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رکود امروز به کابوس اقتصاد ايران بدل شــده اســت .دولت يازدهم با به
کارگيري برخي سياستهاي کوتاه مدت و مسکني ،تالش مي کند وضعيت
حاکم براقتصاد رکود زده کشور را بهبود بخشد .ولي به نظر ميرسد ،پيش از
آنکه در مورد برخي موضوعات مهم اقتصادي تصميمگيري نشود ،نميتوان
در مورد آينده خروج از رکود چندان اميدوار بود .البته طي دو ســال گذشته
اقداماتي در مورد وضعيت آشفته اقتصاد ايران صورت گرفته که شايسه تقدير
است .انظباط مالي که براقتصاد حاکم شده ،در نهايت منجر به کاهش شتاب
رشد نقدينگي و همچنين کاهش نرخ تورم 40درصدي به 13.5درصدي شده
اســت .بنابراين آنچه رخ داده ،اقداماتي مثبت و اميد بخش است ولي همين
تدبيرها نياز به مکملهاي ديگري هم دارد .اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد
که بيش از هر زمان ديگري ،احساس تغيير در روشها احساس ميشود .کاهش
قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به دنبال آن کاهش شديد منابع دولت در داخل
شرايط بسيار پيچيدهاي را پديده آوردهاست .بررسي روند اتفاقاتي که طي يک
ماه گذشته رخ داده نيز نشان ميدهد که سرعت در بهبود و اقدام کارشناسي
مهمترين عناصر مورد نياز ما هستند .براي درک بهتر موقعيت کنوني اقتصاد
ايران به برخي اتفاقاتي که طي يک ماه گذشته رخ داده ،اشاره ميکنم:
ÁÁرکود و سرانجام برجام
رکود نفس اقتصاد کشور را به شــماره انداختهاست .امروز آنچه از سوی
کارشناســان و خبرگان اقتصادی بیان ميشــود ،نکاتی دلســوزانه و از سر
خیرخواهی برای عبور از این وضعیت و رسیدن به جایگاهی است که همگی ما
برای اقتصاد ایران آرزوی آن را داریم.
اما بخشخصوصی نميتواند در فضای تاریک و بدون نور مسیر خود را پیدا
کند .فضای اقتصاد شفافیت و صراحت ميخواهد و نه پردهپوشی .هرآنچه امروز
پیش روی بخش خصوصی است ،نشانهای برای جهتیابیهای آینده است.
برخی از این نشانهها امیدبخش و برخی تامل برانگیز است.
چندي قبل ،مجلس شورای اسالميمهر تایید بر «برجام» زد و این دستاورد
بزرگ دستگاه دیپلماسی کشور را به سرانجام رساند .تصویب کلیات برجام
یکی از همان نشانههایی اســت که امید را به دل بخش خصوصی بازگرداند
چراکه امروز همگی ما در بخش خصوصی با اتکا به مهیا شــدن زمینههای
قانونی اجرای برجام ،ميتوانیم با اعتماد به نفس باالتر و خیالی آســودهتر به
گفتوگو با شرکای خارجی برای جذب سرمایههای بینالمللی برای اقتصاد
ایران بنشینيم .بیتردید توافق هستهای در گام نخست و تصویب برجام در گام
دوم ،نقاط درخشانی در تاریخ این سرزمین است ولی معنای ایندو اتفاق هجوم
سیلآسای سرمایههای خارجی به اقتصاد ایران نیست.
حضور هیاتهای خارجی تنها برای شناسایی پتانسیلهای اقتصاد ایران
است و شاید ماهها و چند سال بعد اثرات این حضور در اقتصاد ایران نمایان شود.
دولت با این حجم باالی نیاز مالی و بدهیهای کالن و بخش خصوصی با تمنای
دسترسی به منابع مالی ،نميتواند روی چنین سرمایههای نامشخصی حساب
باز کند .آنچه امروز ميکاریم شاید چند سال دیگر درو کنیم .با این حال نیاز به
تاکید چندینباره است که فرصتی استثنایی برای بازسازی اقتصاد کشور پیدا
کردهایم و نباید آن را زیر سایه مصلحتاندیشیهای نابجا هدر دهیم.
ÁÁنامه نگاري وزرا با رئيس جمهور و تاثير آن بر اقتصاد
يکي از مهمترين اتفاقاتي که ماه گذشته رخ داد نامهنگاری وزرای دولت با
رئیس جمهور بود .این اتفاق را از دو منظر میتوان مورد بررسی قرار داد .نگاه
اول به شیوه عمل وزرا یا بررسی «شکلی» ماجرا مربوط است .این اقدام از نظر
شکلی جای تعجب دارد چراکه وزرای دولت حداقل در هفته دو بار به سبب
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جلسات کابینه امکان دیدار با رئیس جمهور را دارند و میتوانستند نگرانیهای
خود را در همین جلسات به اطالع ایشان برسانند .بنابراین آنچه رخ داده را باید
نوعی فرار از مسولیت ارزیابی کنیم .این نامه از نظر محتوایی هم قابل بررسی
است .ماههاست که تعداد زیادی از اقتصاددانان و فعاالن بخشخصوصی نگرانی
خود از عمیقتر شدن رکود را اعالم کردهاند .دالیل بروز این رکود ،هم مشکالت
ساختاری اقتصاد ایران و هم برخی سیاستگذاری اشتباه است .اما جای تعجب
دارد که چگونه در نامه وزرای اقتصادی به رئیس دولت تنها برروی موضوع بازار
سرمایه و نرخ خوراک پتروشیمیها تمرکز شدهاست .آیا صنایع خودروسازی
که هم در طرف عرضه و هم در سوی تقاضا با بحران مواج ه شدهاند ،شایسته
این توجه نبودند؟ آیا صنایع سیمان که به دلیل کاهش تقاضا به آستانه تعطیلی
رسیدهاند ،نیاز به توجه ندارند؟ میلیاردها طلب پیمانکاران نیازی به توجه و
نامهنگاری ندارد؟ آیا بنگاههای کوچک و متوسط که به دلیل بحران سرمای ه در
گردش و تقاضا مشکل پیدا کردهاند ،نیازی به رسیدگی ندارند؟ آیا مشکالت
مالیاتی و تامین اجتماعی که بنگاههای تولیدی را تحت فشار قرار داده ،نیازی
به این اقدام دولت ندارند؟
پیش از این بارها گفته بودیم که سرمایه همچون پرندهای آزاد است که با
هر تکانی هیجانزده از جایش پرميکشد و به نقطه نامعلوم دیگری ميرود.
امروز که ما در بخش خصوصی ،سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تشویق به
کار و تالش بیشــتر میکنیم ،چطور تدبیر شده با یک نامه هراس به دل آنها
بیندازیم؟ عادیسازی فضای ذهنی ســرمایهگذاران و ترویج این منطق که
اکنون دوران ثبات رسیده با چنین اقداماتی در تعارض آشکار است .حداقل
ما در بخش خصوصی با رویکرد خیرخواهانه هیچگاه از ادبیات التهابآفرین
برای تفسیر شرایط موجود استفاده نکردهایم و همیشه سعیمان بر این بوده
که هم درد را بگویيم و هم درمانش را ارائه دهیم .نشانه تایید صداقت گفتار و
رفتارمان هم نامه36بندی بود که چندی قبل به معاون اول رئیسجمهور ارائه
شد .در این نامه مشکالت در بخشهای مختلف برشمرده شده بود و راهکارها
هم بهاختصار در کنار آن آمده بود.
ÁÁرکود و بسته دولت
بخش خصوصی ایران بدون پردهپوشی با صداقت و شفاف بارها اعالم کرده
که اقتصاد ایران در رکود مطلق قرار دارد .بهتازگی رشد صنعتی فصل بهار منفی
 2درصد اعالم شدهاست .در جلسات قبلی هیات نمایندگان اتاق تهران هم
براساس بررسی وضعیت شرکتهای صنعتی حاضر در بورس ،رشد صنعتی را
منفی  19درصد اعالم کرده بودیم .پیش از این ،برآوردها نشان ميداد حداکثر
رشد اقتصادی کشور در پایان سال جاری ششدهم درصد خواهد بود ،ولی امروز
حتی باید در انتظار رشد اقتصادی منفی هم باشیم.
درک رکود حاکم بر اقتصاد ایران موضوع پیچیدهای نیست .تمام کسانی که
صنایع کشور را اداره میکنند بهخوبی میدانند کاهش تقاضا و تنگنای منابع
منجر به توقف حرکت چرخهای صنعتی کشور شده است .طی سال گذشته
براساس اعالم بانک مرکزی 320 ،هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده
است .اما واقعا این حجم از منابع کجا رفته که نشانههایی از اثربخشی آن در
شتابگیری روند تولید برای ما قابل رویت نیست؟
يدانیم بخش مهمياز این رقم تسهیالت نه وامهای
يك:براساس آنچه ما م 
جدید ،که «تجدید» وامهای گذشته بوده است.
دو 60:درصد وامهای اعطایی ،صرف سرمایه در گردش شده است .بنابراین
فرآیند توسعه بنگاههای اقتصادی قدميبه پیش نرفته است
آمارهای دیگر نشان ميدهد طی  5ماه ابتدای امسال 127 ،هزار میلیارد

تومان تسهیالت به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل 12.4درصد رشد داشته است .این رقم در مقایسه با تورم
 15.1درصدی در همین مدت ،منفی بوده است .تفاوت مذکور برای تسهیالت
پرداختی به بخش صنعت و معدن یعنی عدد 38.6هزار میلیارد تومان شدیدتر
بوده است .بنابراین رشد منفی نرخ واقعی پرداخت تسهیالت با وضعیت رکود
حاکم بر اقتصاد کشور هیچ همخوانی ندارد چراکه صنایع در این دوره زمانی
نیاز به منابع و مشوق دارند.
برای ارائه تصویری دقیق از اقتصاد آمیخته به رکود کشــور به نشانههای
دیگر هم ميتوانیم استناد کنیم .از خردادماه سال جاری ،روند نزولی ارزش
صادرات ماهانه کشور در مقایســه با ماههای مشابه سال گذشته آغاز شده و
در شهریورماه به منفی  5.4درصد رسیده است .از طرف دیگر ارزش واردات
در شهریورماه سال جاری  24.7درصد کمتر از ارزش واردات در شهریور سال
گذشته بوده است .هدف ما در بخش خصوصی همیشه همراهی با دولت برای
کمک به اقتصاد ملی بودهاست .بر همین اساس با نگاهی ملی مشکالت را بیان
ميکنیم .یکی از همین مشکالت بزرگ رفتار خود دولت یا به تعبیری تمامي
دولتهای ما بوده است .مدتی قبل گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان ميداد
عدم دسترسی به منابع مالی ،عدم ثبات سیاستگذاریها و بوروکراسی دولتی
ناکارا اصلیترین سرشاخههای آزاردهنده اقتصاد ایران است .رفع تمامياین
مشکالت معنایش همان تالش برای از بین بردن رکود است.
اما امروز ما چه ميکنیم؟ دولت بستهاي کوتاه مدت را براي اجرا در زماني
شش ماهه ارائه داده که در واقع تکميل کننده سياستهاي خروج از رکودي
است که ســال قبل عرضه شــد .اما واقعا تولید قانون ،مقررات و راهکارهای
خلقالســاعه تا چه اندازه به کمک ما ميآید؟ همین امروز ما با تراکم بیش از
اندازه قوانین و مقررات مواجه هستیم ولی چرا باید باز هم بخشنامه و آییننامه
و ...تولید کنیم؟
همگیفعاالنبخشخصوصيمیتوانندشهادتدهندطیدوسالگذشته
این موضوع از سوی خبرگان اقتصادی کشور در بخش خصوصی بارها به دولت
یادآوری شد که زمان اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رسیده
و این قانون به بدترین شکلی اجرایی نشده است .مشکل ما چیست؟ اگر قرار
است از رکود خارج شویم باید الگوهای درست را اجرایی کنیم .امروز میگویم
بوروکراسی مزاحم در کنار دو شاخص کاهش تقاضا و کاهش منابع منجر به
رکود عمیق شدهاست .در واقع دست بخش خصوصی برای کار بسته شدهاست.
اما وقتی خودمان با دستان خودمان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را
بایگانی کردهایم ،چطور باید از دره سیاه رکود به فضای رونق برسیم؟ شأن صدور
این قانون ایجاد بستر مناسبتر برای کار بخش خصوصی بود .اما اگر آرزوهای ما
برای اجرای این قانون به سراب تبدیل نميشد قطعا وضعیت بهتری داشتیم.
امروز نیاز است که دولت چند دستور کار مشخص را پیش روی خود داشته
باشد و بر همان اساس هم عمل کند:
اول :در کشور قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار براساس خردجمعي
به تصويب رسيدهاست .تمام حرف اين قانون ،ايجاد زمينههايي براي بهبود
وضعيت کسب و کار و معيشت مردم و بخش خصوصي است .در صورتي که اين
قانون به درستي اجرايي شود ،به طور حتم بخش مهمي از گرفتارهاي پيش پاي
بخش خصوصي هم از ميان ميرود .همگي ما ميدانيم که بسياري از بستهها
و راهکارهايي که ارائه ميشوند ،تنها در صورتي به نتيجه ميرسند که فضاي
کسب و کار در کشور تسهيل شود .قطعا قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار
و همچنين قانون رفع موانع توليد در کنار هم چنين بستري را مهيا ميکنند.
امروز بخشخصوصي بيش از آنکه به بستهها و سياستها توجه کند ،چشم به
اجراي اين قوانين دوختهاست.
دوم:تجربياتتلخبهسادگيازذهنبخشخصوصيپاکنميشود.جهش
ناگهاني قيمت دالر که چند سال قبل رخ داد ،حاصل برخي بي تدبيريها بود.
امروز نگراني بخش خصوصي اين است که حوادث تلخ در مورد نرخ ارز دوباره
تکرار شود .یک نگاه ما باید همیشه به تورمهای 40و 20درصدی ریالی گذشته

باشد .واقعي سازي نرخ ارز براساس منطق بازار و واقعيتهاي اقتصادي ايران
ضرورتي غيرقابل انکار است .بخش خصوصي عالقه ندارد بارديگر تجربه رشد
ناگهاني قيمت ارز را از ســربگذراند و امروز از دولت مي خواهد پيش از وقوع
چنين اتفاقي ،اقدام به واقعي سازي نرخ ارز کند.
سوم :رفع تنگناهای مالی دولت بــا توجه به کاهش قیمت جهانی نفت
بهسادگی مقدور نیست ولی دولت ميتواند با توجه بیشتر به بخش خصوصی
کشور ،بخشــی از منابع مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی را از طریق
همین بخش خصوصی تامین کند؛ تنها به شرطی که راهکارهای منطقی و
کارشناسی مالک قرار گیرد.
چهارم :ضرورت غيرقابل انکار امروز کشور اين است که به سرعت در مورد
يارانههاي نقدي و يارانه حاملهاي انرژي تصميم گيري شــود .آمارها نشان
ميدهد طي ماههاي سپري شده از ســال جاري تنها  8هزار ميليارد تومان
از بودجه پروژههاي عمراني تخصيص داده شده ولي در همين مدت  20هزار
ميليارد تومان براي يارانه نقدي و يارانه حاملهاي انرژي از سوي دولت پرداخت
شدهاســت .همگي خبرگان اقتصادي تاييد ميکنند که بحران بزرگ امروز
اقتصاد ايران رکود و به دنبال آن موضوع اشتغال است .اگر همين ميزان يارانه که
به صورت نقدي يا در قالب يارانه حاملهاي انرژي به مردم پرداخت شده ،صرف
توليد ميشد بهطور حتم شرايط اقتصادي کشور تحولي تازه را تجربه ميکرد .از
سوي روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت و مشتقات در داخل مصرف میشود
که اگر قیمت انرژی واقعی شود ،این میزان مصرف کاهش مییابد و صرفهجویی
رخ میدهد .بنابراين نياز است تا شجاعانه و به سرعت در مورد موضوع يارانهها
اقدام درست صورت گيرد.
پنجم :رئيس جمهور در گفت و گوي تلويزيوني خود از پرداخت بدهي
پيمانکاران اطالع دادند و اين نويد خوبي براي آينده توليد است .دولت از طرفي
حاضر نيست ،بدهي خود به پيمانکاران را تسويه کند و از سوي ديگر بانکها
از پيمانکاران ميخواهند به سرعت بدهيهايشان را تسويه کنند .اولين فشار
هم از سوي دولت به بخش خصوصي وارد آمد .آنچه رخ داده اخالق بدي است
که دولت در آن بدعت گذاشته است .اگر پرداخت بدهي واجب است ،به طور
حتم دولت هم بايد بدهي خود به پيمانکار را بپردازد.
ششم :شاخص هاي رسمي نشان ميدهد که فساد اداري در اقتصاد ايران
بيداد ميکند .فساد مانع از حضور سرمايه گذاران خارجي و حتي فعاليت بيشتر
سرمايهگذاران داخلي ميشود .برهمين اساس دولت بايد با جديت به موضوع
مبارزه با فساد توجه کند .در صورتي که ما همچنان درگير فساد اداري باشيم،
به طور حتم زمينهها براي توسعه و جذب سرمايههاي بيشتر مهيا نميشود.
هفتم :درحالي که ما خود را براي دوران جهش اقتصادي آماده ميکنيم و
بوکار
نرخ رشدهاي اقتصادي باال را هدف گرفتهايم ولي همچنان راهاندازي کس 
در ايران دشوار است .بيش از  2هزار نوع مجوزي که در اقتصاد ايران وجود دارد،
عمالدستوپايکارآفرينانرابهسختترينشکليبستهاست.برهميناساس
نياز ديگر امروز اقتصاد ايران از ميان بردن مجوزهاي زائد است .در اين مورد
وعدههايي داده شده که بهتر است شکل اجرايي هم به خود گيرد.
هشتم :اقتصاد پويا ،به دولتي چابک هم نياز دارد .براساس آنچه در اسناد
باالدستي اقتصادي کشور آمده است ،دولت بايد بخش مهمي از امور تصدي
گري خود را به بخش خصوصي واگذار کند و در نهايت به سمت کوچک سازي
خود برود ولي عمال در فضاي واقعي اقتصادي کشور چنين آرماني رنگ عمل به
خود نگرفتهاست .اقتصاد ايران در دوران پساتحريم نميتواند با دولتي برآمده
از ساختار لخت و سنگين گذشته کار کند .برهمين اساس دولت هم بايد در
ساختارهاي خود تجديد نظري اساسي صورت دهد .واگذاري امور به بخش
خصوصي تنها شعار نيست.
اقتصاد ایران به کمک داروهای مسکن سرپا مانده است ،ولی ما اقتصادی
شکوفا ،مولد و توسعهمحور ميخواهیم که فردای فرزندان این سرزمین را بسازد.
دستیابی بهچنین موفقیتی بدون توجه بهتدبیر جمعیِ برآمده از نگاه بخش
یممکننیست.
خصوص 

طی نیمه اول سال
جاری دولت هشت
هزار میلیارد
تومان برای
انجام پروژههای
عمرانی پرداخت
کرده درحالی که
طی همین مدت
 20هزار میلیارد
تومان یارانه نقدی
اعطاء شدهاست.
در صورتی که این
میزان سرمایه به
جای یارانه نقدی
یا یارانه حاملهای
انرژی به کمک
تولید و اشتغال
کشور میآمدند
به طور حتم نتایج
بسیارمتفاوتی
از امروز برای
اقتصاد کشور به
همراه میآورد
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اعالنات
اعالنات
تسهیالتبانکیچگونهتوزیعشد؟

هدف تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی
سرمایه در گردش
 64درصد

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیالت پرداختی بانکها در ۵ماهه سال۱۳۹۴
به مبلغ  127هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با  ۵ماهه سال گذشته که 113هزار
ميليارد تومان پرداخت شده بود ،با  ۱۲.۴درصد افزايش مواجه شده است .سهم تسهیالت
پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن طی  ۵ماهه سال جاری  38هزار میلیارد تومان
معادل  ۳۰.۲درصد بوده که نسبت به  ۵ماهه سال گذشته  ۶.۲درصد افزايش داشته است.
بیشترین تسهیالت پرداختی طی این مدت به بخش خدمات صورت گرفته است که سهم
 38درصدی را از کل تسهیالت به خود اختصاص داده است .بر این ساس  49هزار میلیارد
تومان از وام های بانکی راهی بخش خدمات شده است .بخش بازرگانی با دریافت  16.6هزار
میلیارد تومان سهم 13درصدی از تسهیالت بانکی طی 5ماه نخست سال جاری داشته است.
طی این مدت بخش ساختمان و مسکن با دریافت تسهیالت  13هزار میلیارد تومانی سهم
 10.2درصدی از کل تسهیالت پرداختی سیستم بانکی داشته است .بخش کشاورزی نیز
طی  5ماه  10هزار و  200میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرد که سهم  8درصدی را از کل
تسهیالت شامل می شود.

پیشبینیرشد 5درصدیاقتصاددرسالآینده

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اســت که در سال جاری
اقتصاد ایران رشــد صفر را تجربه خواهد کرد اما از سال آینده به رشد
اقتصادی خواهد رسید .رئیس بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول
با اشاره به اینکه ایران ،سال آینده از منافع توافق هستهای بهرهمند خواهد
شد ،گفت :ایران امسال رشد اقتصادی ندارد .مسعود احمد گفت :انتظار
می رود که کاهش تحریمهای ایران ،به بهبود قابل توجهی در چشمانداز
اقتصادیش در سال شمسی آینده منجر شود .فرض ما این است که رشد
اقتصادی ایران در سال آینده  4.5تا  5درصد باشد برخالف امسال که رشد اقتصادی نخواهند داشت .رئیس
بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول ادامه داد :اولین عامل این افزایش ،رشد تولید نفت است.

نرخارزچقدرباشد؟

موضوع قیمت گذاری ارز به یکی از دلمشغولیهای فعاالن بخش خصوصی بدل شدهاست.
محسن جاللپور ،رئیس اتاق ایران نیز به تازگی گفتهاست«:همانطور که در برنامه پنجم
توســعه هم مورد توجه قرار گرفته نرخ ارز باید به گونه ای باشد که امکان رقابت کاالهای
صادراتی با کاالهای خارجی وجود داشته باشد ،به همین دلیل نرخ ارز متناسب با تورم تعیین
می شود .افت قیمت یا افزایش شدید نرخ ارز در برنامه دولت نیست و صادرکنندگان و
واردکنندگان در روزهای بعد از اجرای توافق نوسان شدیدی در بازار نخواهد داشت».
بخش خصوصی تاکنون چندین بار اعالم کرده که خوان واقعیسازی نرخ ارز است.

رییساتاقصنعتلیتوانی

ديدار با سفیر رومانی

برگزارينشست

در اتاق تهران
1394/07/1قبل از سفر
هیات تجاری اتاق تهران به
1394/06/25رییس اتاق
1394/07/07نخستین
رومانی ،سفیر این کشور به
بازرگانی لیتوانی با حضور در
نشستکمیتهاقتصادی
اتاق تهران آمد و با مسعود
اتاق تهران با مسعود خوانساری
پساتحریم اتاق تهران با
خوانساری دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار و گفتوگو کرد .دو طرف در
حضور بهروز علیشیری،
«کریستین تئودورسکو» اعالم
این مالقات ،توسعه روابط اقتصادی
مشاور وزیر اقتصاد و
کرد« :ما در دوران تحریم هم
دوجانبه را مورد تاکید قرار دادند
حمیدرضا آصفی ،سخنگوی
روابط خوبی با هم داشتیم ».به
و نسبت به مساعدت در زمینه
سابق وزارت امور خارجه
گفته خوانساری حجم مبادالتی
ارتقا سطح مناسبات تجاری
و 3عضو هیات رییسه اتاق
دو کشور یک میلیارد دالر است.
اعالم آمادگی کردند.
تهران برگزار شد.
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کمیتهاقتصادیپساتحریم

ایجاد

 10.7درصد

خرید کاالی شخصی
 8.3درصد

توسعه

 5.4درصد

خریدمسکن
 5درصد

تعمیر

 1.7درصد

سایر

 4.8درصد

صعود 9پله ای ایران
درشاخصرقابتپذیری
اقتصاد ایران از نظر شاخص رقابتپذیری در میان ۱۴۴کشور
دنیا ،رتبه ۷۴را بهدست آورد تا ۹پله صعود را نسبت به سال گذشته
تجربه کرده باشد .جديدترين گزارش مجمع جهاني اقتصاد از شرايط
رقابتپذيري در اقتصاد كشورهاي دنيا نشان ميدهد كه ايران در
اين زمينه پيشــرفت كرده؛ هرچند هنوز به رتبهخود در گزارش
3سال پيش نرسيده است .در گزارشي كه سال 2012منتشر شده
بود ،ايران رتبه 66دنيا را از نظر رقابتپذيري داشــت اما در ســال
 2013يكباره 16پله سقوط را در اين جدول تجربه كرد تا در سال
2013به رتبه  82برسد .رتبه ايران از نظر رقابت پذيري در گزارش
سال 2014نيز 83بود .ميانگين امتيازها در اين جدول كه سوئيس
صدرنشين آن است ،براساس بررســي 112متغير محاسبه شده
است .كشور اول امتياز  5.76را بهدست آورده و كشور گينه بهعنوان
آخرين كشور حاضر در اين جدول امتياز 2.84را كسب كرده است.
امتياز ايران كه در ميانههاي اين جدول قرار دارد 4.09برآورد شده
است .امتياز ايران در گزارش سال قبل 4.03و در گزارش قبل از آن
4.07بود .گزارش 3سال پيش هم امتياز ايران را 4.22اعالم كرده
بود كه اين امتياز رتبه 66را براي ايران به همراه داشت.
هیات تجاری عمان در تهران

هیات تجاری اتاق تهران در بخارست

1394/07/10هیات تجاری اتاق تهران
1394/07/6هیات
به رياست مسعود خوانساري در سفري
تجاری منطقه ویژه
به روماني مهمان اتاق بخارست بود .در
اقتصادی دقم عمان ،با
جريان اين سفر تفاهمنامه همکاری بین
حضور در اتاق تهران
اتاق تهران و اتاق بخارست به امضا رسید
ديدارهاي رو در رو با فعاالن
که طی آن دو طرف بر گسترش روابط و
اقتصادي انجام دادند.
همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف
مقامات اصلی حاضر در این
تجاری ،صنعتی و آموزشی تاکید کردند.
هیات تجاری ،با رئیس و
در این هیات بیش از  20فعال اقتصادی
اعضای هیات رئیسه اتاق
تهران داشتند.
حضور داشتند.

ایران برای اولین بار در کنگره جهانی کابل به طور رسمی شرکت کرد .کنگره سال  2015در واشنگتن پایتخت ایاالت متحده امریکا برگزار شد .علیرضا کالهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به عنوان سخنران روز نخست این گنگره دو روزه گزارشی در مورد وضعیت اقتصاد و صنعت سیم و کابل کشورمان ارایه داد .در سخنرانی او ،اطالعاتی
در مورد ایران و ظرفیت های اقتصادی کشور در نظر گرفته شده بود .فدراسیون بین المللی کابل بزرگترین ترین نهاد بین المللی این صنعت در جهان است که بیش از  80درصد ظرفیت این صنعت 100
میلیارد دالری در آن عضو هستند.

سهم بخشهاي مختلف از صادرات

بحرانصادراتیآغازشد

ميعانات گازي

 19.65درصد

آمارهای تجاری مربوط به نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که صادرت بیش از  20درصد و واردات بیش از 14
درصدد کاهش یافته است .بر اساس آمارهای گمرک ،کاهش صادرات در همه سرفصل های اصلی اتفاق افتاده است بنابراین،
میعانات گازی ،محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها شامل کاالهای صنعتی و سنتی با کاهش ارز صادرات مواجه شده اند .در
این میان میعانتگازیبیشترین تاثیر را درکاهش صادراتداشته است .طینیمهنخست امسال میعاناتگازیباکاهش40
درصدی ارزش صادرات نسبت به نیمه نخست سال گذشته مواجه شده است در حالی که از نظر وزنی کاهش 2.3درصدی
در صادرات این محصوالت رقم خورده است ،کاهش قیمت نفت بر روی نرخ این نوع کاال تاثیر زیادی داشته است و کاهش
ارزش صادرات در این بخش بیشتر ناشی از کاهش قیمت آن بوده است .ارزش صادرات میعانات گازی در این مدت 4میلیارد
دالر برآورد شده است .صادرات محصوالت پتروشمی در این مدت از نظر ارزش کاهش  0.02درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که از نظر وزنی افزایش  35درصدی در صادرات پتروشیمی رقم خورده است .ارزش صادرات محصوالت
پتروشیمی در این مدت  7.1میلیارد دالر اعالم شده است .سایر کاالها شامل كاالهاي صنعتي ،کشاورزي ،معدني ،فرش و
صنايع دستي نیز طی نیمه نخست امسال با کاهش 6.8درصدی را صادرات مواجه شده اند .طبق آمار گمرک این نوع کاالها
از نظر وزنی کاهش  19درصدی در صادرات داشته اند .مجموع صادرات کاال در این بخش  9.3میلیارد دالر بوده است .در
شش ماهه اول امسال میزان صادرات غیر نفتی کشورمان به  20میلیارد و  494میلیون دالر رسید.

گزارش مرکز آمار نشان دهنده منفی شدن شاخص تولید در
بخش های صنعت و معدن است .نرخ رشد تولیدات صنعتی در بهار
سال جاری منفی  2درصد بوده است و نرخ رشد تولید در بخش
معدن نیز منفی  0.6درصد برآورد شــده است .این موضوع رکود
تولید در سال جاری را نشان می دهد ،چرا که طبق همین گزارش
در تمام فصول سال گذشته نرخ رشد صنعت مثبت بوده است و
منفی شدن آن در سال جاری ،بازگشت به دوران رکود محسوب
می شود .طبق گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته نرخ رشد
در این بخش  3.3درصد بوده اســت که با افزایش  1.9درصدی
نسبت به فصل پاییز آن سال مواجه بوده است اما روند رشد تولیدات
صنعتی در بهار سال جاری متوقف شد .در بخش معدن نیز تنها در
بهار سال گذشته نرخ رشد منفی رقم خورده است و باقی فصول
این سال با رشد تولید در این بخش مواجه بوده ایم .به طوری که
به طور میانگین نرخ رشد بخش معدن در سال گذشته  1.3دصد
اعالم شده است.

1394/07/11
هیات تجاری آلمان از
ایالت نیدرزاکسن با
فعاالن اقتصادی مالقات
کرند .این گردهمایی به
همت اتاق تهران برپا شد
و محل این اجالس نیز
هتل پارسیان اوین
بود.

 45.57درصد

محصوالتپتروشيمي

 34.78درصد

نکاتیکهمودیانمالیاتیبایدبدانند

خزانتولید
درفصلبهار

گردهماییفعاالن
اقتصادی ایران و آلمان

كاالهاي صنعتي و سنتي

نشست سرمایهگذاری ایران

هنديها در اتاق تهران

پیمان دارابیان * :در مواردی که مودی مالیاتی به نحوه رسیدگی و محاسبه در آمد مشمول مالیات خود توسط
ادارات امور مالیاتی معترض باشد  ،قانون مالیات های مستقیم ،مرجع رسیدگی تحت عنوان «هیات های حل
اختالف مالیاتی» را پیش بینی کرده است .هر هیات حل اختالف مالیاتی از سه عضو تشکیل شده است  ،اعضای
اول و دوم عبارتند از «نماینده سازمان امور مالیاتی»و «نماینده قوه قضاییه» .واما عضو سوم هیات حل اختالف
مالیاتی می تواند به انتخاب سازمان امور مالیاتی از میان نمایندگان « اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی»
یا «اتاق تعاون» یا «جامعه حسابداران رسمی » یا «مجامع حرفه ای» یا «شورای اسالمی شهر» تعیین گردد ( .
لطفا به تکرار حرف ربط «یا» که تعمدا و با تاکید موکد تکرار شده است ،توجه کنید!) در این رابطه امور مالیاتی
اتاق تهران توصیه هایی را جهت استفاده مودیان محترم مالیاتی ( به خصوص اعضا محترم اتاق ) مطرح نموده است.
توصیه اول :قبل از نوشتن اعتراض به برگ تشحیص حتما ماده 244قانون مالیات های مستقیم بخصوص بند3
و تبصره  1ماده مذکور را به دقت مطالعه کنید.
توصیه دو :در صورتی که انتخاب شما برای رسیدگی به پرونده مالیاتی  ،نماینده اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران است  ،مراتب را صراحتا در متن اعتراض خود قید کنید .در اینصورت  ،سازمان امور مالیاتی قانونا
موظف به تبعیت از نظر شما خواهد بود .
توصیه سه :نمایندگان اتاق تهران ،افرادی مطلع ،شریف و وظیفه شناس اند و حتما در زمان تعیین شده جهت
ایفای وظیفه خود در هیات های حل اختالف حضور خواهند داشت .در موارد استثناء ،لطفا مراتب اعتراض خود
به عدم حضور نماینده اتاق در هیات را در متن دفاعیه قید کرده و رونوشت دفاعیه تسلیمی را به امور مالیاتی
اتاق تهران تسلیم کنید.
و اما نکته آخر این که «آگاهی از قوانین  ،بهترین تضمین احقاق حقوق شما است».

وکرهجنوبی
1394/07/15
1394/07/12
آجای ساهای که
نشستمشترک
به عنوان دبیرکل
سرمایهگذاری ایران
فدراسیون سازمان
و کرهجنوبی با همکاری
صادرکننده هند
اتاق تهران ،اگزیم
( )FIEOانتخاب
بانک کره و سفارت
شده است ،با حضور
کرهجنوبی ،در هتل
در اتاق تهران
پارسیان آزادی تهران
بابهمنعشقی،
برگزار شد.
دبیرکل ،دیدار کرد.

* مدیر امور مالیاتی و مشاور امور بانکی اتاق تهران

آغاز هفتمین دورهMBA

دومیننشستکمیتهسرمایهگذاریخارجی

1394/07/19دومین نشست
1394/07/18هفتمین دوره
کمیته سرمایهگذاری اتاق تهران
آموزشی یکساله مدیریت ارشد
برگزار شد و اعضای این کمیته ،برخی
کسبوکار ( )MBAتوسط اتاق
از چالشهای جذب سرمایهگذاری
تهران با همکاری دانشگاه صنعتی
خارجی در ایران اعم از موانع حقوقی
شریف آغاز شد .این دوره آموزشی
موجود در قانون اساسی ،موانع حقوقی
با حضور ناصر عندلیب مدیر
مرتبط با حقوق مالکیت معنوی ،موانع
آموزش اتاق تهران ،محمدتقی
حقوقی موجود در قوانین و مقررات
عیسایی رییس دانشکده مدیریت
بیمه و موانع حقوقی موجود در مقررات
و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
ارزی را مورد بررسی قرار دادند.
افتتاح شد.
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اعالنات
خنثی

ترسسرمایهگذارانریخت

ریسک پذیری

پایگاه خبری-تحلیلی سیانان مانی هر روز شاخصی را بررسی میکند که میزان ترس
در بازار سرمایهگذاران را نشان میدهد .این شاخص که «ترس و ریسکپذیری» نام دارد
میزان ترس سرمایهگذاران را نشان میدهد .عدد آن هر چه کمتر باشد میزان ترس بیشتر
است و در نتیجه سرمایهگذاران از جاری کردن سرمایه خود در بازار اجتناب میکنند .هر
چه عدد آن بیشتر میشود و به سمت وضعیت «ریسکپذیری» حرکت میکنند بدان
معناست که سرمایهگذاران ریسک بیشتری میکنند .ماه گذشته این شاخص عدد 10را
نشان میداد که به معنای حداکثر ترس در میان سرمایهگذاران است .اما این ماه وضعیت
هیجانات در بازار رو بهبود رفته و اکنون عدد  44را نشان میدهد یعنی به سمت وضعیت
خنثی حرکت کرده و ترس سرمایهگذاران تا حدودی ریختهاست.

44

ترس

ترس

بازارطاليسياهبهکدامسمتمیرود؟
طالي ســياه باالخره در اين ماه از خاك برخاســت .بهاي نفت پس از سه ماه براي
نخستين بار در اواسط مهر ماه به باالي 50دالر در ازاي هر بشكه رسيد (الزم به ذكر است
كه نفت دبليوتيآي به عنوان شاخص جهاني نفت خام شناخته ميشود) .بررسيهاي
يك ماهه «آيندهنگر» نشان ميدهد متوسط بهاي نفت اوپك از  16شهريور تا  17مهر
به  44.93دالر در ازاي هر بشــكه رسيد .متوسط بهاي نفت برنت حوزه درياي شمال
نيز به  49.24دالر در ازاي هر بشــكه و متوسط بهاي نفت دبليوتيآي (وست تگزاس
اينترمديت) به  46.29دالر در ازاي هر بشكه رســيد .بر اساس گزارش ماهانه اوپك،
نفت سنگين ايران نيز در اين ماه به قيمت  44.62دالر در ازاي هر بشكه در بازار جهاني
معامله شدهاست.

ÁÁتولید در ایران موضوع جهانی شد
بررســيهاي «آيندهنگر» از منابع ثانويه در گزارش ماهانه اوپك نشان ميدهد ،در ماه
سپتامبر (شهريور) توليد نفت اعضاي اين سازمان  110هزار بشكه در روز افزايش داشته و به
اين است
متوسط  31ميليون و  570هزار بشكه در روز رسيدهاست .آنچه حائز اهميت است 60
كه ميزان توليد ايران نه تنها افزايش نيافته بلكه اندك كاهشي معادل 6هزار بشكه نيز تجربه
كردهاست .به اين ترتيب كشور ايران با 2ميليون و 853هزار بشكه در روز رتبه چهارم اوپك را
50
به خود اختصاص دادهاست .البته ايران چند ماهي است كه در اين رتبه درجا مي60
زند .الزم به
ذكر است كه عربستان سعودي با  10ميليون و  225هزار بشكه ،ابتداي جدول اوپك و ليبي
40
با توليد  371هزار بشكه در روز در انتهاي جدول اوپك قرار گرفتهاست.
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سرخطرویدادهای
اقتصادیجهان
بررسیهای «آیندهنگر»
نشان میدهد مهمترین
رویدادهایی که در یک ماه
گذشته در بازارهای جهانی
رخ داده و باعث تکان دادن
اقتصاد جهانی شدهاست،
بدین قرار است:

12

تصمیم فدرال رزرو

حمله روسیه به سوریه

بحران مالی برای عربستان سعودی

یکی از مهمترین کشورهایی که در اقتصاد خاورمیانه
پای مسکو به خاک سوریه باز شد .در ماهی
در حالیکه همه انتظار داشتند فدرال
نقش بزرگی ایفا میکند عربستان سعودی 0است.
که گذشت پوتین حمالت هوایی علیه مواضع
رزرو امریکا در ماه گذشته باالخره نرخ بهره
این کشور به شدت به درآمدهای نفتی خود وابسته
داعش در سوریه ترتیب داد .برخی از
را افزایش دهد ،آن را ثابت نگه داشت.
است اما نفت طی یک سال اخیر کاهش قیمت
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که پوتین با
این وضعیت نوعی عدم قطعیت در بازار ایجاد
شدیدی داشته و در نتیجه عایدی سعودیها از محل
این اقدام به دنبال افزایش قیمت نفت است.
میکند که باعث ترس سرمایهگذاران میشود.
درآمدهای نفتی کاهش یافتهاست .از طرفی این
بهای نفت در ماهی که گذشت برای نخستین
اکنون همه انتظار دارند این اتفاق در ماه اکتبر یا
کشور خود را وارد بازی بزرگی با یمن کردهاست.
بار در سه ماه گذشته به باالی  50دالر در ازای
ماه بعد از آن رخ بدهد .جنت یلن رئیس فدرال
جنگ یمن باعث شده عربستان با مشکالت مالی
هر بشکه رسید .یکی از دالیل اصلی افزایش
رزرو امریکا هیچ گونه اظهار نظری در این باره
بزرگی مواجه شود .البته کارشناسان صنعت
قیمت نفت ،حمله روسیه به سوریه بودهاست.
نکردهاست و بر این باور است که باید منتظر
توریسم بر این باورند که گردشگری در این کشور
روسیه جزو کشورهای وابسته به نفت است و
اطالعات جدید از وضعیت اقتصاد جهان
میتواند جای خالی درآمدهای نفتی را پر کند.
به دنبال افزایش قیمت نفت است.
باشیم.
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بر اساس پژوهشهای کردیت سوئیس رفاه طبقه متوسط با سرعت بسیار پایینی رشد کردهاست .این در حالی است که رفاه افرادی که در نوک هرم رفاهی
قرار دارند با سرعت بیشتری رشد میکند .حدود  3.4میلیارد نفر یعنی بیش از  70درصد جمعیت بالغ جهان رفاهی کمتر از  10000دالر دارند .یک میلیارد نفر
دیگر نیز که حدود یک پنجم جمعیت به شمار میروند در محدوده  10هزار تا  100هزار دالر قرار دارند.

اقتصادجهانازدريچهاوپك:جهاننگراناست
سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام (اوپك) در آخرين گزارش خود ،پيشبينيها
در مورد رشــد توليد ناخالص داخلي جهاني را براي سال  2015بدون تغيير روي 3.1
درصد و براي سال  2016روي  3.4درصد نگه داشت .البته همچنان چالشهايي براي

اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه وجود دارد .هر چند براي چين و هند برآورد رشد
اقتصادي بدون تغيير نگه داشته شدهاســت اما براي برزيل و روسيه ميزان آن كاهش
يافتهاست .ژاپن نيز به اقدامات تعادلبخشي نياز خواهد داشت .رشد اقتصادي در اياالت
متحده امريكا همچنان با قوت ادامه خواهد داشت اما در ناحيه يورو بايد انتظار مشكالتي
را داشته باشيم .در نهايت اينكه سياستهاي بانكهاي مركزي در هر منطقه ميتواند
نقش مهمي را ايفا كند .در اين ميان از همه مهمتر تصميم فدرال رزرو امريكا خواهد بود.

نرخ رشد اقتصادی و بازبینی ( 2014-2015درصد)
جهان

OECD

امریکا

ژاپن

حوزه یورو

چین

هند

برزیل

روسیه

پیشبینی2015

3.1

2.0

2.5

0.8

1.5

6.8

7.4

-2.2

3.2

تغییرات نسبت به ماه گذشته

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

-0.2

-0.2

پیشبینی2016

3.4

2.1

2.6

1.2

1.5

6.4

7.6

-0.5

0.6

تغییرات نسبت به ماه گذشته

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.2

-0.2

هدفتوسعههزارهمحققمیشود؟

رابطههاتغییرکرد:چینبعدازتحریمایران

سازمان ملل متحدد در سال ،2000هشت هدف مشترك با عنوان «اهداف توسعه هزاره»
مشخص كرد و تأكيد كرد كه اين اهداف بايد تا سال  2015تأمين شوند .دستيابي به اين
اهداف ميتواند به چالشهاي اصلي توسعه جهان پاسخ دهد .بيانيه هزاره در ماه سپتامبر
سال ،2000توسط 189كشور پذيرفته شده و 147نفر از سران سياسي آن را امضا كردهاند.
البته اين هشت آرمان به  21هدف كه با  60شاخص قابل سنجش هستند ،تجزيه ميشود.
وضعيت اين اهداف در خاورميانه كه ايران را نيز در برميگيرد ،بدين قرار است:

اقتصاد چين در مركز توجه جهاني قرار دارد .اكنون چند مدتي است كه نگرانيهايي
در مورد كاهش رشد اقتصادي اين كشور ايجاد شدهاست .كاهش رشد اقتصادي چين
ميتواندتأثيرچشمگيريبراقتصادجهانيبهويژهدربخشخريدكاالداشتهباشد.دليل
آن نيز روشن است ،چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان ،سهم زيادي در مصرف
كاال دارد كه اگر اقتصادش رشدي نداشته باشد توان خريد كاالها را از دست ميدهد.
نگاهي سهم چين از كل مصرف كاال در جهان اين مسئله را به خوبي نشان ميدهد.

روند پیشرفت اهداف توسعه هزاره در خاورمیانه
وضعیتفعلی هدف 2015

اهداف توسعه هزاره ()MDG
فقر مفرط (درصد جمعیتی که زیر  1.25دالر در روز درآمد دارند)

1.7

2.9

نرخ تکمیل تحصیل ابتدایی (درصد گروه سنی مرتبط)

93

100

نرخ تحصیل دختران نسبت به پسران (در ابتدایی و راهنمایی (درصد) 94

100

نرخ مرگ و میر زیر  5سال (به ازای  1000نفر)

26

22

نرخ مرگ و میر مادران (به ازای  1000تولید زنده)

78

40

دسترسی به آب آشامیدنی سالم (درصد جمعیت با دسترسی)

90

93

دسترسی به امکانات بهداشتی (درصد افرادی که دسترسی دارند)

88

85

کاهش ارزش پول مالزی

مقصد بسیاری از توریستهای ایرانی کشور
مالزی است و به همین خاطر وضعیت اقتصاد
و به ویژه ارز این کشور برای آنها از اهمیت
ویژهای برخوردار است .ارزش رینگیت که ارز
رایج مالزی به شمار میرود طی یک ماه گذشته
کاهش چشمگیری در برابر دالر امریکا تجربه
کردهاست .البته برخی از کارشناسان اقتصادی
بر این باورند که این کاهش ارزش به رونق
اقتصادی این کشور کمک میکند چرا که هزینه
کسب و کارها کاهش مییابد.

افراد زیر خط فقر کم شدهاند

منبع :مجمع جهاني اقتصاد

نرخ مرگ و میر اطفال (به ازای  1000تولد زنده)

21

17

آینده يونان در ابهام

نتيجه نهايي انتخابات پارلماني يونان مشخص شد و بر اساس
بانك جهاني طي گزارشي اعالم كرد كه براي نخستين
آن الكسيس سيپراس با  35.5درصد آرا پيروز ميدان شد.
بار ،تا پايان سال  2015تعداد جمعيتي كه در فقر
پيروزي سيپراس نشاندهنده حمايتهاي مردمي از مواضع
شديد زندگي ميكنند به زير  10درصد خواهد
حزب سيريزا است .الکسیس سیپراس در انتخابات پارلمانی
رسيد .بر اساس گزارش اين بانك ،هر كسي كه زير
چند ماه قبل یونان توانسته بود با طرح مخالفت با مواضع
 1.9دالر در روز درآمد داشته باشد
تحمیلی ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا ،به نخستوزیری برسد
در فقر شديد زندگي ميكند .البته رقم پايه قبلي
اما با گذشت  7ماه از دوران زمامداری این حزب و به دنبال بروز
 1.25دالر بود .تعداد جمعيتي كه در سال  2012در
برخی اختالفات وی ضمن استعفا راه را برای برگزاری انتخابات
فقر شديد به سر ميبردند  12.8درصد از جمعيت
آتی باز کرد .نزديكترين رقيب سيريزا ،حزب «دموكراسي نو»
كل جهان بود .اكنون گفته ميشود  9.6درصد از
است كه با  28درصد آرا در رده دوم قرار گرفت.
جمعيت كل جهان در فقر شديد به سر ميبرند.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلویک ،آبان 1394

13

آنالـــیز
دریچه

دو صفحه آنالیز تالش میکند اطالعاتی دقیق از هزینههای
ماهیان ه زندگی دو گروه از جامعه و طبقه متوسط را در
اختیار خوانندگان قرار دهد تا صاحبان کسبوکار به
تحلیل دقیقی از معیشت نیروهای کار دست پیدا کنند

مشقمعیشتمعلمان
حقوق یک معلم به طور متوسط یک میلیون تومان ،خط فقر برابر  3میلیون و  585هزار تومان
بهاره چـراغی

نارضایتی فرهنگیان از وضعیت معیشــتی ماجرایی اســت که فقط به دولت قبلی یا فعلی
برنمیگردد .اگرچه با روی کار آمدن هر دولت وعدههایی در خصوص بهبود وضعیت معیشــت
فرهنگیان سرداده میشود اما عمال تاکنون وضعیت معیشتی فرهنگیان بهبودی نیافته و همین
موضوع منجر به روی آوردن آنها به شــغل دوم شده است .از سوی دیگر ماههاست که مسئوالن
آموزش و پرورش در پاسخ به گالیههای معلمان سکوت پیشه کردهاند و تا جایی که ممکن باشد از
اظهارنظرهای رسانهای پرهیز میکنند .سال گذشته بود که معاون وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد
متوسط حقوق فرهنگیان یک میلیون و  500هزار تومان است که با اعتراض بسیاری روبهرو شد و
بخشقابلتوجهیازمعلماناعالممیکردنددریافتیشانکمترازیکمیلیونتوماناست.سعیدی
معلم يكي از مدارس ابتدايي تهران است .او در گفتوگو با «آیندهنگر» به افزایش ساالنه 25درصدی
حقوقمعلماناشارهمیکندکههیچسنخیتیبامخارجامروزندارد.بهگفتهاوتازمانيكهمعلمبراي
گذران زندگياش مجبور به كار كردن در شغلهاي دوم و سوم است ،منزلت و نگاه به معلم نميتواند

تغيير كند .گاليههاي معلمان بازنشسته هم كم نيست .احمدی 30سال سابقه خدمت در آموزش
و پرورش دارد اما در حال حاضر و در سن 60سالگي راننده تاكسي است .او میگوید« :مجبورم چند
شیفت کار کنم چراکه حقوق بازنشستگي كفاف دخل و خرج زندگيام را نميدهد ».ناصر ،دبیر
علوم اجتماعی که  19سال سابقه تدریس دارد هم با اشاره به اینکه آخرین دریافتیاش در سال
گذشته یک میلیون و 350هزار تومان بود ،میگوید که در ظاهر مشکل معیشتی ندارم و زندگی را
میچرخانم اما اگر در خانه بنشینم و منتظر حقوق آخر ماهم باشم این مهم مقدور نمیشود .بنده
کار بنایی بلدم و بعدازظهرها به سراغ کار بنایی میروم .یک همکارم کار تاسیساتی میکند ،دیگری
در آموزشگاه رانندگی تعلیم رانندگی میدهد و ...واقعیت این است که با داشتن چهار فرزند ،حقوق
معلمیبه هیچکجا نمیرسد و همان دو هفته اول تمام میشود .این معلم از تفاوت دریافتیاش با
سایر کارمندان دولت گالیه دارد و عنوان میکند :متاسفانه شخصی که در یک وزارتخانه دیگر کار
میکند ،تحصیالتش با من که لیسانس دارم برابر و سابقه کاریاش حتی از من کمتر است ،حقوق
بهتری دریافت میکند .این ضعف اقتصادی باعث شده نگاه دلسوزانهای در جامعه نسبت به ما وجود
داشته باشد و گاهی شأن و منزلت ما رعایت نشود.

مسکن هزینه ماهیانه 333 :هزار تومان /سهم در هزینهها 32.82 :درصد  /در
حالی دریافتی اکثر معلمان به یکمیلیون تومان در ماه میرسد که با توزیع
این دستمزد بین انواع و اقسام هزینهها ،طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار،
هر معلم مجبور است به طور متوسط با ماهیانه  333هزار تومان در تهران
خانه اجاره کند .براساس برآوردهای بانک مرکزی  32.82درصد حقوق یک
معلم سهم تهیه مسکن میشود.
بهداشت و درمان هزینه ماهیانه 69 :هزار تومان /سهم در
هزینهها 6.98 :درصد /طبق آمارهای منتشرشده از سوی
مرکز آمار ایران یک معلم میتواند ماهیانه  69هزار تومان
خرج هزینههای بهداشت و درمان خود کند .سهم کلی
بهداشت و درمان در هزینه آنان  6.98درصد است.

حمل و نقل هزینه ماهیانه 99 :هزار تومان/
سهم در هزینهها 9.87 :درصد  /معلم با حقوق
یک میلیونی در بخش حمل و نقل میتواند
ماهیانه  99هزار تومان هزینه کند .سهم او در
هزینههای رفت و آمدی  9.87درصد در نظر
گرفته شده است.
سایر هزینهها/هزینه ماهیانه 86 :هزار تومان/
سهم در هزینهها 8.6 :درصد /طبق آمارهای
منتشرشده از سوی بانک مرکزی در بخش
سایر هزینهها یک معلم ماهیانه 86هزار
تومان میتواند هزینه کند .از سوی دیگر سهم
در هزینههای او  8.6درصد برآورد شده است.
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کفش و پوشاک هزینه ماهیانه 50 :هزار تومان /سهم در هزینهها 5 :درصد/
سهم ماهیانه یک معلم در بخش پوشاک  50هزار تومان است که با این میزان
تنها میتواند  10جفت جوراب ،پنج زیرپیراهن 3 ،بلوز زنانه 3 ،شلوار خانگی
یا چند مانتوی ساده خریداری کند .براساس برآوردهای بانک مرکزی معلمان
ماهیانه  5درصد درآمدهای خود را صرف پوشاک میکنند.
کار فرهنگی هزینه ماهیانه 47 :هزار تومان /سهم در هزینهها:
 4.68درصد /ماهیانه  47هزارتومان برای یک معلم باقی میماند
تا در بخش کار فرهنگی هزینه کند .همچنین سهم کار فرهنگی
در سبد خانوار یک معلم  4.68درصد خواهد بود.

آنالیز
ماهیانه هزینه ها و درآمدهای
معلمان کشور بر اساس مطالعات
آینده نگر و بانک مرکزی

درصد

از هزینههای ماهیانه
معلمان صرف تفریح و امور
فرهنگیمیشود

خرید وسایل هزینه ماهیانه 51 :هزار تومان /سهم
در هزینهها 5.13 :درصد /هزینه خرید وسایل برای

یک معلم بسیار اندک است .او ماهیانه میتواند 51
هزار تومان برای خرید وسایل خانه کنار بگذارد .طبق
آمارهای بانک مرکزی سهم خرید وسایل منزل در
سبد معلمها  5.13درصد است.
خوراک هزینه ماهیانه 273 :هزار تومان/
سهم در هزینهها /27.38 :معلم با حقوق یک
میلیون و  273هزار تومان میتواند در بخش
خوراک هزینه کند که با این رقم توانایی خرید
 7.8کیلوگرم گوشت قرمز 49.6 ،کیلوگرم
گوشت مرغ 273 ،نان سنگک یا  39کیلوگرم
برنج ایرانی را در ماه دارد.

ضربهفنیکارگران
یک کارگر چطور با درآمد  900هزار تومانی زندگی میکند؟
میگوید صبحها تا عصر کارگری میکند و عصرها تا شب هم نگهبان ساختمان نیمهکاره
نزدیک خانهاش است .میگوید خرج و دخلش با کارگری جور درنمیآید « :مگر میشود با ماهی
 900هزار تومان زندگی چهار نفر را اداره کرد .حقوق کارگری کفاف هزینههای آب ،برق ،گاز و
اجاره خانه را نمیدهد .مجبورم برای اداره زندگی دوشغله باشم ».میگوید خیلی از همکارانم
مشکل معیشت دارند و مجبورند عصرها یا مسافرکشی کنند یا نگهبانی ساختمانهای نیمهکاره
را بدهند .چارهای نیست ،زندگی خرج دارد .اینها را میگوید و تأکید میکند« :منزلت و شأن کسی
کهبهسختیبرایخرجزندگیاشکارمیکندفقطدرحدشعارباقیماندهاست.حرفهایقشنگ
میزنند ،اما این میان ما هستیم که باید برای به دست آوردن لقمه نانی هزاران فکر و خیال کنیم».
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار میگویند هزینه خانوار ۴نفره کارگری در بهار امسال به3
میلیون و  200هزار تومان رسیده در حالی که حداقل مزد  ۷۱۲هزار تومان و متوسط دریافتی تا
یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است .اگر به ۷۱۲هزار تومان نگاهی بیندازیم باید گفت که این رقم
حتی تامینکننده نیاز  ۱۰روز اول ماه کارگران نیز نخواهد بود .هماکنون یکسوم درآمد ماهیانه
کارگران تنها برای مسکن هزینه میشود .کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به باالترین حد

خود رسیده و در حالی دریافتی مشموالن قانون کار در سالجاری  ۱۰تا  ۱۶میلیون تومان است
که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را  ۳۲.۸میلیون تومان میداند.
ÁÁدخل و خرج جور درنميآيد
يكي از كارگران حداقل بگير در شهر تهران از جور درنيامدن دخل و خرجش مي گويد« :سال
گذشته  750هزار تومان حقوق ميگرفتم و امسال فكر ميكنم حدود  900تومان بگيرم .خودم
و همسرم هردو كار ميكنيم .از سه فرزندم يكي هم شاغل است اما تنها  10روز اول ماه حقوقمان
جواب ميدهد ».اجارهنشين است و بابت اجاره يك خانه 70متري در يكي از مناطق مركزي تهران
ماهي  500هزار تومان كرايه ميدهد .خانم ديگري كه سعي ميكند بار خريدش را از پلههاي
اتوبوس باال ببرد ،دو فرزند محصل دارد و شوهرش حقوق كارگري ميگيرد .دريافتيشان حدود
 700هزار تومان است كه با يارانه و اضافهكاري به يك ميليون ميرسد .ميگويد حدود  125هزار
توماني كه قرار است به حقوقشان اضافه شود ،تغيير در وضعيت امرار معاششان ايجاد نخواهد كرد.
 450هزار تومان در ماه كرايه ميدهند .با خرج تحصيل و رفت و آمد بچهها باقيمانده پول بهسختي
كفاف خورد و خوراكشان را ميدهد .هيچ تفريح و خريد كاالي متفرقهاي هم در ماه ندارند.

مسکن هزینه ماهیانه 328 :هزار تومان /سهم در هزینهها 32 :درصد /
در حالی دریافتی اکثر کارگران به یکمیلیون تومان در ماه نمیرسد که
با توزیع این دستمزد بین انواع و اقسام هزینهها ،طبق آمار بانک مرکزی و
مرکز آمار ،هرکارگر مجبور است به طور متوسط با ماهیانه  328هزار تومان
در تهران خانه اجاره کند .براساس برآوردهای بانک مرکزی  32.8درصد
حقوق یک کارگر سهم تهیه مسکن میشود.

پوشاک هزینه ماهیانه 49 :هزار تومان /سهم در هزینهها 4.9:درصد /سهم
ماهیانه یک کارگر در بخش پوشاک  49هزار تومان است که با این میزان تنها
میتواند  10جفت جوراب 4 ،زیرپیراهن 2 ،بلوز زنانه 3 ،شلوار خانگی ،یک
الساده یا یک شلوار مهمانی خریداری کند .براساس برآوردهای
مانتوی کام ً
بانک مرکزی کارگران ماهیانه  4.9درصد درآمدهای خود را صرف پوشاک
میکنند.

بهداشت و درمان هزینه ماهیانه 69 :هزار تومان/
سهم در هزینهها 6.9 :درصد /در بخش بهداشت و
درمان با ماهیانه  69هزار تومان ،کارگر میتواند یک
بار ویزیت متخصص ( 35هزار تومانی) و دوبار ویزیت
پزشک عمومی( 15هزار تومانی) بدهد.
حمل و نقل هزینه ماهیانه 98:هزار تومان/
سهم در هزینهها 9.8:درصد  /کارگر با حقوق یک
میلیونی در بخش حمل و نقل میتواند ماهیانه 98
هزار تومان هزینه کند که با این میزان  98بلیت
رفت و برگشت مترو 196،بلیت میانگین یکسره
اتوبوس یا  49بلیت رفت و برگشت از میدان ولیعصر
به هفت تیر میتواند تهیه کند.
کار فرهنگی هزینه ماهیانه 46 :هزار تومان/
سهم در هزینهها 4.6 :درصد /ماهیانه  46هزار
تومان برای کارگر باقی میماند تا در بخش کار
فرهنگی هزینه کند که این میزان کفاف تهیه 4
جلد کتاب  10هزار تومانی را میدهد و در کنار
آن یک خانواده 4نفره میتوانند یک بار در ماه به
ساندویچی بروند و یک پیتزا و دو ساندویچ ساده
بخورند .با این پول سفر هم نمیتوان رفت.

خرید وسایل هزینه ماهیانه 51 :هزار تومان /سهم در
هزینهها 5.1 :درصد /همچنین کارگر با  51هزار تومان

هزینه خرید وسایل میتواند وسایل ساده آشپزخانه
خریداری کند یا به صورت قسطی هفتهای  10هزار تومان
وسایل با قیمتهای پایین بخرد.

آنالیز
ماهیانه هزینه ها و درآمدهای
کارگران کشور بر اساس مطالعات
آینده نگر و بانک مرکزی

10
روز

میزان در آمد ماهیانه
کارگران کفاف  10روز از
هزینه های ماهیانه آنها را
می دهد

خوراک هزینه ماهیانه 273 :هزار تومان /سهم در
هزینهها 27.3 :درصد /کارگر با حقوق یک میلیونی،

میتواند  273هزار تومان در بخش خوراک هزینه کند که
با این رقم توانایی خرید  7.8کیلوگرم گوشت قرمز49.6 ،
کیلوگرم گوشت مرغ 273 ،نان سنگک یا  39کیلوگرم برنج
ایرانی را در ماه دارد.
سایر هزینهها هزینه ماهیانه 86 :هزار تومان /سهم در
هزینهها 8.6 :درصد طبق آمارهای منتشرشده از سوی بانک
مرکزی در بخش سایر هزینهها یک کارگر ماهیانه  86هزار
تومان میتواند هزینه کند .از سوی دیگر سهم در هزینههای او
 8.6درصد برآورد شده است.
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این بخش به تحلیل موضوعات
اقتصادی و اجتماعی متناسب
با نیاز صاحبان کسب وکار
پرداخته است

یادداشت
یادداشت

صرفهجویی
درسیاست  هویجوچماق
سیاستخارجیدرخدمترشداقتصادی

جعفرخیرخواهان
اقتصاددان

16

اقتصاد ایران در گرداب رکود تورمی بیســابقهای گرفتار شده است.
تحریمها کماکان برقرار اســت و گلوی اقتصاد را میفشــارد .بشکههای
نفت که بهدشواری صادر میشوند بهایشان به کمتر از نصف رسیده است.
رئیسجمهوریکهباوعدهبهبودمعیشتمردمبرسرکارآمدهاستبهدنبال
یافتن راه گریزی از شرایط بحرانی موجود میگردد .او در کنفرانس اقتصاد
ایران در بهمنماه سال گذشته ،سخنران اول بود .با خود میاندیشید از چه
راههایی و چگونه میتوان گشایشــی در اقتصاد ایجاد کرد .وی که «شیخ
دیپلمات» لقب گرفته است اینچنین سخن گفت« :سالها و دهههاست
که اقتصاد به سیاست یارانه میدهد و این یارانه ،دائمی نمیشود و یک روزی
باید قطع شود ... .بیاییم از سیاست خارجی و داخلی به اقتصاد یارانه بدهیم
تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد».
در نگاه نخست شاید خیلی معقول به نظر نیاید که بخواهیم سیاست
خارجی را عاملی تعیینکننده در نرخ رشد اقتصاد ایران بدانیم .ارتباط ایران
با دنیا از طریق نفت و فروش معدود کاالهای ســنتی بوده است و در برابر
آن وارداتی داشته است که تا  20درصد تولید ملی را تشکیل میداده است.
قطعا با اینکه سیاستهای اقتصادی داخلی برای رسیدن به رشد اقتصادی
بسیار اهمیت دارند از نقش سیاست خارجی مصالحهجو و مسالمتآمیز
هم نباید غافل بود.
به گفته برخی کارشناســان و تحلیلگران سیاســی ،جهان در چند
دهه اخیر در دوره «حباب صلح» به ســر میبرده اســت ،یعنی جهان به
طور غیرعادی از صلح برخوردار بوده است و احتمال جنگافروزی بسیار
باالست ،که باید هرچقدر میتوانیم صلح را تبلیغ کنیم .دغدغه باید این
باشد که به سوی جنگ و درگیریهای بیشتر که سرانجام معلومی ندارد
سوق داده نشویم.
خاورمیانه مستعد جنگهای داخلی و منطقهای بسیاری است که باید
جلوی ازدیاد آنها را گرفت .بالهایی که بر سر مردم سوریه و یمن میآید و
سایر جنگهای کوچک و بزرگ در منطقه هراسناک و برای همه کشورهای
همجوار تهدیدآور است .قاره اروپا که دو جنگ هولناک جهانی را تجربه کرده
بود راهحل را در ایجاد اتحادیه اقتصادی دید .خاورمیانه نیز محتاج تشکیل
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پیمانهای منطقهای و فرامنطقهای است تا تجارت کاال و خدمات و سرمایه
بینهمسایگانگسترشیابدوزمینهدوستیورفاهمادیبیشترفراهمشود.
پسبایدبهتقویتدیپلماسیاقتصادیبپردازیمکهفصلمشترکبینمنافع
اقتصاد ملی و منافع سیاسی کشور در سطح بینالمللی است .ما نیازمند
سیاست داخلی و سیاست خارجیای هستیم که بتواند چهرهای مناسب
و واقعی از ایران به جهانیان نشان دهد .به گفته ریاست محترم جمهوری،
تفوق سیاست بر اقتصاد ،نمیتواند منافع بازیگران بینالمللی را تامین کند.
بار سیاسی و امنیتیایکهبر مناسبات خارجیکشور غالب است باید کاهش
یابد تا اقتصاد رنجور کشور فرصت نفس کشیدن پیدا کند.
مقاله حاضر با چنین هدفی تهیه شــده اســت تا تاثیر قدرت نرم را بر
افزایش صادرات کشور نشان دهد« .قدرت نرم» اصطالحی است که جوزف
نای نخستین بار به کار برد که به توانایی یک کشور در تشویق و ترغیب یا
جذب ســایر بازیگران به انجام آنچه که میخواهد ،اشاره دارد .قدرت نرم
حاصل فرهنگ داخلی ،سیاستورزی و سیاست خارجی است که به عنوان
معیارهایی برای سنجیدن میزان «جذابیت» مورد توجه و نگاه سایر کشورها
قرار میگیرند .به این جهت ،مفهوم قدرت نرم ،رابطه نزدیکی با ایده برند ملی
دارد .بررسیها نشان داده است کشوری که برند ملی جذابی دارد پاداشهای
بسیار مهمی برحسب جذب گردشــگران ،سرمایهگذاران ،دانشجویان ،و
پشتیبانی از فروش صادراتی نصیب خود میکند.
در چنین شرایطی است که برخی پژوهشها به بررسی رابطه قدرت نرم
یک کشور و عملکرد صادراتی آن پرداختهاند .یکی از این بررسیها را اندرو رز
انجام داده است که نماگر قدرت نرم را از نتایج یک پیمایش مشترک توسط
موسسه گلوب اسکن و شبکه بیبیسی به دست آورد و در آنجا آزمون کرد
که آيا واردکنندگان در یک کشور ،هنگام انتخاب کشورهای طرف تجاری،
قدرت نرم را در نظر میگیرند یا خیر .او متوجه شد که  10درصد افزایش
خالص در قدرت نرم براســاس این معیار ،باعث هشت درصد افزایش در
1
صادرات میشود.
قدرت نرم برحسب تعریفی که دارد به دشواری با کاربرد اصطالحات و
عبارات معین قابل اندازهگیری است و از شاخصها و نماگرهای متفاوتی

 10درصد افزایش خالص در قدرت نرم باعث حدود هشت درصد افزایش صادرات
میشود .پس نگاه مثبت داشتن به معنای یک پاداش اقتصادی مستقیم است .تصرف کردن
قلبها و ذهنها نیز فروش را برنده میسازد

برای این کار استفاده میشود که هرکدام رویکردهای متفاوتی برای کمی
کردن این مفهوم دارند .نتایج معدود بررسیهایی که در این زمینه موجود
است نشان میدهد ردهبندی ایران برحسب قدرت نرم پایین و عمدتا منفی
است .پس ضعف در قدرت نرم یک مانع اساسی برای رقابتپذیری صادرات
ایران محسوب میشود.
خوشبختانه کشور ایران پیشینه طوالنی در تمدنسازی جهان داشته
است که به پشتوانه آن میتواند قدرت نرم خویش را احیا کند .برای نمونه
مایکل آکســورثی در کتاب «تاریخ ایران :امپراتوری اندیشه» 2استدالل
میکند که ایران برخالف امپراتوریهای چنگیزخان یا آتیال که با شمشیر
(قدرت سخت) بر جهان تاثیر گذاشتند ،بیش از هرچیز از راه اندیشهها و
آرمانهای خود ،جهان را تحت تاثیر قرار داده است .آکسورثی کتاب خود را
با این عبارت آغاز میکند« :ایران یکی از کهنترین تمدنهای جهان است،
وازهمانآغازدرردهپیچیدهترینوتفکربرانگیزترینتمدنهاوفرهنگهای
جهان بوده است .جنبههایی از تمدن و فرهنگ ایرانی وجود دارد که تقریبا
هر انسانی در این سیاره به طریقی آن را لمس و احساس کرده است .تمدن
ایرانی دارای ادیان ،عوامل نفوذ و جنبشهای فکری و ایدههایی بوده است
که نهتنها در داخل ایران ،بلکه در بیرون از ایران و سرتاسر جهان ،باعث ایجاد
تغییرات شده است».
امپراتوریها در سرتاسر تاریخ تا حد زیادی به واسطه قدرت نظامی و
توانایی در به راه انداختن جنگ و پیروز شدن در جنگها گسترش یافتند و
هنگامی که برتری نظامی خود را از دست دادند سقوط کردند و به تصرف
دیگران درآمدند .اما در دوران معاصر و درواقع تقریبا در هر درگیری پس
از جنگ جهانی دوم ،محدودیت قدرت ســخت یا نیروی نظامی به میزان
قابل توجهی آشکار شده است .کشورهایی مانند آلمان ،ژاپن یا سنگاپور
حتی بدون داشتن ارتش ،یا با وجود ارتشی محدود به سوی تبدیل شدن
به قدرتهایی پیشتاز و الگو حرکت کردند .امروزه ،کشورها از طریق قدرت
نرم و مهمتر از آن ،از طریق قدرت خالق شهروندان و توانایی صادراتی خود و
تصرف بازارهای جدید جهانی است که میتوانند بر دستور کار و برنامههای
بینالمللی تاثیر بگذارند .ایران هم اگر میخواهد به یک بازیگر مهم جهانی
تبدیل شود باید روی قدرت نرم و بهبود وجهه و تصویر خود و ارتقای برند
ملی سرمایهگذاری کند.
قدرت سخت یک کشور بر اساس توانایی آن کشور در اعمال زور و قدرت
عریان مشخص میشــود ،در حالی که قدرت نرم به جذابیتها از حیث
فرهنگ ،آرمانهای سیاسی ،و سیاستهای اقتصادی مناسب آن بستگی
دارد .بررسیها نشان میدهد قدرت نرم یک کشور ،اثراتی قابل محاسبه بر
صادرات آن کشور دارد .کشورهایی که به واسطه نفوذ جهانی مثبت خود
مورد تحسین و احترام دیگران قرار میگیرند صادرات بیشتری دارند.
جوزف نای در کتاب خود به نام «قدرت نــرم :ابزار موفقیت در عرصه
سیاست جهانی» نخستین کسی بود که اصطالح «قدرت نرم» را به کار برد
یعنی توانایی یک کشور در جذب یا ترغیب دیگران به اینکه درخواستها
و دستورهای آن را انجام دهند .قدرت نرم در تضاد با قدرت سخت یا اعمال
زور است .اروپاییها به قدرت نرمی که دارند افتخار میکنند و آمریکاییها
تمایل دارند بیشتر به قدرت سخت خود فکر کنند.
در حالی که قدرت سخت از میان نیروی نظامی و توان اقتصادی بیرون
میآید ،قدرت نرم از جذابیت فرهنگ ،آرمانهای سیاسی و سیاستهای آن
ناشی میشود .چنین قدرتی به هیچ وجه در کنترل دولت نیست .نای قدرت
سخت را به شکل وسعت سرزمین ،اندازه جمعیت ،منابع ،نیروی نظامی و
توان اقتصادی و مواردی مانند اینها در نظر میگیرد .اما قدرت نرم برعکس
قدرت سخت به توانایی جذب کردن دیگران بستگی دارد چرا که جذب،

در بیشتر موارد به رضایت منجر میشود .قدرت نرم از پول و زور استفاده
نمیکند بلکه با جذب به ارزشهای مشترک زمینه را برای همکاری ایجاد
میکند .نای قدرت نرم را اینگونه تصویر میکند« :توانایی یک کشور به
ساختارمند کردن یک وضعیت به نحوی که سایر کشورها ترجیح میدهند
خود را با آن سازگار کنند».
در تحقیقات اخیر ،از یک «سنجه مقداری» برای مشخص کردن قدرت
نرم استفاده شد تا معلوم شود آیا یک کشور میتواند صادرات بیشتری به
سایر کشورها داشته باشد که تصور میکنند این کشور یک قدرت خوب
است .این صادرات باالتر را میتوان به عنوان هویج نگاه کرد که به رفتار مورد
تحسین توســط دیگران پاداش میدهد؛ برخالف چماقی که در تجارت
بینالملل رایجتر اســت .یک مثال برجسته از چماق ،کارزار تحریم است؛
مانندتحریمیکهآمریکاعلیهایراناستفادهکردیااعرابوفلسطینیهاعلیه
اسرائیل استفاده میکنند .نتایج نشان میدهد که رفتار کشورها در صحنه
جهانی چه خوب چه بد ،اثر محسوسی بر صادرات میگذارد.
برآورد نقطهای پژوهش یادشده نشان داد که  10درصد افزایش خالص
در قدرت نرم باعث حدود هشت درصد افزایش صادرات میشود .پس نگاه
مثبت داشتن به معنای یک پاداش اقتصادی مستقیم است .تصرف کردن
قلبها و ذهنها نیز فروش را برنده میسازد.
آیا واردکنندگان هنگامی که تصور میکنند یک صادرکننده بهتر یا بدتر
در جهان رفتار میکند رفتار قابل مشاهده خود را تغییر میدهند؟ «سنجه
پیشفرض» در این زمینه توسط بنگاه سخنپراکنی جهانی بیبیسی از
طریق شراکت آن با بنگاه نظرسنجی بینالمللی به نام گلوب اسکن و برنامه
نگرشهای سیاست جهانی در دانشگاه مریلند توسعه یافته است .نتایج
پیمایش به شکل آنالین به صورت رایگان همراه با جزئیات روانشناسانه
مرتبط در دسترس هستند .نظرات شرکتکنندگان در تعداد بیشتری از
کشورها ( 33کشور در سال  )2006درباره تعداد کمتری از کشورها کسب
شد (هشت کشور شامل آمریکا ،انگلستان ،روسیه ،فرانسه ،هند ،ژاپن ،چین،
ایران و همچنین اروپا در سال  .)2006از شرکتکنندگان درخواست شد
که آیا فکر میکنند نفوذ این هشت کشور و اروپا در جهان عمدتا مثبت یا
عمدتا منفی است (پاسخهای ممکن دیگر عبارت بودند از بستگی دارد،
بیتفاوت و نمیدانم) .این پیمایشها به شکل ساالنه از سال  2006تاکنون
انجام شده است .در سال  2013از شرکتکنندگان در مجموعه  46کشور
خواسته شد تا درباره نفوذ مجموعه  17کشور نظر بدهند .این نشانهای از
قدرت نرم یک کشور است.
شــکل نمودارها نظرات مثبت و منفی نســبت به آمریکا و توســط
آمریکاییها را در سالهای 2006و 2013نشان میدهد .نمودار سمت باالی
چپ را نگاه کنید که نظرات مثبت از نفوذ آمریکا را در ســال ( 2006روی
محور عمودی) در برابر نظرات مثبت نفوذ آمریکا در سال( 2013روی محور
افقی) نشان میدهد (صفحه بعدی) .تفاوتهای زیادی بین کشورها در این

قدرت نرم حاصل
فرهنگ داخلی،
سیاستورزی و
سیاست خارجی
است که به عنوان
معیارهایی برای
سنجیدنمیزان
«جذابیت» مورد
توجه سایر
کشورها قرار
میگیرند

فواید قدرت نرم و برندسازی ملی
هدف

جامعههدف

نیاز خاص

افزایش وجهه و آبروی ملی

افکار عمومی جهانی

تحسین و آبرو

2

جذب سرمایهگذاری خارجی

سرمایهگذاران خارجی

رسیدن به سود

3

جذب استعداد و دانش فنی

نیروی کار ماهر

سبک زندگی

4

جذب گردشگری خارجی

گردشگران خارجی

رسیدن به تجربه

5

افزایش صادرات

بنگاههای اقتصادی داخلی

رسیدن به تمایز و نشان خاص

1
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یادداشت
ÁÁشکل دوم همین وضعیت را برای کشور چین به نمایش
میگذارد.
در مجموع میتوان گفت  10درصد افزایش نفوذ جهانی مثبت کشور
صادرکننده که از دید کشــورهای واردکننده تصور میشود با پنج درصد
افزایش در صادرات دوجانبه ارتباط پیدا میکند .به همین ترتیب کاهش
نفوذ و افزایش نگاه منفی کشورهای واردکننده باعث میشود تا ترجیحشان
به خرید از کشورهایی که مورد تایید نیستند ،کمتر شود .به بیان دیگر ،این
جلوه از ترجیحات منفی ،بیشباهت به تحریم رسما سازمانیافته نیست.
البته تحریم انجام معامله را با کشورهایی که رفتار ناپسند دارند منع میکند
بدون اینکه معامله با کشورهای تحسینشــده را صراحتا تشویق کند.
وضعیت نگاه منفی مردم جهان در مورد کشورهای اسرائیل و کره شمالی
کامال شدید است به نحوی که صادراتشــان ضربه شدیدی خورده است.
نتیجه مهم اینکه قدرت نرم ضعیف همانند تحریم اقتصادی عمل میکند
و تمایل سایر مردم جهان را به وارد کردن کاال از یک کشور کاهش میدهد.
ÁÁنتیجه
قدرتنرمبهمعنایتسلطبرقلبهاواذهانانسانهاستکهباعثتسلط
بر تصمیمات خرید و واردات آنها نیز میشود .در نتیجه کشورهایی که به
خاطر نفوذ جهانی مثبت خود مورد تحسین سایر کشورها قرار میگیرند

زمینه وجود دارد؛ در سال  2013تنها  17درصد مردم روسیه نفوذ آمریکا را
عمدتا مثبت تلقی میکردند .در مقابل مردم کشور غنا  82درصد این نفوذ
را مثبت میدیدند .جالب این است که تغییراتی در طی زمان نسبت به خط
راست  45درجه دیده میشود .چون اکثر کشورها در شکل مثبت در ناحیه
پایین خط  45درجه و در شکل منفی در ناحیه باالی خط  45درجه قرار
دارند .این به این معنا است که در فاصله 2006تا 2013دید کشورهای مورد
بررسی نسبت به آمریکا بهبود یافته است .برای نمونه ،ادراک مکزیکیها
از نفوذ آمریکا از  10درصد عمدتا مثبت در ســال  2006به  41درصد در
سال  2013افزایش یافت ،در حالی که نگرش فرانسویها از  25درصد به
 52درصد طی همین دوره زمانی افزایش یافت و برزیلیها از  33درصد به
 59درصد رسید .همه اینها نشان میدهد قدرت نرم آمریکا در دوران اوباما
نسبت به سالهای جرج بوش بهبود یافته است؛ همانگونه که جایزه صلح
نوبلبهرئیسجمهورکنونیآمریکاداده شد.دادههای مشابهمنفینسبتبه
آمریکا در سمت راست باال آمده است .در آنجا نیز پراکندگی قابل مالحظهای
در طی زمان و بین کشورها وجود دارد .دو شکل در بخش پایینی نیز همین
موارد هستند اما دادهها مربوط به عوامل نفوذ جهانی (عمدتا مثبت و عمدتا
منفی) از دیگر کشورهاست که در ذهن مردم آمریکا نقش بسته است .یعنی
دید مثبت و منفی مردم آمریکا را نسبت به  7کشور نشان میدهد.

