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به طور حتم اگر روزی قرار بر نقد عملکرد دولت باشد ،کابینه یازدهم
بیش از آنکه برای اقداماتی که انجام داده نقد شود ،برای تصمیماتی که
نگرفته و اقداماتی که انجام نداده سرزنش میشود .این ویژگی بزرگ دولت
یازدهم است که تصمیمات اشتباه کمی گرفته و البته ضعف دولت نیز این
است که برخی تصمیمات درست را با جسارت اجرایی نکردهاست.
ســه سال و چند ماه از عمر دولت یازدهم میگذرد و هرچه به پایان
عمر دولت نزدیکتر میشویم ،موج انتقادها و گاهی تخریبها نیز شدت
میگیرد .فضای سیاسی چنان بر بیان دیدگاههای تخصصی و اقتصادی
سایه میاندازد که حتی موضوعات مهم و اثرگذاری مانند «اثرات اجرای
برجام» بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهههایی مواجه میشود.
تجربه تمام سالها و دهههای گذشته به ما آموخته که جوهر سیاست
چنان پررنگ اســت که هر کاغذی را سیاه میکند و نقشهای سیاست
چنان به مذاق عدهای خوش میآید که زیباییهای دیگر را در نگاه آنان
میپوشاند .واقعیت این اســت که بخشخصوصی ایران و از آن مهمتر
کلیت اقتصاد ایران خسته از این مناقشات بینتیج ه است .حتی جامعه
ایرانی و شهروندان این کشور نیز بیش از آنکه دلبسته جناح و گروهی
خاص باشند ،چشمبهراه طرحها و ایدههای موثر برای نجات اقتصاد ایران
از رکود و رهایی فرزندانشان از دام بیکاری هستند.
بخش خصوصی به صراحت از گسترش جو سیاستزدگی نگران است.
سیاستزدگی باعث افزایش تنش و از میان رفتن ثبات درتصمیمگیریها
و فضای حاکم برکلیت اقتصادکشور میشود .بنابراین هیچ صاحب کسب
و کاری عالقمند نیست که این وضعیت در کشور حاکم شود .اما این یک
روی سکه است.
موضوع دیگر به بررسی کارنامه دولت بازمیگردد .آیا دولت یازدهم به
همان اندازه که منتقدانش میگویند ،بیاثر بوده؟ یا اینکه به میزانی که
مدافعانش تأکید میکنند ،اقتصاد ایران را به اوج رساندهاست؟ قطعا پاسخ
هردو سؤال منفی است ولی بهتر است با دیدی روشن و منصفانه کارنامه
دولت را در آستانه هفته دولت قضاوت کنیم.
J Jدولت چه کرد؟
آمارها نشــان میدهند که دولت یازدهم در برخی حوزهها اقدامات
مؤثری به انجام رساندهاســت .کاهش تــورم از 42درصد به 9.5درصد،
کاهش میزان قاچــاق از 25میلیارد دالر به 15میلیارد دالر (اگرچه رقم
واقعی قاچاق کاال مشــخص نیســت) ،افزایش میزان صــادرات نفت از
1.1میلیون بشکه به 2.1میلیون بشکه ،افزایش میزان صادرات غیرنفتی
نســبت به واردات که بــرای اولین بار طی  5دهه اخیر رخ دادهاســت،
جلوگیری از نوســانات نرخ ارز بدون دالرهای نفتی به مدت بیش از سه
سال و نیم ،تکنرخی شدن تورم مواد غذایی از  60درصد سال  1391به
عددی کمتر از 10درصد ،افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.5درصد
در سال  1391به یک درصد در سال  ،1394رشد منظم صنایع فوالدی و
پتروشیمی از سال  1392به بعد ،کاهش  9تا  10درصدی هزینه واردات،
ایجاد ثبات در تصمیمگیریها به معنای عدم اتخاذ روشهای هیجانی در
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مدیریت کشور ،احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی (البته این سازمان
نیز در اقدامی اصالحی به دو بخش تقســیم شد) ،پیشبینیپذیری در
اقتصاد ایران پس از  10سال و افزایش شاخص بورس از  62هزار واحد به
 80هزار واحد که نشان از رشد  30درصدی دارد ،بخشی از موفقیتهای
اقتصادی دولت را نشان میدهد .اقداماتی مانند ایجاد بسترهای الزم برای
رشد بخش کشاورزی طی سالهای گذشته و قرار گرفتن مبارزه با فساد
در فهرست برنامههای دولت را نیز میتوان اقدامات قوه مجریه در راستای
اجرای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد .به هرحال این آمارها نشان میدهند
دولت در حوزههای مشخصی موفق بودهاست .به طور خاص اجرای برجام
و توافق هستهای هم گام بزرگی در جهت ثباتبخشی به اقتصاد ایران بود.
J Jآنچه دولت انجام نداد؟
دولت یازدهم با وجود بهرهگیری از مدیرانی کارآزموده برخی اقدامات
را نیز به سرانجام نرساند .رکود میراث برجایمانده از گذشته برای دولت
یازدهم اســت ولی متاسفانه این بحران بزرگ  ،همچنان پابرجاست و از
عواقب آن هم تداوم بیکاری در اقتصاد ایران اســت .البته براساس آنچه
تحلیلهای علمی نشــان میدهد امروز اقتصاد ایران دچار «رشد پایین
اقتصادی» است که به طور حتم وضعیت خوبی پیش روی اقتصاد کشور
نیســت .متاسفانه دولت برای موضوعات مشــخصی مانند واقعیسازی
نرخ ارز با جســارت و سرعت تصمیمگیری نکرد .سه سال و نیم از عمر
دولت میگذرد و هنوز کابینه گرفتار بررسی حواشی سیاسی این تصمیم
ماندهاست .امروز هم قطعا سایه سیاست و انتخابات چنان بر سراقتصاد
ایران ســنگین میشود که هر تصمیمگیری جدیدی را با اخالل مواجه
میکند .این فهرست را باید با موضوعات دیگری تکمیل کرد.
دولت با وجود بیــان صریح رئیسجمهو ر به بحــران بانکها پایان
ندادهاست .اگرچه در اثر اقدامات اصالحی صورتگرفته ،انضباط مالی تا
حدی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری حاکم شده ولی سرعت اقدام
برای اصالح نظام بانکی بسیار پایین است .نظام بانکی ایران بیمار است و
این بیماری بدون تجویز دارو یا استفاده از عمل جراحی بهبود نمییابد.
همچنین دولــت برای تامین بودجه خود بیش از اندازه فشــارهای
مالیاتی را برکسانی که مالیات میپردازند ،وارد کردهاست .همزمان سازمان
تامین اجتماعی هم با اقدامات خود عرصه را بربنگاههای اقتصادی تنگتر
کرده است .هر دو این موارد باعث تعطیلی تعدادی از بنگاههای اقتصادی
کشور و چه بساگسترش بیشتررکود شدهاست .متاسفانه برخی رفتارهای
محافظهکارانه دولت موجب شد تا تصمیمگیری در مورد یارانه حاملهای
انرژی به انجام نرسد و موضوع پرداخت انواع یارانهها نقدی نیز همچنان
بدون تغییر باقی بماند .از ســوی دیگر طی سه سال و نیم گذشته اندازه
دولت به هیچ عنوان کوچک نشد و فضای رقابتی در اقتصاد ایران شکل
نگرفت .از آن مهمتر اینکه بوروکراســیهای زائد هم از دل اقتصاد ایران
بیرون نرفت و همچنان فضا مانند سابق باقی ماندهاست .البته در اثر ایندو
موضوع ،فساد هم کماکان در اقتصاد ایران خودنمایی میکند .همه این
موضوعاتی که به آنها اشاره شد در توان تصمیمگیری دولت بود و جسارت
در عمل و دقت در اتخاذ روشها میتوانست برای رفع آنها موثر باشد.
به هر حال امروز برای نقد عملکرد دولت باید انصاف را در نظر داشت.
دولت طی ســه سال و نیم گذشته اقدامات مؤثری انجام داده که منجر
به بروز انقالب در اقتصاد ایران نشــده ولی حداقل از انفجار این اقتصاد
جلوگیری کردهاســت .بخشخصوصی اعتقاد دارد که حفظ آرامش و
تحلیل برمبنای نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید از این مدار
منصفانه خارج شد.

خربنامه
استعفای رئیس اتاق ایران

ی ناپذیر از اتاق ایران رفت
رئیس خستگ 
محســن جاللپور رئیس اتاق ایران بــه دلیل ناراحتی
قلبی و فشار کاری از سمت خود استعفاء داد .جاللپور طی
مدت حضورش در اتاق ایران نقش موثری درتوســعه روابط
بخشخصوصی در مقطع حساس پسابرجام برعهده داشت.
او تالش کرد با توســعه ارتباطی کارآمد میان دولت و بخش
خصوصی زمینههایی را برای تغییر شــرایط حاکم برفضای
کســب و کار ایجاد کند .جاللپور به دلیل فشارکاری باال و
مســافرتهای پی درپی دچار بیماری شــدهبود و برهمین

اســاس نیز تصمیم گرفت از ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق
کرمان کنارهگیری کند .رئیس سابق اتاق ایران پس از استعفاء
اقدام به انتشار متنی در صفحه شخصی تلگرام خود کرد و به
گمانهزنیها در مورد دلیل خــروج ناگهانی اش از اتاق ایران
پایان داد .طی مدت زمانی که جاللپور در بستر بیماری بود،
بخشخصوصی ایران و بخصوص هیات رئیســه اتاق ایران به
تقدیر از زحمــات او پرداختند و حتی عالمیرمحمدصادقی
او را یکی از برترین مدیران اتاق طی  4دهه گذشــته خواند.

ماهنامهآینده نگر برای محســن جاللپور آرزوی ســامتی
میکند و امیدوار اســت با بهبود وضعیت جسمی این مدیر
موفق ،او بازهم به عرصه فعالیت در بخشخصوصی بازگردد.

افزایش 44درصدی پرداخت تسهیالت بانکی

متفرقه  0.04درصد

در چهار ماه ابتدایی امسال رقم خورد

رصد
 6.4د

پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و
معدن در ســه ماهه سال جاري معادل  25هزار و 220
میلیارد تومان بوده اســت که حاکی از تخصیص 39.9
درصد از منابع تخصیصيافته به سرمایه در گردش تمام
بخشهای اقتصادی اســت .از  28هزار و  440ميليارد
تومان تســهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن
معــادل  88.7درصد آن در تامين ســرمايه در گردش
پرداخت شــده که بيانگر توجه و اولويتدهي به تامين
منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري است.

صنعت و معدن
 30.4درصد

خدمات
 42.6درصد

مس
 .7کن
 7د وس
رص احت
د مان

تســهیالت پرداختی بانکها طی ســه ماهه سال
 1395به بخشهای اقتصادی مبلــغ  93هزار و 400
میلیارد تومان اســت که در مقایسه با دوره مشابه سال
قبل معادل  44.1درصد افزايش داشــته اســت .سهم
تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام
بخشهای اقتصادی طی سه ماهه سال جاري  63هزار
و  280میلیارد تومان معادل  67.8درصد کل تسهیالت
پرداختی اســت و در مقایســه با دوره مشابه سال قبل
معادل  44درصد افزايش داشته است .سهم تسهیالت

رزی
کشاو

بانکها چه میکنند؟

سهم بخشهای مختلف اقتصاد از تسهیالت بانکی در بهار امسال

تورم منفی برای تولیدات صنعتی

بهترین عملکرد تجارت خارجی در  2سال اخیر

تورم باالخره منفی شد

آمارهای گمرک از تجارت ایران در چهار ماه نخست امسال نشان ميدهد که بهترین عملکرد
تجارت خارجی طی دو سال گذشته رقم خورده است .بر این اساس صادرات غیرنفتی کشور در
چهار ماهه نخست با  21درصد افزایش در همسنجی با پارسال به بیش از  16میلیارد دالر رسید
و با رشد  4میلیارد دالری تراز تجاری بهترین عملکرد تجارت خارجی در سالهای اخیر ثبت
شد .بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران ،در چهار ماهه نخست امسال  41میلیون
و  161هزار تن کاال به ارزش  16میلیارد و  308میلیون دالر به خارج از کشور صادر شد که در
همسنجی با پارسال از نظر وزن  36.37درصد و از لحاظ ارزش  21.11درصد افزایش داشت.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار سال  ۱۳۹۵به عدد  ۱۹۳.۳رسیده
است که تورم ساالنه منفی  ۰.۵درصدی را نشان میدهد .طبق اعالم مرکز آمار ایران ،تورم
تولیدات صنعتی در فصل بهار  ۱۳۹۵نسبت به فصل گذشته یعنی زمستان  94معادل 2
درصد ثبت شده است .نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت در بهار سال
 95نسبت به بهار سال  94معادل  ۰.۴درصد بوده است .رشته فعالیت «تولید محصوالت
اولیه آهن و فوالد» با  6درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش
شاخص این بخش داشته است.

۱۳۹۵/05/۱۳

تصویب ساختار قراردادهای نفتی

هیئت وزیران در جلسهای
به ریاست حسن روحانی،
رئیسجمهوری ،به بررسی
پیشنهادهای وزارت نفت
درخصوص «اصالح تصویبنامه
شرایط عمومی ،ساختار و الگوی
قراردادهای باالدستی نفت و
گاز» و نیز «نحوه نظارت بر انعقاد
قراردادهای نفتی» پرداخت و
آن را به تصوب رساند.

۱۳۹۵/05/۱۳

قرارداد با آلمان براي تولید موتور
خودرو

۱۳۹۵ /05/12

دستگیریبدهکاربزرگبانکی

95/05/10

ورود بانکها به خريد و فروش ارز به نرخ بازار

۱۳۹۵/05/۹

صدور مجوز پرواز
هواپیماهایآمریکایی
به ایران

بانک مرکزي دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد
یکی از بزرگترین
صنعت خودرو جهان به سمت
و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانکهاي عامل ابالغ
بدهکاران بانکی با رقم
دفتر کنترل داراییهای
استفاده از موتورهای سه سیلندر
کرد .این دستورالعمل درصدد است عملیات
بدهی بالغ بر 1500
خارجی وزارت
توربوشارژ با قدرت بیشتر
ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی
میلیارد ریال دستگیر
خزانهداری آمریکا
همزمان با مصرف سوخت و میزان
هدایت و ریسک عملیاتی فعاالن اقتصادی را
شد .به گفته مدیرعامل
مجوز پرواز هواپیماهای
آالیندگی کمتر حرکت کرده است.
بانک سپه این بدهکار
کاهش دهد .بر اساس اين بخشنامه بانکها
ساخت آمریکا به ایران
با این رویکرد ایرانخودرو و
بانکی که بخش عمده
ميتوانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات
و توقف موقتی را صادر
شرکت ماهله آلمان قرارداد
غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي
وجوه مذکور را به نحو
کرد .آمریکا در این
طراحی و تولید خانوادهای از
به کشور از طريق نمايندگيهاي ديپلماتيک مقيم
نامشروع تحصیل کرده
مجوز  10شرط نیز در
موتورهای سهسیلندر را امضا
ايران و سرمايهگذاران خارجي را به نرخ آزاد
از سال  ۱۳۸۶تاکنون
نظر گرفته است.
کردند.
خريداري کنند.
متواری بود
آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهویک ،شهریور 1395

5

در این بخش ،آمار و
اطالعات و اخبار یک ماه
گذشته در اتاق تهران و
دنیا گزارش میشود.

اعالنـات
اعالنـات

سازمانهایجهانی

افزایش 60درصدی انتشار کربن

کاهش رشد اقتصاد جهان در سال 2016

میزان کربنی که در ازای هر نفر از سال  1960تاکنون وارد جو زمین شده 60 ،درصد
افزایش یافتهاست .دیاکسید کربن اصلیترین عامل گرمایش زمین به شمار میآید .بر
اساس گزارش بانک جهانی ،چند نفر از رهبران جهان به همراه رئیس بانک جهانی در ماه
جوالی دور هم جمع شدند و درمورد افزایش قیمت کربنی که کشورها و شرکتها وارد جو
زمین میکنند ،مذاکره کردند .به باور این رهبران ،کشورها و شرکتهایی که کربن را وارد
جو زمین میکنند باید بهای آن را بپردازند .از نظر آنها ،این قیمتگذاری میتواند انگیزهای
جایگزین کربن روی بیاورند .بررسیها نشان میدهد در
برای آنها باشد تا به راهکارهای
ِ
حال حاضر دیاکسید کربن سهم 80درصدی در گازهای گلخانهای جهان دارد اما تنها
12درصد از این انتشاراتِ کربنی تحت پوشش قیمتی قرار گرفتهاست .قرار است تا سال
یَشود ،قیمتگذاری بشود.
 2020حدود  25درصد از کربنی که به جو زمین وارد م 

صندوق بینالمللی پول در ماه جوالی جدیدترین گزارش خود را در مورد پیشبینی اقتصاد
جهان منتشر کرد .بررسیهای «آیندهنگر» از این گزارش نشان میدهد اقتصاد جهان در سال
 2016نسبت به سال  2015رشد کمتری خواهد داشت .البته این سازمان در پیشبینیهای
قبلی خود رشــد بهتری را برای اقتصاد جهان متصور شده بود اما به دنبال خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا ،این سازمان نیز در برآوردهای خود تجدیدنظر کرد .دلیل اصلی تأثیر برگزیت بر
اقتصاد جهان این است که این اقدام بریتانیاییها به صورت کلی فرآیند جهانی شدن را در دنیا
زیر سؤال برد .رشد اقتصادی در اکثر کشورهای توسعهیافته ناامیدکننده است و در کشورهای
در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز بسیار ضعیفتر از حد انتظار است .نتیجه انتخابات
بریتانیا همه را شوکه کرد و خطراتی را برای آینده بازار ایجاد کرد .در حال حاضر نوعی ابهام و
عدم اطمینان در بازارهای جهانی وجود دارد که به اقتصاد جهان لطمه وارد میکند.

افزایش 60درصدی میزان انتشار کربن در ازای هر نفر نسبت به سال 1960

واقعی تولید ناخالص داخلی)
ِ
پیشبینی رشد اقتصادی جهان (نرخ رشد

تنها 12درصد از کربن تولیدی ،پولی است

روزهای تلخ اقتصاد جهان در پیش است

انتشار دیاکسید کربن در سرتاسر جهان (در ازای هر نفر)
5
4
3

سناریوهای پیشبینی

4

پیش از خروج بریتانیا
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سود ناچی ِز تکنولوژی اطالعات

مشعل المپیک در دستانِ «بان»

دسترسی به سوخت اولین نیاز پناهندگان است

رتبه  92ایران در زمینه تکنولوژی اطالعات

بانکیمون دبیرکل ســازمان ملل صبح روز پنجم
آگوســت در شــهر ریودوژانیرو مشــعل المپیک را به
دست گرفت .به گزارش «آیندهنگر» او از یونان خودش
را به المپیک رساند .او ورزشــکاران و هودارانشان را به
ادامه ورزش تشــویق کرد و گفت« :مسابقات المپیک
و پارالمپیــک در حقیقت نوعی تکریم و گرامیداشــت
انسانیت است ».او تأکید کرد که این مسابقات میتواند
به پیشبرد برابری و احترام در جهان کمک کند .دبیرکل
سازمان ملل حدود 100متر با لباسهای ورزشی با مشغل
تاریخی المپیک دوید و ســپس آن را به هندبالیســت
15سالهای داد .ســازمان ملل به بازیهای المپیک به
چشــم محلی برای برقراری صلح بیشتر نگاه میکند و
به همین خاطر بانکیمون به عنوان اصلیترین مقام این
سازمان ،سفر به برزیل و در دست گرفتن مشعل آن را
در برنامههای خود قرار دادهاست .او در این برنامه تأکید
کردهاست که سازمان ملل تمامی تالش خود را میکند
تا از طریق ورزش به صلح جهانی دست پیدا کند.

بیش از 65میلیون نفر تا پایان سال  2015به دالیل
مختلف از جمله جنگ و خشــونت علیه بشــریت به
دیگر کشــورهای جهان پناه برده و در چادرها زندگی
کردهاند .بررســیهای «آیندهنگر» از گزارشهای فائو
نشان میدهد دسترسی به سوخت برای آشپزی و دیگر
موارد از جمله نخستین نیازهای این پناهندگان است.
گاهی این افراد باعث آسیب ديدن جنگلها میشوند
و مسائل زیســتمحیطی را تحت فشار قرار میدهند.
اگر این مسئله از سوی کشورها و نهادهای بینالمللی
مدیریت نشــود میتواند به نــزاع و درگیری بینجامد.
فائو در کتابچهای به این مســئله پرداخته و راهکاری
ارائه کردهاســت تا افراد مهاجر و آواره بتوانند به کمک
آن بــدون ایجاد تنش در جامعه خود ،غذای مورد نیاز
خود را بپزنــد .این مطالعه در حقیقــت آغازی برای
یک سلســله مطالعات از سوی فائو برای حل برخی از
مشکالت پناهندگان خواهد بود .این سازمان سعی دارد
کاربردیترین راهکارها را در مطالعات خود ارائه بدهد.

فنالند ،سوئیس ،سوئد ،سنگاپور ،هلند و امریکا جهان
را بــا تولید و بهــرهوری اقتصادی از ســرمایهگذاری در
فناوری اطالعات و ارتباطات به پیش میبرند .بر اســاس
گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از مجمع جهانی اقتصاد،
این کشورها بهترین وضعیت را از نظر آمادگی شبکهای
داشــتهاند .تأثیر اقتصا ِد فناوری اطالعات و ارتباطات در
این کشورها به طور میانگین  33درصد باالتر از متوسطِ
اقتصادهای پیشرفته بودهاست .محیط مناسب حمایتی،
قانونگذاری و ایجاد زیرســاختهای مناســب از جمله
عواملی بوده که باعث پیشــرفت این کشورها شدهاست.
مجمــع جهانی اقتصاد هر ســال گزارشــی از وضعیت
تکنولــوژی در جهان ارائه میدهد و کشــورها را از نظر
شاخص آمادگی شبکهای بررسی میکند .ایران در میان
139کشوری که مورد بررسی قرار گرفتهاند ،رتبه  92را
به دست آوردهاست .این رتبه وضعیت نامطلوب ایران را
در این زمینه نشان میدهد .به این ترتیب تأثیر اقتصادیِ
تکنولوژی اطالعات در ایران بسیار پایین است.
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دبیرکل جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) آغاز به کار کرد.
محمد بارکیندو از نیجریه باالخره پس از عبداهلل البدری از لیبی به دبیرکلی اوپک
رسید .او در نشست  169اوپک به عنوان دبیرکل این سازمان انتخاب شد

بازارهایجهانی

خنثی

سرمایهگذاران به دنبال سودهای کالن

ریسک پذیری

شاخص ترس و ریسکپذیری به  86رسید

پایگاه خبری -تحلیلی سیانان مانی هر روز شاخصی را بررسی میکند که «ترس و ریسکپذیری» نام دارد .این شاخص در حقیقت به بررسی
وضعیت هیجان سرمایهگذاران در بازار میپردازد .طبق بررسیهای «آیندهنگر» هرچه عددی که این شاخص نشان میدهد کمتر باشد بیشتر در
محدود ترس قرار میگیرد .سرمایهگذاران در این وضعیت از جاری کردن پول و سرمایه خود در بازار میترسند .اما هرچه عدد به سمت  50میل
میکند بازار به سمت وضعیت خنثی نزدیک میشود .در روز  18مرداد این شاخص عدد  86را نشان میدهد که به معنای حداکثر ریسکپذیری
است .وقتی بازار در این وضعیت قرار میگیرد چراغ برای سرمایهگذاری سبز میشود و سرمایهگذاران بدون نگرانی ریسک میکنند .آنها سرمایه خود
را روانه بازار میکنند تا سودهایی را به دست بیاورند .در حال حاضر بازار چند هفتهای است که به صورت مستمر در وضعیت ریسکپذیری قرار دارد.

قیمت طالی سیاه در 5سال گذشته به کجا رسید؟
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حداکثر ریسکپذیری

مروری بر قیمت نفت خام از ژانویه  2011تا جوالی 2016

پیشبینی روند نزولی برای آینده نفت

قیمت نفت در پنج ســال گذشته پستیها و بلندیهای بســیاری را پشت سر گذاشتهاست.
بررسیهای «آیندهنگر» از وضعیت بازار نفت در این مدت نشان میدهد امسال بدترین سال برای
طالی سیاه بودهاست .نفت که تا تابستان سال  2014باالی  100دالر در ازای هر بشکه در بازارهای
جهانی معامله میشد ،در حال حاضر زیر  50دالر در ازای هر بشکه قیمت دارد .اواخر سال 2015
و اوایل ســال  2016بود که قیمت نفت به زیر  30دالر در ازای هر بشکه سقوط کرد .اکنون نفت
50دالری به مرزی روانی تبدیل شدهاست .بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر نفت از مرز  50دالر
بگــذرد ،از مرز  60دالر هم عبور خواهد کرد .در حال حاضر (نیمه مرداد) نفت برنت حوزه دریای
شــمال که قیمت 50دالری را هم تجربه کرده بود با قیمتی حدود  42دالر در ازای هر بشــکه در
بازارهای جهانی معامله شدهاست .البته در تیرماه نفت دوباره به حدود  38دالر در ازای هر بشکه نیز
رسید .سبد نفتی اوپک نیز کاهش قیمت شدیدی را تجربه کردهاست.
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سقوط آزاد قیمت مس

رشد 13درصدی قیمت نقره

 7هفته شیرین

طوفان عرضه بالی جان بازار مس میشود

فلزات گرانبها گرانبهاتر شدند

شمار چاههای نفتی امریکایی افزایش یافت

گلدمنســاکس اخیرا ً در گزارشی هشدار داده که
طوفــان عرضه میتواند زلزلهای در این بازار به پا کند.
بررســیهای «آیندهنگر» نشان میدهد امکان سقوط
قیمــت مس به 4هــزار دالر نیز بــرای  12ماه آینده
وجــود دارد .دلیل این ماجرا نیز بــه افزایش فعالیت
معدنکاران بازمیگردد .هرچه میزان عرضه باال میرود
طبق قانون ساده بازار ،قیمت نیز ریزش میکند .البته
دلیل افزایش فعالیت معدنکاران ،کاهش هزینه تولید
نیز هست .کاهش قیمتی که گلدمنساکس پیشبینی
کرده معــادل  17درصد خواهد بود .البته پیش از این
برآوردهایــی در مورد افزایش تقاضا برای مس صورت
گرفته بود کــه ارزش آن را باال برده بــود .به گزارش
بلومبرگ ،در حال حاضر افزایش عرضه مانند دیواری
مقابل افزایش قیمت مس ایستادهاست .این فلز پیش از
این نیز سقوط قیمت بسیار شدیدی را تجربه کردهاست.
به این ترتیب در حال حاضر نیز ســقوط 17درصدی
قیمت مس بعید نخواهد بود.

بانک جهانی در ابتدای مرداد گزارشــی را در مورد قیمت
کاالها در ســهماهه دوم سال  2016منتشر کرد .بررسیهای
پایــگاه خبری اتــاق ایــران از این گزارش نشــان میدهد
قیمت فلزات گرانبها در ایــن زمان به خاطر تقاضای باالی
ســرمایهگذاری ،ضعف دالر و امنیت خرید  8درصد رشــد
کردهاســت .بر اساس این گزارش ،قیمت نقره بیشتر از سایر
فلزات رشــد کردهاست .رشــد قیمت نقره برابر با  13درصد
بودهاست .به دنبال آن نیز پالتین قرار دارد که رشد 10درصدی
را تجربه کردهاست .قیمت طال نیز با رشد 7درصدی به باالتر
از  1350دالر در هر اون رسیدهاســت .بخشی از این ماجرا از
عدم تصمیمگیری فدرال رزرو امریکا در مورد افزایش نرخ بهره
حاصل شدهاســت .خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز در این
ماجرا بیتأثیر نبودهاست .قیمت نقره به دلیل تقاضای شدید
برای سرمایهگذاری ،افزایش 13درصدی را تجربه کردهاست.
قیمــت طال نیز  7درصد افزایش داشتهاســت .پیشبینیها
حاکی از آن اســت که در حال حاضر روند به همین شــکل
ادامه خواهد یافت.

آخرین شمارش تعداد چاههای نفتی امریکا در مردادماه
نشان میدهد تعداد آنها در  7هفته گذشته افزایش یافتهاست.
بررسیهای «آیندهنگر» از گزارش والاستریت ژورنال نشان
میدهد تعداد چاههای نفتی امریکا در نیمه مردادماه به 381
حلقه چاه فعال رسیدهاســت .موسســه بیکر هیوز که تعداد
چاههای نفتی در امریکا را به صورت هفتگی رصد میکند در
گزارشی اعالم کرده این افزایش برای هفتمین هفته متوالی
صورت گرفتهاست .تعداد چاههای نفتی فعال در ایاالت متحده
امریکا در حقیقت میتواند وضعیت صنعت نفت در این کشور
را نشــان بدهد .تعداد این چاهها در اکتبر  2014به اوج خود
که  1609حلقه بود ،رسید .کاهش قیمت نفت حفاران نفتی
امریکایی را تحت فشــار قرار داد و باعث شد تعداد چاههای
فعــال نیز کاهش پیدا کند .البته تعداد چاههای گازی امریکا
نیز کاهش یافتهاســت .ورود قیمت نفت به بازار خرســی و
روند نزولی آن بیشترین تأثیر را روی چاههای نفتی امریکایی
میگذارد و باعث کاهش تعداد آنها میشود .این مسئله تولید
نفت امریکا را نیز تحتالشعاع خود قرار میدهد.
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اعالنـات

شرق

غروب اقتصاد سرزمین فراعنه
برنامههای اقتصادی السیسی شکست خورد

عبدالفتاح السیسی در برنامه فعلی خود برای اقتصاد مصر نقشههای بسیاری دارد اما به نظر میرسد
چندان موفق نباشد .اکونومیست در گزارشی به اقتصاد مصر و جهان عرب بعد از بهار عربی پرداختهاست.
بر اساس این گزارش ،دلیل عدم موفقیت کشورهای عربی بهویژه مصر در زمینه اقتصاد این است که به
جوانان به چشم تهدید نگاه میکنند .این در حالی است که تمام کشورهای توسعهیافته ،جوانان را نیرویی
برای دست یافتن به حداکثر رشد اقتصادی میدانند .بررسیهای «آیندهنگر» از اقتصاد مصر نشان میدهد
تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال  2015حدود  3.80درصد بودهاست .متوسط رشد اقتصادی
مصر در فاصله سالهای  1992تا  2015حدود  3.81درصد بودهاست .بیشترین رشد اقتصادی این کشور
مربوط به سال  2008بوده و میزان آن نیز  7.30درصد بودهاست .این کشور در سال  2011رشد منفی
4.30درصدی را تجربه کردهاست .حال باید دید این کشور میتواند خود را از رکود اقتصادی نجات بدهد.

فرودگاه هندی الگوی خارجیها میشود

نابودی 75درصد از رشد اقتصادی سوریه در جنگ

مدیــر فرودگاهي بینالمللی در جنوب هند تصمیم گرفتــه به کمک انرژیهای نو مقابل
المللی کوچین در
قبضهای کمرشکن برق بایســتد .جوزه توماس مدیر اجرایی فرودگاه بین ِ
هند در گفتوگو با ســیانان مانی گفتهاست« :ما سعی داریم استفاده از تجهیزات برقی را به
حداقل برسانیم و از انرژی خورشید برای تأمین
برق مورد نیاز خود استفاده کنیم ».مسئول این
فرودگاه سال گذشته ( )2015از شرکت آلمانی
بوش درخواســت کرده پنل خورشیدی بسیار
بزرگی را در زمینهای بایر و بالاستفاده اطراف
این فرودگاه قرار بدهد .باالخره این پروژه اجرایی
شده و در حال حاضر کوچین نخستین فرودگاه
بینالمللی در جهان است که برق مورد نیاز خود را به طور کامل از طریق انرژیهای خورشیدی
به دست میآورد .کوچین هفتمین فرودگاه پررفتوآمد و شلوغ هند است .از آنجا که هند از انرژی
خورشیدی به میزان زیادی برخوردار است میتواند با استفاده از آن راه خود را به سوی توسعه
پایدار هموار کند .این فرودگاه الگویی برای دیگر فرودگاهها در هند و دیگر نقاط جهان خواهد بود.

ســقوط اقتصاد سوریه از ســقوط آلمان پس از جنگ جهانی دوم بدتر بود .این نتایج
جدیدترین گزارش کوارتز از اقتصاد سوریه است .بر اساس بررسیهای «آیندهنگر» تاکنون
بیش از 250هزار نفر جان خود را در جنگ داخلی سوریه از دست دادهاند .بیش از 5میلیون
نفر فرار کردهاند و حدود 6میلیــون و 500هزار نفر
نیز داخل مرزهای ســوریه آواره شدهاند .برآوردهای
صنــدوق بینالمللی پول نشــان میدهد حدود 75
درصد از اقتصاد ســوریه در فاصله سالهای 2010
تا  2015ویران شدهاست .تولید ناخالص داخلی این
کشــور از 60میلیارد دالر در ســال  2010به حدود
14میلیارد دالر در سال  2015رسیدهاست .البته همه
اطالعاتی که در حال حاضر در مورد اقتصاد ســوریه وجود دارد ،بر اساس برخی دادههای
بسیار محدود است .اقتصاد آلمان و ژاپن نیز در زمان جنگ جهانی دوم با آسیبهای جدیِ
بسیاری مواجه شد اما مطالعات نشان میدهد آسیبی که به اقتصاد سوریه وارد شد بسیار
بیش از اینهاست.

نگرانی چشمبادامیها از بدهیهای دولت

اقتصاد سعودیها در آستانه سقوط

صادرات و واردات چین در ماه جوالي بیش از حد انتظار ســقوط کردهاست .به گزارش
«آیندهنگر» به نقل از سیانبیسی ،نگرانیها در زمینه چشمانداز اقتصادی چین دوباره به
اوج رسیدهاســت .صادرات چین در ماه جوالی نسبت به سال گذشته  4.4درصد کاهش
یافت .میزان واردات نیز بر اساس دالر امریکا حدود  12.5درصد کاهش یافتهاست .این ارقام
باعث شده اقتصاد چشمبادامیها دوباره در کانون توجه جهان قرار
بگیرد .اقتصاد این کشور در سال  2015به کمترین میزان رشد
خود در  25سال گذشته رسید .همزمان با کاهش مصرف در
چین ،رشد اقتصادی در چین نیز به حداقل رسیدهاست .در این
بین نگرانیهایی در مورد بدهیهای دولتی ایجاد شدهاست .البته
برخی از تحلیلگران اقتصادی رویترز تأکید کردهاند که چین با
وجود تجربه کاهش رشد اقتصادی ،وضعیت نسبتاً باثباتی
را سپری میکند .واقعیت این است که همه میدانند
رشــد اقتصادی چین کاهش یافته اما کسی در مورد
سرعت آن نمیتواند با قاطعیت نظر بدهد.

عربستان سعودی چقدر تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و ریاضتهای اقتصادی دولت
قرار گرفتهاست؟ این پرسشی است که این روزها در مورد اقتصاد عربستان سعودی مطرح
میشــود .بررسیهای «آیندهنگر» از گزارش فوربز در این زمینه نشان میدهد ارائه نظری
قاطع در این زمینه قدری دشــوار است .واقعیت این
است که مشکالت در نظام پادشاهی عربستان در حال
افزایش است .بانک مرکزی ســعودیها اعالم کرده
میزان برداشــت از عابربانکها امسال نسبتاً کاهش
یافتهاست .در این بین تولید ناخالص داخلی این کشور
در حال کاهش است .پیشبینی فوربز این است که
امسال اقتصاد عربستان ســعودی حدود يك درصد
رشد داشته باشد .البته برخی دیگر از تحلیلگران ادعا میکنند رشد اقتصادی بسیار کمتر
از این خواهد بود .اقتصاد این کشــور درگیریهای بسیاری در بخشهای مختلف دارد .اما
مهمترین مشکل بدون شک کاهش قیمت نفت است .کاهش درآمدهای نفتی باعث شده
این کشور به تنوعبخشی اقتصاد خود فکر کند و راهحلی برای آن بیابد.
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المپیک تابستانه ریو باالخره برگزار شد .در حالیکه تصور میشد ریو نیز مانند توکیو یا سئول از برگزاری المپیک
به عنوان سکوی پرش استفاده کند ،المپیک تنها دردی به دردهای برزیل اضافه کرد .اکثر کشورهای در حال توسعه
به کمک المپیک به رشد اقتصادی بیشتری دست پیدا میکنند اما در مورد برزیل قضیه کام ً
ال برعکس بود.

غرب

بریتانیاییها ،سوئدیها را غمگین کردند

رشد غول اقتصادی جهان در  70سال گذشته

بریتانیاییها با تصمیم خود برای خروج از اتحادیه اکثر مردم اروپا را نگران و ناراحت کردند .در
این بین سوئدیها از همه بیشتر ناراحت هستند .بررسیهای «آیندهنگر» از گزارش فایننشالتایمز
نشان میدهد از میان  16کشوری که مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفتهاند ،سوئدیها بیشتر
از بقیه در مورد تصمیم بریتانیاییها ناراحت هستند .اما در فرانسه تنها  25درصد از پاسخگویان
در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز ناراحتی کردند .تحلیلگر فایننشالتایمز از این بررسی
اینطور نتیجهگیری کردهاست که فرانسویها نیز تمایل زیادی به خروج از اتحادیه اروپا دارند و به
اين ترتیب میتوان انتظار فرگزیت را برای آینده داشت .به نظر میرسد بریتانیا در را به روی دیگر
کشورها برای خروج از اتحادیه اروپا باز کردهاست .مردم روسیه کمترین نگرانی را در میان اروپاییها
داشتند .بر اساس بررسیهای افتی تنها  6درصد از پاسخگویان روس بابت خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا ابراز نگرانی و ناراحتی کردهاند .اکثر مردم روسیه معتقدند بریتانیاییها حرکت درستي انجام
دادند .آلمانیها نیز در میانه قرار داشتهاند اما تقریبا اکثر آنها ابراز ناراحتی از این بابت نکردهاند.

اقتصاد امریکا نســبت به دیگر کشــورها روزهای باثباتتری را سپری میکند .بررسیهای
«آیندهنگر» نشــان میدهد اقتصاد این کشور در سهماهه دوم سال  2016رشد 1.2درصدی را
تجربه کردهاست .در سهماهه نخست این سال رشد اقتصادی امریکا  0.8درصد بود .رشد اقتصادی
در سهماهه دوم نشاندهنده مشارکت مصرفکننده در مسائل اقتصادی است .در کنار آن صادرات
امریکا نیز وضعیت روبهبهبودی داشتهاست .البته میزان واردات امریکا در محاسبه تولید ناخالص
داخلی ،کاهش یافتهاست .متوسط رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در فاصله سالهای 1947
تا  2016حدود  3.22درصد بودهاست .این کشور در سال  1950رشد اقتصادی 16.90درصدی
را تجربه کردهاست که باالترین میزان رشد اقتصادی آن در تاریخ بودهاست .البته رشد اقتصادی
امریکا در سال  1958به منفی 10درصد رسیدهاست که وضعیتی بسیار خاص و متفاوت بوده
و قابل بررســی است .رشــد اقتصادی امریکا هرچند نسبت به سهماهه نخست امسال افزایش
داشتهاست اما نسبت به سال گذشته کاهش بسیاری داشتهاست.

تعداد کسانی که از تصمیم بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه اروپا ناراحت هستند

نرخ تولید ناخالص داخلی امریکا

تنها 25درصد از فرانسویها از برگزیت نگران شدند
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ثبات در اقتصادی که بر مدار
ساعت و شکالت میچرخد

روزهای روشن اقتصاد پیش
یها
روی فرانسو 

سرمایهگذارانلهستانی
ساند
دلواپ 

اقتصاد سوئیس یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان
اســت .سیاســت این کشــور بر تأمین حداکثر امنیت و
ثبات در درازمدت قرار گرفتهاست .این کشور موفق شده
با ســرمایهگذاریِ خارجی مستمر ،استقالل ویژهای برای
اقتصاد خود ایجاد کند .این کشــور بسیار کوچک است و
نیروی کار حرفهای آن بســیار زیاد است به همین خاطر
صنعت و تجارت حرف اول را در اقتصاد این کشور میزند.
سوئیس جزو موفقترین کشورها در زمینه افزایش درآمد
سرانه است .بر اساس شاخص ابداعات سال  ،2015اقتصاد
سوئیس رتبه اول را در جهان داشتهاست .بررسیهای پایگاه
خبری اتاق ایران نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی
این کشور در سال  2014معادل  1.8درصد بودهاست .نرخ
تورم نیز در این کشــور منفی  0.01درصد است .در سال
 2012حدود  9.1درصد از مردم ســوئیس زیر خط فقر
زندگی کردهاند .این کشور جزو مهمترین صادرکنندگان
ســاعت در جهان است و بخش مهمی از اقتصاد خود را با
ساعت و شکالت اداره میکند.

اقتصاد فرانســه دوباره در مسیر رشد قرار گرفتهاست.
به گزارش «آیندهنگر» به نقل از بلومبرگ ،بانک مرکزی
فرانســه اعالم کرده اقتصاد این کشور از سهماهه چهارم
سال  2016دوباره در مسیر پیشرفت قرار خواهد گرفت .بر
اساس این پیشبینیها ،تولید ناخالص داخلی این کشور
 0.3درصد افزایش خواهد یافت .البته از نظر تحلیلگران
ایــن پیشبینی تا حدود زیادی خوشبینانه اســت .این
تحلیلگران رشــد 0.2درصدی را برای اقتصاد فرانسه در
نظر گرفتهاند .این کشــور مدتی است که درگیر حمالت
تروریستی شده و به همین خاطر اقتصاد آن تحت تأثیر
قرار گرفتهاست .اما طبق برآوردهای بانک مرکزی فرانسه،
تولیدکنندگان دوباره در این کشور امیدوار شدهاند و به این
ترتیب اقتصاد این کشــور بهزودی از رکود نجات خواهد
یافت .در کنار آن ،بخش خدمات نیز روند رو به بهبودی
داشته که باعث شده کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده
اقتصادی فرانسه امیدوار باشند .دولت اوالند نیز برنامههای
اقتصادی جدیدی را در دست دارد.

لهســتان یکی از کشورهای اروپایی است که موفق
شده بدون ســر و صدای زیادی اقتصاد خود را توسعه
ببخشد .این کشــور با 38میلیون جمعیت ،نرخ رشد
اقتصادی 0.6درصدی را در ســهماهه سوم سال 2016
تجربه میکند .بررســیهای «آیندهنگر» از اقتصاد این
کشور نشان میدهد رشد در این کشور در سال 2017
با اندکی افزايش به  0.7درصد خواهد رسید .نرخ بیکاری
در حال حاضر در لهستان  8.7درصد است اما برآوردها
نشــان میدهد این نرخ تا سال  2020به کمتر از 6.5
درصد خواهد رسید .نرخ تورم نیز در این کشور منفی
است اما برآوردها نشان میدهد این نرخ در لهستان در
حال افزایش است و تا سال  2020به  2.1درصد خواهد
رسید .هرچه حجم ســرمایهگذاریها در اتحادیه اروپا
تحت فشار قرار بگیرد اقتصاد لهستان نیز تحتالشعاع
آن قرار خواهد گرفت .دولت لهســتان سعی دارد این
اثرات را به حداقل برساند اما اکثر سرمایهگذاران در این
کشور نسبت به این شرایط نگران هستند.
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صفحات آنالیز تالش میکند اطالعاتی دقیق و آماری
از شاخصهای تاثیرگذار در زندگی طبقات مختلف
اجتماعی ارائه دهد تا صاحبان کسبوکار به تحلیل
دقیقی از وضعیت نیروهای کار دست پیدا کنند

آنـالیــز
اعالنـات

بازار سهام ،جلوتر از بازار پول

میانگین بازدهی بورس در یک سال گذشته بیشتر از سود سپردههای بانکی بوده است

1714

بازار ســرمایه در ماههای گذشته از
اجرای برجام ،روندی سینوســی را
محمد عدلی
پشت سر گذاشته است .جهت حرکت
خبرنگار
نمودار بورس در ماه پنجم ســال به
سمت باال بود و امیدواریها برای تداوم رونق در بازار سهام افزایش
یافت .شاخص کل بورس تهران پس از آغاز اجرای برجام در ماه دهم
سال و لغو تحریمها روندی صعودی را در پیش گرفت اما در آغاز سال
جاری این رویه معکوس شد و شاخص بورس در مسیر کاهش قرار
گرفت .ابتدای تیرماه اما بار دیگر زمان تغییر مسیر نمودار شاخص
بورس در ســال جاری بود .از ابتدای تابستان افزایش شاخص کل
بورس از سر گرفته شد و این روند در نیمه ابتدایی مردادماه با سرعت
باالیی پیش رفت .عملکرد بورس در ماه پنجم سال به گونهای پیش
رفت که تا روز هفدهم این ماه شاخص رنگ قرمز را به خود ندید.
شــاخص کل بورس در زمان اجرای برجام در محدوده  65هزار
واحد قرار داشــت .در این مدت اوج شاخص بورس در  14فروردین
سال جاری رقم خورد و به بیش از  81هزار واحد رسید .پایینترین
میزان شــاخص در سال جاری نیز  31خرداد رقم خورد و شاخص
بر روی  72هزار واحد فرود آمد .افزایش شاخص در تابستان موجب
شد تا در میانه مردادماه به بیش از  78هزار واحد برسد .شاخص کل
بورس تالش میکند تا به اوج تاریخی خود یعنی  89هزار واحد که
نیمه دی ماه سال  92ثبت شده است ،برسد .هرچند این سقف دیگر
تجربه نشد اما در دوره زمانی ابتدای سال  94تا میانه مردادماه سال

میلیارد تومان

میزان سرمایهگذاری
افراد حقیقي در بورس
طی سال 94

20
درصد

میانگینبازدهی
بورس از ابتدای سال
 94تا نیمه مرداد 95

سهم صنایع از ارزش معامالت بورس در سال 94
سایر صنایع
7.3
خودرو ساخت قطعات
20.68

ساخت محصوالت فلزی
3.08
خدمات فنی و مهندسی
3.16

عرضه برق ،گاز
بخار و آب گرم
7.43
فلزات اساسی
8.39
محصوالت شیمیایی
12.33

10

فرآوردههای نفتی ،کک و سوختهستهای
9.42
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J Jبورس در سال94
فعالیت بازار ســهام در سال  94که از نیمه دیماه با رونق همراه
شد رشد  17هزار و  688واحدی شاخص کل و میانگین بازدهی 28
درصدی را رقم زد.
ســال  94در حالی برای اهالی تاالر شیشــهای آغاز شد كه در
روزهای پایانی سال  93بعد از ماهها توقف نماد شرکتهای پاالیشی
بازگشــایی شد و تحت تاثیر این اتفاق شــاخص با ریزشی 3590
واحدی که بیشترین افت تاریخ بورس در یک روز کاری به حساب
ميآمد به محدوده  61هزار و  500واحدی سقوط کرد و در روزهای
پایانی سال کام سهامداران تلخ شد.
اما به دنبال خوشبینیها نســبت به فرجــام خوش مذاکرات
هستهای ،سال  94برای بورس بسیار امیدوارکننده آغاز شد و متغیر
کلیدی بازار ســهام که فعالیت خود را در محدوده  62هزار و 532
واحــد آغاز کرده بود تا نیمههای فروردینماه به روند صعودی خود
ادامه داد و حتی موفق به فتح کانال  70هزار واحدی نیز شد.

