.۵میلیارد دالر ( ۱۲.۳درصد)

۳

تجهیزات و ماشینآالت الکترونیکی

 ۸.۶میلیارد دالر ( ۹.۲درصد)

۴

وسایل نقلیه

 ۷.۱میلیارد دالر ( ۷.۶درصد)

۵

پالستیک

 ۲.۸میلیارد دالر ( ۳درصد)

۶

دارو

 ۲.۵میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)

۷

تجهیزات پزشکی

 ۲.۳میلیارد دالر ( ۲.۴درصد)

۸

محصوالت شیمیایی

 ۱.۷میلیارد دالر ( ۱.۸درصد)

۹

مواد شیمیایی آلی

 ۱.۶میلیارد دالر ( ۱.۷درصد)

۱۰

تجهیزات پزشکی

 ۱.۷میلیارد دالر ( ۱.۷درصد)

10

ی (به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر)
شرکای تجاریآفریقای جنوب 

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۸کشــورهای چین ،آلمان ،آمریکا و انگلیس مقصد بخش عمده صادرات
آفریقای جنوبی بودند

90

۱

چین

 ۹.۲درصد کل صادرات آفریقای جنوبی ( ۸.۷میلیارد دالر)

70

۲

آلمان

 ۷.۵درصد ( ۷.۱میلیارد دالر)

50

۳

آمریکا

 ۶.۸درصد ( ۶.۴میلیارد دالر)

30

۴

انگلیس

 ۵.۱درصد ( ۴.۸میلیارد دالر)

۵

ژاپن

 ۴.۷درصد ( ۴.۵میلیارد دالر)

۶

هند

 ۴.۷درصد ( ۴.۵میلیارد دالر)

۷

بوتسوانا

 ۴.۳درصد ( ۴.۱میلیارد دالر)

۸

نامیبیا

 ۳.۸درصد ( ۳.۶میلیارد دالر)

۹

موزامبیک

 ۳.۴درصد ( ۳.۳میلیارد دالر)

۱۰

هلند

 ۳.۳درصد ( ۳.۱میلیارد دالر)

80

60

40

20
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9

به آفریقای جنوبی چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
جمهوری آفریقای جنوبی سال  ۲۰۱۸حدود  ۹۴.۴میلیارد دالر کاال به سراسر جهان
صادر کرد .این نسبت به سال  ۲۰۱۴رشدی  ۲درصدی و نسبت به سال  ۲۰۱۷حدود ۷
درصد رشد نشان میدهد.
مهمترین صادرات آفریقای جنوبی در سال ( ۲۰۱۸به ترتیب ارزش به دالر)
۱

سنگها و فلزات قیمتی

 ۱۶.۱میلیارد دالر ( ۱۷.۵درصد کل صادرات)

۲

سنگ معدن ،خاکستر

 ۱۱.۸میلیارد دالر ( ۱۲.۵درصد)

صادرکنندهها
سال  ۲۰۱۸کشورهایچین ،عربستان ،نیجریه و تایلند بیشترین کسری تراز تجاری را
به آفریقای جنوبی وارد کردند و صادراتشان به آفریقای جنوبی بیشتر از وارداتشان از
این کشور بوده است.

۳

وسایل نقلیه

 ۱۰.۸میلیارد دالر ( ۱۱.۴درصد)

۱

چین

 ۸.۵میلیارد دالر کسری تراز تجاری برای آفریقای جنوبی

۴

تهای معدنی
سوخ 

 ۱۰میلیارد دالر ( ۱۰.۶درصد)

۲

عربستان

 ۵میلیارد دالر

۵

آهن و فوالد

 ۶.۳میلیارد دالر ( ۶.۷درصد)

۳

نیجریه

 ۳.۴میلیارد دالر

۶

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۵.۸میلیارد دالر ( ۶.۲درصد)

۴

تایلند

 ۲.۳میلیارد دالر

۷

میوه ،آجیل

 ۳.۷میلیارد دالر ( ۳.۹درصد)

۵

آلمان

 ۲.۱میلیارد دالر

۸

آلومینیوم

 ۲.۲میلیارد دالر ( ۲.۲درصد)

۶

ایتالیا

 ۱.۶میلیارد دالر

۹

تجهیزات و ماشینآالت الکترونیکی

 ۱.۸میلیارد دالر ( ۱.۹درصد)

۷

فرانسه

 ۱.۳میلیارد دالر

۱۰

پالستیک و مواد پالستیکی

 ۱.۴میلیارد دالر ( ۱.۵درصد)

۸

عمان

 ۱.۱میلیارد دالر

۹

برزیل

 ۱میلیارد دالر

۱۰

سوئد

 ۷۶۸.۸میلیون دالر
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 ...........................کــارآفـریـن ...........................

خودسازی
هفتاد سال از پایهگذاری انتشارات
امیرکبیر از سوی عبدالرحیم جعفری
(درگذشــته در  )1394گذشت و در
بخش کارآفرین این شــماره نگاهی
ویژه به زندگی او خواهیم داشــت؛
کسی که کتابفروش دورهگرد بود،
شاگرد چاپخانه شد و آنقدر تالش
کرد تا اثرگذارترین نشر کشور در 100
سال گذشته را پایه گذاشت و حدود
 3هزار جلد کتاب در طول مدیریتش
( 1328تا  )1357در امیرکبیر منتشر
کرد .عجیب این بود که جعفری خود
تا کالس ششم ابتدایی بیشتر تحصیل
نکرده بود ولی آنقدر در زندگیاش
خوانده بود که به یکی از موثرترین
گســاز ایران
شخصیتهای فرهن 
بدل شــد .نگاهی به زندگی جعفری
درسهای بسیاری دارد که مهمترین
آنها «خودسازی» و «پشتکار» است.

عکس :رضا معطریان

کارآفرین
نگاهی به زندگی عبدالرحیم جعفری همزمان با هفتادمین سال تأسیس انتشارات امیرکبیر

مرد کتاب

انتشارات امیرکبیر به عنوان مهمترین و اثرگذارترین نشر
ولی خلیلی
کشور در  100ساله گذشته 70 ،ساله شد؛ انتشاراتی که
نامش گره خورده است به مرد کارآفرینی که بسیاری از
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
تحوالت صنعت چاپ و نشر نوین را در کشور رقم زد ولی
زمانه و تحوالت سیاســی با او بســیار بد تا کرد و در نهایت مهرماه  94در حسرت سالها
مصادره امیرکبیر درگذشت .عبدالرحیم جعفری اگرچه سواد آنچنانی نداشت و از شاگردی
چاپخانه و دستفروشی کتاب شروع کرده بود ،اما نگاهی به وسعت اقیانوس در صنعت نشر
داشت و نهالی که در این صنعت کاشت خیلی زود به درختی پربار تبدیل شد و اتفاقی را رقم
زد که به سختی تکرارپذیر است .او در طول سالهای  1328تا  1357یعنی حدود  3دهه
زمینه انتشار حدود  3هزار جلد کتاب (تألیف و ترجمه) را در انتشارات امیرکبیر فراهم کرد.
عبدالرحیم (تقی) جعفری در ســال  1298در تهران (ســال گذشته بزرگداشت 100
سالگی او در نبودش برگزار شد) متولد شد و در سال  1394در  96سالگی درگذشت .نام
مادرش کبری بود و نام پدرش میرزا علیاکبر .جعفری کودکی و نوجوانی را در تنگدستی
پشت سر گذاشت زیرا پیش از تولد او پدرش به مشهد رفت و هیچگاه به خانه بازنگشت
برای همین او و مادرش در شرایط سختی زندگی کردند .از آنجایی که پدری نبود که برایش
شناسنامه بگیرد مادرش نام خانوادگی خود را برای پسرش انتخاب کرد« :عبدالرحیم استاد
محمدجعفر» که بعدها خودش آن را به جعفری تغییر داد .جعفری به دلیل شرایط اقتصادی
خانواده تنها تا پایان مقطع ابتدایی درس خواند و بعد هم ترک تحصیل کرد .او مدتی روی
پلههای مسجد شاه (انتهای خیابان ناصرخسرو که آن زمان یکی از مراکز اصلی فروش کتاب
و انتشاراتهای قدیمی بود) کتاب میفروخت تا اینکه مادرش او را پیش صاحب انتشارات
علمی (علیاکبر علمی) برد و جعفری آنجا مشغول به کار شد .خودش در کتاب خاطراتش
که با عنوان «در جستوجوی صبح» منتشر شده است آن روزها و سختیهای بسیارش
را اینگونــه توصیف میکند« :اوایل ،کار من در چاپخانه پادویی و جارو کردن بود .بعضی
اوقات کتابهای چاپشــده را روی سرم میگذاشتند و به کتابفروشیها میبردم .در آن
روزگار در تهران برای ماشــینهای سنگین (مثل ماشین چاپ) برق نبود و این ماشین با
دست کار میکرد .یک نفر چرخ را میگرداند و یک نفر هم با دست کاغذ به ماشین میداد
و یک نفر هم کاغذ چاپشــده را از ماشین میگرفت .استاد ماشین هم به کار ما نظارت
میکرد .من پس از مدتی برای کاغذبگیری انتخاب شدم و چون قدم کوتاه بود و به ماشین
نمیرسید چند آجر و سنگ زیر پاهایم میگذاشتند که دستم به سیلندر برسد .صبح شنبه
به چاپخانه میرفتم و صبح جمعه مرخص میشــدم .در شبانهروز دو وعده دوساعته در
چاپخانه استراحت میکردم .برای روز یک ریال و برای شب دو ریال مزد میگرفتم و از بس
روی پاهایم میایستادم پاشنه پاهایم ترک برمیداشت و مادرم روزهای جمعه که تعطیل
بودیم برای مداوا پیه بز داغ میکرد و الی ترکها میریخت».
جعفری سالها در چاپخانه علمی کار کرد و کار را یاد گرفت و حتی به پیشنهاد آقای
علمی با دختر برادر او هم ازدواج کرد اما عالقه بسیاری داشت که انتشارات و چاپخانهای
برای خود راهاندازی کند و همین شد که در  28آبان  70( 1328سال پیش) در اتاقی در
طبقه دوم چاپخانه آفتاب انتشــارات امیرکبیر را پایهگذاری کرد .او سرمایه اولیه چندانی
نداشت و با پسانداز کمی بیش از  10هزار تومان امیرکبیر را تأسیس کرد« .اطالعیهای به
روزنامه اطالعات دادم و تأسیس موسسه امیرکبیر را اعالم کردم« .امیرکبیر» در یک اتاق
چهار در چهار در خیابان ناصرخسرو تأسیس شد و من برای جلب همکاری روشنفکران،
کسانی چون زرینکوب ،نوشین ،آلاحمد ،مرتضی کیوان و ...دست به کار شدم و با روابط
حسنهای که طی دوران کار برای اکبر آقای علمی با آنان به هم زده بودم ،همگی با روی باز
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از من استقبال کردند .یک ماه از تأسیس امیرکبیر نگذشته بود که دو کتاب منتشر کردم:
فن ورزش ترجمه منیر مهران و انرژی اتمی ترجمه حسن صفاری».
عبدالرحیم جعفری باتوجه به روابط عمیقی که با نویسندگان و مترجمان مطرح کشور
داشت و همچنین تالش بسیار زیاد شبانهروزی خیلی زود توانست در دهه  30انتشارات
امیرکبیر را به پیشروترین نشر کشور تبدیل کند تا جایی که خودش در کتاب خاطراتش
نوشته است که تیراژ کتابهای امیرکبیر معموالً به  10هزار نسخه در یک چاپ میرسید .او
همچنین در کنار چاپ کتابهای روز از بهترین نویسندگان داخلی همچون صادق هدایت،
جالل آلاحمد و ...بهروز ترین کتابهای جهان از مشــهورترین نویسندههای آن روزگار را
ترجمه و چاپ میکرد به نوعی که بسیاری از بهترین رمانها و داستانهای جهان از سوی
انتشارات امیرکبیر برای اولین بار به بازار آمد و تعداد زیادی از نویسندگان بینالمللی را برای
اولین بار انتشارات امیرکبیر به ایرانیان با ترجمه آثارشان معرفی کرد .انتشارات امیرکبیر
همچنین زمینهساز شکلگیری نسلی جدید از نویسندگان و به خصوص مترجمان کشور
شد .خود او معتقد بود« :همچون منجمی که ستاره یا گروه ستارگان را رصد میکند در حال
رصد بودم در جستوجوی مؤلف و شاعر ،نویسنده و مترجم »...او همچنین در مصاحبهای
که سایت خبرآنالین بعد از فوتش منتشر کرد میگوید« :من از همان اول که شروع به کار
کردم دلم میخواست دست به کارهای نو بزنم .دلم میخواست کتابهای خوبی چاپ کنم.
دیگر از رستمنامه و حسین کرد شبستری خسته شده بودم .سرمایهام کم بود اما به دنبال
شهرت و افتخار بودم .دنبال کارهای نو و اینکه نویسندهها و شاعر نو پیدا کنم .این کار را هم
کردم .سراغ جوانترها رفتم و کتابهایشان را چاپ کردم .آدمهایی مثل سیمین بهبهانی،
مینا اسدی ،رهی معیری .آن روزها انتشاراتیها اص ً
ال به فکر چاپ آثاری که توسط خانمها
نوشته میشد نبودند .من یکی از اولین ناشرانی بودم که دیوان اشعار خانمهایی مثل فروغ
فرخزاد و سیمین بهبهانی را منتشر کردم».
عبدالرحیم جعفری در کنار این نگاه ماندگار به ادبیات داخلی و جهان و انتشار صدها
کتاب ماندگار در انتشارات امیرکبیر معتقد بود با راهاندازی کتابفروشیهای متعدد باید
کاری کرد که کتاب در دسترس مردم باشد و همین نگاه هم باعث شد که مث ً
ال در تهران
 15فروشــگاه و کتابفروشــی راهاندازی کند و کتابفروشی امیرکبیر در ناصرخسرو به
مرکزی تبدیل شود که هرکسی کتابی خاص و غیرخاص میخواست به این کتابفروشی
مراجعه كند .عبدالرحیم جعفری با گذشت کمتر از  10سال از تأسیس انتشارات امیرکبیر با
سختکوشی بسیار و حتی مایه گذاشتن از سالمتیاش کاری کرد که نام انتشارات امیرکبیر

عبدالرحیم جعفری تا پیش از فوت (مهر  )1394بارها و بارها به
دادگاه رفت و تالش گستردهای برای بازپسگیری انتشارات امیرکبیر
انجام داد ولی هیچگاه موفق نشد.

پرآوازه شــده بود .خودش دراینباره مینویســد« :در ســال  ۱۳۳۶قریب  500عنوان در
رشــتههای مختلف چاپ و منتشر کردم و نام امیرکبیر بلندآوازه شد ولی به واسطه کار و
فعالیت شبانهروزی چشمچپم دچار خونریزی شد و معالجاتی که در تهران و کشورهای
دیگر انجام گرفت متاسفانه مؤثر واقع نشد و بینایی چشمچپم را از دست دادم .در سال
 ۱۳۳۷دومین فروشگاه خود را در خیابان شاهآباد (جمهوری فعلی) تأسیس کردم .در همین
سال به پیشنهاد خانم و آقای جزنی و با کمک دکتر خانلری نخستین نمایشگاه کتاب ایران
را در باشگاه دانشگاه تهران برپا کردیم .استقبال عجیبی از نمایشگاه شد ،و من سراپا شور
و شوق بودم 800 .عنوان کتابی را که تا آن سال چاپ کرده بودیم در نمایشگاه به نمایش
گذاشتیم؛ فهرستی از این کتابها را برای مولفان و مترجمان فرستاده بودیم تا بدانند چه
کردهاند و چه کردهایم ،و ثمره همکاری چه میتواند باشد .چون این نمایشگاه در واقع ثمره
همکاری آنها با امیرکبیر بود».
JJفرهنگسازی و کارهای ریشهای
در کنار انتشار صدها جلد از مشهورترین کتابهای نویسندگان داخلی و خارجی ،جغفری
اعتقاد زیادی هم به کارهای بزرگ و ماندگار داشــت ،اتفاقاتی که به ماندگاری ریشههای
فرهنگ و ادب فارســی کمک بسیاری کرده است و همچنان اقداماتی بینظیر محسوب
میشود .برای مثال او سال  1337یعنی  9سال بعد از راهاندازی امیرکبیر به دکتر محمد
معین سفارش یک لغتنامه را داد .تا پیش از آن تنها لغتنامه منتشرشده لغتنامه دهخدا
بود و جعفری به دنبال مجموعه جدید و بهروزتری بود که جامعیت بیشتری هم داشته باشد
برای همین ســراغ محمد معین عضو شورای فرهنگ و استاد دانشگاه تهران و سرپرست
وقت لغتنامه دهخدا رفت و در نهایت با تالش بســیار دکتر معین یکی از ماندگارترین و
مهمترین منابع زبان فارسی را منتشر کرد .در عظمت این کار همین بس که جعفری در
خاطراتش نوشته است در حروفچینی دستی این لغتنامه بدون احتساب غلطگیریها
دســت حروفچین برای برداشتن و گذاشتن حروف بیش از  20میلیون بار حرکت کرده
است .پروژهای که تنها برای جلد نخست آن دکتر معین بیش از  300هزار فیش آماده کرده
بود و سرمایهگذاری کالنی برای جعفری محسوب میشد تا جایی که خودش مینویسد« :به
خودم گفتم آتقی هرطور شده باید چاپ این فرهنگ به اتمام برسد .آتقی نترس ،توکل بر
خدا ».نخستین جلد این فرهنگنامه بعد از  5سال از شروع کار در سال  1342منتشر شد
و جعفری آن روز را یکی از باشکوهترین روزهای زندگیاش میخواند .پس از انتشار فرهنگ
لغت معین در انتشارات امیرکبیر مجموعههایی مانند فرهنگ انگلیسی و فارسی آریانپور
هم منتشر شد .عالوه بر اینها چاپ اولین نسخه قرآن زنگی در کشور و اولین نسخه نفیس
شاهنامه را هم باید از مهمترین کارهای عبدالرحیم جعفری دانست .انتشار نسخه شاهنامه با
خط نستعلیق و با کیفیت بسیار باال چند سال قبل از انجام پروژه فرهنگ معین به سرانجام
رسید .جعفری در سال  4( 1332سال بعد از شروع کار) این کار را از روی نسخهای بسیار
قدیمی از شاهنامه در امیرکبیر کلید زد و چند سال بعد این مجموعه منتشر شد .در ابتدا
حتی افرادی همچون ایرج افشار (از برترین استادان و پژوهشگران قرن اخیر و استاد دانشگاه
تهران) هم این کار جعفری را زیر سؤال بردند و معتقد بودند که کسی حاضر به خرید این
کتاب نخواهد شــد .جعفری در خاطراتش نوشته است« :وقتی شاهنامه به بازار آمد آقای
ایرج افشار مرا با خنده به انتقاد گرفت :تو دیوانهای که عمر و پولت را صرف این کار کردی،
شاهنامه که خریدار ندارد!» اما جعفری برای تبلیغ این کتاب فکری خالقانه و نو کرده بود؛ او
از تابلوها و تصاویر شاهنامه فیلمی تهیه کرده بود که به عنوان تبلیغ در سینماهای درجهیک
تهران ،پیش از آغاز فیلم ،به نمایش میگذاشتند.
JJچاپ کتابهای درسی
در سالهای قبل از انقالب تنها رقیب انتشارات امیرکبیر نشر فرانکلین بود که از سوی
همایون صنعتیزاده اداره میشد و او هم مانند جعفری مردی خودساخته بود که از هیچ
کارش را کلید زد و البته در نهایت سرنوشتی همانند جعفری پیدا کرد .در سالهای قبل
از انقالب فرانکلین و امیرکبیر را باید پایهگذار چاپ کتابهای جیبی در ایران هم دانست.
عالوه بر این یکی از اقدامات مهم عبدالرحیم جعفری ساماندهی چاپ کتابهای درسی

بود که از ســوی پرویز ناتل خانلری وزیر فرهنگ وقت به او سپرده شد .جعفری در سال
 1343مدیرعاملی شرکت طبع و نشر کتابهای درسی را به مدت  12سال به عهده گرفت
و برای نخســتین بار در ایران کتابهای درسی استاندارد از نظر رنگ ،کیفیت و کاغذ را
منتشر کرد .حجم کار در این چاپخانه در مرداد و شهریور به قدری زیاد بود که در طول
هفته جعفری به خانهاش نمیرفت و روز جمعه همسر و فرزندان در شرکت به دیدارش
میآمدند تا ناهار را با هم باشند .جعفری درباره چگونگی شکلگیری «شرکت کتابهای
درسی» گفته است« :وقتی کار انتشار کتابهای درسی سامانی نداشت ،من و عدهای از
رفقا آمدیم شرکتی تشکیل دادیم که به این کار سامان بدهد .دکتر خانلری که وزیر فرهنگ
بود تصمیم گرفته بود چاپ کتابهای درســی را به انتشــارات فرانکلین واگذار کند .آن
وقتها کتابهای غیردرسی بازاری نداشت .اگر کتابهای درسی را از ما میگرفتند وضع
کتابفروشــیها ناجور میشد .کتاب درسی برای کتابفروشیها مثل قند و شکر دکان
عطاری بود .یعنی اگر کتابفروشی کتاب درسی نداشت اص ً
ال امورش نمیگذشت .این بود
مطیر و یکی دو تن از دوستانم که با دکتر خانلری دوست بودند
که من و آقایان عظیمی و ّ
رفتیم سراغ آقای دکتر خانلری و گفتیم آقای دکتر ما خودمان این کار را انجام میدهیم.
او هم خیلی سختگیری کرد ،خیلی سنگ جلو پای ما انداختند و باالخره ما امتیاز چاپ و
نشر کتابهای درسی را گرفتیم و من به عنوان مدیرعامل در حدود دوازده سال سرپرستی
این کار را انجام میدادم».
اما روزگار پرکار و تالش عبدالرحیم جعفری بعد از انقالب به گونه دیگری رقم خورد .او
تا سال  1358مالک بزرگترین نشر و یکی از چاپخانههای مهم خاورمیانه بود اما با تحوالت
سیاسی در کشور همهچیز به ناگهان به شکلی دیگر رقم خورد و انتشارات امیرکبیر مصادره
و به در تاریخ  29خرداد  1362به سازمان تبلیغات اسالمی واگذار شد و این نشر که یکی
از مهمترین عوامل تحوالت فرهنگی سالهای قبل از انقالب بود عم ً
ال به حاشیه رانده شد و
سالهای سال هیچکدام از کتابهای دوره مدیریت عبدالرحیم جعفری حتی تجدید چاپ
نشدند .در این سالها عبدالرحیم جعفری مدتی هم به زندان افتاد و ممنوعالمعامله شد.
مهمترین اتهامات جعفری انتشار کتابهای صادق هدایت و بزرگ علوی ،انتشار جلد چهار
تاریخ اجتماعی ایران ،انتشار کتاب مردان خودساخته که در آن به رضاشاه به عنوان یکی از
مردان خودساخته پرداخته شده بود ،انتشار کتابهای علی دشتی ،انتشار کتاب شاهجنگ
ایرانیان ،نوشتن نامه به شاه برای دریافت طلبهای شرکت طبع و نشر کتابهای درسی
ایران ،تصویری از او و همکارانی که در تهیه و نشر شاهنامه امیرکبیر سهیم بودند در کنار
فرح پهلوی و داشتن سهام شرکت سهامی افست بود.
البتــه عبدالرحیم جعفری تا پیش از فوت (مهر  )1394بارها و بارها به دادگاه رفت و
تالش گستردهای برای بازپسگیری انتشارات امیرکبیر انجام داد ولی هیچگاه موفق نشد.
او كه در جســتوجوی صبح بود ،در یکی از مصاحبههایش گفته است« :صبح برای من
صبح روشنایی است .دنبال صبح روشنایی بودم و دلم میخواست به نتیجه مطلوب برسم.
متاسفانه نرسیدم یعنی مشکالتی برای من پیش آوردند که آن صبحی که دلم میخواست
بهش نرسیدم».
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کارآفرین
نگاهی به تالشهای میالد صابری برای راهاندازی استارتآپ کاربانک

کارآفرینان کار
تا سال  ۸۱میالد
صابری به
کارهای فنی و
کارگری مشغول
بود تا اینکه سال
 84برای تحصیل
به انگلستان رفت
و جهانش به کلی
عوض شد .او در
ابتدای بازگشت
به ایران در سال
 1384سه ایده
اصلی در حوزه وب
و استارتآپها
در ذهن داشت که
یکی از آنها سایت
کاریابی آنالین بود
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«کار» یکی از بزرگترین دغدغههای اقتصادی حال و آینده کشور ماست
و پاشنه آشیل بسیاری از تحوالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و مشکالت
اجتماعی اســت .شما تصور کنید که بیش از دو میلیون جوان ایرانی بیکار
هستند که بخش مهمی از آنها تحصیالت دانشگاهی دارند و فارغالتحصیل
رشتههای مختلف دانشگاهی هستند؛ در واقع ما در ایران با ارتشی از بیکاران
روبهرو هســتیم و همین موضوع میتواند زمینهساز مشکالت جدی باشد.
در این بین استارتآپهایی راهاندازی شدهاند که به دنبال چارهجویی برای
حل این مشــکل و پیدا کردن کار برای سربازان این ارتش بیکاری هستند؛
استارتآپهایی که در واقع آگهیهای فرصتهای شغلی را منتشر میکنند،
به افرادی که بیکار هستند باتوجه به تخصصشان پیشنهاد شغلی ارائه میدهند
و یا اینکه به کارفرمایانی که به دنبال افراد جویای کار هســتند ،افرادی را
معرفی میکنند .در واقع استارتآپهای کاریابی پل ارتباطی بین کارفرمایان
و کارجویاناند و اتفاقاً بیشــتر این اســتارتآپها هم در زمینههای شغلی
تخصصی فعالیت میکنند و بیشــتر برای جوانان بیکار دانشجو زمینههای
شــغلی را فراهم میکنند .یکی از اولین اســتارتآپهایی که در این حوزه
راهاندازی شد «کاربانک» نام دارد که از سوی میالد صابری و همبنیانگذاران
او نغمه مصطفوی و حامد حسینی راهاندازی شده است؛ کارآفرینانی که نهتنها
برای تعدادی از جوانان به صورت مستقیم در استارتآپ خود فضای کار و
اشتغال ایجاد کردهاند بلکه هدف اصلیشان ایجاد اشتغال برای دیگران است.
نکتــهای که میالد صابــری آن را اینگونه تعریف میکند« :در واقع ما یک
پلتفرم تخصصی استخدام هستیم برای شرکتهایی که میخواهند نیروهای
متخصص استخدام کنند و ما فضا را برای آنها تسهیل کردهایم».
باتوجه به شــرایط اقتصادی و اجتماعی کشور انتشار آگهیهای شغلی
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ســالهای سال است که مخاطبان بسیاری دارد و همیشه یکی از پایههای
ثبــات نیازمندیها (چه چاپی و چه غیرچاپی) آگهی کاریابی بوده اســت؛
ظرفیتی که مدتی است میالد صابری و نغمه مصطفوی استارتآپ خود را
روی آن بنا نهادهاند و مجموعهای را شــکل دادهاند که جزو سه انتخاب اول
کارفرمایان حوزههای تخصصی برای جذب نیروی کار محسوب میشود و آنها
قصد دارند کار خود را تا جایی وسعت دهند که تا ابتدای سال  1400سهم
 20درصدی از بازار کاریابی آنالین داشــته باشند .تیم کاربانک که سال ۹۱
کارش را شروع کرده تاکنون به بیش از  ۵هزار کارفرما نیروی کار معرفی و
زمینه اشتغال آنها را فراهم کرده است .استارتآپی که با چالشهایی همچون
سختگیریهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای عدم دسترسی آنها به
اطالعات کارجویان و کارفرمایان روبهرو است .البته کاربانک اولین استارتآپ
تخصصی حوزه اشتغال و کاریابی در کشور محسوب میشود که مجوز فعالیت
از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را دریافت کرده است و برای همین در
دیماه سال  1396که تعدادی از استارتآپهای حوزه کاریابی فیلتر و بعد از
 10روز رفع فیلتر شدند کاربانک جزو آنها نبود .خود میالد صابری در برنامه
تکتــاک درباره آن اتفاق گفت« :دیماه  96بود که برای مدیران تعدادی از
اســتارتآپهای فعال حوزه کاریابی ایمیلی آمد که شما به دلیل نداشتن
مجوز فیلتر خواهید شــد و طولی نکشید که  3استارتآپ این حوزه فیلتر
شــدند .برای ما هم این نامه آمده بود که ما باتوجه به اینکه مجوز داشتیم
اقدام کردیم و جلوی فیلترینگ ســایت خود را گرفتیم ،البته خوشبختانه
فیلترینگ سایتهای مشابه ما خیلی زود رفع شد اما بعد از آن اتفاق شرکت
ما و چند اســتارتآپ این حوزه با کمک سازمان فناوری اطالعات جلسات
متعدد و مشترکی با مسئوالن وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم

بیشتر افرادی که رزومههای خود را برای کاربانک ارسال میکنند ،افراد متخصص هستند بهخصوص در حوزههای
مهندسی و فنی؛ افرادی که بیش از  55درصد آنها مرد و مابقی زن هستند و بیشترین تقاضای شغلی روی این سایت
هم در حوزههای نرمافزار ،فناوری اطالعات بازریابی ،فروش و مالی و حسابداری است.

و حتی تغییراتی در جهت تسهیل صدور مجوز برای راهاندازی شرکتهای
استارتآپی حوزه کاریابی اتفاق افتاد ».او همچنین در این گفتوگو با اشاره
به اینکه مهمترین درخواست اســتارتآپها فضا و اکوسیستم امن برای
کارکردن اســت ،میگوید« :پرســش ما این است که چرا اص ً
ال باید مسئله
فیلترینگ استارتآپها پیش بیاید که رفع فیلتر آنها بعد اتفاق بیفتد؛ این
اتفاق به فعالیت استارتآپها و امید افرادی که وارد اکوسیستم استارتآپی
میشــوند ،صدمه میزند .اینکه ناگهان سرویس شما را از دسترس خارج
کنند به معنی این است که امینت و اعتماد در فضای استارتآپی وجود ندارد.
من معتقدم برخوردهای قهری با استارتآپها جواب منفی خواهد داشت».
میــاد صابری متولد ســال  1357در بابل اســت .او فارغالتحصیل
رشــته نرمافزار در انگلستان است و  4سال در این کشور زندگی کرده و
آشنایی و عالقهمندی شدیدش به دنیای وب با زندگی در انگلستان گره
خورده .او بعد از بازگشت به ایران (سال  )1388به دنبال اجرای ایدههای
جدید بود تا اینکه با تعدادی از دوســتانش به فکر راهاندازی استارتآپ
کاربانک افتادند .البته صابری پیش از ورود به دنیای وب و استارتآپها
در زمینههای مختلفی تحصیل کرد و اشتغال داشت و زندگی پرماجرایی
را پشت سر گذاشت .او در ابتدا با قبولی در رشته مکانیک ،وارد دانشگاه
شد اما بعد از یک سال و نیم انصراف داد .بعد از آن چند سالی در بازار آزاد
مشغول به کار شد و از بستهبندی مواد غذایی گرفته تا مکانیکی خودرو را
انجام داد .در اوایل دهه  20زندگیاش بود که در زمینه بستهبندی مواد
غذایی شکســت خورد و حدود  ۳میلیون تومان (سال  )79ضرر کرد .تا
ســال  ۸۱میالد صابری به کارهای فنی و کارگری مشغول بود تا اینکه
سال  84برای تحصیل به انگلستان رفت و جهانش به کلی عوض شد .او
در ابتدای بازگشــت به ایران در سال  1384سه ایده اصلی در حوزه وب
و اســتارتآپها در ذهن داشت و در گفتوگو با هفتهنامه شنبه آنها را
اینگونه معرفی كرده است« :برای راهاندازی کسبوکار اینترنتی سه ایده
داشتم؛ یکی ایده کاریابی الکترونیکی ،یکی وبسایت فروش اتومبیل و
دیگری ورود به بازار خرید و فروش آنالین امالک بود .از این ســه ایده،
ایده کاریابی را در پیش گرفتم چون آن دو ایده را بیشتر بر محور داللی
میدیدم تا ایجاد ارزش و مهمتر اینکه فضای پیداکردن کار در ایران در
آن زمان به شکل سنتی و از طریق روزنامه و ...بود .اما من با اصطالحات
جدیدی در انگلستان آشنا شدم .مانند مسیر حرفهای ،یعنی اینکه یک
نفر بتواند برنامهریزی کند که  ۵ســال دیگر کجا باشد و چه میکند و
میخواهد چهکاره باشد .در واقع هرچه را در دانشگاه یاد گرفتم ،مستقیماً
به کارم تزریق کردم چون تحصیلم هدفمند بود و البته مفید».
میالد صابری از سال  1390کار روی پلتفرم کاربانک را کلید زد و این
ســایت عم ً
ال از سال  1391کار خود را شــروع کرد ولی در ابتدا کار اصلی
صابری نبود و او تنها روزی چند ساعت وقتش را به این کار به صورت موازی
با کارهای دیگرش اختصاص میداد .او در آن زمان کارمند یک شرکت بود،
همزمان روی پروژههای نرمافزاری کار میکرد و تنها شــبها روی فعالیت
کاربانک متمرکز میشــد .تا اینکه در سال  1394کارهای دیگرش را رها
کرد و این اســتارتآپ همه جهانش شد .اســتارتآپی که او آن را با حدود
 7میلیون تومان ســرمایه اولیه کلید زده بود .میالد در ابتدا تصور میکرد
که خودش یکتنه میتواند از پس همه کارها بربیاید ولی بعد متوجه شــد
یکی از رمزهای اصلی موفقیت کسب و کارها در کار گروهی و تمرکز روی
یک کار است .این شد که موضوع کاربانک را با جمعی از دوستانش در میان
گذاشت و چند نفرشان (ازجمله نغمه مصطفوی) به او ملحق شدند و گروهی
تحت عنوان آی گروپ را تشکیل دادند .در ابتدا این گروه بیشتر به همافزایی
ایدهها مشغول شد و هر هفته جلساتی را برگزار میکرد و حتی صندوقی هم

برای جمعآوری سرمایه اولیه تشکیل داده بودند .اعضای آی گروپ در کنار
کاربانک به ایدههای جدیدی هم فکــر میکردند که یکی از آنها راهاندازی
دایرکتوری مربوط به زنان بود به نام بانیکا ،در واقع استارتآپی که كارش ارائه
خدمات ویژه خانمها بود؛ اما این ایده در عمل باتوجه به وسعتی که داشت
شکســت خورد .بعد از بانیکا مدتی هم این گروه روی راهاندازی استارتآپ
حوزه گردشگری متمرکز شدند ولی آن هم به دلیل رقابت شدیدی که در
بازار گردشگری وجود دارد و سرمایه کالن عم ً
ال به نقطهای نرسید تا اینکه
دوباره همه ذهنشــان روی کاربانک چرخید ،استارتآپی که میالد صابری
فونداسیون آن را ساخته بود و حاال هسته اولیهای هم از آی گروپ مانند نغمه
توگو
مصطفوی برای اجرایی کردنش به او پیوســتند .میالد صابری در گف 
با هفتهنامه شــنبه درباره درسهایی که از شکستهایش تا اجرایی شدن
ایده کاربانک گرفته است ،اینگونه گفته« :یکی از مهمترین درسها این بود
که متوجه شــدم هرکسی که به ایدهات ابراز عالقه میکند یا میخواهد در
کسبوکار تو حضور داشته باشد ،الزاماً شریک خوبی نیست .درس دیگر هم
این بوده که ایدهآلگرا نباشیم ،بلکه باید محصول را کمکم و براساس نیازها و
خواستههای کاربران پیش برد و گسترش داد».
میالد صابری ،نغمه مصطفوی و دیگر دوستانشان از سال  1394به صورت
متمرکز روی این اســتارتآپ برنامهریزی کردند و هدف اولیه آنها این بود
که به شــرکتها کمک کنند تا بهترین نیروهای مورد نظرشان را پیدا و به
کارجوها کمک کنند تا به بهترین شرکتهای موردنظرشان دسترسی داشته
باشــند و حاال با گذشت  4سال از فعالیت جدی تاجایی مجموعه را توسعه
دادهاند که بیش از  100هزار کاربر فعال دارند و تاکنون برای چند هزار نفر
شغل پیدا کردهاند البته میالد صابری میگوید که آمار دقیقی از تعداد این
اشتغا لهاندارند.
مدل درآمدزایی اســتارتآپ کاربانک به این صورت است که شرکتها
و افرادی که میخواهند متقاضیان شغلی شوند ،بابت دسترسی به امکانات
سیستم ما هزینهای پرداخت میکنند که شامل انتشار فرصت شغلی روی
سایت کاربانک و دسترسی به بانک اطالعاتی رزومههای افراد است .همچنین
یکی دیگر از خدمات کاربانک پیشــنهاد شغل و معرفی اتوماتیک افراد به
کارفرماها است ،اقدامی که سیستم سایت با استفاده از الگوریتمی خاص و
ارزیابی پارامترها و رزومهها انجام میدهد.
بررسیهای انجامشده از سوی میالد صابری و دوستانش نشان میدهد
که بیشتر افرادی که رزومههای خود را برای کاربانک ارسال میکنند ،افراد
متخصص هستند بهخصوص در حوزههای مهندسی و فنی؛ افرادی که بیش
از  55درصد آنها مرد و مابقی زن هستند و بیشترین تقاضای شغلی روی این
سایت هم در حوزههای نرمافزار ،فناوری اطالعات بازاریابی ،فروش و مالی و
حسابداری است .میالد صابری که به آینده بازار کار ایران امید چندانی ندارد
و خوشبین نیســت در گفتوگو با برنامه تصویری تکتاک گفت« :ما در
تحقیقی که از  1000نفر مدیر شرکتها و منابع انسانی صورت گرفته به این
نتیجه رسیدهایم كه در سه سال آینده پر تقاضاترین شغلها از طریق سایت
ما در حوزههای فناوری اطالعات ،نرمافزار و برنامهریزی خواهد بود و بعد از
آن فروش و مارکتینگ جای گرفتهاند».
کاربانک برای جذب مشــتری حدود  ۱۰ماه ،بدون دریافت کارمزد ،کار
میکرد یعنی از کارفرما و کارجو هزینهای دریافت نمیشــد ولی با جذب
مخاطبان بعد از گذشت حدود یک سال نخستین درآمد این استارتآپ از
کارفرمایی که  ۱۵هزار تومان پرداخت تا آگهیاش بهتر دیده شود ،دریافت
شد .در حال حاضر و بعد از  4سال کار مداوم میالد صابری و دیگر دوستانش
روی پلتفرم کاربانک ،آنها تمرکز اصلیشان روی به دست آوردن سهم 20
درصدی از بازار اشتغال است.

مدل درآمدزایی
استارتآپ
کاربانک به این
صورت است که
شرکتها و افرادی
که میخواهند
متقاضیانشغلی
شوند ،بابت
دسترسی به
امکاناتسیستم
كاربانك هزینهای
پرداخت میکنند
که شامل انتشار
فرصت شغلی روی
سایت کاربانک
و دسترسی به
بانک اطالعاتی
رزومههای افراد
است
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کارآفرین
نگاهی به زندگی فریدون قاسمزاده ،بنیانگذار اولین شرکت ارائه خدمات اینترنت در ایران

مسافر جهان نت

قاسمزاده در سال
 22( 1376سال
پیش) تالش کرد تا
در راستای رشته
تحصیلیاش
در کانادا و
پژوهشهایی که
روی کامپیوتر و
اینترنت انجام داده
بود ،کاری نو در
ایران پایهگذاری
کند که راهاندازی
شرکت افرانت
به عنوان اولین
شرکت خصوص
تأمینکننده
اینترنت در کشور با
دسترسیمستقیم
از طریق ماهواره
بهشبکهجهانی
اینترنت بود

120

برخــی از کارآفرینان را باید کارآفرینان پیشــرو و کارآفرینان فردا
دانست؛ افرادی كه شاید سالها زودتر از افراد دیگر دست به اقداماتی
میزنند که دیگران درک درستی از آنها ندارند ولی چندی بعد نقش
و اهمیت کارهایشــان مشخص میشــود .این افراد را باید پیشگامان
کارآفرینی دانست؛ کسانی که زمینههایی را فراهم میکنند که دهها
و حتی صدها کارآفرین فضای رشــد داشته باشند .برای مثال استیو
جابــز در گاراژ خانهاش به فکر ســاخت کامپیوترهای خانگی افتاد و
هســته اولیه مایکروسافت و شکلگیری جهانی جدید را کلید زد .در
جهان اینترنت و وب در ایران هم فریدون قاســمزاده را باید کارآفرین
پیشرو دانست ،فعال بخش خصوصی که بسیاری از اولینها را رقم زد
و زیرســاختهایی را فراهم کرد که هزاران نفر در آن بستر هماکنون
کار میکنند و میلیونها نفر خدمات دریافت میکنند .او اولین شرکت
بخش خصوصی ارائهدهنده خدمات اینترنت را در کشور راهاندازی کرد و
اکوسیستمی را به وجود آورد که میلیونها نفر در طول  22سال گذشته
از آن بهره بردهاند و هزاران شغل در بستر این فضا ایجاد شده است.
فریدون قاســمزاده متولد شــهریور ســال  1337و در خانوادهای
فرهنگی در شهر قزوین است .او دانشآموزی نخبه در طول سالهای
کودکی بود و برای همین جهشی درس خواند و دو سال زودتر دیپلم
گرفت و در  16سالگی وارد دانشگاه شریف شد .او فارغالتحصیل رشته
مهندســی صنایع در مقطع کارشناسی از دانشگاه شریف است .البته
دوران دانشــجویی او همزمان بود با دو سال انقالب فرهنگی و همین
وقفه باعث شــد تا مدتی در ســازمان صنایع دفــاع کار کند .با پایان
انقالب فرهنگی او تحصیل در مقطع کارشناســی را به پایان رساند و
دوباره کنکور داد و در رشته مهندسی صنایع در دوره کارشناسی ارشد
دانشــگاه تربیت مدرس پذیرفته شد و در همین مدت در کالسهای
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کامپیوتر و مدیریت دانشگاه هم حضوری داوطلبانه داشت .قاسمزاده
بعد از فارغالتحصیلی ،در کنکور اعزام دانشجو به خارج از کشور شرکت
کرد ولی اعالم قبولی نهایی و اعزامها دو سال به تعویق افتاد .عالوه بر
همه اینها او در یک دوره کوتاه دوهفتهای هم در کالسهای مدیریت
در کشــور ژاپن شرکت و مدرک این دوره را نیز دریافت کرد .در کنار
همه این دورههای آموزشــی و تحصیالت تکمیلی ،فریدون قاسمزاده
مدرک دکتری خود را از دانشگاه مکمستر کانادا دریافت کرده است.
او در رشــته مدیریت سیستمهای اطالعاتی به تحصیل پرداخت و از
همینجا بود که مسیر مورد عالقه خود یعنی کارآفرینی را انتخاب کرد.
او همزمان با فارغالتحصیلی به تدریس و تحقیق در دانشگاه مکمستر
پرداخت و در کالشهای بحث در مورد شبکههای کامپیوتری شرکت
میکرد؛ حضور فریدون قاسمزاده در این دانشگاه همزمان با گسترش
موج استقاده از اینترنت در جهان بود و او جزو دو میلیون نفر اول جهان
اســت که با اینترنت کار و فضای وب را تجربه کردند .همین آشنایی
با جهان جدید هم بود که باعث شــد از او دعوت شود تا برای معرفی
اینترنت و سخنرانی در دانشگاه به ایران بیاید؛ سفری که به بازگشت او
به کشور و اجرای ایدههای جدید در ایران منجر شد.
او در ســال  22( 1376ســال پیش) تالش کرد تا در راستای رشته
تحصیلیاش در کانادا و پژوهشهایی که روی کامپیوتر و اینترنت انجام
داده بود ،کاری نو را در ایران پایهگذاری کند که راهاندازی شرکت افرانت به
عنوان اولین شرکت خصوص تأمینکننده اینترنت در کشور با دسترسی
مستقیم از طریق ماهواره به شبکه جهانی اینترنت بود .فریدون قاسمزاده
با توجه به دید وسیع خود به آینده میدانست که در سالهایی نهچندان
دور دسترسی به اینترنت است که حرف اول را خواهد زد و میلیونها اتفاق
تحت وب شــکل خواهد گرفت و میلیونها کاربر برای دریافت خدمات
اینترنت تقاضا خواهند داد .البته او درمسیر ارائه خدمات اینترنت و تأسیس
شــرکت افرانت با مخالفتهای جدی روبهرو شد ولی با همراهی وزارت
صنایع و به شرط راهاندازی اولین سایت دولتی کشور برای این وزارتخانه
مجوزهای الزم را دریافت و با همکاری شرکت خدمات مشاوره نظم ایران
در نهایت شرکت را راهاندازی کرد .قاسمزاده با اجاره دو طبقه ساختمان،
شرکت را تأسیس و یکی از اولین کافینتها در ایران برای ارائه خدمات
اینترنت به صورت دایلآپ هم راهاندازی شــد .خود او در مصاحبهای با
دنیای اقتصاد گفته اســت« :پس از دریافت دکترایم در رشته مهندسی
سیستمهای اطالعاتی در کانادا سال  ۷۶احساس کردم جای اینترنت در
ایران بسیار خالی است .پس از بازگشت به ایران با حمایت وزارت صنایع
و در نبود وزارت  ICTو به رغم ریسک بسیار زیاد کار روی این عرصه را
شروع کردیم .در سال اول تعداد کل همکاران ما در افرانت حدود  20نفر
بود .با توجه به ناآشنایی مردم ایران با اینترنت الزم بود با برنامه مشخص در
این زمینه فرهنگسازی کنیم .همچنین با حضور در نمایشگاههای آیتی
و برگزاری دورههای رایگان تحت عنوان «چگونه  ISPخود را راهاندازی
کنیم» در این نمایشگاهها سعی در ترویج فرهنگ ارائه خدمات اینترنت
و در اختیار گذاشــتن راهنماییهای الزم به عالقهمندان راهاندازی ISP

شرکت افرانت پس از دریافت گواهینامههای معتبر به عنوان اولین شرکت آیتی در تابستان سال  1390وارد
فرابورس شد و نخستین شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بود که امکان مشارکت و
سرمایهگذاری عموم مردم در توسعه شرکتش را فراهم کرد.

کردیم .زیاد شدن تعداد ISPها باعث شد دولت نتواند با تفکر انحصاری
سابق برای کسب و کار در این حوزه ورود کند».
فریدون قاســمزاده دو سال بعد از تأسیس شرکت افرانت و زمانی
که اص ً
ال خبری از تجارت الکترونیک نبود و حتی اینترنت در کشــور
همهگیر نشده بود ،در دانشکده مدیریت صنعتی دانشگاه شریف تجارت
الکترونیک درس میداد.
JJشرکت پیشتاز
افرانت از زمان تأســیس تاکنون همواره به عنوان شرکتی پیشتاز
و تأثیرگذار در کشــور در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات شناخته
شــده است و بسیاری از خدمات تحت وب برای اولین بار از سوی این
شرکت ایجاد شــده است؛ خدماتی که زندگی هزاران نفر را در کشور
سادهتر کرده اســت که از آن جمله میتوان به ثبت نام و اعالم نتایج
کنکور از طریق اینترنت و موبایل ،رزرواسیون آنالین بلیت هواپیما ،ارائه
سرویسهای تجاری بر روی موبایل ،راهاندازی سرویس اینترنت و تلفن
هوشــمند و ...اشاره كرد که برای اولین بار در ایران توسط افرانت ارائه
شده است.
JJورود به فرابورس
شرکت افرانت پس از دریافت گواهینامههای معتبر به عنوان اولین
شــرکت آیتی در تابستان سال  1390وارد فرابورس شد و نخستین
شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بود که امکان
مشارکت و سرمایهگذاری عموم مردم در توسعه شرکتش را فراهم کرد.
براساس آمارهای فرابورس سود عملیاتی افرانت در سه ماه اول امسال
نسبت به دوره مشابه سال قبل از  ۱۹۲درصد رشد برخوردار بوده است.
بر این اســاس سود عملیاتی شــرکت از  ۳۵میلیارد ریال در سه ماه
اول ســال  ۹۷به  ۱۰۲میلیارد ریال در سه ماه اول سال جاری رسیده
اســت .خود او یک ماه بعد از بورسی شدن افرانت گفت« :این تصمیم
یکروزه یا یکســاله به ذهن مدیران شرکت افرانت نرسید .از همان
ابتدای تأسیس شرکت یکی از اهداف بلندمدتمان ورود به بورس بود.
دسترسی به این هدف با توجه به ناشناخته بودن اینترنت در آن زمان
و خألهای قانونی موجــود و اینکه تا آن زمان بخش خصوصی اجازه
فعالیت در این قبیل حوزههای مهم را نداشت مشکالت خاص خودش
را به همراه داشت .غالب کسب و کارهای موجود در ایران هنوز به روش
سنتی صورت میگیرد که در آن یک شرکت تجاری توسط یک یا چند
نفر کارآفرین تأسیس و بعد توسط بستگان آنها اداره میشود».
این شــرکت در راستای توســعه فعالیتهای خود در سال 1394
پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شــبکه ارتباطات ثابت را هم از ســازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرد .افرانت در طی بیش
از بیست سال فعالیت خود توانسته در ارائه خدمات پهنای باند اینترنت
اختصاصی ،دیتاسنتر ،خدمات ابری و تجارت الکترونیکی نقش مهم
و پیشــگام را بازی کند و در حال حاضر  1500وزارتخانه ،سازمان،
شــرکتهای دولتی بزرگ و کوچک ،شــرکتهای خصوصی تحت
پوشش خدمات این شرکت قرار دارند .همچنین بزرگترین شرکتهای
استارتآپی کشور همچون دیجی کاال ،اسنپ ،کافه بازار ،تپسی ،علیبابا،
توسکا و ...از افرانت خدمات اینترنت و دیتاسنتر دریافت میکنند.
قاســمزاده گفتــه افرانــت در حال حاضــر میزبان بیشــترین
اســتارتآپهای اصلی کشور است که بسیاری از آنها قب ً
ال در خارج از
کشــور میزبانی میشدند و هماکنون هرکدام از این شرکتها مشاغل

زیادی را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان ایجاد کردهاند.
البته خود مجموعه افرانت باتوجه به دانشبنیان بودن حدود  200نفر
پرسنل (اشتغال مستقیم) بیشتر ندارد که  55درصد آنها مدرک فوق
لیسانس و دکتری دارند و  14درصدشان هم فارغالتحصیل کارشناسی
هســتند .شرکت افرانت به عنوان اولین شــرکت ارائهدهنده خدمات
دیتاسنتر هماکنون بیشترین سهم بازار دیتاسنتر و خدمات ابری کشور
را در اختیار دارد .قاسمزاده پیشبینی میکند درآمد افرانت با احداث
دیتاســنتر جدید ،در سال  ۱۴۰۰به  ۱۰۰میلیارد تومان افزایش پیدا
کند؛ درآمدی که در سال  ۹۵حدود  ۱۰میلیارد و در سال  ۹۶حدود ۱۳
میلیارد تومان بوده است .قاسمزاده دو سال پیش در مراسم  20سالگی
افرانت گفت« :افرانت پیدرپی قلههای موفقیت را در حوزههای اینترنت،
دیتاسنتر و خدمات ابری فتح کرده است و با عملکرد خود ثابت کرده
با وجود چالشهای زیاد و تحریمهای شدید موجود میتوان در کشور
دیتاسنترهای تجاری در تراز جهانی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و
بدون نیاز به بودجه عمرانی دولت ایجاد کرد».
JJرمزهای رشد افرانت چه بوده است
قاسمزاده در طول  22سال گذشته همیشه تالش کرده است که
چندین قدم از شرکتهای دیگر جلوتر باشد و پلتفرمهایی را برای
توسعه شــرکت افرانت برنامهریزی و اجرایی کند که این شرکت را
به بازیگر اصلی عرصه خدمات وب بدل کرده اســت و رمز موفقیت
این شرکت محسوب میشود .خود او گفته است« :خدمات اینترنت
پرسرعت اولین پلتفرم رشد افرانت بود .افرانت فعالیت خود را از ابتدا
روی ارائه سرویس اینترنت پرسرعت به شرکتها و سازمانها متمرکز
کرد و در حال حاضر مشتریان بسیاری از بین وزارتخانهها ،سازمانها
و شرکتهای بزرگ دارد .همچنین خدمات دیتاسنتر دومین پلتفرم
رشــد ما بوده است و در حال حاضر بیش از هزار سازمان و شرکت از
این خدمات اســتفاده میکنند .افرانت توانسته است با جلب اعتماد
سازمانها و شرکتها نقش بسزایی را در میزبانی محتوا در دیتاسنتر
داخل کشــور و تقویت عملی شبکه ملی اطالعات ایفا کند .عالوه بر
اینها ارائه خدمات ابری ( )Cloudسومین پلتفرم رشد افرانت است
که از مدتی قبل آغاز شده و شرکتها روی این بستر میتوانند خدمات
متنوع با ســرمایهگذاری پایین و صرفه اقتصادی باال را به مشتریان
خود عرضه کنند .ارائه خدمات مرتبط با شبکه توزیع محتوا ()CDN
که از مدتی قبل در افرانت آغاز شده هم پلتفرم رشد چهارم افرانت
است .این سرویس ارزش افزوده جدیدی را به ارائهدهندگان خدمات و
محتوای الکترونیکی که مایل به ارائه سرویس با کیفیت باال در خارج
از کشور هستند ،ارائه میکند ».مجموع چهار پلتفرم شامل اینترنت
پرســرعت ،دیتاسنتر ،خدمات ابری و شــبکه توزیع محتوا ،در کنار
یکدیگر بستر مناسبی را برای پلتفرم پنجم رشد افرانت که به گفته
قاسمزاده دیجیتال است ،فراهم کرده است که هدف از آن کمک به
رشد شرکتهای نوپا در ارائه خدمات و کسبوکار دیجیتال و مشارکت
با شرکتها و سازمانهای متوسط و بزرگ موجود در جهت ورود به
حوزه تحول دیجیتال است.
قاسمزاده ،مرد دنیای خدمات اینترنت و وب ایران ،معتقد است عامل
اصلی موفقیت کارآفرینان عالوه بر داشتن چشمانداز و ایدههای نو برای
دستیابی به آنها ،تالش و پشتکار شبانهروزی ،عدم هراس از شکست و
از همه مهمتر مثبتاندیشی است تا بتوانند آنچه را که دیگران تهدید به
حساب میآورند به فرصت تبدیل کنند.

مجموعهافرانت
با توجه به
دانشبنیان بودن
حدود  200نفر
پرسنل (اشتغال
مستقیم)بیشتر
ندارد که 55
درصد آنها مدرک
فوق لیسانس و
دکتری دارند و
 14درصدشان
همفارغالتحصیل
کارشناسی
هستند.شرکت
افرانت به عنوان
اولین شرکت
ارائهدهنده
خدماتدیتاسنتر
هماکنونبیشترین
سهم بازار
دیتاسنتر و خدمات
ابری کشور را در
اختیار دارد
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کارآفرین
روایتی از مدیریت ژو هونگیی ،میلیاردر سرشناس چینی

نابغه بدنام
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

ژو هونگیی از
موسسان ،رئیس و
مدیرعاملشرکت
چینیامنیتاینترنتی
چیهو  360است .این
میلیاردر  49ساله با
 4.5میلیارد دالر ثروت
در رتبه  452فهرست
ثروتمندان فوربز قرار
دارد.

اگر در میان اسامی میلیاردرهای دنیا چرخی بزنید و سراغ اسم
و رسمشان را بگیرید متوجه میشوید که یکی از سرشناسترین
ثروتمندان دنیا که روزگاری اســمش با شرکت یاهو هم پیوند
خورده بود ،از قضا یکی از خالصهترین زندگینامهها را در فضای
مجازی از خود به جا گذاشته است .ژو هونگیی میلیاردر معروفی
است اما اطالعات چندانی در مورد زندگی شخصی و حرفهای او
نمیتوانید بیابید .او سال  1970به دنیا آمد ،در شهر هوانگانگ
در منطقه مرکــزی چین .اهمیــت او در اوج جوانیاش هویدا
شد ،زمانی که در  28ســالگی در نقش یکی از پیشروان حوزه
کارآفرینی اینترنتی ظاهر شد و در سال  1998شرکت  3721را
تأسیس کرد ،یک موتور جستوجوگر که در کنارش کیبورد زبان
چینی برای استفاده در دامینهای با زبان انگلیسی را میفروخت.
این شــرکت آنقدر اســم به هم زد که در سال  2004شرکت
یاهــو آن را با مبلغ  120میلیون دالر خریــد و ژو را تبدیل به
مدیــر یاهو در چین کرد .با وجود این اختالف نظرهای میان ژو
و مدیران یاهو ســبب شد که این شرکت عاقبت در سال 2005
کل عملیاتش در چین را به شــرکت علیبابا واگذار کند و از آن
به بعد بود که ژو همکاریاش را با یاهو به پایان رساند و این بار
با تأسیس شــرکت چیهو  360به میدان بازگشت .این شرکت
امنیت اینترنتی چینی به خاطر تولید نرمافزارهای آنتی ویروس،

موتور جستوجوگر امن و فروشگاه آنالین عرضه اپلیکیشنهای
موبایلی معروف است.
JJترس پیوسته
هرقدر که اطالعات در مورد زندگی شخصی و تحصیلی و کودکی
ژو کم اســت ،میتوانید با جســتوجوی نام او به خیل عظیمی از
گزارشها ،خبرها و مقاالت بربخورید که رفتار مدیریتی او را بررسی
کردهاند .اخالق تند و دعواهای ریز و درشــت و آمادگی همیشگی
برای کوبیدن این و آن از جمله ویژگیهایی است که در مورد یکی
از موفقترین کارآفرینان دنیا ذکر میشود .نشریه TECH IN ASIA
در گزارشی به سراغ یکی از کارمندانی رفته است که سالها زیر نظر
ژو ســابقه کار داشت و با اتکا به حرفهای او گزارشی از شخصیت
ایــن مدیر حوزه تکنولوژی ارائه داده اســت .عالئمی که از شــیوه
مدیریت ژو ارائه میشــود ،عالئم بارز یکی از تیپهای شخصیتی
مدیران است؛ خودشیفته یا همان نارسیسیست که نمونههایش را
میشــد در کسانی مانند اســتیو جابز یافت .او هم یکی از کسانی
است که علیرغم تندخوییها و گسترش فرهنگی مسموم در محیط
کار توانســته است با اتکا به هوش و نبوغ در کار و تجارت همچنان
کســبوکارش را حفظ کند و به آن پر و بال بدهد .ژو چنان به این
خلق و خو شــهره اســت که به گفته نویسنده این مقاله بارها نه با
کارمندان و مدیران شرکت خودش بلکه با بزرگترین مدیران عامل
در حوزه تکنولوژی چین هم درگیر بحث و جدل شده است .آنچه
در این قسمت میخوانید ترجمه بخشهایی از همین مطلب است.
هونگیــی مدیرعامل و از بنیانگذاران شــرکت چیهو  360در
عرصه تکنولوژی چین شهرت دارد .اغلب کسانی که با آنها صحبت
کردم با احترام زیادی از دســتاوردهای او و رساندن یک شرکت از
صفر به فهرست شرکتهای مؤثر حوزه تکنولوژی صحبت کردند.
اما در عین حال خیلیها از او به خاطر اینکه به قول آنه ا «گانگستر
کالمی» اســت نفرت دارند ،کســی که دوره میافتد و دنبال دعوا
میگردد .او با مدیرعامالن بسیاری وارد جنگ و جدل شده ،از جمله
پونی ما ،مدیر شرکت تنسنت و مدیرعامالن شرکتهای شیائومی
و بیدو.
در میانه این جستوجوها به صورت تصادفی با یک منبع خبری
آشنا شدم که قب ً
ال در چیهو مشغول به کار بود و کنجکاو شدم بدانم
کــه کار کردن زیر نظر ژو چه حالی دارد .با این قول که هویت این
منبع ناشناس باقی بماند ،این فرد حاضر شد که در این مورد صحبت
کند .در این گزارش از او با عنوان آقای ایکس نام برده میشود.
ی «کاپیتان
آقــای ایکس کار کردن در تیم ژو را با کار کردن برا 
ش » مقایسه میکند .اینجور کار کردن سخت است،
باربوسا و خدمها 
به خدمت کردن در ارتشی میماند که یک فرمانده عبوس مدام به تو
امر و نهی میکند .آقای ایکس میگوید ژو بیشتر از آنکه مدیریت

شرکت یاهو شرکت ژو را با مبلغ  120میلیون دالر خرید و او را
تبدیل به مدیر یاهو در چین کرد.

ژو در شهر هوانگانگ در منطقه مرکزی
چین به دنیا آمد.
1998
1970
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2004
در  28سالگی در نقش یکی از
پیشروانحوزهکارآفرینیاینترنتی
ظاهر شد و شرکت  3721را تأسیس
کرد

الزاما از او خوششان میآید اما به
دهها نفر در این شرکت هستند که بیش از  8یا  10سال است که پیرو ژو بودهاند .معنایش البته این نیست که ً
هر حال به سبک او عادت کردهاند و نارضایتیشان هم به خوبی با سود سهام شرکت جبران میشود .تیم قدیمی  360مثل دزدان دریایی رفتار
میکند؛ تحمل هم را ندارند اما به خاطر سود سهام و البته از ترس رئیس بزرگ کار میکنند.

نظر میگیرد .آقای ایکس میگوی د « :ژو خیلی اهل سلســله مراتب
نیست ،اگر به او نشان دهید که لیاقت دارید به شما فرصت میدهد
اما صبر زیادی هم ندارد .او مهندس به شدت باهوشی است که انگار
به بلوغ نرسیده باشد .در زندگیاش همواره در اشتیاق و خواستههای
قهرمانانه اســت ،میخواهد اثری ماندگار در تاریخ صنعت اینترنت
چین بگذارد .مشاهدات من حاکی از آن است که او مانند بیمار مبتال
به افسردگی رفتار میکند؛ گاهی بیش از اندازه اعتماد به نفس دارد
و گاهی به خودش شک میکند و خیلی سریع میخواهد خودش
را به همه ثابت کن د ».
این هم از این! قصه را شنیدید که البته افکار و برداشتهای یک
نفر است اما میتوانید از اهالی صنعت تکنولوژی در چین بپرسید و
مطمئن باشید که تعداد زیادی از آنها به شما خواهند گفت که ژو تا
چه حد نابغه اما بدنام است.

کند ،دستور میدهد .او فقط به کارمندانش دستور میدهد و امیدوار
اســت که دستوراتش در اســرع وقت به اجرا درآیند« :ژو نتوانست
شرکتی با ســاختار و فرهنگی ایجاد کند که مشوق همکاریهای
متقابل باشد .تیمهای کوچک برای خودشان به تنهایی میجنگند
و فقط آنهایی که عادت به کار فردی دارند میتوانند موفق باشن د ».
اما شرکت ژو پیشرفت کرده و حتی در فهرست بورس قرار گرفته
است پس البد چیزی هست که او دارد به درستی انجامش میدهد.
شــکی هم نیست که حتماً کســانی در چیهو هستند که به شیوه
مدیریت او باور دارند .آقای ایکس میگوی د « :دهها نفر در این شرکت
هستند که بیش از  8یا  10سال است که پیرو ژو بودهاند .معنایش
البته این نیســت که الزاماً از او خوششان میآید اما به هر حال به
ســبک او عادت کردهاند و نارضایتیشان هم به خوبی با سود سهام
شرکت جبران میشود .تیم قدیمی  360مثل دزدان دریایی رفتار
میکند؛ تحمل هم را ندارند اما به خاطر سود سهام و البته از ترس
رئیس بزرگ کار میکنند .فقط آدمهایی با ویژگیهای خاص روانی
هستند که میتوانند در بلندمدت در این محیط کار دوام بیاورن د ».

JJدزدان دریایی
در همان ابتدای مطلبی که خواندید ،نویســنده به نقل از آقای
ایکس ،ژو را به کاپیتان باربوسا تشبیه کرد .اگر فیلم را ندیدهاید یا
این نام را به درســتی به خاطر ندارید بد نیست بدانید که کاپیتان
باربوسا یکی از شــخصیتهای مجموعه فیلمهای «دزدان دریایی
کاراییب» است که به خاطر اخالق تند ،پرخاشگری و بددهانیهای
بسیارش شــناخته میشــود .البته باید کمی با داستان زندگی او
آشــنا شــوید تا بدانید که این اخالق تند او حاصل فراز و فرودها
و خیانتهایی اســت که از دریانوردان دیده اســت و البته حاصل
سرخوشیها و بیمسئولیتیهای شخصیت اصلی این مجموعه فیلم
یعنی جک اسپارو .شاید اگر داستان کاملتری از زندگی ژو هونگیی
وجود داشت راحتتر میشد به ریشهها و دالیل این شیوه مدیریت
کاپیتان باربوسای دنیای تکنولوژی در چین پی برد.