 10درصد افزایش
خالص در قدرت
نرم باعث هشت
درصد افزایش در
صادرات میشود

نمودار ( )1نمونه آمریکا :ادراک نفوذ عمدتا مثبت و عمدتا منفی در جهان

دید منفی نسبت به آمریکا

دید مثبت نسبت به آمریکا
2006

فرانسه

آلمان
چین
کانادا
استرالیا
ترکیه
انگلستان مکریک
کره
روسیه اندونزی
هند

2013

60

40

50

برزیل

نیجریه

60

اسپانیا
لهستان
نیجریه

30

2006

غنا

20

کنیا

20

لهستان

40
غنا

0
0

80

2013

80

دید منفی آمریکاییها نسبت به

کنیا
هند
اندونزی
کره انگلستان
روسیه
اسپانیا
برزیل استرالیا
فرانسه
کانادا
آلمان
چین
ترکیه
مکریک

60

40

ایران

2013

18

60

فرانسه
روسیه

80

60
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انگلستان

20

انگلستان

0
0

80

ژاپن

60

روسیه
فرانسه

20

ژاپن

40

0

2006

40

20

20

دید مثبت آمریکاییها نسبت به

80

هند

40

0

2006

چین

60

40

هند

20

ایران

2013

0
80

60

40

20

0

بررسیها نشان داده است کشوری که برند ملی جذابی دارد
پاداشهای بسیار مهمی برحسب جذب گردشگران ،سرمایهگذاران،
دانشجویان ،و پشتیبانی از فروش صادراتی نصیب خود میکند

انتقال دانش و فناوری و دسترسی به بازارهای جهانی با هدف صدور خدمات
و گســترش تجارت خارج ،پنج هدف اساسی برای هر کشوری محسوب
میشوند .هرکدام از این پنج هدف و ابعاد آن دارای جامعه هدف خاص با
نیازهای متمایزی است .هریک از ابعاد یک مخاطب و جامعه هدف دارد و هر
جامعههدفنیزنیازخاصیدارد.برایمثالمخاطبسرمایهگذاریخارجی،
سرمایهگذاران بینالمللی هستند که هنگام جستوجو برای یافتن مکان
سرمایهگذاری به دنبال کسب سود هستند.
دســتیابی به همه این اهداف ازجمله افزایش صادرات ،همانطور که
حسنروحانی،رئیسجمهورکشور،عنوانکردنیازمندایناستکهسیاست
خارجی و دیپلماسی به کمک اقتصاد بیاید .بدین منظور نیاز به راهبردی
فراگیر برای دربرگیری همه ابعاد است .پس قدرت نرم یک دارایی ناملموس
برای اقتصاد ایران است که باید با دقت و مهارت مدیریت و بهرهبرداری شود.
پینوشتها

از منفعت صادرات بیشتر بهرهمند میشوند .قدرت نرم بسیار اندک که به
شکل نفوذ عمدتا منفی خود را نشان میدهد به توان صادراتی کشور آسیب
میرساند .پس در تالش برای تقویت برندسازی ملی ایران ،به قدرت نرم
هم باید توجه شود.
نای مینویسد قدرت در تعریفی کلی ،به معنای توانایی تاثیرگذاری بر
رفتار سایرین برای رســیدن به نتیجهای دلخواه است و سه روش اساسی
برای انجام آن وجود دارد:
 )1میتوان سایرین را با زور و تهدید مجبور به انجام کاری کرد؛
 )2میتوان با پرداخت پول و پاداش مادی ترغیب به آن کار کرد؛
 )3میتوان آنها را جذب کرد تا به دلخواه حاضر به همکاری شوند.
توانایی هدایت ترجیحات افراد با داراییهای نامرئی از قبیل شخصیت
جذاب ،ارزشها ،نهادها و چشماندازی که مشروع دیده میشود با داشتن
اقتدار معنوی همبستگی دارد .اگر یک رهبر بتواند دیدگاهها و ارزشهایی
را نمایندگی کند که دیگران خواهان پیروی از آن هستند ،رهبری چنین
جامعهای بسیار کمهزینه خواهد بود .قدرت نرم به یک رهبر اجازه میدهد
تا در هزینه هویج و چماق صرفهجویی کند .به بیان دیگر قدرت نرم ،قدرت
جذب کردن دیگران است.
حفظ وجهه و آبروی ملی ،جذب سرمایه خارجی ،جذب گردشگری،

قدرت نرم
به رهبران
اجازه میدهد
تا در هزینه
هویج و چماق
صرفهجوییکنند

1. Andrew Rose (2015), “Like Me, Buy Me: The Effect
of Soft Power on Exports”, CEPR Discussion Paper
10713.
2. Michael Axworthy (2008), A History of Iran: Empire
of the Mind, Basic Books.

نمودار ( )2نمونه چین :ادراک نفوذ عمدتا مثبت و عمدتا منفی در جهان

دید مثبت نسبت به چین

دید منفی نسبت به چین
2006
80

آمریکا کره
فرانسه
کانادا
آلماان
استرالیا
لهستان
اسپانیا
اندونزی
ترکیه
مکزیک
هند

60

انگلستان

2013

60

80

2006

روسیه
برزیل
غنا
کنیا

40

اندونزی
نیجریه

40
نیجریه

20

0
0

2013

80

دید منفی آمریکاییها نسبت به

برزیل

کنیا

40

60

امریکا

2013

80

60

فرانسه

0

20

40

80
روسیه
ایران

20

فرانسه

20

انگلستان

40

انگلستان

هند

0

2006

60

روسیه

20

دید مثبت آمریکاییها نسبت به

80

ایران

40

فرانسه آلمان
روسیه مکریک
لهستان
ترکیه

2006
ژاپن

60

استرالیا
کره اسپانیا
انگلستان
کانادا
امریکا

غنا

20

80

0
0

هند

80

60

40

40
20

ژاپن

امریکا

2013

60

0
20
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سرابرشداقتصادی

آمارهای داخلی و خارجی از منفی شدن رشد اقتصادی در سال  ۹۴حکایت دارند

حیدرمستخدمین
حسینی

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد دولت
هشتم

0/8
درصد

پیشبینیکاهش
رشد اقتصادی کشور
به نقل از صندوق
بینالمللیپول

در هفتههای گذشــته صحبتها و گمانهزنیهــای زیادی در
خصوص رشد اقتصادی از سوی اشخاص و نهادهای مختلف مطرح
شده است .متاسفانه عدم تهیه و تدوین بهموقع آمارها از دولت قبل
به ارث رسیده است .علیرغم قولهای دادهشــده برای ارائه آمار
مربوط به رشد اقتصادی ،آمار این شاخص هنوز به صورت درست
و صحیح انتشار پیدا نکرده است .نهادهای مسئول رسمی ما هنوز
آمارهای سهماهه اول سال را هم منتشر نکردهاند .در صورتی که قرار
بود آمارهای رشد اقتصادی هر سه ماه یک بار تهیه و تدوین شود و
در اولین ماه هر فصل ،انتشار پیدا کند.
عدم انتشار بهموقع آمارهای رسمی باعث میشود تحلیلگران
نتوانند تحلیلهای درست را بهموقع ارائه دهند و زنگهای خطر را
به صدا درآورند .این مسائل باعث میشود آمار و ارقامی که از سوی
مسئوالن و نهادهای مختلف منتشر میشود ،متناقض باشد.
ÁÁصندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی منفی ایران
در پایان سال  ۹۴خبر داده است
در شــرایطی که ســازمانهای داخلی آماری رسمی از رشد
اقتصادی منتشر نکردهاند ،سازمانهای جهانی بهتازگی از کاهش
و حتی منفی شــدن رشــد اقتصادی ایران خبر دادهاند .آمارهای
صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی هیچ وقت با آمارهای واقعی ما
هماهنگی کامل ندارد .اما جهتی را مشخص میکند که نشاندهنده
فضای حاکم بر اقتصاد ماست .نمایندگان صندوق بینالمللی پول
ت اقتصاد و بانک مرکزی جلسه
در ایران هستند ،به طور مرتب با وزار 
دارند و نهادهای ما موظف هستند اطالعاتی در اختیارشان قرار دهند.
درست است تا حدودی با آمار ما عدم تطابق وجود دارد که آن هم
به خاطر تفاوتهایی مانند مبدأ قرار دادن سال میالدی یا شمسی
است ،اما باز هم به این آمارها میتوان اعتماد کرد .مرکز آمار ما موظف
است کلیه آمار اقتصادی ،اعم از وضعیت تولیدی ،بانکی ،هزینههای
دولت ،میزان صادرات و واردات و ...را در اختیار دو نهاد بینالمللی

به گزارش اکونومیست اقتصادهای نوظهور در سال ،2015سریعترین رشد را در جهان خواهند داشت
چین
فلیپین
کنیا
هند
اندونزی
نیجریه
مالزی
پرو
تایلند
امارات متحده عربی

0
20

%

1

%

2

%

3

%
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%

6

%

7
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بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که عضوش هستیم قرار دهد.
با توجه به این مســائل پیشبینیهای جهانی از منفی شدن رشد
اقتصادی ایران در پایان سال  ۹۴تا حدودی صحیح و نشاندهنده
جهت کلی اقتصاد ماست.
با توجه به این مسائل پیشبینیها در حدود صفر است .اگر دولت،
مرکز آمار و بانک مرکزی آمارها را دقیق و بهموقع انتشار دهند ،دامنه
شایعات کاهش پیدا خواهد کرد و اطمینانی را به مسئوالن اقتصادی
خواهد داد تا بر اســاس واقعیتها برای تدوین و اصالح وضعیت
موجود برنامهریزی کنند.
ÁÁیک کلمه :رکود
وقتی چهار وزیــر نامهای را خطاب به رئیسجمهور منتشــر
میکنند ،نشاندهنده اعالم وضعیت قرمز در اقتصاد است .وضعیت
قرمزی که میتواند به منفی شدن رشد اقتصادی منجر شود .دلیل
این آمار و ارقام ناخوشایند هم در یک کلمه جمع شده است :رکود.
اگرچه دولت توانسته تورم را کنترل کند ،اما ما هنوز در دوران رکود
به سر میبریم و عالیمی برای خارج شدن از رکود دیده نمیشود.
موجودی انبارهای صنعت ما افزایش پیدا کرده ،میزان ســیمان،
کاشــی ،ســرامیک ،حتی دارو ،فوالد و ...افزایش پیدا کرده است.
افزایش یافتن موجودی صنایع و انبارها نشــاندهنده رکود است.
از طرف دیگر آمار چکهای برگشتی نیز در اقتصاد ما افزایش یافته
است .افزایش میزان چکهای برگشتی نسبت به سال گذشته نیز
نشاندهندهرکوداقتصادیاست.بنگاههابامشکلجدیبرایتأمین
سرمایهمواجههستند.تعطیلیبنگاهها،کاهششیفتهایتولیدی،
تعدیل کارگران و کارمندان در تشــکیالت تولیدی و خدماتی ،از
وضعیت نابسامان اقتصاد ما حکایت دارند.
در این میان ،بازار سرمایه نیز اوضاع بسیار آشفتهای دارد .کاهش
شاخص بازار سرمایه و ترجیح مردم به سرمایهگذاری در بانکها،
همه نشان از رکودی بسیار عمیق در اقتصاد ما دارد.
روند فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نشان میدهد عالیمی که از
رکود میبینیم نهتنها کاهش پیدا نکرده ،بلکه افزایش هم داشته است.
در مجموع و با توجه به عدم انتشار آمار رسمی ،میتوان حدس زد رشد
اقتصادی در ششماهه ابتدایی امسال مثبت نبوده است .به نظر میرسد
رشد اقتصادی روی عدد صفر بایستد یا حداکثر به یک درصد برسد.
آمار مربوط به رشد صنعت منفی بوده؛ با توجه به سهم چشمگیری که
صنعت با  ۲۰درصد در تولید ناخالص داخلی کشور ما دارد.
رشد اقتصادی در سال  92در حدود منفی  6درصد بود 3 ،درصد
از آن در سال 93جبران شد .اما امسال وضع به شکل دیگری است .با
وجود تمام آمارهای داخلی و خارجی ،و تمام حدس و گمانها ،واضح
است که امسال از نظر رشد اقتصادی وضعیت مساعدی نخواهیم
داشت .البته باز هم امیدواریم که سال آینده در سایه رفع تحریمها
و اجرایی شدن توافق هستهای ،رشد اقتصادی به وضعیت مثبت و
صعودی برگردد.

اقتصاد سبز ،اقتصادی است که در آن رشد درآمد و اشتغال از طریق سرمایهگذاریهای عمومی و
خصوصی برای کاهش انتشار کربن و آلودگی ،افزایش و بهبود کارایی انرژی و پیشگیری از اتالف تنوع
زیستی و خدمات اکوسیستمی حاصل شود.

زمیندیگرجایمانیست

اقتصاد سبز چطور کشورهای در حال توسعه را نجات میدهد؟
توسعه فعالیتهای اقتصادی جهان طی دهههای گذشته و شتاب
گرفتن صنعتی شدن بسیاری از کشــورها بدون توجه به مالحظات و
الزامات سازگاری با محیط زیست ،دنیای امروز را با چالشها و بحرانهای
عظیمیچون تهی شدن منابعطبیعی،تغییراتآبوهوا ،تراکمو انباشت
مواد زاید و خطرناک ،نابــودی جنگلها ،بحران آب و انواع آلودگیهای
محیط زیستی مواجه کرده است.
به عقیده بســیاری از دانشــمندان و محققان ،فرصتی برای ادامه
فعالیتهای بشر به شــیوه فعلی در کره زمین باقی نمانده و بسیاری از
مرزهای سیارهای توسط فعالیتهای بشری شکسته شده و حاشیه امن
برای زندگی انسانها در این سیاره با مخاطره مواجه شده است .امروزه
جهان به این نتیجه رسیده است که برخورد یکسویه با رشد اقتصادی
بدون توجه به حفاظت محیط زیست به دلیل بروز بحرانها و مشکالت
مورد نظر به بنبست انجامیده و سالمت و رفاه بشری را به مخاطره انداخته
است .لذا در دو دهه اخیر ،ابتکارات و نوآوریهایی در جهان مطرح شده
که هردو هدف رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را با
هم میخواهد .از سوی دیگر بهغیر از مسائل زیست محیطی ،بحرانهای
مالی اخیر که گریبانگیر بسیاری از کشــورهای دنیا شده است ،نظام
فعلی اقتصاد جهانی را که متمرکز بر استفاده هرچه بیشتر از منابع زمینی
و سوختهای فسیلی است ،یک نظام اقتصادی ناکارآمد معرفی کرده و
به دنبال یافتن یک جایگزین مناسب برای آن است .در همین راستا است
که از سوی مجامع بینالمللی از جمله برنامه محیط زیست ،توسعه پایدار
ملل متحد (یونپ) حرکت به سمت توسعه پایدار و تغییر به سمت اقتصاد
سبز به عنوان یک تفکر جدید که همزمان هردو هدف رشد اقتصادی و
حفاظت از محیط زیست را دنبال میکند ،مطرح شده است.
اقتصاد سبز ،اقتصادی است که در آن رشد درآمد و اشتغال از طریق
ســرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی برای کاهش انتشــار کربن و
آلودگی ،افزایش و بهبود کارایی انرژی و پیشگیری از اتالف تنوع زیستی
وخدماتاکوسیستمیحاصلشود.اقتصادسبزمیتواندباایجادسینرژی
بین بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی به سوی اهدافی
همچون رشد اقتصادی کششپذیر ،ایجاد شغل و توسعه کم کربن (بدون
آلودگی و کارآمدی منابع) حرکت کند.
گذار به اقتصاد سبز ممکن نیست مگر آنکه ساز و کارهای آن اتخاذ
گردد .طرح مشاغل سبز با ابتکار سازمان جهانی کار و یونپ ،کانون این
انتقال است .مشاغل سبز مشاغل شایستهای هستند که اثرات زیست
محیطی را کاهش میدهند و از حقوق و مزایای کافی ،تامین اجتماعی
و بهداشت و ایمنی برخودار هستند .این مشاغل با کاش مصرف انرژی و
مواد خام ،تولید گازهای گلخانهای و اثرات سوء زیست محیطی را کاهش
میدهند.اینمشاغلدرنهایتتوسعهاقتصادیراازلحاظمحیطزیستی،
اجتماعی و سیاسی پایدار خواهند کرد.

گذار به توسعه کمکربن و پایدار تغییراتی را در بازار کار و تقاضا برای
مهارتهای جدید و برنامههای بازسازی مهارتها به وجود خواهد آورد و
امنیت اجتماعی و طرحهای مالی بهخصوص برای کارگران کسب و کارها
بیشتر در معرض توجه خواهد بود .تغییر در الگوهای تولید و مصرف که
نیروی محرکه اقتصاد سازگار با آب و هوا تلقی میشوند نیازمند مشارکت
ابعاد اجتماعی ،جنسیتی و اشتغال در تصمیمگیریها هستند.
ظرفیت ایجاد مشاغل سبز در کشــورهای در حال توسعه بهمراتب
بیشتر از کشورهای توسعهیافته است ،زیرا این کشورها به دلیل وجود
ظرفیتهای فراوان نیروی انسانی جوان و ساختارهای اقتصادی و صنعتی
جوان در کشورهایشان با سرعت بیشتری میتوانند سازگاریهای عمیق
و پایداری را در ساختارهای اجتماعی اقتصادی کشورهایشان به وجود
آورند.
با توجه به ظرفیتهای زیست محیطی بسیار ارزشمندی که در کشور
ما به واسطه ویژگیهای بسیار متنوع اقلیمی و اکوسیستمی وجود دارد،
طرح مشاغل ســبز میتواند در حمایت از کار و تولید ملی و حفاظت از
محیط زیست نقشی بنیادی به عهده گیرد .مشارکت و همافزایی کلیه
دستگاهها و بهرهبرداران ذیربط میتواند حرکت به سمت اقتصاد سبز و
پایدارتر را تسریع کند .این مهم نیازمند شناسایی ،سازماندهی و بسیج
همه امکانات با جلب همکاری موثر اشخاص حقیقی ،حقوقی ،نهادها و
دستگاههای دولتی و غیردولتی است و باید کلیه دستگاههای ذینفع در
ایدهپردازی ،طراحی و اجرای این طرح همکاری کنند.
ÁÁلزوم تغییر سیاستهای اقتصادی ایران به اقتصاد سبز
شایان ذکر است که سال 2015نقطه عطفی در جهان برای حرکت به
سمت توسعه پایدار است ،سند دستور کار 2030برای توسعه پایدار در25
سپتامبر ( 3مهر) امسال به تصویب سران کشورها از جمله رئیسجمهور
ایران رسید .این سند مشتمل بر  17هدف کلی و  169هدف خرد است.
این سند چشــمانداز و برنامه کار جهانی را برای توسعه  15سال آینده
جهان تعیین کرده است و دارای مکانیسمهای نظارتی در سطح جهانی،
منطقهای و ملی است.
همچنین کنوانسیون تغییر اقلیم تعهد کاهش انتشار کربن را برای
همه کشورها در ســال جاری الزامی خواهد کرد .کشورهایی که فراتر
از ظرفیت خود انتشــار دهند ،مشمول جرایم و تحریمهای بینالمللی
خواهند شــد .با توجه به اینکه ایران یکی از  10کشــور انتشاردهنده
دیاکسید کربن در جهان است و از رشد اقتصادی مناسبی نیز برخوردار
نیست،لذاتغییرسیاستهاوفعالیتهایاقتصادیکشوربهسمتاقتصاد
سبز و کمکربن اجتنابناپذیر است.
اجرای اهداف توسعه پایدار ،با توجه به سند دستور کار 2030میتواند
الگوی رشــد متوازن و پایداری را برای کشــور ارائه کند تا از طریق آن
دستیابی به اهداف ملی و جهانی میسر شود.

تعداد مشاغل سبز در جهان

تعداد مشاغل سبز در آمریکا

تعداد عناوین مشاغل سبز در ایران

 770هزار

 462هزار

100

زهرا جواهریان

20

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد
محیطزیست

میلیون

پیشبینیسازمان
بینالملی کار برای تعداد
شاغالن مشاغل سبز تا
سال 2030

250
درصد

رشد مشاغل سبز در
دهه گذشته نسبت به
سایرمشاغل

230
عنوان

تعداد شغل سبز
شناساییشده در
دنیا بر اساس آخرین
پژوهشهای سازمان
فنی و حرفهای کشور
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یادداشت

واگذاریبازارهاممنوع
از فرصت پساتحریم چگونه باید استفاده کرد؟

مهدیجهانگیری

نایب رئیس اتاق تهران

تولیدکنندهما
سرمای ه نیاز دارد.
بنابراین ایده
اولیه این است
که سرمایهگذار
خارجی شریک
سرمایهگذار
ایرانی شود و نه
رقیب او

22

حضور سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد ایران ،فضا را برای طرح
بحثهای کلیدی در مورد این موضوع بنیادین مهیا ساختهاســت.
سرمایهگذاری خارجی مفهومی بسیار اساسی و البته فکری در اقتصاد
ایران به شــمار میآید .اولینبار در ابتدای دهــه  70بحث دعوت از
سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران به صورت جدی مطرح شد و به
دنبال آن موجی از اظهارنظرهای بنیادین و حتی ایدئولوژیک را پیش
کشید .بحث در آن دوره زمانی «مشروعیت» استفاده از سرمایههای
خارجی بود و مدتی بعد در میانه دهه 70با گذر از مرحله تصمیمگیری
محتوایی به دوران اتخاذ سیاستهای شکلی رسید .در این دوره زمانی
موضوع اساسی این بود که از سرمایههای خارجی چگونه باید بهره
برد؟ جایگاه اقتصاد ملی در این میان کجاســت؟ و حدود اختیارات
سرمایهگذاران خارجی به چه میزان است؟ همگی این گفتوگوها
با چالشهای بسیار سرنوشتساز هم همراه بود .بهطوری که فضای
ت اتاق بازرگانی ایران تالش
صنفی و تخصصی کشور تالش با محوری 
میکرد ،جایگاه حقوقی سرمایهگذاران خارجی در فضای قانونی کشور
را نیز روشن سازد .بههمیندلیل بحثهایی مانند واگذاری زمین با قید
مدت به سرمایهگذاران خارجی یا حتی واگذاری مالکیت تمام به آنها
مطرح شد .البته که امروز پس از نزدیک به دودهه از این گفتوگوها
برخی سرفصلها همچنان بیپاسخ ماندهاست و به دنبال آن سواالت
کلیدی دیگری طرح شدهاست .نکته تعمل برانگیز ماجرا این است
که ما به معنای «اقتصاد ایــران» هنوز تکلیف خود با ماهیت حضور
سرمایهگذاران خارجی را روشن نکردهایم .مشابه آنچه امروز در اقتصاد
ایران رخ میدهد ،سالها قبل در چین و ترکیه هم صورت پذیرفت .تنها
تفاوت این است که سیاستگذاران این کشورها به سرعت خواستهها
و حدود حضور ســرمایهگذاران خارجی را برای اقتصاد کشورشان
تعریف کردند ولی ما همچان برمحور شــعار «جذب سرمایهگذار»
خارجی حرکت میکنیم ولی هیچگاه زیر بــار بازکردن این مفهوم
نرفتهایم .به هرحال امروز که فعالیتها برای جذب ســرمایهگذاران
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خارجی آغاز شــده ،حداقل باید یک موضوع کلیدی را روشن کنیم.
آیا سرمایهگذاران خارجی را به معنای نمایندگان کمپانیهای بزرگ
برای عرضه کاال میخواهیم یا آنها را ســرمایهگذارانی برای احداث
کارخانه و تولید شغل تعریف کردهایم؟ آنچه در چین رخداد ،صورت
دوم ایده استفاده از سرمایهگذاران خارجی بود .چینیها برای خود
روشــن کردهبودند که بازارشان را به هیچ کمپانی نمیفروشند ولی
حاضراند در همکاری مشترک با صاحب سرمایهخارجی ،بازار دیگر
کشورها را تسخیر کنند .ترکیه هم الگوی مشابه با اندکی میانهروی
و محافظهکاری پیش گرفت .بهاین معنا که هم حضور سرمایهگذار
خارجی به معنای نمایندگی برندها را پذیرفت و هم سرمایههای آنان
را جذب کرد .اما همگی ما میدانیم که در ایران دو جنس محدودیت
وجود دارد .اوال تولیدکنندگان داخلی به جهت فضای تحری م تمامی
سالهای گذشته ،قدرت رقابت خود با کمپانیهای خارجی را از دست
دادهاند .برهمین اســاس در صورتی که یک برنــد خارجی در ایران
حضور پیدا کند ،به طور حتم بازی به نفع طرف خارجی تغییر میکند.
از سوی دیگر تولیدکننده ما سرمای ه نیاز دارد .بنابراین ایده اولیه این
است که سرمایهگذار خارجی شریک ســرمایهگذار ایرانی شود و نه
رقیب او .بنابراین پاردایم اول مشخص میشود .ما بازارهای خودمان
را واگذار نمیکنیم و بلکه سرمایه و دانش خارجیها را برای همکاری
جهت تصاحب بازار دیگر کشورها و بخصوص کشورهای مانند عراق و
افغانستان میخواهیم .دوما اینکه سرمایهگذار خارجی در فضای درهم
و پیچیده و گاهی ناهمساز اداری اقتصاد ایران توان حضور مستقیم
را ندارد و برای عبور از موانع داخلی به یک شــریک داخلی نیاز دارد.
برهمین اساس آنچه پیش روی ماست ،همکاری از همین جنس است.
نکته قابلتوجه در قیاس با دو دهه قبل این است که امروز حداقل بحث
ایدئولوژیک در مورد سرمایهگذاران خارجی نداریم ولی مکانیزمهای
دقیق هم طراحی نکردهایم .امروز در اتاق تهران کمیته پساتحری م برای
تعیین چنین راهبردهایی به کار میپردازد .این کمیته تالش میکند
فرصت پساتحریم را به درستی مدیریت کند تا در میان بحثهای نه
چندان منطقی ،اصل موضوع فراموش نشود .اما برهمه ما مسلم است
که فرصت استفاده از سرمایهگذار خارجی نباید به حراج بازار ایران
بوکارو
منجرشود.برهمیناساسنخبگانکشوردرکنارصاحبانکس 
البته تصمیمسازان هرچه زودتر باید پاردایمهای جذب سرمایهگذاران
خارجی را تعیین کنند تا این فرصت بزرگ از کف اقتصاد ایران نرود.

به گزارش وزیر نفت ،در حال حاضر توان افزایش تولید تا حدود  ۵۰۰هزار بشکه را داریم .چنانچه
این  ۵۰۰هزار بشکه در همین مقطع زمانی نیمه دوم سال وارد شود ،چون به افزایش تقاضا ناشی از فصل
سرما و فعالسازی بیشتر پاالیشگاهها برخورد میکند ،میتواند تاثیرگذار باشد

مذاکراتنفتیوین

تحلیلی از وضعیت جهانی بازار نفت و تأثیرات آن بر ایران
در دولت جدید ،تالش بر این بود که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده
شــود .ما در بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تعامل خیلی خوبی با وزارت
نفت دولت یازدهم داریم ،اما مشکل فعلی بحث تعامل نیست ،بلکه بحث
محدودیتهای مالی وزارت نفت است .این وزارتخانه درقبال سفارشهای
قبلی به سازندگان بدهکار است و منابع آنها محدود شده است .ما به آنها
پیشنهاد دادهایم که اوراق مشارکت یا اوراق سکوت منتشر کنند و از طریق
فروش آن اوراق ،بدهی بخش خصوصی را پرداخت کنند .یا سازوكارياتخاذ
کنند که دولت پشتیبان باشد و بخش خصوصی بتواند در صنعت نفت دوام
آورد.ایننکته محوراصلیاستو مادر تعاملمانبادولتبهدنبالاینهستیم
که وزارت راهکاری پیدا کند تا در پرداخت بدهیها اقدام جدی انجام دهد .در
غیر این صورت رکود تورمی ،میتواند به توقف فعالیتهای بخش خصوصی
منجر شــود .اما در حال حاضر مهمتر از این بحثهای داخلی ،اتفاقهایی
است که در جهان افتاده و میتواند بر صنعت نفت ما بسیار اثرگذار باشد.
ÁÁنوسانات قیمت نفت در ماههای اخیر و تأثیر آن بر ایران
بحث تجارت نفت خام به دلیل مداخل ه سیاست در اقتصاد ،در طول
چندماهه اخیر از مدار منطقی عرضه و تقاضا خارج شده و مشکالت زیادی
را در دنیا ایجاد کرده است .نوسانات تا جایی پیش رفت که قیمت هر بشکه
نفت به زیر  ۴۰دالر نیز رسید و حاال چند وقتی است که دوباره افزایش
یافتهاست.وقتیازتعیینقیمتصحبتمیکنیم،بایدبهمکانیسمعرضه
و تقاضای بازار توجه کنیم .در شرایط کنونی روند عرضه نفت شتاب گرفته
و میزان مازاد نفت در بازارها به روزانه بیش از سه تا س هونیم میلیون بشکه
رسیده است .روند رشد اقتصادی در کشــورهای بزرگ مصرفکننده
بهخصوص چین کاهش پیدا کرده ،تقاضای خرید بازارهای جهانی افت
کرده و این افت باعث شده است که بخشی از این مازاد عرضه ذخیرهسازی
شود .در طی دو دهه رسیدن سطح ذخیرهسازی نفت خام در آمریکا به
بیش از  425میلیون بشکه ،بیسابقه بوده است.
از سوی دیگر بخش زیادی از تولید کشــورهایی مثل لیبی و عراق
کاهش پیدا کرد .عربســتان هم در اجرای سیاســتش با روسیه به این
نتیجه رسیدند که سطح تولید را کاهش دهند .وابستگی اقتصاد روسیه
به نفت بین  42تا  48درصد است و چون روسها توسط اتحادیه اروپا به
خاطر اوکراین در تحریم بودند ،این تحریم عارضه کاهش تقاضا و افزایش
عرضه را به وجود آورد و باعث سقوط قیمت نفت شد .اما االن بازار در حال
پیدا کردن مکانیسم واقعی خودش است .به این ترتیب که کشورهایی
که بیش از روند طبیعی تولید داشــتند ،در حــال پایین آوردن میزان
تولیدشانهستند.
ÁÁاوضاع نفتی ایران در نیمه دوم سال ۹۴
در ایران در ماه ســپتامبر نسبت به آگوســت و جوالی ،کاهش تولید
مختصری داشتیم و سطح صادرات ما نســبت به ماه قبل  60هزار بشکه
کاهش پیدا کرد .این عوامل در کنار هم باعث کاهش قیمت نفت شد .اما
در حال حاضر ،با نزدیک شدن به فصل ســرما و توقف رشد اقتصادی در
کشورهایی با اقتصاد نوظهور ،تقاضای خرید نفت خام افزایش یافته است .به
نحوی که میزان مازاد نفت خام به حدود 1تا  1.2میلیون بشکه کاهش یافته

است .با توجه به شرایط فعلی ایران و توافق ما با دنیا ،تولیدمان به حدود یک
میلیون و  ۶۰هزار بشکه در روز رسیده است .اگر تحریمها به صورت کامل
برداشته شود و ایران بتواند به میزان دلخواهش نفت تولید و عرضه کند ،در
نیمه دوم سال  ۹۴شرایط برای ما اندکی مساعد خواهد شد .به گزارش وزیر
نفت ،در حال حاضر توان افزایش تولید تا حدود  ۵۰۰هزار بشکه را داریم.
چنانچه این ۵۰۰هزار بشکه در همین مقطع زمانی نیمه دوم سال وارد شود،
چون به افزایش تقاضا ناشی از فصل سرما و فعالسازی بیشتر پاالیشگاهها
برخورد میکند ،میتواند تاثیرگذار باشد .البته شروطی دارد .در طی دو سال
گذشته ،ایران تحت فشار تحریمهای غرب قادر نبوده مشتریان جدیدی
برای نفت خود بیابد و مشــتریان فعلی نیز برای کاهش خرید نفت از این
کشور تحت فشار قرار داشتهاند .در نتیجه ،صادرات روزانه نفت ایران از ۲.۵
میلیون بشکه در دسامبر  ۲۰۱۱به زیر یک میلیون بشکه در نوامبر ۲۰۱۳
کاهش یافته است .اگر نماینده ایران در اجالس آذرماه بتواند این مسئله را
حل و فصل کند و به سهمیه قبلی خودمان برگردیم ،آنگاه توان تولید۵۰۰
هزار بشکه ما نیز ثمربخش خواهد بود.
کشورهایی که در غیاب ایران دست به افزایش تولید زدند ،باید به حق و
سهمیهاصلیشانبرگردند.دراینجاتعاملسیاسیواقتصادیایرانمیتواند
بسیار تعیینکننده باشد .در اجالس پیش رو وزیر نفت با توجه به اجالس
قبلی باید با اقتدار شرایط تولید نفت ایران را در صحن علنی اوپک مطرح
کند و صحبتهایی داشته باشد که در نتیجه آن ،کشورهایی که بیش از حق
خودشان تولید کردند ،به سهمیه منطقی برگردند .ایران هم در فاز دوم در
نظر دارد که توان تولیدش را تا  750هزار و در دو سال آینده تا  1.5میلیون
بشکه در روز افزایش دهد .هرچند توان تولید بیشتر از این میزان را داریم،
ولی باید ساز و کار خاصی فراهم شود و سرمایهگذاریهایی در میادین غرب
کارون انجام دهیم.
ÁÁتأثیر بحران اقتصادی چین بر صنعت نفت ایران
بحراناقتصادیچینابرقدرتهایاقتصادیدنیارابامشکلمواجهکرده
و شکی نیست که بر روی ایران هم اثرات مخربی خواهد شد .با توجه به اينكه
ی ما با کشور چین بوده
در اثر تحریم بخش بسیار زیادی از مبادالت اقتصاد 
و هست ،نوسانات اقتصادی این کشور برای ما نیز تبعاتی خواهد داشت.
وقتی پول ملی چین ضعیف شــود به کاهش رشــد اقتصادی آنها
میانجامد و بر تقاضای کشورشــان تأثیر منفــی میگذارد .همین امر
به خودی خود بر صادرات کشــور ما تأثیرخواهد داشت .از طرف دیگر،
بخش عمدهای از درآمدهای نفتی ما به یوآن اســت ،چون در مبادالت
پولیمان با توجه به وضعیت سوئیفت نمیتوانستیم دالر جابهجا کنیم و
یوآن جابهجا میکردیم .این مسئله باعث میشود وقتی ارزش یوآن در
بانکهای واسطهای پایین میآید و ضریب کارمزد به آن وارد میشود ،بر
تجارت نفتی ما اثر بگذارد .در حال حاضر که یوآن ضعیف شده ،ما نیز با
فروش و تبدیل آن ،دالر کمتری دریافت میکنیم .اگر میتوانستیم درآمد
حاصل از فروش این میزان نفت را به دالر دریافت کنیم ،لطمهای به ما وارد
نمیشد .اما اگر این اوضاع در چین ادامه پیدا کند ،برای ما نیز تبعات سوء
بسیار زیادی خواهد داشت.

رضا پدیدار

رئیس هیأت مدیره انجمن
سازندگان تجهیزات صنعت
نفت ایران

به وزارت نفت
پیشنهاد دادهایم
از طریق انتشار
اوراق مشارکت
یا اوراق سکوت،
بدهیبخش
خصوصی را
پرداخت کند

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلویک ،آبان 1394

23

راهربد
راهربد

24

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلویک ،آبان 1394

این بخش بهصورت
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میپردازد

فصلقیاماستارتآپی
پروندهای درباره ظهور پدیده استارتآپها در اقتصاد ایران
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سالن پر از بنرهای مختلف است که هرکدام نشان از خالقیت و ایدهای
نو دارد .در هر گوشه ســالن ،افراد ،گروهگروه با هم صحبت میکنند،
عدهای خوشحال از برگزاری مراســم در پی تدارکات هستند و گروه
فنی و مجری برنامه ،میکروفن به دست مدام با تکرار کلمه «»testing
صدای داخل استودیو را تنظیم میکنند .اینجا طبقه پنجم ساختمان
انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران است .جایی که در
آن ،مسابقه جهانی سیداســتارز تهران برگزار میشود .بنرهای داخل
سالن هرکدام در حوزههای مختلف ،ایدهای را مطرح کرده است ،یکی
درباره جستوجوی سریع عکسهای ایرانی است و از کسب درآمد برای
عکاسان میگوید .آن طرفتر نرمافزار جامع مدیریتی مخصوص کافهها
قرار گرفته و بنری دیگر مقالههای جذاب فارسی را میخواند.
اواسط شهریورماه ،مسابقه جهانی سیداستارز تهران در همان طبقه
پنجم برگزار شد .سیداستارز رویدادی جهانی و مسابقهای مخصوص
اســتارتآپها در مرحله اولیه سرمایهگذاری اســت .این رویداد در
بازارهای در حال ظهور و کشورهایی با اکوسیستم استارتآپی با رشد
سریع ،برگزار میشود .حاال ایران هم با خالقیت جوانانش میخواهد
ســهمیدر این بازار در حال ظهور داشــته و درهای کوچکتر از دره
سلیکون برای خود دست و پا کند .در دو سال گذشته ،بیش از  ۶هزار
نفر از  ۵۰ناحیه مختلف در سرتاسر جهان در رویداد سیداستارز شرکت
کردهاند .سیداستارز بیش از  ۸۰۰اســتارتآپ را از  ۳۵کشور به این
رویداد دعوت کرده اســت که برندههای آن تا به حال توانستهاند ۲۰
میلیون دالر سرمایه جذب کنند .در حالی که سیداستارز تا  ۵۰۰هزار
دالر بر روی برنده جهانی سرمایهگذاری میکند .تا به امروز بیش از۴۰۰
سرمایهگذار نیز به شبکه آنها پیوستهاند .به عالوه امسال ،سیداستارز بر
روی دو صنعت گردشگری و تکنولوژیهای مالی نیز تمرکز دارد که این
دو حوزه به موازات رقابت اصلی برگزار خواهند شد .با احتساب این دو
حوزه جدید ،جایزه نهایی سیداستارز تا ۱.۵میلیون دالر افزایش خواهد
یافت .این حوزهها با نام استارزت ِرک شناسایی میشوند.
در مسابقه جهانی سیداستارز تهران ،سه تیم انتخاب شدند .تیم اول،
گروه«اسمارتبین»بود.اسمارتبینسیستمهوشمندبراینگهداریاز
گلخانههاست.اینسیستممیتواندتمامیدادههایمحیطگلخانهمانند
دما ،رطوبت ،میزان منواکسید هوا ،نور محیط و فشار هوا و موارد دیگر را از
طریقاینترنتبرایکشاورزارسالکند.همچنینازدیگرقابلیتهایاین
سیستم جلوگیری از خرابی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ،مدیریت
سیستمهای آبیاری و سمپاشــی ،کنترل روشنایی گلخانه ،همچنین
امکان تشخیص نشت گازهای آالینده در گلخانه است .این سیستم پس
از تشخیص خطاهای گلخانه به صورت خودکار سعی میکند وضعیت
گلخانه را کنترل کند .حتی سیستم کنترل از طریق اینترنت ،پیام کوتاه،
برنامه موبایل و کامپیوتر این سیســتم باعث شده که کشاورزان حتی
زمانی که خارج از محیط گلخانه هســتند بهراحتی از تمامینیازهای
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گلخانه مطلع شود .به گفته اسمارت بینیها« ،از دیگر قابلیتهای این
سیستم امکان برنامهریزی گلخانه از راه دور است ،بدین ترتیب که اگر
کشاورز حتی خارج از کشور هم باشد میتواند به صورت مکانیزه گلخانه
خود را آماده کند و کشت محصوالت را شروع کند .عالوه بر آن به دلیل
استفاده از سیســتمهای مکانیزه هزینه کارگران نیز کاهش مییابد و
این سیستم باعث صرفهجویی در هزینههای جاری کشاورز میشود».
ی که بــه قــول طراحانش ،از
تیــم دوم« ،کورتــادو» بــود .تیم 
کافهنشینیهایشان نشات گرفته اســت چرا که کورتادو یک نرمافزار
مدیریت کافه است که به کافهها این امکان را میدهد که کلیه کارهای
روزانه خود را به صورت کامال پویا مدیریت کنند .همچنین این برنامه یک
زیرساخت کامل جهت جذب و حفظ مشتری است .به گفته این گروه،
با استفاده از این نرمافزار مدیران کافهها میتوانند اطالعات ثبتشده در
صندوق کافه را به صورت لحظه به لحظه روی پنل مدیریتیای که در
اختیارشان قرار داده میشود مشاهده کنند .اطالعاتی نظیر مقدار فروش،
گزارشهای انبار و. ...
علی ،مهرداد و محمد که از طراحان کورتادو هستند ،میگویند افراد
کافهرویی هستند و تقریبا هر روز یک کافه جدید را امتحان میکنند .در
همین مدت هم کمکم با مدیران کافهها آشنا شدند و وقتی پای صحبت
بعضی از آنها نشستند ،فهمیدند که مدیران کافهها از برنامههای حال
حاضر خود ناراضیاند و حتی بعضی از آنها به اجبار از برنامههایی که برای
اصناف دیگر طراحی شده استفاده میکنند .آنها میگویند کورتادو نام
قهوهای اسپانیایی است که مخلوط اسپرسو دوبل با فوم شیر است.
تیم ســوم« ،ناملیک» بود که در این میان ،کاری فرهنگیتر انجام
داد .آنها در توجیه ایدهشان میگویند« :خیلی از ما تو شهرهای بزرگ
زندگی میکنیم و هر روز بخش قابل توجهی از وقتمون رو مشغول کار
ال وقت چندانی برای مطالعه یا پیدا کردن مطالب خوب
و فعالیتیم .عم ً
نداریم در نتیجه خیلیهامون بهندرت میتونیم مطلب خوبی بخونیم .با
وجود این ،هر روز کلی مطلب تولید میشه .ما تو ناملیک فکر میکنیم
باید شرایطی فراهم کرد که آدمها از زمانهای مردهشون استفاده کنن.
زمانهایی که توی راه منزل تا محــل کار ،یا حین انجام فعالیتهای
روزانه از بین میره .موقعیتهای زیادی هست که دست و چشم افراد
مشغوله ،اما میتونن بشنون .موسیقی یه گزینهست .شنیدن مطالب
تازه و مفید هم گزینه دیگهایه که ما میخوایم برای مردم فراهم کنیم.
با توجه به اینکه این روزها تقریباً همه اســمارتفون دارن و بیش از
هرچیز به اسمارتفونشون نزدیک هستن ،فاصله مخاطب با مطالب
ال به صفر میرسه».
عم ً
ÁÁنوآوریهای امروزی
خالقیتی رخ میدهد ،فردی فکر میکنــد اما در مواقعی پولی در
بســاط ندارد و میخواهد بهتدریج کار کند تا بتواند سرمایهای جمع
کند و کارش را گسترش دهد .همین شرکتهای نوپا ،به «استارتآپ»
معروف هستند.
خردادماه امســال ،روزنامــه «گاردین» در گزارشــی به معرفی

خردادماه امسال ،روزنامه «گاردین» در گزارشی به معرفی شرکتهای نوپای موفق ایرانی و شروع فاز دوم
انقالب این شرکتها در کشور پرداخت .براساس این گزارش ،تحریمها و تنشهای سیاسی نتوانسته است
کارآفرینان آنالین ایرانی را از عرصه پیشرفت بازدارد

شرکتهای نوپای موفق ایرانی و شروع فاز دوم انقالب این شرکتها
در کشور پرداخت .براساس این گزارش ،تحریمها و تنشهای سیاسی
نتوانسته است کارآفرینان آنالین ایرانی را از عرصه پیشرفت بازدارد و
جوانان ایرانی هر روز به فناوریهای دره سیلیکون ،مهد شرکتهای
یشوند.
فناورانه آمریکا نزدیکتر م 
همچنین در گزارش «گاردین» به کنفرانس آی بریجز در برلین که
با هدف کشف چالشها و فرصتهای کارآفرینی در ایران برگزار شده
بود ،اشاره شده است .کنفرانسی که در آن شرکتهایی مثل دیجی کاال،
آپارات ،تخفیفان و شرکتهای نوپایی همچون مامانپز حضور داشتند.
دیجــی کاال که یک پایــگاه بازرگانی اینترنتی اســت  750هزار
بازدیدکننده انحصاری در هر روز دارد و بزرگترین پایگاه از این دست در
سطح خاورمیانه است و ارزش آن 150میلیون دالر برآورد شده .آپارات،
نسخه ایرانی یوتیوب است ،تخفیفان یک وب سایت مشابه Groupon
است و شرکت مامانپز ،غذای خانگی به مشتریان آنالینش ارائه میکند.
البته در این کنفرانس آدمهای مهمیحضور داشتند .افرادی از جمله
دیو مککلور ،سرمای هگذار سرشــناس سیلیکونولی و موسس 500
استارتآپ و مدیر سابق ســرمای هگذاری فیسبوک .او که از مشاهده
فهرست استارتآپها و آیبریجهای شرکتکننده در این کنفرانس
شگفتزده شده بود با انتقاد از اینکه مقررات فعلی اجازه سرمایهگذاری
خارجیها در بخش فناوری ایران را نمیدهد ،به «گاردین» گفته بود:
«ایران مانند بســیاری از اقتصادهای نوظهور دارای جمعیت زیادی
است؛ جمعیتی که عمدتا تحصیلکرده است و پتانسیل باالیی برای
کارآفرینی دارد .اگر درهای ایران به روی خارجیها گشوده شود و روابط
ایران با آمریکا و سایر کشورهای جهان بهبود یابد ،تصور میکنم رشد
اقتصادی زیادی پیش رو باشد .بیشک فرصتهای جذاب زیادی نیز
برای استارتآپهای تکنولوژی فراهم خواهد شد».
براساس گزارشهای منتشرشده ،ســال قبل از این همایش هم،
همایش دیگری تشکیل شــده بود .در فهرست وبسایت کنفرانس،
اســامیافرادی چون علینقی مشــایخی (اقتصاددان) ،طهماســب
مظاهری (وزیر اســبق اقتصاد) ،دیو مککلور (ســرمایهگذار و فعال
مشهور استارتآپی) ،بهزاد نصری (مدیر توسعه استراتژیک اقتصادی
شرکت اینتل) ،آرش افراخته (مدیر آریدن تکنولوژیز) ،سعید عمیدی
(مدیرعامل پالگ اند پلی) ،محمد افشــار (معاون شــرکت اوراکل)،
محمدمهدی نایبی (استاد دانشگاه شریف) ،فرشاد نوشادی (مشاور
بانک سامان و سرمایهگذار) ،سعید غفوری (مدیرعامل آی سلرو) ،روزبه
پیروز (سرمای هگذار) ،یحیی تابش (استاد دانشگاه استنفورد و شریف) و
یخورد.
بسیاری دیگر به چشم م 
احتماال در این میان ،نام عمیــدی خاطرات زیادی به یاد میآورد.
برادران عمیدی ،سعید و رحیم ،پسران عمید حضور ،بنیانگذار کفش
بال در ایران هستند .آنها در دهه  1350به آمریکا رفتند و بهتدریج در
آنجا شرکتی تاسیس کردند که اکنون بسیار رشد کرده و یکی از الگوهای
یآید .به این ترتیب ،با اینکه
فعال در بازار ایده و خالقیت به حساب م 
پدر آنها ،صنعتی در کشور راهاندازی کرد ،اما پسرانش راهی جدا انتخاب
کردند و روش سنتی بازار را رها کردند و در عرصههای دیگر در اقتصاد
بهروزشده دنیا دست به فعالیت زدند .به طوری که سعید عمیدی ،پسر
عمید حضور ،مالک شرکت «پالگ اند پلی»(Plug and Play Tech
) Centerدر دره سیلیکون آمریکاست .شرکت او یکی از بزرگترین
تهای شتابدهنده در دنیا است.
شرک 
یشود که سرمایه
ت شتابدهنده به شــرکتهایی گفته م 
شرک 

یکند و با شتابی
فکری و مالی یک شرکت نوپا  -استارتآپ -را تامین م 
یدهد ،موجبات پیشرفت آن را در حداقل زمان ممکن
که به رشد آن م 
یشود.
یکند و سپس در بخشی از سود یا سهام آن شریک م 
فراهم م 
شــرکت پالگ اند پلی یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذار در
حوزه تکنولوژی است.
ÁÁاستارتآپهای ایرانی ،جهانی هستند
سال گذشته ،وبالگ اکونومیست سه شرکت بزرگ اینترنتی در هر
کشور را معرفی کرد .براساس گزارش اکونومیست ،باارزشترین شرکت
اینترنتی جهان ،کمپانی گوگل بــا ارزش  410میلیارد دالر متعلق به
کشور امریکاست .رتبه دوم باارزشترین شرکت هم به شرکت علیبابا در
چین با ارزش 200میلیارد دالر رسید .در رتبه سوم هم کمپانی آمازون با
 186.9میلیارد دالر قرار گرفت .همچنین در طرف مقابل ،کمارزشترین
شرکت اینترنتی جهان ،شرکت گودورپ) (goodwerpکشور کوزوو با
ارزش  100هزار دالر بود.
بر اساس اطالعات منتشرشده در این وبالگ ،در ایران شرکت دیجی
کاال با ارزش  ۱۵۰میلیون دالر در صدر نشست .بعد از آن ،رتبه دوم و
سوم به ترتیب به آپارات و کافه بازار هرکدام به ارزش  30میلیون و 20
میلیون دالر رسید.
البته در کنار آنها ،شرکتهای اینترنتی و استارتآپهای دیگری
هم در ایران وجود دارند که شاید ارزش شرکتشان به این اندازه نباشد
اما به هرحال ،برای خود برو و بیایی دارند .شرکتهایی مثل نتبرگ
که اصوال افرادی که به دنبال تخفیف گرفتن از رستورانها ،استخرها و
مراکز تفریحی هستند هر روز آن را چک میکنند تا از تخفیفهای 50
درصدی و گاهی  90درصدی آن استفاده کنند .مریم ،چند وقت پیش
از سایت نتبرگ ،بلیت شهربازی ژوپیتر پردیس کوروش را تهیه کرده
و میگوید« :نتبرگ ،تخفیف  90درصدی برای ژوپیتر گذاشته بود و
باعث شد تا پسرم با 29هزار تومن از همه اسباببازیها استفاده کنه ،در
حالی که اگه این تخفیف نبود ،باید  300هزار تومن هزینه میکردیم».
البته بعضی دیگر معتقدند که تخفیفهای نتبرگ برای رستوران
خوب نیست .نرگس میگوید« :رستورانها وقتی بلیتهای نتبرگ
رو میبینن ،بیشتر به چشم یه آدم بیپول نگات میکنن و دیگه خیلی
تحویل نمیگیرن ».اما علیرضا صادقیان ،رئیس هیات مدیره نتبرگ
میگوید« :اصال این طور نیست و ماه گذشته ،برای تولد پدرم با بلیت
نتبرگ به رستوران اسفندیار رفتیم و خیلی هم خوب بود».

در دو سال
گذشته ،بیش از
 ۶هزار نفر از ۵۰
ناحیهمختلفدر
سرتاسر جهان در
رویداد سیداستارز
شرکت کردهاند.
سیداستارزبیش
از  ۸۰۰استارتآپ
را از  ۳۵کشور به
این رویداد دعوت
کرده است که
برندههای آن تا به
حال توانستهاند
 ۲۰میلیون دالر
سرمایه جذب
کنند
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راهربد
توگو با «آیندهنگر» چالشهای گسترش استارتآپها در کشور را تشریح کرد
صفایی فراهانی در گف 

از میان ه راه دویدهایم

باید به کسانی که در حوزه کسب و کار جدید اینترنتی فعالیت میکنند ،ایده داد و آنها را تشویق کرد که سرمایههای
فکری خود را در جایی به کار گیرند که برای اقتصاد ،مفید باشد
مریم موسیپور
رئیس فدراسیون فوتبال ،قائممقام و معاون طرح و برنامه وزارت صنايع سنگين ،نماینده تهران در
مجلس ششم ،قائممقاموزير اقتصاد و عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ،برخی از سمتهای
توگو
محسن صفایی فراهانی است .اما در هر سمتی باشد ،نظرش را دوپهلو نمیگوید ،همانطور که در گف 
بوکارهای استارتآپی ،بهشدت از شیوه گسترش آن انتقاد میکند .او
با «آیندهنگر» در خصوص کس 
اگرچه جایگاه این نوع کسب و کار و اهمیت آن را میپذیرد اما معتقد است که استارتآپهای ایرانی
بهجای دویدن از نقطه شروع ،در حال دویدن و میانبر زدن از میانه مسیر هستند و همین موضوع موجب
خواهد شد که این کسب و کارها نتوانند به شیوهای درست سیر تکاملی خود را طی کنند .او میگوید که
فعاالن این نوع کسب و کارها نباید از تواناییهای خود با کپیبرداری از طرحهای کشورهای توسعهیافته
و در سادهترین راه ممکن استفاده کنند چرا که تولیدات کشور ما و شرایط کشور ما همانند کشورهای
توسعهیافته نیست که از همه روشهای آنها تقلید شود .صفایی ادامه میدهد« :اگر میخواهیم
کپیبرداری کنیم چرا از شبکه بانکداری اروپا کپیبرداری نکنیم؟ ببینیم آنها در سیستم بانکی خود
توگوی ماهنامه «آیندهنگر» در خصوص
چه کردهاند بعد همان را به سیستم بانکی خود ارائه دهیم ».گف 
استارتآپها با صفایی فراهانی را میخوانید.

Áدر حال حاضر ما شاهد راهاندازی کسب و کارهای جدیدی به نام
Á
استارتآپ در ایران هستیم که برخی از آنها هم موفق شده و
توانستهاند شرکتهای موفقی را راهاندازی کنند .ارزیابی شما
از فعالیت این نوع کسب و کار جدید در ایران چیست؟

ما یک کشور به تمام معنا جهان سوم یا «میدل کالس» هستیم
اما نوع تفکرات و برداشــت و رفتارهایمان تقلیدی از کشــورهای
توسعهیافته است و همین موضوع ،اشکال کار ما در ایران است .شرایط
صنعتی شدن و میزان تولیدات صنعتی و رشد اقتصادی کشورهای
توسعهیافتهای که در حال طی کردن این مسیرها هستند ،به حدی
رسیده که شرایط مازاد مصرف و مصرفگرایی پیدا کردهاند و به همین
دلیل ،شیوههای جدید کسب و کار یکی از ابزارهایی است که باید به
سمت استفاده از آن بروند تا بازار مصرف به بازاری ایدهآل تبدیل شود
و شرایط مناسبی داشته باشد .در حقیقت آنها با ارائه چنین روشهایی
سعی میکنند شرایط را برای مصرفکننده تسهیل کنند تا امکان
رشد مصرفگرایی را به وجود بیاورند .اما ما در حال حاضر به این مسیر
نرسیدهایم .البته میتوانیم شرکتهایی در این زمینه داشته باشیم و
داشتن آنها منعی ندارد و میتوانند در زمینههایی هم موفق باشند اما از
آنجایی که در حال حاضر وضعیت تولیدات صنعتی کشور ما بهگونهای
نشده است که بخواهیم مصرفگرایی را تبلیغ کنیم و آن را توسعه و
رشــد بدهیم ،رفتن به دنبال این سیاست و توسعه چنین سیاستی
خیلی برای شرایط و ســاختار اجتماعی ما نمیتواند مفید باشد .ما
هنگامیباید به این ســمت حرکت کنیم که تولیداتمان در صحنه
28
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جهانی قابل رقابت باشند و بتوانند در بازارهای جهانی بازاری برای خود
پیدا کنند .اگر این گونه فضایی را ایجاد کردیم و تولید ناخالص ملی
کشور نیز به رشد قابل توجهی رسید آن وقت نیاز داریم که خودمان
هم به عنوان یک کشور نسبتا پرجمعیت در منطقه به این مسئله و
به این روش کسب و کار توجه کنیم تا ارائه خدمات و سرویسدهی
به مصرفکننده را با روشهای ســادهتری به وجود بیاوریم و از رفت
و آمد و هزینه اضافی او جلوگیری و مصرفکننده را به استفاده از این
روشها ترغیب کنیم.
Áیعنی شما راهاندازی این نوع کسب و کار را مفید نمیدانید؟
Á

معتقدم که در حال حاضر ،شــرایط راهاندازی این نوع کســب و
کار را به شیوهای که در حال گســترش است نداریم ،محصوالت ما
در بازارهای جهانی قادر به رقابت نیستند و مصرفکننده داخلی نیز
چندان با رضایت و رغبت کاالهای داخلی را مصرف نمیکند؛ البته اگر
کاالهای تولید داخل را خریداری کند .علت این عدم تمایل به مصرف
کاالهای داخلی نیز نبود کیفت قابل قبول و استانداردی است که ما
هنوز نسبت به آن بیتوجه هستیم .ساختار اداری ما نیز در این زمینه،
مسائل و مشکالت زیادی دارد ،هنوز اداره استاندارد ما قادر به کنترل
همهمحصوالتیکهدرکشورتولیدمیشود،نیست.مهراستانداردروی
محصوالت هست اما کنترلی بر آن وجود ندارد .سازمانهای دیگر نیز
در این میان باید با اشراف داشتن بر ساختار مناسب تولید ،تولیدکننده
را در ارائه محصوالت خود با پایین آوردن قیمت تمامشده و در کنار آن
رعایت تمام ضوابط تولید یاری کنند تا تولید ما نیز بتواند در بازارهای
جهانی حضور داشته باشد .اما در حال حاضر ،ساختار اداری ما نه برای
تولید مناسب ،شکل خوبی دارد و نه برای مصرف .مادامکه این مراحل
را طی نکنیم و نتوانیم با ســازماندهی مناسب مشکالت را از پیش
رو برداریم و تنها به دنبال راهاندازی برخی مکانیسمهایی باشیم که
کشورهایتوسعهیافتهازآناستفادهمیکنندوصرفاچشمبستهتقلید
کنیم ،نمیتوانیم به ساختار اقتصادی کشور کمک کنیم .در شرایط
فعلی اگر قرار است از کاری الگوبرداری کنیم  ،این الگوبرداری باید به
نحوی انجام شود که ساختارهای اقتصادی ما را بهتر و آن را تسهیل
کند .ما باید به ســمتی برویم که تولید ناخالص ملی باال و بهرهوری
مناسبی داشته باشیم و بعد در کنار این موضوع ،بدیهی است که اصل
ی که ما
بر مشتریمداری و رعایت حقوق مصرفکننده است .هنگام 
هنوز به این حداقلها دسترسی پیدا نکردهایم اما بخواهیم به سراغ دور
زدن مسیر برویم و جلوتر حرکت کنیم ،مثل دونده ماراتنی خواهیم
بود که بهجای اینکه تمام مسیر مسابقه را بدود ،وسط راه از دوچرخه
استفاده کند ،میانبر بزند و جلو بیفتد؛ بدیهی است که داوران جلوی
او را میگیرند و او از مسابقه اوت خواهد شد .پس ما به لحاظ رفتاری
باید به سراغ مکانیسمهایی برویم که بتوانیم مرحله به مرحله کار را

اگر دولت ما قرار بود از کسب و کار جدید اینترنتی استقبال کند که ما کشور جهان سومینبودیم.
حرف من این است که باید به کسانی که در حوزه کسب و کار جدید اینترنتی فعالیت میکنند ،ایده داد و
آنها را تشویق کرد که سرمایههای فکری خود را در جایی به کار گیرند که برای اقتصاد ،مفید باشد.

پیش ببریم و تواناییها و قدرت خود را با ایجاد ساختارهای مناسب باال
ببریم .اگر به این مرحله رسیدیم ،بدیهی است که این ابزارهای جدید
نیز میتوانند در نهایت مفید واقع شوند و کاربرد خود را داشته باشد.
Áبه وضعیت صنعتی و ساختاری کشــور و ضعفها آن اشاره
Á
کردید .به نظر میرسد بسیاری از کسب و کارهای مجازی که راه
میافتند در حوزه خرید و فروش و ارائه خدمات فعالیت دارند،
در حقیقت بهجای ایجاد مغازه واقعی در خیابانهای شهر ،آن
را در فضای مجازی ایجاد میکننــد .جنس ایرانی هم عرضه
میشود اما خب ،اجناس خارجی نیز برای فروش هست .برخی
نیز خدمات خود را در قالب مجازی عرضه میکنند و به شرکت
تبدیل شدهاند و موفق هم بودهاند و جامعه از آنها استقبال کرده
اســت .در حقیقت فضایی واقعی را که وجود داشته به فضای
مجازی بردهاند .باز هم ارزیابی شما از فعالیت این دسته از کسب
و کارهای اینترنتی به عنوان کسب و کار ،مثبت نیست و آیا به
عقیده شما شیوه کار آنها نمیتوانند جایگزین شیوه کسب و
کار سنتی شود؟

خیر ،به عقیده من خوب نیستند و در حال حاضر شیوه کسب
و کار آنها نمیتواند جایگزین شــیوه کسب و کار سنتی شود؛ تنها
اتفاقی که میافتد این است که در حال تشویق مصرفگرایی برای
قشر خاصی از جامعه هستیم.
Áحتی در بخش خدمات ،که فروش کاال را نیز تبلیغ نمیکنند؟
Á

بله ،چون اول باید بگوییم که سهم در اقتصاد از بخش کشاورزی،
از بخش صنعت ،معدن ،نفت و گاز چیست و بعد به خدمات برسیم .در
خدمات باید بگوییم که در ساختار اقتصادی کدام بخش از خدمات،

ســاختار اقتصادی ما را رونق میدهد ،آن بخش از خدمات برای ما
اولویت است .یعنی ما بخشــی از خدمات را باید تشویق و تسهیل و
کمک کنیم که به واقع در ساختار صنعتی و تولید ما میتواند موثر
باشد و قیمت تمامشده را پایین بیاورد تا ما بتوانیم واقعا وارد یک رقابت
سالم شویم .هنگامیاین بخش از خدماتی که شما به آن اشاره کردید،
میتواند مفید باشد که واقعا ما مراحل قبلی خدمات را کامال طی کرده
باشیم .به عنوان مثال سیستم بانکداری و سیستمهای حمل و نقل نیز
خدمات هستند؛ آیا توانستهایم این بخشها را به نحو مطلوب به سمت
اینکه مدرن و بهروز باشند ببریم؟ آیا در بخش گمرک توانستهایم از
شبکه مجازی به نحو مطلوب اســتفاده کنیم؟ وقتی ما میخواهیم
بخش فروش و مصرف را به ســمتی ببریم که از شبکههای مجازی
استفاده کنیم آیا نمیشود کاالهای ما از آن طرف دنیا که بار میشود،
از طریق فورواردر به کشتی ،از کشتی به بندر و بندر هم تعرفه را اعمال
کند و اصال خریدار ما وارد گمرک نشود و ببینیم همان کاری که در آن
طرف دنیا در حال انجام است ،در کشور ما نیز در حال انجام است و 72
ساعته یا حداکثر ظرف  4روز یعنی  100ساعته شاهد ترخیص کاال از
گمرک باشیم؟ اگر قرار است که واقعا شبکههای مجازی به ما کمک
کنند چرا با استفاده از این شبکهها به این بخشها کمک نکنیم؟ یا در
بخش بانکداری ،اگر شما اعتبارات اسنادی خود را در بانکی استاندارد
باز کنید  48ساعته این اعتبار برای شما باز میشود اما همین کار را
اگر به هریک از بانکهای ایرانی بسپارید ،فارغ از بحثهای تحریم،
کوتاهترین زمان برای گشایش اعتبارات اسنادی ،دو هفته است .پس
در بخش خدمات وقتی تا این حد مشکل داریم ،به نظر میرسد بخش
انفورماتیک باید به فکر راهانــدازی «ای بانکینگ» و «ای کامرس»

در حال حاضر،
شرایط راهاندازی
این نوع کسب و کار
را به شیوهای که در
حال گسترش است
نداریم ،محصوالت
ما در بازارهای
جهانی قادر به
رقابتنیستند
و مصرفکننده
داخلی نیز چندان
با رضایت و رغبت
کاالهای داخلی را
مصرفنمیکند؛
البته اگر کاالهای
تولید داخل را
خریداری کند
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راهربد

مادامکه
مراحل را طی
نکنیمونتوانیم
با سازماندهی
مناسب مشکالت را
از پیش رو برداریم
و تنها به دنبال
راهاندازی برخی
مکانیسمهایی
باشیمکه
کشورهای
توسعهیافته از آن
استفاده میکنند و
صرفاچشمبسته
تقلیدکنیم،
نمیتوانیمبه
ساختار اقتصادی
کشورکمککنیم

باشد ،در صورتی که در حال حاضر میبینیم این نوع کسب و کارهای
جدید بیشتر در بخش مصرف ،راهاندازی میشود در حالی که اصال نیاز
فعلی اقتصاد ما نیست ،هرچند که ممکن است نیاز جامعه باشد .اگر
قرار است ما واقعا شبکههای مجازی را رشد دهیم و این شبکه مجازی
خدمترسانیبکند،بهتراستاینرشددربخشهاییکهمشکلامروز
اقتصاد ماست و ضعفهای آن موجب باالرفتن قیمت تمامشده تولید
میشود ،انجام شود و ما نیز این نوع رشد را تشویق کنیم .اما این روزها
شاهد گسترش این نوع کسب و کارها در بخشهایی هستیم که نه
نیاز اقتصاد ما هستند و نه برای آن مفیدند .به نظر میرسد ما در حال
تشویق مصرفکنندگان هستیم و در بیشتر موارد نیز کاالی خارجی
به آنها عرضه میکنیم .چرا این نوع سرویس را در کشور رایج کنند و
رونق بدهند فقط به این دلیل که برخی استفاده ببرند؟ اگر کسی توان
انجام چنین کاری را دارد ،نباید این توان را در بخشهای دیگری که
اقتصاد ایران به آن محتاج است ،مصرف کند؟

آیندهکشورهستیمبایدبهدنبالایجادمشاغلیباشیمکهآیندهاقتصاد
کشور را پایدار و برای جامعه  80میلیون نفری ،بهرهوری ایجاد کند.
تولید ناخالص ملی کشور ما با  80میلیون جمعیت از سوئد  9میلیون
نفری کمتر است ،چرا؟ اگر نمیتوانیم کاری کنیم نباید اینگونه کاری
را هم انجام دهیم؛ ما باید برای آینده کشور فکری کنیم .هر نیرویی در
این جامعه اگر بخواهد فعالیت کند باید منافع ملی را نیز در ذهن خود
داشته باشد .منافع روزمره خودمان نمیتواند مشکل ملی ما را حل
کند .کسی که این سبک را ایجاد میکند نشان میدهد که این توان
را دارد پس باید ظرفیت خود را در مسیری قرار دهد که به ساختار و
اقتصاد کشور کمک کند .بسیاری از مردم ما به عنوان مثال میگویند
قیمت خودرویی که از چین وارد کشور میشود ،ارزانتر از خودروی
ساخت داخل اســت .چرا ما از این مینالیم که بازار ما انبار کاالهای
چینی شده است؟ پس یا نباید بنالیم یا اگر شبکههای مجازی را به
فروش این نوع کاالها ترغیب میکنیم دیگر نباید گالیه و انتقاد کنیم.
اگر انتقاد میکنیم پس باید تمام مسیرها را به سمت اصالح ساختار
پیش ببریم تا اقتصاد کشور پیشرفت کند .اگر به پیشرفت رسیدیم،
ممکن است ما نیز در  10ســال آینده به ایجاد این شبکهها نیازمند
شویم ،ولی امروز خیر.

اگر دولت ما قرار بود از این نوع کارها استقبال کند که ما کشور جهان
سومینبودیم .حرف من این است که باید به کسانی که در حوزه کسب
و کار جدید اینترنتی فعالیت میکنند ،ایده داد و آنها را تشویق کرد که
سرمایههای فکری خود را در جایی به کار گیرند که برای اقتصاد ،مفید
باشد .باید به نیروهای خوشفکرمان بگوییم که اگر میخواهید از این
فضا خارج شوید ،ادامه مسیر فعلی ،شما را به مقصد و نتیجه نمیرساند.
شاید مسائل امروز شما را حلکند اما مسائل فردا و سالهای دیگر را
حل نمیکند .برای فرزندانتان راهکاری به وجود نمیآورد .باید آنها را
تشــویق کرد که توانمندیهای خود را در این حوزه به سیستم ارائه
دهند و سیستم را زیر فشــار بگذارند تا از آنها استفاده کند نه اینکه
توانایی خود را به مسیر انحرافی ببرند .اگر کشور ما در حال حاضر کشور
تولیدکنندهای بود که به عنوان مثال دو برابر ترکیه صادرات داشت،
باید مصرفکننده داخلی را تشــویق میکردیم که کاالی داخلی را
بیشتر مصرف کند و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید میگفتیم همین
فروشگاههای مجازی راهاندازی شوند تا مردم به سریعترین روش و
ارزانترین قیمت بتوانند جنس را خریداری کنند .اما در حال حاضر
مصرفکننده کاالها و خدمات فروشگاههای اینچنینی چهکسانی
هستند؟طبقهنیمهمرفهوروبهباالیجامعه.ازطرفدیگر،برایاینکه
ایننوعفروشگاههابتوانندکاالبهمصرفکنندگانخودبرسانند،کاالی
خارجی عرضه میکنند ،چون این طبقه ،تمایلی به خرید کاالی ایرانی
ندارد .بحث من این است که نیروی خوشفکر و نیرویی که توانایی
ایجاد شبکههای مجازی را دارد بهجای اینکه در خدمت اقتصاد و در
خدمت صنعت کشورمان قرار گیرد ،به سمت آسانترین کار که امروز
برای او پول و درآمد ایجاد میکند رفته و بعضا هم میتواند موفق باشد.