 5صنعت با باالترین نرخ گردش

سرمایهگذاریها
4.2
انبوهسازی ،امالک و مستغالت
4.22
بانکها
موسسات اعتباری
و سایر نهادهای پولی
19.79

 95میانگین بازدهی بورس به بیش از  20درصد رسیده است .بررسی
میانگین بازدهی بازار سرمایه در دوره یکساله منتهی به نیمه مرداد
سال جاری نیز نشاندهنده ســود  21درصدی سهامداران به طور
متوسط است .با این حساب بازار سرمایه بازدهی بیشتری نسبت به
بازار پول داشته است .نرخ سود بانکی تا قبل از تیرماه سال جاری 18
درصد بود و پس از آن به  15درصد کاهش یافت.

 330درصد :استخراج زغال سنگ
 224درصد :ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
 186درصد :استخراج سایر معادن
 115درصد :قند و شکر
 99درصد :سایر واسطهگریهای مالی

 5صنعت با پایینترین نرخ گردش:

 3درصد :منسوجات
 3درصد :مخابرات
 3درصد :دباغی ،چرم و ساخت پاپوش
 5درصد :استخراج کانههای فلزی
 5درصد :شرکتهای چندرشتهای صنعتی

میانگین بازدهی بازار سرمایه در دوره یکساله منتهی به نیمه مرداد سال جاری
نشاندهنده سود  21درصدی سهامداران به طور متوسط است .با این حساب بازار
سرمایه بازدهی بیشتری نسبت به بازار پول داشته است.

اما بــه دنبال ایجاد ابهام در روند مذاکرات و تمدید آن تا تیرماه
شاخص نیز مجددا در مدار نزولی قرار گرفت و در مدتزمان کوتاهی
تمام مسیر رو به رشد را بازگشــت و تا محدوده  62هزار واحد نیز
سقوط کرد و رکود بر بازار حاکم شد.
بعد از پشت سر گذاشتن این روند و با رسیدن به تیرماه حرکت
صعودی شــاخص آغاز شــد و اما برخالف تصورات بعــد از توافق
هستهای ریزش بازار و عمیقتر شدن رکود رقم خورد .به طوری که
در تاریخ  12مهر شاخص با رسیدن به محدوده  61هزار و  164واحد
به پایینترین رقم خود در سال  94رسید.
از اواخر آذرماه و به دنبال نهایی شدن برجام و لغو تحریمها جو
مثبت به بازار بازگشــت و در آستانه دومین سال از روند نزولی بازار
سهام شاهد آغاز روند رو به رشــد نماگر بازار بودیم .در مدتزمان
کوتاهی شاخص بورس در حدود  20هزار واحد رشد کرد و توانست
تــا محدوده  80هزار واحد صعود کند .بــه طوری که در تاریخ 24
اســفند با صعود به محدوده  80هزار و  237واحد به باالترین رقم
در ســال  94رسید .در ســال  94از مجموع  243روز معامالتی در
 143روز عملکرد مثبت بود و در  100روز شاهد افت شاخص بازار
سهام بوديم .نماگر بازار در اولین روز معامالتی سال  94کار خود را
از  62هزار و  532واحد آغاز کرد و بعد از افتوخیز فراوان در آخرین
روز معامالتــی در  80هزار و  219واحد به کار خود خاتمه داد و در
مجموع با رشد  17هزار و  688واحدی بازدهی مثبت  28درصدی
را نصیب سهامداران کرد.
از ابتدای ســال  94تا پایان آخرین روز معامالتی  22میلیارد و
 779میلیون و 800هزار سهم و حق تقدم به ارزش  47هزار و 362
میلیارد و  400میلیون تومان در  13میلیون و  939هزار دفعه میان
سهامداران داد و ستد شد که نسبت به سال گذشته ارزش معامالت
 13درصد کاهش داشته و حجم و تعداد دفعات معامالت به ترتیب
 38و  8درصد افزایش داشته است.
همچنین از میان صنایع بازار ابزار پزشکی با رشد  762درصدی

 20درصد:محصوالت شیمیایی
 11درصد:بانکها
 18درصد:مخابرات
 -4درصد:فلزات اساسی
 -0.8درصد:شرکتهای چندرشتهای صنعتی
 119درصد :خودرو و ساخت قطعات
 -24درصد:فرآوردههای نفتی و کک

بیشترین کاهش ارزش بازار در سال 94

 -29درصد:الستیک و پالستیک
 -18درصد:استخراج زغال سنگ
 -15درصد:سیمان ،آهک و گچ
 -14درصد:استخراج کانههای فلزی
 -9.7درصد:کاشی و سرامیک
 -7درصد:استخراج نفت گاز

درصد

در سال  94معادل 46
درصد از ارزش کل
فروشها در بورس
مربوطبهحقیقیها
بود

(با احتساب آورده) پربازدهترین و در مقابل خردهفروشی با افت 5.7
درصدی ضعیفترین عملکرد را داشتند.
میزان سود تقسیمشده شرکتها به تفکیک صنعت از ابتدای سال
تا پایان اسفندماه  94برابر  33هزار و  900میلیارد تومان ( 339هزار
میلیارد ریال) بوده که  71درصد درآمد واقعی شرکتها بوده است.
همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل  38تومان یا 380
ریال را نشان ميدهد.
در  11ماهه منتهی به بهمنماه ســال  94در بــازار آتی378 ،
قرارداد به ارزش بیش از  11میلیارد ریال داد و ستد شده است.
همچنین در بازار اوراق اختیار فروش تبعی طی  12ماهه سال 94
بیش از  57میلیون قرارداد به ارزش  56میلیون تومان ( 560میلیون
ریال) معامله شده است.
در ســال  1394شــاخص کل بورس تهران (ارزش وزنی) با 28
درصد افزایش ،تنها بورس مثبت در میان  18بورس معتبر خارجی
است .بر این اساس و در میان این بورسها ،شاخص بورس استانبول
با  4درصد کاهش ،کمترین و شاخص بورس عربستان با  31درصد
افت ،بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

70
درصد

 5صنعت  70درصد
ارزش معامالت در
بورس در سال  94را به
خود اختصاص دادند

سهم صنایع بورسی از ارزش بازار در سال 94

بیشترین افزایش ارزش بازار طی سال 94

 760درصد:وسایل اندازهگیری پزشکی و اپتیکی
 121درصد:محصوالت چوبی
 119درصد:خودرو و ساخت قطعات
 68درصد :حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات
 66درصد:رایانه و فعالیتهای وابسته

46

تغییر ارزش بازار در صنایع مهم -سال 94

سایر صنایع
18.91

محصوالت شیمیایی
22.03

حملونقل
انباردازی و ارتباطات
2.92
مواد و محصوالت دارویی
3.71

بانکها
موسسات اعتباری و
سایرنهادهای پولی
12.1

استخراج کانههای فلزی
4.41

مخابرات
8.32
فلزات اساسی
7.70

فرآوردههای نفتی
کک و سوخت هستهای
8.89
خودرو و ساخت قطعات
6.88
شرکتهای چند رشتهای صنعتی
7.12
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سکو پشت سکو
نصب سکوی  A19در مرز مشترک میدان گازی ایران و قطر

رضا معطریان
دبیر سرویس عکس

12

باورپذیر نیســت ولی چرثقیلی با توانایی پنج هزار تن روی آب سکوی
نفتی به عظمت یک ساختمان چند طبقه را بلند میکند و با ظرافت
مثال زدنی بر روی خروجی لولههایی که ازآب بیرون آمده اســت ،قرار
میدهد .این عملیات آنقدر پیچیده و دقیق اســت که از هر کشــوری
ساخته نیست .اوشن پنج هزار در همین یکی دوماه اخیر حداقل چهار
ســکوی گازی را در نزدیکترین مکان به مرز قطر نصب کرده اســت.
برای نصب سکوی  A19پارس جنوبی چیز حدود  24ساعت روی آب
بودم و از نزدیکترین نقطه این عملیات غرور انگیز و حســاس را نظاره
کردم .کارگران و مهندسان صنعت نفت در گرمای حدود  50درجه و در
رطوبت نزدیک به  80از طلوع تا پاسی از شب سرگرم مدیریت و انجام
این عملیات عظیم بودند .تیم عملیات اجازه اشتباه نداشت کوچکترین
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مشکل میتوانست فاجعه به بار آورد .دریا آرام گرفته بود و همهچیز برای
شــروع عملیات آماده بود .با دستور کاپیتان عملیات بلند کردن سکوی
دوهزار و هفتصد و پنجاه تنی از یدککش ابوذر  110آغاز شد .نفس در
سینهها حبس شده بود کارگران با شجاعت مثالزدنی پایههای جوش
شده ســکو به یدککش را بریدند .حاال سکو جدا شده بود و سیمهای
قدرتمند اوشن ،ســکو را به آرامی باال کشید .سکو کامال جدا شده بود
وخورشید دمغروب زیر سکو قرار گرفت .دو ساعت طول کشید که سکو
باالی لولههای برآمده از بســتر دریا قرار گرفت .قایقسواران با دو اکیپ
چهار نفره به زیر ســکوی چند دههزار تنی رفتند و کاپیتان اوشن را در
نصب سکو کمک کردند .سکو به آرامی پایین آمد و برق شادی در چهره
تکتک کارکنان صنعت نفت نمایان شد.
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کـامنـت
کـامنـت

تحلیل و بررسی یک
موضوع کالن اقتصادی و
نظرسنجی از کارشناسان در
این بخش انجام شده است

عامل اصلی بروز بیکاری در اقتصاد ایران چیست؟

رونق رکود ،کسادی بازارکار

کاهش نرخ بیکاری در یک سال آینده معجزه است
اواخــر فروردینماه ســال
زینب کوهیار
جــاری بود کــه روحانی،
رئيــس دولــت یازدهــم
خبرنگار
تكرقمــي کــردن نرخ
مهلکترین بیماری اقتصاد را وعده داد .با تحقق وعده تكرقمي
کردن نرخ تورم ،این بار نوبت به بیکاری رسید و دولت یازدهم
با ابالغ دســتور رئيسجمهور عزم را جزم کرد تا در یک سال
باقیمانده از عمرش فرصتهای شغلی بیشتری برای جوانان
ایران بسازد .جوانانی که با وجود تحصیل در دانشگاهها فرصت
استفاده از اندوختههایشان را پیدا نمیکنند .براساس گزارش
مرکز ملی آمار ،نرخ بیکاری در سال  11 ،94درصد بوده است
و بــه گفته علی ربیعی ،وزیــر کار دولت یازدهم ،برای تحقق
وعده تكرقمي کردن نرخ بیکاری به ایجاد ساالنه  800هزار تا
یک میلیون فرصت شغلی نیاز داریم .حال سؤال اینجاست که
ریشه بروز بیکاری در اقتصاد ایران چیست و دولت برای حل
ایــن معضل اقتصادی و اجتماعی باید به چه بخش از اقتصاد
بپردازد؟ دلیل افزایش نرخ بیکاری عدم تناســب تخصص و
مهارت دانشآموختگان دانشگاهها با خواستههای طرف عرضه
در بازار کار است یا باید ریشه آن را در جای دیگری جستوجو
کرد؟ و در نهایت ،آیا دولت یازدهم ميتواند تنها در یک سال
باقیمانــده از عمرش نرخ بیــکاری را کاهش دهد؟ ماهنامه
«آیندهنگر» از  10صاحبنظر و فعال اقتصادی ایران در اینباره
نظرســنجی کرده است 60 .درصد از پاسخگویان به آیندهنگر
معتقدند رکود اقتصادی اولین و مهمترین عامل بروز بیکاری
در اقتصاد اســت و عوامل دیگری مثل دخالت دولت در بازار
کار و فرهنگ ارزش ندانستن کار ،بیکاری را تشدید ميکند.
 10درصد از پاسخگویان توسعهنیافتگی اقتصاد ایران را عامل
بیکاری ميدانند 20 ،درصد سیاســتهای غلط دولتها را به
عنوان ریشه بیکاری معرفی ميکنند و  10درصد معتقدند عدم
رونق تولید صادراتمحور عامل اول و اصلی بیکاری است60 .
درصد از پاسخگویان به آیندهنگر ،عدم هماهنگی آموزشهای
دانشگاهی با خواستههای صنعت را عامل تشدیدکننده بیکاری
يدانند 10 .درصد معتقدند متناســب با ظرفیتهای بازار
م 
نیروی کار تربیت نکردهایم 20 ،درصد از پاســخگویان طرح
این عامل را به عنوان عامل بروز و افزایش بیکاری در شــرایط
رکود اقتصادی درست نمیدانند و معتقدند در شرایط رکود از
همه تخصصها بیکارند و  10درصد عدم هماهنگی دانشگاه و
صنعت را یک عامل مهم در بروز بیکاری در نظر ميگیرند10 .
درصد از پاسخگویان به آیندهنگر اثر کاهشی سیاستهای دولت
یازدهم بر نرخ بیکاری را به شــرط تزریق منابع جدید ممکن
دانستند 10 .درصد معتقدند عدم افزایش نرخ بیکاری و حفظ
14
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این نرخ در یک سال آینده دستاورد مهمی است و دولت حتی
اگر نرخ بیکاری را کاهش ندهد ،کار بزرگی کرده اســت20 .
درصد از پاسخگویان به آیندهنگر معتقدند دولت سیاستهای
بلندمدت را علیه بیکاری در یک سال آینده اجرا ميکند اما
بروز آثار آن به دوره بعدی موکول ميشــود و  60درصد از

پاسخگویان به دلیل عدم ارائه هیچ برنامه مشخصی از سوی
دولت در حوزه اشــتغال ،کاهش نرخ بیکاری در یک سال
آینده را معجزهای ميدانند که رخ نمیدهد .در ادامه نظرات
علیرضا کالهی صمدی ،رئيس سندیکای صنعت برق ایران،
شاهرخ ظهیری پیشکسوت کارآفرینی ،حسین ساروخانی،
ب رئيس کانون انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی،
ناي 
مهدی تقوی ،اســتاد دانشگاه ،احمد کیمیایی اسدی ،نايب
رئيس کمیسیون تسهیل كسبوكار اتاق تهران ،سید بهادر
احرامیان ،مدیرعامل فوالد یزد ،جمشید پژویان ،استاد اقتصاد
دانشــگاه عالمه طباطبایی(ره) ،علیرضا خائف ،عضو هیئت
نمایندگان اتاق تهران ،سیدرضا نورانی ،رئيس اتحادیه ملی
محصوالت کشاورزی و محمد قلی یوسفی ،استاد دانشگاه
يخوانید.
را م 

از نظر شما دلیل اصلی بیکاری در اقتصاد ایران چیست؟

60

10

20

10

رکود اقتصادی +عامل دوم
عدم توسعه اقتصادی
سیاستهای غلط دولت
عدم رونق تولید صادراتمحور

عدم هماهنگی دانشگاه و صنعت را چقدر در بروز و افزایش بیکاری موثر ميدانید؟

60

10

20

10

عاملتشدیدکنندهاست
متناسب با ظرفیتهای بازار کار نیرو تربیت نکردهایم
در شرایط ثبات اقتصادی و عدم رکود این عامل مطرح است
عامل بسیار مهمی است

دولت ميتواند نرخ بیکاری را تا پایان عمرش کاهش دهد؟

60

10

20

10

دولت برنامهای ندارد و نمیتواند در یک سال آخر معجزه کند
عدم افزایش نرخ بیکاری و حفظ نرخ موجود یک دستاورد است
سیاستگذاری ميکند اما آثار آن در یک سال آینده مشخص
نمیشود
با تزریق منابع جدید ممکن است و شرایط رو به بهبود است

در ایجاد اشتغال دو مسئله اهمیت دارد .مسئله اول ایجاد فرصتهای شغلی و مسئله دوم حوزه خدمات شغلی
است به این معنی که بدانیم چه مشاغلی اشباع شده است و در چه شغلهایی با ظرفیت خالی مواجهیم .باید
متناسب با یافتههای حوزه خدمات شغلی نیروی انسانی تربیت کنیم.

از نظر شما دلیل اصلی بیکاری در اقتصاد ایران چیست؟

60

درصد باور دارند

بیکاری ناشی از
رکود اقتصادی است

شــاهرخ ظهیری :رکود در صنعت کشور
اصلیترین دلیل بیکاری اســت .در حال
حاضر صنعت ایران خوابیده است .یکی از
ویژگیهای صنعت اشــتغالزایی اســت و وقتی صنعت
کشــوری در حال فعالیت و توسعه باشد ،به تناسب باعث
افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری ميشود .زمانی
که بنگاههای تولیدی و صنعتی فعالیت ميکنند ،در کنار
سرمایه تولید از نیروی کار استفاده ميکنند و هرچه بنگاه
بزرگتر و توسعهیافتهتر شود ،نیاز آن به نیروی کار بیشتر
خواهد شد .این نیاز عالوه بر کمیت ،کیفیت نیروی کار را
هم شامل ميشود.
حسین ساروخانی :بیــکاری تکعاملی
نیســت .در سالهای گذشــته با رکود
مواجه بودیم که ســرمايهگذاری را کند
کرد و در کنار آن طرحهای نیمهتمام زیادی در صنعت
داریم که تکمیل نشده است ،در نتیجه فرصت شغلی
جدیدی در حوزه صنعت و خدمات نداشتیم .عالوه بر
تحریم موانع داخلی تولید ،فعالیتهای اقتصادی بنگاهها
را با مشــکالت متعددی مواجه کــرد .تولیدکنندگان
نتوانســتند محصوالتشان و خدماتشــان را به فروش
برسانند و ناچار به تعدیل شدند .رکود و پابرجایی موانع
تولید دست به دست هم داده و باعث تشدید بیکاری در
سالهای اخیر شده است.
علیرضا خائف :اصلیترین دلیل افزایش نرخ
بیکاری رکود اقتصادی ،نبود نقدینگی مورد
نیاز بخش صنعت و توقف چرخ تولید است.
احمد کیمیایی اســدی :بروز بیکاری و
افزایش نرخ آن ارتباط مستقیم با وضعیت
اقتصــادی دارد .کاالهای ایران ســلیقه
جهانی را به دست نیاورده است و قابلیت صادرات ندارد.
مردم ایران معتقدند از کاالی خارجی استفاده کنند بهتر
است .متاسفانه قیمت تمامشده محصول ایرانی باالست و
همین باعث کمرونقی تولیــد و در نهایت افزایش نرخ
بیکاری ميشود .غیر از این ،عدم توجه به فرهنگ کار و
ارزش نداشتن کار در ایران ،عدم برقراری رابطه مطلوب
بین کارگر و کارفرما ،و عدم تسلط وجدان کاری و تالش
بــرای ارتقــای کیفیت محصــوالت ایرانــی به جای

سرهمبندی آن از عوامل دیگری است که غیرمستقیم بر
نرخ بیکاری اثر افزایشی ميگذارد.
سید بهادر احرامیان :علت اصلی بیکاری در
ایران رکود اقتصــادی و دخالت دولت در
تعیین قیمت نیروی کار است .بازار نیروی
کار مثل هر بازار دیگری عرضه و تقاضایی دارد که در یک
نقطه به تعادل ميرسند و قیمت را هم بازار تعیین ميکند.
به محض دخالت دولت در تعیین حقوق و دستمزد تعادل
به هم ميریزد و قیمتها به نحوی تعیین ميشــود که
بیکاران فرصت اشتغال پیدا نکنند .شرکتها و بنگاههایی
که ميتوانستند در سطح کمتری نیرو جذب کنند و قرارداد
رسمی و شــفاف برای کار ببندند ،به دلیل دخالت دولت
فرصت این کار را پیدا نمیکنند.
جمشید پژویان :رکود اقتصادی فعلی دلیل
اول و اصلی بیکاری است .در فضای رکود و
عدم رشد اقتصادی هیچ سرمايهگذاریاي
برای راه اندازی كسبوكار انجام نمیشود .وقتی بنگاهی
جوانان
شکل نگیرد ،نیازی به عامل کار نداریم در نتیجه
ِ
بامهارت و متخصص هیچ فرصت شغلی ندارند .در شرایطی
که رکــود اقتصادی بر جامعه حاکم باشــد ،نرخ بیکاری
افزایش پیدا ميکند و کاهش آن تنها در گرو ایجاد رونق
اقتصادی و تسهیل سرمايهگذاری است .در این شرایط است
که در کنار ســرمایه تولید ،نیروی کار مورد استفاده قرار
يگیرد.
م 

20

درصد معتقد هستند

سیاستهای غلط دولت به بیکاری
دامن زده است

مهدی تقوی :سیاستهای غلط اقتصادی
دلیل اصلی بیکاری اســت .از جمله این
سیاستها،سیاستهدفمندییارانههاست.
در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی شده
است و این یعنی كسبوكار منقبض شده در نتیجه نیروی
کار بیکار ميشود .در دوره تصدیگری دولت گذشته چنین
اتفاقی افتاد و طبیعی است که بیکاری در چند سال اخیر
شدت بگیرد .در سالهای گذشته نهتنها برای نیروی جدید
کار فرصت شغلی ایجاد نشده است بلکه شاغالن هم بیکار
شــدند .عده زیادی از نیروهای تحصیلکرده دانشگاهها،
کارهای متناسب با رشته تحصیلیشان را انجام نمیدهند.
تعداد زیادی از فارغالتحصیالن دانشگاهی ایران بیکارند و
فرصت استفاده از مهارت و تخصصشان را ندارند.

محمد قلی یوسفی :بیکاری به وضعیتی
گفته ميشــود که افراد در آن توانایی کار
کــردن دارند و حاضرند با دســتمزدهای
موجود کار کنند اما هیچ شغلی پیدا نمیکنند .بروز بیکاری
در اقتصاد ایران ناشــی از ضعف مســئوالن کشــور در
سیاستگذاری است .کشورهای دیگري که جمعیت فعال
بیشتری دارند به اندازه ایران با مشکل بیکاری دست و پنجه
نرم نمیکنند و با سیاستگذاری درست ميتوانند نیروی
کار را هدایت کنند .در سالهای گذشته عواملی بر عرضه و
تقاضای نیروی کار اثر گذاشته که عدم مدیریت آن باعث
تشدید بیکاری شده است .از جمله این عوامل ،مهاجرت
روستاییان به شهر طی سه دهه گذشته ،چندشغله شدن
افراد به دلیل کاهش حداقل دستمزد ،مدرکگرایی ،عدم
تناسب آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار و تمایل
به استخدام در دستگاههای دولتی است.

10

درصد پاسخ میدهند که

عدم رونق تولید صادراتمحور
دلیل اصلی بیکاری در ایران است

سیدرضا نورانی :ریشه بیکاری در ایران به
عدم رونق تولید صادراتمحور برمیگردد.
متاسفانه فرهنگ ما متمرکز بر واردات
اســت و به صادرات فکر نمیکنیم .در مقایسه با دیگر
کشورها محصولی با قیمت تمامشده مناسب و رقابتی
تولید نمیکنیم .تورم  20درصدی در تولید داریم و در
کنار آن نرخ ارز را تثبیت کردیم که شاید برای واردات
مفید است اما به صادرات ضربه ميزند .تورم تولید سال
به سال افزایش ميیابد و در مقابل کشورهای دیگر تولید
را ارزان ميکنند و این باعث شــده واردات برای ایران
صرف اقتصادی بیشتر از تولید داشته باشد .با توجه به
این مســائل ،تولید ما روز به روز ضعیفتر ميشــود و
بیکاری افزایش ميیابد.

10

درصد

عدم توسعه اقتصادی را
علت بروز بیکاری میدانند

ایران است.

علیرضا کالهی صمدی :عدم توســعه
اقتصادی کشور مشکل ریشهای و اصلی
بروز بیــکاری و افزایش نرخ بیکاری در
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کـامنـت
عدم هماهنگی دانشگاه و صنعت را چقدر در بروز و افزایش بیکاری موثر ميدانید؟

60

درصد باور دارند

عدم هماهنگی دانشگاه و صنعت
عامل تشدیدکننده بیکاری است

شاهرخ ظهیری:این مســئله ،دومین دلیل
افزایــش نــرخ بیــکاری اســت .تعــداد
فارغالتحصیالن دانشگاهی زیاد است و نسبت
رشد جمعیت و جامعه تحصیلکرده ایرانی باالست اما مشکل
این است که تحصیالت دانشگاهی جدای از کار عملی است.
مقررات کشورهای اروپایی در آموزش مسئله کارورزی را جدی
کرده است .دانشجو باید در واحدهای صنعتی کار عملی انجام
دهد اما متاسفانه در ایران اینطور نیست .برای مثال در حوزه
تخصصی کار ما یعنی صنایع غذایی ،کارشناسان صنایع غذایی
قادر به انجام یک عمل میکروبیولوژی یا فرموله کردن نیستند
و به طور مداوم بنگاههاي اقتصادی را متضرر ميکنند .فاصله
صنعت و دانشگاه زیاد است اما این مسئله در بروز بیکاری ،عامل
دوم است و رتبه اول همچنان متعلق به رکود اقتصادی است.
ســید بهادر احرامیان :در شــرایط فعلی
ميتوان این مسئله را یک عامل موثر دانست
اما اصلیترین عامل بیکاری رکود اقتصادی
اســت .عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار در کنار
مباحثی چــون قانون کار و تعیین حداقل دســتمزد باعث
شکلگیری اشتغال پنهان در اقتصاد ایران شده است.
علیرضا خائف :هر دو عامــل رکود و عدم
تناسب دانشگاه و صنعت در بروز بیکاری موثر
است اما مسئله اصلی رکود است .تا اقتصاد
دوبــاره جان نگیرد و تولید به حرکت درنیاید ،بیکاری از بین
نمیرود .در شــرایط فعلی رکود نهتنها باعث شــکلگیری
فرصتهای شغلی جدید نشده بلکه باعث بیکاری کارگران و
کارمندانی شده که بنگاههایشان به دلیل شرایط بد اقتصادی
ناچار به حذف نیروی تولید شدهاند.
مهدی تقوی:با روی کار آمدن دولت یازدهم
شرایط از نظر رشد اقتصادی بیشتر شده است
و در آســتانه خروج از رکــود قرار گرفتهایم.
رشدهای منفی را به صفر و مثبت رساندیم و این گام بزرگی
اســت .تورم  40درصد با تالشهای دولت به تورم تكرقمي
رســیده اســت و وضعیت رو به بهبود اســت .نیــروی کار
تحصیلکرده ایرانی با وجود عدم تناسب و هماهنگی بخش
آموزش و صنعت در صورت فروکش کردن رکود این فرصت را
دارد که از تخصصش در فرصتهای شغلی استفاده کند .در
شرایط فعلی رکود مسئله مهمتر و موثرتری در بروز بیکاری
است.
16
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احمد کیمیایی اسدی :هم رکود و هم عدم
تناسب بخش آموزش با نیازهای بازار کار در
بروز و افزایش بیکاری ارزیابی ميشــود اما
ناهماهنگی بین دانشــگاه و صنعت یک عامل تشدیدکننده
است .متاسفانه در آمارهای مسئوالن درصد بیکاری جمعیت
تحصیلکرده بیشتر است ..بسیاری از واحدهای تولیدی بیش
از مهندس و مدیر نیاز به کارشناس ماهر دارند که قادر به انجام
امور عملی در بنگاهها باشد اما این نیاز از سوی دانشگاه مرتفع
نمیشود .در شرایط رکود ناهماهنگی صنعت و دانشگاه یک
مسئله تشدیدکننده در نظر گرفته ميشود.
علیرضا کالهی صمدی :رکود فعلی خط
ترمز سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم
است .متاسفانه در هشت سال گذشته اقتصاد
ایران به سمت صنایع مادر و خامفروشی میل پیدا کرد .ماهیت
صنایع مادر مبتنی بر اشتغالزایی کم است .اشتغالزایی در
صنایع پاییندســتی یعنی در زنجیــره ارزش افزوده محقق
ميشود و جایی که بخش خصوصی واقعی باید فعالیت کند.
متاسفانه در سالهای گذشته با شــعار مبارزه با رانت ،تمام
امتیازات صنایع را حذف و رانت بزرگ و متمرکزی در صنایع
مادر ایجاد کردند .از سوی دیگر شرکتهای زیرپلهای و قاچاق
فعالیتشان را گسترده کردند .این دو مسئله دست به دست هم
دادهاند و بخش خصوصی مولد در ایران را که باعث اشتغالزایی
و توسعه است از بین ميبرند .ریشه بیکاری در این مسئله است
و عواملی مثل عدم هماهنگی صنعت و دانشگاه در ادامه این
عوامل قرار ميگیرند.

20

درصد معتقد هستند

در شرایط ثبات اقتصادی و عدم
رکود این عامل مطرح است

جمشید پژویان :رکود و عدم تناسب دانشگاه
و صنعت دو مســئله جداست .زمانی مسئله
دوم در بروز و افزایش بیکاری موثر است که
در بــازار کار به دنبال تخصصی بگردید اما آن را پیدا نکنید.
درجه اشتغال در ایران هنوز به آن سطح نرسیده است که تنها
افــراد غیرمتخصص بیکار شــوند .در حال حاضــر از همه
تخصصها بیکار داریم .پزشک بیکار ،پرستار بیکار ،متخصص
دندانپزشــکی بیکار ،مکانیک بیکار ،متخصص برق بیکار و
اقتصاددان بیکار و ...تخصص نیروی کار مسئله نیست .مسئله
این است که اصال تولیدی نیست که تخصص این نیروی کار را
مورد اســتفاده قرار دهد .بیکاری یعنی عدم رشد اقتصادی و
رکود از هیچ عامل دیگری جز ایندو نشئت نمیگیرد.

سیدرضا نورانی :بحث آموزش نیروی کار
زمانی مطرح اســت که اقتصاد ثبات داشته
باشد .مشکل را باید ریشهای حل کرد .ریشه
معضــل بیکاری عدم تولید صادراتمحور اســت اما تا زمان
نابرابری در اقتصاد و کسب منابع کالن ارز ناشی از فروش نفت،
مشکل بیکاری همچنان باقی اســت .وقتی زیرساختهای
صادراتی مشکل دارد و معیوب است ،باید آن را ترمیم کنیم .ما
در بخش حمل و نقل هوایی ،ریلی و دریایی مشکل داریم و اگر
با قیمت تمامشده مناسب تولید کنیم ،نمیتوانیم محصول را با
قیمت مناسب به مصرفکننده برسانیم.

10

درصد پاسخ میدهند

متناسب با ظرفیتهای بازار کار
نیرو تربیت نکردهایم

حسین ســاروخانی :در ایجاد اشتغال دو
مســئله اهمیــت دارد .مســئله اول ایجاد
فرصتهای شغلی است و مسئله دوم حوزه
خدمات شغلی است به این معنی که بدانیم چه مشاغلی اشباع
شده است و در چه شغلهایی با ظرفیت خالی مواجهیم .باید
متناسب با یافتههای حوزه خدمات شغلی نیروی انسانی تربیت
کنیــم .اینکه بدانیم هر بخش از اقتصاد برای مثال صنعت و
خدمات چه نیازهایی دارد ،چه جمعیتی و با چه تخصصی را
ميخواهد در کاهش نرخ بیکاری موثر است اما در حال حاضر
در نظام آموزشی نیروی کار بدون در نظر گرفتن این مالحظات
آموزش ميبیند.

10

درصد باور دارند

عدمهماهنگیدانشگاهوصنعتعامل
بسیارمهمیدربروزبیکاریاست

محمد قلی یوسفی :سمت تقاضای نیروی
کار تحت تاثیر عدم هماهنگی و تناسب
آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار
کار است .فارغالتحصیالن دانشگاهی قادر به پیدا کردن
شغل مناسب نیســتند به این دلیل که در رشتههای
بازارپسند تحصیل نکردهاند .فارغالتحصیالن دانشگاهی
یا ســواد ندارند یا ســوادی که دارند بــه درد بازار کار
نمیخورد .مدرکگرایی مسئله دردناکی است که ناشی
از فرهنگ غلط و دیدگاه اشتباه ما در ایران نسبت به کار
است .دولت هم به طور ضمنی با افزایش استخدام در
دستگاههایش به این مسئله دامن زده است.

عدم توجه به فرهنگ کار و ارزش نداشتن کار در ایران ،عدم برقراری رابطه مطلوب بین کارگر و کارفرما،
و عدم تسلط وجدان کاری و تالش برای ارتقای کیفیت محصوالت ایرانی به جای سرهمبندی آن از عوامل
دیگری است که غیرمستقیم بر نرخ بیکاری اثر افزایشی ميگذارد.

دولت یازدهم ميتواند نرخ بیکاری را تا پایان عمرش کاهش دهد؟

20

درصد معتقد هستند

دولت سیاستگذاری ميکند اما آثار آن
دریکسالآیندهمشخصنمیشود

علیرضا کالهی صمدی :اثــر مثبت از
سیاستهای ضد بیکاری دولت ميبینیم
امــا زدودن بیــکاری در یــک فرآیند
بلندمدت ممکن اســت .دولت باید سیاستهایش را
اجرایی کند تا دولتهای آینده آن را ادامه بدهند .یکی
از بزرگترین مشــکالت فعلی ما ناشــی از بیتوجهی
دولتهای نهم و دهم به سیاستهای بلندمدت در سند
چشمانداز و برنامههای توسعه است.
سید بهادر احرامیان:به طور حتم با توجه
به اعالم دولت مبنی برای رشد اقتصادی
بیشتر و نزدیک شدن به زمان انتخابات
دولت تالش ميکند نرخ بیکاری را کاهش دهد یا آن را
در همین حد ثابت نگه دارد .شــرایط دولت برای یک
سال آینده چالشیتر و پیچیدهتر است و به نظر نمیرسد
بتواند در یک سال آینده اثر قابل توجهی بر نرخ بیکاری
بگذارد اما برای تحقق این هدف تالش ميکند.

60

درصد پاسخ میدهند

دولت برنامهای ندارد و نمیتواند
در یک سال آخر معجزه کند

جمشــید پژویان:دولت یازدهم در سه
سال اول کارش نتوانست نرخ بیکاری را
کاهش دهد .شرایط بدتر شده اما بهتر
نشده اســت .این دولت در حوزه اشتغال سیاستهای
غلطی را در پیش گرفته اســت و در یک ســال آخر
معجزهای رخ نخواهد داد .دستاوردهای اقتصادی دولت
معلول بســتههای سیاستی اســت که انتخاب و اجرا
ميکند .در حال حاضر تمرکز بر تكرقمي شدن تورم
دلخوشی دولت است و این در حالی است که عدم تورم
به دلیل عدم تقاضا از سوی مردم است .من فکر نمیکنم
دولت یازدهم بتواند در سال آخر فعالیتش اثر کاهشی بر
نرخ بیکاری بگذارد.

سیدرضا نورانی:برای پاسخ به این سؤال
باید به کارنامه سهساله دولت یازدهم نگاه
کنید و بعد در مورد یک سال باقیمانده
قضاوت کنید .دولت در ســه سال گذشته اگر در حوزه
بیکاری و ایجاد فرصتهای شــغلی ،از بین بردن موانع
كســبوكار و تولید و بهبود صادرات موثر عمل کرده
اســت ،به طور حتم در یک ســال آینده ميتواند اثر
کاهشی بر نرخ بیکاری بگذارد و فرصتهای شغلی ایجاد
کند .غیر از این ،در یک سال آینده دستاورد قابل توجهی
در مورد اشتغال از دولت نمیبینیم.
محمد قلی یوسفی :کاری از دست دولت
یازدهم برنمیآید .این دولت تمام هنرش
را به کار برده است اما نتیجه نگرفته است
و نمیتواند اشــتباهات گذشتهاش را جبران کند .تنها
خواسته از دولت این است که اوضاع را بدتر نکند .تجربه
ثابت کرده اســت که دولتها برای خودشــان و مردم
مشکل ایجاد ميکنند .مسائلی مثل نرخ سود بانکی ،نرخ
ارز یا نظام آموزشی و تصمیمات غلطی که در این حوزه
گرفته شده است به بیکاری دامن ميزند .از نظر من این
دولت قادر نیست در یک سال آینده اثر کاهشی بر نرخ
بیکاری بگذارد و در نهایت ،بهترین کار این است که هیچ
کاری نکند.
شاهرخ ظهیری :با شیوه و سیاستهایی
که دولت یازدهم در پیش گرفته ،تحقق
این مسئله بعید به نظر ميرسد .تا زمانی
که صنایع در رکود است ،اشتغالزایی بیمعنی است و
بیکاری همچنان باقی اســت .دولت آنچنان که باید به
صنایع توجه نکرده است و مشکالت بنگاههای تولیدی از
نظر منابع مالی و مسائل قانونی همچنان پابرجاست .در
این شــرایط بنگاهها نمیتوانند تولید کنند و صادرات
ارزنده داشــته باشــند و خودشــان را توسعه دهند تا
فرصتهای شغلی جدید ایجاد شود.
حسین ساروخانی:بعید ميدانم به این
دلیل که برنامه خاصی از دولت و به طور
ویژه متولی کار یعنی وزارت تعاون ،کار و
راه اجتماعی ندیدیم .کاهــش نرخ بیکاری روی کاغذ
آسان است و باید در عمل برنامه داشت .بعید ميدانم تا
پایــان دوره دولت یازدهم اثر کاهشــی بر نرخ بیکاری
بگذارنــد مگر اینکه نقدینگی مناســبی به بنگاههای

اقتصادی برسد و حوزه صنعت با خروج از رکود قابلیت
جذب نیروی کار جدید را پیدا کند.
علیرضا خائف :به نظر نمیرســد دولت
بتواند این هــدف را محقق کند .بخش
خصوصــی در حــوزه تولیــد نیــاز به
حمایتهای بیشتری دارد که هنوز از سوی دولت اعمال
نشده است .دولت زمینه کاهش بیکاری را که به چرخش
درآمدن چرخهای تولید اســت فراهم نکرده است .تا
زمانی که نگاه درستی به مسئله برجام در کشور ایجاد
نشود ،معضالتی مثل بیکاری در اقتصاد حل نمیشود.

10

درصد معتقد هستند

عدم افزایش نرخ بیکاری و حفظ
نرخ موجود دستاورد خوبی است

احمد کیمیایی اســدی :نگه داشتن نرخ
بیکاری در همین ســطح یک دستاورد
اســت .اگر دولت بتواند تا پایان عمرش
همیــن نرخ را نگه دارد ،کار بزرگی کرده اســت .در این
مدتزمان کوتاه دستاوردی بیشتر از این را برای دولت در
حوزه بیکاری متصور نیستم و اگر دولت دوازدهم با همین
سیاســتمداران اداره شود ،ميتوانند سیاستهایشان را
ادامه دهند و آثار آن را در چهار سال بعد ميبینیم.

10

درصد باور دارند

با تزریق منابع جدید ممکن است و
شرایط رو به بهبود است

مهدی تقوی :در صورتی که منابع جدید
به اقتصاد کشــور تزریق شــود ،دولت
ميتواند تا پایان عمرش بر نرخ بیکاری اثر
کاهشــی بگذارد .خراب کردن ساده و ساختن سخت
است .رشد منفی اقتصاد را تبدیل به رشد مثبت کردن
کار سادهای نیست .این یک دستاورد برای دولت است
کــه با ادامه آن ميتواند از درصد بیکاران ایرانی بکاهد.
هرچه اقتصاد بیشتر رشد کند ،سرعت و تعداد نیروی
کاری که در بازار کار جذب بنگاهها ميشود ،بیشتر است.
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کـامنـت
مجلس دهم و اقتصاد ایران در گفتوگو با محمد فاضلی

نقشه راه مجلس و دولت ،اجماع است
همآیندی و همزمانی بحرانها ،سبب شرایط استثنایی و روی کار آمدن دولت و
لیال ابراهیمیان
مجلس استثنایی شده است؛ اما برای نرمالسازی شرایط چ ه باید کرد؟ پرسشی
که محمد فاضلی ،معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری
خبرنگار
درباره آن میگوید .فاضلی معتقد است ما بايد بر روی مسائل کالن اجماع کلی داشته
باشیم .او به گامهای کوچک میاندیشد ،گامهایی که در پی خود افق روشنی خواهد داشت .او از مجلس دهم میگوید
و اینکه باید ساختار آن شفاف شود تا کسی با کارت قدرت بازی نکند .فاضلی معتقد است در این مجلس باید برای
حضور گروههای فکری ،پژوهشکدهها ،نهادهای مدنی ،سازمانهای رگوالتوری و اتاق بازرگانی جایگاه ویژهای برای
تدوین قانون دیده شود .کار مجلس ما تصویب قانون است نه تدوین آن .اگرچه خود او در پاسخ به خود میگوید« :من
چنین ظرفیتی در مجلس دهم نمیبینم».
Áبه نظر شما ،مهمترین اولویت و الزامهایی که مجلس دهم باید
مورد توجه قرار دهد چيست؟

همه دغدغه سیستم
بوروکراسی این است که چگونه
منفعتطبی و منافع شخصی
بوروکراتها را در راستای
اهداف کالن خود قرار دهد .اما
اینکه آیا اقدام خاصی صورت
گرفته یا نه من معتقدم اولویت
دولت سیاست خارجی و احیاي
مریض بوده است

کشــور بهجهات مختلف مشــکالت متعددی دارد؛ اما در چند مسئله
میتوان اولویتهای کشــور را برشمرد .اولویت اول ،اقتصادی استکه راکد
اســت و تورم آن علیرغم کاهش ،دورقمی اســت؛ بخش خصوصی بسیار
ضعیف است؛ بهروری در اقتصاد ایران پایین است؛ میزان فاصله فناوری بین
اقتصاد ایران و کشورهای پیشرو حتی کشورهای درجه دو قابلتوجه است؛
بســتر نهادی برای رشد اقتصاد خصوصی نامناسب است؛ نظام بانکی دچار
ورشکستی و بهلحاظ تجهیز فناورانه روز عقبمانده است؛ فساد در سیستم
اقتصادی قابلتوجه و بسیار باالست؛ امنیت سرمایهگذاری پایین است .مسئله
دیگر ضعف دستگاه بوروکراتیک و اداره کشور است ک ه  stateو �govern
 mentبا دســتگاه عظیم این بوروکراسی درگیر است .بحران سوم ،بحران
محیط زیست است که بنیان تمدنی کشور را تهدید میکند .در بعد اجتماعی
با آسیبهای اجتماعی به شکل گسترده مواجه هستیم و نظرات مقامات ارشد
نظام هم متوجه این بحث شده است؛ به لحاظ بینالمللی در منطقهای قرار
گرفتهایم که تنشهای آن مدام در حال افزایش است.
Áالبته همزمانی این مشکالت را هم داریم.
بله همهبا هم اتفاق افتادهانــد و بهقولی همآیندی بحرانها را در ایران
داریم .بحرانها به ســوی همدیگر همگرا شدهاند و همدیگر را تشدید
میکنند .تجربه خاورمیانه نشــان میدهد که همه این بحرانها با
همدیگر ممکن اســت به یک بحران سیاسی منجر شود و دامن
بزند .این ویژگی جدید این دوره است.
ِ
شــرایط درهمتنیدگی بحرانها مجلس دهم
Áدر این
چهکار باید بکند؟

اینکه مجلس جدید با این مسائل چگونه برخورد کند جای
تامل دارد .چند پرسش در این زمینه وجود دارد؛ آیا مجلس
جدید درکی از این وضعیت دارد؟ ســوال این است که آیا
مجلس دهم به شکل ساختاری و ماهوی میتواند درکی از
این مسائل داشته باشد 70 .درصد مجلس چهرههای جدید
هســتند .خیلیها یکشبه ره صدساله رفتهاند .اینها در یک
سیستم سیاسی نرمال ،برای اینکه نمايندگان پارلمان شوند باید
18
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خیلی تالش میکردند .اینها در یک شرایط استثنایی نماينده مجلس شدند.
این به لحاظ لغتی زیباست که بگوییم مجلس استثنایی در شرایط استثنایی.
Áبهنظر شما این مجلس استثنایی چه شناختی از عمق بحران دارد؟
من در مورد اینکه این مجلس چه شناختي از این موضوعات و بحرانها
یدانم؛ ولی حدسم این است که مجلس چیزی درباره این داستانها
دارد نم 
نمیداند .اینها افرادی نیســتند که طی فرآیندهای اجرایی یا سیاســی با
این مسائل آشنا شــده باشند .به عالوه مجلس جای سیاستگذاری است.
این تعداد نماینده ،افراد قابلی برای اینکه این پروســه سیاستگذاریها را
بشناسند ،یا تاریخ ناکارآمدی سیاســتگذاری در ایران را بدانند و بتوانند
برنامهای تنظیم کنند نیســتند .تصور میکنم در مجلس فعلی این قابلیت
کمتر است كه بتوانند از ابعاد حقوقی منجر به ناکارآمدی پیشگیری کنند.
مگر اینکه خالف این مسئله با عملکرد نمایندگان ثابت شود .چون بخشی از
آن فرآیند سیاستگذاری نیازمند تجربه درگیر شدن با گذشته ناکامیهای
سیاستگذاری در ایران است.
Áارزیابی شما از ســابقه قانونگذاری در مجلس ایران چیست و
ایدهآل این تجربه در کدام دوره بوده است؟

کال مجالس در ایران ســابقه خوبی در کیفیت قانونگذاری ندارند .برای
اینکــه قانونگذاری در دنیای جدید مقوله پیچیدهای اســت؛ مقولهاي که
اساســا در تخصص  280نفر نماینده که وارد مجلس میشوند نیست .شما
میخواهید درباره نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی نفتی یا دهها مسئله دیگری
که به حوزه بخش خصوصی ،توسعه فناورانه ،آموزش و غیره مربوط میشود
قانونگذاری کنید .نمیشــود انتظار داشت که مجلس  280نفره در همه
امور متخصص کافی داشــته باشد .ضمن اینکه یک نماینده مجلس فقط
وظیفهاش این نیست که قانونگذاری کند .آنها کار سیاسی و اجتماعی هم
انجام میدهند .کیفیت کار قانونگذاری در مجالس دنیا ،تابع نظام ارتباطی
آنها با جامعه مدنی و سایر دستگاههایی است که یا پژوهش سیاستگذاری
انجام میدهند یا در آن عرصهها متخصص هستند و خودشان سازمانهای
تنظیمگر و رگوالتری هســتند .در اینجا مجلسها بهجای تدوین ،تصویب
قانون میکنند .مجلس در دنیای امروز بیشتر جایی برای گفتوگو است نه
اینکه آنها فقط قانون تصویبکنند .مجلس در ایران به اندازه کافی به نهادهای
پژوهشی مثل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی هم توجهی نشان
نمیدهد ،چه برسد به اینکه با مجموعه سازمانهای مدنی یا تینکتنکها
که در ایران وجود ندارند تعامل داشته باشد .بخشی از این به سیاست محلی
برمیگردد .نمایندگان ما در تهران سیاستهای محلی را دنبال میکنند نه
سیاستهای ملی را .سیاســتهایی که مجموع ه رأیآوری آنها را تضمین
کند یا سیاستهایی که مجموعه ارتباطات آنها با مقامات محلی و گروههای
ذینفع محلی را تضمین کند .مجموعهای از این موارد ســبب میشود که
مجلس درون خودش توانمند نباشد .مجموعهای از قوانین و آییننامه داخلی
مجلس نشاندهنده فقدان شفافیت در مجلس و عملکرد نمایندهاست .چون
هیچ مکانیسم الزم و شفافی در زمان رأي دادن نمايندگان یا مخالفت آنها
بــا یک طرح ،الیحه یا ماده قانونی وجود ندارد .ما نمیتوانیم رصد کنیم که
چهکسی چگونه عمل میکند اما در آمریکا میتوانیم بدانیم که فالنی در قرن

بحرانها در ایران به سوی همدیگر همگرا شدهاند و همدیگر را تشدید میکنند.
تجربه خاورمیانه نشان میدهد که همه این بحرانها با همدیگر ممکن است به
یک بحران سیاسی منجر شود و دامن بزند.