JJهیچکس کامل نیست
بنا به گفته آقای ایکس ،ژو یک مدیر خرد اســت .اگر پروژهای
باشد که توجه او را به خودش جلب کند ،جای مدیر تولید آن پروژه
را میگیرد تا بتواند ســلیقه خودش را اعمال کند .درست است که
ریاست با او است اما این رفتار دیکتاتورگونه به تیمش فرصتی برای
شکوفایی و درخشــش نمیدهد .آقای ایکس میگوید در بسیاری
موارد کارمندان مستعد حس میکنند به آنها توهین شده چرا که
ژو دوست دارد ایدههای خودش را در پروژههای آنها دخالت دهد و
در عیــن حال در طوالنیمدت هم نمیتواند پابند یک پروژه بمان د :
«برای همین است که هر وقت ژو خودش را وارد پروژهای میکند،
اعتضای آن تیم دچار دلشوره میشوند .تیمهای مختلف در چیهو
 360همواره زیر سایه ترس کار میکنند .حسم این است که ژو باور
دارد گرداندن یک شرکت نرمافزاری و اینترنتی مثل شرکت کردن
در یکی از گعدههای چندروزه کامپیوتری اســت که هر چند وقت
یک بار برگزار میشود .به نظرم این برداشت از چگونگی انجام کارها
ت ».
طبیعی نیس 
هیچکس کامل نیست و این موضوع شامل حال ژو هم میشود.
خیلیها ممکن اســت رفتار او را را شــبیه به بســیاری از رهبران
اقتدارگرا بدانند .او نیمه روشن هم دارد .آقای ایکس میگوید ژو هر
کاری که از دســتش برآید برای رسیدن به موفقیت انجام میدهد.
او همچنین خیلی دست و دلباز است .در یکی از مهمانیهای آخر
سال ،ژو به خرج شخصی به کارمندانی که در یک مراسم قرعهکشی
برنده شدند لپتاپ مکبوک هدیه داد .چیهو  360همواره  5درصد
از ســهامش را برای جذب و نگه داشتن کارمندان آینده شرکت در

اغلب کسانی که با
آنها صحبت کردم
با احترام زیادی
از دستاوردهای
او و رساندن
یک شرکت از
صفر به فهرست
شرکتهای مؤثر
حوزه تکنولوژی
صحبت کردند.
اما در عین حال
خیلیها از او به
خاطر اینکه به
آنها «گانگستر
قول 
کالمی» است
نفرت دارند ،کسی
که دوره میافتد
و دنبال دعوا
میگردد

تعداد استفادهکنندگان از آنتیویروس  360به بیش از 600
میلیون نفر رسید.
2016

2005
2014
یاهو کل عملیاتش در چین را به
شرکت علیبابا واگذار کرد و ژو
همکاریاش را با یاهو به پایان رساند
و شرکت چیهو  360را تأسیس کرد.

شرکت چیهو عمده سهام شرکت نرمافزاری اپرا سافتور را خرید.
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کارآفرین
گفتوگو با جین الدر ،از وارثان شرکت کلینیک

رقیب تازه یعنی رشد بیشتر
واضح است که
رشدطبقهمتوسط
و ثروتمند در
چین برای صنعت
زیباییبسیار
سودآور بوده
است .مشتریان
چینی به تمام دنیا
سفر میکنند و به
همین خاطر بازار
را تحت تأثیر قرار
میدهند .البته
با همه اینها فکر
اصلی من این است
که چگونه میتوان
آدمها و مشتریان
بیشتری را وارد
بازار خودمان کنیم
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وقتی استه الدر در سال  2004درگذشت نشریه نیویورک تایمز
خبر را اینگونه منتشر کرد« :استه الدر ،آخرین غول مستقل بزرگ
در صنعت لوازم آرایشــی که چند نسل از زنان را قانع کرد کرمهای
زیباییاش حکم شیشههای امید را در راه رسیدن به هدف جوان به
نظر رسیدن دارند ،روز شنبه در خانهاش در آپر ایست ساید منهتن از
دنیا رفت .خانوادهاش با اعالم مرگ او گفتند که او  97ساله بود ».شعار
این زن که پایهگذار یکی از بزرگترین نامهای حوزه آرایش و زیبایی
است همواره این بو د« :به دنبال زیبایی رفتن کار افتخارآمیزی است».
آنگونه که نیویورک تایمز مینویســد ،شرکت استه الدر تا سال
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 1946رسماً افتتاح نشد اما ریشههایش به سالها قبلتر یعنی دهه
 20میــادی برمیگردد به زمانی که عمــوی خانم الدر یعنی جان
شولتز کرم صورتی درست کرده بود که قوطیاش همیشه باالی سر
شومینه در اتاق پذیرایی بود .سالها بعد با همکاری خانم الدر و یک
صنعتگر هلندیتبار به نام فون آمرینگن این کرم به تولید انبوه رسید.
ت « :من عاشق محصوالتم
خانم الودر یک بار در مورد محصوالتش گف 
هستم ،عاشق اینم که کرمها را روی پوستم لمس کنم ،آنها را بو کنم
و نگاهشان کنم و توی کیف دستی با خودم اینور و آنور ببرم .آدم
باید عاشق محصولش باشد تا بتواند از دیگران هم انتظار داشته باشد
که به آن عشق بورزند».
استه الدر حاال نام یک کمپانی بسیار بزرگ حوزه لوازم آرایشی و
زیبایی است با زیرمجموعههای سرشناسی که از آن میان نام کلینیک
بســیار شناخته شده است .در دهههای گذشــته این نام بزرگتر و
بزرگتر شده است و با وجود رقابتهای بسیار در این حوزه توانسته
اســت همچنان قدرت و آوازهاش را حفظ کنــد .جین الدر یکی از
نوههای الدر بزرگ است که وارد این کسبوکار خانوادگی شده است.
او در حال حاضر به عنوان رئیس بخش بینالملل شــرکت کلینیک
شناخته میشــود و در فهرســت زنان قدرتمند کسبوکار نشریه
ت «ایردسنت ومن» سال گذشته و در حاشیه
فورچون قرار دارد .سای 
یکی مراسمهای نشریه فورچون با جین الدر به گفتوگو نشست .آنچه
در این قسمت میخوانید ترجمه همان گفتوگو است.
یک لقب خیالانگیز روی شانههایش سنگینی میکند ،لقبی که
تجســم تاریخچه طوالنی امپراتوری استه الدر اســت .با وجود بازار
پررقابت و سختی که در حوزه صنایع آرایشی وجود دارد ،جین الدر
همچنان مصمم است که بر روی حفظ خوشنامی برند کلینیک در
دنیا تمرکز کند .او سومین نوه استه الدر ،بانوی بزرگ صنعت زیبایی
است که وارد کسبوکار خانوادگیشان شده است .جین الدر به دنبال
این است که از این نام خانوادگی فراتر برود و سنت طوالنی خالقیت را
به عنوان رئیس بخش بینالملل برند کلینیک پیش ببرد.
اکتبر سال  2018بود که در زمان برگزاری نشست قدرتمندترین
زنان نشــریه فورچون بــا جین مالقات کردم .هــوش ،قریحه طنز
و خوشپوشــی را میشــد در رفتارش دید .او قبــول کرد که برای
گفتوگویــی کوتاه در مورد صنعت زیبایــی و مفهومی که قدرت و
موفقیت برای او دارد با من به گفتوگو بنشیند.
جین از سال  1996که به مجموعه شرکتهای استه الدر پیوست
نهتنهــا تالش کرده تا میراثی کــه از مادربزرگش به جا مانده بود را
ادامــه دهد بلکه تالش دارد تا نام پدرش را هم زنده نگه دارد ،پدری
که وقتی او تنها  11ســال داشت به عنوان رئیس شرکت کلینیک
انتخاب شــد .اما عمویش لئونارد الدر ،رئیس سابق استه الدر پیش
از این موقعیت خانواده را به روشــنی تشریح کرده بود« :شعار ما این
است که کسبوکار خانوادگی نیستیم بلکه ما خانوادهای هستیم در
یک کسبوکار».

همیشه شاهد از راه رسیدن کسانی هستیم که برندهای جدید خلق میکنند .برخی از این برندها از آزمون زمان به سالمت میگذرند و در این صنعت باقی میمانند و
برخیها هم دوام نمیآورند .به نظر من خاصیت اصلی این موضوع این است که ما را بهتر میکند ،باعث میشود راههای بهتری برای رقابت پیدا کنیم و محصوالتی
ارائه دهیم که مشتریان به دنبالش هستند ،محصوالتی که تا پیش از رقبا به تولید آنها فکر نکرده بودیم.

برای جین که از ســال  2014هدایت کلینیک را در دست داشته
است ،چالش اصلی این است كه تعادل میان وفادار ماندن به پیشینه
محصوالتشــان و خالقیت را حفظ کند .این برند اولین بار  50سال
پیش در یک مغازه بزرگ در خیابان پنجم ساکس در نیویورک شکل
گرفت ،فروشگاهی که از یکی از مقاالت نشریه ووگ الهام گرفته بو د:
«میشود پوستی عالی خلق کرد؟» کلینیک از همان ابتدا کارش را با
 117محصول زیبایی و مراقبت از پوست آغاز کرد.
امروزه موثرترین سالح جین شناخت عمیق از مشتریان جهانی
اســت .اما در دنیایی که بازاریابی و صنعت زیبایی تغییراتی اساسی
به نسبت سال  1968داشته است ،کلینیک چگونه توانسته است به
شعارش که بر مبنای سادگی و وقار همزمان بود پابند بماند؟ به نظر
جین کلید این موفقیت در شخصی کردن محصوالت بوده است بدون
اینکه بخواهند به نوع ایدهآلی از زیبایی به صورت مشــخص اشاره
کنند .هرچند این برند از اینکه به سراغ اینفلوئنسرهای امروزی برود و
با آنها همکاری کند ابایی ندارد اما برای او پیامی که همچنان به دنبال
آن هستند کام ً
ال واضح است :کلینیک برندی است برای همه.
در این مصاحبه جین اســتراتژیهای خالقیت در دنیای صنعت
زیبایی را به اشــتراک میگــذارد و همچنین در مورد پیوند عاطفی
با نســل جدید مشــتریان صحبت میکند .عالوه بر این سرنخهای
ارزشمندی در مورد اینکه چگونه میتوان در این صنعت پرتحرک و
همواره در حال تغییر رهبری کرد به دست میدهد و به زنان جوانی که
به دنبال یافتن راهی برای دستاوردهای بزرگ هستند اندرز میدهد.
به عنوان یک زن قدرتمند ،قدرت و موفقیت را چگونه تعریف
میکنید؟

این ســؤال بسیار خوبی اســت .برای من موفقیت یعنی کارتان
را خیلی خوب انجام دهید و برای کســانی که در اطرافتان هستند
الهامبخش باشید و باعث شوید که بهتر باشند .من همیشه از اینکه
افراد تیمم رشــد کنند و ارتقای شــغلی پیدا کنند احساس افتخار
میکنم و برای من این یکی از مدارج موفقیت است.
در حال حاضر برندهای بسیاری در حوزه زیبایی وجود دارند.
در مورد چنین رقبای بزرگی چه فکر میکنید؟

سالها است که ما شــاهد این رقابت هستیم .در اواخر دهه 90
و اوایل قرن  21بود که ســلبریتیهای این حوزه به اوج رســیدند.
همیشه شاهد از راه رسیدن کسانی هستیم که برندهای جدید خلق
میکنند .برخی از این برندها از آزمون زمان به ســامت میگذرند و
در این صنعــت باقی میمانند و برخیها هم دوام نمیآورند .به نظر
من خاصیت اصلی این موضوع این است که ما را بهتر میکند ،باعث
میشود راههای بهتری برای رقابت پیدا کنیم و محصوالتی ارائه دهیم
که مشتریان به دنبالش هستند ،محصوالتی که تا پیش از رقبا به تولید
آنها فکر نکرده بودیم .فکر میکنم این به بهتر شدن ما کمک میکند.
خریداران و مشتریان امروزی را چگونه میبینید و کلینیک برای
همگام نگه داشتن خودش با دوران تازه چه تالشهایی انجام میدهد؟
به نظرم آنچه از همه جالبتر است این است که زمانی که کلینیک
را تأسیس کردیم هم شرکت به دنبال تحقق شعار شخصی کردن بود.
کل ایده این بود که میتوان پوستی عالی به وجود آورد؟ کار شرکت
هرگز در مورد یک نوع پوست بهخصوص نبود بلکه محور فعالیتهای
ما محصوالتی بود که به درد پوســت شما میخورد 15 .سال جلوتر
که برویم تازه صحبتها در مورد مفهوم شخصی کردن شروع شد اما
حاال داریم بیشــتر در مورد شخصی کردن در همه عرصهها صحبت
میکنیم ،نهفقط در صنعت زیبایی یا در مورد برند کلینیک بلکه در
مورد تمامی عرصههای زندگی.
تا جایی که به ارتباط مشــتری و برند مربوط میشود زمانه
تغییر کرده است .در این مورد برای دستیابی به جوانان هزاره و
نســل بعد از آن که آگاهی و اطالعات بیشتری دارند و بر اساس
آنچه اینترنت به آنها پیشــنهاد میدهد ،تصمیم میگیرند چه
میکنید؟

مــن خیلی به این موضوع فکر میکنم .کار ما همیشــه به آنچه
دیگران میگویند وابســته بوده است و این موضوع حاال تغییر کرده
اســت .کل کار به عنوان یک برند توسط یک سردبیر حوزه زیبایی و
متخصص پوست شروع شد ،چون متخصص این کار بودند .هنوز هم
ما به دنبال متخصصانی هستیم که بتوانند ارزشها و اهداف کلینیک
را با دیگران در میان بگذارند برای همین فارغ از اینکه این متخصصان
بالگر هستند یا کانال یوتیوب دارند یا حتی روزنامهنگار هستند ،در
گروه هدف ما قرار میگیرند ،همچنین خریدارانی که تجربههایشان را
به اشتراک میگذارند .این همان راهی است که همواره از طریق آن
اطالعاتمان را به اشتراك گذاشتهایم و حاال فقط باید بیشتر از گذشته
این کار را انجام دهیم.
گسترش بازار کلینیک در آسیا چقدر برایتان اهمیت دارد؟

کلینیک زمان زیادی است که در آسیا حضور دارد و این قاره یکی
از بزرگترین مناطق تحت پوشش ما است .آسیا همچنان اهمیتش
را برای ما حفظ کرده اســت .واضح اســت که رشد طبقه متوسط و
ثروتمند در چین برای صنعت زیبایی بســیار ســودآور بوده است.
مشتریان چینی به تمام دنیا سفر میکنند و به همین خاطر بازار را
تحت تأثیر قرار میدهند .البته با همه اینها فکر اصلی من این است که
چگونه میتوانیم آدمها و مشتریان بیشتری را وارد بازار خودمان کنیم.

امروزه موثرترین
سالح جین
شناخت عمیق از
مشتریانجهانی
است .اما در دنیایی
که بازاریابی و
صنعتزیبایی
تغییراتیاساسی
به نسبت سال
 1968داشته
است،کلینیک
چگونهتوانسته
است به شعارش که
بر مبنای سادگی
و وقار همزمان
بود پابند بماند؟
بهنظرجینکلید
این موفقیت در
شخصی کردن
محصوالت بوده
است بدون اینکه
بخواهندبه
نوع ایدهآلی از
زیبایی به صورت
مشخص اشاره
کنند

به زنان جوانی که تازه حرفه خودشان را شروع کردهاند و در
آغاز راه قرار دارند چه نصیحتی دارید؟

به دنبال مرشــد و راهنما باشید .برای کسانی کار کنید که حس
میکنید میتوانید از آنها بیاموزید ،کسانی که واقعاً میخواهند به رشد
شما کمک کنند.
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کارآفرین

تجارت خانوادگی ،مدیون یک غریبه
جان براون و هنر مدیریت میلیارد دالری
را بر اساس سبک خودش پیش ببرد ،براون این موقعیت شغلی را قبول
کرد .اهداف اولیه براون این بود که اســترایکر را وارد بازار بورس کند و
درآمد شــرکت را  20درصد با توجه به فروش سهام باال ببرد و از طریق
خرید و ادغام ،شــرکت را گسترش دهد .او به تمامی این اهداف دست
پیدا کرد .اســترایکر ســال  1979وارد بازار بورس شد و در همان سال
هم با خرید شرکت اوستئونیکس (واقع در نیوجرسی) به بازار تجهیزات
ارتوپدی پیوست .براون میگوید بهترین خریدش شرکت هومدیکا بوده،
یعنی بخش ارتوپدی شــرکت پیفایزر که سال  1998به قیمت 1.65
میلیارد دالر به مجموعه اســتایکر پیوست .این معامله فروش استرایکر
را دو برابر کرد و شرکت را در موقعیت رهبری صنعت ارتوپدی قرار داد.
براون سال  2009بازنشسته شد و البته همچنان به عنوان مشاور شرکت
فعالیت دارد .او همچنین عضو هیئت مدیره شرکت سنت جود مدیکال
است .در این قسمت از پادکست دیواس تاکس ،براون به برایان جانسون،
سردبیر مدیکال دیزاین میگوید که چگونه در دوران ریاستش به چنین
دستاوردهای ارزندهای رسیده است.

اوایل کار اصرار
داشتم که در
تمام موضوعات،
تمامتصمیمات
را خودم بگیرم.
بعد از سه ،چهار
سال ناگهان به
این نتیجه رسیدم
که خودم تبدیل
به بزرگترین
مشکل شدهام.
همان موقع بود که
بخشهایمختلف
را راهاندازی کردیم
و آنها را با توجه به
نیازهای گوناگون
بازار شکل دادیم
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اســترایکر ،شــرکت تولیدکننده تجهیزات و کاالهای پزشکی واقع
در میشیگان آمریکا که به صورت ویژه با محصوالت ایمپلنت شناخته
میشود ،یکی از شرکتهای لیست  500شرکت تکنولوژی حوزه پزشکی
نشریه فوربز است .هرچند شرکت در تملک خانواده استرایکر است اما در
واقع مدیری به نام جان براون بود که این شرکت در ابتدا نهچندان بزرگ
را تبدیل به یک شرکت سرشناس ،با سود فراوان کرد .جان براون که در
طول سه دهه توانست درآمد این شرکت را به بیش از  4میلیارد دالر در
سال برساند در یکی از اپیزودهای پادکست دیوایس تاکس شرکت کرد و
به سؤاالت میزبان برنامه پاسخ داد .آنچه در زیر میخوانید ترجمه مقدمه
و بخشی از سؤال و جوابهایی است که در سایت اینترنتی این پادکست
منتشر شده است.
جان براون به عنوان مردی که یک شــرکت  17میلیون دالری را در
اختیار گرفت و بعد آن را به یک شرکت  4.5میلیارد دالری تبدیل کرد،
بیاندازه فروتن است .او کسی است که نام استرایکر را در طول  32سالی
که تصدی شرکت بر عهده او بود بر سر زبانها انداخت ،او از سال 1976
تا  2009این ســمت را بر عهده داشــت .امروز این شرکت تولیدکننده
وسایل و تجهیزات پزشکی نزدیک به  10میلیارد دالر درآمد ساالنه دارد
و به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین عرضهکنندگان وسایل ارتوپدی
در دنیا شناخته میشود و عمده این موفقیت را مدیون عملکرد درست
براون است.
براون به دنبال مرگ لی اســترایکر ،رئیس این شرکت که به همراه
همسرش در یک سانحه هوایی کشــته شدند ،مدیریت استرایکر را بر
عهده گرفت .در آن زمان که براون برای این ســمت در نظر گرفته شد،
ابتدا پیشنهاد را رد کرد چون نگران بود از پس افزایش توان مدیریتیاش
برنیاید و نتواند همزمان زندگی شخصی و مدیریت شرکت را پیش ببرد.
با این حال وقتی خانواده استرایکر به او اطمینان دادند که میتواند کارها

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودویک ،دی 1398

شما مرد فروتنی هستید و شرکتتان هم به نوعی شرکت بیجار
و جنجالی به شمار میرود .بنابراین تصور میکنم که چندان از توجه
بیش از اندازه خوشتان نمیآید .با این حال در سالهای گذشته به
نظر میرســد که این صنعت به خوبی دستاوردها و سهم شما در
گســترش خود را پاس داشته است .این موضوع چه حسی در شما
ایجادمیکند؟

از این موضوع خوشحالم .فکر کنم البته خوشحالیام بیشتر به خاطر
شــناخت بیشتری است که از شرکت در سایرین به وجود میآید چون
افراد زیادی در موفقیت شــرکت سهیم بودهاند و خیلی خوب است که
میبینم شرکت به این خاطر مورد توجه قرار میگیرد.
وقتی شما مدیریت شرکت را در دست گرفتید هنوز شرکت
کوچکی بود.

شــرکت خصوصی بود و سال قبل از شروع کار من درآمدی بالغ بر
 17میلیون دالر داشت.
شــما درآمد  17میلیون دالری آن را به بیش از  1میلیارد دالر
رساندید ،درست است؟

وقتی که من بازنشســته شدم فروش شرکت به چهار و نیم میلیارد
دالر رسیده بود.
زمان شروع کار شما شرکت در واقع همچنان فقط تختهای
بیمارستانیتولیدمیکرد؟

زمانی که به شرکت ملحق شدم ،خط تولیدش در حد تولید برانکار
و تختها و لوازم برقی بخش اورژانس فعالیت داشت و دستگاه برش گچ
شکستگی؛ محصوالتی کام ً
ال معمولی.
و حاال در همه حوزهها حضور دارید .زمانی بود که به این نتیجه
برسید روشتان شروع به نتیجه دادن کرده است؟

اوایل کار اصرار داشتم که در تمام موضوعات ،تمام تصمیمات را خودم

اصلیترین تمرکز من بر این موضوع بود که شرکت به لحاظ مالی به موفقیت برسد و اگر به موفقیت مالی میرسید در واقع به این معنا بود
که باید مراقب بیماران باشد و باید نیازهای پزشکاران و پرستاران و بیمارستانها را برآورده کند ،این موضوعات هستند که محرک اصلی
کار و موفقیت مالی به شمار میروند.

بگیرم .بعد از سه ،چهار سال ناگهان به این نتیجه رسیدم که خودم تبدیل
به بزرگترین مشکل شدهام .همان موقع بود که بخشهای مختلف را
راهاندازی کردیم و آنها را با توجه به نیازهای گوناگون بازار شکل دادیم؛
بخشی برای کار بر حوزه بیماران و بخش دیگری برای تجهیزات برقی
اورژانس .بعد به تمامی کسانی که در این بخشها کار میکردند آزادی
عمل بسیار گسترده برای ارائه و تولید محصوالت متنوع دادیم .تا جایی
که کارشان در استانداردهای مشخص مالی باقی میماند میتوانستند
هرکاری که میخواهند بکنند.
پس از یک مدل از باال به پایین و مبنی ب ر «همه تصمیمها با من
است» به سراغ مدل تصمیمگیری کام ً
ال متضاد رفتید.

بله .البته نظارت همیشگی بر روی كارها وجود داشت ،نظارت بسیار
سرسختانه.
کنجکاوم بدانم کار کردن برای شــرکتی که پیوندی اینقدر
محکم با خانواده تاسیسکنندهاش دارد چگونه بوده است.

آنها هرگز در کاری که من میکردم مداخله نکردند .حتی یک بار هم
پیش نیامد که این خانواده مث ً
ال با من تماس بگیرند و بگوین د « :باید هم
را ببینیم و در مورد کار اشتباهی که داری انجام میدهی صحبت کنی م».
هیچ رودررویی و اختالفی در میان نبود.
با وجــود این حس نمیکردید وظیفه داریــد آنچه را كه نام
استرایکر به میراث گذاشته است ادامه دهید؟

میخواستم از آن حفاظت کنم .اصلیترین تمرکز من بر این موضوع
بود که شــرکت به لحاظ مالی به موفقیت برسد و اگر به موفقیت مالی
میرســید در واقع به این معنا بود که باید مراقب بیماران باشــد و باید
نیازهای پزشــکاران و پرســتاران و بیمارســتانها را برآورده کند ،این
موضوعات هستند که محرک اصلی کار و موفقیت مالی به شمار میروند.
آیا فلســفه خاصی را در کارتان دنبال میکردید که شما را به
اینجا رساند یا در واقع بر مبنای خرد متعارف پیش رفتید و برای کاری
که انجام دادید کلماتی برای توضیح پیدا کردید؟

به نظرم همان خرد متعارف پاسخ درستتری باشد .هرچند خیلیها
معتقدند من چندان از این خرد متعارف بهرهمند نیستم اما به هر حال
ســعی خودم را میکنم که از آن پیــروی کنم .تمرکز ما بر این بود که
با محصوالت خالقانهای بهروز شویم که به نیازهای بیماران ،پزشکان و
پرستاران پاسخ دهند و البته سودآور هم باشند.
کمی هم از سابقه علمیتان میگویید؟

من مهندسم ،مهندس شیمی.

چه شد که سر از استرایکر درآوردید؟

تحمیل نکنم .نکته اینجا است که جاهطلبیات و اینکه چقدر حاضری
برای آن فداکاری کنی و هزینه بپردازی اهمیت دارد.
شما در نگاه اول آدم جاهطلبی به نظر نمیرسید یا الاقل همیشه
آن را اعالم نمیکنید اما احتماالً این برداشت از شما درست نیست،
نه؟

در واقع جاهطلبم اما ظاهرم گولزننده است .اغلب آدمها نمیدانند که
من به شدت رقابتی هستم و هیچ تحمل باخت را ندارم.
حاال که در سمت مشاور همچنان تماستان را با شرکت حفظ
کردهاید آیا مسئولیتتان حالت رسمی هم دارد یا خیر؟

من هیچ مسئولیت و عنوان رسمی در شرکت ندارم .حتی درخواست
دادم که از عنوان مشــاور هم کنار بکشم چرا که میخواستم آزاد باشم
تا هر کاری که میخواهم بکنم .دلم نمیخواســت با من همچنان مثل
عضوی از شرکت رفتار شود ،نه اینکه نمیخواستم کاری انجام دهم بلکه
فقط در پی آزادیام بودم .در سن من به نظرم این شیوه معقولی باشد و
برای همین هم شرکت قبول کرد .واقعا رابطه خوبی با هم داریم.
در تجارتی که شــما عمری در آن فعال بودید زیاد پیش آمده
که افراد پس از بازنشستگی ،شرکت خودشان را تاسیس میکنند.
ممکن است شما هم به چنین امکانی اندیشیده باشید؟

نه ،نه در این ســن و سال! من هر کاری که از دستم برآمده در این
کار انجــام دادهام و قصد ندارم آن را تکرار کنم .حاال شــروع کار برای
شرکتهای جدید این حوزه ســختتر هم شده است؛ کلی سازمان و
موسسه هستند که این صنعت را تحت تاثیر خود قرار میدهند.

اهداف اولیه
براون این بود که
استرایکر را وارد
بازار بورس کند و
درآمد شرکت را
 20درصد با توجه
به فروش سهام
باال ببرد و از طریق
خرید و ادغام،
شرکت را گسترش
دهد .استرایکر
سال  1979وارد
بازار بورس شد و
در همان سال هم
با خرید شرکت
اوستئونیکس به
بازار تجهیزات
ارتوپدی پیوست

تاریخچه کوتاهش را میگویم .من کارم را با صنعت آلومینیوم شروع
کردم و بعد وارد حوزه ســوخت جامد شدم .بعد از آن به شرکت دارویی
اسکوییب رفتم .در پنج سال آخری که در اسکوییب بودم ریاست بخشی
با نام ادوارد وک را بر عهده داشتم که به نظر شما احتماالً معنایی ندارد
اما بخش وک ســازنده تمام آن اشیای استیل براقی است که میبینید؛
صفحه تلویزیون ،قیچی ،پنس پزشکی و ...پنج سال این بخش را گرداندم،
فروششــان را دو برابر و سودشان را ســه برابر کردم و بعد به استرایکر
پیوستم.
حاال که به عنوان مشاور کار میکنید ،این کار به نوعی هدایت
مســیر اجرایی اســت یا اینکه واقع ًا باالی سرشان ایستادهاید و
د« :شاید بهتر است در مورد این معامله یا آن قرارداد دوباره
میگویی 
فکر کنی».

هروقت من را بخواهند ،میروم .تالش میکنم خواستههای خودم را

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودویک ،دی 1398

127

کارآفرین

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

معجزه رخ میدهد
مری كی اش

«مری كِی اش» یكی از پویاترین صاحبان كسبوكار در آمریكا بود و زندگیاش
را با پیروی از قوانین سادهای گذراند كه مشمول مرور زمان نمیشدند .فرمول او برای
موفقیت بسیار ساده بود :اول خدا ،دوم خانواده و سوم كار و با همین فرمول توانست
به موفقیت برسد .او به بقیه اهمیت میداد ،آنها را تشویق میكرد و معتقد بود اگر
انتظار اتفاقات بزرگ داشته باشید ،اتفاقات بزرگ رخ میدهند .برای همین بود كه
میگفت انتظار نتیجه داشته باشید ،انتظار موفقیت داشته باشید ،معجزه رخ میدهد.
در این زندگینامه او شرح تبدیل شركتش از یك كسبوكار  5هزار دالری به
یك كمپانی بزرگ بینالمللی را روایت كرده است ،تجارتی كه یكی از موفقترین
نامهای دنیای لوازم زیبایی و آرایشی شد .او این كتاب را نوشت چون معتقد بود
باید به كارآفرینان بگوید اصلیترین كار این است كه كار را شروع كنند و بعد به
استقبال آنچه پیش میآید بروند .كتاب او بهویژه برای زنان حوزه كسبوكار بسیار
توصیه شده است.

جك
جك ولش

به او میگویند مقاومترین رئیس دنیا یا آنگونه كه نشریه فورچون لقبش داده
بود؛ مدیر قرن .در طول  20سال كار در جنرال الكتریك ،جك ولش عقل متعارف
در كار را نادیده گرفت و این شــركت را تبدیل به موتور رشد و خالقیت سازمانی
كرد .در این زندگینامه كه به قلم خود او نوشــته و تبدیل به یكی از كتابهای
پرفروش فهرست نیویورك تایمز شده ،او ما را به سفری در زندگی كاری سخت و
اعجابآور خود میبرد .زندگی او از ابتدا روایت شده ،از زمان كودكی در خانوادهای
از طبقه كارگر تا مشغول شدن در شركت صنایع پالستیك جی.ای و بعد رسیدن
به باالترین موقعیت مدیریتی در یكی از بزرگترین شركتهای دنیا .او در این كتاب
از زندگی شخصی خودش میگوید و هرچند داستان در مورد كسبوكاری است
میلیارددالری ،در عمق ،روایت او داستان آدمها است .داستان آدمها توسط كسی
نقل میشود كه كار و مدیریتش را بر اساس ارتباط با دیگران و انتظار بهترینها
داشتن از آنها بنا كرده بود.
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كمپانی خالقیت
اد كاتمول

كتاب «كمپانی خالقیت» حكم دفترچه راهنما برای تمام كســانی را دارد كه
دوســت دارند سفری دستاول ،بیمانند و اصیل به قلب شركت تولید انیمیشن
پیكســار را تجربه كنند .این كتاب شرحی است از پشت پرده و آنچه در جلسات
كاری و گردهماییهای طوفان فكری این شــركت گذشت و ختم شد به ساخت
برخی از موفقترین فیلمهای انیمیشن تاریخ سینما از جمله داستان اسباببازی،
كارخانه هیوالها ،در جستوجوی نمو ،وال.ای و...
اد كاتمول در جوانی یك رویای بزرگ داشــت :ساختن یك فیلم انیمیشنی
كامپیوتری .او این رویا را در مقطع دكترای دانشــگاه یوتا دنبال كرد ،جایی كه
شروع كار بسیاری از دانشمندان علوم كامپیوتر بود و از همان جا بود كه او توانست
با جورج لوكاس آشنا شود .این آشنایی مقدمه تبدیل شدن او به یكی از موسسان
شركت پیكسار در سال  1986بود .در این كتاب او عالوه بر اتفاقات پیكسار از شیوه
مدیریتش میگوید ،مدیریتی با هدف اصلی زنده نگه داشتن خالقیت.

یادداشتهای رئیس
آلن سی گرینبرگ

«گرینبرگ تقریبا در همه كارها از من بهتر بود؛ بازی بریج ،تردســتی ،تربیت
سگ و قضاوت ،همه آن چیزهایی كه واقعا در زندگی اهمیت دارند ».این را وارن
بافت ،كارآفرین و میلیاردر معروف آمریكایی در مورد آلن ســی گرینبرگ گفته
است ،رئیس سابق شركت «بر استرنز» و یكی از خیران سرشناس در میان تاجران.
گرینبرگ در دنیای كســبوكار به خاطر یادداشتهای كاری گزنده ،ناگهانی اما
ارزشمندی كه برای كارمندانش میفرستاد شهرت داشت.
ت داشتهاند از وارن بافت گرفته تا
این كتاب را مدیران بزرگی خواندهاند و دوس 
جف بزوس و تام پیترز ،كسانی كه معتقدند فلسفه مدیریتی او را میتوان در خالل
این یادداشتها دریافت؛ از اینكه تصمیمات را همواره بر اساس منطق بگیرید تا
اینكه دســت آدمهای باانگیزه و باهوش را باز بگذارید .مدیرعامل مشــهوری كه
معتقد بود هرگز خودتان را تافته جدابافته ندانید و همواره تاكید كرده اســت كه
فروتنبمانید.

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

تای لی ،مدیریت به سبک کرهای -آمریکایی

مهربانی سودآور
«تــای لی» خــودش رانندگی میکنــد و وقتی به
زهرا چوپانکاره
پارکینگ شــرکت میرسد ماشــینش را در همان
ردیفهــای میانــه پــارک میکند حتــی اگر در
دبیر بخش تجربه
ردیفهای اول جای خالی باشد .دفترش درست در
مرکز سالنی است پر از میز کارمندان جزء و معمولی شرکت .هیچ دستیاری هم نیست
که بخواهد جلوی ســر زدنهای گاه و بیگاه آدمها به دفتر او را بگیرد چون او اصوالً
دستیار شخصی ندارد .لی برنامههایش را خودش تنظیم میکند ،سفرهایش را خودش
هماهنگ میکند و پروندههایش را هم خودش مرتب میکند .تای لی کسب و کاری
را در اختیار دارد که بزرگترین تجارت آمریکایی با یک مالک زن به شمار میرود و به
اضافه یکی از سه کسبوکار بزرگ متعلق به گروههای اقلیت ساکن آمریکا است .همه
ی-آمریکایی
اینها یک معنا دارد و آن هم اینکه او یک میلیونر است .تای لی تاجر کرها 
را خیلیها نمیشناسند اما دنیای موفقیت و تجارت با او آشنا است .در این مطلب که
برگرفته از گزارشی در نشریه فوربز است با شیوه مدیریت لی بیشتر آشنا میشوید.
شما احتماالً تاکنون نه اسم او را شنیدهاید و نه شرکتش را اما با رهبری لی ،شرکت
اساچآی اینترنشــنال از یک شرکت در حال سقوط واسطه فروش نرمافزار با تنها 5
کارمند و با همین تعداد محدود مشتری ،تبدیل به بزرگترین و محترمترین شرکت
آیتی در دنیا شد با  6میلیارد دالر فروش سالیانه و  3هزار کارمند در سراسر
دنیا .این شرکت هم محصوالت سختافزاری و نرمافزاری تولید سایر
شرکتها را میفروشد و هم نرمافزارهایی مطابق با هر کسبوکار
خاص را طراحی میکند و به آنها خدمات مشاورهای میدهد.
تعداد مشتریان این شرکت حدود  17هزار و  500نفر است،
از جمله شرکتهایی مانند بویینگ و جانسوناند جانسون.
این شرکت هرساله رشد فروش داشته است.
شــاید کل ماجرا به نظر ناظران بیرونی سانتیمانتال
بیاید اما این شیوه رفتار از نظر لی بسیار مهم است .او در
کسبوکاری فعالیت دارد که مشتریان به محض اینکه
رقیب ،خدماتی با قیمت ارزانتر ارائه دهد ،خدماترسان
قبلیشان را ترک میکنند .محبت کردن به کارمندان
که در عوض حتماً مراقبت بیشتری از مشتریان شرکت
او میکنند یکی از کلیدهای موفقیت لی بوده است.
او بر روی خوشحال و راضی نگه داشتن کارمندان و
مشتریانش وسواس دارد .لی میگوی د« :این رفتار در
حال حاضر تبدیل به فرهنگ شــرکت ما شده است.
ما چیزی به نام پارکینگ مدیران نداریم .سعی ما این

است که همه احساس باارزش بودن کنند ».در چنین فرهنگ کاری کارمندان برای
جبران این محبت ارزش بیشتری برای شرکت خلق میکنند.
لی در نوجوانی به همراه خواهرش از کره جنوبی به آمریکا آمد .هردو پیش یکی از
دوستان خانوادگیشان ساکن شدند و دوران دبیرستان را در کشور تازه گذراندند .لی
وارد کالج آمرست شد و بعد از چند سال در دو رشته بیولوژی و اقتصاد مدرک لیسانس
گرفت .این دو رشــته را به خاطر لهجه و توانایی نهچندان کاملش در زبان انگلیسی
برگزیده بود .خودش با خنده تعریف میکن د« :مصمم بودم که ســمت هیچ واحد و
رشــتهای که نیازمند نوشتن و صحبت کردن زیاد به انگلیسی بود نروم چون مصمم
بودم که بهترین نمرهها را بگیرم .میدانستم بهترین شانس من برای موفقیت این است
که کار خودم را راه بیندازم چون وقتی با دقت همه حرفههایی را که نمیتوانستم در
آنها موفق باشم خط زدم فقط همین گزینه برایم باقی ماند».
مسیری که برای موفقت طی کرد کام ً
ال آگاهانه و حسابشده بود .بعد از کالج به
کره بازگشت و مدتی در یک شرکت تولید قطعات خودرو کار کرد تا بتواند پول کافی
برای بازگشــت به آمریکا و تحصیل در رشــته مدیریت پسانداز کند .این تصمیم را
عملی کرد و سال  1985از دانشکده کسبوکار هاروارد فارغالتحصیل شد .سالهای
بعد صرف کارهایی شــد که میتوانست برای شــروع کارآفرینی به او تجربه و دانش
کافی را بدهد .ســال  1989بود که او با لئو کوگان ازدواج کرد ،کسی که
مانند او در رویای کار مستقل بود و همین شد که وقتی فرصتی
پیش آمد این دو نفر همراه هم توانستند از آن استفاده کنند،
آن فرصت آشــنایی با یک شرکت پرمشکل در نیوجرسی
بود که یک بخش کوچک نرمافزار داشت و مجوز استفاده
از سیســتمهایی ماننــد لوتوس را به شــرکتهای دیگر
میفروخت .این زوج شرکت را با تنها  1میلیون دالر از آن
خود کردند و شراکتشان در کار آغاز شد ،شراکتی که حتی
پس از پایان یافتن ازدواجشان هم ادامه پیدا کرد.
میگویند یکی از ابتکارات لی در کســبوکار این بود که
تیم فروش را که هر روز خارج از شرکت برای جذب مشتریان
ت« :شــما رئیس شرکت
تازه میرفتند جدا کرد و به آنها گف 
خودتان هستید ».این یعنی وقتی مسئولیت کار و مشتری را به
یک نفر واگذار میکنید به آنها توانایی بیشتری میدهید و این
برای درخشش آنها و سود شرکت خودتان بسیار مهم است.

تجـربــه
نگاه مایکل بلومبرگ به مدیریت و کسبوکار

آنچه از مایک آموختم

هر وقت که هر کدام از ما به
شکست برمیخورد ،ترجیح
من این است که همه ما
گرد هم آییم .ترجیح من
این است که همه به جای
اینکه انگشت اتهام را به
سمت کسی نشانه بروند
با خودشان بگویند :در این
شکست همه ما کنار هم
هستیم

«مایکل بلومبرگ برای نامزدی در انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا ثبتنام
کــرده و قصد دارد تا  ۳۷میلیون دالر بــرای تبلیغات تلویزیونی در
سراســر این کشــور هزینه کند .بیانیهای که در وبسایت رسمی
مایکل بلومبرگ ،میلیاردر آمریکایی و شهردار سابق نیویورک منتشر
شده ،نشان میدهد که او برای نامزدی در انتخابات  ۲۰۲۰به عنوان
نمایندهای از حزب دموکرات ثبتنام کرده است ».خبری که همین
چند وقت پیش در ایسنا منتشر شد یک نمونه از موج خبرهایی بود
که به دنبال اعالم بلومبرگ برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا به قصد شکست دونالد ترامپ به راه افتاد .مایکل بلومبرگ ،مدیر
سرشناس آمریکایی پس از موفقیتهای بسیار در جهان کسبوکار و
رسانه حاال به صورت جدی میخواهد وارد باالترین رقابت در دنیای
سیاست شود .پیش از اعالم نامزدی ،سایت مدیوم مطلبی منتشر کرد
که در آن به یکی از سخنرانیهای بلومبرگ و راهکارهایی که او برای
موفقیت در دنیای تجارت داشت اشاره شده بود .نویسنده این مطلب
بخشی از درسهای او را تنظیم و منتشر کرد تا مخاطبانش با نوع نگاه
یکی از مدیران موفق آشنا شوند ،درسهایی که شاید اینبار در کمپین
انتخاباتیاش هم به کار بگیرد .آنچه در این بخش میخوانید ،ترجمه
بخشی از همان مطلب است.

JJبسازید ،پول درآورید ،دفاع کنید
مایــک در مورد این صحبت کــرد که چگونه بلومبرگ را به یک
کسبوکار موفق تبدیل کرده:
در یک کسبوکار باید سه کار انجام دهید .اول اینکه باید محصولی
تولید کنید که مورد نیاز مردم است .دوم اینکه باید این محصول را
به پول تبدیل کنید و ســوم اینکه باید به دنبال راهی برای دفاع از
محصولتان باشید .همهاش همین است.
این کاری اســت که ما در بلومبرگ انجــام دادیم .محصولی که مردم
میخواهند اخبار فوری و تحلیل حوزه تجارت اســت .ما توانســتیم این
محصول را تبدیل به پول کنیم چون محتوای ما فقط از طریق سایتمان قابل
دسترسی است که مشترکانش برای استفاده از آن باید حق اشتراکشان را
پیشتر پرداخت کرده باشند .و چگونه از محصولمان دفاع کردیم؟ ما یکی
از پیشروان این حوزه بودیم و شروع به پیریزی این کار کردیم .بعد وقتی
به سود بیشتری رسیدیم آن را دوباره در کسبوکار سرمایهگذاری کردیم
تا قدرت و عمق محتوایمان را بیشتر کنیم و همچنین با سرمایهگذاری
در جهانیسازی و در اختیار گذاشتن دسترسی محتوا به همه کاربران در
سراسر دنیا روی آوردیم .برای همین برای هر رقیب دیگری سخت بود که
بخواهد همین مسیر را تکرار کند.
این نصحیت ســادهای است .من به این نتیجه رسیدم که کارآفرینان
و مدیران گاهی از این چارچوب مشخص برای موقعیتهای تازه استفاده
نمیکنند .البته مهمترین نکته این است که محصولی بسازید که مشتریان
به آن نیاز داشــته باشند یا آنگونه که سم آلتمن میگوی د« :شغل شما
ساخت محصولی اســت که کاربران عاشقش شوند ».فکر کردن به مدل
تجاری (و اینکه چگونه محصول را تبدیل به پول کنید) و مزایای رقابتی
که باعث دفاع از محصولتان میشود هم اهمیت دارند.
JJبه حرف مشتریان در مورد اینکه چه میخواهند گوش
نکنید
وقتی بحث پی بردن به محصولی که مورد نیاز مشتریان است وسط
میآید ،مایک نصحیت مهمی دارد:
دو دســته از آدمها هستند که وقتی دارید محصولی برای آینده تولید
میکنید نباید به آنها گوش دهید :.مشتریانتان و کارمندان بخش فروش.
منظورم این نیست که مشتریان را نادیده بگیرید ،حرفشان را بشنوید اما
به آنها گوش نکنید.
مشتریان و فروشندگان با آنچه امروز میدانند پیوند دارند .آنها شاید
حتی ندانند در آینده چهچیزهایی امکانپذیر هستند.
به جای اینکه از مشــتریان بپرســید که چه میخواهند و بعد دنبال
خواسته آنها بیفتید ،به این درک برسید که مسیر پیش رویشان چیست و
بعد هدایت آنها را بر عهده بگیرید.
این نکته بسیار مهمی است؛ شنیدن حرف مخاطب اما پیروی نکردن
کورکورانه از خواست او .مشتریان معموالً به این نگاه میکنند که رقیب
شــما چه پیشنهادهایی برای آنها دارد و بعد از شما خواهند خواست که
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در دست داشتن مدیریت و هدایت مجله بینالمللی مهمی در حوزه مد مانند نشریه ووگ ،شخصیت
قدرتمند و هوش باالیی میطلبد .او موفق شد این مجله را به یکی از موفقترین مجلههای حوزه مد و
همینطور جامعه و فرهنگ تبدیل کند.

دقیقاً همان گزینهها را برایشــان مهیا کنید .اگــر بیش از اندازه به آنچه
مشتریان میخواهند اتکا کنید ،عاقبت به تولید محصولی میرسید که
باید فهرست بلندباالیی از گزینههایی داشته باشند تا تنها بتوانید بر یک
محصول رقیب غلبه کنید و مث ً
ال سینک ظرفشویی بسازید که با مابقی
محصوالت هیچ تفاوتی ندارد.
برای همین اســت که باید بیشتر از آنکه به «چه» فکر کنید به فکر
«چرا» باشــید .وقتی با مشــتریان حرف میزنید از نیازهای واضح فراتر
بروید (یعنی آنچه مشتریان به شما میگویند که نیاز دارند) تا به نیازهای
غیرآشکار پی ببرید (آنچه مشتریان واقعاً میخواهند اما به شما نمیگویند).
تمرکز بر نیازهای غیرآشکار مشکالت جدی را که پیش روی مشتریان قرار
دارد برمال میکند و بعد از آن اســت که میتوانید راهکار پیشنهاد دهید.
این روش از اینکه فقط از آنها بخواهید آنچه را نیاز دارند به شما بگویند
بسیار کارآمدتر است.
همین نصیحت را میتوان در مورد تعامل با فروشــندگان هم به کار
بست .حرفشان را بشنوید اما کورکورانه به اینکه از نظر آنها مشتریان چه
میخواهند گوش نکنید .بهخصوص وقتی صحبت از تولید محصولی مربوط
به نیازهای آینده بازار در میان اســت .اگر جز این پیش بروید اتفاقی رخ
ت« :زمانی که سرانجام به جایی که مشتریان
خواهد داد که بلومبرگ گف 
ایستاده بودند برسید ،میبینید که خودشان پیشتر آنجا را ترک کردهاند».
JJشکست را در آغوش بگیرید
بلومبرگ تعریف کرد که که شیوه کنار آمدنش با شکست در سازمانش
چه بوده است.
اگر کسی چیزی را امتحان کند و نتیجه درست از کار درنیاید من نشان
میدهم که تا انتهای مســیر همراهش هستم .اینگونه ،این پیام به آنها
میرسد که تنها رها نشدهاند تا شکست بخورند و این پیام البته به همه
مخابره میشود.
هر وقت که هر کدام از ما به شکست برمیخورد ،ترجیح من این است که
همه ما گرد هم آییم .ترجیح من این است که همه به جای اینکه انگشت
اتهام را به سمت کسی نشانه بروند با خودشان بگویند :در این شکست همه
ما کنار هم هستیم.
ایدهآل من این است که آدمها به جای اینکه دنبال اجازه گرفتن باشند،
معذرتخواهی کنند .ممکن است که هر بار همه از پس انجام درست کار
برنیایند اما ترجیح میدهم تالش کنیم به جای اینکه برای رســیدن به
هدف بزرگ بعدی جرئت سعی کردن نداشته باشیم.
بلومبــرگ از چنــد نکته مهــم در مــورد اینکه چگونــه فرهنگ
ریسکپذیری و استقبال از شکست را به کار بسته است هم صحبت کرد.
اولین نکته همین اســت که به آدمها نشان میدهد اگر کار مهمی را به

آزمون میگذارند اما شکست میخورند از آنها حمایت میکند .این حمایت
به کل سازمان این پیام را میدهد که شکست خوردن اشکالی ندارد و حتی
گاهی انتظارش هم میرود.
نکته دوم این اســت که او بازیهای سازمانی متهم کردن یکدیگر را
برنمیتابد چون از نظر او چیزی به اســم شکست فردی معنا ندارد بلکه
موضوع شکســت یک تیم مطرح اســت .و دست آخر اینکه او به خوبی
متوجه است که شکست به هر حال پیش میآید .اگر دارید برای رسیدن
به محصول بزرگ بعدی برنامهریزی میکنید باید بدانید که شکست جزء
الینفکی از راه پیش رو است.
JJآدمهای باهوشتر از خودتان استخدام کنید
رهبران تجاری بسیاری در مورد لزوم استخدام افراد باهوشتر از خود
صحبت کردهاند و بلومبرگ هم این مسئله را این گونه بیان میکند:
من به آدمهای باهوش و کنجكاو نیاز دارم .شــاید آنها در تمام حوزهها
از شــما باهوشتر نباشند اما دستکم در یک حوزه مشخص باید هوش
بیشــتری از شما داشته باشند .اینگونه است که میتوانید عملکرد کلی
تیم را ارتقا دهید.
میخواهیــد ببینید کــه قدرت منطقی این آدمها چگونه اســت؟ در
مصاحبههای استخدام من همیشــه از آنها در مورد موضوع بیارتباط با
کار که خودم کمی از آن سررشته دارم سؤال میکنم .آیا آنها میتوانند در
بحث مشارکت کنند و در راه یک طرز فکر دست به دلیل آوردن و بحث
بزنند؟ چگونه فکر میکنند؟ راستش اینکه طرز فکر و جوابشان چیست
چندان مهم نیســت ،نکته مهم این است که از چه مسیری به طرح آن
جواب میرسند.
در ایــن بخش بلومبرگ راهکارهایی عملی برای جذب و اســتخدام
نیروهای جدید ارائه میدهد که چگونه آدمهای باهوشتر از خودتان پیدا
کنید .یکی از راهنمایان قدیمیام یکبار گفت که باید به دنبال کسانی
باشی که به صورت کلی در چند حوزه قوی هستند اما در یک حوزه خاص
واقعاً میدرخشــند .آن درخشش همان حوزهای است که در آن شاید از
شما و به صورت ایدهآل از همه افراد دیگر آن تیم قویتر باشند .اگر بتوانید
تیمی درست کنید که در آن همه به صورت کلی قوی هستند و هریک
از آنها هم در حوزهای خاص میدرخشــند ،مواد الزم برای یک تیم برنده
را در دست دارید.

میخواهید
ببینیدکهقدرت
منطقی آدمها
چگونه است؟ در
مصاحبههای
استخدام من
همیشه از آنها
در مورد موضوع
بیارتباط با کار
که خودم کمی از
آن سررشته دارم
سؤال میکنم .آیا
آنها میتوانند در
بحثمشارکت
کنند و در راه یک
طرز فکر دست به
دلیل آوردن و بحث
بزنند؟چگونهفکر
میکنند؟ راستش
اینکه طرز فکر و
جوابشانچیست
چندان مهم نیست،
نکته مهم این است
که از چه مسیری
به طرح آن جواب
میرسند
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عنوان تلفن استفاده کرد اما نخســتین بار بود که به کاربران امکان
آنالین بودن همیشگی میداد ،آنها همواره از طریق این سیستم متصل
به ایمیل مایکروسافت در دسترس بودند.
در اوایل کار  850هنوز کســی به آنچه در دست داشت بلکبری
نمیگفت و این ابزار تنها در اختیار کسبوکارها بود اما هیچیک از این
ویژگیها از جذابیت آن نمیکاست بلکه درست برعکس 850 ،تبدیل
به یک نماد شده بود و کسی که از آن استفاده میکرد حس میکرد
به موفقیت رسیده است 850 .خالصهای از بازتاب برند بود.
این حرف از آن رو است که برند حقیقتاً انعکاسی است که مشتریان
به هنگام استفاده از محصول یا خدمات شما میبینند .برند ارتباطی
است عاطفی که آدمها با اشیا برقرار میکنند .شرکت آر.آی.ام صاحب
محصولی بود که قادر بود چنان واکنش احساســیای ایجاد کند که
مردم کمکم به آن معتاد شوند.

نگاهی به افول بلکبری ،یکهتاز قدیمی بازار تلفن همراه

بربادرفته
چیزها فقط زمانی الهامبخش
هستند که مردم آنها را از
این منظر ببینند .در مورد
بلکبری ،وظیفه خطیری برای
حفظ این پیوند احساسی
عمیق وجود داشت که
شرکت نتوانست آن را
برآورده کند .از مقطعی به
بعد بلکبری به خودش
به عنوان یک تولیدکننده
موبایل نگاه کرد و از یاد برد
که حفظ آن پیوند عاطفی
با مشتریان چقدر برایش
اهمیت دارد
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شرکت کانادایی آر.آی.ام را همه دنیا با نام برند سرشناس بلکبری
میشناســند ،برندی که البته در اواخر دهه  90و تا پیش از ســال
 2010معنایی بسیار بیشــتر و عمیقتر از آنی داشت که این روزها
دارد .بلکبری روزگاری در دل مشــتریانش جا باز کرده بود که هنوز
نامی از اپل به معنای امروزی در میان نبود ،بلکبری در دنیایی داشت
پیشتازی میکرد که دستگاههای اولیهاش هنوز حتی امکان برقراری
تماس تلفنی را هم نداشــتند ،در عوض این برند امکان تازه همیشه
آنالیــن بودن را در اختیار صاحبان خوشــبخت و محدود بلکبری
گذاشته بود .اما سقوط و رنگ باختن نام این برند خیلی زود و خیلی
سریع اتفاق افتاد ،به همان سرعتی که بازار رقابت در دنیای گوشیهای
هوشمند داغ شد .سایت  stealingshareدر مطلبی به دوران اوج
و فرود این نام نگاهی انداخته اســت و تالش کرده دالیل این افول را
بررسی کند .آنچه در این بخش میخوانید ترجمه بخشهایی از همان
مطلب است.
ســال  1999دنیا حقیقتاً تغییر کرد .در این سال شاهد معرفی
واحد پول یورو از سوی اتحادیه اروپا بودیم ،تراژدی تیراندازی مدرسه
کلمباین رخ داد و دنیا همزمان شاهد شروع انیمیشن باب اسفنجی
و مســئله کوزوو بود .اما گذشــته از همه اینهــا در دنیای ارتباطات
هم انقالبی به پا شــد و همهچیز را دگرگون کرد .حاصل نهایی این
دگرگونیها شکست برند بلکبری بود.
اولین سری محصوالت بلکبری 850 ،نام داشت ،کمی پیشرفتهتر
از پیجرهای دوطرفه بود ،قابلیت ارســال ایمیل داشت و دسترسی
ابتدایی و محدود به وب .با وجود اینکه نمیشــد از این محصول به
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JJدوران سلطنت آر.آی.ام
نزدیک به یک دهه آر.آی.ام مشغول تاثیرگذاری بود .این شرکت
رشــد خارقالعادهای کرد و از ســال  1999تا  2007ارزش سهام آر.
آی.ام /بلکبری از  1.50دالر به نقطه اوجی معادل  230دالر رسید.
این شرکت گل سرسبد وال استریت بود و باعث حسرت کل دنیای
کسبوکار .کمکم  850جای خودش را به محصول دیگری به نام 950
دارد و بعد  957که به مدت  15ســال تبدیل به نماد بلکبری شد،
یک گوشی با صفحه بزرگ و کیبورد بیمانندی که در قسمت زیرین
صفحه جا میگرفت .این برند مشــغول تعریف مضامین تکنولوژی
موبایل بود اما هنوز نوعی از بلکبری وجود نداشت که بتوان از آن به
عنوان تلفن استفاده کرد .برای داشتن تلفن همراه همچنان کاربران
نیازمند استفاده از یک ابزار دیگر بودند.
سال  2002بلکبری به ما امکان استفاده همزمان از داده و صدا را
بر روی یک دستگاه عرضه کرد .بلکبری  5810به دنیا آمده بود و با
یک گوشی مجزا امکانی هم برای تماس تلفنی گذاشته بود .بلکبری
 6810و  6820هم خیلی زود پس از آن از راه رسیدند و با حذف آن
گوشی اضافه ،کاربران میتوانستند تماس تلفنی معمول برقرار کنند.
البته این را به خاطر داشته باشید که تا این زمان ،بلکبری همچنان
مخصوص استفاده کســبوکارها بود .در سالهای بعد ،گوشیهای
بلکبری با صفحه نمایش رنگی به بازار آمدند و آر.آی.ام حتی تغییر
فرمی هم در این گوشــیها ایجاد کرد .یکی از تغییراتی که به بازار
مشــتریان عرضه شــد ،تغییر کیبورد بود که به سوپر تایپ معروف
شــد .سوپر تایپ هر دو حرف را بر روی یک کلید ترکیب کرده بود.
کمکم مدل پرل (شاید دومین مدل تاثیرگذار بلکبری بعد از )975
به بازار آمد که عالوه بر صفحه نمایش رنگی مجهز به دوربین هم بود.
این محصول هم نقطه اوج بلکبری را رقم زد و هم آغاز افتادنش به
سراشیب نابودی شد.
JJدستهبندی موبایل
دســتگاههای موبایل در مرحله تکامل سریع بودند .با کوچکترین
نشانههای تمایل مشتریان ،امکانات و گزینههایی به موبایلها اضافه و
کم میشدند .آر.آی.ام به مجموعهای از گزینهها رسید که واقعاً تمامی
نیازهای بازار در حال رشد مشتریان موبایل در آن زمان را پوشش میداد.
عالوه بر این آر.آی.ام با نام بلکبری نامی را ارائه کرده بود که مردم ،چه
مشتریان عادی و چه صاحبان کسبوکار آن را الهامبخش میدانستند.

شرکتهای دیگر شروع به تراشیدن سهم بلکبری از بازار کردند و بذر یکی دیگر از دالیل شکست این برند را پاشیدند .نوکیا و پالم ترئو پیش
از مدل پرل ،اولین صفحههای نمایش رنگی را در اختیار ما قرار دادند و شرکتهایی مانند موتورال و الجی کمکم موبایل را با نوعی زیورآالت
همراه کردند .کسبوکار شباهت بسیاری به جنگ دارد؛ اگر دشمن مدام شما را دنبال کند عاقبت روزی گیرتان خواهد انداخت.

پیش از مدل پرل ،اولین صفحههای نمایش رنگی را در اختیار ما قرار
دادند و شرکتهایی مانند موتورال و الجی کمکم موبایل را با نوعی
زیورآالت همراه کردند .کسبوکار شباهت بسیاری به جنگ دارد؛ اگر
دشمن مدام شما را دنبال کند عاقبت روزی گیرتان خواهد انداخت.
در این مقطع واکنش بلکبری فقط همین بود .این شــرکت به
تمامی گزینههای جدیدی که رقبا به گوشیهای خود اضافه میکردند
تنها با کپی کردن و اضافه کردن آن به محصوالت خود واکنش نشان
میداد .اینجا بود که بلکبری زمین بازیاش را در حوزه احساســی
مشتریان از دست داد چون به عنوان یک مقلد شناخته شد.

اما مشکل همینجا بود .چیزها فقط زمانی الهامبخش هستند که
مــردم آنها را از این منظر ببینند .در مورد بلکبری ،وظیفه خطیری
برای حفظ این پیوند احساســی عمیق وجود داشــت که شــرکت
نتوانست آن را برآورده کند .از مقطعی به بعد بلکبری به خودش به
عنوان یک تولیدکننده موبایل نگاه کرد و از یاد برد که حفظ آن پیوند
عاطفی با مشتریان چقدر برایش اهمیت دارد ،همان پیوند بود که به
گوشیهای بلکبری اهمیت میداد .موفقیت شرکت تنها تا زمانی معنا
شــد که توانست با محصولی مجهز به برترین نوآوریها در مقام اول
بازار قرار بگیرد .ســال  2006رونمایی و عرضه مدل پرل که به همه
مشــتریانش امکان داد از آنچه ارائه شده لذت ببرند ،در واقع آخرین
خالقیتی بود که بلکبری در حوزه گوشیهای همراه به خرج داد.

JJبعد نوبت به آیفون رسید
قهرمان خالقیت یکشبه توســط آیفون از میدان به در شد.
مهمتر اینکه اپل پرده از نوعی ارتباط احساسی با محصول برداشت
که توانســت توسط آن بر همه رقبا فائق آید :سادگی .با توجه به
طبیعت پیچیده تلفنهای هوشــمند که تازه از راه میرسیدند،
ســادگی نهتنها مورد استقبال قرار گرفت بلکه مشتریان آن را به
آغوش کشــیدند .اســتقبال آنقدر زیاد بود که مردم برای خرید
آیفون صف میکشیدند.
وعده این برند برای حفط ســادگی آیفون بعدتر با خالقیتهای
درخشــان شرکت هم همراه شد .تمامی آن هشت سال رابطهای که
بلکبری با مشتریانش برقرار کرده بود با تنها یک محصول که عرضه و
شکوفاییاش در بازار آنهمه هم زمان نبرد ،از میدان به در شد .در پی
تاثیری که آیفون با خودش به همراه آورد بلکبری باز هم تالش کرد
با اضافه کردن گزینههای مشابه و ارائه مدل استورم خودش را در بازار
نگه دارد اما این واکنش در واقع به معنای بلند کردن پرچم تسلیم بود.
وقتی برند شما بر مبنای نوآوری بنا شده است باید همیشه در
پی تازهترین خالقیتها باشید و احتمال شکستتان همیشه وجود
دارد .بلکبری در ابتدا و در طبیعت برندش بر احساســات کاربران
تکیه داشــت نه به گزینههای زیادتر گوشیهایش .اگر شما از این
موقعیت فوقالعاده برخوردارید که در بازار حرف اول را بزنید باید با
تمام توان و منابعی که دارید برای حفظ این موقعیت بجنگید .خالق
بودن به این معنا نیست که در تمامی مراحل و در هر گام باید اقدامی
انقالبی در آستین داشته باشید .به عنوان رهبر بازار شما از قدرتی
برخوردارید که جمعیت مخاطب شما باور داشته باشد شما صاحب
خالقیت هستید.

در اوایل کار 850
هنوز کسی به
آنچه در دست
داشت بلکبری
نمیگفت و این
ابزار تنها در اختیار
کسبوکارها
بود اما هیچیک
از این ویژگیها
از جذابیت آن
نمیکاستبلکه
درست برعکس،
 850تبدیل به
یک نماد شده بود
و کسی که از آن
استفاده میکرد
حس میکرد به
موفقیترسیده
است850 .
خالصهای از
بازتاب برند بود

JJآغاز ماجرای شکست
از آن نقطــه به بعد ،بلکبری در نقــش دفاعی فرو رفت و بر این
باور که کسبوکاری غیرقابل نفوذ خلق کرده است زیادی متکی شد.
بلکبری فکر میکرد کســی به گرد پایش نمیرسد .حتی در سال
 2003که ســایر شرکتها مشغول ورود به مرحله سرعت بخشیدن
به خالقیت بودند ،مدیرعامل به لک بری ،مایک الزاریدیس به طعنه
ت« :گوشیهای دوربیندار از سوی شرکتهای مشتری پس زده
گف 
خواهند شد ».سه سال بعد خود بلکبری این گزینه را به محصوالتش
افزود.
شرکتهای دیگر شروع به تراشیدن سهم بلکبری از بازار کردند و
بذر یکی دیگر از دالیل شکست این برند را پاشیدند .نوکیا و پالم ترئو

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودویک ،دی 1398

133

تجـربــه

وقتی او یك گوی آهنی را به سمت پنجره راننده پرتاب كرد ،شیشه ترك خورد .ایالن ماسك بعد از ناسزایی كه ناخودآگاه از زبانش بیرون پرید بهسرعت
گفت« :شاید ضربه زیاده از حد بود ».اما وقتی این آزمایش بر روی شیشه پنجره شاگرد هم تكرار شد و باز منجر شد به یك ترك دیگر ،ماسك گفت:
«خب الاقل شیشه كامال خرد نشد ».و بعد وعده داد كه این مشكل اصالح میشود.