اقتصادماصددرصددولتینیست.مثالهمهبانکهاوبیمههادولتی
نیستند .پس میشود در مرحله اول روی شبکههای این نوع بانکها و
بیمهها و سایر سازمانهایی که خصوصی هستند ،کار کرد.

Áآیا شما فکر نمیکنید که دلیل عدم استقبال جوانان ما از فعالیت
Á
در زمینههایی که به آن اشاره کردید ،دخالت شدید دولت در
بخشهای ساختاری کشور بهخصوص اقتصاد است؟ دولت نفوذ
زیادی در ساختارهایی مانند بانک و گمرک دارد و همین موضوع
موجب میشود که امکان فعالیت کمتری در این حوزهها برای
سایرین وجود داشته باشد.

Áبرخی معتقدند که راهاندازی این نوع کســب و کار میتواند
Á
اشتغالزایی باالیی به همراه داشته باشد و این موضوع یکی از
مزایای آن محسوب میشود.

ایجاد این نوع کسب و کار با رویکرد فعلی ،شغل نیست .آن چیزی
که نمیتواند در کشور پایدار بماند شغل تلقی نمیشود .ما اگر نگران

30

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلویک ،آبان 1394

Áاین اصالح ساختار در اقتصاد دولتی ما چگونه باید انجام شود که
Á
این نیروها هم بتوانند از توان خود استفاده کنند؟

Áپس به عقیده شما کسانی که در این حوزه تبحر دارند ،بروند
Á
پیشنهادهای خود را به شرکتهای خصوصی ارائه کنند؟

بله ،چــرا باید تواناییهای خــود را با کپیبــرداری از طرحهای
کشورهای توسعهیافته و در سادهترین راه ممکن استفاده کنند؟ اگر
میخواهیم کپیبرداری کنیم چرا از شبکه بانکداری اروپا کپیبرداری
نکنیم؟ ببینیم آنها در سیســتم بانکی خود چه کردهاند بعد همان
را به سیســتم بانکی خود ارائه دهیم .بیایند بــه بانکها بگویند ما
سیستم بانکداری نوینی به شما ارائه میدهیم .چرا مشتری بانک را
مشــتری نمیدانند؟ بیایند کاری کنند به جای اینکه مردم هر روز
به شــعبه مراجعه کنند ،از این کار بینیاز شوند .آنقدر این سیستم
را سادهسازی کنند که همه به سمت استفاده از آن بروند .اگر امروز
به شعبههای بانکها مراجعه کنید میبینید که قشر تحصیلکرده
مسلط به رایانه هم به بانک مراجعه میکند چون بانکهای ما بسیاری
از سرویسها را به صورت اینترنتی ارائه نمیکنند .ما هنوز در ابتدای
بانکداری الکترونیک حتی در حوزه بانکهای خصوصی هســتیم،
دلیلش هم ساده است :ما بانکهای خصوصی را از دل بانکهای دولتی
ایجاد کردیم .ممکن است بانک جدیدی ایجاد کرده باشیم .اسامی
زیادی هستند که بانکهای جدید محسوب میشوند اما نیروهای این
بانکها چه کسانی هستند؟ همان نیروهای بانکهای دولتی قبلی.
اعضای هیات مدیره بیشتر بانکهای جدید کارمندان ارشد بازنشسته
همان بانکهای دولتی هســتند که به این بانکها آمدهاند و ما یک
سیســتم جدید خلق نکردهایم .حاال نیروهایی که ظرفیت کارهای
دنیای مجــازی را دارند ،میتوانند به صاحبان ایــن کارها ایده ارائه
کنند .به جای مشتریان کاال این خدمات را برای مشتریان بانک فراهم
کنند تا بدون مراجعه به شعبه بتوانند کار خود را انجام دهند .اگر این
اتفاق بیفتد چقدر از حمل و نقل و ترافیک خیابانها کم میشود؟ ما

نمیشود وقتی هیچجای مسابقه را ندویدهایم فقط قسمت آخر مسابقه را بدویم .مگر در سال ،1975
 80درصد اقتصاد مالزی دولتی نبود ،چه اتفاقی افتاده که توانستد پلهپله خود را تغییر دهند؟ پس ما باید
ببینیم که ضعف و اشکال کجاست ،باید ببینیم از کجا و با چه روشهایی شروع کنیم و همچنین باید از
ظرفیتهای این کشور در حوزه شبکههای مجازی نیز بهدرستی استفاده کنیم.

وقتی باید به دنبال ایجاد شبکههایی اینچنینی که این روزها در حال
گسترده شدن هستند ،باشیم که در بخشهای دیگر اقتصادمان این
نیاز وجود نداشته باشد .ما باید از ابتدای ماراتن بدویم .نمیشود وقتی
هیچجای مسابقه را ندویدهایم فقط قسمت آخر مسابقه را بدویم .مگر
در سال  80 ،1975درصد اقتصاد مالزی دولتی نبود ،چه اتفاقی افتاده
که توانستد پلهپله خود را تغییر دهند؟ پس ما باید ببینیم که ضعف و
اشکال کجاست ،باید ببینیم از کجا و با چه روشهایی شروع کنیم و
همچنین باید از ظرفیتهای این کشور در حوزه شبکههای مجازی
نیز بهدرستی استفاده کنیم.
Áخب شما به ضعفها اشاره کردید ،نکته اینجاست که در حال
Á
حاضر ظرفیت ایجاد این نوع شبکهها در کشور وجود دارد .به
عقیده شما چگونه میتوان از این ظرفیت بهدرستی استفاده
کرد؛ پیشنهاد شما چیست؟

اگر بانکداری ما خودش به این نتیجه برسد که باید از این نیروها
استفاده کند و رسانهها هم به جای تشویق گرایش این نیروها به ایجاد
فروشگاه مجازی ،مسیر درست را تبلیغ کنند ،این نیروها میتوانند
تمام طول مسیر ماراتن را بدوند اما چون به آنها راه نمیدهند مجبور
میشوند که مسیر را میانبر بزنند و فقط آخر مسابقه را بدوند .حاال
واقعا چقدر ما در رسانههای خود از سیستم بانکداری انتقاد میکنیم؟
اولین کار این است که باید به بانکداران خصوصی گوشزد کنیم که
شما نباید مانند بانک دولتی ،مردم را در شعبهها بهصف کنید .پس
خالقیت شــما در خدمت به جامعه اقتصادی ایران کجاست؟ چرا از
پتانسیلهای موجود استفاده نمیکنید و کماکان از همان روشهای
بانکداری سنتی بهره میبرید؟
Áبه عنوان مثال همین سیســتم بانکی ایران که به آن اشاره
Á
میکنید ،داعیه الکترونیک شدن دارد.

این طور نیست .فقط کافی است که مقایسه کنیم .بانکداری ایران
براساس گزارش بانک جهانی بعد از یمن از آخر ،اول است .یعنی همه
کشورهای حوزه شمال افریقا و کشــورهای منطقه خاورمیانه از ما
جلوتر هستند .چه دلیلی دارد بانکهای اردن از ما جلوتر باشند؟ چرا
ما انتقاد نمیکنیم و نیروهایی را که توانایی ایجاد سیستم در شبکه
مجازی اقتصاد را دارند به جای هدایت در مسیر درست به فعالیت در
شیوهای که سادهترین راه است و اصال در شرایط فعلی نیاز اقتصاد و
جامعه نیست تشویق میکنیم؟ کسب و کار اینترنتی به شیوه فعلی،
باید زمانی در جامعه ایجاد شود که نیاز کل جامعه باشد و نهتنها نیاز
یک طبقه از جامعه .تا زمانی که «وقت» برای مردم جامعه ارزش پیدا
نکند این نوع کسب و کار« ،لوکس» خواهد بود .در جامعهای که بانک
جهانی میگوید افراد آن از هشت ساعت کار ،فقط  35دقیقه را کار
میکنند ،دارد وقت تلف میشــود .پس در این جامعه ،ایجاد کسب
و کار اینترنتی ،کاری لوکس محسوب میشــود .راهاندازی این نوع
کسب و کار مربوط به موقعی است که فرد احساس کند از وقت خود
بهترین استفاده را میکند و حیف است که برای خرید یک کاال وقت
تلف کند .در این شرایط باید امکاناتی باشد که فرد بتواند این خواسته
خود را سریع برطرف کند .اول صحبت گفتم ما در جهان سوم زندگی
میکنیم و فقط به جهان اول نگاه و از آن تقلید میکنیم .آنها به دالیل
مشخصی به اینجا رسیدهاند .آمار بانک جهانی میگوید امروز در ژاپن
از  8ساعت  7.5ساعت کار انجام میشود .راهاندازی این قبیل شبکهها
الزمه جامعهای مانند ژاپن است ،اما برای ما که تا این حد ،وقت برایمان
بیارزش است راهاندازی این کسب و کارها فایدهای ندارد و بیتوجهی

کسانی که باید این نیروها را استفاده کنند ،موجب میشود که این
ظرفیت به مسیری برود که فعال اصال نیازی به آن نیست.
Áدلیل تمایل بسیاری از جوانان به راهاندازی این نوع کسب و کار
Á
را چه میدانید؟ به رغم انتقاداتی که شما مطرح کردید ،اشخاص
زیادی تمایل به راهاندازی این نوع کسب و کار دارند.

زمانی هســت که بانکداری الکترونیک ما کامل است ،سیستم اخذ
مالیات در کشور رایانهای است ،فروشگاهها ،گمرک و هرجایی که فکرش را
بکنید رایانهای است و امکان انجام هر کاری با استفاده از اینترنت مهیاست؛
در چنین جامعه مدرنیزهای این نیروها مجبور هستند به کسب و کارهای
اینترنتی بپردازند اما در جامعه فعلی ،این افراد از روی ناچاری و نه از روی
اختیار به این سمت میروند ،چراکه زمینههای فعالیت دیگر را برای آنها
به وجود نیاوردهاند .آنها پتانسیل و خالقیت طراحی سیستم را دارند ولی
وقتی بانک و شبکههای فروشگاهی و کسانی که باید ،استفاده نمیکنند،
این نیرو برای اینکه درآمدی داشته باشد ،مجبور است که به سمت این
کسب و کار برود .این وظیفه سرمایهداران و فعاالن اقتصادی است که فکر
کنند این نیروها به بطالت میروند .اتفاقا این مسئله اخطار خوب نیست
بلکه اخطار بدی است که همه باید به آن توجه کنند.
Áممکن است در این بخش هم فساد ایجاد شود ،برخی معتقدند
Á
نظارت چندانی بر این نوع فعالیتها نیست؟

اگر فسادی هم در این بخش ایجاد شود مثل بقیه بخشهاست .مگر
بقیه بخشها در کشور ما سالم کار میکنند که نگران فساد این بخش
باشیم؟ اصل موضوع مهم است .ما میگوییم نزدیک 35درصد جامعه
ما بین  15تا  45سال سن دارند .این قشر قابل توجهی از جامعه است.
برای اینها میخواهیم چه کنیم؟ وقتی میگوییم ساالنه یک میلیون
فارغالتحصیل داریم ،این به چه معناست؟  80درصد این افراد ،ادامه
تحصیل نمیدهند و قصد ورود به بازار کار دارند .بازار کار کجاست؟
پس به این سمت میروند .به نظر من ،کسی مقصر است که این بستر
را فراهم نمیکند نه خود این فرد .اگر امروز ،بنا به نیاز جامعه بگوییم
سازمان مالیاتی ،بانکها و بیمه و گمرک و بقیه سازمانها از ظرفیت
این نیروها برای ایجاد شبکه مجازی استفاده کنند ،با کمبود نیرو هم
مواجه میشویم .ما کشور توسعهیافته نیستیم که بگوییم همه کارها
را انجام دادهایم حاال با این نیروها چه کنیم؟ پس این نیروها به دلیل
اینکه ما زیرساختهای الزم را در سایر بخشها به وجود نیاوردهایم و
بسترسازی الزم را نکردهایم ،پتانسیل خود را در این نوع کارها صرف
میکنند و به نظرم نباید این کار را تشویق کرد که رونق داده شود.

کسب و کار
اینترنتیبهشیوه
فعلی ،باید زمانی
در جامعه ایجاد
شود که نیاز کل
جامعه باشد و
نهتنها نیاز یک
طبقه از جامعه؛ تا
زمانی که «وقت»
برای مردم جامعه
ارزش پیدا نکند
این نوع کسب
و کار« ،لوکس»
خواهد بود

Áاز سازم انهای دولتی و ضرورت استقبال آنها از این نیروها برای
Á
الکترونیک کردن کارهایشان صحبت کردید ،آیا این ترس وجود
ندارد که کارمندان این سازمانها ورود این افراد و الکترونیک
شدن سیستم را بیکار شدن خود تلقی و در مقابل این نوع تغییر،
مقاومت کنند؟

خیر ،این خطر برای کشوری وجود دارد که سیاستهای استفاده از
نیروی انسانی در مکانیسم کاریاش تدوین شده است .در کشورهایی
مانند چین و هند عمدا از نیروی یدی استفاده میکنند چون نیروی
کار زیاد است و میخواهند نیرو بیکار نباشد .اینجا ما از سر ندانمکاری،
این گونه کار میکنیم و عقالنیت سیستماتیکی در کار نیست .بنابراین
باید گفت که در کشــور ما این خطر اصال در حال حاضر وجود ندارد
چرا که بستر جامعه ما برای این مقدار جمعیت ،جای کار دارد و این ما
هستیم که نمیتوانیم خلق سیستم کنیم و از آنها استفاده کنیم؛ که
باید فکری برای این موضوع بکنیم.
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راهربد
توگو با «آیندهنگر» از کسبوکارهای نوین میگوید:
موسی غنینژاد در گف 

دولت وارد بازی استارتآپها نشود

دخالتهای دولت معموال به بهانه حمایت انجام شده و همیشه به زیان اقتصاد و بخش خصوصی تمام شده است
دهد که پیشرفت این نوع کسب و کار را در کشور کند کند؟

مریم موسیپور
همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و مدرنیزه شدن ،شیوههای کسب و کار هم در حال مدرن شدن
است ،از جمله اینکه نسخه اینترنتی بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی در کشورهای توسعهیافته
راهاندازی شده است و حاال همزمان با گسترش استفاده از اینترنت در کشور ،شاهد توسعه و گسترش
این نوع کسب و کارها در ایران هستیم و از آنجا که تعداد کاربران اینترنت در کشور در حال افزایش است
میتوان انتظار داشت که این روند رو به رشد ،شتاب بیشتری گیرد .موسی غنینژاد ،عضو هیات علمی
دانشگاه صنعت نفت به عنوان یک اقتصاددان دید مثبتی به گسترش این نوع کسب و کارها در ایران دارد؛
او ورود استارتآپهایی را که این روزها بر پایه آیتی و تکنولوژی در حال شکل گرفتن هستند به بازار
اقتصادی کشور مفید میداند« :من این موضوع را مثبت میدانم و معتقدم این ورود میتواند به بهبود وضعیت
اقتصاد کشور کمک زیادی کند ».او که به وجود آمدن و گسترش این نوع کسب و کارها در کشور را پدیدهای
خودجوش میداد از احتمال دخالت دولت در این حوزه همانند سایر حوزههای افتصادی ابراز نگرانی میکند
و در این زمینه هشدار میدهد« :بهتر است این هشدارها را از همین حاال بدهیم تا دولت وارد این مقوالت
نشود و مشکل دیگری به مشکالت اضافه نکند ».غنینژاد میگوید« :آنچه در ایران تاکنون اتفاق افتاده است
کوچک اما نویدبخش است و میتواند موج گستردهای از پیشرفت اقتصادی را در کشور ایجاد کند».

در کشورهای
پیشرفتهکسبو
کار های اینترنتی
در مراحل جلوتر
از ما به سر میبرد
و پیشرفت قابل
توجهیداشته
است .در ایران
نیز این موضوع
میتواند به مرور
زمان رخ دهد ،به
هر حال کاربرد
اینترنت در کشور
ما نیز در حال
افزایش است

Áاین روزها با گسترش نوعی کسب و کار در ایران بر پایه آیتی
Á
و تکنولوژیهای رایانهای مواجه هستیم ،کسب و کارهایی
که این روزها با عنوان اســتارتآپ وارد فضای کسب و کار
میشوند و با توجه به ایده مطرحشده خود میتوانند بعضا در
آینده به کمپانیهای بزرگی تبدیل شوند .نظر شما در خصوص
این نوع کسب و کار در ایران چیست؟

پدیده استارتآپها منحصر به ایران نیستند بلکه این نوع کسب
و کار این روزها در همه کشورها مطرح هستند و پدیده استارتآپ
یک یدیده جهانی محسوب میشود .راهاندازی آنها نیز بیشتر مرتبط
با پیشرفتهایی بوده که در بخشهای مربوط به آیتی و ارتباطات و
تکنولوژیهای اطالعاتی و کامپیوتری اتفاق افتاده است .در سالهای
اخیر این نوع کســب و کار در ایران نیز با اقبال مواجه شده است و
موفقیتهای زیادی را نیز در این حوزه شاهد بودیم .علت این موضوع
نیز به وجود نخبگانی در این حوزه بازمیگردد که ابتکارات خوبی
داشت ه و جذب این نوع کسب و کار شدهاند که این موضوع در مورد
حوزههاییمانند آیتی و تکنولوژیهای انفورماتیک چشمگیرتر
بوده است و موفقیتهای خوبی نیز به دست آوردهاند که میتواند
برای آینده کشور ،بسیار نویدبخش باشد .با این حال ترس من این
است که در این حوزه نیز مانند دیگر حوزهها ،دولت وارد شود و این
جریان پیشــرفت را که به صورت خودجوش به وجود آمده است،
متوقف کند .باید اندکی در این مورد نگران بود.
Áفکر میکنید دولت چه دخالتی ممکن است در این روند انجام
Á
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همان کارهایی که بیش از نیم قرن است در ایران انجام میدهند
و همیشه به زیان اقتصاد و بخش خصوصی تمام شده است .همان
مواردی که در مورد ســایر کسب و کارها در کشور اتفاق میافتد و
موجب گالیه بخش خصوصی میشود؛ از طوالنی کردن زمان اخذ
مجوزها تا تصمیمهایی که بهیکباره گرفته میشود و ضرر و زیان
زیادی را به فعاالن اقتصادی وارد میکند .این نوع کسب و کار نیز از
این موارد ،مصون نیست .نکتهای که در این مورد باید به آن توجه
کنیم ،این است که دخالتهای دولت معموال به بهانه حمایت انجام
میشود؛ اینکه میخواهند از حقوق فالن گروه حمایت کنند و این
نوع حرفهایی که گاه و بیگاه میشنویم؛ بنابراین باید امیدوار باشیم
ک ه دولت قصد حمایت از این نوع کسب و کار را نکند و آنها را به حال
خودشان بگذارد که کار خودشان را انجام دهند .فکر میکنم بهتر
است این هشدارها را از همین حاال بدهیم تا دولت وارد این مقوالت
نشود و مشکل دیگری به مشکالت اضافه نکند.
Áآیا گســترش استارتآپها در کشــور و افزایش تمایل به
Á
راهاندازی این نوع از کسب و کارها را میتوان نشانهای از نوین
شدن اقتصاد کشور دانست و اینکه مدلهای اقتصاد ما در
حال نزدیک شــدن به مدلهای اقتصاد جهانی است و باید
بهزودی شاهد تغییر و تحوالتی در آن باشیم؟

در کل میتوان زیاد شــدن این نوع کسب و کارها را نویدبخش
دانست اما باید توجه کنیم که اینها در شرایط فعلی در یک سطح
بسیار کوچک فعالیت میکنند و از اکنون نمیتوان انتظار داشت که
این نوع کسب و کار بتواند واقعا گره بزرگی از اقتصاد ایران باز کند و ما
شاهد تغییر و تحوالتی در این حوزه باشیم .به عقیده من باید مدت
بیشتری را برای مشاهده تغییر و تحوالت نشاتگرفته از فعالیت آنها
در اقتصاد ایران صرف کرد .در حقیقت گسترش این نوع کسب و کار
میتواند بر آنچه که شما گفتید تاثیرگذار باشد اما نه در این سطح
کوچکی که در حال حاضر در ایران راهاندازی شده است.
Áآیا فکر نمیکنید ممکن است که ما در آینده نهچندان دور با
Á
نسل جدیدی از ثروتمندان روبهرو شویم که با فعالیت در این
کسب و کار ثروت خود را به دست آوردهاند و بعد از آن بتوانند
با استفاده از سرمایه خود در بخشهای دیگری از اقتصاد ما
نیز تاثیرگذار باشند؟

چرا ،میتوانند؛ دقیقا یکی از ویژگیهای استارتآپ این است که
صاحبان ایده ناب و افراد مبتکر بدون نیاز به سرمایه اولیه هنگفت
میتوانند کار خود را آغاز کنند و معموال هم کار به این صورت است
که وقتی استارتآپ موفق میشود ،صاحب ایده ،آن را واگذار میکند
یا به بنگاههای بزرگی که در بازار وجود دارند میفروشد یا آن را در

معموال کار به این صورت است که وقتی استارتآپ موفق میشود ،صاحب ایده ،آن را واگذار
میکند یا به بنگاههای بزرگی که در بازار وجود دارند میفروشد یا آن را در بورس عرضه میکند و به
کار دیگری میپردازد

بورس عرضه میکند و به کار دیگری میپردازد .این
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد استارتآپهاست
که باعث جنب و جوش زیاد و البته نقل و انتقالهای
مالی در این حوزه میشــود .در ایران نیز میتواند
این اتفاق بیفتــد .ورود این نســل از ثروتمندان به
بخش اقتصاد کشور همانطور که شما به آن اشاره
کردید ،میتواند بر وضعیت اقتصادی ما تاثیرگذار
باشد .من این موضوع را مثبت میدانم و معتقدم این
ورود میتواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک
زیادی کند.

Áآیا ورود و گسترش استارتآپها را میتوانیم
Á
عامل تهدید انواع کسب و کار سنتی ارزیابی
کنیم؟ به عنوان مثال برخی از سایتهایی که
به عنوان اســتارتآپ کار خود را آغاز کردند
سایتهایی هســتند که بدون نیاز به فضای
فیزیکی ،کاال میفروشند و موفق نیز هستند.
آیا این موضوع تهدیدی برای کسب و کارهایی
محسوب نمیشود که به صورت سنتی فعالیت
میکنند و کار فروش خود را در مغازههایی واقعی در سطح
شهر انجام میدهند؟

مسلما به مرور زمان و با گسترش این نوع کسب و کار ،فضا برای
کسب و کارهای سنتی تنگ خواهد شد .این یک تهدید است اما
تهدیدیناشیازرقابتکهبدنیست.بایدبهاینموضوعتوجهکنیم
که اگر بنگاهی نتواند نوآوری کند و نیازهای جدیدتر مشتریان
را پاسخ دهد ،همیشه این خطر وجود دارد که بنگاههای جدید
بازار را در اختیار بگیرند و این نفس رقابت و یک عامل مهم برای
پیشرفت است .بنابراین موضوعی عادی به شمار میآید که بارها
در گذر تاریخ اقتصاد جهان شاهد آن بودهایم .پس نمیتوان جلوی
این نوع کسب و کارها را به بهانه اینکه تهدیدی برای بنگاههای
سنتی هستند ،گرفت .بنگاههای سنتی نیز باید خود را با شرایط
جدید تطبیق دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید مشتریان
خود باشند .نکته اینجاست که کسب و کارهای جدید ،جا را برای
کسی تنگ نمیکنند بلکه بازار را فراختر و بزرگتر میکنند .حال
در این میان ممکن است کیفیت خدماتشان بهتر باشد و بنگاههای
سنتی بخشی از مشــتریان خود را از دست بدهند .همیشه این
احتمال وجود دارد.
Áبه مزایای این نوع کسب و کار اشاره کردید ،آیا معایبی نیز در
Á
این نوع کسب و کار مشاهده میکنید که سدی برای گسترش
آن محسوب شود یا ایجادکننده مشکلی در این حوزه باشد؟

خیر ،من عیب و مشکلی در این شیوه کسب و کار نمیبینم .به هر
حال این نوع کسب و کار همانند کارآفرینی است که سابقا نیز بوده
است .گرچه شکل و شمایل آن جدید است اما ماهیتا پدیده جدیدی
نیست که نقاط ضعف خاص خود را داشته باشد .استارتآپ یکی
پدیده کارآفرینی در حوزه اقتصاد است .قبال هم همه شرکتهای
موفق که کار را از ابتدا شــروع کردهاند استارتآپ بودهاند و بعد به
شرکتهای بزرگ تبدیل شدهاند یا اینکه شغل و کارآفرینی خود را
واگذار کرده و فروختهاند .پدیدهای که حاال فراگیر شده و در همه دنیا
نیز راجع به آن صحبت میکنند به خاطر این است که این نوع کسب
و کار از طریق اقتصاد دانشبنیان یا اقتصاد انفورماتیک به جوانها

این امکان را داده است که صرفا با فکر خود یک بنگاه اقتصادی را
راهاندازی کنند و الزاما در شروع کار نیازمند سرمایه بزرگی نیستند
و این ویژگی مهمترین خصیصه این نوع از کســب و کار است .این
نوع کسب و کار مانند همهجای دنیا با ابتکار جوانان و به صورت یک
پدیده خودجوش به وجود میآید ،بنابراین احتمال اینکه زیانبخش
باشد وجود ندارد ،پس اگر نتوانند موفق باشند ،هزینه را خودشان
میپردازند .در حقیقت برخی وقت و انرژی میگذارند و فعالیتی را
آغاز میکنند ،یا موفق میشوند یا نه؛ از این رو زیانی متوجه دیگران
نمیشود .اگر موفق شوند ،هم برای خودشان خوب است هم برای کل
جامعه که از خدمات اینها برخوردار میشوند .ولی اگر نتوانند موفق
شوند هزینه بر عهده خودشان است ،پس تهدیدی برای وضعیت
اقتصاد جامعه نیستند .این نوع کسب و کار با اتکا به آیتی یک امکان
بسیار خوب و موثر است که نهتنها در ایران بلکه در همهجای دنیا
در حال رشد است.
Áآیا اتفاقی را کــه در ایران در حال وقوع اســت میتوان با
Á
کشورهای پیشرفته مقایسه کرد؟

آنچه در ایران تاکنون اتفاق افتاده است کوچک اما نویدبخش
است و میتواند موج گستردهای از پیشرفت اقتصادی را در کشور
ایجاد کند ،اما این امر بالقوه است؛ اینکه آیا در آینده این اتفاق خواهد
افتاد یا نه باید منتظر بود و دید .در کشورهای پیشرفته این نوع کسب
و کار در مراحل جلوتر از ما به ســر میبرد و پیشرفت قابل توجهی
داشته است .در ایران نیز این موضوع میتواند به مرور زمان رخ دهد،
به هر حال کاربرد اینترنت در کشور ما نیز در حال افزایش است و به
تبع آن ،میتوان انتظار گسترش این نوع کسب و کارها را نیز داشت.
در کشورهای توسعهیافته ،اســتفاده از تکنولوژیهای مبتنی بر
آیتی پیش از ما کاربرد یافته و همین موضوع موجب شده است که
بسیاری از کسب و کارها نیز بر این اساس شکل بگیرند .همانطور که
در ابتدای بحث اشاره کردم ،شرط توسعه و گسترش این نوع کسب و
کار ،عدم مانعتراشی در مقابل آنهاست به طوری که به هر نحو ،حتی
به عنوان حمایت نیز نباید به سراغ آنها رفت و جلوی آنها را گرفت تا
آنها بتوانند به مسیر خود ادامه دهند.

مسلما به مرور
زمان و با گسترش
این نوع کسب و
کار ،فضا برای
کسب و کارهای
سنتیتنگخواهد
شد؛ این یک تهدید
است اما تهدیدی
ناشی از رقابت که
بدنیست
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راهربد
توگو با «آیندهنگر» عنوان کرد:
علیاصغر سعیدی در گف 

راهپیشرفت استارتآپها

عوامل اجتماعي ميتوانند به موفقيت يك منطقه از فناوري آیتی و سرمايه فكري سرمايهگذاران اوليه بيشتر كمك كند
نازنین نیکآیین
همانند همیشه تاریخ ،کسب و کارها در حال پیشرفت هستند؛ تغییر از جوامع روستایی به شهری و تغییرات
فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن را شاید بتوان مهمترین و ملموسترین تغییرات در این حوزه دانست.
تغییراتی که موجب شد فرهنگی جدید با روابط اجتماعی جدید میان مردم شکل بگیرد چرا که جامعه
صنعتی ،چنین اقتضائاتی داشت و زندگی در شهرها و در خانههایی کوچکتر و با فاصله کمتر از هم نیز
میطلبید تا برخی تعاریف اجتماعی تا حد زیادی عوض شوند .اکنون و همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی
شاهد به وجود آمدن کسب و کارهایی جدید در فضای مجازی هستیم که استفاده از آن نیز اقتضائات خاص
خود را دارد و امکانات خاص خود را میطلبد .علیاصغر سعیدی ،جامعهشناس و مدیر گروه برنامهریزی و
رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،عوامل اقتصادی و اجتماعی را بر یکدیگر تاثیرگذار
میداند تا جایی که به عقیده او این تغییرات در ساختارهای اقتصادی میتواند تحوالت اجتماعی را نیز در
پی داشته باشد .او البته با اشاره به تحقیقی که در منطقهسیلیکون به عنوان نقطهای که کسب و کارش بر
ی آیتی شکل گرفته ،انجام شده است ،لزوم تشکیل شبكه روابط اجتماعي برای پیشرفت از سوی
پایه فناور 
توگوی «آیندهنگر» با او در زیر
استارتآپها و شرکتهای بر پایه فناوری را مورد تاکید قرار میدهد .گف 
میخوانید.

Áبسیاری عالقهمند به راهاندازی کسب و کارهایی هستند که تمام یا
Á
بخشی از آن وابسته به آیتی و فضای اینترنت است ،به نظر شما علت
اینهمه استقبال از این نوع کسب و کار در جامعه چیست؟

در حال حاضر،
ساختار اقتصاد از
اقتصاد كارخانهاي
به اقتصاد
دانشبنيانتغيير
كرده است و به
این ترتیب ،امكان
فعاليتهایبهتر
در كسب و كارهاي
وابسته به آیتی
فراهم شده است و
استقبالبيشتري
از آن ميشود
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كرد كه استارتآپها با وجود تمایل جوانان به راهاندازی این نوع کسب و
کار ،نيازهاي ديگري هم دارند كه اگر قانون تجارت اين موارد را نیز در نظر
بگيرد و سرمايهگذاران مالي نیز بتوانند در این حوزه ،مشاركت كنند توسعه
اين نوع كسب و كار بسيار بيشتر خواهد بود .درست است كه بسیاری سعی
میکنند با ارائه ایدههای نو و جدید در این حوزه كار را شروع كنند اما در ادامه
فعاليت براي بزرگ شدن خود نیازمند سرمایههای فيزيكي نیز هستند و
بدون آن ،نميتوانند كار را توسعه دهند تا به درآمد باالتر برسند .بنابراین به
نظر میرسد بايد راههاي كسب منابع مالي از راه مشاركت سرمايهگذار مالي،
بانكها يا بازار سرمايه برايشان فراهم شود .به عالوه آنها براي بزرگتر کردن
اين نوع كســب و كارها بايد با آموختن از اقتصاد نهادگرا و جامعهشناسي
اقتصادي اوال سازمان بوروكراتيك قابل انعطاف پديد آورند تا خود سازمان و
روابط بنگاهي مانع گسترش فعاليتهاي آيتي نشود .منظورم این است که
سرمايه فكري تنها يك عامل در كنار عامل حقوقي است اما اگر استارتآپها
نتوانند در منطقهاي كه در آن قرار ميگيرند ،براي پيشبرد خود شبكه روابط
اجتماعي خود را تشكيل دهند ،ممكن است نتوانند در فراز و نشيبهاي
حقوقي ،بانكي و مالي و سازماني به یکدیگر كمك كنند .به عبارت ديگر
نميتوان گفت سرمايه در اين نوع كســب و كار كم است بلكه بهتر است
بگوييم سرمايه فكري و ايده ،خودش سرمايه است .اين ايده است که تبديل
به سرمايه فيزيكي ميشود .استارتآپهاي اوليه در دهه  ٩٠ميالدي در
امريكا و اروپا بالفاصله بعد از شروع ،ســهام خود را به قيمت ارزان و حتي
مجاني عرضه و از بازار ،سرمايه دريافت ميكردند.

در حال حاضر ،ساختار اقتصاد از اقتصاد كارخانهاي به اقتصاد دانشبنيان
تغيير كرده است و به این ترتیب ،امكان فعاليتهای بهتر در كسب و كارهاي
وابسته به آیتی فراهم شده است و استقبال بيشتري از آن ميشود .اين نوع
كسب و كارها ماهيتا با كسب و كارهاي اقتصاد كارخانهاي متفاوت است چرا
که این نوع از كسب و كار سرمايه فيزيكي كمتري ميخواهد اما سهم سرمايه
فكري و طراحي و ايده در آن بيشتر است .همچنین در اين سرمايهگذاريها
انتقال فناوري پيشرفته از كشــورهاي توسعهيافته به كشورهاي در حال
توسعه نسبت به اقتصاد فيزيكي بسيار سريعتر رخ ميدهد .مسئله ديگري
هم در حقيقت ميانبر زدن به راه توسعه است به اين معني كه بر اثر گسترش
اين نوع فعاليتها احتماال ميتوان توسعه خطي را كنار گذاشت و به توسعه
مابعد صنعتي رسید حتي اگر در موقعيت توسعه ماقبل صنعتي واقع شده
باشیم؛ اين ماهيت توســعه دانشبنيان است .منظورم این است كه حتي
منطقهاي كه مناسبات ارضي و كشاورزي در آن حاكم است ،ميتواند به
توسعه فناوري پيشرفته برسد.

بله ميتوان گفت که اگر اين كسب و كارها بهدرستي سازماندهي شوند
اين اتفاق روند توسعه را دگرگون خواهد كرد به شرطي كه زيرساختهاي
الزم آن مثل زيرســاختهاي حقوقي اعم از حمايت قانوني از ايده و ثبت
مالكيت حقوقي مورد توجه قرار گيرد .ایجاد زيرساختهاي اقتصادي مانند
قرار گرفتن در منطقه اقتصادي با ایجاد تمام ملزومات و زيرســاختهاي
اجتماعي مانند تشكيل روابط غيررسمي و گسترش سرمايه اجتماعي در
ميان آنها و ایجاد زيرساختهاي سازماني ،موجب ایجاد تحول اجتماعی
خواهد شــد .در حقیقت عوامل اقتصادی و اجتماعی هــردو بر یکدیگر
تاثیرگذارند؛ به این معنا تغییرات بهوجودآمده و گســترش آن را میتوان
تحول اجتماعی دانست.

بله ظاهرا میتوان گفت که اين طور اســت .اين نوع كسب و كارها در
ی برای راهاندازی نياز دارند اما بايد توجه
ابتدا به سرمایه صفر یا سرمایه کم 

همانطور که اشاره کردم ،وجود زیرساختهاي حقوقي و تضمين حق
مالكيتفكريوايدهقطعااساسياست.بهعالوهشركتهاازنظرحقوقيبايد
بتوانند امكان راه انداختن شركت venture capitalرا فراهم كنند تا سرمايهگذار

Áمیتوان گفت که ســرمایه صفر یا ســرمایه کم برای راهاندازی
Á
استارتآپها تمایل جوانان برای راهاندازی این نوع کسب و کار را
افزایش داده است؟
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Áبه نظر شــما تغییر و تحوالتی که در حوزه اقتصادی به واسطه وارد
Á
شدن این نوع کسب و کارها به حوزه اقتصاد روی میدهد ،میتواند
منجر به تغییر و تحوالتی در جامعه نیز بشود؟

Áبه عقیده شما برای توسعه این نوع کسب و کارها در کشور وجود چه
Á
زیرساختهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

حق مالكيت فكري در کشور ما مانند حق مالكيت خصوصي نهادينه نشده است؛ منظور تحقق حقوقي است كه دارنده آن ميتواند هر
زمان كه بخواهد ديگران را از حق دسترسي به آنچه خود دارد ،محروم كند؛ اگرچه صاحب فکر اين كار را نميكند و درصدد بيشينهسازي
سرمایه خود است اما قانون بايد تا اين حد تضمين بدهد.

وارد این حوزه شدهاند ،چگونه بوده است؟

مادي در صورت نياز بتواند با سرمايه فكري كار كند .متاسفانه حق مالكيت
فكري در کشور ما مانند حق مالكيت خصوصي نهادينه نشده است منظور
تحقق حقوقي است كه دارنده آن ميتواند هر زمان كه بخواهد ديگران را از
حق دسترسي به آنچه خود دارد ،محروم كند .اگرچه صاحب فکر اين كار
را نميكند و درصدد بيشينهسازي است اما قانون بايد تا اين حد تضمين
بدهد .متاسفانه كسب و كارهاي كوچك در ايران بهتر رونق ميگيرند چون
زيرساختهاي حقوقي برای شركتهاي بزرگ فراهم نيست و ترس از ملي
شدن و مصادره در حافظه تاريخي جامعه ما جا دارد.
Áاستفادهکنندگان از اینترنت و آیتی در کشورمان بیشتر قشر جوان
Á
هستند و افراد قدیمیتر کمتر تمایل به استفاده از ابزارهای جدید
نشان میدهند ،به نظر شما این کسب و کارها چه تغییراتی در بین
استفادهکنندگان از اینترنت و افزایش تعداد آنها خواهد داشت؟

تغيير گرايش به استفاده از اینترنت و پس از آن بهرهمند شدن از این
نوع کسب و کارها از سوی بزرگساالن و سالمندان به نوع فناوري بستگي
دارد .اگر نوع فناوري ساده باشد بهتر ميتوانند آنها را جذب كند .استفاده از
اپليكيشنهاي پيچيده ،موانع اينترنتي مانند فيلتر و كندي اينترنت و نبود
اينترنت پرسرعت تمايل جوانان به استفاده از این ابزار را هم كم ميكند،
سالمندان که جای خود دارند .به هرحال هرچه خدمات ارائهشده در این
بخش ،استانداردتر شود استفاده از آن نیز بهصرفهتر خواهد شد و به تبع آن
استفادهکنندگان از اینترنت و تعداد آنها نیز افزایش خواهد یافت.
Áتعداد زیادی از این نوع کسب و کار در ایران راهاندازی شده و در حال
Á
افزایش نیز هست ،آیا میتوان گفت که در آیندهای نهچندان دور
بازارهای مجازی ،جای بازارهای سنتی را خواهند گرفت؟

تمام اينها بستگي به تغييرات در زيرساختها دارد که به آن اشاره کردم.
مثال اگر اينترنت پرسرعت نباشد واقعا چيزي پيشرفت نخواهد كرد و تحولی
هم رخ نخواهد داد .مردم تمايل دارند تا مثال از تلفن استفاده كنند اما استفاده
از برخي خدمات آيتي جايگزين خدمات رودررو نخواهد شد ،به عنوان مثال
باید بدانیم که خريد واقعي جاي خريد مجازي را نميگيرد بلكه مكمل این
نوع خرید خواهد شد .البته در برخي اقالم ممكن است اين كار صورت بگيرد
اما خريد واقعي در حقيقت خريد فراغتي است و تا حدي فرد پاساژگردي
ميكند نه خريد اقتصادي؛ همچنین در جامعه ايران انواع خريدار وجود دارد.
به عنوان مثال برخی دوست دارند فروشنده را از نزديك ببينند ،جنس را
لمس كنند و ابعاد آن را ببینند .در حقیقت طول ميكشد تا مردم به خريد
اقتصادي مجازي باور بياورند و کامال به این نوع خرید اعتماد كنند .هدف
مصرفكننده مدرن رسيدن به اطالعاتي است تا قيمتهاي واقعي را دريافت
كند و از يك طرف كسب و كارهاي مبتني بر اينترنت و آیتی اين مسئله را
محقق میکند اما این موضوع به این معنا نیست که دیگر خریداران انگیزهای
برای خرید فراغتی نخواهند داشت.
Áتجربیات کشورهای پیشرفته در این زمینه به لحاظ اینکه قبل از ما
Á

تجربه كشــورها و توجه به آن اهميت زيادي دارد و ميتوان از تجربه
ديگران استفاده كرد .مثال در آمريكا مناطق مختلفي هستند كه وارد اين
نوع كسب و كار شدهاند و منطقه سيليكونولي آمریکا در این حوزه از همهجا
پيشرفتهتر است .اتفاقا مطالعات انجامشده از ادبیــات منــاطق صــنعتی،
ســود زیــادی بــرده اســت ،مطالعــه آنــالی ساکســینیان بــه نــام
«مزیت منطقهای :فرهنگ و رقابت در منطقه سیلیکونولی و روت »١٢٨
نكات زيادي را به عنوان رمز پيشرفت عنوان کرد .در تـز كتاب ساكسينيان
پيشرفت اين مناطق با فناوري پيشرفته چندان بـه کـارآفرینی فـردی یـا
بنگـاه فـردی مربـــوط نیست ،بلکه بیشتر به ساخت اقتصاد منطقـهای
برمـیگـردد .به عبارت ديگر او ميخواهد بگويد كارآفريني ،جواني يا نياز
به سرمايهگذاري كم يا سرمايه به مثابه ايده همهچيز نيست و عوامل زياد
ديگري در موفقيت این نوع استارتآپها دخيل بوده است.
Áمواردی که به نظر شما باید مورد توجه قرار بگیرند ،کداماند؟
Á

بر اســاس مطالعهای که به آن اشــاره کردم ،دو منطقه روت  ١٢٨در
بوســتنوســیلیکونولــیهردوبــاحمایتدولتآمریکابرایتحقیقات
مربوط بـه جنـگ در اثنـای جنـگ دوم جهـانی ايجاد شدند .نخســت در
آنجـــا فقـــط رابطـــهای بـــین دولــت و دانشـــگاه وجود داشت ،اما
بعد از آن مورد سومیبه نام کسب و کار اضافه شد .تجارت و کـار ابتـدا در
روت  ١٢٨بهتـر از سـیلیکونولـی بـود ،امـا از اواخـر دهـه  ١٩٨٠از آن
خیلــیعقــبافتـاد.طبـقنظـرساکسـینیان،محققاينتحقيقدلیـل
مهـمآن،ایـناسـتکـهایـندومنطقـهازآغـازسـاختارهایاجتمـــاعی
متفـــاوتی داشـــتهاند .روت  ١٢٨منطقـــهای بـــود کـــه وی آن را
«بنگـــاهمســـتقلنظـــامصنعتی»مینامید.منطقهسیلیکو نولیراهم
یداد.درمنطقهروت ١٢٨بنگاهها
«منطقهغیرمتمرکزشبکهصنعتی»نامم 
از یکدیگر دور بودند .آنها میخواستند از یکدیگر مسـتقل باشـند و سلسله
مراتب سنتی خود را داشتند .تامین مالی آنها از طریق بانک بود .منظـور از
ورشکسـتگی،شکسـتشخصـیبـودوهـرکارمنـدیکـهشـرکتخـود
را عـوض مـیکـرد ،بایـد ریسـک تعقیـب قضایی را از سوي رئيس قبلي
به جان میخرید .اما در سـیلیکونولـی بنگـاههـا نزدیـک بـه هـم بودنـد
و تـا جـایی کـه ممکـن بـود از سازمان سلسله مراتبی اجتناب مـیشـد و
کارمنـدان اغلـب بعـد از کـار دور هـم جمـع مـیشـدند .سرمایه از طریق
تامینکنندههایمالیبهدستمیآمديعنيسرمای هدارانیکهقبالکارآفرین
بودنـد و اینک میخواستند فقط سهمیدر کار و تجارت داشـته باشـند.
کارمنـدان بـدون اینکـه در خطـر تعقیب قضایی باشند ،میتوانستند کار
خود را تغییر دهنـد و اغلـب کارآفرینـان قبـل از موفقیـت در کار ،یک یا دو
بـار شکسـت خـورده بودنـد كه به آنها کارآفرینـان احیـاشـده میگوید .و
همه اینها در کنار هم عملکرد موفقتری داشتند وقتی که به روابط اجتماعی
بین کارفرما و کارمندان و مسائلی از این دست توجه میشد .نظـر نهـایی
ساکســـینیان این است که دلیل اصلی موفقیت منطقه سیلیکونولی
را میتوان در نقشـــی دانسـت کـه شـــبکه غیررسمیدر منطقه بازی
میکرد .اینها همه عوامل اجتماعی است و اين تحقيق نشان داد كه عوامل
اجتماعي ميتوانند به موفقيت يك منطقه از فناوري آیتی و سرمايه فكري
سرمايهگذاران اوليه بيشتر كمك كنند و فعالیت استارتاپهای مبتنی بر
آیتی نیز همین گونه است و بنابراین باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
این تحقیقی اســت که عوامل پیشرفت منطقه سیلیکونولی را به عنوان
ی آیتی شکل گرفته بررسی کرده
منطقهای که کسب و کارش بر پایه فناور 
است ،پس به عقیده من میتوان از نتایج آن در این بخش در کشور خودمان
استفاده و به برخی نکات توجه کرد.

اگر كسب و كارهای
اینترنتیبهدرستي
سازماندهي
شوند اين اتفاق
روند توسعه را
دگرگون خواهد
كرد به شرطي كه
زيرساختهاي
الزم آن مثل
زيرساختهاي
حقوقي اعم از
حمايت قانوني از
ايده و ثبت مالكيت
حقوقي مورد
توجه قرار گيرد
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راهربد

استارتآپهاپولندارند
مشکل اصلی کسب و کارهای پرریسک در ایران ،نبود تشکیالتی برای تامین سرمایههای مخاطرهآمیز است

حسین عبده تبریزی

مشاور وزیر راه و شهرسازی
متخصص مسائل بازارهای مالی

اســتارتآپ را میتوان آغاز یک کارآفرینی معنی کرد .ایدهای
که پرورانده میشود تا به کسب و کاری توانمند مبدل شود و مسیر
تکامل را طی کند .استارتآپ میتواند در بستر اینترنت و دنیای
مجازی یا بازار فیزیکی و دنیای واقعی راهاندازی شود اما به هر حال
این کسب و کار نیز مانند هر کارآفرینی دیگری به یک نظام تامین
مالی نیاز دارد تا بتواند سرمایه الزم برای اجرای طرحهای خود را
تامین کند و مقدمات تبدیل آن به یک کسب و کار ادامهدار و قابل
رشد را آماده کند .در هر صورت ،به کسی عنوان کارآفرین اطالق
میشود که میتواند یک ایده را به یک کاسبی و کسب و کار تبدیل

کند اما فرآیند تبدیل ایده به کسب و کار اغلب بدون هزینه نیست.
در حال حاضر تشکیالتی مانند «صندوق نوآوری و شکوفایی»
در کشور وجود دارد اما این تشکیالت برای تامین مالی این حوزه از
کسب و کار کافی نیست و باید نهادهای مربوط به این حوزه ،معروف
به ویسی فرم که در زمینه «سرمایههای مخاطرهآمیز» فعال است،
شــکل بگیرد آن موقع میتوان گفت شرایط مناسب برای اینکه
حجم این شــرکتهای جدید و استارتآپها زیاد شود مهیا شده
اســت و پس از آن میتوانند در  GDPو تولید ناخالص ملی سهمی
داشته باشند.

کسبوکارهایاینترنتی،ناگزیرامامحدود
هرچه ساز و کار کنترل و نظارت کسب و کارهای اینترنتی بیشتر باشد ،فضا برای ادامه فعالیت این بخش،
اطمینانبخشتر و زمینه برای رونق و گسترش این کسب و کارها فراهمتر میشود

زهرا کریمی

اقتصاددان و کارشناس بازار کار
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دسترسی به اینترنت و فعالیت در دنیای مجازی در جامعه ما رو
به افزایش است؛ از یک سو همگام با مدرنیزه شدن جوامع ،بسیاری
از کارهایی که پیش از این به صورت فیزیکی انجام میشدند از طریق
دنیای وب انجام میشوند و از دیگر سو افراد اطالعات مورد نیاز خود
را ،بدون اتالف وقت از طریق اینترنت به دست میآورند .به همین
دلیل فضا بــرای اینکه از این ابزار نوین ،بــرای فعالیت اقتصادی
استفاده شود ،بسیار مثبت است.
با این حال تعداد کسب و کارهای مبتنی بر نت در ایران محدود
اســت؛ هر اندازه که از نظر قانونی بر این کســب و کارها نظارت
مستحکمتری شود و ســاز و کار کنترل بیشتری برای آنها وجود
داشته باشد ،میتوانند فراگیرتر شوند .مثال در اروپا وقتی یک نفر
کاالیی را از  ebayمیخرد ،در صورتی که کاالی خریداریشــده از
سوی او با کاالیی که مدنظر داشته است ،مغایرت داشته باشد تا یک
ماه میتواند این کاال را پس بدهد یا اگر کسی در فروشگاه اینترنتی
و در معرفی کاال چیزی را ادعا کند اما بعدا آن کاال را با کیفیتی کامال
متفاوت به مشتری عرضه کند ،این موضوع نیز قابل پیگرد است؛
یعنی افراد نمیتوانند از طریق اینترنت فعالیتی داشته باشند که
کالهبرداری باشد .اما در ایران ،ســاالنه پروندههای زیادی در این
زمینه وارد دستگاه قضایی میشود و از آنجا که دستگاههای قضایی
و نظارتی بسیار درگیر هستند ،این نگرانی برای مردم وجود دارد که
اگر کارشان به دستگاه قضایی بیفتد ،باید زمان و هزینه زیادی را بدون
اطمینان از مثبت بودن نتیجه صرف کنند .در کشور ما ،این مسئله
حتی در کسب و کارهایی که مبتنی بر نت نیستند هم رخ میدهد
به هر حال و به طور قطع جوانان باهوش جامعه ما به سمت راهاندازی
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کسبوکارهایاینترنتیرفتهوبرخیفعالیتهارانیزشروعکردهاند.
وقتی سایتهای اینترنتی را باز میکنیم با تبلیغات گستردهای در
آنها مواجه میشویم؛ این موضوع نشان میدهد که عدهای از طریق
این سایتها در حال تبلیغات و خرید و فروش هستند و به هر نحو
ممکن کســب و کاری راه انداختهاند اما هرچه ساز و کار کنترل و
نظارت بر این کسب و کارها بیشتر باشد ،فضا برای ادامه فعالیت این
بخش ،اطمینانبخشتر و زمینه برای رونق و گسترش این کسب
و کارها فراهمتر میشود .به هر حال جلوگیری از ورود کالهبرداران
به این حوزه ،اصلی مهم است .به هر حال کسب و کارهای اینترنتی
در ایران در حال پیمودن مسیر رشد و توسعه هستند .اما اینکه این
نوع از کسب و کار بتواند به عنوان یک کسب و کار گسترده برای افراد
مختلف مطرح شود ،به اعتمادی نیاز دارد که فعال در فضای کسب و
کار ما وجود ندارد چراکه در حال حاضر بسیاری از مردم نگران تقلب
و کالهبرداری در این حوزه هستند .بنابراین در شرایط فعلی ،سهم
این نوع از کســب و کار در حد فروش کاال و عرضه خدمات در بازار
اشتغال بسیار ناچیز است.
در شــرایط فعلی ایجاد اطمینان به این نوع کسب و کار جدید
مشکل اســت اما افرادی که بیکار هستند خواهناخواه دنبال ساز و
کاری هستند که چرخ معیشت خود را بچرخانند و بیشک عدهای
که باهوش و خوشذوق هستند از این فرصت استفاده میکنند .اما
در غیاب قوانین و مقررات اعتمادساز کسب و کار اینترنتی و همهگیر
نبودن فرهنگ آن ،در شرایط فعلی نمیتوان انتظار داشت که درصد
قابل توجهی از اشتغال ما به این بخش اختصاص یابد ،ولی راه اندازی
این کسب و کارها مثبت است حتی اگر سهم اندکی داشته باشد.

پیشبینیمیشود با لغو تحریمهای ظالمانه ،شرایط برای دستیابی به رشد اقتصادی باال و حصول
اهداف چشمانداز سند  20ساله مهیا شود و میتوان امیدوار بود که سهم استارتآپها و کسب و
کارهای اینترنتی نیز از مقدار محدود فعلی به میزان قابل مالحظهای افزایش پیدا کند.

به دلیل ذات ایــن نوع کســب و کار ،که در بــدو راهاندازی با
ریسک باالیی همراه اســت ،این نوع سرمایهگذاری نیز پرریسک
و مخاطرهآمیز تلقی میشــود و از این رو نهادهای تامین سرمایه
ســنتی به این حوزه وارد نمیشــوند و همین مسئله خلئی برای
تامین ســرمایه این نوع از کسب و کارها ایجاد کرده است .سرمایه
مخاطرهآمیز سرمایهای است که اغلب به همراه کمکهای مدیریتی،
به شرکتهای جوان و نوپایی که روی اجرای ایدههای جدید فعالیت
میکنند و دارای آینده اقتصادی هستند ارائه میشود.
در شرایط فعلی ،اقداماتی در این حوزه انجام شده است اما هنوز
شرایط بهگونهای که این نوع کسب و کار ،سهمیدر تولید ناخالص
ملی پیدا کند ،مهیا نشده و حجم فعالیتهای این کسب و کارها در
ایران ،بسیار محدود است.
اما برای تسهیل در روند ایجاد استارتآپها و همچنین توسعه
و پیشرفت آنها اقداماتی نیز در حوزه قوانین باید انجام شود چراکه
این این نوع از کسب و کار جدید است و قوانین این حوزه در کشور
یا وجود ندارند یا نیازمند بهروز شدن هستند .از آنجا که بخش قابل

مالحظهای از استارتآپها وارداتی و کپی از انواع خارجی است این
امکان وجود دارد که شکســتن حصار تحریمها به همراه گشایش
مرزها و تلفیق اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی فرصتهای بیشتری
برای این حوزه از کسب و کار مهیا کند ،چراکه به هر حال بعد از لغو
تحریمها به طور قطع ،فرصتهای بیشتری برای تعامل با اقتصاد
جهانی به دســت خواهد آمد و این مسئله محدود به حوزه صنایع
ی و حوزه نفت و گاز نخواهد بود و مســاعد شدن اوضاع برای
قدیم 
شکوفایی این کسب و کارهای نوین نیز دور از انتظار نیست.
پیشبینیمیشــود با لغو تحریمهای ظالمانه ،شــرایط برای
دستیابی به رشــد اقتصادی باال و حصول اهداف چشمانداز سند
 20ساله مهیا شود و میتوان امیدوار بود که سهم استارتآپها و
کسب وکارهای اینترنتی نیز از مقدار محدود فعلی به میزان قابل
مالحظهای افزایش پیدا کند .گرچه به نظر میرسد مهمترین مسئله
اســتارتآپها ،پس از لغو تحریمها نیــز ،طراحی یک نظام مالی
متناسب باشد ،چراکه معضل اصلی کسب و کارهای پرریسک در
ایران ،نبود تشکیالتی برای تامین سرمایههای مخاطرهآمیز است.

استارتآپهابهبحرانمیرسند
موانع متعدد تولید و مالی در نظام اقتصادی کشور همچون وزنه سنگینی به پای کسب و کارهای جدید میچسبند و
عمال هرگونه چابکی را از آن سلب میکنند
دو خاصیت قابلیت توسعه و تکرارپذیری یک کسب و کار جدید ،ویژگی
بارز استارتآپهاست .از سوی دیگر در این نوع کسب و کار ،سرمایهگذاری
به ســمتی هدایت میشــود که هزینه اولیه کمتر و توان بیشتری برای
بازگرداندن سرمایه اولیه داشته باشد .،آنچه از تعاریف متعدد استارتآپها
و الزامات آن مطرح است ،ما را به فضای مقایسه وضعیت مطلوب واقعی آن
در ایران سوق میدهد.
به عبارت دیگر ،استارتآپ یک ســازمان موقت است .وظیفه اصلی
استارتآپ جستوجوی فوری مهمترین مدل کسب و کار در کمترین زمان
ممکناست.دراینمیانالبتهچالشهایبسیاریهمپیشرویفعالیتاین
کسب و کارهای نوین قرار گرفته است .نبود متولی خاص این حوزه در کشور
و عدم سیاستگذاری کالن حاکمیت در کنار فقدان ساز و کارهای حمایتی
و عدم واگذاری تصدیگری به بخــش خصوصی از مهمترین موانع حضور
استارتآپها در اقتصاد کالن ایران است .عدم ایجاد بستر آموزشی برای
ارتقای خودباوری در میان نسل جوان از دیگر چالشهای فرارو محسوب
میشود.مسلما اتخاذ رویکرد فرادستگاهی در وزارتخانههای آموزش و
پرورش ،علوم ،ارشاد ،ارتباطات و فناوری اطالعات و صنعت ،معدن و تجارت
برای تقویت استارتآپها بسیار مفید و موثر است.متاسفانه اکنون وضعیت
مبهمیدر میان وزارتخانهها نسبت به استارتآپها وجود دارد و هرازگاهی
تالشهای پراکندهای در جهت حمایت صورت میگیرد.
نکته حائز اهمیت در این میان آزمون و خطاست که ماهیت وجودی
استارتآپها را تشکیل میدهد .در محاورات معمول در مورد استارتآپها
گاهی مطرح میشود که اســتارتآپ نمیداند به کجا میرود .این حرف
اتفاقا کامال صحیح است و پذیرش ریسک باال یکی از نقاط قوت صاحبان
استارتآپهاست .در واقع ریسکپذیری فرصت تجربههای جدید را ایجاد

وفضایگستردهتریرابراییافتنراهحلهایبهینهترتعریفمیکندمسلما
تجربهاندوزی آن هم در صنایع خالقانه و مبتنی بر تکنولوژیهای جدید
هزینهزاست و عدم وجود یارانههای متناسب و هدفمند در این حوزه از دیگر
موارد محدودکننده است .در عین حال ،خاصیت تکرارپذیری استارتآپها
را هم نباید نادیده گرفت .پس از استقرار مدل کسب و کار و هدایت به سمت
سودآوری ،قابلیت تکرار و گردش مالی مورد توجه قرار میگیرد .در واقع
باید محصول یا فرمت نهایی را به مرحله تولید انبوه رساند تا ایجاد درآمد
بیشترتسهیلشود.
موانعمتعددتولیدو مالیدرنظاماقتصادیکشورهمچونوزنهسنگینی
به پای کسب و کارهای جدید میچسبند و عمال هر گونه چابکی را از آن
سلب میکنند .ساز و کار مشخص در خصوص استفاده از منابع مالی کشور
و مراحل در حین تولید و در نهایت مباحث مالیــات بر ارزش افزوده باید
نظاممند تعریف شود.
اما باید اشــارهای هم در این فضا به فرآیندهــای هدفمند حمایت از
استارتآپها داشت .تدوین الیحه جامعی از سوی دولت برای توسعه کسب
و کارهای نوپا در کشور و هدایت منابع دولتی همگام با سیاستهای اصل44
قانون اساسی به سوی برونسپاری ،خود میتواند راهگشا باشد.
همچنین در دوره پساتحریم و ایجاد تعامل با جامعه بینالمللی فرهنگ
استارتآپها در ایران نیز با استارتآپهای پیشرو در دنیا تعامالت بیشتری
خواهد داشت.حضور موثرتر بازار سرمایه در رونقبخشی به کسب و کارهای
نوپا بسیار حیاتی است و اگرچه اغلب استارتآپها سرمایه چندانی ندارند،
برای توسعه خود نیازمند تامین مالی میشوند .این شرکتها عمال راهی به
بازارهای دسته اول که درجه اعتبار باال و ریسک کمتری دارند مانند بازار
بورس اوراق بهادار و بازار فرابورس پیدا نمیکنند.

سعیدنیکضمیر

مدیر مطالعات و برنامهریزی
مرکز فناوری اطالعات و
رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد
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راهربد
توگو با «آیندهنگر» تشریح کرد:
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گف 

نقشدولتدرایجادفضایکاریبرایاستارتآپها

باید در قالب مفاهیم استارتآپها ،نخبگان را شناسایی و چتر حمایتی را بر سر آنها باز کرد
محبوبه فکوری
استارتآپها این روزها کسب و کارشان سکه است .برخی میگویند کسب و کاری نو است که میشود در آن،
خوب پول درآورد .برخی دیگر هم میگویند که اگر با این سرعت در راهاندازی آنها پیش رویم ،حتما بهزودی
بانک اطالعاتی از ایدههای ایرانی کسب و کار در این حوزه به دست میآوریم ،فراگیرتر میشوند و به عنوان
یک ابزار مفید و مناسب برای کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیک هم دیده میشوند .اما آنچه که این روزها
دغدغهای برای فعاالن این حوزه از کسب و کار ایجاد کرده است ،متولی این نوع کسب و کار در کشور است.
برخی میگویند وزارت ارشاد مسئول و ناظر است و برخی دیگر ،کار را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بخش
تجارت الکترونیک حواله میدهند .در این میان اما سعید گرکانینژاد ،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک
وزارت صنعت ،معدن و تجارت از صاحبان ایده در کسب و کارهای تحت لوای استارتآپی ،استقبال بسیار گرمی
میکند .مشروح گفتگوی «آیندهنگر» با او در پی میآید.
Áمدتی است که شیوههای نوینی از کسب و کار بر پایه آیتی
Á
شــکل گرفتهاند و کم و بیش نیز توانستهاند اوضاع کسب و
کار ســنتی را تحت تاثیر قرار دهند .این نوع کسب و کارها
در قالب استارتآپ شروع به فعالیت میکنند و کم و بیش
موفق نیز هستند تا جایی که بعضا به شرکت و کمپانیهای
بزرگ مبدل شدهاند .تحلیل شما از فرصتها و تهدیدهای
این حوزه چیست؟

قانون تجارت
الکترونیک
البته یک قانون
مناسب است؛ اما
باید به این نکته
هم دقت داشت
که قانونی که در
فضای فناوری
تدوین میشود
و  10تا  12سال
قبل هم تصویب
شده است باید
بهروزرسانی
شود
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واقعیت این است که شیوه کسب و کار نوین استارتآپها مدتی
است که در حوزه فناوریهای نوین در دنیا باب شده است .در ایران
هم ،مدتی است که این نوع کســب و کار رواج پیدا کرده است .اما
باید توجه داشــت که این ابزار نیز همچون سایر روشها ،یک ابزار
یکسویه مثبت و کاربردی نیست و اگر به ابعاد مختلف آن توجه
نشود یا از آن استفاده ناصحیح شود ،به طور قطع اشکاالتی بر آن
مترتب خواهد بود .اما به هرحال هماکنون استارتآپها به عنوان
یک ابزار خوب در دنیا شناخته میشوند و کار آنها نتیجه هم داده و
حتی توسعه اقتصادی هم به دنبال داشته است؛ ولی این تنها سویه
مثبت آن است و نمیتوان به طور مطلق آن را مثبت دانست و طبیعتا
توجه و کنترل آن در هر مقطعی الزم است.
Áاین نوع کســب و کارهای بــه نوعی مدرن ،تــا چه اندازه
Á
توانستهاند شیوههای سنتی کســب و کار را تحتالشعاع
خود قرار دهند؟

به هرحال فناوری نوین ،اسمش با خودش است و به واسطه نوین
بودن خود ،از فضاهای سنتی فاصلهای معنادار دارد .بنابراین استفاده
از مدیا یا ابزار اینترنت برای بازاریابی و عرضه کاال و انواع فناوریهای
نانو و بایو میتواند به نوعی فعالیت در حوزه استارتآپ تلقی شود .در
نگاه اول ،استارتآپ یک فضای فناورانه است که در فضای سنتی ،با
آن مواجه نیستیم و خصوصیات آن را درک نمیکنیم؛ اما به هر حال
روی فضای سنتی کسب و کار تاثیر میگذارد .به عبارت دیگر ،وقتی
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شما از ابزار اینترنت برای بازاریابی استفاده میکنید در یک لحظه
میتوانید از اقصانقاط دنیا مخاطب داشته باشید ،پس نگاهتان به
شیوههای کسب و کار عوض میشود؛ بنابراین اگر درک دقیقی از
این فضا نداشته باشید ،با مشکل مواجه میشوید .با این حال میتوان
گفت که کسب و کارهای فناورانه بر بستر اینترنت ،میتواند کسب
و کارهای سنتی را در خود غرقکند ولی اگر کسب و کار سنتی در
کنار شیوههای نوین و فناورانه ،درست مدیریت شود و بهدرستی هم
شناسانده شود ،میتوانند در کنار استارتآپها همافزا هم باشند .در
مقابل ،اگر بهدرستی به اثرات این دو بر یکدیگر توجه نشود به یک
موضوع چالشی تبدیل خواهد شد؛ بنابراین جنبهها و گرایشهای
متفاوتی برای تقابل استارتآپها با شیوههای سنتی کسب و کار
متصور است.
Áبرخی کارشناســان بر این باورند که دولت به دلیل اینکه
Á
ممکن است از برخی درآمدهای خود با رواج کسب و کارهای
الکترونیکی و بر بستر اینترنت محروم شود ،چندان رغبتی به
پشیتبانی از این نوع شیوههای کسب و کار نوین ندارد .چنین
تحلیلی تا چه اندازه درست است؟

واقعیت این اســت که برای پاسخ به چنین دغدغهای ابتدا باید
روشن شود که این شیوههای کســب و کار ،تا چه اندازه در تضاد
منافع با دولت هستند .بنده به عنوان یک کارشناس ،با کلیت این
امر موافق نیستم ،چراکه معتقدم ضرورتا فضای مجازی ،باعث از
دست رفتن درآمدهای دولت و مباحثی از این دست نخواهد شد.
این نوع شــیوههای کســب و کار یک واقعیت هستند که در اکثر
کشورهای دنیا ،به آنها توجه شده است و حتی قانونهای خاص خود
و بسترهای قانونی مخصوص خود را نیز دارند .با این اوصاف در ایران
هم اگر این بستر فراهم نشود و چارچوبهای الزم و ضروری برای
استفاده از فضای مجازی به صورت روشن تعریف نشود و حاکمیت،
زیرساختهای الزم را فراهم نیاورد ،قطعا مشکالتی هم بروز خواهد
کرد .اما به هرحال حاکمیت به عنوان رگوالتور یا تنظیمکننده در این
میانتعریفمیشودونمیتوانگفتکهایننوعکسبوکارها،باعث
منفی شدن درآمد دولت میشود .همانطور که اکنون موتور محرک
چین در اقتصاد ،تجارت الکترونیک است و با وجود تمام مزیتها و
ی یا نفت
تولیدات رقابتی که این کشور در عرصه فوالد ،پتروشیم 
دارد ،اولین کمپانیهای درآمدزای آن متعلق به فعاالن عرصه تجارت
الکترونیک است که باعث رونق و سود و در نهایت افزایش درآمدهای
عمومیاین کشــور شــدهاند .در ایران هم در حال حاضر تجارت
الکترونیک رونق گرفته است و 10سال قبل هم ،قانونی مصوب شده
که زیرساختهای الزم برای گسترش تجارت الکترونیک را فراهم
میآورد .بنابراین اگر در فضای قانونی ،کسب و کارهایی همچون
استارتآپها تعریف شوند ،میتوان به رونق تجارت الکترونیک در

ضرورتا فضای مجازی ،باعث از دست رفتن درآمدهای دولت و مباحثی از این دست نخواهد شد .این نوع شیوههای
کسب و کار یک واقعیت هستند که در اکثر کشورهای دنیا ،به آنها توجه شده است و حتی قانونهای خاص خود و بسترهای
قانونی مخصوص خود را نیز دارند.

ایران همپای کشورهای پیشرفته دنیا ،امیدوار بود.

Áبه قانون تجارت الکترونیک اشــاره کردید .طی چند سال
Á
گذشته این حوزه در ایران دچار تغییر و تحوالتی شده است
و تجارت الکترونیک کمکم دارد راه خــود را پیدا میکند.
آیا قانون تجارت الکترونیک که مصوب  10سال قبل است،
نیازهای امروز را هم برآورده میســازد یا نیاز به اصالح این
قانون احساس میشود؟

پیش از پاســخ به این ســوال باید بر یک نکته تاکید کنم که
استارتآپها فقط تجارت الکترونیک نیستند ،بلکه ممکن است
که بایوتکنولوژی ،نانوتکنولوژی یا هر نوآوری فناورانهای در حوزه
استارتآپها قرار گیرد و تعریف شود .بنابراین ضرورتا محدود به
قانون تجارت الکترونیک نمیشوند .بلکه هر فناوری نوین دیگر هم
میتواند در حوزه استارتآپها قرار گیرد .به نظر بنده ،قانون تجارت
الکترونیک البته یک قانون مناسب است؛ اما باید به این نکته هم دقت
داشت که قانونی که در فضای فناوری تدوین میشود و  10تا 12
سال قبل هم تصویب شده است باید بهروزرسانی شود .یعنی اگر بعد
از 12سال فکر کنیم که امکان بهینهسازی این قانون نیست ،اشتباه
کردهایم ولی پایه و اساس این قانون ،کافی است و مشکالت آن هم
قابل بهینهسازی و برطرف شدن است .پس بار دیگر تاکید میکنم
که پایه و اساس قانون تجارت الکترونیک کامال مطلوب بوده و هیچ
مشکلی ندارد؛ به این معنا که بازدارنده نیست و اگر بهینهسازی هم
شود ،به طور قطع کارایی آن دوچندان خواهد شد .بنابراین باید بر
پایههای قانونی آن برای بهینهسازی تکیه کنیم.
Áیکی از مشکالتی که فعاالن حوزه اســتارتآپها از آن به
Á
عنوان دغدغه یاد میکنند ،مشخص نبودن متولی این حوزه
است .به این معنا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیخود را
متولی ساماندهی این بخش میداند و از سوی دیگر ،بخشی
از این حوزه هم در وزارت صنعــت ،معدن و تجارت و مرکز
توسعه تجارت الکترونیک پیگیری میشود .باالخره متولی
استارتآپها چه بخشی است؟

اگر این موضوع را از دیدگاه تجارت الکترونیک بررســی کنیم،
قانون تجارت الکترونیک ،متولی را مشخص کرده و مرکز توسعه
تجارت الکترونیکی به عنوان یک مرکز رسمیاز سوی قانونگذار
دیده شده است .اما استارتآپها چیزی فراتر از تجارت الکترونیک
هستند؛ به این معنا که فراتر از تجارت الکترونیک ،کسب و کار در
حوزه بایوتکنولوژی هم بهنوعی اســتارتآپ محسوب میشود و
میتواند از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دنبال
شود و این وزارتخانه بر استارتآپهای مرتبط با این بخش نظارت
داشته باشد .یا وقتی از بایوتکنولوژی و نانوتکنولوژی حرف میزنیم،
میتوانیم کار را به معاونت علمیو فناوری ریاســت جمهوری هم
بسپاریم .مرکز توسعه تجارت الکترونیک وقتی وارد عرصه میشود
و به نوعی سیاستگذار و ناظر است که کسی ایده نوآورانه راجع به
تجارت الکترونیک دارد؛ چراکه قانون این مرکز را مشخص و تایید
کرده است .اما اگر فردی یک ایده نوآورانه در زمینه بایومتریال دارد،
دیگر موضوع به حیطه کار تجارت الکترونیک محدود نمیشــود.
بنابراین اینکه کجا و چگونه متولیای برای اســتارتآپها وجود
داشته باشد ،بســته به حوزه فعالیت آنها دارد و به نظر میرسد که
بســته به نوع فناوری و تکنولوژی ،متولی هم میتواند تغییر کند.
بنابراین باید دید کجا متولی هست .اما حداقل در زمینه حوزه تجارت

الکترونیک قانون شفافیت الزم را دارد.

Áهمانطور که اشاره کردید ،فعالیت استارتآپها یک تیغ
Á
دولبه است .از دیدگاه شما مهمترین چالشهای پیش روی
فعاالن این بخش کدام است؟

استارتآپها به واســطه نوآوری و جایگاه ویژه نوآوری خود،
نیروهای جوان بسیاری را در خود جای دادهاند و در واقع ،نیروهای
جوان ،موتور محرکه این نوع کسب و کار محسوب میشوند .بنابراین
اگرزیرساختهابرایجوانیکهایدهپردازوبهنگاهتکنولوژیکیمسلح
است ،به گونهای چیده شود که وقتی به این فضا وارد میشود قانون
و راهبری مناسب حاکم نباشد ،ممکن است از ایده او سوءاستفاده
و حق و حقوق وی نیز پایمال شود .باید توجه داشت فردی که در
حوزه استارتآپ مشغول است ،ایده او توانایی او محسوب میشود؛
بنابراین زیرساختهای مرتبط با حقوق این فعالیت در این میان مهم
است و نقش نظارتی دولت و حاکمیت هم مهم است .چراکه عدهای
ممکن است به اسم گرفتن ایده استارتآپها ،از صاحبان طرحها
و ایدههای آن ،سوءاستفاده کنند .بنابراین موضوع زیرساختهای
قانونی و حاکمیتی باید روشن و شفاف شود و البته همه کشورهای
دنیا نیز به این موضوع توجه داشت ه و پیشرفتهای خود را در سایه
همین شفاف بودن زیرساختها به دست آوردهاند .بنابراین باید در
قالب مفاهیم استارتآپها ،نخبگان را شناسایی و چتر حمایتی
را بر ســر آنها باز کرد .چراکه هماکنون برخی کشــورها در حال
شناسایی نخبگان و فراهم کردن شرایط برای خروج آنها از کشور
هستند و صاحبان ایده را هدف گرفتهاند؛ بنابراین ما هم باید آنها
را شناسایی و از آنها حمایت کنیم .نه اینکه اجازه دهیم که سایر
کشورها ،ایدههای استارتآپهای ایرانی را بدزدند و این موضوع نیز
محملی برای فرار مغزها شود .البته تمام این چالشها راهکار دارد و
حاکمیت باید زیرساختهای مقابله با این چالشها را فراهم کند و
کنترلهای الزم را انجام دهد .در این صورت حتما استارتآپها،
نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت.