 19از فالن قانون حمایت کرده است .امروز هیالری کلینتون به دلیل اینکه به
جنگ عراق پاسخ مثبت داده پاسخگو است .این مجلس از الگوهای رأیگیری
درونی تا مکانیسم ارتباطش با مقامات محلی و پژوهشی غیرشفاف است.
Áنظام پارلمانی ما چه مشــخصههایی باید داشته باشد که بتواند
کارایی الزم را داشته باشد؟

یک بخشــی از این تعامل با سازمانهای بیرونی است .ما بايد در قوانین
خود مجموعه ســازمانهای رگوالتوری را به رســمیت بشناسیم تا آنها در
مجالس طرحهایی را بیاورند و وارد گفتوگو شوند .امروز حیطه تدوین قانون
و سیاســتگذاری را در بیرون از مجلس به رسمیت نشناختهام .بخش دوم
ضعف جامعه مدنی ماست .بخش خصوصی و سازمانهای مدنی هم بهقدر
کافی رشــد نکرده و توان این را ندارند که به مجلس فشــار بیاورند که چه
کاری را انجام بدهند و چه کاری را انجام ندهند یا با هم وارد گفتوگو شوند.
Áنظامهای پارلمانی -سیاسی در کشورهای مشابه ما در این موارد
چگونهعملمیکنند؟

من نظام پارلمانی شبیه ما را نمیشناسم که پارلمان دارد ولی نظامش
حزبی نیست و بقیه سازمانهای جامعه مدنی هم نادیده گرفته شوند .ما نباید
سراغ مقایسه برویم.
Áحلقه مفقوده نظام پارلمانی -سیاسی ما چیست؟
یکی حزب اســت و دیگری به رســمیت شناخته نشــدن سازمانها و
گروههای ذینفع .در آمریکا مراســم یا جلساتی با عنوان  hearingبرگزار
میشد .در این مراسم گاهی کمیته سنا به گزارش پژوهشی گوش میدهد.
اینها هم در فرآیند قانونگذاری اثر میگذارند.
 Áگروههای ذینفع بر سیاستگذاری تاثیر دارد؟
بله .منظور من اثرگذاری گروههای ذینفع بر پارلمان نیســت ،منظور
من تاثیر شــفاف و مشخص با سازوکار معین است .حتما در استانها افراد،
گروههای شبهدولتی یا ارگانها بر فرآیند قانونگذاری و سیاستگذاری اثر
میگذارند اما غیرشفاف .چون شفاف نیست اینها پاسخگو نیستند و گزینشی
عمل ميكنند .یعنی بعضیها میتوانند اثر بگذارند و برخی نمیتوانند.
Áوقتی دولت یازدهم کار خود را شروع کرد ،شما در همان ماه اول
درباره سیستم بوروکراتیک مقالهای نوشتید که دولت یازدهم میراثدار
سیستم بوروکراتیک پیچیده و مخرب است .امروز در کجا ایستادهایم و
آیا دولت توانسته برای رفع این موانع قدمی بردارد و بازتولید همین روند
در  سیستم تقنینی ما چگونه است؟

بوروکراســی ما نه نیروی انســانی مشــخصی دارد و نه قوانینی دقیق
و مشــخصی بر آن حاکم اســت و برای همین فســاد در آن سامانمند و
سازماندهیشــده است .حجم این سیســتم بوروکراتیک خیلی زیاد است.
کشورهایی در اندازه ما با یکمیلیون نفر اداره میشوند ،ولی بوروکراسی ما به
روایتهاي مختلف چهار تا پنج میلیون نیرو دارد و کار خود را درست انجام
نمیدهد .این سیســتم مثل اليههاي زمينشناختي هستند و از دورههای
متعددی ماندهاند .از زمان دفاع مقدس تا دوره روحانی در این سیستم حضور
دارند و چون الیهها سیاسی هستند نه حرفهای در تعارض با همدیگر عمل
میکنند .هر بوروکراسی هم برای خود منافع جدا از وظیفه خود دارد .برای
کارمند دولت حقوقش بسیار مهمتر از کارایی سیستم و وظیفهاش است و در
این شک نکنید که دغدغه این افراد این است که «من چه میشوم؟» نه اینکه
«کشور چه میشود؟» .همه دغدغه سیستم بوروکراسی این است که چگونه
منفعتطبی و منافع شخصی بوروکراتها را در راستای اهداف کالن خود قرار
دهد .اما اینکه آیا اقدام خاصی صورت گرفته یا نه من معتقدم اولویت دولت
سیاســت خارجی و احیاي مریض بوده است .دولت اول دکتر روحانی -اگر
به دومی برســد -دولت آتشنشان است .دولت آتشنشان مثل ساختماني

كه آتش گرفته كارش احيا اســت نه ساختن ساختمان .خیلی ظرفیت کار
ساختاری در بوروکراسی نداشته اما دولت کاری برای بدتر شدن انجام نداده
است .دولت احمدینژاد وضعیت را بدتر کرد اما این دولت وضع را بدتر نکرد و
اگر بدتر شده به دلیل مکانیسمهایی است که قبال وجود داشته است.
Áوقتی درباره اولویتبندی دولــت صحبت میکنیم و به برجام
میرسیم ،به نظر شــما این ساختار بوروکراتیک به چه سمت و سویی
خواهد رفت؟

این ســوال مهمی است .اســتفاده کردن ما از ظرفیتهایی که برجام
ایجاد کرده دقیقا منوط اســت به اینکه آن اصالح در ساختارهای حقوقی
و بوروکراتیک کشــور اتفاق میافتد یا نه .این خیلی مهم اســت .بخشی از
بوروکراسی همین نظام بانکی است ،بخشي ساختار شرکتهای دولتی است،
بخشی کسبوکارها و مجوزها است ،اگر ما میخواهیم از فضای پسابرجام
درست اســتفاده کنیم حتما نیازمند اصالح در فضای درونی هستیم .باید
فضای کسبوکار بهبود یابد و نظام بانکی اصالح شود و از این وضعیت خارج
شــود .باید بتوانیم میزان فساد درون بوروكراسي را کم کنیم و شفافسازی
کنیم .اگر منتظر معجزه برجام در اقتصاد هســتيم نمیشود و برجام شرط
الزم بوده نه کافی .برجام از این جهت مهم است که از این به بعد دولتها از
وضعیت آتشنشان به دولت معمار تبدیل شوند .معماری همان اصالح درونی
است و در این مدل پیششرط همه این بحرانهای اجتماعی ،محیط زیست
و غیره اصالحات درون ساختار دولت است.
Áمهمترین اولویت و سیاستگذاری دولت در این یکسال چه باید
باشد؟

برنامه به جای لیســتی از اقدامات ،میتواند یک کار باشد .نسخه بدتر
پروژههای عمرانی اســت .این تعریف دقيق برنامه نیست و برنامه ظرفیت
یک سیســتم اداری است برای اینکه دادههای دقیقی بهدست بیاورد و این
دادهها را بتواند به طور جامع داشــته باشــد و بهخوبی تحلیل کند .شرایط
محیطی را بشناسد و بتواند بر مبنای دادهها و برآوردی که از تغییرات دارد
درباره کارها خوب فکر کند و تصمیم خوب بگیرد .این تعریف کارآمدتری از
برنامه اســت .وقتی از برنامه در ایران حرف میزنیم باید بدانیم بوروکراسي
در ایران قرار نیســت به اندازه کافی «داده» باشد .آیا دولت برای حذف 20
میلیون نفر از لیست یارانهبگیرها داده دارد و سامانه اطالعاتی وجود دارد که
مشخص کند چهکسی یارانه بگیرد و چهکسی حذف بشود؟ نه این سامانه
وجود ندارد .دولت یا  stateدر ایران عنوان دولت مدرن را یدک میکشد اما
ملزومات دولت مدرن را ندارد .یکی از اینها سیطره اطالعاتی بر شهروند است.
البته این با سوءاستفاده از اطالعات فرق دارد .مثال وقتی دولت در اطالعات
سرك میکشد میگویند این برای من معنای بدی دارد .درحالیکه در دنیای
پیچیده که دولت با تهدید تروریسم و پولشویی مواجه است شهروندان باید
تمام ابعاد مالیشان شفاف باشد .وقتی نیست یعنی این دولت مدرن نیست.
اما همین دولتی که بر شهروند سیطره دارد اجازه سوءاستفاده نداردstste .
در ایران بر برخی از عرصهها سیطره اطالعاتی ندارد ولی در جاهایی که اجازه
ندارد از همین دادهها علیه شهروندان سوءاستفاده میکند .اصل اساسی برنامه
بوروکراسی داده و اطالعات کافی است تا بر مبنای این داده عقالنی ،تحلیل
کند و تصمیمی بگیرد تا ما را به سمت توسعه پایدار ببرد .بوروکراسی ما برنامه
و داده ندارد ولی این بوروکراسی در این دوره عاقالنهتر عمل ميکند .اما این
بیش از اینکه نتیجه اصالحات ساختاری در برنامه بوروکراسی باشد نتیجه
آدمهای جدید با نگرش جدید است كه وارد سیستم شدهاند.
Áآیا مجلس دهم ظرفیت رفع چالشهای موجود را دارد و مقدم بر

ما در مجلس تجربه
افرادی چون علی
مطهری را مجلس
داریم که او یک نفر است
و اگر در حوزههای
دیگر چنین افرادی
باشد ،حتما این مجلس
کارآمد خواهد بود

این آیا این مجلس توانايي اصالح ساختارهاي خود را دارد یا نه؟

هم بله و هم خیر .از این جهت پاسخ من مثبت است که مجلس عرصهای
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کـامنـت

مجلس باید شدت
بحرانهای همززمان
را بشناسد اما به دلیل
سوابق این مجلس
چنینطرفيتي
نمیبینیم.کامال
محتمل است این
مجلسبهتشدیدکننده
وضعیت بدل شود

اســت که به برخی افراد اختیاراتی داده شده است .بستگی به این دارد که
این افراد از اختیارات و فضای گفتمانی خود درست استفاده کنند .مجلس
ظرفیتهایی دارد و این آدمها میتوانند به اندازه دانایی و انگیزه شــخصی
كارايي داشته باشند .این مجلس محدودیتهایی هم دارد که در بستر اقتصاد
که دولت در آن خیلی غالب است ،نهادهای شبهدولتی در آن خيلی قدرت
پنهان و آشکار دارند و مخالفان بخش خصوصی قویاند ،عمل میکند .این
مجلس در بستر سیاست خارجی ،اجتماعی ،اقتصادی و بینالمللی تنشزایی
عمل میکند .درون حاکمیت بین دولت ،قوه قضایئه و نهادهای دیگر اجماع
راهبردی درباره چند چیز وجود ندارد .هنوز واژه منافع ملی معنای مشخصی
ندارد و همین امروز نميتوانید درباره منافع ملی ایران نظر واحد پیدا کنید.
راهبرد امنیت ملی مشخص نیست و سند منتشرشده درباره این راهبرد وجود
ندارد .ما درباره برخی از مهمترین مســائلی که سرنوشت ایران را در جهان
خارج تغییر میدهد راهبــرد نداریم .ما درگیر مجموعهای از عدم اجماعها
درباره مسائل راهبردي هستیم .این حتی درباره بخش خصوصی وجود دارد.
اگر این اجماع نباشد مجلس به جای اینکه بخشی از راهحل باشد بخشی از
مشــکل خواهد بود .اما این اجماع فقط در سطح مجلس شکل نمیگیرد و
مجلس یکی از بازیگران این عرصه است .مجلس باید شدت بحران را بشناسد
اما به دلیل سوابق این مجلس چنین ظرفيتي نمیبینیم .کامال محتمل است
این مجلس به تشدیدکننده وضعیت بدل شود .حتی درون بوروکراتهای
باتجربه حوزه اقتصاد و سیاست این بیم را احساس میکنیم که شاید نتوانند
با این مجلس وارد گفتوگو شوند .شاید اینها در فضاهای غیرواقعی باشند.
اما اجماع اساســی درباره مسائل کالن کشور به اجماع همه ارکان حکومت
نیاز دارد و این اجماع در جای دیگر اســت نه مجلس .این اجماع بینقوهای
و فراقوهای است.
Áظرفیت این اجماع را چگونه میبینید؟
امیدوارم مجلس جدید راه به ســوی شکل گرفتن این اجماع را بدتر از
اینکه هست نکند.
Áائتالف اصالحطلبان و حامیان دولت که شــعار خود را آرامش و
رونق اقتصادی قرار داده بودند ،با توجه به فاصله یکساله تا انتخابات
ریاســتجمهوری ،چگونه میتوانند برونداد ملموسی از این شعارها
داشتهباشند؟

این شــعارها کلیتر از آن هســتند که به درد بخورند .کــدام دولت و
مجلس را میشناسید که شعار آرامش سر نداده است؟ آیا دولتی در جهان
میشناســید که با شعار رکود اقتصادی سر كار آمده باشد؟ ظرفیت برنامه
یعنی اینکه بهدقت مشــخص کنید که چقدر وضع موجود را میشناسيد،
الزامات چیســت و راهکار و ســازوکار کدام است .سازوکار متفاوت از بندها
و گزارههاســت .رونق در ایران به عنوان یک گزینه قبل از آغاز گفتوگوی
دقیق با همه ذينفعها از جمله بخش خصوصی ممکن نيســت و امکانی
برای حل این نیست .رونق و رکود اقتصاد در ایران مسئلهای نیست که همه
ابعاد آن مشــخص شــود و در هر بخش و هر استان رکود دالیل و ماهیت
متفاوتی دارد .وقتی با مسئلهای مواجه هستيد که پیچیدگی جغرافیایی و
کنشگر متفاوت دارد قبل از گفتوگو با بازیگران این عرصه قادر به ارائه هیچ
برنامهای نیستيد .برنامه مکتوب نیست .برنامه شناخت مسئله است و برنامه
در اولین گام ارائه روشهایی است که تضمین دهد وارد فرآیندی شوید که
داده کسبکنید و اجماع بسازید .هیچکدام از جناحهاي فعلی هیچ برنامهای
برای اجماعسازی ارائه نكردهاند .اولین گام این است دو جناح رقیب نتوانستند
برای حفظ ائتالف اجماع کنند .چگونه این سیستم با این توانمندی میتواند
اجماعسازی کند .زمین policyها باید شفاف شود و شعار کافی نیست شیوه
طی مسیر باید مشخص شود .آیا نمایندهای درباره تعامل خود با اتاق بازرگانی،
20
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رگوالتورها یا حتی مرکز پژوهشهای مجلس گفته است؟ نحوه ادامه تعامل
و تضمین این اثرگذاری در فرآیند قانونگذاری چگونه است؟ آیا صورتبندی
دقیقی از مســائل ایران ارائه شده است؟ آیا فراکسیون نزدیک به ما -یعنی
فراکسیون امید -گفته چرا بوروکراسی در ایران ناکارآمد است و ما میخواهیم
چهکار کنیم؟ ما میدانیم اینها با کدام گروه تئوريسین در ارتباطاند؟ وقتی
میخواهیم بدانیم اصالحطلبان یا اصولگرایان چه برنامه اقتصادیاي دارند
کجا و چهکسی را باید رصد کنیم؟
Áدکتر عارف درباره مبارزه با فساد و تشکیل فراکسیون ضدفساد
گفتهاند و به عنوان یکی از اولویتهای مجلس از آن یاد کردهاند .مجلس
دهم و فراکســیون امید چگونه میتواند این امر را محقق کند و چه
ابزارهایی در اختیار دارد؟

با فراکســیون ضدفســاد تشــکیل دادن در مجلس اتفاقی نمیافتد.
فراکسیون محیط زیست ،فراکسیون ورزش یا زنان چه بروندادی دارند؟
اینها به شکل نمادین خوب اســت .اگر این فراکسیون برنامه منسجمی
داشته باشد و روشهای مبارزه با فساد را در دنیا مطالعه کند ،یا به توصیه
سازمان جهانی به مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند ،نهادهای مدنی مبارزه
با فساد تشکیل دهد یا قوانین حمایت از افشاگرهای فساد را تصویب کند،
در آن صورت میتوان امید داشــت مجلس دهم موفق عمل ميكند .در
غیر این صورت اینها همه شعارهای فانتزی است که نتیجهای دربر نخواهد
داشت .اگر فراکسیون ضدفساد تشکیل شد بايد حتما با دولت مذاکره کند
تا ســازمان سنجش ملی فساد تشکیل شود که در دنیا این سازمان فعال
است و سنجههای فساد را اعمال میکند .ما تا امروز هیچ سنجه ملی و ابزار
سنجش فساد در کشور نداشتهایم .اگر هم بسنجیم کسی اجازه و جرئت
انتشار این پژوهش را ندارد .اگر این فراکسیون جدی است این فراکسیون
طرح یا الیحهای را با کمک دولت در این زمينه بیاورد تا این مهمترین اقدام
این مجلس باشد .البته سازمان بازرسی کل کشور را داریم و مجلس میتواند
این ســنجش فساد را به این نهاد یا به دانشگاهها و مراکز پژوهشی واگذار
کند .برای تکان خوردن کشور نیاز به کار بزرگ نیست ،گام کوچک و دقیق
مقدمه گامهای بزرگتر خواهد بود .به افق سر کوه نگاه نکنیم ،باید جلوی
پای خودمان را ببینیم.
Áبرای استفاده از فضای پسابرجام دولت و مجلس چه رویهای را
باید در پیش بگیرند و آیا دولت برنامه دقیقی برای شناخت این ظرفیتها
دارد تا به مجلس راهکار دهد؟

واقعا نمیدانم! شنیدهام که دستگاهها برنامه پسابرجام دارند ولی من نگران
هستم این برنامه هم مثل برنامه پنجسال توسعه باشد .در پسابرجام ما بايد
اصلیتریــن برنامه خود را اجماع ملی قرار دهیم .تا اجماع نکنیم نمیدانیم
در دنیا دنبال چه هســتیم .بعد از اجماع بســتر حقوقی تعامل با دنیا مهم
اســت .قوانین حقوقی ما برای تعامل با دنیا عقبمانده است؛ ما باید قواعد
داوری حقوقی و نوع سرمایهگذاری را مشخص کنیم .باید سطحبندی کنیم
و سطح اول اجماع اســت .اما سطح بعدی فراهم کردن بسترهای حقوقی
این سرمایهگذاری اســت .اگر به رشد 8درصدي فکر میکنیم ،پیششرط
آن ســرمایهگذاری خارج است .این هدف است نه اجماع .رسیدن به هدف
ی که قوانین مربوط به
شرط دارد و پیششرطها را باید فراهم کنیم .تا زمان 
ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم در ایران به شکل جدی اجرا نشود
و سبب اعتمادسازی حوزه بینالمللی نشود اتفاق خاصی نمیافتد و روابط ما
با نظام بانکی دنیا تا زمانی که بخش مهمی از قوانین کارگروه اقدام مالی را
محقق نکنیم درست نمیشود .ما باید ادراک خود را از ارتباط با دنیا در بستر
جدید مشخص کنیم .ما باید بتوانیم مفاهیم اساسی را تعریف کنیم تا ظرفیت
اجماعسازی مشخص شود.

چرا خصوصیسازی در ایران شکست خورد

یسازی
مسیر بنبست خصوص 

پوشــه
اصل  44و انقالبی که نشد

یک دهه برای هیچ
روایت اســت وقتی اصل  44قانون اساســی تدوین ميشــد،
خاطره وطنخواه
اندیشههای چپ جایگاه بسیار قدرتمندی در کشور داشتند .اما
خبرنگار
سه دهه بعد از پیروزی انقالب که صاحبان اندیشه چپ در نظام
جمهوری اسالمی خود را با روند پیشرفت جوامع هماهنگ کردند
یا به عبارتی شکستهای اندیشه چپ را دیدند ،دیگر مقاومتی برای بازنگری در سیاستهای کلی
اصل  44نداشتند .اصلی که اختیار تولید ،تجارت و توسعه کشور را در اختیار نهاد قدرتمند و بزرگ
دولت قرار داده بود ،دیگر برای توسعه کشور به بنبست کامل رسیده بود .از همین رو سه دهه بعد
از انقالب ،اصل  44پوستاندازی کرد .در میانه چهارمین دهه بعد از پیروزی انقالب ،اما همچنان
قدرت برتر در اقتصاد ایران دولت است .حتی تجربه بازنگری در اصل  44و خصوصيسازي هم نشان
داد که نهاد دولت آنچنان قدرتمند اســت که حتی قانون هم مانع کاهش میزان عظمت آن در
اقتصاد نیست .اقتصادی که به روایتی  70و به روایتی  85درصد آن هنوز و بعد از  37سال پس از
پیروزی انقالب در تصاحب دولت قرار دارد.
J Jاقتصادی بر سه پایه
اصل  44نظام اقتصادي جمهوري اســامي ايران را به سه بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي
تقسیم کرده است .در بخش دولتي کلیه صنايع بزرگ و مادر و معادن بزرگ و فعاليتهاي بزرگ
كشاورزي و دامداري و تجارت خارجي ،بانكداري ،بيمه ،تامين نيرو و آبرساني و وسايل و خطوط
ارتباطي و مانند آن به صورت مالكيت عمومي در دســت دولت متمركز شــده .بخش تعاوني هم
شركتهاي تعاوني توليد و توزيع را در اختیار دارد .به دنبال آن دولت موظف شده تا نسبت به انفال و
ثروتهاي عمومي مذكور حتيالمقدور به صورت تعاوني عمل كند .فقیرترین بخش در قانون اساسی
مصوب سال  58بخش خصوصی است .بخشی که مالكيت آن شامل گروهی از صنايع كشاورزي،
دامداري ،بازرگاني و خدمات ميشد كه خارج از محدوده فعاليت بخش دولتي و تعاوني قرار دارند.
برای این بخش قانون تاکید کرده که تنها در حوزههایی اجازه فعالیت دارند كه از محدوده قوانين
اسالم خارج نشده باشند ولی موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند .از سویی اگر سبب ضرر
و زيان اقتصادي جامعه نشوند ،مورد حمايت قانون جمهوري اسالمي خواهند بود.
J Jگام اول ،چراغ سبز به بخش خصوصی
در دوران جنگ تحمیلی ،با وجودی که بخش خصوصی دوشادوش دولت حرکت ميکرد ،شرایط
به گونهای نبود که بخش خصوصی بخواهد نقشآفرینی بیشتری در اقتصاد ایران داشته باشد .دولت هم
در آن روزها تمام هم و غمش دفاع از کشور بود .پس از جنگ ،اندیشه بازسازی کشور اولویت اول دولت
شد .هرچند که دولت وقت نیمنگاهی هم به توسعه داشت ولی دولت به لحاظ اقتصادی بنیهای ضعیف
داشت .از همین رو اکب ر هاشمی رفسنجانی که خود تجربه فعالیت در بخش خصوصی را داشت ،بر آن
شد تا بخش خصوصی را تقویت کند .طبعا با شرایط آنروزها بهجز موانع قانونی ،اندیشههای چپ مانع
از حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود .با این حال تشکیل اتاق بازرگانی اولین گامی بود
که برای نقشآفرینی بخش خصوصی از سوی دولت سازندگی برداشته شد .آنطور که محمدهاشمی،
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روایت ميکند« :آقایهاشمی ميخواست اقتصاد ایران را به دنیا
متصل کند .در مجلس سوم مرتب علیه دولت سخنرانی ميکردند که دولت ميخواهد سرمایهداران را
برگرداند ...ميخواهم بگویم فضای ابتدای انقالب که در تدوین و تهیه قانون اساسی تاثیر داشت ،هنوز بر
کشور حاکم بود و اینگونه نبود که فکر کنند سرمایهدار هم ميتواند به کشور خدمت کند .فضای کشور
ی هاشمی نمیتوانست اهداف را دنبال کند چون قانون مانع بود.
ميگفت سرمایه بد است .بنابراین آقا 
قبل از تشکیل دولت آقای خاتمی ،آقایهاشمی که نمیتوانست از این راه کار را جلو ببرد ،الیحهای
به مجلس برد تحت عنوان ایران  .1400در این الیحه بسیار اهداف بلندی دیده شده بود که در 1400
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باید به آن افق برسیم و یک سری منابع پیشبینی شده بود که از فعالیتهای اقتصادی دست ميآمد...
یکی از بحثهای سند چشمانداز موضوع خصوصيسازي بود .درواقع اینگونه بود که اندیشه بازنگری
در سیاستهای کلی اصل  44برای تحقق اهداف سند چشمانداز مطرح شد».
J Jمجمع ،آغازگر اصالح قانون
در سال  1376و با آغاز دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامهای تهیه شد
که بر مبنای آن یکصد عنوان از معضالت موجود در اداره کشور لیست شد .پس از آن بود که تدوین
سیاستگذاری کلی در موضوعات مختلف که عمدتا بر حوزههای فرهنگی ،افتصادی و اجتماعی
متمرکز بود ،آغاز شد .این مقدمه منجر به تهیه سند «چشمانداز  20ساله نظام جمهوری اسالمی
ایران در افق  »1404توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و سپس با تایید مقام معظم رهبری
به عنوان نخســتین راهبرد درازمدت نظام ابالغ شد .همزمان با فرآیند تدوین چشمانداز الزم بود
مقدمات اجرا مهیا شود .اما اصل  44مهمترین مانع تشخیص داده شد .در نتیجه تهیه سیاستهای
کالن اصل  44قانون اساسی در راستای دستیابی به «فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،رشد
پرشــتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه» مورد تاکید قرار گرفت .در واقع
اســتدالل کارشناسان مجمع این بود که تحول بنیادین در اقتصاد کشور تنها در گرو بازخوانی و
بازیابی اصل  44قانون اساسی است .اگرچه در آغاز بنبست بهوجودآمده در نظام اقتصادی به دلیل
تناقص در تفسیر رسمی شورای نگهبان از اصل  44قانون اساسی موضوعی غیرقابل حل به نظر
ميرسید ولی بهتدریج با تفسیرهایی که صورت گرفت ،تنگناها برطرف شد.
J Jتصویب تا عملکرد
پس از تصویب و ابالغ سیاســتهای کلی اصل  44قانون خصوصيسازي متولد شد .همهچیز
برای انقالب اقتصادی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید بسیار داشت ،فراهم شده بود که محمود
احمدینژاد سکان دولت را به دست گرفت ،آن هم درست در زمانی که دیگر مانع جدی در مسیر
توسعه کشور به لحاظ حضور سرمایهگذاران خارجی و فعالیت بخش خصوصی وجود نداشت .اما
رویکرد دولت به قدرتمند شدن بخش خصوصی معطوف نشد .بهتدریج عملکرد دولت در اقتصاد،
بدهیهای بسیاری روی دست دولت گذاشت .در نتیجه دولت ناچار شد تا برای جبران بدهیهای
خود اموالش را تحت عنوان رد دیون و پرداخت بدهی به نهادهای عمومی واگذار کند .اتفاقی که
منجر شــد به انحراف قانون خصوصيسازي از اهداف تعیینشــده .ورود سهام عدالت در راستای
سیاستهای پوپولیستی محمود احمدینژاد به ادبیات اقتصادی ،گام دیگری بود که سیاستهای
کلی اصل  44را از اهداف اصلی که دنبال ميکرد ،دور کرد.حاال پس از گذشت بیش از  10سال از
ابالغ سیاستهای کلی اصل  44و همچنین گذشت زمانی قابل توجه از تصویب قانون اجرایی کردن
ت آمده ،اهداف مورد نظر محقق نشده و برنامههای آن
این سیاستها ،نتیجه تلخ شکست بهدس 
بوکار و رشتههای مختلف فعالیت اقتصادی ،بخش جدیدی
به انحراف رفته است .در بازارهای کس 
شــکل گرفته که هیچ انطباقی با بخشهای نامبرده در اصل  44قانون اساسی (دولتی  -تعاونی -
خصوصی) ندارد .دولت حجیمتر و بزرگتر شده و بخش تعاونی به حد پیشبینیشده نرسیده است.
بخش خصوصی با وجود تاکید بر نوآوری و کارآفرینی در اقتصاد در زمان ابالغ سیاســتها ،حاال
بیشتر از گذشته محدود و به رکود مبتال شده است .طرح اعطای سهام عدالت که در صورت طراحی
مناسب روشهای اجرایی آن ،میتوانست اثرات زیانبار کمتری داشته باشد ،در حال حاضر ب ه طور
کامل به بنبست رسیده و تنها نتیجه بهدستآمده از اجرای عوامانه این طرح اشغال حداقل یک
کرسی از ترکیب هیئت مدیره بیش از  60بنگاه اقتصادی بزرگ کشور بوده که اداره آن کرسی هم
در حال حاضر از طرف دولت صورت میگیرد .حتی برخی نمایندگان مجلس این روزها نسبت به
ش از یک برگه بیخاصیت
مافیای سهام عدالت هشدار ميدهند .سهام عدالتی که در واقع چیزی بی 
نیست و توزیع این سهام منجر به توسعه فرهنگ سهامداری و ثروتمند شدن عموم مردم نشده است.
آنچه مسلم است اینکه خصوصیسازی واقعی محقق نشده و بخش خصوصی واقعی توانمند
نشده است .یک دهه بعد از بازنگری در سیاستهای کلی اصل  44بنگاههای اقتصادی از مدیریت
حرفهای بهرهمند نیستند و هیچ تعامل تعیینکنندهای هم با اقتصاد و تجارت بینالملل ندارند.
اگرچه شرایط اقتصادی ،اجتماعی داخلی و جایگاه کشور در منطقه و نظام سیاسی ،اقتصادی،
بینالمللی از جمله تجربه تلخ تحریمها نسبت به  10سال قبل تحوالتی اساسی را تجربه کرده ،اما
ميتوان بااطمینان گفت اصل  44انقالبی در اقتصاد نیافرید.

بخش معدن در اوایل دهه  80رشد خوبی داشت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی باال رفته بود؛ در شرایطی که قیمتهای مواد معدنی
خیلی پایین بود ،اما بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری که بخش معدن داشت به این سمت نمیآمد .ما سیاستهای تشویقی تصویب
کردیم تا بخش خصوصی برای کار اکتشافی معدن پیشقدم شود .ایجاد صندوق ضمانت معدن یکی از این اقدامات بود.

گفتوگو با مصطفی موذنزاده ،مدیر دوران رونق اقتصاد

هنوز هم دولت همهکاره است
 Áزمانی که شما رئیسهيئت عامل ایمیدرو بودید ،رشدهای خوبی
را در معدن و صنایع معدنی داشتیم .اما از آن دوران به بعد شاهد افول
صنایع معدنی و معادن کشور بودیم .دلیل این افول به نظر شما چیست؟
برخی منتقدان عملکرد شما بعدها گفتند که این افقها غیرواقعی و دور
از ظرفیت کشــور بوده است .آن زمان بر چه اساسی چنین برنامههایی
تدوین کردید؟

این برنامهها برای برنامه پنجساله چهارم توسعه طراحی شده بود .هر برنامه
نیاز به یک هدف دارد؛ ما هم بر این اساس عمل کردیم .مثال برای فوالد 27
میلیون تن هدف تولید تعیین شد .آنهایی که ميگویند اهدافی که ما تعیین
کردیم ،دور از ظرفیتها بوده ،امروز که مثال از  55میلیون تن صحبت ميشود!
چطور این اهداف رویایی نیست ،فقط زمان ما غیرواقعی بود؟ در حالی که اتفاقا
بخشی از آن اهداف محقق هم شد .بنابراین  27میلیون تن فوالد قابل اجرا بود.
مکانیابی هم شده بود .بعضا علت تاخیر در رسیدن به اهداف ،سیاستهای
دولــت بعدی بود .در دولت بعدی آمدند  8پــروژه طراحی کردند ،یا برخی
پروژهها را متوقف کردند .یا به ســمت ریزپروژهها حرکت کردند و از اهداف
اصلی دور ماندند .همه این حرکتها باعث عقبماندگی پروژهها شد .درباره
سنگآهن هم وضعیت همین بود .آن زمان وضعیت معادن سنگان ،گلگهر و
جاللآباد به لحاظ اکتشافات و امور اجراییشان مشخص شده بود ،اما اجرای
همه این پروژهها با وقفه روبهرو شد .به عنوان مثال معدن شماره  3گلگهر
باید به هدف تولید  10میلیون تن کنسانتره و  10میلیون تن گنداله دست
ميیافت .باید برداشت ميشد ،اما این کار  7-6سال عقب افتاد .در حالی که
اسناد آن امضا شده بود ،فاینانسر معلوم بود و فقط باید اجرا ميشد .در دولت
آقای احمدینژاد این طرح را به تاخیر انداختند .بعدها هم تحریمها پیش آمد.
بنابرایــن اینگونه نبود کــه هیچکدام غیرواقعی باشــند .من به لحاظ
شخصیتی فردی واقعگرا هستم .ميدانستم که باید چگونه منابع را با هدف
تطبیق داد .برای مس برنامه تولید  350هزار تن طراحی شده بود .دوستان این
هدف را که محقق نکردند هیچ ،بلکه تولید مس را با  200هزار تن از ما تحویل
گرفتند و هنوز با گذشت اینهمه سال ،ظرفیت تولید مس کماکان  200هزار
تن است .تازه افق  750هزار تن هم تعریف ميکردند!
Áفکر ميکنید علت تاخیر فقط اجرایی بوده؟
آدمهایی آمدند که کارشناس نبودند .آنها این اهداف را به تاخیر انداختند.
مثال برنامه مناقصه سالکو (آلومینیوم جنوب) آماده بود .اما  10سال عقب افتاد.
این طرح قرار بود تولید آلومینيوم را  350هزار تن افزایش بدهد .اما جابهجایی
محل فاینانس و پیمانکار این طرح را  10سال عقب انداخت.
Áاین طرحها را دولت بهتنهایی ميخواست اجرا کند یا با مشارکت
بخشخصوصی؟

من به توسعه سیمانهای دولتی اعتقاد نداشتم .بخش زیادی از سنگآهن
و ســیمان هم در همان زمان ما خصوصیسازی شــده بود .حتی راجع به
فوالدها هم اعتقاد داشتم باید خصوصی شود و نه مثل االن که معلوم نیست
دولتی است یا خصوصی .متاسفانه نتایج این کار هم موجب افول شرکتهای
قدرتمند شد که امروز ميبینيد .آن روزها که اوج شکوفایی معدن و صنایع
معدنی بود اما فرصتها از دست رفت .بنابراین اهداف تعیینشده ،ذهنی نبود

معدن و صنایع معدنی آنطور که آمارها روایت ميکنند ،کمتر از  2درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را
به خود اختصاص ميدهند ،در حالی که ذخایر معدنی کشور بیش از  60میلیارد تن گزارش ميشود .معدن
در سالهای  2005تا  2008بهترین دوره رشد را به خود اختصاص داد .تجربهای که دیگر تکرار نشد .در
واقع در آن سالها آنقدر نقش معدن در اقتصاد پررنگ شد که تصمیم به بازنگری سياستهای کلی اصل
 44گرفته شد تا بخشی از معادن در اختیار بخش خصوصی به عنوان محرک اقتصاد کشور قرار بگیرد.
اما با تغییر دولت و به دنبال آن تغییر سیاستها معدن دوباره به محاق رفت .با مصطفی موذنزاده ،مدیر
آن سالهای رونق گفتوگو کردیم .مصطفی موذنزاده در دولت اصالحات ریاست هیئت عامل ایمیدرو را
برعهده داشت .اسحاق جهانگیری مهرماه سال  92او را به سمت مشاور معاون اول رئيسجمهور منصوب
کرد .گفتوگو با او را بخوانید.

بلکه براساس روند توسعه کشور بود .البته رشد چین هم مزید بر علت شد و
اتفاقهایی هم در این سالها افتاد که پیشبینی نشده بود .با این حال امکان
توسعه وجود داشــت ،چون منابع این توسعه تامین شده بود .اما اینکه چرا
توســعه معدن و صنایع معدنی اتفاق نیفتاد ،موضوعی است که نمیخواهم
درباره آن اظهارنظر کنم ،ولي سیاست دولت بسیار دخیل بود .دولت به سمت
اجــرای پروژههای کوچک رفت و پروژههای بزرگ بالتکلیف ماند .در نتیجه
ترمز توسعه کشور یک جایی کشیده شد.
Áفکر ميکنید اگر آن اهداف محقق ميشد ،معدن چه بخشی از رشد
را ميتوانست برای اقتصاد کشور به خود اختصاص بدهد؟

بخش معدن در اوایل دهه  80رشــد خوبی داشــت و سهم آن در تولید
ناخالص داخلی باال رفته بود؛ در شرایطی که قیمتهای مواد معدنی خیلی
پایین بود ،اما بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری که بخش معدن داشت
به این ســمت نمیآمد .ما سیاستهای تشــویقی تصویب کردیم تا بخش
خصوصی برای کار اکتشــافی معدن پیشقدم شود .ایجاد صندوق ضمانت
معدن یکی از این اقدامات بود .اما بخش اکتشــاف معدن رشــد نکرد .اگر
استراتژی توسعه صنعتی را بخوانید ،ما کشوری هستیم که به منابع اتکا داریم.

کار دولت نیست که
معدن را اداره کند.
دولت در طرحهای
عمرانی خود مانده،
این کار مردم است.
اما الزمه اجرای
این کار این است که
اکتشافات درستی
انجام شود
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دارد آزاد ميشود

24

مشکل ما این است که همهچیز زیر سایه نفت است .در حالی که کشور خوبی
به لحاظ معدن داریم .البته مشــکالت دیگری درون سیستم داریم .آنچه از
بیرون به بخش معدن فشار ميآورد ،بیتوجهیهاست .ما همه تالشمان این
بود که جایگاه معدن را در اقتصاد ملی ارتقا بدهیم .یکی از استراتژیهای ما در
معدن این بود که فرآوری معدن در کنار معادن باشد .یعنی مثال ُککسازی
در کنار معادن زغالسنگ قرار بگیرد .مضاف بر اینکه به دلیل تشکیل ایمیدرو
دست ما باز شده بود که از منابع پاییندستی در معادن باالدستی خرج کنیم.
در نتیجه پتانسیلی ایجاد شده بود که جهش کنیم .در زمینه اکتشافات هم کار
اکتشاف در معادن سنگان ،گلگهر یا جاللآباد تا پایان دولت اصالحات تمام
شده بود .غیر از این کارهای دیگری الزمه ارتقاي معدن بود .مثال با تشکیل
خانه معدن ،معدنکاران را جمع کرديم و امروز خانه معدن صدای قوی دارد.
معدن طبس را به این دلیل که معدن زیرمینی باشد ،ارتقا دادیم .امیدوار بودیم
که این کارها ادامه پیدا ميکند ولی این کار متوقف شد .درست است که کشور
ما در خیلی صنایع یا تولیدات مزیت ندارد ،اما باید واقعیت را بپذیریم .از قدیم
که مجلس بودم اعتقاد داشتم صنایع سرمایهبر مثل ماشینسازی واقعا دیگر
کارکرد ندارد؛ همین رویکرد در ایمیدرو اجرایی شد .استراتژی توسعه صنعتی
هم بعدها مسیر را روشــن کرد .در اسناد برنامه اول توسعه هم که در سال
 1368مصوب شده ،تاکید ما بر صنایع مزیتدار ،يعني صنایع متکی بر معادن
است .بنابراین این مسیر را ميتوان با اطمینان دنبال کرد .مشکل ما این است
که اکتشافی در کشور انجام نشده و هنوز نمیدانیم چه منابعي داریم .بسیاری
از معادن ما ناشناخته است .ما در این حوزه کار نکردیم و نمیدانیم زیر زمین
چه منابعی داریم .در برخی از تولیدات مصرفی به نقطه اشباع رسیدهایم که
مزیتهای ما نیستند .نمیگویم نباید تولید کنیم اما اینکه فکر کنیم صنعت ما
متکی بر این بخش باشد ،درست نیست .در حالی که معدن ميتواند زیربنای
صنعت ما باشد .معدن ثروت خدادادی است و فقط باید آن را جستوجو کرد.
Áاما برای توسعه صنایع معدنی هم نیاز به منابع داریم ،در گذشته دولت
درآمدی نداشت ،در دوران پرپولی نفت هم دولت قبلی توجهی به این
بخش نکرد و حاال هم پول ندارد .اما شما اشاره کردید که خصوصیسازی
را آغاز کردید ،چطور با وجود منع قانونی این کار را انجام دادید؟

یک وقتی برای توسعه بخش فوالد منابع نداشتیم .من از آقای جهانگیری
خواهش کردم که این مسئله را حل کند .ایشان با مقام معظم رهبری مطرح
کردند و ایشان هم موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
مجمع شــروع به بررسی کرد .چند بار خودم رفتم و موضوع را توضیح دادم
که در دنیا دیگر فوالد دولتی وجود ندارد و همه خصوصی اســت .در نهایت
سیاستهای کلی اصل  44تدوین شد ،اما در عمل اجرا نشد .بیش از  80سال
اســت که اتکای دولت به درآمد نفت است .در یک سری از کشورها مثل ما
نگاه مردم به دولت است در نتیجه مردم از دولت مدام توقع دارند .اما گروهی
از کشــورها هم دولت خود را با پول مردم اداره ميکنند و مردم خودشان در
توسعه کشورشان نقشآفرینی ميکنند .در کشور ما دولت باید خود را مسئول
میوه شب عید بداند؛ به چه دلیل؟ در حالی که این وظیفه بازار است .در همه
کشــورهای پیشرفته دنیا ،دولتها بستر تولید و اشتغال را ایجاد ميکنند با
قوانین و مقررات آسان و مشوقهای مالی و مالیاتی .مردم هم از دولت فقط
برای همین سیاستگذاریها متوقعاند .اینجا اما دولت همهکاره است .سازمان
زمینشناسی که باید کار حاکمیتی کند و به مردم اطالعات بدهد که آنها بقیه
کار را خودشان انجام بدهند ،عمال درجا ميزند.
Áپس شما معتقدید که موانع اجرایی وجود دارد؟
موانع قوانین و مقررات اســت .البته اخیرا وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مجوزهای اکتشــاف را طبق قانون ميدهد .هر مجــوزی که دورهاش تمام
ميشود ،آن را لغو ميکند .یک مدیر بخش خصوصی روزی به من گفت 19
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معدن دارم .او فقط ثبت کرده بود و اکتشافی انجام نداده بود .خدا را شکر این
محدودهها دارد آزاد ميشود .بنابراین هرکس طالب اکتشافات معدنی باشد،
ميتوانــد برود و مجوز بگیرد .دولت باید این اطالعات را در اختیار مردم قرار
بدهد .کار دولت این است که این سازمان را تقویت کند .البته بخش خصوصی
که ميخواهد کار را انجام بدهد باید برای اکتشاف هزینه علمی کند .اکتشافات
ریســک دارد و هرکســی این کار را نمیکند .من از یک معدن دو گزارش
توأمــان دیدم؛ یکی آن معدن را دارای ذخیــره  100هزار تن گزارش کرده
بود و دیگری  10میلیون تــن .گروهی که گفته  100هزار تن ذخیره دارد،
میخواست پول کمی به وزارتخانه بدهد و دیگری که  10میلیون تن اعالم
کرده بود ،میخواست بفروشد .اینها مشکالتی است که نشان ميدهد در حوزه
اکتشــافات هنوز جای کار زیاد است و هیچکدام از اکتشافات صورتگرفته،
اساس علمی نداشته است.
Áاین موردی که مثال زدید ،مربوط به چه زمانی است؟
همین ســالهای اخیر .هنوز هم انجام ميشود .البته افت قیمت جهانی
مواد معدنی یک خرده معدن را از تب و تاب انداخته اما در گذشــته معدن
ابزار داللی شــده بود .االن هرکس وارد این بخش ميشود ،حرفهای است .به
همین دلیل ميگویم که دولت باید از او حمایت کند .هر معدنی اگر نیاز به
 100واحد سرمایهگذاری دارد ،باید  30واحد را سرمایهگذار بگذارد 70 ،واحد
هم از بانکها بگیرد .ميگویند مردم منابع ندارند ،در حالی که این سپردهها
برای کیست؟ وقتی مردم احساس ميکنند که درآمدی مثل سود سپرده 25
درصد ندارند ،پولشان را ميبرند سرمایهگذاری ميکنند .کار دولت نیست که
معدن را اداره کند .دولت در طرحهای عمرانی خود مانده ،این کار مردم است.
اما الزمه اجرای این کار این اســت که اکتشافات درستی انجام شود .به نظر
من اصال ربطی به کمبود منابع ندارد .مهم اهلیت کسانی است که ميخواهند
وارد حوزه اکتشــافات شوند .نه اینکه طرف صرفا به این دلیل بخواهد معدن
بگیرد که همهچیز بر عهده دولت باشد .نمونه این موارد زیاد است که با هیچی
ميخواستند صاحب معدن بزرگ شوند .حاال نه به این دلیل که بخواهند در
آن کار کنند ،بلکه آن را بفروشند!
 10 Áســال از اجرای سند چشمانداز گذشته اســت .در این زمان
به اهدافی که قرار بود اقتصاد کشــور به آن دسترسی پیدا کند ،دست
نیافتیم؛ آیا در  10سال باقیمانده ميتوان رسید؟

نیاز به عــزم و اراده دولت دارد که برنامهای بریزد و عملی کند .این عزم
و اراده نیاز به اســتراتژی و برنامه دارد .متاسفانه هنوز هم آن جدیت که باید
برای این کار دنبال شود ،وجود ندارد .نمونهاش همین سازمان زمینشناسی؛
بهشــدت در تنگناســت و نیاز به حمایت دارد .به لحاظ مالی سازماندهی و
تبلیغات کامل نیست .در نتیجه نقشههای زمینشناسیاش هم کامل نیست.
اگرچــه کار خوب وزارتخانه این بود که محدودهها را باز کرد ،اما هماکنون
اقتصاد جهانی با کاهش قیمتها در کاالها روبهروست و سودآوری کم شده
است .دولت ميتواند سیاستهای تشــویقی درباره مالیاتها به کار بگیرد.
یکی از مشــکالت بخش معدن تقویت زیربناهاست .دربرنامه سوم و چهارم
پیشبینی شده بود که دولت در توسعه زیربناها به معادن کمک کند .مثال به
مجتمعهای معدنی کمک کند .معتقد نیستم که باید به معدنکار پول بدهند
ولی کمکهای زیرساختی ميتوان انجام داد .یا در زمینه اکتشافی الزم است
کار نظارتی دقیق از سوی دولت بر روی معادن انجام شود .معادنی ميشناسم
که آدم دلش ميسوزد؛ آنها را تخریب کردهاند .به نظر من بیش از کمبود منابع
در بخش معدن ،کمبود علم و کار علمی وجود دارد.
 Áاگر علم نداریم پس چطور ميتوان این بخش را تقویت کرد؟
من نمیگویم علم این کار را نداریم؛ اشتباه برداشت نکنید .وقتی در معدنی
اکتشافات و استخراج بر اساس علم و دانش انجام نشود ،معدن از بین ميرود.