كاهش ثروت ایالن ماسك پس از تالش برای معرفی محصول جدید تسال

یك نمایش چند میلیون دالری
آیا افت ناگهانی ثروت یك نفر ممكن است صدایی واقعی ایجاد كند؟
اگر این طور باشــد ،برای ایالن ماسك این صدا حتما صدای كوبیده شدن یك گوی
آهنی به شیشــههای نشكن «ســایبر تراك» و خرد شدن پنجره ماشینی بود كه همه
بیتابانه منتظر رونماییاش بودند .برای نامی به این شهرت و شركتی به این بزرگی اتفاقی
كه در پاییز امسال افتاد نمونه یكی از تصادفهای غیرمنتظرهای است كه میتواند تاثیری
به همان بزرگی بر روی سهام و ثروت یك شركت داشته باشند.
رسانهها به این نمایش نام «شكست مفتضحانه» دادند .ایالن ماسك ،مدیر تسال تنها
به خاطر همین نمایش مفتضحانه میلیونها دالر از ثروتش را از دست داد ،آن هم درست
موقعی كه میخواست با افتخار آخرین خودروی برقی شركت را معرفی كند .سهام شركت
سقوط كرد ،چرا؟ چون در مراسم معرفی كامیون برقی این شركت كه قرار بود شیشههای
نشكن داشته باشند ،شیشههای این وسیله نقلیه ،دو بار در طول آزمایش روی سن ترك
خوردند.
این شیرینكاری منجر به شكست زمانی رخ داد كه آقای ماسك در مورد ویژگیهای
سایبر تراك ضدزنگ و ضدضربه و متعلق به آینده شركت توضیحات مفصلی داد و بعد این
وسیله نقلیه جدید را در میان آتشبازی و رقص لیزرها روی صحنه آورد .او به حاضران
در ســالن رونمایی در كالیفرنیا گفت« :آنچه شما به دنبالش هستید یك كامیون واقعا
ســختجان است ،نه از این سختجانهای تقلبی .كامیونی كه میتوانید با پتك به آن
ضربــه بزنید بدون اینكه خش بردارد یا فرو برود ».بعــد برای اثبات این ادعا از یكی از
طراحان تسال خواست كه با یك پتك به درهای این ماشین ضربه بزند ،كار انجام شد و
درها هیچ اثری از ضربه در خود نشان ندادند اما وقتی او یك گوی آهنی را به سمت پنجره
راننده پرتاب كرد ،شیشه ترك خورد .ایالن ماسك بعد از ناسزایی كه ناخودآگاه از زبانش
بیرون پرید به سرعت گفت« :شاید ضربه زیاده از حد بود ».اما وقتی این آزمایش بر روی
شیشه پنجره شاگرد هم تكرار شد و باز منجر شد به یك ترك دیگر ،ماسك گفت« :خب
الاقل شیشه كامال خرد نشد ».و بعد وعده داد كه این مشكل اصالح میشود.
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اما بازار ســهام و كسبوكار اغلب اوقات نه از وعدهها كه از آنچه در زمان حال پیش
چشم همه اتفاق میافتد تبعیت میكند .برای همین بود كه ارزش سهام تسال بالفاصله
پس از این نمایش و انتشار ویدئوهای آن  6درصد سقوط كرد و تنها ظرف یك روز 768
میلیون دالر كاهش یافت و به  23.6میلیارد دالر رسید .این رقم جدید جایگاه ماسك را
به چهل و یكمین ثروتمند دنیا تقلیل داد.
ایالن ماســك به هر حال گفته است كه این محصول جدید از سال  2021به تولید
خواهد رســید .این بازار جدید این پتانسیل را دارد كه سود سرشاری عاید تسال كند اما
در این بازار رقبای جدی و مهمی مانند غولی به اسم فورد هم وجود دارد كه كار را برای
ماسك و شركتش دشوار خواهند كرد.
شركت تسال در پیشروی خودروهای برقی به جز آنچه در آخرین مراسمش رخ داد،
برای به ثمر رساندن برخی از خودروهای موجودش هم به مشكل خورده است و برخی
منتقدان میگویند كه تمركز شــركت بر روی محصولی مانند سایبر تراك ممكن است
شــركت را از تكمیل و به مقصد رساندن محصوالت قبلیاش غافل كند .جفری آزبورن،
محقق و تحلیلگر بازار در مورد تسال و محصول جدیدش گفته است« :سایبر تراك این
شــركت به نظر میرسد كه در بهترین حالت هم بازار و خریداران را ناامید كند .به نظر
میرسد كه این محصول در سطح كوچك باقی خواهد ماند و جایی در بازار عمده تولید
خودرو پیدا نخواهد كرد .از نظر ما این محصول با شكلی كه در حال حاضر دارد نمیتواند
موفقیتی به همراه داشته باشد».
آنچه در ماه نوامبر بر ســر نمایش زنده ســایبر تراك و ایالن ماســك آمد ،از جمله
تصادفهای ناگواری اســت كه پیشتر هم بر سر شركتهای معروف و محصوالتشان
آمده اســت .به قول یكی از مدیران اجرایی شــركت اتومبیلسازی كرایسلر كه با اتفاق
مشابهی روبهرو شده بود« :ممكن است صد بار یك محصول را آزمایش كنید و رونمایی
را در شركت تمرین كنید اما درست در بار صد و یكم و جلوی چشم همه ،آنچه كه نباید
پیش بیاید».

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

جهان ۲۰۲۰

پیشبینیهای مجالت و موسسات مشاورهای دنیا برای اقتصاد و سیاست در سال آینده

آیندهپژوهی

آنچه ما را نکشد قویترمان میکند
اقتصاد ایران سال بعد به ثبات نسبی میرسد
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع  واشنگتن تایم ز

چرا باید خواند:
وضعیت اقتصاد ایران
تحتتأثیرتحریمهای
غرب قرار دارد .اما به
نظر میرسد این بحران
در حال پایان است.

تولید 97درصد
از داروهای مورد
نیاز کشور در
داخل هم از دیگر
توانمندیهای
اقتصادی و
پزشکی ایران
محسوب میشود.
ایران دارای
سیستمهای
آیتی بسیار
پیشرفته،
ماشينآالت
صنعتی
توسعهیافتهو
تجهیزاتپزشکی
خوب است
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تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران بعد از خروج آن کشور
از توافق هستهای فشار زیادی به اقتصاد ايران وارد کرد و كشور
را در وضعیت تنشهای زیاد مالی قــرار داد .امریکا اعالم کرده
است که به تشدید تحریمها ادامه میدهد تا اینکه بتواند ایران را
برای بازگشت به مذاکره با خود همراه کند .سیاستی که به گفته
رســانههای امریکایی و اقتصاددانان ارشد همین کشور ،کارایی
نخواهد داشت.
بانک جهانــی در گزارش اخیر خود به مســئله تحریمهای
اقتصادی امریکا علیه ایران پرداخت و نوشــت :اقتصاد ایران دو
ســال بسیار سخت را پشت سر گذاشت و افت نرخ رشد اقتصاد
و رکود در بازارهای مختلف را پشــت ســر گذاشت ولی از سال
 2020میالدی تشدید فشارهای اقتصادی دیگر نمیتواند آسیب
بیشــتری به اقتصاد ایران وارد کند و برعکس ،از این سال ایران
میتواند تأثیر فشارها بر اقتصادش را کمتر و کمتر کند.
بانک جهانی در این گزارش با اشــاره به فشار باالی تورمی و
انقباض اقتصادی ایران در سالهای اخیر نوشت :اقتصاد ایران در
دو سال اخیر تحت تأثیر فشار تحریم نفتی و بانکی و تحریم صنایع
مختلف متحمل آسیبهای زیادی شده است ولی در سال مالی
جاری این کشــور انقباض  10درصدی اقتصادی را تجربه خواهد
کرد؛ اما کشــور ثروتمند ایران هماکنون به ثبات رســیده است.
اقتصاد ایران با این چالشها و بحرانها سازگار شده است و انتظار
نمیرود تشدید فشــارهای امریکا علیه اقتصاد ایران دیگر بتواند
دامنه مشکالت و بحرانهای اقتصادی این کشور را بیشتر کند.
افزایــش ارزش ریال ایران در مقایســه با وضعیتی که بعد از
خروج امریکا از توافق اتفاق افتاد ،عملکرد نسبتاً خوب بازار سهام
ایران و تالش اقتصاد برای کاهش وابســتگی به نفت به عنوان
منبع درآمــدی اصلی دولت همه از مصادیق موفقیت نســبی
اقتصاد ایران بعد از فشــار تحریم است .البته نمیتوان مشکالت
را نایــده گرفت .نرخ تورم تقریباً  37درصدی اقتصاد ایران باعث
شــده است تا قدرت خرید شمار زیادی از خانوارها کاهش یابد.
انقباض اقتصادی و بحرانهای مالی باعث تعطیلی شمار زیادی از
واحدهای تولیدی و بیکار شدن مردم شده است .از طرف دیگر در
این شرایط اقتصادی کارفرماها امکان و توان افزایش دستمزدها
را ندارند و همين مسئله سبب شده است که قدرت خرید مردم
سالیانه کاهش یابد.
واشــنگتن تایمز نوشــت :ایران از طریــق افزایش صادرات
کاالهای غیرنفتی از قبیل انواع مواد غذایی ،پوشاک و فراوردههای
پتروشــیمی و از طریق مبادله کاال با کاال با کشورهای مختلف
توانسته است نیازهای داخل را تأمین کند و از وابستگی اقتصادی
به درآمد نفتی بکاهد .با تحریم شــدن نفت ایران توسط امریکا،
این کشور توان صادرات و کسب درآمد از صنعت نفت را از دست
داده اســت .تحریم نفتی و عدم فروش نفت یه معنای از دست
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رفتن اصلیترین منبع درآمدی ایران است .ولی مسئله دیگری
هم مطرح است و آن مسئله نحریم نفتی و عدم دسترسی ایران به
بانکها و مؤسسات مالی خارجی است .ایران در سالهای اخیر به
دلیل تحریمهای نفتی حتی دسترسی کامل به درآمدهای ناشی
از فروش نفت هم نداشته است .البته دولت ساز و کارهای دیگري
ایجاد کرده و اخیرا هم با ایجاد پلتفرم دولتی فرایند تجارت را
تسهیل کرده است.
یکی از بزرگترین معضالتی که اقتصاد ایران اخیرا ً با آن مواجه
شده است نرخ باالی تورم است .البته این تورم یک دهه است که
در اقتصاد ایران دیده میشــود ولی در سالهای اخیر نرخ تورم
افزایش زیادی پیدا کرده اســت .در ماههــای اخیر خبر از تورم
 41درصــدی بود در حالی که پیشتر تورم در ایران در ســطح
 10تا  20درصد بوده است .البته در هیچیک از این سالها نرخ
دستمزدها به اندازه تورم رشد نکرد و همین مسئله سبب شد تا
قدرت خرید مردم کاهش یابد .این تورم هم حاصل فشــارهای
اقتصادی خارجی و تنشهای ایجادشده دراثر سياستهاي امریکا
است که در دوره ریاستجمهوریترامپ به حداکثر رسیده است.
JJایران قویتر میشود
واشنگتن تایمز نوشت :درست زمانی که مردم ایران به دلیل
حصول توافق هســتهای و اجرایی شــدن آن به وضعیت آینده
اقتصاد امیدوار شــده بودند و انتظار داشتند شرایط بهتر بشود،
دولت ترامپ از توافق هســتهای خارج شد و تحریمهای اقتصاد
را بازگرداند .این مسئله فشار زیادی هم از نظر اقتصادی و هم از
نظر روانی به جامعه وارد کرد .ولی دولت امریکا باید این مسئله را
بداند كه جامعه ایران تحت تأثیر فشارها متحمل فشارهای زیادی
میشــود و آســیب میبیند ولی این سياستهاي امریکا باعث
فروپاشی اقتصاد ایران نمیشود .اقتصاد ایران پابرجا میماند .ایران
دارای منابع طبیعی زیادی است و جمعیت تحصیلکرده زیادی
دارد که همه میتوانند برای ارتقای اقتصاد ایران تالش کنند.
واشــنگتن تایمز به یک مثل معروف در امریکا اشاره کرد و
نوشــت :در امریکا این جمله بسیار استفاده میشود« :آنچه مرا
نکشــد قویترم خواهد کرد» .این مسئلهای است که هماکنون
در اقتصاد ایران وجود دارد .اقتصاد ایران علیرغم همه فشارهای
اقتصادی همچنان پابرجا اســت و این فشــارها باعث میشود
تــا ایران با اجرای سياســتهايی از اقتصاد نفتی به یک اقتصاد
چندبعدی تبدیل شود و با استفاده از نیروی جوان و تحصیلکرده
خود از وابســتگی به دیگر کشورها فاصله بگیرد .این یعنی باقی
ماندن اقتصادی که چهار دهه است تحت تحریم قرار دارد و در
سالهای اخیر هم تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی تاریخ
بشر قرار داشته است.
ایران از نظر صنعتی در ســالهای اخیر پیشرفتهای زیادی

در امریکا این جمله بسیار استفاده میشود« :آنچه مرا
نکشد قویترم خواهد کرد» .این مسئلهای است که
هماکنون در اقتصاد ایران وجود دارد.

کرده اســت .برنامه موشــکهای دفاعی پیچیده و توسعهیافته
ایران که با استفاده از نیروهای داخلی و با اتکا به توانمندیهای
زیرســاختی داخلی ایجاد شده است از جمله نقاط قوت اقتصاد
ایران اســت .تولید  97درصد از داروهای مورد نیاز کشــور در
داخــل هم از دیگــر توانمندیهای اقتصادی و پزشــکی ایران
محسوب میشود .ایران دارای سیستمهای آیتی بسیار پیشرفته،
ماشينآالت صنعتی توسعهیافته و تجهیزات پزشکی خوب است.
البته باید در نظر داشت که با وجود تمامی این موفقیتهای
اقتصادی ،فشــارهای ناشی از تحریم اقتصادی غرب باعث شده
اســت تا تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماریهای سرطان و
اماس و بیماریهای صعبالعالج دیگر با مشــکل مواجه شود .از
طرف دیگر تأمین مواد اولیه برای خرید دارو هم مشکالت زیادی
دارد.
JJتوسعه تجارت با همسایهها کلید خورد
یکی از راهکارهای مهم ایران برای کاهش وابســتگی به نفت
را میتوان در افزایش حجم و ارزش تجارت با همسایهها دانست
و پاکســتان از جمله این کشورها است .در شهرهای مرزی بین
ایران و پاکستان فروش کاالهای تولید ایران بسیار مرسوم است.
از فــروش خوراکیهای ایرانی گرفته تا انواع کاالهای مصرفی و
پوشاکی که در این کشور تولید شده است.
صدرا شــوکت ،مدیر یکــی از بزرگتریــن اتاقهای فکر در
پاکستان ،در این مورد میگوید :در این روزها همه در شهرهای
مرزی از خوراکیهای ایرانی استفاده میکنند .خوراکیهایی که
پیش از این در فرهنگ ما وجود نداشته است .البته این مسئله
تنها در شهرهای مرزی نیست بلکه در شهرهای دیگر کشور هم
همین وضعیت مشاهده میشود.
هممرز بودن دو کشور باعث شده است که تجارت با محدودیتی
روبهرو نباشد .کاالهای ایرانی اعم از خوراکی و پوشاکی از طریق
کامیونهای حمل بار وارد پاکســتان و از این شهرهای مرزی به
تمام کشور توزیع میشود .این تجارت کام ً
ال رسمی و قانونی است
و بررسیها نشان داده است که تراز تجارت دوجانبه دو کشور به
نفع ایران است.
وی ادامه داد :ایران بازار پاکســتان را در دست گرفته است و
هر روز محصوالت تازهای به این کشــور صادر میکند تا تقاضا
برای آنها را در کشور افزایش دهد .افزایش صادرات انواع شامپو و
محصوالت مراقبت از پوست و مو از مواردي است که این روزها
به چشم میخورد.
او افــزود :بازرگانان ایرانی به جای ابراز ناراحتی از تحریمها و
فشارهای غرب ،مدام به دنبال یافتن راهی برای مشکالت هستند
و تالش میکنند تا در همین شــرایط هم برای اقتصاد کشــور
درآمد داشته باشند.

است .ایران در نظر دارد وابستگی به درآمد نفتی را کاهش دهد و
در این زمینه تالش زیادی کرده است و تسهیل فرایند صادرات به
کشورهای همسایه هم از جمله همین سیاستها است.
بعد از وضع تحریم نفتی علیه ایران صادرات نفت این کشور
روند نزولی داشت و از  2.8میلیون بشکه در روز به مرز  500هزار
بشــکه در روز رسید .در صورتی که این بحران ادامه یابد اقتصاد
ایران نخواهد توانســت با وابستگی به درآمد نفت اداره شود .در
گزارشهای اخیر صندوق بینالمللی پول هم آمده است اگر ایران
بخواهد با درآمد نفتی اداره شود باید هر بشکه نفت با قیمت بیش
از  195دالر فروش برود در حالی که هماکنون متوسط قیمت هر
بشکه نفت در بازار جهانی تقریا معادل  30درصد این رقم است.
JJاجرای سیاست کاهش وابستگی به نفت کی شروع
شد؟
بین سالهای  2009تا  ،2019وابستگی ایران به درآمد نفتی
برای تأمین مالی بودجه کاهش یافت و از  60درصد به  30درصد
رســید .ایران در نظر دارد این کاهش وابســتگی را ادامه دهد و
این سیاستی استراتژیک و بسیار مهم است که باعث میشود تا
عملکرد اقتصادی کشور از نظر نحوه کسب درآمد به وضعیتی که
قبل از دهه  1950بود برسد.
برای تحقق این هدف ایران توســعه معدن ،پتروشــیمی و
صنایع فراوری غذایی را در دســتور کار قرار داد و در این جهات
موفقیتهای زیادی به دست آورد .توسعه صنایع مختلف باعث
شد تا سهم درآمد این صنایع در بودجه افزایش یابد و دولت سهم
بیشتری از درآمدهایش را از طریق مالیات کسب کند.
به گزارش بانک جهانی در ســال  2017نفت سازنده  17درصد
تولید ناخالص داخلی کشور بود .البته در یک دهه اخیر سهم نفت در
اقتصاد ایران با توجه به نوسانهای قیمت این منبع انرژی تغییرات
زیادی کرده است ولی در تمامی دورهها کمتر از  20درصد بود.
ایران پیش بینی کرده است طي دورهاي در سالهاي -2019
 2020که در مارس ســال  2020به پایان میرسد 300 ،هزار
بشــکه در روز نفت صادر کند که بــا توجه به قیمت این منبع
در بازار ،درآمدی معادل  25میلیــارد دالر برای اقتصاد خواهد
داشت.

به گزارش بانک
جهانی ،اقتصاد
ایران با چالشها و
بحرانها سازگار
شده است و انتظار
نمیرود تشدید
فشارهای امریکا
علیهاقتصاد
ایران دیگر بتواند
دامنه مشکالت
و بحرانهای
اقتصادی این
کشور را بیشتر
کند

JJسياستهاي دولتی هم تأثیرگذار است
البته این تنها بازرگانان نیستند که به دنبال چاره هستند .شاید
باید ریشه اصلی ایجاد این فرهنگ را در دولت جستوجو کرد.
دولتی که سالهاست در مورد ضرورت کاهش وابستگی به درآمد
نفتی صحبت کرده اســت و طرحهایی برای حمایت از صنایع و
فعالیتهای اقتصادیاي که در این جهت گام برمیدارند ارائه داده
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كورسوی امید در اقتصاد خاورمیانه
بحرانهای منطقهای و جهانی باعث افت نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه میشود
منبع  صندوق بينالمللي    
ی
پول /سیانبیس 

گزارشهای صنــدوق بينالمللي پول در مــورد وضعیت اقتصادی
کشورهای مختلف جهان یکی از معتبرترین گزارشهای اقتصادی در دنیا
است و نهتنها اقتصاددانان بلکه دستگاههای مالی و اجرایی هم با استناد به
این گزارشها تصمیمگیری میکنند.
اخیرا ً این مركز گزارشی در مورد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا
ارائه داده است و در این گزارش تاکید کرده اقتصاد این منطقه هم تحت
تأثیر تحوالت داخلی است و هم تحت تأثیر مسائل بينالمللي قرار دارد.
اقتصاد ایران و سياستهاي امریکا در قبال ایران که زمینه ساز کاهش نرخ
رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور شده است از مسائلی است که
به گفته این سازمان تأثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی منطقه دارد .دلیل
اهمیت اقتصاد ایران ،سهم باالی اقتصاد این کشور در منطقه ،سهم باالی
تولید نفت در ایران و تولید گاز طبیعی در این کشــور و ساختار مالی و
اقتصادی منسجم این کشور است .در نتیجه ،بحران در اقتصاد کشوری که
پتانسیلهای باالیی دارد بدون شک میتواند بحرانهای مالی خاورمیانه
را افزایش دهد.
البته تنها ایران نیســت که به دلیل سياســتهاي امریکا در منطقه
با چالش مواجه اســت .وضعیت جنگی در کشــورهای سوریه و یمن و
بحرانهای داخلی در لیبی و عراق و شمار دیگری از کشورها هم به دامنه
مشکالت اقتصادی افزوده است .بر طبق این گزارش وضعیت کشورهای
خاورمیانه در سالهای پیش رو وضعیتی بیثبات خواهد بود که بیثباتی
به دلیــل تنشهای داخلی و بينالمللي یا بحــران در تجارت کاالهای
مختلف بین خاورمیانه و دیگر کشورها است.

هماکنونقیمت
نفت برنت دریای
شمال بین 58تا
 65دالر امریکا
است و انتظار
نمیرود ما شاهد
افزایش قیمت این
محصول در بازار
جهانی باشیم .در
خوشبینانهترین
حالت در سال
 2020قیمت نفت
تا مرز  70دالر
افزایش خواهد
یافت

JJتحوالت اقتصاد دنیا هم اثرگذار است
جنگهای تجاری ،نوســان قیمت نفت در بازار جهانی ،خطر خروج
بریتانیــا از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق و تبعــات آن روی اقتصاد
اروپا و افزایش ناآرامیهای اجتماعی در بریتانیا و انقباض شدید اقتصاد
ایران در نتیجه فشار شدید تحریمهای اقتصادی امریکا روی این کشور
بزرگترین فاکتورهایی است که باعث شده است تا اقتصاد خاورمیانه و
شمال افریقا در این سال بیثبات باشد .جنگ تجاری امریکا و چین باعث
بیثباتی در فضای تجاری دنیا شد و جریان آزاد نجارت را با اختالل روبهرو
کرد .از طرف دیگر نگرانی در مورد گســترده شدن دامنه این اختالفات
و درگیریها به کشــورهای دیگر هم موضوعی بسیار مهم و جدی است
که نگرانیهای زیادی را به همراه داشته است .یک مسئله بسیار جدیتر
برگزیت و تبعات اقتصادی آن اســت ،تبعاتی برای کشورهای اروپایی و
خودانگلستان.
بر مبنای این گزارش در میان فاکتورهای ذکرشــده که روی اقتصاد
منطقه تأثیر منفی دارد ،بیشترین اثر منفی به دلیل انقباض شدید اقتصاد
ایران ایجاد شده است .سياستهايی که امریکا در تقابل با ایران در پیش
گرفته اســت باعث میشود تا نهتنها اقتصاد این کشور بلکه کل اقتصاد
خاورمیانه آسیب ببیند و به دنبال آن اقتصاد جهان دچار تزلزل شود.
صندوق بينالمللي پول پیشبینی کرده اســت که ایران در ســال

چرا باید خواند:
ایران یکی از مهمترین
اقتصادهای خاور میانه
است و انقباض شدید
اقتصادی این کشور
باعث میشود تا نرخ
رشد خاورمیانه تنزل
یابد.
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 2019میالدی دبا کســری مالی  4.5درصدی روبهرو شــود و در سال
 2020این کسری به مرز  5.1درصد تولید ناخالص داخلی برسد .از طرف
دیگر به دليل تحریمهای نفتی و بانکی و فشــارهای اقتصادی دیگر در
سال  2019نهتنها اقتصادش رشد نمیکند بلکه منقبض هم خواهد شد.
ایران کشــوری است که بالغ بر  80میلیون نفر جمعیت دارد و سومین
تولیدکننده بزرگ اوپک محسوب میشود .این کشور در دو سال گذشته
شــاهد افت عظیم ارزش پول ملی خود بود ـ البته در یک سال گذشته
اندکی از این افت جبران شده است ولی باز هم ارزش ریال ایران نسبت
به قبل از خروج امریکا از توافق هســتهای یکسوم شده است .دلیل این
مسئله هم فشارهای ناشی از افت صادرات نفت است .مطالعات انجامشده
توسط موسسه مطالعاتی بروکینگز نشــان میدهد بعد از تحریم نفتی
درآمــد صادراتی ایران از فروش نفت  80درصد کاهش یافته اســت که
اقتصاد را با بحران روبهرو کرده است .ایران پیش از تحریمها روزانه بالغ بر
 2.8میلیون بشکه نفت صادر میکرد ولی در نیمه اول سال جاری حجم
صادرات به کمتر از  500هزار بشکه در روز رسید و این مسئله ادامه پیدا
کرد تا اینکه در بودجه سال جدید میزان صادرات نفت ایران برابر با 300
هزار بشکه در روز پیشبینی شده است .این بحران در کشوری که دارای
حجم زیادی از منابع نفتی است و سومین صادرکننده نفت در خاورمیانه
محسوب میشــود تنها به دلیل بیتدبیری دولت امریکا و سياستهاي
تحریمی وضعشده از طرف این کشور است .امریکا کشورهای اروپایی را
مجیور به اجرای سياستهاي خود کرد و اروپاییها علیرغم مخالفتشان
با خروج امریکا از توافق هستهای و بازگرداندن تحریمها باز هم نتوانستند
بــرای حفظ آن کاری بکنند و این توافق که برای حضول آن بالغ بر یک
دهه زمان صرف شده است در آستانه نابودی قرار دارد.
JJرشد در سال پیش رو
جهــاد آزور ،رئیس بخش خاورمیانه و شــمال افریقــا در صندوق
بينالمللي پول در این زمینه میگوید :در سال جاری اقتصاد خاورمیانه و
شمال افریقا با سرعت پایینتری رشد خواهد کرد که فاکتورهای اقتصادی
و سیاسی مختلفی روی این مسئله اثرگذار هستند .کشورهای واردکننده
نفت در این منطقه در سال  2019رشد  3.6درصدی را تجربه میکنند
در حالی که پیشتر متوسط رشد اقتصادی این کشورها برابر با  4.3درصد
پیشبینی شده بود .اما کشورهای صادرکننده نفت در منطقه به استثنای
ایران که تحت فشار تحریمهای اقتصادی است و کشورهای درگیر جنگ
در این منطقه مانند سوریه در این سال با نرخ  1.3درصد رشد خواهند
کرد در حالی که در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با
 1.6درصد بوده است.
نکته مهم در این گزارش رشــد غیرنفتی در کشورهای صادرکننده
نفت در خاورمیانه است .مطالعات نشان میدهد در سال  2019نرخ رشد
غیرنفتی اقتصاد در این کشورها رشد میکند که دلیل آن اجرای طرحهای
اصالحاتی اقتصادی است.
در کشــورهای صادرکننده نفت دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی را

یکی از این مسائل امیدوارکننده پیشبینی رشد  3.6درصدی اقتصاد است .در سال  2019اقتصاد
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ  3.6درصد رشد میکند که چندان با نرخ رشد اقتصادی
بازارهای در حال گذار فاصله ندارد

در سال جاری اقتصاد
خاورمیانه و شمال افریقا
با سرعت پایینتری رشد
خواهد کرد که فاکتورهای
اقتصادی و سیاسی
مختلفی روی این مسئله
اثرگذار هستند .کشورهای
واردکننده نفت در این
منطقه در سال  2019رشد
 3.6درصدی را تجربه
میکنند

میتوان در نوســانات قیمت نفت در بازار جهانی ،کاهش تولید نفت به
دلیل توافق اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید و در نهايت رشد منفی
اقتصادی در کشورهای لیبی و ایران دانست.

انتظار داشته باشیم فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد شود و از بیکاری
کاسته شود ولی با این وضعیت در سال  2020نهتنها بیکاری کاهش پیدا
نمیکند بلکه بیشتر هم خواهد شد.

JJقیمت پایین نفت و نرخ باالی بیکاری
هماکنون قیمت نفت برنت دریای شمال بین  58تا  65دالر امریکا است
و انتظار نمیرود شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار جهانی باشیم .در
خوشبینانهترین حالت در سال  2020قیمت نفت تا مرز  70دالر افزایش
خواهد یافت .البته پیش از این برآوردهای قيمت نفت برای سال جاری در
ســطحی کمتر از  60دالر بود ولی به دلیل جنگ تجاری امریکا و چین و
افزایش سطح حمایت از اقتصاد داخلی و مانعتراشی در مقابل تجارت آزاد
وضعیت به تدریج تغییر کرد و باعث رشد قیمت نفت در بازار شد.
از طرف دیگر با سطح باالی بدهیهای دولتی در کشورهای خاورمیانه
و شمال افریقا در کنار نرخ پایین اشتغال و مدیریت نادرست اقتصاد کشور
در شــماری از کشورهای این منطقه از قبیل عراق و اردن و مصر ،فساد
اقتصادی هم در این کشورها رشد کرده است و سطح باالی فساد هم مانع
رشد اقتصادی در کشور و هم مانع رشد در اقتصاد منطقه شده است.
در گزارش صندوق بينالمللي پول آمده اســت :بررسیها نشان داده
اســت اصلیترین و مهمترین نیاز این روزها در خاورمیانه و شمال افریقا
اصالحات سیاسی و اقتصادی است .اصالحاتی که بتواند زمینهساز افزایش
نرخ رشــد اقتصادی شود و ابزارهای الزم برای حل چالشهای اقتصادی
منطقه را در اختیار آنها قرار دهد.
در سال  2019متوسط نرخ بیکاری در این منطقه برابر با  11درصد
گزارش شده در حالی که متوسط نرخ بیکاری در بازارهای در حال گذار
دنیا برابر با  7درصد پیشبینی شده اســت .زنان و افراد جوان در اغلب
کشورهای خاورمیانه وارد بازار کار نشدهاند و بسیاری از زنان اص ً
ال انگیزهای
برای اشتغال ندارند زیرا از نظر فرهنگی و اجتماعی بستری برای این مسئله
فراهم نشده است .رئیس بخش مطالعات خاورمیانه صندوق بينالمللي
پول بر این باور اســت كه اگر نرخ رشد اقتصادی در این کشورها  1تا 2
درصد بیشــتر از نرخ پیشبینیشده براي سال  2020بود ،میتوانستیم

JJنقاط مثبت گزارش
با وجود تمامی این آمارهای دلسردکننده در مورد وضعیت اقتصادی
کشــورهای خاورمیانه ،نقاط مثبتی هم در گزارش دیده میشــود که
میتوان از آنها به عنوان کورســوی امید در اقتصادهای منطقه نام برد.
یکی از این مســائل امیدوارکننده پیشبینی رشد  3.6درصدی اقتصاد
است .در سال  2019اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ
 3.6درصد رشد میکند که چندان با نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال
گذار فاصله ندارد.
آزور در پاسخ به این ســؤال که کدامیک از کشورهای خاورمیانه در
سالهای اخیر توانستند اصالحات را در اقتصاد خود ایجاد کنند و نتیجه
این اصالحات قابل مشاهده بوده است گفت :یکی از نمونههای موفق کشور
مصر است که توانست طرحهای اصالحی را اجرا کند .البته نمیتوان انتظار
داشــت که این اصالحات به طور کامل به ثمر نشسته باشد ولی همین
اندازه از گامهای برداشتهشده هم بسیار مطلوب است .مصر باید به اجرای
طرحهای اصالحاتی ادامه دهد تا بتواند اقتصادی پویاتر با راندمان باالتری
داشــته باشد و فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد کند .در بخشهايی از
اقتصاد مصر از قبیل بخش تکنولوژی پتانسیلهای زیادی وجود دارد که
نمیتوان آن را نادیده گرفت.
طبق این گزارش در نتیجه اجرای طرحهای اصالحاتی اقتصادی ،نرخ
بیکاری در کشور مصر به پایینترین سطح طی  30سال اخیر رسیده است.
در فصل دوم سال  2019نرخ بیکاری رسمی اعالمشده در این کشور برابر
با  7.5درصد بود که  9.9درصد نســبت به ســال قبل کمتر بود .صندوق
بينالمللي پول اصلیترین سیاست اجراشــده در اقتصاد مصر را کاهش
یارانههــا و اجرای طرحهای ریاضتی اقتصادی اعالم کرد که هردو در ابتدا
با مخالفت مردم مواجه شد .ایندو طرح برای اصالح اقتصاد مصر ضروری
بود و برداشتن این گامها در اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی داشت.

با سطح باالی
بدهیهای دولتی
در کشورهای
خاورمیانه و
شمال افریقا ،نرخ
پایین اشتغال و
مدیریت نادرست
اقتصاد در شماری
از کشورهای این
منطقهازقبیل
عراق و اردن
و مصر ،فساد
اقتصادی هم
در این کشورها
رشد کرده است
و سطح باالی
فساد ،هم مانع
رشد اقتصادی در
کشور و هم مانع
رشد در اقتصاد
منطقه شده است
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بازی برد  -برد
در صورت وضع مالیات بر انتشار کربن ،هم درآمد ایجاد و هم از آلودگی کاسته میشود

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

ل
منبع  صندوق بینالمللی پو 

چرا باید خواند:
مشکالتزیست
محیطی ناشی از انتشار
کربن معضل امروز
اقتصاد دنیا است.
سؤال اینجاست که
برای حل این معضل چه
میتوان کرد؟

آلودگی هوا در زمستان در کشور ایران مشکلی رایج است .مشکلی که
در اثر وارونگی و سرمای هوا ایجاد میشود و آسیبهای زیاد به سالمت
مردم وارد میکند .اما این مشــکل محدود به ایران نیست و بسیاری از
کشورها درگیر این معضل هستند .آمارها نشان میدهد ساالمه صدها
هزار نفر در کشورهای چین و هند در اثر بیماریهای مرتبط با آلودگی
هوا جان خود را از دست میدهند .معضلی که بسیار جدی و قابل تأمل
اســت و باید برای مقابله با آن چارهای اندیشید .دلیل اصلی باال بودن
میزان انتشار کربن در این کشورها را میتوان استفاده زیاد از سوختهای
فسیلی به خصوص زغال سنگ و فراوردههای نفتی در واحدهای صنعتی
و تولیدی دانست.
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود نوشته است در صورتی
که ایران بتواند سیاست وضع مالیات بر انتشار کربن را در کشور اجرا کند
میتواند بین  5تا  9درصد تولید ناخالص داخلی خود درآمد کسب کند.
درآمدی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران کمک بزرگی محسوب میشود
و از طرف دیگر با کاهش انتشار کربن باعث بهبود هوای کشور و از بین
رفتن آلودگیها میشود .اجرای این سیاست را میتوان به مثابه بازی برد
 برد برای اقتصاد ایران قلمداد کرد كه انگیزه سرمایهگذاری در توسعهزیرساختهای صنعتی و افزایش استفاده از سوختهای پاک را فراهم
میکند و چهبسا سرعت صنعتی شدن این کشور را بیش از پیش افزایش
دهد .از طرف دیگر از آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای نفتی
میکاهد و وابستگی اقتصاد به نفت و درآمد نفتی را نیز کمتر خواهد کرد.
اجرای این سیاســت در ایران ممکن اســت مانند دیگر کشورها با
مخالفتهایی همراه باشد ولی در نهایت میتواند جان میلیونها انسان
ساکن در کشور را نجات دهد و اقتصادی قوی برای کشور ایجاد کند.
JJبحرانی به وسعت دنیا
افزایش انتشــار کربن درنتیجه استفاده از سوختهای فسیلی در
واحدهای صنعتی و تولیدی بعد از انقالب صنعتی در جهان باعث شد تا
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زمین با معضل افزایش درجه حرارت روبهرو شود .افزایش دمای زمین
باعث از بین رفتن شــماری از گونههای گیاهی و جانوری شد و بالیای
طبیعی زیادی از قبیل سیل و آتشسوزی و غیره را ایجاد کرد .در نتیجه
این بحرانهای طبیعی بود که دنیا به فکر راه چارهای افتاد و این راه چاره
منجر به توافق پاریس در ســال  2015میالدی شد .توافقی که در آن
تمامی کشورها قبول کردند سياستهایی برای مقابله با انتشار کربن اجرا
کنند .در این زمان اعالم شد که این بحران جهانی است و تمامی کشورها
باید برای حل این معضل در کنار هم کار کنند .اما از آن زمان تاکنون
گامهای اساسی و بلندی در این زمینه برداشته نشده است .گفته میشود
یک دلیل مهم برای این مسئله عدم پایبندی امریکا به عنوان ابرقدرت
اقتصادی دنیا به این توافق بعد از روی کار آمدن ترامپ اســت .دولت
امریکا اعالم کرده اســت که کشورش با تبعات منفی ناشی از تغییرات
جوی روبهرو نیست و دلیلی برای کم کردن انتشار کربن ندارد .همین
مسئله موجب شد تا طرحهای کشورهای چین و هند و چند کشور دیگر
هم به طور کامل اجرا نشود .البته باید در نظر داشت که شدت این بحران
در کشورهای چین و هند بیشتر از امریکا است و هرساله شمار زیادی از
جمعیت ساکن در این کشورها در اثر آلودگی هوا و سطح باالی گازهای
آالینده در هوا ،جانشان را از دست میدهند.
صندوق بینالمللی پول اخیرا ً گزارشی در مورد آلودگی هوا و ضرورت
اجماع جهانی برای مقابله با این معضل تهیه کرده است که خالصهای از
آن را در این بخش میبینید .بر طبق این گزارش اگر برای حل معضل
انتشــار گازهای دی اکسید کربن و تجمع این گاز در جو اطراف زمین
سیاســتی اندیشیده نشود ،نسل بعدی سیارهای بسیار گرمتر از سیاره
ما را به میراث خواهد برد و آســیبهای این مســئله را میتوان در از
بین رفتن بسیاری از گونههای گیاهی و وقوع بالیای طبیعی زیادی که
زمینهساز مرگ انسانها میشود مشاهده کرد .جامعه جهانی در سال
 2015و به دلیل تالشهای زیاد توانســت زمینه را برای توافق پاریس
فراهم کند که هدف اصلی این توافق محدود کردن روند افزایش دمای

سه کشور هند و چین و امریکا معادل  80درصد میزان کربن انتشاریافته توسط کشورهای کمدرآمد دنیا را در سال تولید میکنند
بنابراین اگر سياستهای مقابله با انتشار کربن از قبیل وضع مالیات باال بر انتشار کربن در اين کشورها اجرا شود و زمینه برای
کاهش چشمگیر میزان انتشار فراهم شود ،گام بلندی در زمینه اصالح وضعیت زیست محیطی دنیا برداشته شده است.

کره زمین به سطحی بین  1.5تا  2درجه سانتیگراد بیشتر از دماي قبل
از انقالب صنعتی است .قرار بر این بود که تا سال  2020انتشار گاز دی
اکســید کربن در دنیا  20تا  40درصد تنزل یابد و کشورها راهکارها و
سياستهای به کار گرفتهشده برای تحقق این هدف را به سازمان ملل
ارائه دهند تا هم بستری برای مطالعات بیشتر فراهم شود و هم به عنوان
راهکارهای موفق در اختیار دیگر کشورها به خصوص کشورهای در حال
توسعه قرار بگیرد.
صندوق بینالمللی پول نوشــت با استفاده از ابزارها و سياستهای
اقتصادی موجود تا سال  2030تنها یکسوم از میزان کاهش ضروری
انتشار کربن محقق میشــود .برای اینکه بتوانیم مشکل امروز دنیا را
حل کنیم و از این بحران زیســت محیطی عبور کنیم باید سياستها
و ابزارهای تازهای را در پیش بگیریم و مطالعات بیشتری در این زمینه
انجام شود.
JJسیاست وضع مالیات بر انتشار کربن
مالیات بر کربــن به معنای وضع مالیات بــر واحدهای صنعتی و
تولیدی اســت که از سوختهای بســیار آالینده مانند زغال سنگ و
فراوردههای نفتی اســتفاده میکنند .وضع این مالیاتها باعث افزایش
قیمت سوختهای فسیلی ،الکتریسیته و کاالهای مصرفی میشود که
زمینه را برای کاهش تقاضا برای این محصوالت فراهم میکند .در این
شرایط واحدهای صنعتی و تولیدی به فکر اصالح روش تولید و استفاده
از تجهیزات مدرنتری میافتند که به جای سوختهای فسیلی و بسیار
آالینده از سوختهای کمآالینده استفاده میکنند .سازمان ملل اعالم
کرده اســت وضع مالیات  35دالری به ازای هر تن دی اکســید کربن
منتشرشده در سال  2030باعث میشود تا قیمت زغال سنگ مصرفی
در واحدهای صنعتی  100درصد ،قیمت انرژی الکتریسیته  25درصد
و قیمت گازوییل  10درصد افزایش یابد .مالیات بر کربن منتشرشــده
همچنین سبب میشود تا انگیزهای برای سرمایهگذاری و مطالعه روی
منابع انرژی کمآالینده و تکنولوژیهای مورد اســتفاده در این بخش
ایجاد شود .از جمله توسعه زیرساختهای ایجاد نیروگاههایی که با منابع
احیاشونده کار میکنند.
مطالعات نشان داده اســت با وضع مالیات  35دالری بر انتشار هر
تن کربن تا ســال  2030به طور متوسط انتشار کربن  23درصد کمتر
میشود و اگر نرخ مالیات به مرز  70دالر رسید میران کاهش انتشار گاز
دی اکسید کربن به  34درصد خواهد رسید .در کشورهای گروه  20با
دریافت  35دالر به عنوان مالیات بر انتشار هر تن کربن از میزان انتشار
کربن  21درصد کاســته میشود و با دو برابر کربن مبلغ مالیات ،افت
کاهش انتشار کربن به  32درصد خواهد رسید.
چین از اجرای این سیاست باالترین میزان منفعت را میبرد .طبق
گزارش صندوق بینالمللی پــول در نتیجه وضع مالیات  35دالری بر
انتشار کربن ،میزان انتشار  30درصد تنرل خواهد یافت در حالی که با
وضع مالیات  70دالری ما شاهد افت  42درصدی میزان انتشار کربن
خواهیم بود .این آمار نشــان میدهد چین با وضع مالیات  35دالری
میتواند مطابق با توافق پاریس عمل کند و انتشار خود را تقلیل دهد .اما
در بسیاری از کشورها رقم  35دالر برای حصول افت  30درصدی انتشار
کربن کفایت نمیکند.
JJاین سیاست برای ایران مؤثر است
در ایران وضع مالیات  35دالری باعث میشود تا سال  2030انتشار

تاثیر سیاست وضع مالیات بر کربن(درصد  کاهش انتشار کربن تا سال)2030
تأثیر سیاست وضع مالیات بر کربن (درصد کاهش انتشار کربن تا سال  .)2030وضع مالیات  35دالری بر هر تن
کربن منتشرشده برای برخی از کشورها از قبیل چین به منظور اجرای توافق پاریس کفایت میکند ولی برخی دیگر
از کشورها برای اینکه بتوانند میزان انتشار را  30درصد کاهش دهند باید نرخ مالیات باالتری وضع کنند.
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گاز کربن  9درصد تقلیل یابد و اگر مالیات بر انتشار کربن به  70دالر
یرسد.
برسد میزان کاهش انتشار این گاز آالینده به مرز  15درصد م 
صندوق بینالمللی پول در این گزارش با اشاره به سطح باالی انتشار
کربن در کشــورهای ایران و هند و چین و اندونزی و شمار دیگری از
کشورهای در حال توسعه نوشت :مالیات  35دالری بر انتشار کربن باعث
میشود تا میزان کاهش انتشار کربن در کشورهای چین و هند حتی
از میزانی که برای از بین بردن بحران زیست محیطی در این کشورها
الزم است هم فراتر رود ولی در کشورهای ایران و پاکستان و بخشهای
صنعتی بریتانیا مبلغ مناسبی برای احقاق اهداف توافق پاریس تا سال
 2030است .اما اگر بخواهیم اوضاع زیست محیطی دنیا را به وضعیتی
که قبل از انقالب صنعتی داشتیم برسانیم باید رقم این مالیات را تا سقف
 70دالر و حتی  100دالر افزایش دهیم که در شرایط فعلی اقتصادی
دنیا امکانپذیر نیست.
از طرف دیگر با وضع مالیات  35دالری بر انتشــار هر تن کربن در
ایران دولت میتواند درآمدی معادل  5درصد تولید ناخالص داخلی را تا
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آیندهپژوهی
سال  2030ایجاد کند و اگر میزان مالیات به مرز  70دالر برسد ،درآمد
حاصــل از این بخش به مرز  9.1درصد تولید ناخالص داخلی کشــور
خواهد رسید که رقم قابل توجهی است .صندوق بینالمللی پول اعالم
کرده است در میان  30کشور مورد مطالعه میزان درآمدی که ایران از
اجرای این سیاست کسب میکند بیش از دیگر کشورها است و البته
در کنار این کسب درآمد کاهش انتشار گازهای آالینده و مطلوب شدن
هوایی که مردمان استشمام میکنند هم وجود دارد..
طبق این برآوردها ،میزان انتشار گاز دی اکسید کربن کام ً
ال تحت
تأثیر این سیاست قرار دارد ولی هرچه میزان استفاده از زغال سنگ و
سوختهای فسیلی در یک کشور بیشتر باشد  -مانند وضعیت چین-
پاسخگویی به این سیاست باالتر است و اجرای این سیاست با موفقیت
بیشتری همراه است.

صندوقبینالمللی
پول نوشت با
استفاده از ابزارها
و سياستهای
اقتصادی موجود
تا سال 2030
تنها یکسوم از
میزان کاهش
ضروری انتشار
کربنمحقق
میشود .برای
اینکه بتوانیم
مشکل امروز
دنیا را حل کنیم
و از این بحران
زیستمحیطی
عبورکنیم باید
سياستها و
ابزارهای تازهای
را در پیش بگیریم و
مطالعاتبیشتری
در این زمینه انجام
شود
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JJبردی دوجانبه
یک مسئله دیگر در زمینه مالیات بر کربن این است که این سیاست
میتواند درآمد زیادی برای دولتها ایجاد کند .انتظار میرود با دریافت
مالیات  35دالری به ازای هر تن کربن تا سال  ،2030درآمدی معادل 1
تا  2درصد تولید ناخالص داخلی دنیا ایجاد شود که این درآمد میتواند
صرف توسعه زیرساختهای اقتصادی و صنعتی و ارتقای بهرهوری تولید
شود .حتی این پول میتواند برای جبران تاثیرات منفی اقتصادی ناشی
از افزایش قیمت انرژی در دنیا استفاده شود و فرصتهای شغلی تازهای
را در دنیا ایجاد کند .صندوق بینالمللی پول نوشت در نتیجه اجرای این
طــرح در دنیا ،معادل  1درصد تولید ناخالص داخلی جهان در صورت
وضع مالیات  35دالری و معادل  1.8درصد تولید ناخالص داخلی دنیا
در نتیجه وضع مالیات  70دالری ،درآمد ایجاد خواهد شد .در کشورهای
قزاقستان و روسیه هم درآمد حاصل از اجرای این طرح بسیار چشمگیر و
از متوسط جهانی بسیار باالتر خواهد بود .این مسئله میتواند فرصتهای
زیادی در اختیار اقتصاد این کشورها قرار دهد.
برای اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته استفاده از این درآمد مالیاتی
میتواند باعث تغییر سياستهای مالیاتی دیگر از قبیل مالبات بر درآمد
شود که قدرت خرید مردم و درآمد قابل استحصال آنها را بیشتر میکند.
اما در کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از اقتصاد در بخش غیر
رسمی فعالیت میکند و مالیاتی نمیپردازند ،استفاده از این منبع مالی
برای سرمایهگذاری در بخشهای زیرساحتی انجام خواهد شد.
در تمامی کشورهای دنیا اگر از این منبع مالی برای سرمایهگذاری در
تولید انرژیهای پاک و ایجاد زیرساختهای الزم برای جایگزین کردن
انرژیهای فســیلی با انرژیهای پاک صرف شود منافع مالی زیادی را
برای اقتصاد به همراه میآورد.
مزیت دیگر این طرح این است که میتواند منافع زیست محیطی
زیادی به همراه داشــته باشد .مث ً
ال باعث کاهش شمار افرادی شود که
ساالنه به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و باعث ارتقای
کیفیت زندگی مردمی شود که در شهرهای شلوغ و پرجمعیت ساکن
هستند.
در نهایــت میتوان از درآمد ناشــی از مالیات بر کربن مانند درآمد
حاصل از مالیات بر مصرف سوخت که در کشورهای صنعتی رواج دارد
اســتفاده کرد که یکی از بهترین و ســادهترین منابع مالیاتی دریافتی
توسط دولتها اســت و صرف همان طرحهایی شود که دولت درآمد
ناشی از مالیات بر سوخت را صرف میکند یا اینکه صرف توسعه صنایع
در کشــور شود که هم ایجاد اشتغال میکند و هم زمینه را برای رشد
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اقتصادی فراهم میکند.
JJراهکار دوم
یک راه دیگر برای قیمتگذاری کربن منتشر شده در نتیجه استفاده
از سوختهای آالینده استفاده از سیستم تبادل کربن است .در این روش
به بنگاههای اقتصادی و شــرکتها گفته میشود تا برای انتشار میزان
کربنی که از فرایند تولید آنها ایجاد شود از دولت مجوز بگیرند و دولت
هم بر تعهد شرکتها و بنگاههای اقتصادی به توافق انجامشده نظارت
میکند .در ازای انتشــار هر سهم از کربن دولت مبلغی را از واحدهای
صنعتی و تولیدی دریافت میکند که مجموع آن میتواند درآمد زیادی
برای دولتها ایجاد کند .تاکنون این سیاست تنها در بخش نیروگاهی و
صنایع بسیار در کشورهای صنعتی استفاده شده است .این سیاست تنها
 20تا  50درصد سیاست قیمتگذاری کربن اثربخشی دارد و به همین
دلیل در شــرایط فعلی حاکم بر محیط زیست و با توجه به بحرانهای
موجود در این زمینه به عنوان سیاست مطلوبی ارزیابی نشده است.
در سیستم تبادل کربن ،یک واحد صنعتی و تولیدی که قصد دارد
بیش از سهمیه خود کربن منتشر کند باید سهمیه انتشار کربن واحدهای
دیگر را خریداری کند در غیر اين صورت مجبور به پرداخت جریمههای
بسیار کالن است .در این سیاست میزان انتشار کربن ساالنه در سطح
مشخصی در نظر گرفته شده است و واحدهای صنعتی میتوانند این
ســهمیه را با هم مبادله کنند .با اجرای این سیاست در مقابل افزایش
انتشار کربن بیش از استاندارد تعیینشده در کشور ایستادگی میشود
ولی نمیتواند بستر را برای کمتر شدن میزان تولید کربن و کاهش اثرات
نامطلوب آن فراهم کند .به همین دلیل گفته میشود در شرایط کنونی
حاکم بر محیط زیست در دنیا ،این سیاست اثرگذاری کافی را ندارد و
باید سیاست سختگیرانهتری استفاده شود.
JJعمق فاجعه درک نشده است
با وجود اینکه مســئله ضرورت مدیریت انتشار کربن بارها توسط
مقامات سیاسی و دانشمندان حوزه محیط زیست مطرح شده است ولی
هنوز بسیاری از کشورها عمق فاجعه را درک نکردهاند و با وجود اینکه
در ظاهر  60طرح و سیاست مختلف در سطوح ملی و بینالمللی برای
مقابله با انتشار کربن استفاده شده است ولی هیچیک کارایی چندانی
ندارد .ســازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود نوشت نتیجه اجرای
تمامی طرحهای اخیر در کنترل انتشار کربن در دنیا معادل این است
که مالیاتی برابر با  2دالر برای انتشار هر تن کربن وضع کنیم .مبلغی که
هیچ انگیزهای برای کمتر شدن انتشار این گاز آالینده ایجاد نمیکند.
بررسیهای صندوق بینالمللی پول نشان داده است موانع سیاسی
زیادی در جهت قیمتگذاری انتشار کربن وجود دارد و حتی دولتها در
بسیاری از کشورها با این سیاست مخالفت میکنند زیرا زمینه را برای
بیشتر شدن قیمت فرآوردههای فسیلی فراهم میکند .به عنوان مثال
دولت امریکا که با حمایت شرکتهای نفتی روی کار آمده است نهتنها
سياستهای سختگیرانه دولت اوباما برای مقابله با بحرانهای محیط
زیست را پیگیری نکرد بلکه محدودیتهای فعالیت شرکتهای نفتی
در زمینه اکتشــاف و حفاری را نیز تقلیل داد .این مسئله میتواند به
بحرانهای زیست محیطی بیشتر دامن بزند و بر میزان مشکالت بیفزاید.
اما باید به این نکته توجه داشت که اثرات مخرب ناشی از این تغییرات
منفی زیست محیطی بسیار جدی است و نباید تنها منافع بلندمدت
را فدا کرد.

از طرف دیگر با وضع مالیات  35دالری بر انتشار هر تن کربن در ایران دولت میتواند درآمدی معادل  5درصد تولید
ناخالص داخلی را تا سال  2030ایجاد کند و اگر میزان مالیات به مرز  70دالر برسد ،درآمد حاصل از این بخش به
مرز  9.1درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.

در کوتاهمدت اجرای این طرح در کشورهای صنعتی میتواند زمینه را
برای افت درآمد فراهم کند زیرا شرکتها و واحدهای صنعتی با افزایش
هزینهها روبهرو میشوند و باید زمانی را صرف کنند تا با این وضعیت تازه
تطبیق پیدا کنند .تغییر زیرساختهای صنعتی و تولیدی و استفاده از
تجهیزات مدرنتر میتواند تأثیر بسیار زیادی در اصالح وضعیت کنونی
داشته باشد .اما در بلندمدت عالوه بر اینکه تولید رشد میکند و درآمد
افزایش پیدا میکند ،شرایط مطلوب زیست محیطی هم ایجاد میشود.
JJولی باید امیدوار بود
سه کشور هند و چین و امریکا معادل  80درصد میزان کربن انتشار
یافته توسط کشورهای کمدرآمد دنیا را در سال تولید میکنند بنابراین
اگر سياستهای مقابله با انتشــار کربن از قبیل وضع مالیات باال بر
انتشار کربن در اين کشورها اجرا شود و زمینه برای کاهش چشمگیر
میزان انتشار فراهم شود ،گام بلندی در زمینه اصالح وضعیت زیست
محیطی دنیا برداشته شده است .البته مقامات دولت تازه امریکا در نظر
دارند در سال  2020از توافق زیست محیطی پاریس خارج شوند زیرا
بر طبق مفاد این توافق آنها موظف هستند میزان انتشار کربن خود را
کاهش دهند .از طرف دیگر در کشور هند حجم باالیی از ذخایر زغال
سنگ وجود دارد و این کشور هرساله از این زغال سنگ برای تولید
نیرو در نیروگاهها استفاده میکند و طرح مالیات بر انتشار کربن که
قرار است از سال  2020در چین اجرا شود به تنهایی نمیتواند باری از
مشکالت اقتصادی و زیست محیطی دنیا بکاهد.
دولت امریکا در طی دوره سه ساله گذشته بارها از توافقهای جهانی
خارج شده است و تعهداتش را نادیده گرفته است .این دولت هر سال
تعامالت و توافقهای بیشتری را نقض کرد و توافقنامه پاریس هم از
این قاعده مستثنی نیست .ولی سال  2020سالی است که انتخاباتی
تازه در امریکا برگزار میشود و اگر رئیسجمهور تازهای انتخاب شود
میتوان انتظار تغییر سياستها در این کشور را داشت.
حتی اگــر این اتفاق نیفند بازهم جای امید برای همراه شــدن
امریکا با سیاســت مالیات بر انتشار کربن وجود دارد .دولت امریکا با
کمبود بودجه مواجه اســت و این مسئله طی سالهای اخیر همواره
گریبانگیر دولت بوده است .دولت نمیتواند مالیات بر درآمد یا مصرف
را افزایش دهد زیرا اقتصاد و مردم در این زمینه با دولت همراه نیستند
ولی میتواند از طریق وضع مالیات بر انتشــار کربن درآمد بیشتری
به دســت آورد .مطالعات نشان داده است در نتیجه وضع مالیات 35
دالری برای انتشار هر تن کربن در امریکا ،درآمدی معادل  0.8درصد
تولید ناخالص داخلی امریکا برای کشور ایجاد میشود و اگر مالیات به
 70دالر افزایش یابد درآمد حاصل از این بخش به  1.1درصد تولید
ناخالص داخلی خواهد رسید.
از طرف دیگر اخیرا ً بحث زیادی در زمینه توافق تازه دیگری در زمینه
محیط زیســت وجود دارد که توافق ســبز نامیده میشود و هدف آن
کربنزدایی از اقتصاد است .در این توافق تازه که در امریکا هم طرفداران
زیادی دارد قیمتگذاری کربن یا وضع مالیات بر انتشــار کربن نقشی
مهم و کلیدی دارد .از طرف دیگر در دو کشــور چین و هند ســاالنه
صدهاهزار نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و وضع
سیاست قیمتگذاری کربن که مانع از انتشار کربن در سطح کنونی و
مانع از مرگ انسانها در این کشورها میشود برای اقتصاد این کشورها
مطلوبیت باالیی دارد .مطالعات نشــان داده اســت با وضع مالیات 35
دالری برای انتشار کربن تا سال  2030از مرگ  300هزار نفر در چین

افزایش درآمد ناشی از وضع مالیات بر کربن(درصد جی دی پی)
افزایش درآمد ناشی از وضع مالیات بر کربن (درصد جیدیپی در سال  .)2030مالیات بر کربن باعث افزایش
قابل توجهی در درآمد کشورها میشود که این درآمد میتواند به منظور کاهش مالیاتهای دیگر استفاده شود یا
برای ارتقای بهرهوری اقتصاد استفاده شود.

جی 20
ویتنام
امریکا

بریتانیا
امارات
ترکیه
تانزانیا
افریقای جنوبی
عربستان
روسیه

فیلیپین
پاکستان
مراکش
مکزیک
مقدونیه
قزاقستان
ژاپن

جاماییکا
ایران
اندونزی
هند
آلمان
فرانسه
اتیوپی
ساحل عاج
کاستاریکا
کلمبیا
چین
کانادا
استرالیا
آرژانتین
10

8

6

4

مازاد درآمد ناشی از مالیات  70دالری

2

0

مالبات  35دالری

در هر سال و  170هزار نفر در هند جلوگیری میشود.
در نهایــت باید در نظر داشــت که اجرای این سیاســت و کاهش
بحرانهای زیســت محیطــی در تمامی جهان امری مطلوب اســت
زیــرا زمینه را برای تثبیت فضای زیســت محیطی فراهم میکند و از
آسیبهای انسانی و محیط زیستی جلوگیری میکند.
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آیندهپژوهی
[ آینده اقتصاد جهان ]

آینده سرمایهداری

جنگ واقعی برای تعیین سرنوشت اقتصاد جهانی

برانکو میالنوویچ
پژوهشگر ارشد مدرسه اقتصاد
لندن

منبع   فارن افر ز

چرا باید خواند:
روشهای تولید
سرمایهدارانه در
سرتاسر جهان نفوذ
پیدا کرده و افراد هر
کشوری میتوانند آن
یهای
مگیر 
را با تصمی 
محلی خود درک کنند.
هرچقدر چین نقش خود را در
صحنه جهانی پررنگتر میکند،
شکل سرمایهداریاش بیشتر توسط
سرمایهداری لیبرال و شایستهساالر
غربی به چالش کشیده میشود.
سرمایهداری سیاسی ممکن است در
بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان جای
مدل غربی را بگیرد
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سرمایهداری بر جهان حکومت میکند .به جز استثنائاتی کوچک،
اکنون تمام جهان تولید اقتصادی را به طریقی مشــابه ســاماندهی
میکند :نیروی کار اختیاری اســت ،سرمایه عمدتا در دستان بخش
خصوصی است و تولیدی که کسب سود انگیزه آن است ،به روشهایی
غیرمتمرکز و هماهنگ انجام میشود.
این پیروزی هیچ سابقه تاریخیای ندارد .در گذشته ،سرمایهداری -
چه در بینالنهرین در قرن ششم قبل از میالد ،چه در امپراتوری روم،
چه در کشور -شهرهای ایتالیایی در قرون وسطی و چه در کشورهای
ســفلی (اروپای غربی پایینتر از سطح دریا) در اوایل دوران مدرن -
میبایست در کنار دیگر روشهای ساماندهی تولید حضور میداشت.
جایگزینهای سرمایهداری شامل شکار و گردآوری خوراک و زراعت
کوچکمقیاس با خوشنشینی ،سرفداری و بردهداری بود .حتی تا
 100سال پیش ،وقتی که اولین شکلهای سرمایهداری جهانیشده
با ابداع تولید صنعتی بزرگمقیاس و تجارت جهانی ظهور کرد ،بیشتر
این روشهای تولید هنوز وجود داشــت .سپس ،در پی انقالب اکتبر
 1917روسیه ،سرمایهداری جهان را با کمونیسم که مجموعا یکسوم
جمعیت جهان را در بر میگرفت تقســیم کــرد .با این حال ،اکنون
سرمایهداری تنها روش تولید باقیمانده است.
در حال حاضر ،بیش از گذشــته متداول شده است که مفسران
غربی نظم حاکم بر تولید را «سرمایهداری متاخر» توصیف کنند ،گویی
که نظام اقتصادی در آستانه ناپدید شدن است .سایر مفسران بر این
نظرند که سرمایهداری دارد با تهدید سوسیالیسم که موجش دوباره
بازگشته ،روبهرو میشود .اما حقیقت محتوم این است که سرمایهداری
اینجاســت تا بماند و رقیبی هم ندارد .جوامع سرتاســر عالم به روح
رقابتی و زیادهطلبی که در ســرمایهداری عجین شــده ،اقبال نشان
میدهنــد و بدون آن ،درآمدها کاهش مییابد ،فقر زیاد میشــود و
سرعت پیشرفت فناوری کم میشود .در عوض ،نبرد واقعی در داخل
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سرمایهداری جریان دارد ،بین دو مدل از این روش تولید که روبهروی
هم ایستادهاند.
در بیشتر برهههای تاریخ بشر ،پس از پیروزی یک نظام یا مذهب،
خیلی زود موقع اختالف بین گونههای مختلف یک مرام و مســلک
فرامیرسد .بعد از اینکه مسیحیت در مدیترانه و خاورمیانه گسترش
یافت ،بحثهای ایدئولوژیک میان معتقدان درگرفت و به کلیســای
شــرقی و کلیسای غربی انجامید .همچنین در دورانی که کمونیسم
شایع بود ،در مقام رقیب قرنبیستمی سرمایهداری ،سازمانی عریض
و طویل باقی نماند و به دو شــاخه کمونیســم شوروی و کمونیسم
مائوییستی قسمت شد .از این لحاظ ،سرمایهداری هم مسلک متفاوتی
نیســت :اکنون دو مدل ســرمایهداری وجــود دارد که از جنبههای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی با هم تفاوت دارند.
در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی و تعدادی از کشورهای
دیگر ازجمله هند ،اندونزی و ژاپن ،شــکل لیبرال و شایستهســاالر
سرمایهداری حاکم است :نظامی که متمرکز است روی تولید در اغلب
مواقع به دست بخش خصوصی ،در ظاهر به استعدادها اجازه پیشرفت
میدهد و سعی میکند از طریق ابزارهایی مثل تحصیالت مقدماتی
رایگان و مالیات بر ارث ،فرصت رشد را برای همه تضمین کند .در کنار
این نظام ،یک نوع سیاسی و دولتی سرمایهداری قرار دارد که نمونهاش
چین است اما در سایر بخشهای آسیا (میانمار ،سنگاپور و ویتنام) ،در
اروپا (آذربایجان و روسیه) و در آفریقا (الجزایر ،اتیوپی و رواندا) حضور
دارد .این نظام برای رشد اقتصادی اولویت قایل است و حقوق سیاسی
و مدنی فردی را محدود میکند.
این دو گونه از سرمایهداری  -که بهترتیب آمریکا و چین نمونههای
پیشروی آن هستند  -همواره در حال رقابت با یکدیگرند چون بسیار
درهمتنیده هســتند .آسیا ،اروپای غربی و آمریکای شمالی که روی
هم مســکن  70درصد جمعیت جهان و  80درصد تولید اقتصادی
آن هستند ،از طریق تجارت ،ســرمایهگذاری ،جنبشهای مردمی،
انتقال فناوری و تبادل آرا در تماس دائمی با یکدیگرند .این ارتباطها
و برخوردها باعث ایجاد رقابتی بین غرب و بخشهایی از آسیا میشود
که با تفاوتهایی که در آینده مدل سرمایهداریشان به وجود میآید،
وضعیت را پیچیدهتر و دشــوارتر میسازند .این رقابت است  -البته
نه رقابت بین سرمایهداری و نظام اقتصادی جایگزین آن بلکه رقابت
بین مدلهای درون سرمایهداری  -که آینده اقتصاد جهانی را شکل
خواهد داد.
در ســال  ،1978تقریبا صد درصد تولید اقتصادی چین از بخش
عمومی به دســت میآمد .این آمار اکنون به  20درصد تنزل یافته
است .در چین جدید ،مثل بیشتر کشورهای غربی که بهطور سنتی
نظام سرمایهداری داشتهاند ،دولت برای تولید و قیمتگذاری محصول
شــرکتها قیمتگذاری نمیکند و بیشــتر نیروی کار را کارگرانی
تشکیل میدهند که دستمزدی کار میکنند .چین در هر سه جنبه به
سمت نظام سرمایهداری پیش رفته است.

کشورهای بسیاری ممکن است به استقبال طرح کمربند و جاده چین بروند .سرمایهگذاری چین جاده ،راهآهن و دیگر
زیرساختهایی را که بهشدت به آنها احتیاج است مهیا میکند و این کار را بدون آن نوع شرایطی انجام میدهد که
سرمایهگذاری در کشورهای غربی ایجاب میکند.