اگر زیرساختها
برای جوانی که
ایدهپرداز و به
نگاه تکنولوژیکی
مسلح است ،به
گونهای چیده
شود که وقتی
به این فضا
وارد میشود
قانون و راهبری
مناسب حاکم
نباشد ،ممکن
است از ایده او،
سوءاستفاده و
حق و حقوق وی
نیز پایمال شود

Áوزارت صنعت ،معدن و تجارت برای بسترسازی حمایتی از
Á
استارتآپها طرح ویژهای دارد؟

به هرحال این موضوع در حوزه تجــارت الکترونیک ،در حال
بررسی است و مذاکراتی هم برای ساماندهی آن صورت گرفته است.
در دنیا برخی زیرساختها در این زمینه فراهم شده و حتی بورس
ایده هم راهاندازی شده است .البته این بورس ایده از بورس کالسیک
و سنتی جداست و فقط یک بورس نوآورانه برای ایدههاست .بنابراین
میتوان اینچنین بورسی را هم در کشور شکل داد و البته معاونت
فناوری ریاســت جمهوری نیز کارهای زیربنایی و جدی را در این
زمینه آغاز کرده اســت که امیدواریم به نتایج قابل قبولی برسد و
شاهد رشد و توسعه روزافزون این نوع کسب و کارها در کشور باشیم.
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راهربد
توگو با «آیندهنگر» عنوان کرد:
عضو هیات مدیره شرکت دیجیکاال در گف 

ریسکپذیریباال،شرطورودبه حوزه استارتآپها
باید توجه کرد که کسب و کارهای مبتنی بر نت با اخالقیات و خلق و خوی هرکسی همخوانی ندارد

احمد میرخدائی
وقتی یک ایده با همکاری یک گروه به ثمر مینشیند ابتدا آن را «استارتآپ» لقب میدهند اما پس از به بار
نشستن ،یک شرکت دارای قابلیت رشد و یک کسب و کار تکرارپذیر خواهد بود .استارتآپ گرچه محدود
به اجرای ایده در دنیای مجازی نیست و میتواند در هر بازار دیگری نیز اتفاق بیفتد اما این روزها بیشتر به
عنوان تالش برای آغاز یک کسب و کار اینترنتی معروف شده است .عضو هیات مدیره شرکت نوآوران فنآوازه
(دیجیکاال) ،یکی از اولین کسانی است که به طور جدی به ماجرای استارتآپها و کسب و کارهای مبتنی بر
نت در ایران ورود کرده است؛ وی میگوید« :اقتصاد جهانی در شرایط گذار قرار دارد و با گسترش دامنه نفوذ
ت در ارتباطات و فناوریهای نوین ،شتاب اقتصاد برای گذار از گذشته به آینده
اینترنت و تغییرات و پیشرف 
نیز افزایش یافته است .در سادهترین مورد ،پول نقد جای خود را به کارت اعتباری میدهد و در مراحل بعدی
با تحولی که در شیوههای کسب و کار روی میدهد ،حضور در فروشگاه و خرید کاال نیز جای خود را به دیدار از
فروشگاه مجازی و خرید اینترنتی میدهد ».در ادامه ،گفتوگوی «آیندهنگر» با علیرضا کالهی صمدی ،نایب
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات مدیره شرکت نوآوران
فنآوازه را بخوانید.

Áدر شــرایط فعلی وضعیت اســتارتآپهای مبتنی بر آیتی و
Á
فناوریهای نوین در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟

برای راهاندازی
استارتاپ ،تاکید
لزوما بر ایده و
محصول نیست؛
وجود یک تیم
برای راهاندازی
آن جذابتر است
چراکه یک تیم
خوب میتواند
در هر حوزهای
موفق باشد
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استارتآپ ،یک شرکت است که توسط عدهای کارآفرین و با یک ایده
نو افتتاح میشود تا یک مدل کســب و کار تکرارپذیر و قابل رشد را بنیان
بگذارد .اینها معموال شــرکتهایی هستند که نوآوریهایی در آنها وجود
دارد .استارتآپها ،نوآوری را یا در نوع کاال و خدماتی که ارائه میدهند به
مشتری عرضه میکنند یا یک کاالی سنتی را در یک قالب نوآورانه .اما وقتی
یک استارتآپ به موفقیت رسید و ایده آن به ثمر نشست دیگر استارتآپ
نام ندارد بلکه یک شرکت و کسب و کار تلقی میشود .تامین سرمایه الزم
برای این شرکتها و کسبوکارهای نوپا نیز تحت عناوین «سرمایهگذاری
جسورانه» یا «سرمایهگذاری کارآفرینی»  venture capital/انجام میشود
چراکه استارتآپها هم مستعد موفقیت از لحاظ رشد ارزش خود هستند
و هم ریسک باالیی دارند و بازار سرمایه سنتی حاضر به پشتیبانی مالی از
آنها نیست .ما اولین صندوق سرمایهگذاری کارآفرینی را در ایران تشکیل
دادیم .که نقش شتابدهنده  accelerator /را نیز برعهده دارد و مرکز کمک
به رشد و افزایش شتاب کار و ایدههای نو است.
Áیعنی همه چیز مهیاست تا هرکســی که ایدهای نو و جذاب داشته
Á
باشد ،به این حوزه وارد شود؟

تاکید ما لزوما بر ایده و محصول نیست؛ وجود یک تیم برای ما جذابتر
است چراکه یک تیم خوب میتواند در هر حوزهای موفق باشد.

پ میدانید؟
Áپس وجود تیم را الزمه شکلگیری استارتآ 
Á

در درجه اول باید تیم باشند ،این مهمترین قسمت است .اینکه یک
گروه توانمند و روشن بخواهند یک ایده را به ثمر برسانند با اینکه یک نفر
با یک ایده چند نفر دیگر را هم با خود همراه کند ،فرق دارد .پس الزم است
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در درجه اول افرادی که قصد راهاندازی استارتآپ دارند ،یک تیم خوب با
مدیریت خوب باشند .یک تیم خوب باید همافزایی داشته باشد ،افراد باید
نقاط قوت هم را برجسته کنند .این مسئله منحصر به استارتآپ نیست.
تشکیل دادن یک تیم خوب ،یک اصل مدیریتی و روانشناسی دارد؛ باید
افراد یک تیم از نظر روانشناسی ،نوع کارکرد و خلق و خو با هم هماهنگ
باشند .هرگز معنای این هماهنگی ،مثل هم بودن نیست بلکه یک تیم باید
افراد متفاوتی را در خود جای دهد.

Áآیا تمام استارتآپهایی که آغاز به کار کردهاند و عملکرد موفقی
Á
داشتهاند ،ایدههای جذاب و جالبی داشتهاند؟

بله ،میتوان گفت که اکثر ایدههایی که تا اینجا در ایران مطرح شده و
موفق هم بودهاند ،ایدههایی جالب بودهاند .هرچند که اکثریت آنها به نوعی
اقتباس و ایرانیزهشده ایدههای خارجی محسوب میشوند اما برخی از آنها
واقعا جذاب و جالب بودهاند .مثال ایده «مامانپــز» به نظرم ایده جالب و
کمنظیری بود و موفقیت خوبی نیز داشت .در حال حاضر نیز شرکتهای
تخصصی جالبی وارد عرصه شدهاند.
Áفکر میکنید کسب و کارهای اینترنتی بتوانند جایگزین شیوههای
Á
کسب و کار سنتی ما شوند؟

اینترنت یک ابزار ارتباطی است و به نظرم دسترسی افرادی که کاال و
خدمات عرضه میکنند و مشتریان بالقوه بازار را دموکراتیزه کرده است.
اقتصاد جهانی در یک شرایط گذار قرار دارد و این مسئله با گسترش دامنه
نفوذ اینترنت و تغییرات فناوری ،در حال افزایش است .مثال درباره فرآیند
پرداخت الکترونیک در ایران ،جالب است که جمع پرداخت الکترونیک در
سال  88حدود  125میلیون تراکنش بوده اما این میزان در سال  93به 600
میلیون تراکنش رسیده اســت .پس نوین شدن اقتصاد و تجارت یک امر
ناگزیر است .این مسائل در کل بازارهای جهانی در حال اتفاق افتادن است
و ما هم مستثنا نیستیم .به عنوان مثال ،بهتازگی ،طرحی را در هنگکنگ
دیدم که هدفونی را طراحی کرده است که با شنوایی هر فردی هماهنگ
میشود .قبال باید با چند سازنده بزرگ هدفون مذاکره میکرد تا مثال یکی
از این شرکتها راضی شوند که این محصول را بخرد یا با او مشارکت کند.
حاال در پلتفرمهای اینترنتی جذب سرمایه ،که با پیشخرید کاال در تولید
مشارکت میکنند ،این ایده را عرضه کرده است .اگر تعداد مورد نظر این کاال
پیشخرید شود به سراغ اجرای ایده میرود .با این کار هم سرمایه فراهم و
هم سنجش بازار انجام میشود و در حقیقت ،مشتریان بالفعل را شناسایی
کرده است .یکی دیگر از مواردی که در سطح جهان مطرح شده این است
که احتماال بانکداری سنتی با توسعه پرداختهای تلفنی و آنالین در خطر
باشد چراکه افراد حساب بانکی را فقط برای انجام پرداخت افتتاح میکنند.
پس با رشد تکنولوژیهای ارتباطات ،مردم میتوانند این پول را در هر جای
مطمئن دیگری بگذارند و با تلفــن پرداختهای خود را انجام دهند .یک
استارتآپ جهانی دیگر در بازار خودرو مطرح شده که کل بازار خودرو را به
هم ریخته است و حاال هم قصد ورود به بازار ذخیره انرژی الکتریکی را دارد.

از جمله مسائل و مشکالت فرهنگی در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر نت این است که همه به دنبال این هستند که بدانند دارایی فیزیکی ،تعداد
نیروی کار و امثال اینها در مورد یک شرکت چقدر است در حالی که شرکتی مانند اپل که بزرگترین شرکت در تاریخ بشر است و قیمت سهام آن از
قیمت سهام غولهای بزرگ نفتی نیز باالتر رفته است ،یک کارخانه هم به نام خود ندارد.

اینهانمونههاییازاستارتآپهاهستندکهلزومادرحوزهمجازیهمنیستند
اما ایدههای جدیدی را پیاده کرده و بازار سنتی را به هم ریختهاند .بنابراین
من فکر نمیکنم که ممکن است این نوع کسب و کارها جایگزین سیستم
سنتی کسب و کارها را شوند بلکه به نظرم این مسئله تقریبا قطعی است.
Áشما در اوایل راهاندازی این نوع کسب و کار چه مشکالتی داشتید و
Á
فکر میکنید در حال حاضر ،استارتآپها با چه مشکالتی در مسیر
راهاندازی مواجه هستند؟

برخی از مشکالت فرهنگی و برخی نیز قانونی هستند .از جمله مسائل
و مشکالت فرهنگی در ایران این است که به طور کلی همه به دنبال این
هستند که بدانند دارایی فیزیکی ،تعداد نیروی کار و امثال اینها در مورد یک
شرکت چقدر است در حالی که شرکتی مانند اپل که بزرگترین شرکت در
تاریخ بشر است و قیمت سهام آن از قیمت سهام غولهای بزرگ نفتی نیز
باالتر رفته است ،یک کارخانه هم به نام خود ندارد .من هنوز درباره دیجی
کاال میشنوم که میگویند« :چطور سهام شرکتی که یک ساختمان هم به
نامش ثبت نشده است میتواند ارزش باالیی داشته باشد؟» در حالی که این
کسب و کار اینترنتی به این نتیجه رسیده است که به جای سرمایهگذاری در
ملک ،پول خود را در کسب و کار خود سرمایهگذاری کند .همچنین تا وقتی
که اقتصاد خاکستری در کشور ما پررنگ است و همه فعاالن اقتصادی ،به
صورت یکسان از قوانین کشور تبعیت نمیکنند ،نهتنها استارتآپها ،بلکه
دیگرشیوههایکسبوکارنیزمشکلخواهندداشت.بهعنواننمونه،دیجی
ی میفروشد و کاالی قاچاق یا
کاال شرکتی است که اعالم کرده کاالی رسم 
کاالی خاکستری که مشخص نیست تعمیری است یا نو ،را نمیفروشد .این
شرکت کاال را با گارانتی رسمیاز سوی نماینده رسمیمیفروشد ،مالیات
ی با کد مالیاتی نیز تحویل میدهد .حاال
هم پرداخت میکند و فاکتور رسم 
چگونه باید در فضایی که بخش عمده موبایل کشور قاچاق میشود و بازار
سنتی موبایل و کامپیوتر هم نه فاکتور صادر میکند و نه مالیات میپردازد،
رقابت کند؟ عدم اجرای یکسان قوانین در کشور یکی از معضالتی است که
وجود دارد و از آنجا که استارتآپها باید شفاف و مدرن فعالیت کنند و به
اصطالح دودفتری نباشند و مواردی مانند بیمه و مالیات را نیز کامال رعایت
کنند این مسئله بیش از هر کسب و کار دیگری آنها را به دردسر میاندازد.
البته دیدگاه ما به عنوان فعاالن کسب و کار مبتنی بر نت ،این است که سالم
و بهروز فعالیت کنیم گرچه یقینا از قاچاق و عدم اجرای یکســان قوانین
ضرر میکنیم.
Áآیا فرآیند راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر نت مانند اخذ مجوز از
Á
فرآیند راهاندازی کسب و کار سنتی سادهتر و کمتر است؟

خیر ،اینطور نیست .این کارها ماهیتا شبیه کسب و کار سنتی هستند
و فروشگاه محسوب میشــوند اما مدل کسب و کار نوین است و فروشگاه
فیزیکی که محل مراجعه حضوری مشــتری باشد ،وجود ندارد .هرکسی
یک ایده دارد ،اما برای راهاندازی نیاز به مجوز دارد حال اینکه متولی این
حوزه مشخص نیست و معلوم نیست دقیقا از چهکسی باید مجوز گرفته
شــود ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت یا وزارت فرهنگ و نهادهای دیگر.
همچنین ما مشــکالت خاصی را نیز در این حوزه به دلیل ماهیت مبتنی
بر نت آن شاهد هســتیم ،مثال در دنیا در استارتآپهایی که آگهی ثبت
میکنند ،مسئولیت آگهی و تخلفهای احتمالی آن برعهده آگهیدهنده
اســت اما در ایران ،صاحبان استارتآپ باید رصد دایمیداشته باشند که
هیچ تخلفی نشود چراکه درصورت تخلف مسئول شناخته میشوند .با این
حال میتوان گفت که پیشرفتها در این نوع کسب و کار ،قابل توجه بوده
است و درباره این حوزه ،به عنوان یکی از نقاط مثبت ایران در جامعه جهانی
نیز صحبت میشود.

Áموانع پیشرفت این نوع کسب و کار را چه میدانید؟
Á

موانع پیشرفت این نوع کسب و کار با موانع سایر کسب و کارها در ایران،
چندان متفاوت نیست .به نظرم در ایران هر کاری که درست ،باکیفیت و
خوب ارائه شود موفق خواهد بود چراکه هنوز فضای زیادی در بازار ما وجود
دارد و بسیاری از ایدهها که در بازارهای جهانی به کسب و کار تبدیل شده،
هنوز در ایران اجرایی نشده است .به طور کلی در ایران برخی از قوانین دست
و پا گیر وجود دارد ،مسائل اقتصادی کشور در حدود  10سال گذشته نیز
به گونهای طراحی شده که عمدتا فعالیتهای داللی ،سوداگرانه و رانتدار
را تشویق کرده است .در این ساختار ،فعالیتهایی که ارزش افزوده داشته
باشــند و واقعا کاری انجام میدهند محکوم به ناکامییا سختی کشیدن
هستند .طی این مدت صنایعی که ارزش افزوده داشتند مانند صنایع لوازم
خانگی و مخابراتی بهکلی نابود شدند .رانتهایی مانند استفاده از انرژی،
استفاده از معادن یا بازار انحصاری برای برخی صنایع مانند خودروسازی،
تبعات بدی برای دیگر صنایع به همراه داشته است و این رانتدهی و تبعات
آن شامل حال بازار کسب و کارهای اینترنتی هم شده است .در حقیقت
میتوان گفت این نوع کســب و کار هم با مشــکالت سایر کسب و کارها
دست و پنجه نرم میکند و چهبسا مشکالت آن در کشور به دلیل نو بودن،
بیشترنیز باشد.
Áبرخی میگویند برای اجرای استارتآپ به ســرمایه زیادی نیاز
Á
نیست بلکه ایده ناب و کارگروه انسانی هدف را پیش میبرد .نظر شما
چیست ،کسانی که میخواهند وارد این حرفه شوند باید نقدینگی و
سرمایه هم داشته باشند یا ایده و توان فردی کافی است؟

باالخره برای شروع هر کاری سرمای ه هم مورد نیاز است مثال برای اجرای
ایده در بازار کسب و کارهای مبتنی بر نت ،امکاناتی مانند سرور و مکانی
برای فعالیت نیاز است اما میتوان گفت که توان فردی و ایده بسیار بیشتر
اهمیت دارد چراکه تامین سرمایه این کسب و کارها را این روزها میشود از
سوی شرکتهای فعال در این زمینه انجام داد.
Áپس میتوان گفت که راه اندازی یک استارتآپ در مقایسه با یک
Á
کسب و کار سنتی ،سرمایه کمتری نیاز دارد؟

تقریبا همینطور اســت ،البته به نوع کار هم بستگی دارد .فردی که
قصد اجرای ایدهای را داشته باشد ،ابتدا باید زمان بگذارد و گروهی تشکیل
دهد .هزینههایی هم در ابتدای کار وجود دارد که نیازمند سرمایه است .اما
همانطور که گفتم ،سرمایه ،امکانات و آموزشهای مدیریتی را شرکتهای
تامین سرمایه و شتابدهنده میتوانند نیز در اختیار افراد قراردهند.

کسب و کار
مبتنی بر نت نیز
با مشکالت سایر
کسب و کارها
دست و پنجه نرم
میکند و چهبسا
مشکالت آن در
کشور به دلیل نو
بودن ،بیشتر نیز
باشد
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راهربد
موسس و مدیر سایت نتبرگ در گفتوگو با «آیندهنگر» عنوان کرد:

استارتآپهاازقوانیندستوپاگیرمیترسند

اجرای قوانین در گذشته اغلب به گونهای بوده که دولت را به عنوان مجری قانون بدنام کرد ه است و این گونه
برداشت میشود که ورود دولت ،دست و پای فعالیتهای اقتصادی و جامعه را میبندد
نازنیننیکآیین

تا چند سال پیش برای خرید هر کاالیی باید مسافتی را تا سر کوچه ،سر خیابان ،آن سر شهر یا حتی آن طرف
کشور میپیمودیم اما حاال غرفههایی از بازار در گوشی تلفن همراه ماست .موسس سایت نتبرگ معتقد است
که بازارها بهزودی متحول میشوند و کسب و کارهای سنتی ،همانگونه که مسافرت با اختراع ماشین متحول
شد باید برای تحولی بزرگ آماده شوند اما مانند بسیاری دیگر از فعاالن کسب و کارهای مبتنی بر نت ،از
بیمتولی بودن این حوزه گالیهمند است .از شبهایی میگوید که از هراس فیلتر شدن سایت ،خواب به چشمش
نیامده یا از روزهایی میگوید که در بازار خرید و فروش اینترنتی کشور ،رقیبی نبوده تا یکهتازی استارتآپ
نوپایشان را با چالش مواجه کند .در کنار نویدی که از جهانی شدن استارتآپهای ایرانی در آینده میدهد،
هراس از حضور سرزده دولت در این بازار را نیز کتمان نمیکند .از مراحل راهاندازی کسب و کار میگوید و اینکه
اگر کسی ایده نابی داشته باشد ،بستر برای بالیدن و توسعه آن مهیاست .در ادامه ،گفتوگوی «آیندهنگر» با
علیرضا صادقیان ،موسس و مدیر سایت نتبرگ را بخوانید ،شاید اید ه استارتآپ بعدی از آنِ شما باشد.
Áبا توجه به اینکه شما یکی از فعاالن حوزه کسب و کارهای مبتنی
Á
بر نت هستید ،به عقیده شما چقدر این شیوه کسب و کار در ایران
پیشرفت کرده است؟

این شیوه کسب و کار در ایران بسیار کم پیشرفت کرده است و این مبحث
بسیار جوان است .اول باید فرهنگ این کسب و کار شکل بگیرد .چگونگی
شکل گرفتن این فرهنگ و درست شکل گرفتن آن هم بسیار مهم است.
هم دولت و هم بخش خصوصی در این شکلگیری نقش موثری دارند.
Áمنظورتان چه فرهنگی است ،فرهنگ استفاده یا راهاندازی؟
Á

یکی از مشکالتی
که در حوزه
کسب و کارهای
مبتنی بر نت
وجود داشته و
دارد ،مشخص
نبودن متولی این
نوع کسب و کار
در کشور است؛
هنوز هم معلوم
نیست که ما باید
به چهکسی
جواب پس
بدهیم
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فرهنگ راهاندازی و اینکه درســت راهاندازی شود تا این کسب و کار
بتواند در مسیر مثبتی قرار بگیرد .نبود فرهنگسازی درست ممکن است
کل قضیه را کمرنگ کند .عالوه بر اینها ،قوانین نیز باید به شــکل خوب و
کارشناسیشده ،تعریف شوند؛ فعال بسیاری از قوانین الزم ،وجود ندارند.
Áمنظور شما این است که قوانین الزم برای این حوزه ،هنوز تعریف
Á
نشده است؟
بله ،مثال شرکتهای سرمایهگذار یا همان ویسی فرمها  VC Firm/شکل

قانونی درستی ندارد و آنگونه که در خارج از کشور تعریف شده و موفق بوده،
در ایران از نظر ساختار شرکتی تعریف نشده است .به بیان دیگر ،شرکتهای
ســرمایهگذاری که پول و تجارب مدیریتی را در اختیار شــرکتهای در
حال رشد قرار میدهند و آنها هم این امکانات را برای تبلیغات ،پژوهش،
ایجاد زیرساخت و تولید محصول اســتفاده میکنند .سرمایهگذاریها و
شتابدهندهها کمیدرست شدهاند اما تعداد آنها انگشتشمار است و باید
تعداد و کیفیتشان بیشتر شود.
Áچرخه ایجاد یک استارتآپ از کجا شروع میشود؟
Á

چرخه ایجاد استارتآپ از اینجا شروع میشود که فردی یک ایده دارد.
این ایده را برای تبدیل شــدن به کسب و کار پرورش میدهد اما برای این
کار ،به آموزش ،فضای کار و سرمایه نیاز دارد .یک روش برای رفع این نیازها
این است که به شتابدهنده مراجعه کنید .شــتابدهنده  accelerator /را
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میتوان کارخانه استارتآپسازی لقب داد .شتابدهندهها افراد باتجربهای
دارند که به صاحب ایده آموزش میدهند .امکانات و پول نیز در اختیار فرد
قرار میدهند تا بتواند ایده خود را به کسب و کار تبدیل کند و در قبال این
حمایتها ،ممکن است درصدی از سهام شرکت و استارتآپ را بگیرند فرد
دارای ایده ،برای مدت شش ماه تا یک سال میتواند با کمک شتابدهندهها
ی فرمها یا همان
برای تبدیل ایده به کسب و کار ادامه دهد اما بعد از آن ویس 
سرمایهگذاران وارد ماجرا میشوند که سرمایهگذاریهای جدیتری روی
ایده و اســتارتآپ میکنند .البته چهار سال پیش که ما این کار را شروع
کردیم ،هیچکدام از اینها وجود نداشت.
Áزمانی که کار مبتنی بر نت را شروع کردید ،چه مشکالتی برای انجام
Á
این کسب و کارها در کشور وجود داشت؟

یکی از مشکالتی که وجود داشته و دارد ،مشخص نبودن متولی این نوع
کسب و کار در کشور است .هنوز هم معلوم نیست که ما باید به چهکسی
جواب پس بدهیم؟ وزارت صنعت ادعا میکند که متولی این حوزه است،
وزارت ارتباطات و ارشاد نیز در این زمینه ادعا دارند.ما هم از وزارت صنعت
مجوز گرفتهایم و هم شرکت خود را در وزارت ارتباطات به ثبت رساندهایم.
به هرحال همه ادعای مالکیت این حوزه را دارند اما برای مشــخص شدن
متولی این حوزه باید قوانین آن دقیقا مشخص شود .فکر میکنم در سال82
که بسیاری از زیرساختهای فعلی وجود نداشت ،قانون تجارت الکترونیک
کشور ابالغ شد .این قانون باید بهروز شود .یکی دیگر از اولین و مهمترین
ترسهای ما زمانی که استارتآپ خود را اجرایی کردیم ،این بود که اگر فیلتر
شدیم چه کنیم؟ واقعا نمیدانستیم باید به چه کسی جواب پس بدهیم؟
هر روز صبح چک میکردیم که سایت سر جایش هست یا نه؟ واقعا یکی از
تصورات ما این بود که حتما یک روز فیلتر میشویم.
Áبه جز مشخص نبودن متولی و ترس از فیلتر شدن ،مشکالت دیگری
Á
هم داشتید؟

سرعت پایین اینترنت و قطعیهای بدون برنامه آن نیز یکی از مشکالت
این حوزه بود .هیچ کاسبی نمیتواند با بست ه شدن کل خیابانهای منتهی
به محل و کسب و کارش ،کنار بیاید اما این مسئله برای کسب و کارهای
اینترنتی اتفاق میافتد .وقتی اینترنت قطع شود مثل این است که خیابانها
را بستهاند .یکی دیگر از چالشهای جدی همه کسب و کارهای اینترنتی،
بحثهای قانون مالیاتی است .هنوز اداره مالیات با این سیستمها آشنایی
ندارد و این مسئله مشکالت بسیار جدی در قضیه مالیات بر ارزش افزوده
به وجود آورده است که با فرآیند فروش اینرنتی همخوانی ندارد .اینکه باید
برای تکتک مشتریان خود فاکتور صادر کنید و از آنها کد ملی بگیرید .این
در حالی است که مشتریان کسب و کار اینترنتی پراکنده هستند و برخی
فقط از خدمات استفاده میکنند و لزوما از ما کاالیی نمیخرند.
Áدر حال حاضر ایدههایی را که به این حوزه کاری وارد میشوند چگونه
Á
ارزیابی میکنید؟

باید بگویم که فعاالن حوزه کســب و کارهای اینترنتی ایران در حال

ی کردن آنها،
که فعاالن حوزه کسب و کارهای اینترنتی ایران در حال حاضر در مرحله کپی به سر میبرند و با کپی کردن ایدههای خارجی و بوم 
استارتآپهای خود را راهاندازی میکنند .این مسئله منحصر به ایران نیست .در همهجای دنیا میتوان ایدهای را که در یک کشور دیگر خوب اجرا
شده است کپی و در کشور خود پیاده کرد.

حاضر در مرحله کپی به ســر میبرند و با کپی کردن ایدههای خارجی و
ی کردن آنها ،اســتارتآپهای خود را راهاندازی میکنند .این مسئله
بوم 
منحصر به ایران نیست .در همهجای دنیا میتوان ایدهای را که در یک کشور
دیگر خوب اجرا شده است کپی و در کشور خود پیاده کرد اما اینکه ما در
داخل کشور ایدهها را از روی دست همدیگر کپی میکنیم ،بحث جداگانه
ای است .دلیل اینکه ایدههای فعلی ما اکثرا کپی هستند این است که اوال
بازار ما از بازار جهانی بسیار عقب است و بسیاری از کسب و کارهایی که در
بازار جهانی مشغول هستند قابلیت راهاندازی در بازار ایران را دارند .اما یکی
از تفاوتهای ما با دیگر کشورهای دنیا این است که ایدههای اجراشده در
ایران ،بیشتر منطقهایاند ،یعنی بیشتر برای بازار ایران طراحی میشوند در
حالیکهاستارتآپهایدیگرکشورها،جهانیفکرمیکنند.بحثدیگرهم
به تحریمها مربوط میشود چراکه در همه کشورها افراد میتوانند با استفاده
از کارت اعتباری از هر کشوری خرید کنند و پول آن را بپردازند اما در ایران
این امکان وجود ندارد و نمیتوان به صورت اینترنتی کاالیی به خارجیها
فروخت و بهراحتی پول آن را گرفت .برای این کار باید در خارج از کشــور
شرکت ثبت کرد و این کار برای کسی که در ابتدای راهاندازی یک شرکت
است ،بسیار سخت خواهد بود.
 Áبا توجه به شــرایطی که وجود دارد ،آینده این نوع کسب و کار را
Á
چگونه میبینید؟

این کسب و کار مجبور است به سمتی برود که بهتر فکر کند و به جهانی
شدن بیندیشد .چهار سال پیش که ما کار خود را شروع کردیم از یک نظر
راحت بودیم چراکه کسی در بازار ایران در این رشته فعالیت نمیکرد .اما
اکنون شرایط تغییر کرده است .در حقیقت آینده این کسب و کار به سمتی
میرود که آدمهای باهوشتر و ســرمایههای بیشتری به این صنعت وارد
خواهند شد و ایدههای بهتر و نوآورانهتری اجرا میشوند به صورتی که حتی
بتوانیم استارتآپهای خود را در سطح جهانی عرضه کنیم.
Áاصوال راه اندازی استارتآپها به سرمایه اولیه زیادی نیاز ندارد و
Á
حتی برخی از ســرمایه صفر برای راه اندازی صحبت میکنند .این
موضوع درست است؟

میتوان با سرمایه کم شــروع کرد اما در ادامه نیاز به سرمایه بیشتری
خواهد بود .اگر ایده خوب باشد با همان مدلی که پیش از این گفتم ،با کمک
شتابدهندهها و سرمایهگذاران ،میتوان استارتآپ را گسترش داد .این
به معنای سرمایه نخواستن نیست .
 Áفکر میکنید در آینده نهچندان دور ممکن است شاهد این باشیم که
Á
این نوع از کسب و کارها جایگزین شیوههای قدیمیکسب و کار شوند
و تهدیدی برای کسب و کار سنتی به حساب بیایند؟

به طور حتم همینطور است؛ اینترنت برخی از واسطهها را دور میزند
و با فراهم کردن برخی از دسترسیها ،کارها را تسهیل و قیمتها را ارزانتر
میکند .این تحول به هر حال بر شیوههای سنتی کسب و کار اثر میگذارد
و رقیب آن میشود .در مورد کاال هم همین اتفاقات افتاده است؛ در گذشته
مدت زیادی طول میکشید تا تاجر کاالیی را برای مشتری فراهم کند؛ حاال
مشتریان بهراحتی از بازار میخرند و در آینده این امکان ایجاد میشود که با
خرید اینترنتی بدون دخالت واسطه و حتی از خود کارخانه کاالها خریداری
شوند .مزیت رقابتی این شیوه خواهناخواه باعث میشود رقیب جدی کسب
و کار سنتی تلقی شود.
Áاگر کسی قصد ورود به این حوزه را داشته باشد شما چه توصیهای
Á
به او دارید؟

اگر سرمایه کافی ،ایده خوب و توانایی مدیریت داشته باشند مشکلی
وجود ندارد اما اگر بهجز ایده ،از بقیه موارد محروم هستند باید از همان مدلی

که به آن اشاره کردم استفاده کنند.

Áحاال شما مانعی برای پیشــرفت این نوع از کسب و کار میبینید؟
Á
بسیاری از فعاالن اقتصادی ما از دخالت دولت و اینکه در کسب و
کار مداخله میکند و قوانین ثابت وجود ندارد ،انتقاد میکنند .برخی
معتقد هستند اگر دولت به جایگاهی برسد که توان دخالت در کسب
و کار مبتنی بر نت را پیدا کند برای این حوزه نیز مشکل ایجاد خواهد
کرد .نظر شما چیست؟

به هر حال دولت به هر حوزهای که واردشــود برخی از قوانین دست و
پاگیر را نیز همراه خود میبرد .این ترس ،همیشه وجود دارد که اگر سیستم
دولتی ،بدون مطالعه و بررسی الزم وارد هر حوزهای شود ،با قانونگذاریهای
غیرکارشناســی ،موانعی ایجاد کند که آن حوزه را از حالت رقابتی بودن
خارج کند .قانون برای هر کسب و کاری ابزار خوبی است اما به شرطی که
مطالعهشده و کارشناسی باشد و متخصصان آن کسب و کار آن را تهیه کنند
تا به تسهیل کسب و کار کمک کند .یکی از مشکالتی که در حوزه کسب و
کار اینترنتی وجود داشت و خود بازار بدون قانونگذاری آن را مرتفع کرده
است این بود که اینترنت پیش از این زرد محسوب میشد و فروشگاههای
اینترنتی اغلب کاالهای زرد و غیرضروری میفروختند اما حاال بازار کمکم
حرفهای شده و کاالهای مورد نیاز و به اصطالح کاالی حسابی را به فروش
میرساند .قانون میتواند از کالهبرداریها جلوگیری کند تا همه کاالهای
اصل ارائه بدهند اما اگر قانونی بیاید که فرضا استفاده از برچسب شبنم را
اجباری کند ،میتواند موانعی برای این حوزه ایجاد و اوضاع را نسبتا متشنج
کند .به هر حال اجرای قوانین در گذشته اغلب به گونهای بوده که دولت را
به عنوان مجری قانون بدنام کرده است و اینگونه برداشت میشود که ورود
دولت ،دست و پای فعالیتهای اقتصادی و جامعه را میبندد؛ از این رو برخی
معتقد هستند اگر دولت وارد نشود ،بهتر است.
Áاشتغالزایی در این حوزه چگونه است؟
Á

اشتغالزایی در این حوزه فوقالعاده زیاد و ارزان است .یکی از راههایی که
دولت میتواند برای رفع معضل بیکاری استفاده کند کمک به توسعه همین
نوع کسب و کار است چراکه استارتآپها معموال نیروی کار زیادی نیاز
دارند و سرمایهگذاری بسیار کمتری نیز نسبت به کسب و کار سنتی ،طلب
میکنند و از همه مهمتر اینکه ،اشتغا لزایی این کسب و کار نیز بیشتر برای
جواناناست.همچنینبایدتوجهکنیمکهمعافیتهایمالیاتییاتسهیلدر
قوانین مالیاتی این حوزه ،به ایجاد ،رشد و توسعه کسب و کارهای اینترنتی
و کارآفرینی کمک شایانی خواهد کرد.

آینده کسب
و کارهای
مبتنی بر نت به
سمتی میرود
که آدمهای
باهوشتر و
سرمایههای
بیشتری به این
صنعت وارد
خواهند شد و
ایدههای بهتر
و نوآورانهتری
اجرا میشوند
به صورتی که
حتی بتوانیم
استارتآپهای
خود را در سطح
جهانی عرضه
کنیم
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تحلیل و بررسی یک
موضوع کالن اقتصادی و
نظرسنجی از کارشناسان
در این انجام شده است

کامنت
کامنت

 10کشور با باالترین نرخ تورم در سال 2014

نگاهی به
شاخص قیمت مصرف کننده
در جهان و ایران

مسیر سخت

7

10

در گذشته تعریفهای متفاوتی
از تورم ارائه میشود ،اما تمامی آنها
به روند فزآینده و نامنظم افزایش
در قیمتها اشاره داشت .مفهوم
امروزی نرخ تورم که به صورت
تغییر در یک شاخص قیمت ،که
معموال ً شاخص قیمت مصرف است
تعریف می شود ،در سده نوزدهم
میالدی رواج پیدا کرد .پیش از آن،
مفهوم دیگری از تورم وجود داشت
که جهت نشان دادن افزایش حجم
اسکناسهای غیرقابل تبدیل به
طال به کار برده میشد .به طور کلی
زمانی که اقتصاددانان درباره تورم
صحبت میکنند ،به رشد سطح
عمومی قیمتها اشاره دارند؛ و
به زبان ساده تورم یعنی باید برای
خرید کاالها و خدمات ،پول بیشتری
پرداخت شود.

4
6

8

9

5
2

1

ونزوئال

3

Venezuela

%62/20

%17/01

Sudan

%36/90

%16/20

Argentina

%36/40

%15/80

Syria

%34/80

%15/01

Malawi

%23/80

%12/90

2

سودان

3

آرژانتین

4

سوریه

5

ماالوی

1

غنا
Ghana

بالروس
Belarus

ایران

6
7

Iran

8

Central African

9

آفریقای مرکزی
مغولستان
Mongolia

10

منبع :بر اساس آمار آژانس اطالعات مرکزی آمریکا
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2092rank.html#ir

داستان یک ا َبر تورم

Africa-Zimbabwe

نرخ تورم بسیار شدید در زیمبابوه ارزش واحد پولی این کشور را طی سال های اخیر به شدت کاهش داد؛ تا جایی که براساس آمار صندوق بین المللی پول در سال
 ۲۰۰۸یعنی آغاز بحران اقتصادی در دنیا ،نرخ تورم در زیمبابوه به رقم باورنکردنی  ۴۸۹میلیارد درصد رسید .مبلغ با ارزش ترین و آخرین اسکناس چاپ شده توسط
بانک مرکزی این کشور  ۱۰۰تریلیون دالر بود که در آن هنگام حتی برای پرداخت کرایه اتوبوس برای رفتن به محل کار برای مدت یک هفته نیز کفایت نمی کرد.
مردم این کشور در اوج بحران اقتصادی ،مجبور به حمل کیسه های پالستیکی مملو از اسکناس برای خرید کاالهای اساسی مورد نیاز خود بودند و این در حالی بود که
بهای کاالها نیز دستکم  ۲بار در روز افزایش می یافت .در نهایت بانک مرکزی زیمبابوه در تصمیمی دالر آمریکا و چند ارز دیگر را جایگزین واحد پولی این کشور کرد.
دولت این کشور در ماه های اخیر مبادله پول محلی را هم زمان با از چرخه خارج شدن پول ملی این کشور ،آغاز کرده است .مردم این کشور تا ماه سپتامبر برای تبدیل
اسکناس های قدیمی ،مهلت داشتند.
هر دالر آمریکا

با  ۳۵هزار تریلیون دالر زیمبابوه

=

مورد معامله قرارگرفت

1=35,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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تورم در ایران
براساس آمار بانک مرکزی؛ نرخ تورم در شهریور
ماه  1394به  15/1درصد رسید

%15/1

خالصه نتايج شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در  12گروه اصلي
مناطق شهري ايران
شهريور ماه ١٣٩٤

افزایش

خوراكي ها و آشاميدني ها

کاهش

دخانیات

ثابت يا تقريبا ً
بدون تغيير

پوشاک و کفش

مسكن ،آب ،برق و گاز و
ساير سوخت ها

نرخ تورم شهریور1394
درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 0/2

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 10

اثاث ،لوازم و خدمات
مورد استفاده در خانه
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران ،خالصه
نتايج بهدست آمده از شاخص بهاي کاالها و خدمات
مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه
 1390=100در شهریور ماه به این شرح است:

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 0/6

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 11/7

شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري
ايران در شهريورماه  1394به عدد  225/7رسيد.

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 0/5

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 5/6

تفريح و امور فرهنگي

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 0/8

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 18/8

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

%0

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 4/2

بهداشت و درمان

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

%1

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 23/3

تحصیل

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 0/2

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 0/6

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 10/3

حمل و نقل

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 0/1

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 10/9

رستوران و هتل

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 11

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

%1

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 16/9

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 1/5

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 12

ارتباطات

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 0/3

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 4/8

كاالها و خدمات متفرقه

درصد تغيير
نسبت به
ماه قبل
(مرداد)

% 1/3

درصد تغيير
نسبت به
ماه مشابه
سال قبل

% 11/3

نمودار تورم ایران از شهریور  1384تا شهریور 1394
%45
%40
%35
%30
%25
%20
%15
%10
%5
شهریور 84
آبان 84
دی 84
اسفند 84
اردیبهشت 85
تیر 85
شهریور 85
آبان 85
دی 85
اسفند 85
اردیبهشت 86
تیر 86
شهریور 86
آبان 86
دی 86
اسفند 86
اردیبهشت 87
تیر 87
شهریور 87
آبان 87
دی 87
اسفند 87
اردیبهشت 88
تیر 88
شهریور 88
آبان 88
دی 88
اسفند 88
اردیبهشت 89
تیر 89
شهریور 89
آبان 89
دی 89
اسفند 89
اردیبهشت 90
تیر 90
شهریور 90
آبان 90
دی 90
اسفند 90
اردیبهشت 91
تیر 91
شهریور 91
آبان 91
دی 91
اسفند 91
اردیبهشت 92
تیر 92
شهریور 92
آبان 92
دی 92
اسفند 92
اردیبهشت 92
تیر 92
شهریور 93
آبان 93
دی 93
اسفند 93
اردیبهشت 94
تیر 94
شهریور 94
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کامنت
بهاره چـراغی

سرابتورمتکرقمی
نرخ تورم تکرقمیمیشود؟

آیا کاهش نرخ تورم ،بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد؟

30
30

40

کاهش نرخ تورم به رشد اقتصادی آسیب
نمیرساند
کاهش نرخ تورمی در صورتی تاثیری بر رشد
اقتصادی ندارد که ثبات اقتصادی باشد
فشار بیشتر به تورم تکرقمی رکود
اقتصادی بیشتر می آورد

تورم تا پایان کار دولت یازدهم ،تکرقمی میشود؟

10

40
50

46

تورم تک رقمی محقق میشود.
کاهش تورم بستگی به مولفههای دیگری دارد.
تورم بیش از این کاهش پیدا نمیکند.
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یک روز مانــده به صد و هفتمین ســالگرد صــدور فرمان
مشروطیت در ایران ،مراسم تحلیف حســن روحانی بهعنوان
رئیس یازدهمین دولتایران برگزار شد و بعد از گذر  26ماه از آن
تاریخ ،او به مناسبت هفته دولت از دستاوردهای دولت دوسالهاش
سخن به میان آورد .روحانی در نشست خبری با رسانههای داخلی
و خارجی در پاستور عالوه بر اینکه شاخصهای مختلف اقتصادی
نظیر رشد اقتصادی را تشریح کرد ،به وعده خود درمورد تکرقمی
کردن نرخ تورم باز هم اشاره کرد و گفت :کاهندگی مستمر نرخ
تورم از اقداماتی بود که از ابتــدا آن را دنبال میکردیم و تا امروز
به لطف خدا به آن دســت یافتیم و امیدواریم تا پایان این دولت
وعده ما به مردم محقق شــود که گفته بودیم تا پایان این دولت
تورم را تکرقمیخواهیم کرد .این در حالی بود که دو روز بعد از
صحبتهای روحانی ،علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصاد و دارایی و
مرد ضدتورم دولت یازدهم به تبعیت از رئیسش ،روی تکرقمی
شدن نرخ تورم تاکید کرد و گفت :اگر روند کنونی را ادامه دهیم،
میتوانیم تا پایان دولت یازدهم به نرخ تورم تکرقمیبرسیم.
اما محقق کردن تورم تکرقمیاین روزها خواسته بسیاری
از تحلیلگران و فعاالن اقتصادی از دولت تدبیر و امید نیســت.
طبق نظرسنجیای که «آینده نگر» درمورد محقق شدن تورم
تکرقمیآن هم تا پایان دولت یازدهم ،از اقتصاددانان و فعاالن
بخش خصوصی انجام داده ،تنها 10درصد از آنها معتقدند که این
اتفاق رخ خواهد داد 50 .درصد نیز اعتقادشان بر این است که نرخ
تورم بیش از این کاهش نخواهد یافت و حتی به دلیل اینکه قدرت
خرید مردم و تحریک تقاضا افت داشــته شاید نرخ تورم دوباره
افزایش یابد .در همین خصوص  40درصد باقیمانده اعالم کردند
که این ادعا بستگی به مولفههای مشخصی مثل جذب سرمایه،
افزایش بهرهوری و رفع رکود دارد و زمان مشخصی نیز نمیتوان
برای تحقق آن اعالم کرد.
از سوی دیگر فعاالن و اقتصاددانان درمورد اینکه آیا کاهش
نرخ تورم میتواند به رشــد اقتصادی آسیب برساند ،پاسخهای
متفاوتی داده انــد 30 .درصد از آنان میگویند کاهش نرخ تورم
نمیتواند رشد اقتصادی را متضرر کند 40 .درصد بر این باورند
که فشار بیشتر برای تکرقمیکردن نرخ تورم بدون شک روی
رشد اقتصادی و تشدید رکود تاثیرگذار خواهد بود .اما  30درصد
باقیمانده معتقدند در صورتی این دو شاخص اقتصادی روی هم
تاثیر نمیگذارند که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود.
به هر حال بیشتر این فعاالن و اقتصاددانان معتقدند که اگر
دولت میخواهد خود را از لیست سیاه  14کشور دارای تورم دو
رقمیخارج کند ،راهی طوالنــی در پیش دارد ،هر چند تنها 5
درصد دیگر کافی است که غول تورم باالخره شکست را بپذیرد
و تکرقمیشــود .در ادامه این گزارش اظهارنظرهای مختلف
علی ســنگینیان ،ســیده فاطمه مقیمی ،محمد الهوتی ،رضا
پدیدار و علیرضا خائف از فعاالن بخش خصوصی و حسین راغفر،
مرتضی اهللداد ،علی دینی ترکمانی ،محمود دودانگه و سیداحمد
میرمطهری ،از اقتصاددانــان را درمورد تحقق تورم تکرقمیو
راهکار رسیدن به آن میخوانید.

تنها  10درصد از فعاالن اقتصادی معتقدند که تورم تک رقمی خواهد شد 50 .درصد نیز اعتقادشان
بر این است که نرخ تورم بیش از این کاهش نخواهد یافت و حتی به دلیل اینکه قدرت خرید مردم و
تحریک تقاضا افت داشته شاید نرخ تورم دوباره افزایش یابد.

ی میشود؟
آیا تا پایان دوره دولت یازدهم تورم تکرقم 
علیسنگینیان

رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق
تهران

بعید است که دولت یازدهم بتواند تا پایان دوره خود
تورم را تکرقمیکند .زیرا کاهش نرخ تورم در مرحله
عملیاتی بسیار سخت خواهد بود ..به دلیل کاهش
درآمدهای نفتی منابع ارزی دولت تامین نمی شود.

علی دینی ترکمانی
اقتصاددان

امکان ندارد که دولت یازدهم بتواند تا پایان دوره خود
ی کند .تورم به عنوان یک ساختار
نرخ تورم را تکرقم 
در اقتصاد ایران تاکنون وجود داشته و نمیتوان آن را با
ی که میتوان به طور
سرعت زیاد کاهش داد .نهایت رقم 
ثابت آن را پذیرفت عددی بین  15تا  16درصد است و
بسیار بعید است که بیش از این نرخ تورم کاهش یابد.

علیرضاخائف

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع
غذایی اتاق تهران

به تکرقمیشدن نرخ تورم آن هم تا پایان دوره دولت
یازدهم بسیار شک دارم .زیرا روند حرکت صنعت و
تولید کشور روز به روز در حال پسرفت است و هیچگونه
اتفاقی در رشد تولیدات کشور رخ نداده است .بسیاری
از بنگاههای تولیدی کشــور ورشکســت شدهاند و
باقیماندهها با ظرفیت 30درصدی فعالیت میکنند.

محمد الهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

با روشی که دولت یازدهم از آغاز روی کار آمدنش در
پیش گرفته و نرخ تورم را به مرز  14درصد رسانده،
ی کردن تورم وجود دارد.
به نظر من امکان تکرقم 
ی کردن تورم
البته باید این را عنوان کرد که تکرقم 
به چه قیمتی؟

سیداحمدمیرمطهری
دبیرکل سابق بورس

تجربههای گذشته نشان میدهد با نگاه تکبعدی،
تورم پایدار تکرقمیحاصل نمیشــود و مشکل
را نباید صرفا در سیاستهای عرضه یا تقاضا دید.
بدون اصالح ساختار بانکها و بدون دیدن بازار پولی
نمیتوان تورم را کنتــرل کرد و بیتردید نمیتوان
بدون دیدن سیاســتهای بانکداری داخل ،همه
سیاستهای دیگر کشورها را کپی و پیاده کرد.

حسینراغفر

اقتصاددان

اقدامات موثری در جهت کاهش نرخ تورم صورت
گرفته و همین موضوع زمینهساز شده که نرخ تورم
از  45درصد به  15درصد برسد .اما کاهش نرخ تورم
باید موضوع اصلی بحث ما باشد .آمارها نشان میدهد
کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته به دلیل رکود
شــدیدی بوده که وجود داشته .در این موضوع که
کشور ما ظرفیت کاهش نرخ تورم تا تکرقمیشدن
را دارد شکی نیســت اما نیازمند اصالحات اساسی
است که تاکنون شاهد تغییر و اصالحات نبودهایم.

محمود دودانگه

مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت

تا پایان سال جاری احتماال نرخ تورم در حد فعلی و
رقم  15تا  14درصد باقی میماند ،مگر آنکه برای
تامین مالی ،فشار روی دولت و بانک مرکزی افزایش
یابد و مجبور به افزایش و تزریق نقدینگی به جامعه
شوند که این مسئله تورمزاست ،اما باز هم تاثیر خود
را نه امسال که در دورههای بعد بر جا خواهد گذاشت.
ی شدن تورم تا پایان
از دیدگاه من احتمال تکرقم 
سال  95وجود ندارد ،اما ممکن است تا پایان دولت
نرخ تورم تکرقمیشود.

سیدحامد واحدی

عضو هیاترئیسه اتاق تهران

به نظر میرسد در کوتاهمدت امکان دسترسی به تورم
تکرقمی وجود نداشتهباشد .اقتصاد ایران دقیقا در
شرایط رکود قرار دارد .البته یکسال قبل این رکود با
تورم هم همراه بود و بدترین شکل بحران اقتصادی
یعنی رکود تورمی را برای ما ساخته بود ولی امروز از
یدانیم برای بحران
بار تورم خالص شدهایم و حداقل م 
رکود باید به سرعت تدبیر کنیم .با این وجود شواهدی
که در اقتصاد ایران وجود دارد ،تایید میکند که فعال
نباید در انتظار تورم تکرقمی باشــیم .گزارشهای
رسمی نشــان میدهد متوســط تورم کشور طی
 25سال گذشــته  20درصد بودهاست .امروز هم در
صورتی که وزن رفع پلهای تحریمها را قابل توجه در
نظر بگیریم ،میتوانیم پیشبینی کنیم تورم در سال
جاری به صورت ماهیانه نیم درصد کاهش یابد ولی
در نهایت روی هسته سخت  12درصدی میایستد و
احتماال به مرز تورم تکرقمی نمیرسیم.

فاطمهمقیمی

عضو هیات رئیسه اتاق تهران

در چند سال اخیر شاخصهای اقتصادی کشور با
افتوخیزهای بسیاری همراه بودهاند .ورود تیم دولت
یازدهم و ادامه روند مثبت کاهش نرخ تورم باعث شد
که تورم  40درصدی که دولت سابق به وجود آورده
بود به مرز  15درصد برسد.

مرتضی اهللداد

کارشناس اقتصادی

اگر دولت برنامه منظمیدر اقتصاد داشــته باشد و
اقتصاد کشور از دخالتهای دولت رها شود و بیشتر
به سمت بخش خصوصی برود ،بعید نیست که به
تورم تکرقمیبرسیم .که البته با توجه به شرایط
اقتصادی نامناسب رسیدن به تورم تکرقمیبسیار
بعید به نظر میرسد.
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کامنت

ی کردن نرخ تورم بر رشد اقتصادی تاثیر منفی میگذارد؟
آیا تکرقم 
علیسنگینیان

رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق
تهران

این موضوع که تکرقمیشــدن نرخ تورم به رشد
اقتصادی صدمه خواهــد زد یا نه به عملکرد دولت
بازمیگردد .مطالعه رشــد اقتصادی در چند سال
گذشته ما نشــان میدهد که معموال عمده رشد
اقتصادی کشــور در دورهای رخ داده که نرخ تورم
مالیم بوده است .البته بر این باورم که افزایش فشار
برای کاهش نرخ تورم باعث تشدید رکود خواهد شد.

محمود دودانگه

مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت

از آنجا که انتظار میرود پس از تحریمها سرمایههای
جدید داخلی و خارجی به اقتصاد ایران سرازیر شود،
میتــوان رونق صنعت را پیشبینــی کرد که این
موضوع زمینهساز رشد اقتصادی خواهد بود.

مرتضی اهللداد

کارشناس اقتصادی

سیداحمدمیرمطهری
دبیرکل سابق بورس

اگر تورم تکرقمیبه معنای بست ه شدن اقتصاد و
جلوگیری از رشــد اقتصادی باشد ،طبعا دولت در
این حوزه باید با احتیاط حرکت کند .به بیان دقیقتر
امسال که سال اقتصادی بسیار دشواری است ،دولت
در کاهش نرخ تورم احتیاط بیشــتری خواهد کرد
چرا که بر این باورم که فشار بیشتر در کنترل تورم
میتواند نرخ رشد را منفی کند.

علیرضاخائف

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع
غذایی اتاق تهران

از دیدگاه من فشار بیشتر دولت برای تکرقمیکردن
تورم ،باعث تشدید دوباره تورم خواهد شد .اگر پایه
و بنیان تولید را راهانــدازی نکنند گردش پول نیز
با مشکل مواجه خواهد شــد .دولت به چه قیمتی
میخواهد تورم را تکرقمیکند ،به این قیمت که
صنعترابهمرزنابودیبکشاند؟تکرقمیکردنیک
هنر است اما مدیریت تکرقمیکردن یک هنر دیگر
محسوب میشود.

کاهش نرخ تورم ،مانع رشــد و توســعه اقتصادی
نخواهد شد اما اگر شــرایط فعلی اقتصاد را طی دو
سال یا ســالهای آینده ثابت تصور کنیم به طور
قطع اگر فشار فقط برای کاهش تورم باشد و دولت
توجهی به خروج از رکود نکند ،در رشد اقتصادی هم
با مشکالتی مواجه خواهیم شد.

فاطمهمقیمی

عضو هیات رئیسه اتاق تهران

به هیچ عنوان کاهش تورم باعث تشدید تورم نخواهد
شد .چرا که زمانی که تورم کاهش پیدا کند بهرهوری
افزایش پیــدا میکند .با افزایش بهرهوری رشــد
اقتصادی نیز دچار تغییرات مثبت خواهد شد .زیرا
با ایجاد اشتغال ،محیط کسب و کار داخل نیز بهبود
خواهد یافت و در پایان این تولید اســت که دوباره
جان خواهد گرفت.

محمد الهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

نمیتوان برای پیشبرد اقتصادی مطلوب ،تنها یک
مولفه را در نظر گرفت .بر این باورم که شاخصهای
اقتصادی باید موازی هم حرکت کنند و همچنان
تورم نیز به سمت کاهش گام بردارد.
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سیدحامد واحدی

عضو هیاترئیسه اتاق تهران

عناصر تشکیل دهنده تورم در اقتصاد ایران تا حدود
زیادی مهار شدهاند .به طور مثال روند رشد نقدینگی
به صورت ســالیانه به  23درصد رسیده و رشد پایه
پولی هم ماهیانــه  8.6درصد برآورد شدهاســت.
بنابراین به یک معنا ترمز تورم کشیده شدهاست ولی
بحث دیگر این است که میزان قدرت خرید مردم
در پس این کاهش تورم چقدر افزایش یافتهاست.
آمارها نشــان میدهد قدرت خرید طی دو ســال
گذشته  40درصد کاهش یافتهاست .بنابراین حتی
کاهش 29درصدی تورم طی دوسال هم چنان موثر
نبوده تا معیشت مردم تغییر کند.

علی دینی ترکمانی
اقتصاددان

دولتبایدکاهشنرختورمیرادرنظرداشتهباشدکه
همراه با رکود نباشد .دولت نمیخواهد نرخ بیکاری
بیش از این افزایش یابد و به ســمت سیاستهای
انقباضی برود .با دنبال کردن سیاستهای انبساطی
میتوان به افزایش اشــتغال امید بیشتری داشت.
ی کردن نرخ تورم،
فشــار زیاد دولت برای تکرقم 
رکود را تشدید خواهد کرد.

حسینراغفر

اقتصاددان

از دیدگاه من تکرقمیشــدن نرخ تورم
نمیتواند رشد اقتصادی را با مشکل روبهرو کند.
البته دولت یازدهم اکنون باید به فکر برطرف
کردن رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد .اصالح
در نظام بانکی ،بهبود فضای کسب و کار و رشد
اشتغال از جمله پارامترهایی است که میتواند
به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

 30درصد از فعاالن اقتصادی میگویند کاهش نرخ تورم نمیتواند رشد اقتصادی را متضرر کند 40 .درصد بر این باورند که فشار بیشتر برای تکرقمیکردن
نرخ تورم بدون شک روی رشد اقتصادی و تشدید رکود تاثیرگذار خواهد بود .اما  30درصد باقیمانده معتقدند در صورتی این دو شاخص اقتصادی روی هم
تاثیر نمیگذارند که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود.

ی پیشنهاد میکنید؟
چه راهکاری برای رسیدن به تورم تکرقم 
علیسنگینیان

رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق
تهران

برای رسیدن به تورم تکرقمینیازمند راهکارهای
بلندمدت هستیم .مهمترین سیاستی که باید در این
راه اعمال شود برقراری انضباط پولی است .البته در
تمام دورههای پیشین دولتها نشان دادند که اگر
منابع در اختیارشان باشــد آن را بهسرعت هزینه
میکنند.

سیداحمدمیرمطهری
دبیرکل سابق بورس

محمد الهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

اکنون وقت آن فرارسیده که دولت آقای روحانی به
رفع رکود توجه بیشتری کند و چه بازارهای داخلی
و چه بازارهای خارجی را تحریک کند .افزایش تولید
و حمایت از صادرات ،مشکل نقدینگی و رکود را حل
خواهد کرد .بنابراین زمانی که سطح تولید در داخل
افزایش یابد و چرخ بنگاههای تولیدی بچرخند عالوه
بر تورم ،رکود نیز سر جای خودش خواهد نشست.

فاطمهمقیمی

عضو هیات رئیسه اتاق تهران

رسیدن به تورم تکرقمینیازمند چند فاکتور است.
بدون شــک باید از تولید داخلی حمایت شود .این
در حالی است که تولیدکنندگان کشور نیز کیفیت
کاالهای خــود را باید افزایــش دهند تا مطلوبیت
انتخاب مصرفکننده ،به ســمت تولیدات داخلی
برود .از سوی دیگر باید مانع ورود محصوالتی شود
که نمونه داخلی آن در کشور وجود دارد .با وجود این
بر این باورم که مولفههایی همچون افزایش دوباره
قیمت نفت نمیتواند باعث کاهش نرخ تورم شود.
در آن صورت حتی پیشبینی میکنم که نرخ تورم
روندی صعودی در پیش بگیرد .البته دولت نیز در
حمایت از تولیدکنندگان باید کاهش هزینههای
تولید ،افزایش بهرهوری و سر و سامان دادن یارانهها
را در دستور کار خود قرار دهد .تمام این تخممرغها
باید در سبد دولت قرار گیرد تا بتوان به تکرقمی
شدن تورم رسید.

دولت باید با ایجاد مکانیزمهای درست ،قدرت خرید
مردم را افزایش دهد .در حال حاضر هم مشکل بزرگ ما
کاهشتقاضاست.بنابراینوقتیقدرتخریدزیادشود،
رقم تورم هم اهمیت فعلی خود را از دست میدهد.

علی دینی ترکمانی
اقتصاددان

علیرضاخائف

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع
غذایی اتاق تهران

اگر محدودیتهای ناشی از تحریم ،از اقتصاد
ایران رخت بربندد ،دولت بیش از پیش میتواند
توانایی باالی خود را در کنترل تورم نشان دهد
ی در پایان سال محقق
و حتی اگر تورم تکرقم 
نشود ،نباید سیاستهای ضدتورمیدولت را زیر
سوال برد؛ زیرا مهم تداوم این حرکت ،پرهیز از
شتابزدگی و پایداری این سیاستهاست.

سیدحامد واحدی

عضو هیاترئیسه اتاق تهران

راهــکار اصلــی تکرقمی کردن نــرخ تورم
تنها کمک به بخش خصوصــی و چرخاندن
چرخ تولید و صنعتگران کشــور است .بخش
خصوصی کشور گرفتار وامهای سنگینی است
که روزبهروز به نرخ بهره آنها اضافه میشــود.
دولت چارهای برای رفع رکود بیندیشد.

محمود دودانگه

مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت

بدون تردید کاهــش نرخ تورم در ســال جاری با
آهنگی کندتر ادامه خواهد یافت ،زیرا انتظار میرود
با آزاد شدن درآمدهای ارزی بلوکهشده ،بازار ارز رو
به کاهش حرکت کند که این امر بدون تردید بازار
قیمتها را متاثر میکند ،اما روند کاهشی تورم لزوما
به معنای موفقیت دولت در تکرقمیکردن تورم
نیست و باید دید در بُعد کالن اقتصاد ،دولت چطور
عمل خواهد کرد.

افزایش بهرهوری سرمایه ،ارتقای نظام مدیریت
و مهارتهای سازمانی و افزایش حداقل خدمات
تولیدی از جمله مواردی است که با رعایت آنها
میتوان نرخ تورم را تکرقمیکرد.

حسینراغفر

اقتصاددان

بسیاری از مباحث اقتصادی ایران نیاز به اصالحات
اساســی دارد .دولت هنوز هم اســتراتژی توسعه
صنعتی ندارد و تمام فرصتهایی که در حال حاضر
برایمان ایجاد میشود به دلیل نداشتن برنامه هدر
میرود .اگر بخواهیم تا پایان دوران دولت یازدهم به
تکرقمیشدن نرخ تورم در اقتصاد کشور رسیدگی
کنیم که تمام این گزینهها باز هم نیازمند اصالحات
متناسب با شرایط موجود است.

مرتضی اهللداد

کارشناس اقتصادی

جذب سرمایهگذاران خارجی میتواند به کاهش نرخ
تورم کمک شایانی کند .از سوی دیگر بر این باورم
که توجه به بخش خصوصی و واگذاری پروژههای
ناتمام به آنها میتواند یکی دیگر از عواملی باشد که
به تکرقمیکردن نرخ تورم کمک کند.
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کامنت
ميزگردي با حضور بهاءالدين حسينيهاشمي و فرهاد فزوني درباره آینده تورم در اقتصاد ایران

كِشندهاقتصاد،روبهمرگاست

محمد عـدلــي
نرخ تورم طي دو سال اخير از سطح  40درصد به  15درصد رسيده اما ركود هنوز دامن اقتصاد را رها
نكرده است .پيشبيني صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد كه رشد اقتصاد ايران در سال جاري
به صفر خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته كاهش  3درصدي را به دنبال خواهد داشت .وضعيت
توليدات صنعتي در بهار سال جاري نيز نشاندهنده كاهش  2درصدي نرخ رشد صنعت است .در
اين شرايط برخي معتقدند كه تمركز بر سياستهاي كنترل تورم به ركود دامن زده است و برخي
ديگر ميگويند راه خروج از ركود الزاما اعمال سياستهاي انبساطي و تورمزا نيست .براي بررسي
وضعيت تورم و ركود در اقتصاد ايران ميزگردي با حضور بهاءالدين حسينيهاشمي ،مديرعامل
اسبق بانك صادرات و فرهاد فزوني ،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي
تهران برگزار كردهايم .حسينيهاشمي در اين نشست ،ريشههاي شكلگيري تورم در اقصاد ايران
را از نظر علمي برشمرد و از داليل ساختاري ركود سخن گفت .فرهاد فزوني نيز به داليل عملي
ركود اقتصادي و عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايهگذاري پرداخت .توجه به توليد صادراتي
و استفاده از روشهاي تحريك تقاضا به عنوان راهكارهاي خروج از ركود از سوي اين دو كارشناس
اقتصادي مطرح شد.

حسينيهاشمي:
طی سه دهه
اخیر با بانکها
به گونهای
برخورد شده
کهآنهاضعیف
شدهاند.سیستم
بانکی کِشنده و
لوکوموتیواقتصاد
محسوب ميشود.
واقعیتاقتصاد
این است که این
مریض خودش
رو به مرگ است
و نمیتواند کس
دیگری را معالجه
کند
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 Áسیاستهای کنترل تورم از سوی دولت همچنان در اولویت
Á
ی شدن آن در سال  96داده شده
قرار دارد و وعده تکرقم 
است .از طرف دیگر رکود در سال جاری عمق بیشتری پیدا
کرده و این موضوع در آمار رشد صنعت و معدن خود را نشان
داده است .میخواهیم نظر شما را در مورد ایندو شاخص
بدانیم .آیا کنترل تورم به رکــود دامن زده یا این موضوع
ریشههای دیگری دارد؟
حسینیهاشمی :تورم ،رکود و رونق وقایع اقتصادی هستند

که خودشان علت محسوب نمیشوند .معلولهایی هستند که به
علتهایی ایجاد میشوند به همین دلیل برای بررسی ریشه این
پدیدهها ،شناسایی پارامترهایی که باعث این شرایط میشوند،
حائز اهمیت است .تورم را اصوال اینطور مطرح میکنند که یا
ناشی از فشار تقاضا ،یا ناشی از فشار هزینه است .سایر عوامل مثل
عوامل روانی تورم از جمله شرایط محیطی ،شرایط بینالمللی و...
در تشدید یا در کاهش آن تاثیر دارند ولی علت اصلی تورم مربوط
به فشار هزینه و فشار تقاضا است.
تورم ناشی از فشار تقاضا به این ترتیب است که اگر تقاضا بر
عرضه فزونی بگیرد و عرضه که متصل به تولید ملی است ،تکافوی
تقاضا را نکند ،واردات هم برای افزایش عرضه مقدور نباشــد یا
مقرونبه صرفه نباشد یا مشکالتی داشته باشد ،اثر تورمیخواهد
داشت .الزم به توضیح است که عرضه شامل مانده انبارها در اول
دوره ،به عالوه تولید ،به عالوه واردات ،منهای موجودی پایان دوره
است .اگر کاالی قابل عرضه کمتر از تقاضای موجود باشد ،نرخ
تورم افزایش پیدا میکند.
بخش دوم آن تورم ناشی از فشار هزینه است؛ یعنی کاهش

لویک ،آبان 1394
آیندهنگر |  | tccim.irشماره چه 

شدید یا تدریجی ارزش پول ملی که به طور غیرمستقیم قیمت
کاال را افزایش میدهد .چون کاال به هر حال ترکیب میشود از
مواد اولیه ،مواد کمکی،حقوقودستمزد و هزینههای باالسری
که این قیمت تمامشده کاال را ایجاد میکند .بازاریابی و فروش
هم به آن اضافه میشــود .در هر حال هرکدام از این عوامل که
رشد کند باعث افزایش قیمت میشود .مهمترین آن به تنظیم
پول ملی برمیگردد ،ارزش پولها در مقایســه با تئوری قدرت
برابری خریدشان تعیین میشود .میزان اختالف تورم محلی با
تورم بینالمللی ،تورم کاالی شما را شکل میدهد .یعنی اگر تورم
ما  15درصد اســت و تورم حوزه یورو یا دالر  2یا  3درصد است،
مابهالتفاوت آن  13درصد میشــود که این کاهش ارزش پولی
ملی است؛ حاال چه ما این را اعمال کنیم چه بخواهیم به اصطالح
مخفی کنیم یا نگه داریم .اینها باعث افزایش قیمت کاال میشوند.
از طرف دیگر وقتی تورم نمود پیدا میکند و به سمت رکود
میرود که درآمد سرانه به همان میزان تورم رشد نکند یا قدرت
وامدهی و اعتباردهی سیستم پولی کشور نتواند تقاضا را کماکان
در همان سطح تولید نگه دارد و تنور تقاضا را گرم نکند .در این
شــرایط تقاضا کاهش پیدا میکند و به خواب میرود .تقاضای
بالفعل را میگویم .تقاضای بالقوه به معنی وجود نیازها در جامعه
پابرجاست .به هر حال جوانها به توسعه زندگی میپردازند .نو
کردن اجناس همواره وجود دارد .این موضوعات ،تقاضای جدید
ایجاد میکند .ولی قدرت خرید مهم است .اگر قدرت خرید نباشد
تقاضا بالفعل نمیشــود و به رکود دامن زده میشــود .از طرف
دیگر اگر همزمان با رکود ،افزایش هزینههای تولید وجود داشته
باشد که تورم نیز وجود دارد .قدرت خرید دو عامل دارد .اولین و
مهمترین عامل درآمد است .جوانها به عنوان نیروهای جدیدی
که وارد عرصه زندگی میشوند با درآمد خود دارای قدرت خرید
میشوند و تقاضا ایجاد میکنند اما اگر  5میلیون تا  10میلیون
تقاضا از کشوری حذف شود ،اقتصاد آن کشور دچار رکود میشود.
مخصوصا که آن اقتصاد قابلیت صادرات نداشته باشد .یا اینکه
مثال بهیکباره در سالهای  89و  ،90معادل  200درصد کاهش
ارزش پول ملی تجربه شده باشد و در مقابل درآمد مردم به میزان
 10درصد ،رفته باشد .این تقاضا به دلیل عد م کفایت برای خرید
به خودی خود سرکوب میشود؛ در مورد مسکن ،کاالی مصرفی
بادوام و کاالی ســرمایهای یا هر کاالی دیگری این اتفاق صادق
است .با این تحلیل ،کاهش قدرت خرید ،تقاضا را سرکوب کرده
و رکود را رقم زده است .از طرف دیگر تورم در ایران از طرف فشار
هزینه بر تولید وجود دارد .ضمن اینکه کسری بودجه با توجه به
کاهش قیمت نفت و وابستگی بودجه به نفت وجود دارد .کسری
بودجه در ایران مزمن ،قدیمی ،کهنه و به اصطالح تاریخی است .با
این شرایط وقتی میشنوم که میخواهند تورم را تکرقمیکنند،
تعجب میکنم .در نهاد اقتصادی ما تــورم وجود دارد که وقتی

وضعيت توليدات صنعتي در بهار سال جاري نيز نشاندهنده كاهش  2درصدي نرخ رشد صنعت است .در
اين شرايط برخي معتقدند كه تمركز بر سياستهاي كنترل تورم به ركود دامن زده است و برخي ديگر ميگويند
راه خروج از ركود الزاما اعمال سياستهاي انبساطي و تورمزا نيست.

درآمد با آن رشد نکند ،تبدیل به رکود میشود .رکود هم اینطور
نیست که اگر یک ماه رشد داشتیم بگوییم برطرف شد! میگویند
حداقل یک سال مالی باید رشد داشته باشید .در کشورهایی که
خیلی تورم دارند این مدتزمان بیشتر است چراکه رکود امکان
بازگشت دارد .این بیماری بدخیم است و ممکن است دوباره شیوع
کند .در این شرایط میگویند اگر تا ســه سال رشد قابل قبول
داشتید ،میتوانید بگویید که از رکود خارج شدهاید؛ تازه نام آن را
هم نمیتوان رونق گذاشت.
Áآقاي حسينيهاشمي ريشههاي علمي تورم و ركود را مطرح
Á
كردند .آقاي فزوني ،از نظر شما به عنوان فعال اقتصادي،
ركود در اقتصاد ايران در شرايط فعلي بر اساس چه عواملي
شكل گرفته است؟
فزوني :ممنون از توضیحات جناب آقای حسينيهاشــمی.

موضوع ركود را بايد به دو قســمت تقســیم كرد .یکی عوامل
خارجی رکود است و دیگری عوامل داخلی آن .عوامل خارجی
یک مقدار روشن و کوتاه است؛ یعنی اینکه کاهش قیمت نفت
و فرآوردههای نفتی ،کاهش قیمت کاالهای پایهای مثل فوالد،
مس ،آلومینیوم و عواملي از اين دست به همراه نحوه ارتباطات
اقتصادي ايران با جهان كه مشكالت زيادي به وجود آورده است.
به دليل مسائل سياسي ،ارتباطات اقتصادي ضربه خورده است
در حالي كه بسياري از كشــورهاي بزرگ با وجود اختالفهاي
بزرگتر در سياســت ،روابط اقتصادي خود را بــر هم نزدهاند.
نتیجه این تقابل به باال بودن ریسک کار با ایران منجر شده است.