تقریبا هیچکدام از سیاستهایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد و رهبری ابالغ
کردند ،چه در برنامه چهارم و پنجم و چه در سند چشمانداز از سوی دولت آقای احمدینژاد اجرا
نشد.

منظورم اين است كه بدون دانش نباید اکتشاف کرد.
 Áدر بخش اجرا چطور؟
به لحاظ اجرایی باید دقت کنیم؛ اکتشافات یک علم است و باید براساس
فرمولهای علمی کار انجام شود .البته این کار هزینه دارد اما در عین حال اگر
اکتشاف نشود نمیدانیم چقدر ذخیره معدنی داریم .حتی ممکن است ماده
معدنی هم در مسیر اجرا محبوس شود.
 Áبخش معدن چقدر قابلیت اشتغالزایی دارد؟
معدن برای اشتغال وضعیت خوبی دارد ،چون بخشی از کارهای آن نیاز
به نیروی انسانی دارد .مثل کار الکترونیک نیست که همه را ربات انجام بدهد.
بخشی از کار با ماشینآالت پیش ميرود و بخشی هم نیروی انسانی نیاز دارد.
خصوصیت دیگر معدن که بقیه ندارند ،این است که در نقاطی قرار دارد که
عموما دورافتاده و محروم است .توسعه معادن ميتواند به توسعه منطقهایِ
کشــور کمک کند .مثل جاهای کمجمعیت که مشکل اشتغال دارند .شرق
کشور و در دامنه زاگرس امکان اکتشاف توأم با توسعه وجود دارد.
Áشما خودتان در این حوزه فعال هستند؟
اگر نخواهم هم من را درگیر ميکنند .برای سخنرانی وکارهای مشاورهای.
به عنوان مشاور به دولت و بخش خصوصی مشاوره ميدهم.
Áبه این دلیل پرســیدم که با توجه به تحلیلی که از شرایط کنونی

خسارتها قابل جبران نیست

گفتوگو با محم د هاشمی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

دارید ،به نظر شما امکان بازگشت به دوران قبل از تحریمها وجود دارد؟
آیا شرکتهای خارجی هنوز هم مثل گذشته واقعا عالقه دارند که به حوزه
معدن ما وارد شوند و سرمایهگذاری کنند؟

نمیتوان گفت تحریمها به این بخش لطمه نزده است .طبیعی است وقتی
تکنولوژی و ماشینآالت وارد نشود ،معدن و صنایع معدنی هم ضربه ميبیند.
اما نه به آن میزان که کار متوقف شود .مثال کوماتسو در دوران تحریم به ایران
ماشینآالت نفروخت .همه رفتند دستدوم خریدند .یا کاترپیالر ما را تحریم
کرد ،رفتند مشــابه چینی آوردند .با این حال همین توقفها قطعا لطمه زد.
بسیاری از پروژهها تحت فشار قرار گرفتند .بیشترین مشکلی که ایجاد کرد
بحث تکنولوژی بود .ما با یک روندی در مســیر جذب تکنولوژی بودیم اما با
تحریمها روبهرو شدیم .مضار آن به نظر من به مزایای آن ميچربید .بهخصوص
بخش مالی که هزینههای کشور را باال برد .جابهجایی پول گاهی تا  14درصد
باال ميرفت .قیمتها هم به همین تناســب باال رفت .برای برخی پروژهها،
اروپایی خریداریشده را ببریم در کشور ثالت پیاده
مجبور بودیم ماشینآالت
ِ
کنیم ،مالیات و عوارض آن را بپردازیم ودوباره بار كنيم و با همه هزینهها وارد
کشور کنیم .اینها همهاش هزینه داشت ،اما مجبور بودیم و باید انجام ميدادیم.
Áتاثیر برجام را بر بازگشــت رونق به صنایع معدنی چگونه ارزیابی
ميکنید؟

البته تحریم کامال برداشــته نشده ،اما برجام یک سری گشایشها ایجاد
کرده اســت .اگرچه هنوز بانکهای بزرگ جرئت حضور در پروژههای بزرگ
صنعتی مــا را ندارند و به نوعی هنوز دارند خودشــان را گرم ميکنند ،اما
شرکتهای خارجی بعد از توافق برجام استقبال خوبی کردند .اینکه چقدر
جلو بیایند و قرارداد بسته شود ،باید منتظر زمان بود.
 Áاز قبل از اجرای تحریمها این استقبال خوب بود یا فکر ميکنید االن
گشایشها بهتر شده؟

مشــکل ما در فضای کسبوکار است .البته امروز تنشهای منطقهای و
قوانین ما همه عوامل تعیینکننده است .اما روند آن رو به رشد است .امیدوارم
دولت بتواند ســرعت کار را افزایــش بدهد .مضاف بر اینکه وقتی خارجیها
ميخواهند برای ســرمایهگذاری پیش قدم شوند ،باید چند معدن بزرگ در
کالس جهانی داشــته باشیم که عرضه کنیم .حال آنکه در چند سال اخیر،
عمال اکتشافی صورت نگرفته و معدنی برای عرضه نداریم.

د هاشمي ،برادر کوچک اکبرهاشميرفسنجانی سالهاست عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
محم 
چه کسی از او بهتر ميتواند راوی مراحل بازنگری در سیاستهای کلی اصل  44و تدوین سند چشمانداز
باشد که از ابتدا در تمام جلسات تهیه و تدوین آنها حضور داشته است .او حاال با حسرتی توأم با نومیدی
ميگوید که فرصتسوزی  8سال دولت احمدینژاد قابل جبران نیست .او ميگوید« :گر وقت رود ز دست
ارزان /با هیچ گهر خرید نتوان» .زمان ازدسترفته دیگر برنميگردد و نميتوان به هیچ عنوان به اهداف
سند چشمانداز رسيد .قرار بوده در این  10سال متوسط رشد اقتصادی  8درصد باشد .حاال از این  8درصد
 2درصد محقق شده ،تازه اگر جبران شود در  10سال بعدی باید سالی  14تا  16درصد رشد اقتصادی
داشته باشیم که به اهداف چشمانداز برسیم که بعید است .نه بههیچوجه چنین منابعی داریم و نه چنین
امکانی وجود دارد .اصال شدنی نیست ».گفتوگو با او درباره مراحل شکلگیری سند چشمانداز توسعه و
سیاستهای کلی اصل  44در پی ميآید.

 Áبرخی از اعضای اتاق بازرگانی ميگویند درخواست بازنگری در
سیاستهای کلی اصل  44از سوی بخش خصوصی و در دولت آقای
هاشمي ارائه شد .چه عاملی باعث شد که در سیاستهای کلی اصل
 44بازنگری صورت بگیرد و چرا اینقدر روند این بررسیها طوالنی
شد؟

اوایل انقالب وقتی قانون اساسی تصویب شد ،فضای بعد از انقالب بر
مجلس و اعضای خبرگان که قانون را تصویب کردند ،حاکم بود .فضای
ذهنی تدوینکنندگان قانون اساسی از بخش خصوصی و اقتصاد این
نبود که ميشود عدالت را هم توسط بخش خصوصی ایجاد کرد .بخش
خصوصی و سرمایهدار را زالوصفتهایی توصیف ميکردند که قبل از
انقالب و زمان پهلوی شکل گرفته بودند .لذا آمدند اصل  44را تنظیم
کردند که همه صنایع بزرگ در اختیار دولت باشد و دولت بتواند عدالت
را در جامعه برقرار کند .ایجاد شغل هم بر این مبنا برعهده دولت افتاد.
 8سال اول بعد از انقالب که گرفتار جنگ تحمیلی بودیم .مسئله اول

اهداف سند
چشمانداز نیاز به
منابع مالی دارد .هر
بخش از بخشهای
آن اعم از تولید علم
تا اشتغال بدون
منبعمالیمحقق
نميشود
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پوشــه

16
درصد

رشد اقتصادی
هرساله برای رسیدن
به اهداف چشمانداز
نیاز است

اوایل انقالب وقتی
قانون اساسی
تصویب شد،
فضای بعد از
انقالب بر مجلس و
اعضای خبرگان که
قانون را تصویب
کردند ،حاکم بود.
فضای ذهنی
تدوینکنندگان
قانون اساسی از
بخشخصوصی
و اقتصاد این نبود
که ميشود عدالت
را هم توسط بخش
خصوصی ایجاد
کرد

کشور و اولویت در همه چیز با جنگ و تامین نیازهای جنگ بود .کسی
نميتوانست به مسائل مختلف اقتصاد بپردازد .دولت سازندگی که بعد
از جنگ تشکیل شــد ،هنوز آن ذهنیتی که در تنظیم قانون اساسی
ی هاشمي
حکم بود ،وجود داشــت .میانه عمر مجلس سوم بود که آقا 
رئيسجمهور شد .در آن مجلس یکی از مواردی که علیه دولت آقای
ي ميخواهد زالوصفتها
ي مطرح ميشد ،این بود که آقایهاشم 
هاشم 
را وارد اقتصاد کند .در حالی که آقایهاشميميخواست اقتصاد ایران
را به دنیا متصل کند .برخی اعضای مجلس ســوم مرتب علیه دولت
ســخنرانی ميکردند که دولت ميخواهد ســرمایهداران را برگرداند.
ميخواهم بگویم فضای ابتدای انقالب که در تدوین و تهیه قانون اساسی
تاثیر داشت ،هنوز حاکم بود .اینگونه نبود که فکر کنند سرمایهدار هم
ميتواند به کشور خدمت کند .فضای کشور اینگونه بود که سرمایه بد
است .البته به جز فضای روانی که آقایهاشمينميتوانست اهداف خود
را دنبال کند ،موانع قانونی هم بود .قبل از تشکیل دولت آقای خاتمی،
ي که نميتوانست این راهکار را جلو ببرد الیحهای به مجلس
آقایهاشم 
برد تحت عنوان ایران  .1400در آن الیحه اهداف بســیار بلندی دیده
شــده بود که ایران در ســال  1400باید به میزانی از رشد اقتصادی و
توسعه برسد که از فعالیتهای اقتصادی دست بیاید .این الیحه را آقای
هاشميبه مجلس پنجم برد .آقای خاتميکه رئيسجمهور شد ،اولین
کاری که کرد این الیحه را از مجلس پس گرفت.
 Áچرا؟
ي یک تفکر
ی هاشم 
به دلیل نوع تفکری که در کشور حاکم بود .آقا 
بلندمدت داشت .ولی این تفکر در همه کشور ساری و جاری نبود .وقتی
این طرح پس گرفته شد ،آقایهاشميبا رهبری رایزنی کردند و سند
چش مانداز  20ساله کشور طراحی شد که مجمع آن را تصویب کرد.
ي گذاشت؟
ی هاشم 
 Áیعنی سنگ بنا را آقا 
بله ،در برخی از بندهای آن ســند تاکید شــده بود که اصالحات
انجامشده باید دارای آثار اقتصادی باشد و چون  4سال از برنامه اولیه
 1400گذشته بود اسم برنامه به  1404تغییر کرد .در افق  1404باید
کشور از نظر اقتصادی ،علميو فرهنگی به توسعهیافتگی ميرسید .این
اهداف با  20کشور منطقه مقایسه شده بود و هدفی که دنبال ميشد،
توسعه همهجانبه بود .به خاطر یکی از بحثهای سند چشمانداز ،موضوع
خصوصیسازی مطرح شد .در نتیجه برای تحقق سند چشمانداز ،باید
سیاســتهای کلی اصل  44مورد بازنگری قرار ميگرفت .اما در زمان
اجرا با دوره دولت آقای احمدینژاد مواجه شد که ایشان هم اصال اجرا
نکرد .بنابراین اینکه چرا سیاستهای کلی اصل  44بعد از این مدتزمان
طوالنی بازنگری شــد ،به دو دلیل بود :اول تفکری که در کشور وجود
داشــت و سایه نابرابریهای اقتصادی را که از گذشته وجود داشت به
دلیل سرمایهداری ميدانست و دوم مانع قانون اساسی و اصل  44بود.
 Áاشــاره کردید که سیاستها تدوین شد و به سال  84رسید.
آقای احمدینژاد رئيسجمهور شد .توقف اجرای سیاستهای کلی
به دلیل تقابل فکری آقای احمدینژاد وهاشميبود یا اینکه ایشان
اصال اعتقادی به چشمانداز نداشت؟

من خیلی با شخص احمدینژاد آشنا نیستم .سالهاست که مجمع
ميآید اما با ایشان اصال همکالم نشدهام .بنابراین نميتوانم درباره ایشان
نظر بدهم .آنچه مهم است اینکه ،تقریبا هیچکدام از سیاستهایی که
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد و رهبری ابالغ کردند ،چه
در برنامه چهارم و پنجم و چه در سند چشمانداز از سوی دولت آقای
احمدینژاد اجرا نشد .در الزامات برنامه پنجم یکی از مصوبات و الزامات
26
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این بود که وابســتگی بودجه جاری دولت به درآمد نفت ســاالنه 10
درصد کاهش یابد تا اینکه طی دو برنامه به صفر برسد .تصادفا پیشنهاد
برنامه همین بود .وقتی برنامه از سوی مجمع تصویب شد ،مقام معظم
رهبری زمان اجرای آن را به  10سال تغییر دادند .ولی در اجرا ،دولت
آقای احمدینژاد در همان سال اول نهتنها  10درصد از وابستگی بودجه
جاری به نفت کاهش نداد ،بلکه بیش  10درصد هم اضافه کرد .یعنی
اگر تا آن زمان وابستگی بودجه به نفت  60درصد بود از همان سال اول
 70درصد شد .یعنی درست در جهت خالف حرکت کردیم .مصوبات
مجمع وقتی اجرایی ميشود که رهبری تایید و ابالغ کنند .یعنی تفکر
آقایهاشمياگردر تدوین موثر بوده و بستری فراهم کرده ،وقتی این
سیاستها توسط رهبری ابالغ ميشوند ،دیگر این معنا را ندارند .اینجا
دیگر تعارض احمدینژاد و هاشمينبود ،بلکه عدم تمکین از مصوبات
رهبری بود .حاال آقایهاشــميدر تدوین سیاستها نقش داشته یا
نداشته باشد .البته استداللشان این بود که رئيسجمهور موقع انتخاب
شدن یک ســری برنامه در مبارزات انتخاباتی ارائه ميدهد پس باید
امکان اجرا داشــته باشد .در همین دولت کنونی هم آقای روحانی به
مجمع گفت من نباید برنامه پنجم را اجرا کنم .حتی برنامه ششــم را
نميخواست تصویب کند .خب این یک استدالل است و مبنای قانونی
هم دارد .اما تفکر دولت آقای احمدینژاد تفکر ضدبرنامه بود .گزارش
دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی نشان ميدهد که بیش از 70
درصد برنامه زیر پا گذاشته شد.
 Áوقتی آقای احمدینژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت
حضور ميیافت ،آیا اعتراضی صورت نميگرفت یا اینکه مجمع از
ایشــان برای اجرا نکردن قانون توضیحی بخواهد؟ بهخصوص در
حوزه واگذاریها که اعتراضهایی از ســوی بخش خصوصی هم
مطرح بود.

طبق قانون مجمع سیاستها را تهیه ميکند و نظارت عالیه برعهده
رهبری است .رهبری تصویب سیاستها را به مجمع واگذار کردهاند
و البته نظــارت خود را به مجمع واگذار کردهاند .مجمع در این دوران
گزارش نظارتی تهیه ميکرد و گزارشها را خدمت رهبری ارائه ميداد.
اما قدرت نظارتی نداشت که مانع از تخلفات شود.
 Áآقای احمدینژاد گزارشهای مجمع را ميدید؟
بله ،البته ايشــان در زمان ریاستجمهوری خیلی کم در جلسات
مجمع حضور داشــت .وزرایش هم نميآمدند .یعنی تقریبا ایشــان و
دولتــش مجمع را تحریم کرده بودند .مجمع اما کارهای نظارتی خود
را انجام ميداد و گزارشها را خدمت رهبری ارســال ميکرد .اما االن
بیشتر ميآید ولی صحبت و اظهار نظری نميکند .تنها در بخشی از
جلسات حضور دارد.
 Áاز ابالغ سیاســتهای کلی اصل  44نزدیک به یازده ســال
ميگذرد و به فاصله کوتاهی از زمان ابالغ سند چشمانداز  20ساله از
سوی مقام معظم رهبری تقریبا همین زمان گذشته است ،اما در این
مدت شاخصهای کميبهدستآمده نشان ميدهد که اهداف مورد
نظر محقق نشد و حتی براساس اعالم آقای طیبنیا وزیر اقتصاد،
رشد اقتصادی  10سال گذشــته به طور میانگین  2.2درصد بوده
است .به نظر شما علت دست نیافتن به اهداف تعیینشده چه بود؟

اصل  44ترسیمکننده نظام اقتصادی کشور است؛ تاکید شده که
نظام اقتصادی جمهوری اســاميبر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و
خصوصی و با برنامهریزی منظم برپاست .در بخش دولتی موارد بهریز
مشخص شده است که در ذیل اصل  44آمده است .در این بخش تاکید

چون بخش خصوصی پاسخگوترین بخش اقتصادی در کشور است ،هدف هم این بود که کسی که مدیریت را برعهده دارد
پاسخگو باشد اما واگذاریها به گونهای انجام شد که الگوی دولتی حفظ شود .بنابراین نهتنها انقالب اقتصادی در جهت
مثبت اتفاق نیفتاد بلکه انقالب در تخریب بنیانهای اقتصادی در کشور به وقوع پیوست.

شــده که بخشهایی مثل معادن ،هواپیمایی و کارخانههای بزرگ به
صورت مالکیت عموميدر اختیار دولت است .یعنی تمام فعالیتهای
اصلی کشور قبال دولتی بود .پیش از ابالغ سیاستهای کلی ،شاید بتوان
گفت نزدیک به  80درصد دولتی بود و بقیه در اختیار بخش تعاونی قرار
داشت .بخش خصوصی فقط در آن بخش از کشاورزی و دامداری که
مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی باشد ،اجازه فعالیت داشت که رقم
بسیار ناچیزی بود .در طول سالهای  58تا  80عملکرد دولتها مشخص
بود که با وجود تکلیف قانونی اصل  44نميتوانستند اجازه فعالیت به
بخش خصوصی بدهند .دولت وظیفه ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال
برای همه را برعهده داشت .بنابراین براساس آنچه در قانون تکلیف شده
بود ،با اقتصاد دولتی نميشد به اهداف توسعه و عدالتخواهی رسید.
در نتیجه پیشنهاد شد که بازنگری در سیاستهای اصل  44به مجمع
تشخیص مصلحت نظام سپرده شود تا مراحل واگذاری مهیا شود .پس
هدف از سیاســتهای کلی اصل  44این بود که زمینه تحولگرایی،
تامین رشد اقصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی بر سند چشمانداز
طراحی شــود تا در اقتصاد دگرگونی اقتصادی ایجاد کند .رهبری هم
تاکید داشتند که اجرای اصل  44یک انقالب اقتصادی در کشور ایجاد
کند .هدف از این سیاســتها این بود که دولت در جاهایی که حضور
دارد ،دیگر سرمایهگذاری نکند و بخشهایی را که در اختیار دارد ،واگذار
کند .به گونهای که  20درصد بیشتر در اختیار دولت نباشد و بقیه در
اختیار بخش تعاونی و خصوصی قرار بگیرد .در همین سیاستهای اصل
 44پیشبینی شد که مدیریت کارخانهها و واحدهای تولیدی بیش از
 20درصد در اختیار دولت باقی نماند و بقیه واگذار شــود .دلیش این
بود که مدیریت به بخش خصوصی منتقل شود .سیاستها بر این مبنا
تعیین شد.
 Áمصارف تعیین شــد ولی بعد در مرحله اجرا عمال نتوانست
اهداف مورد نظر را محقق کند؛ چرا؟

مصارفی که از محل فروش و واگذاری تهیه شــده بود ،مشــخص
بود .از همان ابتدا برای ایجاد رشــد اقتصادی در واحدهایی که واگذار
ميشوند ،برنامهریزی صورت گرفته بود .حتی پیشبینی تعدیل نیرو هم
شد و برای واحدهایی که تورم نیرو دارند ،قرار شد که سرمایهگذاری
صورت بگیرد تا نیروهایی که بخش خصوصی در جابهجایی تازه ،تعدیل
ميکند توسط دولت از محل فروش کارخانههای جدید جذب شوند.
یعنی سیاســتها اینقدر دقیق پیشبینی شده بود که اوال مدیریت
اقتصادی در بسیاری از بخشها به بخش خصوصی واگذار شود و ثانیا
نیرویی که در اختیار بخش خصوصی است براساس استراتژی جدید
تعدیل یا اداره شــود .به همین دلیل از این سیاستها توقع و انتظار
یک انقالب اقتصادی ميرفت که یک دگرگونی واقعی در اقتصاد ایران
صورت بگیرد .اما اجرای اصل  44مصادف با سال  84و آغاز دولت آقای
احمدینژاد بود .البته سیاستهای اصل  44در زمان دولت دوم آقای
ي تصویب شده بود و آییننامههای آن هم مصوب بود .بعد از سر
خاتم 
کار آمدن دولت آقای احمدینژاد ،ایشان هیچکدام از سیاستها را اجرا
نکرد .یعنی سیاستها خوب و اجرا متوقف شد .درنتیجه این شد که
يبینيد.
امروزم 
 Áبرای اجرا نکردن این سیاســتها هیچ توضیحی به مجمع
ندادند؟

چند نفر از وزرای دولت اول آقای احمدینژاد به رهبری نامه نوشتند
و در خواست کردند که چند بند به سیاستهای اصل  44اضافه شود و
ي هم فراهم
امکان واگذاری عالوه بر بخش خصوصی به نهادهای عموم 

شود و همچنین بخشی از سهام به عنوان سهام عدالت به دهکهای
پایین بتوان واگذار کرد .اما نتیجه این شــد که واگذاریها مدیریت را
همچنان دولتی باقی گذاشت .چون کمتر از  50درصد واگذار شد ،سهام
عدالت سهم مدیریتی نبود در نتیجه عمال خصوصیسازی از این محل
اتفاق نیفتاد و بنابراین مدیریت بر صنایع بزرگ و مواردی که در رأس
اصل  44وجود داشــت ،همچنان دولتی باقی ماند .البته بعضی جاها
واگذار شد ،اما مدیریت از دولتی به مدیریت نهاد عموميمنتقل شد.
مثال نهادهای نظاميو انتظاميکه اینها دیگر پاسخگو نبودند.
 Áدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین دغدغهها برای
اجرای اصل  44چه بود؟

چون بخش خصوصی پاســخگوترین بخش اقتصادی در کشور
است ،هدف هم این بود که کسی که مدیریت را برعهده دارد پاسخگو
باشد اما واگذاریها به گونهای انجام شد که الگوی دولتی حفظ شود.
بنابراین نهتنها انقــاب اقتصادی در جهت مثبت اتفاق نیفتاد بلکه
انقالب در تخریب بنیانهای اقتصادی در کشور به وقوع پیوست .به
همین ترتیب ،تورم و بیــکاری و کاهش ارزش پول اتفاق افتاد .آمار
ســرقت و ناهنجاری اجتماعی به تبع آن باال رفت .تورم باال و رشــد
اقتصادی پایین ریشه در سوءمدیریتها دارد .در  8سال دولت آقای
احمدینژاد ،علیرغم مصوبــات خوب مجمع و راهکارهای خوب به
اقتصاد چیزی اضافه نشد .گاهی قانون خوب و تصمیمات خوب ولی
اجراي بسیار بد چنین نتایجی نشان ميدهد .دغدغه مجمع رسیدن
اقتصاد به رشــد  8درصد بود 800 .میلیــارد دالر درآمد نفتی در 8
سال داشتیم ،رقم کوچکی نیست .االن کسی از آن دولت یک گزارش
بخواهد که با این درآمد چه کار عمرانی انجام دادید ،چنین گزارشی
وجود ندارد .نتیجهاش شد رانت و پرونده نفتی آقای بابک زنجانی و
سه هزار میلیارد اختالس.
 Áآقای طیبنیا وزیر اقتصاد اخیرا میانگین رشد اقتصادی 10سال
گذشته را  2.2درصد اعالم کرده ،به نظر شما آیا ميتوان بخشی از
عقبماندگیها را جبران کرد؟ توصیه مجمع در این مورد چیست؟

همانطور که اشــاره کردم ،مجمع موردی روند را بررسی ميکند
و خدمــت مقام معظم رهبری گزارش ميدهد .اما اینکه ميگویید ما
فرصتسوزی بسیار قوی در کشور داشتیم ،درست است .ما  10سال
زمان را از دست دادهایم ،البته به عالوه  800میلیارد دالر .باالخره اهداف
سند چشمانداز نیاز به منابع مالی دارد .هر بخش از بخشهای آن اعم از
تولید علم تا اشتغال بدون منبع مالی محقق نميشود .به قول معروف:
«گر وقت رود ز دست ارزان /با هیچ گهر خرید نتوان» .زمان ازدسترفته
دیگر برنميگردد و نميتوانيم به هیچ عنوان به اهداف سند چشمانداز
برسیم .قرار بوده در این  10سال متوسط رشد اقتصادی  8درصد باشد.
حاال از این  8درصد  2درصد محقق شده ،تازه اگر جبران شود در 10
سال بعدی باید سالی  14تا  16درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا
به اهداف چشمانداز برسیم که بعید است .نه به هیچ وجه چنین منابعی
داریم و نه چنین امکانی وجود دارد .اصال شدنی نیست .بنابراین کاری
نميشود انجام داد .متاسفانه زیانی است که به کشور وارد شده؛ گاهی
آقای روحانــی در محافل خصوصی مطرح ميکند که دولتی تحویل
گرفته که ملت نميداند چقدر خسارت به آن وارد شده است .کشور را
در شرایط بسیار سختی گذاشتند و اصال شرایط فاجعه است .بنابراین
نميتوان پیشبینی کرد که این  10سال جبران شود .در واقع کشور را
 100سال عقب بردند .یک ضربالمثل هست که ميگوید خراب کردن
کار راحتی است اما ساختن مشکل است.

800
میلیارد دالر

درآمد نفتی دولت نهم
و دهم در  8سال

چند نفر از وزرای
دولت اول آقای
احمدینژاد به
رهبری نامه
نوشتند و در
خواست کردند
که چند بند به
سیاستهای اصل
 44اضافه شود
و امکان واگذاری
عالوه بر بخش
خصوصیبه
نهادهایعمومي
هم فراهم شود و
همچنینبخشی
از سهام به عنوان
سهام عدالت به
دهکهای پایین
بتوان واگذار کرد.
اما نتیجه این شد
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پوشــه

خصولتیها تز توسعه اقتصاد را دزدیدند
گفتوگو با علی شمس اردکانی درباره اصل  44قانونی اساسی و مسایل اجرایش

ميگوید :با داگالس نورث ،برنده جایزه نوبل اقتصاد چقدر آشنا هستی؟ پاسخ ميدهم
برخی کتابهایش را خواندهام .بعد اضافه ميکند ميدانی من شاگرد او بودم؟ و اینگونه
گفتوگوی ما درباره مراحل تدوین ،اجرا و بازنگری سیاستهای اصل  44آغاز ميشود.
موضوعی که به گفته علی شمس اردکانی ميتوانست به تحول بزرگی در اقتصاد ایران
تبدیل شود ،اگر درست اجرا ميشد .اقتصاددان و دیپلمات سابق حاال سالهاست که
رخت دولتی از تن به در کرده و در بخش خصوصی فعال است .گفتوگو با او را بخوانید.
Áشما از ابتدای تدوین قانون اصل  44حضور داشتید ،ممکن است بفرمایید چه دیدگاهی
سبب تدوین اصل  44در قانون اساسی شد؟

بله ،مرا به عنوان کارشناس اقتصادی و بینالمللی به کمیسیونها و کارگروههای خبرگان دعوت
ميکردند .وقتی تقسیمبندی اقتصادی انجام ميشد ،هدف این نبود که اقتصاد تقسیمبندی شود.
یعنی هدف این نبود که مثال بگوییم با اقتصاد دولتی ،عموميو یا تعاونی به شکوفايی اقتصادی
ميرسیم .آن زمان ميگفتم که هیچ محصولی را نميتوان پیدا کرد که در بازارهای دنیا موفق باشد و
محصول تعاونی باشد .نمونههای محدود در کشورهای سوسیالیستی دیده ميشد که کارکرد موقتی
داشــتند ،اما در دایره محدودی قرار داشتند .پروفسور نورث درباره تعاونیها ميگفت :بزرگترین
دروغ در تاریخ عقاید اقتصادی تعاونیهاست .نورث زندهکننده مکتب نهادگرایی در اقتصاد است.
هنوز هم بعد از گذشت  37سال معتقدم که تعاونیها موجب فساد ،اختالف و دعوا هستند .در
آن روزها افکار چپ حاکم بود .هنگام تدوین قانون اساسی شهید دکتر بهشتی ،مرحوم سحابی و
شهید آیت حضور داشتند .آن زمان پیشنهاد دادم که هدف از تدوین اصلهای  43و  44شکوفایی
اقتصادی باشد .چند بار لفظ شکوفایی را که در کارگروه تکرار کردم ،شهید دکتر بهشتی گفتند
کلیدواژه خوبی است که اگر بعدها مشکل ایجاد شد ميتوان آن را تصحیح کرد .اما در عمل دیدیم
اقتصاد دولتی و تعاونی کمکی به باالبردن اشتغال و شکوفایی اقتصاد نکردهاند.
Áچه زمانی اجرای این اصل به مشکل برخورد و تصمیم به بازنگری گرفته شد؟
هدف اصل  44شکوفایی اقتصادی بود که در ذیل آن به صورت شرط آمده است .اواخر جنگ
ي محکم گفتند
بحثی داشتیم که آیا اجرای این اصول موجب شکوفایی شده است یا نه؟ آقایهاشم 
نه و باید کارهای جدید انجام شود .یکی از این کارهای جدید تاسیس مناطق آزاد بود که من به
دنبال آن رفتم.
Áیعنی تاسیس مناطق آزاد بر اساس تنگناهای اجرای اصل  44بود؟
من دو سال گرفتار مذاکرات صلح قرارداد  598بودم ،بعد از جنگ دنبال این بودیم که وظیفه
ملی خود ،یعنی شکوفایی اقتصاد را دنبال کنيم .این موضوع را در اتاق بازرگانی هم بحث کردیم
تا به یک طرح برسیم .کمکم آقایان در دولت هم گفتند که این حرف بدی نیست .با حاج احمدآقا
در اینباره خیلی بحث ميکردیم و بعد موضوع را خدمت آقای خامنهای که آن زمان رئیسجمهور
بودند ،مطرح کردیم و ایشــان هم تایید کردند که این جمله شرطیه شکوفایی اقتصادی ميتواند
بازنگری شود .در نتیجه هدف معلوم شد .وقتی راهی را اشتباه رفتید ،قاعدتا باید بایستید بعد از
بحث و نتیجهگیری دور بزنید تا مجددا به نقطه صفر برســید و مسیر درست را بروید .بعد از این
بحثها به من گفتند بیا و دبیرکلي اتاق بازرگانی را بپذیر .آن زمان پســت دولتی داشتم و دنبال
این بودم كه از دولت خارج شــوم .در نتیجه پذیرفتم و اولین دبیرکل منتخب اتاق ایران در سال
 73شــدم .یک دوره کامل چهارساله دبیرکل اتاق بودم .در این دوران اجراییات اصل  44با هدف
شکوفايی اقتصادی نوشته شد .هدف این بود كه حاال که قرار است سهم بخش خصوصی پررنگ
شود و نسبت آن در اقتصاد ایران معلوم شود ،باید از سهم دیگر بخشها در اقتصاد ملی کاسته شود.
من از اینجا واژه «خصولتی» را باب کردم .چون در همین زمان بود که تشکیک پیش آمد حاال که
ميخواهیم دولتیها را خصوصی کنیم دولتیها ميتوانند ردای خصوصی تن کنند .مثال ميروند
28
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شرکت خصوصی تاسیس ميکنند ولی ماهیت دولتی است.
Áپس خصولتیها در واقع از ابتدا برنامه داشتند؟
بله ،بحث ما این بود که این خصولتیها در رژیمهای توتالیتر رشد ميکنند .مثال در ایتالیا ببينید
که موسولینی چند تا از این شرکتها را تاسیس کرده؛ در آلمان هم هیتلر نمونه این شرکتها را
تاسیس کرد که هنوز هست .در چین که الی ماشاءاهلل .برنامه اقتصادی روزولت برای خروج اقتصاد
امریکا از بحران دهه  1930طراحی شــد و تفکر اصلی آن براساس نظریات جان مینارد کینز بود
كه بر تحریک تقاضا تاکید داشت .هنوز هم این تئوری ميتواند منجر به شکوفایی اقتصاد شود .در
انتخابات اخیر ،موضوع تحریک تقاضا را مطرح کردم و توصیه کردم که دولت به دنبال تحریک تقاضا
باشد .قبال هم در دو نشستی که آقای احمدینژاد در دولت اولش با اقتصاددانان برگزار كرد ،این
موضوع را توصیه کردم .به هر حال اجرا نکردند و امروز نتیجه آن را ميبینید .متاســفانه به جای
تحریک تولید ،تقاضای ناشی از یارانه نقدی موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی و واردات کاال
یعنی گسترش رکود ،بیکاری و تورم شد.
Áمبانی فکری بازنگری سیاستهای کلی اصل  44چه بود؟
شکوفایی اقتصاد؛ اما در میانه راه این تز را دزدیدند.
 Áچهکسانی؟
خصولتیها .حاال هم حضور خصولتیها در اقتصاد بدتر از گذشته شده است .قبال که پاالیشگاه
در اختیار دولت بود ،هزینه ،فروش ،سود و منابع آن معلوم بود .اما حاال مسئول معلوم نیست .فساد
در خصولتیها بیشتر از بخش دولتی است .نمونه عملکرد خصولتیها فاجعهای است که اخیرا در
پتروشیمي اتفاق افتاد و یک میلیارد دالر تجهیزات به اضافه بیست هزار تن خوراک و محصول را
طعمه آتش کرد.
Áچرا از دولت آقایهاشــميکه پیشنهاد تفسیر مطرح شــد 16 ،سال طول کشید تا

سیاستهای کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شود؟ اینهمه سال نشان ميدهد که
این اقتصاد کار ميکرد؟

مدتی طول کشید که ابالغیات اجراییات اصل  44تهیه شود .قرار نبود که اصل  44عوض شود.
چیزی در قانون اساسی عوض نشد .در واقع برداشت و تفسیر عوض شد.
Áبرداشتی که مورد نظر بود فعال شدن بخش خصوصی بود و اینکه سهم بخش خصوصی
چقدر باشد؟

مشکل کار در اجرای این سیاستها به وجود آمد .یعنی در دولتهای نهم و دهم اموال دولتی
را در تاریکخانههای خصولتی تقسیم کردند.
 Áیعنی معتقدید تکلیف روشن بود ولی بد اجرا کردند؟
این موضوع در خصوصیسازیها بد اجرا شد .مثال پاالیشگاهها واگذارشده به صورت خصولتی
اداره ميشود .ویژگی مدیریت خصولتی فساد و کاهش بهرهوری است .حتی کسانی که از بخش
خصوصی به این بخش رفتند هم دچار فساد شدند .قاچاقچیهای سابق هم به این جمع پیوستند.
مثل آنها که سوخت قاچاق ميکردند .خصولتیها با قدرت پول قاچاق میداندار بخش خصوصی
شدند و اصل  44را عقیم کردند.
Áخب ،راهکار چیست؟ چطور ميشــود این زیان را جبران کرد؟آقای روحانی چه کاری
میتواندبکند؟

به اصل برگردیم .متاسفانه بوروکراتهایی که آقای روحانی را احاطه کردهاند ،نميگذارند شکوفایی
اقتصادی اتفاق بیفتد .نمونه آن ادامه پرداخت یارانه نقدی به دهکهای ثروتمندتر جامعه و پرداخت
سوبسید به بنزین مصرفی ماشینهای گرانقیمت وارداتی است .برای اصالح باید اول حرکت در مسیر
غلط را متوقف کرد .در مرحله بعد باید بهسرعت از راه رفته برگشت .ما میگوییم برای شکوفایی
اقتصاد باید سیاستهای کلی بدون حضور دولت و خصولتیها اجرایی شود و راه دیگری ندارد.

توسعه
آسمان ایران به دست فرانسویها می افتد یا آمریکاییها؟

صنعت هوایی
«نو نوار» میشود؟

نوسازی ناوگان هوایی ایران با خرید  118فروند هواپیمای ایرباس توسط ایرانایر
کلید خورد .پس از امضای تفاهمنامه با این شرکت فرانسوی« ،ای تی آر» ایتالیا نیز
وارد میدان رقابت شد و  20فروند از هواپیماهای کوچک این شرکت نیز به ایرانایر
فروخته شد .اما رقیب سوم ،بوئینگ آمریکایی بود که اگرچه با محدودیتهای
زیادی از سوی دولت این کشور مواجه است ،اما همچنان میدان رقابت را ترک
نکرده و از فروش  100فروند هواپیما به ایران خبر داده اســت  .اما ورود تمام این
هواپیماها منوط به صدور مجوز توسط وزارت خزانهداری آمریکا است.

توسعه

آسمان ایران از آن کیست؟

بوئینگ یا ایرباس؛ دو سناریوی قراردادهای هوایی

بهمنمــاه  ۱۳۹۴بــود کــه رئیسجمهوری ایــران به
همراه هیئتی بلندپایه متشــکل از سیاســیون و فعاالن
بمانجان ندیمی
اقتصادی ،تهران را به مقصد فرانســه و ایتالیا ترک کرد.
خبرنگار
این ســفر دستاوردهای قابل توجهی داشت که از جمله
آنها تفاهمنامه ایرانایر با ایرباس برای خرید  118فروند هواپیما از این شرکت فرانسوی
است .تفاهمنامهای که اگرچه نوید روزهای خوبی را در ناوگان هوایی ميداد اما برخی از
منتقدان نیز از آن به عنوان اسراف منابع کشور یاد کردند .پس از آن صحبت از شرکت
ایتالیایی اِيتيآر به میان آمد که حدود  50درصد سهام آن متعلق به شرکت فرانسوی
ایرباس است .این شرکت ،در زمینه ساخت هواپیماهای کوچک تخصص دارد و قرار است
هواپیماهای آن در پروازهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد .خرید  20فروند هواپیما از
این شرکت نیز موجب شد سبد خرید هوایی ایران سنگینتر شود .البته پرونده ناوگان
هوایی ایران با امضای این دو تفاهمنامه بسته نشد و اینبار بوئینگ امريكا هم خواستار ورود
به آســمان ایران بود .هرچند در ابتدا ،مذاکرات این شرکت با ایرانایر در حد یک شایعه
مطرح شد اما مقامات وزارت راه مهر تایید بر این شایعات زدند و از اشتیاق بوئینگیها برای
همکاری با ایران خبر دادند.
اما یک مانع بزرگ بر سر راه امضای قراردادهای ایرانایر با شرکتهای ایرباس ،اِيتيآر
و بوئینــگ وجود دارد و آن ،تایید وزارت خزانهداری امريكا برای فروش هواپیما به ایران
اســت .هرچند با اجرای برجام و لغو تحریمها ،انتظار ميرفت تمام موانع برای همکاری
شرکتهای خارجی با ایران برداشته شود اما این بار امريكاییها برای اعمال محدودیت
همکاری با ایران ،از در دیگری وارد شدند و شرکتهایی را که بخشی از قطعات خود را در
این کشور تولید ميکنند برای همکاری با ایران ،ملزم به گرفتن اجازهنامه از اوفک کردند.
البته در این مدت ،شــرکتهای طرف قرارداد ایران (ایرباس و اِيتيآر) همچنان به
بررسی زوایای مختلف تفاهمنامه امضاشده پرداختند و در حال تدوین پیشقرارداد بودند.
نمایندگانی از ســوی این شرکتها در چند نوبت به ایران آمدند و بندهای مختلف این
تفاهمنامه را به لحاظ فنی و حقوقی بررسی کردند.
هرچند مقامات مســئول ایرانی از ورود هواپیماهای ایرباس آن هم قبل از آغاز سال
جدید به ایران خبر داده بودند اما این وعده محقق نشد .البته با نگاهی به تاریخ تحویل
ســفارشهای ایرباس ،ميشــد حدس زد که به این زودی نمیتوان شاهد حضور این
هواپیماها بر فراز آسمان ایران بود؛ اما تاخیر در تایید اوفک برای نهایی شدن قراردادهای
هوایی نیز این گمانهزنی را به یقین تبدیل کرد .به گونهای که با گذشت حدود  6ماه از
امضای تفاهمنامه با ایرباس ،نهتنها هواپیماهای جدید به ایران وارد نشــد بلکه همچنان
مذاکرات برای انعقاد قرارداد ادامه دارد و خبری هم از صدور اجازه اوفک نیست.
از سویی رقیب بزرگ ایرباس یعنی بوئینگ امريكا نیز برای فروش هواپیما به ایران با
مقامات ایرانی وارد مذاکره شده است .اما این شرکت هواپیمایی نیز در انتظار تایید اوفک
به ســر ميبرد .شرکت بوئینگ امريكا اعالم کرده است که بهزودی قرارداد فروش 100
فروند هواپیمای مسافربری به ایران را نهایی میکند .بنابراین به نظر ميرسد زمین بازی
بین دو شرکت فرانسوی و امريكایی تقسيم شده است.
برخی از گمانهزنیها حاکی از آن است که خرید ایران از ایرباس صرفا به دلیل تحریک
رقیب امريكایی این شرکت ،یعنی بوئینگ بوده است و مذاکره با بوئینگ نیز به گونهای
امتیازگیری از ایرباس است .به هر صورت به نظر میرسد با توجه به نیاز ناوگان هوایی ایران
به خرید خواپیماهای جدید ،رقابت این دو شرکت ميتواند به سود ایران باشد و قدرت
چانهزنی ایرانیها را افزایش دهد.
30

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهویک ،شهریور 1395

اما در این میان نمیتوان سنگاندازیهای امريكا را نیز نادیده گرفت .برخی از مقامات
امريكایی بر این باورند که خرید ایران از بوئینگ ميتواند به افزایش اشــتغال در امريكا
کمک کند .از این رو خوشبینانه به این مذاکرات نگاه ميکنند .اما برخی دیگر بهشدت با
فروش هواپیما به ایران مخالف هستند .به گونهای که اخیرا گروه صهیونیستی بنیاد دفاع
از دموکراسیها که از منتقدان سرسخت توافق هستهای و طرفدار اعمال تحریمهای بیشتر
علیه ایران است ،نامههایی را با امضای دهها چهره امنیت ملی امريكا ترتیب داده که در آنها
نسبت به فروش هواپیما به ایران ابراز نگرانی شده و وعده داده شده است که کنگره فشار
بیشتری در اینباره به دولت امريكا اعمال ميکند .همچنین برخی از مصوبههای امريكا
حاکی از ایجاد موانع بر سر راه همکاری خارجیها با ایران است.
بنابراین قراردادهای هوایی ایران با دو ســناریو مواجه اســت .اول اینکه صدور مجوز
توسط اوفک در دولت اوباما اتفاق نخواهد افتاد و باید در دولت آینده امريكا مورد بررسی
قرار گیرد که در این صورت باید در انتظار رویکرد رئیسجمهوری جدید امريكا نســبت
به ایران باشیم.
سناریوی دوم به رقابت بین دو شرکت ایرباس و بوئینگ برميگردد که بر این اساس،
وزارت خزانهداری امريكا ترجیح ميدهد که سود بیشتری نصیب شرکت بوئینگ شود .به
همین دلیل امکان دارد دستاندازهایی بر سر راه صدور اجازهنامه برای فروش هواپیماهای
ایرباس به ایران ایجاد کند.
البته به جز سه شرکت نامبرده ،شرکتهای خارجی دیگر نیز برای فروش هواپیما به
ایران اعالم آمادگی کردهاند .اخیرا خبرهایی مبنی بر مذاکره با میتسوبیشی ژاپن نیز به
گوش ميرسد .مهمترین دلیل استقبال خارجیها برای همکاری با ایران در این زمینه ،به
فرسودگی ناوگان هوایی کشور بازميگردد .وزیر راه و شهرسازی بارها اعالم کرده است که
ناوگان هوایی ایران برای کسب رقابتپذیری در منطقه به  ۴۰۰فروند هواپیمای میانبرد
و دوربرد و ۱۰۰فروند هواپیمای کوتاهبرد نیاز دارد .عباس آخوندی ،نوسازی ناوگان هوایی
کشور را منوط به ورود  500فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور میداند.
در حال حاضر  250فروند هواپیما با سن متوسط  20سال در ناوگان ایران فعال است
که به گفته کارشناسان ،این متوسط سن باید به  12سال کاهش یابد .همچنین در حال
حاضر فقط  9فروند هواپیمای بلندبرد در کشور وجود دارد.
البته عباس آخوندی وعده داده که تا پاییز امســال اولین هواپیماهای جدید به ایران
خواهد آمد .این در حالی اســت که چنانچه قرارداد فروش هواپیمای ایرباس به ایران از
سوی اوفک تایید شود ،بنا به گفته مقامات مسئول در وزارت راه ،حدود  8الی  10سال
طول ميکشد تا سفارشهای ایران به صورت کامل تحویل داده شود.
البته متوليان این امر نیز از نتیجهبخش بودن مذاکرات و طی شدن  90درصد مسیر
برای نهایی شدن قراردادها خبر دادهاند .گفتنی است که کلیه قراردادها و مذاکرات برای
خرید هواپیما توســط شــرکت ایرانایر صورت گرفته است .هرچند ایرالینهای بخش
خصوصی نیز بیکار ننشســتهاند و برای نوسازی ناوگان خود با شرکتهای خارجی وارد
مذاکره شدهاند .روشی که برای خرید هواپیما از شرکتهای نامبرده در پیش گرفته شده
است ،اجاره به شــرط تملیک بوده است .از سوی دیگر برخی از ایرالینهای خصوصی
نیز برای استفاده از شرایط موجود ،به اجاره هواپیما یا خرید هواپیماهای دستدوم روی
آوردهاند .به نظر میرسد در کنار خرید ایرباس ن و که حداقل طی  10سال وارد ناوگان
هوایی کشور میشود ،به دلیل شرایط مالی نهچندان مناسب ایرالینها ،تعدادی هواپیمای
کارکرده و اجارهای نیز وارد ناوگانشود و بدین ترتیب نیاز  500فروند هواپیمای کشور
تکمیل خواهد شد.

قراردادهایی مانند قرارداد خرید هواپیما که نکات بسیار زیاد فنی ،حقوقی و مالی دارد ،اینگونه
نیست که در عرض یک الی دو ماه نهایی بشود .درحال حاضر حدود  90درصد مسائل فنی ما با
ایرباس حل شده است .اما هنوز حدود  10درصد از مسائل فنی باید مورد مذاکره قرار بگیرد.

قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور بینالملل در گفتوگو با «آیندهنگر» بررسی میکند

زوایای پنهان قرارداد با ایرباس
Áسوال ما در مورد تفاهمنامههای هوایی است که سال  94منعقد شده
است .با گذشــت چند ماه از ماجرا ،هنوز خبری از بستن قرارداد نیست.
جسته و گریخته خبرهایی مبنی بر اینکه در حال بررسی بندهای تفاهمنامه
هســتند به گوش ميرسد .حتی شاهد این هســتیم که از طرف ایرباس
گروههای مختلفی به ایران ميآیند و این تفاهمنامهها را از زوایای مختلف
بررسی ميکنند .به نظر شما آیا به این قراردادها ميشود امیدوار بود یا خیر؟

در ابتدا خطاب به کســانی که ميگویند ما با ایرباس قرارداد امضا کردهایم
ميگویم که ما در سال گذشته قراردادی را امضا نکردیم .صرفا تفاهمنامههایی
در این حوزه به امضا رســید و براساس آن تفاهمنامهها ،قرار شد طرفین آنها را
تبدیل به قرارداد کنند .قراردادهایی مانند قرارداد خرید هواپیما که نکات بسیار
زیاد فنی ،حقوقی و مالی دارد ،اینگونه نیست که در عرض یک الی دو ماه نهایی
بشود .تمام اجزای هواپیما را که شما مشاهده ميکنید ،اعم از رنگ بدنه آن تا
اتاق و صندلی ،نوع موتور ،تجهیزات نمایشی آن ،آشپزخانه و موارد دیگر ،همگی
باید به صورت جداگانه مورد مذاکره قرار گیرد و تعیین شود .بنابراین کار بسیار
سنگینی است .من امروز به شما ميتوانم بگویم که حدود  90درصد مسائل فنی
ما با ایرباس حل شده است .اما هنوز حدود  10درصد از مسائل فنی باید مورد
مذاکره قرار بگیرد .علت هم این است که ایرباس خودش موتور هواپیما ،صندلی و
تجهیزات آشپزخانه نمیسازد .بنابراین وقتی که ميخواهیم از لحاظ فنی انتخابی
داشته باشیم ،ناچار هستیم که هم با ایرباس مذاکره کنیم که فروشنده هواپیما
به ماست و هم با سازندهای که این تجهیزات را ميسازد .،نهفقط برای انتخاب
نوع و تعیین قیمت آن ،بلکه برای خدمات پس از فروش آن نیز باید این مذاکرات
انجام شود .شما اگر بخواهید که در هواپیما کمربند یا صندلی ،آشپزخانه ،موتور
یا قطعات یدکی تعمیر بشود ،همه اینها به مذاکرات طوالنی با بیش از چندصد
تولیدکننده نیاز دارد که زمان ميبرد.
 Áدر بحثهای حقوقی این مذاکرات به چه صورت و با چه محوریتی در
جریان است؟

بحثهای حقوقی امثال این قراردادها بسيار طوالنی است .در بحث ایرباس
با یک پیشنویس قرارداد  500صفحهای روبهرو هستیم که پر از نکات حقوقی
است و باید حقوقدانان و مشاوران حقوقی ایرانی آنها را بررسی کنند .در بعضی
از موارد نیز الزم است که از مشاور حقوقی خارجی خاص هواپیما ،استفاده بشود.
اینگونه نیست که هر مشاور حقوقی داخلی یا خارجی بتواند اظهارنظر کند .هر
رشــتهای مثل دریا ،هوا ،خودرو ،موشک و ...امروزه به حدی تخصصی شده که
مشــاوران حقوقی خاص خودش را دارد .بحث مالی آن هم یک مقوله دیگری
است .در بحث مالی نهتنها باید با ایرباس مذاکره شود ،بلکه باید با فاینانسرها و
کسانی که تامینکننده این پول هستند ،نیز پای میز مذاکره رفت .قراردادهای
این بخش هم صد الی دویست صفحه است که باز همین پروسه را باید طی کند.
باید نظر بانک مرکزی و دســتگاههای دولتی و اجرایی کشور در این خصوص
تامین شود .مث ًال فرض کنید در مورد مسائل فنی ،در حال حاضر معاونت فناوری
ریاســتجمهوری نیز درگیر کار شده و باید با آنها نیز هماهنگ باشیم .تالش
ما این اســت که در مورد بخشهایی از کار که در داخل کشور ميتواند انتقال
تکنولوژی انجام بشود ،با سازندگان ،تولیدکنندگان و دانشگاههای کشور هماهنگ
شود .وقتی که شما همه این ابعاد را در نظر بگیرید ،متوجه خواهید شد که چرا

نیمه دوم سال گذشته بود که تفاهمنامه هوایی بزرگ ایران با ایرباس فرانسه منعقد شد و سایر شرکتهای
هواپیمایی نیز برای ورود به بازار ایران مشتاقانه وارد مذاکره شدند .اما تاخیر در ورود هواپیماهای جدید
این شبهه را به وجود آورده است که این تفاهمنامهها هیچگاه به قرارداد تبدیل نخواهند شد .در گفتوگوی
پیش رو ،قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور بینالملل ،به چرایی تاخیر در انعقاد قراردادهای نهایی
پرداخته است .اصغر فخریه کاشان همچنین از اشتیاق بوئینگ برای همکاری با ایران ميگوید و به انتقاد
برخی از افراد در خصوص خرید هواپیما از ایرباس پاسخ ميدهد .در ادامه این گفتوگو را ميخوانید.

این روند طول ميکشد .در کنار همه این موارد هم باید اضافه کنیم که مسئلهای
وجود دارد مبنی بر اینکه دولت امریکا باید مجوز بدهد .آنها هم سختگیریهای
خودشان را دارند .شاید تحت فشــار هم قرار بگیرند .در نتیجه اینگونه است
که ميبینید که به طور الینقطع از ســال گذشته تا به حال مذاکراتی مستمر
با فروشندگان ،وامدهندگان ،تعمیرکاران و خود شرکت ایرباس انجام شده که
شــاید هنوز به قرارداد نهایی نرســیدهایم اما این کار به آخرش رسیده است و
امیدواریم هرچه زودتر مســائل مورد اختالف ما رفع بشود .البته آن مسائل هم
خیلی طبیعی اســت؛ قراردادی و فنی و مالی اســت و اگر حل بشود انشاءاهلل
قرارداد را امضا ميکنیم.
Áدر بین صحبتهایتان اشارهای به تایید اوفک داشتید .یک گمانهزنی
وجود دارد ،مبنی بــر اینکه به دلیل ورود بوئینگ بــه این بازی ،وزارت
خزانهداری آمریکا ترجیح ميدهد اگر منفعتی هم باشد ،به بوئینگ برسد که
یک شرکت هواپیمایی امریکایی است و شاید تايید قرارداد ایرباس را به این
دلیل دارد به تعویق مياندازد .نظر شما در این مورد چيست؟

بنده سخنگوی اوفک نیستم و نمیدانم که اوفکیها چگونه فکر ميکنند.
هرکس دیگری هم که این صحبتها را ميکند ،احتماالً حدس و گمان است.
بهخصوص اینکه ما با بوئینگ هم در حال مذاکره هستیم .مذاکرات ما پیشرفته
اســت .نمیدانم به خاطر این اســت یا خیر .اما اوفک تحت فشار دستگاههای
مختلفی قرار دارد.

در بحث ایرباس
با یک پیشنویس
قرارداد 500
صفحهای روبهرو
هستیم که پر از
نکات حقوقی است
و باید حقوقدانان
و مشاوران حقوقی
ایرانی آنها را
بررسی کنند .در
بعضی از موارد
نیز الزم است که
از مشاور حقوقی
خارجی خاص
هواپیما ،استفاده
بشود
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توسعه
Áچرا این قراردادها را باید اوفک تایید کند؟

250
فروند هواپیما

با سن متوسط20
سال در ناوگان ایران
فعال است

کسانی که از
قراردادهای
هوایی انتقاد
میکنند ،اطالعات
کافی ندارند و
نمیدانند بابت
خرید این تعداد
هواپیما ،پولی به
کسی داده نشده
است .قرار است
که این هواپیماها
اجاره به شرط
تملیکباشندو
بیایند وارد ناوگان
هوایی شوند و
از محل درآمد آن
قسطهایشان
پرداخت شود

واقعیت این است که درصدی از این تجهیزات ،تجهیزات امریکایی است .از
سوی دیگر شرکتهای ایرباس و غیره هنوز نیاز به این دارند که برای صادرات
تجهیزات امریکایی مجوز را بگیرند .و این چیز عجیبی نیســت .هنوز به دلیل
ســایر تحریمهایی که برای ما وجود دارد ،فروشندگان ناچار هستند که مجوز
اوفک را بگیرند .البته بر اســاس برجام ،ایران اجازه دارد با شرکتهاي خارجی
وارد مذاکره شود.
Áدر مــورد مذاکراتی که با بوئینگ داشــتهاید ميتوانید توضیحاتی
بفرمايید؟ االن این مذاکرات در چه مرحلهای است؟ آیا بوئینگیها بازار ایران
را تا این حد جذاب ميبینند که بخواهند وارد این بازار بشوند یا خیر؟

بوئینگیها از ایرباس هم فعالتر هستند .مذاکرات ما با آنها بسیار خوب بوده
است .اگرچه دیرتر مذاکرات را شروع کردهاند ،اما در همین مدتزمانی که مذاکره
کردهاند ،با اشــتیاق و فعالیت زیادی دارند کار را دنبال ميکنند .ما موردی را
مشاهده نکردیم که اشتیاقی نداشته باشند .برعکس بسیار مشتاق هم هستند.
Áهنوز با ایرباس وارد مرحله انعقاد قرارداد نشدهاید؟ گفتید که  10درصد
از مذاکرات باقی مانده است؟

خیر ،هنوز قراردادی را امضــا نکردهایم و هنوز  10درصد از مذاکرات باقی
مانده است.
Áوضعیت قرارداد شما با اِيتيآر چگونه است؟
با اِيتيآر و ایرباس در یک شــرایط هســتیم .مذاکرات قراردادی ما با این
شرکت هم همچون ایرباس اســت .چون  50درصد اِيتيآر مربوط به ایرباس
است و  50درصد دیگر آن هم مربوط ایتالیاییها است .آنها هم از کاری که ما با
ایرباس داریم انجام ميدهیم ،تقلید ميکنند.
Áآیا آنها هم منتظر تايید اوفک خواهند ماند؟
بله ،آنها هم منتظر هستند.
Áدراین میان بحث ژاپنیها هم مطرح شــده اســت .آیا در این مورد
مذاکراتی داشتهاید؟ آیا هیئتی از ژاپن برای مذاکره در این خصوص آمده
است یا خیر؟

هواپیمایي که از ژاپن مد نظر ماست ،مشابه اِيتيآر است .از بعضی جهات
شاید از اِيتيآر هم بهتر باشد .ولی در رده هواپیماهای هفتاد الی صدنفره است.
ما مذاکراتی را داشتهایم ،اما هنوز منجر به تفاهمنامهای نشده است .پیشنهادهايی
دادهایم ،آنها هم بسیار اشتیاق نشان دادهاند .دولت ژاپن هم مایل به این همکاری
است .در سفری هم که بنده به ژاپن داشتهام ،این عالقهمندی را مشاهده کردم.
ما شرایط خودمان را گفتهایم و منتظر هستیم که پروپوزال رسمی آنها را دریافت
کنیم.
Áمذاکرات هوایی ایران پای برخی از جناحهای سیاســی را نیز برای
اظهارنظر به میان کشیده اســت .برخی از افراد یک سری نقدها را به این
قراردادها وارد ميکنند .به اعتقاد آنها اینهمه هزینه برای خرید اینهمه
هواپیما نیاز کنونی کشور نیست .یا اینکه آیا تمام قسمتهای اقتصاد ایران
درست است که ما دست به چنین خرید بزرگی ميزنیم؟ آیا شما به عنوان
مقام مسئول ميتوانید به این سؤال پاسخ دهید؟

کسانی که اینگونه اظهار نظر ميکنند ،اطالعات کافی ندارند .اوالً ما پولی
برای خرج این هواپیماها نمیدهیم .قرار است که این هواپیماها اجاره به شرط
تملیک باشند و بیایند وارد ناوگان هوایی شوند و از محل درآمد آن قسطهایشان
پرداخت شود .اگر کسی فعالیت دیگری را در کشور سراغ دارد که بتواند بدون
پول شروع بشود و از محل درآمد آن اقساطش را بازپرداخت کند ،حتماً به سمت
آن فعالیت برود .یک مورد را به من نشان بدهند که بگویند اینگونه است این
اظهارنظر مثل این است که کسی که یک تاکسی قسطی را خریداری ميکند و
بعد از محل درآمد آن قسط آن را پرداخت ميکند ،به او بگویند این مینیبوس
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را نخرید و بروید نان بخرید ،آیا برای خرید نان پولی داریم یا اینکه از نان خریدن
درآمدی را حاصل ميکنیم که بتوانیم پول نان را بدهیم؟ این یک نکته است .ما
در حال حاضر چهار ،پنج میلیارد دالر داریم به شرکتهای هواپیمایی ميدهیم
که مربوط به کشورهای اطراف ما هستند ،برای اینکه مسافران ایرانی را به سایر
نقــاط دنیا ببرند .اگر  25درصد چهار ،پنج میلیارد دالر را صرف خرید هواپیما
کنیم و به جای اینکه هواپیماهای دیگر مســافران ما را ببرند 25 ،درصد یا 30
آن ایرانیها شود ،نهتنها صاحب هواپیما ميشویم ،بلکه به
درصد از این سهم از ِ
جــای آنکه پول را به خارجی بدهیم به داخلی ميدهیم و تازه برای ما ارزانتر
هم تمام خواهد شد .ســوخت هواپیماهای موجود کشور  30درصد بیشتر از
هواپیماهای نو است که این هم یک نوع تحمیل هزینه است .هواپیماهای موجود
کشور وقتی که پرواز ميکنند ،مانند ماشین پیکانی است که مربوط بیست الی
سی سال پیش است .صد کیلومتر که با آن ميروید باید روی آن تعمیر انجام
بدهید .در حالی که هواپیماهای نو ممکن اســت هزاران کیلومتر برود و هیچ
تعمیری نیاز نداشته باشد .بعد از آن هم بحث امنیت و عزت مردم و اقتدار است.
وقتی که از اقتصاد مقاومتی صحبت ميکنیم ،این است که در مقابل بعضی از
چیزها مصونیت داشــته باشیم .اگر که ناوگان هوایی کشور زمینگیر باشد ،ما
آسیبپذیر هستیم .برای جابهجایی مسافران باید به کشورهای دیگر رجوع کنیم.
کدامیک از اینها مقاومت را بیشــتر ميکند؟ اینکه ما هواپیماهای خودمان را
داشته باشیم و کشور بتواند در مقابل زورگوییها و سختیهایی که برای ما ایجاد
ميکنند ،مقاومت کند یا اینکه دستمان به سوی دیگران دراز شود؟ بنابراین من
فکر ميکنم که خیلی حساب روشنی دارد .نباید از این زاویه نگاه کنیم .بهویژه
که در این شرایط این نشاندهنده اعتمادی است که دنیا بعد از برجام به ایران
ميکند .یعنی پذیرفتهاند که ریســک ایران ميتواند کم و قابل قبول باشد .به
گونهای که آنها هواپیما بدهند ،ضمانت دولت هم بدهند و بگویند که این مملکت
اینقدر اعتبار دارد و اینقدر محکم است و این توانایی را دارد که این هواپیماها
را آپبريد کند و بتواند هواپیماها را به پرواز درآورد ،بهرهبرداری کند و قسط ما
را هم پرداخت کند.
Áظرفیت فرودگاههــای ایران در ارتباط با خریداری این تعداد هواپیما
چگونه است؟ آیا برای افزایش ظرفیت این فرودگاهها نیز برنامهای دارید؟

این هواپیماها هشت سال طول ميکشد که بهتدریج وارد کشور شوند .یعنی
از امسال شروع ميشود و تا هشت سال دیگر ادامه خواهد داشت.
Áآیا ما امسال شاهد آن خواهیم بود که هواپیمای جدید وارد کشورمان
بشود؟

بله ،بنابراین در این هشت سال نهتنها ما فرودگاههای جدید ميسازیم ،بلکه
فرودگاههایمان را توسعه خواهیم داد .ظرفیت فرودگاه امام را به هیجده میلیون
نفر ميرسانیم .ظرفیت پذیرش هواپیماهای آن را زیاد ميکنیم .فرودگاه مهرآباد
را گســترش ميدهیم .فرودگاههای اهواز ،مشــهد ،اصفهان و چابهار را توسعه
ميدهیم .بخشی از این هواپیماهای کوچک که ميآیند ،اینها در فرودگاههای
موجود ظرفیت دارند .خیلی از فرودگاههای ما با  10الی  20درصد ظرفیت دارند
کار ميکنند .طبیعی است که اگر این هواپیماها بیایند مشکلی نخواهیم داشت.
Áآیا وقتی که هواپیماهای جدید وارد ناوگان هوایی ما بشــوند ،کمکم
هواپیماهای قدیمی را از ناوگان خــارج خواهید کرد؟ در اين صورت این
خروج به چه صورت است؟

بستگی به این دارد که آن هواپیمای قدیمی چقدر ميتواند کار بکند .احتماال
آنها را جابهجا ميکنیم .ممکن است پروازهایی با مسیر دور را با هواپیماهای نو
انجام دهیم و در پروازهای با مسیر کوتاه از هواپیماهای قدیمی استفاده کنیم.
هواپیماهای قدیمی را تا زمانی که خوب کار ميکنند ،در مسیرهای کوتاهی که
در کشور هست ،مورد استفاده قرار ميدهیم .این بسته به مدیریت بهرهبرداری
دارد که شرکت هواپیمایی خودش عهدهدار خواهد بود.

تعلل اوفک برای تایید نهایی قراردادهای هوایی ایران تعمدی است و توجیهی ندارد .طبق
تعهدات برجام ،امريكاییها ملزم به برداشتن تحریمهای هوایی بودند و امکان برای فروش
هواپیمای نو به ایران وجود دارد.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از حال اینروزهای ایرالینهای خصوصی ميگوید

ساز ناکوک او َفک

یها در مورد امضــای تفاهمنامه با
Áدر حــال حاضر بــازار گمانهزن 
تهای هواپیمایی خارجی بسیار داغ است .البته این مذاکرات در مورد
شرک 
تهای هواپیمایی بخش
خرید هواپیما برای ایرانایر بوده است .آیا شرک 
خصوصی نیز از این شرایط ایجادشده برای نوسازی ناوگان خود ،بهرهمند
نهای خصوصی چه خبر است؟
شدهاند؟ در بخش خصوصی و ایرالی 

در بخش خصوصی هم بعد از اجرایی شدن برجام تالشهایی صورت گرفته
است .ایرالینهای خصوصی برای انعقاد قرارداد با شرکتهایی که دستاندرکار
ساخت هواپیما هستند ،وارد مذاکره شدهاند .منتها آنها نیز با مانع اوفک برخورد
کردهاند .با اینکه امريكاییها بعد از برجام تحریم هواپیمایی کشور را برداشتهاند،
ولی عم ًال کلیه فروشندگان ملزم شدهاند که در ارتباط با معامالتی که با ایران
دارند ،خودشان را با اوفک هماهنگ کنند .متاسفانه از طرف اوفک مجوزی صادر
نشده است و این تعلل و تاخیری که از طرف اوفک در صدور مجوز وجود دارد،
به نظر غیرمنطقی ميآید .طبق تعهدات برجام ،امريكاییها ملزم به برداشتن
تحریمهای هوایی بودند و امکان برای فروش هواپیمای نو به ایران وجود دارد .اما
تا به حال این اتفاق نیفتاده است.
Áآبا این تعلل را در خصوص تایید قراردادهای هوایی از سوی اوفک،
تعمدیميدانید؟

بله تعمدی است .چون صورت مسئله مشخص است .نوع هواپیما مشخص
است ،کاربری و کاربرد آن در شرکتهای هواپیمایی مشخص است .هواپیماهای
غیرنظامی در دنیا بر اساس استانداردهای ایکائو و یاتا ،کارشان را انجام ميدهند.
بههرحال این تعللی که االن صورت ميگیرد ،غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است.
 Áمعموال صدور این اجازهنامه چه مدت طول ميکشد؟
این چیزی اســت که امريكاییها ایجاد کردهاند .رابطهای اســت که آنها
گذاشتهاند .علیالقاعده اینکه بررسی فروشنده یا طرف قرارداد اهلیت دارد چیز
پیچیدهای نیست .بههرحال امريكايیها طرف فروشنده را ميشناسند ،زیر و بم
بوئینگ و ایرباس را ميدانند .از آن طرف هم شرکتهایی که درخواست خرید
هواپیما را کردهاند ،چه بخش خصوصی و چه دولتی ،موقعیت و فعالیتشان در
این عرصه مشخص است .نکته مبهمی در پرونده این شرکتهای هواپیمایی
که درخواست خرید هواپیما را دادهاند وجود ندارد .بنابراین تعللی که در صدور
مجوز صورت ميگیرد ،غیرقابل توجیه است و زمان زیادی برای شناخت آنها
نیاز نیســت .ميدانستند که شــرکتها دارای چه هویتی هستند و بهراحتی
ميتوانستند مجوز را صادر کنند.
نهای خصوصی به
تها و ایرالی 
Áدر حال حاضر شرایط مالی شــرک 
گونهای هست که بتوانند هواپیما را خریداری یا اجاره کنند؟

همه شــرکتها را با یک دید نمیشــود نگاه کرد .برخی از شــرکتهای
خصوصی ما این توانمندی را دارند که وارد معامله خرید ایرالین نو بشوند و در
این موضوع هم ورود کردهاند .همانطور که گفتم آنها نیز به مسئله تایید اوفک
برخورد کردند .برخی از شرکتهای خصوصی هم به معنای واقعی ممکن است
آن توان الزم را نداشته باشند .در نتیجه ب ه دنبال تامین هواپیماها با هواپیمای
دستدوم کارکرده هستند .اما در همه عرصهها چه حوزه دولتی و چه خصوصی،
این تالش صورت ميگیرد .بهخصوص بعد از اجرایی شدن برجام این امیدواری
در شــرکتهای هواپیمایی ایجاد شــده بود که با توجه به نیازی که ناوگان

نهای خصوصی ایران هم قرار است از شرایط پسابرجام و رفت و آمد
ایرالی 
تهای هواپیمایی بزرگ به ایران ،سود ببرند .با توجه به اینکه بیشتر
شرک 
بمانجان ندیمی
مذاکرات در بخش هوایی ،در دولت در حال انجام است ،از دبیر انجمن
خبرنگار
تهای هواپیمایی حال و هوای
شرک 
نهای خصوصی را جویا شدیم .مقصود اسعدی سامانی از تالش
ایرالی 
بخش خصوصی در این زمینه سخن گفته و از تاخیر اوفک برای نهایی
کردن قراردادهای هوایی به عنوان مانع بزرگ در پیشرفت مذاکرات یاد
نهای خصوصی اشاره
کرده است .وی همچنین به سرمایه ایرالی 
دارد و مصوبه وزارت راه در مورد کفایت سرمایه را مورد بررسی
قرار داده است .در این گفتوگو ،به اجاره هواپیما نیز اشاره
تهای وی با ماهنامه «آیندهنگر»
شده است .در ادامه صحب 
را ميخوانید.

هوایی دارد ،بتوانند از این شرایط استفاده کنند و در جهت افزایش و نوسازی
ناوگان اقدام کنند که متاســفانه در این ارتباط به نتیجه روشنی نرسیدهایم.
البته مذاکرهای براساس توافقات منعقدشده با ایرباس و بوئینگ صورت گرفته
است و در بخش خصوصی و دولتی در حال انجام دادن مذاکرات فنی و مالی
هستند .شرکتهای فروشنده که مقید به گرفتن مجوز اوفک شدهاند ،پیگیر
مجوز هستند؛ اما متاسفانه همانطورکه گفتم ،این کار با تاخیر مواجه شده است.
اما کارهای فنی و عملیاتی مالی که باید در قراردادها انجام بشود در جریان است.
تهای
تهایی که با شرک 
Áوزیر راه و شهرســازی در یکی از نشســ 
نهای خصوصی در شرایط جدید
هواپیمایی داشــتند از عملکرد ایرالی 
تهای هواپیمایی برای
گلهمند بودند که آن طور که انتظار ميرفت ،شرک 
نوسازی خود اقدام نکردهاند .دلیل اصلی این گلهمندی چیست؟

توضیحات الزم در جلسه به آقای وزیر داده شد .عمده این مسائل برمیگردد
به موانعی که اوفک ایجاد کرده اســت .قبل از بحث اجرایی شدن برجام ،چند
شــرکت سعی کردند با مکانیزمهاي دیگری ناوگان خود را تجهیز کنند .ولی
بعد از اجرایی شــدن برجام منوط به گرفتن مجوز از اوفک شــدند و خرید یا
انتقال هواپیما پیچیدهتر شده است .ایشان هم با شناختی که از صنعت دارند،
قول دادهاند که کمکهای الزم را انجام بدهند و به صورت موردی پروندهها را
پیگیری کنند که انشاءاهلل به نتیجه برسیم.
نهای خصوصی
Áدولت در این خصوص چه کمکی ميتواند به ایرالی 
کها در زمین ههای مالی است؟
بکند؟ آیا این کم 

بیشتر در ابعاد سیاسی موضوع است و رفع موانعی که در مسائل بانکی یا
مسائل سیاسی ميتواند وجود داشته باشد .آنها قول داده اند که مساعدت کنند.
 Áدر حال حاضر چند ایرالین خصوصی در کشور فعال هستند؟
ما  15ایرالین فعال داریم که به طور مشخص ایرانایر ،کیشایر و آسمان که
دولتی یا وابسته به دولت هستند.
Áکدامیک قدرتمند هستند و از لحاظ تامین مالی در شرایط خوبی به
سر ميبرند؟

برخی از
شرکتهای
خصوصی ایرانی
این توانمندی
را دارند که وارد
معاملهخرید
ایرالین نو بشوند.
اما آنها نیز به
مسئلهتایید
اوفک برخورد
کردند .برخی
از شرکتهای
خصوصیهم
که توان الزم را
ندارند ،ب ه دنبال
تامینهواپیماها
با هواپیمای
دستدوم کارکرده
هستند

بیش از  50درصد شرکتهای هواپیمایی ما این توانمندی را دارند که در
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توسعه
تامین ناوگان تالش کنند و آن را به نتیجه برسانند.

500
فروند هواپیما

نیاز نوسازی ناوگان
هوایی کشور

بخشنامهای از
طرف سازمان
هواپیمايیکشوری
صادر شده ،مبنی بر
اینکهشرکتهای
فعال در زمینه
هواپیمایی،
سرمایهشان را به
میزانی که سازمان
هواپیماییکشوری
مشخص کرده
است ،افرایش
دهند.همچنین
مدت زمانی را نیز
برای رسیدن به
این کفایت سرمایه
تعیین کرده اند
 .اما به نظر می
رسد رقم تعیین
شده و مدت زمانی
که برای رسیدن
به کفایت سرمایه
در نظر گرفته اند،
منطقینیست.
برسانند

34

نهای
 Áآیا تایید اوفک برای اجاره هواپیما هم نیاز است یا خیر؟ ایرالی 
خصوصی اجاره هواپیما را در دستور کار خود قرار دادهاند؟

خیر .برای اجــاره هواپیما نیازی به تایید اوفک نداریم .این موضوع نیز در
دستور کار شرکتها قرار دارد .برخی از شرکتهای هواپیمایی ،هواپیماها را به
صورت اجارهای وارد کردهاند و در حال استفاده از آنها هستند.
Áچند هواپیما به این صورت وارد شده است؟
بعد از اجرایی شــدن برجام ما حدود پانزده فروند هواپیما به کشــور وارد
کردهایم که تعدادی از اینها هم به صورت اجارهای بوده است.کیشایر دو فروند
هواپیمای اجارهای را وارد ناوگان خود کرده است.
تهای هواپیمایی
Áیکی دیگر از مباحثی که اخیرا مطرح بود ،ادغام شرک 
تهایی
بوده است .آیا این بحث همچنان مطرح است یا خیر؟ یا اینکه شرک 
که از لحاظ مالی شرایط خوبی نداشتهاند ،این پیشنهاد را دادهاند.

اینگونه نیست که این موضوع در دستور کار ایرالینها باشد .ممکن است
بعدا ً به لحاظ شرایط ،ادغام ایرالینها نیز مطرح شود اما در عمل چنین چیزی
نیست .چون شرکتهایی که در بخش خصوصی کار ميکنند ،عالقهمند نیستند
کــه این کار را به صورت ادغام انجــام بدهند .االن در حوزههایی که این وضع
و ســرمايهگذاری مشترک هست ،به نام استفاده از ظرفیتها به طور همزمان
شرکتها این همکاری را با یکدیگر شــروع کردهاند .در بحث سرمايهگذاری،
کترینگ را در برنامه کاری خودشــان دارند .در بحثهای آموزشــی اگر همه
شرکتها بخواهند سرمايهگذاری کنند و امکانات آموزشی را فراهم کنند ،به
سرمايهگذاری زیادی نیازمند اســت .لذا به صورت تفاهمنامه و قرارداد ،دارند
تالش ميکنند که از ظرفیتهای همدیگر اســتفاده کنند که در این کار نیاز
به سرمايهگذاری کمتری داشته باشند؛ اینکه بتوانند از توانمندی همدیگر در
پیشبرد اهدافشــان استفاده کنند .در هفتههای اخیر یک تفاهمنامه بین سه
شرکت هواپیمایی معراج ،آتا و کیشایر امضا شد مبنی برآموزش هواپیماهای
مختلف در سایتهای مختلف که شــرکتها در یک زمینه فعالیت بکنند و
شرکتهای دیگر از توانمندیهای آن شرکت استفاده کنند که خودشان نیاز به
برنامهریزی و سرمايهگذاری در آن زمینه نداشته باشند.
 Áدر مورد کفایت سرمايهگذا ری نیز بحثی مطرح بود و زمانی را برای این
نهای خصوصی ميتوانند کفایت
موضوع مشخص کرده بودند؟ آیا ایرالی 
سرمایه را برای ماندگاری در زمان تعیینشده داشته باشند یا خیر؟

بخشنامهای از طرف سازمان هواپیمايی کشوری صادر شده ،مبنی بر اینکه
شــرکتهای فعال در زمینههواپیمایی ،سرمایهشان را به میزانی که سازمان
هواپیمایی کشــوری مشخص کرده است برسانند .در این حوزه از دو بعد باید
به موضوع نگاه کنیم .یک بعد اینکه شــرکتهای جدیدی ميخواهند بیایند
و وارد این عرصه بشــوند .طبیعتاً باید استانداردهایی را که سازمان هواپیمایی
کشوری اعالم ميکند ،رعایت کنند .اگرچه ما به آن استانداردها نقد داریم و در
جلساتی هم این موضوع را به سازمان هواپیمایی کشوری و آقای وزیر منعکس
کردهایم .اینکه دست بخش خصوصی را برای حضور بیشتر در این صنعت ،با
این رقمی که گذاشــتهاند ،ميبندد .به هر حال شرکتهای فعال اعتقاد دارند
که این شرکتها سالها در نرخهای تکلیفی فعالیت کردهاند .به لحاظ تکلیفی
برخی پروازهای مناطق غیراقتصادی و محروم را انجام دادهاند و زیانهای قابل
توجهی را متحمل شدهاند .نرخ خدماتی که دولت در سالهای گذشته به صورت
یکطرفه عمل کرده است ،هزینههای شرکتها را افزایش داده است .از جمله
هزینه تعرفههای فرودگاهی و افزایش نرخ سوخت که منجر به این شد که این
شرکتها دچار زیان شوند یا افزایش ناگهانی نرخ ارز ،شرکتها را دچار زیان قابل
توجهی کرده است که شرکتهای هواپیمایی مبالغ قابل توجهی هم به شرکت
نفت و هم به شرکت فرودگاهی کشور ،همچنین به بانکها بابت تسهیالتی که
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برای خرید هواپیما دریافت کردهاند ،بدهکار هستند .نوسانات نرخ ارز بدهی آنها
را افزایش داده است .بنابراین ،اینکه شرکتها را ملزم به این بکنیم که پس از
گذشت شش ماه به خاطر آزادسازی بلیت پروازهای داخلی ،به میزان کفایت
ســرمایه برسند ،حرکت نابهجایی است که به شرکتهای هواپیمایی تحمیل
ميشود .باید به شرکتهای هواپیمایی فرصت بیشتری داده شود که بتوانند
خودشان را با این اصول تطبیق بدهند و از شرایط آزادسازی نرخ بلیت پروازهای
داخلی استفاده کنند و منابع مالی الزم را داشته باشند تا آن چیزی را که مد
نظر سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی است تامین کنند.
نها به کفایت سرمایه چقدر بوده
Áزمان تعیینشده برای رسیدن ایرالی 
و چه زمانی این فرصت تمام ميشود؟

این فرصت تا مردادماه بوده اســت .اما در درخواســتی که از جناب وزیر
داشــتهایم ،خواستهایم زمان بیشتری به شرکتهای هواپیمایی داده شود .در
گزارشی که در جلسه به آقای وزیر دادهایم ،اعالم کردهایم که اقداماتی را شروع
کردهایم اما به نتیجه نهایی نرســیده است .ایرالینها پیگیر هستند که به آن
نقطهنظرات تعیینشده برسند .اما نیاز به زمان بیشتری دارند.
Áآیا آن میزان سرمایهای که برای کفایت سرمایه در نظر گرفته بودند،
منطقیبود؟

اعتقاد ما این است که این رقم منطقی نیست .چرا که براساس استانداردهایی
که به شرکت هواپیمایی داده است ،هر شرکت هواپیمایی با پنج فروند هواپیما،
باید فعالیتهای هوانوردی و پروازی خودش را شروع کند .حال با نرخی که در
خصــوص خرید هواپیما در دنیا وجود دارد ،رقم خرید این پنج فروند هواپیما
بسیار کمتر از رقمی است که سازمان هواپیمایی کشوری برای کفایت سرمایه
تعیین کرده اســت .رقمی که سازمان هواپیمایی کشوری تعیین کرده است،
یکصد میلیون دالر یعنی سیصد و پنجاه میلیارد تومان است .اگر بخواهیم پنج
فروند هواپیمای ساخت سال  2000تامین کنیم ،رقم آن کمتر از این رقمی که
گفتهاند خواهد بود .به هرحال ما نقطهنظراتمان را خدمت دوستان در سازمان
هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی اعالم کردهایم.
یها داشتند ،با
تهای هواپیمایی خصوصی با خارج 
Áمذاکراتی که شرک 
تها خیلی مطرح ميشود،
تها بوده است؟ اسم بعضی از شرک 
کدام شرک 
همچون ایرباس ،بوئینگ ،اِيتيآر و جدیدا ًشرکت ژاپنی میتسوبیشی .شما
بیشتر با کدامیک از این شرکتها مذاکره داشتهاید؟

بعد از اجرایی شدن برجام ،همه شرکتهای مطرح سازنده هواپیما در دنیا،
از جمله ایرباس ،بوئینگ ،بمبایدر ،امبرایر ،میتسوبیشی ژاپن ،اِيتيآر ،الآرجي،
سوخوي روسیه و ...برای مذاکره و همکاری با ایران ابراز عالقه کردهاند .جلساتی
هم با مدیران شــرکتهای هواپیمایی ایران داشتهاند .به هرحال توانمندیها و
قابلیتهای خودشان را در ارتباط با فروش هواپیما به ایران اعالم کردهاند .ميتوانم
بگویم که همه شــرکتهای هواپیماسازی دنیا با توجه به نیازی که کشور ما به
هواپیمای تازه دارد وارد این بازار شدهاند .چون بازار ایران را بازار بکری ميدانند و
این را فرصت خوبی برای سرمايهگذاری ميبینند .اینها صحبتهایی داشته اند ،اما
متاسفانه همه اینها منوط به صدور مجوز اوفک است که انجام بشود.
تهای خصوصی ایرانــی و خارجی
Áپس هیچیــک از این شــرک 
تفاهمنامهایامضانکردهاند؟

یکی از شــرکتهای خصوصی تفاهمنامهای امضا کرده است .اگر شرکت
آسمان را خصوصی تلقی کنیم ،این شرکت نیز تفاهمنامهای امضا کرده است .اما
هنوز به نتیجهای نرسیدهاند.
تهایی بهجز خصوصی و دولتی داریم؟
نها شرک 
Áآیا در ایرالی 
بله ،این شرکتها به صورت خصوصی اداره ميشوند ،ولی سرمایه آنها شاید
شبهدولتی تلقی بشود .این شرکتها درست است که ماهیت خصوصی دارند،
ولی وابسته به دولت هستند.

طشکنانکارآفرینی
خ 

در این شماره هم مجله آیندهنگر به بررسی زندگی کارآفرینان ایرانی و خارجی پرداخته است .کارآفرینانی که هرکدام سبک
و ســیاقی نو به جای گذاشت ه و مسیری جدید در اقتصاد و تولید را بنا نهادهاند .افرادی از جمله عباسعلی قصاعی ،حسن
تفضلی و خاندان کریمی تفرشی که سالیان سال است ایدههای نو را در تولید به کار برد ه و انقالبی در اقتصاد بهپا کردهاند.

کارآفرین
نگاهی به زندگی عباسعلی قصاعی ،بنیانگذار کارخانه چینی زرین

مرد تولید ظروف چینی و سرامیک صنعتی در ایران
باوجود اینکه
پیشینهتولیدانواع
ظروف سفالی
و سرامیکی در
کشور به چند هزار
سال میرسد ولی
هماکنون  60درصد
خاک ،انواع رنگها،
مواد نسوز و لوازم
کمکیصنعتتولید
ظروف چینی از
خارج وارد میشود

قصاعی نخستین کسی بود که
تولید سرامیک را در کشور تغییر
داد و صنعتی کرد.

شهر نطنز باغشهری تاریخی است که بیشتر به دلیل تحفه خوردنیاش
که گالبی باشد شناخته ميشود اما در کنار این سوغات خوشمزه ،این شهر
را باید شهر سفالهای منحصر به فردی هم دانست که چند هزار سال است
در این شهر تولید ميشوند و ویژگیشان این است که نه با خاک رس که با
سیلیس (ماده اولیه تولید شیشه و بلور) شکل ميگیرند .در شهر تاریخی نطنز
البته حاال کارگاههای سفالگری معدودی باقی مانده ولی در دهههای قبل رد
کارگاههای بســیاری را در این شهر ميشد گرفت که یکی از آنها متعلق به
خانواده قصاعی بود .یکی از خانوادههای قدیمی و مشهور نطنز که چند نسل
از آنها استادکاران به نام سفالگری بودند و نام خانوادگیشان هم از قصاع که
به معنی «کاسهساز» است ،گرفته شده .خانوادهای که نقش بسیار مهمی در
راهاندازی واحدهای صنعتی تولید ظروف چینی و سرامیک در کشور داشتند و
اولین واحد را توسط مهندس عباسعلی قصایی راهاندازی کردند .سابقه فعالیت
در حوزه ســفالگری در خانواده قصاعی حداقل به بیش از  120ســال پيش
بازميگردد؛ پدر و پدربزرگ مهندس عباسعلی قصاعی در این صنعت فعال
بودند و ظروف سفالینه و سرامیک ســیلیس تولید ميکردند و در این کار
پیشــگام بودهاند و هماکنون نیز آثار کاشیکاری و سرامیکسازی پدربزرگ
او (غالمرضا قصاع) در گوشــه و کنار شهر نطنز بهخصوص بناهای تاریخی
همچون مسجد جامع و حمامها و مدارس قدیمی دیده ميشود.
عباســعلی قصاعی متولد  1326در شــهر نظر است ،او از کودکی با کار
سفالگری آشنا شد و به کارگاه سفالگری پدرش ميرفت و به گفته خودش
گلبــازی ميکرد؛ پدر او اهل ذوق ،هنر و عاشــق کارهای هنری و صنعتی
بود .ظروف و اشــیای زیبایی ميساخته و به بازار عرضه ميکرده و بعضی از
این آثار حتی به کشورهای دیگر مثل امريكا صادر ميشدهاند .البته بعدها به
دلیل شرایط تولید و سیاستهای
دولت کارگاهش متوقف ميشود
و با تغییراتی در کار تولید کاشی
بهداشتی را با تکنولوژیهای اولیه
و ساده شروع ميکند.
با آغاز دوره دبیرستان ،سال
 1339مهنــدس قصاعی برای
ادامه تحصیل به تهران سفر و در
مدرسه شبانهروزی البرز ثبتنام
کرد و تا ســال  1345که دیپلم
گرفت در این مدرسه محصل بود.

عباسعلی قصاعی در شهر نطنز متولد شد ،او از کودکی با کار سفالگری
آشنا شد و به کارگاه سفالگری پدرش میرفت؛ خانواده او از سفالگران و
سرامیکسازان به نام شهر نطنز بودند که با سیلیس ظروف تولید میکردند.

پس از آن او برای ادامه تحصیل راهی آلمان شد و با توجه به عالقهاش به کار
سنتی خانوادگی یعنی سفالگری و سرامیکسازی در دانشگاه دولتی نورنبرگ
(شهر نورنبرگ ،قلب صنایع چینی در کشور آلمان) رشته سرامیک خواند .خود
او در گفتوگو با مجله تجارت فردا گفته« :راستش وقتی ميدیدم که به دلیل
سنتی بودن فرآیند کار ،پدرم زیر فشار قرار دارد ،فکر کردم بهتر است در این
رشته درس بخوانم تا بتوانم به کسبوکار خانوادگی رونق تازهای ببخشم .من
برای اینکه به پدرم قوت قلب بدهم ،در دوره دبیرستان قول دادم کار ایشان را
ادامه بدهم .به همین دلیل وقتی در رشته مهندسی سرامیک فارغالتحصیل
شــدم و در ســال  1350به ایران برگشتم ،به کارگاه پدر رفتم و کنار ایشان
قرار گرفتم .به هرحال تحصیل در آلمان باعث شد که من پیوند عمیقتری با
کسبوکار خانوادگیام پیدا کنم وگرنه ممکن بود هرگز وارد این کار نشوم».
تحصیل در رشته سرامیک برای عباسعلی قصاعی دستاوردهای بسیاری
داشت و در آینده زندگیاش نقش بسیار پررنگی بازی کرد و باعث شد او به
صورت علمی و پیشرفته با خواص مواد و خط تولید صنعتی سرامیک و ظروف
چینی آشنا شود و همین آموختهها زمینه را برای راهاندازی کارخانه صنعتی
تولید ظروف ســرامیک و چینی فراهم کند .در واقــع او در دوران تحصیل
دانشگاهی ایرادهای روش سنتی تولید ظروف سفالی و سرامیکی را آموخت و
برای آنها راهکارهایی پیدا کرد.
او با برگشــت از فرنگ ابتدا کارگاه کوچک پدری را گســترش داد و بعد
تغییراتی در تکنولوژی کارگاه ایجاد و ماشینآالت جدید خریداری و تالش
کرد با اســتفاده از روشهایی که آموخته بود ،تولیدات جدید داشته باشد؛
در واقع ميتوان گفت او نخســتین کسی بود که تولید سرامیک را در کشور

اولین گامها برای راهاندازی کارخانه تولید چینی در اصفهان و در کنار جاده مبارکه برداشته
شد ولی به دلیل انقالب و تحوالت سایسی و البته فوت پدر کار برای مدتی متوقف شد تا
اینکه از سال  1361همهچیز دوباره کلید خورد.
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دیپلم خود را در تهران و مدرسه البرز گرفت و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و در رشته سرامیک
تحصیل کرد و تجربههای بسیاری بهدست آورد که در سالهای بعد برای راهاندازی واحد صنعتی تولید
چینی و سرامیک کمک بسیاری به او کرد .عباسعلی قصاعی با پایان تحصیل  1350به ایران بازگشت.

در طول این سالها مهندس عباسعلی قصاعی به پاس بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت بارها به
عنوان کارآفرین برتر کشور و مرد سال صنعت شناخته شده از جمله در مراسم امسال روز صنعت
(که  19تیر برگزار شد) به عنوان یکی از  6پیشکسوت صنعتی کشور معرفی شد.

تغییر داد و صنعتی کرد .در آن زمان که عمده واردات چینی از ژاپن ،ایتالیا و
آلمان صورت ميگرفت ،در کارگاه مهندس عباسعلی قصاعی حدود  50کارگر
فعالیت و محصوالتی تولید ميکردند که قابل رقابت در بازارها بود و کمکم
مورد استقبال قرار گرفت و همین دلیلی شد تا او به فکر توسعه کار و راهاندازی
واحد جدیدی بیفتد؛ اما چون در شهر نطنز و بافت قدیمی این شهر امکانی
برای توسعه کارگاه و راهاندازی واحد جدید وجود نداشت ،او تصمیم گرفت این
کارخانه را در اصفهان و در مسیر عبور خط لوله انتقال گاز طبیعی احداث کند
تا بهسادگی بتواند انرژی مورد نیاز برای کورهها و تولید محصوالت را تامین
کند .راهاندازی این واحد در سالهای  1354و  1355در جاده مبارکه کلید
خورد ولی با نزدیک شدن به زمان انقالب و تحوالت سیاسی و همچنین فوت
پدر مشکالتی به وجود آمد و برای مدتی فعالیتها محدود و حتی متوقف شد
تا اینکه سال  1361کار به صورت جدی از سوی مهندس عباسعلی قصاعی
توگویی درباره آن دوران گفته« :مقدمات
از سر گرفته شــد .خود او در گف 
کار را با سرمایه خودم و امکاناتی که داشتم شروع کردم و در سال  1362از
بانک صنعت و معدن پنج میلیون مارک وام در قالب عقود اسالمی گرفتم و
ماشینآالت مورد نیاز فاز اول را از آلمان وارد کردم تا اینکه کارخانه با ظرفیتی
در حدود یکدوازدهم و یکچهاردهم ظرفیت فعلی کار خود را شــروع کرد.
در سال  1363برادرم هم به من پیوست .او در دانشگاه صنعتی شریف درس
خوانده بود .سال  1366اولین فاز راهاندازی شد و در طول این سالها کارخانه
را در پنج ،شــش فاز توســعه دادیم .به طوری که در حال حاضر بزرگترین
کارخانه در اين زمينه در ایران و یکی از پیشرفتهترین خطوط تولید چینی
را در جهان داريم».
در زمان شروع به کار کارخانه تولید ظروف چینی و سرامیک قصاعی،
در ایران به صورت بسیار محدود ظروف چینی تولید ميشد و در واقع این
مجموعه اولین واحد تولید ظروف چینی در کشور با تیراژ باال بود .با روی
غلتک افتادن تولید ظــروف در کارخانه نهتنها محصوالت در بازار داخل
مشتریهای بسیار پیدا کرد که با شروع دهه  70عباسعلی قصاعی که حاال
دیگر برادر را هم در کنار خود داشت به فکر صادرات محصوالت تولیدی
و حضور در نمایشــگاههای بینالمللی برای معرفی و فروش تولیداتشان
افتاد؛ اولین ســفر صادراتی به لبنان ،دوبی و کویــت بود و آنها عمال در
ســالهای  1373صادرات را کلید زدند و توانستند جایگاهی خوب برای
خود دست و پا کنند ،به صورتی که به گفته خود مهندس قصاعی در یکی
از مصاحبههایش آنها ساالنه  5تا  6میلیون دالر صادرات با برند چینی زرین
دارند و به بیش از  20کشور جهان تولیداتشان را ارسال ميکنند .البته در
کنار این ،بخشــی از محصوالت خود را به سفارش شرکتهای خارجی
تولید ميكنند و با برندشان به فروش ميرسانند ،کاری که حدود  20سال
پیش و زمانی که هنوز چینی زرین برند چندان مشهور نبود آغاز کردند
و همچنان ادامه دارد .هماکنون آنها برای شرکتهای ترکیهای ،ایتالیایی،
آلمانی و چند کشور اروپایی دیگر محصوالتی تولید ميکنند .همچنین
مجموعه چینی زرین حدود  25ســال اســت که برای سفارتخانهها و
کنسولگریهای کشورمان در سراسر دنیا ،رستورانهای مشهور داخلی،

روند نامگذاری چینی زرین
در یکی ،دو سال اول راهاندازی کارخانه تولید ظروف چینی چون همهچیز به نام خود مهندس
قصاعی بود عمال تولیدات این مجموعه به نام چینی قصاعی شناخته ميشد ولی بعد از مدتی چون
کارخانه کنار شهر فالورجان بود نام چینی فالورجان روی آن گذاشته شد اما به دلیل اینکه مسیر
رفتن به فالورجان از اصفهان با مسیر کارخانه متفاوت بود و کامیونها به مشکل برمیخوردند ،دوباره
نام کارخانه را تغییر دادند و اینبار چینی زرین گذاشتند ،نامی که حاال آوازه بسیار دارد.