ســرمایهداری اکنون رقیبــی ندارد اما ایــن دو مدل روشهایی
برای ایجاد ســاختارهای قدرت سیاســی و اقتصادی در جامعه ارائه
میدهند که بهطور چشمگیری با هم متفاوتاند .سرمایهداری سیاسی
خودمختاری زیادی برای نخبگان سیاسی ایجاد میکند در عین اینکه
به مردم عادی قول میدهد که اقتصاد نرخهای رشــد باالیی داشته
باشد .موفقیت اقتصادی چین این ادعای غربی را که بین سرمایهداری
و دموکراسی لیبرال ارتباطی ضروری برقرار است تحتالشعاع قرار داده
و آن را تضعیف کرده است.
سرمایهداری لیبرال مزایاي شناختهشده زیادی دارد که مهمترین
آنها دموکراســی و حکومت قانون اســت .ایــن دو ویژگی در خود
محاسنی دارند و هردو میتوانند با نوآوری و تحرک اجتماعی تضمین
کنند که به توسعه اقتصادی سریعتری دست یابند .با وجود این ،چنین
نظامی با چالشهای بزرگی روبهرو اســت :ظهور یک طبقه باالتر که
وجودش دائمی اســت و با نابرابری فزاینده ترکیب میشود .این امر
بزرگترین تهدید برای اعتبار سرمایهداری لیبرال است.
از آن ســو ،دولت چین و دولتهایی که سرمایهداری سیاسی را
پیش گرفتهاند باید پیوسته رشد اقتصادی فراهم آورند تا حاکمیت
خود را مشــروع جلوه دهند اما رسیدن به این هدف ممکن است هر
روز دشوارتر شود .همچنین حکومتهای سرمایهداری سیاسی باید
تالش کنند که فساد را که زاییده این نوع سرمایهداری است محدود
سازند و نیز نابرابری عنانگسیخته را که مکمل فساد است .آزمایش
این مدل اقتصادی مشخص خواهد کرد که چقدر قدرت دارد آن طبقه
سرمایهدار رو به گسترش را محدود کنند؛ طبقهای که غالبا با قدرت
زیاده از حد دیوانساالری دولتی اصطكاک دارد و آن را میفرساید.
همانطور که ســایر قســمتهای جهان (بهخصوص کشورهای
آفریقایــی) تالش میکنند اقتصادهای خــود را دگرگون کنند و به
سمت رشد اقتصادی بیشتر حرکت کنند ،تنشها بین این دو مدل از
سرمایهداری بیشتر در کانون توجه و مجادالت قرار میگیرد .رقابت بین
آمریکا و چین اغلب صرفا در اصطالحات جغرافیای سیاسی منعکس
میشــود اما هسته اصلی این رقابت بر ســر این است که کدام مدل
از ســرمایهداری در جایگاه باالتری قرار خواهد گرفت و چطور خواهد
توانست مسیر و سرنوشت سرمایهداری در قرن حاضر تعیین کند.
هرچقدر چین نقش خود را در صحنه جهانی پررنگتر میکند،
شکلسرمایهداریاشبیشترتوسطسرمایهداریلیبرالوشایستهساالر
غربی به چالش کشیده میشود .سرمایهداری سیاسی ممکن است در
بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان جای مدل غربی را بگیرد.
مزیتهای سرمایهداری لیبرال در نظام سیاسی دموکراسی نهفته
اســت .البته دموکراسی فیذاته دلپذیر است اما مزیتهای ابزاریای
نیز دارد .دموکراسی چون همیشــه نیاز به تسلی خاطر مردم دارد،
اصالحات محکمی را در مورد روندهای اقتصادی و اجتماعی اعمال
میکند که ممکن اســت به زیان کاالهای عمومی باشد .اگر تصمیم
مردم گاهی به سیاستهایی بینجامد که نرخ رشد اقتصادی را کاهش
دهــد ،آلودگی را زیاد کند یا از امید به زندگی بکاهد ،تصمیمگیری
دموکراتیک در دوره زمانی نسبتا کوتاه باید چنین مسایلی را اصالح
کند.
ســرمایهداری سیاســی ،به نوبه خود ،قول میدهد که مدیریت
کاراتری در اقتصاد داشــته باشد و نرخهای رشد باالتری را به دست
آورد .ایــن واقعیت که چین با فاصله زیاد ،موفقترین کشــور از نظر
اقتصادی در نیم قرن گذشــته بوده ،این کشــور را در موقعیتی قرار

میدهد که بهطور موجه و مشروعی نهادهای اقتصادی و سیاسی خود
را بــه مناطق دیگر جهان صادر کند .این همان کاری اســت که در
برنامهای که به «ابتکار عمل کمربند و جاده» مشهور شده در پیش
گرفته است .این برنامه یک طرح بلندپروازانه است که قارههای مختلف
را از طریق زیرســاختهایی که چین بودجهاش را تامین میکند ،به
یکدیگر متصل میســازد .ایــن ابتکار عمــل بازتابدهنده چالش
ایدئولوژیک با روشی است که غرب توسعه اقتصادی را با آن در جهان
پیش میبرد .درحالیکه غرب روی نهادسازی متمرکز شده ،چین در
حال پاشیدن پول برای ساخت چیزهای فیزیکی است .طرح کمربند
و جاده از این طرحها است که کشورهایی را که با هم منافع مشترک
دارند زیر چتر تاثیر چین قرار میدهند.
کشورهای بسیاری ممکن است به استقبال طرح کمربند و جاده
چین بروند .سرمایهگذاری چین جاده ،راهآهن و دیگر زیرساختهایی
را که بهشــدت به آنها احتیاج است مهیا میکند و این کار را بدون
آن نوع شرایطی انجام میدهد که سرمایهگذاری در کشورهای غربی
ایجاب میکند .چین به سیاستهای داخلی کشورهایی که از خدمات
طرح کمربند و جاده بهرهمند میشوند عالقهای ندارد .در عوض ،تاکید
میکند روی رفتار برابر با همه کشورها .این همان رویکردی است که
برای بســیاری از مقامات بهخصوص در کشورهای کوچکتر جذاب
است .چین همچنین در پی این است که نهادهای بینالمللی بسازد،
مثل بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا ،یعنی همان کاری که ایاالت
متحــده بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد و بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول را ایجاد کرد.
پکن دلیل دیگری نیز دارد برای اینکه در صحنه بینالمللی فعالتر
باشد .اگر چین نپذیرد که نهاهای خود را تبلیغ نکند در صورتی که
غرب به بهبود ارزشهای سرمایهداری لیبرال در چین ادامه میدهد،
ممکن است بخش قابلتوجهی از مردم چین جذب نهادهای غربی
شــوند .نمونه این اتفاق هنگکنگ اســت که با اینکه طبق موازین
حقوقــی چین باید آن را به تصرف خود درآورد اما مردم این منطقه
بهشــدت عالقه دارند که در کشورشــان قواعد و موازین دموکراسی
غربی رعایت شود .در مجموع ،باید گفت که سال جدید میالدی مثل
سالهای پیش روی ما ،عرصه جدال این دو نوع سرمایهداری است و
هریک از این دو که برنده شود ،راه و روش فعالیتهای اقتصادی تا آخر
قرن را روشن خواهد کرد.

در سال ،1978
تقریبا صد درصد
تولید اقتصادی
چین از بخش
عمومی به دست
میآمد .این آمار
اکنون به 20
درصد تنزل یافته
است .در چین
جدید،مثلبیشتر
کشورهای غربی
که بهطور سنتی
نظام سرمایهداری
داشتهاند ،دولت
برای تولید و
قیمتگذاری
محصولشرکتها
قیمتگذاری
نمیکندوبیشتر
نیروی کار را
کارگرانیتشکیل
میدهند که
دستمزدی کار
میکنند

جوامع سرتاسر عالم به روح رقابتی و زیادهطلبی که در سرمایهداری عجین شده ،اقبال نشان میدهند و بدون آن،
درآمدها کاهش مییابد ،فقر زیاد میشود و سرعت پیشرفت فناوری کم میشود.
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آیندهپژوهی
[ آینده جنگ تجاری ]

جنگ تجاری بیبرنده
واشنگتن در جدال اقتصادی آمریکا و چین بیشتر آسیب خواهد دید

ویجیان شان
اقتصاددان در هنگکنگ

منبع   فارن افر ز

چرا باید خواند:
آمریکا با چین وارد
جنگ تجاری شده و
آنچه در سال آینده در
این جنگ پیش میآید
بر همه کشورهای
جهان اثر خواهد
گذاشت.

بر اساس
نظرسنجیای
که در ماه مي
 2019در اتاق
بازرگانی آمریکا
در شانگهای
انجام شد ،کمتر
از شش درصد
تجار آمریکایی
که در چین فعالیت
میکنندبرنامه
دارند به کشور
خود بازگردند 60
درصد شرکتهای
آمریکاییگفتهاند
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در اواخر ژوئن  ،2019رهبران چین و آمریکا در اجالس جی 20در
اوزاکا در ژاپن اعالم کردند که در جنگ تجاریشان به نوعی تنشزدایی
رسیدهاند .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،مدعی شد که هر دو طرف
مذاکراتــی برگزار کردهاند که بتوانند دوباره برگردند به «ســر خط» .او
اعمال تعرفههای جدید روی کاالهای چینی را متوقف کرد و محدودیتی
را که که شــرکتهای آمریکایی برای فروش کاال و خدمات به شرکت
هواوی داشــتند ،کاهش داد .هواوی که غول مخابراتی چین است جزو
فهرست سیاه تحریمهای آمریکا قرار دارد .با این کار بازارها صعود کردند و
گزارشهای رسانهها این حرکت را یک «آتشبس» خواندند.
تصور آتشبس بودن این ماجرا یک اشــتباه به نظر میرسید چراکه
بارها از این شــلکن و سفتکنها در دیپلماسی بین پکن و واشنگتن
رخ داده بود .در جبهه تجاری اصال وضعیت آرام نبوده و طی مدت اخیر،
همواره اسلحهها بهسوی یکدیگر نشــانه رفته بودهاند .در ماه سپتامبر
 ،2019بعد از یک تابستان با مجادله لفظی داغ ،دولت ترامپ تعرفهها را
بهاندازه  125میلیارد دالر دیگر برای کاالهای چینی افزایش داد .چین
بــا اعمال تعرفه روی حدود  75میلیارد دالر کاالی آمریکا به این عمل
پاســخ داد .ایاالت متحده ممکن است تعرفههاي بیشتری را در همین
روزهــا اعمال کند که تقریبا ب ه اندازه ارزش کل واردات از چین اســت.
این تعرفههای تنبیهی ممکن است به حدود نیم تریلیون دالر برسد که
معادل کل واردات چین از آمریکاســت .انتظار میرود که انتقام چین از
این حرکت نیز این باشد که تعرفههایی معادل  69درصد از واردات کاال از
آمریکا وضع کند .اگر تمام این تهدیدات عملی شود ،نرخ میانگین تعرفه
واردات آمریکا از چین حدود  24درصد خواهد بود که حدود سه درصد
از میانگین تعرفههای دو سال پیش بیشتر است و واردات چین از آمریکا
نیز تعرفه میانگین  26درصد را تجربه خواهد کرد .این رقم قابل قیاس
نیست با میانگین تعرفههای واردات چین از تمام کشورهای دیگر غیر از
آمریکا که حدود  6.7درصد است.
شرکتکنندگان در این جنگ تجاری شاید هنوز از مهلکهای که در
انتظار آنان است جان سالم به در برده باشند .تاکنون دهها دور مذاکرات
با شــرکت مقامات بلندپایه دو کشور انجام شده بدون اینکه هیچ امید
واقعی برای به رســیدن به توافق وجود داشته باشد .ترامپ فکر میکند
کــه تعرفهها چین را نرم خواهد کرد تا فعالیتهــای تجاری به ادعای
او غیرمنصفانــهاش را تغییر دهد .چین شــاید میخواهد که در برخی
مســائل تغییر رویه دهد ،مثال در خرید کاالهای آمریکایی بیشتر ،باز
کردن بازارهایش در اندازهای بیشــتر در مقابل شرکتهای آمریکایی و
بهبود بخشــیدن به نظام حفاظت از مالکیت فکری .اما چین این کارها
در قبال برداشتهشدن تعرفهها انجام خواهد داد و البته نه به میزانی که
دولت ترامپ میخواهد .در این میان ،چین امیدوار اســت که کارهای
تالفیجویانهاش باعث شــود فشار اقتصادیای به اندازه کافی به ایاالت
متحده وارد شود تا واشنگتن را ناچار به تجدیدنظر کند.
آمار و ارقام نشــان میدهند که واشــنگتن برنده این جنگ تجاری
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نیست .با وجود این ،رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کرده و تعرفهها به
مصرفکنندگان آمریکایی ضربه سختتری زده است تا شرکای چینی.
ترامپ از ترس رکودی که گوشهای نشسته و در انتظار حمله است ،باید به
این واقعیت فکر کند که روش کنونی او اقتصاد آمریکا را تضعیف میکند،
نظام تجاری بینالمللی را با خطر مواجه میکند و روند کاهش کسری
تراز تجاریای را که این کشور به آن میلی ندارد و میخواهد از آن خالص
شود ،با مشکل مواجه میکند.
ترامپ ممکن است از سیاست خودزنیاش در قبال چین دست بردارد
اما رقابت آمریکا با چین فراتر از دوران تصدی ریاستجمهوری او است.
بخش مهمی از ضدیت او با چین در ظاهر چنین به نظر میرسد که از
روی مشکل شخصیای است که ترامپ با شی جینپینگ ،رهبر چین،
و کل حزب کمونیســت چین دارد .اما ایــن اختالف نظر یک اختالف
سیستمی است و اصال شخصی نیست .هزینههای فعلی جنگ تجاری
واقعیتهای ساختاریای را بازنمایی میکند که روابط اقتصادی بین چین
و آمریکا را تحتالشــعاع قرار میدهد .ارزش دارد که جنبوجوشهای
اقتصادی بین دو کشور بیشتر زیر نظر قرار گیرد چون دو قدرت اقتصادی
بزرگ جهان تالش میکنند در سال پیش رو ،به موازنهای جدید و جامع
دست پیدا کنند.
جنگ تجاری کنونی نتایجی در بر نداشته است که به مذاق آمریکا
خوش آید .اولین بار ،واشنگتن در سال  2018تعرفههای واردات کاال از
چین را افزایش داد .در همان سال ،صادرات چین به ایاالت متحده تا 34
میلیارد دالر یا به عبارت دیگر ،هفت درصد نســبت به سال قبل از آن
افزایش داشت ،در صورتی که صادرات آمریکا به چین  10میلیارد دالر
کم شد ،معادل هشت درصد کاهش نسبت به سال قبلتر .در هشت ماه
ابتدای امسال ( )2019هم صادرات چین به آمریکا نسبت به دوره زمانی
مشابه سال قبل ،فقط چهار درصد کاهش داشت اما صادرات آمریکا به
چین خیلی بیشــتر و تا نزدیک  24درصد سقوط کرد .به جای اینکه
کاری کنند که شکاف تجاری کمتر شود ،اعمال تعرفهها همزمان شدند
با عمیقتر شدن کسری تجاری آمریکا با چین :کسری تجاری آمریکا با
چین در ســال  2018در حدود  12درصد ( 420میلیارد دالر) بود و در
هشتماهه ابتدای  2019هم هشت درصد به آن اضافه شد.
دستکم دو علت وجود دارد برای اینکه بگوییم چرا صادرات چین به
آمریکا آنقدری که دولت ترامپ امیدوار بود کاهش نیافت .یک علت این
است که جایگزین خوبی برای بیشتر محصوالت وارداتی آمریکا از چین
وجود ندارد؛ محصوالتی مثل گوشیهای آیفون یا پهپادهای مصرفی.
بنابراین خریداران آمریکایی ناچارند تعرفهها را در قالب قیمتهای باالتر
ایــن محصوالت بپردازند .دلیل دیگر این اســت که برخالف تیترهای
درشــت اخیر رســانهها ،تعداد زیادی از تولیدکنندگان کاالهایی که با
سرمایه آمریکایی ساخته میشوند ،به زنجیره تولیدی وابستهاند که فقط
در چین وجود دارد .شرکت اپل در سال  2012تالش کرد کارخانههای
تولید رایانههای پیشرفته «مک پرو»ی خود را از چین به تگزاس منتقل

در ماه سپتامبر  ،2019بعد از یک تابستان با مجادله لفظی داغ ،دولت ترامپ تعرفهها را بهاندازه  125میلیارد دالر دیگر برای کاالهای چینی
افزایش داد .چین با اعمال تعرفه روی حدود  75میلیارد دالر کاالی آمریکا به این عمل پاسخ داد .ایاالت متحده ممکن است تحريمهای
بیشتری را در در همین روزها اعمال کند که تقریبا به اندازه ارزش کل واردات از چین است.

کند اما مشکالت تامین پیچهای ظریفی که قطعات این رایانه را به هم
وصل میکرد ،باعث شد از این تغییر مکان صرفنظر کند.
برخی از تولیدکنندگان صادراتمحور در حال ترک چین هستند اما
نه تولیدکنندگان آمریکایی .بر اساس نظرسنجیای که در ماه مه 2019
در اتاق بازرگانی آمریکا در شــانگهای انجام شــد ،کمتر از شش درصد
تجار آمریکایی که در چین فعالیت میکنند برنامه دارند به کشور خود
بازگردند 60 .درصد شرکتهای آمریکایی گفتهاند که در چین خواهند
ماند.
خسارت اقتصادی در بخش واردات برای آمریکا بسیار بیشتر از چین
بوده اســت .در سال  ،2018اقتصاددانان در فدرال رزرو و دیگر نهادهای
اقتصادی به این نتیجه رسیدند که تعرفهها سبب نشده صادرکنندگان
چینی قیمتهای خود را پایین بیاورند بلکه در عوض ،تمام هزینه تعرفهها
بر دوش مصرفکنندگان آمریکایی گذاشــته شده است .چون تعرفهها
قیمت کاالهای وارداتی چینــی را افزایش میدهند ،مصرفکنندگان
آمریکایــی این گزینه را پیش روی خود خواهند داشــت که کاالهای
جایگزین را (در صورتی که در دسترس باشد) از کشورهای دیگر بخرند.
این کاالهای جایگزین شاید گرانتر باشند از کاالها با قیمتی که در خود
چین دارند اما ارزانترند کاالهای مشــابه چینی بعد از اعمال تعرفهها.
اختالف قیمت بیــن واردات کاالهای چینی قبل از اعمال تعرفه با این
کاالهای جایگزین از کشورهای ثالث ،چیزی را در اقتصاد آمریکا تشکیل
میدهد که اقتصاددانها به آن «رفاه ازدسترفته» میگویند.
اقتصاددانان تخمین زدهاند که رفاه ازدســترفته حاصل از واردات
کاالهای چینی ،از زمان شــروع اعمال تعرفهها  200میلیارد دالر بوده
که سرانه هر خانوار از آن میشد  620دالر که ساالنه معادل  80میلیارد
دالر است .این میزان رفاه ازدسترفته به اندازه  0.4درصد تولید ناخالص
داخلی آمریکا است .اگر ایاالت متحده به توسعه رژیم تعرفهای خود به

ترتیبی که پیش گرفته ادامه بدهد ،این خسارت بیش از دو برابر خواهد
شد.
در ایــن بین ،مصرفکنندگان چینی پول بیشــتری برای کاالهای
وارداتی از آمریکا پرداخت نمیکنند .پژوهشی در مرکز تحقیقات اقتصاد
بینالمللی پترســون نشان میدهد که از ابتدای سال  ،2018چین نرخ
میانگین تعرفههای واردات از آمریکا را از  8درصد به  21.8درصد رسانده
ت را از سایر کشورها از  8درصد تا  6.7درصد
و میانگین تعرفههای واردا 
پایین آورده است.
چین تعرفهها را فقط بر کاالهای آمریکاییای اعمال کرده که میتوان
جایگزینی برای آنها در میان کاالهای وارداتی از کشورهای دیگر با قیمتی
یکسان پیدا کرد .اما در عمل ،عوارض بر آن نوع محصوالتی آمریکایی را
که نمیتوان در جاهای دیگر ارزان خرید ،مثل نیمهرساناها و محصوالت
دارویی ،پایین آورده است .در نتیجه ،با وجود اینکه تعرفههای گمرکی
کاالهــای آمریکایی در چین باال رفته ،قیمت کاالهای وارداتی به چین
بهطور کلی پایین آمده است.
پکن ثابت کرده است که توانایی خیلی بیشتری از واشنگتن دارد برای
اینکه میزان فشار بر مصرفکنندگان و اقتصاد خودش را به پایینترین
حد برســاند .ترامپ فکر میکند چین در حال «کاله گذاشتن» بر سر
آمریکا است .او میخواهد که کسری تجاری کلی آمریکا را با تغییر رفتار
تجــاری چین کاهش دهد .اما اعمال تعرفه بر کاالهای وارداتی از چین
تاثیری معکوس میگذارد و بهطور کلی کسری تجاری آمریکا را افزایش
میدهد ،چنانکه این کسری در هفت ما اول سال  2019نسبت به مدت
مشابه سال قبل 28 ،میلیارد دالر افزایش یافته است .نکته اینجاست که
در سال جدید میالدی ،جنگ تجاری بین آمریکا و چین برندهای نخواهد
داشت و حتی اگر کشوری بخواهد از این اتفاق خسارت ببیند ،آمریکاست
که خسارت بیشتری را متحمل خواهد شد.
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آیندهپژوهی
[ آینده خاورمیانه ]

فاجعه در صحرا
چرا برنامه ترامپ در خاورمیانه عملی نخواهد شد؟

مارتین ایندیک
عضو شورای روابط خارجی

منبع   فارن افر ز

چرا باید خواند:
رئیسجمهوریفعلی
آمریکا در خاورمیانه
بحران شدیدی را ایجاد
کرده است اما حتی
تحلیلگراننزدیک
به بدنه سیاستمداران
آمریکا نیز او را ناموفق
میدانند.
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در ژوییه سال  ،2019جیسون گرینبالت که آن موقع نماینده
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،در مذاکرات فلسطین ـ اسراییل
بود ،در یکی از جلسات معمول شورای امنیت سازمان ملل متحد
که درباره خاورمیانه بود شرکت کرده بود .او آخرین گزارش راهبری
را از اتاق فکر کابینه ترامپ درباره فرایند صلح خاورمیانه آورده بود و
با کنایه میگفت که ایاالت متحده دیگر به «داستان خیالی» اجماع
بینالمللی بر مسئله فلسطین ـ اسراییل احترام نمیگذارد.
گرینبــات در خــال حرفهایش به یک نهــاد افراطی یا
ناشناخته حمله نمیکرد بلکه راهکار  242شورای امنیت را هدف
گرفته بود؛ بنیادی که در طی نیم قرن مذاکرات بین اعراب و رژیم
اسراییل و هر توافقی با اســراییل در آن انجام شده بود ،ازجمله
توافق صلح با مصر و اردن .او از ســخنان و عبارت گنگ و مبهم
این نهاد سازمان ملل انتقاد کرد و گفت که دهههاست این نهاد
دور رژیم اسراییل یک بدنه حفاظتی درست کرده تا این رژیم از
درخواست اعراب برای ترک کامل سرزمینهای اشغالی محافظت
شود .گرینبالت میگفت که آمریکا از لفاظی و سخنپردازیای
که مانع پیشرفت واقعی میشود و مذاکرات مستقیم بین طرفین
را دور میزند خسته شده و این راهکار سازمان ملل به جای اینکه
به بخت رسیدن به صلح واقعی در منطقه کمک کند ،بیشتر به
این صلح لطمه میزند.
این خشــم و آزردگی حسابشده بود .گرینبالت بهراهنمایی
رئیسش ،جارد کوشنر ،داماد و مشاور ارشد او در خاورمیانه ،تالش
میکرد بحث را عوض کنــد و موضوعی به قول خودش ،جدید و
واقعگرایانه را پیش بکشــد .به گفته او ،راهکارهای سازمان ملل،
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قوانین بینالمللی و اجماع جهانی ،همــه اینها بیربط بودهاند و
از حال به بعد ،واشــنگتن دیگر حامی راهحل دو دولت نیست که
کشورهای مستقل فلسطینی و اسراییل در کنار یکدیگر و در صلح
و امنیت زندگی کنند.
پیشنهاد گرینبالت که در شورای امنیت مطرح شد بخشي از
کارزاری است که کابینه ترامپ از گذشته آن را در نظر داشته است،
یعنی ساختن یک نظم جدید در خاورمیانه .استراتژیستهای کابینه
ترامپ برای خوشــایند رئیسجمهور آمریکا که پاسخهای ساده و
بدون هزینه را دوســت دارد ،تالش کردند یک نقشــه زیرکانه را
طراحی کنند .ایاالت متحده میتواند به ترک منطقه ادامه بدهد
اما با عواقب ناشــی از این کار مواجه نشــود چون رژیم اسراییل و
عربستان سعودی جای این کشــور را پر میکنند .آمریکا در این
طرح به محدود کردن ایران که به ادعای این کشور عامل بیثباتی
در منطقه اســت ادامه میدهد و با این عمل ،کار عربستان را در
خلیج فارس و رژیم اسراییل را منطقه شام راحت میسازد .و این
دو رژیم که منافع مشترکی در تخاصم با ایران دارند روابط دوجانبه
خود بهبود میبخشــند و طی این روابط ،رژیم اسراییل اتحادی
تاکتیکی با جهان عرب سنیمذهب بنا خواهد کرد .وکالت آمریکا از
جانب این دو رژیم برای برخورد با ایران به آمریکا این آزادی عمل
وسیع را خواهد داد که حرکت در مسیر نیات خود را توجیه کند و
پشتیبانی آن دو رژیم هم باعث خواهد شد نظمی جدید که ترامپ
میپسندد و با هزینهای کم ایجاد شود .اما متاسفانه ،این چشمانداز
فقط خیالبافی است.
در اواســط دهــه  1970و حتی در دورانی کــه آمریکا پس از
شکســت در ویتنام ناچار شــده بود نوعــی صرفهجویی را پیش
بگیرد ،هنری کیســینجر ،وزیر امور خارجه وقت ،نظمی جدید را
به رهبری آمریکا در خاورمیانه بنیان گذاشــت .ابزار اصلی او برای
این کار دیپلماســی فعال برای رفع و رجوع کدورتها بین رژیم
اسراییل و همسایگان عربش بود .از بسیاری جهات ،تالش کیسینجر
و جانشینان او بهطور چشمگیری موفق بود و باعث رسیدن به توافق
صلح بین رژیم اسراییل و مصر و نیز بین این رژیم و اردن و به همین
ترتیب هم سبب رسیدن به توافق مقدماتی صلح با فلسطین شد.
با این حال ،در قرن بیستویکم انتفاضه دوم باعث از بین رفتن
امید سازش و توافق بین رژیم اسراییل و فلسطین شد و همچنین
جنگ عراق باعث تقویت ایران شد و بهار عربی منطقه را بیثبات
کرد و سبب ظهور داعش شد.
بنابرایــن ،هر کســی کــه در ســال  2016برنــده انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا میشد ناچار بود که با چشمانداز تیره و
تار خاورمیانه روبهرو شود .تمام کابینههایی که در دو دهه اخیر در
آمریــکا روی کار آمدهاند ناچار بودهاند در واکنش به این وضعیت
به اصول اولیه مراجعه کنند و به همان سازهای متوسل شوند که

عربستان همیشه کشوری ثروتمند بوده با اجماعی شکننده در داخل و به همین دلیل ترجیح میداده که ساکت کناری بنشیند و از نظمی که آمریکا در منطقه برقرار میکند
پشتیبانی کند .مصر ،عراق و سوریه همواره بازیگران اصلی سیاست در دنیای عرب بودهاند .اما از وقتی که عراق دچار جنگ شد ،آشوب در سوریه باال گرفت و مصر هم
در پی انقالب و ضد انقالب داخلی به رکود اقتصادی کشیده شد.

کیسینجر آن را بر اساس متعادلساختن طرفین و بیشترین خدمت
به منافع آمریکا ســاخته بود .اما در عوض ،کابینه ترامپ تصمیم
گرفت برنامهای را که بزرگ جلــوه دهد و به آن چنگ اندازد که
زمانش سپری شده بود.
این کار یک جار و جنجال از سر بیفکری یا یک دعوای حوزه
سیاست داخلی آمریکا نیست بلکه خطی رسمی را دنبال میکند
اما نوعی تخریب خالقانه بنیانهای گذشته است؛ تخریبی که برای
خلوت کردن زمین الزم است تا جا برای بناکردن سازه دیپلماتیک
جدید که بهزودی قرار است کلید بخورد باز شود .اما این نیز فقط
یک توهم دیگر است.
کابینه ترامپ خودش را در نقش کسی میبیند که با چشمهای
بــاز و حواس جمع با حقایق محضی روبهرو میشــود که دیگران
نمیخواهند آن را تایید کنند .در واقع ،دولت ترامپ اطالع خیلی
کمــی از این دارد که خاورمیانه چطور در عمل دارد کار میکند و
به همین دلیل ،تالشهای ناشیانه این دولت باعث شده است که
در خارج از مرزها شکستهای سختی را متحمل شود .مثل بیشتر
دوران گذشته ،مقامات خودپسند داخلی آمریکا در حال پیشبردن
برنامههای شخصی خود هستند با هزینه آمریکاییهای از همهجا
بیخبر.
سیاســتهای خاورمیانهای ترامپ نمیتواند در ســال آینده
بهراحتی نظم منطقهای جدید و باثباتتری را بنا کند .اما مطمئنا
آنها میتوانند تخریب نظم گذشته را به خوبی ادامه دهند و همه
دســتاوردهایی را که قبال به آن رسیدهاند با خطر مواجه سازند .و
این دقیقا با کاری که ترامپ در ســطح جهان دارد انجام میدهد
هم سازگار است ،یعنی بر هم زدن کل نظم بینالمللی لیبرال به
نفع قانون جنگل.
در خاورمیانه آمریکا با ســه بازیگر روبهرو است :رژیم اسراییل،
ایران و عربســتان .در ســال  2015توافق با ایران بهصورت برجام
انجام شد .شاید برجام کامل نبود اما دستاوردی به حساب میآمد.
اما ترامپ که به قدرت رسید ،در  2018از آن خارج شد .این کار تا
حدی به این دلیل بود که حساسیت زیادی به اوباما و هر دستاوردی
دارد که او قبال کسب کرده اســت .بعد از خروج آمریکا از برجام،
مایک پومپئو ،وزیر امــور خارجه آمریکا ،اعالم کرد که میخواهد
فشار حداکثری به ایران وارد کند .صادرات نفت به ایران محدود شد
و تحریمهای اقتصادی ایران افزایش یافت .پومپئو لیست بلندباالیی
از کارهایــی که ایران باید انجام دهد را ارائه کرد که معنیاش این
بود که دیگر مذاکراتی تحت عنوان برجام فایدهای ندارد .این کار با
همراهی متحدان و شرکای آمریکا روبهرو نشد .در این دوره بود که
آمریکا تصمیم گرفت نیروهایش را از خاورمیانه خارج کند .شکافی
که بین عمل و حرف ایجاد شد خیلی زیاد بود .آمریکا میخواست
بار زیادی از محدودکردن ایران را رژیم اســراییل که توان نظامی
زیادی دارد و عربستان سعودی که قدرت مالی زیادی دارد بر دوش
بکشــند .اما این تصمیم درست مورد ارزیابی و مداقه قرار نگرفته
است.
درست است که رژیم اسراییل در دشمنی با ایران منافع مشترکی
با عربســتان دارد اما آمریکا نباید از این رژیم انتظار حمایت برای
پیش بردن اهداف جهان عرب را داشته باشد .حتی ضدیت با ایران
هم باعث نشد که اعراب هر خواستهای را که رژیم اسراییل داشته
باشد برآورده سازند .در ما فوریه  ،2019رژیم اسراییل اجالسی ضد

ایرانی را در لهستان برگزار کرد که کشورهای عربی در آن شرکت
کرده بودند اما وزرای خارجه آنها با نخســتوزیر رژیم اسراییل در
اجالس عمومی همراهی نکردند .همچنین کشورهای اروپایی در
سطح کمترین مقامات در این اجالس حاضر شده بودند .در مورد
سوریه نیز رژیم اسراییل با اینکه خودش را به روسیه نزدیک کرده
تا از این طریق بتواند روسها را تشویق کند تا منافع ایرانیان در این
منطقه را از بین ببرد اما در مالقات بین مقامات رژیم اســراییل و
روسیه ،روسها آب پاکی را روی دست اسراییلیها ریختند و گفتند
که عالقهای به همراهی با اسراییل ندارند.
وقتی که آمریکا میخواســت نیروهای خود را از سوریه خارج
کند ،رژیم اسراییل درخواست زیادی کرد که آمریکا ترک منطقه را
به تاخیر بیندازد تا به این ترتیب ،مانع از این شود که ایران مناطق
تحت نفوذی از عراق تا لبنان داشــته باشد اما تالشهایش اثری
نبخشی .د
از سوی دیگر ،عربستان سعودی قرار دارد که ثابت کرده حتی
در مواقع ضعف هم به آمریکا اتکا دارد .عربســتان تا پیش از این،
هیــچگاه در پی رهبری جهان عرب ،چه در صلح و چه در جنگ،
نبوده است .عربستان همیشــه کشوری ثروتمند بوده با اجماعی
شــکننده در داخل و به همین دلیل ترجیح میداده که ســاکت
کناری بنشــیند و از نظمی که آمریــکا در منطقه برقرار میکند
پشتیبانی کند .مصر ،عراق و سوریه همواره بازیگران اصلی سیاست
در دنیای عرب بودهاند .اما از وقتی که عراق دچار جنگ شد ،آشوب
در سوریه باال گرفت و مصر هم در پی انقالب و ضد انقالب داخلی
به رکود اقتصادی کشیده شد ،شاهزاده محمد بنسلمان  29ساله
و جاهطلب که در سال  2015در عربستان به قدرت رسید مدعی
رهبری عربستان در جهان عرب شد .این شاهزاده دستگاه نظامی و
امنیتی کشور را در اختیار گرفت و یک برنامه بلندپروازانه اقتصادی
مطرح کرد و در یمن وارد نبرد شد .کوشنر با بنسلمان وارد ارتباط
نزدیک شد اما در نهایت ،فایدهای برای عربستان نداشت و اوضاع در
جنگ یمن و شورای همکاری خلیج فارس برای عربستان بدتر شد.
عربستان هم نتوانست برای صلح در خاورمیانه قدمی بردارد .همه
شواهد حاکی است که برنامه خیالی دولت ترامپ برای ایجاد صلح
بهوسیله عربستان و رژیم اسراییل به نتیجهای نخواهد رسید.

سیاستهای
خاورمیانهای
ترامپ نمیتواند
در سال آینده
بهراحتی نظم
منطقهایجدید
و باثباتتری را بنا
کند.امامطمئنا
آنها میتوانند
تخریبنظم
گذشته را به خوبی
ادامه دهند و همه
دستاوردهایی
را که قبال به آن
رسیدهاند با خطر
مواجه سازند .و
این دقیقا با کاری
که ترامپ در
سطح جهان دارد
انجام میدهد هم
سازگار است ،یعنی
بر هم زدن کل نظم
بینالمللیلیبرال
به نفع قانون جنگل
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جهان وارد یک بحران اقتصادی سراسری شد و از آن با یک الگوی تحریفشده تقاضا و تولید بیرون آمد .گریز
دائمی از تله رشد کم باعث تخصیص مجدد منابع از یک ماده اولیه به ماده دیگر و از یک حوزه به یک حوزه دیگر
شده است.

آیندهپژوهی
[ آینده اقتصاد جهان ]

اقتصاد جهان در مسیر یک بحران جهانی دیگر

گویی دنیا در خواب بهسمت یک دره عمیق پیش میرود

لری الیوت
دبیر اقتصادی گاردین

ن
منبع   گاردی 

چرا باید خواند:
روندهای اقتصاد جهان
بر همه کشورها ازجمله
ایران اثر میگذارد.
صاحبان کسبوکار
میخواهندبدانند
چشمانداز اقتصاد
بینالمللچطورپیش
خواهد رفت.
مدلهای استاندارد و معمول
اقتصادی در دو حوزه مهم
سیاستگذاری اقتصادی بیفایده
خواهند بود :در بیرون نگهداشتن
اقتصادی جهانی از تله رشد
ن آن و نیز
اقتصادی بسیار پایی 
آمادهشدن برای بحران مالی بعدی از
یک کارخانه به یک کارخانه دیگر
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مروین کینگ ،رئيس ســابق بانک مرکزی بریتانیا ،گفته است که
اقتصاد جهان در خواب بهسوی یک بحران اقتصادی و مالی جدید در
حال حرکت است و این بحران دستاوردهای نظام بازار دموکراتیک را
نابود خواهد کرد .لرد کینگ که در دورانی که نظام بانکی جهانی رو به
موت بود و رکود عمیق اقتصادی در یک دهه قبل مشهود بود ریاست
بانک مرکزی را بر عهده داشــت ،گفته اســت مقاومت در برابر دوباره
اندیشیدن به مسئله اقتصاد به این معنا خواهد بود که آشوب اقتصادی
دوره  2008-2009دوباره ظاهر شود.
او کــه در اجالس ســاالنه صندوق بینالمللی پول در واشــنگتن
سخنرانی میکرد گفت افکاری که به بحران اقتصادی یک دهه پیش
منجر شــدند بهطور بنیادین به پرسش کشیده نشدند« :یک بحران
اقتصادی و مالی دیگر میراث نظام بازار دموکراتیک را از بین خواهد برد.
با چسبیدن به سیاستهای سنتی مالی و تظاهر به اینکه نظام بانکی را
ایمن کردهایم ،در حال راهرفتن در خواب بهسمت آن بحران هستیم».
او اضافه کرد که اگر بانک مرکزی آمریکا  -فدرال رزرو  -نیروی ضربتی
الزم را نداشته باشد برای مقابله با دورانی مشابه ده سال پیش که بحران
وام مســکن و مصادره امالک مردم به وجود آمد ،دچار یک «آخرالزمان
مالی» خواهد شــد .مروین کینگ که قبل از مارک کانری ،رئيس کنونی
بانک مرکزی بریتانیا ،این سمت را بر عهده داشته ،میگوید که در پی رکود
بزرگ در دهه  1930در ایاالت متحده و در جهان ،افکار جدید در دنیای
اقتصاد مطرح شد و تغییرات فکری در اقتصاد به وجود آمد.
کینگ گفت« :هیچ کس نمیتواند شک داشته باشد که ما یک بار
دیگر در حال زندگیکردن در دورانی از آشفتگی سیاسی هستیم .اما در
مقایسه با دوران رکود بزرگ ،ما اصال پایههای افکاری را که سیاستهای
اقتصادی ما را تضعیف کردهاند زیر سئوال نمیبریم .این وضعیت باید
تغییرکند».
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رئيس ســابق بانک مرکزی بریتانیا گفت کــه محیط اقتصادی و
سیاسی جهان بهندرت اینچنین دلهرهآور بوده است ،چنانکه شاهد
جنگ تجاری بین آمریکا و چین ،درگیریهای خیابانی در هنگکنگ
و مشکالت اقتصادهای نوظهور شاخص مثل آرژانتین و ترکیه هستیم
و همچنین تنشهای فزاینده بین فرانسه و آلمان بر سر جهت آینده
یورو و درگیریهای سیاسی بیشازپیش تلخ در داخل آمریکا در زمانی
که رضایتمندی از اینکه آمریکا نقش پلیس جهان را بازی کند در حال
ناپدیدشدن است.
بهگفته کینگ« ،امواج ســطحی دنیای سیاســت ما باعث ایجاد
موجهای عمیق و قویای شــدهاند که ورزش بادهای تغییر در آنها
اجتنابناپذیر به نظر میرســند» .کینگ میگفت که اقتصاد جهان
در تله رشــد اقتصادی پایین گرفتار شده و برنامههای خروج از رکود
ســالهای  2008-9ضعیفتر از برنامههای احیای پس از رکود بزرگ
دهه  1930بوده اســت .او گفت« :بعــد از تورم عظیم ،ثبات عظیم و
رکود عظیم با رشد اقتصادی منفی ،ما وارد دوران توقف عظیم با رشد
اقتصادی صفر شــدهایم .در ســال  ،2013لری اسمیت که وزیر وقت
خزانهداری آمریکا بود مفهوم رشد صفر اقتصادی را به ما معرفی کرد،
یعنی دوران دائمی که رشد اقتصادی بسیار نازل است و بهرههای بسیار
پایین بانکی هم فایدهای نخواهند داشت .دوران کنونی مطمئنا مؤید این
است که ما داریم چنان وضعیتی را تجربه میکنیم».
مدلهــای اســتاندارد و معمــول اقتصــادی در دو حــوزه مهم
سیاســتگذاری اقتصادی بیفایده خواهند بود :در بیرون نگهداشتن
ن آن و نیز آمادهشدن
اقتصادی جهانی از تله رشد اقتصادی بسیار پایی 
برای بحران مالی بعدی .کینگ میگوید که عقل سلیم نشان میدهد
چنین توقف اقتصادیای عمدتا باعث به وجود آمدن عواملی میشود
که نرخ رشد بهرهوری را تضعیف میکند و باعث وخیمتر شدن اوضاع
میشود .اما ما تالش میکنیم دادههایمان را در بستر یک مدل یا تئوری
متداول تفسیر کنیم .شــگفتآور است که این همه مقاومت در برابر
فرضیههایی وجود داشت که نهفقط ایاالت متحده بلکه تمام جهان را
گرفتار رشد صفری کرده که ناشی از رکود در تقاضا است.
بهگفته کینگ ،جهان وارد یک بحران اقتصادی سراسری شد و از
آن با یک الگوی تحریفشده تقاضا و تولید بیرون آمد .گریز دائمی از
تله رشــد کم باعث تخصیص مجدد منابع از یــک ماده اولیه به ماده
دیگر ،از یک حوزه به یک حوزه دیگر و از یک کارخانه به یک کارخانه
دیگر شده است« :سرمایهگذاریهای عظیمی در بخشهایی از اقتصاد
صورت گرفته  -مثال در بخش صادرات چین و آلمان داراییهای تجاری
در سایر اقتصادهای پیشرفته  -اما در بخشهای دیگر سرمایهگذاری
کافی نیست ،مثال در تاسیسات زیربنایی بسیاری از کشورهای غربی.
برای تغییر تخصیص منابع ،چه سرمایه و چه نیروی کار ،ما نیازمند این
خواهیم بود که مجموعهای وسیعتر از صرف مشوقهای پولی را در نظر
داشته باشیم».

ما برای مطالعه روی فقرا زمان گذاشتهایم و در تالشیم این راهحلهای تجربی را در مورد مشکالتی که این گروه با آن روبهرو
هستند اعمال کنیم .به جای تکیه به شهود خودمان یا دیگران ،برای فهم آنچه کارا است و آنچه نیست و دالیل آن آزمایشهای
تصادفی کنترلشده همهجانبه و بزرگمقیاس تدارک میبینیم .ما تنها نیستیم :این جریان در علم اقتصاد اثر گذاشته است.

[ آینده جهان ]

آینده به اقتصادی بهتر نیاز دارد
اگر قصدمان تغییر جدی جهان است باید کارهای بزرگتری کنیم
در سال  2017در یک نظرسنجی در بریتانیا پرسیده شد« :به نظرات کدام
گروه اعتماد بیشتری دارید وقتی درباره موضوعات تخصصی خودشان صحبت
میکنند؟» پرستاران با  84درصد اول شدند .سیاستمداران آخرین گروه بودند.
اقتصاددانان رتبه دوم از انتها را با  25درصد کسب کردند .این کمبود اعتماد
بازتاب این واقعیت اســت که غالبا اجماع نظر اقتصاددانان (اگر وجود داشته
باشد) با دیدگاه شهروندان معمولی متفاوت است.
این مشکلســاز است زیرا سواالت اقتصادی و رویههای اقتصادی اساس
بحران فعلی است .آیا بهواقع مهاجرت معیشت کارگران فقیر را تهدید میکند؟
آیا تجارت جهانی نابرابری را بیشــتر کرده است؟ آیا باید نسبت به پیشرفت
هوش مصنوعی نگران باشیم یا آن را جشن بگیریم؟
اقتصاددانــان درباره این موضوعات بزرگ حرفهــای زیادی دارند :آنها
تاثیرگذاری مهاجرت بر مالیاتها را بررسی میکنند تا ببینند که آیا شرکتها
را دچار رکود میکند .آنها نگرانی طوالنی درباره تجارت میان کشورها دارند.
آنها ســخت کار میکنند که بفهمند چرا برخی کشورها پیشرفت میکنند
و برخی نه .این بدان معنا نیســت که در اختالف نظر میان افکار عمومی و
اقتصاددانان همیشه حق با اقتصاددانان است .ما اقتصاددانان معموال چنان در
مدلها و متدها غرق میشویم که فراموش میکنیم علم جایی تمام شده و
ایدئولوژی آغاز میشود .اما دانش اقتصاد خوب ،میتواند امیدبخش باشد  -تا
زمانی که در تشخیص مشکالت صادق باشیم و راهی برای فهم آنچه درست
کار نمیکند بخواهیم پیدا کنیم و همچنین برای تعریف اینکه چگونه جهان
ما میتواند دوباره گرد هم آید.
برای رســیدن به این اقتصاد خوب ،باید درک کنیم چه چیز اعتماد به
اقتصاددانان را تضعیف کرده است .یک دلیلش وجود تعداد زیادی اقتصاددان
بد اســت .اقتصاددانان خودنما در تلویزیــون و مطبوعات ،با در نظر گرفتن
اســتثنائاتی بســیار مهم ،در درجه اول بهنفع اقتصاد شرکتهای خودشان
صحبت میکنند و اغلب الزم نمیدانند به وزن مخاطبانشان توجه کنند.
بخش دیگر مشکل ،بهخصوص در بریتانیا و ایاالت متحده ،این است که
بیشتر دانش اقتصادی راهیافته به تفکر دولتی مدیون عقاید متعارف است و
قســمت کوچکی از آن توانایی توجه به واقعیتهایی را دارد که با این عقاید
مطابق نیستند .اقتصاددانان معموال به عنوان کسانی دیده میشوند که تکرار
مقــررات ،مالیاتها و هزینههای عمومــی را حفظ میکنند .اما علم اقتصاد
خوب لجاجت کمتری دارد و کمی متفاوت است .این دانش کمتر شبیه به
دانشمندان و بیشتر شبیه به مهندسی و لولهکشی است :مشکالت بزرگ را
به تکههای کوچکتر میشــکند و تالش میکند آنها را با راهکارهای عملی
حل کند  -ترکیبی از شــهود و تئوری ،سعی و خطا .دانش اقتصاد خوب با
تعدادی واقعیت مشکلســاز شروع میکند ،بر اساس چیزهایی که در حال
حاضر از رفتار انسانها میدانیم و تئوریهایی که به کار میآید حدسهایی
میزند ،از دادهها برای آزمودن این حدسها اســتفاده میکند ،هدف خود را
بر اساس مجموعه جدیدی از واقعیتها اصالح میکند و در نهایت ،با کمی
خوششانسی ،به راهحل میرسد .ما برای مطالعه روی فقرا زمان گذاشتهایم
و در تالشــیم این راهحلهای تجربی را در مورد مشــکالتی که این گروه با

آن روبهرو هســتند اعمال کنیم .به جای تکیه به شهود خودمان یا دیگران،
برای فهم آنچه کارا اســت و آنچه نیست و دالیل آن آزمایشهای تصادفی
کنترلشــده همهجانبه و بزرگمقیاس تدارک میبینیم .ما تنها نیســتیم:
این جریان در علم اقتصاد اثر گذاشــته اســت .مرکز تحقیقات سازوکار فقر
عبداللطیف جمال (جیپال) ،شــبکهای که در سال  2013تاسیس کردیم،
 400محقــق عضو و دعوت به همکاری شــده دارد که به اتفاق هم هزاران
پــروژه با موضوعاتی متفاوت از اثر خواب بر کارایی و شــادی گرفته تا نقش
مشوقها برای جمعآوریکنندگان مالیات را به اتمام رسانده یا در حال کار بر
روی آن هستند .این کار برای ایجاد یک تغییر شروع شده است .تا این تاریخ
 400میلیون نفر با رویههایی که وابستگان جیپال موثربودنشان را اثبات کرده
است ،برخورد کردهاند .اگرچه هیچ تک پروژهای پاسخ دقیقی ارائه نمیدهد،
مجموعه آنها با هم به ما کمک میکند از مکانیسم مسبب تداوم فقر درک
بسیار بهتری داشته باشیم .درحالیکه نقطه تاکید ما بیشتر بر کشورهای فقیر
بوده است اما تعداد زیادی اقتصادهای خوب در کشورهایی مانند ایاالت متحده
نیز بودهاند که بررسی آنها به ما کمک کرده است مسائل بزرگی که جامعه ما
توپنجه نرم میکند را روشنتر ببینیم.
با آن دس 
اقتصاددانان تمایل دارند مفهومی برای رفاه برگزینند که معموال بســیار
محدود است  -ترکیبهایی از درآمد و مواد مصرفی .اما ما میدانیم که یک
زندگی کامل نیازمند چیزی بیش از آن است :احترام جامعه ،راحتی خانواده
و دوستان ،شأن ،فراغبال ،رضایت .تمرکز صرفا روی درآمد نمیتواند میانبر
مناسبی باشد  -این همان عینک کج و معوجی است که معموال اقتصاددانان
هوشمندتر را به راه اشتباه و سیاستگذاران را به انتخابهای غلط میکشاند.
با قبول میل عمیق بشر برای کسب شأن و ارتباط انسانی ،گفتوگوهای
بهتری باید آغاز شود .بازگرداندن شأن انسان به مرکزیت خود ظرفیت ایجاد
یک دوبارهاندیشــی تمام و کمال را درباره اولویتهای اقتصادی و روشهای
رفتار جوامع با اعضایشان خصوصا وقتی محتاج هستند ،دارد .خیلی خالصه،
این مســیر باید به ناراضیان بگوید که اقتصاد برای آنها هم هســت و اینکه
اقتصاددانان در بازسازی آنچه باید اتفاق بیافتد مشارکت مفیدی دارند.

در اختالف نظر میان افکار
عمومی و اقتصاددانان
همیشه حق با اقتصاددانان
نیست .ما اقتصاددانان
معموال چنان در مدلها و
متدها غرق میشویم که
فراموش میکنیم علم جایی
تمام شده و ایدئولوژی آغاز
میشود

آبیجیت بنرجی
استر دوفلو
برندگان نوبل اقتصاد 2019

ن
منبع  گاردی 

چرا باید خواند:
محققان اقتصاد همواره
چند قدم جلوتر
از روندهای جاری
اقتصادی پیش میروند
و چشماندازهایی که
ترسیم میکنند در
یهای
سیاستگذار 
کالن اثرگذار است.
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تنها راه نجات از بنبست کنونی اروپا این است که اروپای غربی مذاکرات واقعی
با کشورهای اروپای شرقی صورت بدهد؛ درست شبیه مذاکراتی که بروکسل با
قدرتهای غیراروپایی دارد و به آنها امتیازاتی هم میدهد.

آیندهپژوهی
[ آینده اروپا ]

اتحادی که نصف شد
شکاف بین کشورهای شرق و غرب اروپا دارد به مراحل خطرناکی میرسد

جرمی گالون
استاد سیاست خارجی اتحادیه
اروپا و عضو ارشد شورای
آتالنتیک

ی
منبع  فارن پالس 

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا با کمبود
اهداف مشترک بین
شرق و غرب این
قاره مواجه شده و
این تهدیدی بزرگ
برای آینده است .این
یادداشت توضیح
میدهد که راه حل را
بایدکجاجستجو
کرد.

اتحادیه اروپا هیچگاه مثل امروز پر از انشقاق نبوده است .در هر گوشه از
این قاره ،دولتها با موج اعتراضات مردمی ،اوجگرفتن پوپولیسم ،رایآوردن
احزاب راستگرا ،هجوم مهاجران و دغدغههای اقتصادی مواجهاند و از آن
بدتر اینکه شکاف شرق و غرب اروپا به شکل ترسناکی زیاد شده است.
در ســمت غرب اروپا ،رهبرانی مثل امانوئل ماکرون به رغم مشکالت
داخلی کشورشان هنوز دارند راجع به وحدت اروپا حرف میزنند و برعکس
در شرق اروپا ،رهبرانی مانند ویکتور اوربان در مجارستان روی کار آمدهاند
که چاره دردهای کشورشــان را ناسیونالیسم میدانند و سرچشمه همه
مشکالت کشور را جریان غالب اتحادیه اروپا معرفی میکنند .درواقع آنچه
که ارزشهای سنتی خانواده اروپا را تشکیل میداد روز به روز دارد بیشتر
از هم گسیخته میشود .نکته جالب قضیه اینجاست که هر دو طرف برای
تامین اهداف آیندهشان نیاز دارند که همدیگر را سپر بال کنند.
واقعیت قضیه این اســت که اتحادیه اروپا با شــکافی بسیار عمیقتر
از بازیها و مصلحتهای سیاســی مواجه است .دیدگاه اعضایی که قبل
از ســال  ۲۰۰۴به اتحادیه اروپا پیوســتهاند با کشورهایی که پس از این
تاریخ عضو اتحادیه شــدهاند تفاوت زیادی دارد .دســته اول ،به اتحادیه
اروپا به عنوان ابزاری برای تقویت و مســتحکمکردن قدرتشان در عرصه
جهانی نگاه میکنند اما دسته دوم فکر میکردند اتحادیه اروپا قرار است
نجاتدهندهشان باشد و حاال فهمیدهاند که همان نجاتدهنده دارد باعث
نابودیشان میشود.
این شکاف عمیق که حاال تمام افق سیاسی اروپا را تحت تاثیر خود قرار
داده ،ریشههای تاریخی دارد .علت شکلگیری اتحادیه اروپا در دهههای
پس از جنگ جهانی دوم اصوال این بود که کشورهای غرب اروپا که خود
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را سردمدار تمدن میدانستند ،خطر کمرنگشدن نقششان در جهان را به
وضوح حس میکردند .آنها میدانستند که در دنیایی که با این سرعت دارد
تغییر میکند ،باید قدرت جمعی خود را باال ببرند.
اما علت پیوســتن کشــورهای اروپای مرکزی و شرقی به این اتحاد،
زمینههــای کامال متفاوتی داشــت .این کشــورها در دوران جنگهای
جهانی و پس از آن ،از سلطه نازیها و شوروی درد کشیده بودند و دیگر
نمیخواستند آنطور زندگی کنند و اتحادیه اروپا برای آنها عامل تضمین
امنیت و ثبات و رسیدن به توسعه اقتصادی بود .حاال اما دیدگاه آنها فرق
کرده .اروپای شرقیها حاال معتقدند که اروپای غربیها فقط دارند نظرات
خودشان را بر بقیه اعضا تحمیل میکنند و به نوعی با بقیه مثل شهروند
درجه دو برخورد میشود.
در عین حال یکی از تهدیدهای وجودی کشــورهای اروپای شرقی از
بابت عضویت در اتحادیه اروپا ،مهاجرت شــدید جوانان از اروپای شرقی
به غربی برای کار بوده اســت .مثال از ســال  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۵حدود ۳.۴
میلیون جوان رومانیایی از این کشــور مهاجــرت کردند و این یعنی ۱۷
درصد از جمعیت رومانی .کشورهای اروپای شرقی اکثرا کوچک و کمتر
توسعهیافتهاند و از اینکه آیندهای نداشته باشند میهراسند .حاال همین
همیشگی از بینرفتن ملل اروپای
مرزهای آزاد اتحادیه اروپا دارد کابوس
ِ
ِ
ناسیونالیست اکثر
شرقی را برای آنها زنده میکند .در این میان ،رهبران
کشورهای اروپای شرقی که خاطره بدی از دوران کمونیسم دارند ،اتحادیه
اروپا را تکراری از آن دوران قلمداد میکنند و معتقدند که قدرت اتحادیه
اروپا نیز در آینده به ضررشان تمام خواهد شد.
اگر رهبران غرب اروپا به عمق این شــکاف بین شرق و غرب اتحادیه
پی نبرند و آن را جدی نگیرند ،آیندهای که برای اتحادیه اروپا در ذهنشان
پروراندهاند هم عملی نخواهد شد .درواقع اروپای غربی االن باید بداند که
تنها راه نجات از بنبست کنونی این است که مذاکرات واقعی با کشورهای
اروپای شرقی و رهبران آنها هم صورت بدهد؛ درست شبیه مذاکراتی که
بروکســل با قدرتهای غیراروپایی دارد و به آنها امتیازاتی هم میدهد.
درواقع اروپای غربی دوباره نیاز دارد که متحد پیدا کند و چه جایی بهتر
از اروپای شرقی؟ در این راه ،استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی عظیم
کشورهای غرب اروپا اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر ،پروژههایی نیز در اتحادیه اروپا مطرح شده که در آینده
قطعا باعث اتحاد بیشتر بین کشورهای عضو خواهد شد .یکی از آنها ایجاد
ارتش اروپاست که رهبران مختلف اروپایی  -از ماکرون گرفته تا اوربان -با
آن موافقاند.
رهبران کشورهای قدرتمند غرب اروپا مدتهاست که تنوع اروپایی را
کلید قدرت این اتحادیه میخوانند اما عمال این اعتقاد را پیاده نکردهاند.
شاید وقتش رسیده که دیگر همهچیز از مرحله حرف به عمل برسد .اگر
اتحادیه اروپا نخواهد که هر روز با یک برگزیت جدید و دردســرهای آن
مواجه شود ،قاعدتا باید دردسر گوشدادن به خواستههای کشورهای شرق
اروپا را به جان بخرد.

از زمان قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان سعودی در استانبول ،دونالد ترامپ مجبور شده به
شکلهای مختلف از همکاری خودش با ریاض دفاع کند یا حداقل دائم موضوع را برای کنگره و گاهی
هم مردم آمریکا توضیح دهد.

[ آینده آسیای غربی ]

در مراحل اول رفاقت روسیه و عربستان چه میگذرد؟
دو کشور با وجود سایه سنگین آمریکا دنبال گسترش همکاریهای تجاری هستند
همین چند وقت پیش ،والدیمیر پوتین رئيسجمهور روسیه برای
اولین بار در دوازده ســال اخیر به عربستان سعودی سفر کرد و اهمیت
موضوعاتی که میتوانست بین طرفین مطرح باشد از چشم صاحبنظران
دور نماند :از نقشآفرینی هر دو کشور در سوریه گرفته تا تنش بین تهران
و ریاض و رقابت روسیه با آمریکا برای نفوذ بیشتر در منطقه.
اصوال در مناسباتی که روسیه و عربستان دنبال میکنند ،سایه آمریکا
به وضوح دیده میشود .از زمان قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان
سعودی در استانبول ،دونالد ترامپ مجبور شده به شکلهای مختلف از
همکاری خودش با ریاض دفاع کند یا حداقل دائم موضوع را برای کنگره
و گاهــی هم مردم آمریکا توضیح دهد .بهانه ترامپ این اســت که اگر
آمریکا مناسباتش با عربستان سعودی را محدود کند ،روسیه خیلی سریع
جایش را خواهد گرفت و همکاریهای گسترده نظامی و تکنولوژیکی با
عربســتان را کلید خواهد زد و نقش خودش را در خاورمیانه گسترش
خواهد داد .بهانه بعدی هم این است که اگر آمریکا به عربستان سعودی
ســاح نفروشد ،عربستان سراغ چین خواهد رفت و سالح مورد نظرش
را خریداری خواهد کرد .از آنجا که رســانههای امریکا در ساختن چهره
منفی از روسیه و چین پیشرفت زیادی داشتهاند ،این استداللها تا حدی
مورد قبول قرار گرفتهاند.
این روزها اما بحث مناسبات روسیه با عربستان سعودی جنبههای
دیگری هم دارد .در چهار ســال اخیر ،مناسبات دو کشور در دو کلمه
خالصه شــده است :سرمایهگذاری و نفت .کشورهایی مثل عربستان و
برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس حاال فهمیدهاند که آن دورانی
که میتوانستند سیاست جهانی را از طریق قیمت نفت تحت تاثیر قرار
بدهند دیگر ســپری شــده و به همین خاطر ،به دنبال تنوعبخشی در
متحدان خود هســتند .یکی از راهها ،برقراری همکاری بین کشورهای
صادرکننده نفت  -عضو و غیرعضو در سازمان اوپک -است که تجربهاش
قبال هم در مواضع مشــترک روسیه و عربستان برای پایین نگه داشتن
تولید نفت دیده شده بود.
یک بخش دیگر از همکاری روســیه با عربســتان ســعودی هم به
ســرمایهگذاری برمیگردد .در سال  ۲۰۱۵و در جریان سفر محمد بن
ســلمان به روسیه ،توافقی بین صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه
و صندوق ثروت سعودی حاصل شد که بر مبنایش قرار بود ده میلیارد
دالر سرمایهگذاری در اقتصاد روسیه صورت بگیر د توافقات بعدی بین دو
کشور هم حاکی از سرمایهگذاری در حوزه انرژی و تکنولوژی بود .اما تنها
 ۲.۵میلیارد دالر از این وعده عملی شــد و در مجموع سی پروژه کلید
خوردند که با توافق اولیه فاصله زیادی داشت .یکی از استداللهایی که در
خصوص چنین ضعفی مطرح شد این بود که سرمایهگذاران کشورهای
عربــی حوزه خلیج فارس اصوال دیدگاههــای محافظهکارانهای دارند و
احساس نمیکنند که بازار روسیه میتواند سود زیادی به آنها برساند.
با این وجود ،آماری که از سالهای گذشته موجود است نشان میدهد
گردش تجارت بین روسیه و عربستان سعودی در سال  ۲۰۰۵تنها ۲۳۵

میلیــون دالر بود اما در ســال  ۲۰۱۲به یک میلیارد دالر رســید و در
سالهای بعدی به خاطر افول قیمت نفت ،کاهش پیدا کرد .حاال اما دو
کشور برنامهشان این است که این رقم را تا سال  ۲۰۲۴به  ۵میلیارد دالر
برسانند و تا سال  ۲۰۳۰حتی آن را دو برابر کنند.
حاال دوباره به بحث مناســبات آمریکا و عربستان سعودی و هراس
واشــینگتن از مناسبات ریاض و مســکو برگردیم .گردش تجاری بین
آمریکا و عربســتان تقریبا  ۵۰میلیارد دالر اســت و مناسبات روسیه و
عربستان اصال به پای آن نمیرسد .با این وجود ،برنامه روسیه این است
که معامالتش با عربســتان را به خصوص در حوزه صادرات محصوالت
کشاورزی و تســلیحات به تدریج افزایش بدهد .عربستان سعودی در
حال حاضر بزرگترین واردکننده محصوالت کشاورزی در منطقه است
و ساالنه  ۲۰میلیارد دالر محصول وارد میکند .روسیه االن بزرگترین
صادرکننده جو به عربستان است ولی میخواهد صادرات گندم ،گوشت،
محصوالت لبنی و شیرینی به عربستان را هم گسترش بدهد .گسترش
این نوع از صادرات احتماال در سالهای آینده راحتتر خواهد شد؛ مضاف
بر اینکه در هر دیدار رسمی بین سران دو کشور توافقهای جدیدی برای
خرید تسلیحات مختلف از روسیه هم به امضا میرسد .بنابراین همکاری
بین آنها ظاهرا در حال گسترش است.
در مجموع ،به نظر میرســد هدف روسیه در گسترش مناسبات با
عربستان ،فعال این باشد که راه تجارت هموار شود و در مقابل ،عربستان
سعودی و برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس هم دنبال این هستند
که تنوع بیشــتری به شرکای تجاری خود بدهند .روسیه در آینده قادر
خواهد بود از این مناسبات تجاری به سمت مناسبات گستردهتر سیاسی
هم حرکت کند و این برای آمریکا خبر خوشی نیست ،اما باید دید خود
عربستان هم چطور این همکاری را گسترش خواهد داد و از روسیه در
منطقه چه انتظاری خواهد داشت.

روسیه االن بزرگترین
صادرکننده جو به عربستان
است ولی میخواهد صادرات
گندم ،گوشت ،محصوالت
لبنی و شیرینی به عربستان
را هم گسترش بدهد.