اين موضوع در سیستم بانکی به یک طریق تاثیر میگذارد و در
سیستمهای تجاری به یک طریق دیگر .به عنوان مثال كشورهاي
ديگر تعرفههایی که برای واردات كاال از ايران گذاشتهاند ،خیلی
زیادتر از تعرفه کشورهای عضو  WTOیا عضو اتحادیه اروپا است.
بر اين اساس در صادرات مزيت نداريم .وقتي ميخواهيم كااليي
را بفروشيم ،خریدار به قیمت تمامشده نگاه میکند ،وقتي كه
باید  30درصد عوارض گمرکی بابت كاالي ايراني بدهد و برای
واردات از كشورهاي ديگر بايد  5درصد عوارض بدهد ،معنياش
اين است كه من به عنوان صادركننده  25درصد از مزیت نسبیام
را از دست دادهام .اینها مشکالتی است که ما به وجود آوردیم و
باالخره بعد از درگيري با جهان به دنبال تحریم رفتيم .گفتیم ما
براي پذيرش تحريم آمادهایم! نتیجهاش را هم دیدیم .تحریممان
کردند .من دیگر نمیدانم چطور میخواستند بال سرمان بیاورند
كهنتوانستند.
این عوامل باعث شــد که وارد فاز دیگری بشویم .بايد تاكيد
كنم كه به معناي واقعي چيزي به نام اقتصاد در كشــور نداريم.
با اين شرايط مجبور شدیم که چیزهایی را هم از دست بدهیم.
بهخصوص وقتی قیمت نفت پایین آمد تمام امیدهایمان به باد
رفت .یک مدتی سعی کردیم که با واردات جواب تقاضاهای داخلي
را بدهيم .رفتیم از چین كاال وارد کردیم .در حقیقت چه کردیم؟
ما در حقیقت نیروی کار به چین یا كشورهاي ديگر صادر کردیم.
تولید خودمان را تحت فشار گذاشتیم و از چین كاال خریدیم .به
جایی رسيديم که تولیدکننده بهجای اینکه تولید کند ،میرود

فزوني:
در شرایطی
که  80درصد
اقتصادمان دست
دولت است ،دائما با
تغییر رویکردها در
اقتصادمواجهیم.
حاال من بهعنوان
سرمایهگذار
میگویم اگر
امروز بیایم
سرمایهگذاری
کنم ،چهار سال
دیگر سرمایه
من میخواهد
جواب بدهد ،من
با چهکسی در این
دنیا طرف هستم
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کامنت

حسينيهاشمي:
بايد سفته و برات
راه بيفتد .یعنی
فروشنده ،كاال را
به طور اعتباري
مثال 60ماهه
بفروشدسپس
چك و سفتهاي را
كه دريافت ميكند
نزد بانك ببرد و
بعد از تنزيل پول
نقد بگيرد .در
اين شرايط ،هم
مشتری کاالیش را
خریده است و هم
فروشنده به پول
رسيده است

از چین کاال میخرد و خیلی هم باشهامت مارک خودش را روی
آن میزند .اینجاست که فاجعه به وجود آمد .این دیگر یک فاجعه
است .این را اینجا نگه داریم برویم سر عوامل داخلی رکود.
بهنظر من عوامل داخلي رکود بسیار مهمتر از عوامل خارجی
است .یعنی این عوامل داخلی است که خودش را در خارج هم
نشان میدهد و باعث عکسالعملها میشود .بدون تعارف بايد
بگويم كه  80درصد اقتصاد ما تحت مالکیت و حاکمیت دولت
اســت .وقتی اصل  44قانون اساسی را هم نوشتند ،آمدند چهار
کلمه داخل آن قــرار دادند برای اینکه این اصل را خراب کنند:
«ســازمانهای عمومیغیردولتی» .چنین چیزی را در اقتصاد
و حتی در قانون اساســیمان تعریف نکرده بوديم .یک چنین
عنوان جدیدي را تعریف کردیم ،بعد تمام داراییهای دولت را به
اين بخش منتقل کردیم بهعنوان رد دین و غیره و غیره .یعنی از
دولت اول یک
یک دولت گرفتیم و به یک دولت دیگر دادیم .آن ِ
نظارت و یک نگاه و یک تعهداتی نسبت به جامعه داشت ،اینیکی
آن را هم ندارد .پاسخگو نیست .همین حاکمیت زیاد باعث شده
است که وقتی دولتها عوض میشوند ،اقتصاد به هم میخورد.
پایداری در قوانیــن و رویکردها برای ســرمایهگذار و فعال
اقتصادی بسیار مهم است .وقتی طبق قوانین رانندگی مشخص
است که باید از سمت راست حرکت کنیم و این موضوع با تغییر
دولتها پایدار است ،اطمینان خاطر از ماندگاری این رویه وجود
دارد .اما در شرایطی که  80درصد اقتصادمان دست دولت است،
دائما با تغییر رویکردها در اقتصاد مواجهیم .دولت هشتم میرود،
دولت نهم میآید همهچیز را بر هم میزند؛ دولت دهم بدترش
میکند؛دولتیازدهممیآیددومرتبهمیخواهدهمهچیزراتغییر
دهد .حاال به من نگاه کنید بهعنوان سرمایهگذار :من میگویم
اگر امروز بیایم سرمایهگذاری کنم ،چهار سال دیگر سرمایه من
میخواهد جواب بدهد ،من با چهکسی در این دنیا طرف هستم؛
با کدام قوانین ،با کدام دســتورالعمل؟ ما دستورالعملهایمان
یکشبه درمیآید بنابراین ســوال این است که سرمایه من چه
خواهد شد؟ ببینید این سرمایهای نیست که من از بانکها گرفته
باشــم .بانکها که پولی نمیدهند و اگر بدهند بهره  28درصد
میخواهند .این سرمایه نتیجه تالش بخش خصوصی در طول
زندگیاش است .حاال من باید ریسک همه این چیزها را بخرم
که آیا چهار سال دیگر ،وزیر و رئیسجمهورمان بر این اساس فکر
میکنند یا بر یک اساس دیگر .نتیجه چه میشود؟ این میشود که
من عقب میکشم .سرمایهگذار خارجی هم به همین دلیل عقب
میکشد .میگوید شما سیستم اقتصادی پایدار ندارید.
 Áدر بخش محدودیتهای داخلی کسب و کار که جزو عوامل
Á
رکود ذکر کردند ،به مسائل بانکی و تسهیالت گران نیز اشاره
شد .آقای حسینیهاشمی،با توجه به سوابق طوالنی شما در
امور بانکی ،در حال حاضر نظرتان در مورد دسترسی بخش
خصوصی به منابع بانکی چیست؟
حسینیهاشمی :همانطور که گفتند ساختار کشور ما که

حدود  80درصد تولید ناخالص ملیاش در دست دولت است به
گونهای شکل گرفته که بخش خصوصی ما بهرغم شعارهایی که
داده میشود ،سهم بسیار کوچکی در اقتصاد دارد .تازه باید در یک
رقابت خیلی سختی بتواند سهمش را حفظ کند .در این شرایط
توزیع منابع در بانکها به گونهای شده است که بانکهای دولتی
52

لویک ،آبان 1394
آیندهنگر |  | tccim.irشماره چه 

با توجه به اینکه سهامدارانشان دولتی هستد ،با دستور دولت
و به شرکتهای دولتی پول میدهند .بانکهای خصوصی هم
سهامدارانشان سرمایهدارهای خصوصی هستند که میگویند
به شرکتهای ما منابع را اختصاص دهید .یعنی توزیع اعتبار که
برای یک کشور امتیاز محسوب میشود و باید مانند هوا و منابع
طبیعی امتیازی برای عموم باشد ،شــرایط دیگری پیدا کرده
است .عمال اعتبارات بانکی که باید به عموم کمک کند تا ایدهها
و توانمندیهایشان را اقتصادی و اجرا کنند ،شکل دیگری توزیع
میشود .اکثر بانکهای خصوصی منابع را به طرف گروه خودشان
میکشند و بعضی از نهادهای عمومیغیردولتی یا دولتی هم که
بانک درست کردهاند منابع آن را به سمت خودشان میکشند.
دولت هم منابع بانکهای دولتی را به سمت شرکتهای خودش
هدایت میکند به همین دلیل منابــع آن در بخشهای فوالد،
ذوبآهن ،سیمان و ...قفل میشود .در واقع منابعی که باید بخش
خصوصی واقعی استفاده کند ،عمال به آن دسترسی ندارد .این
موضوع همان فشار هزینه را ناشی میشــود که در بخش اول
حرفهایم از آن به عنوان افزایش هزینه تولید یاد کردم .موضوع
این است که وضع بانکهای کشور نیز مناسب نیست .افزایش
سرمایه مناسبی طی سالهای گذشته صورت نگرفته تا بانکها
تجهیز شوند .طی ســه دهه اخیر با بانکها به گونهای برخورد
شده که ضعیف شــدهاند .این در حالی است که سیستم بانکی
به عنوان کِشنده اقتصاد عمل میکند .لوکوموتیو اقتصاد است.
واقعیت اقتصاد این است که این مریض خودش رو به مرگ است و
نمیتواندکسدیگریرامعالجهکند.سیستمبانکیماوضعخوبی
ندارد؛ بعد متاسفانه امروزه اکثرا از یک مدیریت مقتدر مبتنی بر
دانش بانکی هم برخوردار نیستند.
Áآقای فزونی ،به نظر شــما بخش خصوصی در راه توانمند
Á
شدن و تالش برای خروج از رکود چه موانعی دارد؟
فزونی :دولت ایران یک دولت سوســیال دموکرات است به

این معنی که قانونگذاری آن در جهت منافع عمومیو عدالت
اجتماعی اســت اما به اصول اقتصاد آزاد پایبند است .میگوید
من با اعمالی که باعث فقر و اختالف طبقاتی یا فشــار به طبقه
آسیبپذیر بشود ،مخالفم .میگوید به توزیع مجدد درآمدها و
ثروتها معتقدم ،مالیات هم میگیرم و یارانه هم میدهم ،همه
این کارها را ما هم میکنیم .دولت رفاه جزو سیاستهای سوسیال
دموکرات هم هست اما به اقتصاد که میرسیم دولت ما یک دولت
توتالیتر (تمامیتخواه) صددرصد است .میگوید :هرچه که من
میگویم باید انجام شود و بخش خصوصی نوکر بیجیره و مواجب
من است .من به او میگویم برو در این رشته سرمایهگذاری بکن،
اینجا کار کن و من به تو میگویم کار درســت چه هست .اجازه
نمیدهد بخش خصوصی در مورد اموال خودش تصمیم بگیرد.
در این شرایط در سخنرانیها از اقتصاد رقابتی صحبت میشود.
چطور میتوان این موضوع را باور کرد وقتی دولت رسما کارتل
راه میاندازد و اسمش را میگذارد کانون بانکهای خصوصی و
شورای هماهنگی بانکهای دولتی؟ این کارتل است .بر همین
اساس میگویند که بانکها قبال بر ســر نرخ سود بانکی با هم
توافق کردهاند و باید همان نرخها را اعمال کنند .آیا معنای این
رقابت است؟ رقابت در سیســتم بانکی را که بزرگترین بخش
اقتصادی این مملکت است و به قول آقای دکتر حسینیهاشمی

پيشبيني صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد كه رشد اقتصاد ايران
در سال جاري به صفر خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته كاهش 3
درصدي را به دنبال خواهد داشت

بسیاری از مشکالت را میتواند حل کند ،به این روز انداختهاند
که کارایی واقعیاش را از دست داده است .آن وقت به بنده و حتی
سرمایهگذار خارجی میگویند که سرمایهگذاری کن .اما در این
شرایط این یک شوخی است .اگر در اقتصادهای پیشرفته دو بانک
با هم درگوشی حرف بزنند ،آن دو بانک را مواخذه میکنند اما در
اینجا رسما این موضوع اعالم میشود.
بنابراین دولت مــا این را قبول کند که اقتصــاد آزاد رقابتی
نمیخواهد .در نتیجه دولت ما بخش خصوصی قوی و توانمند
نمیخواهد .همین اعمال و رفتار دولت باعث میشود تورم پیدا
کنیم .وزیر داریم که قبل از رای اعتماد با بخش خصوصی رفیق بود
و حاال با بخش خصوصی قهرکرده است .میگویدبخش خصوصی
فقط از من مطالباتش را میخواهد .به عبارت دیگر منظورش این
است که بخش خصوصی پولش را نمیآورد تا من به او بگویم کجا
سرمایهگذاری کند! میگوید بخش خصوصی آن است که پولش
را بیاورد اینجا و من به او بگویم چه انجام دهد و مطالبات هم از
بنده نداشته باشد.
حسینیهاشــمی :دولت باید زیرســاختها را بدهد .باید
سیاست گذاریها را انجام دهد و حمایت کند نه اینکه خودش
بیاید دستور بدهد.
 Áدر مورد ریشههای تورم و رکود بحث شد و آقای فزونی هم
Á
نگاه دولت به بخش خصوصی را مانع تکاپوی اقتصاد و خروج
از رکود دانستند .در این شرایط پیچیده که بانکها هم به
عنوان لوکوموتیو اقتصاد شرایط مساعدی ندارند ،چگونه
میتوان به درمان رکود پرداخت؟
حسینیهاشمی :قطعا باید چارهجویی کرد .باید همفکری

کرد .باید همه دستاندرکارانی را که در اقتصاد هستند به حساب
آورد و به آنها وزن داد .شما داســتان کبوتران طوقدار را که در
دوره ابتدایی برای ما نوشته بودند خواندهاید .همه آنها در جایی
در تلهای گیر افتاده بودند .یک راه این بود که بمانند تا صیاد بیاید
و همه را ســر ببرد اما پیش خودشان فکر کردند و به این نتیجه
رسیدند که اگر همه با هم متحد شوند و پر بزنند ،میتوانند این
دام را به جای دیگری منتقل کنند که صیاد از آن بیاطالع است
و شــاید در آنجا بتوانند از آن رها شــوند .این داستانی است که
میشود بومیسازیاش کرد .ابوالمعالی تدبیر را اینطور معرفی
ی در خود
کرده است .این یک داستان واقعی نیست اما نکات مهم 
دارد .این پرندگان بعد از انتقال دام با یک موش دوستی میکنند
و به او میگویند که بیا با دندانت این بندها را باز کن و ما هم برای
تو غذا میآوریم .آنها در واقع با هم یک معامله و تجارت کردند.
آنها آزاد شدند و موش هم مزدش را گرفت .االن در اقتصاد همین
حالت اســت .ما گیر افتادهایم و خودمان باید این مشکل را حل
کنیم ولی باید همه همکاری کننــد .برای بیرون رفتن از رکود،
اســتراتژی اقتصادی به معنای مدون و شکلدادهشده نداریم.
ما قطبنمایی نداریم که بگوید به کجا برویم .حاال اگر بخواهیم
استراتژی بگذاریم که مثال تولید داخل را جایگزین واردات کنیم
باید بدانیم که این یک پروتکل دارد .نمیتوانیم به مردم دستور
بدهیم که همین را مصرف کن و صدایت هم درنیاید .گمرک هم
تعرفه را باال ببرد و یک دیوار بلندی بگذاریم که راه قاچاق باز شود.
یک استراتژی توســعه صادرات الزم داریم که برند کاال را تولید
میکند برای صادر کردن و داخل نمیتوانند آن را بخرند .در حوزه

بازاریابی خارجی اگر استراتژی وجود داشته باشد و دولت برای
فراهم کردن زیرساختها ،برنامه داشته باشد به بنگاههای کوچک
و متوسط برای بازاریابی کمک کند ،چراکه هزینه این کار برای یک
بنگاه تولیدی بسیار باال است و اگر قرار باشد همه بنگاهها این کار
را از صفر تا صد خودشان انجام دهند ،عمال هزینه تولیدشان باال
میرود اما اگر دولت آن را تجمیعشده انجام دهد با هزینه کمتر
امکانپذیر است .از طرفی تولیدکننده هم بر روی تولید رقابتی
متمرکز میشود که اشــتغال را هم در پی دارد .استراتژیهای
توامان برای تولید و صادرات میتواند کارســاز باشد .االن چرا
کاالها در انبار مانده است؟ چرا باید  100هزار خودرو در پارکینگ
خودروســازان بماند؟ مصرف داخل برایش نیست؟ چرا هست،
اما قدرت خرید نیست .دولت باید این دغدغه را برطرف سازد نه
اینکه بگوید باید کاالی ایرانی بخرید و کمپین نخریدن خودرو
ضدانقالبی است .دیگر این حرفها را کسی قبول نمیکند چراکه
بازار رقابتی یعنی عرضه و تقاضا.
فزونی :آقای دکتر من یک ســوال ساده میکنم ،اگر کاالی
تولیدی بخش خصوصی ،خریدار نداشته باشد و به دلیل قیمت
باال در انبار باقی بماند چهکار میکند؟ پاسخ این است که طی 24
ساعت تصمیم میگیرند که  10درصد 20 ،درصد و حتی بیشتر
تخفیف بدهند تا سرمایه به گردش بیفتد اما وقتی به خودروسازان
گفته میشود که کاالی شما گران است و باید  10درصد تخفیف
بدهید ،انگار که میخواهید اعدامش کنید.
حسینیهاشمی :اگرقرارباشدكهتکلیفشرعییاتهدیدكنند
که خودرو بخرید ،كه تعريف آن تجارت نيست .برای اینکه تولید
جایگزین واردات باشد باید استانداردهاي كيفيت و قيمت را داشته
باشیم .قيمت ،كيفيت و خدمات پس از فروش سه مزیتي است كه
مصرفكننده دنبال ميكند .براي افزايش تقاضا بايد قدرت خريد
نزد مصرفكننده افزايش يابد .خريدهاي اعتباري بايد فعال شود.
اقتصاد ايران يك اقتصاد نقدي است .در دنیا اصطالحی داریم به
نام ساپالی کردیت supply credit /؛ یعنی اعتباری که فروشنده
برای خریدار ایجاد میکند .بايد ســفته و برات راه بيفتد .یعنی
فروشنده ،كاال را به طور اعتباري مثال  60ماهه بفروشد سپس
چك و سفتهاي را كه دريافت ميكند نزد بانك ببرد و بعد از تنزيل
پول نقد بگيرد .در اين شــرايط ،هم مشتری کاالیش را خریده
است و هم فروشــنده به پول رسيده است .فروش نسيه افزايش
قيمت  20درصدي را به دنبال دارد كه همان مبلغ را جهت تنزيل
به بانك ميپردازد و نقدي پول را ميگيرد .در اين صورت ريسك
نيز توزيع شده اســت .این دیگر تعهد خودروساز نیست كه اگر
نتوانست بدهد ،بخش زيادي از منابع بانك يك جا قفل شود .با
توزيع ريسك ،تعهد افرادی است که سفتههایشان را بانک خریده
است .این شرایط نشــان ميدهد که وظیفه بانکها است که به
مصرفکننده نهایی اعتبار بدهند نه به تولیدکننده .توليدكننده
يك حد مجاز از اعتبارات بايد دريافت كند چراكه بيش از آن ،هم
براي خودش و هم براي بانك ريسك دارد .اين حد مجاز نبايد با
سياست دستوري دستكاري شود و به شركتهاي وابسته به دولت
اعتبارات باال داده شود .انباشت و قفل شدن منابع در اين بخشها،
اقتصاد را زمينگير كرده است .اگر مصرفكننده منابع را دريافت
كند و آن به تقاضا تبديل شود ،چرخه تكميل میشود و اين پول
به توليدكننده ميرسد.

فزوني:
وزیر داریم که قبل
از رای اعتماد با
بخشخصوصی
رفیق بود و حاال با
بخشخصوصی
قهر کرده است.
میگویدبخش
خصوصیفقط
از من مطالباتش
را میخواهد.
به عبارت دیگر
منظورش این
است که بخش
خصوصیپولش
را نمیآورد تا من
به او بگویم کجا
سرمایهگذاری کند
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گفتوگو با تحلیلگران
صاحبنام اقتصادی درباره
موضوعات کاربردی کسبوکار از
مسئولیتهای این بخش است
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احسـان میزانی
اتاق بازرگانی بینالمللی ( )ICCکه در سال  ۱۹۱۹تاسیس شده به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان
شناخته میشود .این اتاق در تسهیل مراودات تجاری در سطح بینالمللی از طریق تالش در استانداردسازی
سیاستها و همچنین اداره بزرگترین مرکز داوری تجاری بینالمللی ،نقش مهمیرا ایفا میکند .اتاق بازرگانی
بینالمللی از طریق تشکیل کمیتههای ملی ،فعالیت خود را در کشورهای جهان گسترش داده است .كميته
ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي نیز در سال  ۱۳۴۲تأسيس شد .برای کسب اطالع از چگونگی فعالیت کمیته
ایرانی و خدماتی که میتواند به فعاالن اقتصادی ارائه دهد ،گفتوگوی مشترکی با دو عضو هیات رئیسه آن
انجام دادهایم .محمد مهدی بهکیش نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در این
گفتوگو نحوه فعالیت اتاق بازرگانی بینالمللی را تشریح کرده است .همچنین حسین سلیمیعضو هیات
رئیسه و خزانهدار این کمیته ،در مورد خدمات در نظر گرفتهشده برای تجار ایرانی توضیحاتی داده است.
Áاتاق بازرگانی بینالمللی چه فعاليتهايي دارد و چه مزايايي براي
Á
اعضا دارد؟
بهكيش :اتــاق بازرگانی بینالمللی در  90کشــور دنیا از جمله ایران

کمیتههای ملی دارد .کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی فعليتهاي
زيادي با هماهنگي  ICCدارد .اعضای  ICCو دبیران این کمیتهها معموال
از بانکها ،اتاقهای بازرگاني و شرکتهای بزرگ هستند .اين افراد ضمن
اینکه عضو کمیته ایرانی هستند ،عضو  ICCدر پاریس هم هستند .اتاق
بازرگاني بينالمللي ،سه کار عمده انجام میدهد .یکی از اين كارها اين است
كه مقررات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي و تجاري را به وجود میآورد.
مقررات بانکی و اســتانداردها را تدوین میکند .دومين كار اتاق بازرگاني
بينالمللي اين است كه سیاستهای بازرگانی را تنظیم میکند و آن را به
دولتها و سازمانهای بینالمللی پیشنهاد میدهد .سومين كار اين اتاق هم
داوری است .بزرگترین اختالفات تجاری دنیا در اتاق بازرگاني بينالمللي
مطرح میشود.
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ی که برای اقتصاد و تجارت ایران بسیار اهمیت دارد
سلیمی:موضوع مهم 
و از این بعد اهمیتش در آینده بیشتر جلوه خواهد کرد ،پیوستن به سازمان
جهانی تجارت ( )WTOاست .آمریکا همیشه با این موضوع مخالفت کرده و
ما نتوانستهایم به عضویت دائم این سازمان جهانی درآییم اما بعد از مذاکرات
هستهای و توافق صورتگرفته ،این امکان نیز فراهم خواهد شد .بنابراین
پیشبینیمیشودکهماطییک یادو سالآیندهبهعضویت WTOدرآییم.
یکی از کانالهایی که میتواند پشتوانه حضور ما در این سازمان شود ،اتاق
بازرگانیبینالمللیاست.بنابراینیکیازمهمتریننقشهای ICCدرآینده،
پاسخبهاین سوالخواهدبودکه ماچطورمیتوانیمدر سطحبینالمللیمثل
سایر کشورها عضو WTOشویم .باید بتوانیم از این ظرفیت برای معامالت
با سایر کشورها و مسائلی نظیر کاهش تعرفهها و دادن و گرفتن امتیازها
بهخوبی استقاده کنیم .این نقش را  ICCبهخوبی میتواند ایفا کند .چراکه
اکثر گروههای کشورهای مختلف با حضور در  ،ICCمذاکرات و معامالت
مربوط به WTOرا انجام میدهند.
Áكميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي چگونه فعاليت میكند؟
Á
بهكيش :ایران بیش از  50ســال است که در اتاق بازرگاني بينالمللي
حضور دارد .در این مرحله مهم پساتحریم میتوانیم از  ICCکمک بگیریم.

ی است که به همه ماخذهاي کسب و کار و بیزینس دنیا
دریچه بسیار مهم 
دسترسي دارد .چراکه همه فعاالن اقتصادي بزرگ عضو  ICCهستند .برای
برگشت ایران به صحنه بینالمللي بهترین راه این است که از امکانات ICC
کمکبگیریم.
Áبخش خصوصــي ايران چگونه میتواند ارتباطــات خود را با اتاق
Á
بازرگاني بينالمللي سامان دهد؟
بهكيش :حضور در جلســات  ICCاز سوی رئیس اتاق تهران و رئیس

اتاق ایران ميتواند ارتباطات بينالمللي ميان بخش خصوصي ايران و ساير
كشــورها را تقويت كند .حضور ايرانيها در اين جلسات براي ارتباطات و

میخواهیم سهم خود را در بازاری افزایش دهیم که موضوع عرضه و تقاضا در آن بسیار شکننده است و شرایط
خاص خودش را دارد .این چالشها قطعا در مسیر بازارگشایی وجود دارد اما ما هم برنامهریزی خود را برای این کار
داریم و از سهم خود در بازار نمیگذریم تا بتوانیم به هدف افزایش یک میلیون بشکهای صادرات طی شش ماه برسیم.

همكاريهاي اقتصادي بسيار مفيد است.
سلیمی:حضورمادرگردهماییهایبینالمللیکه ICCبرگزارمیکند،
بســیار مفید خواهد بود .چراکه یک جمع چند هزار نفری از کشورهای
مختلفبهگردهماییاصلی ICCمیآیند.جذبسرمایهگذاریخارجیهم
میتواند در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد و باید راهکارهایی را که بتوانیم
از این طریق انگیزه سرمایهگذاری در ایران را افزایش دهیم ،دنبال کنیم.

Áكميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي چه خدماتي میتواند ارائه
Á
دهد؟
بهكيش :اولین این خدمات این است که تصمیمات دولت را در زمينه

بازرگاني با قواعد بينالمللي انطباق دهيم .اتاقهاي ايران و تهران ميتوانند
چنين پيشنهادي را به دولت بدهند .بنابراین ما انطباقدهنده سیاستهای
بازرگانی ایران با سطح بینالمللی هستیم اما تا به حال از اين امكان كميته
ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي ،بهدرستی استفاده نميشد .از حاال به بعد
اول اتاقها باید از این ظرفیت استفاده کنند تا بتوان به دولت نيز مشورت داد.
آمادگی داریم مقررات داخلی را با مقررات بینالمللی انطباق دهیم .اگر دولت
بخواهد تغییراتی در مقررات ایجاد کند ،باید بداند که این مقررات با مقررات
بینالمللی چه رابطهای باید داشته باشد و چگونه با آن منطبق میشود .در
این راه ما در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی کمک خواهیم کرد.
ســلیمی :اقتصاد ایران طی دهههای اخیر به دالیل مختلف از جمله
جنگ تحمیلی و تحریم نسبت به دنیا بسته عمل کرده است .ارتباط ما با دنیا
مدتها قطع بوده است .بنابراین نیازی نبوده که شرکتها به خارج از کشور
بروند و قراردادهای بزرگ ببندند اما از حاال به بعد اقتصاد ما قرار است از این
ظرفیت استفاده کند .این موضوع در مسائل اقتصاد کالن و چشمانداز حجم
تجارت کشور دیده شده است .برای جذب سرمایهگذاری و همچنین در
اختیار گرفتن شریک برای تجارت باید بعد از انجام مذاکرات ،قرارداد بسته
شود .این امور نیاز به مشاوره دارد تا قراردادها با استانداردهای بینالمللی
بسته شود ICC .این بستر را فراهم کرده است تا کسانی که عالقهمند به
دریافت مشاوره در این زمینه هستند ،بتوانند با استفاده از این مشاورهها
مذاکرات و قراردادهای استاندارد داشته باشند.
Áدر مورد مذاکرات اقتصادی و قراردادهای مشــترک با طرفهای
Á
خارجی مســائل و جزئیاتی وجود دارد که معموال فعاالن اقتصادی
بر سر آن با چالش مواجه میشوند .در این زمینه کمیته ایرانی اتاق
بازرگانی بینالمللی چگونه میتواند کمکرسان باشد؟
بهکیش :میدانیم که برای برگشت به صحنه بینالمللی تجار ایرانی و

فعاالن اقتصادی کشور باید بتوانند مذاکرات اقتصادی را به قرارداد تبدیل
کنند .بستن قرارداد با طرفهای خارجی امری تخصصی و مهم به شمار
میرود .متاسفانه بستن قرارداد در ایران سالها است از بین رفته است .حتی
شرکتهای بزرگ ایران آماده بســتن قرارداد نیستند .براي كمك به اين
موضوع ،بخشي را آماده كردهايم که در اتاق تهران متمرکز است .اين بخش
برای دادن مشاوره به هر تاجر یا صنعتگر یا هر شرکتی كه عضو ما باشد یا
نباشد راهاندازي شده تا به او کمک کنیم که بتواند با طرف خارجی قراردادی
ببندد که بعدا متضرر نشود .اتاق تهران در این راه بسیار کمککننده است.
همچنین اتاق ایــران در دوره جديد با نظر مثبت به موضوع نگاه میکند.
میتوان این بخش را با این نگاه جديد فعالتر کرد .طبیعتا وقتی قراردادها
با این استانداردها بسته شود برای رفع اختالف باید به  ICCمراجعه شود.
سلیمی:در مذاکرات اقتصادی استانداردهایی وجود دارد که در تعیین
سرنوشت فعالیت مشترک بسیار مهم است .برای رعایت این استانداردها
میتوان از فرآیندهای اتاق بازگانی بینالمللی استفاده کرد.
Áتمامیمراحل از مذاكره براي همكاري مشترك تا بستن قرارداد و
Á

حل اختالفات احتمالي را ميتوان با استفاده از امكانات اتاق بازرگاني
بينالمللي پيش برد؟
بهكيش :دقيقا همين طور است .اتاق بازرگاني بينالمللي بزرگترین
محلالبیومذاکرهفعاالناقتصادياست.همچنين ICCبزرگترینمحلي

استکهسیاستهایبازرگانیدنیاراشکلمیدهد.ماهمبايدتالشكنيمتا
سیاستهای بازرگانی به نفع اقتصاد کشور به کار گرفته شود .موضوع ديگر
این است که باید قواعد و مقررات تجاری کشور را طوری تدوین کنیم که
بیشترین انطباق را با استانداردهای بینالمللی داشته باشد .این  ICCاست
که میتواند در اين زمينه به ما کمک كند .در نهایت موضوع حل اختالفات
است که با استفاده از تنظیم اســتاندارد قراردادهای تجاری با مرجعیت
اتاق بازرگانی بینالمللی میتوانیم به آن برسیم .از آقای مهندس سلیمی
میخواهم که در مورد خدماتی که به سرمایهگذاران خارجی میتوان ارائه
داد توضیح بدهند.
ســلیمی :اکثر کســانی که از خارج به ایران میآیند و قرار اســت
سرمایهگذاری یا همکاری مشترک در زمینههای مختلف داشته باشند،
اطالعات کافی از قوانین و مقررات داخلی کشور ما ندارند .البته این موضوع
طبیعی است .بنابراین مسائلی وجود دارد که باید طرف خارجی از آن مطلع
باشد .برای انجام همه این موارد  ICCمیتواند یک بازوی کمکی باشد.
Áاخیرا در مورد قرارداد خودروســازان با طرفهــای خارجی بر
Á
سر غرامت و مســائل دیگر اختالفاتی پیش آمده بود .این موارد
میتوانست با مشاورههای  ICCشرایط آسانتری داشته باشد؟
سلیمی :بله ،دقیقا موضوع غرامت مطرح شده در این بحث و چالشهای

آن مربوط به همین مباحثی است که بیان کردیم.
بهکیش :اتاق بازرگانی بینالمللی 13نوع قرارداد نمونه دارد که همه دنیا
از این نمونه قراردادها برای انجام امور شراکت استفاده میکند .برای هرکدام
از موارد مربوط به خرید ،فروش ،نمایندگی ،ساختمان و سایر موارد ،یک
مدل قرارداد وجود دارد که در دفتر ما در کمیته ایرانی وجود دارد .برخی از
این قراردادها را ما ترجمه کردهایم که فعاالن اقتصادی با جزئیات آن آشنا
شــوند .البته این قراردادها نیاز به ترجمه ندارد چراکه قرارداد باید به زبان
انگلیسی بسته شود .بنابراین این آمادگی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
بینالمللی وجود دارد که امکان استفاده از این قراردادها را به حقوقدانهای
شرکتهای بزرگ بدهد و آموزشهای الزم را در این زمینه به آنها بدهد.
اما متاسفانه برخی شرکتها تصور میکنند که همه دانش درون خودشان
قرار دارد و خودشان همه اطالعات را دارند .در صورتی که دانش بینالمللی
مرتبا در حال تغییر است و بهتر است ما دائما از جاهایی نظیر  ICCتغذیه
کنیم چراکه آنها قراردادها و فرم آن را هر روز با شرایط دنیا منطبق میکنند.
چرا باید دوباره چرخ را اختراع کنیم؟ میتوانیم از تیپ قراردادهای ICC
استفاده کنیم .آمادگی داریم این امور را آموزش دهیم تا بهترین استفاده از
آن شود .اگر این قراردادها بهدرستی بسته شود ،قطعا منافع ملی که منافع
شرکتهای ما است ،حفظ میشود .در غیر این صورت دائما باید در دعوا
و مجادله باشیم و این روند به از دست دادن منافعمان منجر خواهد شد.

بهکیش:
برخی شرکتها
تصورمیکنند
که همه دانش
درون خودشان
قرار دارد در
صورتی که دانش
بینالمللیمرتبا
در حال تغییر
است و بهتر
است ما دائما از
جاهایینظیر
 ICCتغذیه کنیم

Áاین امکان پیش از این هم فراهم بوده یــا بهتازگی این دریچه باز
Á
شده است؟
بهکیش :چنین امکانی وجود داشته اما از آن بهدرستی استفاده نشده و

بسیار مغفول مانده است.
سلیمی :طی این ســالها ارتباطات بینالمللی در سطح باالیی قرار
نداشته است و یک دلیل استفاده نشدن از این امکان میتواند این باشد .اما
در شرایط جدید انتظار داریم که فعاالن اقتصادی بیشتر به این موضوعات
توجه نشان دهند.
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دیدار

مبتکر انگلیسی بورس نفت ایران و تحلیلگر ارشد گاردین در گفتوگو با «آیندهنگر» تحلیل کرد

ایراننفترامانندزبالهروانهبازارنکند

نسیم بنایی /نادی صبوری
در میان گفتوگوهایی که تاکنون با کریس کوک ،پایهگذار انگلیسی بورس نفت ایران که البته
هنوز به سرانجام نرسیده داشتهایم ،شور و هیجان فوقالعاده برای ایجاد تغییر و پیشنهاد آن،
یکی از مهمترین خصایص این شخص بوده است .پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات امنیت کالج
دانشگاهی لندن که تا سال  2005مدیر بورس نفت بینالمللی بوده است ،به واسطه تجربهاش نگاهی
پیشرو دارد و همواره بر این باور است که کشورهایی مانند ایران باید خود دست به ایجاد یک «بازار
انرژی جدید» بزنند تا به واحدهای پول کشورهای ثروتمند مانند دالر و یورو متکی نباشند .در
این گفتوگو نیز که درباره شرایط جدید بازار نفت و بازگشت ایران در سطوح سابق به بازار صورت
گرفت ،تحلیلگر ارشد بازار انرژی تاکید کرد که ایران به واسطه تحریمها این فرصت را پیدا کرده تا
وارد پارادایم فیزیکی بازار انرژی غرب نشود و خود پارادایمیجدید خلق کند .کریس کوک با نگاه
منحصر به فرد خودش معتقد است که عدم پرواز سرمایههای داخلی ایران به بانکهای سوئیسی
و غربی در وضع فعلی به کمک این کشور خواهد آمد .پژوهشگر ارشد کالج دانشگاهی لندن یک
دوره تاریخی «اوج تقاضا» را پیش روی بازار جهانی نفت خام میبیند و معتقد است مرزی بیشینه
وجود داشته که یکی از عوامل تعیینکننده آن هزینه تولید نفت شیل در امریکاست .کوک این مرز
بیشینه را فعال در حدود  60دالر میبیند .گفتوگوی «آیندهنگر» با کریستوفر کوک با مقدمهای از او
همراه شده که در ادامه میخوانید.

ÁÁمقدمه کریس کوک
اگر اجازه بدهيد ابتدا ميخواهم ديــدگاه خودم را در مورد
ديناميك بازار مدرن كاال تشريح كنم .بازار سوختهاي فسيلي
نيز مانند ديگر كاالها در طول تاريخ بر اساس يك چرخه «رونق و
ركود» رفتار كردهاست .بر اساس تحليلهاي من لزوماً دو مرز يا
سطح قيمت در بازار كاال وجود دارد و هرجايي كه عرضه كااليي
با محدوديت مواجه شود اين سطوح مرزي روندي صعودي را در
طول زمان پيش ميگيرند.
نخست يك سطح مرز پايين يا «بازار خريدار» وجود دارد كه در
آن عرضه از تقاضا پيشي ميگيرد .ارزان بودن كاالها باعث جذب
خريداران جديد ميشود در حالي كه توليدكنندگانِ پرهزينه
وقتي متحمل ضرر و زيانهاي غيرقابل تحمل ميشوند ،توليد
خود را متوقف ميكنند .در عين حال بانكداران و سرمايهگذاران
تمايلي به تأمين مالي پروژههاي توسعهاي جديد ندارند.
در طول زمان ،تقاضا براي مصرف از عرضه پيش ميافتد كه
همان «بازار خريدار» است؛ اين وضعيت تا جايي پيش ميرود كه
بازار قيمت به باالترين سطح مرزي خود ميرسد .در این مرحله
ترکیبی از باالترین هزینه جدید عرضه و اضمحالل تقاضا از طریق
جایگزینی یا اقدامات سوددهی منجر به مازاد عرضه بر تقاضا و
در نتیجه سقوط دوباره قیمت به باالترین سطح مرزی میشود.
در مورد بازار نفت این چرخه تقویت شدهاست که دالیلی نظیر
حضور بازارهای بزرگ مالی برای خریداری کاالها و محرکهایی
56
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ترس تورم قیمت و
نظیر قراردادهای آتی ،ســرمایهگذاری از ِ
ســرمایهگذاری در برخی کاالها برای حمایت از ارزش دالری
سرمایه دارد.
این یک فرآیند تاریخی بود اما بایــد اضافه کنم که پارادایم
تاریخی رونق و ورشکســتگی دیگر به پایان رسیدهاست .ایران
به دلیل برداشته شدن تحریمها هم به صورت فیزیکی و هم از
نظر بازارهای مالی ،این فرصت تاریخی را دارد که وارد پارادایم
شکستخورده بازار غربی نفت نشود و پارادایم جدیدی خلق کند.
اکنون با این مقدمه به پرسشهای شما میرسیم.
Áکاهش شدید قیمت نفت چگونه استراتژیهای حاکم بر
Á
دنیای انرژی را تغییر میدهد؟

به دنبال آن چرخه تاریخی که در باال توضیح دادم ،کاهش
بهای نفت باعث میشود مصرف فرآوردههای نفتی افزایش پیدا
کند و تولید نفت کاهش یابد .به دنبال این اتفاق دوباره بهای نفت
افزایش پیدا میکند چرا که میزان تولید میدانهای کمهزینه
کاهش مییابد و تقاضا برای نفت افزایش پیدا میکند.
Áآیا این رفتار کاهشی قیمت نفت ،سهم انرژی و سوختهای
Á
فسیلی را در جهان کاهش میدهد؟ آیا سهم سوختهای
فسیلی بیشتر میشود؟

دوباره بر اساس همان چرخهای که در باال توضیح دادم ،شاهد
افزایش سهم سوختهای فسیلی به دنبال كاهش قیمت نفت
خواهیم بود.
Áآینده چنین روندی به نفع چه گروه و کشورهایی است؟
Á
مصرفکنندگان یا تولیدکنندگان؟

به صورت طبیعی هرچه هزینه سوختهای فسیلی و کربنی
کاهش پیدا کند و قیمت آن ارزانتر شــود به نفع کشورهای
مصرفکننده خواهد بود .این در حالی اســت که کشــورهای
تولیدکننده نفت که بودجه آنها در «روزهای خوش نفتی» که
روزهای اوج قیمت نفت بودهاست افزایش پیدا کرده ،دچار نوعی
ورشکستگی اقتصادی میشوند .طي اين روند اين امكان به وجود
ميآيدكهكشورهاي توليدكنندهنفت خامباركود يابحران شديد
اقتصادي مواجه شوند.
البته همه این موارد بستگی به این دارد که آنها چه میزان به
این کاال وابسته باشــند و اقتصاد خود را بر اساس آن پایهریزی
کرده باشند .به دنبال این ماجرا ،کشورهایی که عادت به فروش
سالح ،فناوری و تکنولوژی ،کاال و خدمات به تولیدکنندگان نفت
دارند تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .یعنی کشــورهایی که در
ازای فروش این موارد به تولیدکنندگان نفت ،دالر یا یورو دریافت
میکنند دچار مشکالتی خواهند شد.
Áتأثیر دوره زمانی کاهش قیمت نفت بر کشورهای خاورمیانه
Á

همانطور که زکی یمانی ،وزیر نفت پیشین عربستان سعودی گفته
است :عصر حجر به خاطر تمام شدن سنگ پایان نیافت؛ عصر نفت نیز
به خاطر تمام شدن نفت به پایان نخواهد رسید.

Áدوره کاهش شــدید بهای نفت همزمان با بازگشت ایران
Á
به بازار نفت در همان ســطوح قبلی است .این همزمانی
را چگونه ارزیابی میکنید؟ ایــران چه تأثیری روی بازار
میگذارد و در مقابل چگونه اثر میپذیرد؟

به چه صورت است؟

قطعاً ادامه روند کاهش قیمت نفت تأثیرات عمیق و تغییرات
ساختاری در آن دسته از کشــورهای خاورمیانه ایجاد میکند
که با سود نفت و گاز ،ســبک زندگی با یارانه و ولخرجی دارند.
جالب اســت که ایران از این ماجرا در امان بودهاست چرا که به
خاطر تحریمهای بینالمللی به نوعــی ظرفیت تولید داخلی
و اســتقالل و انعطاف دست پیدا کردهاســت .جالبتر اینکه
سرمایههای مالی نیز به دلیل تحریمهای اقتصادی درون کشور
باقی ماندهاند و این مانع پرواز سرمایه به حسابهای سوئیسی و
غربی شدهاست؛ این مسئله در مورد پرواز سرمایه به دلیل فساد
یا ضعف خصوصیسازی نیز صحت دارد که شبیه به همان اتفاقی
است که در روسیه پس از شوروی رخ داد.
Áآیا این دوره کاهش قیمت نفت به یک دوره تاریخی تبدیل
Á
خواهد شد؟ دورهای که مردم در آینده از آن به عنوان یک
مقطع تاریخی در تاریخچه نفت یاد کنند؟

همانطور که زکی یمانی ،وزیر نفت پیشین عربستان سعودی
گفتهاست:عصرحجربهخاطرتمامشدنسنگپایاننیافت؛عصر
نفت نیز به خاطر تمام شدن نفت به پایان نخواهد رسید.
من اعتقاد دارم براي يك دوره طوالنيمدت «مرز بيشينهاي»
براي قيمت نفت وجود دارد .نخستين عامل تعيينكننده حد و
حدود براي اين مرز بيشينه «هزينه باالي نفت شيل» امريكاست.
در واقع شيل امريكا احتياج دارد كه در يك دوره كوتاهمدت از
قيمتهاي باالتر متاثر شود و با توليد مواجه شود كه در نهايت
ذخاير استراتژيك نفت امريكا را افزايش خواهد داد .اين امر به
امريكا نوعي امنيت انرژي -در بازه قيمتي مشخص -ميدهد كه
اين مرز اكنون از ديدگاه من  60دالر است؛ البته اين امكان وجود
دارد كه به صورت موقت در اين محدوده شاهد نوسان باشيم.
عامل ديگري كه روي بهاي كلي قيمت نفت در وضع فعلي
تاثيــر میگــذارد و آن را محدود ميكند کاهــش آنی هزینه
انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی و بادی است که
جایگزین سوختهای فسیلی میشود؛ البته این عامل با مورد
دیگری ترکیب میشود که فناوریهای «هوشمند» است و باعث
بهبود کارایی انرژی میشود.
همانطور كه گفته ميشود ارزانترين حالت سوخت فسيلي،
حالت ذخیرهشده آن است و گرانترین حالت آن ،زمانی اتفاق
میافتد که این سوخت به فروش میرود و به دالر و یورو تبدیل
میشود .طبق همین خصلت کشــورهایی میتوانند در زمان
قیمتهای باال دالر و یوروی بیشــتری داشته باشند که نفت
بیشتری ذخیره کرده باشند .در نتیجه من اعتقاد دارم که اکنون
در یک دوره تاریخ اوج تقاضا قرار خواهیم گرفت.

اینکه ایران به باالترین سطوح تولید دست پیدا کند یک چیز
است و اینکه بتواند آن ظرفیت را وارد بازار کند چیز دیگری است.
به نظر من عاقالنه نیســت که ایران وارد یک ماراتن تولید نفت
بشود و هرچه سریعتر ظرفیت خود را به حداکثر برساند .عرضه
بیشتر نفت در بازاری که اکنون نیز با مازاد عرضه مواجه است و
فضای کمیبرای ذخیره دارد میتواند باعث سقوط قیمت نفت
و رسیدن آن به سطوحی باشد که چندین دهه است از آن فاصله
گرفتهایم .صادر کردن دو میلیون بشکه نفت  40دالری معادل با
صادر کردن 4میلیون بشکه نفت 20دالری ایجاد درآمد میکند.
توصیه من به ایران این است که نفت را مانند زباله روانه بازار
نکند بلکه راههایی برای عرضه مستمر و درازمدت نفت از طریق
قراردادهای سوآپ پیدا کند .برای مثال بیشتر به سمت تولید
فرآوردههای نفتی حرکت کند .به این ترتیب ایران میتواند به
امنیت تقاضا دست پیدا کند و از سوی دیگر کشورهایی نظیر
اسکاتلند ،یونان و آفریقای جنوبی (به عنوان سه نامزد) به امنیت
عرضه برسند .ایران میتواند به کاالهای حقیقی یا حقوق مالی
برای اعتبار پیشپرداخت کاالها دست پیدا کند که در نهایت
معاوضه کاال و خدمات خواهد بود.
Áوضعیت کلی اقتصاد جهان چه تاثیری بر شرایط فعلی بازار
Á
نفت و کشورهای تولیدکننده نفت خام دارد؟

به نظر من وقتی تاریخ بازار نگاشــته میشــود دو نقطه عطف
کلیدی مشخص خواهند شد .نخست آن زمانی است -که به نظر
من به تاریخ ورشکســتگی و سقوط شرکت برادران لمان در اکتبر
 2008بازمیگردد -که در آن بار بدهیهــای دالری در جهان از
ظرفیت پرداخت کشورهای توسعهیافت ه بیشتر شد؛ من به این زمان،
«اوج بدهی» میگویم .در حقیقت این دوره آغازی بود برای پایان
اقتصاد دالرمحور که بر اساس اعتبار تولید بانکی است .من وضعیت
فعلی چین را در لحظه «اوج تقاضا» میبینــم که در آن «نیروی
مهارنشدنی» افزایش مصرف کاال و خدمات در برابر «هدف الیتغیر»
هزینه دالری انرژی و منابع الزم برای تولید آن بیشتر میشود.
در غیاب یک معماری و ساختار جدید برای بازارها که نهتنها
اکنون ،بلکه همیشه در دســترس بوده و امکان استفاده از آن
بهراحتی فراموش شــده است ،ما شاهد این هستیم که چگونه
کشــورهای غنی و ثروتمند مانند برزیل و روسیه با سقوط در
اقتصاد مواجه میشوند .این وضعیت ایاالت متحده و اتحادیه اروپا
و دیگر کشورهایی را که دست به تامین اعتبار و مالی کشورهایی
مانند برزیل زدهاند در بهترین حالت بــه بحران اقتصادی و در
بدترین حالت به رکود میکشاند.
اما میتواند الزاماً اینطور نباشد .من نیز اخیرا ً در نشستی در
داووس  2014با رئیسجمهور روحانی و دیگر تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان انرژی دیدار داشــتهام .همانطور که در باال
گفتم ،این موقعیت خاصی که منحصرا ً برای ایران ایجاد شده
(بازگشت دوباره به بازاری که ورشکسته است) میتواند زمینه را
برای این کشور ایجاد کند که دست به رهبری شرایط جدید در
بازار انرژیاش بزند.

ایران به دلیل
برداشته شدن
تحریمها هم به
صورت فیزیکی
و هم از نظر
بازارهای مالی،
این فرصت
تاریخی را دارد
که وارد پارادایم
شکستخورده
بازار غربی نفت
نشود و پارادایم
جدیدی خلق کند
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تابلوتابلو

سفر به اعماق زمین

روایت تصویری آینده نگر از یک روز زندگی با کارگران معدن

رضا معطریان

عکاس

58

ســفر به اعماق زمین تنها منحر به داســتانهای علمی و تخیلی
نویسندگان عصر قدیم یا مستندهای علمی شبکه نشنال جئوگرافیک
نیست .کارگران معادن ایران هم هر روز به اعماق زمین سفر میکنند و
در این سفر خود اکتشافاتشان را به اقتصاد ایران هدیه میدهند .آنچه
پیش رویشماست ،حاصل هم سفری با کارگران معادن ایران در سفری
بهعمقزمیناست.براساساعالموزارتکار،معدنکاریدردستهمشاغل
سخت و زیان آور قرار گرفته است .برهمین اساس هم کارگران معادن
پیشازکارگرانکارخانجاتصنعتیبهسنبازنشستگیمیرسندولیبا
این حال وضعیت معاش نه چندان مطلوب آنها سبب میشود تا کارگران
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معادن همچنان به حضورشان در این حرفه ادامه دهند .سیل مهاجرت
کارگران افغان از ایران به کشــورهای اروپایی نیز طی دو ماه گذشته
شدت گرفته است.
برهمین اســاس معادن ایران همزمان با بحران نیروی کار فنی و
همچنین نیروی کار جوان مواجه شــده اند .گزارشهای رسمی نشان
میدهد بیش از  95درصد معادن ایران در اختیار بخش خصوصی قرار
دارد ولی با این حال همان سهم 5درصدی دولتی و شبه دولتی بیش از90
درصد از استخراج معدنی کشور را برعهده دارند .احتماال کارگران معادن
ایران سرو کاری با این آمارها ندارند.

کار در معدن سخت و زیان آور است.

کارگران معادن زغال سنگ

بیشترین تعداد اعتصابات کارگری مربوط به معادن میشود.

پایان یک روز کاری سخت در معدن
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تابلو

تکنسینهای معدن در حال فعالیت روزانه

کارگران معدن در عمق زمین..

کارگران برخی معادن ایران طی دو شیفت کاری به فعالیت میپردازند.

60
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کارگر معدن خسته از کار روزانه .

امکان تنفس در برخی معادن بدون ماسک وجود ندارد.

کارگران بخش فنی معدن

لحظات استراحت کارگران معدن
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تابلو

سرابمعدنی
پیشران اقتصادی کشور با رکود دست و پنجه نرم میکند
بهاره چراغی

این روزها که رکود به موضوع داغ محافل مختلف اقتصادی در کشور
تبدیل شده اســت ،دولتمردان به دنبال حربههای مختلفی برای نجات
اقتصاد هستند .در این میان بخش معدن و صنایع معدنی یکی از مهمترین
پیشرانهای خروج از رکود تلقی میشود .شاید همین موضوع سبب شده
است تا دولت یازدهم رویکرد متفاوتتری را نسبت به دولتهای قبلی در
خصوص بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کند .هرچند این موضوع در
سیاستگذاریهای دولت یازدهم نیز نمود پیدا کرده و سبب شده تا دولت
هدفگذاریهای بخش معدن را در مقایسه با سالهای پیشین تغییر دهد،
هرچند شعار معدن بهجای نفت این روزها بسیار به گوش میخورد ،اما
دولت عمال اقدامیدر جهت تامین زیرساختهای این بخش نکرده بلکه
تنها خیز رویاگونهای برای افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد
کشور برداشته است.
ÁÁاهدافی که با واقعیت نمیخواند
نگاه غیرواقعی دولت به بخش معــدن را بهراحتی میتوان از برنامه
راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت که چندی پیش منتشــر شد،
دریافت .در این برنامه راهبردی ســهم ارزش افزوده معدن از  GDPدر
سال  1404به میزان  2درصد پیشبینی شده است .بر اساس این برنامه،
ارزش افزوده بخش معدن باید در ســال  96به  1/5درصد و در سال 99
به  2درصد ارتقا یابد .این هدفگذاری در حالی برای بخش معدن مطرح
شده است که سهم ارزش افزوده این بخش در GDPدر سال 93تنها1/3
درصد بوده است .در همین حال ارزش صادرات معدنی در افق بیستساله
کشــور  6میلیارد دالر در نظر گرفته شده است در حالی که سهم بخش
معدن از صادرات غیرنفتی در سال  93تنها  1/5میلیارد دالر بوده است.
نکته جالب توجه دیگر در این زمینه افت صادرات محصوالت معدنی در
سال  93نسبت به سال  92است .به گونهای که در سال  92ارزش صادرات
محصوالت و مواد معدنی کشور  2میلیارد دالر بوده که این رقم در سال
 93با افت  25درصدی همراه شده است .بر اساس برنامه راهبردی وزارت

ارزش صادرات
معدنی در افق
بیستسالهکشور
 6میلیارد دالر در
نظر گرفته شده
است در حالی
که سهم بخش
معدن از صادرات
غیرنفتی در سال
 93تنها 1/5
میلیارد دالر بوده
است

محصوالتمنتخب

واحد

ظرفیتفعلی

ظرفیت1404

پتروشیمی

میلیونتن

58

130

صنایعمنتخب

دارو

میلیارد عدد

50

60

سیمان

میلیونتن

80

120

کاشی و سرامیک

میلیون متر مربع

500

700

وسایل نقلیه زمینی ،ریلی و دریایی

خودرو

میلیوندستگاه

1.9

3

معدن و استخراج معدنی

سنگ آهن

میلیونتن

66

165

مواد و محصوالت پتروشیمی
محصوالت کانی غیرفلزی

فلزات اساسی

62

فوالد خام

میلیونتن

24

55

آلومینیوم

هزار تن

460

1200

مس کاتد

هزار تن

255

450
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صنعت ،ارزش صادرات محصوالت معدنی باید در سال  96به  2/5میلیون
دالر و در سال  99به  3/5میلیون دالر برسد.
ÁÁوقتی فوالد زانو میزند
متناسب با هدفگذاری در حوزه ارزش افزوده و صادرات مواد معدنی،
هدفگذاری در حوزه تولیدات معدنی هم دور از تصور و غیرواقعی است .به
گونهای که وزارت صنعت ظرفیت تولید فوالد خام کشور در سال 1404را
 55میلیون تن پیشبینی کرده است .این رقم در شرایطی از سوی وزارت
صنعت به عنوان ظرفیت تولید فوالد کشور در افق 1404پیشبینی شده
است که در حال حاضر ظرفیت تولید این کاالی صنعتی تنها  24میلیون
تن است .اما نکته قابل توجه اینجاست که در حال حاضر صنعت فوالد با
مشکالت متعددی دست به گریبان است که امکان افزایش ظرفیت تولید
را بسیار کمرنگ کرده است .افت قیمتهای جهانی همراه با کاهش تقاضا
سبب شده است تا رکود بر بازار فوالد جهانی سایه افکند .در این شرایط
تولیدکنندگانبزرگفوالددردنیابرسرقیمتتمامشدهپایینتربایکدیگر
به رقابت میپردازند .این در حالی است که قیمت تمامشده فوالد در ایران
باالتر از میانگین جهانی است .همین امر سبب شده تا فوالد ایران در بازار
جهانی قدرت رقابت نداشته باشد .در همین حال با توجه به رکود حاکم بر
اقتصاد کشور ،تقاضای داخلی برای فوالد نیز بهشدت کاهش یافته است.
حتی تولیدکنندگان بزرگ همچون فوالد مبارکه و فوالد خوزستان نیز
با انبارهای پر از محصوالتی مواجه هســتند که قدرت فروش آن را نه در
بازار داخلی دارند و نه در بازار بینالمللی .در این میان کارشناسان صنعت
فوالد حتی رشد منفی را نیز با ادامه این روند ،برای صنعت فوالد پیشبینی
کردهاند .از این رو انتظار هرگونه جهش در بخش فوالد طی  10سال آینده
بسیار خوشبینانه است.
ÁÁمس هم رنگ باخت
صنعت مس هم که روزگاری دوران طالیی خود را پشتسر میگذاشت
از رکود بازارهای جهانی در امان نمانده و حال و روز خوشی ندارد .انبارهای
پر از محصوالت مســی که به فروش نمیرسند ،طرحهای توسعهای که
نیمهکاره ماندهاند و انبوهی از هزینههای سربار ،دستاوردهای «ملی مس»
به عنوان تنها متولی صنعت مس کشور است .با این شرایط هدفگذاری
 450هزار تنی برای کاتد مس در افق  1404پیشبینی شــده است که
با توجه به وضعیت نامســاعد صنعت مس ،این هدفگذاری نیز کامال
غیرمنطقی و غیرواقعی به نظر میرسد .رکود و افت قیمتهای جهانی
عالوهبرفوالد،بربازارمسنیزحاکمشدهاستوحتیوضعیتصنعتمس
از صنعت فوالد نیز بغرنجتر است .در حالی که ظرفیت تولید کاتد مس در
حال حاضر 255هزار تن است ،دولت ظرفیت 450هزار تنی تولید را برای
آن پیشبینی کرده است که این امر با توجه به روند کاهشی قیمتهای
جهانی ،مشکالت موجود در حوزه صادرات و هزینههای سربار متعدد در
صنعت مس ،دور از انتظار است.
در صنعت سیمان نیز دولت ظرفیت  120میلیون تنی تولید را تا افق
 1404پیشبینی کرده است .این در حالی است که ظرفیت فعلی صنعت
سیمان کشور  80میلیون تن است .هرچند صنعت سیمان جزو صنایع

توافق هستهای و لغو تحریمها نگاه خوشبینانهای را در خصوص سرازیر شدن سرمایههای خارجی به بخش معدن ایجاد کرده است .هرچند طی
ماههای اخیر هیاتهای تجاری مختلفی به کشور سفر کردند و سرمایه گذاریهای مشترک معدنی نیز یکی از محورهای اصلی گفتوگو بوده است اما
نمیتوان این گفتوگوها را به منزله سرمایهگذاریهای مشترک معدنی پس از لغو تحریمها قلمداد کرد

موفق کشور طی سالهای اخیر قلمداد میشد اما این بخش نیز از رکود
در امان نمانده و این روزها با مشکالت متعددی دست به گریبان است .به
دنبال گسترش رکود در بخشهای مختلف ،میزان پروژههای عمرانی و
ساخت و سازها نیز بهشدت کاهش یافت که این امر افت تقاضای سیمان
را در کشور رقم زد .رکود سرانجام صنعت سیمان را نیز که از موفقترین
صنایع کشور به شمار میرفت به زانو درآورد .در این شرایط هرچند هرازگاه
پیشــنهادهایی در خصوص افزایش قیمت برای بهبود شرایط سیمان
مطرح میشود ،اما کارشناسان بر این باورند افزایش قیمت نهتنها به بهبود
وضعیت صنعت سیمان کمکی نخواهد کرد بلکه باعث تعمیق رکود در
این صنعت خواهد شد.
ÁÁپیشران خروج از رکود ،دست به گریبان رکود
مهمترین انتقادی که فعاالن بخش معدنی به سیاستگذاریهای این
حوزه دارند ،بیثباتی قوانین و مقررات و تصمیمات خلقالساعه است که
آینده سرمایهگذاریهای معدنی را در ابهام قرار میدهد .هنوز ماجرای
کش و قوسهای فراوان بر سر افزایش حقوق دولتی و یا تعرفه صادرات مواد
معدنی از ذهن بسیاری از معدنکاران پاک نشده است .در شرایطی تصور
میشود که سرمایهگذاران خارجی پشت درهای ایران صف کشیدهاند که
ضعفهای موجود در حوزه قانونگذاری و سیاســتگذاریهای اشتباه
بخشمعدن،سرمایهگذارانداخلیرانیزازتوسعهفعالیتهایخوددلسرد
کرده است .از این رو اگر رویکرد دولت در حوزه سرمایهگذاریهای خارجی
در بخش معدن همچون رویکردی باشد که به فعاالن بخش خصوصی در
این حوزه دارد ،نمیتوان انتظار داشت فرصت جذب سرمایهگذاری خارجی
در دوران پساتحریم نیز چندان مفید واقع شود.
ÁÁتوهم صف بستن سرمایهگذاران پشت درهای ایران
در حال حاضر انتظار میرود با لغو تحریمها و سهولت نقل و انتقال پول،
صادرات مواد معدنی نیز رونق پیدا کند .در این خصوص از جذب بازارها و
قدرت برتر معدنی در منطقه سخن به میان میآید .این در حالی است که
سیاستهای مبهم دولت در حوزه صادرات مواد معدنی سبب شده است تا
صادرکنندگانباتردیدهایمتعددیدرتصمیمگیریبرایصادراتمواجه
شوند .در همین حال عدم ثبات پارامترهای اقتصادی کشور سبب شده
است تا تجار در سردرگمیقرار گیرند که شاید همین امر افت صادرات
1386-1385
()2007

سال

1385-1384
()2006

سنگ آهن

0.66

1.6

کروم

2.09

0.84

منگنز

0.36

0.39

معدنی را از سال  93تاکنون رقم زده است.
در این بین هرچند دولت یازدهم از سرمایهگذاری بخش خصوصی و
کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی سخن به میان میآورد ،اما
بخش معدن و صنایع معدنی از جمله بخشهایی است که همواره تحت
سلطه شرکتهای دولتی یا خصلوتی بوده است .بزرگترین شرکتهای
معدنی در حال حاضر یا به صورت مستقیم توسط دولت اداره میشود و یا به
سازمانها و نهادهای دولتی و شبهدولتی واگذار شده که سبب شده ماهیت
دولتی این بخشها حفظ شــود .در این شرایط بخش خصوصی واقعی
باید به رقابت با ابرقدرتهای معدنی بپردازد که به بودجه و حمایتهای
دولتی متکی هستند .به نظر میرســد آنچه دولت روحانی برای جذب
سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی پیشبینی کرده است طی
سالهای آتی با بنبســتهای متعددی مواجه خواهد شد .بنبستها و
موانعی که دستیابی به اهداف برنامه راهبردی وزارت صنعت در افق1404
را نیز بسیار خوشبینانه کرده است .در این شرایط شاید بهترین گزینه
پیش روی متولی بخش معدن این باشد که حقایق و نقایص موجود در این
حوزه را بپذیرد و به هدفگذاریهای واقعی و منطبق بر واقعیت بپردازد.
1387-1386
()2008

1388-1387
()2009

1389-1388
()2010

1.52

1.55

1.12

0.95

1.37

0.82

0.28

0.33

0.14

بر اساس برنامه
راهبردی
وزارت صنعت،
ارزش صادرات
محصوالتمعدنی
باید در سال  96به
 2/5میلیون دالر و
در سال  99به 3/5
میلیون دالر برسد

1390-1389
()2011

0.14

مولیبدن

1.23

1.3

1.27

1.38

2.67

آلومینیوم

0.61

0.53

0.63

0.76

0.73

آرسنیک

0.46

0.22

0.19

0.19

0.16

0.2

بوکسیت

0.27

0.26

0.26

0.17

0.38

0.19

مس

1.33

1.61

1.57

1.68

1.3

سرب

0.5

0.25

0.21

0.7

0.6

روی

1.58

0.7

0.74

1.01

1.61

طال

0.04

0.04

0.04

0.04

0.03

نقره

0.13

0.2

0.19

0.19

0.18

منبع :سایت کنگره جهانی معدن
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گزارشهای راهبردی این بخش
به فعاالن اقتصادی کمک میکند
اطالعات کاملی در زمینههای
مختلف کسب کنند

گزارشگر
گزارشگر
هشدار؛خطرمرگ

گزارش تحقیقی -آماری آیندهنگر از حال و روز صنعت خودروسازی
مهسا راسخ

چهار وزیر کابینه
در نامهای به
رئیسجمهوری
بهصراحت
گفتهاندصنعت
خودروسازی ایران
در معرض توقف
است؛ آنها از رقم
باالی زیان انباشته
خودروسازان
و محصوالت
انبارشده در
کارخانههاخبر
دادهاند

64

«در صنعت خودرو صورتهای مالی زیان انباشــتهای معادل ۴.۲۰۰
میلیارد تومان را نشــان میدهد و این در حالی اســت که به دلیل بحران
نقدینگی ،صنعت مزبور در معرض توقف اســت و موجودی انبار محصول
خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو کف کارخانه رسیده است ».این
بند ،یکی از جنجالیترین بخشهای نامه چهار وزیر به رئیسجمهور بود.
وزرای اقتصاد ،دفاع ،کار و صنعت با انتشار این نامه حقایقی از بحران اقتصادی
را رونمایی کردند و از اواسط مهرماه ،جنجالی در فضای اقتصادی کشور به راه
انداختند .اما آنچهآنها با آمار و ارقام از صنعت خودروسازی کشور نشان داده
بودند ،حقایقی را تایید میکرد که مدتها بود انکار میشد .انبار شدن 100
هزار خودرو در کارخانههای خودروسازی ،چیزی بود که اکبر ترکان ،مشاور
ارشد رئیسجمهور نیز اواخر مردادماه به آن اشاره کرده و گفته بود« :تقاضا
به حدی کم است که هماکنون یکی از خودروسازان مجبور شده است در
انبار خود  80هزار خودرو نگهداری کند ».اگرچه این مســئله با واکنش
خودروسازان و انکار آنها مواجه شده بود ،اما حاال چهار وزیر کابینه بهصراحت
میگویند صنعت خودروی ایران در حال از بین رفتن است .در نامه وزرای
خبرساز دولت یازدهم همچنین آمده است« :فروش کل سال 93در صنعت
خودرو  81درصد بیشتر از سال قبل بوده است ولی فروش در سهماهه اول
سال  94نسبت به همین زمان در سال قبل یک درصد کاهش داشته است.
فروش کل سال  93در صنعت حمل و نقل نسبت به سال قبل  55درصد
افزایش داشته است در حالی که در سهماهه اول سال  94نسبت به سه ماه
اول سال 9 ،93درصد کاهش داشته است ».البته این صنعت ۳ ،ماه پیش
از انتشار نامه وزرا در سر ط اخبار اقتصادی قرار گرفته بود؛ زمانی که مردم
کمپینی علیه تولید داخلی خودرو به راه انداختند و در اقدامیهماهنگ که
از شبکههای اجتماعی شروع شده بود ،از خریدن خودروی صفر خودداری
کردند .اگرچه این اقدام با واکنش قهری مسئوالن خودروسازی و دولتیها
مواجه شد ،اما آمار و ارقام حکایت از به ثمر نشستن آن دارد .داوود میرخانی،
مدیرعامل سابق ایرانخودرو میگوید« :کمپین نخریدن خودروی صفر،
بهطور حتم اثر منفی بر فروش تولیدات خودروسازان داشته است .اما ما
نمیتوانیم سهم اثر منفی این کمپین در رکود فروش خودرو را اندازه بگیریم.
چون اقتصاد کشور در تمام بخشها دچار رکود است و صنعت خودرو هم
از این شرایط مستثنا نیســت .رکود ،چه در بخش مسکن ،چه فوالد ،چه
سیمان و چه در لوازم خانگی و چه حتی در مصرف مواد اساسی غذایی مانند
شیر ،دامن اقتصاد را گرفته و هیچ صنعتی نیست که االن در رکود نباشد.
کل اقتصاد ایران در رکود است .پول در دست مردم کم است .مردم قدرت
خریدشان را از دست دادهاند .قدرت خرید مردم از سال  ،91یعنی زمانی که
دالر شد سههزار تومان ،به نصف رسید .همزمان با افزایش قیمت دالر ،تقریبا
قیمت تمام کاالها سه برابر ،یا حداقل دو برابر شده که به معنی کاهش شدید
قدرت خرید مردم است».
اگرچه رکود اقتصادی تمام بخشهای صنعت را فراگرفته است ،اما وزرا
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در نامهای که به گفته تحلیلگران با هدف رسانهای کردن بحران اقتصادی
نوشته شده بود ،تنها برای صنعت خودروسازی از عبارت «در معرض توقف»
استفاده کرده بودند .میرخانی همچنین میگوید« :از طرف دیگر به نتیجه
رسیدن مذاکرات هستهای این شایبه غلط را ایجاد کرده است که تحریمها
لغو شده و محدودیتها از بین رفته است .در حالی که هیچچیز عوض نشده
است .متاسفانه توافق هستهای ،امید و انتظار بیجایی را در مردم ایجاد کرده.
به غلط ،مردم منتظر ارزانی و کاهش قیمتها از جمله قیمت ارز بودند که
هیچکدام از اینها اتفاق نیفتاد و تا یک سال آینده هم تغییری در کار نخواهد
بود ».توافق هستهای هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده و تحریمها نیز
لغو نشده است ،اما توافقی که قرار بود وضعیت اقتصادی کشور را رو به رشد
قرار دهد ،حال صنعت خودروسازی را از قبل نیز بدتر کرده است .مردم به
انتظار ورود شرکتهای خارجی مانند فولکس واگن ،بنز و تویوتا نشستهاند
و اخباری که هر روز از تمایل این خودروسازان برای سرمایهگذاری در ایران
منتشر میشود ،رکود ناشی از انتظار آنها را عمیقتر میکند.
ÁÁکشورهایی که برای ورود به صنعت خودروسازی ایران خیز
برداشتهاند
درســت زمانی که آمریکاییها فولکس واگن را در دنیا رســوا کرده و
جدول قیمتهای خودروهای ایرانی در کارخانه و بازار
خودرو

قیمت کارخانهای

قیمت بازار

تیبا

23میلیون و  950هزار تومان  24میلیون تومان

پراید SE111

 20میلیون و  140هزار تومان  20میلیون و  200هزار تومان

پراید 131

 19میلیون و  920هزار تومان  19میلیون و  900هزار تومان
 28میلیون و  900هزار تومان

پژو 405

 30میلیون و  44هزار تومان

سمند EF7

 29میلیون و  973هزار تومان  30میلیون و  100هزار تومان

پژو پارس سال

 35میلیون و  327هزار تومان  35میلیون و  500هزار تومان

پژو  206تیپ 5

 34میلیون و  452هزار تومان  34میلیون و  500هزار تومان

پژو  206تیپ 2

قیمت جدید هنوز اعالم نشده  32میلیون و  500هزار تومان

پژو v8 206

 34میلیون و  991هزار تومان  36میلیون و  900هزار تومان

لیفانx60

 61میلیون و  100هزار تومان  61میلیون تومان

ام وی ام 110

 22میلیون و  400هزار تومان  22میلیون و  200هزار تومان

ام وی ام 530

44میلیون و  500هزار تومان  44میلیون و  500هزار تومان

ام وی ام x33

 66میلیون و  400هزار تومان  66میلیون و  400هزار تومان

جک5

49میلیون و  200هزار تومان  49میلیون و  200هزار تومان

جک اتومات

58میلیون و  900هزار تومان  59میلیون تومان

S5

75میلیون و  400هزار تومان 76میلیون تومان

پارس تندر

39میلیون و  350هزار تومان 38میلیون و  900هزار تومان

تندر  90اتومات

47میلیون و  500هزار تومان 47میلیون تومان

هاشم یکه زارع ،مدیرعامل ایران خودرو گفته بود« :پس از توافق هستهای ،هیاتهایی به ایران سفر کردهاند و آلمان
نخستین تیم اقتصادی بود که برای حضور ابراز عالقه کرد و در این راستا مذاکراتی با دو شرکت خودرویی بنز و فولکس
واگن صورت گرفته است».

این غول خودروســاز جهان ملزم به تعمیر  ۱۱میلیون خودرو شده است،
خبرهایی از حضور این خودروساز آلمانی در رسانههای ایرانی نشر پیدا کرد.
«شــراگه» رئیس اتاق بازرگانی ایالت «نیدر زاکس» آلمان در دیدار گروه
آلمانی با مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفته است« :شرکت ما در ایالت
نیدرزاکسن ،مهد تولید خودروی فولکس واگن است که هم از نظر تولید
خودرو و هم شــرکتهای تولیدکننده قطعات خودرو میتواند با ظرفیت
قابل مالحظهای که در اختیار دارد وارد همکاری با ایران شــود .هدف ما
فقط تجارت با کشور ایران نیست بلکه میخواهیم بستری را فراهم کنیم تا
همکاریهای بلندمدتی با ایران داشته باشیم».
بررسیها نشان میدهد احتمال حضور خودروسازان آلمانی ،فرانسوی،
ایتالیایی ،ژاپنی و حتی خودروسازان امریکایی در ایران جدیتر شده است.
هاشم یکه زارع ،مدیرعامل ایران خودرو گفته بود« :پس از توافق هستهای،
هیاتهایی به ایران سفر کردهاند و آلمان نخستین تیم اقتصادی بود که برای
حضور ابراز عالقه کرد و در این راستا مذاکراتی با دو شرکت خودرویی بنز و
فولکس واگن صورت گرفته است».
از سویی دیگر گفته میشود ژاپن خواستار خودروسازی در ایران است.
این درحالی است که خودروســازان ژاپنی با اعمال تحریمها ،نخستین
خودروسازانی بودند که همکاریشــان را با ایران قطع کردند .هیرویوکی
ایشیگه ،رئیس سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) در دیدار با رئیس اتاق
ایران گفته است« :به دنبال شرکای ایرانی برای تولید خودرو و قطعات خودرو
در ایران هســتیم ،اما بوروکراسی طوالنی و رعایت نشدن حقوق مالکیت
معنوی شرکتها از موانع توسعه همکاری شرکتهای ژاپنی با ایران است و
امیدواریم این موانع هرچه زودتر برطرف شود».
اگرچه رئیسجمهوری ماه گذشته در سفر به سازمان ملل در نیویورک
گفته است فعالیت شرکتهای آمریکایی در ایران منعی ندارد ،اما بررسیها
نشــان میدهد هنوز موانع زیادی برای حضور خودروسازان آمریکایی در
ایران وجود دارد .محمدرضا نجفیمنش ،دبیر انجمن قطعهسازان خودرو
میگوید« :برای همکاری با خودروسازان خارجی ،چه اروپایی ،چه آمریکایی
شرطهایی داریم که التزام طرف مقابل به این شرطها ،یکی از شروط مهم
ما در همکاری با آنهاست .ما شرط کردیم که خودروساز خارجی به ایران
بیاید و ساخت محصول را در ایران انجام دهد و از طرف دیگر ،برای محصول
تولیدشدهاش در ایران ،بازار صادراتی پیدا کند .برای آمریکاییها هم چنین
شرطی وجود دارد و در اعمال این مسئله استثنایی قائل نیستیم .هر شرکت
خودروسازی آمریکایی که تمایل به ایران دارد باید با ارائه مدل جدید و عمق
ساخت متناسب پای کار بیاید ».او ادامه میدهد« :خودروسازان آمریکایی
گفته بودند که اگر شرایط فراهم باشد ،پای میز مذاکره خواهند آمد .همین
االن درباره دیگر کشورها هم همهچیز در حد مذاکره است و هنوز کار به
قرارداد منتهی نشده است .رسیدن به نگارش قرارداد و امضای آن از جانب
خودروسازان طرفین مستلزم گذشت زمان است .حتی اگر این زمان هم
بگذرد و قرارداد هم امضا شود ،ســه یا چهار سال طول میکشد تا چرخ

خودروی آمریکایی یا هر کشور دیگری به خیابانهای ایران برسد».
ÁÁواردات ۳هزار ،صادرات  ۱۶دستگاه
حضور خودروســازان خارجی و همکاری با داخلیها میتواند صنعت
خودروی ایران را متحول کنــد ،اما آنچه تا به حال برای آنها رقم زده ،تنها
کاهش تقاضا و عمیقتر شدن رکود این صنعت بوده است .مجلسیها نیز
بیکار ننشستهاند و برای حل این مشکل ،طرحی را برای افزایش هزاردرصدی
تعرفه واردات خودرو تهیه کردهاند .محمدرضا نجفیمنش ،دبیر انجمن
قطعهسازان خودرو به «آیندهنگر» میگوید« :اگر شرایط بازار داخلی ما مثل
بازار بینالمللی شود ،نیازی به این حمایتها نداریم .اگر نرخ سود بانکی دو تا
سه درصد شود ،تورم ما کاهش پیدا کند یا نرخ ارز واقعی باشد ،این اقدامات
الزم نیست .اما چون االن چنین فضایی در جریان است و بین فضای کسب
و کار داخل کشور با خارج تفاوت زیادی وجود دارد ،مجبورند این فاصله را با
تعرفههای گمرکی باال پر کنند .اگر شرایط کار داخل را سادهتر کنند و سود
بانکی را سادهتر بگیرند ،نیازی به طرحهای اینچنینی نیست».
به هر حال آمار واردات خودرو در نیمه نخســت امســال کاهش ۵۷
درصدی داشته است .براساس گزارش گمرک ،در شهریورماه سال جاری،
 3030دستگاه خودرو وارد کشور شد .ارزش این خودروهای وارداتی 74
میلیون و  825هزار و  754دالر بوده اســت .البته این میزان خودروهای
واردشده نســبت به ماه مشابه سال گذشــته 70 ،درصد از لحاظ تعداد و
 61.64درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته است .به عبارتی در شهریورماه
سال  10 ،93هزار و  66دستگاه خودرو به ارزش  195میلیون و  60هزار و
 663دالر وارد شده بود .همچنین براساس این گزارش ،در نیمه اول سال،94
 20هزار و  886دستگاه خودرو وارد کشور شده است که ارزش دالری آنها،
 496میلیون و  942هزار و  386دالر بوده است .این میزان خودرو وارداتی
در نیمه اول سال  94نسبت به نیمه اول سال  57 ،93درصد از لحاظ تعداد
و  48.88درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته است.
طبق این گزارش ،در نیمه اول سال  93ایران  48هزار و  512دستگاه
خودروی وارداتی داشته است که ارزش آن 972 ،میلیون و  170هزار و 614
دالر بوده اســت .این آمار در حالی برای واردات خودرو به ایران ثبت شده
که آمار صادرات ،تنها  ۱۶دستگاه بوده است .بر اساس گزارشهای گمرک،
طی دو ماه ابتدایی سال  94در مجموع  16خودروی سواری به کشورهای
اسپانیا ،الجزایر ،سودان ،آلمان و فنالند شامل خودروهای تیبا sx 2و دنا و
پراید مدل  x131صادر شده است.
تمام آمارها نشان از رکود عمیق در صنعت خودروسازی کشور دارد .از
یک طرف مصرفکنندگان از قیمت باال و کیفیت پایین ناراضی هستند ،از
طرف دیگر مشکالت عمیق اقتصادی در سطح کالن امکان هر تحرکی را از
خودروسازان سلب کرده است .همچنین به گفته میرخانی ،مدیرعامل سابق
ایران خودرو  ۸۴۰هزار نفر به صورت مستقیم وغیرمستقیم در این صنعت
اشتغال دارند که آتش رکود و خطر مرگ صنعت خودروسازی ،بیش از همه
دامن آنها را خواهد گرفت.