هتلها و ...ظروف چینی تولید ميکند .این مجموعه صنعتی در طول بیش
از سه دهه فعالیت رسمی (با در نظر گرفتن شروع فاز اول کار کارخانه از
سال  )1366تاکنون موفقیتهای بسیاری کسب کرده است و بیش از 100
لوح تـقدیر و گواهینامه بینالمللی دریافت کرده است؛ از جمله گواهینامه
بینالمللی ایـزو و گواهینامههای واحد نمونه صادراتی و صــنعتی کشور،
حــمایت از حقوق مصرفکنندگان و صنعت سـبز .در طول این سالها
خود مهندس عباسعلی قصاعی نیز به پاس بیش از نیم قرن فعالیت صنعتی
در کشور بارها به عنوان کارآفرین برتر کشور و مرد سال صنعت شناخته
شــده ،از جمله در مراسم امســال روز صنعت (در  19تیر) که به عنوان
یکی از شش پیشکسوت صنعتی کشور معرفی شد .در کنار فعالیتهای
صنعتی ،عباســعلی قصاعی اهمیت بســیاری برای فعالیتهای تشکلی
و مســئولیت اجتماعی قايل اســت و از همین روست که در تشکلهای
مختلف همچون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ،انجـمن مدیران
صـــنایع و اتاق مشترک ایران و آلمان عضویت دارد و سالهای بسیاری
است که ریاســت انجمن صنایع چینی ایران را بر عهده دارد .او حضوری
فعال هم در خیریههای مختلف درمانی و دانشــگاهی دارد .براســاس
نوشته سایت رسمی شرکت چینی زرین ،هماکنون بیش از  1200نفر
به صورت مســتقیم در این مجموعه کار ميکنند و حاال نسل چهارم
خانواده قصاعی مشــغول پیشبرد اهداف این شرکت هستند .عباسعلی
قصاعی در گفتوگوها با مجله تجارت فردا گفته« :من هیچوقت احساس
نکردم که شکست خوردم .ولی
اگر موارد و موانع قانونی ،اداری
و بوروکراســی فرا راه توسعه
صنایع ایران نبــود بهتنهایی
حداقــل  10کارخانه دیگر در
ابعاد چینی زرین احداث کرده
بودم .متاسفانه مشکالتی که
در مسیر توســعه صنعتی و
توسعه اقتصادی وجود داشته
و دارد من را از اقدامات بیشتر
بازداشته است».

توپا کنند،
آنها عمال از سالهای 1373و  1374صادرات را کلید زدند و توانستند جایگاهی خوب برای خود دس 
به صورتی که به گفته خود مهندس قصاعی آنها ساالنه  5یا  6میلیون دالر صادرات دارند و عالوه براین به
سفارش شرکتهای بینالمللی هم برای آنها تولید میکنند.

1366

مهندسقصایی
میگویدهیچوقت
احساس نکرده
کهشکست
خورده ولی اگر
موارد و موانع
قانونی ،اداری و
بوروکراسی پیش
روی راه توسعه
صنایع ایران
نبود او تاکنون
کارخانههای
متعددی ایجاد
کرده بود

عباسعلی قصاعی در میان
همکالسیهایش در دانشگاه
نورنبرگ آلمان

1395
1373

اولین فاز کارخانه چینی زرین بهرهبرداری شد و در طول این سالها کارخانه در
پنج ،شش فاز توسعه پیدا کرده است بهطوری که درحالحاضر بزرگترین کارخانه
تولید ظروف در ایران و یکی از پیشرفتهترین خطوط تولید چینی در جهان است.

براساس نوشته سایت رسمی شرکت چینی زرین هماکنون بیش از  1200نفر به صورت مستقیم در این
مجموعه کار میکنند و حاال نسل چهارم خانواده قصاعی مشغول پیشبرد اهداف این شرکت هستند.
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کارآفرین
مهدی کریمی تفرشی از  7دهه فعالیت صنایع غذایی گلها ميگوید

اولین بار نمک چگونه در ایران بستهبندي شد؟
خیابان خلیج فارس در جاده مخصوص کرج را باید خیابان کارخانهها و
صنایع قدیمی دانست؛ از کارخانه شن و ماسه خلیج گرفته تا کارخانه ویتانا
که همه آن را با بیسکوئیت مادر ميشناسند و البته کارخانه گلها که اولین
تولیدکننده نمک بستهبندیشــده در ایران است؛ شرکتی که با چند دهه
فعالیت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالتی همچون انواع نمک و
ادویهجات بستهبنديشده ،آراد و به صورت کلی محصوالت و صنایع غذایی در
کشور محسوب ميشود؛ شرکتی که در سال  1318پایهگذاری شد و در طول
این سالها  3نسل از خانواده کریمی آن را اداره کردهاند .کارخانهای که در یکی
از کوچههای انتهایی خیابان خلیج فارس جای گرفته که شهرداری سالهاست
به پاس تالشهای چندین دههای این مجموعه آن را «نمک گلها» نام گذاری
کرده است؛ مهمترین و معروفترین محصول این شرکت.

پدر میگفت که ما
(من و برادرم) باید
ادامهدهند ه راهش
باشیم و کارخانه را
حفظکنیموتوسعه
دهیم .میگفت
چراکمپانیهای
خارجی نسل در
نسل و خانوادگی
کاری را ادامه
میدهند ولی ما
اینجا با این شرایط
روبهرو نیستیم؟
همیشهبهما
میگفت باید کار را
خوب یاد بگیرید و
ادامه راهم باشید
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JJنسل اول؛ کارگاه سنتی
ایده بستهبندي محصوالت غذایی در خانواده کریمی برای نخستین بار
از سوی مرحوم علی کریمی تفرشی مطرح شده است؛ او در سال 1318
همزمان با جنگ جهانی دوم به فکر بستهبندي محصوالت غذایی ضروری
و مورد نیاز مردم افتاد .از آنجایی که کشــور اشغال بود و قحطی دامان
مردم را گرفته بود و دیگر امکان خرید عمده محصوالت کشــاورزی و...
وجود نداشت علی کریمی تفرشی به فکر فروش کاالهای مورد نیاز مردم
در بستههای کوچک افتاد؛ نوه او مهدی کریمی تفرشی که حاال ریاست
هیئت مدیره صنایع غذایی گلها را برعهده دارد ،داســتان آن سالها را
اینگونه تعریف ميکند« :پدر بزرگم نظامی بود ولی به خاطر اشغال کشور
عمال ارتش به صورت کلی کنار گذاشته شده بود و او هم از ارتش بیرون
آمده بود و با توجه به مشــکالت اقتصادی مردم و تامین مواد غذایی به
صورت کیسه و بوک به فکر بستهبنديهای کوچک اقالم مورد نیاز مردم
افتاده بود .پدربزرگ آدم سرشناســی بود و به همین خاطر امکان تهیه
محصوالت کشاورزی و ...را داشت .خودشان تعریف ميکردند که کاالهای
مختلف را در نایلونهای کوچک ميریختند ،با شابلونها و چاپگرهایی که
داشــتند روی مقوا مهر گلها را ميزدند و داخل جنسها ميگذاشتند و
بعد با حرارت اتو سرکیسهها را پرس ميکردند و محصوالت را به فروش
يرساندند».
م 
اولین محصوالت فروشی گلها که به صورت سنتی تولید ميشدند انواع
غالت ،کشمش ،ادویهجات و موادی اینچنینی بودند .کارگاه بستهبندي
در منطقه قلعهمرغی تهران قرار داشته و جلوی آن هم یک فروشگاه بوده
که مواد بستهبنديشــده را آنجا ميفروختند .با پایان جنگ جهانی علی
کریمی تفرشی باتوجه به استقبال مردم از محصوالت بستهبنديشده به
فکر توسعه کار و پیدا کردن مشتریهاي جدید ميافتد و تصمیم ميگیرد
تا راه را ادامه دهد؛ البته به دلیل شرایط کشور و نبود امکانات مدرن ،کارگاه
تولید محصوالت بستهبنديشده گلها به همان صورت سنتی سالها کار
خود را ادامه ميدهد تا اینکه همهچیز در سال  1345به نسل دوم واگذار
ميشود؛ اگرچه که در طول این سالها بستهبنديها تاحدودی بهتر شده
بودند و البته گلها نام و آوازهای برای خود در بازار پیدا کرده بود.
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JJنسل دوم ،راهاندازي کارخانه گلها
مرحوم علی کریمی در ســال  1345به دلیل کهولت ســن اداره کارگاه
تولید محصوالت بستهبندي گلها را به پسرش مرحوم عبدالرضا کریمی تفرشی
واگذار کرد ،پسری که سالها بود کنار دست پدر در کارگاه حضور داشت و با
کار بستهبندي و تجارت محصوالت آشنایی الزم را داشت .عبدالرضا کریمی در
سال  1320به دنیا آمده بود و زمانی که سکان کار را در دست گرفت  25ساله
بود .او آرزوهای بزرگ در سر داشت و به فکر کارهای جدید بود .در آن سالها
کــه همزمان با تحصوالت صنعتی در ایران و راهاندازي کارخانههای جدید و
مدرن شدن صنایع بود عبدالرضا کریمی تصمیم گرفت تا تحولی عمده در
بستهبندي محصوالت و کارگاه گلها ایجاد کند و به همین منظور به فکر خرید
دستگاههای نیمه اتوماتیک بستهبندي و کنار گذاشتن روشهای سنتی افتاد.
مهدی کریمی فرزندش درباره اقدامات و تحوالتی که پدر در کارگاه بستهبندي
پدربزرگش ایجاد کــرد ،ميگوید« :پدرم در آن زمان دیپلمه بود و ایدههای
جدید بسیاری در سر داشت به همین دلیل وقتی پدربزرگ کار را به او سپرد
تالش کرد تا با توجه به مدرن شــدن و ورود تکنولوژیهای جدید روش کار
را از حالت سنتی خارج کند به همین منظور دستگاههای بستهبندي آلمانی
خریداری کرد و کارگاه جدیدی در منطقه امیریه تهران راهاندازي کرد».
با تجهیز کارگاه جدید و خرید ماشنآالت نیمهاتوماتیک تولید محصوالت
گلها افزایش پیدا کرد و عبدالرضا کریمی بر تعداد محصوالت تولیدشده نیز
افزود به طوری که در این ســالها که همزمان با دهه  40اســت در کارگاه
آنها در کنار بستهبندي غالت ،آبلیمو ،آبغوره و سرکه هم تولید ميشد و
تنوع ادوی ه بستهبنديشده هم افزایش پیدا کرده بود .او عالوه بر این به دلیل
نزدیکی کارگاه به بازار ،محصوالت بستهبنديشــده را در بازار تهران نیز به
فروش ميرساند و حتی توانسته بود مشتریانی در استانهایی مانند مازندران
و گیالن هم پیدا کند.
اما تحول عمده و اتفاق مهم در کارگاه گلها زمانی افتاد که حاج عبدالرضا
کریمی ایدهای جدید به ذهنش رسید که سالهاست نام این شرکت را سر
زبانها انداخته و آن تولید نمک بستهبنديشــده بود؛ ماده غذایی بسیار
مهــم که تا پیش از آن از طریق چرخیها که به چوبکی /نمکی مشــهور
بودند به فروش ميرسید .مهدی کریمی رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع
غذایی گلها درباره این اتفاق ميگوید« :ما اولین کارخانهای هســتیم که
پروانه ســاخت نمک طعام و دریافت نشان استاندارد تولید محصول را در
ایران گرفتیم .این اتفاق در همان دهه  40افتاد ،آن زمان مجوز بهداشتی
ميگرفتند و پدرم با پیگیری توانست این مجوز را کسب کند .تا قبل از آن
نمکها به صورت باز و کیلویی به فروش ميرســید و افرادی بودند که در
سطح شهرها ميچرخیدند و نمک ميفروختند و کارخانه گلها اولین جایی
بود که به فکر بستهبندي نمک و فروش آن رسید که با استقبال بسیار زیاد
مردم روبهرو شد .نمک مختص به استان سمنان و منطقه گرمسار است ،آن
زمان ابتدا نمك را به صورت کوبیدهشده و پودرشد ه خریداری و بستهبندي
ميکردیم؛ ولی بعد که کارخانه کنونی در این محل فعلی راهاندازي شــد
دیگر نمک را به صورت ســنگ نمک از معــادن خریداری ميکردند و با
کمپرسورهای چندتنی وارد کارخانه و بعد از جداسازی ،آسیاب و بستهبندي

کارخانه در یکی از کوچههای انتهایی خیابان خلیج فارس جای گرفته که شهرداری سالهاست به
پاس تالشهای چندین دههای این مجموعه آن را «نمک گلها» نامگذاری کرده است؛ مهمترین و
معروفترین محصول این شرکت.

ميکردند .نخستین نمکها در جعبه مقوایی بستهبندي ميشدند و درهای
آن قیفيشــکل بود ،شبیه پودرهای شوینده ولی بعد به دلیل مصرف باال
بســتهها تغییر پیدا کردند و پالستیکی شدند .البته پس از شرکت گلها
کارخانهها و واحدهای دیگر هم دست به تولید زدند ولی خب به قول گینس
نخستین بودن همیشه در یاد مردم باقی ميماند؛ غیر از نمک در دهه 50
شرکت گلها اولین پروانه بستهبندي آرد سفید و استاندارد در ایران را به هم
نام خود ثبت کرد».
با گســترش تولیدات و افزایش اســتقبال مردم از محصوالت تولیدی
گلها ،حاج عبدالرضا کریمی در دهه  50به فکر راهاندازي کارخانه و واحد
تولیــدی جدید و بزرگی افتاد و به همین دلیل در جاده مخصوص کرج و
در خیابان خلیج (که بعدها به خلیــج فارس تغییر نام پیدا کرد) زمینی
خریداری و کارخانهای راهاندازي کرد و ماشینآالت جایگرفته در کارگاه
امیریه را به آنجا منتقل و تجهیــزات دیگری نیز به مجموعه اضافه کرد.
فرزند او مهدی کریمی درباره راهاندازي رسمی کارخانه گلها در محل فعلی،
ميگوید« :هنوز انقالب نشده بوده که زمین اینجا توسط پدرم خریداری
شد و سولهبندیها صورت گرفت و ساخت و ساز شروع شد ،البته با وقوع
انقالب به دلیل تحوالت کشور کارها برای مدتی تعطیل شد ولی بعد همه
چیز رسما کلید خورد و ما تولید محصوالت گلها را در این مجموعه شروع
کردیم و محصوالت جدیدی نیز به خط تولید اضافه شد؛ فلفل ،زردچوبه
و دارچین سه ادویه بودند که اضافه شدند و بعدها گرد لیمو ،سماق ،گلپر
و ...هم تولید ميکردیم .به صورت کلی تا زمانی که پدر در کارخانه مشغول
به فعالیت بودند در سال  1380حدود  20نوع کاال در این مجموعه تولید
ميشد که شامل نمکها ،یک سری ادویه جات ،آرد ،جو ،گندم و ...بودند».

JJنسل سوم؛ توسعه و گسترش تولیدات
در ابتــدای دهه  80و با درگذشــت مرحوم عبدالرضا کریمی فرزندان او
مسئولیت و مدیریت کارخانه گلها را رسما برعهده گرفتند؛ البته باتوجه به
بیماری چندساله پدرشــان آنها از مدتی قبل بخشی از کارها را با نظارت و
راهنمایی پدر انجام ميدادند .مهدی کریمی تفرشی که تحصیلکرده رشته
مهندسی صنایع غذایی و دکتری مدیریت استراتژیک است و رئیس هیئت
مدیره صنایع غذایی گلها ،درباره آن روزها ميگوید« :من و برادرم از بچگی در
کارخانه حضور داشتیم و پدرم جوری تربیتمان کرده بود که حتی تفریحمان
هم تابستان در کارخانه باشد .او عالقه بسیاری داشت که با تولید و کار کارخانه
آشنا شویم .مثال وقتی در کارخانه بودیم همیشه تالش ميکرد زمانی که در
اتاق کارش هستیم تلفنهایش را بزند و فضایی را ایجاد کند که توجه ما را
جلب کند تا غیرمســتقیم ارتباط و کار را یاد بگیریم .او اهمیت زیادی هم
به اخالق کار ميداد و روی رعایت حرام و حالل ،همیشــه تاکید ميکرد و
ميگفت همیشه ســامت را در تجارت حفظ کنید و مدیون کسی نشوید.
عالوه بر اینها پدر ميگفت که ما (من و برادرم) باید ادامهدهند ه راهش باشیم و
کارخانه را حفظ کنیم و توسعه دهیم .ميگفت چرا کمپانیهای خارجی نسل
در نسل و خانوادگی کاری را ادامه ميدهند ولی ما اینجا با این شرایط روبهرو
نیستیم؟ همیشه به ما ميگفت باید کار را خوب یاد بگیرید و ادامهدهنده راهم
باشــید .البته بگویم که ما هم از همان جوانی در کنار پدر در کارخانه بودیم
بهخصوص در سالهایی که بیمار شــده بودند و همان زمانها پدرم رئیس
هیئت مدیره بودند و من مدیرعامل شده بودم ،که دیگر با فوت پدر مسئولیت
هیئت مدیره را هم برعهده گرفتم».
البته در زمانی که نسل سوم خانواده کریمی سکان مدیریت کارخانه صنایع
غذایی گلها را به دست گرفت ،همه چیز در شرایط عادی نبود ،چون بیماری
چندساله مرحوم عبدالرضا کریمی شرایط ویژهای را به وجود آورده بود؛ مهدی
کریمی درباره شروع کار و سختیها ميگوید« :باتوجه به شرایط مریضی پدر
خب کارخانه شرایط خیلی خوبی نداشت؛ هیچوقت فراموش نمیکنم یک روز
بعد از چهلم پدر وقتی به اینجا آمدم دیدم خیلی از کارها و مشکالت روی هم
تلنبار شده است؛ از طرف دیگر یادم هست همان روز بازرسهای مختلفی از
تامین اجتماعی ،بهداشت و ...هم به کارخانه آمدند ،پرسنل هم به دلیل نبود
پدر تحت فشار بودند و گریههایشان را ميدیدم .همه اینها شرایط ویژهای را
برای من که جوان بودم و تحصیالت امروزم را نداشتم به وجود آورده بود ولی
خب همان زمان تصمیم بزرگــی گرفتم و به خودم گفتم باید مرد روزهای
سخت باشم و با برنامهریزی و هدفگذاری کار را پیش ببرم».
تصمیم مهدی کریمــی و برنامهریزیهای او برای آینده کارخانه گلها
بــه مرور زمان این واحد تولیدی را نهتنها بــه روزهای اوج بازگرداند بلکه
باعث شــد که بهشدت توسعه و گسترش یابد و رشد  180درصدی را در
 15سال گذشته تجربه کند به صورتی که تعداد محصوالت این مجموعه
صنعتی حاال به بیش از  300نوع محصول رســیده است و این مجموعه
عالوه بر توزیع گسترده کاالها در سطح کشور به کشورهای منطقه CIS
(اتحادیه جماهیر شوروی سابق) ،کانادا ،استرالیا ،امریکا و ...صادرات دارد و
با شــرکتهای بزرگی همکاری ميکند .واحدي صنعتی که در سالهای
گذشــته بارها جوایز مختلفی را در جشنوارهها و نمایشگاههای صنعتی و
صنایع غذایی کســب کرده و مهدی کریمی تفرشی به دلیل مدیریت آن
تاکنون توانسته نشان شوالیه صنایع غذایی را از اروپا دریافت کند و به عنوان
مرد سال صنایع غذایی کشور انتخاب شود .او ميگوید تالش ميکند تا با
تولید محصوالت جدید و نوآوری در مجموعه صنعتی گلها همچون پدر و
پدربزرگش اولین باشد ،زیرا همشه اولینها در ذهنها نقش ميبندند .او
ميگوید فردای ما حاصل کاشت امروزمان است.

مرحوم علی کریمی تفرشی
همزمان با جنگ جهانی
و سالهای قحطی به فکر
بستهبندیمحصوالت
غذایی ضروری و مورد نیاز
مردم افتاد و به همین دلیل
کارگاهی راهاندازی و نام
«گلها» را برای تولیداتش
انتخاب کرد.

1318

نسل دوم خانواده کریمی
یعنیعبدالرضاکریمی
سکان مدیریت مجموعه را
در دست گرفتند ،در این
دوره تحوالت مهمی رخ داد،
کارگاه تولید محصوالت از
قلعه مرغی به امیریه منتقل
شد و برای توسعه و بروز
کردن کار دستگاه از آلمان
ماشینهاینیمهاتوماتیک
بستهبندی و ...وارد شد.

1345

مرحوم عبدالرضا کریمی به
فکر بستهبندی نمک افتاد
تا پیش از آن نمک تنها به
صورت کیلویی و بیشتر از
سوی چرخیهای چوبکی،
نمکی به فروش میرسید.
شرکت صنایع غذایی گلها
نخستین شرکتی است که
نمک را در کشور بستهبندی
کرد و پروانه بهداشتی برای
تولید آن دریافت کرد.

1350

نخستین گامها برای راهاندازی
کارخانه صنایع غذایی گلها
در محل فعلی برداشته شد
و بعد نصب دستگاهها ،تولید
محصوالت مختلف از آرد و
نمک گرفته تا ادویه جات
مختلف آغاز شد.

1355

نسل سوم خانواده کریمی
با فوت عبدالرضا تفرشی
وارد کار شدند و توانست با
نوآوری ،استفاده از تکنولوژی
و مدیریت درست تولید راه
گسترش دهند و تنوع تولید
محصوالت را چند برابر کنند.

1380

هماکنون بیش از  500نفر به
صورت مستقیم در مجموعه
گلها فعالیت میکنند و در این
کارخانه بیش از  300نوع کاال
تولیدمیشود.

1395
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کارآفرین

نگاهی به زندگی حسن تفضلی

سلطان پارچه بافی

پدر صنعت نساجی ایران از کجا شروع کرد

ارباب تفضلی همیشه به
این فکر میکرد که کارگران
نیز باید از سود کارخانه و
موفقیتی که بهدست میآید،
بهره ببرند برای همین سود
شرکت را بین کارگران هر
از چندی تقسیم میکرد ،او
سال  1350بیش از یک و
نیم میلیون تومان سود ویژه
شرکت ریسندگی کاشان را
بین کارگرانکارخانه توزیع
کرد.

آن بود و تا جایی آن را توسعه داد که  4500نفر در آن مشغول به کار بودند.
حسن تفضلی فردي تحصیلکرده و مدیری توسعهطلب بود که به اشتغال
و کارآفرینی اهمیت بسیاری ميداد .محمد مروج رئیس انجمن صنایع نساجی
در فیلم مســتندی با نام «از جنس حریر» که برای معرفی حســن تفضلی
ساخته شده است او را یک کارآفرین واقعی معرفی ميکند و ميگوید« :دنبال
این بود که بهترین کاال را پیدا کند ،بیاورد در ایران تولید و به بازار عرضه کند.
او ارتباط بسیار خوبی هم با بازار داشت و به معنی واقعی کلمه یک کارآفرین
بود ».حسن تفضلی از همان زمان که با همکاری دوستانش شرکت و کارگاه
ریسندگی و بافندگی را راهاندازی کرد به توسعه آن هم فکر ميکرد و برای این
کار برنامههایی داشت و تالش ميکرد کار خود را برنامهریزیشده پیش ببرد
و هر چند سال یک بار دست به نوسازی و استفاده از تکنولوژیهای روز بزند،
اتفاقی که شاید حاال سالهاست در صنعت نساجی کشور دیگر رخ نمیدهد و
همین باعث شده که اکثر واحدهای کشور فرسوده و از دور خارجشده باشند.
حسن تفضلی عالقه بسیاری به افزایش تولید و بهرهوری داشت و برای رسیدن
به این مهم تالش ميکرد؛ یکی از ســرکارگرانش در فیلم مستند زندگی او
تعریف ميکند که کســی جرئت نداشت به ارباب تفضلی بگوید دستگاهی
خوابیده و کار نمیکند ،انتظار ارباب این بود که دستگاهها همیشه کار کنند و
تا از کار افتادند سریع تعمیر شوند.
ارباب تفضلی هر از چندی با سفر به کشورهای دیگر از جمله کشورهای
جنوب شرق آسیا و کشــورهای اروپایی سعی ميکرد از واحدهای صنعتی
و تولیدات جدید بازدید كند و در جریان تحوالت روز صنعت نســاجی قرار
گیرد و این دســتاوردهای جدید را به ایران و کارخانه نساجی کاشان بیاورد
و از کارشناســان و مهندسان خارجی و داخلی هم در واحدهای صنعتیاش
بهره بگیرد .در کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر »...نوشته شده« :با استخدام
کارشناسان خارجی و مهندسان داخلی ( 4متخصص خارجی و  11مهندس
ایرانی در ســال  1357در کارخانه ریسندگی کاشان کار ميکردند) و کمک
گرفتن از آنهــا در کارخانجاتخود تالش ميکرد تا با تکنولوژیهای بهروز
نســاجی آن زمان پیش برود و همین نگاه و تفکر بود که باعث شد زیربنای
کارخانه ریسندگی کاشان بعد از گذشت  40سال در سال  1356به  58هزار

در نزدیکی میدان تاریخی  15خرداد شــهر کاشان ،دو برج آجری بلند
ســر به آســمان دارد که اگر درباره آن و تاریخچهاش از اهالی میانســال و
کهنســال شهر سؤال کنید ،فقط یک آدرس به شما خواهند داد« :کارخانه
ریسندگی و بافندگی» کاشان ،کارخانهای که تاریخ صنعت نساجی کشور با
آن رقم خورد و حاال به جز این دو برج آجری که دودکش کورههای کارخانه
بودهاند و سالهاســت که خاموش شدهاند ،چیزی از آن
باقی نماینده است .کارخانهای که حسن تفضلی در سال
 1313راهاندازی کرد و بســیاری از مردم شــهر کاشان
خاطرههای بســیار از کار در آن دارند و زمانی بزرگترین
مجموعه صنعتی این شــهر محسوب ميشد و هرکسی
دوست داشت در آن کار کند .حسن تفضلی که بسیاری
در کاشــان او را به عنوان «ارباب تفضلی» ميشناسد پدر
صنعت نساجی کشــور است؛ او از پیشگامان این صنعت
در ایران بود ،کســی که در سال  1274در شهر کاشان به
دنیا آمد و در آستانه  40سالگی پایهگذار صنعت نساجی
در کشور شد و کاشان را به قطب این صنعت تبدیل کرد.
حسن تفضلی درخانوادهای مذهبی به دنیا آمد ،خانوادهای
که اصلیتشان کرمانشاهی بود ولی برای کار و تجارت به
کاشان آمدند؛ عبدالرحیم تفضلی (پدر حسن تفضلی) از
تجار سرشناس دوره خود بود و به همین دلیل هم حسن
تفضلی از کودکی با کار تجارت و بازرگانی آشنا شد و تا  40سالگی به شغل
تجارت و بازرگانی مشــغول بود ولی بعد تصمیم گرفت تا واحدي صنعتی و
شرکتی در زمینه ريسندگی و بافندگی راهاندازی کند .شرکتی که به نوشته
کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران» سرمایه اولیهاش  200هزار
تومان بوده و با مشــارکت چهار نفر دیگر راهاندازی شد و در سال  1315به
بهرهبرداری رسید .این شرکت در ابتدا کارگاه کوچکی بود که آن را برای تهیه
نخهای مصرفي در صنعت فرشبافی تدارک دیده بودند و با  100نفر ،شروع
به کار کرد .کارخانه کوچکی که به مرور زمان توسعه پیدا کرد و حسن تفضلی
در طول  45سال فعالیت و کار شبانهروزی ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

در شهر کاشان به دنیا آمد ،پدرش تاجار و بازرگان بود و خود او نیز از کودکی
تا  39سالگی در این شغل فعالیت داشت تا اینکه در آستانه  40سالگی
تصمیم گرفت تغییرات اساسی در زندگیاش ایجاد کند.

در کنار شرکت ریسندگی کاشان ،حسن تفضلی با مشارکت خاندان الجوردی به فکر راهاندازی
کارخانه مخمل کاشان افتاد .به نوشته کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران سهم
ارباب تفضلی درکارخانه مخمل کاشان  25درصد و سهم خاندان الجوردی  75درصد بود.

1313
1274

1334
شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان را با سرمایه اولیه  200هزار تومان و با مشارک چهار نفر از
دوستانش راهاندازی کرد و در سال  1315به بهرهبرداری رسید.
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حاال به جز این دو برج آجری که دودکش کورههای کارخانه بودهاند و سالهاست که خاموش شدهاند ،چیزی از کارخانه ریسندگی و
بافندگی کاشان باقی نماینده است .کارخانهای که حسن تفضلی در سال  1313راهاندازی کرد و بسیاری از مردم شهر کاشان خاطرههای
بسیار از کار در آن دارند و زمانی بزرگترین مجموعه صنعتی این شهر محسوب ميشد.

متر مربع و ســرمایه شرکت که درروز تاسیس  200هزار تومان بود به 155
میلیون و  700هزار تومان افزایش یابد و تولید کارخانه به ساالنه  35میلیون
متر انواع پارچه برسد .همچنین پیشرفت و توسعه شرکت ریسندگی کاشان
باعث شد این شرکت دراسفند  1355در بورس پذیرفته شود و بهای اسمی
هر سهم آن  500تومان به فروش برسد ،بهایی که دو سال بعد درسال 1357
به هزار و  30تومان افزایش یافت و شــرکت بیش از  8هزار و  500سها مدار
داشت ».در آن سالها کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان انواع منسوجات
نخی ،ابریشمی ،الیاف پشمی ،مصنوعی و متقال را تولید ميکرد.
JJهمکاری با خانواده الجوردی و تولید مخمل
در کنار شــرکت ریسندگی کاشان ،حســن تفضلی در سال  1334بعد
از گذشــت حدود  20سال از شــروع بهرهبرداری ازکارخانه اول با مشارکت
خاندان الجوردی به فکر راهاندازی کارخانه مخمل کاشان افتاد .به نوشته کتاب
«سرگذشت پنجاه کنشگر »...سهم ارباب تفضلی درکارخانه مخمل کاشان 25
درصد و سهم خاندان الجوردی  75درصد بود .این کارخانه هم مانند کارخانه
ریسندگی خیلی زود توانست راه توسعه و پیشرفت تولید و محصوالت را در
پیش بگیرد ،به طوری که بعد از گذشت 10سال از شروع تاسیس ،کارخانه 2
هزار نفر پرسنل داشت و انواع نخ ،پارچه چادری ،حریر ،مخمل پتویی،مبلی،
کبریتی ،شــیفتون و سجاده در آن تولید ميشــد .این کارخانه هم در سال
 1353با ارزش  100تومانیهر سهم وارد بورس شد و ارزش هر سهم آن در
سال  1357به  140تومان رسید.این کارخانه در سال  1357بیش از 2040
سهامدار داشت و سرمایه شرکت به  176میلیون و  500هزار تومانرسیده
بود .محصوالت این کارخانه تا جایی بین مشتریان برای خود جا باز کرده بود
که فروش کارخانه از مخمل 49میلیون تومان در سال  1349به  500میلیون
تومان در سال  1357افزایش یافت .
JJزندگی کارگران ،اولویت حسن تفضلی
در کنار اهمیت دادن به تولید و بهروز بودن از نظر تکنولوژی ،حسن تفضلی
برای نیروی انسانی و کارگران مجموعهاش و زندگی آنها ارزش بسیاری قايل
بود و همیشــه سعی ميکرد تا شــرایط زندگی آنها به گونهای باشد که در
آسایش باشند .یکی از کارگران قدیمی او در فیلم مستند «از جنس حریر»
تعریف ميکند« :ارباب تفضلی به حقوق کارگران و پرداخت آن توجه بسیار
ميکرد و حقوق کارگران را در دو نوبت در ماه ،هر  15روز پرداخت ميکرد».
یکی دیگر از کارگران هم درباره توجه ویژه حسن تفضلی به زندگی کارگرانش،
تعریف ميکند« :یک روز ارباب همه متصدیها و سرپرستها را جمع کرد و
گفت هر کارگری که خانه ميخواهد بخرد  300هزار تومان ،هرکه ميخواهد
تعمیر کند  50هزار تومان و هرکس که ساختمانسازی نیمهکاره دارد 100
هزار تومان ميتواند مساعده بگیرد و ماهی هزار تومان از حقوقش کم ميکنیم.
تمام کارگران خانهدار شدند».
ارباب تفضلی همیشــه به این فکر ميکرد که کارگران نیز باید از ســود
کارخانه و موفقیتی که به دست ميآید ،بهره ببرند برای همین سود شرکت

را بین کارگران هر از چندی تقسیم ميکرد .مثال به نوشته کتاب «سرگذشت
پنجاه کنشــگر ،»...در ســال  1350بیش از یک و نیم میلیون تومان سود
ویژه شرکت ریسندگی کاشــان را بین کارگرانکارخانه توزیع کرد و حتی
در کارخانه مخمل کاشــان به کارگران پیشنهاد داد تا برای افزایش حقوق
برپایه کارمزد،کار کنند .مزد کارگران برای تولید  12متر مخمل  6تومان بود
ولی هرچقدر بیشتر از آن بافته ميشد مزد آن رادریافت ميکردند .این نگاه
تشویقی برای کار بیشتر با درآمد باالتر که تولید چندین برابری را در کارخانه
به دنبالداشــت باعث شــد تا بهرهوری هر فرد در تولید روزانه به  28متر و
دستمزد آنان به  10تا  14تومان افزایش یابد.
JJتحوالت مهم در زندگی ارباب و محکوم شدن
بعد از پیروزی انقالب کارخانهجات حسن تفضلی و اموال او جزو هیچیک
از بندهایی که واحدها را در اختیار سازمانی دولتیقرار ميداد ،جای نگرفت
و او توانست به شکلی آزاد به فعالیتهای خود ادامه دهد و کارخانهاش مانند
بسیاری ازکارخانهجات مصادره نشد اما این ماجرا چندان طول نکشید زیرا او
با مشکلی جدی برای ادامه کار روبهرو شد و آن ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج
شدنش بود.در کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر »...نوشته شده حسن تفضلی
در سال  1359به دلیل عضویت در هیئت مدیره بانک صنایع پیش از پیروزی
انقالب (از زمان تاسیسدر سال  )1352و با وجود اینکه نه سهامدار بود ،نه
حقوق و درآمدی از این بانک داشت ،ممنوعالمعامله شد و 9سال پیگیری او
در دادستانی و دادیاری ،تا زمان فوتش ،در شعبههای دادگاه به نتیجه نرسید.
در این سالها و بعد ازدرگذشت حسن تفضلی مدیریت صنایع ریسندگی و
بافندگی کاشان و شرکت مخمل و ابریشم کاشان دولتی شد .بادولتی شدن
این کارخانهجات نهتنها روند توسعه سالهای قبل آنها ادامه پیدا نکرد بلکه به
مرور زمان این واحدها روبه افول گذاشتند .البته در همه این سالها از عالقه
مردم کاشان و فعاالن اقتصادی به ارباب تفضلی ،كه همه او را ميشناختند و
ميشناسند ،کاسته نشده است و از او همیشه به نیکی یاد ميشود؛ مردی که
در سال  1366در مراسم تشییع جنازهاش جمعیت بسیاری حضور داشتند و
بخش زیادی از مردم کاشان کار و کاسبیشان را به احترام او تعطیل کردند تا
در مراسم حضور داشته باشند.

در طول  45سال
فعالیت و کار
شبانهروزی
حسنتفضلی
رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل
کارخانهریسندگی
و بافندگی کاشان
بود و تا جایی آن
را توسعه داد که
 4500نفر در آن
مشغول به کار
بودند

حضور در تشکلها و فعالیتهای خیریه
حسن تفضلی به حضور در تشکلهای اقتصادی و راهاندازی آنها اهمیت بسیاری ميداد و در این
بین تاسیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کاشان با همراهی دوستانش در سال 1334
ق افرادی مانند
از جایگاه ویژهای برخوردار است .در اولين هيئت نمايندگان و هيئت رئيسه اين اتا 
حاج محمود كيهان ،حاج حسين اطمينان ،حاج حسين شريفيان و البته حاج حسنتفضلي حضور
داشتند .در کنار تشکلگرایی ،او به کارهای خیریه عالقه بسیاری داشت ،از جمله کمک به مساجد،
حسینیهها ،هیئتهای مذهبی،دستگیری از مستمندان و راهاندازی مراکز درمانی.

بعد از پیروزی انقالب برای کارخانههای حسن تفضلی مشکلی پیش نیامد و جز امواد مصادرهای قرار نگرفتند و کارشان را
ادامه دادند اما این طولی نکشید زیرا به دلیل عضویت در هیاتمدیره بانک صنایع پیش از پیروزی انقالب (از زمان تاسیس
درسال  )1352و با وجود اینکه نه سهامدار بود ،نه حقوق و درآمدی از این بانک داشت در نهیات ممنوعالمعامله و خروج شد.

1366

 1353و 1355
1359
کارخانه مخمل کاشان در سال  1353با ارزش  100تومانی
هر سهم وارد بورس شد ،همچنین شرکت ریسندگی و
بافندگی کاشان دراسفند  1355این سال وارد بورس شد و
بهای اسمی هر سهم آن  500تومان به فروش برسد.

بعد از  9سال تالش برای لغو حکم ممنوعالمعامله بودن و ممنوعالخروجی حسن تفضلی نتوانست در محاکمه پیروز شود
و در نهایت در سال  1366فوت کرد ،جمعیت زیادی از مردم کاشان و کارگران سابق ارباب تفضلی برای تشییع جنازهاش
رفته بودند.
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3.2

کارآفرین

میلیارد دالر ثروت مارک کوبان

ارزان زندگی کنید تا پولدار شوید

زندگینامه مارک کوبان؛ از فروش کیسههای زباله تا قرار گرفتن در لیست میلیاردرها
مارک کوبان در یک خانواده متوسط در پیتسبورگ امريكا متولد
آزاده یکتایی
شد .از همان دوران کودکی و نوجوانی به دلیل وضعیت اقتصادی
خانواده و همچنین به سبب عالقه فراوان خودش به تجارت به
خبرنگار
این عرصه قدم گذاشت .در سن  12سالگی کودکی دست و پا
چلفتی با یک عینک تهاستکانی بود كه در محلههای اطراف کیسه زباله میفروخت و اندک درآمد
خود را صرف هزینههای ضروری کودکانهاش میکرد .در همان روزها بود که اصول اولیه تجارت
را به خوبی آموخت؛ او دریافت که هیچ شغلی سبب کاهش اعتبار اجتماعی نمیشود و از سویی
دیگر آموخت که برای کسب درآمد حتما نیازی نیست که انسان سرمایه کالن اولیه داشته باشد.
او که در مدرسه علیرغم مشکل بینایی و همچنین فرصت اندک برای درس خواندن به سبب
کار روزانهاش توانسته بود .همواره بهترین نمرات را به دست آورد ،بهعنوان یکی از بهترین شاگردان
مدرسه دوران تحصیلی را به اتمام رساند و تصمیم به ورود به دانشگاه گرفت .رشته مورد عالقه او
بازرگانی بود و در سراسر امريكا تنها ده دانشگاه این رشته را داشتند .مارك از میان این ده دانشگاه،
کمهزینهترین یعنی دانشگاه ایندیانا را برگزید و برای ادامه تحصیل وارد آنجا شد .اگرچه ایندیانا در
مقایسه با دیگران کمهزینهتر بود اما به هر حال دوران دانشجویی نیز خرج و مخارج خاص خود
را داشت .مارک برای تامین هزینههایش به مشاغل گوناگونی روی آورد تا بتواند حداقل عالوه بر
هزینه تحصیل ،خود را از گرسنگی برهاند.
مارك از همان ســال اول با مشــکالت فراوانی روبهرو شد :سنگینی هزینهها و اجبار او برای
روی آوردن به حرفههای مختلف از یک سو و رفتار خشن و نامالیم ناظم دانشکده از سویی دیگر
هر لحظه او را تشــویق به ترک تحصیل میکرد؛ اما عالقه او به بازرگانی توانست تا اخذ مدرک
کارشناسی با بهترین نمرات او را همراهی كند ولی دیگر تاب ادامه تحصیل برای  MBAرا نداشت.
از همین رو به کارشناسی اکتفا کرد و از دانشگاه بیرون آمد.
با بیرون آمدن از دانشگاه کوبان تصمیم گرفت تا تمامی آموختهها و تجربیات این سالهای
سخت را به کار بندد و تالش خود را برای آیندهای روشن آغاز كند .او که با نیاز بازار جامعه بهخوبی
آَشنایی داشت تصمیم گرفت تا وارد صنعت کامپیوتر شود ،صنعتی که حتی کوچکترین اطالعاتی
در مورد آن نداشت .با بهکارگیری تمامی زوایای اقتصادی و همچنین مطالعه بسیار در مورد مسائل
ابتدایی این عرصه ،کوبان در سال  1983یک شرکت کامپیوتری با نام  MICroSolutinosو با
کاربری مشاوره کامپیوتری بنا کرد که در عرض چند سال به سرعت به اولین شرکت مشاوره و
ادغام سیستمها تبدیل شد و از سال  1990این شرکت ساالنه درآمدی معادل  30میلیون دالر به
دست آورد .اما در آمد واقعی زمانی عاید کوبان شد که کمپانی بزرگ  COMPU Severاقدام به
آن او شد.
خرید شرکت كرد و در جریان این معامله سرمایه بسیار خوبی از ِ
با به دست آوردن این گنج باورنکردنی کوبان دیگر تمامی روزهای سخت گذشته را پشت سر
گذاشته بود و حال تمامی رویاهایش را در عالم واقعیت میدید .او که در دوران کودکی همیشه
آرزو داشت همانند اشرافزادهها در گوشهای بنشیند و از گذر زندگی لذت ببرد ،تصمیمم گرفت
تا كسبوكار را رها و روزهای خوش زندگی را آغاز كند .از این رو به همراه یکی از همکالسیهای
قدیمیاش در ایندیانا ،خانهای در داالس خرید و به اتفاق هم به یادآوری خاطرات تلخ و شیرین
گذشته پرداختند .اگرچه کوبان به طور فیزیکی به کار اشتغال نداشت اما ذهن او همواره درگیر
مســائل متعدد بود .او که عالقه شدیدی به ورزش بسکتبال داشت ،به خود میاندیشید که چرا
نمیتوانــد بازی تیمهای مورد عالقهاش را از رادیو دنبال کند ،همین فکر جرقهای بود برای یک
پدیده نوین :چرا نمیشود شبکههای رادیویی و تلویزیونی را مستقیما از طریق اینترنت دریافت
کرد؟ این سؤال به تولد  Broadcast.comدر سال  1995انجامید و در نتیجه آن کوبان به شهرت
بسیار باالیی دست یافت .با روی کار آمدن برودكست داتكام دیگر تمامی کاربران اینترنتی قادر
بودند تمامی برنامههای دلخواهشان را به طور مستقیم از طریق اینترنت دریافت کنند و این مسئله
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شور و هیجان خاصی در میان مردم پدید آورد .چندی بعد در سال  1999یاهو این سایت را به
مبلغ  2میلیارد دالر از کوبان خرید و با این اقدام او را روانه لیست میلیاردرهای دنیا كرد.
حال او حتی از رویاهای کودکانهاش نیز فراتر رفته بود و دیگر نمیدانست با این سرمایه چه
کند .ابتدا خانهای به مســاحت  6000مترمربع در داالس خریــداری کرد و بعد یک هواپیمای
شخصي به قيمت  41میلیون دالر برای خودش خرید و سرانجام بهترین هدیه زندگیاش را به
خودش داد :خرید سهم یکی از تیمهای بسکتبال حاضر در  NBAبا نام  Dallas Mavericksبه
مبلغ  280دالر در  14فوریه سال .2000
عشق و عالقه فراوان او به این رشته ورزشی سبب شد تا او یک شبکه ورزشی تلویزیوني را به
این تیم اختصاص دهد و همچنین در خطوط هوایی امریکن ایرالین اقدام به پخش مسابقات این
تیمکند .نکته قابل توجه در مورد تعصب بیش از حد به این رشته و این تیم آن است که او تا به
این سن ازداوج نکرده و حتی قصد ازدواج نیز ندارد و چرا که خود را در عقد تیم بسكتبالش میداند
و زندگی مشترک با این تیم را به زندگیهای رایج فعلی ترجیح میدهد.
او به یاد میآورد که در آن آپارتمان اتاق شــخصی نداشــت و محبور بود در گوشــهای از آن
آپارتمان کوچک زندگی خود را بگذراند .در آنجا همهچیز آنقدر ِ
تنگ هم چیده شــده بود که
وقتی مارک خسته و کوفته از سر کار به خانه میآمد مجبور بود روی مبل یا روی زمین بخوابد.
او وسایلش را در آپارتمان مثل یک تپه روی هم چیده بود .کوبان در  20و اندی سالگی زندگی
بوکارش سرمایهگذاری کند .نخستین
کمخرجی را برگزید تا بتواند پولهایش را در نخستین کس 
بوکاری که کوبان راه انداخت در زمینه نرمافزار بود 31 .ساله که شد ،شرکتش را به مبلغ
کســ 
 6میلیون دالر فروخت 2 .میلیون دالری که در این معامله نصیب شخص خودش شد ،آغاز راه
ثروتمند شدن این سرمایهگذار ،کارآفرین و مالک کنونی تیم بسکتبال داالس ماوریکز بود .از آن
زمان بود که او پای در مسیر ثروت گذاشت تا حاال که یکی از ثروتمندترینهای جهان است.
بوکار پیروز شویم» مینویسد که اگر در دهه سوم
او در کتابش «چگونه در ورزشی به نام کس 
زندگی و بین  20تا  30ســالگی هستید نیازی نیست حتما شریکی با دوستانتان یک آپارتمان
بگیرید ،اما قطعا باید زندگی کمخرجی داشــته باشید ،حتی اگر اوضاع جیبتان از نظر خودتان
خوب باشد .او در بخش دیگری از کتاب تعطیل کردن خرجهای اضافی ،صاف کردن بدهیها و
پول جمع کردن با هدفی خاص را بسیار مهمتر از گرفتن یک خانه بزرگ یا پیش رفتن با آخرین
مدهای روز میداند.
او مینویســد :خیلی مهم نیســت که کجا زندگی میکنید ،مهم نیســت که چطور روزگار
میگذرانید ،مهم نیست که چه ماشینی زیر پایتان است و مهم نیست که چه لباسی به تن دارید.
اگر بین  20تا  30سالگی دنبال پر کردن چالههای مالی زندگیتان و بعد از آن پسانداز باشید،
بعدها میتوانید با افتخار از خود به خاطر کارهایی که کردهاید ،سپاسگزاری کنید .به باور مارک
کوبان هرچه استرس شما برای اسکناسهایتان بیشتر باشد ،تمرکز کردن روی هدف هم برایتان
بوکار یا ایجاد یک حرفه
سختتر میشود .چه از دهه سوم زندگی خود برای راهاندازی یک کس 
راضیکننده استفاده کنید و چه نه ،هرچه کمخرجتر زندگی کنید ،امتیازهای بزرگتری نصیبتان
میشــود .در واقع برای کوبان کمخرج زندگی کردن اصلی همیشــگی و کارساز است که باعث
میشود افراد بتوانند دستشان را پشت کمرشان گره کنند و با آسودگی در مسیر ثروت گام بردارند.
شش درس از بهترین درسهای كسبوكار را که ميتوان از زندگی شغلی او فرا گرفت ميتوانید
از قول ا ِد ریوز ،مؤسس  Money Pennyدر ادامه بخوانید:
خود را وقف كسبوكارتان کنید
کوبان ،شدیدا ً به این موضوع باور دارد که در كسبوكار ،هرچه بیشتر تالش کنید ،احتمال
موفقیتتان بیشتر خواهد بود .شاید بدیهی به نظر برسد ،اما جای تعجب اینجاست که با وجود اين،
هنوز کارآفرینان زیادی را ميبینیم که فقط به دلیل صرف نکردن وقت کافی برای كسبوكار خود،
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 1999یاهو  broadcast.comرا به مبلغ  2میلیارد دالر کوبان
خرید و با این اقدام او را روانه لیست میلیاردرهای دنیا کرد.
 1995کوبان سایت « »Broadcast.comراهاندازی کرد در
نتیجه آن به شهرت بسیار باالیی دست یافت.