منبع  مسکو تایم ز

چرا باید خواند:
این گزارش توضیح
میدهد که چرا
روسیه میخواهد به
عربستانمحصوالت
کشاورزی و تسلیحات
بفروشد و چرا آمریکا
از این بابت نگران است.
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شاید قتل جمال خاشقجی توسط عربستان و رسانهای شدن آن باعث شد که بعضی
دولتها یا شرکتهای غربی درباره مناسبات یا معامالتشان با دولت عربستان
تجدیدنظر کنند اما خیلیهای دیگر سرمایه عربستان را پس نزدهاند

آیندهپژوهی
[ آینده عربستان سعودی ]

پول آرامکو در آمریکا
نگاهی به عطش عربستان به مسائل بیربط به نفت
س
منبع  ووک 

چرا باید خواند:
عربستانسعودی
میخواهد از نفت عبور
کند و خودش را به
جاهای بهتری برساند.
این گزارش توضیح
میدهد که این کشور
چه بیسروصدا دارد
وارد حوزههای جدید
یشود.
م 

بن سلمان در دیدار
با سران گوگل
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از سالها پیش گفته میشد که عربستان سعودی به دنبال آن
است که وارد بازار تکنولوژی و استارتآپهای سیلیکون ولی شود.
نزدیکترین و عظیمترین منبع هم مشخص بود :آرامکو.
مشکل بزرگ عربستان این بود که پول آرامکو دقیقا قابل خرجکردن
نبود .در گذشته گفته میشد که آرامکو پرسوددترین شرکت جهان
است و ارزشی برابر دو تریلیون دالر دارد .اما اخیرا با عرضه اولیه سهام
این شرکت مشخص شد که ارزش شرکت پایینتر بوده .با این حال،
اکنون پول زیادی در دســت عربستان است که میتواند آن را برای
سرمایهگذاری عظیم در ســیلیکون ولی خرج کند .این باعث شده
مخالفان نفوذ عربستان در اقتصاد آمریکا گوشهایشان تیز شود.
البته بخش عظیم پولی که از عرضه اولیه آرامکو به دست آمده ،روانه
صندوق ثروت سعودی شده که ادعا میشود برای سرمایهگذاریهای
عمومی از آن اســتفاده خواهد شد .طرفداران این ایده میگویند این
صندوق برای تنوعبخشــی به اقتصاد نفتی عربستان سعودی به کار
خواهد رفت و اقتصاد پویاتر و مدرنتری خواهد ساخت.
اما ماجرای عطش عربستان در عرصه استارتآپهای سیلیکون
ولی چیست؟ عربستان مدتی است که بی سر و صدا وارد این عرصه
شده و در شرکتهای مهمی مثل اوبر سرمایهگذاری کرده ،هرچند
که اســتارتآپهای بینام و نشانتر هم سرمایه عربستان را جذب
کردهاند .عربســتان همچنین در شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری
پرریسک (ونچر کپیتال) هم سرمایهگذاری کرده که مهمترین آنها
ویژنفاند بوده ،یعنی جنجالیترین سرمایهگذار در سیلیکون ولی.
اسم بعضی از این شرکتهای مدرن آمریکایی را حتما شنیدهاید:
وی ورک ،فلکسپورت ،اسلک ،مپ باکس ،دور دش .نقطه مشترک
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همه اینها  -جدا از ظاهر شــدن اسمشــان در اخبار نوآورانه عرصه
تکنولوژی -این اســت که ویژن فاند در آنها ســرمایهگذاری کرده.
بگذارید کمی بیشتر توضیح دهیم .ویژن فاند متعلق به سافت بانک
است و سافت بانک یک هلدینگ ژاپنی است .سافت بانک در سالهای
اخیر باالی صد میلیارد دالر در سیلیکون ولی سرمایهگذاری کرده و
ماسا سون رئيس آن حتی به صورت انفرادی با روسای استارتآپها
و شرکتهای تکنولوژیک دیدار و گفتوگو میکند.
اکثر این شــرکتها ،یونیکورنهایی هستند که در عرصه هوش
ن به
مصنوعی و تکنولوژیهای پیشرفته دیگر کار میکنند( .یونیکور 
معنی اسب تک شاخ به استارتآپهایی با ارزش باالی یک میلیارد
دالر اطالق میشود) .عرصه هوش مصنوعی درواقع جایی است که
آینــده تمام صنایع و هر چیز دیگــر در جهان را تغییر خواهد داد،
از خودرو گرفته تا درمان و امالک .ســرمایهگذاری در این عرصه به
معنای بهدستگرفتن کنترل آینده است.
اما آنچه که چندان در رابطه با ســافت بانک گفته نمیشود این
است که یکی از سرمایهگذاران اصلی آن ،دولت عربستان سعودی و
صندوق سرمایه عمومی آن است .درمقابل ،سافت بانک هم مراودات
مختلفی با عربستان دارد و مثال پروژه عظیم نیروگاههای خورشیدی
در عربستان را ساپورت میکند .تازه همه اینها پیش از عرضه اولیه
آرامکو بود .حاال پول زیادی در دست عربستان است تا در هر شرکتی
در سیلیکون ولی سرمایهگذاری کند و حتی گفته میشود عربستان
ترجیح میدهد یک شرکت سرمایهگذاری ریسک باال برای خودش
در سیلیکون ولی تاسیس کند.
شاید قتل جمال خاشقجی توسط عربستان و رسانهای شدن آن
باعث شد که بعضی دولتها یا شرکتهای غربی درباره مناسبات یا
معامالتشان با دولت عربستان تجدید نظر کنند اما عمال خیلیهای
دیگــر به راهشــان ادامه دادنــد .مثال چهرههای معــروف عرصه
شرکتهای تکنولوژیک آمریکا در کنفرانس ریاض حاضر نشدند اما
سرمایه عربستان را هم پس نزدند.
در این میان ،عربســتان سعودی تالش کرده که بیشترین پول
را برای ســرمایهگذاری در استارتآپهای سیلیکون ولی جور کند
و حتــی در صورت لزوم ،راههایی غیر از آرامکو را هم در نظر بگیرد.
این کار مثال با فروش ســهام صندوق سرمایه عمومی عربستان (به
ریاست بن سلمان) در شرکت پتروشیمی دولتی سابیک انجام گرفت
و  ۷۰میلیارد دالر از آن محل به دست آمد که البته تا سال ۲۰۲۵
به تدریج ارائه خواهد شد.
در این میان ،بحث اکثر مخالفان نفوذ عربستان سعودی در عرصه
تکنولوژی آمریکا این نیست که پول از چه راهی و با چه ابزاری وارد
سیلیکون ولی خواهد شد .پیش از عربستان هم کشوری مثل نروژ
صندوقی مشابه عربستان را داشته و پول سوختهای فسیلی را در
آن گذاشته و بر اساسش ،استراتژی تنوعبخشی در سرمایهگذاری را
به خصوص در حوزههایی مانند زیرســاختها پیش برده .اما کسی
نگران نفوذ نروژ در عرصه استارتآپهای تکنولوژیک نیست یا حتی
روند خرجشدن این پول را دنبال نمیکند ،در حالی که این مسئله
در مورد عربستان صورت متفاوتی به خودش میگیرد .حاال خیلیها
میخواهند بدانند عربستان سعودی در تالش است آینده خودش را
چگونه از طریق استارتآپهای تکنولوژیک و هوش مصنوعی تغییر
دهد و اقتصاد کشوری مثل آمریکا از این سرمایهگذاری چه تاثیری
خواهد گرفت .سوال بجایی هم هست.

تنش بر سر استفاده از آب رودخانهها از قرنها پیش در اطراف
رودهای نیل ،آمازون ،میکونگ و دانوب وجود داشته .اما
دادن این مناقشات در حال افزایش است.
شدت و میزان رخ ِ

[ آینده آب ]

لوکس و جنگساز
نگاهی به علل تشدید تنشهای آبی تا سال ۲۰۳۰
شاخصهای آلودگی هوا و آب و محیط زیست در نقاط زیادی
از دنیا به خصوص در شهرهای بزرگ دنیا این روزها دارد وضعیت
فاجعهآمیزی را نشان میدهد و هرکسی در جهان دارد مسئولیت
این وضع را به گردن دیگران میاندازد .اما آنچه که در همین میان،
پتانسیل تبدیلشدن به یک بحران گسترده دیگر را دارد ،نبرد بر
سر آب است .این نبرد در آینده نزدیک چه تغییراتی در زندگی ما
ایجاد خواهد کرد؟
همیشه این را شنیدهایم که ما روی سیاره آبی زندگی میکنیم،
سیارهای که وقتی از فضا نگاهش کنید حجم زیادی اقیانوس و رود
و دریا را به نمایش خواهد گذاشــت .اما واقعیت این است که تنها
سه درصد از کل آب روی سیاره ما آب تازه و قابل آشامیدن است
و از همان میان هم ،بخش زیادی غیرقابل دسترســی است چون
در یخچالهای طبیعی حبس شده .از سال  ۱۹۶۰تاکنون ،میزان
سرانه آب تازه قابل دسترسی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده .با
این ترتیب ،تقریبا چهل درصد از جمعیت جهان با مشکل کمبود
آب مواجهاند .وقتی به سال  ۲۰۳۰میالدی برسیم ،تقاضا برای آب
به میزان چهل درصد بیشتر از عرضه آن خواهد بود.
ب جهان از جاهایی تامین میشود
در این میان ،دو ســوم از آ 
که در محل تالقی مرزهای کشــوری قرار دارند و تنش فزایندهای
بر ســر استفاده از آنها در میان کشــورهای مختلف وجود دارد و
معاهدات بینالمللی در این خصوص هم مشکل را حل نکردهاند.
مثال چین ،هند و بنگالدش تنش شــدیدی بر ســر اســتفاده از
رودخانه براهماپوترا دارند و ساخت سد روی رودخانه نیل توسط
اتیوپی باعث باال گرفتن خشم مصر شده .اما این تازه اول ماجراست.
درگیری بر ســر آب در میان مناطق شهری و روستایی ،در میان
مصرفکنندگان شهری و صنعتی و کشاورزی مهمترین تنشهای
آینده را تشکیل میدهد.
درواقع تنش بر سر اســتفاده از آب رودخانهها از قرنها پیش
در اطراف رودهای نیل ،آمازون ،میکونگ و دانوب وجود داشــته.
دادن این مناقشات در حال افزایش است؛ به
اما شدت و میزان رخ ِ
خصــوص با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی باعث تغییر الگوهای
بارندگی و بروز خشکســالی و سیل بیشتر شده است .از آن بدتر
اینکه هر چــه پیش میرویم آلودگی آبها بــر اثر آالیندههای
صنعتی به شدت باال میرود .همچنین بخش کشاورزی به شدت
از معضــل آب لطمه دیــده .این بخش ،هفتــاد درصد از مصرف
آب در جهان را به خود اختصاص داده؛ رقمی که در کشــورهای
توســعهنیافته حتی به  ۹۰درصد هم میرسد .از سوی دیگر ،حاال
وقتی میشنویم که شهری مثل کیپ تاون در آفریقای جنوبی کال
بیآب شــده و شهرهایی مثل مکزیکوسیتی هم در آستانه همین
وضع هستند ،خیلی تعجب نمیکنیم.
در این میان ،سبک زندگی در بسیاری از کشورهای جهان اصال با

شــرایط آب و هوایی امروزی دنیا تطبیق ندارد و اسرافکاری عظیمی
در آنها نسبت به منابع آب صورت میگیرد .بخشی از این اسراف برای
همگان آشکار است اما درمورد بخش دیگری از آن حتی آگاهی زیادی
هم وجود ندارد .مثال اینکه عموم تصور میکنند کاشت برنج هدردهنده
آب اســت ،در حالی که تولید یک کیلو گوشت گاو پنج برابر بیشتر از
تولید یک کیلو برنج و  ۱۳۰برابر بیشتر از تولید یک کیلو سیبزمینی
به آب نیاز دارد .به نظر نمیرســد کــه در آینده نزدیک عزمی جدی
برای تغییر سبک زندگی در کشورهای پیشرفته هم وجود داشته باشد.
شرکتهای بزرگ از این کشورها حتی موضع بدتری را پیش گرفتهاند
و به دنبال دستیابی به منابع آب در کشورهای کمدرآمد و توسعهنیافته
به خصوص در آفریقا هستند .این شرکتها در تالشند اراضی بزرگی
را در آفریقا و آســیا که پر از رودخانه و منابع آب زیرزمینی هســتند
در اختیار بگیرند .تنش در این خصوص حتی به جایی رســیده که در
داخل برخی کشــورها و ایالتها ،خانوادههای ثروتمند و زمیندار هم
نهایت تالش خود را برای محرومکردن سایر مردم منطقه از منابع آب
موجود به کار میگیرند .این وضعیتی است که در کشورهایی در آسیای
مرکزی ،شبه قاره هند و آفریقا مشاهده شده است .مجموعه این شرایط
باعث شده که آب به کاالیی لوکس بدل شود.
جامعه بینالمللی شــاید موفق شود تا مدتی دیگر هم خودش
را گــول بزند و وانمود کند که از این مســائل خبر ندارد .اما آتش
تنشها بر سر منابع آب خیلی زود گریبان همه کشورها و دولتها
را خواهد گرفــت و هروقت برای کنترل مصرف بیرویه و دخالت
خارجی در اســتفاده از منابع آب وارد عمل شــویم باز خیلی دیر
نیست.

پ
منبع  نیو یورو 

چرا باید خواند:
تنشها در سطوح
ملیوبینالمللیبر
سر منابع آب طوری
باال گرفته که دیگر
نمیتوان مسئله را
نادیده گرفت .این
گزارش توضیح میدهد
که چرا دیگر جایی
برای گولزدن خودمان
در این خصوص باقی
نمانده.
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احتمالش میرود هنگكنگ به عنوان یک مرکز مالی و تجاری مهم ،حتی افولی
بدتر از دوران بحران مالی سال  ۲۰۰۸و بحران شیوع بیماری سارس در سال
 ۲۰۰۳را تجربه کند.

آیندهپژوهی
[ ویژه ] ۲۰۲۰

کشورهایی که راکد میشوند

فوربز اقتصاد این کشورها را در سال  ۲۰۲۰نزدیک به رکود میبیند
رکود در بخش تولید صنعتی در انگلیس دیده میشود و سرمایهگذاریها
هم به شدت پایین آمده .همچنین ناشفافبودن وضعیت برگزیت دارد بازار
را سردرگمتر میکند .در برخی بخشها رشد همچنان ادامه دارد اما عدم
تعادلی که وضع نامطمئن کنونی در اقتصاد انگلیس به وجود آورده ،ممکن
است به عاملی جدی برای ورود این کشور به رکود بدل شود.

اقتصاد هنگ کنگ بعد از
اعتراضات ماههای اخیر وارد
رکود شد.

چرا باید خواند:
شرایط مساعد برای
ورود به رکود در بعضی
کشورهای دنیا اخیرا
زیاد دیده شده .اینجا
بررسی وضعیت پنج
مورد از کاندیداهای
رکود را میخوانید.

در میان ُکندی رشد اقتصاد جهان و در شرایطی که بانکهای مرکزی
دارند نرخ بهره را کاهش میدهند و حتی به صفر یا زیر آن میرسانند تا
اقتصاد کشورها را به جلو هل بدهند ،چند کشور در جهان به وضوح دارند
به سمت رکود پیش میروند.
JJهنگکنگ
هنگكنگ البته کشــور نیست ،اما از آنجا که اعتراضات اخیر در این
شهر باعث شده اقتصاد آن شرایطی متفاوت از چین را تجربه کند ،آن را
جدا بررسی میکنیم .شهروندان هنگكنگ بعد از ماهها اعتراض خیابانی
هنوز به اهداف خود نرسیدهاند اما این اعتراضها ضربه سنگینی به اقتصاد
هنگكنــگ زده و رکود به وجود آورده ،به طوری که اقتصاد هنگكنگ
در ســه ماهه سوم سال به میزان  ۳.۲درصد کوچک شد .بخشهایی که
سنگینترین ضربه را دریافت کردند ،گردشگری و خردهفروشی هستند
اما بخشهای دیگر هم از ضرر شــدید مصون نبودهاند .این اولین بار در
ده سال اخیر است که هنگكنگ رکود را تجربه کرده و اعداد و ارقام هم
حاکی از وخامت اوضاع دارند .تحلیلگران هشــدار دادهاند که احتمالش
مــیرود هنگكنگ به عنوان یک مرکز مالی و تجاری مهم ،حتی افولی
بدتر از دوران بحران مالی سالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹و بحران شیوع بیماری
سارس در سال  ۲۰۰۳را تجربه کند.
JJانگلیس
مدتهای مدید اســت که عدم قطعیت و نامشخصبودن اوضاع به
کلمات کلیدی در مورد وضعیت پسا-برگزیت انگلیس بدل شده .معلوم
نیســت با جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا چه رخ میدهد و بر اثر همین
وضع ،اقتصاد انگلیس برای اولین بار از سال  ۲۰۱۲به بعد ،کوچک شده.
اگر انگلیس و اتحادیه اروپا در مورد شرایط برگزیت به توافق نرسند انگلیس
حتما وارد رکود خواهد شد .در عین حال ،نشانههای واضحی از ضعف و
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JJآلمان
بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا مدتی اســت که در آستانه رکود قرار
دارد .علتش کوچکشــدن بخش تولید است که مدتها ادامه داشته و
البته کاهش فروش خودرو به دالیل مختلف هم به این وضع دامن زده.
بعضی تحلیلگران میگویند آلمان خیلی به رکود نزدیک بوده اما توانسته
خــودش را از پرتگاه نجات بدهد .با این وجود ،حتی همین تحلیلگران
هم معتقدند که وضعیت اقتصادی آلمان شکننده شده و رشد آن ناکافی
است .حتی افق آینده هم نشانی از رشد پرقدرت را برای اقتصاد آلمان به
یگذارد.
نمایشنم 
JJایتالیا
ایتالیا که چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست ،از نیمه دوم سال
 ۲۰۱۸عمال وارد رکود شــده بــود و با چالشهای بزرگ اقتصادی مثل
کاهش تولید ،افزایش نرخ بیکاری ،بدهیهای نجومی و بیثباتی سیاسی
مواجه است و بعید است به این زودیها از شر آنها خالص شود .از همه
بدتر اینکه درگیریهای ایتالیا با اتحادیه اروپا در خصوص کسری بودجه
ادامه دارد و این مسئله بیشتر به اقتصاد ایتالیا لطمه زده است.
JJچین
اقتصاد چین در میان جنگ تجاری با آمریکا ضربات سختی خورده .بر
اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،چین که دومین اقتصاد بزرگ
دنیاســت در سال  ۲۰۲۰تنها  ۵.۸درصد رشد را تجربه خواهد کرد .این
در حالی اســت که رشد اقتصاد چین در سال  ۲۰۱۸میالدی  ۶.۶درصد
بود و در سال  ۲۰۱۹هم احتماال رشد  ۶.۱درصدی داشته .البته یک نکته
وجود دارد :اقتصاد چین حتی پیش از آن که دونالد ترامپ جنگ تجاری
آهستگی رشد شده بود .یک علتش این
علیه چین را راه بیندازد هم دچار
ِ
بود که دولت میخواست بدهیهایش را پایین بیاورد و استراتژی ایجاد
صنایع صادراتمحور را دنبال کند .اما اوضاع برای مصرفکنندگان چینی
در همین فاصله رو به وخامت رفت و حاال هم ایجاد تعادل خیلی سختتر
از گذشــته است .دولت چین همچنین مالیاتها را پایین آورده تا مردم
بتوانند بیشتر پول خرج کنند و رشد اقتصادی تقویت شود .اما همین اقدام
باعث شده که درآمدهای محلی دولتی به شدت پایین بیاید و بدهیها باال
برود .با وجود تمام اینها ،به نظر نمیرسد که اقتصاد چین در حال ورود به
رکود باشد .فقط الزم است که آهستگی رشد اقتصاد این کشور و علل آن
را همچنان دنبال کنیم.

برخالف کشورهای غربی و چین ،برخی کشورهای آسیایی از جمله
فیلیپین ،اندونزی و ویتنام در سالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰رشد اقتصادی
بین پنج تا هفت درصد را تجربه خواهند کرد.

[ ویژه ] ۲۰۲۰

ِ
رشد بربادرفته
آیا اقتصاد جهان به لبه پرتگاه نزدیک میشود؟
زمانی چارلز دیکنز اول رمانش مینوشــت« :بهترین زمان بود و
بدترین دوران» .اما در توصیف وضع امروزی اقتصاد جهان تنها چیزی
که ما میتوانیم بگوییم این است :چالشبرانگیزترین زمان .آمار اخیر
نشان میدهد که رشــد اقتصاد جهان رو به کاهش است و در سال
 ۲۰۲۰به  ۲.۷درصد خواهد رســید .این رقم در سال  ۲۰۱۹میالدی
سه درصد و در سال قبل از آن  ۳.۸درصد بود .این روند کاهشی یک
سری علت مشخص دارد که مهمترینش جنگ تجاری آمریکا با چین
و اتحادیه اروپاست .تاثیر جنگهای تجاری آن قدر باالست که تجارت
جهانی از رشد عادی سه درصدی خود خارج شده و انتظار میرود که
در دو سال آینده تنها یک درصد رشد را شاهد باشد.
اما جنگهای تجاری تنها علت بروز این وضع نیست .بیثباتیهای
سیاسی در هر گوشه جهان دارد ضربه جدیدی به اقتصاد جهانی وارد
میکند .از برگزیت گرفته تا استیضاح احتمالی ترامپ ،از ناآرامیها در
هنگکنگ گرفته تا اعتراضات در شیلی ،همه جا اعتماد سرمایهگذاران
دارد هر روز کاهش مییابد.
خود آمریکا را در نظر بگیرید .رشــد اقتصادی این کشور در سال
 ۲۰۱۹حدود  ۲.۴درصد بوده ولی تا ســال  ،۲۰۲۰این رقم باز کمتر
خواهد شد و به  ۲.۱خواهد رسید .علتش این است که سیاست کاهش
مالیاتها که از سال  ۲۰۱۷توسط ترامپ اعمال شد ،دیگر دارد تاثیر
گ تجاری ترامپ علیه چین هم دارد
خودش را از دست میدهد .جن 
مصرفکننده آمریکایی را تحت فشــار قرار میدهد چون تعرفههای
آمریکا به این معنی است که خردهفروشی کاالهای چینی هم با قیمت
باالتری در آمریکا انجام میشود.
از سوی دیگر ،تاثیر جنگ تجاری بر چین هم کامال واضح است.
علتش این است که اقتصاد چین حاال دارد از یک اقتصاد صادراتمحور
به سمت یک اقتصاد مصرفمحور حرکت میکند ،یعنی خالیی که از
بابت کاهش تقاضا برای کاالهای چینی در بازارهای خارجی احساس
میشود ،قرار است با افزایش مصرف داخلی پر شود .اقتصاد چین بر
این مبنا باید یک دوره گذار را بگذراند که خالی از مانع هم نخواهد بود.
در آن سوی دیگر جهان هم اتحادیه اروپا را داریم که رشدش تقریبا
بیحرکت مانده و به شــکل الکپشتی از  ۱.۲درصد در سال ۲۰۱۹
قرار اســت به  ۱.۴درصد در سال  ۲۰۲۰برسد .در میان اقتصادهای
بزرگتر اتحادیه اروپا ،اسپانیا نرخ رشد سریعتری خواهد داشت ،یعنی
 ۲.۲درصد در سال  ۲۰۱۹و  ۱.۸درصد در سال  ۲۰۲۰میالدی.
در قلب دردسرهای اقتصادی اروپا ،مسئله کاهش تولید خودرو قرار
دارد .تولید خودرو ،کامیون و زنجیره تامین قطعات آنها تشکیلدهنده
بخش اعظم بازده صنعتی اتحادیه اروپا بوده است .اما برای اولین بار
در دهه اخیر ،تقاضای خودرو به میزان سه درصد کاهش نشان داده
و علت اصلیاش هم اقبال عمومی به سرویسهای خودرو اشتراکی یا
تاکسیهای آنالین بوده است .همچنین اقبال عمومی به خودروهای
برقی بیشتر از گذشته شده است.

در این میان ،به نظر میرســد که جنگ تجاری دارد به شــکلی
متفــاوت حتی اتحادیه اروپا را نیز تحــت تاثیر قرار میدهد .یکی از
کشورهایی که این تاثیر را احساس میکند اسپانیا است که مهمترین
مقصد صادراتش در خارج از اتحادیه اروپا ،خود آمریکا بوده است.
در آن سوی جهان اما برخی اقتصادهای بازار نوظهور مثل فیلیپین
وضع خوبی را تجربه خواهند کرد .فیلیپین در کنار کشورهایی مثل
اندونزی و ویتنام در ســالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰رشد اقتصادی بین
پنج تا هفت درصد را تجربه خواهد کرد .در کشوری مانند فیلیپین،
شاخصهای اقتصادی باثبات هستند و بنابراین میتوان قبول کرد که
اقتصاد این کشور رشد زیادی داشته باشد .نرخ تورم حدود  ۱.۷درصد
است ،کسری بودجه جاری بالغ بر  ۲.۴درصد از تولید ناخالص داخلی
است و نرخ بیکاری حدود  ۵.۴درصد است .چنین ارقامی حاکی از آن
است که اقتصاد کشور وضعیت سالمی دارد ،هرچند که با ضعفهایی
مثل کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی مواجه است که آن هم از
عدم ثبات قوانین مالیاتی و حقوقی ناشی شده است.
یشویم که
با تمام این اوصاف ،ما در شــرایطی وارد سال  ۲۰۲۰م 
اقتصاد جهان مجبور است واقعیتهای جدیدی را بپذیرد .واقعیتهایی
مانند تغییرات آب و هوایی ،پیشرفت روبوتیکز و اتوماسیون ،نوآوری در
خدمات و تولید و هزاران واقعیت امروزی دیگر باعث شده که اوضاع
اقتصاد جهان بیش از همیشه با سرعت تغییر کند .این تغییرات درواقع
به اختالل در نظم سابق اقتصاد جهانی منجر شدهاند و انتظار میرود
که در آینده حتی این اختالل بیشتر هم بشود ،به خصوص با توجه به
اینکه بیثباتیهای سیاسی در نقاط مختلف دنیا هم هرلحظه میتواند
ورق را برگرداند و شرایط جدیدی ایجاد کند.

د
منبع  بیزینس ورل 

چرا باید خواند:
اقتصاد جهان
روزهای خوبی را
نمیگذراند .دالیلش
را اینجا بخوانید و
ببینید که چرا این
دوران تا این حد
برای اقتصاد جهان
چالشبرانگیز شده.
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آیندهپژوهی
[ ویژه ] ۲۰۲۰

جام جهاننمای ۲۰۲۰
پیشبینیهای مجله فورچون برای سال آینده :اقتصاد ،سیاست ،تکنولوژی و فرهنگ عامه

ما را باش که فکر میکردیم
ترجمه :کاوه شجاعی
پیشبینی  ۲۰۱۹سخت است!
هر سال نویسندگان و دبیران
دبیر بخش آیندهپژوهی
مجله فورچن وظیفه نهچندان
حسادتبرانگیزپیشبینیوقایع
ماههای آینده را برعهده میگیرند و در پنج حوزه کسبوکار ،اقتصاد،
سیاست ،تکنولوژی و فرهنگ عامه دست به گمانهزنی میزنند .و
سال  ۲۰۲۰سال پرحادثهای خواهد بود :اقتصاد جهان آرامآرام پس
از یک دهه به سمت رکود حرکت خواهد کرد و انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا آینده این کشور و دیگر مناطق را برای چهار سال
شکل خواهد داد .خوشبختانه مسابقات المپیک هم در راه است تا
در تابستان حواسمان را از وقایع سیاسی روز پرت کند ۲۰۲۰ .سالی
پرتالطم است .کمربندها را ببندید.

1

اقتصاد ،بازارها و کسبوکارها

آماده باشید .اقتصاد جهان دچار آشفتگی خواهد شد ،اما نه در مقیاس ۲۰۰۸

JJرکود ۲۰۲۰
ما شاهد طوالنیترین دوران بزرگشدن اقتصاد در طول تاریخ آمریکا هستیم .اما همه
چیزهای خوب روزی به پایان میرسند و احتماال رکودی بزرگ در راه است .حتی گروهی
از اقتصاددانان بر این باورند که این رکود به فاجعه ختم خواهد شد .مثل متیو جکسون،
اقتصاددان دانشگاه استنفورد که تئوری «آتش جنگلی» را مطرح کرده است :دورانهای

ن
منبع  فورچو 

چرا باید خواند:
 :اگر میخواهید
بدون خواندن مطلبی
پیچیده ،از وضعیت
دنیا طی ماههای
آینده باخبر شوید،
این چهار صفحه را
بخوانید.

طوالنی بزرگشدن اقتصاد باعث به وجود آمدن تعداد
زیادی رابطه تجاری با ســود حداقلی میشود ،چیزی
شبیه شاخ و بزرگ مرده که هنوز روی درخت مانده ،و
با آغاز رکود این شاخ و برگها آتش میگیرند و رکود
را بدتر از حالت معمول میکنند .همه با او همعقیده
نیســتند .بر اســاس یک تحقیق اخیر بانک مرکزی
کلیولند ،شواهد تاریخیای وجود ندارد که نشان دهد
دورانهای طوالنی بزرگ شــدن انبساط به رکودهای
عمیق منجر میشــود .پس آماده یک شوک غیرقابل
پیشبینی باشید ،اگر چه واقعا دلیلی نداریم که فکر
کنیم رکود بعدی به اندازه قبلی سهمگین است.

JJبانکها را نمیتوان نجات داد
ســال  ۲۰۱۹سال بیکار شدن کارمندان بانکها در سراسر دنیا بود ،بیش از  ۵۰هزار
نفر از آنها! دویچه بانک HSBC ،و بانکو ســانتاندر بیشترین بیکاریها را داشتند و نکته
اینجاســت که اکثر بانکهای بحرانزده اروپایی هستند .نرخ بهره منفی ،رشد اقتصادی
کند و رقابت از طرف شرکتهای تکنولوژیک از دالیل این بحران هستند .آنها برای نجات
تالش میکنند به مشتریان خود بیمه ،بستههای سرمایهگذاری و خدمات مدیریت ثروت
بفروشند که هرســه مورد میتواند سود باالیی نصیب بانکها کند .آیا مشتریان به این
خدمات جدید روی خوش نشــان میدهند و بحران صنعت بانکداری به پایان میرسد؟
رویش حساب نکنید.
JJبانکهای مرکزی سبز میشوند
در ســال  ۲۰۲۰وامگرفتن برای پروژههای مرتبط با سوختهای فسیلی سختتر از
قبل خواهد شد و این را مدیون بانکهای مرکزی خواهیم بود .تعداد زیادی از مشهورترین
بانکهای مرکزی جهان تاکنون درباره تاثیر منفی گرم شــدن زمین بر ثبات مالی دنیا
هشــدار دادهاند .بانکهای تجاری هم مجبور خواهند شد راه بانکهای مرکزی را دنبال
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ما شاهد طوالنیترین دوران بزرگشدن اقتصاد در تاریخ آمریکا هستیم .اما همه چیزهای خوب روزی به پایان
میرسند و احتماال در  ۲۰۲۰رکودی بزرگ در راه است .حتی گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که این رکود به
فاجعه ختم خواهد شد.

ط زیستی پروژههایشان توضیح
کنند و در نتیجه شرکتها کمکم باید درباره عواقب محی 
بدهند تا بتوانند وام دریافت کنند.

و اخیرا بیل گیتس هم حمایتش را از این انرژی اعالم کرده .به نظر میرسد در سال ۲۰۲۰
کشورهای بیشتری پروژههای ساخت رآکتورهای جدید و امنتر اتمی را کلید بزنند.

JJنرخ بهره منفیتر میشود
در علم اقتصاد هیچ چیز عجیبتر از ظهور ایده نرخ بهره منفی نداریم .اما در ژاپن و
بخشهای بزرگی از اروپا نرخ بهره زیر صفر است یعنی آنها پساندازکنندگان را مجازات
میکنند و به وامگیرندگان پاداش میدهند( .هدف این سیاســت تزریق پول به اقتصاد
است تا در نهایت رشد تقویت شود ).انتظار میرود در سال  ۲۰۲۰در چندین کشور دیگر
هم شاهد منفی شدن نرخ بهره باشیم .آمریکا چطور؟ اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال
رزرو باز هم نرخ بهره را کاهش دهد اما آن را باالی صفر نگه دارد .در بریتانیای برگزیتزده
هم هر چیزی امکان دارد .در باقی نقاط اروپا هم میتوانید انتظار داشــته باشید که نرخ
بهره پایینتر بیاید.

JJحدس بزن چهکسی معاون میشود؟

JJتسال باز هم بیپول میشود
درآمد تسال از ســپتامبر  ۲۰۱۸تا سپتامبر  ۲۰۱۹حدود  ۲۰.۸درصد رشد داشته و
شــرکت حدود  ۵.۳میلیارد دالر در بانک دارد .اوضاع خوب به نظر میرسد .نه؟ مسئله
اینجاست که  ۱.۶میلیارد دالر از این پول قرضی است .تسال  ۵.۳میلیارد هم وام بلندمدت
گرفته که باید بین سالهای  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۵پرداختش کند ۱.۴ .میلیارد دالر هم تعهدات
قراردادی است که در سال  ۲۰۲۲موعدش میرسد .درآمد تسال سال  ۲۰۱۹حدود ۲۱
درصد رشد داشته اما حاشیه سود ناخالصش به  ۱۶درصد کاهش پیدا کرده است و حتی
ســود غافلگیرانه سهماهه سوم هم باعث نشد که  ۹ماه اول  ۲۰۱۹با ضرر  ۹۶۷میلیون
دالری به پایان نرسد .اگر مسئله رقبا را هم به قضیه اضافه کنید خواهید دید که تسال ،این
تولیدکننده پیشرو خودروهای الکترونیک ،چارهای ندارد که در  ۲۰۲۰هم کنار عابربانک
توقف کند.
JJضربه به صنایع لوازم آرایشی ،بهداشتی
نسل جدید روندهای خودش را به کسبوکارها تحمیل میکند .دهه هشتادیها بیشتر
از نسلهای قبلی حواسشان به محیط زیست است و این یعنی شرکتها برای جلب توجه
آنها هم که شده باید صدمه کمتری به طبیعت و حیوانات وارد کنند .شرکتهای آرایشی،
بهداشــتی به خصوص در مرکز توجه این نسل هستند و اخیرا معلوم شده نسل جدید
روی فروش محصوالت آرایشی سنتی تاثیر منفی گذاشتهاند .شرکتهایی با لوازم آرایشی
طبیعی مثل  Burt’s Beesو  Mario Badescuتوانســتهاند از این روند سود ببرند و
محبوبیت خود را افزایش دهند.
JJنفت :بشکهای  ۶۰دالر در پایان ۲۰۲۰
در سال  ۲۰۲۰جهان  -از تگزاس تا نروژ  -نفت بیشتری تولید خواهد کرد اما جهان
آنچنان به آن نیاز نخواهد داشت .رشد اقتصاد دنیا قرار است در  ۲۰۲۰کند شود و این
یعنی تقاضا برای نفت پایین میآید .ممکن است شوکهای ژئوپليتیکی در سال ۲۰۲۰
رخ دهد و قیمتها باال رود اما این افزایش بها لحظهای است نه دائمی.
 ۳۷JJزن
امســال در فهرست  ۵۰۰شــرکت بزرگ آمریکا (فورچون  ۳۵ )۵۰۰مدیرعامل زن
داشتیم .همین تعداد پایین هم جزو باالترین رکوردهای ساالنه به حساب میآید .انتظار
داریم در ســال  ۲۰۲۰فهرست فورچون  ۵۰۰امسال تعداد مدیر عامالن زن لیست باال
برود و به  ۳۷برسد.
JJبازگشت انرژی اتمی
در سال  ۲۰۱۹سریال چرنوبیل تالش کرد تا عواقب فاجعهبار حادثه در نیروگاه اتمی را
به همه جهان نشان دهد .اما نیاز به انرژیای که به محیط زیست صدمه نزند جدی است

استیسی آبرامز در سال  ۲۰۱۸که برای پیروزی در انتخابات فرمانداری جورجیا مبارزه
میکرد به سلبریتی ملی تبدیل شد .او در انتخابات شکست خورد اما محبوبیتش به شدت
باالست .خودش گفته اگر در انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۰کسی به او پیشنهاد بدهد
حاضر است که به عنوان معاون رئیسجمهور وارد مبارزات شود .یک زن جوان آفریقایی-
ل استریت و کمربند
آمریکایی که جنوب را خوب میشناسد میتواند در کنار بایدن که وا 
زنگار (بخش باالیی شمال شرق آمریکا ،دریاچههای بزرگ و ایالتهای غرب میانه) را پشت
خود دارد تیم قدرتمندی درست کند.

خولین کاسترو ،وزیر مســکن باراک اوباما و جوانترین عضو کابینهاش بود .درست
است که الیزابت وارن در جریان مناظرههای انتخاباتی حال کاسترو را گرفت اما بر اساس
گزارشها آنها رابطه خوبی با هم دارند و وارن اصوال به کاسترو پیامکهای دلگرمکننده
میدهد .نقاط قوت کاســترو میتواند ضعفهای وارن را جبران کند :او جوان است ،اهل
تگزاس ،هیسپانیک است و و روی اصالحات مهاجرتی تمرکز دارد .کاسترو گفته عالقهای
به معاون رئیسجمهور شدن ندارد .همهشان همین را نمیگویند؟

برنی سندرز دنبال معاون رئیسجمهوری نمیگردد که دیدگاههایش را مالیمتر کند
و نیازی هم به معاونی ندارد که باعث افزایش شــهرتش شود .به همین خاطر نینا ترنر،
مدیر کمپین انتخاباتیاش و عضو سابق سنا از اوهایو انتخاب مناسبی به حساب میآید.
نینا به سخنرانیهای آتشین و شورانگیز شهرت دارد و دنیای رسانه را خوب میشناسد.
این ستاره در حال ظهور میتواند رای آفریقای-آمریکاییها و ایالتهای غرب میانه را برای
سندرز بخرد .او حدود  ۳۰سال از بایدن کوچکتر است که این هم به نفع نامزد کهنسال
 ۲۰۲۰خواهد بود.
شایعاتی وجود دارد که ترامپ دوست دارد بیخیال مایک پنس شود و نیکی هیلی،
ســفیر سابق آمریکا در سازمان ملل را به عنوان معاونش در انتخابات معرفی کند .نکته
اینجاست که ترامپ نمیتواند این کار را بکند .جمهوریخواهان واشنگتن به پنس عالقه
دارند و مسئله استیضاح باعث شده اهمیت پنس باال برود.
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آیندهپژوهی
دانلود غیرقانونی فیلم و سریال را از سر خواهند گرفت .سال  ۲۰۲۰سال افزایش دانلود و
یرایتسریالهاست.
نادید هگرفتنکپ 
JJسال فروش شرکتهای مستقل سختافزاری
چند هفته قبل از روز شــکرگزاری در آمریکا ،گوگل اعالم کرد که قصد دارد شرکت
پیشــروی  Fitbitرا که دچار مشکالت شدید مالی است را  ۲.۱میلیارد دالر بخرد .برند
فيتبيت که گجتهایی مثل ساعتهای هوشمند برای تمرین و ورزش تولید میکند
با این خرید ،با بازار خداحافظی میکند و بخشــی از گوگل میشــود .فیتبیت در این
سرنوشت تنها نیست .تولیدکنندههای مستقل دیگری هم هستند که مشکل مالی دارند
و آمادهاند توسط یک غول تکنولوژی خریده شوند .مثال تولیدکننده دوربینهای مسافرتی
 GoProو همچنین تولیدکننده دوربینهای امنیتی بیسیم  Arloکه انتظار میرود در
سال  ۲۰۲۰به سرنوشت مشابه فیتبیت دچار شوند.

2

تکنولوژی

تکنولوژی در  ۲۰۲۰هم همهچیزمان را شکل خواهد داد
از زندگی روزمره تا سیاست و فرهنگ

JJفیسبوک لیبرا را میکشد
وقتی ژوئن گذشته فیسبوک ارز دیجیتال بینالمللیاش لیبرا را معرفی کرد ،وعده داد
که آن را اوایل ســال  ۲۰۲۰به بازار بفرستد .اما حاال همه چیز به هم ریخته .دولتهای
مختلف دنیا گفتهاند جلوی این ارز میایســتند و چاپ پول کار بانک اســت نه شبکه
اجتماعی .فشــار روی فیسبوک در آمریکا آنقدر باال بوده که تعداد زیادی از مهمترین
شرکای پروژه (پیپال ،ویزا ،مسترکارت و  )eBayاز آن کنار کشیدهاند .انتظار میرود که
امسال فیسبوک بیخیال لیبرا شود و حتی آن را نابود کند.
JJرقابت تظاهرکنندگان با تکنولوژی
معترضان در سراســر جهان به طور فزایندهای بر ســر مسائل سیاسی یا محیطزیستی
بــه خیابانها میآیند .البته دولتها به کمک تکنولوژیهای تشــخیص چهره که در طول
سالهای اخیر پیشرفت خوبی کرد ه به جنگ آنها میروند .گروهی از تظاهرکنندگان هنوز به
روشهای کالسیک مثل پوشاندن صورت یا استفاده از چتر اعتقاد دارند و گروهی دیگر به
روشهای نوآورانهتر روی آوردهاند :مثال از آرایش یا مدلهای مو و ریشی استفاده میکنند که
سیستمهای تشخیص چهره را سردرگم میکنند .استفاده از ماسکهای خاص هم به افراد
میکند که تظاهرکننده شبیه شخص دیگری به نظر برسد .البته کامال قابل پیشبینی است
که تکنولوژی تشخیص چهره روز به روز قدرتمندتر خواهد شد و گریز از آن دشوارتر.
JJدزدان برمیگردند
حــاال نتفلیکس ،دیزنی ،اپل ،هولو HBO ،و حتی  CBSدر صنعت پرســود پخش
آنالین فیلم و سریال رقابت میکنند .و هرکدام قیمت خودشان را دارند ،از ماهانه  ۵دالر
تا  ۱۵دالر .و هرکدامشان هم فیلمهایی دارند که دیدنشان «بایدی» است .هزینه اشتراک
چند تا از اینها را که بگذارید کنار هزینه اینترنت ماهانه ،میبینید که اصال کم نیست .به
همین خاطر در سال  ۲۰۲۰تعداد زیادی از مردم به عادت بد گذشته برخواهند گشت و
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JJسال سخت هکرهای انتخاباتی
بر خالف انتخابات ریاستجمهوری  ،۲۰۱۶آمریکا احتماال در سال  ۲۰۲۰در برابر هکرها
غافلگیر نخواهد شد .مقامات دولتی در زمانهای مختلف مدعی شدهاند که هکرهایی از مسکو،
پکن یا تهران برای دخالت در انتخابات آمریکا تالش کردهاند .اما به نظر میرســد در ســال
 ۲۰۲۰نهادهای دولت ،سازمانهای اطالعاتی و شرکتهای تکنولوژیک آمریکایی میگویند از
اشتباهات گذشته درس گرفتهاند و انتخابات بدون دردسر خاصی برگزار خواهد شد.
JJپادکستها پول درنمیآورند
برندهــای آنالینی که به طور مســتقیم به
مصرفکننــدگان کاال یــا خدماتشــان را
میفروشــند  -مثــل  Squarespaceکه
خدمات طراحی وب میفروشد یا  Casperکه
تشک و متکای برند خودش را عرضه میکند
 بر خالف آمــازون بودجههــای تبلیغاتیمحدودی دارند .آنها طی سالهای گذشته از
مشتریان پر و پاقرص آگهیدادن به پادکستها بودهاند اما امسال باید منتظر پایین کشیدن فتیله
این شکل آگهیها باشید .دوران خوش گروهی از پادکستها در حال سپریشدن است.
JJرقیبی جدی برای WeWork
احتماال  WeWorkرا میشناسید ،سایتی شبیه  Airbnbاما برای محیط کار .این سایت
به استارتآپهای تازهتاسیس ،کسب و کارهای کوچک و فریلنسها کمک میکند تا فضای
کار ارزان و مشترک پیدا کنند .تالش ناموفق  WeWorkدر سال  ۲۰۱۹برای ورود به بازار
ت شدید باعث شد این شرکت آیندهدار ضربه شدیدی بخورد .به نظر
بورس ،در کنار سوءمدیری 
میرسد آمازون به دنبال آن است که از خأل بیپولی ویورک استفاده کند و وارد این حوزه
شود و بتواند تعدادی از محلهای تحت اجاره  WeWorkرا از چنگ آنها درآورد.

3

جهان در حال گذار

همچنان که سازمانهای بینالمللی مثل اتحادیه اروپا و ناتو بخشهایی از قدرت و نفوذ
خود را از دست میدهند باید در سال  ۲۰۲۰منتظر نظمی جدید باشیم

JJآشوب در جهان عرب
آن گروه از کشورهایی که یک دهه پیش ،از بهار عربی جان به در برده بودند احتماال در
ی جدی خواهند شد .اواخر سال  ۲۰۱۹شاهد تظاهرات در لبنان
سال  ۲۰۲۰درگیر شلوغ 

با پیوستن نیجریه ،بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا ،به «منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا» در سال
 ،۲۰۱۹دههای از رشد سریع اقتصادی در این قاره از سال  ۲۰۲۰آغاز خواهد شد .این منطقه آزاد
تجاری با حضور  54کشور بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان به حساب میآید.

JJظهور جانشین پلوسی
نانسی پلوسی ،سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا سال آینده  ۸۰ساله میشود .او به
دنبال جانشــینی خواهد گشت که بتواند میراث او را در کنگره حفظ کند .ستنی هویر،
رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان شانس اصلی را برای جانشینی پلوسی دارد.
دو نماینده دیگر با شانس باال شان پاتریک مالنی و چری بوستوس از نیویورک و ایلینوی
هستند.

و عراق بودیم و احتمال دارد در  ۲۰۲۰این روند ادامه پیدا کند و به کشورهای دیگر عربی
گسترش یابد .مصر که در جریان بهار عربی شاهد سرنگونی حسنی مبارک بود ،دوباره
شلوغ شده و در صورتی که تظاهرکنندگان بتوانند در این کشور موفق شوند شلوغیها به
دیگر کشورها با اقتصاد ضعیف مثل مراکش و اردن هم سرایت میکند.
JJائتالف آنگال مرکل فرومیپاشد
ائتالف حاکم بر آلمان که از اتحاد دو حزب راست میانه آنگال مرکل  CDUو چپ میانه
 SPDتشکیل شده در سال  ۲۰۲۰فرو خواهد پاشید چرا که  SPDبرای پایان دادن به
بحران هویتیاش و جلب نظر رایدهندگان با سیاستهای محافظهکارانه ائتالف مخالفت
خواهد کرد .در انتخابات پس از فروپاشــی ائتالف ،حزب ســبز که مدتهاست آرامآرام
بخشهایی از حامیان هر دو حزب ائتالف حاکم را به سمت خود کشانده SPD ،را کنار
میزند و با  SPDدولت تشکیل خواهد داد .حتی این احتمال وجود دارد که سبزها رهبر
ائتالف حاکم شوند.
JJآفریقا برمیخیزد
با پیوستن نیجریه ،بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا ،به «منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا»
در ســال  ،۲۰۱۹دههای از رشــد سریع اقتصادی در این قاره از سال  ۲۰۲۰آغاز خواهد
شد .این منطقه آزاد تجاری با حضور  ۵۴کشور بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان به
حساب میآید و سرمایهگذاری خارج به خصوص از طرف چین را جذب خود خواهد کرد.
اما مهمتر از این ،باال رفتن میزان داد و ستد بین خود کشورهای آفریقایی است چرا که در
حال حاضر فقط  ۱۷درصد فعالیتهای صادراتی کشورهای عضو اتحادیه آفریقا معطوف
به کشورهای این قاره است .انتظار میرود تا سال  ۲۰۳۰نزدیک به نیمی از آفریقاییها در
شهرها زندگی کنند و جمعیت در حال کار در این قاره سه برابر اتحادیه اروپا باشد۲۰۲۰ .
سالی است که آفریقا برمیخیزد.
JJرهبر جدید برای هنگکنگ
به نظر نمیرسد که کری لم ،رئیس اجرایی هنگکنگ بتواند بیش از این بر سر قدرت
باقی بماند .در ماه سپتامبر نوار گفتوگوی محرمانه لم با گروهی از تجار بلندپایه فاش
شد که در آن او میگوید اگر پکن اجازه دهد از قدرت کناره میگیرد .زمانی که باالخره
اعتراضات به پایان برسد ،چین به دنبال تقویت موضع خود در این کشور خواهد بود ،و لم
که ماجراهای اخیر به شدت ضعیفش کرده ،فرد مناسبی برای پیشبرد این هدف نیست.

JJنظرسنجیها باز غلط از کار درمیآیند
هیچ گروهی به اندازه نظرســنجها از نتایج انتخابات  ۲۰۱۶شوکه نشدند .چه گناه را
گردن پاسخدهندگان دروغگو بیندازیم ،چه طراحان سوالها و نظرسنجیها را به خاطر
تعصباتشان مقصر بدانیم ،صنعت نظرسنجی در پیشبینی نتیجه انتخابات سوتی بزرگی
داد( .برای اکثریت آنها مثل روز روشن بود که هیالری کلینتون برنده انتخابات شد ).آنها
طی سه سال گذشته تالشهایی برای بهبود روشهایشان انجام دادهاند تا نظرسنجیها
عقیده گروههای بیشــتری از مردم را در بر بگیرد( .روشهای نظرسنجی مناسب دنیای
باستان است و هنوز اکثر نظرسنجیها با تلفن ثابت انجام میشود ).البته به احتمال خیلی
زیاد نظرسنجیهای انتخاباتی در سال  ۲۰۲۰هم اشتباه از کار درخواهند آمد .متخصصان
سیاسی میگویند نظرسنجها این بار برای آنکه اشتباه سال  ۲۰۱۶را تکرار نکنند دست به
اشتباه دیگری زدهاند و روی گروه دیگری تمرکز زیادی کردهاند :روی رایدهندگان سفید
کالجنرفته ،که در آن سال باعث پیروزی ترامپ شدند .شاید هم اشتباه را ما میکنیم که
زیادی روی نتایج نظرسنجیها تمرکز میکنیم!

4

فرهنگ عامه

در سال  ۲۰۲۰مردم جهان عاشق چه میشوند و از چه دست برمیدارند؟

JJاسکار برای کوئنتین
اگر تاریخ ابزار مناســبی برای پیشبینی آینده باشد میتوان گفت اعضای آکادامی
اسکار عاشق فیلمهایی هستند که به صنعت سینما میپردازند (آرگو ،الال لند ،هنرمند).
احتمالش باالست که اسکار  ۲۰۲۰به «روزی روزگاری ...هالیوود» تارانتینو برسد .نهفقط
نهمین فیلم تارانتینو شانس باالیی برای اسکار بهترین فیلم دارد ،که خودش هم باالخره
میتواند اولین اسکار کارگردانیاش را به دست آورد.
JJمحبوبیت برای شیر موز
منظورمان شی ِر موز است نه شیرموز .این شیر که قرار است تولیدش زیاد به ضرر محیط
زیست نباشد و حال گیاهخواران را جا بیاورد از موز ،تخم آفتابگردان و دارچین به دست
میآید( .و بله ،درست حدس زدهاید .مزه موز میدهد ).اینجا باید از افول اقبال یک شیر
گیاهی دیگر هم حرف بزنیم :شیر بادام .این شیر آبکی و کممزه مجبور است جای خود را
به رقبا بدهد .دلمان برایش تنگ نخواهد شد.
JJعلیه نیکوکاری پولدارها
آناند گیریداراداس ،نویسنده سابق نیویورکتایمز در آخرین کتابش توضیح داد که چرا
دولتها و نه میلیاردرها باید دســت به کارهای بشردوستانه بزنند و برای فقرا پول خرج
کنند .به نوشته او ،اگر چه میلیاردرهای جهان گاهی اوقات دست به نیکوکاری میزنند،
اما عموما از ثروت و نفوذشان استفاده میکنند تا سیستمهایی را حفظ کنند که ثروت را
برای آن جمع یکدرصدی متمرکز میکند و جلوی تحوالت اجتماعی را میگیرد .ایده
گیریداراداس در سال  ۲۰۲۰محبوبتر خواهد شد.
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یک دلیل افول جهانیشدن این است که اکثر کشورهای
جهان حاال اقتصاد باز دارند و کشور مهمی باقی نمانده که
بخواهد در اقتصاد جهانی ادغام شود.

آیندهپژوهی
[ آینده اقتصاد جهان ]

جدایی جهان از جهانیشدن
چطور یاد گرفتیم با جهانیشدن خداحافظی کنیم

نیک شیرینگ
اقتصاددان ارشد کپیتال
اکونومیکز

ی
منبع   فارن پالس 

چرا باید خواند:
لهاست که
سا 
یشدن
درباره جهان 
حرف میزنیم و
نتیجهاقتصادیاش
را دیدهایم .اما این
دوران ممکن است به
پایان رسیده باشد.
این یادداشت توضیح
میدهد که علل و
تبعات قضیه از چه قرار
است.
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اوج جهانیشــدن آمد و رفت .حاال این تهدید بزرگ وجود
دوران ِ
دارد که در سالهای آینده با جهانی مواجه شویم که پوست انداخته و
دیگر شباهتی به گذشتهاش ندارد.
اخیرترین موج جهانیشــدن که بعد از پایان جنگ سرد آغاز شد
و در دهههای  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰میالدی سرعت گرفت ،تاثیر عظیمی
بر توسعه اقتصادی دنیا در ســه دهه اخیر داشت .در این دوران بود
که رشــد اقتصادی کشورهای مختلف -به خصوص اقتصادهای بازار
نوظهور -تقویت شد و در کشورهای توسعهیافته نیز شاهد پایینآمدن
نرخ تورم و واقعیشدن نرخ بهره بودیم.
امروزه این طور گمان میشود که جنگهای تجاری باعث شدند
جهانیشدن نفسهای آخرش را بکشد .اما از نظر برخی تحلیلگران،
جنگهای تجاری را نباید خیلی بزرگ دید چون تجارت بین آمریکا
و چین تنها ســه درصد از تجارت در کل جهان را تشکیل میدهد.
البته تبعات جانبی این جنگ را که به کشورهای دیگر سرایت میکند
نیز نباید نادیده گرفت .ممکن است جنگ تجاری چین و آمریکا به
صورت کلی علیه جهانیشدن عمل کند و دوباره قدرت حکومتها
در تصمیمگیریهای تجاری را باال ببرد .با این وجود ،به نظر میرسد
جنگ تجاری چین و آمریکا پشــت پرده مهمتری دارد و آن هم این
است که تبدیلشدن چین به یک رقیب استراتژیک بزرگ برای آمریکا
قابل تحمل نیست و بنابراین مقابله با آن هم موضوعی اجتنابناپذیر
بوده است.
اما واقعیت این اســت که مــوج جهانیزدایــی از مدتی قبل از
جنگهای تجاری شروع شــده بود .تجارت کاال و خدمات و جریان
سرمایه فرامرزی از حدود سال  ۲۰۱۰به بعد شعله کمجانتری نسبت
به گذشته پیدا کرده بود .البته شاید بتوان گفت که این وضع موقتی
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بــوده و همواره میتوان به انتظــار یک تحول تکنولوژیک بزرگ بود
که بتواند جرقه موج جدیدی از جهانیشــدن را روشن کند .اما واقعا
احتمالش چندان زیاد نیست.
در همین حال میتوان به دالیل زیادی فکر کرد که احتماال سقوط
جهانیشــدن را رقم زدهاند .یکی از واضحترین آنها این اســت :اکثر
کشــورهای جهان حاال اقتصاد باز دارند و کشور مهمی باقی نمانده
که بخواهد در اقتصاد جهانی ادغام شود .از سوی دیگر ،تکنولوژیهای
جدید باعث شدهاند که شرکتها دیگر به نگهداری زنجیرههای تامین
بزرگ و پیچیده توجه نشــان ندهند .حتی دولتها هم نســبت به
امتیازات آزادسازی مالی که بخش مهمی از جهانیشدن بوده دچار
تردید شدهاند.
البته باید بر این نکته تاکید کرد که عبور جهانیشــدن از نقطه
اوج لزوما نباید دلیلی برای نگرانی در خصوص اقتصاد جهانی باشد.
پیشرفتهای تکنولوژیک که دارند روندهای امروز اقتصاد جهانی را
شکل میدهند ،خودشان پیشبرنده رشد تولید و افزایش گزینههای
مصرف هستند .از ســوی دیگر ،نوعی از جهانیزدایی که نشانهاش
کاهش تجارت و سرمایهگذاری فرامرزی است احتماال با اوضاع کنونی
جهان تطابق بیشتری دارد.
با تمام این اوصاف ،بایــد وجود جهانیزدایی را بپذیریم اما هنوز
نمیدانیم که دقیقا باید منتظر چه شرایطی باشیم .در یک سوی طیف،
احتمال میرود نوعی منطقهایشــدن پیش بیاید؛ یعنی کشورهای
همسایه به جای تجارت با بقیه دنیا بیشتر به تجارت منطقهای مشغول
شوند .این سناریویی است که در دوران قبل از جهانیسازی هم وجود
داشت .در سوی دیگر طیف ،احتماال دنیایی به وجود خواهد آمد که
دو بلوک رقیب در آن وجود دارد :یکی به رهبری آمریکا و دیگری به
رهبری چین .کشــورهای دیگر در میان این دو ،انواعی از تعرفههای
تجاری مختلف را تجربه خواهند کرد.
در هریک از این ســناریوها یک مسئله تقریبا قطعی است :اینکه
اقتصاد جهان رو به افول خواهد گذاشت و این به خصوص در مسئله
تعرفههای مختلف میتواند خودش را به وضوح نشــان بدهد .نکته
دیگر هم این اســت که در صورت ایجاد دو بلوک اقتصادی در جهان
یعنی چین و آمریکا -و پخششدن بقیه کشورها در میان آنها شرایطدشواری به وجود خواهد آمد .البته بعید است که شرایطی مشابه دوران
جنگ سرد با اتحاد شوروی پیش بیاید و تجارت و سرمایهگذاری بین
غرب و چین به کل از بین برود و خشک شود .اما شکی نیست که هر
چه محدودیتهای تجاری در بخشهای مشخص و برای محصوالت
خاصی افزایش پیــدا کند ،نوعی پرده آهنین جدید (به خصوص در
عرصه تکنولوژی) به وجود خواهد آمد .اگر چنین اتفاقی بخواهد بیفتد،
دو نتیجه ناگزیر به دست خواهد آمد :یکی از آنها کاهش رشد اقتصادی
جهانی و دیگری افزایش شدید بیثباتی در عرصه ژئوپليتیک خواهد
بود که هیچکدام نتیجه مطلوبی نیستند.

در شرایطی که سیستمهای اسکن صورت و تشخیص چهره در هتلها ،فرودگاهها ،بانکها،
بیمارستانها و قطارها به صورت گسترده در حال استفاده باشد ،نمیتوان چندان به کاربرد
قوانین و حفظ حریم شخصی امید بست.

[ آینده هوش مصنوعی ]

چین چهره شما را میشناسد
تکنولوژی تشخیص چهره چطور همه دنیا را گرفت؟
چه چیزی بین پلیس اوگاندا ،فرودگاه پکن و یک زندان در مغولستان
مشترک است؟ اینکه همهشان سیستمهای تشخیص چهره دارند و این
تکنولوژی پیشرفته دارد کار نظارتیشان را سادهتر از همیشه میکند .بر
اســاس آمار موجود ۵۲ ،کشور در جهان تکنولوژی تشخیص چهره را در
اختیار گرفتهاند یا در پروســهاش قرار دارند .شرکتهای چینی فعال در
حوزه تشــخیص چهره ،در ارائه خدمات به این همه مشتری بینالمللی
پیشرو هستند و در این راه از دو مزیت بهره بردهاند :اولی وجود بازار داخلی
بزرگ برای سیستمهای تشخیص چهره در چین است و دومی هم اینکه
در چین در قیاس با بعضی کشــورهای غربی حساسیت کمتری در مورد
حریم خصوصی وجود دارد.
بنا بر آمار آیاچاس مارکیت ،چین تقریبا نیمی از کسب و کار جهانی
تشخیص چهره را در اختیار دارد .البته شرکتهای چینی شاید در عرصه
ن در جهان باشند ،اما رقیب هم زیاد
سیستمهای تشخیص چهره موفقتری 
دارند .مثال شرکتهایی از اســرائیل ،ژاپن و آمریکا هم در عرصه فروش
سیستمهای تشخیص چهره به دولتهای مختلف دنیا فعال بودهاند .در
موارد زیادی ،فروش سیستمهای تشخیص چهره یا موارد نظارتی مشابه آن
در قالب خدماتی منطبق با نیازهای دولتها به آنها ارائه شده است ،نکتهای
که قبال پذیرشش کمی سخت بود.
به هر حال ،در بازار بزرگ امروزی سیستمهای نظارتی منطبق با هوش
ت چینی هیکیویژن است که بزرگترین
مصنوعی ،معروفترین شــرک 
تولیدکننده دوربینهای نظارتی است اما شرکتهای مهم دیگر مثل هواوی،
داهوا و زد تی ای هم در این عرصه فعالاند و به دولتهایی مثل قزاقستان،
اســترالیا و میانمار خدمات ارائه دادهاند .شــرکت هیکیویژن ابتدا یک
انستیتو تحقیقاتی دولتی در چین بود که اکنون نیمهدولتی است و حضور
بینالمللیاش شــامل کشورهایی در اقصی نقاط جهان از جمله آفریقای
جنوبی ،ایتالیا و برزیل میشــود .هیکیویژن در کنار برخی شرکتهای
چینی دیگر از جمله داهوا ،سنستایم و مِگوی که فروشنده پیشرفتهترین
سیستمهای هوش مصنوعی هستند ،توسط آمریکا در فهرست سیاه قرار
گرفتهاند چون دولت آمریکا میگوید سیســتم این شرکتها در منطقه
شینجیانگ چین و برای کنترل جمعیت مسلمان در آنجا مورد استفاده
قرار گرفته است .با وجود این محدودیت ،نفوذ شرکتهای چینی در عرصه
تشــخیص چهره کمرنگ نشده است .در عین حال ،دالیل و کاربریهای
این سیســتمها مختلف و متنوع شده است .مثال در جادههای منتهی به
نایروبی پایتخت کنیا ،دوربینهای شرکتهای چینی حرکات خودروهایی
را که به سمت شهر میروند یا برمیگردند ثبت میکند .اما اطالعات چهره
سرنشینان نیز ثبت میشود و در سیستم مورد تحلیل قرار میگیرد .ادعا
شده که این کار جلوی افزایش جرم و جنایت را گرفته است.
شرکت هواوی که از سوی آمریکا جلوی فعالیتش در عرصه اینترنت
فایو جی هم گرفته شده ،در حال حاضر یک غول بزرگ در عرصه تشخیص
چهره است و سیستمهای نظارتی مربوط به آن را در اختیار مقامات ۲۳۰
شــهر دنیا  -از غرب اروپا گرفته تا آســیا و آفریقای جنوب صحرا -قرار

داده است .هنری توگنهات پژوهشگر در دانشکده مطالعات بینالمللی جانز
هاپکینز میگوید هواوی از این راه موفق شده به بازارهایی دست یابد که از
لحاظ مخابراتی و ارتباطاتی نمیتوانست واردشان شود.
در این میان ،به نظر میرسد که آینده سیستمهای تشخیص چهره نیز
همچنان در اختیار چین باشد .بنابر آمار آیاچاس مارکیت ،بازار چین در
این حوزه در ســال گذشته  ۱۳.۵درصد گسترش پیدا کرد؛ در حالی که
بازار جهانی تنها  ۵درصد رشد داشت .حتی رسانههای دولتی چین در سال
 ۲۰۱۷اعالم کردند که این کشــور توانسته بزرگترین سیستم ویدئویی
تشخیص چهره جهان را با استفاده از  ۲۰میلیون دوربین متکی بر هوش
مصنوعی بسازد .همچنین بزرگترین دیتا ب ِیس (بانک اطالعات) ملی دنیا
را پلیس چین در اختیار دارد که شــامل اطالعات یک میلیارد چهره از
شهروندان این کشور میشود.
یک مانع بزرگ که در راه توسعه سیستمهای تشخیص چهره توسط
چین قرار دارد این است که افکار عمومی کمکم دارند به مسئله واکنش
نشان میدهند و نگران سوءاســتفاده از اطالعات جمعآوریشده توسط
دوربینهای تشخیص چهره هستند .در همین راستا ،حتی در داخل چین
هم تدوین قوانین جدیدی که ضرورت وجود این سیستمها را تعیین کند و
اطالعات شخصی را محفوظ نگه دارد ،مورد توجه قرار گرفته است .درواقع
آنچه که چین را به سمت تدوین قانون در این خصوص سوق داده این بوده
که هیچ طرف ثالثی قادر به استفاده از اطالعات نباشد .البته در شرایطی که
سیستمهای اسکن صورت و تشخیص چهره در هتلها ،فرودگاهها ،بانکها،
بیمارستانها و قطارها به صورت گسترده در حال استفاده باشد ،نمیتوان
چندان به کاربرد قوانین و حفظ حریم شخصی امید بست .به نظر میرسد
تشخیص چهره با استفاده از هوش مصنوعی یک واقعیت گریزناپذیر در
آینده جهان باشد.

منبع  فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
در آینده نزدیک ممکن
است دیگر نیاز نباشد
در مکانهای مختلف
ی ارائه
کارت شناسای 
دهید چون دوربینها
شما را میشناسند.
اگر به این تکنولوژی
آینده که بیشتر هم در
اختیارچینیهاست
عالقه دارید ،این
گزارش را بخوانید.
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شهرهای شناور واقعا روی آب شناور
نیستند ،بلکه حالتی شبیه سکوهای نفتی
دارند و به ته دریا متصل هستند.