100
هزار

خودروی انبارشده
در کارخانههای
خودروسازی

۴/۲۰۰
میلیاردتومان

زیان انباشته صنعت
خودرو

گمرک جمهوری اسالمیایران  -آمار واردات قطعی خودروی سواری
ماه شهریور 1394

ماه شهریور 1393

تعداد خودرو

وزن-کیلوگرم

ارزش-میلیون ریال

ارزش دالری

ارزش یورو

تعداد خودرو

وزن-کیلوگرم

ارزش-میلیون ریال

3030

5031928/0

2217235/5

74825754

67042915

10066

15151620/0

5135155/0

ارزش دالری

ارزش یورو

فروردین تا شهریور 1394
تعداد خودرو

وزن-کیلوگرم

ارزش-میلیون ریال

20886

34071637

14289710/0

درصد تغییرات
ارزش دالری

ارزش یورو

146530441 195060663

تعداد
-70

فروردین تا شهریور 1393

446217527/4 496942386/2

تعداد خودرو

وزن-کیلوگرم

ارزش-میلیون ریال

48512

73185290

24699400/9

ارزش دالری

وزن

ارزش

-61/64 -66/79
درصد تغییرات

ارزش یورو

716057048/5 972170614/2

تعداد

وزن

ارزش

-57

-53/44

-48/88
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گزارشگر

گردشگریپولنمیسازد
کل درآمد گردشگری ایران برابر با هزینه غذای توریستهای ترکیه است

راضـیه علـیپور

بر اساس گزارش
سازمان جهانی
گردشگری
ایران در ردیف 10
کشور برتر دنیا در
زمینهگردشگری
قرار دارد اما سهم
کشور از این
صنعت سودآور
کمتر از نیم درصد
است

66

«انگار قوانین رانندگی برایشــان تعریف نشده است .در کنار تمام
زیباییها ،مردم خونگرم و جاذبههایی که دارد ،بی فرهنگی مردمش
در رانندگی غیرقابل تحمل است ».طرز رانندگی مردم ایران برایش
عجیب به نظر می-رسد و گاهی آن را با رانندگی مردم کشورش مقایسه
میکند .دوماه میشود که آلمان را به مقصد ایران ترک کرده و درحال
جمعآوری خاطرات و عکسهای سفر است .آدلر که شمال ایران خیلی
نظرش را جلب کرده میگوید«:چند ماه پیش دوستانم به ایران سفر
کردند و دیدن عکسهای سفرشان مخصوصا با دریا و خاطراتی که از
اینجا تعریف میکردند ،انگیزهای برای ســفرم به این کشور شد ».او
معتقد است هنوز مردم کشورش با جاذبههای ایران و آثار تاریخی آن
آشنا نیستند وگرنه بهحتم آن را اولویت خود برای سفرهایشان قرار
میدهند .البته گفته او خیلی از دور از واقعیت نیست ،چرا که رسانههای
چنین کشورهایی تصاویری دروازهبانیشده و ناقص از ایران به مردم
کشورشان ارائه میدهند و این امر باعث شکلگیری تصور نادرست
در ذهن آنها میشود .در برخی از فیلمها مانند «»300ایرانیان افرادی
جنگجووخشونتطلبتصویرمیشوندوپسازبرخوردمستقیممردم
این کشورها با ایرانیان ،تصور آنها رنگ دیگری به خود میگیرد .آبانماه
سال گذشته سید علی عراقچی ،برادرزاده سید عباس عراقچی ،معاون
وزیر امور خارجه ایران اقدام به ساخت کمپین «ایران را باید دید» کرده
و درباره هدف خود از این اقدام گفته است«:بسیاری از همکاران من
بهرغم موقعیت شغلی خود ،تفاوت ایران ( )Iranو عراق ( )Iraqرا
نمیدانستند ،بنابراین بر آن شدیم که با راهاندازی یک کمپین ،از همه
مردم دنیا بخواهیم تصاویر خود را از جاذبههای گردشــگری ایران با
هشتگ  MustSeeIran#عالمتگذاری کنند تا در همه دنیا این
عکسها دردسترس باشد و همه بتوانند چهره واقعی ایران را ببینند .به
گفته او این کمپین در هر هفته  27میلیون و در هر ماه  100میلیون
نفر بازدیدکننده دارد .عراقچی درباره این کمپین گفته است« :ورود
تنها یک درصد از  100میلیون بازدیدکننده ماهانه به عنوان توریست
به کشور ،یعنی ورود سه میلیارد دالر ارز به ایران و این به معنای آن است
که میتوان درآمدی در حدود دو برابر درآمد نفتی از منبع توریسم برای
کشورایجادکرد.مطابقآمارمنتشرشدههرتوریستبهصورتمیانگین
سه هزار دالر ارزآوری دارد و این درآمد بسیار چشمگیری است که باید
برای جذب آن برنامهریزی دقیق داشت» ».
مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری ،کل گردشگران دنیا در
سال ،1950تقریبا 25میلیون نفر و در سال 2000حدود 692میلیون
نفر بودهاند .همچنین پیشبینی میشود این میزان در سال 2020به1
میلیارد و  600میلیون نفر برسد .یعنی ساالنه  3.4درصد رشد در طول
یک دوره 25ساله از سالهای  1995تا  2020صورت خواهد گرفت.
طبق آمار سازمان جهانی گردشگری به طور متوسط از هر  11تا
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 15شغل در دنیا یک شغل به گردشــگری اختصاص داشته است و
هر  5تا  10گردشگر یک فرصت شــغلی ایجاد میکنند .این مسئله
بهتنهایی میتواند به یکی از انگیزههای هر کشــوری برای باال بردن
تعداد گردشگران تبدیل شود .صنعت گردشــگری دولت ترکیه در
اقدامیحمایتی برای حفظ بازار گردشــگری خود در ایران و روسیه
در شرایط کاهش قیمت جهانی نفت ،به تمام هواپیماهای مسافربری
که از روسیه و ایران به ترکیه سفر میکنند کمکهزینه سوخت اعطا
میکند؛ این امر گواه بر اهمیت بحث گردشگری برای کشورهاست.در
حال حاضر حدود  260میلیون نفر در جهان در صنعت گردشگری و
صنایع مرتبط مشغول به کار هستند ،شورای جهانی سفر و گردشگری
( )WTTCمیگوید این صنعت اکنون بیــش از  9.5درصد از تولید
ناخالص داخلی کشورهای جهان را به خود اختصاص داده و اندازه آن
مجموعا  7هزار میلیارد دالر است.
ÁÁسهم ایران از کیک گردشگری جهانی چقدر است؟
«اگر مدیریت جاذبههای توریستی استان اصفهان در اختیار مالزی
قرار گیرد ،ساالنه برابر با ارزآوری نفت برای ایران سودآور خواهد بود».
ماهاتیر محمد ،نخستوزیر سابق مالزی در جریان یکی از سفرهایش
به ایران ،چنین توصیفی از کشور ارائه داده بود .روایت آمارها نیز تأیید
میکند سهم ایران از کیک پرحجم و خوشطعم گردشگری بیش از
برشی باریک نیست.
بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشــگری نیز ایران در ردیف
 10کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری قرار دارد اما سهم کشور از این
صنعت سودآور کمتر از نیم درصد است .در سال 2013از مجموع150
میلیون سفر خارجی در جهان ،سهم ایران فقط 4میلیون نفر بوده است.
عدم توازن بین ورودیها و خروجیهــای ایران نیز ،یکی دیگر از
معضالت صنعت گردشگری ایران است .بر اساس مستندات موجود در
سال 2013حدود 7میلیون ایرانی با صرف هزینهای معادل 10میلیارد
دالر به خارج از کشور سفر کردهاند .در حالی که در همین سال ایران
فقط پذیرای  4میلیون گردشگر بوده و از این محل درآمدی معادل 5
میلیارد دالر کسب کرده است.
مســعود ســلطانیفر ،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث
فرهنگی یک ماه پیش گفته بود« :ســاالنه حدود  5میلیون گردشگر به
کشور میآیند و از این گردشگران  7تا  7و نیم میلیارد دالر درآمد کسب
میشود ».این میزان درآمد در حالی است که کشورهای همسایه ایران،
کشورهایزیربیشترینآمارگردشگررادردنیابهخوداختصاصدادهاند
ردیف

کشور

تعداد گردشگر ورودی

1

فرانسه

 85میلیون

2

آمریکا

 70میلیون

3

اسپانیا

 61میلیون

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی با عنوان شاخص رقابتپذیری گردشگری
و سفر در سال  2015با مطالعه  141کشور جهان ،در نهایت ایران را به عنوان
اقتصادیترین و ارزانترین مقصد گردشگری جهان معرفی کرد .

گردشگری به یکی از محلهای اصلی کسب درآمدشان تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا ،در سال  2014حدود  41میلیون و  400هزار گردشگر
خارجی از ترکیه دیدن کردند که از مجموع 34.3میلیارد دالر درآمد حاصل
از ورود این گردشگران 6.5،میلیارد دالر بابت هزینه برای وعدههای غذایی
و خوراکیها بوده است .با استناد به آمار معاون رئیسجمهور ،درآمد ایران از
ورود گردشگران خارجی در سال گذشته حدود  7میلیارد دالر بوده است؛
این رقم تقریباً با هزینه وعدههای غذایی توریستهای ترکیه برابر است.
این میزان درآمد در حالی است که بر اساس سند چشمانداز توسعه،
تا سال 1404ایران باید میزبان 20میلیون گردشگر باشد و از این محل
 25میلیارد دالر درآمد ارزی کسب کند.
بر اساس اطالعات رسمیمرکز آمار ایران سالیانه  46میلیارد تومان
هزینه تورهای مســافرتی ایران به خارج از کشور میشود .از این رقم
لونقل میرســد 17 ،میلیارد
 20میلیارد تومان به هزینههای حم 
تومان هزینه سوغاتی میشود 3 ،میلیارد و  500میلیون تومان برای
هزینههای خوراکی مصرف میشود 2 ،میلیارد تومان هزینه اقامت و
 6میلیارد تومان نیز هزینه خرید کاال و لوازم از کشــورهای مقصد و
بهخصوص ترکیه میشود .طی یک سال گذشته تنها  4هزار و 387
میلیارد تومان صرف ســفرهای داخلی شده و بخش مهمیاز تمرکز
شهروندان ایرانی صرف مسافرت به آن سوی مرزها شده است.
گزارش مجمع اقتصاد ( ،)WEFدر حوزه سفر و گردشگری هر 2
سال یکبار منتشر میشود .این گزارش ابزاری استراتژیک برای کسب
و کارها و دولتها ،و منبعی خوب جهت مقایسه کشورها از حیث رقابت
در گردشــگری و تصمیمگیریهای مهم در سرمایهگذاری صنعت
گردشگری است .مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی با عنوان شاخص
رقابتپذیری گردشگری و سفر در سال  2015با مطالعه  141کشور
جهان ،در نهایت ایران را به عنوان اقتصادیترین و ارزانترین مقصد
گردشگریجهانشناخت.ایرانتوانستهدررقابتپذیریقیمتدرسفر
و گردشگری رتبه اول ،در زمینه مالیات بر بلیت و عوارض فرودگاهی
رتبه سوم ،در تعداد سایتهای ثبتشده جهانی میراث فرهنگی رتبه
نهم و همچنین در تعداد نمودها و تجلیات فرهنگی شفاهی و ناملموس
رتبه دهم را در میان  141کشور کسب کند.
مسئوالن گردشگری کشــور از ورود  4میلیون و  126هزار گردشگر
خارجی به کشور در سال92خبر دادهاند .این آمار نشان میدهد میزان ورود
گردشگران خارجی به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 ،درصد
رشد داشته است.بر اساس این گزارش کشورهای اول در تعداد گردشگر
خارجی ورودی در سال ،92عراق ،آذربایجان ،افغانستان ،ترکیه ،پاکستان،
ترکمنستان ،عربستان سعودی ،کویت و هندوستان بودهاند.از این تعداد
حدود دو میلیون و  500هزار نفر از آنها با منظورهای خاص گردشگری به
کشور آمدهاند که سفر به منظور زیارت در اولویت آنها بوده است.
اما در سال 93رشد چشمگیری در آمار توریستهای ایران به وجود
آمده است .پورفرج ،رئیس جامعه تورگردانان ایران اعالم کرده است:
«طبق پیشبینیهای صورتگرفته برای این سال ،آمار گردشگران
ورودی به کشور 4میلیون و 600هزار اعالم شده بود ،این در حالی است
که این عدد تا پایان سال به بیش از  5میلیون نفر رسید ».اما در همین
سال حدود  5میلیون و  600هزار گردشگر از کشور خارج شدهاند.
محسن مهرعلیزاده ،رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی
ایران در گفتوگو با «آیندهنگر» میگوید صنعت توریســم در ایران
نوسان زیادی داشته و روند ثابتی در آن وجود نداشته است .او میگوید:
«متاسفانه در چند سال اخیر روند افزایشی نداشتهایم ،ولی به دلیل

اتفاقاتی که در منطقه افتاد این صنعت در کشورمان کمیوضع بهبود
به خود گرفت .چرا که راه مردم کشور عراق و سوریه به ایران باز شد .از
آنجا که بخش قابل توجهی از توریستهایی که به ایران سفر میکنند
توریستهای مذهبی هستند که از این کشورها میآیند و با توجه به
وضعیت اقتصادی و موضعگیری دولت آنها ،رشد کمیدر چند سال
اخیر داشتهایم».
در سال  94نیز طبق پیشبینیهای صورتگرفته در الیحه بودجه
 ،94توازن گردشگری ورودی و خروجی همچنان منفی خواهد ماند.
بر این اســاس در مقابل  5میلیون و  25هزار گردشگری که از خارج
کشور به ایران وارد میشــوند 6 ،میلیون و  900هزار ایرانی از کشور
خارج خواهند شد.
مسعود سلطانیفر ،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث
فرهنگی نیز اعالم کرده اســت« :در دوره تاریخی  28اســفند  93تا
 14فروردین  ،94تعداد  60میلیون و  84هزار نفر اقامت در شب ثبت
شده است که اگر میانگین سفر یک فرد را  4روز تصور کنیم ،حدود 15
میلیون مسافر و گردشگر در این مدت داشتهایم که این رقم نسبت به
نوروز سال گذشته  3درصد افزایش داشته است».
دو ماه اســت در تحلیلهــای تمام کارشناســان اقتصادی ،یک
تحول سیاسی کشور نقش اساسی دارد« .توافق هستهای» از تحلیل
مهرعلیزاده در حوزه گردشــگری نیز بیرون نمانده اســت .او درباره
چشمانداز صنعت گردشــگری ایران میگوید«:ایران تاکنون از بعد
مســائل اقتصادی و تبادالت مالی تا حدودی مشکل داشته است که
پس از رفع تحریمها این وضعیت بهبود یافته و باعث تســهیل ورود
گردشگر به کشور خواهد شد» به اعتقاد او ،بیشترین تاثیر رفع تحریمها
بر صنعت گردشگری به دلیل تغییر دیدگاه مردم سایر کشورها به ایران
است«:دیدگاههایی در دنیا نسبت به مسائل امنیتی ،فضای فرهنگی
و ...ایران ایجاد شده بود و با رفع تحریمها ،گروهها و شرکتهای فعال
در توریسم تالش میکنند مردم کشورشــان را برای بازدید به ایران
بفرستند .حتی انگیزه مضاعفی برای مردم دنیا ایجاد شده تا ببینند
کشوری که مدتی طوالنی در مقابل کشورهای قدرتمند جهان مقاومت
کرد و تسلیم نشد و کشوری که حرفهای منفی درباره آن میزدند و
حاال از فضائلش سخن میگویند ،چهشکلی است».
همچنین به گفته مسود سلطانیفر ،معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،بازگشت محمولههای باستانی
بعد از  50ســال به ایران ،لغو روادید  40کشــور و بسته پیشنهادی
سرمایهگذاری با بیش ازهزار پروژه از برنامههای این سازمان برای دوران
پس از تحریم است .اینها از مواردی است که اگر تحقق یابد میتواند
تحول قابل مالحظهای در صنعت گردشــگری ایران و افزایش رشد
اقتصادی کشور ایجاد کند.

23
میلیاردتومان

درآمد ایران از ورود
گردشگران خارجی

46
میلیاردتومان

هزینه تورهای
مسافرتی ایران در
خارج از کشور

بر اساس گزارش  مجمع جهانی اقتصاد ،ایران در بین  61کشور خاورمیانه ،رتبه دوازدهم را از نظر رقابتپذیری
سفر و گردشگری داراست
نام کشور

رتبه در منطقه

رتبه در جهان

امارات متحده عربی

1

24

قطر

2

43

بحرین

3

60

ایران

12

97

یمن

16

137
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گزارشگر

جایگاهصنعتبیمهدرایرانکجاست؟
بین توسعهیافتگی کشورها و ضریب نفوذ بیمه رابطه مستقیمیوجود دارد
سروه رحمانی

۵۷
درصد

بیمهنامههای
صادرشده غیردولتی
است

طبق آخرین
آمارهایمنتشر
شد ه سازمان بیمه
مرکزی جمهوری
اسالمی،که در سال
 1350با هدف
تنظیم و هدایت
امر بیمه در ایران
و حمایت از آن
تاسیس شده بود،
در سال  ،92یک
شرکت دولتی و 28
شرکتخصوصی
در زمین ه بیمه
در ایران فعالیت
داشتهاند

68

«اوایل سال  ،86خانه خواهرم بهکلی سوخت .آن روزها در مریوان اکثر
خانهها لولهکشی گاز نداشت .خان ه آنها هم قدیمیبود و کپسول گاز داشتند.
یک روز یکی ازکپسولها نشت کرد .خواهرزادهام کپسول را بغل کرد و از
آشپزخانه تا دم در را دوید .ولی دیر شده بود و وسط راه کپسول منفجر شد.
درصد سوختگی آنقدر باال بود که خواهرم و دخترش را از دست دادیم».
نه هیچکدام از سه نفری که در آن حادثه دچار سوختگی شدند و نه خانه و
وسایل آن بیمه نبودند .این خانواده ،باقیمانده خانه و وسایل داخل آن را رها
کردند و دیگر به آن خانه برنگشتند.
طبقآخرینآمارمنتشرشدهدرسال 91توسطپژوهشکدهبیمه،وابسته
به سازمان بیمه مرکزی ،ضریب نفوذ بیمه در ایران 1/93 ،درصد است که
این مقدار نسبت به سال  ،90بیش از نیم درصد افزایش داشته است .رشد
نیمدرصدی نسبت حق بیم ه تولیدی بر تولید ناخالص ملی به زبان ساده
به معنی افزایش تعداد بیمهنامههای صادرشده است .براساس آمار سازمان
بیمه مرکزی ،حق بیم ه تولیدی به طور متوسط در سال 8،1390میلیارد و
 600میلیون تومان و در سال  13 ،91میلیارد تومان بوده است.
اعدادوارقامنشانمیدهدمیانضریبنفوذبیمهوتوسعهرابط همستقیم
وجود دارد؛ هرقدر یک کشور توسعهیافتهتر باشد ،ضریب نفوذ بیم ه باالتری
نیز دارد .آماری که در سال 2012منتشرشده است ،نرخ ضریب نفوذ بیمه را
درهلند12/99درصد  ،در کره جنوبی12/12درصد و در ژاپن11/44درصد
گزارش داده اســت .در حالی که در همین سال ،نرخ ضریب نفوذ بیمه در
پاکستان  0/71درصد و در عربستان سعودی  0/75درصد بوده است.
توگو با
علیرضا ابراهیمپور ،عضو انجمن حرفهای صنعت بیمه در گف 
سایت خبر اقتصادی ،کمکاری شرکتهای بیمه و عدم فرهنگسازی را
دالیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه دانسته و گفته است« :شرکتهای بیمه
باید بتوانند با توسع ه فروش سایر رشتههای بیمهای خسارت بیمه ثالث را
جبران کنند و فرهنگسازی و اعتمادسازی نیز در کنار مشتریمداری باید
پیگیری شود ».از یک طرف مردمان کشورهای جهان سوم ،اهمیت انواع
یدانندواکثرافقطازآندستهبیمههاییاستفادهمیکنند
بیمهرابهخوبینم 
که اجباری هستند و از طرف دیگر این کشورها ،با کمبود فروشندگان کاربلد
و متخصص در این حوزه مواجه هستند و فروشندگان توانایی کافی برای
جذب مشتریان را ندارند .همانطور که در جدیدترین آمار بیمه مرکزی نیز
آمده است ،در سال  1393بیشترین تعداد بیمه تولیدی ،مربوط به بیمه
ی حدود نیم میلیون بیمه بوده است.
شخص ثالث با رقم 
ÁÁسپردهگذاری در بانکها به جای خرید بیمه عمر
همایون روحانی ۶۰،ساله ،بیش از ۳۰سال از عمر خود را در صنعت بیمه
به فعالیت گذرانده است .او اکنون شعبه کشتیرانی بیمه معلم را مدیریت
میکند و دربــاره پایین بودن ضریب نفوذ بیمــه در ایران به «آیندهنگر»
میگوید« :معموال کارفرماها نمیخواهند خیلی خودشان را درگیر قوانین
استخدامیکنند و تمام تالششان را برای بیمه نکردن انجام میدهند .اگر
بیمه هنوز در ایران جا نیفتاده ،یک علتش این رفتار کارفرماهاست .یکی
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دیگر این است که افراد مطلع نیستند بیمه چه حمایتی از آنها انجام میدهد.
تنها در حد درمان میبینند و این که مستمریای برای بازنشستگی دارد.
نگاه درازمدت به بیمه ندارند .بخشــی از ضریب نفوذ پایین بیمه به خاطر
ندانستن و بخشــی به خاطر قانونگریزی کارفرماهاست .اگرچه مطابق
قانون مجبورند افرادی را که برایشان کار میکند بیمه کنند ،اما در هنگام
مراجعه بازرسان تامین اجتماعی ،بهانههای زیای پیدا میکنند و میتوانند
از زیر قانون فرار کنند ».او ادامه میدهد« :مث ًال در کشــورهای پیشرفته و
صنعتی تفکر بیمه داشتن برای مردم جا افتاده است .در اینجا هرکسی به
دنبال بیمه عمر نمیآید .برای فروش بیمههای عمر شرکتهای بیمهای
باید خیلی تالش کنند .مردم ترجیح میدهند پولشان را در بانک بگذارند و
سودش را بگیرند ،تا برای بیمه صرف کنند ».این فعال صنعت بیمه حرفهای
نبودن نمایندگان فروش بیمــه را یکی دیگر از چالشهای این صنعت در
ایران میداند و میگوید« :نمایندههای فروش نیز بسیار مهم هستند .در
ایران سیستم درستی برای آموزش نمایندههای فروش نداریم .نمایندهها
به خاطر نیاز شــغلی در این حوزه وارد میشوند ،در حالیکه باید عالقه و
تواناییهای الزم نیز در کنار این نیاز وجود داشته باشد .باید بتوانند دفتر
بزنند و سرمایهگذاری کنند ،شاید تا چند ماه درآمدی هم نداشته باشند و
باید همه اینها را بپذیرند .نقش بیمه مرکزی در آموزشها و تربیتهای افراد
برای این صنعت بسیار مهم است».
مردی  64ساله ،بیش از سه دهه است که صاحب فروشگاه بزرگی در
سنندج است و در طول این مدت ،افراد بسیاری را به واسط ه کار در مغازهاش،
بیمه کرده است« :باید بیمه کنیم و چارهای نیست .اما شرکتهای بیمه فکر
میکنند پولی که به آنها میدهیم ،پول خودشان است .در حالی که حق
بیمهای که به آنها پرداخت میشــود ،پول مردم است و آنها هم از همین
پولهای درگردش استفاده میکنند ».او به «آینده نگر» میگوید هرچند در
برخوردهایی که با کارمندان بیمه داشت ه است خوب نبودهاند ،ولی در جریان
درمان دخترش ،حق بیمهای که سالهای طوالنی پرداخت کرده است به
دادشان رسیده و  90درصد مخارج درمان را بیمه پرداخت کرده است.
آمارهای منتشر شده ضریب خسارت در ســال  9۳را  89/62درصد
اعالم کرده است؛ میزان درصدی که از حق بیم ه دریافتی ،صرف پرداخت
خسارات به مشتریان شده است .این میزان در مقایسه با سال 4 ،۹۱درصد
افزایش داشته است95 .درصد این خسارات پرداختی ،صرف بیمهنامههای
غیرزندگی شده است .بیمهنامههای غیرزندگی شامل تمام بیمهنامهها به
جز بیم ه عمر میشود.
با وجود رقم پایین ضریب نفوذ بیمه در ایران ،آشنایی ایرانیان با بیمه
و فعالیتهای آن ،عمری یکصدساله دارد .کاهش ریسک سرمایهگذاریها
و حفظ کردن و نگهداشتن ســرمایه در داخل کشور ،مهمترین دلیل آغاز
فعالیتهای بیمهای است .اولین فعالیتهای بیمهای در ایران ،توسط دو
موسس ه روسی در سال  1289آغاز شدند .این دو موسسه ،در قبال پرداخت
حق بیم ه اشخاص ،دارایی آنها را در دو زمینه آتشسوزی و حملونقل بیمه
میکرد .تا سال  ،1314یازده موسس ه خارجی دیگر نیز در ایران شروع به
فعالیت کردند .اولین بیمهای که توسط ایرانیان تاسیس شد و مدیریت آن

ند و حاصل این فعالیت
چند شرکت به صورت توافقی به هم ميپیوند 
پژویان :
کنند و
شود به اسم بانک یا بیمه و در حقیقت پولهای مردم را جمع مي 
چیزی می 
نهایتا به خودشان و شرکتهای زیرمجموعه وام میدهند

نیز در دست فردی ایرانی بود« ،شرکت سهامیبیمه ایران» نام داشت که
در  1314پایهگذاری شــد .این شرکت ،اولین و تنها بیم ه دولتی در ایران
است که عالوه بر دو بیم ه دیگر ،در زمین ه بیمههای بازرگانی و اجتماعی نیز
فعالیت میکرد .تا سال  ،1357یک شرکت دولتی 12 ،شرکت خصوصی و
دو موسسه خارجی بیمه در ایران فعالیت میکردند .پس از انقالب اسالمی،
فعالیتموسساتخارجیممنوعشدوتمام 12شرکتخصوصیبهمالکیت
عمومیدرآمدند و به دولت واگذار شدند.
طبق آخرین آمارهای منتشر شــده سازمان بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی،که در ســال  1350با هدف تنظیم و هدایت امر بیمه در ایران
و حمایت از آن تاسیس شده بود ،در ســال  ،92یک شرکت دولتی و 28
شرکت خصوصی در زمین ه بیمه در ایران فعالیت داشتهاند .در این میان،
57درصد بیمهنامههای صادرشده متعلق به بخش غیردولتی و  43درصد
متعلق به بخش دولتی بوده است که به معنی اعتماد بیشتر مردم به بخش
غیردولتی نسبت به بخش دولتی است .هرچند آمارها از موفقیت بیشتر
بیمههای بخش خصوصی در جذب مشــتری نســبت به بخش دولتی
حکایت دارند ،اما خسارات پرداختی بخش دولتی همواره بیشتر از بخش
غیردولتی بوده است.
همایون روحانی ،فعال صنعت بیمه اعتقاد دارد شــرکتهای بیمهای
از جمله بخشهای ســودده بخش خصوصی اقتصاد ایران هستند ،او به
«آیندهنگر» میگوید« :شرکتهای خصوصی در این صنعت وضع خوبی
دارند .بیشتر شرکتها خصوصی هســتند ،البته در مقایسه با کشورهای
پیشــرفته اوضاع فرق میکند .اما در کل بیمه صنعت سودآوری است و
بیشتر شرکتهای بیمهای ایران موفق هستند .در مقام مقایسه با خودشان
رتبهبندیهایی وجود دارد ،اما در کل این صنعت موفق اســت .من زیان
ت شــرکتهای بیمه نمیتواند
زیادی در این حوزه ندیدهام .عموما فعالی 
سودآور نباشد ،مگر اینکه شــرکتها نمایندههای خوبی نداشته باشند،
کارشناسانشان باتجربه نباشند و نتوانند راههای نفوذ به بازار را راحت پیدا
کنند .چون بیمه در پاسخ به نیازهایی شکل گرفته که همه مردم با آن درگیر
هستند و بهاجبار یا اختیار ،نمیتوانند سراغش نروند ».اما جمشید پژویان،
اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی اعتقاد دارد بیشتر حجم بازار
بیمه در ایران هنوز دولتی است و همین امر ،مانع از پیشرفت آن شده است.
او در مصاحبه با «قانون» گفته است« :از آنجایی که سهم باالی 40درصدی
حد انتظار نیست و این
بازار بیمه متعلق به بیمههای دولتی است کارایی در 
خود مسئلهای قابل بحث است که نمایندگان مجلس و مدیران دولتی باید

به آن توجه کنند .این امر باعث بروز بسياري از مشكالت است چون رقابت
نخواهد داشت و شركتهاي خصوصي هم نه عالقه

وجود
سالم در صنعت 
ارند و به نوعي نه توان آن را دارند .پس اين ســايه
حضور در صنعت بيمه د 
سنگين دولت است كه برخي نارساييها را در صنعت بيمه به ايران تحميل
كرده است ».او در خصوص بیمههای خصوصی نیز گفته است« :متاسفانه
در سالهای اخیر شرکتهای بیمه به سمت شخصی شدن پیش رفتهاند .در
همانندویروسیبه

ایجادکاراییدرمدیریت ،نظیراینمسئله
نتيجهرقابتو 
بانکهای خصوصی و سایر بخشهای اقتصادی هم سرایت پیدا کرده است.
ند و حاصل این فعالیت چیزی
چند شرکت به صورت توافقی به هم ميپیوند 

کنند و
شود به اسم بانک یا بیمه و در حقیقت پولهای مردم را جمع مي 
می 
نهایتا به خودشان و شرکتهای زیرمجموعه وام میدهند».
آمار شبکه فروش و خدمترسانی شرکتهای بیمه تا سال  ،۹۳نشان
میدهد به ازاي هریک از نقاط شهري به طور متوسط  21مرکز بیمه (اعم از
شعب ،نمایندگان و کارگزاران در شهرها و شهرستانها) در کشور فعال است.
به طوری که در  7استان (تهران ،قم ،البرز ،خراسان رضوي ،یزد ،آذربایجان

شرقی و مازندران) این میزان باالتر از سطح ملی است.
این در حالی اســت که تعداد شعب شــرکتهاي بیمه (با  17درصد
رشد در سال 1392نسبت به سال قبل) به  1012شعبه ،نمایندگان بیمه
 32،942نمایندگی ( 6درصد افزایش) ،نمایندگان بیمه عمر (با  21درصد
رشد) معادل  4126واحد ،کارگزاران بیمه (با  21درصد افزایش) به 501
کارگزاري و ارزیابان خسارت بیمه (با  7درصد رشــد) به  187ارزیاب در
ف و حدیثهایی که درمورد
سراسر کشور گسترش یافته است .با تمام حر 
صنعت بیمه در بین مردم و فعاالن اقتصــادی وجود دارد ،این حوزه برای
سرمایهگذاران خارجی جذابیت زیادی دارد .بعضی شرکتهای بیمه اولین
شرکتهایی بودند که از لیست تحریمها خارج شدند ،به گزارش نشریات
معتبرانگلیسیهمچونفورچونوفارینپلیسی،شرکتهایبیمهاروپاییو
آمریکاییعالقهمندحضوردربازارایرانهستند.بهگفتهمحمدابراهیمامین،
رئیس کل بیمه مرکزی ،برنامهای برای صنعت بیمه در دوران پساتحریم
در حال تدوین است.

43
درصد

بیمهنامههای
صادرشده دولتی
است

خالصه وضعيت سود شركتهاي بيمه در سال (             ۱۳۹۲ميليارد ريال)
شركت

سود (زيان) قبل از ماليات (طبق صورتهاي
ماليمصوبمجمع)

سود (زيان) قبل از ماليات (پس از اعمال
كسري (مازاد) ذخاير فني

تفاوت

ايران

- ۱۵,۱۷۹

- ۱۵,۷۳۵

- ۵۵۵

آسيا

۲۰۱

- ۱,۷۹۳

- ۱,۹۹۴

البرز

۳۸۴

۳۸۵

۱

دانا

۳۱۳

۳۴۵

۳۲

پاسارگاد

۴۸۶

۴۸۷

۲

پارسيان

۸۹۸

۹۲۲

۲۴

سامان

۱۱۵

۱۱۵

۰

كارآفرين

۳۷۲

۳۵۹

- ۱۲

ملت

۶۴۲

۵۰۱

- ۱۴۰

دي

- ۲۸۰

- ۴۰۸

- ۱۲۸

معلم

۲۱۵

۱۴۷

- ۶۸

رازي

۱۰۱

۴۷

- ۵۴

سينا

۳۰

- ۴۴۸

- ۴۷۸

ميهن

۷۳

- ۳۲

- ۱۰۵

نوين

۲۷۹

۲۸۱

۲

كوثر

۳۲۷

۳۰۵

- ۲۲

ما

۲۲۷

۲۲۳

-۵

آرمان

۱۴۲

۱۱۴

- ۲۸

سرمد

۸۵

۸۶

۱

تعاون

۳۶

۳۶

۰

حافظ

۳۹

۳۹

۰

اميد

۱۲

۱۰

-۲

ايران معين

۳۶۲

۳۶۳

۱

آسماري

۴۹

۵۰

۱

اتكايي ايرانيان ۴۳۰

۴۳۰

۰

اتكايي امين

۳۲۶

۳۲۵

-۱

جمعكل

- ۹,۳۱۷

- ۱۲,۸۴۵

- ۳,۵۲۸
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پرونده ویــژه
رسمایهگذاری

در این پرونده اطالعات کاملی
برای بررسی یک رشته صنعتی در
اختیار صاحبان کسبوکار قرار
گرفته است

صنعت فوالد ذوب میشود

برسی چالشهای صنعت فوالد ایران و پاسخ به دو پرسش مهم در گفتوگو با مدیرعامل فوالد
یزد ،مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و رئیس کمیسیون سرمايهگذاری اتاق ایران
صنعت فوالد تقریبا در  10تا  12سال گذشته ،به جز یکی (دو سال)
شــاید بتوان گفت یکی از طوالنیترین دورههای طالیی و رونق خود را
درسطح جهان پشت سر گذاشته است ولی حاال با دوران افول و افت قیمت
شدید جهانی مواجه است؛ اما در این دوران طالیی و حاال که در دوران افول
هستیم صنعت فوالد در ایران چه وضعیتی را پشت سر گذاشت و حاال چه
شرایطی را تجربه ميکند؟
صنعت فوالد ایران در ســالهای گذشته با تحوالت عمدهای روبهرو
بوده است ،در سالهایی که رونق جهانی فوالد را شاهد بودیم ،ایران از یک
سو به یکی از بزرگترین واردکنندگان فوالد جهان تبدیل شده بود و از
سوی دیگر سرمايهگذاریهای گستردهای روی صنعت فوالد و راهاندازی
واحدهای جدید صورت گرفت تا جایی که حاال که در دوران افول جهانی
قرار گرفتهایم ،تولید فوالد در ایران از  8-7میلیون تن به دو برابر این عدد
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رسیده است و واحدهای جدیدی نیز درحال ساخت و تکمیل هستند؛
رشد تولیدی که در زمانی اتفاق افتاده است که ایران نیز در رکود شدید
(رکود مســکن ،پروژههای عمرانی و (...قرار دارد و همین موضوع باعث
شکلگیری مشکالت جدی در صنعت فوالد شده است که مهمترین آن،
ظرفیت اضافی با وجود سرمايهگذاریهای میلياردی است.
بهادر احرامیان ،مدیرعامل فــوالد یزد و عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران با اشــاره به اینکه اکثر کارخانههای فوالد در سالهای گذشته
با هدف تامین فوالد مورد نیاز داخل راهاندازی شــدهاند و نگاه صادراتی
نداشتهاند ،از کاهش  20درصدی ( 5میلیون تنی) مصرف فوالد در کشور
به دلیل رکود در مقابل افزایش تولید فوالد تا حدود  17میلیون تن خبر
ميدهد و ميگوید« :عطش تقاضا در سالهای گذشته برای فوالد در داخل
باتوجه به واردات باال ،باعث سرمايهگذاریهای گستردهای در صنعت فوالد

با نگاهی کامال داخلی شد و چشماندازی برای رقابت و حضور در عرصه
صادرات اصال در نظر گرفته نشد تا االن بتوانیم دراین شرایط رکود داخلی
و کاهش تقاضا ،در صادرات فوالد حرفي برای گفتن داشته باشیم؛ اگرچه
که تولید ایران به شرایطی رسیده است که ما ميتوانیم در برخی از زمینهها
صادرکننده باشیم».
او در ادامه ميگوید« :ما هم اکنون در تولید فوالد در وضعیتی هستیم
که با ظرفیت خالی روبهرو شدهایم و ظرفیتهای ایجادشده بسیاری داریم،
مثال در تولید نورد امروز ظرفیت تولید 30میلیون تن را هم رد کردهایم اما
مشتری و متقاضی وجود ندارد و این در شرایطی است که برای ایجاد این
واحدها و میزان تولید ،میلیاردها دالر سرمايهگذاری صورت گرفته است؛
عالوه براین باید به این ظرفیتها واحدهای درحال تکميل را هم که حداقل
 50درصد پیشرفت داشــتهاند اضافه کنیم و در آن شرایط تازه متوجه

خواهیم شد که در فوالد با چه افزایش ظرفیتی روبهرو هستیم که خود به
یک چالش تبدیل شده است؛ محصوالت تولیدشدهای که در کارخانجات
وجود دارد و مشتری ندارد و امکان صادرات و رقابت در بازارهای جهانی
هم برایشان نميتوان متصور بود».
ولی باتوجه به ظرفیتهای خالی و تولید اضافی سوال اصلی که مطرح
ميشود این است که چرا فوالد ایران و محصوالت فوالدی امکان صادرات
ندارند و نميتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند؟ پاسخ اصلی به این
سوال را باید در این نکته مهم دید که « فوالد ایران گران تولید ميشود»؛
اما چرا؟
احرامیان پاسخ این سوال را «نداشتن زنجیره تولید» در کشور ميداند
و ميگوید« :در فوالد هرچقدر زنجیره تولید تکمیلتر باشد هزینه تولید
پایین ميآید؛ توجه داشته باشید که یک جنگ بینالمللی در صادرات و
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مقایسه تولید بخش خصوصی با تولید بخش خصوصی شده و کل تولید (به هزار تن)
تولید خصوصی شده

متغیرناممحصول

تولیدبخشخصوصی

سال 92

سال 93

درصد تغییرات

سال 92

تیرآهن

1617

1261

-22

344

382

میلگرد

2863

2464

-14

2936

3166

جمع ورق

6998

7356

5

1204

کل محصوالت فوالدی

11561

11215

-3

5006

5198

فوالد خام

14308

14847

4

1958

1958

مستوفی:
طبقسند
چشمانداز ،۱۴۰۴
توقع داریم تولید
فوالد را به بیش
از  50میلیون
تن برسانیم که
البتهبعیدبه
نظر ميرسد .در
 ۱۰سال گذشته
توانستهايم از
 ۸-۷میلیون تن
به۱۴میلیون تن
برسیم ،چطور
میتوانیم ظرف
۱۰سال آینده از
این مقدار به 50
میلیونتنبرسيم؟

درصد تغییرات
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بین صادرکنندگان وجود دارد و برنده اصلی هم شرکتی است که محصول
باکیفیت را با پایینترین قیمت عرصه کند ،بنابراین برای رقابتپذیر بودن
باید هزینه تولید پایین باشد و برای رســیدن به این موضوع در صنعت
فوالد اولین گام داشتن زنجیره تولید است .برای این کار باید کارخانجات
مجتمعی راهاندازی ميشد تا به جای تکمحصول حلقه و زنجیره تولید را
داشته باشیم .مثال آهن اسفنجی -ذوب -نورد یا گندله -آهن اسفنجی-
ذوب -نورد و ...تا هزینه تولید پایین بیایــد؛ تصور کنید کارخانهای که
تکمحصولتولیدميکندبایدگندلهراازیکجاتامینکند،آهناسفنجی
را از یک جا و بقیه را هم از جاهای دیگر و این یعنی هزینه اضافه و گران
شدن تولید؛ بنابراین در این شرایط دولت باید سرمايهگذاران را به کامل
کردن زنجیرههای تولید تشویق کند».
ÁÁفوالد و چالش معادن سنگ آهن
در کنار اینها برای بررســی کامل و همهجانبه وضعیت کارخانههای
فوالد کشور باید شرایط تامین مواد اولیه مورد نیاز این کارخانهها را هم
که مهمترین آن سنگ آهن اســت در نظر داشت و به چالشهای پیش
روی معادن سنگ آهن کشور و ارتباط آنها با کارخانههای فوالد پرداخت.
ایران به دلیل داشتن معادن بسیار غنی سنگ آهن دارای پتانسیلها و
ظرفیتهای باالیی است اما آیا از این ظرفیتها آنچنان که باید و شاید
استفاده ميشود؟ درحال حاضر ارتباط بین کارخانههای فوالد و معادن
سنگ آهن چگونه است؟
محمدجواد عسگری ،مدیرعامل شــرکت سنگ آهن مرکزی ایران
دراینباره با اشاره به بدهیهای کارخانههای فوالد ميگوید« :در بحث
معادن سنگآهنیکی از چالشهای اصلی بازار مصرف محصوالت فوالدی
است .وقتی دولت پول ندارد به وزارت راه و شهرسازی بدهد ،وقتی پول
ندارد به وزارتخانههای دیگر بدهد تا پروژهها را پیش ببرند عمال مصرف
فوالد و محصوالت معدنی دیگر پاییــن ميآید .از طرف دیگر باید توجه
داشته باشید که محصوالت فوالدی و معدنی تولیدشده در انبارها باقی
مانده است؛ در این بین باید به بحث تامین نقدینگی واحدهای معدنی هم
توجه کرد؛ من محصول را تولید ميکنم و به واحدهای فوالدی و ...برای
مصرف ميدهم اما نميتوانم پولهایم را برگردانم .اینها همه خودبهخود

مصرف محصوالت فوالدی و فوالد خام در 5ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
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باعث ميشود رکودی در بحث فوالد و محصوالت معدنی دیگر به وجود
بیاید».
او همچنین به کاهش شدید قیمت ســنگ آهن در سطح جهان و
قیمتگذاریهای دولت اشــاره ميکند و ميگویــد« :االن هزینههای
برداشت نسبت به فروش باالتر است و اگر با همین روش پیش رود ،امسال
اکثر شرکتهای معدنی زیانده ميشــوند .امسال در این شرایط عمال
داریم از جیب خرج میکنیم .البته باید توجه داشته باشیم که ميتوان با
حمایتهای دولتی این شرایط را به فرصت تبدیل کرد زیرا جلوگیری از
خامفروشی بهخصوص سنگ آهن و افزایش ظرفیت تولید فوالد و ...یکی
از اهداف دولت است؛ در این شرایط شاید افت قیمت امروز به نفع کشور
ما باشد اگر تولیدکننده صنعتی فکر کند که به چه روشی ماده معدنی را
به محصولی با ارزش افــزوده باالتری ميتواند تبدیل کند .اگر این اتفاق
بیفتد عمال جلوی خامفروشی گرفته ميشود .این امر به نفع خود کشور
است چون این سرمایهای نیست که به دست ما و شما تمام شود ،نسلهای
سنگ باارزش
بعدی هم باید از آن استفاده کنند .سالیانه چند میلیون تن ِ
خود را با قیمت پایین ميفروشیم و از آن طرف محصولی را که کیفیت
محصول خودمان را ندارد وارد ميکنیم .اگر چرخه ارزش در خود کشور
باشد ،هم برای کشور درآمد دارد ،هم اشتغال و ثبات اقتصادی کشور را
باال ميبرد .دولت باید برنامهریزی کند و معادنی را که فقط یک زنجیره
تولیدی دارند تقویت کند».
ÁÁعملکرد دوپهلو و دخالتهای دولتی
دخالتهای دولتی و حضور پررنگ دولت در عرصه فوالد یکی دیگر از
چالشهای مهم صنعت فوالد در کشور است؛ بخش مهمياز کارخانههای
فوالد کشور در حال حاضر دولتی هستند و همین موضوع باعث شده تا
بسیار شاهد سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای دولت در این صنعت
باشــیم و عمال نقش بخش خصوصی در این صنعت تضعیفشده باشد.
بهادر احرامیان ميگوید« :در سالهای گذشته نگاه دولت و عملکردش در
صنعت فوالد دوپهلو بوده است .از یک سود شاهدیم که دائم اعالم ميشود
دولت قصد خروج از صنعت فوالد و توســعه خصوصیسازی و واگذاری
کارخانههای فوالد دولتی مثل فوالد مبارکه یا فوالد خوزســتان را دارد
ولی از سوی دیگر ميبینیم سرمايهگذاریهای جدید دولتی در طرحهای
فوالدی  800هزار تنی صورت ميگیرد؛ در واقع سیاستهای دولتی در
حرف و عمل با همدیگر بسیار تضاد دارد و این سیگنال خوبی برای توسعه
حضور بخش خصوصی در صنعت فوالد نبوده است».
البته عالوه بر دخالتهای مســتقیم سياستگذاریهای دولتی هم
نقش مهميدر شکلگیری چالشهای صنعتی از جمله در صنعت فوالد
دارد که از آن جمله ميتوان به سیاستهای کالن دولت در تثبیت نرخ
ارز اشاره کرد .مدیرعامل فوالد یزد ميگوید« :سیاست تثبیت نرخ ارز و

احرامیان :یک جنگ بینالمللی در صادرات و بین صادرکنندگان وجود دارد و برنده
اصلی هم شرکتی است که محصول باکیفیت را در پایینترین قیمت عرصه کند ،بنابراین برای
رقابتپذیر بودن باید هزینه تولید پایین باشد و برای رسیدن به این موضوع در صنعت فوالد
اولین گام داشتن زنجیره تولید است

تورم باالی داخلی در سالهای قبل که نرخهای بهره کشورمان را باال نگه
داشت ،منجر به این شد که نرخهای واقعی تامین مالی ما بسیار باال باشد.
باور غلطی بین افرادی که از دور به صنعت فوالد نگاه ميکنند وجود دارد
که تصور ميکنند چون انرژی در کشور ما ارزان است پس ما مزیتهای
زیادی در صنعت فوالد داریم .ولی من ميخواهم بگویم این اشتباه است
زیرا محاسبهها نشان ميدهد جمع هزینه انرژی و هزینه تامین مالی به نرخ
ارز در ایران از هر تولیدکننده دیگری در اروپا یا بقیه جاهایی که صادرکننده
محصوالت فوالدی به ایران بودند ،بالتر بوده است در واقع این یک سراب
است زیرا هزین ه مالی باالی ما در ایران کامال مزیت انرژی را خنثی کرده
است ».به گفته او دولت باید سیاستهای اقتصادی اصولیتری در پیش
بگیرد و نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.
ÁÁآیا ایران ميتواند به تولید 50میلیون تن فوالد دست یابد؟
در ماههای گذشــته مسئوالن معدنی کشــور از هدفگذاری برای
رســیدن به  50میلیون تن فوالد در ســال خبر ميدهند و در این بین
در سند چشمانداز  20ساله کشــور هم بر این موضوع تاکید شده است
و هدفگذاریها برای  50تا  55میلیون تن فوالد در سال بوده است .اما
سوال اصلی این است که کشور چقدر به این عدد نزدیک است و آیا امکان
دستیابی به این هدفگذاری با شرایط کنونی کشور ،وجود دارد؟
فریال مستوفی ،رئیس کمیسیون سرمايهگذاری اتاق بازرگانی ایران
و رئیس هیات مدیره شرکت معدنی  KDDدراینباره ميگوید« :طبق
سند چشمانداز  ،۱۴۰۴توقع داریم تولید فوالد را به بیش از  50میلیون
تن برسانیم که البته بعید به نظر ميرسد .در  ۱۰سال گذشته توانستهایم
از  ۸-۷میلیون تن به ۱۴میلیون تن برسیم ،چطور میتوانیم ظرف ۱۰
سال آینده از این مقدار به 50میلیون تن برسيم؟ مگر اینکه معجزه کنیم!
در هر صورت قرار است به آن سمت حرکت کنیم که حرکت درستی هم
هست .مسلما در این برهه از زمان باید به شرکتهای معدنی کمک کنیم
تا بستر زیرساختها برایشان هموار شود».
او در ادامه با ارائه پیشــنهادهایی ميگوید« :در کنستانتره و گندله
کمبود داریم؛ همانطور که قرار است تولید فوالد را افزایش دهیم بالطبع
به اینها نیاز داریم .بهتر است که سرمايهگذاری را در زنجیره تولید فوالد از
ابتدا تا انتها انجام دهیم .لزوميندارد یک ماده معدنی استخراج شود و به
قیمت خیلی پایین فروخته شود درصورتی که هزینه استخراج آن چندین
برابر است .شرکتهای معدنی نیاز به کمک و تامین مالی دارند .صندوق
توسعه باید کمک کند یا از فاینانسهای خارجی ،از طریق بیع متقابل و
از راههای مختلف کمک کند .سپس باید زمینههای الزم را تقویت کند تا
سرمايهگذاری مستقیم را انجام دهند».
ÁÁآیا توسعه کارخانجات فوالد باتوجه به بحرانهای محیط
زیست و آب در کشور ممکن است؟
کشور ایران با بحران شدید آب روبهرو است و این در شرایطی است که
توسعهصنعتیدرکشوریکیازاهدافبزرگدولتوحکومتاست؛باتوجه
به این وضعیت آیا امکان توسعه صنایعی مانند فوالد توجیه دارد؟ آیا صنایع
فوالدی تنها باید در برخی از استانهای خاص کشور همچون استانهای
جنوبی و شمالی که در جوار دریای خزر و خلیج فارس قرار دارند ،راهاندازی
شود؟ برای مشکالت زیست محیطی صنایعی همچون فوالد باید چه کرد،
آیا ميتوان با استفاده از تکنولوژی روز جلوی آسیبهای زیست محیطی
را گرفت و به توسعه پایدار در صنایع فوالدی رسید؟
بهادر احرامیان ،مدیرعامل فوالد یزد که در منطقه کویری و با بحران
شدید آب اقدام به احداث کارخانه فوالد کرده ،دراینباره ميگوید« :نکته
مهميکه درباره بحران آب ،که بحث روز اســت ،باید گفت این است که

ارتباط صنعت و فوالد با کمبود آب آدرس اشــتباهی است؛ توجه داشته
باشید که صنعت فوالد ایران تنها  0/2درصد آب کشور را مصرف ميکند
و در مقابل ارزش افزودهی که تولید ميشود بسیار زیاد است .بنابراین اگر
كارخانه فوالد در کمآبترین استان کشور هم راهاندازی شود باید اولویت
بگیرد زیرا در مقابل آب مصرفی ارزش افزوده بسیاری تولید ميکند که این
توجیه اقتصادیاش است .برای حل بحران آب در کشور باید برای کشاورزی
فکریکردنهصنعتوفوالد؛شماببینیدحتیدرنقاطیازاستانیمانندیزد
که با تنش آبی روبهروست یونجه را غرقابی کشت ميکنند».
او در ادامه درباره اینکه آیا بهتر نیســت کارخانههای فوالد کنار آب
راهاندازی شــوند ،ميگوید « :دو بحث در این زمینــه وجود دارد ،اینکه
سنگ را ببریم دم آب ،یا اینکه آب را ببریم دم سنگ .حاال با محاسباتی
که من کردهام ،فکر ميکنم هنوز آب را نزدیک معدن بردن و کارخانه زدن
بهصرفهتر از این است كه سنگ را دم آب ببریم .یعنی هزینه حمل سنگ
را بدهیم و ببریم لب دریا ارزانتر درميآید یا اینکه آب را تصفیه کنیم
بیاوریم دم معدن و کارخانه؟ برآورد هزینهها حداقل در معادن کمربند
جنوبی کشور نشان ميدهد که آب را ببریم به معادن و کارخانهها توجیه
بیشتری دارد ».مدیرعامل فوالد یزد همچنین درباره بحثهای محیط
زیستی راهاندازی کارخانجات فوالد در کشور ميگوید« :در کشورهای
توسعهیافته و پیشرفته با استفاده از تکنولوژی مدرن چالشهای محیط
زیستی کارخانجات فوالد را حل کردهاند .کشور سرسبزی مانند ژاپن را
در نظر بگیرید که مساحتش به اندازه استانهای گیالن و مازندران است و
نزدیک به  140میلیون نفر جمعیت دارد و ساالنه  120میلیون تن فوالد
تولید ميکند یعنی  9برابر ما اما با مشــکالت محیط زیستی نیز روبهرو
نیست .اگر بود مطمئن باشید جلوی تولید فوالد گرفته ميشد ولی آنها
با استفاده از تکنولوژی چالشها را حل کردهاند و ما نیز باید به این سمت
حرکت کنیم».
ÁÁآیا ایران سیاست های ضد دامپینگ در فوالد دارد؟
در چند سال گذشته کشور چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده
فوالد جهان سیاست های دامپینگ (صادرات یک کاال با قیمت کمتر از
هزینههای تمام شده) در پیش گرفته تا بتواند در بازار نقش اصلی را بازی
و رقبای اصلی اش را شکست دهد؛ اقدامی که البته بسیاری از کشورهای
جهان برای مقابله با آن اقداماتی را در نظر گرفته اند و محدودیت هایی را
برای واردات فوالد چین برنامه ریزی کرده و اجرا می کنند؛ اما آیا ایران هم
برای مقابله با سیاست ها برنامه ای داشته و دارد؟
بهادراحرامیان با انتقاد از سیاست های تجاری کشورمان می گوید«:
ایران برعکس بسیاری از کشــورها سیاست های تجاری ضد دامپینگ
ندارد و در شرایط کنونی که با رکود داخلی و کاهش مصرف از یک طرف
و افزایش تولید داخلی فوالد رو به رو هستیم ،این موضوع می تواند آسیب
های بسیاری به ســرمایه گذاران و واحدهای تولیدی داخلی وارد کند و
دولت باید برای مقابله با این اتفاق برنامه داشته باشد و سیاست های تجاری
متناسبی برای مقابله با این رقابت ناسالم وضع شود» .
او با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از  40کشور دنیا چین را به عنوان
کشور دامپینگ کننده شناخته اند ،می گوید «:این کشورها در مبادی
گمرک خود محدودیت هایی را برای فوالدی که ثابت شود از چین وارد
می شود اعمال می کنند و تعرفه ها و مالیاتی قرار می دهند تا شرایط ورود
آن فوال به گونه ای شود که قیمت واقعی تولیدش در چین محاسبه شود نه
قیمتی که آن ها اعالم می کنند و با این کار در واقع جلوی دامپینگ و رقابت
ناسالم را می گیرند اما ما یک تعرفه کلی گذاشته ایم برای واردات فوالد از
کشورهای مختلف از جمله چین که در واقع ضددامپینگ چین نیست».

عسگری:
وقتی دولت پول
ندارد به وزارت
راه و شهرسازی
بدهد ،وقتی
پول ندارد به
وزارتخانههای
دیگر بدهد تا
پروژهها را پیش
ببرندعمالمصرف
فوالد و محصوالت
معدنیدیگرپایین
ميآید .از طرف
دیگر باید توجه
داشته باشید
که محصوالت
فوالدی و معدنی
تولیدشده در
انبارها باقی مانده
است؛ در این بین
باید به بحث
تامیننقدینگی
واحدهای معدنی
هم توجه کرد؛
من محصول را
تولیدميکنم
و به واحدهای
فوالدی و ...برای
مصرف ميدهم اما
نميتوانم پولهایم
را برگردانم
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گذاریهگذاری
رسمای
رسمایه

در این پرونده اطالعات کاملی
برای بررسی یک رشته صنعتی در
اختیار صاحبان کسبوکار قرار
گرفته است

چرتکهبانکی

نظام بانکی ایران چقدر به بحران نزدیک شده است؟

حکایت نظام بانکی ایران و تحوالت آن شــاید شــبیه هوای گرگ و میش یک روز
زمستانی باشد .در میان جامعه کارشناسی آشنا به مسائل بانکی این اتفاق نظر وجود دارد
که شبکه بانکیکشور با مشکالتعمیقیدستبهگریبان استکهبرآیند این مشکالترا
میتوان در کماثر شدن نظام اعتباری در مبادالت اقتصادی و عدم تامین نیازهای گوناگون
مشتریان خالصه کرد .از سوی دیگر آنچه از اهمیت ویژهای برخوردار است واکاوی وضع
موجود و چرایی شکلگیری این نظام آشفته است .آشفتگیای که لزوم پرداختن به آنچه
را که در زیر پوست بانکها میگذرد بیش از پیش بااهمیت میکند.
حجم مطالبات غیرجاری بانکها در حال افزایش است و این در حالی است که سرجمع
اعداد اظهارشده در صورتهای مالی با اعدادی که از گوشه و کنار در خصوص رقم واقعی
مطالبات غیرجاری ذکر میشود ،بسیار فاصله دارد .از سوی دیگر بررسی صورتهای مالی
بانکها نشان میدهد آورده نقدی سرمایه جهت افزایش سرمایه بهندرت روی میدهد
و عموماً از محل سود تقسیمنشده ،ذخایر و ...افزایش ارقام سرمایه در دفتر ثبت میشود.
بر این اساس این سوال مطرح است که چرا بنگاههایی که ظاهرا ً سودده هستند تمایل
چندانی به افزایش سرمایه از خود نشان نمیدهند؟ این موضوع میتواند حاکی از وجود
اشکاالتی در بنگاههای مذکور باشد ،بهگونهای که سهامداران عمده ترجیح میدهند
چندان سرمایه خود را به خطر نیندازند.
موضوع بعدی وضعیت فعالیتهای غیربانکی بانکها یا اصطالحاً بنگاهداری آنهاست.
در صورتهای مالی بانکها عدم شفافیت در این مقوله بهشدت وجود دارد .ضمن اینکه
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ال قانون بانکداری اســامیبا
قوانین و مقررات متضادی در این زمینه وجود دارد و عم ً
قانون پولی و بانکی کشور در تضاد است .به هر ترتیب مشاهده میشود که در بسیاری از
بانکهای کشور این فعالیتهای بنگاهداری است که بانک را سرپا نگه داشته است وگرنه
مابهالتفاوت ناشی از تسهیالت و هزینه پسانداز چندان قابل توجه نبوده و حتی برای
تعدادی از بانکها منفی است.
اما موضوع دیگری که وجود دارد حذف بانکها و موسسات اعتباری ورشکسته یا ادغام
آنها با بانکهای به نسبت قوی است که این روزها به یکی از چالشهای معماگونه نظام
بانکی تبدیل شده است .به بیان دیگر در حالی که بانک مرکزی ،شبکه بانکی و بسیاری
از مسئوالن ذیربط معترض به موضوع هستند ،ولی این موسسات همچنان به فعالیت
خود ادامه میدهند .با این حال برای به تصویر کشیدن مشکالت نظام بانکی ایران میشود
مثالهای بیشماری زد .حتی میشود انگشت اتهام انحصارگرایی را به سوی بانکها نشانه
رفت و ترازنامه آنها را غیرشفاف و آشفته خواند و به سهامداران عمده و سپردهگذاران بزرگ
بانکها انگ انحصار چسباند .با این توصیف آیا بانکداری ایران به بنبست رسیده است؟
در پرونده پیشرو به بررسی دیدگاهها درباره امروز و فردای نظام بانکی پرداختهایم.
ک در ایران سودده است؟ در جایگاه
پرسش نخست این است که آیا همچنان تاسیس بان 
بعدی به معضل بنگاهداری بانکها که خطرات آن بارها از سوی رئیسجمهور هشدار داده
شده پرداختهایم .در گام بعدی درمورد موضوع سرمایهگذاری در نظام بانکی کشور و افت
و خیزهای پیش روی آن با تحلیلگران پولی و بانکی صحبت کردهایم.

حجم حدود  90هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی از بزرگترین معضالت نظام بانکی محسوب میشود که
در کنار قفل کردن بخش قابل توجهی از منابع بانکها و ایفای نقش موثر در تنگنای اعتباری آنها توانسته خود
بدهکاران بانکی را درگیر و در مواردی حرکت آنها را متوقف کند.

ترکشمعوقاتبانکی
احمد حاتمییزد ،مدیرعامل اسبق بانکهای تجارت و صادرات از مشکالت نظام بانکی میگوید
Áبا توجه به اینکه شبکه بانکی کشور مدتزمانی است دچار افت و
Á
خیزهای فراوانی شده ،به نظر شما آیا تاسیس بانکهای جدید در
ایران سودده است؟

از دیدگاه من بانکها در ایران ســودده هستند ،اگر بهخوبی و درست
اداره شوند .همواره بر این عقیدهام که اگر ضوابط بانک مرکزی و معیارهای
بینالمللی در نظام بانکی کشور رعایت شود بدون شک یکی از پربازدهترین
و سودآورترین گزینههای ســرمایهگذاری در بانکها خواهد بود .این در
حالی است که مهمترین هزینه که در بانکها مطرح است هزینه پرسنل یا
ساختمانهای بانکها نیست؛ مهمترین و بیشترین هزینه که میتواند یک
بانک و سیستم آن را از کارکرد اصلی و سودآوری بیندازد مسئله مطالبات
معوق بانکی است.
Áمطالبات معوق بانکی چگونه به بدنه نظام بانکی کشور صدمه وارد
Á
میکند؟

ببینید ،همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای
اخیر از چالشهای نظام بانکی و مجموع اقتصاد کشــور بوده ،وصول این
مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز از معضالت این بخش است؛ تا جایی که
در یکی دو سال گذشته رویه دریافت این طلب و نوع برخورد با بدهکاران
بانکی تغییر کرده و بانک مرکزی طی چندین بخشــنامه ضمن سختتر
کردن برخی شرایط برای پیشــگیری از افزایش معوقات بانکی ،گره کار
بخشی دیگر از بدهکاران را نیز باز کرده است .حجم حدود  90هزار میلیارد
تومانی معوقات بانکی از بزرگترین معضالت نظام بانکی محسوب میشود
که در کنار قفل کردن بخش قابل توجهی از منابع بانکها و ایفای نقش موثر
در تنگنای اعتباری آنها توانسته خود بدهکاران بانکی را درگیر و در مواردی
حرکت آنها را متوقف کند .گرچه شرایط اقتصادی در سالهای گذشته از
جمله نوسانات نرخ ارز و حکمفرمایی رکود بر اقتصاد موجب شد تا عدهای
بهدور از اراده و برحسب شرایط در لیست بدهکاران بانکی قرار گیرند ،ولی
در حال حاضر هستند گروههایی که با استفاده از برخی ضعفهای قانونی
یا روابط بانکی در سالهای گذشته توانستهاند رقم قابل توجهی از بانکها
تسهیالت دریافت کنند و اکنون هم قصدی برای بازپرداخت آن نداشته
باشند .بر این اساس با اینکه در یک سو گروهی قرار دارند که زمانی بنگاه
تولید فعالی در اختیار داشتند و در آن ضمن اشتغالزایی رونق تولید را نیز
فراهم میآوردند ،ولی در سوی دیگر بدهکارانی حضور دارند که توجهی به
حجم بدهی خود به نظام بانکی ندارند و حاضر به بازپرداخت آن نیستند.
در همین راستا بانک مرکزی نیز اقدام به جداسازی آنها کرده و ضمن ایجاد
شرایط مناسب اما مشروط برای گروه اول و برداشتن بخشی از ممنوعیتها
به منظور ورود آنها به استفاده از منابع بانکی در راستای استفاده در تولید
و کمک به خروج از رکود ،قوانین مربوطه قبلی را در راستای پیشگیری از
افزایش مطالبات معوق و همچنین دریافت سریعتر معوقات اصالح کرده
است .بعد از اینکه چندی پیش ممنوعیت پرداخت تسهیالت با اعالم چند
شرط به بدهکاران بانکی برداشته شد و اخیرا نیز بانک مرکزی ممنوعیت
صدور ضمانتنامه از سوی آنها را به حالت تعلیق درآورد ،این بانک در آخرین
بخشنامه خود شرایط جدیدی برای بانکها و موسسات اعتباری در مواجهه
با بدهکاران بانکی تعریف کرده است.

روند تغییرات معوقات بانکی که در انتهای سال گذشته بعد از مدتها نزولی
شد و حتی در فاصله چهار ماه حدود  10هزار میلیارد تومان کاهش یافته
بود ،چندان پایدار نبود و آخرین اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی از رشد
نزدیک به  5000میلیارد تومانی این معوقات حاکی است .ولیاهلل سیف ،در
آخرین اظهارات خود میزان معوقات بانکی را  92هزار میلیارد تومان اعالم
ی که در صورت دقیق بودن ،در مقایسه با آمار انتهایی سال گذشته
کرد .رقم 
بیانگر اضافه شدن طلب معوقشده بانکهاست .با وجود این ،با سیاستهای
بانک مرکزی و بانکها و همچنین مشارکت قوه قضائیه شرایط به گونهای
پیش رفت که بعد از مدتها روند صعودی ،در انتهای سال گذشته آمار
معوقات بانکی با کاهش  10هزار میلیاردی همراه شد و این رقم به شبکه بانکی بازگشت .ریزشی که موجب شد تا
نسبت مطالبات غیرجاری نیز از بیش از  14درصد به حدود  12درصد کاهش یابد .این در حالی است که افزایش
معوقات بانکی نهتنها بانکها را به مرز رکود رسانده بلکه روند تاسیس بانکهای جدید را د ر هالهای از ابهام قرار
داده است .در اینباره با احمد حاتمییزد ،مدیرعامل اسبق بانکهای تجارت و صادرات ،گفتوگو کردیم.

Áآقای حاتمییزد ،به نظر شما سرمایهگذاری در نظام بانکی ایران کار
Á
درستی است؟

در کشور ما برداشت اشتباهی از سرمایهگذاری در بانکها وجود دارد.
ســرمایهگذاری نباید لزوما در ساختمانسازی و برجسازی بانکها باشد.
این سرمایهگذاری در حال حاضر باید در فناوری بانکهای ایرانی صورت
گیرد .باالخره باید بپذیریم که بانکهای داخل کشور از بانکهای خارجی از
لحاظ فناوری بسیار عقبتر هستند .فناوریای که هم باید خریداری شود
و هم باید به پرســنل بانکها در این زمینه آموزش داده شود .اگر پرسنل
بانکها با فناوریهای جدید آشــنا نشوند ،هیچگاه سیستم بانکی کشور
پیشرفت متناسبی نخواهد داشت و خدمات مورد نیاز فعاالن اقتصادی را
برآورد نخواهد کرد .سرمایهگذاری که در حال حاضر نیاز بانکهای کشور
است که البته بخشی از آن نیز صورت گرفته ،سرمایهگذاری روی تکنیک
بانکهاست .این در حالی اســت که پارامترهای دیگری را نیز باید در نظر
داشت ،مثل سرمایهگذاری کارشناسی در بانکها ،سرمایهگذاری در نظام
پردازش دادههای بانکداری.
Áاگر بخواهید یک بازار را برای سرمایهگذاری به مردم پیشنهاد دهید،
Á
کدامیکی را انتخاب میکنید؟

من بر این باورم که کسانی باید به دنبال سرمایهگذاری بروند که بتوانند
ارزیابی درســتی از بازارهای داخلی ایران داشته باشند .برای عموم مردم
که ارزیابی ریسک نمیدانند بهترین سرمایهگذاری سپردن پولهایشان
به بانکها است .اما در آن سوی گود کســانی هستند که توانایی ارزیابی
بازارها و ریســکهای موجود را دارند .این افراد میتوانند تصمیم بگیرند
که در بازار سرمایه یا بازار ارز سرمایهگذاری کنند .بنابراین به عموم مردم
نمیتوان توصیه کرد که در چه بازاری سرمایهگذاری کنند .از دیدگاه من
برای عموم مردم که تقاضای بزرگی ندارند ،امنترین و کمخطرترین بازار،
سپردهگذاری در بانکها یا خرید اوراق مشارکت است .این در حالی است
که بیشتر بازارهای داخلی ایران دارای ریسک هستند و من عموم مردم را
آماده پذیریش ریسک نمیبینم.

سرمایهگذاری
که در حال حاضر
نیاز بانکهای
کشور است که
البته بخشی از آن
نیز صورت گرفته،
سرمایهگذاری
روی تکنیک
بانکهاست
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رسمایهگذاری

جنگپولدربانکهاراهافتادهاست
چرا قوانین سختگیرانه به نظام بانکی صدمه میزنند؟
رشد قارچگونه شعب بانکی در سالهای اخیر و در شهرهای بزرگ
و پولسازی چون تهران به گونهای شده که اگر بخواهید مسیری
را پیاده در خیابان طی کنید ،متوجه خواهید شد که تعدادشان از
مغازهها و حتی سوپرمارکتها نیز بیشتر شده است .این در حالی
است که بسیاری از تعاونیهای اعتباری نیز با ادغام ،تبدیل به
موسسه اعتباری شدهاند و در مجموع با یک حساب سرانگشتی
تعداد بانکها از  30نیز فراتر رفته است .در این میان به دلیل شرایط
نامساعد اقتصادی و رکود سنگینی که در تمام بازارهای اقتصادی
کشور حکمفرما شده ،سودده بودن بانکها درهالهای از ابهام قرار
گرفته است .گزارشهای میدانی نشان میدهد که تعداد مراجعه مشتریان به بانکها دچار افت
شدیدی شده است .در تقاطع خیابان مطهری و میرزای شیرازی تهران ،پنج شعبه بانک وجود دارد؛
دو بانک دولتی و سه بانک خصوصی آن هم به فاصله چند متر .میزان مشتری یک بانک دولتی این
محدوده در روز دستکم پانصد مشتری است .کوروش پرویزیان ،رئیس کمیسیون پول و سرمایه
اتاق ایران درمورد سودده بودن بانکها در شرایط فعلی اقتصاد بر این باور است که با نرخهای
دستوری که در نظام بانکی وجود دارد و اینکه بانکها در قبال خدماتی که اراده میدهند کارمزد
دریافت نمیکنند ،تاسیس بانکهای جدید سودده نیست .مدیرعامل بانک پارسیان در گفتوگو با
«آیندهنگر» فضای این روزهای بانکداری کشور را تحلیل میکند که در ادامه میخوانید.
Áآقای پرویزیان با توجه به رکود سنگینی که بر اقتصاد کشور سایه
Á
انداخته و فضای نامناسب بازارهای داخلی ،فکر میکنید تاسیس
بانکهای جدید سودده است؟

با نرخهایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد و اینکه بانکها در
ازای خدماتی که ارائه میدهند کارمزدی دریافت نمیکنند باید بگویم
که پاسخ من منفی است و از دیدگاه من تاسیس بانکهای جدید به
هیچ عنوان نمیتواند سودده باشد .البته تبصرههایی نیز برای بنا نهادن
بانکهای جدید وجود دارد .در صورتــی که در موضوع حقالوکاله و
تعیین نرخهای دستوری تجدید نظر شود ،میتوان در تاسیس بانکها

میزان معوقات بانکی طی سال 84تا سال 91
عنوان
جمع کل مانده
تسهیالتبانکی
خرید دین
اموال معامالت
مطالبات معوق و
سررسید گذشته
جمع:
نرخ رشد
سهم سایر
در مانده کل:
منبع بانک مرکزی

76

85
84
از سال 86
83283
117972
به بعد در 384713 345816 290348 210392 181325 161791
آمارهای بانک
200
107
مرکزی سه
عنوان خرید
837
367
دین ،اموال 65513 52518 42233 38401 30079 17740
معامالت
10892 6982
و مطالبات
معوق ذیل 65513 52518 42233 38401 30079 17740
11929 7455
«سایر»
عنوان
%25
%24
%10
%28
%70
%49
%60
در آمارهای
%17
%15
%15
%18
%17
 %10 %9رسمیمنتشر %11
شده است
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خوشبینانهتر عمل کرد .از سوی دیگر بحثهای دیگری نیز در نظام
بانکی کشور وجود دارد .قوانین و مقرراتی که برای بانکها به عنوان
دستگاههای نظارتپذیر وضع شده آنها را در شرایط نامطلوبی قرار داده
است .خود این قانون و مقررات سودآوری بانکها را بهشدت تحت تاثیر
قرار داده .باید بپذیریم که شرایط امروز اقتصاد با  10سال پیش بسیار
متفاوت است اما قوانین ما همچنان بر اساس وضع سالهای قبل است.
در سالهای گذشته و نخستین روزهای ورود بانکهای خصوصی
به مجموعه نظام بانکی کشور اعطای تسهیالت در فضای آزادتری بود.
بانکهای موجود در حوزه بانکداری خصوصی در طول  5یا  10سال
گذشته آزادی عمل بیشتری داشتند .آن زمان اگر بانکهای دولتی
بابت سرمایهگذاری و سپردهگذاری نرخ سود  12درصدی را پرداخت
میکردند بانکهای خصوصی با نرخ 16درصد وارد فضای بانکی کشور
شدند .این موضوع هم در فضای سپردهگذاری و هم تسهیالتدهی
تفاوتهایی ایجاد کرده بود .تعداد بانکها زیاد نبود ،در حالی که اکنون
بیش از 30بانک در کشور مشغول به فعالیت هستند که این نیز شرایط
را برای کسب و کار و سودآوری بانکها متفاوتتر از قبل کرده است.
طبیعی است اگر بانکها در همین شــرایط قرار داشته باشند حتی
همین بانکهای موجود هم با مشکالت عدیدهای روبهرو خواهند شد.
Áسرمایهگذاری در بانکها چه وضعیتی دارد؟
Á

ادغام کردن بانکهای کمبازده یکی از موضوعاتی است که میتواند
تا حدودی به مشکالت نظام بانکی کشــور کمک کند .فروش سهام
بانکها نیز یکی دیگر از راههایی است که میتواند از نابسامانیهای نظام
بانکی تا حدودی کم کند .با این حال سهامداران بانکهای خصوصی
نسبت به بانکهای دولتی در فشار بیشتری قرار دارند .اما نکتهای که
درمورد سرمایهگذاری در بانکها وجود دارد ،موضوع جذابیت است.
در شرایط فعلی به دلیل مشکالت زیاد نظام بانکی ،جذابیت کمتری
برای حضور در سیستم بانکی و سرمایهگذاری وجود دارد .با این حال
ق برای
یکی از توصیههایی که میتوان کرد ایجاد جذابیت دوباره و مشو 
سرمایهگذاری است.