راهحل ارائه کنید ،نه محصول
کوبان ميگوید فروختن چیزی با دلیل ،یکی از ارزشمندترین درسهایی است
که به عنوان یک کارآفرین جوان فراگرفته اســت .پژوهشهای متعددی نشان دادهاند
احتمال خرید افراد از کسانی که ميشناسند و به آنها اعتماد دارند بسیار بیشتر است و
یکی از بهترین راهها برای ایجاد این اعتماد این است که زندگی آنها را به شیوهای صادقانه
و با حســن نیت ،راحتتر کنید .ميتوانید این کار را با حل یک مشکل ،صرفهجویی در
هزینهها یا بهبود کارایی آنها انجام دهید.
فقط کافی است خود را جای مشتریان خود قرار دهید .به این فکر کنید که اگر جای
آنها باشــید چه ميخواهید .رویکرد سرراستی است اما باعث ميشود مشتری شما را به
چشم شریک خود ببیند نه فروشنده مزاحمی که مدام زنگ تلفنش را به صدا درميآورد.
کار کردن را لذتبخش کنید
من و خواهرم وقتی  15سال پیش  Money Pennyرا تأسیس کردیم ،خیلی
چیزها بود که از آنها اطالعی نداشتیم .مث ً
ال اینکه ،وقتی صحبت استخدام به میان ميآید،
نگرش مهمتر از اســتعداد است؛ یا اینکه ارتباط با افراد بانفوذ تا چه حد اهمیت دارد .با
این حال از دو چیز کام ً
ال مطمئن بودیم :اول اینکه كسبوكاری خلق کنیم که اگر جای
مشتریاش باشیم دوست داشته باشــیم از آن خرید کنیم ،و دوم اینکه ،محیط کاری
درســت کنیم که اگر کارمند آن باشیم دوست داشته باشیم در آن کار کنیم .ما این دو
موضوع را هنوز هم برای هر کاری که انجام ميدهیم در نظر ميگیریم و مثل کوبان سعی
ميکنیم شــرکت خود را برای کار کردن به مکان فوقالعادهای تبدیل کنیم؛ از تورهای
هیجانانگیز طبیعتگردی گرفته تا غافلگیر کردن کارمندان در روزهای گرم تابســتان
با بستنی .ما این را درک ميکنیم که اگر کارمندانمان خوشحال باشند ،مشتریانمان نیز
خوشحال خواهند بود .این چرخه پرخاصیتی است .کارمندان به امنیت ،شفافیت ،انسجام،
و آزادی نیاز دارند .این به عهده شماست که موارد مذکور را در اختیار آنها قرار دهید و به
شکوفایی حرفهای و شخصی آنها کمک کنید یا نه.
زیر و بم كسبوكار خود را بدانید
بهترین کارآفرینان دنیا ،شــم خوبی دارند .آنها ميدانند روی کدام معامالت باید
ســرمایهگذاری کرد ،کدام محصوالت با موفقیت آنی مواجه خواهند شد و روند پرطرفدار
بعدی کدام خواهد بود .با این حال ،برخورداری از این شم برای داشتن عملکردی موفق در
درازمدت کافی نیست؛ شانس تا این حد با کسی یار نخواهد بود .بنابراین کارآفرینان موفق
گذشته از شم قوی ،كسبوكار ،حوزه فعالیت و مشتریان خود را به خوبی ميشناسند .آنها
دقیقاً ميفهمند برای جلب رضایت مشتریان خود به چه چیزی احتیاج دارند و پیشنهادهاي
رقبایشان در این زمینه چیست .مارک کوبان مظهر این اصل است .او پیش از  30سالگی یک
کامپیوتر  99دالری خرید و با خواندن تمام خودآموزهای موجود ،خودش برنامهنویسی را یاد
گرفت .نتیجه این بود که درک کاملی از فناوریِ قابل ارائه خود و شیوههای بهتر کردن آن
پیدا کرد .این دانش به شما قدرت ميدهد؛ مهارش کنید و از آن به نفع خود بهره بگیرید.
به بازخوردها توجه کنید و برایشان فکری بکنید
وقتی پای نوآوری در میان باشــد گوش کردن به حرف مشتریان همیشه مفید
نیست .اما در مورد بازخوردها موضوع فرق ميکند .گوش کردن به حرفهای مشتریان و
اهمیت دادن به بازخوردهای آنان برای كسبوكار شما یک ضرورت همیشگی است .به
قول کوبان ،مشتریان خودشان مشکالت کار را به شما نشان ميدهند و به شما ميگویند
چگونه راضی ميشوند .به صحبتهایشان گوش کنید و آنها را راضی نگه دارید.
این کار ســختی نیست ،اما اغلب اوقات از قلم ميافتد .شرکتهای متعددی هستند
که مبالغ هنگفتی برای تحقیقات بازار خرج ميکنند در حالی که تمام آنچه باید انجام
دهند این است که نگاه دقیقتری به خانه خود بیندازند .اغلب مشتریان وقت ميگذارند
تا نظراتشان را با شما در میان بگذارند و به شما بگویند مث ً
ال چه چیزی خوب کار ميکند
و چه چیزی نه ،یا اینکه از کدام جنبه کار شــما خوششــان ميآید و کدام جنبه آن را
نمیپسندند .مشتریان ،یکی از ارزشمندترین داراییهای شما هستند .قدر آنها را بدانید
و نظرات آنها را به طور مرتب جویا شوید .ميتوانید با شنیدن نظرات مشتریان ،از خالل
صحبتهای آنان درسهای زیادی فرابگیرید.
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شکست ميخورند یا دچار مشکل ميشوند .از قول کوبان نقل کردهاند که یکی از بزرگترین علل
شکست افراد این است که به اندازه کافی تالش نمیکنند.
حق با اوســت .حقیقت این است که اگر خود را وقف كسبوكارتان نکنید ،احتمال شکست
خوردن آن زیاد خواهد بود .راهاندازی یک كسبوكار مثل بزرگ کردن بچه است و به تمام انرژی
شما نیاز دارد ،نه بخشی از آن .پس مراقب كسبوكارتان باشید و آن را پرورش دهید .قلب و روح
خود را برای آن بگذارید .هرچه بیشتر برایش زحمت بکشید ،عواید بیشتری برایتان خواهد داشت؛
به همین ســادگی .از طرفی هیچ گاه به موفقیتهای خود بسنده نکنید .وقتی کارتان اندکی با
موفقیت همراه ميشود ،خیلی راحت ممکن است به پیروزی کوچک خود غره شوید و دست از
تالش بیشتر بردارید .اما از یاد نبرید که اگر نگوییم هزاران ،الاقل صدها کارآفرین با ایدههایی مشابه
شما منتظرند شما تمرکز خود را از دست بدهید.
رو به جلو فکر کنید
شاید شما هم از شنیدن جمله همیشه همین کار را ميکنیم به اندازه من عصبانی شوید.
ما سالها خانههایمان را با جاروی دستی و خاکانداز تمیز ميکردیم ،اما دلیلی ندارد امروز با وجود
جاروبرقی باز هم همین کار را بکنیم.
خالق بودن و برخورداری از توانایی شناسایی فرصتها پیش از بقیه ،همان چیزی است که ما
را تبدیل به کارآفرین ميکند .این یکی از ویژگیهای ارزشمند و از مشخصههای کارآفرینان بزرگ
است .کوبان زمانی برای به تصویر کشیدن این موضوع از هنری فورد نقلقولی کرد که ميگوید:
من اگر قرار بود از مشتریانم بپرسم به چه چیزی احتیاج دارند ،آنها ميگفتند به اسبهایی سریعتر.
حق با اوســت .اکثریت قریب به اتفــاق مردم به چیزی فراتر از دانســتههای خود
نمیاندیشند؛ این طبیعی است .اما برای اینکه كسبوكار پررونق و موفقی داشته باشید،
نباید زیر بار وضع موجود بروید .بلکه باید آن را به چالش بکشید ،اوضاع را به هم بزنید
و وقتی کســی چیزی نمیبیند ،شــما نیازها را ببینید .اگر برای این کار منتظر شوید
مشتریانتان به شما بگویند به دنبال چه هستند ،بدون شک از قافله عقب خواهید ماند.
شناسایی نیازهای مشتریان و پاسخگویی به این نیاز ،وظیفه شماست نه آنها.
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کارآفرین

مدیری افسانهای
برای تمام فصول
کارلوس گوسن؛
مرد ماموریتهای غیرممکن

کارلوس پس از
فارغالتحصیلی،
 18سال در
بزرگترين شرکت
تولیدکنندهتایر
موسوم بهمیشلن
کار کرد و پس از آن،
در چند کارخانه
فرانسهبهفعالیت
پرداخت و در سی
سالگی ،به سِ مت
مدیر اجرایی
شرکتمیشلن
در امريكای
جنوبیمنصوب
شد؛ شرکتی که
تحت تاثیر تورم
شدید در برزیل در
آستانه نابودی و
ورشکستگی قرار
داشت.
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کارلوس گوســن از معدود مغزهای متفکری است که با قدرت اندیشه
باالی خود توانسته در یک زمان هدایت دو کمپانی بزرگ را برعهده گیرد
و در هر دو بهعنوان یک پدیده باورنکردنی ظاهر شــود .مدیریت کمپانی
نیســان ژاپن (و رنو اس.آ فرانســه) و همچنین عضویت در هیئت مدیره
امپراتوری ســونی و شرکت آلکوا .Alcoa /تمامی اینها شرایطی است که
برای هر فرد ممکن اســت با تمام توان و تجربه و دانشی که داشته باشد
محال و باورنکردنی باشــد .نکته جالب اینجاســت که او عالوه بر اینها در
کشور ژاپن به عنوان یک فرد موثر و دستاندرکار حرفهای در لوازم خانگی
نیز شهرت دارد.
او نمونه کامل مدیری است که با آشنایی کامل از فرهنگهای مختلف،
بازارهای چندملیتی را شناسایی کرده و با استفاده از خرد و دانش باالی خود
نبض هریک از این بازارها را در اختیار گرفته است .مدیری که خود متولد
امريكای جنوبی است ،کار رسمی خود را در اروپا آغاز کرده و اوج شهرتش
را در آسیا تجربه كرده و حال هر هفته بین سه قاره آسیا ،اروپا و امريكا در
حال سفر است تا مبادا از تجربیات دیگران عقب بماند.
این بازرگان موفق فرانسوی  -لبنانی  -برزیلی ،در  9مارس سال 1954
در پورتوولوی برزیل به دنیا آمد .پدر و مادرش اصلیت لبنانی داشتند اما او
با شناسنامه فرانسوی در بیروت بزرگ شد .گوسن در حال حاضر مدیرعامل
کارخانه رنو در فرانســه است و همین ســمت را در کارخانه نیسان ژاپن
نیز دارد .جالب اســت بدانید از هر  10اتومبیلی که در سراسر دنیا معامله
ميشود ،دو اتومبیل محصول این کارخانههاست .وی همچنین مدیرعامل
طرح مشترک رنو  -نیسان بوده است و در حقیقت مدیر استراتژیک هر دو
کارخانه محسوب ميشــود و به منافع مالی و توافقات واحد میان این دو
مياندیشد .گوسن به خاطر بخشیدن جان تازه به کارخانه رو به ورشکستگی
نیسان در اواخر دهه  90و بازگرداندن آن به عرصه رقابت جهانی ،به «قاتل
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هزینهها» و «آقای کارراهانداز» مشهور شد .وقتی او در سال  1999سکان
هدایت این کمپانی را در دست گرفت ،به همه هواداران این شرکت قول داد
در عرض دو سال آن را به روزهای پرشکوه اولیهاش بازگرداند و اگر موفق به
انجام این کار نشد بالفاصله از سمت خود استعفا کند؛ اما او نیاز به استعفا
نداشت زیرا در این عرصه به موفقیتهای چشمگیری دست یافت و همین
خود باعث شد در زمره یکی از  50مرد سرشناس عرصه تجارت جهانی و
سیاست قرار بگیرد.
او در ســال  2012نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت آوتوواز نیز شد؛
همچنین او یکی از اعضای هیئت مدیره بانک برزیلی و شرکت آلکوا و عضو
شورای راهبردی دانشگاه قدیس یوسف و دانشگاه امريكایی بیروت است.
پدربزرگ گوســن ،بیچارا گوسن ،در سیزده سالگی از لبنان به برزیل
مهاجرت کرد و در منطقهای دورافتاده نزدیک مرز برزیل و بولیوی ساکن
شد .وی در زمینه صنعت الستیک کار ميکرد و سرپرستی یک کمپانی را
که عمده کارش خرید و فروش محصوالت کشاورزی بود ،برعهده گرفت اما
پسرش ،پدر گوسن ،نیز پورتوولو را به عنوان محل سکونت خود برگزید و با
یک نیجریایی لبنانیتبار ازدواج کرد.
کارلوس پــس از فارغالتحصیلی 18 ،ســال در بزرگترين شــرکت
تولیدکننده تایر موسوم به میشلن کار کرد و پس از آن ،در چند کارخانه
فرانسه به فعالیت پرداخت و در سی سالگی ،به سِمت مدیر اجرایی شرکت
میشلن در امريكای جنوبی منصوب شد؛ شرکتی که تحت تاثیر تورم شدید
در برزیل در آستانه نابودی و ورشکستگی قرار داشت.
او با تشکیل گروههای چندنقشی مدیریتی توانست اقدامات سودمندی
در کشورهای فرانسه ،برزیل و دیگر ملیتها در بخش امريكای جنوبی انجام
دهد .تجربه او در کشور چندفرهنگی برزیل ،زمینهساز بنیانگذاری شیوه
مدیریتی چندفرهنگی با تاکید هرچه بیشتر بر تفاوتها و گوناگونیها به

در ژوئن سال  1999گوسن برای نوسازی و نجات نیسان به ژاپن فرستاده شد .پس از یک سال
تحقیق و بررسی در ژاپن ،در ژوئن  2000او رسما مدیریت کمپانی را بر عهده گرفت و متعهد شد
که در عرض دو سال مجددا نیسان را به همان توانمندی بازخواهد گرداند.

عنوان یک سرمایه اصلی در عرصه تجارت شد.
گوســن خود در جایی ميگوید :درست است که مشترکات ،آسایش
آدمی را فراهم ميآورد اما از تفاوتها نیز ميتوان درسهای زیادی آموخت.
این بخش از شــرکت ظرف مدت دو سال به ســوددهی بازگشت .بعد از
پایان ماموریت گوســن در امريكای جنوبــی ،او همراه با خانواده به گرین
ویل کالیفرنیا نقل مکان کرد تا مدیرعامل میشلن در امريكای شمالی شود.
جان بخشــیدن دوباره به کمپانی تقریبا ورشکسته نیسان که حال به
عنوان کمپانی شماره دو خودروسازی ژاپن مجددا به عرصه رقابت بازگشته
است ،سبب شــد تا نام گوسن بهعنوان یک اسطوره در اذهان مردم ژاپن
باقی بماند.
اینکه ملیت او چيســت مسئلهای نیســت که به راحتی بتوان به آن
پرداخت .کارلوس گوسن در ســال  1974از دانشگاه پلیتکنیک پاریس
فارغالتحصیل شــد و در ســال  1978از یکی دیگر از دانشــگاههای این
شهر مدرک مهندسی گرفت و بالفاصله در یک کمپانی فرانسوی ساخت
الستیک با نام میشلن مشغول بهکار شد و در سال  1981به سمت مدیریت
یکی از شعبههای شرکت در پاریس درآمد.
هوش سرشــار او در کار عبور از پلههای ترقی را بسیار آسان گردانیده
بود .به سبب تواناییها و نظریات فوقالعادهاش به سرعت مورد توجه مدیران
میشلن قرار گرفت و در فاصله سالهای  1984و  1985ب هعنوان مسئول
بخش تحقیق و توســعه کمپانی به خدمت گرفته شد .پس از آن در سال
 1986به عنوان مسئول هماهنگی شعبات کمپانی در امريكای جنوبی به
زادگاهش بازگشت و در برزیل مشغول بهکار شد .مدت چهار سال در آنجا
ماند و بازار میشــلن را در امريكای جنوبی قوت بخشید و بر همین اساس
مدیران شرکت تصمیم گرفتند تا برای در اختیار گرفتن بازار امريكای شمالی
گوسن را به آنجا بفرستند .دیگر برای آنها نام گوسن همانند نام سرلشکری
بود که او را به هر ماموریتی میفرســتادند ،از پیروزی و کشورگشــایی او
مطمئن بودند .هر زمان خطری برای بازار یک منطقه احساس میشد ،فورا
نام گوسن در جلســات مطرح ميشد و بالفاصله از توان او برای رهایی از
بحران استفاده میکردند .اینگونه بود که در سال  ،1990کارلوس گوسن
بهعنوان مسئول نمایندگیهای کمپانی میشلن وارد امريكای شمالی شد و
فعالیت خود را آغاز کرد .ورود او به این منطقه به منزله نوســازی ساختار
تمامی شعبات حاضر در آنجا بود .با یک خانهتکانی گسترده در اوایل دهه
 1990چنان قدرتی به حضور کمپانی در منطقه بخشــید که مدیران آن
تصمیم به خرید کمپانی الستیکسازی آنیرویال گودریچ گرفتند و از این
وضعیت بسيار خرسند به نظر میرسیدند.
با پیچیدن آوازه شهرت و توانایی او در سراسر جهان و میان کمپانیهای
بــزرگ و صنعتی ،آنها هریــک در تالش برای بهکارگیــری او برآمدند و
پیشنهادهايی را مطرح میکردند .از میان تمامی تقاضاها از شرکتهای دور
و نزدیک ،او پیشنهاد کمپانی رنوی فرانسه را پذیرفت و در اکتبر سال  96با
این کمپانی وارد قرار داد شد .در دسامبر آن سال گوسن با سمت مدیریت
این کمپانی در مرکوســور مشغول بهکارشــد .در این سمت او مسئولیت
بخشهای مهندسی ،توسعه ،ساخت ،تحقیقات پیشرفته ،عملیات قدرت و
همچنین خرید محصوالت در این منطقه را برعهده داشت.
بــا ورود او به بازار خودرو کمکم اســتعدادهای ویژه او در این صنعت
نمایان شد ،سیاستهای اقتصادی او چنان مورد رضایت مدیران کمپانی
بود که از او در جلســات مختلف بهعنوان یک سیاســتمدار حرفهای نام
میبردنــد .در مدتزمان اندکی بــا کاهش هزینههای اضافی و همچنین
تعطیل کردن تعدادی از شعبات کمسود این شرکت در مکانهای مختلف،
ســبب سوددهی فراوان برای کمپانی شد و از آن پس او را «قیمتشکن»

مینامیدند .در اواخر دهه  1990کمپانی نیسان ژاپن به پایان عمر خودش
نزدیک شــده بود .سهامداران این شرکت اقدام به فروش سهام خود کرده
بودند و هریک قصد فرار از این وضعیت بحرانی و خطرناک را داشتند .در
همین زمان شــرکت رنو با خرید  37درصد از سهام این کمپانی به نجات
آن برخاست .در مارس  1999کمپانی فرانسوی رنو رسما این میزان سهام
را خریداری کرد و اعالم کرد که قصد دارد جلوی ورشکستگی کامل نیسان
را بگیرد .مدیران این کمپانی بســیار آسوده و با زبانی بسیار ساده سخن
از رهایی نیســان از خطر سقوط میگفتند و با اعتماد به نفسی باال اعالم
میکردند که کمپانی آنها توان انجام این عملیات نجات را دارد .البته آنها
حق داشتند ،چرا که از نیروی متخصصی بهره میجستند که همواره در
لحظات بحرانی ،نجاتبخش خواهد بود و در کارنامه خود پیروزی ارزندهای
را ثبت کرده است.
در ژوئن ســال  1999گوسن برای نوســازی و نجات نیسان به ژاپن
فرســتاده شد .پس از یک سال تحقیق و بررسی در ژاپن ،در ژوئن 2000
او رســما مدیریت کمپانی را بر عهده گرفت و متعهد شد که در عرض دو
ســال مجددا نیسان را به همان توانمندی بازخواهد گرداند .برای بسیاری
این صحبت تنها یک بلوف یا یک شــعار تلقی میشــد اما آنان که او را
میشناختند به خوبی به تحقق این مسئله واقف بودند.
مشابه عملکردش در رنو اینبار نیز او اقدام به حذف هزینههای اضافی
كرد ،تعطیلی بسیاری از شعبات راکد ،کاهش بسیاری از هزینههای داخلی
و خرج و مخارج رســمی کمپانی ،او را قادر ســاخت تا با مدیریت جدی
و توانمند خود ،در آغاز هزاره ســوم روزنه امید را نمایان ســازد .در عرض
مدتزمان کوتاهی گوسن به مشهورترین چهره در ژاپن تبدیل شد ،آنها که
سن و سال بیشتری داشتند او را با افسانههای کهن ژاپنی مقایسه میکردند
و توانایی او را خارج از توانایی انســان معمولی میدانستند ،در اکتبر سال
 2001او اقدام به چاپ کتاب زندگینامهاش کرد و در اولین ماه فروشــش
توانست  150هزار نسخه از آن را به فروش رساند که به پرفروشترین کتاب
آسیا شهرت یافت.
در سال  ،2002او بهعنوان معاون کمپانی بزرگ رنو -نیسان و همچنین
عضو هیئت مدیره رنو منصوب شــد و ســرانجام در آوریل  2005مدیر
کمپانی رنو شد .براســاس نظرسنجیهای انجامشده در جراید تخصصی
اتومبیل در سراسر دنیا ،کارلوس گوسن بهعنوان بانفوذترین فرد در صنعت
خودروی دنیا در سال  2005شناخته شده است.
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 2000گوسن رسما مدیریت کمپانی را بر عهده گرفت و متعهد شد که در عرض دو سال مجددا نیسان را به همان
توانمندی باز خواهد گرداند.
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کارآفرین

« 2002میشل فررو» ایتالیایی شكالتسازی  ،Ferrero SPAیكی از بزرگترین شكالتسازیهای
اروپا را با فروش  4میلیارد دالر در اختیار خود گرفته است.
 18کارخانه در دنیا مشغول تولید محصوالت شرکت فررو هستند که  3عدد از آنها در ایتالیا واقع
شدهاند .فروش این شرکت در سال  2008در حدود  8/4میلیارد دالر برآورد شده است.

پوند از این محصول فروخته شد .فررو برای اینكه بتواند جوابگوی اینهمه تقاضا
باشــد ،با كشاورزان محلی صحبت كرد تا بیشتر به تولید فندق بپردازند .در سال
 1946فررو محصول سوپر كرم جون دوجا را تهیه كرد كه ارزانتر بود .این خوراكی
آنقدر مورد استقبال قرار گرفت كه سوپر ماركتهای ایتالیا سرویس جدیدی را
برای مشتریان خود به نام «آغشتن» راه انداختند .كودكان ایتالیایی میتوانستند
با یك تكه نان به این سوپرماركتها بروند .و سراغ این سرویس را بگیرند و سپس
خدمه سوپرماركت با یك چاقو نان بچهها را شكالتی میكردند .در سال  ،1964این
خوراكی به نوتال تغییر نام داد و بازاریابی برای آن در خارج از ایتالیا آغاز شد .امروزه
نوتال پرطرفدارترین غذای صبحانه در اروپا به شمارمیرود.
در آلمان نوتال پرطرفدارترین غذای صبحانه اســت .در ایتالیا و فرانســه نیز
نوتال به عنوان غذايي براي زمان پس از بازگشــت از مدرسه در بین دانشآموزان
محبوب است .میشل فررو ایتالیایی در سال  2002شكالتسازی فررو اسپا ،یكی
از بزرگترين شكالتســازیهای اروپا را با فروش  4میلیارد دالر در اختیار خود
گرفته است .تخممرغ شانســیهای فررو در سال  1974روانه بازار شد .تخممرغ
شانسیها شكالتی هســتند و داخل آنها اسباببازی مخصوص كودكان قراردارد
كه معموالً جنبه كلكسیونی برای بچهها دارد و همین باعث میشود كه مدام به
خرید آنها عالقه پیدا كنند .هرچند طعم خوشمزه آنها را نیز نباید فراموش كرد.
اسباببازی موجود در كيندر اگز ساخت یك شركت كوچك در تورین ایتالیا به نام
 Produzioni Editoriali Aprileاست كه موسس آن دو برادرهستند .در آمریكا
فروش كيندر اگز در صورتی كه داخل آن اسباببازی باشد از سوی دولت آمریكا
به خاطر مسائل ایمنی ممنوع شده است .درعوض در این تخممرغهای شكالتی،
شكالت قرار دارد .خیلی از بزرگساالن اروپایی نیز به جمعآوری اسباببازی داخل
تخممرغها عالقه دارند و حتی بازاری نیز برای آن تهیه شــده است .مخصوصاً در
میشل فررو؛ کارآفرینی از راه صبحانه
آلمان چنین بازاری طرفداران زیادی دارد.
میشل از همان سنین پایین وارد فعالیتهای مدیریتی شرکت شده بود .آنها
محصوالتی را که خود به همراه پسر جوانشان اختراع میکردند ،میفروختند .این
میشل فررو ،ثروتمندترین فرد ایتالیا و مالک شرکت شکالتسازی «فررو اسپا» با ثروت 9/5
نوآوری میشل یکی از عوامل موفقیتش بود .عامل دیگر موفقیت او شبکه فروش کارای آن بود که
توسط برادر پیترو ،جیووانی ،سازمان داده شده بود .پیترو در سال  1949در جوانی از دنیا رفت و
میلیارد دالری یکی از ثروتمندترینهای دنیا است .میشل فررو متولد  26آوریل سال  1925است
مدیریت شرکت به عموی میشل ،جان ،و بیوه پیترو رسید .پس از مرگ جان ،همسرش اکتیویا
و شرکت فررو را از پدر و عموی خود به ارث برده است .این شرکت یکی از بزرگترين شرکتهای
آمریو مسئولیت شرکت را بر عهده گرفت .میشل در سال  1950به شرکت پیوست .در حال حاضر
شکالتسازی ایتالیا است .برندهای شرکت فررو اسپا شامل نوتال ،مون چری ،شکالت کیندر ،فررو
روچر ،تیک تاکز ،و تخممرغهای شانسی کیندر است .او در حال حاضر امور روزانه شرکت را به دو
نسل سوم خانواده فررو پیترو و جیووانی ،فرزندان ماریا و میشل به شرکت پدرشان پیوستهاند و در
پسرش که در بلژیک زندگی میکنند ،سپرده است .میشل فررو در حال حاضر در مونتکارلو در
رأس مدیریت گروه قرار دارند .این دو که از سال  1997در جایگاه مدیران شرکت قرار گرفتهاند،
عملیات شرکت را با همان اصول اولیهای که فررو در آغاز کار در بیش از  50سال پیش ،بنا نهاده
موناکو زندگی میکند .هماکنون خانواده فررو همچنان به عنوان یک خانواده موفق در كسبوكارش
باقی مانده است .شرکت فررو در حال حاضر با رشد چشمگیر جهانی ،یکی از بزرگترين شرکتها
بود ،انجام میدهند .بنابراین سازماندهی امروز و گذشته شرکت همچنان یک ساختار خانوادگی
مطلق باقی مانده است که تحت هدایت آنها به رشد خود ادامه میدهد.
در صنعت شــیرینی در جهان است .نیروی محرکه توســعه این گروه ،میشل فررو است .وی با
انرژی و شور فراوانش برای خلق محصوالت جدید و ایدههای پیشرو و نوآورانهاش توانسته عادات
مهارتهای مدیریتی میشل با توجه به خلق و تقویت برندهای شرکت ،مثل نوتال در سال
خوراکی میلیونها مصرفکننده را تغییر دهد .او به لطف همکاری اثربخش همسرش ماریا فرانکا،
 1964و کیندر در ســال  ،1968کامال آشکار است .به عالوه تاسیس کارخانههای دیگر در
کشورهای دیگر و معرفی شرکت در بسیاری از کشورهای اروپایی و صادر کردن محصوالت
اولین صنعتگر ایتالیایی بود که توانست کارخانههایی در خارج از کشور تاسیس و شرکتش را به
شــرکت به سرتاسر دنیا ،از عوامل موفقیت میشل اســت .فررو از اوایل دهه
یک شرکت بینالمللی تبدیل کند .برای درک موفقیت شرکت باید به دوران بعد
 70سرمایهگذاری سنگینی برای تبلیغات تلویزیونی انجام داد .این تبلیغات
از جنگ جهانی بازگردیم ،یعنی زمانی که پیرا و پیترو فررو ،والدین میشــل ،یک
گســترده همچنان ادامه پیدا کرده تا جایی که شرکت در حال حاضر یکی
فروشگاه کوچک شیرینیفروشی را به یک کارخانه تبدیل کردند .پزشكان مهمترین
وعده غذایی روز را صبحانه میدانند و حتی افراد چاق را به خوردن صبحانه تشویق
از سرمایهگذاران عمده در تبلیغات و اسپانسر مسابقات ورزشی زیادی است.
میكنند .در ده ه 1940یك شركت اروپایی ،محصول جدیدی به نام نوتال (�Nut
هماکنون شرکت  18کارخانه در دنیا دارد که 3تا از آنها در ایتالیا واقع شدهاند.
 )tellaبه كسانی كه عالقهای به خوردن صبحانه سنتی نداشتند ،معرفی كرد .تا
فروش این شــرکت در ســال  2008در حدود  8/4میلیارد دالر برآورد شده
است .شرکت فررو بیش از  21000کارمند در سرتاسر جهان دارد.
به امروز تقریباً ســه نسل از اروپاییان با خوردن نوتال بزرگ شدهاند .نوتال را پیترو
میلیارد دالر
خانواده فررو همچنان به مشعوف کردن مصرفکنندگان با خط تولید منحصر
فررو كه یك كلوچهساز و شــیرینیپز بود درشركت فررو تهیه كرد .در آن زمان
ثروت
براثر جنگ جهانی دوم ،كاكائو كمیاب بود و به همین دلیل فررو كاكائو را با فندق
به فرد و محصوالت با کیفیت باال ادامه میدهد .میشل فررو همچنان مشتاق است
میشل فررو
که شــرکت را به عنوان یک شرکت خانوادگی حفظ کند تا اینکه سرمایهگذاران
برشتهشده ،روغن كاكائو و روغن گیاهی مخلوط كرد تا یك خوراكی جدید برای
مالیدن روی نان به نام پاستا جون دوجا تهیه كند .در فوریه  ،1946میالدی 660
دیگر را وارد شرکت کند.

تساز
میلیاردر شکال 
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11.2

میلیارد دالر ثروت رابرت کوک

رابرت کوک عالوه بر سرمایهگذاریهای تجاری گسترده خود ،فردی تاثیرگذار در سیاست نیز
هست .او به عنوان نماینده آینده حکومت هنگکنگ انتخاب شده است .او همچنین سهم زیادی در
ایجاد ارتباطات بین دولتهای مالزی و چین برای تبادل دیپلماتیک اطالعات داشته است.

ثروتمندترین فرد مالزی

رابرت کوک؛ سلطان شکر آسیا

رابرت کوک ،تاجر و کارآفرین تاثیرگذار ماالیی -چینی که زمانی در کار تجارت برنج و شکر بود،
با ثروت  7میلیارد دالري ،شصتودومین میلیاردر دنیاست.
رابرت کوک هک نین  6اکتبر ســال  1923در جوهر بارو در جنوب مالزی متولد شــد .وی
لونقل و کشتیهای
مالک و رئیس گروه چندملیتی کوک شامل دامنه گستردهای از صنایع حم 
باربری ،کشت شکر (شرکت کشت و زرع پرلیس) ،پاالیش شکر ،آسیاب آرد ،غذای حیوانات ،نفت،
معدنکاوی ،مدیریت مالی ،هتلداری ،مبادالت امالک و مدیریت داراییها ،تجارت ،انتشــارات و
رسانه است .او همچنین مالک سهام شرکتی است که روزنامه صبح جنوب چین را منتشر میکند.
بیشتر شرکتهای کوک یا توسط خود او یا خانوادهاش اداره میشوند.
پدر کوک در آغاز قرن بیســتم از فوجیان چین به مالزی مهاجــرت کرد .رابرت در میان دو،
ســه برادر دیگر خود کوچکترین بود .خود رابرت ادعا میکند که در سنین پایین به عنوان پادو
مشــغول به کار شده و بعدها توانسته با حمایت بستگانش كسبوكار خود را راهاندازی کند .او از
کالج رافل مدرک کارشناسی دریافت کرد و پس از فارغالتحصیلی و طی سالهای  1942تا ،1945
برای دپارتمان غالت شــرکت ژاپنی میتسوبیشی مشــغول به کار شد .کوک پدر در سال 1948
از دنیا رفت و رابرت به همراه دو برادر خود شــرکت بــرادران کوک را که کار آن تجارت کاالها و
محصوالت کشــاورزی بود در سال  1949راهاندازی کردند .کوک بعد از استقالل مالزی به همراه
دولت كسبوكار تجارت شکر را شروع کرد .او در سال  1961با خرید شکر ارزانقیمت از هند قبل
از افزایش ناگهانی قیمت شکر توانست ثروت قابل توجهی کسب کند .کوک به سرمایهگذاری بزرگ
در پاالیشگاههای شکر ادامه داد .او که با تولید  1/5میلیون تن ،کنترل  80درصد بازار شکر مالزی و
 10درصد تولید جهانی را در اختیار خود داشت به «پادشاه شکر آسیا» شهرت داشت.
این گروه به گسترش فعالیتهای خود ادامه داد و در سال  1952شعبه سنگاپور این شرکت
تاسیس شد .گروه کوک از همان آغاز کار بنا بود تبدیل به یکی از متنوعترین و پویاترین شرکتهای
چندملیتی آسیا شود .در همین راستا ،در دهههای  1950و  1960حوزه فعالیت گروه به تایلند
و اندونزی نیز کشیده شد .این گروه همچنین گستره كسبوكار خود را در زمینه تجارت
کاالهای مصرفی با انجام تجارت با شرکتهایی در پاریس ،لندن ،نیویورک ،مسکو و
چین گسترش داد .در دهههای  1970و  1980حوزه اصلی تمرکز گروه هنگکنگ و
چین بودند .رابرت کوک در سال  1971با تاسیس هتل شانگری ال در سنگاپور وارد
صنعت هتلداری شد .نخستین حرکت او برای ورود به بازار دارایی و زمین هنگکنگ
در سال  1977و زمانی که در منطقه سیم شا سویی شرق دومین هتل خود به نام
کاولون شانگری ال را ساخت ،صورت گرفت .این گروه در سال  1974شرکت کری را
در هنگکنگ تاسیس کرد .نام کری از آن زمان تاکنون همواره به
عنوان فعالیت اصلی و گسترده گروه کوک در هنگکنگ و چین
به کار میرود .در حال حاضر گروه کوک در سه مجموعه اصلی
به نامهای شــرکت کوک (سنگاپور) ،گروه برادران کوک در
مالزی و مجموعه شرکتهای کری در هنگ کنگ فعالیت
میکند .در ســال  1993گروه کری  34/9درصد از سهام
روزنامه صبح جنوب چین را خرید.
ثروتمندترین مرد کشور مالزی که در حال حاضر در
هنگکنگ اقامت دارد با سرمایهای معادل  5میلیارد
دالر در لیست ثروتمندترینهای سال  2005جهان
قرار گرفته اســت .اگر چه قرار گرفتن نام او را در این
لیســت باید به انباشــت داراییهایش نسبت داد اما
شهرت او در کشورهای مالزی و حتی کشورهای اطراف
 2005ثروت او به  5میلیارد دالر رسید و او را
در لیست ثروتمندترین افراد دنیا قرار داد.
 1971کوک با تاسیس هتل شانگری ال در
سنگاپور وارد صنعت هتلداری شد.

تنها به سبب مال و ثروتش نیست .دو ویژگی بارز این پیرمرد  82ساله که از دوران جوانی همراه
او بوده اســت سبب برتری او از دیگران در اذهان عمومی شده است .ویژگی اول او نحوه زندگی و
تعامالت اجتماعی اش است .او حتی در این روزهای پیری و کهنسالی همچون یک نجیبزاده با
رعایت تمامی اصول و ن ُرمهای اجتماعی در مقابل دیدگان عموم ظاهر ميشود .کسانی که سالیان
سال همراه او بودهاند هرگز لحظهای را به یاد نمیآورند که او برخوردی خارج از چارچوب قراردادی
خود به نمایش گذاشته باشد .ویژگی دوم خندهرویی و خوشبرخوردی اوست .این مسئله چنان
در بین کسانی که با او آشنایی دارند بهوضوح به نظر ميرسد که آنها به طنز علت شیرینی برخورد
او را در سروکار داشتنش با شکر و تجارت آن ميدانند .نکته جالب اینجاست که حتی در هنگام
عقد قراردادهای مهم تجاری این خندهرویی و خوشبرخوردی بارها و بارها سبب کوتاه آمدن رقبا و
طرفین قرارداد شده و پیروزی نهایی او را سبب گشته است .رفتار شیرین او با اطرافیان موجب شده
تا مدیران جوانی که هماکنون تحت تعالیم او مشغول فراگیری فنون تجارت هستند ،با فراغ خاطر و
بی هیچ دغدغهاي تمامی رمزورازهای موفقیت در كسبوكار را از او جویا شوند و در سمتهای آتی
خود به کار برند .اما در تمامی این مدت علیرغم داشتن این صفات نیکو ،كوك همواره به عنوان
مرد شماره یک امپراتوریاش فرمان ميراند و بر تمامی امور نظارت دارد مبادا که لحظهای اهدافش
از دیدگان کارمندانش دور بماند و آنها به بیراهه روند .پدر رابرت یک دالل خرید و فروش مسکن
بود که سرمایه نسبتا خوبی از این حرفه به دست آورده بود .رابرت پس از فارغالتحصیلی از دانشکده
 Rafflesدر سنگاپور به نزد پدر برگشت تا همراه او به خرید و فروش زمین و مسکن مشغول شود.
در سال  1949شرکت خود را تحت عنوان  Kuok Brothers Sdn Bhdبه ثبت رساند و اندکی
بعد تصمیم گرفت شرکت را وارد معامالت شکر كند .در سال  1957که مالزی خود را از چنگال
استعمار انگلستان درآورد و به استقالل رسید کوک فرصت را غنیمت شمرد و تجارت خود را در
سراسر این کشور گسترانید و در فاصله زمانی بسیار اندک تقریبا تمام تجارت شکر را از آن خود كرد.
در دهه  ،1970او که درصد مهمی از تجارت شکر در سراسر دنیا را از آن خود کرده بود از سوی
بازرگانان به لقب سلطان شکر خوانده شد و پس از آن به سرعت به سراغ تجارت دیگری در کنار
شکر رفت تا مبادا از جریان بازار و نوسانات آن بهناگاه متضرر شود .صنعت آرد اولین صنعتی بود
که بعد از شکر به سراغش رفت .با راهاندازي بزرگترين آسیاب آرد در مالزی به راحتی کنترل این
محصول را در اختیار گرفت و به سرعت روانه بازارهای خارجی شد .چندی بعد به ساخت هتلهای
مختلــف در مالزی روی آورد و پس از آن بانکی بنا کرد .اوضاع قراردادهای تجاری او به شــکلی
شده بود که به سبب هوش باال و همچنین روابط دولتی که به دست آورده بود ،به هر حرفهای رو
ميکرد ،در یک چشم بر هم زدن تبدیل به طال و سودهای فراوانی به سوی او سرازیر ميشد.
دیگر کسی نمیتوانست او را تنها سلطان شکر بنامد ،حضور او در بازار آرد ،نفت و گاز،
هتلسازی ،حمل و نقل ،و زمین و مسکن نیز تقریبا در نقش یک سلطان تمامعیار بود.
كوك تقریبا فرای شــرکتها و دفاتر و هتلهــای فراوانی که در مالزی دارد ،در
کشورهایی چون تایلند ،چین ،اندونزی ،فیجی و استرالیا نیز نقشهای مهمی در بازار
این محصوالت ایفا ميكند و در آنها نیز شــعبات بزرگ و گستردهای دارد .فعالیت
این گروه در چین شــامل  10شرکت پر کردن بطریهای کوکاکوال و مالکیت مرکز
تجاری پکن اســت .نکته پایانی اینکه افزایش سرمایه او از  2/1میلیارد دالر در سال
 1997به  5میلیارد دالر در سال  2005نشان از آن دارد که کهولت
سن هیچ تاثیر نامطلوبی در روند رو به رشد بازرگانی او نداشته
و نخواهد داشت.
رابرت کوک عالوه بر سرمایهگذاریهای تجاری گسترده
خود ،فردی تاثیرگذار در سیاســت نیز هست .او به عنوان
نماینده آینده حکومت هنگکنگ انتخاب شده است .او
همچنین سهم زیادی در ایجاد ارتباطات بین دولتهای
مالزی و چین برای تبادل دیپلماتیک اطالعات داشــته
اســت .رابرت کوک دو بار ازدواج کرده و  8فرزند دارد .او
در سال  1993رسما از گروه کری بازنشسته شد .در حال
حاضر ،یکی از پسران رابرت کوک ،کوک خون آن ،بیشتر
فعالیتهای روزمره گروه را اداره میکند.
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کارآفرین

 1949ایبوکا اولین نوارهای مغناطیسی خود را روانه بازار کرد و در سال 1950
توانست اولین ضبط صوتهای ژاپنی را تولید کند.
 33میلیارد دالر فروش سالیانه ،کمپانی سونی را در جایگاه قدرتمندترین
بازار صوتی تصویری قرار داده است.