آیندهپژوهی

[ آینده شهرها ]

امالک آینده را
روی آب بسازید
چطور میتوان توسعه شهرهای ساحلی را
محیطی کمتر محقق کرد؟
با هزینه زیست
ِ

منبع   فورب ز

چرا باید خواند:
جمعیت فزاینده در
شهرهاییکهقابلیت
توسعه بیشتر را ندارند
باید کجا اسکان بیابد؟
یگ گزینه میتواند
روی آب باشد! بخوانید
تا با ایده شهرهای
شناور آشنا شوید.
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با افزایش جمعیت شــهرها به خصوص در کشــورهای در حال
توســعه در آسیا ،نیاز به ساخت و ســازهای جدید هم وارد مرحله
جدیدی شده و ایده شــهرهای روی آب متولد شده است .درواقع
ارزش امالک در شــهرهای بزرگ آســیایی که کنار آب قرار دارند
آنقدر باالست که آینده این شهرها بدون راهکارهای رادیکال ممکن
است به خطر بیفتد.
اصوال شهرهای کنار آب همیشه در موقعیتی ممتاز برای زندگی
و تجارت قرار داشتهاند .آب همواره مرکز فعالیتهای اقتصادی است
و با وجود تحوالت بزرگی که در دنیا مشاهده میشود ،مرکزیت آب
هنوز هم از بین نرفته و شــهرهای ساحلی همچنان میلیونها نفر
جمعیت جدید را جذب خود میکنند .بنابر پیشبینی سازمان ملل
متحد ،تا سال  ۲۰۳۵میالدی  ۹۰درصد از تمام ابرشهرهای جهان را
شهرهایی کنار آب تشکیل خواهند داد.
در این میان پرسش بزرگ این بوده که چطور میتوان جمعیت
مهاجر جدید به شــهرهای ساحلی را اسکان داد و اوضاع شهری را
مدیریت کرد؟ یک راه ساده این بوده که زمین مصنوعی روی آبهای
ساحلی ساخته شود و مثال چین جزو کشورهایی بوده که این موضوع
را خیلی جدی گرفته بود .چین در فاصله سالهای  ۲۰۰۶تا ،۲۰۱۰
ساالنه  ۷۰۰کیلومتر مربع زمین را به شکل مصنوعی روی آب ایجاد
کرد تا پاسخگوی نیازهای توسعهای خود باشد .مالزی نیز کار مشابهی
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را در پروژه شهر جنگل (فارســت سیتی) خود و نیز در پروژههای
ساخت و ساز لوکس در پنانگ و ماالکا دنبال کرد .کلمبو پایتخت
سریالنکا هم در تالش بود یک مرکز مالی جدید را با زمین مصنوعی
ایجادشــده روی آب بسازد و به قول مقامات این کشور با سنگاپور
رقابت کند .کره جنوبی شهر هوشمند معروف به سونگدو را به کل
از همین زمین مصنوعی ساخت و دوبی هم که از قدیم به انجام این
کار شهرت داشت .حتی  ۲۰درصد از توکیو و  ۲۵درصد از سنگاپور
هم بر زمینی ساخته شدهاند که طبیعت عمال آن را به شکل زمین
نساخته بود.
یکی از علل اقبال شهرهای آسیایی به زمین مصنوعی این بوده
که پیدا کردن اراضی بسیار بزرگ برای توسعههای هدفمند کار بسیار
دشوار و هزینهبری اســت و نیاز به تخلیه بخش زیادی از اراضی و
تغییر کاربری آنها دارد .به همین جهت است که هم مقامات شهری
و هم سازندگان این پروژهها ترجیح میدهند از زمینهای به اصطالح
مصنوع روی آب استفاده کنند.
همه این حرفها را زدیم اما به مهمترین مسئلهای که زمینهای
مصنوعی ایجاد میکنند اشاره نکردیم و آن هم ضرر آنها برای محیط
زیست است .اکوسیستم منطقه در چنین شرایطی از بین میرود و
ضرر زیادی متوجه تمام جانداران میشود .درواقع هرچه که ساحل
را محافظت میکرده  -از مرجانها گرفته تا موجودات دریایی مثل
پالنگتونها -از بین میروند و درعوض ،موادی وارد آب میشود که
تلنبار شدنشان به تدریج کل محیط را خراب میکند .از آن بدتر اینکه
تجارت ماسه هم این روزها به تجارتی پرسود بدل شده؛ به طوری که
برخی کشورها صادرات ماسه را ممنوع کردهاند و حتی مافیاها وارد
این کار شدهاند .واضح است که زمینهای مصنوعی هم بیش از اندازه
ماسه مصرف میکنند و چنین تجارتی را تقویت میکنند.
نکته بعدی این است که هر چقدر هم در ساخت و ساز مصنوعی
زمین دقت و تکنولوژی به کار برود ،باز هم این یک محصول مصنوع
خواهــد بود که در آینده از بین خواهد رفت .مثال در ژاپن ،فرودگاه
کانسای که به همین ترتیب و با مهندسی بسیار پیشرفته ساخته شد،
دارد با سرعت زیر آب میرود .نتیجه این شده که برخی دولتهای
آسیایی از جمله چین فعال انجام چنین پروژههایی را متوقف کردهاند.
برای اجتناب از تهدیدهای بزرگ محیط زیســتی در ساخت
زمین مصنوعی ،یک راهکار جدید مطرح شــده و آن هم ساخت
شــهرهای شناور است .این شهرها واقعا روی آب شناور نیستند،
بلکه حالتی شبیه سکوهای نفتی دارند ،به ته دریا متصل هستند
و با تکنولوژی مشابه ساخته میشوند .این ایده حاال توجه خیلیها
را جلب کرده چون پتانســیل آن باالست و میتواند بازاری چند
میلیارد دالری باشــد .مثال در هلند ،شرکتی به نام واتر استودیو
دارد ساختمانهای مختلفی از جمله یک مدرسه را به این شکل
ین ِزی هم این روش در حال پیادهشدن است.
میسازد .در جزایر پُل 
برخی صاحبنظران میگویند از آنجا که هیچ راهی برای مقابله
با توسعه شــهرهای کنار آب در آینده نزدیک وجود ندارد ،ایده
شهرهای شناور میتواند موثر واقع شود و تبعات زیستمحیطی آن
هم بسیار کمتر از ساخت زمین مصنوعی است چون اکوسیستم
آب به خاطر وجود سکوهای شــناور لزوما از بین نخواهد رفت.
درواقع شاید بتوان گفت شهرهای شناور یک گزینه ایدهآل برای
آینده نیستند اما به هر حال گزینهای مشکلگشا به شمار میروند
که هنوز نقاط ضعفشان خیلی آشکار نشده است.

دولت نیجریه برای تقویت تولید داخلی برنج ،جلوی واردات ارزان
را گرفت ولی حاال چنان با معضل قاچاق برنج مواجه شده که
چارهای جز بستن مرزهای زمینی نداشته است.

[ آینده نیجریه ]

بزرگترین اقتصاد آفریقا در مقابل بزرگترین چالشها
در نیجریه حذف یارانه بنزین و افزایش مالیاتها در راه است
محمــد بوهاری رئیسجمهور نیجریه که قبال فرمانده نظامی بود
و حاال در دومین دوره ریاست جمهوریاش بر نیجریه به سر میبرد،
تازگیها اقداماتی انجام داده که بزرگترین اقتصاد آفریقا را پیش که
نبرده هیچ ،بلکه به عقب کشــانده است .او معتقد است که اصالحات
اقتصادی مورد نظرش باالخره به نتیجه الزم خواهند رسید ،اما مردم
میپرسند کی قرار است این اتفاق بیفتد؟
نیجریهایها برای چهارمین ســال پیاپی فقیرتر شدهاند .علتش
این اســت که رشــد اقتصادی کمجان و در حد  ۲.۳درصد بوده اما
رشــد جمعیت در نیجریه سریع و بیش از  ۲.۶درصد بوده .از آن بدتر
اینکه موقعیت امنیتی کشور بیثبات شده و با وجود پیشرفتهایی که
در کنترل گروههایی مثل بوکوحرام صورت گرفته ،این مشکل هنوز
پابرجاست .گروههای مسلح مختلفی در نیجریه فعالاند که گاهی به
چاههای نفت هم حمله میکنند و برنامههای دولت برای کسب درآمد
از نفت را به شــکلهای مختلف دچار اختالل میکنند .در عین حال
رشد بخش غیرنفتی نیجریه ضعیف و بالغ بر  ۱.۶درصد بوده و کمبود
سرمایهگذاری هم در آن ادامه داشته.
با تمــام اینها ،اگر با دیده منطق بــه وضعیت نیجریه نگاه کنیم
میبینیم که اداره چنین کشــوری واقعا چالشبرانگیز است .نیجریه
 ۱۸۰میلیون نفر جمعیت و  ۵۰۰زبان دارد و از هر جهت که حساب
کنید کشوری پر از منابع غنی به شمار میآید اما مردمی که آنجا در
فقر زندگی میکنند هم بسیار زیادند .تعداد مردمانی که در نیجریه در
فقر مطلقاند  -یعنی درآمد روزانهشان زیر  ۱.۹دالر است -حتی از هند
هم بیشتر است.
واقعیت این اســت که نفت باعث نابودی نیجریه شده و به جای
آنکه کشــور را به یک اقتصاد تولیدی بدل کند ،آن را شبیه به یک
اقتصاد اجارهای کرده است .کار دولت نیجریه این شده که درآمد نفتی
را توزیع کند و این وظیفه هم به شــدت به فساد در نهادهای دولتی
مسئول انجامیده است .بوهاری این موضوع را میداند و به همین جهت
بزرگترین انتقادش را متوجه بخش تولید در نیجریه کرده که حتی از
ساخت سادهترین کاالها هم عاجز است .اما این جای تعجب ندارد چون
کشور نه برق درست دارد و نه جاده درست .از طرف دیگر ،حمایتهایی
که دولت نیجریه از تولید داخلی کرده شامل این بوده که ارز خارجی را
در اختیار صنایع خاصی بگذارد .اما در کشوری که نهادها ضعیفاند این
راهحل مناسبی نیست و فقط به فساد بیشتر انجامیده است.
در نوعی دیگر از تالشها هم دولت برای تقویت تولید برنج داخلی،
برنج ارزانت ِر وارداتی را گرفته و تولید داخلی برنج از سال
جلوی واردات ِ
 ۲۰۱۳به میــزان  ۶۰درصد افزایش یافته .اما پولی که مردم نیجریه
حاال بابت خرید برنج میدهند خیلی بیشتر از گذشته است و از طرف
دیگر ،قاچاق برنج آنقدر زیاد شده که دولت برای مقابله با آن بسیاری
از مرزهای زمینی کشور را بسته است .بعید است که چنین سیاستی
بتوانــد همچنان ادامه پیدا کند ،به خصوص با توجه به اینکه چنین

تصمیمی خودش هم به افزایش بیشتر قیمت برنج منجر خواهد شد.
به رغم همه این معضالت ،در افق آینده اقتصاد نیجریه نقطههای
درخشانی هم دیده میشود .مثال اینکه نیجریه وارد همکاری با کنیا
 مهمترین کشور آفریقایی در عرصه امور مالی و تجارت آنالین -شدهاست .در عرصههای دیگر هم نیجریه گامهای مثبتی برداشته و مثال
سرمایهگذاری عظیمی در پاالیشگاههای نفت صورت داده و اصالحاتی
را نیز در صنعت نفت دنبال کرده اســت .دولت بوهاری همچنین به
دنبال اصالح قوانین برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اســت .این
میزان در حال حاضر تنها  ۷.۵درصد است ولی ممکن است در آینده تا
 ۵۰درصد افزایش پیدا کند .یک سیاست دیگر که دولت محمد بوهاری
میخواهد دنبال کند این است که یارانه بنزین را که در اقتصاد اخالل
ایجاد کرده و بیش از همه به سود طبقه متوسط تمام شده ،حذف کند.
درباره اقدامــات و برنامههایی که محمد بوهاری در پیش گرفته،
نظرات مختلفی وجود دارد .اما آنچه که اکثر صاحبنظران برای بهبود
افق آینده اقتصاد نیجریه به عنوان بزرگترین اقتصاد آفریقا مورد تاکید
قرار دادهاند این است که دولت باید قابلیتهای خودش را باال ببرد ،نه
اینکه به دنبال مدیریت خُ رد در مسائل مختلف باشد.
از ســوی دیگر ،کمتر ناظری هســت که منتظر تغییر شدید در
اوضاع اقتصاد نیجریه در کوتاهمدت باشد .واقعیت این است که دولت
نیجریه باید ابتدا مشــکالت اساسیاش یعنی کمبود درآمد ،فشار بر
مصرفکننده و موانع دسترســی به ارز برای تمام کســب و کارها را
برطرف کند و بعد به فکر اصالحات اساسی باشد .در این مسیر ،توجه
به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اهمیت زیادی دارد و امیدواریهایی
وجود دارد مبنی بر اینکه بودجه منســجمتر ممکن است بتواند این
بخش را در سال  ۲۰۲۰تقویت کند.

منبع  فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
نیجریهیکاقتصاد
نفتی بزرگ است و
معضالت بزرگی از
همین بابت دارد .این
گزارش را بخوانید
تاببینیدمسیر
اصالح و متنوعشد ِن
این اقتصاد از چه
ایستگاههایی
میگذرد.
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آیندهپژوهی
[ ویژه ] ۲۰۲۰

 ۱۰روند تاثیرگذار بر ۲۰۲۰

پیشبینیهایی برای تجار بینالمللی و سیاستگذاران
شــورای سیاســتگذاری تجــاری موسســه
ترجمه :کاوه شجاعی
 A.T. Kearneyبا انتشــار گزارشی ،ده روند و واقعه
مهم جهانی را پیشبینی کرده که قرار اســت سال
دبیر بخش آیندهپژوهی
 ۲۰۲۰را شکلدهند و روی محیط تجاری بینالمللی
تاثیر بگذارند .ای.تی .کرنی را یکی از شــرکتهای
مهم مشــاورهای در دنیا به حساب میآورند که روی مشکالت استراتژیک و عملیاتی
کارآفرینان و سیاستمداران تمرکز دارد .این شرکت در  ۴۰کشور شعبه دارد و بر اساس
گزارش سایت  Glassdoorدر ســال  ۲۰۱۷در میان شرکتهای آمریکایی باالترین
پرداخت حقوق به کارکنانش را داشته است .از ده پیشبینی سال  ۲۰۱۹این موسسه،
 ۶تا  ۱۰۰درصد درســت ،سه تا  ۷۵درصد و یکی  ۵۰درصد درست از آب درآمدند .این
یعنی هیچکدام از پیشبینیها کامال غلط از کار درنیامدند .گزیدهای از پیشبینیهای
ای.تی .کرنی را بخوانید:

و دورنمای شغلیشان دچار استرس هستند .طبق یک نظرسنجی موسسه  Pewاکثریت
افــراد در آمریکا ،اروپای غربی ،ژاپن ،مکزیک و کنیا بر این باورند که بچههای امروز در
بزرگسالی اوضاع بدتری از نسلهای قبل خواهند داشت.
این تنشهای بیننســلی در سال  ۲۰۲۰شدت بیشتری خواهد گرفت چرا که هم
نگرانیهای مربوط به گرمشدن زمین ادامه دارد ،هم انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در
پیش است و هم حرکت اقتصاد جهان به سمت رکود باعث مشکالت مالی تازه برای پیر
و جوان خواهد شد .اعتراضات گسترده در سال  ۲۰۱۹در کشورهایی مثل شیلی و لبنان
دالیل متفاوتی داشت اما یکی از این دالیل خشم جوانان از نخبگان سیاسی و اقتصادی
اســت که مدتهاست به قدرت چسبیدهاند .این شکل از اعتراضات در سال جدید هم
ادامه خواهد یافت .سیاســتمداران حاال مجبورند راهی پیدا کنند تا میان نگرانیهای
نسلهای جدید و قدیم توازن برقرار کنند ،یا طرف یک گروه را بگیرند .مثال در آفریقای
جنوبی مثال در سال  ۲۰۲۰قانونگذاران طرحهای بیشتری برای مقابله با بیکاری جوانان
مطرح خواهند کرد اما مشــکل اینجاست که باید بتوانند میان این اولویت و دو هدف
کاهش بدهیهای دولت و تشویق بخش خصوصی به رشد بیشتر توازن برقرار کنند .در
رقابتهای انتخاباتی آمریکا هم موضوعاتی مطرح خواهد شد که برای نسل جوان مهم
است تا آنها را پای صندوقهای رای بکشانند  -مثل بدهیهای فزاینده دانشجویی یا گرم
شدن زمین  -اما نکته اینجاست که در سال  ۲۰۲۰نباید منتظر تصویب قوانین خاصی
در این حوزهها باشیم.
یک سوم جمعیت جهان با کمبود آب روبهرو هستند

1

جنگ نسلها بر سر قدرت شدت میگیرد

تنش میان نسلها در سال  ۲۰۱۹شدت گرفت .نسلهای قبلی هنوز
قدرت را در چنگ دارند ،و همزمان نسل جدیدتر اعتراض خود را نسبت
به گرمشدن زمین ،سیاستهای بانکی و ناعدالتی اجتماعی با صدای بلندتری به گوش
نسل قبلی میرساند .دهه هشتادیها و دهه هفتادیها در ماه سپتامبر اعتراضی جهانی
علیه گرمشدن زمین را سازمان دادند و رهبران جهان را به بیتوجهی به محیطزیست
به بهای زندگی نسلهای آینده متهم کردند .در آمریکا دانشآموزان دبیرستانی در صف
اول مبارزه برای تغییر قوانین کنترل اسلحه قرار گرفتهاند و نسلهای قبل را به خاطر
ناتوانی در اصالح این قانون به ســخره میگیرند .شــکاف نسلی حتی در مناظرههای
نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم مشهود است :خولین کاسترو -
جوانترین وزیر کابینه اوباما  -دربارهکمحافظگی جو بایدن شوخیایکرد که بعدا مجبور
شد توضیح بدهد که شوخی با سن و سال او نبوده است.
در انگلیس شــهروندان جوانتر بیشتر از حزب کارگر حمایت میکنند و مسنترها
مدافع محافظهکاران هستند .در سراسر اتحادیه اروپا حدود  ۴۰درصد افراد زیر  ۲۴سال
در حال کار ،شغلی موقت دارند ،در حالیکه این آمار برای افراد باالی  ۵۵سال فقط ۶.۶
درصد است .به همین ترتیب حدود نیمی از جوانان در آفریقای جنوبی بیکار هستند.
ل تایمز ،جوانان چینی هم در مورد هزینههای باالی اجارهخانه
ش فایننشا 
طبق یک گزار 
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موجی از بحرانهای آبی باعث تحوالت مثبت و منفی
میشود

بحرانهای سیل ،کمبود آب و آب آشامیدنی آلوده در حال افزایشاند.
ســران سیاســی و اقتصادی جهان در «مجمع جهانی اقتصاد» برای هشــتمین سال
پیاپی بحران آب را در میان پنج ریســک اصلی دنیا قرار دادهاند .بیش از  ۴۰کشور که
یکسوم جمعیت جهان را در خود جای دادهاند با کمبود آب روبهرو هستند .هند جزو
بدشــانسترینهای این لیست است :هم اخیرا دچار سیلی گسترده و مرگبار شده هم
انتظار میرود تا سال  ۲۰۲۰ذخایر آب زیرزمینی دستکم  ۲۱شهرش به پایان برسد.
چند کشــور دیگر همین لیست  -ماالوی ،ایران و نپال  -هم با وجود بحران بیآبی در
سال  ۲۰۱۹دچار سیلهای مرگباری شدند که میلیاردها دالر خسارت وارد کرد .مقیاس
جهانی تهدیدی که آب غیرقابل آشــامیدن و گــران بر مردم دنیا تحمیل میکند هم

کمبود خانه با قیمت مناسب ،ناامني غذايي (دسترسي محدود به غذاي کافی و سالم) ،سیستمهای ضعیف حمل و
ش اصلیای هستند که گریبانگیر شهرهای دنیا شدهاند .و هر چهار چالش به دو
نقل و باالخره آلودگی هوا چهار چال 
مشکل سیاسی عمده مربوطند :ناعدالتی و تغییرات آب و هوایی.

باورکردنی نیســت .طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی ( )WTOدستکم دو میلیارد
نفر از مردم دنیا از منابع آب آشــامیدنی اســتفاده میکنند که به مدفوع آلوده است و
 ۷۸۵میلیون نفر حتی دسترسی به خدمات اولیه آب آشامیدنی ندارند .این مشکل فقط
به کشورهای توسعهنیافته یا در حال توسعه محدود نمیشود .در حال حاضر بیشتر از
یکچهارم آمریکاییها آب را از سیستمهایی مینوشند که استانداردهای ایمنی در آنها
رعایت نشده است.
بحران آب در سال  ۲۰۲۰گستردهتر میشود و این دولتها و شرکتها را مجبور به
نوآوری در سیاست و تکنولوژی میکند .نهادهای دولتی بیشتری با هدف رسیدگی به
معضالت مدیریت آب شــکل میگیرند  -مثل وزرات جدید آب در هند  -و دولتهای
محلی به طور فزایندهای کمپینهای آموزشی با هدف کاهش مصرف آب راه میاندازند
 مثــل «روز آب صفر» در کیــپ تاون آفریقای جنوبی که از شــهروندان میخواهدسوءمصرف آب خود را کاهش دهند .در این میان حتی رقبای بینالمللی هم علیه سیل
متحد میشوند :مثل چین که اخیرا اطالعات ماهوارهای خود را در اختیار هند گذاشت
تا بتواند بهتر با سیل مقابله کند .شرکتهای بزرگ دنیا کمکم مدلهای مصرف آب خود
را با شــرایط جدید تطبیق میدهند و مدلهای تازهای ابداع میکنند که هدررفت آب
را پایین میآورد( .کوکاکوال که یکی از بزرگترین هدردهندگان آب در دنیا به حساب
میآید قول داده به اندازه نوشــابهای که در هر منطقه تولید میکند به آن منطقه آب
برگرداند .نکته اینجاست که طبق بررسیهای انجام شده در سال  ۲۰۰۸برای تولید هر
لیتر نوشابه  ۳۵لیتر آب مصرف میشده و برگرداندن یک لیتر آب به ازای یک لیتر نوشابه
تولیدشده درد خاصی را دوا نمیکند).
اســتارتآپهای آبمحور هم در این میــان تالش میکنند به کمک تکنولوژی به
جنگ بحران بروند .شــرکت سوئدی  Alteredو  Orbکه در سانفرانسیسکو فعالیت
میکند جزو مهمترینها هستند .تولید شیرهای آب با درصد اتالف پایین یا اسکنرهای
کوچک تشخیص کیفیت آب از جمله ابداعات آنهاست و اگرچه نمیتوانند بحران جهانی
آب را حل کنند اما قدمی کوچک در مسیری درستاند.

3

در این منطقه ،یکی از مثالهای این روند است.
مشکالت زیرساختی حمل و نقل شهری مشکل فراگیر دیگری است که بیشتر از
همه روی افراد کمدرآمد تاثیر میگذارد .آنها هستند که برای رسیدن به محل کار به
حمل و نقل عمومی نیاز دارند و نبود گزینه مناسب باعث از دست رفتن فرصتها و
باال رفتن هزین ه زندگی برای این گروه میشود.
با آنکه شهرها به شدت از گرم شدن زمین ضربه خوردهاند خودشان هم بخشی
از مشکل به حساب میآیند .شهرها بیش از دوسوم انرژی دنیا را مصرف میکنند
و بیش از  ۶۰درصد تولید گازهای گلخانهای دنیا را مدیون آنها هســتیم .به همین
ش خود را برای مدیریت این
خاطر اســت که در سال  ۲۰۲۰گروهی از شهرها تال 
چالشهای زیرساختی و محیط زیستی شــدت میبخشند .در تعدادی از شهرها
دولتها و بخش خصوصی خانههای عمومی بیشتری برای بیپناهان خواهند ساخت
و گروهــی دیگر هم راه لسآنجلس را خواهند رفت کــه به متلها اجازه میدهد
کاربری خود را به «خانههای دائمی حمایتی» بیخانمانها تبدیل کنند .هنگکنگ
پروژه ساخت  ۱۷۰۰هکتار جزیره مصنوعی در دریای جنوبی چین را آغاز میکند
که اولین جزیرهاش قرار است  ۲۶۰هزار آپارتمان را در خود جای دهد و  ۷۰درصد
اینها مسکن عمومی خواهد بود.
همزمان افزایش محبوبیت کشاورزی شهری عمودی به برنامهریزان شهری کمک
میکند تا با مشــکل ناامنی غذایی بهتر رودررو شوند .بازار این شکل کشاورزی در
ســال  ۲۰۱۸حدود  ۲.۲میلیارد دالر ارزش داشت و به طور ساالنه  ۲۴درصد رشد
یکند.
م 
طبق برآوردها ســال  ۲۰۲۰باید سال شــروع کاهش تولید گازهای گلخانهای
باشد تا بتوانیم جلوی گرمشدن زمین را بگیریم .به همین خاطر شهرهای بیشتری
به آستین ،لیســبون ،آتن و  ۳۰شهر دیگر میپیوندند که قرار است به طور مداوم
تولید گازهای گلخانهای خود را کاهش دهند .این شــهرها برای رسیدن به چنین
هدف بلندپروازانهای مجموعهای از طرحها را عملی میکنند که ترویج اســتفاده از
دوچرخههای اشــتراکی ،جلوگیری از تولید پالستیکهای یک بار مصرف و خرید
اتوبوسهای برقی بیشتر را شامل میشود.

شهرها متحول میشوند تا زنده بمانند

کمبود خانه با قیمت مناسب ،ناامني غذايي (دسترسي محدود ب ه
غذاي کافی و سالم) ،سیستمهای ضعیف حمل و نقل و باالخره آلودگی
ش اصلیای هستند که گریبانگیر شهرهای دنیا شدهاند .و هر چهار
هوا چهار چال 
چالشها به دو مشــکل سیاسی عمده مربوطاند :ناعدالتی و تغییرات آب و هوایی.
ملک در طول دهههای اخیر به طور فزایندهای به ابزار ســرمایهگذاری تبدیل شده
و عرضه بیش از حد نیاز خانههای لوکس در کشــورهای در حال توسعه با کمبود
خانههای ارزان برای طبقههای متوسط و پایینتر در این کشورها همراه شده است.
همچنان که روند شــهری شــدن در سراســر دنیا ادامه مییابد ،شرکتهای
ســاختمانی مجبور میشوند روی زمینهای قابل کشت ساخت و ساز کنند و این
یعنی ریسک ناامنی غذایی افزایش مییابد .توسعه سریع شهر گورگان در هند که
قرار است یکی از مراکز عمده تکنولوژیک این کشور باشد ،همزمان با نابودی مزارع

4

اقتصاد سوانح طبیعی ظهور میکند

در سال  ۲۰۱۹تندبادهای دریایی باعث ویرانی گسترده در جزایر
کارائیب و بخشهایی از آمریکا شــدند .موج گرما سراســر اروپا را فرا
گرفت .تندباد و طوفان سواحل آسیای شرقی را در هم کوبید و گردباد در بخشهایی
از آفریقا ویرانی به بار آورد .فقط در ســه ماه اول سال  ۲۰۱۹ده واقعه آب و هوایی
در آمریکا رخ داد که هرکدام خســارت باالی یک میلیارد دالر به بار آورد .فقط در
ششماهه اول امسال سوانح طبیعی باعث آوارگی  ۷میلیون نفر در سراسر دنیا شد.
با وجود آنکه امدادرسانیها اصوال توسط سازمانهای ناسودبَر و نهادهای بینالمللی
انجام میشــود ،بخش خصوصی هم متوجه سود سرشار ورود به این ماجرا شده و
ســرمایهگذاری در این حوزه را آغاز کرده است .استارتآپها حاال کمکم به عنوان
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آیندهپژوهی
منابع امدادی در حوزه ســوانح طبیعی ورود میکنند .گروهی از شرکتها در حال
بررسی چگونگی توسعه زیرســاختها در مناطق سیلخیز هستند :بعضی از آنها
تجهیزاتی تولید میکنند که جلوی ورود سیل به خانه را میگیرد و گروهی دیگر
خانههای پیشساختهای را توسع ه دادهاند که به سیلزدگان کمک میکند به سرعت
ســرپناه موقت علم کنند .دیگران هم در حال بررسی تکنولوژیهایی هستند که
بــه دولت کمک میکند در زمان اوضاع بســیار بد جوی و قطعی اینترنت بتوانند
افراد جویای کمک را پیدا و زیرساختهای صدمهدیده را مکانیابی کنند .همزمان
تعدادی از شرکتهای تکنولوژیک از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده
ی کنند و
میکنند تا آسیبپذیرترین مناطق شهر در زمان سوانح طبیعی را پیشبین 
به مقامات در یافتن سریعتر افراد سانحهدیده یاری برسانند.
این اقتصاد نوظهور که اقتصاد سوانح طبیعی نامیده میشود در سال  ۲۰۲۰رشد
خوبی خواهد کرد .انتظار میرود صنعت جهانی مدیریت پیشامدهای اضطراری طی
سالهای آینده رشد ساالنه باالی  ۶درصدی داشته باشد و ارزش آن در سال ۲۰۲۰
از  ۱۱۴میلیارد دالر فراتر رود .بر اســاس برخی برآوردها شمار افرادی که طی ۱۰
سال آینده به خاطر سوانح آب و هوایی آواره میشوند  ۵۰درصد رشد خواهد داشت
و بــه همین خاطر تقاضا برای تکنولوژیها و خدمات امدادی رشــد خوبی خواهد
داشت .انتظار میرود دولتها و سازمانهای بینالمللی آرامآرام در زمانهای بحران
به کمک بخش خصوصی اعتماد کنند و استارتآپهای این حوزه عالوه بر کمک
به مردم ،بزرگ خواهند شد و سود خوبی را به جیب خواهند زد .فراموش نکنید که
طی دهه  ۲۰۲۰در مقایسه با دهه  ۲۰۱۰سوانح طبیعی شدیدتر خواهند بود و در
فاصلههای زمانی کوتاهتری رخ خواهند داد.

خواهد رسید و این رقم تا سال  ۲۰۲۳به  ۳تریلیون دالر افزایش پیدا خواهد کرد.
این بازار همچنان روی کشورهایی با باالترین جمعیت مسلمان متمرکز خواهد بود.
اندونزی پرجمعیت یکی از مهمترین بازارهای این بخش اســت و انتظار میرود در
ســال  ۲۰۲۰به کانون جهانی حالل مبدل شــود .در اکتبر  ۲۰۱۹در این کشــور
زدن برچســب حالل روی بستهبندیها اجبار شــد .به خاطر بزرگی بازار اندونزی
پروسه صدور گواهینامه حالل میتواند به همگون شدن استانداردها در بازار جهانی
حالل کمک کند .در بازارهای بزرگ غربی هم شــاهد رشــد بسیار خوبی در این
حــوزه خواهیم بود ،چون  -مثال بر خــاف غذاهای ایتالیایی  -بازار جدیدی برای
آنها به حســاب میآید و جای رشد دارد .شرکتهای چندملیتی غربی کمکم این
روند را میبینند :مثال  Hariboشرکت آلمانی بزرگترین تولیدکننده پاستیل در
دنیا یک فروشگاه محصوالت حالل در لندن راه انداخته یا شرکت میتسوبیشی که
اخیرا در  Al Islami Foodsدر امارات متحده عربی ســرمایهگذاری کرده است.
سرمایهگذاری در دیگر بخشهای صنعت حالل هم در حال افزایش است .شرکت
مســافرتی  HalalBookingاخیرا دو میلیون دالر ســرمایه جدید دریافت کرد و
میتوان پیشبینی کرد استارتآپهای مشابهی قد علم کنند .با توجه به روند صنعت
مد در متنوعسازی بازار انتظار میرود عرضه پوشاک و لوازم آرایشی ،بهداشتی حالل
هم در سال  ۲۰۲۰و پس از آن افزایش یابد.

تنوع در بازار حالل
توریسم
 ۸درصد

غذا
 ۶۲درصد
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مد
 ۱۳درصد

رسانه و سرگرمی
 ۱۰درصد
دارو
 ۴درصد
آرایشی/بهداشتی
 ۳درصد

بازار مصرفی حالل بزرگتر میشود

مسلمانان نزدیک به  ۲۵جمعیت جهان را شامل میشوند و بخشی
بزرگ از بازار مصرفی دنیا به حساب میآیند .آنها در سال  ۲۰۱۷حدود
 ۲.۱تریلیون دالر خرج کردند که  ۴.۵درصد کل بازار مصرف جهانی است( .این رقم
در ســال  ۲۰۱۲حدود  ۱.۶تریلیون دالر بود ).به همین خاطر با اطمینان میتوان
گفت که فرصت تجاری بزرگی در بــازار جهانی محصوالت حالل وجود دارد .این
بازار به  ۶بخش تقسیم میشود :غذا ،توریســم ،مد ،رسانه و سرگرمی ،دارو ،لوازم
آرایشی،بهداشتی.
غذا با اختالف زیاد بزرگترین تکه این بازار اســت :حــدود  ۶۲درصد کل بازار
جهانی حالل بازار مواد غذایی اســت .مد حالل یک بخش دیگر این بازار است که
رشــد سریعی را تجربه میکند( .به طور کلی صنعت جهانی مد در تالش است که
بتواند گروههای تازهای را به مشتریانش اضافه کند ).تعداد مشتریان مسلمان یکی از
سریعترین رشدها را در صنعت جهانی توریسم دارد ،به همین خاطر است که هتلها
و ترتیبدهندگان تورها در سراسر دنیا در تالشاند که به نیازهای غذایی و مذهبی
مسافران مسلمان پاسخ دهند.
در ســال  ۲۰۲۰بازار مصرفی جهانی حالل برای اولین بار به  ۲.۵تریلیون دالر
168
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آمریکا در رقابت  5Gعقب میماند

پکن از مدتها پیش اعالم کرده که توسعه اینترنت نسل پنج جزو
اولویتهایش است و دو غول هواوی و  ZTEهمین حاال هم محصوالت
ســازگار با فايوجي را روانه بازار چین کردهاند .دیگر کشــورهای آسیایی مثل کره
جنوبی ،ژاپن و سنگاپور و همچنین اتحادیه اروپا بر سر استقرار سریعتر این اینترنت
پرسرعت رقابت میکنند( .اتحادیه اروپا البته از بقیه عقبتر است ).اینترنت موبایل
نسل پنج با سرعت بسیار باالی خود راه را برای توسعه اینترنت اشیا (مثل خودروهای
بدون راننده) باز میکند و هر کشوری که زودتر استفاده تجاری از این اینترنت را آغاز
کند فاصله خود را با رقبا افزایش خواهد داد.
در ان میان توسعه فايوجي در آمریکا بر عهده شرکتهای خصوصی است و دولت
دخالت خاصی در قضیه ندارد .همین باعث مشکالتی شده است .بخش عمده طیف
فرکانسی مورد نیاز اینترنت نسل پنج در آمریکا در اختیار نهادهای دفاعی است و
شرکتها باید بر سر باقیمانده رقابت کنند .به عالوه مردم آمریکا اصوال شایعات علیه
ت میپذیرند و تعداد زیــادی از آنها بر این باورند که
تکنولوژیهــای جدید را راح 
فايوجي برای سالمتی مضر است .شرکتهای تکنولوژیک آمریکایی برای رسیدن
به فايوجي تجاری با چالشهایی جدی روبهرو هستند.

7

اتحادیه اروپا الگوی حفاظت از حریم شخصی میشود

اتحادیــه اروپــا در ســال « ۲۰۱۹مقررات حفاظــت از اطالعات
عمومی اتحادیه اروپا» یا  GDPRرا اجرایی کرد تا جلوی سوءاستفاده

انتظار میرود دولتها و سازمانهای بینالمللی آرام آرام در زمانهای بحران به کمک بخش خصوصی اعتماد کنند
و استارتآپهای حوزه سوانح طبیعی عالوه بر کمک به مردم ،بزرگ خواهند شد و سود خوبی را به جیب خواهند
زد .فراموش نکنید که طی دهه  ۲۰۲۰سوانح طبیعی شدیدتر خواهند بود.

وبســایتها و غولهای تکنولوژیک نظیر گوگل و فیسبوک از اطالعات شخصی
کاربران را بگیرد .قوانین  GDPRدر سال  ۲۰۲۰الگویی برای دیگر کشورها میشود
تــا بتوانند قدرت فزاینده و بیدر و پیکر شــرکتهای تکنولوژیک را تحت کنترل
بگیرند.

صعود  ۲ساله ارزش دالر
«شاخص گسترده دالر تعدیلشده تجاری» که ارزش دالر را به نسبت دیگر ارزهای
بینالمللی حساب میکند

9

8

آسیای شمال شرقی ،خاورمیانه جدید میشود

تنش میان کشورای آسیای شمال شرقی در حال افزایش است.
بازرگانی میان ژاپن و کــره جنوبی پایین آمده و زخمهای تاریخی
میان طرفین ســر باز کرده است( .بین سالهای  ۱۹۱۰تا  ۱۹۴۵کره مستعمره
ژاپن بود ).طی نیمه اول ســال  ۲۰۱۹ارزش داد و ســتد دوطرفه آنها  ۱۰درصد
کاهش پیدا کرد و طی همین زمان ســرمایهگذاریهای مســتقیم ژاپن در کره
جنوبی  ۲۰درصد افت نشان میدهد .این تنش تاثیر بدتری روی شرکتهای کره
تولیدکننده تلفنهای هوشمند گذاشته چرا که گاهی اوقات هفتهها و حتی ماهها
باید برای قطعات حساس ژاپنی مثل آیسی یا تجهیزات رادیویی صبر کنند .دیگر
کشورهای منطقه هم توسعه و آزمایشهای تسلیحاتی خود را شدت بخشیدهاند.
چین و روسیه از سالحهای مافوق صوت خود پرده برداشتهاند که میتوانند دست
کم پنج برابر ســرعت صوت حرکت کنند و ردیابیشان بسیار دشوار است .کره
شــمالی هم از موشک بالستیک جدیدی پرده برداشته که میتواند از زیردریایی
شــلیک بشــود و  ۱۹۰۰کیلومتر برد دارد .ردیابی این موشک که قابلیت حمل
کالهک اتمی هم دارد در صورتی که از زیردریایی شلیک شود بسیار دشوار است.
تنش میان پکن و تایپه هم در حال افزایش است و همزمان تظاهرات غربگرایان
در هنگکنگ به شدت به اقتصاد این کشور صدمه زده و ثبات سیاسی را به خطر
انداخته است.
انتظار میرود که در سال  ۲۰۲۰هم تنشهای ژئوپليتیک در آسیای شمال غربی
افزایش یابد .روابط سئول -توکیو در حوزههای توریسم ،بازرگانی و امنیت دچار افت
بیشتری میشود چرا که متحد مشترکشان آمریکا روی انتخابات ریاستجمهوری
 ۲۰۲۰متمرکز است .این تنش باعث کاهش رشد اقتصادی دو کشور و البته ضربه
به حوزه تکنولوژی در مقیاس جهانی است چرا که باعث کاهش تولید نیمه رساناها
و افزایش قیمت چیپهای حافظه میشــود و خریداران تلفن همراه باید بهای این
را بپردازند.
کره شمالی آزمایشهاي موشکی بیشتری در طول  ۲۰۲۰برگزار خواهد کرد و
آمریکا و متحدانش در منطقه را بیشتر خواهد ترساند .آمریکا قصد دارد دو میلیارد
دالر ســختافزار نظامی به تایپه بفروشــد و این باعث افزایش تنش این جزیره با
پکن خواهد شــد .در ســال  ۲۰۲۰چین و هنگکنگ باید با پیامدهای بلندمدت
شــلوغیهای سال  ۲۰۱۹دست و پنجه نرم کنند و احتماال اوضاع سیاسی در این
کشور حساس باقی خواهد ماند.
هنوز زود است که بخواهیم آسیای شمال شرقی را با خاورمیانه یا آمریکای التین
مقایسه کنیم ،اما ناآرامیهای ژئوپليتیک در این منطقه روز به روز عمیقتر میشود.

ارزش دالر باالتر میرود

ارزش دالر آمریکا طی سال آینده هم قوی میماند« .شاخص گسترده دالر
تعدیلشده تجاری» که ارزش دالر را به نسبت دیگر ارزهای بینالمللی حساب
میکند در ماه ســپتامبر رکورد شکست و به  ۱۳۱.۵۷رسید .وضعیت کنونی باعث آزردگی
خاطر دولت ترامپ است که صراحتا به دنبال دالر ضعیفتری است که باعث افزایش صادرات
آمریکا میشود و تراز تجاری کشور را بهبود میبخشد .امسال فدرال رزرو نرخ بهره را در آمریکا
اندکی پایین آورده تا جلوی رکود احتمالی را بگیرد .حرکتی که عموما باعث تضعیف دالر در
برابر دیگر ارزها میشد .با اینهمه ارزش دالر همچنان باال میرود و دلیل آن سیاستهای مالی
مشابه در چندین بازار بزرگ دیگر است و البته چند روند کلیدی در صحنه اقتصاد جهانی.
روند اول رشد اقتصادی ضعیف در اکثر نقاط دنیاست که باعث افزایش نسبی قدرت دالر
میشــود چون دالر هنوز ارز ذخیرهای اصلی دنیاست .دوم اینکه پکن اجازه داده ارزش یوآن
بیشتر پایین بیاید تا هم ذخایر عظیم ارزهای خارجیاش را حفظ کند و هم اقتصاد خودش
تکانی بخورد .و باالخره حرکت منطقه یورو به سمت رکود اقتصادی است که علت اصلیاش
رشد ضعیف اقتصاد آلمان است .این عامل هم ارزش نسبی دالر را باال برده است.
دالر در ســال  ۲۰۲۰قدرتمند باقی میماند و حتی ممکن اســت در برابر دیگر ارزهای
اصلی قویتر همشود .اقتصاد جهانی در  ۲۰۲۰ضعیفتر خواهد شد و ممکن است نرخ بهره
در آمریکا در واکنش به این روند کمی پایینتر بیاید ،اما بانکهای مرکزی در سراسر آسیا و
اروپا هم نرخ بهره را پایین میآورند تا باعث تقویت رشد شوند .هاروهیکو کورودا ،رئیس بانک
مرکزی ژاپن اعالم کرده که نرخ بهره به شدت پایین را دستکم در طول بهار  ۲۰۲۰حفظ
میکند .بانک مرکزی اروپایی هم ســیگنال مشابهی فرستاده و گفته دستکم در نیمه اول
 ۲۰۲۰نرخ بهره را پایین نگه میدارد .در چنین حالتی مردم باقی دنیا سرمایهگذاری روی دالر
را کمخطرترین گزینه میدانند.
باال ماندن ارزش دالر به معنای پرســود بودن صادرات چینیها و دیگر بازارهای نوظهور
اســت .این ممکن است باعث جنگ لفظی میان طرفین شود اما دولت آمریکا خط قرمزش
را رد نخواهــد کــرد و ارزش دالر را به طور مصنوعی پایین نمیآورد .افراد بلندپایه در دولت
ترامپ بارها علیه دخالت دولت در بازار موضع گرفتهاند و چه دخالتی بزرگتر از تالش برای
کاهش ارزش دالر؟

10

رقابت بخش خصوصی با دولت بر سر سفرهای فضایی

همانطور که در دوران استعمار در قرنهای گذشته ،سفرهای اکتشافی
دولتهای غربی راه را برای ورود شرکتهای خصوصی باز میکرد و در نهایت
دولتها و بخش خصوصی بر سر راه کنترل مناطق جدید به جان هم میافتادند ،سفرهای
اکتشافی به فضا هم شاهد رقابت فزاینده میان دولتها و بخش خصوصی خواهد بود.
دولتهــا تالش خواهند کــرد قوانینی وضع کنند تا جلــوی قدرت گرفتن بخش
خصوصی در این حوزه را بگیرند و بر اقدامات آنها نظارت کنند ،اما احتماال در سال ۲۰۲۰
شاهد تصویب قانون خاصی در این حوزه نخواهیم بود چرا که تنشهای ژئوپليتیک میان
قدرتهای فضایی در حال افزایش است و قرار نیست آنها به این زودیها بر سر موضوع
خاصی به تفاهم برسند.
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اینترنت رفتار ( )Internet of Behaviourقرار است فرد را به رفتارهای دیجیتالش پیوند دهد .چطور؟ برای
مثال )۱ :تصویر شما توسط نرمافزار تشخیص چهره در ایستگاه راهآهن شناسایی خواهد شد؛  )۲شما در
ایستگاه بلیت قطار میخرید؛  )۳این فعالیت به تصویر شما مرتبط و در سابقهتان ثبت خواهد شد

آیندهپژوهی
موسسه گارتنر منتشر کرد:

پیشبینیهای استراتژیک برای تکنولوژی ۲۰۲۰
موسسه پژوهشی -مشاورهای مشهور گارتنر طبق سنتی
ساالنه دست به پیشبینی اســتراتژیک در حوزه آيتي زده
است .در مقدمه گزارش گارتنر آمده است :تکنولوژی به سرعت
شکل زندگی ما را تغییر میدهد و حتی شکل و معنای انسان
بودن به آرامی در حال تحول است .از هوش مصنوعی تا بالک
چین و تجارت الکترونیک ،اینها نیروهایی انقالبی به حساب
میآینــد و مدیران آیتی نهادهــای دولتی و خصوصی باید
مطمئن باشند که به سازمانشان کمک میکنند خود را با این
دنیای به ســرعت در حال تغییر وفق دهند .در ژاپن مثال یک
رستوران از تکنولوژی رباتیک و هوش مصنوعی استفاده کرده تا
به کارکنان با مشکالت حرکتی اجازه دهد که از دور رباتهای
ت را کنترل کنند .یا مثال شرکت Rent-A-Car
پیشــخدم 
تکنولوژی بریل را در سیســتم ثبت سفارش خود گذاشته تا
بتواند کارکنان نابینا را هم اســتخدام کند .این مثالها نشان
میدهد که چطور هوش مصنوعی باعث میشود تا شرکتها
ش از این
بتوانند گروههایی از جامعه را استخدام کنند که پی 
امکان نداشت و این یکی از پیشبینیهای استراتژیک گارتنر
برای  ۲۰۲۰و پس از آن است.

چرا باید خواند:
شبینیهایموسسه
پی 
گارتنرجزومعتبرترین
یها در حوزه
شبین 
پی 
فناوری اطالعات است.

1

هوش مصنوعی باعث استخدام
گروههای تازه میشود

2

خرید آنالین جزو اعتیادها دستهبندی میشود

تا  ۲۰۲۳تعداد افرادی معلولی که سر کار
میروند  ۳برابر خواهد شــد و این را مدیون هوش مصنوعی و
دیگر تکنولوژیهای نوظهور هستیم .در آمریکا در حال حاضر فقط  ۳۰درصد افراد دارای معلولیت
آماده کار در استخدام جایی هستند ۷۰ .درصد باقیمانده مثل ذخیرهای دستنخورده از استعداد
هستند .بهخصوص که مدیران استخدامی این روزها بارها نسبت به کمبود استعداد و تاثیر آن بر
آینده سازمانها هشــدار میدهند .جالب اینجاست شرکتهایی که به طور فعاالنهای افراد دچار
معلولیت را استخدام میکنند در مقایسه با دیگر شرکتها افزایش  ۷۲درصدی در بهرهروی کارکنان
را دیدهاند و  ۲۹درصد افزایش سوددهی داشتهاند .افراد با معلولیت میتوانند روند توسعه محصوالت
را از لنز کامال متفاوتی ببینند و احتمال اینرا که محصول نهایی برای طیف گستردهتری از مشتریان
جذاب باشد باالببرند.
تا سال  ۲۰۲۴سازمان بهداشت جهانی به طور رسمی خرید آنالین را به عنوان
اختالل اعتیادآور دســتهبندی خواهد کرد :تا آن زمــان میلیونها نفر از تجارت
دیجیتــال ضربه خوردهاند و نگرانیهای مالی جدی برای خود و خانوادهشــان به وجود آوردهاند.
بازاریابها با دسترسی فزاینده به اطالعات مشتریان ،میتوانند دقیقا مشخص کنند که چه کسی
در چه زمانی از روز ،پس از دیدن چند تبلیغ هدفمند در اینترنت محصولشان را میخرد .هرچه
تکنولوژی پیچیدهتر میشود بازاریابها با دقت بیشتری میتوانند پیشبینی کنند که مشتریان چه
میخواهند ،چطور باید بر محصوالت قیمت گذاشت و محصوالت را در کجای وب قرار بدهند که
مشتری بدون اتالف وقت روی دکمه «پرداخت» کلیک کند .این فرصت بزرگ برای شرکتها و
بازاریابها با خود مسئولیت بزرگتری میآورد .همچنان که مشتریان محصوالت بیشتر و بیشتری
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میخرند که نه به آنها نیاز دارند و نه توانایی پرداخت قسطشان را دارند ،کسبو کارها باید مسئولیت
اقدامات خود را بپذیرند و به مشتریان احتمالی نسبت به اعتیاد در خرید هشدار بدهند( .همانطور
که مســئوالن قمارخانهها مجبورند درمورد خطرات قمار هشدار بدهند ).کسب و کارها از سوی
دولتها و گروههای حمایت از مصرفکننده تحت فشــار قرار خواهند گرفت تا میزان ســوءرفتار
دیجیتال خود را پایین بیاورند.

3

اینترنت رفتار ظهور میکند

تا ســال  ۲۰۲۳فعالیتهای فیزیکی افراد توســط «اینترنت رفتار» به صورت
دیجیتالی ردیابی و سابقه آن مثل ایمیل ثبت خواهد شد .اینترنت رفتار( (�Inter
 )net of Behaviourیا  IoBتا آن زمان  ۴۰درصد مردم دنیا را در بر خواهد گرفت.
اینترنت رفتار قرار است فرد را به رفتارهای دیجیتالش پیوند دهد .چطور؟ برای مثال )۱ :تصویر
شما توسط نرمافزار تشخیص چهره در ایستگاه راهآهن شناسایی خواهد شد؛  )۲شما در ایستگاه
بلیت قطار میخرید؛  )۳این فعالیت در سابقه شما ثبت خواهد شد.
اینترنت رفتار میتواند در تشــویق یا بازداشــتن فرد از رفتارهای خاص هم به کار برود .مثال
شرکتهای بیمه میتوانند رفتارهای رانندگان را ردیابی کنند و به کمکشان حق بیمه آنها را در
صورت رانندگی پرســرعت و ناامن باال ببرند و در صورت رانندگی مســئوالنه پایین بیاورند .البته
اینترنت رفتار حتما باعث نگرانیهایی هم خواهد شد و مسئله نقض حریم خصوصی توسط آن را
نمیتوان نادیده گرفت.

4

ارزهای دیجیتال موبایلی محبوب میشوند

تا سال  ۲۰۲۵نیمی از کابران اسمارتفونها که حساب بانکی ندارند از ارزهای
رمزنگاریشــده  -مثل بیتکوین  -در موبایلشــان استفاده خواهند کرد .کمکم
فروشگاههای اینترنتی و شبکههای اجتماعی پرداخت به کمک رمزارزها را خواهند پذیرفت و مردم
به سمت حسابهایی حرکت خواهند کرد که به بانکها هی چ ربطی ندارند .انتظار میرود که قاره
آفریقا بیشترین نرخ رشد را در این حوزه داشته باشد چرا که تعداد زیادی از مردمش حساب بانکی
ندارند .به همین ترتیب انتظار میرود که سهولت استفاده از این ارزهای دیجیتال باعث رونق بیشتر
تجارت الکترونیک در مناطقی شود که تاکنون از این خدمات محروم بودهاند.

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

جشنواره تاریکی

هوای آلوده به معضلی بزرگ برای همه کشورهای در حال توسعه تبدیل شدهاست

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

زندگی  0.0001درصدی که میلیاردر هستند!

ردپای کربن

میلیاردرها همیشه بیشترین جاذبه را برای مردم دارند .وضعیت زندگی این 0.0001
درصدی که توانستهاند نام خودشان را در فهرست میلیاردرها قرار بدهند همیشه
برای بقیه جذابیت داشتهاســت .برای مثال ،مردم میپرســند این افراد چطور به
ثروت هنگفت دســت پیدا کردهاند و آیا آنها هم میتوانند مثل این افراد به چنین
ثروتی دست پیدا کنند .اکونومیست در این نمودارها وضعیت میلیاردرها را بررسی
کرد هاست.

میزان انتشــار کربن در کشورهای مختلف یکی از مهمترین مسائلی است که این
روزها به آن توجه میشــود .برای مثال چین و آمریکا به عنوان دو غول اقتصادی
بیشتر در این زمینه زیر ذرهبین قرار دارند .اما کشورهایی که به وسیله نفت و تولید
نفت ،ردپای کربنی از خود به جای میگذارند چطور؟ بررسیهای اکونومیست نشان
میدهد ونزوئال با تولید نفت خود ،بیشترین میزان کربن را وارد جو زمین میکند .در
این زمینه بسیاری از کشورهای دیگر هم نقش ایفا میکنند.

روی جلد مجله فوربز /ثروت میلیاردرها

ردپاهای کربنی؛  انتشار کربن ناشی از تولید نفت
دیاکسید کربن معادل گرم به ازای مگاژول 2015
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تاتیتاتیکنان اقتصاد ترکیه

اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصــاد جهان ،مهمترین نقش را در دنیا ایفا
میکند .هر اتفاقی که برای این اقتصاد بزرگ رخ بدهد میتواند سایر اقتصادها را هم
متاثر کند .اکنون به نظر میرسد این اقتصاد بزرگ با بحران مواجه شدهاست .همهجا
خبر دادهاند که این اقتصاد بزرگ دچار بحران شدهاست .اما وضعیت این اقتصاد به
چه صورت است؟ اکونومیست در یک نمودار به صورت مختصر مروری بر وضعیت
اقتصادی آمریکا داشتهاست.

ترکیه یکی از مهمترین همسایههای ایران است که اقتصادی بسیار پیچیده دارد.
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی این کشور بسیار مطلوب بود .اما ماجراهایی
که ترکیه با آمریکا و دونالد ترامپ پیدا کرد ،اقتصاد این کشور را دچار بحران کرد.
اکنون اقتصاد این کشور دچار مشکل شدهاست و تالش میکند دوباره سرپا بایستد.
اما آیا ترکیه میتواند دوباره به روزهای اوج خود بازگردد .قدری بعید به نظر میرسد
اما به هر حال این اقتصاد تالش خودش را میکند.

4

سقوط در کمین است؟

سقوط تاسفبار؛ ترکیه

ایاالت متحده ،سهم در رشد تولید ناخالص داخلی
درصد امتیازات ،نرخ سالیانه

ایاالت متحده ،سهم در رشد تولید ناخالص داخلی
درصد امتیازات ،نرخ سالیانه
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2018

رنگینپوستها در محیط کار

در دنیای کسری تجاری

حضور افراد از نژادهای مختلف در محیط کاری یکی از مهمترین مسائلی است که
باید به آن توجه شود .آمریکا یکی از مهمترین کشورهایی است که افراد مختلف از
نژادهای متفاوت در آن زندگی میکنند ،برخی از آنها سفیدپوست هستند و برخی
دیگر هم سیاهپوست .اما همه این افراد باید فرصت برابر برای اشتغال داشته باشند
و همه بتوانند در مسیر پیشرفت شغلی گام بردارند .آیا در عمل چنین اتفاقی رخ
میدهد؟ این مسئلهای است که اکونومیست در این نمودار به آن پرداختهاست.

ما عموما زیاد درباره کسری بودجه میشنویم اما به ندرت پیش میآید که درباره
کسری تجاری چیزی بشنویم .کشورها باید بتوانند در زمینه صادرات و واردات نوعی
تعادل ایجاد کنند .یعنی صادرات بایــد به همان میزانی صورت بگیرد که واردات
انجام میشود .اما اگر میزان واردات از صادرات پیشی بگیرد ،با کسری تجاری مواجه
میشویم .پدیدهای که اکنون آمریکا در مورد چین با آن مواجه است .اکونومیست در
نموداری به بررسی وضعیت کسری تجاری آمریکا با هند پرداختهاست.

همانهمیشگی

تعادل از دست میرود

ایاالت متحده ،رهبری شرکت براساس نژاد ،درصد

هند ،تجارت کاالها و خدمات با آمریکا ،میلیارد دالر

آسیایی

اسپانیایی سیاهپوست
چندنژادی /اعالم نشده

100

80

60

40

سفیدپوست
بومی آمریکا

0

20

گوگل
2014
2019

فیسبوک
2014
2019

اپل

2014
2018

90

صادرات

60

تراز

30
0
-30

واردات

-60
18

10

15

1999

2005

از دفاع تا حمله

وقتی سرمایهگذاران مهاجر میشوند

هزینهای که کشورها برای دفاع از خود میکنند یکی از نکاتی است که همه کشورها
مدام آن را رصد میکنند .برای آنها که در صدر قدرت قرار دارند ،هزینه کشورها برای
دفاع از خود جزو مهمترین مسائل است .همه میدانند که آمریکا جزو بزرگترین
فروشندگان تجهیزات نظامی است و عربستان سعودی هم بزرگترین خریدار آن
است .اما آیا میدانستید که آمریکا رتبه اول را در زمینه هزینه برای امور دفاعی دارد؟
بسیاری از کشورهای اروپایی در این زمینه پیشتاز هستند.

سرمایهگذاری یکی از موثرترین مسائل در امور اقتصادی به شمار میآید .در واقع
سرمایهگذاران با سرمایه خود میتوانند شرایط اقتصادی را متحول کنند .اما گاهی
مهمترین سرمایهگذاران در یک کشور در حقیقت مهاجرانی هستند که از کشورهای
دیگر آمدهاند و در آن کشــور مشــغول به کار و همچنین سرمایهگذاری شدهاند.
بسیاری از کشــورهای بزرگ و پیشرفتهای که امروز میشناسیم به لطف سرمایه
افرادی پیشرفت کردهاند که مهاجر بودهاند.

4

هزینه دفاع

سرمایهگذاری بدون مرز

پیشبینی  ،2016درصد از تولید ناخالص داخلی

سهم سرمایهگذارانی که مهاجر هستند در کشورهای منتخب  ،2016 ،OECDدرصد
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جنبشی که الرحمان در پاکستان راه انداخته «راهپیمایی آزادی» نام دارد ،جنبشی که با اعتراضات عراق و لبنان تفاوتهای بسیاری دارد .اما این جنبش به
خوبی نشان میدهد که چه قدرتی در خیابان وجود دارد .در حالیکه فقط یک هفته از این جنبش در خیابانها میگذشت ،عمران خان به وحشت افتاد و به این
نتیجه رسید که بهزودی همهچیز از دست میرود .حاال آن دستهای که مخالف عمران خان بودهاند به این فکر افتادهاند که چطور میتوانند او را به عقب برانند.

[ سیاست در پاکستان ]

برای آزادی

اعتراضات مردم پاکستان به چه سمتی خواهد رفت؟
چرا باید خواند:
پاکستان یکی از
جنجالیترینو
مهمترینهمسایههای
ایران است .این کشور
اخیرا درگیر اعتراضات
مردمی شده و مشخص
نیست چه آیندهای پیش
روی آن است .فعال مردم
معترض درخواست
کردهاند که عمران خان
از سمت نخستوزیری
کنارهگیری کند اما چقدر
این اتفاق محتمل است؟

رضوان احمد خودش را برای یک سفر دراز آماده میکند20 .ساله است
و باید به شهر دیگری برود .لباسهای گرم و مواد غذایی را به قدر کافی کنار
گذاشتهاســت .در مورد بقیه چیزها هم میگوید« :خدا میرساند» .بیرون از
جایی که او وسایلش را جمع میکند ،مردان همه در صف ایستادهاند و نماز
میخوانند .اما رضوان احمد کیست؟
احمد یکی از 50هزار نفر معترضی اســت که به رهبری فضل الرحمان
دســت به اعتراض زدهاست .جنبش الرحمان حدودا یک ماهی است که به
اوج خود رسیدهاســت .اما این جنبش چه درخواستی دارد؟ ظاهرا آنها یک
خواسته بزرگ و مهم دارند :کنارهگیری نخستوزیر پاکستان .آنها میخواهند
عمران خان از سمت خود کنارهگیری کند .رضوان احمد که به دعوت الرحمان
بــه خیابانها آمده میگوید« :اگر همین االن هم الرحمان به ما بگویید فردا
دیگر در خانههایتان بمانید و بیرون نیایید ،ما همین کار را میکنیم و بیرون
نمیآییم .اما اگر بگویید یک ســال دیگر همینطور در خیابان بمانید و به
شهرهای دیگر بروید و اعتراض کنید ،ما به او وفادار میمانیم».
جنبشی که الرحمان در پاکستان راه انداخته «راهپیمایی آزادی» نام دارد،
جنبشی که با اعتراضات عراق و لبنان تفاوتهای بسیاری دارد .اما این جنبش
به خوبی نشان میدهد که چه قدرتی در خیابان وجود دارد .در حالیکه فقط
یک هفته از این جنبش در خیابانها میگذشت ،عمران خان به وحشت افتاد
و به این نتیجه رسید که به زودی همه چیز از دست میرود .حاال آن دستهای
که مخالف عمران خان بودهاند به این فکر افتادهاند که چطور میتوانند او را
به عقب برانند.
JJجنبشی برای پاکستان
الرحمان از همان روزهای نخست و حتی پیش از انتخابات با عمران
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خان مخالف بود .او در ابتدا میگفت این شخص
کامال با حمایت غربیها به قدرت رسیده و بعد
هم گفت رای دادن به او حرام اســت .وقتی هم
که عمران خان رای آورد و به عنوان نخستوزیر
پاکستان انتخاب شــد ،الرحمان گفت او پیروز
نشــده بلکه صرفا به کمک بقیه انتخاب شده
و بــه نوعی از قبل هم قرار بود در این ســمت
مشغول به کار شــود .در واقع او این شخص را
دستنشــانده میداند .اما او حرفهای دیگری
هم درباره عمران خــان زده ،برای مثال گفته
این شخص ،اقتصاد را به کلی ویران کردهاست.
اعتراضاتــی که او رهبری میکــرد باالخره به
اسالمآباد پاکستان رسید و سپس الرحمان اعالم
کــرد عمران خان باید در عرض 48ســاعت از
سمت خود کنارهگیری کند .برخی از معترضان
هم تهدید کردند که به پارلمان حمله میکنند.
اما آقای عمــران خان هنــوز در دفتر کارش
مشغول به کار است .جمعیت معترض هم هنوز
در خیابانهــا حضور دارند .هزاران پلیس و نیروی امنیتی به خیابانها
آمدهاند و جمعیت را تماشا میکنند اما هنوز جرئت نکردهاند با معترضان
درگیر شوند.
الرحمان به عنوان رهبر این جنبش هر روز به دیدار مردم میرود و
با معترضان گفتوگو میکند .او به آنها میگوید که اعتراضات خود را
در چه مسیری پیش ببرند .در بسیاری از مناطق هم ،او توانسته قدرت
را به دست بگیرد .سخنرانیهای او هنوز هم در مسیری است که مردم
را به جنبشهای اعتراضی دعوت میکند .بسیاری از افراد هم به صورت
داوطلبانه به خیابانها آمدهاند و اعتراض میکنند.
اما آقای خان چه کردهاســت؟ او در این مدت تالش کرده اعتراضات
را دســت پایین بگیرد .گاهی هم افرادی را که دست به اعتراض زدهاند،
تحقیر کردهاست .در واقع او فضای تلخی را ایجاد کردهاست .او حتی سعی
دارد از گروههای دیگری که نزدیک به خودش هستند کمک بگیرد اما
تاکنون موفق نشده کمک زیادی بگیرد .البته چند وقتی است که عمران
خان هــم موضع خود را تغییر داده و تالش میکند برخورد مالیمتری
داشته باشد .الرحمان هم جنبش را در قالبی راهاندازی کرده که میتواند
در برخی موارد به ضررش تمام شود .برای مثال او به زنان اجازه نداده از
خانههای خود بیرون بیایند و همپای مردان دست به اعتراض بزنند .این
مسئلهای است که باعث شده بسیاری از افراد با او مخالفت کنند.
حاال عمران خان فقط از حمایت ارتش برخوردار اســت .به صورت
رســمی هم کســی از او حمایت نمیکند .گروههای مخالف او هر روز
بزرگتر میشوند و دایره نفوذ خود را گستردهتر میکنند .این مسائل به
ضرر عمران خان است .اما راهپیمایی آزادی هنوز هم نتوانسته قدرت را
از عمران خان بگیرد .اکنون زمان آن رسیده که الرحمان و عمران خان
هر کدام به دنبال احزابی باشند که با آنها همسو هستند و به نوعی برای
خود اتحاد تشکیل بدهند .در واقع میتوان گفت هرکدام عملکرد بهتری
در این زمینه داشــته باشند و اتحاد قویتری را شکل بدهند در نهایت
پیروز خواهند شد .پای مردم پاکستان به خیابان باز شده و آنها نسبت به
وضعیت موجود معترض هستند .همین امر به تنهایی میتواند خطری
بزرگ باشد که وضعیت آنها که در قدرت هستند را تهدید کند .آیا عمران
خان از قدرت کنارهگیری میکند یا این روند تغییر خواهد کرد؟

آخرین باری که جهان شاهد چنین رویدادهایی بود مربوط میشود به دهه  80و  90میالدی .در آن زمان دنیا وضعیت عجیبی را تجربه میکرد .حاال دوباره به نظر میرسد دنیا
دوباره همان وضعیتها را تجربه میکند .در واقع همزمان شاهد خشم و عصبانیت مردم در بسیاری از نقاط جهان هستیم .این وضعیت تازه آغاز شدهاست .پیش از آن ،همه تصور
میکردند وضعیتهای بد رخ دادهاست اما اکنون به نظر میرسد آشوب به پا شده و وضعیت میتواند بدتر هم بشود

[ جنبشهای اعتراضی ]

در جهان خشمگین
چرا مردم در اکثر کشورها برای تغییر ،اعتراض میکنند؟
این روزها ســرعت بروز اتفاقات و حوادث اعتراضآمیز
چرا باید خواند:
در دنیا به قدری زیاد شــده که دیگر نمیتوان همراه با
کسانیکه اخبار حوزه
بینالملل را دنبال میکنند آنها پیش رفت .کسانی که میخواهند اخبار مربوط به
اعتراضات و جنبشهای مدنی را دنبال کنند احتماال به
به خوبی میدانند که
خوبی میدانند که نمیشود به این سادگی این خبرها
شرایط فعلی در جهان
را دنبال کــرد و دلیل آن هم تعــداد باالی خبرهایی
قدری غیرطبیعی است.
است که در این زمینه منتشر میشود .این روزها تعداد
در واقع کشورهای جهان
تظاهرات علیه دولت به اوج خود رسیدهاست ،برخی از
هیچگاه تا این اندازه با
آنها صلحآمیز هستند و برخی هم کامال خشن برگزار
ناآرامی مواجه نبودهاند.
شــدهاند .الجزایر ،بولیوی ،بریتانیا ،کاتالونیا ،شــیلی،
اما دلیل اینهمه
اکوادور ،فرانسه ،گینه ،هائیتی ،هندوراس ،هنگکنگ،
خشم ناگهانی مردم از
عراق ،قزاقستان ،لبنان ،پاکستان و سایر کشورها ،همگی
دولتهایشان چیست؟
درگیر ماجرا هستند.
چرا همه به خیابانها
آخرین باری که جهان شاهد چنین رویدادهایی بود
آمدهاند؟
مربوط میشــود به دهه  80و  90میالدی .در آن زمان
دنیا وضعیت عجیبی را تجربه میکرد .حاال دوباره به نظر
میرسد دنیا دوباره همان وضعیتها را تجربه میکند.
در واقع همزمان شــاهد خشم و عصبانیت مردم در بسیاری از نقاط جهان هستیم .این
وضعیت تازه آغاز شدهاست .پیش از آن ،همه تصور میکردند وضعیتهای بد رخ دادهاست
اما اکنون به نظر میرســد آشوب به پا شده و وضعیت میتواند بدتر هم بشود .در دهه
 60میالدی ،موجی از ناآرامیها در جهان رخ داد .در آن زمان ،همه تصور میکردند دنیا
به آخر رسیده و دیگر نظیر این اعتراضات دیده نمیشود .اما حاال بعد از گذشت چندین
سال به نظر میرسد اینطور هم نیست .در دهه  60میالدی ،ناآرامیها و آشوبها مربوط
به کشورهای خاصی بود .اما اکنون وضعیت به کلی تغییر کردهاست .اگر در آن زمان فقط
یک کشور درگیر بود ،اکنون بسیاری از کشورهای جهان درگیر آشوب هستند .این روزها
پای آشوب به کشورهایی باز شده که در گذشته حتی تصورش هم نمیشد.