Áعمدهترین مشــکل نظام بانکی در حال حاضر از دیدگاه شما
Á
چیست؟

بزرگترین مشکل پیش روی بانکها قوانین سختگیرانهای است
که همچنان هم اجرایی میشوند .به طور مثال خارجیها میتوانند به
راحتی  40درصد ســهام یک بانک داخلی را خریداری کنند .اما یک
ایرانی برای خرید سهام یک شرکت سهامیعام آن هم به صورت قانونی
کمتر از  10درصد اجازه دارد .اینجاست که متوجه میشویم قوانین
دست و پاگیر شرایط را سخت کردهاند .همین موضوع باعث میشود که
بسیاری از افراد خالف قانون گام بردارند .از دیدگاه من دولت باید هرچه
زودتر فکری به حال قوانین و مقررات بانکی بکند زیرا بزرگترین چالش
پیش روی بانکها چالش قوانین و مقررات است .قوانینی که بیشترشان
مربوط به سالهای بسیار دور هستند و کارایی خود را در شرایط فعلی
کامال از دست دادهاند .در این مورد میتوانم به قانون ربا اشاره کنم که40
سال پیش وضع شده و در حال حاضر هیچ کاربردی ندارد.

با توجه به ثبات قیمت و کاهش قدرت خرید مردم و عدم وجود نقدینگی برای خرید ،قیمت مسکن
تغییری نکرده است و تا پایان سال هم تغییری در قیمت خرید مسکن رخ نخواهد داد زیرا شاهد کاهش
توانایی خرید مردم و عدم وجود نقدینگی هستیم

بازیتکراریتعییننرخدستوریادامهدارد
چالشهای نظام بانکی زیر ذرهبین علی سنگینیان ،رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران

درمورد این موضوع که تاسیس بانک در کشور سودده است یا نه باید
عنوان کنم که در حال حاضر تقاضا برای تاسیس بانک در ایران بسیار زیاد
است .از سوی دیگر بانک مرکزی در مقابل متقاضیانی که برای اخذ مجوز
تاسیس بانک اصرار دارند مقاومت میکند .اگر بخواهیم نگاه منطقی به این
موضوع داشته باشیم ،در حال حاضر اقتصاد کشور نیاز به تاسیس بانکهای
جدید دارد .اما ســرانه تعداد بانکها و نوع خدمات ارائهشده از سوی آنها
توجیه چندانی ندارد .از سوی دیگر بر این باورم که در شرایطی که تاسیس
بانکهای جدید توجیه اقتصادی ندارد باید برای همافزایی و کاهش دادن
هزینهها ،بانکهای کوچک و کمبازده با یکدیگر ادغام شوند.

مشکالت نظام بانکداری کشور در سالهای اخیر همواره از پرحاشیهترین
مشکالت موجود اقتصادی بوده و بر همین اساس نیز کارشناسان و مسئوالن
اقتصادی همواره بر اصالح نظام بانکداری در قالب طرح تحول اقتصادی تاکید
کردهاند .اما عمده مشکالت نظام بانکی از زمانی پررنگ شد که رئیسجمهور
در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت درباره خروج از رکود به آنها
اشاره کرد و گفت« :بانک؛ و اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک»! و حاضران در جلسه
نیز به نشانه حمایت ،رئیسجمهور را تشویق کردند.
حسن روحانی در آن نشست اعالم کرد اگر ما بتوانیم مشکل بانکها را حل
کنیم ،مشکل عالم را نیز به ظاهر میتوانیم حل کنیم .بانکهای ما امروز با
مشکالت زیادی روبهرو هستند .دولت به بانکها بدهکار است و این بانکها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند و
ما باید این مسائل را به نحوی حل و فصل کنیم .علی سنگینیان ،رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران
بر این باور است که عمدهترین مشکل نظام بانکی کشور تعیین نرخ دستوری در نظام بانکی کشور است .به گفته
سنگینیان این بازارها باید باشند که نرخ پول را تعیین کنند و دولت باید دست از دستوری بودن این موضوع بردارد.

Áآقای سنگینیان ،از دیدگاه شما آیا در شرایط فعلی تاسیس بانک
Á
سودده است؟

Áنظام بانکی کشور در سالهای اخیر با چالشهای بسیاری روبهرو شده
Á
است ،علت آن را چه میدانید؟

نظام بانکی کشور قادر به ایفای نقش موثر خود در اجرای سیاستهای
پولی نخواهد بود .برای رفع بسیاری از مشکالت نظام بانکی باید رابطه مالی
دولت با بانکها از طریق بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها و رعایت
انضباط در سیاســتهای بودجهای و مالی دولت اصالح شود؛ همچنین
تسهیالت تکلیفی و شــبهتکلیفی دولت تا حد امکان حذف شود تا نظام
بانکی بتواند به سمت کاهش سهمیهبندی اعتباری در بخشهای اقتصادی
و اولویت دادن به پروژههای اقتصادی قابل توجیه در اعطای تسهیالت و در
شرایط رقابتی حرکت کند .از سوی دیگر حمایت از سیاستهای پولی بانک
مرکزی در راستای کاهش تورم و واگذاری چگونگی تعیین نرخهای سود
بانکی به مکانیسم کارشناسی ،بازار و شرایط اقتصادی از جمله راهکارهایی
است که میتواند به بهبود روابط دولت و نظام بانکی کمک کند .تجرب ه سایر
کشورها نشان داده است بحرانها عمدتا از ناحیه بانکها آغاز میشوند و اگر
سپردهگذاران یا فعاالن بازار سرمایه اعتماد خود را به نظام بانکی از دست
بدهند ،باید منتظر بحران شدید در اقتصاد بود .اعتمادسازی از راه شفافیت
و اعمال سیاستهای باثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست میآید.
مورد دیگر ارتقای فناوری بانکی است؛ بانکها باید سطح فناوری خود را
ارتقا بدهند ،به دلیل اینکه ساختار فناوری کنونی تا چند سال آینده بیشتر
پاسخگو نخواهد بود ،اما به دلیل عدم ارتقای دورهای و متناسب با فناوری روز،
امروزه هزینههای این ارتقا و بهویژه استفاده از فناوری جدید بهجای فناوری
قدیمی ،دارای هزینههای باالیی است که به دالیل متعدد از جمله ساختار
دولتیسیستمبانکی،انجامچنینهزینههاییبامقاومتمدیرانهمراهاست
و آنان ترجیح میدهند بهجای پاسخگویی به مراجع نظارتی در مورد چنین
هزینههای باالیی ،با هزینههای کمتر ،فناوری موجود را مورد استفاده قرار
دهند ،هرچند که با مشکالت اجرایی بیشتری مواجه هستند .در این راستا
الزم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات الزم از جمله شرکت بزرگ در
زمینه فناوری اطالعات ،برای ارتقای سیستم بانکها و بهویژه سامانههای
مرکزی و جامع بانکی  Core Bankingاقدام کند یا شرایط الزم را برای
اجرای آن فراهم کند.

Áبرخی از تحلیلگران بر این باورند که سرمایهگذاری در نظام بانکی
Á
کشور اشتباه است ،نظر شما در این مورد چیست؟

موضوع ســرمایهگذاری در بانکها بحث متفاوتی است .در هر بانکی
واسطههایی تعریف شده است .طبیعی است که بحث تامین منابع بانکها
یکی از موضوعات مهم به شمار میآید .ساز و کار در بانکها به گونهای تعریف
شده که مردم در هرجامعهای برای سپردهگذاری در بانکها اقدام کنند.
سپردهگذاری کسب عایدی ثابتی است که قاعدتا ریسکی در آن وجود ندارد.
از سوی دیگر افرادی که در بانکها سپردهگذاری میکنند تمایلی به پذیرش
ریسک ندارند و به هیچ عنوان گزینه جذابی نیز برایشان محسوب نمیشود.
از سوی دیگر در کشورهایی که نرخ تورم باالیی دارند ،سپردههای بانکی به
گونهای تعریف میشوند که تورم را پوشش دهند و جذابیت الزم را در میان
مردم ایجاد کنند .اما در کشورهای توسعهیافته که نرخ تورم تکرقمیدارند
شرایط کامال برعکس اســت .در ایران و در شرایط کنونی اقتصاد ،یکی از
گزینههای بیخطر سرمایهگذاری در بانکها است .زیرا بازارهای دیگری
همچون ارز ،بورس و مسکن در شرایط رکود به سر میبرند .این در حالی
است که بر این باورم که اگر حتی نرخ سود بانکی دوباره دو درصد کاهش
یابد باز هم بازار جذابی برای سپردهگذاری خواهد بود.
نظام بانکی کشور گرفتاریهای بسیاری دارد و تعداد عوامل بسیاری در
افت و خیزهای سیستم بانکی دخیل هستند .از دیدگاه من مهمترین مشکلی
که در نظام بانکی کشور وجود دارد به قیمتگذاری پول بازمیگردد .ما به هیچ
عنوان براساس ساز و کارهای بازار نرخ پول را تعیین نمیکنیم و تمام مواضع ما
به صورت دستوری انجام میشود .از سوی دیگر بانکهای دولتی سیاستهای
تکلیفی برای اعطای تسهیالت دارند .اما موضوع دیگری که باید به آن پرداخت
انباشته شدن اوراق مشارکت در بانکهای دولتی است .به گونهای که باعث
شده منابع بانکی در ایران به صورت فریزشده درآیند .همچنین میتوان به
بدهی بانک مرکزی به بانکها به عنوان یکی دیگر از مشــکالت اشاره کرد.
ریسکسنجی ضعیف بانکها ،دادن اعتبار به مشتریان پرریسک و ارتباطاتی
که به وسیله رانت در نظام بانکی کشور شکل گرفته ،از موارد دیگر است.
Áراهکارهاي برونرفت از چالشهای پیــش روی نظام بانکی را چه
Á
میدانید؟

سرمایهگذاری
که در حال حاضر
نیاز بانکهای
کشور است که
البته بخشی از آن
نیز صورت گرفته،
سرمایهگذاری
روی تکنیک
بانکهاست
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این صفحهها تالش میکنند به
روزترین تحلیلهای نویسندگان
بین المللی را در اختیار فعاالن
اقتصادی ایران بازگو کنند

دو روی سکه آلمان:
فولکس و مرکل

همزمان با رسوایی تقلب در فولکس واگن ،صدراعظمی موفق مرکل 10ساله شد
در همان روزهایی که آلمانیها با افتخار دهمین سالگرد صدراعظمی آنگال مرکل را در
کشور خود جشن میگرفتند ،رسوایی تقلب در فولکس واگن ،همه رسانهها را پر کرد .آمار
دوره مرکل نشان میداد که آلمان بهخوبی توانسته به قدرت اول اقتصادی اروپا تبدیل
شود اما از آن سو ،مستندات آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا نشان میداد که
فولکس با یک تقلب نرمافزاری ،میزان آلودگی خودروهای دیزلی خود را چهل برابر کمتر
از حد واقعی نشان داده است.
78

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلویک  ،آبان 1394

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلویک  ،آبان 1394

79
عکسGetty Images :

جهانمنا

رازهایکثیف

تقلب فولکس واگن در آزمایشهای آلودگی ،صنعت خودروسازی متفاوتی را رونمایی کرد

حتی اگر دیگر
سازندگان
خودروهای
دیزلی در سطح
«فولکس واگن»
دست به تقلب
نزده باشند ،این
رسوایی به معنی
این است که همه
این خودروسازان
بهسختي در
تالشاند که
محصوالت خود را
به استانداردهای
مورد نیاز
زیستمحیطی
نزدیککنند

انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعدشده
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 در آمریکا ،تنها
یک امر پیشپاافتاده بدون قربانی نیست .شرکت خودروساز آلمانی
پذیرفته است که روی  11میلیون خودروهای دیزلی خود در سراسر
جهان ،نرمافزاری را نصب کرده که در آزمایشهای انتشار گازهای
اکسید نیتروژن در هوا ،گازهای سمی متصاعدشده را خیلی کمتر
از میزان واقعی نشان میدهد .با غیرفعال کردن این نرمافزار در یک
آزمایشگاه ،مشخص شد که میزان انتشار گازهای اکسید نیتروژن
در این خودروها  40برابر حد مجاز بوده است .خسارات ناشی از این
رسوایی برای «فولکس واگن» شدید خواهد بود اما تاثیر عظیمی نیز
بر دیگر خودروسازها ،دیگر کشورها و نیز آینده صنعت موتور دیزل
خواهد داشت.
تاثیری که این رسوایی بر خود «فولکس واگن» گذاشته ،این است
که مارتین وینترکورن ،مدیرعامل ،استعفا داده و مدیرعامل شرکت
خودروسازی «پورشه» جانشین او خواهد شد .شرکت  7.3میلیارد
دالر برای جبران این کار سرمایه اختصاص خواهد داد اما خسارتها
به همین جا ختم نخواهد شد و سرمایهگذاران در این شرکت تجدید
نظر خواهند کرد و تا همین حاال ،ارزش شــرکت با سقوط قیمت
سهامش به اندازه یکسوم ارزش آنها 26 ،میلیارد یورو کاهش پیدا
کرده است .از سوی دیگر ،شــکایتهای حقوقی نیز در ایالتهای
مختلف آمریکا و کشورهای دیگر علیه «فولکس واگن» ثبت شده
است که خواهان خسارتهای هنگفت شدهاند .البته خسارتهای
زیستمحیطی قبال از شركتهایی مثل «دیپ واتر» و «بریتیش
پترولیوم» نیز بابت نشت لکههای نفتی به آب دریاها درخواست شده
اما تفاوت این است که آن اتفاقات سهوی بود ولی کاری که «فولکس
واگن» کرده ،عمدی بوده است .این امر ،باعث خواهد شد که دولت
متبوع «فولکس واگن» ،آلمان ،مانع کار شركتهایی شود که درباره
آمار هزینهبر اقتصاد انرژی موتورهای بنزینی اغراق میکنند.
فروش خودروهایی با «دیزل پاک» برای خودروساز آلمان امری
حیاتی بود تــا بتواند بازار خودروی آمریــکا را فتح کند؛ بازاری که
نقطه ضعف «فولکس واگن» در رقابت با «تویوتا»ی ژاپنی اســت.
وینترکورن مهندسی اســت که ب ه دقت به جزئیات معروف است و
پذیرفته نیست که بگوید از نرمافزار متقلب خودروهایش خبر نداشته
است و حاال تمام نقشههایش درباره بازار خودروی آمریکا نقش بر
آب شده و به دلیل مسئولیت شخصی در این اتفاق ،سمتش را نیز
از دست داده است.

با این حال ،با یک تغییر در راس شــرکت و جریمهای هنگفت،
همهچیز تمام نخواهد شد .رویه دادستانهای آمریکایی در جرایم
مربوط به شركتها ،این است که در دادگاهها بهجای اینکه تنها
سهامداران را با جریمههای سنگین تنبیه کنند ،افرادی را نیز که در
این جرایم مسئولیت داشتهاند به دادگاه بکشانند .در آخرین مورد،
در اوایل ماه سپتامبر ،شرکت «جنرال موتورز» به دلیل مشکالتی
که در سوئیچ موتور برخی از محصوالتش وجود داشت و باعث مرگ
دستکم  124نفر و زخمی شدن  275نفر شده بود 900 ،میلیون
دالر جریمه شــد .با این حال ،دادســتانهای آمریکا اعالم کردند
که مدیران «جنرال موتورز» آگاهانه به تاثیرات احتمالی مرگبار
محصوالت خود اعتنا نکرده و سود را به ایمنی ترجیح دادهاند .یک
شرکت که متهم به خالفي میشود ،نمیتواند با ماموران تحقیقات
قضایی همکاری کند ،مگر اینکه نام تمام مدیران و کارکنان مسئول
را که کار اشتباه از آنها سر زده ،اعالم کند .همین امر باعث میشود
که مسئولیت فردی به رسمیت شناخته شود و علیه افراد مسئول
حکم قضایی صادر شود .این یک روند جدید برای محکومیت افراد
بهجای شركتهاست که مورد «فولکس واگن» نوعی آزمایش این
روند به حساب میآید.
تاثیر دیگر رسوایی «فولکس واگن» بر کشورهاست .این رسوایی
باعث شده این ســوال پیش بیاید که آیا شركتهای خودروسازی
دیگر نیز دست به چنین تقلبهایی میزنند و کشورهای دیگر نیز
درصدد سخت گرفتن بیشتر بر محصوالت «فولکس واگن» و دیگر
خودروســازها برآیند .این اتفاق بر کشورهای هردو سوی اقیانوس
اطلس تاثیر خواهد گذاشــت و مخصوصا کشورهای اروپایی نیز با
قوانین زیستمحیطیای که دارند ،کار را برای خودروسازان جهانی
سختتر خواهند کرد.
مســئله دیگر تاثیری است که رســوایی اخیر بر آینده صنعت
خودروســازی با موتورهای دیزل خواهد داشــت؛ حتی اگر دیگر
سازندگانخودروهایدیزلیدرسطح«فولکسواگن»دستبهتقلب
نزده باشند ،این رسوایی به معنی این است که همه این خودروسازان
بهسختي در تالشاند که محصوالت خود را به استانداردهای مورد
نیاز زیستمحیطی نزدیک کنند .برخی نگراناند که رسوایی اخیر به
معنی «مرگ دیزل» باشد که به نظر همین هم میرسد .با این حال،
هنوز وضعیت برای خودروهای بنزینی مساعدتر است ولی بهتدریج
صنعت خودروسازی باید به سوی سوختهای پاکتر مثل متان،
هیدروژن ،الکتریسیته یا هیبرید حرکت کند .مسابقه چندمیلیارد
دالریای برای رسیدن به این فناوریها شروع شده و هر خودروساز
روی چند نوع از آنها شرطبندی کرده تا ببیند کدامیک میتوانند
حدود زیستمحیطی مورد نیاز را رعایت کنند .اگر اشتباه «فولکس
واگن» باعث مرگ دیزل شــود ،میتوان امید داشت که دستکم
فایدهاش این بوده که دوران خودروهای الکتریکی آغاز شود.
منبع:اکونومیست
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سیاست داخلی آلمان از «پایین بودن سطح قند خون» بسیار رنج میبرد .همچنان که دیرک کوربیوویت ،خبرنگار
«اشپیگل» ،در آخرین کتابش نوشته« ،دموکراسی آلمان فاقد سرزندگی است» .آلمان در حال حاضر در دورانی با ثبات و
امنیت به سر میبرد و مجادالت سیاسی در آن چندان جایی ندارد.

احیایمردبیماراروپا

ده سال پس از انتخاب آنگال مرکل به صدراعظمی ،آلمان قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه است
در فیلم کالسیک تراژدی -کمدی «خداحافظ لنین!» که دو سال
قبل از پیروزی آنگال مرکل در سال  2005ساخته شد ،زنی بعد از یک
حمله قلبی به کما میرود و تماشاي فروريختن دیوار برلین را از دست
میدهد و پس از اینکه از کما بیرون میآید ،جهان کامال تغییر کرده و
فرزندانش باید واقعیتهای جدید را از او پنهان کنند تا مانع وارد آمدن
صدمه دیگری به مادر شوند.
در دهمین سالگرد به قدرت رسیدن آنگال مرکل به عنوان صدراعظم
در آلمان ،این سوال ارزش پرسیدن دارد :اگر کسی  10سال پیش به
خواب رفته باشد و اکنون بیدار شود ،آیا با دیدن آلمان ،مانند مادر فیلم
«خداحافظ لنین!» دنیای اطراف خود را بسیار تغییریافته خواهد دید؟
در ســال  ،2005آلمان هنوز برای از بین بردن لقبش به عنوان «مرد
مریض اروپا» تالش میکرد .آمار بيكاران برای اولین بار پس از جنگ
جهانی دوم ،به باالی  5میلیون نفر رسیده بود و رشد تولید ناخالص
داخلی به مدت چهار سال پشت هم ،در حدود رقم بسیار کم  1درصد
قرار داشــت .تحلیلگران کســب و کار در آن زمان ،این اتهام را وارد
میکردند که رکود آلمان به دیگر نقاط منطقه یورو اشاعه خواهد یافت؛
مجله «اکونومیست» اعالم نگرانی کرد که بیماری آلمان به همسایگان
خود سرایت کند .وقتی که در انتهای سال ،کتابهایی درباره دوران
وایمار با عناوین «هنر سقوط کردن در فقر سبک» یا «کشف تنبلی»
یا زندگینامهای از فردریش شــیلر به نام «سالهای طالیی» منتشر
شد ،به نظر میرســید که این دورانها مربوط به گذشتههای خیلی
دور بوده است.
ده سال بعد ،نتیجه این شده است که اقتصاد آلمان نه خیلی ضعیف
بلکه بسیار قدرتمند برای بقیه اروپا است .در ماه ژوئن امسال ،تعداد
بیکاران این کشور به 2.71میلیون نفر کاهش یافت که کمترین میزان
بیکاری در  24سال گذشته بوده است .در دو ماجرای کمک مالی به
یونان و بحران مهاجرت ،آلمان نقش اول را بازی کرده است .بدون اینکه
پای آلمان بلرزد ،ناگهان به این کشور به چشم یک رهبر جهانی نگاه
شد .فارغ از اینکه اروپا در مخمصه واحد پولی مشترک گیر کرده یا
یک چشمانداز جاهطلبانه را دنبال میکند ،تقاضا برای باز کردن آغوش
خانواده اروپایی به روی مهاجران ،به همدلی سیاسی آلمان بستگی
داشته است .مسئله ژئوپلیتیک هم در آلمان اهمیت پیدا کرده است و
سیاستمداران دست راستی این کشور به مسائلی مانند اسالمی شدن
بیصدا و زمان تغییر یانیش واروفاکیس میپردازند.
آلمان به طور قطع تغییر کرده است .اما اينكه دوران مرکل چقدر
به طور واقعی با تصمیمات او تعیین شده است ،امری مبهم است .در
حالی که موتور اقتصادی بــه همین ترتیب مطلوب کار خود را پیش
میبرد ،بسیاری از اقتصاددانان بدون دستکم گرفتن سیاستهای
مرکل ،میگویند تغییراتی که گرهارد شــرودر ،صدراعظم پیشین
آلمان ،در بازار کار به وجود آورد و باعث نارضایتی شد ،باعث شد مرکل
به قدرت برسد .یک ماه قبل از برگزاری انتخابات سال  ،2005بیکاری
شروع به کاهش کرده بود .اگر آلمان توانست از بحران اقتصادی جهانی

سال  2008جان سالم به در ببرد ،دلیل این بود که توانست با چین که
برخالف بقیه جهان کمتر از بحران متاثر شــده بود ،ارتباط مطلوبی
داشته باشد .در سال  ،2014چین توانســت جای هلند را به عنوان
چهارمین بازار بزرگ صادرات آلمان تصاحب کند .اما مسئله این بود
که مرکل در سال  2011همانقدر برای نزدیکی آلمان به چین تالش
کرده بود که در زمان شرودر سیاستهای خارجی برای نزدیکی بیشتر
به تمایالت اقتصادی ،تغییر کرده بود.
اما هرچه دوران مرکل از نظر اقتصادی و سیاست خارجی عملکرد
مثبتی داشته ،از نظر فرهنگی و سیاست داخلی ،دوره رکود و پسرفت
بوده است .در زمینه ســینما ،فیلمهای آلمان در سالهای  2003تا
 2006جوایز متعددی گرفتند و فروش خوبی هم داشــتند اما از آن
ســالها تاکنون ،هیچ فیلم آلمانی جایزه اسکار یا کن را نبرده است.
آلمان در زمینه تئاتر و موسیقی از دیگر کشورهای منطقه جلو است
اما در زمان مرکل ،انگار محصوالت درخشان چندانی در این زمینهها
تولید نشده است.
یکی از موفقیتهای دیگر آلمان در دوران مرکل ،برنده شدن در
جام جهانی  2014است .الگوی برنده شدن آلمان در جامهای جهانی،
میتواند برای وضعیت کلی این کشور مناسب باشد .این کشور نه در
سال  1990بلکه در سال  1994توانست جام جهانی را ببرد .به طور
تاریخی ،آلمان تقریبا هر 20سال یک بار ،جام جهانی را برده و مردمش
را به اوج هیجان و سرزندگی رسانده و بین این قلههای هیجان ،مردم
عموما اعالم نارضایتی کردهاند .اکنون آلمان در زمانهای باثبات به سر
میبرد که بیشتر مانند ربات جاروبرقی ،تالش میکند راه خود را در
مسیری ادامه بدهد تا به دیواری برخورد کند و بعد ،مسیر خود را تغییر
دهد .به همین دلیل اســت که آلمانیها به کلینزمن و یوآخیم لو که
فوتبالی مکانیکی را پیش میبرند ،بيشتر از رودی فولر که به فوتبالی
هیجانانگیز و غیر قابل پیشبینی متمايل است ،عالقه دارند.

فیلیپاولترمان

دبیر سرویس مقاالت روزنامه
گاردین

هرچه دوران مرکل
از نظر اقتصادی و
سیاست خارجی
عملکردمثبتی
داشته ،از نظر
فرهنگیوسیاست
داخلی ،دوره رکود
و پسرفت بوده
است
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جهانمنا
یکی از طرحهای مفهومی iCar

اپل؛ از آیفون تا آیکار

غول فناوری وارد کسبوکار خودروسازی شده اما جاده پیش رویش میتواند ناهموار باشد

حاشیه سود
ناخالص
محصوالتفعلی
«اپل» در حدود 40
درصد است اما در
«بیامدبلیو» ،یکی
از سوددهترین
خودروسازان
جهان،حاشیه
سود ناخالص در
حدود  20درصد
است
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شرکت«اپل»درحالبازتعریفصنعترایانههایشخصیوتلفنهمراه،
چشمانداز خود را بر یک هدف جدید و متحرک قرار داده است .بر اساس
گزارشی که در روزنامه «والاستریت ژورنال» منتشر شده ،نمونه درخشان
صنعت فناوری قصد دارد کــه اولین تجربه خودروی الکتریکی خود را در
ســال  2019به بازار روانه کند .سالها مشخص بود که «اپل» عالیقی در
زمینه خودرو دارد .این شرکت گروه زیادی از مهندسان را استخدام کرده
بود تا روی پــروژهای با نام مخفی «تیتان» کار کننــد و حاال  600نفر در
حال کار کردن برای این پروژه هســتند« .اپل» با جمع کردن سرمایهای
در حدود  200میلیارد دالر به طور قطع بــه اندازه کافی پول دارد تا خرج
کسب و کاری جدید کند .لشکرهای هواداران محصوالت «اپل» منتظرند
تا این شــرکت یک محصول جدید را به آنها پیشنهاد کند و بازار را به لرزه
درآورد .جدیدترین محصول این شرکت« ،اپل واچ» ،آن طور که برخی از
تحلیلگران انتظار داشتند موج عظیمی ایجاد نکرد و «اپل» در اوایل ماه
سپتامبر اعالم کرد که فروش این محصول حتی ناامیدکننده هم بوده است
و محصوالت از قبل موجود شــرکت را نیز تحت تاثیر قرار داده است .اما
عرضه یک خودرو ،شهامت بسیار بیشتری از ساعت میخواهد و البته روی
کاغذ یک کســبوکار نانوآبدار هم به حساب میآید .ارزش کل فروش
جهانی خودرو در سال گذشته ،حدود  2هزار میلیارد دالر بوده است .با این
حال ،موارد زیادی هست که کســبوکار خودروسازی را از خردهفروشی
تلفن همراه کامال متمایز میکنــد؛ چرخه جایگزینی یک آیفون تقریبا
 2سال است .مشتریان خودروهای خود را به مدت خیلی طوالنیتری نگه
میدارند« .اپل» برای اينكه بتواند کسبوکار جدید خود را توجیه کند،
نیاز دارد که بازدهی سرمایه محصول جدیدش قابل مقایسه با محصوالت
موجودش باشد .اما حاشیه سود ناخالص محصوالت فعلی «اپل» در حدود
 40درصد است که برای کسبوکاری با مقیاس بزرگ خودروسازی یک
رویا به حساب میآید .در «بیامدبلیو» ،یکی از سوددهترین خودروسازان
جهان ،حاشیه ســود ناخالص در حدود  20درصد است .یک مولفه حتی
مهمتر که در ماجرای اخیر شرکت «فولکس واگن» خود را نشان داد ،این
است که صنایع خودروسازی با شدت خیلی بیشتری تحت نظارت نهادهای
نظارتی قرار دارند ،تا صنایع الکترونیکی مصرفی .محدودیتهای ناشی از
استانداردهای ایمنی و قوانین جلوگیری از آلودگی به احتمال زیاد در آینده
با جدیت بیشتری اعمال شود .این حتی برای خودروسازان باتجربه نیز یک
چشمانداز پردردسر است ،چه رسد به شرکتی که بهتازگی میخواهد پا به
این صنعت بگذارد.
تواناییهای شرکت در ابزارهای تلفن همراه یکی از مزایای آن به حساب
میآید؛ چرا که خودروها بیش از گذشته به اینترنت متصل میشوند .اما
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خطرات مرتبط با خودروهای متصل مسئلهاي جدا از خطرات تلفنهای
همراه است .در هفتههای گذشته ،اعالم شد که کرمهای نرمافزاری برخی از
نرمافزارهای کاربردی فروشگاههای مجازی «اپل استور» را خراب کرده که
شامل دو مورد از پرطرفدارترین نرمافزارها در چین نیز میشده است .این
اتفاق ناراحتکننده است اما مصیبتبار نیست .اگر کرم نرمافزاری مشابهی
به یکی از خودروهای «اپل» وارد شود ،نتیجه میتواند مرگبار باشد.
چنین نگرانیهایی برای منصرف شدن شــركتهای فعال در حوزه
یرانند ،کافی نیست.
فناوری که با سرعت به سوی کسبوکار خودروسازی م 
جلوتر از همه شرکت «تسال» قرار دارد که یک شرکت سازنده خودروهای
گرانقیمت الکتریکی است و به دست الون ماسک ،یک کارآفرین موفق در
عرصه فناوری ،بنیان گذاشته شده است .شرکت «گوگل» نیز روی وسایل
نقلیه بدون راننده کار و سیستم عاملی برای خودروها طراحي میکند و اخیرا
یکی از مدیران سابق فعال در صنایع موتوری را استخدام کرده تا پروژه بدون
نام خودروییاش را راه بیندازد .تصمیم «اپل» برای ورود به صنایع موتوری
شاید تا قسمتی از اینجا ناشی میشود که نمیخواهد «گوگل» را در قبضه
کردن داشبوردها و سیستمهای عامل خودروها تنها بگذارد .رقابت آنها در
حال شروع شدن در مسیر مسابقه است.
احتمال دیگری نیز مطرح است؛ در اينكه اپل در حال ساخت خودرو
است تردیدی نیست ولی به این معنا نیست که این شرکت میخواهد وارد
تجارت خودروسازی شــود بلکه این احتمال وجود دارد که اپل با طراحی
خودرو و فروش آن به ســازندگان دیگر میخواهد نظریه خود را در مورد
خودروهای آینده پیش ببرد و از بخش عمده ریسک و هزینههای مرتبط با
خودروسازی طفره خواهد رفت .در دنیای تولید اصطالحي با عنوان «طرح
مرجع» وجود دارد .اساسا اپل قصد دارد نسخه اولیهای را بسازد و سپس آن
نسخه را یا بفروشــد یا برای تولید به دیگران واگذار کند .برای مثال پروژه
خودروی بدون راننده گوگل یک طرح مرجع است .گوگل هیچ عالقهای
به ورود به صنعت خودروسازی نشان نداده است بنابراین تعدادی نسخه
اولیه ساخته و امیدوار اســت که یک خودروساز به خرید این طرح تمایل
پیدا کند .شاید اپل نیز قصد دارد همین بازی را دنبال کند .برای مثال اپل
پیپین قرار بود طرح مرجع یک کنسول بازی روی پلت فرم مکینتاش باشد.
نهایتا تنها شرکت باندای و یک شرکت کوچکتر به نام کاتز مدیا طرح اپل
را خریدند و روی آن کار کردند .این کنسول بیش از حد شبیه یک کامپیوتر
بود و نتوانست موفق شود .اکنون اپل با ارائه طرح خودروی برقی قصد دارد
شركتهای خودروسازی را به ســاخت خودروهای آنالينكه از سیستم
مولتی مدیا اپل کارپلی پشتیبانی میکند ترغیب کند.
منبع:اکونومیست

بازارهای نوظهور که در سالهای گذشته موتور رشد اقتصاد جهان بود ،حاال وضعیت جالبی ندارند و برای مثال ،میتوان به گروه بریکس
اشاره کرد که هم در مورد برزیل و هم درمورد آفریقای جنوبی ،اقتصادشان به رکود انجامیده است .حاال آمریکا از هر یک از این اقتصادهای
نوظهور ،بهتر از رکود جهانی خارج شده و دوباره به موتور رشد اقتصادی جهان تبدیل شده است.

ترامپعزیز!چینوژاپنومکزیکمارانمیخورند

ایاالت متحده بهتر از هر کشور دیگری از بحران جهانی  2008خارج شده است
کوششهای انتخاباتی دونالد ترامپ روی استعدادهای شخصی او
متمرکز شده است .او میگوید که موفقترین کسی است که تا به حال
برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده است( .جرج واشنگتن و
دوایت آیزنهاور باید سر جای خود بنشینند!) اما اگر یک ایده باشد که
به نامزدی او شور و حال بخشیده ،این است که ایاالت متحده از رقبای
اقتصادی خود خیلی بد ضربه خورده است .او در سخنرانیاش درباره
سیاســت خارجی ،توضیح داد که آمریکا در حال شكست خوردن از
کشورهایی مثل چین ،ژاپن و مکزیک است چون رهبران آنها از رهبران
ما باهوشتر ،مکارتر و تیزبینتر هستند .او گاهی میگوید« :آنها دارند ما
رامیکشند».گفتناینحرفهاخیلیعجیباستچونواقعیتتقریبا
خالف آن است .در بازه زمانی ریاست جمهوری بیل کلینتون تاکنون،
اکنون آمریکا بیشترین تسلط را بر اقتصاد جهانی دارد و حتی شاید از
آن زمان نیز تسلطش بیشتر باشد.
در فصل قبل ،اقتصاد آمریکا  3.7درصد رشد داشت .رشد اقتصادی
ساالنه اکنون تقریبا دو برابر رشد اروپا و چهار برابر رشد ژاپن است .نرخ
بیکاری 5.1درصد است که کمترین میزان در هفت سال گذشته است.
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی که در سال  2014به
میزان  2.8درصد تولید بوده ،کمترین میزان آن از سال  2007تاکنون
است .راشر شارما ،رئیس اداره سرمایهگذاری کالن جهانی در موسسه
مورگان اســتنلی ،میگوید« :آمریکا بهتر از دیگر کشورها از بحران
سال  2008بیرون آمده است .آمریکاییها کوه بدهی خود را بیشتر از
اروپاییها کاهش دادهاند؛ در حالی که بدهیِ سربهفلککشیده چین به
سطح شدیدا خطرناکی رسیده است .اگر چین را در نظر نگیرید ،آمریکا
واقعا سریعتر از هر بازار نوظهوری رشد اقتصادی داشته است .از زمان
بحران سال  ،2008بازار سهام آمریکا بهتر از هر کشور دیگری بازده
داشته و در حقیقت 9،شرکت از 10شرکت با بیشترین قیمت در سطح
جهانی ،آمریکایی اســت .دالر آمریکا ارزی است که کشورها انتخاب
میکنند .رشد اقتصاد جهانی مثل سابق نیست اما در میان همسایگان
بد ،آمریکا به مراتب بهترین خانه است ».شارما به این نکته اشاره میکند
که در چهار سال گذشته ،سهم آمریکا در تولید ناخالص داخلی جهان
افزایش داشته؛ در حالی که سهم اروپا و ژاپن پایین آمده است.
وقتی که چند هفته قبل در اروپا بودم ،تجار آنجا از ســطح تسلط
جدید آمریکا بر همهچیز ،از فناوری تا ســرگرمی و امور مالی ،نگران
بودند .بانکهای بزرگ آمریکا را با دیگر مناطق مقایسه کنید؛ آنها در
قلب بحران مالی قرار داشتند و بهشدت از آن ضربه خوردند .از آن هنگام،
بانکداران ناراضیاند که در مقابل سیاستهای دولت و نهادهای ناظر،
احساس بیاعتمادی میکنند.
خوب ،بانکهای آمریکا امروز تســلطي بیشــتر از هر زمان دیگر
پیدا کردهاند« .والاستریت ژورنال» اشاره کرده است که در پنج سال
گذشته ،بانکهای جی پی مورگان چیس ،بانک آمریکا ،سیتی گروپ،
گلدمن ساکس و مورگان استنلی ،ارزش خود را  254.6میلیارد دالر
افزایش دادهاند .در دوره مشابه ،رقبای اروپایی شامل بارکلیز ،کردیت

سوئیس ،دویچه بانک ،یوبیاس و بانک سلطنتی اسکاتلند ،تنها 9.5
میلیارد دالر به ارزش خود افزودهاند .در ماه ژوئیه ،رئیس هیات مدیره
بانک بارکلیز ،جان مکفارلین ،به ســوال «والاستریت ژورنال» که
پرسیده بود آیا بانکهای آمریکایی سهم ناهار وامدهندگان اروپایی
را میخورند ،چنين پاسخ داد« :آنها خیلی خوب این کار را میکنند».
او اضافه کرد که بانکهای آمریکایی تنها بانکهایی هستند که واقعا
میتوانند ادعا کنند جهانی و موفق هستند.
در مورد ژاپن ،شاید ترامپ در دهه  1980متوقف شده است .وقتی
که کتاب «هنر معامله» او در سال  1987منتشر شد ،آمریکاییها با
غبطه به رهبران عالی ژاپن نگاه میکردند .از آن زمان تاکنون ،ژاپن با
رکود اقتصادی و مشکالت سیاســی روبهرو شده است .نخستوزیر
این کشور ،شینزو آبه ،نتوانسته به قولهای خود عمل کند و اقتصاد
این کشور به کوچک شدن ادامه میدهد .مکزیک شاهد سقوط رشد
اقتصادیاش اســت .در حالی که رئیسجمهور این کشور یک رهبر
مشوق و باهوش است و تصمیمات مهمی گرفته ،قدمهای نادرست
بزرگي نیز برداشته است .مهمتر از همه ،سقوط قیمت نفت به درآمد
و رشد دولت ضربه زده اســت .چین سه دهه رشد بسیار باال داشت و
سیاستهای دولتی نیز از آن حمایت میکرد .اما در سالهای اخیر ،پکن
به انبوهی از بدهی دچار شده و بنا به گزارشی که شارما ارائه میکند،
سطح بدهیهای آن به میزان بیسابقهای رسیده است .در دو ماه گذشته
نیز اشتباهاتی در مدیریت هردو بازار مالی و ارزی مرتکب شده است؛
اشــتباهاتی که بنا به گزارش «فایننشیال تایمز» 400 ،میلیارد دالر
هزینه داشته است.
البته ایاالت متحده مشــکالتی دارد که باید نگران آنها بود؛ مانند
رکود در دستمزدها و مشارکت پایین نیروی کار .اما نبايد آن را با یک
فانتزی ایدهآل قیاس کرد بلکه باید آن را با دیگر کشــورها در دنیای
واقعی مقایســه کرد .آقاي ترامپ ،واقعیت نشان میدهد که ما داریم
آنها را میخوریم.

فرید زکریا

تحلیلگرسیاسی

اگر چین را در نظر
نگیرید،آمریکا
واقعا سریعتر از
هر بازار نوظهوری
رشد اقتصادی
داشته است

منبع:واشنگتنپست
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سهدلیلِ حیاتیبودنبخشخصوصیبرایچین
مقامات رسمی پکن باید به شركتهای غیردولتی آزادی بیشتری بدهند

اگر «شرکت چین»
بخواهد از تمام
امکانات خود
به طور واقعی
استفاده کند،
حزبکمونیست
این کشور باید
کمی آسانتر
بگیرد.تنشبین
آزادسازی و کنترل
دولتی مدتهاست
که در این کشور
وجود دارد و
شركتهای بخش
خصوصیموفق
در چین بسیار
مراقباند که رابطه
خوبی با حزب
داشته باشند
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بعد از یک تابستان سخت در بازار بورس و آماری ناامیدکننده ،اقتصاد
چین تالش میکند که خود را نجات دهد .ارزش واردات چین در ماه
اوت امسال نسبت به سال گذشته  14.3درصد کاهش یافت و نگرانیها
را درباره اينكه کندی رشد اقتصادی در راه است ،افزایش داد .در این
سالها ،رشــد دورقمی اقتصادی اتفاقی مربوط به گذشتهها به شمار
میرود .ســوالي که پیش میآید این است که آیا چین میتواند مدل
جدیدی برای رشد اقتصادی خود به عنوان جایگزین مدل قدیمی پیدا
کند .خبر خوب این است که چنین مدلی همین حاال هم وجود دارد و
نام آن «بخش خصوصی» است .در یک دهه گذشته ،بخش خصوصی
توانسته تقریبا تمامی شغلهای شهری جدید را در چین پوشش دهد
و اکنون حدود چهارپنجم نیروی کار شــهری در این کشور در بخش
خصوصی استخدام شدهاند .میانگین رشد تولید شركتهای صنعتی
خصوصی از ســال  2008تاکنون ،حدود دو برابر میانگین رشــد در
شركتهاییاستکهتحتمالکیت
دولت قــرار دارند .میــزان بازده
داراییهای شركتهای خصوصی
نیز بیش از بازده شركتهای دولتی
است؛ شــركتهایی که بازده آنها
کمتر از هزینه ســرمایه آنهاست.
حوزه تولید چین که تقریبا تماما
در دســت بخش خصوصی است،
چشمگیرترین قســمت اقتصاد
جهان باقی مانده است؛ سهم چین
در میزان صادرات جهانی از 11.5
درصــد در ســال  2011به 14.3
درصد در ژوئن امسال افزایش یافته است .بخش خصوصی چین در آینده
این مسئولیت را بر دوش خواهد داشت که این کشور را به سه دلیل به
سوی رشد بکشاند .اولین دلیل این است که مدل رشد اقتصادی چین که
ناشی از سرمایهگذاری بوده ،در حال تبدیل شدن به مدل مصرفمحور
اســت .شــركتهای دولتی چین ســالها نقطه تمرکز دوران رونق
سرمایهگذاری در چین بودهاند و حدود یکسوم سرمایهگذاریهای این
کشور برای آنها هزینه شده است؛ در حالی که در کشورهای ثروتمند این
رقم  5درصد یا کمتر از آن است .در نقطه مقابل ،صنایع مصرفی چین
تحت تسلط شركتهای خصوصی مثل «تن سنت» ،یک شرکت فعال
در حوزه بازیهای آنالین و غول رسانههای اجتماعی ،و «ژیائومی» ،یک
شرکت فعال در حوزه تلفنهای هوشمند است.
دلیل دوم این اســت که چین نیاز دارد بیش از اینها خالق باشد.
موسسه«مککینزیگلوبال»کهیکموسسهتحقیقاتیاست،تخمین
زده است که اگر رشــد اقتصادی چین تا سال  2025میالدی ،به طور
میانگین در حدود  5.5تا  6.5درصد باقی بماند ،یکسوم تا نیمی از این
افزاش تولید ناخالص داخلی از ناحیه بهبود مولفههای بازدهی به دست
میآید که یکی از مولفههای اساسی آن ،نوآوری است .کارآفرینان چابک
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چینی برای کنار آمدن با محصوالت و خدمات جدید بسیار خوب کار
میکنند و مشتریان زیادی نیز به دست آوردهاند .برای مثال ،شركتهای
چینی توانستهاند نیمی از سهم بازار جهانی هواپیماهای بدون سرنشین
تجاری را از آن خود کنند .کسب و کارهای چینی همچنین خیلی خوب
میتوانند به طراحی روندهای کســب و کاری در راستای رسیدن به
نوآوری و نهایتا رسیدن به کارایی بیشتر ،دست بزنند.
طراحان اصلی اقتصاد چین ساالنه بیش از  200میلیارد دالر صرف
مراکز تحقیق و توسعه میکنند و میخواهند که تعداد حق اختراعاتی
را که به چین اعطا میشود ،تا سال  2020میالدی سه برابر کنند .اما
حق اختراع و تعداد مدارک دکتــری ،راهی خیلی طوالنی را در پیش
دارند و در کوتاهمدت به نتیجه نمیرسند .شركتهای خصوصی چینی
باید به بهترین ایدهها و روشــنترین افراد در جهان دسترسی داشته
باشند .هنوز حزب کمونیست چین و دولت ،دانشگاههای این کشور را
بهشدت کنترل میکنند و سانسور
دولتی دسترسی به وبسایتهای
بینالمللی و ابزارهــای همکاری
مفید مانند «گوگل داکز» را محدود
میکند.چینهمچنیندرمهاجرت
خارجیها به داخل کشور بهشدت
سختگیراست.
ســومین دلیل بــرای اينكه
احتمال مــیرود بخش خصوصی
جایگاه مهمتــر و مرکزیتری در
اقتصاد چین داشته باشد ،این است
که مدل رشد اقتصادی بر مبنای
بدهی در چین از نفس افتاده است .بسیاری از بدهیهای اقتصاد چین
به شركتهای دولتی این کشور مربوط است .میانگین نسبت بدهی به
سهام در شركتهای دولتی چین حدود  1.6است؛ در صورتی که این
نسبت در شركتهای خصوصی به  0.8میرسد .اگر چین بخواهد رشد
اقتصادی سریع خود را حفظ کند ،باید اعتبارات از زامبیهای دولتی
بیرون آید و به سمت شركتهای خصوصی در حال رونق هدایت شود.
البته رهبران چین همه اینها را میدانند .اجبار رقابت باعث شــده
است که شركتهای چینی در عرصه صادرات تالشهایی را آغاز کنند.
همچنین مقامات رســمی به طور علنی قول دادهاند که به بازار نقش
تعیینکنندهای برای فعالیت در اقتصاد داخلی بدهند .اما مسئله اصلی
این است که اگر «شرکت چین» بخواهد از تمام امکانات خود به طور
واقعیاستفادهکند،حزبکمونیستاینکشوربایدکمیآسانتربگیرد.
تنش بین آزادسازی و کنترل دولتی مدتهاست که در این کشور وجود
دارد و شركتهای بخش خصوصی موفق در چین بسیار مراقباند که
رابطه خوبی با حزب داشته باشند .اما کاهش شدید رشد اقتصادی باعث
خواهد شد که چین تسلط را برای تولید بیشتر هزینه کند.
منبع:اکونومیست

گزارش رتبهبندی شاخصهای نوآوری ،دارای ردهبندی منطقهای نیز هست؛ در آسیای شرقی و مرکزی ،به ترتیب ،هند ،قزاقستان و سریالنکا رتبههای باال را دارا
هستند .در اروپا ،سوئیس ،انگلستان و سوئد ،رتبههای اول تا سوم را دارند .در آمریکای التین و حوزه کارائیب ،شیلی ،کاستاریکا و مکزیک به ترتیب دارای رتبههای باال
هستند .در آفریقای شمالی و آسیای غربی ،قبرس و عربستان سعودی دارای رتبههای برتر در زمینه نوآوری هستند .در آمریکای شمالی ،آمریکا رتبه اول و کانادا رتبه دوم
را داراست .در آفریقای زیر خط صحرا نیز به ترتیب ،جزایر موریس ،آفریقای جنوبی و سنگال دارای رتبههای اول تا سوم هستند.

کشورهایجهانبابیشتریننوآوری

ردهبندی  2015نوآوری جهان نشاندهنده فاصله زیاد کمیت و کیفیت نوآوری کشورهاست

کدام کشور جهان دارای بیشترین نوآوری است؟ پاسخ دادن
به این سوال ،هدف محاسبه ساالنه شاخص نوآوری جهانی است
و گزارشی است که به همین مسئله مربوط است؛ گزارشی که به
وسیله دانشگاه «کرنل» منتشر نشده و بهجای این نهاد یا یک
دانشکده کسب و کار ،سازمان جهانی مالکیت معنوی« ،وایپو»،
آن را منتشر کرده است.
ردهبندی  140کشــور جهان که با  79شــاخص مربوط به
نوآوری انجام شده ،نتایج تعجبآوری ندارد؛ به ترتیب ،سوئیس،
انگلستان ،سوئد ،هلند و آمریکا دارای بیشترین نوآوری بودهاند.
اما نویسنده این گزارش ،به یافتههای این ردهبندی از زاویهای
متفاوت نیز نگریسته اســت؛ برای مثال ،اينكه کشورها چقدر
در توسعه خود به نوآوری پرداختهاند و اينكه کیفیت نوآوری
در کشورها چطور بوده است .این کیفیت با شاخصهایی مثل
ردهبندی دانشگاههای کشورها مشخص میشود .در هردو مورد،
نتایج خیلی جالب بوده است .یافتهها نشان میدهد که در مورد
بسیاری از کشورهای آفریقایی ،نوآوری تحت تاثیر وزن کم اقتصاد
آنها قرار گرفته است .از سوی دیگر ،کشوری مثل چین ،با اينكه
میزان حق انحصاری اختراعی که به دست آورده خیلی زیاد است،
اما از نظر کیفیت نوآوری با فاصله زیادی از کشورهایی مثل آمریکا
و دیگر کشورهای ثروتمند قرار دارد.
گزارش شاخص نوآوری جهانی نشان میدهد که کشورهای
چین ،مالزی ،ویتنام ،هند ،اردن ،کنیا و اوگاندا ،از دیگر کشورهای
جهان در افزایش نوآوری ،بهتر عمل کردهاند.
گزارش شــاخص جهانی نوآوری در سال  ،2015به موضوع
«سیاستهای نوآوری موثر در توســعه» نیز پرداخته است و
راههای جدیدی را نشان داده است که سیاستگذاران اقتصادهای
نوظهور میتوانند با آنها ،نوآوری خود را شکوفا کنند و با تکیه به
نقاط قوت بومی خود ،رشــد اقتصادی را باال ببرند و توسعه را با
محیط ملی نوآوری استحکام بخشند.
در ردهبندی جهانی نوآوری ،پس از پنج کشور اول ،کشورهای
فنالند ،ســنگاپور ،ایرلند ،لوکزامبورگ و دانمارک ،در ردههای
ششم تا دهم قرار دارند .به طور کلی 25 ،کشوری که با بیشترین
نوآوری در این ردهبندی آمدهاند ،نسبت به سال  ،2014تغییر
رتبه داشتهاند اما از میان  25کشــور باال بیرون نیامدهاند .این
مسئله نشان میدهد که رقابت دیگر کشورها با این 25کشور ،در
زمینه نوآوری و اختراع بسیار دشوار است.
از نظر کیفیت نــوآوری که به مولفههایــی مثل ردهبندی
دانشگاهها ،دسترسی به مقاالت علمی و درخواستهای ثبت حق
انحصاری اختراع مرتبط است ،کشورهای دیگری در رتبههای
باالتر قرار دارند .آمریکا و انگلســتان از نظر کیفیت نوآوری در
رتبههای اول و دوم هســتند که یکی از دالیل این امر ،کیفیت
باالی دانشگاههای این دو کشور اســت .در ردههای بعدی نیز

به ترتیب ،ژاپن ،آلمان و سوئیس قرار دارند .باالترین رتبههای
کیفیت نوآوری در کشورهایی که دارای درآمد سرانه متوسط
هستند نیز به ترتیب به چین ،برزیل و هند اختصاص داده شده
است و در این میان ،کیفیت نوآوری در چین از کشورهای مشابه
باالتر بوده است.
در گزارش شــاخصهای نوآوری جهان ،به کشورهایی که
بیشترین ارتقای رتبه را از نظر نوآوری داشتهاند و معموال در میان
کشورهای با درآمد سرانه کم هستند ،اشاره شده است .برخی
از کشورهای زیر خط صحرا در آفریقا ،مثل رواندا ،موزامبیک و
ماالوی ،اکنون جزو کشورهای با درآمد سرانه متوسط به حساب
میآیند .کشورهای کنیا ،مالی ،بورکینافاســو و اوگاندا نیز در
میان کشورهای با درآمد سرانه کم ،ارتقای رتبه نوآوری باالتر
از کشورهای مشابه خود داشتهاند .دالیل عمده ارتقای رتبه این
کشورها ،وضعیت بهتر در چارچوبهای نهادی ،کارگران ماهر،
زیرساختهای مربوطبهنوآوری ،اتحادعمیقبا اعتبارات جهانیو
عالیم تجاری و نیز اجتماع تجاری رونقگرفته ،عنوان شده است.
منابع:اکونومیست
گزارش سازمان جهانی مالکیت معنوی
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جهانمنا

آیکانمثلفیفامیشود؟

اگر متولی اینترنت یک نهاد خصوصی باشد ،در مواقع بحرانی کسی نمیتواند در آن دخالت کند

امیلیتیلر

کارشناس حاکمیت اینترنت

اگر دولت آمریکا
از «آیکان» دست
بکشد ،باز نکتهای
باقی خواهد
ماند؛ هیات مدیره
«آیکان» قدرت
نهایی را در این
شرکت خواهند
داشت و به
هیچکسپاسخگو
نخواهند بود

چه خواهد شد اگر ســازمانی که هر چهار سال یک بار مسابقات جام
جهانی فوتبال را برگزار میکند ،یعنی «فیفا» ،مدیریت اینترنت را در دست
بگیرد؟ صرفنظر از دستگیریها و اتهام رشوهخواری ،این سازمان میتواند
کمی شبیه «شرکت اینترنتی برای نامها و شمارههای واگذارشده» یا همان
«آیکان» باشد؛ یک شــرکت خصوصی در کالیفرنیا که مسئول نظارت بر
فعالیت اینترنت است .مسئله ترسناک درباره «فیفا» این است که اگر مسیر
اشتباهی طی شود ،هیچکس قدرت ندارد که در آن دخالت کند.
دولت آمریکا طرحی را ارائه کرده بود که طی آن ،از  30سپتامبر ،2015
مسئولیت کلیدی خود را به اجتماع اینترنتی واگذار کند که این زمان به
عقبتر کشیده شد چون هیات مدیره «آیکان» ظاهرا مخالفت کرده بود که
مسئولیت بیشتری را بپذیرد .اگر «آیکان» اتفاق نظر درون اجتماع خود را
نادیده بگیرد ،با نبود کارایی در تمامیت مدل مدیریت «آیکان» در اینترنت
مواجه خواهد شد و روشهای الیهالیه مدیریت خود را افشا خواهد ساخت.
ممکن است شما هیچوقت چیزی از «آیکان» ،یک شرکت غیرانتفاعی
در کالیفرنیا ،نشنیده باشید اما زندگی آنالین شما تحت تاثیر تصمیمات
این شــرکت قرار دارد« .آیکان» وظیفه نام دامنههای اینترنتی و نشانی
پروتکلهای اینترنتی (آیپی) را بر عهده دارد که پروتکلهای اساســی
اینترنت به شمار میروند .شاید فکر کنید کمی خطرناک است که این کار
مهمدراختیاریکشرکتخصوصیکالیفرنیاییقرارگیرد.شماانتظاردارید
یک دولت پشت این قضیه باشد ،بهجای اينكه قدرت و پول به سوی یک
شخص خاص سرازیر شود؛ حق دارید .دولت آمریکا قدرت پشتیبان نهایی
«آیکان» از سال  1999میالدی ،سال تاسیس این شرکت ،است.
کنترل غایی دولت آمریکا بر «آیکان» در سالهای مختلف مورد مناقشه
کشورهای متفاوتی بوده است .بسیار تعجببرانگیز است برای هرکسی که
درمییابد دولت در واقع چقدر نقش کمی در این شرکت دارد چون نقش
شرکت اساسا یک کار دفتری است اما هنوز این کار دفتری اهمیت بسیار
زیادی در دنیای اینترنت دارد.
در مــارس  ،2014دولت آمریکا اعالم کرد که این کشــور میخواهد

نقش خود را در «آیکان» واگذار کند .این کشور گفت که نقش آن را از 30
سپتامبر  ،2015اجتماع اینترنت بر عهده خواهد گرفت .اجتماع «آیکان»
شامل دولتها ،کسب و کارها ،صنایع دامنههای اینترنتی و جامعه مدنی
است که سیاست توسعه باال تا پایین آن ،در شعار «حاکمیت با ذینفعان
چندگانه» متجلی شده است.
با این حال ،فعالیت داوطلبان اجتماع «آیکان» با چالشهای بسیاری
همراه بوده اســت؛ صدها نفر به اندازه هزاران ســاعت در کنفرانسهای
گوناگون ،ایمیلهای چندالیه ،و مالقاتهای چهره به چهره ،تالش کردهاند
تا درباره فعالیتهای اینترنت به توافق نظر برسند.
مسئله اساسی این است که چطور میتوان مسئولیتپذیری «آیکان»
را افزایش داد .به نظر میرسد که در این شرکت ،هیات مدیره حرف آخر را
بزند .اعضای هیات مدیره «آیکان» نمیتوانند اخراج شوند -مگر اينكه خود
درباره یکی از اعضا تصمیم بگیرند -و میتوانند اساسنامه شرکت را تغییر
دهند .چنین قدرت عظیمی در منابع حیاتی جهانی  -نامگذاری دامنهها و
آیپیها -نشاندهنده خطر راهبردی و آسیبپذیری شرکت برای تصرف
شدن به دست گروههای خاص است.
اشتباهاتی در مدیریت این شرکت به چشم میخورد؛ در سالهای2012
و  ،2013حقوق پرسنل این شرکت با درصدهای دورقمی افزایش یافت و
در سال  ،2014شرکت با زیان مواجه شد .صنایع دامنههای اینترنتی ،که
اسماً به وسیله «آیکان» نظارت میشوند ،سرمایههای این شرکت را تامین
میکنند .این کار دستکم از لحاظ نظری ،ریسک حاکمیتی و فرصتهای
فساد را با خود به همراه دارد .راه حل اجتماع اینترنتی برای «آیکان» تبدیل
شدن این شرکت به سازمان اعضا است .عقیده من این است که با این کار ،به
احتمال زیاد میتوان مسئولیت را بین اعضا تقسیم کرد .این کار قابل توجیه
است و قدرت پشتیبان شرکت را به اجتماع اینترنتی میدهد و مدل بهخوبی
قابلدرکی است که در شركتهای غیرانتفاعی رایج است.
اما اگر بنا باشد که آمریکا این شرکت را به حال خود رها کند  -به عنوان
راهحلی که میتواند حاکمیت پاره شدن اینترنت را حل کند -و این کار از
تاریخ  30ســپتامبر به یک تاریخ دیگر موکول شود ،یک مسئله را باید در
نظر گرفت؛ اگر در انتخابات آینده ریاستجمهوری آمریکا ،در این کشور
جمهوریخواهان پیروز شوند ،همه برنامهها برای «آیکان» متوقف خواهد
شد .جب بوش در تبلیغات انتخاباتی خود گفته است که انتقال «آیکان»
را متوقف خواهد کرد و بنابراین در این میان ،معلوم است که برنامه دونالد
ترامپ ،جمهوریخواه افراطی ،چه خواهد بود.
اما اگر دولت آمریکا از «آیکان» دست بکشد ،باز نکتهای باقی خواهد
ماند؛ هیات مدیره «آیکان» قدرت نهایی را در این شرکت خواهند داشت
و به هیچکس پاســخگو نخواهند بود .آنها این قدرت را خواهند داشت که
پیشنهادهای اجتماع اینترنتی را رد کنند .در این وضعیت ،داوطلبان اجتماع
اینترنتی هرکاری هم بکنند ،اگر شرکت نخواهد ،اتفاقی در عمل صورت
نخواهد گرفت .همین مسائل اســت که نشان میدهد تغییر در «آیکان»
غیرقابل اجتناب است.
منبع :گاردین
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تغییراتآبوهواییباعثبحرانمهاجرتآینده
زیرساختهای حقوقی و قوانین حمایتی بینالمللی از قربانیان تخریب محیط زیست حمایت نمیکنند

کتاب «ارزش زمین» که بهتازگی درباره اقتصاد تخریب زمین نوشته
شده ،مســتندات تکاندهندهای درباره محیط زیست دربر دارد .مطابق
این تحقیق جدید ،درصد زمینهایی که از خشکســالیهای جدی تاثیر
پذیرفتهاند ،از دهه  1970تا اوایل دهه  ،2000دو برابر شده است .یکسوم
جهان با تخریب زمین ،آســیبپذیر شده است .حدود نیمی از زمینهای
کشاورزی کره زمین به طور متوسط یا شدیدی تخریب شده است .شکی
نیست که این وضعیت بر معیشــت میلیونها نفر ،بهویژه فقیرترینِ فقرا،
تاثیر زیادی میگذارد .این مســئله همچنین الگوهای فعلی مهاجرت را
تقویت میکند .تحقیقات زیادی در یک دهه گذشته نشان دادهاند که گروه
بزرگی از مردم احتماال زمینهای تخریبشده خود را ترک خواهند کرد تا
به مناطق دیگری مهاجرت کنند .برخی دیگر از خانههای خود براثر جنگ
داخلی ،بالیای طبیعی و پایداری فقر که جزو انواع تخریب محیط زیست به
شمار میروند ،فرار خواهند کرد و یکی از این موارد نیز تغییرات آب و هوایی
اســت .کتاب «ارزش زمین» به بحثهایی که درباره محیط زیست ادامه
دارد و شامل مهاجرت نیز میشود ،مواردی را افزوده است؛ بر اساس آنچه
نویسندهنوشته،حدود 50میلیوننفرتنهادر 10سالآینده،مجبورخواهند
شد به جستوجوی خانه و کار جدیدی بگردند .این گروه از مهاجران ،اگر با
همدرنظرگرفتهشوند،ازنظرجمعیتیبیستوهشتمینکشورپرجمعیت
جهان به حساب خواهند آمد .در مقام مقایسه ،این گروه از مهاجران جدید،
جمعیتی به اندازه دو برابر جمعیت کشور سوریه خواهند داشت .اروپا در
تابستان امسالنشان دادکهبرای مواجههبا مهاجرت تودهای از مناطق درگیر
جنگهای شهری بهخوبی آماده نشده و بسیاری از دولتهای اروپایی  -بهجز
آلمان ،سوئد و معدود کشورهایی -هنوز در قبال پذیرش تعداد عمدهای از
پناهجویان سکوت پیشه کردهاند .برای مثال ،آمریکا پیشنهاد داده است که
تنها  10هزار نفر از مهاجران را بپذیرد .پس وقتی که ما با  50میلیون مهاجر
جدید ،طبق نوشته کتاب «ارزش زمین» ،در  10سال آینده روبهرو شویم،
چه باید کنیم؟ شکی نیست که مسئله تاثیر تخریب محیط زیست شامل

تغییرات آب و هوایی ،در مهاجرت محلی و بینالمللی ،باید دغدغه مقامات
سیاسی در باالترین سطوح شود .تغییرات آب و هوایی و دیگر انواع تغییرات
محیط زیستی جهانی نیاز به راهحلهای جهانی دارد تا بتوان از انسانها در
برابر بیابانزایی ،باال آمدن سطح آب دریاها ،کمبود آب و دیگر نگرانیهایی
که مطالعات علمی از جمله کتاب «ارزش زمیــن» پیشبینی کردهاند،
محافظت کرد .با این حال ،سیستم سیاست بینالملل ،فاقد آمادگی الزم
است .سازمان ملل برای  70سال پیش مناسب بود و ساختار اساسنامهای
آن از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است .اصطالح «محیط زیست» حتی
یک بار هم در اساسنامه سازمان ملل نیامده است .کنوانسیون پناهندگان
در سال  1951میالدی ،هنوز بازتابدهنده دغدغههای کشورهای اروپاییِ
زمان پس از جنگ جهانی دوم است .حمایتهای این کنوانسیون تنها شامل
حال مردمی میشود که براثر مسائل سیاسی ،نژادی و عضویت در گروههای
خاص اجتماعی از کشورهای خود گریختهاند .مردمی که خانههای خود را
به دلیل تخریب زمین ،باال آمدن سطح آب دریاها و کمبود آب ترک کردهاند،
با این کنوانسیون پوشش داده نمیشــوند .از نظر سیاسی و حقوقی ،این
کنوانسیون هنوز بین «پناهندگان»ی که در کشور خود مورد آزار سیاسی و
اجتماعی قرار گرفتهاند و دیگر انواع مهاجران ،تفاوت قایل است .سوریهایی
که به دلیل حملههای نظامی کشور خود را ترک کردهاند ،پناهنده شناخته
میشوند اما شهروندان «توالوئان» که از جزایر خود به دلیل باال آمدن سطح
آب دریاها و افزایش طوفان فرار کردهاند ،تنها «مهاجر» شناخته میشوند .به
نظر میرسد که زمان این تفاوتگذاری ،از نظر عملی و نیز به دالیل سیاسی،
به سر رسیده است .به نظر میرسد اصالح در کنوانسیون پناهندگان سال
 1951برای تحت پوشــش قرار دادن انسانهای در معرض تخریبهای
زیست محیطی بسیار الزم است و در این میان ،استانداردهای حقوقی و
رژیمهای حمایتی ،بهویژه برای مردمی که تحت تاثیر تخریبهای آب و
هوایی قرار گرفتهاند ،فورا نیاز است.

فرانک بیرمن

استاد علوم سیاستگذاری
زیستمحیطی دانشگاه
آمستردام

منبع:نیوزویک
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عکس :ایندیپندنت

حتی اگر «داعش»
موفق شود که
صادرکننده بزرگ
نفتی باشد ،قدرت
دالر به چیزهایی
بسیاربیشتر
از استفاده آن
در تجارت نفت
بستگی دارد .به
نظر میرسد که
سرمایهداری
آمریکاییهنوز
برای مدتی ایمن
خواهد بود

طرفداران استاندارد طال مدتها از سوی اقتصاددانان جریان
اصلی ،با عنوان «باشگاه خلوضعهای پاپیونزن» نادیده گرفته
میشدند .این کار در گذشته کامال منصفانه بود .اکنون به رسته
جانوران طالخــوار گروهی از افراد پیوســتهاند که هرگز پاپیون
نمیزنند؛ گروهی تحت عنوان «داعش» .در اواخر اوت امســال،
«الحیاه» ،بازوی رســانهای خارجی «داعش» ،یک ویدیوی 55
دقیقهای منتشر کرد که ذخایر خُ رد سیستم بانکی در قالب پول را
مردود میشمرد و از بازگشت معیار اصلی ثروت در جهان حمایت
میکرد :طال.
عنوان فیلمی که «الحیاه» منتشــر کرده بود« ،ظهور خلیفه:
بازگشت دینار طال» بود که برای پول رایج طالی جدید «داعش»
بازارگرمی عجیب و غریبی میکرد .این فیلم گستره سرگیجهآوری
از موضوعات را پوشــش مــیداد؛ از اهمیت طال بــه عنوان یک
واسطه مبادله تا «جنبه تاریک ظهور
اسکناس ،و پیدایش مفهوم اهریمنی
بانکها» .این فیلم استدالل میکرد
که آمریکا قادر بوده اســت عمدتا از
طریق سیستم دالر نفتی ،از اب َرتورم
اجتناب کند و هژمونی نظامی خود را
حفظ کند« .داعش» امیدوار است که
با معرفی آنچه که «دینار» میخواند،
تمام نفتش را بهجای قیمتگذاری
با دالر ،در عوض طال بفروشــد؛ این
کار «نشانه مرگ اســکناس ظالم»
خواهد بود و آمریکا را «به زانو درخواهد
آورد» .در فیلم نمودارهایی نشان داده
میشوند که این معنی را میرسانند
که افزایش تدریجی تولید پول آمریکا
و کاهش ارزش دالر ،شــاهدی برای
خطرات چاپ پول است .سپس تعداد زیادی از تحلیلگران مالی
عاشق طال نشان داده میشوند .حتی رون پل ،نامزد لیبرال سابق
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،مقابل دوربین ظاهر میشود و
تورم را به عنوان یک نوع دزدی ،مردود میشمارد.
در ماه ژوئن امسال« ،بیبیســی» گزارش داد که «داعش»
اولین تصاویر مربوط به سکههای طالی خودش را منتشر کرد .از
این سکهها در مناطق تحت کنترل «داعش» در سوریه استفاده
میشود .واحد پولی مورداستفاده «داعش» ،دینار اسالمی است.
طرح و نقش این سکههای طال مبتنی بر سکههای مورد استفاده
در دوران حکومت عثمان است .این سکههای طال  24قیراط وزن
دارند .روی این سکههای طال ،نقشه جهان و نماد هفت شاخه گندم
درج شده است .این هفت شاخه گندم ،برگرفته از قرآن هستند .در
قسمتپشتاینسکهطال،متنیبهزبانعربیبااینمضموننقش

بسته است« :دولت اسالمی ،خالفت مبتنی بر سیره پیامبر» .ارزش
دقیق این سکه طال مشخص نیست .اما برخی از برآوردها حاکی از
آن است که ارزش هر دینار طالی «داعش» معادل 139دالر است.
سه مشکل بسیار روشن در برنامه «داعش» درباره ضرب سکه
طال وجود دارد .اولین مشکل این است که پول رایج زرد آنها تفاوتی
با دیگر نسخههای استاندارد طال ندارد .ارزش «دینار» به وسیله
عرضه و تقاضای طال تعیین میشود و واحد پولی «داعش» را در
معرض بیثباتی قیمت این ماده زردرنگ قرار میدهد .پایین آمدن
عرضه طال مثل این است که سیاستهای پولی «داعش» سختتر
شود .این اتفاق نیز باعث رکود خواهد شد.
دومین مسئله این است که سکه طالی آنها که به وسیله یک
سازمانتروریستیپشتیبانیمیشود،بهطورواضحیمشکلاعتبار
دارد؛ در کنار این واقعیت که سکههای آنها نمیتواند به طور قانونی

خرید و فروش شــود ،اگر این سکهها تنها پول در دسترس باشد
یا اشکال دیگر پول نیز توسط «داعش» پشتیبانی شوند ،قاعدتا
تعداد کمی از کشورها و نهادها از این واحد پولی برای تجارت نفت
استفاده میکنند.
آخرین مشکل نیز این است که پایان یافتن سیستم دالر نفتی
ابتدا نیازمند آن است که «داعش» سهم بسیار عمدهای از تولید
نفت خاورمیانه را به دســت آورد و سپس کشورها را ترغیب کند
که با این سازمان و واحد پولی آن خرید و فروش کنند .حتی اگر
«داعش» موفق شود که صادرکننده بزرگ نفتی باشد ،قدرت دالر
به چیزهایی بسیار بیشتر از استفاده آن در تجارت نفت بستگی
دارد .به نظر میرسد که سرمایهداری آمریکایی هنوز برای مدتی
ایمن خواهد بود.
منبع:اکونومیست

البته که عصبی بودن طبیعی است اما شما نباید از اشتباهات خود صرف نظر کنید .لیز میگوید بهجای آن ،تا جایی که میتوانید کارهایی را که برای بهتر شدن
مصاحبه الزم است ،قبل از اينكه وارد اتاق مصاحبه شوید انجام دهید .او توصیه میکند به کسانی که برای آرام کردن شما میگویند «فقط خودت باش» اعتنا نکنید.
البته که شما میخواهید خود کاملتان باشید اما نمیخواهید چهره عصبی و تلخمزاج خودتان را ارائه کنید .شما میخواهید بهترین چهره خود ،یک فرد آرام ،با اعتماد
به نفس و آماده ،را نشان بدهید.

دوری از «فقط خودت باش»

چطور میتوان اضطراب هنگام مصاحبههای شغلی را کاهش داد؟
ســالها قبل ،وقتی که برای معاونت سردبیری در مجله «هاروارد
بیزینس ریویو» مصاحبه میشدم ،فکر میکردم که باید بهدقت برای
مصاحبههاییکهیکروزکاملطولمیکشد،آمادهشوم.لباسمحبوبم
را به خشکشویی دادم و برای رفتن آماده بودم .دختر بزرگم را که خیلی
بدخواب است به خانه پدر و مادرم بردم تا بتوانم شب قبل از مصاحبه
یک خواب کامل داشته باشم .حتی در روز یکشنبه قبل از مصاحبهام،
در مسیر ناآشنای دفتر مجله رانندگی کردم .برای همهچیز آماده بودم.
اما اینها محاسبات من بود .شب قبل از مصاحبه ،دختر کوچکترم که
معموال بدون سروصدا میخوابد ،شروع کرد به دندان درآوردن و مدام
گریه کرد .صبح در حالی که استراحت کافی نکرده بودم ،میخواستم
برچسب پالستیکی خشکشویی را از لباسم بکنم که قسمتی از لباس
پاره شد .با پوشیدن لباس دوم ،در حالی که نقشه راه در دستم بود ،از در
خارجشدم.متاسفانهنقشهمرابهمسیریباترافیکیسنگینهدایتکرد
که روز یکشنبه خیلی خلوت بود .بعد از گذراندن ترافیک سپر به سپر،
نهایتا نیم ساعت دیر به مصاحبه رسیدم و بهشدت از این بدبیاریهای
پشتسر هم عصبانی شده بودم.
حاال که به عقب برمیگردم ،میتوانم به آنچه رخ داد ،لبخند بزنم؛
بهخصوص چون آن شغل را به دست آوردم .اما همچنین میبینم که
روی همه چیزهای اشتباه تمرکز کرده بودم؛ تدارکات و جزئیات بهجای
مســائل اصلی .این اشتباه نمیتوانســت بهراحتی یکی از مهمترین
فرصتهای شغلی عمر کاری مرا از خط خارج کند.
اضطراب درباره مصاحبه شغلی چیزی است که بسیاری از ما تجربه
کردهایم .ما اغلب آن را برای خودمان حل نمیکنیم چراکه ما در این
لحظات حساس به اندازه کمی خود را آماده کردهایم .جان لیز ،نویسنده
کتاب «مهارت مصاحبه :چطور شغلی را که میخواهید به دست آورید»،
میگوید« :حتی افراد نسبتا باهوش هم برای مصاحبه خود را بهخوبی
آماده نمیکنند ».این اتفاق در نهایت باعث عصبی شدن ما میشود در
خیلی از لحظاتی که بیشترین تالش خود را به عمل میآوریم که روی
دیگرانتاثیرداشتهباشیم.لیزتاکیدمیکندکه«عصبیتعمیقاباپایین
آمدن کارایی ارتباط دارد».
پس شما چطور باید اضطراب اجتنابناپذیر یک مصاحبه شغلی را
کنترل کنید و بهدرستی خود را برای مصاحبه آماده کنید؟ لیز توصیه
میکند« :خود را حتی بیشتر از آنچه که فکر میکنید الزم است ،آماده
کنید ».شاید شما روی کاغذ کامال تواناییهای الزم را داشته باشید اما
نشان دادن خود به بهترین وجه در اتاق مصاحبه به عنوان کسی که دارای
انرژی و آرام است و با او راحت میتوان کار کرد ،یک نمایش تمرینشده
است .در ادامه ،توصیههایی که لیز برای جلوگیری از عصبی بودن در
زمان مصاحبه ارائه کرده ،میآید:
جوابهاراباصدایبلندوبادیگرانتمرینکنید :بیشتر مصاحبهها
دارای سواالتی هستند که میتوان آنها را حدس زد .آنها را از خود بپرسید
و جوابشان را تمرین کنید .جوابها را با صدای بلند ادا کنید .نباید فقط
جوابها را به صورت کلی در ذهنتان مرور کنید .توجه کنید که مصاحبه

جایی است که شما باید در زمان کم ،بیشترین اطالعات را درباره خود
ارائه کنید .اگر در یکی دو سوال اول ،نتوانید به سواالت بهخوبی پاسخ
دهید ،آنگاه نگرانی درباره سواالت بعدی در شما افزایش خواهد یافت.
یک روش دیگر این است که از یک دوست مورد اعتماد خود بخواهید
که با شــما مصاحبه کند و حتی صدای خود را ضبط کنید و دوباره به
آن گوش دهید.
 برای سواالتی که از آنها فرار میکنید ،آماده باشید :ممکن استدر رزومه شما جایی باشد که کنجکاوی مصاحبهکننده را برمیانگیزد
اما شما اصال نمیخواهید درباره آن حرف بزنید .باید خود را برای پاسخ
به این سواالت دشوار آماده کنید .سعی کنید کوتاه اما مطمئن درباره
آنها صحبت کنید و شکستهای گذشته را به آمادگیهایی که اکنون
دارید ،وصل کنید .بدترین کار این است که گیج بزنید و حین صحبت
کردن ،بخواهید فکر کنید که چه باید بگویید.
دیگران را مطمئن کنید که کامال به آنها گوش میدهید :وقتی افراد
عصبی هستند ،میخواهند روی خود ،حرفهایی که باید بزنند و اينكه
چطور پاسخ بدهند ،تمرکز کنند .اضطراب راه گوش دادن شما را سد
میکند و باعث میشود مسائلی حیاتی را که باید در مصاحبه به آنها
پاسخ بدهید ،نشنوید .ســعی کنید آرام نفس بکشید و بر کلماتی که
مصاحبهکنندگان ادا میکنند ،تمرکز کنید.
زمانهای استراحت خلق کنید :در وقتهایی که باید مصاحبههای
طوالنی پشت سر هم انجام دهید ،ذهن شما بهشدت کار کرده و خسته
است و باید بین مصاحبهها ،حواس خود را پرت کنید تا ذهن «روشن»
شما ،کمی استراحت کند .مثال یک جای خلوت گیر بیاورید و با یک
تماس تلفنی حواس خود را پرت کنید.
ســواالت خود را داشته باشــید :معموال در انتهای مصاحبهها
میپرسند که آیا شما نیز از مصاحبهکنندگان سوالی دارید .خوب نیست
که بگویید «نه» .چند سوال درباره آینده کارتان و مسائل کلی شرکت در
نظر داشته باشید تا از آنها بپرسید.

کارن دیلون

نویسنده کتاب «راهنمای
سیاستهای دفتر کار»

شاید شما روی
کاغذ کامال
تواناییهای الزم
را داشته باشید اما
نشان دادن خود
به بهترین وجه
در اتاق مصاحبه
به عنوان کسی
که دارای انرژی
و آرام است و با او
راحت میتوان کار
کرد ،یک نمایش
تمرینشده است

منبع :هاروارد بیزینس ریویو
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کسبوکار

کارآفرینی ازجنوبشهر

درباره ایوب پایداری موسس یکی ازبزرگترین کارخانههای صنایع غذایی ایران

براساسپیشبینی
مدیران کارخانه
میهن تا سه سال
آینده و با توجه
به افزایش تنوع
محصوالت ،میزان
شیر خام دریافتی
این مجموعه از
دامداران در روز به
 3هزار تن خواهد
رسید

صاحب یکی از دفاتر خدمات بیمه در اسالمشــهر تعریف میکرد که
همه جوانانی که به دنبال کار در این منطقه میگردند فقط یک آرزو دارند
و آن شــروع کار در «کارخانه میهن» است .او میگفت وقتی لیستهای
بیمه این شرکت رد میشود همه کارمندان دفترشان باید بسیج شوند تا
بتوانند کارهای این مجموعه صنعتی را با تعداد پرشمار کارگران و کارمندان
آن انجام دهند؛ کارخانهای با بیش از  9هزار کارگر که باید از آن به عنوان
بزرگترین واحد صنعتی حاشیه شهر تهران یاد کرد؛ کارخانهای که اگر از
جاده اسالمشهر به سمت ساوه حرکت کرده باشید عظمت آن را از کنار اتوبان
بهخوبی میبینید؛ یک کارخانه بستنیسازی که تصویر آن در ذهن بسیاری
از مردم با آگهیهای نوستالژیکش نقش بسته است .صاحب و مدیرعامل
این واحد تولیدی کسی نیست جز ایوب پایداری؛ کارآفرینی که کارش را
از بستنیفروشی شــروع کرد و همچنان هم خود را «یک بستنیفروش»
میداند .او در یکی از مصاحبههایش گفته« :من از روز اول بستنیفروش
بودم و یاد گرفتم به این دولت و آن دولت کاری نداشته باشم .تا به حال 20
تا  25وزیر ،مدیرکل ،مسئول ،استاندار و فرماندار و ...را دیدهام .ما پولهای
بستنی را روزانه جمع میكنیم و به بانك میدهیم و دوباره همین سریال و
برنامه را فردا و فرداهای بعد تكرار میكنیم».
کافی است سری به سایت کارخانه میهن و صفحه تاریخچه آن بزنید تا
در یک تصویر قدیمیایوب پایداری و برادرش را ببینید که کنار یک یخچال
بستنی قدیمیسیار ایســتادهاند و مشغول فروش بستنی هستند و یا در
عکسی دیگری او را ببینید که چرخ بستنی را در میانه خیابان هل میدهد؛
عکسهایی که نماد روزهای نوجوانی برادران پایداری است که چند سال
بعد به فکر راهاندازی کارخانه بستنی افتادند و سنگ بنای کارخانجات میهن
را در سال  1353در منطقه اسالمشهر و با تولید انواع بستنیهای شیری
و میوهای گذاشــتند .دورانی که بهجز یک کارخانه بستنیسازی در ایران
کارخانه دیگری وجود نداشت و بخش عمدهایاز بستنیهای کشور وارداتی
بود .نکتهای که باعث شد برادران پایداری بهخصوص ایوب به فکر راهاندازی
کارخانه بستنیسازی بیفتند و تالش کنند با نوآوری در تولید بستنی و تنوع
در محصوالت ،بازار داخلی را متحول کنند .او گفته ماموریتش «شــادی
بخشیدن به مردم با ارائه محصوالت نوآورانه و با کیفیتی باالتر از محصوالت
مشابه» بوده است و شاید همین روحیه هم بود که باعث شد کارخانه مهین
به یکی از بزرگترین برندهای تولید بســتنی و لبنیات ایران تبدیل شود.
محصوالت این کارخانه هماکنون در سراسر کشور و در بیش از  200هزار
ایوب پایداری
او از نوجوانی
با برادرش
بستنیفروشی میکرد.
آنها یک یخچال بستنی
سیار قدیمیداشتند
و با چرخ زدن در شهر
بستنیمیفروختند
تا اینکه به فکر
راهاندازی کارخانه
بستنیسازی افتادند.
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برادران پایداری کار خود را از فروش بستنی در خیابان شروع کردند و سال 1355
به فکر راه اندازی کارخانه بستنی میهن افتادند

ی که از سوی مسئوالن این
نقطه به فروش میرسد و براساس آمارهای رسم 
کارخانه ارائه شده آنها برای تولید محصوالت مختلف خود روزانه  1100تن
شیر از دامداران دریافت میکنند .در حال حاضر بیش از  60نوع بستنی و
محصول دیگر در کارخانجات میهن تولید میشود .ایوب پایداری عالوه بر
بازار داخلی نگاه وسیعی نیز به صادرات دارد به شکلی که هماکنون انواع
بستنیهای میهن به کشورهای حاشیه خلیجفارس ،کشورهای آسیای
میانه ،عراق ،کشورهای آسیای جنوبشرقی و چند کشور اروپایی صادر
میشود .البته او بارها در گفتوگوهایش اعالم کرده است که هدف اول او در
فروش محصوالتش ایران است و بازار داخل کشور.
ÁÁمیهن ،کارخانجاتی با 9200نیرو
ایوب پایداری ،مدیرعامل و بنیانگذار شــركت صنایع لبنی و بستنی
میهن از جمله چهرههای شاخص و استثنایی صنعت ،تولید و کارآفرینی
كشور است که از هیچ شــروع کرد و حاال بعد از گذشت  4دهه تالش به
بزرگترین تولیدکننده بستنی و شیر اســتریلیزه در کشور تبدیل شده
اســت ،با  65درصد سهم بازار بســتنی و  50درصد سهم بازار تولید شیر
استریلیزه؛ آماری که در سایت رسمیکارخانجات میهن به آن اشاره شده
اســت .تعداد کارگران و کارمندان کارخانجــات میهن هماکنون بیش از
 9200نفر است .ایوب پایداری سال گذشته در یکی از مصاحبههایش گفته

با گسترش امکانات تولیدی و تکنولوژی برای اولین بار در ایران بستنی برشی با
ی در تولید بستنی بود و میهن را به
استانداردهای جهانی تولید شد که تحول عظیم 
عنوان پیشرو در صنعت نوین بستنیسازی در کشور معرفی کرد.

1353
کارخانه میهن در منطقه اسالمشــهر راهاندازی شــد؛ در آن ســالها
تنها یک کارخانه بستنیسازی در کشور وجود داشت و بیشتر بستنی
مصرفی در کشور از طریق واردات تامین میشد.
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بود ماهانه تنها یک میلیارد و  400میلیون تومان حق بیمه برای کارگران
و کارمندان پرداخت میکنند .نیرویی انســانی که چــرخ کارخانجات و
مجموعه شرکتهای وابسته به آن را میچرخانند و البته او روی آنها تعصب
بسیاری دارد تا جایی که در طول این سالها با وجود افت و خیزهای بسیار
اقتصادی هیچگاه حاضر به اخراج و کاهش کارگرانش نشده است ،حتی در
شرایط رکود کنونی که از سه سال پیش اقتصاد ایران بهشدت درگیر آن
شده است و کارخانجات میهن نیز از آسیبهای آن در امان نبوده است .او
با وجود همه این مشکالت چندی پیش در مصاحبهای گفت« :حتي اگر
تحت فشارهاي بيشتر قرار گيرم ،هيچ نيرو و پرسنلي را از شركت حذف و يا
تعديل نخواهم کرد و اشتغال باال با اين حجم ،براي شركت در هر حال يك
مزيت و افتخار است».
ÁÁشهرلبنیات
در حال حاضر میهن با دو کارخانه بزرگ تولید بستنی و لبنیات مشغول
کار است و فاز اول سومین کارخانه این مجموعه که «پاندا میهن» نام دارد
و بخشی از مجموعه «شهر لبنیات میهن» محسوب میشود در مردادماه
تزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت افتتاح شد؛
امسال توسط محمدرضا نعم 
شهری که هماکنون عملیات ساخت و ساز آن ادامه دارد و به گفته مسئوالن
شرکت میهن بهزودی بخشهای دیگر آن نیز افتتاح و به مجموعه میهن
اضافه خواهد شد تا تنوع محصوالت این شرکت را توسعه دهند .قرار است با
افتتاح نهایی شهر لبنیات ،میهن محصوالت لبنی جدیدی همچون ماست،
شیر پاستوریزه ،دوغ و کره نیز تولید کند .براساس پیشبینی مدیران این
کارخانه تا سه سال آینده و با توجه به افزایش تنوع محصوالت ،میزان شیر
خام دریافتی این مجموعه از دامداران در روز به  3هزار تن خواهد رسید.
در طول بیش از  40ســال گذشته ایوب پایداری برای «تولید بهترین
محصول در کارخانجات میهن» همیشه بر استفاده از تکنولوژیهای مدرن و
بهروزوبهترینمواداولیهازنظرکیفیتتاکیدداشتهاست؛نکاتیکهبانگاهی
بهکارخانجاتمیهنومحصوالتآنبهخوبیروشناست؛کلیهماشینآالت
این کارخانه از کمپانی تتراپک خریداری و نصب شده است ،شیر مورد نیاز
کارخانه از معتبرترین دامداریهای کشور و زیر نظر بخش کنترل کیفیت
کارخانه تامین میشود و همچنین کره کاکائو و پودر کاکائوی مورد استفاده
شرکت از کارخانههای معتبر هلندی ،آلمانی و سوئیسی خریداری میشوند.
توجه به این نکات باعث شده اســت محصوالت میهن دارای بهروزترین
استانداردهای کیفی مانند  HACCP ،ISO9001و  ISO22000باشند.
ÁÁچالشها و جدایی دو برادر
در کنار موفقیتهای بسیار در سالها و دهههای گذشته کارخانجات
میهن چالشهای بسیاری را هم پشت سر گذاشته است که برخی از آنها
داخلی و برخی دیگر وابسته به شرایط اقتصادی کشور در سالهای گذشته
بوده اســت .برای مثال چالشهای ارزی ســالهای گذشته بهخصوص
سالهای  90و  91که بهیکباره باعث گران شدن دالر شد ،ایوب پایداری و
واحدهای تولید او را با مشکل تامین مواد اولیه و ...روبهرو کرد زیرا او بخشی از
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید بستنی و ...را از خارج تامین میکرد و میکند.

خود او در مصاحبــهای پیش از این درباره زمان
گران شدن ناگهانی ارز ،گفته بود« :هر روز تمام
وقت در بانک مرکزی برای ارز در حال دوندگی
هستم ،چرا که این سنگر را باید حفظ کنم و از
سهمیه ارزی غافل نشوم ،بهویژه برای تهیه کره
که خیلی سخت اســت ».عالوه بر این در یک
سال گذشــته کارخانجات میهن به گفته ایوب
پایداری از کاهش قدرت خرید مردم هم آسیب
دیده است .او چندی قبل در گفتوگوی کوتاهی با روزنامه «دنیای اقتصاد»
گفت« :قدرت خرید مردم پایین آمده و به همین خاطر امسال ترجیح دادم
با وجود افزایش 15درصدی قیمتها همان مبلغ گذشته را برای محصوالت
حفظ کنم ».پایداری در این گفتوگو به چالشهای صادرات بســتنی به
عراق در ماههای گذشته به دلیل حضور داعش و ناامنی در این کشور هم
اشاره کرده و گفته بود« :تا شرايط امنيتي در داخل عراق عادي نشود ،بازار
صادارت كاالهاي ايراني بهويژه بازار بستني صادراتي ايراني كه عمده آن را
ميهنارسالميكند،بهترنخواهدشد،كمااينكهپيشبينيميشودامسال
با توجه به ادامه ناآراميهاي داخلي عراق ،صادرات بستني ميهن حداقل تا
يكسوم كاهش يابد ».با وجود همه اینها بزرگترین مشکل ایوب پایداری
و کارخانه میهن در این سالها نه گرانی ارز ،تحریم ،رکود و حتی ناامنی در
عراق ،که جدایی برادرش از او و شرکت میهن بود؛ یار دیرینی که از نوجوانی
در بستنیفروشی همراهش بود و در سالهای مدیریت کارخانه و راهاندازی،
بزرگترین پشتیبان و قائممقامش محسوب میشد .سه سال پیش میانه
برادران پایداری شکرآب شد و به جدایی آنها کشید .پس از این اتفاق برادر
کارخانه جدید بستنی دومینو را راهاندازی کرد
با لگویی تقریبا شبیه بستنی میهن .فاصلهای
که به نظر میرسد ایوب پایداری از آن ناراحت
است؛ او در مصاحبهای گفت است« :اگر میهن
سه سال پیش دچار انشعاب نمیشد و خانواده
پایداریها به دو شركت میهن و دومینو تقسیم
نمیشــدند ،قطعا امروز میهن به ســهم 90
درصدی بازار بستنی دست مییافت».
البته پس از این جدایی ایوب پایداری همه
تالش و تمرکز خود را روی حفظ یکپارچگی
کارخانه میهن و نیروهای انســانی گذاشت و
توانست چالشها را پشت ســر بگذارد .خود
او گفته اســت دانش ،مهارت ،تجربه و عشق
کارکنان عوامل اصلی رشــد کاخانه میهن در
این سالها بوده است؛ میهنی که شعار اصلی
ایوب پایداری و مدیران اصلی برایش این است:
«مصرفکننده ایرانی الیق بهترین محصوالت
جهان است».

برای پخش گسترده محصوالت لبنی و بستنیهای میهن واحد پخش این شرکت در شهرهای تهران ،اصفهان و قم
راهاندازی شد .این شرکت هماکنون توزیع محصوالت میهن را در سراسر کشور و به بیش 200هزار نقطه بر عهده
دارد .همچنین در این سال شرکت میهن به عنوان شرکت نمونه صنعتی کشور انتخاب شد.
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این سال را باید سال تحول عمده در شرکت میهن و گام نهادن در روزگار جدید این مجموعه دانست
زیرا ایــوب پایداری و مدیران او با بهرهگیری از آخرین تکنولــوژی روز جهان واحد لبنیات را به این
مجموعهاضافهکردندوکارخانهمیهنازیککارخانهصرفتولیدبستنیبهکارخانهایلبنیتبدیلشد.

وزیر صنعت در حال افتتاح
کارخانه « پاندا میهن» بخشی از پروژه
شهرلبنیاتمیهن

تبلیغ قدیمی و نوستالژیک میهن
که همچنان بسیاری بستنی میهن را به
آن می شناسند.

در حال حاضر مجموعه میهن بیش از 9200کارگر و کارمند دارد و برای تولید محصوالت
مختلف در این کارخانه بیش از  1100تن شیر از دامداران تهیه میشود .قرار است
بهزودی در این مجموعه کارخانجات جدیدی نیز افتتاح شود که شهر لبنیات نام دارد.
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1390-91

بروز اختــاف میان برادران پایــداری باعث جدایی آنها شــد ،ایوب
پایداری مدیرعامل کارخانه میهن در این مجموعه باقی ماند و برادرش
کارخانه جدیدی با عنوان دومینو راهاندازی کرد.
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کسبوکار

داستانیکسامورایی

چگونه چند نسل خانواده ایواساکی شرکت میتسوبیشی را به اینجا رساندند

یانوساکی برادر بنیانگذار
میتسوبیشی و دومین مدیرعامل
شرکت

یاتارو بنیانگذار
میتسوبیشی
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سرآغاز امپراتوری عظیم میتسوبیشی به ســا ل  1870بازمیگردد؛
ی كه یاتارو ایواساکی ،بنیانگذار و موسس میتسوبیشی کار خود را با
زمان 
افتتاح شرکت حمل و نقل دریایی و تنها با در اختیار داشتن سه کشتی بخار
قدیمیآغازکردواینسهکشتیبخارآغازکنندهداستانامپراتوریعظیمی
شد که حاال ریشهای بسیار عمیق به اندازه حدود  150سال دارد و یکی از
بزرگترین شرکتهای صنعتی ،تجاری ،اتومبیلسازی ،توربینسازی و...
جهان است .مجموعهای که فرزند یک کشاورز ژاپنی اهل ایالت توسا آن را
بنیان نهاد؛ مردی که به اعتقاد ژاپنیها یک سامورایی واقعی بود.
یاتارو ایواساکی نهم ژانویه سال  1835یعنی  35سال پیش از این که
نخستین گام را برای راهاندازی شرکت میتسوبیشی بردارد به دنیا آمد؛ او
تمام ســالهای نوجوانی خود را در توسا گذراند و در آنجا به مدرسه رفت
و ســاعتهایی از روز را نیز در مزرعه به پدرش کمک میکرد تا اینکه در
19سالگی تصمیم گرفت به توکیو (که آن زمان ادو نام داشت) برود و ادامه
تحصیل دهد .اما مدتی بعد از حضورش در توکیو متوجه شد که پدرش با
رئیس دهکده درگیر و زخمیشده است؛ بنابراین تحصیل را نیمهکاره رها
کرد و به روستا و خانه پدری بازگشت؛ او برای حل مشکل پدر پیش مامور
دولتی منطقه رفت اما با در بسته روبهرو شد زیرا مامور حاضر به شنیدن
حرفها و دادخواهی یاتارو نشد و او نیز این مامور را به فساد و دریافت رشوه
از سوی رئیس دهکده متهم کرد؛ اتفاقی که برایش دردسرهای بسیاری به
وجود آورد و نتیجهاش افتادن پشت میلههای زندان به مدت  7ماه بود .بعد
از آزادی از زندان برای پیداکردن شغل مدتی تالش کرد اما موفقیت چندانی
به دست نیاورد تا اینکه توانست در مدرسه دهکده به عنوان معلم کار خود
را شروع کند.او بعد از چندین سال کار معملمی به تجارت و صنعت
روی آورد و نخستین گامهای بنیانگذاری یکی از بزرگترین
شرکتهای صنعتی ژاپن را برداشت.
او در سا ل  1868و همزمان با انحالل مجموعههای تجاری
شوگان توسط امپراتور ژاپن میجی ،به اوساکا رفت و حق تجارت
شرکت «تسوکومو شوکا» را که یک شرکت حمل و نقل دریایی
بود برای ایالت توسا زادگاهش خریداری و کار را به وسیله
سه کشتی قدیمی با چین شروع کرد .یاتارو در سالهای
ابتدایی به دلیل واقعه فارموســان (اختالف با کشور
چین براثر کشته شدن چهل ماهیگیر ژاپنی در
ایالت فارموسان واقع در چین که به اختالف
شدید دو کشور منجر و در نهایت تجارت بین
دو کشور قطع شد) با چالشهایی مواجه شد
اما خیلی خوب توانست با جسارت و تالش
این مشکل را حل کند .او به این نتیجه
رســید که برای رونق کار شرکت
تجاریاش باید با دولت همکاری
داشه باشــد و بتواند حمایتهای
دولت را در آن دوران داشته باشد
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ی که باعث شد یاتارو کمکهزینههای دولتی دریافت کند و یکی از
اقدام 
شــریکهای پروژههای تجاری دولت باشد و وظیفه حمل بار و تجهیزات
دولت ژاپن در داخل و بیرون مرزها را برعهده داشته باشد؛ کارهایی که خیلی
زود شــرکت او را از یک شرکت کوچک محلی به یک شرکت ملی و حتی
بینالمللی در آن زمان تبدیل کرد و سود بسیاری برای او و شرکتش به همراه
داشت .یاتارو پس از این موفقیت تصمیم به گسترش و توسعه کار گرفت و
عالوه بر خرید چند چند کشتی تجاری ،کشتی مسافربری هم خریداری
کرد و بین بنادر ژاپن و تایوان خط جابهجایی مسافر و بار راهاندازی کرد .او
به خدمه و مسئوالن کشتیهایش آموخته بود که «همیشه حق با مشتری
است»؛ شعاری که حاال با گذشت دههها هنوز هم به عنوان یک راهنمای
طالیی در کسب و کار پابرجاست.
پس از این پیروزیها یاتارو کار خود را باز هم توسعه داد و سرمایهگذاری
در حوزههایی همچون معدن ،تعمیر کشتی و ...را هم به مجموعه شرکت
تجاری «تسوکومو شوکا» اضافه کرد ،شرکتهایی که البته هرکدام نام و
نشانی مستقل برای خود داشتند ،ولی در سال  1870یاتارو اقدام به اجماع
همه آنها زیر یک نام و برند با عنوان «میتسوبیشی» کرد.
ی ضد یاتارو
ÁÁدولت ،حام 
درحالی که میتوان گفت حمایتهای دولتی از شرکت یاتارو و واگذاری
بخشــی از تجارت دولتی به او سود بســیاری برایش به همراه داشت ،اما
شرایط برایش همیشه به این گونه نماند و مدتی پس از اینکه او شرکت
میتسوبیشی را راهاندازی کرد ورق برگشت و بهناگهان دولت حمایتهایش
را از وی و شــرکتهایش قطع کرد و در عوض در رقابت بین شرکتهای
تجاری به حمایت تمامقد از شــرکتهای رقیب میتسوبیشی پرداخت،
چرخشی که آسیبها و ضررهای بسیاری برای یاتارو و شرکت میتسوبیشی
به همراه داشت و البته درسهای بسیاری هم به او داد تا متوجه آسیبهای
بسیار وابستگی به دولت شود .یاتارو در این مدت تقریبا تمام توان و قدرت
شرکتش در کشتیرانی و تجارت با کشتی را از دست داد اما با توجه به هوش
سرشارش تمرکز کار خود را روی شرکتهای دیگرش که در زمینههای
صنعتی ،معدنی ،بانکداری ،بیمه و ...فعالیت میکردند ،گذاشــت و از این
طریق توانست شرکت میتسوبیشــی را زنده نگه دارد تا بتواند از طوفان
ناگهانی که در آن افتاده بود ،خارج شــود .در واقع عملکرد او در این دوران
نشــان داد که یاتارو بیش از اینکه تاجری باشد که با حمایت دولت رشد
کرده و از طریق رانت کارش را توسعه داده ،کارآفرینی است جسور ،مصمم،
خالق و صبور که آهسته و پیوسته توانسته به موفقیت برسد؛ خصوصیاتی
که در آن دوران تاریخی ژاپن باعث میشود بسیاری او را یک «سامورایی»
واقعی بدانند که برای رسیدن به اهدافش پافشاری میکند .ساموراییای که
هیچگاه از شکست نترسید و با استقامت و جدیتی که داشت توانست باز به
تجارت با کشتی بازگردد و شرکت میتسوبیشی را به روزهای اوج بازگرداند.
البته او شانس چندانی برای دیدن این روزهای موفقیت و پیروزی شرکت
میتسوبیشی نداشت زیرا در هفتم فوریه سال  1885در  50سالگی براثر
سرطان درگذشــت و همهچیز را برای بازماندگانش باقی گذاشت تا راه او

خانه کودکی یاتارو بنیانگذار میتسوبیشی که به موزه تبدیل شده است

تمبر یادبود شرکت میتسوبیشی که از سوی دولت
ژاپن منتشر شد و روی آن می توان کشتی قدیمی که به
نوعی نماد این شرکت است را دید

را ادامه دهند.
ÁÁوارثان میتسوبیشی و دوران مدرن
پس از درگذشت یاتارو بنیانگذار شرکت میتسوبیشی در سال ،1885
این یانوسوکی ایواساکی ،برادر او بود که سکان هدایت این شرکت را در دست
گرفت ،برادری که تحصیلکرده آمریکا بود و شاید بتوان از او به عنوان کسی
یاد کرد که شرکت میتسوبیشی را یکپارچه و مدرن کرد .او تمرکز شرکت
را در بخش معدن و ساخت و تولید کشــتی و تجهیزات گذاشت و تالش
کرد تا کارهای نیمهتمام برادرش را به سرانجام و بهرهبرداری برساند .مثال
یانوسوکی در سال  1884مجموعه کشتیسازی ناگاساکی را که از سوی
برادرش از دولت اجاره شده بود ،خریداری و به مجموعه میتسوبیشی اضافه
کرد و همچنین سرمایهگذاریهای جدیدی در معادن زغالسنگ ،انبارداری
و نوسازی و بازسازی کارخانجات میتسوبیشی انجام داد و عالوه بر اینها سهام
یکی از بانکهای ژاپن را خرید و مدیریت آن را برعهده گرفت تا بتواند در
مدیریتمالیمیتسوبیشیازآنبهرهببرد.ایناقداماتیانوسوکیخیلیزود
توانست جایگاه شرکت میتسوبیشی را در اقتصاد و صنعت و تجارت ژاپن و
حتی کشورهای همسایه در آن دوران بهشدت ارتقا دهد .البته یانوسوکی
مدیریت این مجموعه را 8سال بیشتر برعهده نداشت و در سال 1893تمام
کارها را به پسر برادرش هیسایا (فرزند یاتارو بنیانگذار میتسوبیشی) واگذار
کرد و خود ترجیح داد مابقی زندگیاش را در مزارع شخصیاش به کشاورزی
مشغولشود.یانوسوکی،پدرمدرنسازیکارخانجاتمیتسوبیشیهمچون
برادرش در سن  50سالگی (سال  )1908درگذشت.
آغاز به کار نسل دوم خانواده یاتارو در کارخانجات میتسوبیشی تقریبا
همزمان با شروع قرن جدید بود؛ فرزند یاتارو ،هیسایا سومین مدیرعامل
میتسوبیشی بود که در سال  1893ریاست را در دست گرفت و تمام تالش
و تمرکز خود را بر ادامه راه پدر و عمویش گذاشت؛ کارخانجات کشتیسازی
را وسعت بخشــید و دو کارخانه کشتیسازی دیگر نیز به مجموعه اضافه
کرد تا میتسوبیشی به بزرگترین کشتیسازی ژاپن و یکی از بزرگترین
کشتیسازان جهان تبدیل شود؛ نشانی که حاال دهههاست این شرکت آن
را یدک میکشد ،اگرچه در ایران کسی این شرکت را چندان به این نشان
یدانند .هیسایا
نمیشناسد و همه میتسوبیشی را تنها تولیدکننده خودرو م 
پشتکار و استقامت در کار را از پدر و نگاه به آینده را از عمویش به ارث برده
بود .او در سال  1995در سن  90سالگی درگذشت؛ کارآفرینی که در قرن
اخیر همیشه دولت ژاپن از او بهنیکی یاد میکرد.

ÁÁآخرینامپراتورمیتسوبیشی
آخرینمدیرشرکتوکارخانجاتمیتسوبیشیکویاتا،فرزندیانوسوکی
دومین مدیرعامل و برادرزاده یاتارو بنیانگذار میتسوبیشی بود که پس از
اعالم بازنشستگی هیسایا فرزند یاتارو سکان هدایت کارخانجات را بر عهده
گرفت؛ کارآفرینی که به دلیل تحصیالتش در رشتههای جامعهشناسی و
تاریخ در انگلستان ،نگاهی اجتماعی را با نگاه صنعتی در کار آمیخته بود و
مدیریتی جدید را در این مجموعه صنعتی بنا نهاد؛ مدیریتی که همزمان
با سالهای سخت جنگهای جهانی بود .او برای مدیریت بهتر مجموعه
شرکتهای میتسوبیشی که دیگر به اندازه چند وزارتخانه وسعت پیدا
کرده بود و از کشتیسازی تا فوالد را دربر میگرفت راه
جدیدی را در پیش گرفت؛ راهی که به پویایی بیشتر این
مجموعه منجر شد و میتسوبیشی را در سالهای سخت
جنگهای جهانــی به همراهی بــرای دولت در تامین
بسیاری از تجهیزات صنعتی تبدیل کرد .او کارخانجات
زیرمجموعه میتسوبیشــی را به بخشهای مستقل و
نیمهخودمختار تقسیمبندی کرد که تحت یک مدیریت
مرکزی اداره میشدند اما تمام مدیران مجموعهها تا حدودی استقالل
در مدیریت و تصمیمگیری داشــتند .یکی دیگر از اقدامات مهم کویاتا
تبدیل کردن مجموعه میتسوبیشی به سهامیعام بود او در سال 1937
ی که
سهام این شرکت را برای خرید به عموم مردم ژاپن عرضه کرد؛ اقدام 
درست یک دهه پیش از انحالل این شرکت صورت گرفت و شاید کویاتا در
اوج سالهای جنگ آن را پیشبینی کرده بود .با پایان جنگ جهانی دوم
و اشغال ژاپن توسط نیروهای متفقین ،به دستور نیروهای آنها و به منظور
کاهش قدرت شرکتهایی همچون میتسوبیشی ،دستور به انحالل
این شرکتها و کوچکسازی آنها داده شد؛ اتفاقی که باعث شد
میتسوبیشی به تعداد زیادی شرکت تبدیل شود و بخش مهمی
از شرکتهای این مجموعه منحل شوند یا تغییر اسم دهند .این
کار اگرچه با مخالفت شدید کویاتا و حتی دولت ژاپن روبهرو شد
اما به دلیل عدم قدت آنها در برابر متفقین بینتیجه ماند و همین
فشارها بود که در ســال  1945یعنی یک سال پیش از انحالل
مجموعه شرکتهای میتسوبیشی به مرگ کویاتا آخرین کارآفرین
خانواده ایواساکی منجر شــد .در سالهای بعد از جنگ و با فروکش
کردن قدرت متفقین و نفوذشان بر دولت ژاپن دوباره تالشهایی برای
یکپارچهسازی مجموعه میتسوبیشی صورت گرفت اما دیگر هیچگاه
میتسوبیشی به روزهای اوج خود نرسید .اگرچه هماکنون یکی از 10
شرکت بزرگ کشتیسازی ،خودروسازی ،توربینسازی و ...در جهان
است.

تحول ارم میتسوبیشی
در  150سال گذشته
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در این صفحهها پیشنهادات
سرمایهگذاری در حوزههای فرهنگی را
براساس الگوهای موفق بینالمللی به
فعاالن اقتصادی ارائه میدهد

پیشنــهاد
کسبوکار

رویاسازبزرگ
درباره والت دیزنی ،مردی که انیمیشنهای بزرگ ساخت و یک
کمپانی سودآور عظیم بنیان کرد
صوفیانصرالهی

«همه رویاهای ما میتوانند به حقیقت بپیوندد ،اگر شــجاعت دنبال
کردن آنها را داشته باشیم».
«ما به پیشروی ادامه میدهیم ،درهای جدیدی را باز میکنیم و کارهای
جدیدی انجام میدهیم ،چون ما کنجکاویم و کنجکاوی راهنمای ما در
مسیرهای جدید میشود».
جملههای باال را یکی از بزرگترین رویاسازان سینما گفته است :والت
دیزنی .طراح و کارگردان و نویسنده و تهیهکنندهای که جرات رفتن سراغ
رویاهایش را داشت و درهای جدیدی در دنیای انیمیشن باز کرد و به این
ترتیب نسلهای آینده را وارد رویای خودش کرد .اصال برای همه مخاطبان
سینما رویاهای جدیدی ساخت .والت دیزنی فقط اسم یکی از چهرههای
تاثیرگذار سینما یا خالق کاراکتر میکی ماوس یا حتی بنیانگذار کمپانی
والت دیزنی که هنوز هم سالیانه میلیونها دالر سود خالص دارد ،نیست.
والت دیزنی یک برند اســت .تنها برندی که شاید به اندازه دیزنی کارآیی
و جهانشمولی داشته ،کوکاکوال باشــد .این مطلب درباره کوکاکوالی
سینماســت .مردی که دوران کودکیمان با انیمیشــنهای رویاییاش
سپری شد و تقریبا اولین مواجهه همه با سینما از طریق محصوالت کمپانی
او اتفاق افتاده است .چه دختربچههایی که با «سیندرال» بزرگ شدند و
چه پسربچههایی که از دیدن شیطنتهای «میکیماوس» و «گوفی» و
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«دانلد داک» و قصه «پسرجنگل» و «شمشیر در سنگ» خسته نمیشوند.
ÁÁکودکی ،خانواده و پایههای کشیدن کارتون
پنجم دسامبر سال  ،1901والت الیاس دیزنی در شیکاگوی آمریکا به
دنیا آمد .پدرش اصل و نسب ایرلندی-کانادایی داشت و مادرش دورگه
آلمانی -انگلیسی بود .دیزنی در چنین خانوادهای بزرگ شد :نقطه تالقی
فرهنگهای متفاوت در سرزمینی که قرار بود برای همه فرصت ایجاد کند
و اصال پدرش به نیت پیدا کردن طال از کانادا به آمریکا مهاجرت کرده بود.
والت در مدرسه شاگرد باهوشی نبود اما فرصتی که مدرسه برایش فراهم
کرد آشنایی با والتر فایفر بود که خانوادهاش از طرفداران پروپاقرص تئاتر و
سینما بودند و او بود که والت دیزنی را با دنیای سینمای آشنا کرد .همین
باعث شد که دیزنی در دوران نوجوانی در کالسهای هنر شرکت کند ،و از
همان موقع شروع به کشیدن کاریکاتور برای روزنامههای مدرسه کرد .او
نقاشیهای میهنپرستانهای در بستر جنگ جهانی اول کشید .والت وقتی
شانزده سال داشت به امید پیوستن به ارتش از دبیرستان بیرون آمد اما به
خاطر سن کم او را رد کردند .به صلیب سرخ پیوست و به فرانسه اعزام شد.
در آنجا راننده آمبوالنس بود .بعد از جنگ به کانزاس برگشت به امید اینکه
بتواند یک کار هنری برای خودش دست و پا کند .اول میخواست بازیگر
شود اما بعد شروع کرد به کشیدن کاریکاتورهای سیاسی برای روزنامهها.
اما هیچکس به والت پیشنهاد کار نمیداد .سرانجام برادر بزرگترش ،روی
که در بانک محلی کار میکرد برایش کاری در استودیوی پسمن-رابین
پیدا کرد تا آگهیهای تبلیغاتی برای مجلهها و روزنامهها و سالنهای سینما
طراحی کند .آنجا والت با اوب ایورکس ،کارتونیست ،آشنا شد .بعد از اینکه
تاریخ قراردادشان در استودیو تمام شد ،والت و ایورکس تصمیم گرفتند
شرکت تبلیغاتی خودشان را به راه بیندازند.
ÁÁشروع کار به عنوان انیماتور
ژانویه  1920والت و ایورکس یک شرکت فیلم کوتاه تاسیس کردند.
اوایل کار همهچیز خیلی ســخت پیش میرفت .دیزنی موقع ســاختن
انیمیشنهای کوتاه تبلیغاتی به انیمیشنسازی عالقه پیدا کرد و تصمیم
قطعیاش را گرفت که انیماتور شود .صاحب یکی از کمپانیهای تبلیغاتی
که والت با آنها همکاریهایی داشت یک دوربین به او قرض داد تا در خانه
تجربه ضبط انیمیشــن پیدا کند .دیزنی وارد کار انیمیشن شد و اولین
کارمندش را استخدام کرد .آنها با هم یک سری انیمیشن کوتاه به نامlaugh
 o gramsساختند که شش قسمت اول این سری انیمیشنها داستانهای
پریانِ مدرنیزهشده بود .آنها انیمیشنهایشان را در یک سینمای محلی در
کانزاس به نمایش درمیآوردند .انیمیشــنهای دیزنی در ایالت کانزاس
محبوبیت زیادی پیدا کردند .حاال والت دیزنی میتوانســت یک شرکت
کوچک انیمیشن برای خودش بزند .اسمش را از روی همان انیمیشنهایی
که ساخته بود  laugh o gramsگذاشت و چند انیماتور ،از جمله دوست
قدیمیاش ایورکس را هم استخدام کرد .اما درآمد استودیو حتی به حدی
نرسیدکهدیزنیبتواندحقوقماهیانهانیماتورهارابدهد.استودیویکوچک
دیزنی زیر بار قرض رفت و ورشکست شد .اما دیزنی نهتنها کار را رها نکرد که
به سرش زد اینبار زدن استودیوی انیمیشن را در یک شهر بزرگ امتحان
کند .در کالیفرنیا .هالیوود .جایی که قلب تپنده سینما بود.
ÁÁتاسیسمهمترینکمپانیانیمیشنسازیجهان
دیزنی قبل از ورشکستگیانیمیشنکوتاه «آلیس در سرزمین عجایب»
را ساخته بود .به هالیوود که رفت با برادرش روی تماس گرفت .در همان
زمان مارگارت وینکلر پخشکننده معروف با او تماس گرفت و گفت حاضر
است انیمیشنهای کوتاه «آلیس» را به قیمت  1500دالر برای هر ریل
فیلم بخرد و خود والت دیزنی هم شریک تولید قسمتهای بعدی انیمیشن

ژانویه  1920والت و ایورکس یک شرکت فیلم کوتاه تاسیس کردند .اوایل کار همهچیز خیلی سخت
پیش میرفت .دیزنی موقع ساختن انیمیشنهای کوتاه تبلیغاتی به انیمیشنسازی عالقه پیدا کرد و
تصمیم قطعیاش را گرفت که انیماتور شود.

شود .سال  1923با پیشنهاد مالی وینکلر ،والت و روی آنقدر روی هم پول
داشتند که بتوانند کمپانی انیمیشن دیزنی را تاسیس کنند .بعد از فروختن
«آلیس» حاال والت دیزنی این فرصت را داشــت تا روی اولین شخصیت
اریژینال ســاخته و پرداخته ذهن خودش یعنی «اسوالد خرگوشه» فکر
کند و انیمیشــنهایی با محوریت او بســازد .کمپانی وینکلر که متوجه
استعداد دیزنی شده بود از طریق یونیورسال پخش انیمیشنهای «اسوالد
خرگوشه» را انجام داد و اینبار کار دیزنی بیشتر از قبل دیده شد .از آنجایی
که پخشکننده صاحب مالی «اسوالد خرگوشه» بود علیرغم موفقیت این
انیمیشن به والت دیزنی فقط چندصد دالر رسید.
ÁÁتولدمهمترینشخصیتکارتونیجهان
سال  1928قرارداد دیزنی با وینکلر برای «اسوالد خرگوشه» تمام شد و
دیزنی برای احیای شرکت انیمیشناش تصمیم به خلق یک موجود جدید
گرفت .ایده اصلی موشــی به اسم مورتیمر بود که سوار قطار به کالیفرنیا
میآید .نقاشیهای این انیمیشن خیلی ساده بودند .همسر دیزنی از اسم
«مورتیمر موشه» خوشش نیامد و این موش به «میکیماوس» تغییر نام
داد و به این ترتیب مهمترین و سودآورترین موش جهان در کمپانی دیزنی
خلق شد .ایورکس روی طرحهای اولیهای که دیزنی از میکی ماوس کشیده
بود کار کرد و اولین انیمیشن ناطق کمپانی دیزنی با نام «کشتی بخار ویلی»
ت انیمیشن ناگهانی و فوقالعاده
با شرکت میکیماوس تولید شد .موفقی 
بود .دیزنی بلندپرواز سال  1932قراردادی اختصاصی با تکنیکالر بست تا
از این به بعد انیمیشنها را به صورت رنگی تولید کند .بعد از میکیماوس
کارهایکمپانیدیزنیکامالرویروالافتادهبود.موفقیتهایمیکیماوس
باعث شد والت بلندپروازانهتر هم فکر کند .هدفش این بود که یک انیمیشن
سینمایی بلند بسازد .ساخت انیمیشن «سفیدبرفی و هفت کوتوله» سه
سال طول کشید تا اینکه ســرانجام دسامبر  1937این اولین انیمیشن
بلند سینمایی دیزنی اکران شد و تا سال  1939لقب پرفروشترین فیلم
تاریخ ســینمای آمریکا را از آن خودش کرد .والت دیزنی با ســود اکران
«سفیدبرفی» زمینی به مساحت 210هزار مترمربع در کالیفرنیا خرید و
دفتر اصلی کمپانی دیزنی را در آنجا بنا کرد .دفتری که هنوز هم مرکزیتش
را حفظ کرده است .کمپانی دیزنی به ساخت انیمیشنهای کوتاه و بلندی
مثل «پینوکیو»« ،فانتزیا» و «دامبو» ادامه داد و دامنه موفقیتهایش هر
روز گستردهتر میشد .حتی شروع جنگ جهانی دوم و ورود آمریکا به این
جنگ هم نتوانست شرکت دیزنی را از پا بیندازد .ارتش با دیزنی وارد مذاکره
شد تا انیمیشنهایی برای پروپاگاندا و مخصوص جنگ و برای روحیهدهی
به مردم و سربازان تهیه کند .سال  1942از میان  550کارمند دیزنی 90
درصدشان مشغول کار روی انیمیشنهای مربوط به جنگ بودند.
ÁÁبنای سرزمین رویایی دیزنی
سال  ،1950چند ســال بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم ،شرکت
دیزنی و کوکاکوال با هم یک تیم تشکیل دادند تا اولین سری برنامههای
دیزنی از تلویزیون پخش شــود« .دیزنیلند» برنامهای بود که از شبکه
 ABCپخش شد .همکاریای که هیچکس پیشبینی نمیکرد آنقدر
دوام بیاورد اما «دیزنیلند» تبدیل به یکــی از طوالنیترین برنامههای
تلویزیونی تاریخ شد و شــبکه  ABCهم تا چهار دهه همکاریاش را با
دیزنی ادامه داد .سال  1954ایده بزرگتری به ذهن والت رسید .مجموعه
«دیزنیلند» موردتوجه هم کودکان و هم والدینشان قرار گرفته بود .والت
تصمیم گرفت اینبار سرزمین رویاییاش را ،جایی که بچهها و پدر و مادرها
کنار هم بتوانند خوش بگذرانند ،نه در جهان انیمیشن که در جهان واقعی
بسازد .ایده ساخت اولین دیزنیلند از اینجا آمد .یک سال بعد درهای پارک
بزرگی که والت به اسم دیزنیلند ساخته و طراحی کرده بود به روی عموم

مردم باز شد .رونالد ریگان و آرت لینکلتر در تلویزیون گزارشی از افتتاح
دیزنیلند پخش کردند .بعد از افتتاحیهای که مثل بمب ترکید مجموعه
دیزنی به جذب مخاطبان از سرتاسر آمریکا و بقیه نقاط جهان ادامه داد و
والت هم سر نقشههایش برگشت تا پارکهای دیگری با تم کارهای دیزنی
در ایالتهای دیگر و بقیه نقاط دنیا بسازد .اواخر دهه  40کمپانی موسیقی
دیزنی هم تاسیس شده بود و والت دیزنی و رفقایش دهه  50را در حالی
شروع کردند که دیگر سرشان خیلی شلوغ شده بود.
ÁÁآخرین سالهای دیزنی
دهه  50دیگر کار والت دیزنی فقط ساخت انیمیشن نبود .او مدیریت
یکی از مهمترین کمپانیهای جهان را برعهده داشــت .گرچه تا آخرین
روز عمرش در سال  1966دیزنی بر تمامی انیمیشنهایی که در کمپانی
دیزنی تولید میشدند نظارت مستقیم داشت ،حتی اگر خودش کارگردان
آن انیمیشن نبود .انیمیشنهای « 101سگ خالدار»« ،کتاب جنگل»
و «بیستهزار فرســنگ زیر دریا» تنها تعدادی از دهها انیمیشن کوتاه و
بلندی هستند که دیزنی در دو دهه آخر عمرش روی ساختشان نظارت
داشت و موفقیتهای چشمگیری کسب کردند .جوالی  1950شرکت
دیزنی اولین فیلم سینمایی غیرکارتونیاش را تولید کرد« :جزیره گنج»
اقتباسی از رمان مشهور رابرت لویی استیونسن .اما اولین موفقیت تجاری
آثار سینمایی دیزنی 14سال بعد با «مری پاپینز» رقم خورد .با بازی جولی
اندروز .فیلمی درباره پرستاری که با چتر از آسمان به خانه یک بانکدار
معروف میآید تا بچههای او را خوشحال کند .فیلم نامزد  13جایزه اسکار
از جمله بهترین فیلم شد و درنهایت توانست 5جایزه اسکار را به خانه ببرد.
 15دسامبر  1966والت دیزنی بعد از تحمل یک دوره بیماری سرطان ریه
درگذشت و اداره کمپانی دیزنی به برادرش روی رسید.
ÁÁمیراث والت دیزنی
نمیشود منکر شــد که بعد از مرگ والت دیزنی ،کمپانی تا مدتی
در شــوک فرو رفت .اما میراث دیزنی آنقدر غنی بــود که خیلی زود
توانســتند خودشــان را ســرپا کنند .خودش در طول دوران زندگی
برنده  22جایزه اســکار شــد اما جوایز اســکاری که به بقیه بازیگران،
کارگردانان ،طراحان صحنه ،موزیسینها
و خوانندههایی داده شد که در فیلمهایی
محصول کمپانی دیزنی درخشیده بودند
از شمار خارج اســت .میراث والت دیزنی
فراتر از انیمیشــنها و فیلمهایش است.
حتی چیزی بیشتر از مجموعه پارکهای
دیزنیلند که سود عجیب و غریبی دارند.
میراث واقعی والت دیزنی رویایی است که
به آدمها میدهد .اگر طرفدار انیمیشنهای
قدیمی دیزنی نیستید میتوانید «یخزده»
را ببینیــد .محصول کمپانــی دیزنی در
هزاره ســوم .خوشآب و رنگ و جذاب .یا
«شیطانصفت» که پرفروشترین فیلم
کارنامه آنجلینا جولی ،ستاره سینما شد؛
از فیلمهای محصــول دیزنی که ایدهاش
از یکی از همان انیمیشــنهای قدیمی،
«زیبای خفته» ،میآید .همه اینها وامدار
نبوغ مردی اســت که به ساختن رویاها
باور داشت .هنوز هم سینما از رویاهای او
تغذیه میکند.

انیمیشنهای
« 101سگ
خالدار»،
«کتاب جنگل»
و «بیستهزار
فرسنگ زیر دریا»
تنها تعدادی از
دههاانیمیشن
کوتاه و بلندی
هستندکهدیزنی
در دو دهه آخر
عمرش روی
ساختشان
نظارت داشت
و موفقیتهای
چشمگیریکسب
کردند
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این صفحهها به فعاالن اقتصادی
کمک میکند تا درجریان
مهمترین اتفاقات صنعت
فرهنگ قرار گیرند

رصــــد
کسبوکار

نجاتدهندگانصنعتسینمادرقرنبیستویکم

با بالکباسترهای مهم هزاره سوم آشنا شوید...
صوفیانصرالهی

قرن بیستویکم برای صنعت ســینما یک نقطه عطف محسوب
ی و استفاده از سیستمهای
میشود .پیشرفت ناگهانی و سریع تکنولوژ 
کامپیوتری و دیجیتال در سینما انقالبی به پا کرد .در حقیقت سینما
مجبور شد که تکنولوژی را وارد فیلمهایش بکند .تصورش را بکنید با
پیشرفت رسانههای مختلف ،رواج روزافزون بازیهای کامپیوتری که کم
از فیلم سینمایی ندارند ،پخش سریالهایی که از نظر فنی و داستان در
سطح بهترین کارهای سینمایی هستند و البته دانلودهای غیرقانونی،
حاال دیگر همه مردم میتوانند در خانههایشان یا حتی روی موبایلها و
تبلتهایشان فیلم و سریال ببینند و در حقیقت بینیاز از سینما رفتن
هستند .پس به یک فاکتور اضافه نیاز است .چیزی که مردم به خاطرش
خانههایشان را ترک کنند و با هزینه بیشتر یک فیلم را روی پرده ببینند.
فیلمها باید در خودشان چیزی داشته باشند که روی پرده بزرگ به چشم
بیاید نه روی صفحههای کوچک تلویزیون یا حتی سینمای خانگی .و
همه اینها باعث شد قر ن بیستویکم تا به امروز ،دوره بالکباسترها باشد.
ÁÁمنجیانامروزسینماچهفیلمهاییهستند؟
جدولهای فــروش و آمار و ارقام نشــان میدهد تعداد مخاطبان
فیلمهای عادی سینماها کم شده اســت .فیلمهایی که هنوز خوب
میفروشند بالکباسترها و آثار سهبعدی هستند .از دهه  40میالدی
در مطبوعات آمریکا واژه بالکباســتر باب شد .اما اولین فیلمی که به
صورت گسترده از کلمه بالکباستر برایش استفاده کردند« ،آروارهها»
دنیای ژوراسیک2015 -
کارگردان :کالین ترهورو
بازیگران :کریس پرت ،برایس داالس هاوارد
امتیاز منتقدان 59:از 100
بودجه ساخت 150:میلیون دالر
فروش :یک میلیارد و  663میلیون دالر
این فیلم به همــراه «انتقامجویــان :دوران اولتران» و
انیمیشن «درون بیرون» امسال چنان گیشه سینماها را
منفجر کردند که تابستان امسال تبدیل به دومین تابستان پرفروش در کل تاریخ سینما
شــد .در حقیقت این فیلم علمی -تخیلی چهارمین قسمت از سری مشهور «پارک
ژوراسیک» است که قسمت اول آن سال  1993به دست استیون اسپیلبرگ ساخته
شد .پارک ژوراسیک جایی بود که دایناسورهایی که سالها از انقراضشان گذشته بود،
به نمایش گذاشته میشدند 22 .سال بعد از قسمت اول ،حاال پارک جدیدی به جای
پارک ژوراسیک اصلی بنا شده ولی قصه فیلم همچنان مبارزه انسان با دایناسورهای
غولپیکر است .فیلمبرداری «دنیای ژوراسیک» آوریل سال 2014در هاوایی آغاز شد.
مهمترین بخش فیلم البته جلوههای ویژه آن است .بازیگران بهجای دایناسورها بازی و
حرکت کردند و کامپیوترها بازی آنها را شبیهسازی کردند« .دنیای ژوراسیک» تبدیل
به سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما در آمریکا و بقیه جهان شد.
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ساخته استیون اسپیلبرگ محصول  1975بود .از فیلم اسپیلبرگ به
بعد بالکباستر معنای جدیدی پیدا کرد :یک پدیده فرهنگی ،سرگرمی
هیجانانگیزی که ریتمش سریع است و آدرنالین خون را باال میبرد.
بالکباسترها فیلمهایی هســتند که با بودجههای هنگفت ساخته
میشوند و در مقابل مردم را به سینما میکشانند و محبوبیت فراگیری
بین گروههای سنی مختلف بهویژه کودکان ،نوجوانان و جوانان پیدا
میکنند .یعنی گروههای سنیای که در جامعه تاثیرگذار هستند و البته
مخاطبان اصلی سینماها .البته قبل از «آروارهها» هم به فیلمهای بزرگی
مثل «بربادرفته» ویکتور فلمینگ یا «ده فرمان» سیسیل ب .دومیل
بالکباستر گفته میشد .آنها فیلمهای عظیم باشکوهی بودند که در
زمان خودشان کل جامعه آمریکا را تحتتاثیر قرار دادند و آوازهشان
از مرزهــای ایاالت متحده هم فراتر رفت و موفقیت و محبوبیتشــان
جهانی شد.
فیلمهای دیگری که امروز در نقش منجیان گیشه ظاهر میشوند
آثار سهبعدی هستند .بخش اعظم بالکباسترها این روزها به صورت
ســهبعدی به نمایش درمیآیند .سینمای ســهبعدی از دهه  80به
صورت رسمی با ویدیوهای دیزنی و فیلمهای غیرداستانی رواج یافت
اما از سال  2003در «اشباح غوطهور» جیمز کامرون ،مستندی درباره
باقیماندههایکشتیتایتانیک،بودکهیکفیلمکامالبهروشسهبعدی
ساخته و پخش شد .در طول  12سال اخیر بیشتر انیمیشنهای مهم
پرفروش ،فیلمهای ابرقهرمانی و اکشنهای مشهور به روش سهبعدی
ساخته شدهاند و موفقیتهای تجاری خوبی هم کسب کردهاند.

انتقامجویان2012-
کارگردان :جاس ودن
بازیگران :رابرت داونی جونیور ،کریس پرت ،اســکارلت
جوهانسون ،مارک روفالو ،کریس همسورث و جرمی رنر
امتیاز منتقدان 69:از 100
بودجه ساخت 220:میلیون دالر
فروش :یک میلیارد و  520میلیون دالر
همه ابرقهرمانهای کتابهــای کامیک مارول دور هم
جمع شدهاند و قرار است یاد بگیرند چطور از قدرتهایشان کنار هم استفاده کنند تا یک
تیم تشکیل بدهند .تیمی متشکل از قدرتمندترین قهرمانان روی زمین تا بشریت را از
تهدید دشمنان نجات دهند .فیلم به نسبت بقیه بالکباسترهای ابرقهرمانی با نظر مثبت
منتقدان مواجه شد .مردم که خیلی دوستش داشتند و امتیازش در سایت مرجع ،imdb
 8.1از  10است و در میان  250فیلم برتر تاریخ سینما به انتخاب کاربران این سایت رتبه
 206را دارد .کاپیتان آمریکا ،ثور ،آیرن من و هالک به همراه دوستانشان در یک اکشن
هیجانانگیز همه قابلیتهایشان را روی دایره میریزند .فیلم البته به صورت سهبعدی
به نمایش درآمد و همین هم باعث شد استقبال از آن بیشتر شود .فیلم برای جلوههای
ویژهاش نامزد جایزه اسکار شد .این فیلم مقام سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما را به
خودش اختصاص داده است.

جدولهای فروش و آمار و ارقام نشان میدهد تعداد مخاطبان فیلمهای عادی سینماها کم شده است.
فیلمهایی که هنوز خوب میفروشند بالکباسترها و آثار سهبعدی هستند.

انتقامجویان :دوران اولتران 2015-
کارگردان :جاس ودن
بازیگران :رابرت داونی جونیور ،کریس پرت ،اســکارلت
جوهانسون ،مارک روفالو ،کریس همسورث و جرمی رنر
امتیاز منتقدان 66:از 100
بودجه ساخت 279.9:میلیون دالر
فروش :یک میلیارد و  430میلیون دالر
بعد از موفقیت شگفتانگیز قسمت اول«انتقامجویان»
در گیشه طبیعی بود که بخواهند دنباله آن را هم بسازند .دنبالهای که امسال اکران شد
داستانهمانتیمابرقهرمانیراادامهمیدهد.طبقمعمولیکدشمنغیرانسانعجیب
و غریب دارند که اینبار روی اشتباه سهوی خودشان به قدرت رسیده و باید کره زمین را
از دستش نجات بدهند .جاذبههای ابرقهرمانها ،صحنههای اکشن و تکنیک فنی فیلم
به قدر کافی جذاب و پرکشش هست که آن را تبدیل به ششمین فیلم پرفروش تاریخ
سینما بکند« .انتقامجویان» چه قسمت اولش و چه اینیکی ،بیشتر مخاطبان نوجوان
پسر را هدف میگیرند؛ آنهایی که هنوز بخش پسربچه وجودشان فعال است و از یک
تیراندازی درست به وجد میآیند و به فکر چفت و بست فیلمنامه هم نیستند .البته
نمیشود کاریزمای گروه بازیگران فیلم را انکار کرد که تاثیر مهمی در موفقیت آن دارد.

یخزده2013 -
کارگردانان :کریس باک ،جنیفر لی
صداپیشگان :کریستن بل ،ایدینا منزل
امتیاز منتقدان 74 :از 100
بودجه ساخت 150 :میلیون دالر
فروش :یک میلیارد و  274میلیون دالر
برداشــتی آزاد از داســتان «ملکه برفــی» هانس
کریستین اندرسون بازگشت کمپانی دیزنی به دوران
اوجش است .داستان دو خواهر که یکی ناخواسته ملکه سرما میشود و قلبش
هم یخ میزند و از سنگ میشود و خواهر دیگر که به دنبال نجات سرزمینشان و
حفظ پیوند خواهری است .این فیلم اسکار بهترین انیمیشن و بهترین ترانه را از
آن خودش کرد .انیمیشن دوستداشتنی و خوشآب و رنگی است اما نمیشود
انکار کرد که برای گروه سنی پایینتر جذابتر خواهد بود .سایتهای اینترنتی
گمانهزنی کردند که سود خالص این انیمیشن بیشتر از  400میلیون دالر بوده
است« .یخزده» تبدیل به پرفروشترین انیمیشنی شد که کمپانی دیزنی تا به حال
ساخته است و در رقابت همیشگی بین دیزنی و پیکسار ،بعد از مدتها توانست کفه
را به نفع دیزنی سنگین کند.

آواتار2009-
کارگردان :جیمز کامرون
بازیگران :زو سالدانا ،سام ورثینگتون ،سیگورنی ویور
امتیاز منتقدان 83 :از 100
بودجه ساخت 237 :میلیون دالر
فروش :دو میلیارد و  778میلیون دالر
نهتنها مهمترین فیلم قرن بیستویکم تا به اکنون ،که یکی از مهمترین
آثار تاریخ سینماست .دوستش داشته باشید یا نه ،صنعت سینما به دو
برهه قبل و بعد از «آواتار» تقسیم میشود .تکنیک جیمز کامرون در این فیلم ،تکنولوژی سینما را چند
پله جلوتر میبرد .هنوز هم لقب پرفروشترین فیلم تاریخ سینما را به دوش میکشد .داستان فیلم در

سال  2154میالدی اتفاق میافتد .در سیارهای دیگر سنگهایی قیمتی وجود دارد .انسانها به طمع
این فلزات به آن سیاره حمله میکنند و موجودات بومی آنجا در معرض نابودی قرار میگیرند .این
وسط قرار است یک جاسوس زمینی به میان موجودات بومی فرستاده شود .جاسوسی که عاشق یکی
از همین موجودات عجیب و غریب میشود .منتقدان هم فیلم را ستایش کردند و احتماال دلیل اسکار
نگرفتنش برای همیشه یک عالمت سوال بزرگ در تاریخ سینما میماند .کامرون برای ساخت هر نما
از این فیلم از تمام کتابهای علمی -تخیلی که در کودکی خوانده بود ،بهره گرفت .بسیاری از جلوههای
ویژه فیلم به دست کامرون و تیمش ابداع شدند .کامرون تصمیم داشت این فیلم را خیلی زودتر بسازد
اما به گفته خودش هنوز امکانات سینما و تکنولوژی در حدی نبود که بشود فیلمی مثل «آواتار» را
ساخت .دو سال دیگر میتوانید قسمت دوم «آواتار» را روی پرده سینما ببینید .کامرون حتی برای
قسمت سوم و چهارم هم برنامهریزی کرده است که به ترتیب سالهای 2018و 2019اکران میشوند.

هری پاتر و قدیسان مرگ -قسمت دوم؛ 2011
کارگردان :دیوید ییتس
بازیگران :دانیل رادکلیف ،اما واتسون ،روپرت گرین
امتیاز منتقدان 87 :از 100
بودجهساخت 250:میلیون دالر (بخشی از آن موقع ساخت
قسمت اول مصرف شد
فروش :یک میلیارد و  342میلیون دالر
«هری پاتر» فقط جی.کی .رولینگ را تبدیل به یکی از
ثروتمندتریننویسندگانجهاننکرد.هریودوستانشبرایعالمسینماهمدرستمثل
جادوگران عمل کردند .بهجز یک قسمت که آلفونسو کوارون کارگردانش بود و موفقیت
چندانی به دست نیاورد (هری پاتر و زندانی آزکابان) بقیه قسمتهای این سری همگی
در گیشه آثار موفقی شدند و از همه بیشتر قسمت آخر آن که تبدیل به پرفروشترین
فیلم سال  2011شد .در حقیقت این فیلم مربوط به آخرین کتاب است که درست به
همان فرمت ،به خاطر حوادث زیادی که در آن رخ میداد به دو قسمت تبدیل شد .فرجام
هری پاتر و یارانش در مواجهه با لرد ولدمورت ،جادوگر سیاه ،در این قسمت مشخص
میشود .تلختر و تیرهتر از بقیه قسمتهای هری پاتر .ییتس که کارگردانی چند فیلم
قبلی را هم برعهده داشته اینجا در اوج است .فیلم نامزد سه جایزه اسکار شد و توانست
در میان  250فیلم برتر سایت  imdbرتبه  215را به خودش اختصاص دهد.

ارباب حلقهها :بازگشت پادشاه2003-
کارگردان :پیتر جکسون
بازیگران :ویگو مورتنســن ،االیجــا وود ،ایان مککلن و
اورالندو بلوم
امتیاز منتقدان 94 :از 100
بودجه ساخت 94 :میلیون دالر
فروش :یک میلیارد و  120میلیون دالر
پایان تریلوژی حماسی پیتر جکسون که اقتباس نسبتا
دقیقی از کتاب جی.آر.آر .تالکین بود ،سینما را تســخیر کرد .آن سال در اسکار پیتر
جکســون و تیمش بیش از ده بار از پلههای کداک تیهتر باال رفتند تا برای بخشهای
مختلف فیلم جایزه اسکار بگیرند؛ رکوردی بهیادماندنی .تالکین در کتاب و جکسون روی
پرده سینما یک جهان جدید خلق کردند .جهانی که در آن آدمها کنار گونههای دیگری
مثل دورفهای کوتوله ،اِلفهای اسطورهای و هابیتهای بامزه غرغرو زندگی میکنند..
جکسون که در دو قسمت قبلی «ارباب حلقهها» نشان داده بود هم قصهگوی خوبی است
و هم کارگردانی کاربلد ،اینجا همه هنرش را خرج کرده .این فیلم پرفروشترین فیلم سال
 2003شد .اگر اهل جهانهای فانتزی هستید ،دیدن «ارباب حلقهها» را از دست ندهید.
جهانی عمیق که با اسطورهها پیوند خورده و نشانههایی از جهان واقعیمان هم در آن
هست .مثل حس قدرت ویرانگر .قدرتی پنهان در یک حلقه که صاحبش را فاسد میکند.
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ÁÁتحلیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

چالش ها ،قوانین و مقررات ،نیازها و راهکارها
مجری پروژه :دکتر امید گیالنپور
ناظر علمی پروژه :مهندس اصغر تفضلی هرندی
مدیر پروژه :مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
چاپ :واحد انتشارات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران

ميزان تحقق رشدبخشكشاورزيبا اهداف مورد انتظار
در برنامه هاي توسعه كشور فاصله مشخص داشته و به رغم
تماميپيشرفتهايحاصلهكماكانتوليداتكشاورزيبه
شدت متاثر از شرايط اقليمي هستند .همچنین تاكيدات
بين المللي بر سرمايه گذاري در كشاورزي به همراه كمبود
تاريخي عامل سرمايه در بخش كشاورزي ايران ،بررسي
چرايي وقوع اين پديده در گذشــته و يافتن راه كارهايي
عملي و در عيــن حال جامع و ممكن بــراي جذب و به
كارگيري عامل سرمايه در بخش كشاورزي ايران را الزامي
مي کند .در نهایت همین مســایل باعث شده تا کتاب
تحلیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران نوشته
و به چاپ برسد .البته نگارنده امیدواراست که نتايج اين
پژوهش بتواند به ارائه دركي كل نگر از همه عوامل موثر بر
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كمك كرده و به رغم
همه محدوديت هاي آماري موجود در اين حوزه ،برآوردي
از ميزان سرمايه گذاري مورد نياز براي تحقق اهداف سند
چشم انداز ارائه کند .به این ترتیب ،این کتاب در  6فصل
و  334صفحه منتشر شده است .بخش اول آن تحليلي
از روند تحوالت بخش كشاورزي و زيربخش هاي آن در
اقتصاد ايران ارائه می دهد .فصل دوم و ســوم به ادبيات
تحقيق و مروري بر مطالعات پيشــين و روش تحقيق و
ارائه الگويي مفهومي براي تحليل سرمايه گذاري پرداخته
است .در فصل بعدی اما نگاه صاحبنظران و فعاالن بخش
به مسائل سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آمده و فصل
پنجم ،تحليل تطبيقي روند سرمايه گذاري در بخـــش
كشـاورزي ايـران و زيـربخش هـاي آن براساس الگوي
تحليل نهادي را عنوان کرده است .در نهایت فصل ششم،
نتايج و پيشنهاداتی برای این تحقیق ارائه داده است.
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ÁÁهدف ها و سیاست های
بانک مرکزی ایران
از  1339تا 1357

نویسنده:حسنعلیمهران
انتشارات :نشر نی
سال چاپ1394 :

کتاب بانک مرکزی ایران در همان ابتدا به کارکنان بانک
مرکزی تقدیم شده اســت و با این جمله «رییس کل بانک
مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای
این قانون و آیین نامه های مربوط به آن می باشد ».شروع می
شود .این کتاب داســتان بانک مرکزی ایران و کسانی است
که این موسسه را ساختند و آن را از آغاز تا سال  1357اداره
کردند ،مخصوصا کسانی که در مقام رییس کل بانک مرکزی،
مسئولیت نهایی عملکرد این موسسه را در آن سال ها برعهده
داشتند .حسنعلی مهران ،نویســنده کتاب ،یکی از  8رییس
بانک مرکزی تا سال  57بوده است .همچنین سیاست های
این دوره بانک مرکزی در اجرای وظایف قانونی اش به ویژه در
زمینه پولی و بانکی و نیز اثرات این سیاست ها در نحوه رسیدن
به اهدافی که قانون بر عهده بانک گذاشته بود ،در این کتاب
مورد بررسی قرار گرفته است .نحوه تصمیم گیری ها ،نقش
افرادی که از خارج از بانک بر تصمیمات تاثیر می گذاشتند،
نحوه عمل بانک در ارتباط با مقاماتی چون شاه ،نخست وزیر،
هیات وزیران ،شــورای عالی اقتصاد و وزیــر دارایی ،در مقام
نماینده دولت ،از دیگر مطالبی است که در این کتاب بررسی
خواهد شد .متن اصلی کتاب شامل دو بخش است ،بخش اول
شامل فصول اول ،دوم و سوم است که با اتکای به گفتگوی های
نوسینده با شخصیت های اصلی این کتاب و گزارش های بانک
مرکزی تهیه شده است .این بخش تحوالت بانک را با رعایت
ترتیب تاریخی از آغاز تاسیس تا  1357دنبال می کند .بخش
دیگر کتاب شامل فصول چهارم تا یازدهم است و کارنامه بانک
مرکزی در پایان این دوره 19ساله ،براساس وظایف اصلی بانک
به عنوان بانکدار دولت ،حافظ ارزش پول ،مجری سیاست پولی،
حافظ موازنه ارزی و ناظر بر بانک ها بررسی شده است .فصل
دهم یک ارزیابی کلی از استقالل عملیاتی بانک مرکزی است،
در مقایسه با آن چه که اکنون در جامعه بین المللی به عنوان
عرف بانکداری مرکزی مورد قبول است.

ÁÁراهبرد سیاست خارجی برای ارتقای جایگاه
اقتصادی ج.ا.ا در شرایط جدید بین المللی

مجریان پروژه :دکتر محمود واعظی ،علی جنتی و
دکترمسعودکرباسیان
مدیریت پروژه :معاونت بررسی های اقتصادی
انتشارات :واحد انتشارات اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران

تقريباً همه اقتصاددانان بر ايــن باورند كه تجارت
خارجي ،مهمترين عامـــل توســـعه اقتصادي است.
تنها اختــاف نظر در اين زمينه بر ســر روش و ميزان
تأثيرگذاري تجـارت خارجي در فرآيند توسعه اقتصادي
است .همین مسایل باعث شد تا کتاب «راهبرد سیاست
خارجی برای ارتقای جایگاه اقتصادی ج.ا.ا در شــرایط
جدید بین المللی» منتشر شود .در این کتاب یک سوال
مهم مطرح می شود :چگونه مي توان بـا حفـظ اصـول
و ارزش هـاي انقـالب اسـالمي ،در سـطح بين المللي
و منطقه اي سياســت هايي را اتخاذ كرد كه فشارهاي
موجود را كاهش داده و مسير توسعه اقتصادي را هموار
كند؟ البته برای پاســخ به این سوال ،یکسری پرسش
های فرعی هم پاسخ داده شده است .در نهایت تمام این
مسایل در  8فصل بیان شده است .فصل اول به تبيين
نظري رابطه سياســت خارجي و توسعه اقتصادي در
جهان جديد پرداخته است .فصل دوم و سوم راهبردهاي
توسعهاقتصاديدرشرايطجديدبينالملليوچشمانداز
تحوالت منطقه اي و بين المللي را بیان می کند .رابطه
سياست خارجي و توســعه اقتصادي؛ مطالعه موردي
تجربه هاي موفق هم عنوان فصــل چهارم این کتاب
است که در آن اقتصادی چین و ترکیه را مورد بررسی
قرار داده است .فصل پنجم ،سياست خارجي جمهوري
اسالمي ايران و مسأله توسعه اقتصادي را بیان می کند
و فصل ششــم ،وضعيت تعامــات اقتصادي خارجي
جمهوري اســامي ايران در پايان دولــت دهم را می
نویسد .البته در فصل بعدی ،تحريم ها و موانع گسترش
تعامالت اقتصادي خارجي شده و در نهایت فصل هشتم،
راهبرد سياست خارجي براي ارتقاي موقعيت اقتصادي
جمهوري اسالمي ايران بیان شده است.