JJاعتراضات چه ربطی به هم دارند؟
اما آیــا اعتراضاتی که امروز در نقاط مختلف جهان صورت میگیرد به هم ارتباطی دارند؟
نگاهی به همه جنبشها در همه کشــورها نشان میدهد که برخی از آنها کامال با هم مرتبط
هستند و جرقه برخی از آنها به طور همزمان زده شدهاست .برخی از آنها ثمر میدهند و برخی
هم ثمری دربر ندارند .ریشه برخی از این رویدادها ،مسائل سیاسی است اما برخی از آنها ریشه
در نارضایتیهــای اقتصادی دارند .برخــی از مردم هم به دلیل تقلب در انتخابات به خیابانها
آمدهاند .اما اگر بخواهیم به صورت دقیق به بررسی این مسئله بپردازیم باید بگوییم که همهچیز
به نظر یک اتفاق میآید ،یعنی هرچیزی هم مشابه است ،به صورت اتفاقی مشابه شدهاست و
به صورت فنی مشابهتی در وضعیت آنها وجود ندارد .در لبنان مسئله مالیات جرقه اعتراضات را
زدهاست ،در هنگکنگ مسئله به قانون بازمیگردد یعنی مردم به خاطر قانون استرداد مجرمان
به خیابان آمدهاند .در بریتانیا هم مردم بابت عملکرد دولت در زمینه برگزیت (خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا) گالیه دارند.
نمیتوان الگویی دقیق برای اعتراضات اخیر پیدا کرد .واقعیت هم این است که اگر بنشینیم
و همه این مسائل را تحلیل کنیم باز هم نمیتوانیم به دالیل اصلی و واحدی که پشت همه این
ماجراها وجود دارد ،برسیم .برای مثال در شیلی افزایش قیمت بلیت قطار ،مشکالتی را ایجاد
کردهاســت .شــاید در برخی از دیگر کشورها هم دلیلی مشابه به همین دلیل برای اعتراضات
خیابانی وجود داشته باشد اما به صورت کلی نمیتوان گفت اینها ریشه در یک دلیل واحد دارد.
در واقع همه آنها به صورت کامال اتفاقی ،همزمان شدهاند و به صورت همزمان رخ میدهند.
برخی میگویند مســائل اقتصادی مهمترین دلیل برای اتفاقات اخیر در جهان هستند .اما
واقعیت این اســت که نمیتوان برای همه این اعتراضات ،دالیل اقتصادی آورد .در بسیاری از
کشــورها مسائل سیاســی جرقه اعتراضات را در میان مردم زدهاست .هنوز هم شاهد دعوای
لیبرالها و چپها بر سر اقتصاد هستیم .هنوز هم برخی اقتصاد آزاد را میخواهند و برخی دیگر
به دنبال اقتصاد دولتی هستند .اما اینها دعواهایی هستند که همیشه وجود داشته و نمیتوانیم
بگوییم ریشه این ماجراهای اخیر در این مسائل است .یعنی این دعواها اگر قرار بود چنین خشم و
ناآرامیهایی را در میان مردم به پا کند ،از سالها پیش این کار را کرده بود؛ چرا اکنون این اتفاقات
افتادهاست؟ به این ترتیب دالیل دیگری باید برای بروز این اتفاقات و اعتراضات وجود داشته باشد.
برخی از تحلیلگران به فرضیههای توطئــه روی آوردهاند.
یعنی میگویند مسائلی مثل دخالت کشورهای غربی در نظام
سیاسی و اقتصادی سایر کشورها ،منجر به بروز مشکل بهویژه
برای کشورهای در حال توسعه شدهاست .اما در واقعیت میدانیم
که اینطور نیست و کشورها نمیتوانند به صورت همزمان همگی
دچار این مشکل شوند .دخالت کشورهای غربی در امور سیاسی
و اقتصادی کشورهای در حال توسعه همیشه وجود داشتهاست.
پس آنچه اکنون جرقه مشــکالت را در دل کشورهای معترض
زده ،این نیســت و نمیتوان به فرضیه توطئه هم در این زمینه
اعتماد کرد .وضعیتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم میتواند
به صورت کامال اتفاقی رخ داده باشد و میتواند ریشه در مسائلی
داشته باشد که شاید کمتر به آنها فکر میکنیم برای مثال امکان
دارد مردم نســبت به گذشته ،آگاهی کمتری داشته باشند و به
همین خاطر بیشتر دست به اعتراض میزنند .هرچه که باشد ،به
هرحال اکنون با موج اعتراضات در اکثر کشورهای جهان روبهرو
هستیم.

آیا اعتراضاتی که امروز در نقاط مختلف جهان صورت میگیرد به هم ارتباطی دارند؟ نگاهی به همه جنبشها در همه کشورها
نشان میدهد که برخی از آنها کامال با هم مرتبط هستند و جرقه برخی از آنها به طور همزمان زده شدهاست .برخی از آنها
ثمر میدهند و برخی هم ثمری دربر ندارند .ریشه برخی از این رویدادها ،مسائل سیاسی است اما برخی از آنها ریشه در
نارضایتیهای اقتصادی دارند
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سوتیتر :1برخی از شرکتهایی که در حوزه سرگرمی فعالیت دارند نزدیک به صد سال عمر دارند یعنی عمری به بلندای یک قرن
دارند .برخی از آنها رقبای سرسختی برای همدیگر هستند و برای اینکه بتوانند به مخاطبان دست پیدا کنند همه تالش خود را به کار
میگیرند .برخی از آنها در حوزه سینما با هم رقابت میکنند ،برخی دیگر در شبکههای مختلف اینترنتی با هم رقابت میکنند

[ صنعت سرگرمی ]

خون به پا خواهد شد!
غولهای سرگرمی با هم نبرد میکنند

جنگ این روزها بر سر سرگرمی است .در آمریکا ،کانادا و هلند مردم میتوانند با پرداخت ماهانه
6دالر و  99سنت ،از سرگرمیهای بصری بهره بگیرند .این مبلغ از بهای بلیت سینما در این کشورها
هم کمتر است .بینندگان میتوانند از ارزشمندترین کانالهای سرگرمی بهره بگیرند بدون اینکه پول
و هزینه زیادی صرف کنند .جالب اینجاست که مخاطبان میتوانند هر محتوایی را هم تماشا کنند.
برای مثال اگر بخواهند میتوانند جنگ ستارگان یا سفیدبرفی ببینند .حتی آنها میتوانند همه
 662قسمت کارتون محبوب سیمپسونها را هم بدون پرداخت هزینه گزافی ،ببینند .به این ترتیب،
وضعیت به لطف اقداماتی که صنایع بزرگ سرگرمی مثل دیزنی داشتهاند ،به خوبی پیش رفتهاست.
اما پشت پرده این ماجراها چیست؟ اینها مسائلی است که باید تحلیل کرد.
برخی از شرکتهایی که در حوزه سرگرمی فعالیت دارند نزدیک به صد سال عمر دارند یعنی
عمری به بلندای یک قرن دارند .برخی از آنها رقبای سرسختی برای همدیگر هستند و برای اینکه
بتوانند به مخاطبان دست پیدا کنند همه تالش خود را به کار میگیرند .برخی از آنها در حوزه سینما
با هم رقابت میکنند ،برخی دیگر در شبکههای مختلف اینترنتی با هم رقابت میکنند .به هر حال،
هریک از آنها در یک حوزه با هم در رقابت هستند .این روزها عمده رقابتها در این زمینه هم بر سر
محتواهای آنالین است .شبکههایی مثل اچبیاو تالش میکنند برنامههای خود را به سمتی پیش
ببرند كه آنالین باشد و بتوانند در نهایت هم این مخاطبان را به سمت خود مایل کنند.
اکثر شبکههای جدید و حتی قدیمی که در حوزه سرگرمی فعالیت میکنند ،حوزه آنالین خود
را فعال کردهاند و تالش دارند از این طریق مخاطبان را برای خودشــان حفظ کنند .آنها حتی در
فضای مجازی و به صورت اینترنتی به مخاطب این اجازه را میدهند که به همه محتواهای تولیدی
آنها دسترسی پیدا کنند و به این ترتیب این مخاطبان را برای خودشان نگه میدارند .برخی از این
شبکهها هم به دنبال پلتفرمهای جدیدی برای تولید محتوا هستند .بسیاری از شرکتها که در
حوزه سرگرمی فعالیت چندانی نداشتند هم وارد عرصه شدهاند .آنها به میدان آمدهاند تا مخاطبان
را برای خود جذب کنند.
JJصنعت پولساز
برخی افراد از وضعیت فعلی در صنعت ســرگرمی ،شگفتزده شدهاند .اما برخی دیگر اینطور
پیشبینی میکردند و میدانستند که این اتفاقات رخ میدهد .بسیاری از دیگر غولها هم به میدان
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چرا باید خواند:
صنایعمختلفیبرای
سرمایهگذاری وجود
دارند .سرمایهگذاران
همهمگیتشنه
سرمایهگذاریهستند
و حاال یک صنعت
خوب و پولساز برای
سرمایهگذاری پیدا
کردهاند :صنعت
سرگرمی .این روزها
غولهای عرصه
سرگرمی به جان هم
افتادهاند تا بیشترین
سود را کسب کنند.
رقابت آمدهاند و تالش میکنند در این زمینه دست به کار شوند .در واقع سرمایهگذاران به خوبی
آگاه شدهاند که چقدر سود در این بخش وجود دارد و در نتیجه تالش میکنند به این سود دست
پیدا کنند .برخی از این شرکتها موفق میشوند به این سود و به آن مخاطب وفادار دست پیدا کنند
و پایان خوشی برای خود رقم میزنند اما برخی دیگر هنوز در اما و اگر هستند و نتوانستهاند تکلیف
خود را برای آینده مشخص کنند .به هر حال آنها میخواهند به میلیاردها دالر دست پیدا کنند .این
هم مسیری است که برای دست یافتن به این میلیاردها دالر در پیش گرفتهاند.
صنعت سرگرمی و کسبوکارهایی که در این زمینه فعالیت میکنند وضعیت کامال مشخصی
دارند .آنها میتوانند به سادگی پیشرفت کنند .پیشرفت آنها حتی از فروش بلیتهای سینما هم
سادهتر است .در واقع حضور اینترنت ،وضعیت را برای آنها تغییر داده و باعث شده وضعیت خوبی
را نســبت به گذشته تجربه کنند .البته این وضعیت چند سالی است که رویه تغییر خود را آغاز
کردهاست .اگر بخواهیم بررسی دقیقتری داشته باشیم باید به دهه  90میالدی بازگردیم .در واقع
همهچیز از آن موقع آغاز شد .تغییرات بزرگ از دهه  90میالدی آغاز شد و در نهایت ما همگی به
وضعیت کنونی رسیدیم.
بســیاری از تلویزیونها شاید در گذشته چندان سودآور نبودند اما اکنون اینطور نیست .آنها
میتوانند به کمک اینترنت به مخاطبان بسیاری در سرتاسر جهان دسترسی پیدا کنند و از این
طریق سود زیادی به دست بیاورند .برخی شبکهها با آمدن خود انقالبی بزرگ در صنعت سرگرمی
به پا کردند .برای مثال نتفلیکس یکی از آن شبکههایی است که با روی کار آمدن خود ،شرایط را
به کلی تغییر داد .صنعت سرگرمی هنوز با چالشهای بسیاری روبهرو است .این صنعت میتواند
به قدری پیشــرفت کند که در میان صنایع مختلف ،تاج پادشاهی را بر سر خود بگذارد .در واقع
میلیونها دالر پول پشت این صنعت خوابیدهاست .کافی است سرمایهگذاران اقدامات درستی داشته
باشند .اکنون همه به این وضعیت آگاه شدهاند و در نتیجه به سمت این صنعت مایل شدهاند .آنها
سرمایههای خود را روانه این صنعت کردهاند و به همین دلیل است که انتظار میرود جنگی تمامعیار
در این زمینه به پا شــود .بسیاری از تحلیلگران هم میگویند خون به پا خواهد شد .به هر حال
اکنون غولهای بزرگ سرگرمی به میدان آمدهاند و با هم رقابت میکنند .طبیعی است که شرایط
به کلی تغییر کند .حاال همه این شرکتها باید خودشان را برای نبردی بزرگ آماده کنند .شاید
واقعا خون به پا خواهد شد.

دولتها در برزیل اغلب به دنبال رشد اقتصادی مشخصی هستند .در واقع آنها رقمی را مشخص کردهاند و هربار میگویند رشد اقتصادی
برزیل را به این رقم میرسانند .برخی از دولتهای مکزیک هم وعده میدهند که رشد اقتصادی را دو برابر میکنند .اما در عمل چنین اتفاقی
نیفتاده و کسی نتوانسته به این وعدهها جامه عمل بپوشاند.

[ اقتصاد مکزیک ]

روزهای سیاه مکزیکی
چگونه کار اقتصاد مکزیک به بحران کشیده شد؟
رئیسجمهوری مکزیــک قصد ندارد اقتصاد را به ســمتی
چرا باید خواند:
هدایت کند که در زمان ورودش به دفتر ریاســتجمهوری
مکزیک یکی از مهمترین
در آن وضعیت قرار داشــت .شش رهبر اخیر مکزیک شاهد
اقتصادهای جهان است،
کوچک شــدن اقتصاد این کشــور بودهاند .بررسیها نشان
در واقع آن را یکی از
میدهد اقتصاد این کشــور در سال نخســت كار هریک از
اقتصادهای نوظهور مهم
رئیسجمهورهای مکزیک ،به طور متوسط حدود 0.4درصد
در جهان میشناسند.
کوچک شدهاست .اما رشد اقتصادی دوباره مسیر خود را پیدا
اما روی کار آمدن ترامپ
کردهاســت .در مدتزمان کوتاهی هم این رشد اقتصادی به
در آمریکا برای اقتصاد
3.5درصد رسیدهاست .اصوال این اتفاق میافتد که دولتها به
مکزیک دردسرهایی
کمک متحدان خود به نوعی وضعیت را کنترل میکنند .هربار
درست کرد .او با
که قدرت عوض میشــود هم دولتها تالش میکنند برای
تهدیدهای خود اقتصاد
خودشان متحدانی تازه پیدا کنند و مطابق با آن پیش بروند.
این کشور را از پای
در واقع در مکزیک همیشه سیستم به این شکل پیش رفته
درآوردهاست.
که دولتها با متحدان خود توانستهاند قدرت را برای خودشان
حفظ کنند .اکنون کمتر کسی از عملکرد اقتصادی مکزیک
در سال  2019متعجب است .واقعیت این است که بسیاری از آنها حتی انتظار این وضعیت را هم
برای اقتصاد مکزیک داشتند .اما اکنون تحلیلگران نگران هستند :آنها میگویند بیماری اقتصادی
مکزیک میتواند ادامه پیدا کند و در کل اقتصاد این کشور را زمین بزند .دولتها در برزیل اغلب
به دنبال رشد اقتصادی مشخصی هستند .در واقع آنها رقمی را مشخص کردهاند و هربار میگویند
رشد اقتصادی برزیل را به این رقم میرسانند .برخی از دولتهای مکزیک هم وعده میدهند که
رشد اقتصادی را دو برابر میکنند .اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و کسی نتوانسته به این وعدهها
جامه عمل بپوشاند.
مرور بر وضعیت مکزیک میتواند ســرگیجهآور باشد .بخشی از ماجرای اقتصاد این کشور به
اعتماد مصرفکنندهها مربوط میشود .بعد از اینکه رئیسجمهوری جدید مکزیک به قدرت رسید
مصرفکنندگان هم وضعیت بهتری پیدا کردند .ظاهرا آنها به رئیسجمهوری جدید اعتماد دارند .اما
حاال تولیدکنندگان با هم در جنگ هستند .در چند مدت اخیر ،میزان واردات کاالهای سرمایهای
کاهش پیدا کردهاست .ظاهرا این بخش ،کاهش 16درصدی را تجربه کردهاست .این بیشترین میزان
کاهش از زمان بروز بحران بزرگ اقتصادی تاکنون بودهاست .سرعت ایجاد اشتغال هم اخیرا کاهش

پیدا کردهاست .اقتصاددانها به خاطر همین وضعیت بارها پیشبینیهای خود را در این زمینه تغییر
دادهاند .آنها هربار میگویند رشد اقتصادی مکزیک کمتر میشود .در واقع آنها از روی عالئمی که
مشاهده میکنند چنین نتیجهگیریهایی دارند.
JJروزهای تاریک
اما مســائل دیگری هم وجود دارند .برای مثال صادرات زمانی جزو نقاط روشن و مهم در این
زمینه بود .در دورانی از تاریخ اقتصادی مکزیک ،این صادرات بود که رشد میکرد و به رشد اقتصادی
این کشور کمک میکرد .اما نگاهی به وضعیت امروز صادرات این کشور نشان میدهد آن روزهای
خوب دیگر گذشــته است .بخشی از ماجرا به آمریکا مربوط میشــود .این در واقع دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکاســت که تالش میکند روابط تجاری خــود را با مکزیک اصالح کند و به
همین دلیل به اقتصاد مکزیک لطمه زدهاست .ترامپ بارها اقتصاد مکزیک را تهدید کردهاست و این
تهدیدها بیشتر در زمینه صادرات و واردات کاال بودهاست .به همین خاطر است که اقتصاد مکزیک
آسیب دیدهاست .کسبوکارهای فعال در مکزیک هم هرکدام از وضعیت موجود ،عالئمی را دریافت
کردهاند و به این ترتیب واکنشهایی را نشان دادهاند .آنها به نوعی وضعیت را تعیین کردهاند .برای
مثال بســیاری از سرمایهگذاران به دلیل تهدیدهای ترامپ به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند
در مکزیک فعالیت کنند و به همین دلیل تصمیم گرفتهاند از سرمایهگذاری در اقتصاد این کشور
اجتناب کنند .این اقدامات در نهایت به اقتصاد این کشور لطمه وارد کردهاست .بسیاری از معاهدات
تجاری به دلیل تهدیدهای ترامپ دچار مشــکل شــدهاند و برخی از آنها دوباره به جریان مذاکره
افتادهاند چرا که اکنون در وضعیت بالتکلیف قرار گرفتهاند.
وضعیت اقتصادی مکزیک آشفته شده و بخش عمده این آشفتگی ناشی از تهدیدهای دونالد
ترامپ است .شاید اقتصاد این کشور در گذشته وضعیت چندان مطلوبی نداشت اما امید به بهبود
داشت .اکنون اما به نظر میرسد وضعیت بهکلی برای این کشور و اقتصادش تغییر کردهاست .گویی
تهدیدهای ترامپ تیری بوده که کارگر افتاده و اکنون اقتصاد این کشور را به خاک سیاه نشاندهاست.
برخی افراد هنوز هم به فرصتهای اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری در این کشور امید دارند
اما برخی دیگر هنوز هم تصور میکنند که این کشور راه درازی تا پیشرفت دارد .به هر حال هم
بدبینها و هم خوشبینها میدانند که مکزیک با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا دچار بحران شده
و حاال شاید رفتن این شخص بتواند وضعیت را به کلی تغییر بدهد اما آیا ترامپ میرود؟ همه اینها
را زمان مشخص میکند.

اشتباهاتکوچک
مکزیک ،تولید ناخالص داخلی ،درصد تغییر نسبت به سال گذشته
نخستین سال رئیسجمهوری در دفتر ریاستجمهوری
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هر سال به این ماه (نوامبر) که میرسیم بسیاری از شهرها از جمله دهلی دچار آلودگی شدید هوا میشوند .اما در دهلی دالیل دیگری هم برای این
مسئله وجود دارد .ظاهرا هر سال در این فصل و دقیقا در همین ماه ،کشاورزان ،باقیمانده محصوالت خود را آتش میزنند .آنها این کار را انجام میدهند
تا زمینهایشان پاک شوند و در نتیجه بتوانند در آنها گندم بکارند .اما این اتفاق باعث آلودگی شدید هوا میشود.

[ آلودگی هوا ]

جشنواره تاریکی
هوای آلوده در کشورهای در حال توسعه ،مسئلهای رایج است
چرا باید خواند:
آلودگی هوا پدیدهای
آشناست ،برای آنها
که در شهرهای
بزرگ و توسعهیافته
زندگی میکنند،
آلودگی هوا به امری
طبیعی و عادی تبدیل
شدهاست .با این حال
هنوز هم شهرهایی
وجود دارند در جهان
که آلودگی را به شکلی
حادترتجربهمیکنند
و این جای تامل دارد.

مسئله مهمی که باید به آن
توجه شود این است که در
عالم واقعیت ،هرقدر کشورها
به سمت صنعتی شدن و
همچنین پیشرفت اقتصادی
پیش میروند ،میزان آلودگی
هوا در آنها بیشتر میشود .این
اتفاقات شاید باعث شوند که
پیشرفت اقتصادی حاصل شود
اما به قیمت جان انسانها تمام
میشود
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آلودگــی هوا ،پدیدهای که ظاهرا این روزها برای همه مردمی که
در شــهر زندگی میکنند در هرجای دنیا ،به یک امر عادی تبدیل
شدهاســت .مردمی که ساکن شهر هستند بدون تردید اکنون دیگر
همگی به هوای کثیف و ناسالم خو کردهاند .البته با وجود اینکه مردم
در اکثر کشورهای دنیا و در اکثر شهرهای بزرگ با این پدیده مواجه
هســتند اما باز هم هستند کسانی که در شهرها زندگی میکنند و
کمــاکان هنوز آن آلودگی هوای واقعی را لمس نکردهاند .آنها که در
هند زندگی میکنند این روزها نوعــی از هوا را تجربه میکنند که
کمتر کسی در آلودهترین شهرها حتی میتواند آن را تصور کند .در
واقع مردمی که در دهلی زندگی میکنند با الیهای آلوده از هوا مواجه
شــدهاند که برای اکثر مردمی که در شهرها زیستهاند ،غیرقابل باور
است.
بررسیها نشان میهد در چند مدت اخیر ذرات با تمرکز باال ،هوای
دهلی را اشــباع کردهاند .این هوای آلوده آنقدر خطرناک است که
میتواند حتی برای افرادی که ریههای سالم دارند هم کشنده باشد.
بررسیها نشــان میدهد میزان ذرات معلق موجود در هوا به شدت
افزایش یافتهاست .این ذرات میتوانند وارد ریه کسانی بشوند که این
هوا را تنفس میکنند و در نتیجه به شدت آسیبرسان هستند .میزان
آلودگی هوای این روزهای دهلی 100برابر بیشــتر از آن حدی است
که سازمان بهداشت جهانی ،برای سالمت انسانها خطرآفرین میداند.
در واقع میزان آالیندگی این هوا حتی از آلودهترین هوا هم 100برابر
بیشتر آلوده است .در نتیجه افرادی که به صورت درازمدت در معرض
این هوا قرار دارند بدون تردید با مشکالت حاد تنفسی مواجه میشوند.
تنفس هوای آلوده این روزهای دهلی برابر با کشــیدن  50سیگار در
روز است .یعنی هرکسی این هوا را استنشاق میکند ،مثل این است
که در یک روز  50سیگار مصرف کرده باشد .همین چند وقت پیش
بود که مقامات در دهلی تصمیم گرفتند مدارس را تعطیل و وضعیت
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اضطراری اعالم کنند .خودروها هم در شرایط خاص میتوانند بیرون
بیاینــد .در واقع هر خودرویی نمیتواند بیرون بیاید بلکه باید پالک
مشخصی داشته باشــد و در شرایط بسیار استثنایی میتواند بیرون
بیاید.
JJپیشرفتاشتباهی
هر سال به این ماه (نوامبر) که میرسیم بسیاری از شهرها از جمله
دهلی دچار آلودگی شــدید هوا میشوند .اما در دهلی دالیل دیگری
هم برای این مسئله وجود دارد .ظاهرا هر سال در این فصل و دقیقا
در همین ماه ،کشاورزان ،باقیمانده محصوالت خود را آتش میزنند.
آنها این کار را انجام میدهند تا زمینهایشان پاک شوند و در نتیجه
بتوانند در آنها گندم بکارند .اما این اتفاق باعث آلودگی شــدید هوا
میشود .عالوه بر آن جشــنواره نور هم وجود دارد که هندوها آن را
جشن میگیرند .آنها با این جشنواره ،آتشبازی میکنند تا به نوعی
نوربازی کرده باشند و با نور جشن گرفته باشند اما این جشنواره در
حقیقت به جشنواره تاریکی تبدیل میشود .یعنی بدون اینکه مردم
بخواهند ،جشنی که برای نور گرفتهاند منجر به آلودگی و تاریکی هوا
میشود .این اتفاق به طور ویژه در مناطقی میافتد که به دهلی و سایر
شهرها نزدیک است و در نتیجه منجر به بروز آلودگیهای شدید برای
این شهرها میشود.
بسیاری از مردم هند دقیقا به خاطر همین آلودگی هوا ،جان خود
را در این کشور از دست میدهند .براساس آخرین آمار ،در سال 2017
بیش از 9میلیون و 700هزار نفر از مردم هند جان خود را از دســت
دادهاند که از این بین دقیقا 670هزار نفر فقط به خاطر شــرایط بد
جوی و آلودگی هوا جان خود را از دست دادهاند .در این بین مقامات و
سیاستمداران هندی تالش کردهاند پاسخگو باشند اما تاکنون در این
زمینه موفق نشدهاند .آنها سعی دارند خودروها را محدود کنند تا از این
طریق یک عامل مهم آالینده هوا حذف شود اما همانطور که گفته
شــد عوامل مختلفی در هند منجر به بروز آلودگی هوا میشود و در
نتیجه محدود کردن خودروها به تنهایی نمیتواند مردم را نجات دهد.
وزارتخانههای مختلف هم در این زمینه تالش کردهاند اما هیچکدام
تاکنون نتیجهای در این زمینه نگرفتهاند.
مســئله مهمی که باید به آن توجه شــود این است که در عالم
واقعیت ،هرقدر کشورها به سمت صنعتی شدن و همچنین پیشرفت
اقتصادی پیش میروند ،میزان آلودگی هوا در آنها بیشتر میشود .این
اتفاقات شــاید باعث شوند که پیشرفت اقتصادی حاصل شود اما به
قیمت جان انســانها تمام میشود .بسیاری از افراد به دلیل آلودگی
هوا ،عمر کمتری میکنند و همین از دست رفتن جان انسانها هم
هزینههایی را به همراه دارد .به این ترتیب ،آلودگی هوا ،هم میتواند
معلول پیشرفت اقتصادی باشد و هم میتواند مانع پیشرفت اقتصادی
بشود و به نوعی حتی جلوی پیشرفت اقتصادها را هم بگیرد.

در اثر زندگی کردن در محیطی سردتر تعداد افرادی که در زمستان به خاطر سرما میمیرند طی سالهای  2011تا  2014به
تعداد  1280نفر افزایش داشتهاست .با توجه به اینکه سوختهای فسیلی آلودهتر از انرژی هستهای هستند ،قطعا آلودگی هوا
هم بیشتر شده و این مسئله هم باعث شده که مرگ و میر بیشتر شود.

[ آلودگی رادیواکتیو ]

واکنش اشتباه
اقدامات ایمنی افراد بیشتری را کشتند یا فجایع اتمی؟
شهر نامی ژاپن به دلیل نزدیک بودن به نیروگاهی اتمی تقریبا
سرنوشتی سیاه را برابر خود میبیند .در سال  ،2011پس از اینکه
سونامی باعث شــد که پایگاه هستهای فوکوشــیما که در چهار
کیلومتری این شهر قرار دارد ،آسیب ببیند21 ،هزار ساکن این شهر
مجبور به تخلیه آن شدند .بالفاصله پس از آن ،تمامی  54رآکتور
موجود در ژاپن تعطیل شد زیرا مسئوالن این کشور نگران مسائل
ایمنی بودند و همین مســئله باعث شد که تقریبا  50گیگاوات از
ظرفیت تولید برق از بین برود .اخیرا مقالهای منتشر شده که ادعا
میکند این تصمیم هزینه جانی بیشتری را از خود فاجعه فوکوشیما
ایجاد کردهاست.
سانحه فوکوشیما باعث شد که واردات زغال ،گاز و نفت افزایش
پیدا کند .در چهار ســالی که پس از این حادثه آمدند ،سهم تولید
برق توسط سوختهای فســیلی از  62به  88درصد رسید .انرژی
هستهای ،که زمانی بیش از  30درصد از برق ژاپن را تامین میکرد،
به سهم صفر رسید .همین مسئله باعث شد که قیمت برق به شدت
افزایش پیدا کند.
بســیاری از افراد در واکنش به این مســئله مجبور شدند که
هیترهای برقی خود را خاموش کنند .میانگین مصرف برق خانوار
در ســال  2012در برخی از مناطق افتی  8درصدی داشت و این
مســئله را مطالعات دولتی این کشور هم نشان میدهد .بیشترین
افت را شهری چون توکیو داشت که در آن قیمت برق رشدی بیش
از  30درصدی کرد .همینجاست که ماجرا عجیب میشود زیرا در
اثر زندگی کردن در محیطی سردتر تعداد افرادی که در زمستان به
خاطر سرما میمیرند طی سالهای  2011تا  2014به تعداد 1280
نفر افزایش داشتهاست .با توجه به اینکه سوختهای فسیلی آلودهتر
از انرژی هستهای هستند ،قطعا آلودگی هوا هم بیشتر شده و این
مسئله هم باعث شده که مرگ و میر بیشتر شود گرچه هنوز عدد و
رقم خاصی برای این مسئله در دسترس نیست.
JJجور دیگر باید دید
این مقاله بخشی از ارزیابی مجدد واکنش ژاپن به بدترین فاجعه
هستهای از زمان چرنوبیل به این سو است .دست کم  2هزار نفر به
دلیل تخلیه فوکوشیما فوت کردهاند ،برخی هم بالفاصله پس از این
حادثه در وضعیتی بد به سر میبردهاند و افراد دیگری هم مشکالتی
ثانویه نظیر اســترس و خودکشی را از سر گذراندهاند .مرگ و میر
ناشی از تماس با تشعشــع ،تکرقمی است .بسیاری از تخمینها
نشان میدهند که حتی تاثیر بلندمدت آن هم کوچک خواهد بود.
واکنش شــدیدی که قرار بود برابر بدترین نوع سناریو اتخاذ شود
باعث شد که سیاستهایی بسیار غلط به کار گرفته شوند و این مقاله
چنین نتیجه میگیرد که« :افزایش نرخ مرگ و میری که ما تخمین
زدهایم که ناشی از افزایش قیمت برق است ،به شدت بیشتر از مرگ
و میر ناشی از خود حادثه است».

دستکم  2هزار نفر به دلیل تخلیه فوکوشیما فوت کردهاند،
برخی هم بالفاصله پس از این حادثه در وضعیتی بد به سر
میبردهاند و افراد دیگری هم مشکالتی ثانویه نظیر استرس
ی است که مرگ و
و خودکشی را از سر گذراندهاند .این در حال 
میر ناشی از تماس با تشعشع ،تکرقمی است

عجیب خواهد بود اگر چنین شکست شدیدی در پس خود یک
بررسی ایمنی نداشته باشد .اگر این حادثه دوباره تکرار میشد قطعا
آسیب بیشتری از تعطیلی رآکتور داشت ،با توجه به اینکه اولین
تعطیلی بیش از  700میلیارد دالر هزینه برداشــت .اما مزایای این
تصمیم هرچه باشند ،انرژی هســتهای محبوبیت خود را در ژاپن
از دســت دادهاست .بســیاری از مردم این کشور به شدت مخالف
این هســتند که رآکتوری مجددا شــروع به کار کند .از بین تمام
رآکتورهایی که در این کشــور تعطیل شدند ،تنها  9عدد به مسیر
فعالیت بازگشتند و همانها هم با شکایتها و فشارهای مختلفی از
سوی گروههای گوناگون روبهرو شدند که میخواستند باز هم آنها
را تعطیل کنند .فرمان تخلیه از شهرهایی نظیر نامی برداشته شده،
اما هنوز  35هزار نفر از مردم هستند که حاضر به بازگشت به این
شهر نیستند .گرچه دیگر مثل همان روزهای سال  2011خبری از
تشعشع هستهای نیست ،اما کشور ژاپن گویا هنوز هم با آلودگی این
اتفاق دست و پنجه نرم میکند.
مقاله مذکور توســط متیو نیدل ،شینســوکه اوچیدا و مارسال
ورونسی نوشته شدهاست .نکته بســیار جالب این است که اخیرا
سریالی راجع به فاجعه چرنوبیل پخش شد و دولت شوروی را بابت
«بیخیالی» در این حادثه محکوم کرد ،زیرا به دالیل سیاســی به
موقع وارد عمل نشد و باعث شد که تلفات این حادثه بسیار بیشتر
از حالت معمول خود شــود .ب ِد داستان اینجاست که ژاپن نهتنها
سریع واکنش نشان داد ،بلکه واکنش شدیدی هم داشت ،اما همین
واکنش حاال باعث شــده که این کشور با مشکالتی دیگر سروکار
داشته باشد ،که معلوم نیست چه زمانی قرار است دست از سرش
بردارند .به هر صورت اینکه ژاپن چه مســیری را دنبال میکند،
به احتمال زیاد اندکی با سیاستگذاری متمرکز دولت این کشور
همراه باشد و خیلی هم گوش این دولت بدهکار اعتراضات گروههای
غیردولتینشود.

چرا باید خواند:
تقریبا 8سال پیش
بود که یک سونامی
باعث شد نیروگاه
اتمیفوکوشیماآسیب
دیده و مواد هستهای
فضا را آلوده کنند.
دولت ژاپن بالفاصله
وارد عمل شد و در
گام اول با تعطیلی
تمام نیروگاههای
اتمیاش این فناوری
را از چرخه تولید برق
خارج کرد .حاال گویا
این تصمیم دولت ژاپن
کشتههایبیشتری
نسبت به خود حادثه
فوکوشیما به بار
آورده.
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کشورهای میزبان هم سود میبرند .نیروهای کاری ماهر کمک بسیار زیادی به ارتقای وضعیت اقتصادی این کشورها میکنند.
احتمال اینکه یک مهاجر کسبوکاری در این کشورها راه بیندازد تقریبا سه برابر یک شهروند بومی است .تخمینی نشان
میدهد که تقریبا  83درصد از کارگران بومی کشورهای ثروتمند از مهاجرت سود میبرند.

در کشورهای ثروتمند ،چیزی بین هراسانگیزی و اخالقیسازی این
مســائل رفت و آمد دارد .ناسیونالیستها ،از ترامپ گرفته تا ویکتور
اوربان ،نخستوزیر مجارســتان ،مهاجران را تهدیدی برای فرهنگ،
دســتمزد و حتی زندگی افراد بومی کشورهایشان معرفی میکنند.
لیبرالهایی که مدافع مهاجرت هستند هم با سرعت هرچه تمامتر
به مخالفان خود برچســب «نژادپرست» زده و از شعارهایی استفاده
میکنند که گویا هیچ هدفی ندارند مگر دور کردن رایدهندگان.
یک رویکرد عملگرایانهتر به این مسئله این است که باید به آن
به چشم هزینه و فایده و چگونگی توزیع این هزینه و فایده نگاه کرد.
بیشترین سود را از پدیده مهاجرت خود مهاجرانی میبرند که هم پول
بیشــتری در میآورند و هم از دست کشورهایی که در برخی موارد
سرکوبگر هستند نجات پیدا میکنند .وطن این افراد هم از پولی که
به این خاک فرســتاده میشود نفع برده و در نهایت اگر با دانشی به
کشورشان برگردند این دانش هم مفید خواهد بود.

[ مهاجرت ]

درها را بگشایید
موانع مهاجرت باعث شده جهان فقیرتر شود

سوتیتر :1بیشترین سود
را از پدیده مهاجرت خود
مهاجرانی میبرند که هم
پول بیشتری درمیآورند و
هم از دست کشورهایی که
در برخی موارد سرکوبگر
هستند نجات پیدا میکنند.
وطن این افراد هم از پولی
که به این خاک فرستاده
میشود نفع ميبرد و در
نهایت اگر با دانشی به
کشورشان برگردند این
دانش هم مفید خواهد بود

چرا باید خواند:
مهاجرت یکی از آن
مسائلی است که طی
چند سال اخیر همواره
کانون مباحث سیاسی،
باالخص در فصل
انتخابات بودهاست .این
گزارش اکونومیست
نشان میدهد که اگر
موانع سیاسی از مسیر
مهاجرت برداشته شوند،
فواید اقتصادی به همه
طرفین ماجرا میرسد.
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تصور کنید به شما شغلی پیشنهاد داده که حقوقتان را سه برابر
میکند ،اما ابتدا باید از یک در قفلشده عبور کنید ،و کسی که کلید
را در اختیار دارد در را باز نمیکند .شاید حاضر باشید که به آنها پول
بدهید تا بگذارند از در عبور کنید .اینکه این مســئله منصفانه است
یا خیر امری جداگانه اســت .آنها کلید دارند و شما ندارید .اگر شما
بخشی از افزایش حقوق خود را به آنها بدهید وضعیت هردوی شما
بهتر میشود.
این پاراگراف تقریبا قیاســی قابل قبول از وضعیت سیاستهای
مهاجرتی در جهان اســت .زمانی که مهاجران از کشورهای فقیر به
کشورهای ثروتمند میروند ،تقریبا درآمدی سه الی شش برابر خواهند
داشــت .اگر هر کسی که میخواهد مهاجرت کند ،قادر به انجام این
کار بود ،تخمینها نشــان میدهد که ثروت جهان دو برابر میشد.
با اینحال این درآمد گســترده قابل وصول نیســت ،زیرا بسیاری از
مهاجران بالقوه مجبور به ماندن در جایی هستند که همین حاال حضور
دهندگان کشورهای ثروتمند کلید را در
دارند .این در قفل است و رای
ِ
دستان خود گرفتهاند.
آیا راهی برای گشــودن این در وجود دارد؟ این پرسش را تقریبا
هیچکس در نظر هم نمیگیرد .به جای آن ،مباحثات پیشآمده کنونی
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JJآنقدرها هم بد نیست
کشــورهای میزبان هم سود میبرند .نیروهای کاری ماهر کمک
بســیار زیادی به ارتقای وضعیت اقتصادی این کشــورها میکنند.
احتمال اینکه یک مهاجر کســبوکاری در این کشورها راه بیندازد
تقریبا سه برابر یک شهروند بومی است .تخمینی نشان میدهد که
تقریبا  83درصد از کارگران بومی کشورهای ثروتمند از مهاجرت سود
میبرند .این امکان وجود دارد که یک مهاجر با مهارت کاری یکسان
دستمزدها را پایین بیاورد ،اما تاثیر این مسئله به حدی ناچیز است که
اقتصاددانها نمیتوانند با اطمینان بگویند که این مسئله اصال وجود
خارجی دارد.
بزرگترین هزینه مهاجرت ،هزینه فرهنگی است که اندازهگیری
آن هم بســیار دشوار است .بســیاری از افراد از جوامع موجود خود
راضی هســتند .برخی افراد از شنیدن زبان خارجی در اتوبوسهای
خود ناخرسند میشوند .به این دلیل که مهاجران عمدتا نزدیک به هم
زندگی میکنند ،برخی از مکانها با سرعتی بسیار زیاد تغییر میکنند
و این سرعت زیاد ایجاد ناخرسندی در ساکنان بومی میکند.
اگر جریان ورود مهاجران منظم و پایدار باشد و تازهواردها به این
سمت تمایل پیدا کنند که از عهده مخارج خود درآمده و با فرهنگ
کشــور میزبان تطابق پیدا کنند ،مهاجرت میتواند بسیار بیشتر از
میزانی باشد که امروزه در بسیاری از کشورهای ثروتمند وجود دارد.
سنگاپور دارای جمعیت  45درصدی مهاجر است و به شدت آرامشی
پر از ثروت را از سر میگذراند .همین مسئله نشان میدهد که کشورها
میتوانند تمهیداتی را مشخص کنند که با استفاده از آنها مهاجرپذیری
خود را به شدت افزایش دهند .اگر کشور مهاجرپذیری مثل استرالیا را
با یک کشور نسبتا بسته مانند آلمان مقایسه کنیم میبینیم که امید
به زندگی در استرالیا بیشتر بوده و رکود اقتصادی هم در این کشور از
سال  1991پیش نیامدهاست.
فضای ضد مهاجر امروزی در سرتاســر جهان باعث شده که این
مســئله دور از ذهن به نظر برسد .بسیاری از کشورهای غربی نهتنها
درها را نمیگشایند ،بلکه در حال دوقفله کردن آنها هم هستند .همین
مسئله باعث شده که بسیاری از کشورهای پیشرفته و ثروتمند دیگر
جهان از این فرصت استفاده کرده و توانمندترین مهاجران جهان را
به خود جذب کرده و بتوانند تبدیل به «سرزمین فرصتها»ی جدید
جهان شوند.

گرچه بنگاههای تایوانی در حال حاضر در چین بیش از هر کشور دیگری سرمایهگذاری میکنند ،اما مجموع این سرمایهگذاریها
طی چند سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و این مسئله را میتوانیم در نمودار هم مشاهده کنیم .در سال  ،۲۰۱۰سهم چین از
سرمایهگذاری خارجی تایوان  ۸۴درصد بود .طی  ۹ماه ابتدایی سال  ۲۰۱۹این سهم  ۳۴درصد بوده.

[ چین و تایوان ]

تله احساسی
تالش چین برای تعمیق روابط اقتصادی با تایوان به احتمال زیاد شکست بخورد
اوایل همین سال بود که شی جینپینگ ،رهبر چین اعالم کرد که یکی
از وظایف دولت چین این اســت که جزیــره دموکراتیک تایوان را باز هم به
حلقه چین بازگرداند و در این راه حتی اگر الزم شــده از زور اســتفاده کند.
البته زور هرگز گزینه مورد عالقه چینیها نبوده :این کشور از زمانهای قدیم
عالقه بسیار زیادی به این مسئله داشته که اقتصاد تایوان را با اقتصاد خودش
یکپارچه کند و از این مسئله از یک سو امید داشته که استقالل برای تایوانیها
هدفی بسیار دشوار و نشدنی جلوه کند .در برخی موارد چین حتی به دنبال
آسیب زدن به اقتصاد تایوان هم بوده و هدفش هم از بین بردن اعتبار دولت
این کشور است که تحت حاکمیت حزب پیشروی دموکرات (دیپیپی) قرار
دارد .این حزب به دنبال این است که این باور رسمی را که تایوان بخشی از
چین است را از بین ببرد .اما در تمام این اوضاع ،تالش برای پیوند زدن این
جزیره به کشور چین کماکان ادامه دارد .زمانی که در سال  ،۲۰۱۶تسایاینگ-
ون از حزب دیپیپی به ریاست جمهوری تایوان رسید ،دولت چین به شکلی
ناگهانی جریان توریست به این جزیره را قطع کرد و هرگونه تماسی با مقامات
ســطح باالی تایوانی را کنار گذاشت که این مسئله هنوز هم پابرجاست .اما
در روز چهارم نوامبر چین اعالم کرد که اقداماتی ۲۶گانه جهت تقویت پیوند
اقتصادی دو کشــور در نظر گرفته و به کسبوکارهای تایوانی اجازه میدهد
که در شبکههای موبایل ۵جی و خطوط هوایی سرمایهگذاری کنند و در بازار
بورس ،سهامهای چینی را بخرند.سال پیش هم دولت چین اقداماتی ۳۱گانه
را به شکلی بیهوده در جهت ســادهتر کردن زندگی برای  ۴۰۰هزار تایوانی
که در چین زندگیمیکنند ،به کار گرفت .شورای امور چین ،تایوان ،که به
سیاستهای مربوط به چین میپردازد ،چین را متهم به این مسئله کرد که
قصد دارد انتخابات تایوان را تحت شــعاع خود قرار دهد .خانم تسای در این
انتخابات به دنبال تمدید دوران ریاست جمهوری خود برای دوره دوم است.
JJبرای هیچ
مقامات چینی احتماال میخواهند چهرهای دوستانهتر از خود نشان بدهند
زیرا اخیرا نتوانســتهاند به اعتراضات دموکراسیخواهانه هنگکنگ پاسخی

درخور بدهند و از سوی دیگر هم به دنبال حفظ وجاهت خود برابر کشورهایی
هستند که با تایوان روابط دیپلماتیک دارند .البته مقامات چینی بهتر از هرکسی
میدانند که چین یک مقصد دلفریب برای بنگاههای تایوانی نیست و دیگر آن
حالت جذاب قبل را ندارد .گرچه بنگاههای تایوانی در حال حاضر در چین بیش
از هر کشور دیگری سرمایهگذاری میکنند ،اما مجموع این سرمایهگذاریها
طی چند ســال اخیر به شــدت کاهش پیدا کرده و این مسئله را میتوانیم
در نمودار هم مشــاهده کنیم .در ســال  ،۲۰۱۰سهم چین از سرمایهگذاری
خارجی تایوان  ۸۴درصد بود .طی  ۹ماه ابتدایی ســال  ۲۰۱۹این سهم ۳۴
درصد بوده .باال رفتن قیمت نیروی کار در چین همین حاال هم باعث شده که
تولیدکنندگان تایوانی که کاالهایی معمولی چون چتر و کفش تولید میکنند،
کارخانههای خود را به آسیای جنوب شرقی منتقل کنند .در حال حاضر هم
جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث شــده که کمپانیهای فعال در زمینه
فناوری استراتژی سرمایهگذاری خود را مورد تجدید نظر قرار دهند .مقامات
تایوانی هم اعالم کردهاند که  ۱۵۱کمپانی تایوانی که در چین فعالیت میکردند
در سال جاری به این کشور بازگشــته و قصد دارند که سرمایهگذاری ۲۰.۵
میلیارد دالری انجام دهند .یکی از محققان روابط این دو کشور میگوید که به
احتمال زیاد آن اقدامات ۲۶گانه نتواند این رویه را معکوس کند .شورایی که
پیشتر درباره آن صحبت کردیم ادعا میکند که اقدامات ۳۱گانهای که سال
پیش صورت گرفتند و همین اقداماتی که در سال جاری در امتداد آنها آمدهاند
پیادهسازی بسیار ضعیفی داشتهاند .برای مثال ،گرچه تایوانیها روی کاغذ اگر
شش ماه در چین مانده و در این کشور زندگی میکردند میتوانستند دسترسی
یکسانی به خدمات نسبت به چینیها داشته باشند ،کماکان بسیاری نمیتوانند
یک کارت اعتباری محلی را تهیه کنند .تایوانیها آنقدر با شرایط زندگی و کار
در کشور چین به مشکالت متنوع برخورد میکنند که بین خودشان این کار
را عملی شجاعانه و وطندوستانه نشان میدهند .به هر حال اینطور که به نظر
میرسد اقدامات فالنگانه چین به احتمال زیاد در تایوان اثر نکند و چین در
اوج جنگهای مختلفی که در سطح جهان ذهنش را به خود مشغول کرده،
باید بیش از پیش به فکر تایوان باشد.

چرا باید خواند:
چین تمام هم و غم خود
را گذاشته روی جذب
تایوان و میخواهد این
کشور را به بخشی از
خود تبدیل کند .در واقع
دوستی با تایوانیها
کمکم از در زور وارد
خواهد شد ،اما تا
اینجای کار دو طرف
تنها به هم لبخند زدهاند،
اما چین هنوز نتوانسته
موفق به انجام این کار
شود یا حتی بازار خود
را برای سرمایهگذاران
تایوانی جذاب ارائه دهد.

مقامات چینی احتماال
میخواهند چهرهای دوستانهتر
از خود نشان بدهند زیرا اخیرا
نتوانستهاند به اعتراضات
دموکراسیخواهانه هنگکنگ
پاسخی درخور بدهند و از
سوی دیگر هم به دنبال حفظ
وجاهت خود برابر کشورهایی
هستند که با تایوان روابط
دیپلماتیک دارند

ارتباطهای عمیق
تایوان ،جریان سرمایهگذاری به چین
درصد سرمایهگذاری رو به
بیرون از مجموع
۱۰۰

میلیارد دالر
۱۵

۸۰

۱۲

۶۰

۹

۴۰

۶

۲۰

۳
۰

۰
۱۹

۱۵

۱۰

۰۵

۲۰۰۱
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در بلندمدت ،سوبسیدها مسئلهای نیستند که بتوان به سادگی و به شکلی دوجانبه به آنها پرداخت ،زیرا هر نوع دستاوردی بالفاصله از بین میرود اگر
یک کشور سوم سطح سوبسیدهای خود را باالتر ببرد .مسئوالن آمریکایی در حال حاضر به دنبال توافقی چندجانبه با مقامات اروپایی و ژاپنی هستند اما
پیشرفت خاصی در این زمینه حاصل نشدهاست .حتی اگر این سه طرف بتوانند روی چیزی توافق کنند ،تضمینی وجود ندارد که چین با آنها کنار بیاید.

[ دعوای تجاری ]

یحوصلگی
ب 
علیرغم آتشبس تجاری ،آمریکا و چین در سازمان تجارت جهانی با هم سرشاخ شدهاند
چرا باید خواند:
داستان نزاع اقتصادی
چین و آمریکا به فصول
کمدی خود رسیده.
ایندو کشور یک جنگ
تجاری بسیار بزرگ با
هم دارند که فعال در آن
آتشبس اعالم شده ،اما
در موارد کوچکتری
هنوز هم اختالفهایی
دارند که نهتنها آن را حل
نکردهاند ،بلکه احتماال
قادر به حل کردن آن هم
نباشند.

تا سال پیش آمریکا تعرفههایی
را روی تقریبا  ۷درصد از واردات
چینی اعمال کردهبود  ،و دلیل این
اقدامش هم همین سوبسیدها
بود و این مسئله که آمریکا خود را
ناچار به دفاع از اقتصادش میدید
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با پیشــرفت مذاکرات تجــاری بین آمریکا و چیــن ،جنگها و
اختالفات قدیمی یکییکی رو میشوند .برای مثال همین ماه پیش
بود که در سازمان تجارت جهانی چین درخواست این مسئله را داشت
که بتواند  ۲.۴میلیارد دالر وارداتی را که از آمریکا دارد به عنوان تالفی
مورد تعرفه قرار دهد .این مسئله ناشی از این بود که خیلی وقت است
که آمریکا با صادرات چین به این کشور چنین رفتاری دارد .گرچه این
عدد و رقم خیلی مســئله بزرگی با توجه به درگیری خیلی بزرگتر
این دو کشور نیست ،اما این کار نماد یک اتفاق است که نباید آن را
نادیده گرفت.
این درگیری دو بعد از شــکایتهای آمریکا نســبت به وضعیت
اقتصادی جهان را ناگهان هویدا کرد :اولی مدل اقتصادی چین است
و دومی هم ناتوانی ســازمان تجارت جهانی در مهار کردنش .آمریکا
دولت چین را به این مســئله محکــوم میکند که بخش خصوصی
خود را با سوبسیدهای فراوان به شدت تقویت و باد میکند و همین
مسئله به چین محدود نمانده و از ظرف خود سرریز کرده و بسیاری
از کسبوکارهای مختلف در سطح جهان را تحت تاثیر قرار میدهند.
اگر بانکهای دولتی وامهایی بســیار ارزان میدهند و قیمت وام را
میشــکنند ،یا کمپانیهای برق دولتی انرژی را به شکلی ارزان ارائه
میکنند ،رفتهرفته یک میدان گســترده را میبینیم که در دل آن
صادرکنندگانچینی مزیتی نامنصفانهنسبت به رقبایبینالمللی خود
دارند .تا سال پیش آمریکا تعرفههایی را روی تقریبا  ۷درصد از واردات
چینی اعمال کردهبود ،و دلیل این اقدامش هم همین سوبسیدها بود
و این مســئله که آمریکا خود را ناچار به دفاع از اقتصادش میدید.
مسئله اینجاست که آمریکا تعریفی مشخص از اقتصاد دارد که چین
نمیخواهد زیر بار آن برود و عکس آن هم کامال روشن است .اساسا
کشورهای پیشــرفته عمدتا غربی  -درکنار ژاپن -به رهبری آمریکا
بسیاری از قواعد اقتصادی جهان را نوشتند و همین مسئله باعث شد
که با روی کار آمدن کشورهایی دیگر نظیر چین و هند و در بسیاری
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از زمینهها روسیه ،این قواعد توسط غولهای نوظهور به چالش کشید ه
شــوند .این مسئله کماکان خود را نشــان میدهد و البته هریک از
کشورها جدای از قبول نداشتن قواعد دیگری ،از قواعد خودش سود
بیشتری هم میبرد.
JJغربیها چیز زیادی نمیخواهند؟
آمریکاییها میگویند که اگر نهادهای دولتی چین عمده ســهام
یک کمپانی را داشته باشند ،باید شدیدا این مسئله را در نظر بگیریم
که با یک پیکره دولتی طرف هستیم و بنابراین به احتمال زیاد به آن
سوبسید تعلق میگیرد .اما سازمان تجارت جهانی با این مسئله موافق
نبود و تقریبا در عمده موارد از چین در برابر عوارض دفاعی آمریکا دفاع
کرده و این اقدامات آمریکا را بیش از حد خشن توصیف کردهاست.
نماینــدگان تجاری ایاالت متحده ،که نقش اصلی مذاکره را از جانب
آمریکا بازی میکنند ،همین تابستان به چنین نوع نگاهی حمله کردهبودند.
همین مسئله نشان میدهد که سازمان تجارت جهانی با شکلی خاص نزاع
بین اعضای خود را حــل و فصل میکند .به همین منظور این گروه به
منظور فشار آوردن به سازمان تجارت جهانی و نشان دادن اعتراض خود
به این مسئله هر نوع جلسهای را با هیئت اصلی سازمان لغو کردهاند ،اما
قطعا این مسئله باعث نخواهد شد که مشکالت و درگیریهای بین چین
و آمریکا به این سادگیها حل شود .این دو کشور و البته خود سازمان باید
کنار هم جمع شوند و ابتدا راجع به این مسئله توافق کنند که چه پیکری
دولتی حساب میشود و کدام نمیشود و چه زمانی میتوان از تعرفههای
دفاعی استفاده کرد .از آن بهتر هم این است که به توافقی برسند که طبق
آن محدودیتی برای سوبسیدها اعمال میشود که این مسئله هم میتواند
به قوانین سازمان تجارت جهانی اضافه شود.
متاسفانه مذاکرهکنندههای چینی و آمریکایی که در حال حاضر به
دنبال رسیدن به یک توافق فاز اول هستند ،توانستهاند که آتشبسی
را در جنــگ تجاری بزرگتر بین این دو کشــور ایجاد کنند ،اما در
این زمینه و بسیاری از موارد کوچک اینچنینی حتی وارد بحث هم
نشدهاند .در همین حال تحریمهای آمریکا علیه کمپانیهای چینی
نظیر هواوی این صداها را در چین تشدید کرده و به احتمال بسیار زیاد
خیلیها در چین به دنبال باالتر بردن سوبسیدها باشند.
در بلندمدت ،سوبسیدها مسئلهای نیستند که بتوان به سادگی و
به شــکلی دوجانبه به آنها پرداخت ،زیرا هر نوع دستاوردی بالفاصله
از بین میرود اگر یک کشــور سوم سطح سوبسیدهای خود را باالتر
ببرد .مسئوالن آمریکایی در حال حاضر به دنبال توافقی چندجانبه
با مقامات اروپایی و ژاپنی هستند اما پیشرفت خاصی در این زمینه
حاصل نشدهاست .حتی اگر این سه طرف بتوانند روی چیزی توافق
کنند ،تضمینی وجود ندارد که چین با آنها کنار بیاید .اوایل ماه آبان
بود که یک نشست قرار بود به سوبسیدهای فوالد بپردازد اما لغو شد و
برگزار نشد زیرا چینیها از این نشست خارج شدند .بنابراین فعال گویا
راه دیگری نمانده مگر تعرفه.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................

گوگلها و آمازونها علیه همه
بحران اقتصادی آینده را شرکتهای حوزه فناوری رقم میزنند

شرور نباش

شرور نباش :پروندهای علیه
شرکتهای غول فناوری

رعنا فروهر
انتشارات :الن لین
2019

دربارهنویسنده
رعنا فروهر یکی از روزنامهنگاران ارشــد فایننشال
تایمز در نیویورک است و قبال دستیار سردبیر در مجله
تایم بوده است .او بیشتر در حوزه اقتصاد و کسبوکار
مینویسد .پیش از این نیز از فروهر کتابهای دیگری
در زمینه اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی ایاالت متحده
منتشر شده است.

مهم نیست که غولهای دره سیلیکون شاید در نهایت روی اینکه اندازهشان مسئلهساز است یا
نه بحث کنند ،همین مجادالت درباره بانکها هم وجود داشت .ماجرا این نیست که بزرگتر بودن
بهمعنی ذاتا بدتر است بلکه به این دلیل بزرگتر بودن مسئله درست میکند که انعطاف این
شرکتها برای مراقبت و کنترل دشوار است.

مقصر بعدی :شرکتهای فناوری
کمپانیهای حوزه فناوری بحران اقتصادی آینده جهان را ایجاد خواهند کرد

ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

آخرین مرشــد اعظم مدیریت ،پیتر دروکر ،میگویــد« :در هر رکود بزرگ
اقتصادی در تاریخ ایاالت متحده« ،آدمهای شــروری» هستند که «قهرمانان» دوران
رونق قبلی بودهاند ».از من کمکی ساخته نیست اما سؤالم این است که آیا این قضیه
تا چند ســال آینده که ایاالت متحده (و شــاید همه جهان) بهسوی رکود اقتصادی
بزرگ بعدی حرکت میکنند صادق اســت .رکودها بهطور تاریخی هر یک دهه
یک بار رخ میدهند و از بحران مالی  2008این دامنه بیشــتر شده است .آن موقع،
بانکها موسساتی «بیش از اندازه بزرگ در سقوط» بودند که مسبب سقوط سبد
ســهام ،قیمت خانهها و دستمزدهای ما بودند .برعکس ،شرکتهای حوزه فناوری
طی دهه گذشته ،بازار را به حرکت ناگهانی رو به بهبود هدایت میکردند .اما در
این دوره و زمانه ،شرکتهای بزرگ حوزه فناوری هستند که شاید نقش خرابکار
را بازی کنند.
وقتی امروزه به بزرگترین و ثروتمندترین شرکتهای حوزه فناوری مینگرید،
در نظر نمیآورید که آنها چطور میتوانند عمل کنند .شرکت اپل را در نظر بگیرید.
وارن بافت میگوید که آرزو میکند ســهم حتی بیشــتری از اپل داشت( .شرکت
برکشــایر هاتاوی که او مالکش است 5 ،درصد در اپل سهم دارد ).گلدمن ساکس
کارت اعتباری جدیدی برای این غول حوزه فناوری صادر کرده است؛ شرکتی که
در سال  2018رتبه اول ارزش شرکتها را به دست آورد و ارزشش از هزار میلیارد
دالر گذشت .اما آنچه در این عناوین که نشان میدهند شرکت رو به پیشرفت است
پنهان میماند ،دســتهای روندهای مخرب اقتصادی است که اپل نمونه بارز آنها به
شمار میرود .روی همین یک شرکت مداقه کنید و شروع کنید به دریافتن اینکه
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چطور شرکتهای بزرگ حوزه فناوری  -شرکتهای جدید بیش از اندازه بزرگ
در سقوط  -میتوانند بهطور قطع بذر بحران آینده را بکارند.
مهم نیســت که غولهای دره سیلیکون شــاید در نهایت روی اینکه اندازهشان
مسئلهســاز اســت یا نه بحث کنند ،همین مجادالت دربــاره بانکها هم وجود
داشــت .ماجرا این نیســت که بزرگتر بودن بهمعنی ذاتا بدتر است بلکه به این
دلیل بزرگتر بودن مسئله درست میکند که انعطاف این شرکتها برای مراقبت
و کنترل دشوار است .شــرکتهای بزرگ حوزه فناوری مثل بانکهاي بزرگ،
از بازوهای البیگر خود اســتفاده میکنند تا سعی کنند از نظارت رها شوند .و این
شرکتها مثل بانکها تالش میکنند ما را به فکرها بفروشند که میگوید برای
بازیکردن نقشهای مختلف شایستهاند.
مهندسی مالیای را در نظر بگیرید که چنین شرکتهایی انجام میدهند .شرکت
اپل مثل بخش اعظم بزرگترین و سوددهترین شرکتهای چندملیتی ،پولهای نقد
را روی هم انباشته است  -در آخرین شمارش ،نزدیک به  120میلیارد دالر  -و
به همین اندازه هم بدهی زیادی باال آورده است (نزدیک به  110میلیارد دالر) .این
وضعیت بدین علت به وجود آمده اســت که  -مثل تقریبا هر شرکت بزرگ و
ثروتمند دیگری  -اپل در  10سال گذشته ،بیشتر پول نقد اضافی خود را در قالب
سبد اوراق قرضه خارجی ذخیره کرده است .این بخشی از تقلب و سیاهبازی مالیای
اســت که این شرکت بهشکلی کافکایی از زمان بحران مالی سال  2008به این سو
دارد انجام میدهد .آن زمان ،نرخهای بهره پایین نگه داشته شده بود و روسای بانک
مرکزی اقتصاد را غرق در پولهای آســان کــرده بودند تا تالش کنند یک احیای

کتاب ضمیمه

اقتصادی را مهندســی کنند .اما سود اصلی را شرکتهای بزرگ کردند که میزان
در این محیط جدید کسبوکار ویدیوهای استریمینگ و رسانههای دیجیتال رقابت
زیادی بدهی برای خود درست کردند و توانستند با آن ،سهام خود را پس بگیرند و
کنند.
میان سهامداران خود سود توزیع کنند .این کار باعث شد قیمت سهام این شرکتها
بخشــی از این بدهیها اکنون متزلزل به نظر میرسند و ممکن است شرکتها
و تعداد سهامدارانشان افزایش پیدا کند اما این اقتصادی واقعی نبود.
نتوانند آنها را بازپس دهند .به همین دلیل است که نقش بانکها در بحران بزرگ
معافیت مالیاتی شــرکتها در دولت ترامپ شعلههای این آتش را افروختهتر
مالی احتمالی آینده کمرنگ شده و به نظر میرسد که بحران آینده از شرکتهای
کرد .برای مثال ،شرکت اپل باید یکچهارم  407میلیارد دالر بازپسگیری سهامش
حوزه فناوری نشــئت میگیرد .بهطور تاریخی ،رشد سریع سطح بدهیها بهترین
را در زمانی میپرداخت که شش ماه از تصویب این قانون ترامپ در دسامبر 2017
پیشبینیکننده یک بحران اقتصادی است .در چندین سال گذشته ،بازار اوراق قرضه
گذشــته بود .این بزرگترین معافیت مالیاتی شــرکتی در تاریخ آمریکا محسوب
شرکتی رونق شدیدی گرفته و شرکتها جلوتر از اقتصادهای ملی رکوردی در انتشار
میشود.
اوراق قرضه به ثبت رساندهاند .طی یک دهه گذشته ،این بازار  70درصد رشد کرده
به همین دلیل ،شکاف ثروت عمیقتر و گستردهتر شد .البته بسیاری از اقتصاددانان
و در سال  2018به  10.17هزار میلیارد دالر رسیده است .حتی شرکتهای معمولی
بر این باورند که مولفه شکاف ثروت بزرگترین مولفه روند کمترین سرعت رشد
هم از این پول آسان بهرهمند شدهاند.
در تاریخ نیست اما محرک پوپولیسم سیاسی است که خود نظام بازار را به خطر
اما اگر وضعیت نرخ بهره تغییر کند ،شاید سریعتر از اینکه شرکتها بتوانند به
میاندازد.
پای آن برسند ،بسیاری از آنها آسیبپذیر خواهند شد .بانک تسویه بینالمللی  -نهاد
ایــن پدیده با یک روند دیگر که اپل آن را بهینه ســاخته قوام مییابد :افزایش
بینالمللیای که نظام مالی جهانی را رصد میکند  -هشــدار داده است که دوران
داراییهای غیرملموس مثل مالکیت معنوی و برندها (هردوی این موارد را شرکت
طوالنی نرخهای بهره پایین باعث به وجود آمدن تعداد بیشــتری شرکت «زامبی»
اپل به میزان فوقالعاده زیادی دارد) در نســبت با کاالهای ملموس مثل ســهمش
یا خونآشــام خواهد شد .اينها شرکتهایی هستند که اگر نرخ بهره باال برود ،به
در اقتصاد جهانی .همانطور که جاناتان هاســکل و اســتین وستلیک در کتابشان
اندازه کافی سود ندارند که بتوانند بدهیشان را بازپردازند .بانک تسویه بینالمللی
تحت عنوان «سرمایهداری بدون ســرمایه» نوشتهاند ،این تغییرات در حوالی سال
هشدار داده است که سرانجام وقتی نرخهای بهره افزایش پیدا کند ،زیانها و اثرات
 2000توجهبرانگیز بود اما بعد از رونمایی از آیفون در ســال  2007اوج گرفت.
موجیشکل آنها میتواند وخیمتر از حد معمول باشد.
از وقتی که خدمات نرمافــزاری و اینترنتی اینقدر مقیاسهای بزرگ پیدا کردند
البته اگر و وقتی بحران آینده بر ســر ما بیایــد ،قدرت ضدتورمی فناوری (به
و از اثر شــبکه بهرهمند شدند (در اصل ،آنها به چند شرکت انگشتشمار اجازه
معنی طریقی از کسبوکار که باعث میشود در آن ،قیمتها پایین بیاید) که مثال
دادند که بهســرعت رشد کنند و غذای بقیه را بخورند) تمایل اقتصاد دیجیتال این
بارزش شــرکت اپل است ،میتواند مدیریت بحران را دشوارتر سازد .این آخرین
شــده است که شرکتهایی را در قالب ا َبرستاره درست کند .اما همچنین به گفته
روندی است که میارزد خصوصیات و اثراتش را ارزیابی کنیم .شرکتهای حوزه
هاسکل و وستلیک ،به نظر میرسد سرمایهگذاری در سرتاسر اقتصاد بهطور کلی
فناوری قیمت بســیاری از چیزها را پایین میآورند و ضدتورمی که به فناوری
کاهش پیدا میکند .این اتفاق فقط به این علت نیست که بانکها مایل نیستند به
مربوط اســت بخش عمده وضعیتی است که نرخهای بهره را برای مدتی طوالنی
کســبوکارهایی وام بدهند که داراییهای غیرملموس آنها در صورت ورشکسته
پایین نگه میدارد .این مســئله نهتنها قیمتها را با محدودیت مواجه میســازد
شدن شرکت بهراحتی از بین میرود ،بلکه به علت خصلت «همهچیز برای برنده»
بلکه همین کار را با دستمزدها نیز میکند .واقعیت این اندازه پایین بودن نرخهای
که معــدود شــرکتهایی ازجمله اپل
بهره که بخشــی از آن بهلطف خاصیت
(و آمــازون و گــوگل) از آن برخوردار
ضدتورمی ناشــي از فناوری است ،به این
میشوند ،نیز هست.
معنی است که در بحران اقتصادی آینده،
این وضعیت بــه احتمال زیــاد دلیل
بانکهای مرکزی فضای کمتری خواهند
آبرفتن استارتآپها ،تنزل اشتغالزایی،
داشت تا از طریق آن بتوانند مسیر خود را
ســقوط تقاضا و دیگر روندهای مخرب
پیدا کنند .شرکت اپل و دیگر شرکتهای
در اقتصاد دوشاخهشــده ماست .تمرکز
تامینکننــده داراییهای غیرملموس ،طی
قدرت به قســمی که اپل و آمازون از آن
 10سال گذشته ،بیشتر از سایر شرکتها
بهرهمندند ،علت اصلی سطح بیسابقه ادغام
از این محیط دارای نرخهای بهره بســیار
و تملک شرکتها است .بهخصوص در
پاییــن ،بدهیهــای ارزانقیمت و قیمت
حوزه شرکتهای مخابراتی و رسانهای،
باالی سهام بهرهمند شــدهاند .اما قدرت
معافیت مالیاتی شرکتها در دولت ترامپ شعلههای این آتش را افروختهتر کرد.
بسیاری از شــرکتها میزان چشمگیری
آنها بذرهایی را نیز افشانده که میتواند
برای مثال ،شرکت اپل باید یکچهارم  407میلیارد دالر بازپسگیری سهامش را در
گذشته
2017
دسامبر
در
ترامپ
قانون
این
تصویب
از
ماه
شش
که
پرداخت
ی
م
زمانی
بدهی برای خود درســت کردهاند به این
باعث بروز حرکت آونگی برگشتی در
بود .این بزرگترین معافیت مالیاتی شرکتی در تاریخ آمریکا محسوب میشود
منظور که اندازهشان بزرگ شود و بتوانند
بازارها شود.
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J Jشباهت بانکها و شرکتهای فناوری
چند سال پیش ،من گفتوشــنود نفسگیری داشتم با یک اقتصاددان در مرکز
تحقیقات مالی وزارت خزانهداری آمریکا .این مرکز نهادی کوچک اما مهم است
که بعد از بحران مالی ســال  2008ایجاد شــد تا مشکالت بازار را مطالعه کند و
از زمانی که ترامپ روی کار آمده بودجهاش کاهش پیدا کرده اســت .من دنبال
اطالعاتی درباره تهدیدات مالی میگشــتم و جایی که ممکن بود این اطالعات را
داشته باشــد .آن اقتصاددان در مرکز تحقیقات مالی که با او صحبت میکردم ،به
من گفت که نگاهی بیندازم به میزان ارائه اوراق قرضه و فروش آنها که بهوسیله
بزرگترین و ثروتمندترین شــرکتهای جهان مثل اپل و گوگل انجام شده بوده
اســت؛ شــرکتهایی که ارزش بازاری آنها اکنون به انــدازه ارزش بزرگترین
بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری رسیده است.
در وضعیت نرخ بهره پایین که شــرکتها ساالنه میلیاردها دالر درآمد کسب
میکنند ،این شرکتهای بزرگ بدهی ارزان خود را در قالب اوراق قرضه منتشر
میکنند و از آنها اســتفاده میکنند تا اوراق بدهی دیگر شرکتها را بخرند .آنها
به دنبال ســود باالتر و چیزی که بتوانند همه پولشان را در آن به کار بیندازند ،از
لحاظی مثل بانکها عمل کردند و در شــرکتهایی که بدهی آنها را خریدند در
نقش سهامدار اکثریت ظاهر شدند و اساسا آنها را ضمانت کردند ،هما ن كاري که
بانکهایی مثل جیپی مورگان و گلدمن ساکس ممکن بود بکنند .اما این اهمیت
نداشت ،چون این موسسات مثل بانکها تحت نظر نهادهای نظارتی نبودند و دشوار
بــود دنبالکردن اینکه دقیقا چه خریدهایی کرده بودند ،چقدر خرید کرده بودند
J Jنگرش انکار و تحریف
و الزامات بازار چه بوده اســت .مثل شــرکتهای حوزه مالی ،هیچ مستنداتی که
ابتدای کار ،شرکتهای حوزه فناوری اصرار داشتند که کار نادرستی نکردهاند
بتوان بر اساس آنها بر شرکتها نظارت کرد وجود نداشت .هنوز این فکر جذاب
و هرکس که فکر میکند آنها اشتباهی کردهاند واقعا چیزی از صنعت فناوری سر
بود که شــرکتهای حوزه فناوری که پول نقد زیادی داشتند ممکن است از نظر
درنمیآورد .سپس فیسبوک تحت فشار شدید هم از جانب رسانهها و هم از طرف
سیستماتیک شرکتهای مهم تازهای باشند.
نهادهای نظارتی نهایتا فاش ساخت که شرکت مارک زاکربرگ از روسها آگهی
من شروع کردم به عمیقتر شــدن در این مبحث و حدود دو سال بعد ،در سال
گرفته و حدود ســه هزار آگهی را که منشــأ روسی داشتند برای کنگره رو کرد.
 ،2018به گزارش مبهوتکننده موسسه کردیت سوییس رسیدم که ایده مرا تایید
رفتار گوگل و ســایر شرکتهای این صنعت فقط کمی طفرهآمیزتر شد .غولهای
میکرد و مواردی را هم به آن میافزود .اقتصاددانی که گزارش را نوشته بود ،زلتان
فناوری مثل مالیهچیهای وال اســتریت در برهههای ابتدایی بحران مالی جهانی،
پوزار ،پساندازهای شرکتی را که در حسابهای کشورهای خارجی ذخیره شده
بعد از انتخابات سال  2016واکنشپذیری
بودند و بیشترشان را شرکتهای بزرگ
خــود را نگــه داشــتند و در عین اینکه
حوزه فناوری درست کرده بودند ،از نظر
تالش میکردند کمتریــن حد اطالعات
قانونی تحلیل کرد .دهــک بزرگترین
را به بیــرون درز دهند ،مزیتهایي مدل
شــرکتها و دارندگان بیشــترین تعداد
کسبوکار اطالعاتی خود را شرح دهند
مالکیــت فکــری  -در میــان آنها اپل،
و آن را در عمل نیز به رخ بکشند .درست
مایکروسافت ،سیسکو ،اوراکل و آلفابت
مثل بانکها و موسسات مالی که در زمان
(شرکت مادر گوگل) بودند  80 -درصد
خود تالش کردند حاشیه سود بزرگتر
این اندوختهها را مدیریت میکردند.
از حد معمول درســت کنند .این نگرشی
طبق محاســبات پوزار ،بیشتر این پول
«انکاری و تحریفی» بود که شبیه به چیزی
نه در قالب پول نقد بلکه به شکل اوراق
شرکتهای حوزه فناوری بیش از هر حوزه دیگری این قابلیت را دارند که کسبوکار
بود که ما در بحران  2008از شرکتهای
قرضه بود که نیمی از آنها هم اوراق قرضه
را به خارج منتقل کنند چون بیشتر ثروت آنها «دارایی ثابت» نیست بلکه داده،
(مثل
خاصی
فیزیکی
مکان
به
که
است
افزار
م
نر
و
اختراع
حق
انسانی،
سرمایه
مالی دیدیم و نتیجه روابطعمومی بهحق
شرکتی بود .بیشترین انباشت خارجی پول
کارخانهها یا فروشگاهها) وابسته نیستند و میتوانند به هرجایی بروند
هولناک آنها بود.
نقد به وســیله ثروتمندترین شرکتهای
آمریکایی انجام شــده بود؛ داراییای که جمهوریخواهان تحت ریاستجمهوری
ترامپ آن را دلیل اصلی تصویب برنامه «اصالح» مالیاتها میدانستند .اما مشاوران
این برنامه اصالحی اشــتباه کرده بودند و این پولها در واقع یک سبد عظیم اوراق
قرضه بود .و مالک این سبد بانکها یا صندوقهای سرمایهگذاری متقابل نبودند
که معموال چنین داراییهای مالی زیادی را نگه میدارند ،بلکه مالکشان بزرگترین
شرکتهای حوزه فناوری بودند .غولهای دره سیلیکون افزون بر اینکه سوددهترین
صنایع روی زمین با کمترین نظارت ممکن بودند ،بهطور حسابشدهای نیز تبدیل
شــده بودند به شــرکتهایی ضروری و الزم در بازار با داراییهایی که اگر آن را
میفروختند یا قیمتشــان پایین میآمد ،میتوانستند مسبب سقوط خود بازارها هم
شــوند .مخفیشدن در خارج از میدان دید کشف جالب دیگری بود که انجام شد:
شرکتهای بزرگ حوزه فناوری و نه بانکهای بزرگ تبدیل شده بودند به صنایع
جدیدی که در سقوط بیش از اندازه بزرگاند.
وقتی شــروع کردم به فکرکردن درباره این مقایســهها ،شباهتهای بیشتر و
بیشتری را دریافتم .برخی از آنها مربوط به نگرش بود .برای مثال ،خیلی جالب بود
که ببینیم واکنش شرکتهای حوزه فناوری به بحران انتخابات سال  2016چقدر
عین رفتار صنایع بانکی در پی بحران مالی ســال  2008اســت .دقیقا وقتی که وال
استریت تا حد ممکن آنچه را که قبل و بعد از بحران رخ داد در پرده ابهام پیچاند،
هــر ذره از اطالعات مفید درباره دخالت در انتخابات هم باید از چنگ غولهای
فناوری بیرون آورده میشد.
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کتاب ضمیمه

اما مشابهتهای اساسیتری نیز هست .در سطح کالن ،من چهار شباهت بزرگ
را در شرکتهای بزرگ مالی و شرکتهای بزرگ حوزه فناوری میبینم :افسانه
شــرکتی ،ابهام ،پیچیدگی و اندازه .از لحاظ افسانهسرایی ،وال استریت قبل از سال
 2008این فکر را به ما قالب میکرد که آنچه برای بخش مالی خوب باشــد برای
اقتصاد هم خوب است .تا همین اواخر ،شرکتهای بزرگ حوزه فناوری نیز تالش
میکردند ما را متقاعد کنند که این قضیه برای آنها صادق است .اما ماجرا دو جنبه
داشــت و این صنعت نه سریعا نقاط ضعف «نوآوری» را تایید کرد و نه مسئولیت
آنها را پذیرفت.
تحقیقات زیادی به ما نشان میدهد هرچقدر استفاده از رسانههای اجتماعی باال
میرود ،اعتماد به دموکراسی ،دولت ،رسانهها و سازمانهای غیردولتی لیبرال کاهش
مییابد .در میانمار از فیسبوک برای تســهیل نسلکشی استفاده کردند .در چین،
خواســت دولت را برای سانسور برآورده کرده است .البته در آمریکا نیز دادههای
شــخصی جمعآوری میشوند ،پولی میشــوند و در قالب سالح بهکار میروند به
ترتیبی که ما تازه االن داریم آن را میفهمیم و همچنین انحصارها اشــتغالزایی را
کاهش میدهند و نوآوری را سرکوب میکنند .از این نظر ،بسیار دشوار و دشوارتر
است از این بحث کنیم که کفه ترازوی فواید فناوری پلتفرمی در مقابل هزینههای
آن خیلی سنگینتر است.
شــرکتهای بزرگ حوزه فناوری و بانکهای بــزرگ در ابهام و پیچیدگی
عملیاتشان نیز مشابهاند .اســتفاده الگوریتمی از دادهها مشابه انتشار اوراق بهادار
پیچیده اســت که به وســیله بانکهای بیش از اندازه بزرگ در سقوط در اوایل
بحران مالی جهانی انجام شد .هردو کار را عمدتا متخصصان این صنایع میفهمیدند
که میتوانســتند از نامتقارن بودن اطالعات خود نسبت به دیگران بهره بگیرند تا
ریسکها و چیزهای شــریرانه را که شرکتها از آن سود میبردند پنهان کنند،

چیزهایی مثل تبلیغات سیاسی مشکوک که در نهایت یکی از مولفههای پیروزی
ترامپ در انتخابات بود.
با این حال ،میتوان ضدحملهای برای آن پیچیدگی تدارک دید .درست همانطور
که بسیاری از مسئوالن مدیریت ریسک بانکهای بزرگ به این فکر نمیکردند
که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و چه چیزهایی از جعبه سیاه سال  2008بیرون
خواهد افتاد ،خود مدیران عامل شرکتهای حوزه فناوری هم میتوانند به طریقی
که فناوریهایشــان میتواند کارهای سوء انجام دهد ،تعادل را بر هم بزنند .برای
مثال ،در نظر بگیرید که روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش تحقیقی را در سال
 2008منتشــر کرد که فاش میکرد فیسبوک به تعدادی از شرکتهای بزرگ
فناوری ،ازجمله اپل و آمازون و مایکروســافت ،اجازه داده است که به دادههای
حســاس کاربرانی که متعهد بود از حریم خصوصی آنها حفاظت کند ،دسترسی
داشته باشند.
فیسبوک وارد قراردادهای اشتراکگذاری داده شد که در کل یک بازی برد ـ
برد برای شرکتهای حوزه فناوری بود ،تا حدی که در میان پلتفرمهای گوناگون
باال بردند و کاربران بیشتر و بیشتر را وارد آنها کردند .نتیجه این شد که بین سالهای
 2010تا  ،2017این شــرکت شــبکه اجتماعیاش را تا حد ممکن سریع رشد داد.
اما نه فیسبوک و نه سایر شرکتهای این حوزه نتوانستند تمام الزامات مدیریت
حریــم خصوصی کاربران خود را رعایت کنند .اپل مدعی اســت که اصال مطلع
نبــوده در چنین قراردادی با فیسبوک بوده اما با در نظر گرفتن اینکه خودش هم
دادههای کاربرانش را فروخته ،امر کمی دشوار است .بخشی از گزارش نیویورک
تایمز میگوید که شماری از مهندسان و مدیران اجرایی شرکت فیسبوک حریم
خصوصی را ســد راه نوآوری و رشد شرکت در نظر ميگرفتهاند .و رشد اینچنین
بوده اســت :فیسبوک در ســال  2017بیش از  40میلیارد دالر درآمد کسب کرد

ما فرض میگیریم که افزایش قیمت سهام چیز خوبی برای اقتصاد بهعنوان یک کل است و در عین اینکه باعث افزایش رفاه نزد کسانی میشود که مالک آن سهام هستند .در این فرایند ،ما از
حضور یک «اقتصاد بازار» به سمت وضعیتی حرکت میکنیم که به قول مایکل سندل ،استاد حقوق در دانشگاه هاروارد ،در آن یک «جامعه بازاری» وجود دارد
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دوربینها ارزان است .مردم میزان انبوهی
که بیش از دو برابر درآمد  17.9میلیارد
اطالعات تولید خواهند کرد ...هرچیزی
دالری بود که در سال  2015گزارش کرده
که شما حتی بشــنوید یا ببینید یا تجربه
بود.
کنید قابل جســتوجو است .کل زندگی
شرکتها به اولویتهایی تمایل دارند
شما قابل جستوجو خواهد بود».
که بتوانند کمی شوند ،مثل سود هر سهم
به ایــن وضعیــت فکر کنید .شــما
و نسبت قیمت سهام به سود و اعتنایی به
ریسکهای کسبوکار که محاسبهشان
مــواد خامی هســتید که برای ســاختن
محصوالتی استفاده میشوید که شما را به
سختتر اســت (تا زمانی که خیلی دیر
آگهیدهندگانمیفروشد.
شود) ندارند.
بازارهــای مالی حرکت بهســوی این
دهک بزرگترین شرکتها و دارندگان بیشترین تعداد مالکیت فکری  -در میان
نوع ســرمایهداری تجاوزگر ،کوتاهمدت
J Jآموزههای مکتب شیکاگو
آنها اپل ،مایکروسافت ،سیسکو ،اوراکل و آلفابت (شرکت مادر گوگل) بودند 80 -
و خودخــواه را تســهیل میکننــد؛
تصادفی نیســت که بیشــتر ثروت در
درصد این اندوختهها را مدیریت میکنند.
سرمایهداریای که هم پابهپای جهانیسازی
جهان ما در دســتان تعداد کمتر و کمتری
و هم پیشــرفت فناورانه پیش میرود و چرخهای را میســازد که ما در آن دائما
افراد و شرکتهای ثروتمند است که از اعجازهایی مالی مثل معافیتهای مالیاتی
با شــمار بیشــتری از افراد در زمانی کمتر و برای کاالهای مصرفی بیشتر و بیشتر
خارج از کشور و خرید مجدد سهام بهره میگیرند تا اطمینان حاصل کنند پولها
رقابت میکنیم و این کاالهای مصرفی ممکن است تا حدی بهلطف تاثیر ضدتورمی
را از چنگ دولتهای ملی بیرون نگه میدارند .این چیزی است که به ما یاد داده
برونسپاری تولید و نیز وقفههای فناوریمحور ارزانتر باشند .اما این نمیتواند رکود
شده امری طبیعی است ،آن هم بهلطف تفوق ایدئولوژیک تفکرات اقتصادی مکتب
دستمزدها و زندگیهای پر از فشار ما را جبران کند.
شیکاگو که در پنج دهه گذشته یا حتی بیشتر ،در کنار دیگر موعظههایش ،به ما پند
اما از منظری عمیقتر ،میتوانیم استدالل کنیم که دره سیلیکون  -نه دره قدیمیای
و اندرز داده که تنها هدف شرکتها باید رسیدن به حداکثر سود باشد.
که پر از استارتآپهای گاراژی و افراد با نوآوریهای واقعی بود ،بلکه درهای که
مفهوم «ارزش ســهامدار» صورت مختصرشــده همین طرز فکر است .شکل
امروزه قوای محرکه خود را از امور مالی میگیرد  -بازتاب نقطه اوج این حرکت
مشروح ارزش سهامدار بخشــی از فرایند بزرگتر «مالیسازی» است .این فرایند
بهسمت مالیهگرایی است .این روزها شرکتهای بزرگ حوزه فناوری را نسلی از
از دهه  1980همپای تفکرات مکتب شیکاگو اوج گرفته و وضعیتی درست کرده
مدیران کسبوکار اداره میکنند که به سن قانونی رسیدهاند و کار شرکتهای خود
است که در آن ،بازارها به مجرایی برای پشتیبانی از اقتصاد واقعی تبدیل شوند و به
را از دورانی شروع کردند که به دولت در نقش دشمن نگاه میکردند و به حداکثر
قول آدام اسمیت آنها باید دمهایی باشند که سگها میجنبانند.
رساندن سود از نظر همه بهترین راهی بود که اقتصاد و مسلما جامعه پیشرفت کند.
دغدغه اصلی ما رفاه مشــتری اســت به جای اینکه رفاه شهروند باشد .ما فرض
نظارتها یا محدودیتها برای شــرکتها رفتاری مستبدانه یا اقتدارگرایانه دیده
میگیریم که افزایش قیمت ســهام چیز خوبی برای اقتصاد بهعنوان یک کل است و
میشده اســت« .خودنظارتی» تبدیل به یک هنجار شده است« .مصرفکنندگان»
در عین اینکه باعث افزایش رفاه نزد کسانی میشود که مالک آن سهام هستند .در این
جانشین شهروندان شدهاند .همه اينها منعکسکننده ذهنیت «سریع حرکت کن و
فرایند ،ما از حضور یک «اقتصاد بازار» به سمت وضعیتی حرکت میکنیم که به قول
اشیای اطرافت را بشکن» است که غولهای فناوری به چشم یک همراه وفادار به
مایکل ســندل ،استاد حقوق در دانشگاه هاروارد ،در آن یک «جامعه بازاری» وجود
آن نگاه میکنند .همانطور که اریک اشمیت و جارد کوهن در پایان کتاب خود با
دارد .این جامعه بازاری با وسواس به حداکثر رساندن سود را در هر جنبه از زندگی ما
عنوان «عصر جدید دیجیتال» نوشتهاند« ،گریه و زاری برای افزایش اندازه و دسترسی
دنبال میکند .دسترسی به خدمات پایهای اجتماعی  -سالمت ،آموزش و عدالت  -با
بخش فناوری که جلویش را هم نمیتوان گرفت ،حواس ما را از سؤال اصلی پرت
ثروت تعیین میشود .با اصطالحاتی به تجربهمان از خودمان و کسانی که پیرامون ما
میکند ...بسیاری از تغییراتی که ما دربارهاش بحث میکنیم غیرقابلاجتناب هستند.
هستند فکر میکنیم که مربوط به معامالت مالیاند؛ اصطالحاتی که منعکسکننده
آنها دارند میآیند».
زبان روز هستند ،مثل «به حداکثر رساندن» زمان و «پولیسازی» روابط.
اکنون با سرمایهداری نظارتیای که شرکتهای بزرگ فناوری به منصه ظهور
J Jانباشت عظیم
رساندهاند ،خود ما داریم به حداکثر میرسیم تا آنها سود بیشتری کسب کنند .به یاد
شــاید .اما این فکر که چنین وضعیتی بهطور کلی جلوی هر بحثی درباره آثار
آورید که دادههای شخصی ما که توسط این شرکتها و دیگران برداشت میشود،
بخش فناوری بر عموم را میگیرد ،خیلی خودپســندانه است .این طرز تفکر سبب
ورودی و نهاده اصلی کسبوکارشان است .در همین مسیر ،لری پیج ،موسس گوگل،
خســارتهای عظیمی میشود .در نظر بگیرید که هزار میلیارد دالر ثروتی را که
خودش یک بار وقتی از آن سؤال شد که «گوگل چیست؟» جواب داد« :اگر ما فقط
خارج از کشور بهوسیله بزرگترین و فناورانهترین شرکتهای آمریکایی انباشته
یک طبقهبندی در کارمان داشته باشیم ،اطالعات فردی خواهد بود ...جاهایی که
شده است .هزار میلیارد دالر عدد کمی نیست :بهاندازه یکهجدهم تولید ناخالص
شــما دیدهاید .ارتباطات ...حسگرها واقعا ارزان هستند ...ذخیرهسازی ارزان است.
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کتاب ضمیمه

داخلی آمریکا است که قسمت زیادی از آن از محصوالت و خدماتی حاصل شده که
دولت پول تحقیقات و نوآوریهایشان را داده است .با این حال ،شهروندان آمریکایی
سهم عادالنه خود را از این سرمایهگذاریها دریافت نمیکنند چون شرکتها برای
نرفتن زیر بار مالیات ،پولشان را به خارج از کشور میبرند .البته مالیات ستاندن هم
هیچ ارزش ندارد در شــرایطی که نرخ مالیات شرکتی آمریکا اخیرا از  35درصد
به  21درصد کاهش یافته و بیشــتر شــرکتهای بزرگ ،بهلطف راههای گریز
گوناگون ،سالهاســت که فقط حدود  20درصد از درآمدشان را مالیات میدهند.
صنایــع فناوری حتی کمتر از این مالیات میدهنــد  -حدود  11تا  15درصد  -و
علتش هم عین همین علت است :دادهها و آیپیها میتواند خارج از کشور باشد در
صورتی که کارخانهها یا فروشــگاهها نمیتواند .این نکته انگشت بر یک افسانه
دیگر نئولیبرالیســم میگذارد؛ این فکر که اگر ما فقط نرخهای مالیات آمریکا را
کاهش دهیم ،آن وقت این شرکتهای «آمریکایی» همه پولهای خود را به خانه
میآورند و آن را در کاالها و خدمات اشــتغالزای داخل آمریکا ســرمایهگذاری
میکنند .اما از دهه  1980به بعد ،بزرگترین و پولدارترین شرکتهای مملکت
در خط مقدم جهانیسازی بودهاند .بهرغم کاهش جزئی درآمدهای آنسوی آبها
در چند سال گذشــته ،تقریبا نیمی از تمام فروش  500شرکت حاضر در شاخص
اساندپی  500بازار سهام آمریکا از خارج کسب شده است.
پس چطور باید از این شــرکتها انتظار داشت که تماما در خدمت آمریکا یا
کشور خاصی باشند؟ خدمت آنها ،دستکم به شیوهای که سرمایهداری آمریکای ِی
امروز عمل میکند ،به مشــتریان و سرمایهداران ارائه میشود و وقتی هردوی اينها
بیشازپیش جهانیاند ،پس نمیتوان در هیئتهای مدیره شرکتها درباره توجهات

ویژه به کارگران آمریکایی یا جامعه آمریکایی بحث کرد.
شــرکتهای حوزه فناوری بیش از هر حوزه دیگــری این قابلیت را دارند که
کســبوکار را به خارج منتقل کنند چون بیشتر ثروت آنها «دارایی ثابت» نیست
بلکه داده ،سرمایه انسانی ،حق اختراع و نرمافزار است که به مکان فیزیکی خاصی
(مثل کارخانهها یا فروشــگاهها) وابسته نیســتند و میتوانند به هرجایی بروند .و
همانطور که اخیرا دریافتهایم ،مادام که این چیزها بازنمای ثروت باشــند ،رشــد
حاصل از تقاضای وسیع را در اقتصاد ایجاد نمیکنند ،درحالیکه سرمایهگذاری در
دوران سابق چنین میکرد .دانیل الپرت ،متخصص امور مالی و استاد دانشگاه کرنل که
روی اثرات چنین تغییراتی در سرمایهگذاری کار میکند ،میگوید« :اگر اپل مجوزی
را بخرد تا یک فناوری را برای ساخت یک گوشی تلفن در چین به کار برد ،شغلی
در آمریکا درست نمیکند و تازه اگر در آمریکا هم باشد ،چیزی جز سازنده یک
فناوری که مجوزش خریده شده نیست .اپلیکیشنها و فیلمهای نتفلیکس و آمازون
هم شــغلی به معنی اشتغالزایی کارخانههاي سابق ،درست نمیکنند ».یا همانطور
که همکارم در فایننشــال تایمز ،مارتین ولف ،میگوید« ،اپل اکنون یک صندوق
سرمایهگذاری است که به یک ماشین نوآوری ضمیمه شده و همچون سیاهچالهای
است که تمام تقاضاها را در خود فرومیبرد .این فکر که نرخ مالیات شرکتی پایینتر
سرمایهگذاری را در چنین کسبوکارهایی باال میبرد مضحک است ».دو سال پیش،
اپل با رسیدن به ارزش  ۲۰۷.۰۵دالر بهازای هر سهم ،پیش از آمازون به شرکتی با
ارزش بازار هزار میلیارد دالر یا یک تریلیون دالر بدل شد .بهطور مختصر باید گفت
که شرکتهای دارای پول نقل زیاد  -بهخصوص شرکتهای حوزه فناوری  -در
روزگار ما تبدیل شدهاند به شرکتهای مهندسی امور مالی.

چند سال پیش ،من گفتوشنود نفسگیری داشتم با یک اقتصاددان در مرکز تحقیقات مالی وزارت خزانهداری آمریکا .او به من گفت که نگاهی بیندازم به میزان ارائه اوراق قرضه و فروش
آنها که بهوسیله بزرگترین و ثروتمندترین شرکتهای جهان مثل اپل و گوگل انجام شده بوده است؛ شرکتهایی که ارزش بازاری آنها اکنون به اندازه ارزش بزرگترین بانکها و شرکتهای
سرمایهگذاری رسیده است
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سرنوشت روسی

سرنوشت روسی
الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی
نوشــتار پیش رو به الحاق روســیه به سازمان تجارت
پروفسور کیم ون
جهانی و روند طوالنــی آن میپردازد :بهعنوان آخرین
مترجم :فریبا
رشوند،کارشناس کشــور بزرگ غایب در  ،WTOاین الحاق بسیار حائز
ارشد حقوق تجارت بین الملل
دانشگاه وست مینستر ،لندن
اهمیت است .برای اعضاي سازمان تجارت جهانی مهم
بود زیرا عضویت روسیه موقعیتهای تجاری تازهای به
وجود میآورد و این الحاق تنها موقعیت تازه تجاری بود که زیر ســایه ســازمان تجارت
جهانی ایجاد شد .الحاق برای روسیه به علل سیاسی و اقتصادی مهم بود .به لحاظ سیاسی تنها
عضو باقیمانده  G8و  G20بود که عضو  WTOنبود و به لحاظ اقتصادی روسیه وابسته به
صادرات عمدت ًا هیدروکربن و مواد خام اســت .عضویت میتوانست صادرات آن را متنوع
ســازد .بحرانهای اقتصادی روسیه در جریان مذاکرات و اينكه چگونه علی رغم تردیدها
و خصومتها بین روسیه و غرب ،آمریکا و اتحادیه اروپا از این عضویت حمایت کردند،
مورد بررســی قرار میگیرد .مراحل آمادهسازی روسیه جهت عضویت در  WTOو روند
اصالحات داخلی و اســتراتژیهای کوتاه و بلندمــدت و تعهداتش به WTOو چگونگی
مواجهه روسیه با مســائلی مانند محدودیتهای مقداری ،استثنائات مبتنی بر قواعد گات
و امنیت ملی روســیه ،تعرفه و دسترســی به بازار در مورد کاالها و خدمات ،هدفش از
پیشنهاد گشایش بازار در بخش خدمات ،حق مالکیت معنوی ،و کشاورزی بهعنوان یکی
از حساسترین مباحث در  WTOمورد بررسی قرار میگیرد .عملکرد روسیه در رفع موانع
سیاســی و حقوقی در طول روند الحاق ،در موارد اوستیاي جنوبی و آبخازیا :اختالف نظر
درمورد ارضی روسیه و چین و تأثیر جکسون ـ وانیک و مگنیتسکی از نکات کلیدی در
مقاله حاضر است .مقاله توسط پروفسور کیم وندر بورخت ،استاد حقوق اقتصاد بینالملل
در بلژیک ،انگلستان و چین ،نوشته شده است.
وازگان کلیدی :گات ،مالکیت معنوی ،روند الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی ،انرژی
و صادرات ،تعرفه ،موانع سیاسی ،آزادی تجاری.
الحاق روســیه به سازمان تجارت جهانی :راهی آرام به سوی اصالحات و فرصتهای
آزاد تجاری

1

روند طوالنی الحاق

فدراسیون روسیه در سال  ۱۹۹۳جهت عضویت کامل در گات اقدام کرد.
گروه کاری در ژوئن  ۱۹۹۳تشــکیل شد .اما در دسامبر سال  ۱۹۹۴روسیه
تقاضــای عضویتش را از گات به عضویــت در  WTOتغییر داد ،که با تقاضایش در ژانویه
 ۱۹۹۵موافقت شــد .گروه کاری برای اولین بار در جوالی  ۱۹۹۵جهت الحاق روسیه به)
 WTOسازمان تجارت جهانی) مالقات کردند .برای شروع پیشرفت خوبی حاصل شد ،اما
این اقدام در واقع تالشی محدود جهت آموزش تصمیمگیرندگان روس و مقامات رسمی در
خصوص قواعد و اصول گات  /WTOو تمرین جمعآوری اطالعات بود.
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مذاکرهکنندگان روسیه از سال  ۱۹۹۵تا  ۱۹۹۷به حدود  ۳۵۰۰سؤال در خصوص سیستم
تجاریشان که از سوی اعضای  WTOمطرح شده بود در هر شش ماه پاسخ دادند.
اما در سالهای بعد پیشرفت چندانی حاصل نشد .در خصوص کندی پیشرفت مذاکرات
دو دلیل عمده را میتوان ذکر کرد .اول ،بحرانهای اقتصادی روسیه در سال  ۱۹۹۸که باعث
عدم تمرکز آنها در خصوص  WTOشد .که در نتیجه آن روسیه آمادگی چندانی جهت ارائه
فرمولبندی پیشنهادش نداشت .حتی این نگرانی وجود داشت که بحرانهای اقتصادی باعث
بازگشــت سیستم سیاست حمایتی شود .تکرار تعهدات سازگار با قواعد تجارت بینالملل
بهوسیله روسیه ،برای شراکت کامل در تمام سازمانهای اقتصادی و مالی عمده جهانی و در
اسناد سیاست خارجیاش ،به معنای نگرانی از شرکای خارجیاش بود .روسیه در این مدت
تأکید میکرد که شریک قابل اطمینانی در روابط بينالملل است .دومین دلیل عدم پیشرفت
مذاکــرات فوت ناگهانی مهمترین عضو مذاکرات و معاون اول وزیر تجارت ،گابونیا بود.
سرپرست جدید تیم مذاکرهکنندگان ،معاون وزیر ،مدودف بود .تغییر دادن اعضای کلیدی
در گفتوگوها باعث اختالل در جریان پیشرفت مذاکرات و الحاق بود .مذاکرات در سال
 ۱۹۹۹به طور جدی از ســر گرفته شد و روسیه پیشنهادش را در مورد تعرفه کاالها و در
آخر همان سال  ۱۹۹۹در مورد آزادسازی تجارت خدمات ارائه داد .پیشنهاد اصالحی در
مورد تعرفهها در مارس  ۲۰۰۰ارائه شد .گروه کاری از سال  ۱۹۹۸مالقات نکرده بودند و
اولین جلسه بعد از این فاصله در می  ۲۰۰۰بود و قرار گذاشته شد که جلسه بعدی دسامبر
همان سال تشکیل شود .توجه بیشتر روسیه به عضویت در  WTOو در اولویت قرارگرفتن
این موضوع با ریاست جمهوری پوتین مصادف شد .عالقه پوتین به عضویت در  WTOیکی
به علت داخلی و دیگری انگیزه بینالمللی بود .الحاق میتوانست به معنای اصالحات اقتصادی
باشــد که نشان میداد روسیه به ســوی اقتصاد قویتری حرکت میکند و در آینده اتکای
کمتری به صادرات هیدروکربن خواهد داشت .و به لحاظ بينالمللي روسیه میخواست تا
از این راه به جایگاه بینالمللی مطلوب خود برسد .در حقیقت روسیه تنها عضو گروه  ۸و
گروه  ۲۰و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بود که عضو  WTOنبود و درک این مسئله
که رقیبش چین به  WTOملحق شده بود و اقتصادش را به سرعت توسعه میداد باعث شد
که پوتین سرعت عمل بیشتری جهت عضویت نشان دهد .علیرغم تردیدها و خصومتهایی
که بین روســیه و غرب در دهههای قبل وجود داشــت ،در این موقعیت جدید از الحاق
روسیه استقبال شــد .آمریکا دو بار در سال  ۱۹۹۷و  ۲۰۰۰از الحاق روسیه حمایت کرد.
اعضای گروه  ۸از دیگر استقبالکنندگان عضویت روسیه بودند و به طور دستهجمعی از این
عضویت حمایت کردند .در ژوئن  ،۲۰۰۰رئیسجمهور کلینتون طی دیداری که از مجلس
دوما داشت اعالم کرد که ما از الحاق روسیه به  WTOحمایت خواهیم کرد .همچنین در
نوامبر  ،۲۰۰۰رهبران سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا  -پاسیفیک در بیانیهای مشترک
حمایت خود را از عضویت روســیه اعالم کردند .اتحادیه اروپا در ســپتامبر سال ۲۰۰۰
اســنادی را مربوط به اجرای استراتژی عمومی (مشــترک) روسیه و اتحادیه اروپا منتشر

کتاب ضمیمه

کرد و تشویق و حمایتش را در این مستند از اقدامها و تالشهای روسیه در جهت الحاق به
 WTOاعالم و بیان کرد که روسیه صالحیت الزم را جهت الحاق دارد و مجدداً بهعنوان
بخشــی از استراتژی عمومی (مشــترک) آمادگیاش را جهت حمایت و در صورت لزوم،
گسترش حمایتهای موجود برای رسیدن هرچه زودتر روسیه به استانداردهای مطلوب را
اعالم کرد .همچنین بر این موضوع تأکید شد که عضویت روسیه در  WTOموضوع مستقل
شراکت اتحادیه اروپا و روسیه نیست و در حقیقت یک روال طبیعی الزم جهت پیشرفت
عملیات عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی است.

2

چگونگی آمادهسازی روسیه جهت عضویت در WTO

در کشوری مثل روسیه اقدامات آمادهسازی برای عضویت در  WTOرا
میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
گروه اول :روسیه بهعنوان کشــوری که برای اقتصادش برنامهریزیهای قبلی انجام
داده بود ،میبایســت در سیاستهای اقتصادیاش متناسب با نیازهای عضویت در WTO
بازنگری میکرد و این سیاســتهای اقتصادی تجدیدنظرشــده بایــد بازتاب اقدامات
قانونگذاران داخلی جهت تایید سیاستهای اقتصادی ،پیادهسازی و اجراي قواعد WTO
در قانون داخلی باشد و گروه کاری که جهت آمادهسازی الحاق روسیه به  WTOتشکیل
شده بود این پیشرفتها را بررسی کرد .اقدامات گروه کاری میبایست منجر به پروتکل
الحاق ميشد که جهت عضویت روسیه به  WTOدر کنفرانس وزیران پیشنهاد میشد و
احتیاج به دوســوم حداکثری جهت تأیید داشت .اما میبایست توجه داشت که مطابق
مــاده  WTO 13اعضای موجود در  WTOاین اجــازه را دارند که تقاضای هریک از
کمیتههایش را برای متقاضیان جدید عضویت رد کنند .چنانچه این اتفاق بیفتد این امر
منجر به راهحل دوم در جریان الحاق میشود ،به این معنی که مذاکرات دوطرفه با اعضای
مهم اقتصادی  WTOآغاز ميشــود ،اعضایی که از اســتراتژی جواب منفی برای افزایش
منافعی که میتوانند از متقاضی به دست آورند ،استفاده میكنند .استراتژی جواب منفی
نوعی تاکتیک متقابل اســت که میتواند توسط هر دو طرف متقاضی و اعضای موجود
مورد استفاده قرار گیرد.
این راهکار چالش بزرگی برای روسیه بود .برای اینکه این کشور بزرگترین قدرت
اقتصادی بیرون از  WTOبود و الحاقش موقعیتهای تازه تجاری برای اعضای  WTOبه
همراه میآورد .به این دلیل اعضای موجود تصمیم به گفتوگوهای دوجانبه با روســیه
گرفتند و خواســتند تا معامله خوبی از این گفتوگوهای دوجانبه به دست آورند .در
گفتوگوهای مقدماتی ،اتحادیه اروپا ،در میان دیگران ،نشان داد که روسیه باید منتظر
خواســتههای باالیی از دیگران باشد .گزارشهای رسمی نشــان میدهد روسیه از این
انتظارات که بســیار تبعیضآمیز بود آزرده و خشمگین شد .موافقتنامه دوجانبه در
زمینه ورود به بازار در  ۲۱می  ۲۰۰۴با اتحادیه اروپا امضا شــد .در  ۱۱نوامبر ۲۰۰۶
روســیه و آمریکا اعالم کردند که آنها به توافقنامههای دوجانبه رسیدهاند ،توافقی که
آمریکا آن را معامله خوب توصیف کرد .اما این توافق مورد پرســش کنگره آمریکا
قرار گرفت که آیا موافق با اساسنامه جکسون ـ وانیک هست یا خیر؟ در خاور دور
چین تأکید کرد که قرارداد دوجانبهاش با روسیه جهت ورود به بازار نشانهای مهم از
همکاری اســتراتژیک بین دو کشور است و شرح داد که این همکاری بر پایه و اصول
احترام متقابل ،برابری و منفعت دوجانبه اســت و درواقع این عملکرد خوب ســازمان
تجارت جهانی بود که توانســت به فرصتهای پیشآمده جهت منفعت متقابل در این

روابط که در قالب توافقنامه و بهصورت به رسمیت شناختن متقابل اقتصاد بازارهای دو
طرف است جامه عمل بپوشاند .توافقنامه با  WTOدر  ۱۶دسامبر  ۲۰۱۱امضا شد و به
فدراسیون روسیه شش ماه جهت تصویب موافقتنامه مذکور مهلت داده شد که بعد از
این در مدت  ۳۰روز به الزماالجرا شــدن برسد .روسیه بهطور رسمی در  ۲۲آگوست
 ۲۰۱۲بعد از  ۱۸ســال مذاکره از زمان تقدیم تقاضانامه برای عضویت در  WTOو ۱۹
ســال پس از تقدیم تقاضانامه اولیه که خواســته بود عضو گات شود ،به طور رسمی به
عضویت  WTOپذیرفته شد.

3

روند اصالحات داخلی

بعد از اینکه فدراسیون روسیه جانشین اتحاد جماهیر شوری شد ،روند
آزادیهای اقتصادی و تمرکززدایی آغاز شده بود .انحصار دولتی در تجارت
خارجی از بین رفت و در سال  ۱۹۹۱اقتصاد روسیه به روی سرمایهگذاران خارجی باز شد.
جهت راحتی بیشــتر در تجارت و ســرمایهگذاری ،پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر
شــوری ،در سال  ۱۹۹۲نرخ ارز روســیه به ارزهای خارجی تبدیل شد و از سال  ۱۹۹۸به
صورت آزادانه و با توجه به افزایش ارزش بازار شناور شد.
معرفی مکانیسم بازار ،مخصوص ًا آزادی قیمتها منجر به افزایش تورم و شروع دورهای
از مشکالت اقتصادی برای خیلی از شهروندان روسیه بود.
در ســال  ۱۹۹۷به نظر میرسید که باالخره روسیه به یک ثبات اقتصادی رسیده است
اما خیلی زود تحت تأثیر بحرانهای اقتصادی  ۱۹۹۸قرار گرفت .بعد از بحرانهای این سال
روسیه تصمیم به بازنویسی سیاستهای اقتصادیاش گرفت .در  ۲۸ژوئن  ۲۰۰۰برنامههای
جدید اقتصادی تصویب شد .این برنامه به یک دوره استراتژی کوتاهمدت  ۱۸ماهه و یک
دوره بلندمدت  ۱۰ساله تقسیم شده بود .برنامه بلندمدت ،اصالح کلی جامعه روسیه را شامل
میشــد ،با این منطق که اصالحات اقتصادی باید همراه با اصالحات دولتی و اجرای یک
قرارداد اجتماعی جدید برای متحد کردن دولت و جامعه باشد.
استراتژیهای کوتاهمدت مربوط به موضوعاتی بود که به طور مستقیم با آمادهسازی
جهت عضویت در  WTOارتباط داشــت .موضوعاتی که مورد شناسایی قرار گرفت
شامل منطبق کردن قوانین روسیه با  ،WTOپایین آوردن موانع شرکت در فعالیتهای
اقتصادی خارجی و ســرمایهگذاری و بهینهسازی ســاختار تعرفه واردات میشد .در
الحاق به  WTOروسیه تصمیم داشت بین ورود بهتر به بازارهای دیگر برای صادرات
محصوالتش و نگه داشتن یک سطح مناسب برای حمایت از بازار داخلی خود توازن
ایجاد کند .همچنین روسیه به دنبال این بود که توازنی برای توسعه اقتصادیاش بدون اتکاي
مطلق به صادرات نفت و گازش به وجود آورد .اصالحات اقتصادی داخلی منجر به این شد
که صنایع داخلی مانند فوالد و صنایع مربوط به مواد شیمیایی مثل کودها رقابت بیشتری با
بازار بينالمللی پیدا کردند .علیرغم حمایتهای رو به افزایش برخی صنایع داخلی جهت
الحاق به  ،WTOروســیه شاهد مقاومت جدی از سوی برخی بخشها مانند صنایع غذایی،
داروسازی ،صنایع الکترونیک ،ماشینسازی ،کشاورزی و همینطور بخشهای خدماتی بود.
به نظر میرسید بعضی از این صنایع بهطور جدی تحت تأثیر برخی سیاستمداران روس بودند.
علیرغم لفاظیهای داخلی که به نظر میرسید به نوعی عقبگرد از حمایت عضویت سریع
روسیه به  WTOباشد ،پوتین به عنوان رئیسجمهوری حمایتهای خود را ادامه داد .نهایت ًا
مشخص شد تا زمانی که اراده سیاستمدارانی مانند پوتین مععطوف به الحاق به  WTOباشد،
البیهای داخلی نمیتوانند مانع روند الحاق شوند.
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4

تعهدات به سازمان تجارت جهانی

بهعنوان قســمتی از مذاکرات الحاق ،تعهدات روسیه باید به حد کافی
برای اعضای  WTOجذاب میبود و با توجه به کثرت کشــورهای متقاضی
مذاکرات دوجانبه با روسیه ،تعداد تعهدات تقاضاشده نیز بسیار زیاد بود.
 -4-1محدودیتهــای کمــی :از اصول اولیــه  GATT/WTOاین اســت که همه
محدودیتهای کمی در تجارت همچون ســهمیهبندی باید از بین رفته و با کاهش تعرفه
جایگزین شود .این اصول در سال  ۱۹۹۵توسط مقررات دولت در قوانین تجارت خارجی
در روسیه به رسمیت شناخته شد .در سال  ۱۹۹۵در چند مورد استثنا قائل شدند .این استثناها
مبتنی بر استثناهاي خود گات بودند و شامل استفاده از سهمیه برای حمایت از بازار داخلی
(ماده  :۱۹اقدام به عمل اضطراری بر واردات کاالهای خاص) ،اســتثنا برای انجام و اجراي
تعهدات بينالمللیاش (بر اســاس ماده  ،)h / ۲۰استثنا در متن توافقنامه کاالهای بین دولتی
و اســتثنا برای حمایت امنیت ملی مبتنی بر ماده  ۲۱استثنائات امنیتی ميشدند .محدودیت
واردات در قانون  ۱۹۹۵توســط سیســتم گواهی واردات تنظیم شد .در جواب سؤال گروه
کاری ،روســیه شرح داد که گواهی سیســتم واردات منظورش محدودیت کمی یا ارزش
واردات نیست.
روسیه تأکید کرد که تمام استثنائات مبتنی بر قواعد گات است .البته قواعد گات اندکی
متفاوت از قوانین دولتی روسیه بود .مخصوص ًا اینکه آنها استثنائات را به ماده  )h( ۲۰گات
ارجاع نداده بودند اما اســاس قانونی این استثناها مبتنی بر ارجاع آنها به زندگی و سالمت
جمعیت کشور و گیاهان و جانوران یعنی ماده ( ۲۰ب) و ارجاع به محیط زیست به استناد
ماده ( ۲۰ب) صورت گرفته بود .تصمیم اینکه کدام کاالها در لیست گواهی واردات باید
قرار گیرد به عهده قوانین خاص فدرال بود .روند رســیدگی برای سنگهای قیمتی ،فلزات
گرانبها و مواد هســتهای برای بررسی بیشــتر تحت فرمان ریاست جمهوری قرار گرفت
نهایت ًا اگر امنیت ملی روســیه درگیر قضیه بود ،رسیدگی بهوسیله دولت فدراسیون روسیه
انجام میشــد .تعرفه و دسترســی به بازار در مورد کاالها و خدمات :بخشــی از سازمان
تجارت جهانی بر پایه تعهدات صورتگرفته توســط طرفین قرارداد بر اساس گات است.
همینطور که از نام گات مشخص است مهمترین موضوع این است که طرفین قرارداد بدانند
از چه راهی تعرفهها باعث محدودیت آنها در تجارت بينالمللی میشود .هدف موافقتنامه،
نجات و افزایش منافع مذاکرات تعرفه بود که همزمان با مذاکرات تأسیس سازمان تجارت
بينالملل ( )ITOبود.
ســنگر محکمی که تعهدات تعرفهای در برنامه الحــاق گرفته بود در واقع برای
اطمینان یافتن از این بود که مانع از بین رفتن ســریع تجــارت بينالمللی در آینده به
علت افزایش تعرفهها شود بنابراین کشورها متعهد شدند که نرخ تعرفهها را نسبت
به باالترین نرخ موافقتشده افزایش ندهند .تعرفههای حاضر حاصل سالها مذاکره
توســط طرفین قرارداد گات و بعد اعضای  WTOاست .زمانی که تقاضای عضویت
پذیرفته میشود عضو جدید صاحب منافعی از اعضاي موجود میشود .اما برای اینکه
بهعنوان عضو پذیرفته شود ،تقاضای ورود و عضویت او باید قابل قبول و معتبر برای
اعضاي موجود باشد .امتیازات مطرحشده توسط عضو متقاضی پیشنهاد نامیده میشود،
این پیشنهادها در چارچوب گروه کاری تنظیم شده است (مذاکرات چندجانبه) .در
مارس  ۱۹۹۷وزیر روابط خارجی اقتصادی روسیه اعالم کرد که روسیه تعرفههایش
را ده درصد تا سال  ۱۹۹۸کاهش خواهد داد .ولی زمانی که گابونیا جانشین داویدف
شد به طور قابل مالحظهای استراتژی را تغییر داد .گابونیا نپذیرفت که تعرفهها را در
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سطح فریزشده نگه دارد .او صراحت ًا اعالم کرد که روسیه تمام قدرت تصمیمگیری
در مــورد مقــدار تعرفه را به  WTOواگذار نخواهد کرد .با این کار ،روســیه قصد
حفظ کنترل گسترده درباره سطح تعرفهها به عنوان ابزاری برای پیگیری سیاستهای
عمومیاش داشت .یکی از این سیاستها افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بود .عوارض باالی گمرکی واردات بهعنوان انگیزهای برای ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی در روسیه دیده شد.
در واقع روســیه تمایلی به واگذاری کنترل تعرفه به سازمان بينالمللی نداشت .روسیه
اولین پیشنهاد تعرفه روی کاالها را در سال  ۱۹۹۸ارائه کرد که به طور قابل مالحظهای
باالتر از تعرفههای بحثشده بود .پیشنهاد تجدیدنظرشده که در مارس  ۲۰۰۰ارائه شد از
پیشنهاد اولیه بهتر بود .اما اتحادیه اروپا این پیشنهاد را برخالف مذاکرات انجامشده ارزیابی
کــرد .با این وجود مذاکرات کمابیش ادامه پیــدا کرد و منجر به قراردادهای دوجانبه با
اتحادیه اروپا و آمریکا شد .در دسامبر  ۲۰۰۶کاهش عمده تعرفههاي نشان دادهشده شامل
متوسط تعرفه برای تولید کاالها (۷/۳درصد) و کاهش قابل توجه برای پزشکی و تجهیزات
پزشکی (صفر درصد) و کاغذ و محصوالت کاغذی ،کفش ،مصارف الکترونیکی ،کامپیوتر
و اجزای کامپیوتری ،واردات ماشین و هواپیماهای غیر نظامی و در بیشتر مثالها تعرفههای
پایینتر از بعد از دوره گذار عملیاتی شدند .هدف روسیه از پیشنهاد گشایش بازار در بخش
خدمات در واقع حمایت از اقدامات زیادی بود که جهت کنترل شرکتهای خارجی فعال
در روسیه انجام میشد .آنها این اقدامات را الزامی جهت حمایت از مصرفکننده و کیفیت
عنوان کردند.
این اقدامات محدودکننده شــامل محدودیت کنترل شــرکتهای خارجی بر بخش
خدمات بود .این محدودیتها بر شرکتهای خصوصی تحمیل نشد ولی حداقل  ۵۰درصد
بانکها و بخش بیمه را در روسیه پوشش میداد .شبیه این اقدام برای خدمات داللی بورس،
سهام ثبت شده بود اما برای درصد باالتر از  ۷۵درصد .برای بانکها اقدامات بیشتری هم
صورت گرفت و گفته شد که بانکها باید شرکت تابعه محلی باز کنند نه شاخه بانک
خارجی .شرکتهای بیمه هم حداقل در هفت سال اول باید این قانون را رعایت میکردند.
روســیه در چندین بخش خدمات مانند ارتبــاط از راه دور ،صوتی تصویری و حمل و
نقل ،انرژی و توزیع کنترل خود را حفظ کرد .اقدامهای وســیع آزادسازی در بخشهای
سرویسهای حرفهای شامل مدیریت مشاوره ،خدمات کامپیوتری ،تحقیق بازار داد و ستد
و تبلیغات و همینطور در خدمات حقوقی و حسابرسی انجام شد ،البته برای دوتای آخر
محدودیتهایی اعمال شد.
 -4-2حق مالکیت معنوی :روســیه عضو معاهدات اصلی مربوط به مالکیت معنوی
بــود و بنابراین قوانینش تا حدود زیادی مطابق با موافقتنامه در مورد جنبههای مرتبط با
تجارت حقوق مالکیت فکری بود .اما اجرای آن و تأثیر اجبار این قواعد محلی موضوعی
جهت نگرانی در دوره گفتوگوهای الحاق به  WTOبود .نتیجت ًا دادگاههای روسیه و پلیس
بــه طوری جدی روی تخلفات مالکیت معنوی در ســال  ۲۰۰۷کار کردند و قانون جدید
تصویب شد.
 -4-3کشــاورزی :یکی از حساسترین مباحث برای تعداد زیادی از اعضای  WTOو
همچنین برای خود سازمان موضوع کشاورزی بوده است و برای روسیه هم از موارد چالش
بود .آخرین مباحث در خصوص کشاورزی منجر به کاهش میانگین تعرفه واردات از ۲.۱۳
درصد به  ۸.۱۰درصد شد.
جدا از نرخ تعرفه ،روســیه حق حمایت از یارانه شامل صادرات را برای خود محفوظ

کتاب ضمیمه

نگه داشــت و از آنجايی که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا محصوالت کشاورزیشان را
حمایت میکردند بنابراین مخالفت جدی با این کار روسیه وجود نداشت .اما به هر حال
با توجه به نحوه و ســطح حمایتی که روســیه انجام میداد ممکن بود که فرایند الحاق را
پیچیدهتر کند .نتیجت ًا روسیه با مخالفت جدی گروه کایرنز در مورد سطح و نحوه حمایتش
مواجه شد .اگرچه در سالهای اخیر سطح حمایتی روسیه از کشاورزیاش به طور وسیعی
توسط اعضای  WTOو گروه کایرنز پذیرفته شده است و اصو ًال مطابق موافقتنامه اروگوئه
اقدامات حمایتی تا حدودی قابل قبول اســت ،اما همچنان البی قوی داخلی روسیه مایل به
حفظ باز گذاشتن دست روسیه در زمینه افزایش سطح حمایت در آینده یود .مصالحه به این
نحو بود که روسیه حمایتش را از  9میلیون دالر در سال  ۲۰۱۲به  ۴.۴میلیون دالر در سال
 ۲۰۱۸کاهش دهد ،چیزی نزدیک به انتظار گروه کایرنز .البته به نظر میرســد که مبلغ
 ۹میلیون دالر واقعی نبود و حتی اگر روسیه میخواست هم نمیتوانست این را عملی کند.
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موانع سیاسی

 -5-1اوســتیاي جنوبی و آبخازیا :روســیه ایــن نواحی و همچنین
نیکاراگوئه ،ونزوئال ،نائورو و وانواتو را به عنوان نواحی مســتقل شناسایی
کــرده بود .هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا بهطور شــفاف بیان کــرده بودند که به حق
حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان احترام میگذارند .به عقیده گرجستان الحاق روسیه
به  WTOفرصتی بود تا فشــار سیاسی الزم به روسیه را جهت امضاي توافقنامه صلح وارد
آورد .بنابراین گرجستان پیشنهاد داد که مقامات رسمی گرجستان مرز بین روسیه و مناطق
آبخازیا و اوستیای جنوبی را عالمتگذاری کنند .گرجستان از این خواستهاش بهعنوان راهی
برای صالحیت قضایی خود بر این مناطق که روسیه استقاللش را شناسایی کرده بود حمایت
کرد و توافق روسیه بر این قضیه باعث شد که گرجستان بهعنوان مصالحه از عضویت روسیه
در سازمان تجارت جهانی حمایت کند .و قضیه زمانی کام ًال حل شد که سوئیس بهعنوان
میانجی ،مکانیسم نظارت بر تجارت کاال را تصویب کرد.
 -5-2اختــاف نظر ارضی روســیه و چین :اختالفی قدیمی بین روســیه و چین در
خصوص مرزهایشان وجود داشت .عالمتگذاریهای غیرشفاف مرزی میتوانست مشکلی
برای روسیه در عضویت  WTOباشد چون که چین میتوانست این موضوع را بهعنوان مانع
اعالم کند .همچنین این مسئله میتوانست باعث اختالف تجاری مرزی بین دو کشور شود.
اما این موضوع قبل از اینکه باعث از بین رفتن تعادل شود حل شد .در سال  2004سومین و
آخرین توافقنامه مکمل بین جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در خصوص مرزهای
بخش شرقی روسیه و چین امضا شد .این توافقنامه به همراه دوتای قبلی جمع ًا باعث شناسایی
و شفافیت در حدود  ۴۳۰۰کیلومتر در خط مرزی روسیه و چین شد و در بیانيه مشترکی
چین اعالم کرد که از عضویت روسیه در  WTOحمایت میکند.
 -5-3جکسون ـ وانیک و مگنیتســکی :اتحادیه جماهیر شوری و آمریکا در سال
 ۱۹۷۲همدیگر را بهعنوان یکی از نتایج قرارداد تجاری شــامل قرارداد کاملهالوداد کرده
بودند .اساسنامه جکسون ـ وانیک در سال  ۱۹۷۴به این نحو اصالح شد که کشورهایی را
که شهروندانش از حق یا موقعیت مهاجرت محروم بودند یا بیش از حد نرمال مالیات یا
مجازاتهای ناعادالنه داشتند یا شهروندان نمیتوانستند کاری را که میخواهند انجام دهند
محدود میکرد.
اساسنامه سال به سال بر اساس رفتار هر کشوری بعد از گزارش سالیانه به کنگره و رفتار
خوب آنها در عمل میتوانست معلق شود.

اگرچه خود اتحاد جماهیر شوروی شروع به کمتر کردن محدودیتها کرده بود اما آنها
این اقدام آمریکا را یک مداخله غیرقابل قبول در امور اتحاد جماهیر شوری تلقی کردند.
اتحاد جماهیر شــوری به عنوان اقدام متقابل قرارداد  ۱۹۷۲را لغو کرد .بنابراین بعد از
اصالح اساســنامه جکسون ـ وانیک به اقدامات متقابل بر اساس قراردادهای کاملهالوداد
پایان داد .این نابهنجاری تاریخی ناکارآمد و غیر مؤثر تا سال  ۲۰۱۲علیرغم اینکه بهطور
جدی غیر مؤثر بودن آن در دستیابی به اهداف اقتصادی و امنیتی آمریکا مورد انتقاد قرا گرفته
بود تحمل میشد .تمرکز اصلی اساسنامه بر آزادی مهاجرت و مخصوص ًا آزادی مهاجرت
یهودیان از اتحاد جماهیر شــوری بود اما در این زمینه موفق نبود .به نظر میرسید مسائل
مهمتری از مهاجرت آزاد از کشورهای کمونیستی وجود داشت و اهداف گستردهتری در
این موضوع لحاظ شــده بود .قوانین تجاری آمریــکا برابر با قوانین  WTOبود بنابراین به
محض اینکه روسیه عضو  WTOمیشد میبایست قرادادهای کاملهالوداد درباره روسیه هم
اجرا شود .جکسون ـ وانیک مغایر این موضوع بود بنابراین باید کنار گذاشته میشد .اما
آمریکا الیحه مگنیتسکی را تصویب کرد .الیحه مگنیتسکی درواقع فقط یک بر چسب
بر روی جکسون ـ وانیک بود .وزیر امور خارحه روسیه ،سرگی الوروف ،بهطور شفاف
الیحه را بدین گونه تفسیر کرد :ما این را جایگزینی برای قوانین ضد شوروی به قوانین ضد
روسیه قلمداد میکنیم.
اولین لیست  ۱۸گانه بهوسیله الیحه مگنیتسکی در  ۱۲آوریل  ۲۰۱۳اعالم شد .در ۱۴
آوریل  ۲۰۱۳روسیه لیست  ۱۸فردیاش را شامل تام دونیلون مشاور امنیت ملی آمریکا که
مقرر شده بود در  ۱۵آوریل  ۲۰۱۳به روسیه برسد منتشر کرد.
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نتیجهگیری

فدراسیون روسیه در آگوست سال  ۲۰۱۲پس از حدود دو دهه مذاکره به
سازمان تجارت جهانی ملحق شد .از آنجایی که روسیه آخرین کشور بزرگ
غایب در  WTOبود این الحاق بســیار حائز اهمیت اســت .این الحاق برای اعضاي موجود
در ســازمان تجارت جهانی مهم بود نهفقط به خاطر اینکه عضویت روسیه موقعیتهای
تجاری تازهای به وجود میآورد بلکه این الحاق تنها موقعیت تازه تجاری بود که زیر سایه
ســازمان تجارت جهانی بهعنوان سازمان ایجاد شد و از زمان ایجاد سازمان در سال ۱۹۹۵
هیچ مذاکره موفقیتآمیزی در داخل سازمان که منجر به آزادی بیشتر تجارت شود دیده
نشده بود.
برای روسیه الحاق به ســازمان تحارت جهانی به دو علت سیاسی و اقتصادی مهم بود،
بهعنوان تنها عضو باقیمانده  G8و  G20که عضو  WTOنبود .این عضویت جهت اعتبار
بينالمللیاش الزم بود .به لحاظ اقتصادی روســیه وابسته به صادرات عمدت ًا هیدروکربن و
مواد خام است .صنایع داخلی و بخش کشاورزیاش که به مدت طوالنی مورد حمایت بود
با چالش رقابتپذیری مواجه شده بود .عضویت سازمان تجارت جهانی میتواند یک روند
اصالحی ایجاد کند که روش تولید در این کشور را مدرن و صادرات آن را متنوع سازد.
به خاطر داشته باشیم که سازمان تجارت جهانی مربوط به موقعیتهای تجاری است .در
مورد روسیه این موقعیتی است جهت توسعه صادرات مواد متنوع و همچنین موقعیتی جهت
استفاده از اهرم خارجی برای ایجاد تغییر داخلی .موفقیت روسیه منوط به چگونگی استفاده
این فرصتها خواهد بود .شــاید بهترین توصیه به روسیه این باشد که به سخن منسوب به
ستونر ،استراتژیست ارتش چین در  ۶قرن قبل از میالد که گفت چنانچه فرصتها قاپیده
شوند چند برابر میشوند ،توجه کند.
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راهنمای
بازارهایمالی
چرا این بازارها بهوجود میآیند
و چگونه عمل میکنند؟
مارک لوینسون

مترجم :ساغر منشی

چرا باید این کتاب را خواند؟
تازهترین کتاب اتاق تهران
بوکارهایی کامیــاب میشــوند کــه دقــت نظــر و
کســ 
تشــخیص اساســی و درســت دارنــد .آنهایــی میتواننــد
گلیمشــان را از آب بیــرون بکشــند کــه موقعیــت
زمــان ،مــکان و در یــک کالم بــازار را درک میکننــد.
نویســندگان اکونومیســت در ایــن کتــاب تاکیــد دارنــد کــه
بوکارهایی در بــازار رقابتــی دهــه معاصــر تــوان حضــور
کسـ 
دارنــد کــه اصــل اســتراتژيهاي معامــات و نحــوه اجــراي
آنهــا را درک کننــد .در کتــاب مثالهایــی آورده شــده کــه
نشــان میدهــد کمپانیهــای بــزرگ و بینالملــی وقتــی
نتوانســتند ،اســتراتژی درســتی پیــش گیرنــد ،چطــور
زمیــن خوردنــد و البتــه مثالهایــی هــم آورده شــده کــه
تاییــد میکنــد ،کمپانیهــای کوچــک و محلــی بــا در نظــر
گرفتــن جوانــب حاکــم بربــازار و موقعیــت کسبوکارهایشــان
توانســتهاند ،مرزهــای موفقیــت را بــه درســتی طــی کننــد.
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