میلیاردری از سرزمین آفتاب تابان

آکیو موریتا؛ موسس امپراتوری عظیم سونی

آکیو موریتا در  26ژانویه سال  1921در شهر ناگویای ژاپن در خانوادهای مقتدر و متمول زاده
شد .با آنکه پدرش انتظار داشت او به عنوان فرزند بزرگ خانواده پای در راه او گذارد و تجارتخانه او
را در حرفه صنایع نوشیدنی اداره کند اما آکیو از همان کودکی به وسایل الکتریکی و صوتی عالقهمند
بــــود و ميخواست بداند اشیا چگونه کار ميکنند .رویای او ساخت یک گرامافون الکتریکی بود.
به همین دلیل رشــته فیزیک را در دانشگاه اوزاکا برگزید .پس از فراغت از تحصیل و در بحبوحه
جنگ جهانی دوم که ژاپن درگیر جنگ بود به عنوان افسر نیروی دریایی در دفتر فناوری ،کار روی
تکمیل دستگاهها و سالحهای حرارتیاب و ادوات هدفگیر شبانه را آغاز کرد .در همان جا بود که با
مهندس تیزهوشی به نام ماسارو ایبوکا آشنا شد .ایبوکا مخترعي نابغه بود و در همان زمان شرکتی
به نــام ابزار دقیق ژاپن تاسیس کرده و آمپلیفایر نیرومندی ساخته بود که ميتوانست آشفتگی
جریان مغناطیسی در اعماق آب را برای زیردریايیها اندازهگیری کند.
JJسنگ بنای سونی
موریتا پس از مدت کوتاهی برای تدریس به توکیو رفت و اطالع یافت که دوســت و همکار او
ایبوکا سلسله مقاالتی را در زمینه دستگاههای الکتریکی در روزنامه معروف ژاپنی آساهی مينویسد
و شرکتی تاسیس کرده است .او به مالقات دوستش رفت و تصمیم گرفت به صورت نیمهوقت و پس
از مدت کوتاهی تماموقت به او بپیوندد و با همفکری یکدیگر شرکت جدید خود را تاسیس کنند.
ایبوکاي  38ســاله و موریتاي  25ساله در سال  1946شرکت را یک شرکت تعمیر رادیوهای
دســتدوم تحت عنــوان  Tokyo Tsushin kogyoشــرکت مهندســی مخابــرات توکیو
( )TOTSUKOبا  500دالر سرمایه ( 190.000ین) و  20نفر تاسیس کردند .محل فعالیت شرکت
در طبقه سوم یک ساختمان نیمهمخروبه در منطقه منهدمشدهای قرار داشت که تمامی دیوارهای
بتونی آن شکافهای عمیق برداشته بود .بدین ترتیب سنگ بنای شرکت عظیم سونی به همت
دو انســان سختکوش با فعالیت تعمیر رادیو گذاشته شد .در سال  1949شرکت اولین نوارهای
مغناطیســی خود را روانه بازار کرد و در ســال 1950
توانســت اولین ضبط صوتهای ژاپنــی را تولید کند.
در ســال  1957نیز اولین رادیوهای جیبی توسط این
کمپانی تولید و به بازار عرضه شد .یک سال بعد زمانی
که شرکت کوچک سابق به یک کمپانی نسبتا صاحبنام
تبدیل شد ،نام آن به سوني تغییر کرد .در سال 1960
کمپانی سوني اولین تلویزیونهای ترانزیستوری را ابداع
و بعد به طور گســترده روانه بازار کرد .در سال 1965
نیز اولین دوربین فیلمبرداری خانگی توسط این کمپانی
ساخته و به بازار عرضه شد.
JJدیگر محصوالت مهم سوني
پس از آن محصوالت مهم ســوني عبارت بودند از
واكمن ،تلویزیونهای ترينيترون ،مایکرو دیسکتهای
کامپیوتر و ســرانجام ســوني پلياستيشن که هریک
شهرت فراوانی را به سوی این امپراتوری عظیم روانه کرد.
با گستردهتر شدن فعالیت کمپانی در عرصه الکترونیک و
افزایش حجم تقاضا از سراسر دنیا شعبات متعددی در
سراسر این کره خاکی بنا شد .در کشور امريكا این شعبه
در سال  1970کار خود را با ریاست شخص موريتا آغاز
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کرد و پس از آن سوني به عنوان اولین شرکت ژاپنی در بورس نیویورک حضور یافت .دو سال بعد
یعنی در سال  1972مجددا سوني اولین کمپانیاي بود که یک کارخانه امريكایی دایر ميکرد.
 12JJسال بعد موفقیتهای پیدرپی
 12سال بعد و پس از دستیابی به موفقیتهای پیدرپی در کار بر روی محصوالت الکتریکی
و عرضــه فرآوردههای صوتی و تصویری نظیر پلوپز برقی ،ولتمتر ،بالش برقی ،ضبط صوت ،رادیو،
تلویزیون و ویدئو ،شرکت به نام سونی تغییر نام داد .موریتا در سال  1953اولین سفر خود را به امريكا
و اروپا انجام داد و با فکر گسترش صادرات و كسبوكار سونی به ماوراي مرزهای ژاپن و بهویژه امريكا،
به همراه خانواده خود به نیویورک رفت و در سال  1960شرکت سونی امريكا را تاسیس کرد .اولین
رادیوی ترانزیســتوری جهان ( )55-TRدر سال  1956توسط اين شرکت ساخته شد و سال بعد
کوچکترین رادیوی ترانزیستوری جیبی ( )63-TRبا ابعاد 112×71× 32میلیمتر و قیمت 13800
ین عرضه شــد .البته این رادیو کمی بزرگتر از جیب معمولی پیراهن بود و لذا موریتا پیراهنی با
جیب بزرگتر برای خود تهیه کرده بود که بتواند عنوان جیبی را برای آن اثبات کند .قیمت صادراتی
این رادیو  95/39دالر بود .اولین تلویزیون ترانزیستوری مدل  8اینچی ( )301-TV8در سال 1959
و کوچکترین و ســبکترین تلویزیون ( )303-TV5در سال  1962و باالخره تلویزیونهای رنگی
کروماترون در سال  1964و ترينیترون در سال  1968ساخته و عرضه شد.
JJمحصوالت متنوع با بینهایت
شمارش تعداد محصوالتی که این شرکت از آغاز تاسیس تاکنون ابداع و عرضه كرده ،مشکل
اســت و عالوه بر مواردی که یاد شــد ،ویدئو ،دیسک فشرده ،فالپی دیســک ،نوارهای ویدئويی
یمتری،
بتاماکس ،واکمن ،تلویزیون دستی کوچک ،پخش استریو ،دوربینهای فیلمبرداری  8میل 
دوربینهای عکاسی و دهها اختراع دیگر را شامل ميشود.
JJتفکر جهانیسازی شرکت سونی
در مدت همکاری ای ن دو یار باوفا ،ایبوکا انرژی خود را بر
روی انجام تحقیقات فناوری و توسعه محصول متمرکز کرد
و موریتا دست به گسترش سونی در مناطق مختلف دنیا،
جهانیسازی شرکت و توجه به مسائل مالی ،توسعه منابع
انسانی و ورود به دنیای نرمافزار زد .موریتا پیشتاز طرح ایده
جهانی شدن شرکتها بود و برای گسترش شرکت خود به
بسیاری نقاط دنیا رفتوآمد ميکرد .او شناختهشدهترین
ژاپنی در امريكاست و جوایز متعددی را دریافت کرده است.
توانایی او در مطالعه و شناخت دو فرهنگ شرقی و غربی و
ترکیب جنبههای خوب آن دو با یکدیگر شگفتانگیز بود.
JJاز ریاست تا افتخار بازنشستگی
موریتا در ســال  1959عنوان نایب رئیس سونی را
داشت و در سال  1971به ریاست سونی رسید و تا سال
 1994که به عنوان ریاست افتخاری سونی بازنشسته
شد در سمتهای مختلف ریاســت ،مدیریت عامل و
ریاست هیئت مدیره فعالیت کرد .ایبوکا دوست و همکار
او در بنیانگذاری شرکت ،در سال  1997درگذشت.
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میلیون دالر ثروت جک ولش

 2001ولش  2001جوانترین مدیر ارشد تاریخ جنرال الکتریک شد و از طرف مجله
 Fortuneبه عنوان مدیر قرن از او یاد شد.
280بیلیون دالر ارزش بازار جنرال الکتریک در زمان مدیریت ولش تخمین زده شد.

بمب نوترونی
جنرال الکتریک

شود و بتوان در مورد آن قضاوت کرد .تغییراتی که
هیچ نتیجه مشهودی ندارند اهمیتی هم ندارند.
ایجاد یک محیط شــفاف و قابل اعتماد جزو
بای دهاست
وقتي کارمندان و آشــنایان در شــركتي به
همدیگر اعتماد نداشــته باشــند ،دیر یا زود آن
شرکت یا روابط به پايان ميرسد .سعی کنید به
هر طریق ممکن ،مهمترین رکن یک شرکت یعنی
صداقت و اعتماد را در بین کارمندانتان و پایه مهم
زندگی سالم یعنی اعتماد و صداقت را هم در بین
خانواده و دوستانتان برقرار کنید.
جذب ،پرورش و اســتفاده از نوابغ در سطح
جهانی ،جــزو کارهای ناتمام در طول زندگیتان
است
به عقیده جک ولش ،یک شرکت نخبه توسط
کارمندان نخبهای ایجاد میشــود که یک مدیر
باهوش آنها را استخدام و مدیریت میکند.
باید سیستم حمایت و پاداش بین کارمندانتان
ایجاد کنید و اشــتباهات آنهــا را به دلیلی برای
پیشرفتشانتبدیلکنید
اغلب اوقات مدیران سعی میکنند اشتباهاتِ
حتی کوچکت ِر کارمندانشــان را بزرگتر از حد
واقعی جلوه دهند تا آنها را از اشــتباه کردنهای
بیشــتر در آینده منع کنند .اما روش جک فرق
دارد ،او معتقد اســت افرادی که اشتباه میکنند
جســارت این را دارند که فراتــر از افراد معمولی
باشند .بنابراین آنها را باید حمایت کنید و سعی
نکنید آنها را نادیده بگیرید.
ارتباطات ســاده ،پیوســته و متمرکز نتایج

آیا شــما میتوانید ارزش خالص شرکتی که
مدیریتش را بر عهده دارید  400درصد کنید؟ او
این کار را کرد .جک ولش ( )Jack Welchنامی
آشــنا و پرآوازه در بین مدیران امريكایی است .او
در سال  1935متولد شد .در دانشگاه مهندسی
شیمی خواند و بین ســالهای  1981و 2001
بزرگ جنرال الکتریک جک ولش؛ اسطوره مدیریت کمپانی جنرال الکتریک
مدیر ارشد شرکت بنام و ِ
شد ،جوانترین مدیر ارشد تاریخ جنرال الکتریک
شــد و از طرف مجله فورچن به عنوان مدیر قرن
از او یاد شد.
مدیران و کارمندان به او لقب ِ
جـک نوتـرونــی
دادند .او را به بمب نوترونی تشبیه کرده بودند که
توانسته بود در مدت کوتاهی با کمترین امکانات
تغییراتی عظیم در محصوالت و فروش این شرکت
به دست آورد .در دوران مدیریتِ جک ،ارزش بازار
جنرال الکتریک از  12بیلیون دالر به  280بیلیون
دالر رشد پیدا کرد .او با کاهش هزینههای اضافی،
صرفهجوییهای دقیــق و افزایش دقت در تولید
محصوالت توانست به شعار معروفش یعنی شرکت
باید در صنعت خودش به عنوان شــرکت شماره
يك یا نهایت شرکت شماره دو معرفی شود ،رسید.
البته ناگفته نماند ،جک شیوه مدیریت منحصر
به فردی داشت؛ برای مثال هر سال باید حداقل
10درصد از مدیرانش را اخراج میکرد و همیشه
به 20درصد مدیران ارشــد با کارایی باال هدایا و
قسمتی از سهام شرکت را میداد و اینچنین در
آخرین روزهای مدیریتش یکسوم سهام شرکت
در بین کارمندان نمونه با کارایی باال تقسیم شده
مدیریتی جنرال
بود .جــک به تخریب  9الیــه
ِ
الکتریک نیز معروف اســت .او سلســله مراتب مدیریتی را در هم ریخت و با ایجاد یک سیستم
سریعتر و مفهومتری در سازمان دارند
یکپارچه مدیریتی جوی صمیمی در بین مدیران و کارمندان ایجاد کرد .و در آخر ،در آخرین روز کار
برای ارتباط با کارمندانتان از ارتباطات پیچیده ،الکترونیکی و کاغذبازی استفاده نکنید .کافی
است در هفته چند دقیقه وقت بگذارید و از کارمندانتان به صورت رودررو و شفاف سؤال بپرسید و
تــرک تحویل شرکت داد که در آن برنامه آینده شرکت برای موفقیت
مدیریتیاش ،بستهای به نام َ
اجازه دهید سؤال بپرسند.
را نوشته بود و مدیران قسمتهای مختلف را مشخص کرده بود؛ اما برنامه جک بعد از خودش عمال
هیچچیز به اندازه مصیبتها باعث پرورش مهارتها و اشراق بیشتر نمیشود
بیاثر بود و بدون حضور خودش به درستی و همانطور که انتظار میرفت ،پیش نرفت.
در زندگی هرکس مشکالت و مصیبتهایی وجود دارد که نحوه برخورد با آنها کامال بر آینده
بعدها به کمک برنامه  6سیگما مدیریتی جک ،شرکت موتوروال نیز رشد چشمگیری در پیشروی
در بازار داشت که به خاطر همین موفقیت از طرف مجله فورچن به عنوان مدیر قــرن انتخاب شد.
و موفقیت فرد تاثیر مستقیم دارد .برای اطالعات بیشتر همراه با مثال فراوان مقاله تمام مشکالت
زندگی تان را با این فرمول طالیی حل کنید را بخوانید.
آیا شیوه مدیریتی جک ولش میتواند الگویی برای رهبری زندگی و کارمان باشد؟ صــدالبته
پس از مدتی باید تغییراتی در ژنتیکتان پدید بیاید :شــما باید عاشق دیدن پیشرفت افرادی
همینطور است .در ادامه این مقاله شما بهترین نکات و خالصه تکنیکهای رهبری و مدیریت جک
باشید که در تیم شما کار میکنند ،ترفیع و رشد شخصی دارند.
ولش و شيوه زندگي او را میخوانید .آنها را یادداشت کنید و از امروز سرلوحه شیوه رهبری ،زندگی
تنها زمانی موفق خواهید شد که بتوانید به دیگران کمک کنید موفق شوند .هیچ تیم قدرتمندی
و کارتان کنید .آیا آماده ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی و کارتان همانند جک ولش هستید؟ ارزش
شــرکت شما و ارزش خود شما با همدیگر در ارتباط مستقیم و نزدیکی هستند .برای درک بهتر
تاکنون بدون موفقیت تکتک اعضای آن ،به موفقیتهای بزرگی دست پیدا نکرده.
یادگیری مستمر برای موفقیت حیاتی است  -آن را در اولویتهایتان قرار دهید
گفته جک ولش باید ایـــن نكات مـــهم را یاد بگیرید .اختالفات باعث به وجود آمدن نخبهساالری
فرق افراد موفق با افراد ناموفق در این اســت که افراد موفق یادگیری را تنها مربوط به دوران
میشــود و تفاهمات باعث به وجود آمدن یک گروه با حد متوســط میشود اگر در شرکت شما
مدرســه نمیدانند و آن را حتی پس از دوران مدرســه و دانشگاه نیز ادامه میدهند و حتی از هر
اختالفات بر سر ایدهها زیاد است ،نشانه خوبی است از پیشرفتی که میتوانید به کمک این اختالفات
شکستی درسی برای یادگیری میگیرند.
حاصل کنید .سعی نکنید اختالفات بر سر ایدهها و نظرات را سرکوب كنيد یا نادیده بگیرید ،آنها به
امروزه جــک ولش پس از بازنشستگی مدیر شرکت خودش یعن ی �Jack Welch Manage
شما کمک میکنند گستره چشمانداز ایدههایتان را بزرگتر کنید.
 ment Institueاست .شرکتی که به مدیران جوان آموزش میدهد چطور كسبوكارهای موفق
ایجا ِد یک فرهنگ جدید در سازمان ،باید همواره نتیجهای در بر داشته باشد -مثبت یا منفی
يا ِي
عنوان «امب 
نهتنها ایجاد یک فرهنگ ،بلکه هر اقدامی که در شــرکت یا زندگیتان صورت میدهید ،باید
بسازند و اداره کنند .جک و همسرش سوزی ولش بهتازگی کتابی منتشر کرده اند با ِ
در زندگی واقعی» که با موفقیت چشمگیری در بین خوانندگان روبهرو شده است.
نتیجهای در بر داشته باشد .این نتیجه میتواند مثبت باشد یا منفی اما به هر حال باید نتیجه دیده
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کارآفرین

میلیون دالر ثروت تیم برنرزلی

خالق دبلیوهای مشهور
تیم برنرز لی؛ مخترع وب جهانگستر

نامگذاری اتاق
کنفرانس مرکزی
 AOLو دفتر گوگل
در لندن به نام
برنرز لي ،نشان
دهندهاهمیتی
هست که بزرگان
اینترنت به خالق
وب میدهند.
تیم برنرز لي ،یک
سلبریتیتمامعیار
در دنیای فناوری
و بهویژه اینترنت
به شمار ميرود
و دریافت لقب پر
پرستیژ سِ ر از ملکه
بریتانیا ،بخشی از
افتخارات اوست

برنرزلی کنسرسیوم وب
گسترده جهانی را در
دانشگاه  MITو موسسه
تکنولوژی ماساچوست
پایهگذاری کرد
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 World Wide Webاصطالحی آشــنا برای تمامی کاربران
اینترنتی است که در سراسر این کره پهناور همه آنها به هر زبان و
ملیتی که باشند یک برداشت مشترک از آن دارند .اما شاید بسیاری
ندانند که این کلید ورودی سایتهای جهانی از کجا و توسط چه
کسی پدیدار شده است.
در میان معماران عصر دیجیتال ،تیم برنرز لي ،به واسطه خلق
پهنه جهانی وب ،از اعتبار باالیی برخوردار است و اختراع وی سبب
شــد تا امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان ،با کمترین هزینه ،با
یکدیگر در ارتباط باشند و خرید و فروش کنند.
تیم برنز لی ،فردی که در مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیک
 2012لندن ،به عنوان یکی از تأثیرگذارترین انگلیســیهای قرن
بیستم مورد ستایش قرار گرفت ،درواقع یکی از تأثیرگذارترین افراد
در عصر حاضر به شمار میرود که اختراعش توانست صدها میلیون
نفر را در دنیا ،با یکدیگر مرتبط کند.
سر تیموتی جان برنرز لی ،زاده  ۸ژوئن  ۱۹۵۵در لندن ،دانشمند
بریتانیایی علوم رایانه ،اســتاد دانشگا ه امآیتی ،استاد و پژوهشگر
دانشگاه ساوثهمپتون و ریاست کنسرسیوم وب جهانشمول است
و تکامل وب را تحت نظر دارد .او فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد و
مخترع وب جهانگستر ( )World Wide Webاست.
به کمک رابرت کیلیو و یک دانشجوی جوان در سرن،CERN /
او اولین ارتباط موفقیتآمیز بین یک میزبان و کاربر پروتکل انتقال
ابرمتن Hypertext /از طریق اینترنت را برقرار کرد .مشــخصاتی
که او از  uri، httpو  htmlاســتخراج کرده بود به عنوان فناوری
وب منتشر شد .او مدیر کنسرسیوم تور جهانگستر  wwwcاست.
همچنین او مدیر بنیاد وب جهانگستر است که در سال  ۲۰۰۹برای
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سرمایهگذاری و تالش برای هماهنگی بیشتر برای استفاده از مزایای
بالقوه وب برای بشــر راهاندازی شده .از سال  ۲۰۰۴میالدی وی در
دانشکده برق و علوم کامپیوتر دانشگاه ساوثهمپتون انگلستان بر
روی پروژه جدیدش وب معنایی کار میکند .در  ۲۰۰۷او همراه با
ت هافمن در رتبه اول در لیست صد نفره بزرگترين نوابغ زنده
آلبر 
تلگراف آورده شد.
نامگــذاری اتاق کنفرانس مرکزی  AOLو دفتر گوگل در لندن
به نام برنرز لي ،نشان دهنده اهمیتی هست که بزرگان اینترنت به
خالق وب میدهند .تیم برنرز لي ،یک سلبریتی تمامعیار در دنیای
فناوری و بهویژه اینترنت به شمار ميرود و دریافت لقب پر پرستیژ
سِ ر از ملکه بریتانیا ،بخشی از افتخارات اوست.
وی همچنین نویسنده کتاب بافت شــبکهWeaving the /
 Webاست و در آن گذشته ،حال و آینده اینترنت و شبکه جهانی
را بررســی و نظرات خود را اعالم کرده اســت .تیم برنرز لي ،اولین
صفحه وب را در شــرکت سرن ساخت و اولین سایت آنالین در 6
آگوست سال  1991پایهگذاری شد .این سایت به توضیح www
میپرداخت و همچنین اینکه هر شــخصی چگونه میتواند یک
مرورگر وب داشته باشد و اینکه چگونه میتواند یک سرویسدهنده
وب را تنظیم کند.
در ســال  1994برنرز لي کنسرسیوم وب گسترده جهانی را در
دانشگاه امآيتي پایهگذاری کرد .این کنسرسیوم شامل شرکتهای
مختلفی است که میخواهند استانداردها و توصیههایی برای توسعه
کیفیت وب ایجاد کنند .برنرز لي ایده خود را بهصورت رایگان بدون
هیچ انحصاری در دسترس همگان قرار داد .کنسرسیوم وب گسترده
جهانی تصمیم گرفت که استانداردهایشان بدون انحصار حکومتی
باشد و در نتیجه هر شخصی به آسانی میتواند با آن سازگار شود.
برخی از بزرگان عصر دیجیتال ،دارای خانوادههای تحصیلکرده
در عرصــه فیزیک و ریاضیات بودند .تیم برنرز لي نیز از این قاعده
مســتثنا نبود .پدر و مادر او هر دو ریاضیدان بودند و با هم تیم را
طــوری آموزش داده بودند که او از ریاضی در هرجا حتی روی میز
شام استفاده کند .برنرز لی در دبســتان  Sheen Mountدرس
خوانده؛ جایی که بعدها یک سالن خود را به نام او اختصاص داد .او
در آن دوره به رایانه عالقه زیادی داشــت ،در حدی که تنها با یک
تلویزیون قدیمی ،یک پردازشگر  M ۶۸۰۰و یک دستگاه لحیمکاری،
اولین رایانه خود را ساخت.
در دانشــگاه او از طریــق کامپیوترهــای دانشــگاه اطالعات
کامپیوترهــای دیگر را هک میکرد .برنرز لي برای انجام این کار از
نوعی سازماندهی تصادفی دادهها که مغز انسان انجام میدهد ،الهام
گرفت .این برنامه که هرگز در خارج از ســرن منتشر نشد ،انکوایر/
 Enquireنام داشت .انکوایر نطفه خلق غول بزرگی به نام وب بود.
او در سال  1976با مدرک لیسانس در رشته فیزیک از دانشکده
کوئینز دانشگاه آکسفورد انگلستان فارغالتحصیل شد .تیم با نبوغی

 ۲۰۰۷برنرزلی همراه با آلبرت هافمن در رتبه اول
در لیست صد نفره بزرگترین نوابغ زنده تلگراف
آورده شد

که از خود نشــان داد به ســرعت در آزمایشگاه ذرات بنیادی اروپا
(سرن) که در ژنو سوئیس قرار دارد ،جایی برای خود باز کرد .برنرز
لي همواره در فکر ایجاد شبکهای بود که بتواند برای همفکری بین
فیزیکدانان ســرن و پژوهشگران جمعیت فیزیک انرژیهای زیاد/
 High Energy Physics Communityارتباطی مستمر برقرار
کند.
آدرس اولین وبســایت در جهان و سرور وب بود .این آدرس بر
روی یک کامپیوتر  NeXTدر ســرن اجرا شد .اولین آدرس صفحه
وب در جهــان http://info.cern.ch/hypertext/WWW/
 TheProject.htmlبود که بر اطالعات مربوط به پروژه WWW
متمرکز بود .در این صفحه توضیحی در مورد شــبکه جهانی وب
بود و اینکه چگونه یک نفر میتواند از مرورگر استفاده کند یا یک
وبسرور را راهاندازی کند.
در ســال  ۱۹۹۴برنرز لي کنسرسیوم وب گسترده جهانی را در
دانشگاه امآيتي و موسسه تکنولوژی ماساچوست پایهگذاری کرد.
این کنسرســیوم شامل شرکتهای مختلفی است که میخواهند
استانداردها و توصیههایی برای توسعه کیفیت وب ایجاد کنند.
او در جدیدترین اظهارات خود که در جشــنواره شیرهای کن/
 Cannes Lions festivalارائه شد ،بر اهمیت هوش مصنوعی/
 artificial intelligenceدر ایجــاد انقالبــی در نیمه نخســت
قرن بیســت و یکم تاکید کرد .صنعتی که میتواند یک یاور مؤثر
و همهجانبه برای توسعه بســیاری از فناوریهای گذشته و حال
به سمت خلق دنیایی از هوشمندیهای دیجیتالی در عرصههای
گوناگون زندگی باشد.
او از همان دوران کودکی عشق و عالقه فراواني به سر هم کردن
اشــیای کمارزش دور و بر خودش جهت ســاخت لوازم باارزشتر
نشان میداد ،بارها و بارها با کنار هم قرار دادن قوطیهای کنسرو
برای خودش ماشینهای اسباببازی درست میکرد و آنها را مقابل
چشمان کودکان همسایه به نمایش میگذاشت .هنگامی که اندکی
بزرگتر شد به سراغ وسایل برقی رفت؛ قطعههای ساده الکترونیکی
ساخت تيم برای فروشندگان لوازم الکتریکی محل سکونتشان اص ً
ال
قابل باور نبود.
ســالها بعد در ســال  1976از کالج كوئين دانشگاه آکسفورد
فارغالتحصیل شد و در همان زمان بود که اولین کامپیوتر خود را به
همراه لحیم یک تکه آهن ،چند قطعه  ،TTLیک عملکننده 6800
 Mو یک تلویزیون قدیمی ســاخت .با انجام این کار ،توســط یک
شــرکت مخابراتی با نام  Pleesyکه یکی از تولیدکنندگان بزرگ
تجهیزات مخابراتی در بریتانیا به شمار میرفت ،جذب شد .مدت دو
سالی که در آنجا بود توانست ایستگاههای تقویتی پیامها را تقویت
كند و از این رو کمک بسیار موثری به این صنعت کرد.
دو ســال بعد یعنی در ســال  1978از  Pleesyجدا شد و به
کمپانــی بزرگ دیگری به نام  DGnashپیوســت ،جایی که او با
هوش و ابتکار باالی خود توانســت یک نرمافزار حروفچینی برای
چاپکنندههای هوشمند طراحی کند.
یک سال و نیم بعد به عنوان مشــاور ارشد در البراتوار فیزیک
اروپا در ســوئیس به کار شد و در مدت شــش ماهی که در آنجا
فعالیت میکرد توانست برای خودش برنامه ذخیره اطالعات ویژهای
با کارایی باال طراحی كند ،از آنجا که  Enquireبرنامه طراحی شده
را تنها برای استفاده شخصی خودش ابداع کرده بود ،درصدد انتشار

آن برنیامد اما جالب اینجاســت که همین برنامه بعدها زمینهساز
طراحی  WWWشد.
با جدایی از البراتوار فیزیک به کمپانی مشهور سرن پیوست ،در
همانجا بود که خالقیت تيم در زمینه طراحیهای کامپیوتری بیش
از پیش شهره خاص و عام شده بود و توانست با استفاده از توانایی
باالیش در این امر برنامههای بســیار متنوعی را طراحی کند که از
جمله آنها میتوان به  WWWاشاره کرد..
این طراحی که در دسامبر  1990انجام شد به افراد اجازه میداد
تا با یکدیگر در یک وبســایت ارتباط برقرار كنند و ســرانجام در
تابستان  1991در اینترنت راهاندازی شد.
دقیقاً از همین زمان بودکه پیشنهادهاي متنوع و باارزشی از سوی
شرکتهای بزرگ کامپیوتری به سوی تیم سرازیر شد و نام او را بر
سر زبانها انداخت .فعالیتهای گرافیکی و برنامهنویسی او از سال
 1991تا به امروز به حدی گسترده شده است که برای نوشتن درباره
آنها ساعتها وقت الزم است .برای نشان دادن گوشهای از عملکرد
این مرد بزرگ در این سالها ذکر این مطلب کفایت میکند که به
خاطر خدماتش به توسعه جهانی اینترنت از سوی امپراتوری بریتانیا
لقب شوالیه  -دومین رتبه عالی سلطنتی -به این مبتکر چهل ساله
يشود.
و مدیر کنسرسیوم  WWWاعطا م 

تیم برنز لی،
فردی که در
مراسم افتتاحیه و
اختتامیهالمپیک
 2012لندن ،به
عنوان یکی از
تأثیرگذارترین
انگلیسیهای
قرن بیستم مورد
ستایش قرار گرفت،
که اختراعش
توانست صدها
میلیون نفر را در
دنیا ،با یکدیگر
مرتبطکند.
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کارآفرین

كارخانجات هوندا با تولید ساالنه بیش از  10میلیون
موتورسیكلت ،اسكوتر ،دستگاههای چمنزنی،
ی را در این
تراكتور و تجهیزات فنی جایگاه محكم 
صنعت به خود اختصاص داده است.

نابغه مکانیک جهان؛ موسس امپراتوری اقتصادی هوندا

سوئیچیرو هوندا؛ الگویی موفق از کارآفرینی
تصور اینكه یك پسر آهنگر فقیر كه با صداهای كوبنده پتك بر
سنگدان بزرگ شده بود صاحب شركت هوندا موتور شود و بتواند
به یكی از ثروتمندان شركت خودروسازی ژاپن تبدیل شود كمی
ســخت به نظر میرسد ،خصوصا اینكه او هیچ تحصیالت عالیای
هم نداشت .سوئيچیرو هوندا سال  1906در روستایی كوچك در
ژاپن به دنیا آمد .او بانی شرکت هوندا و سازنده اتومبیلها و موتور
سیکلتهایی به همین نام است .هوندا مطالعه خود را به مجلهای به
نام دنیای چرخها محدود كرده بود .روزی هنگام ورق زدن آن مجله
چشمش به یك آگهی استخدام افتاد .شركت آرتی شوكاتی توكیو،
به یك شاگرد تعمیركار نیاز داشت .او از آن شركت تقاضای كار كرد،
كه موافقت شد .بیست ساله بود كه مدیر به او پیشنهاد داد شعبه
ای از شركت آرت شوكاتی در دهكدهاش باز كند .او مجبور بود كه
گاهی تمام شب را نیز كار كند .هوندا در  30سالگی به این فكر افتاد
كه نخستین اختراع خود را به ثبت برساند .هوندا به این فكر افتاد كه از رئیس خود جدا شود ،تمام
اندوخته خود را به خرید توكای شویكی اختصاص داد .در سال  1938هوندا دانشجوی فقیری بود
که آرزو داشت یک حلقه پیستون طراحی کند و آن را برای تولید به شرکت تویوتا بفروشد .او هر
روز به دانشگاه ميرفت و شبها تا دیروقت به طراحی پیستونش ميپرداخت .پسانداز کمش را هم
صرف خرید قطعه برای طرحش میکرد .اما باز هم به جایی نرسید .سرانجام مجبور شد جواهرهای
زنش را هم بفروشــد ،پس از ســالها تالش او پیستونی را که مطمئن بود کارخانه تویوتا خواهد
خرید ،طراحی کرد اما تویوتا پیستون را نخواست .هوندا در دانشگاه با تحقیر و تمسخر دانشجویان و
استادان روبهرو شد که او را به خاطر ساختن چنین وسیله مضحکی دیوانه ميپنداشتند.
آیا هوندا ناراحت و عصبانی بود ؟ خیلی.
آیا وضع مالیاش هم بد بود ؟ بله خیلی بد.
آیا از کار دست کشید؟ به هیچ وجه.
بر عکس او دو سال دیگر را صرف ادامه تحقیقهای خود برای ساختن حلقه پیستونی بهتر کرد.
او کلید موفقیت را داشت:
 )1تصمیم گرفت که چه ميخواهد
 )2به فعالیت پرداخت
 )3مدام روش کار خود را تغییر ميداد و قابلیت انعطاف داشت.
نخســتین رینگ و پیستونهای او آنطور كه باید و شــاید با استانداردهای معمول آن زمان
مطابقت نمیكرد و قابل عرضه نبود .ســنگینی بار مسئولیت كمر هوندا را خم كرده بود .پس از
گذراندن دوره نقاهت ،هوندا با مختصر اطالعات فنیاش به كارخانه بازگشــت تا تولید رینگ و
پیســتون را با كیفیت برتر از ســر بگیرد .او در این بازی برنده شد .او موسسه تحقیقات هوندا را
پایهگذاری كرد .سرانجام ،پس از بیش از دو سال ،طرح خود را بهبود بخشید و این بار تویوتا آن را
خرید .پس از آن ،هوندا تصمیم گرفت کارخانه تولید حلقه پیستون تاسیس و راهاندازی
کند .اما برای ساختن کارخانه احتیاج به سیمان داشت و دولت ژاپن هم که خود
را برای جنگ جهانی دوم مهیا ميکرد ،دچار کمبود شدید سیمان شده بود.
هوندا عزم خود را جزم کرده بود تا این کارخانه را بســازد .او با گروهی از
دوستانش هفتهها شبانهروز کار کرد تا راهی برای ساختن سیمان یافت.
او کارخانهاش را ساخت و سرانجام توانست حلقههای پیستونش را
تولید کند .داستان هوندا به همینجا ختم نمیشود ،در طول جنگ
امريكا کارخانه را بمباران و بیشتر آن را نابود كرد و او مجبور شد کار
52
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و کسبش را به تویوتا بفروشد .وقتی جنگ پایان گرفت ،وضع کشور
ژاپن بسیار آشفته بود ،ذخایر کشور بسیار پایین آمده بود .گازوئیل
جیرهبندی و در بعضی مناطق ،نایاب شــده بود .هوندا حتی برای
اتومبیلش گازوئیل نداشت تا برای خانوادهاش از بازار خرید کند اما
او بهجای ناامید شدن ،سؤالی از خودش پرسید :چه راه دیگری برای
تامین غذای خانوادهام دارم؟ چگونه میتوانم با استفاده از چیزهای
کمی که هماکنون دارم به بازار برسم؟
هوندا موتور کوچکی در اتاقش دید .ناگهان به فکرش رســید
آن را بر روی دوچرخهاش ســوار کنــد .در آن لحظه بود که اولین
موتورسیکلت جهان ابداع شد .او با اختراع جدیدش به بازار میرفت و
برمیگشت .در طی زمان او تصمیم گرفت کارخانه جدیدی تاسیس
کند و به تولید موتورسیکلت بپردازد ،اما پولی نداشت و وضع مالی
ژاپن هم بســیار آشفته بود .هوندا چگونه میتوانست موفق شود؟
هوندا بهجای اینکه بگوید هیچ راهی نیست و ناامید شود ،به ایدهای جدید رسید .او تصمیم گرفت
نامهای به صاحبان فروشــگاههای دوچرخه در سراسر ژاپن بنویسد و بگوید که برای تولید وسیله
نقلیه جدید و ارزان و قابل استفاده برای همگان ،طرحی دارد که ميتواند تمام ژاپن را به حرکت
درآورد ،هوندا در نامهاش خواسته بود که صاحبان فروشگاهها روي طرح او سرمایهگذاری کنند .از
 18هزار صاحب فروشگاه دوچرخه که نامه هوندا را دریافت کردند 3 ،هزار نفر برایش پول فرستادند
و او توانســت اولین سری موتورسیکلت خود را تولید کند .به طور حتم فکر ميکنید این طرح با
موفقیت فراوانی روبهرو شد؛ خیر ،اینطور نیست .موتور سیکلت اولیه بیش از حد بزرگ و سنگین
بود و تعداد محدودی آن را خریدند .هوندا با دیدن عیب موتورسیکلت ،بهجای اینکه ناامید شود تغیر
رویه داد .او تصمیم گرفت موتورسیکلت را سبکتر و کوچکتر کند .هوندا نام محصول کوچکشده
را بچهخرس گذاشت .موتورسیکلت جدید بالفاصله در سراسر کشور مورد استقبال قرار گرفت و
جایزه امپراتوری را برای هوندا به ارمغان آورد ،همه با حسرت به او نگاه میکردند و به شانس او در
رسیدن به چنین طرحی غبطه ميخوردند.چند سال بعد آوازه تولیدات شركت هوندا همهجا پیچید
و مدلهای گوناگون آن به بازارهای جهان عرضه شد .شركت هوندا در سال  1962به طور رسمی
اعالم كرد كه به جرگه تولیدكنندگان اتومبیل پیوسته است.
JJآیا میدانید هوندا در سال 1922پس از استخدام در شركت آرت شوكای به مدت
یك سال چهكار میكرد؟
خوب تعجب نكنید ،ســوئیچیرو به مدت یك سال از كوچكترین فرزند مالك شركت آرت
شــوكای و همسرش مراقبت میكرد .و اما هوندای موتورسوار؛ درست است ،سوئیچیرو نیز برای
مدتی در مسابقات موتورسواری شركت میكرد .با وجود عالقه شدید سوئیچیرو این دوره بسیار
كوتاه و عاری از هرگونه موفقیتی بود .او معموال با موتورسیكلتهای ساخت خود كه حاصل تجربیات
شركت آرت شوكای و تجهیزات كهنه موتورهای اسقاطی بودند ،در این مسابقات شركت میكرد.
سوئیچیرو در یكی از همین مسابقات در سال  1936بهشدت مصدوم شد و پس از آن تالش كرد
تا فرصت قهرمانی را برای سایر جوانها فراهم كند.
«مجربترین موتورسواران ،ســوار هوندا میشوند» .این جمله معروفترین
شعار تبلیغاتی كارخانهجات هوندا است كه منجر به فروش چشمگیر این موتور
در كشــور امریكا در اواخر دهه  1950شــد .در همان زمان ،هوندا به طور
رسمیاعالم كرد كه كارخانهجات موتورسیكلتسازی وی در آینده نزدیك
تمام رقبای خود را پشتســر خواهد گذاشت و بازارهای جهانی را از آن

سال  1972همزمان با رشد صنعتی كشورهای در حال پیشرفت و روند روبهرشد
ساخت كارخانجات ،مساله آلودگی محیطزیست مطرح شد و محصوالت هوندا
به دلیل تولید آلودگی كمتر مورد حمایت گسترده قرار گرفتند.

خود خواهد كرد .پیشبینی او از دید بسیاری از صاحبنظران یك بلوف تبلیغاتی و از نظر برخی
دیگر غیرمنطقی و ایدههای بلندنظرانه رئیس یك شركت تازه به دوران رسیده میآمد .تاریخچه
كارخانهجات موتورســازی هوندا به تولد مردی بازمیگردد كه از كودكی رویای موتور را در ســر
میپروراند؛ عشقموتوری كه در  17نوامبر  1906در یاماهیگاشی ژاپن متولد شد.
JJشركت آرت شوكای
در ســال  ،1922هوندای  15ساله بدون هیچگونه تحصیالت فنی به عنوان شاگرد تعمیركار
به اســتخدام شركت تعمیرات اتومبیل آرت شــوكای درآمد .كار سوئیچیرو در آن بازه زمانی بر
ماشینهای مسابقه آرت دایملر متمركز بود .ساكی باهارا ،راننده مسابقات ماشینسواری برای اولین
بار با ماشین آرت دایملر در مسابقات رالی  Tsurumiشركت كرد و توانست مقام اول را كسب كند.
فردی كه به عنوان مكانیك او را همراهی میكرد سوئیچیروی  17ساله بود .هوندا به منظور افزایش
دانش فنی و پرورش استعدادهای ذاتی خود در آموزشگاه فنی ثبتنام كرد و به كسب تخصص الزم
در زمینه موتور و خودروسازی پرداخت .نیاز به ساخت بخشهای پیشرفته ماشینهای آرت دایملر
مهمترین محرك سوئیچیرو در مراحل بعدی كار بود .در سال  1928هوندای جوان به اصرار رئیس
خود به افتتاح و اداره یكی از شــعب شركت آرت شوكای د ر هاماماتسو اقدام كرد .بدینترتیب او
توانست گامهای اولیه را در زمینه كارآفرینی و نوآفرینی به طور مستقل و بدون هیچ سرمایه مالی
هنگفتي بردارد .عالقه به وسایل نقلیه موتوری ،اراده آهنین ،تالش روزافزون و استعداد خدادادی
مهمترین عواملی بودند كه در كسب موفقیتها و غلبه بر ناكامیها او را یاری میكردند .هوندا با
تكیه بر دانش جدید فنی و تجربیات گذشته به ساخت و تولید رینگهای پیستون پرداخت .اگرچه
تولیدات اولیه این محصول ،كیفیت الزم را نداشت و با استانداردهای معمول مطابقت نمیكرد ،اما
سوئیچیرو دست از تالش برنداشت و به منظور گسترش تحقیقات و پرورش خالقیت و نوآوری
گروهی ،موسسه تحقیقاتی فنی هوندا را پایهگذاری كرد.
JJتحقق رویای بزرگ
كارخانهجات موتورســازی هوندا با مسئولیت محدود در سپتامبر  1948در هاماماتسو افتتاح
شــد كه بهزودی جایگاه مناسبی را در ساخت و تولید موتورسیكلت كسب كرد .در ابتدا شركت،
موتورهای بنزینی كوچك و كاركرده را خریداری و پس از بازســازی روی دوچرخه نصب میكرد
و بدینترتیب وســایل نقلیه سبكی را در اختیار كارگران ژاپنی میگذاشت .موتورسیكلت مدلC
به عنوان نخستین تولید كارخانهجات هوندا بهزودی وارد بازار شد .عرضه نسبتا موفقیتآمیز این
موتور تالش و جدیت هوندا و كاركنان او را برای عرضه مدل جدیدتر افزایش داد .موتورســیكلت
مدل  Dبا نام رویای  Dبهزودی جای موتورهای مدل  Cرا در بازار پر كرد .نامگذاری هوشــمندانه
این موتور توجه تمام ژاپنیها را به خود جلب كرد .رویای  ،Dتحقق رویای بزرگ هوندا ،كاركنان
و كارگران كارخانه و حتی جامعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بود .مهمترین ویژگیهای مدل
جدید موتورسیكلتهای هوندا ارزان بودن ،مصرف بهینه سوخت و اولویت در كیفیت بود .اینها باعث
محبوبیت روزافزون این كاال در جامعه ژاپن شد و آن را در صدر پرفروشترین موتورهای ژاپن قرار
داد .پنج سال پس از ركود اقتصادی اوایل دهه  ،1950كارخانهجات هوندا توانست جایگاه بهترین
تولیدكننده در كشور ژاپن را از آن خود كند و در صدر پرفروشترین موتورسیكلتها قرار گیرد .اما
این جایگاه نمیتوانست جوابگوی سوئیچیروی بلندنظر باشد .سوئیچیرو تنها به یك نقطه چشم
داشت و آن نیز كسب جایگاههای جهانی در تولید موتورسیكلت بود.

و دالیلی از این قبیل نتوانستند هوندا را از تصمیم خود منصرف كنند .هوندا با استناد به بازارهای
روبه رشد امریكایی و ورود آنها به بازارهای جهانی و مشورت با مشاور مورد اعتمادش فوجی ساوا،
كارخانهجات امریكایی موتورسیكلت هوندا  AHMCرا به طور رسمیبه عموم مردم امریكا معرفی
میكرد .این كارخانهجات با سرمایهای بالغ بر  250.000دالر آغاز به كار كرد .فروشندگان امریكایی
موتورسیكلت به دلیل عدم اعتماد به موتورسیكلتهای هوندا از عرضه و فروش آنها در فروشگاههای
خود ســر باززدند ،به همین دلیل اولین محصوالت هوندا در امریكا در فروشگاههای ماشینآالت
مكانیكی و كاالهای ورزشی عرضه شدند .عدم محبوبیت جهانی ژاپن پس از جنگ جهانی برای
مردم امریكا كه هنوز خاطرات تلخ جنگ را به خاطر میآوردند از مهمترین دالیل عدم استقبال
مردم اين كشور از این كاال بود ،تا جایی كه حتی عواملی نظیر مصرف سوخت كم ،طرح زیبا و برتری
كیفیت نتوانست جایگاه مناسبی برای موتورسیكلتهای هوندا كسب كند .موتورهای هوندا در بازار،
توانایی رقابت با وسایل نقلیه امریكایی را نداشتند .محبوبیت وسایل نقلیه امریكایی به دلیل سریع و
راحت بودن ،تمام نقاط مثبت هوندای تازه وارد را تحتالشعاع قرار میداد.
JJتازهوارد بینالمللی
در بحبوحه مشكالت ناشی از كارخانهجات نوپای امریكایی ،سوئیچیرو در حال فراهم كردن
مقدمات شــركت در سلسله مسابقات موتورسواری  Tourist Trophyبود .شركت در مسابقات
موتورسواری آرزوی دیرینه سوئیچیرو بود و بهزودی نام او را به عنوان تولیدكننده موتورسیكلت
به جهانیان معرفی كرد .تالش پنج ساله هوندا با كسب مقام اول مسابقات در سالهای  1959و
 1961همراه شد .دریافت جایزه تولیدكننده برتر سال  1962و تبلیغات گسترده و پرهزینه ،شهرت
سوئیچیرو و موتورسیكلتهاي او را به اوج رساند .ویژگیهای برجستهای نظیر قابل اعتماد بودن،
مصرف بهینه سوخت ،سهولت در كاربرد و نگهداری و نیز طراحی منحصر بهفرد ،در مدت كوتاهی
رقبا را از میدان خارج كرد و منجر به فروش میلیونی این موتورسیكلتها شد .پانزده سال پیش از آن
نیز موتورسیكلتهای تازهوارد هوندا در مدت كوتاهی رقبا را كنار زده و در صدر جدول پرفروشترین
موتورسیكلتهای ژاپن جای گرفته بود .یك بار دیگر تاریخ تكرار میشد اما نه در ژاپن و نه حتی در
امریكا ،بلكه در سرتاسر جهان .تكرار تاریخ اتفاقی نبود .اراده آهنین ،تالش بیوقفه ،روح ریسكپذیر،
درایت و آگاهی ذاتی و بهرهگیری از استعدادهای خدادادی عواملی بودند كه موفقیت و شهرت را
برای این چشمبادامیریزنقش به ارمغان آورده بودند .هوندا ،تالشهای بشردوستانه و خیرخواهانه
زیادی انجام داد كه شهرت او را بیشتر كرد و باعث نقش بستن نام او در افكار جهانیان شد.
JJبازنشستگی هوندا
«كارخانهجــات هوندا همیشــه چند گام جلوتــر از زمان خود در حال حركت بوده اســت.
جوانگرایی ،طراوت و برخــورداری از رویاهای بزرگ مهمترین دالیل جهانی بودن كارخانهجات
هوندا است ».سوئیچیرو در بیستوپنجمین سالگرد تاسیس كارخانهجات هوندا پس از گفتن این
جملهها اعالم بازنشستگی كرد و كارخانهجات هوندا را در اختیار جوانترها گذاشت .برخالف تصور
عموم ،هوندا تمامیمناصب و مسئولیتهای خود را در كارخانهجات هوندا واگذار كرد و به عنوان
مشاور عالی به فعالیت در آنجا ادامه داد .سوئیچیرو هوندا ،بزرگمرد صنعت موتور و خودروسازی،
در سال  1991در 85سالگی از دنیا رفت.

JJعرصه جدید موفقیتهای سوئیچیرو
هوندا باور داشت كه كمپانیها و شركتهای ژاپنی میتوانند از دستورالعملهای مبتنی
بر تجارت آمریكایی و تكیه بر ســود شــخصی بهرهمند شوند و موفقیتهای
بیشتری كسب كنند .ســوئیچیرو در سال  1959به تحقیقاتی
همهجانبه در جهت شناسایی و كشف پتانسیلهای خارجی
اقدام كرد .بهرغم تالش و توصیههای كارشناســان
اقتصادی ،هوندا كشور امریكا را برای سرمایهگذاری
انتخاب كرد .توصیههای كارشناسان اقتصادی
مبنی بر فروش پایین موتورسیكلت در امریكا
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کارآفرین

 1988نخستین نمایش مد پوشاک زنانه پرادا در شهر میالن برگزار شد.
 ۲۰۱۴میوچیا پرادا به عنوان  ۷۵زن قدرتمند دنیا مورد توجه قرار گرفت.

2.4

میلیارد دالر ثروت موچیا پرادا

[ یــک :مد چگونه اینها را بــه قدرتمندترین زنان جهان تبدیل کرد ]

صنعتمدایتالیادردستانکیست؟

میوچیا پرادا؛ مادر خانه مد ایتالیا

پرادا ( )Pradaیک خانه مد ایتالیایی اســت که در سال
آزاده یکتایی
 ۱۹۱۳توســط ماریو پرادا تاسیس شــد .او با همکاری
برادرش مارتینو فروشگاه چمدان و کاالهای چرمی با نام
خبرنگار
فراتلی پرادا به معنی برادران پرادا را در میالن افتتاح کردند.
دختر ماریو به نام لوئیزا تجارت پدرش را به دست گرفت و سپس دخترش میوچیا پرادا ،در
سال  ۱۹۷۸جانشین او شد و هدایت شرکت پرادا را بر عهده گرفت.
زمانی که میوچیا به مقام ریاست پرادا رسید ،این شرکت از نظر مالی دچار مشکل شده
و تحت فشار رقبایی شناختهشدهتر مانند گوچی قرار داشت .اما وی با نوآوریها و تفکرات
آیندهنگر خود ،پرادا را در مســیر مبدل شدن به یکی از شناختهشدهترین شرکتهای
پیشرو در زمینه مد قرار داد.
پرادا در واکنش به افزایش تقاضا ،طیف وسیعی از کاالهای چرمی مانند کیف ،چمدان،
لوازم جانبی تا کفش و پوشــاک مردانه و زنانه را به بازار عرضه کرد .او در مارس ۲۰۱۳
توسط گاردین به عنوان یکی از زنان خوشتیپ باالی پنجاه سال دنیا معرفی شد .میوچیا
برند میومیو را که در مقایسه با پرادا برندی ارزانقیمتتر بود و در تولید محصوالت آن
از لباسهای خودش الهام گرفته بود روانه بازار کرد .میومیو در واقع کوتاهشده نام خود او
یعنی میوچیا است .او در سال  ۲۰۱۳به عنوان اولین طراح بزرگ جهان در مراسم بریتیش
فشن اواردز انتخاب شد .در سال  ۲۰۱۴نیز در ميان  ۷۵زن قدرتمند دنیا مورد توجه قرار
گرفت .این فروشگاه لوکس با نام فراتلی پرادا در ابتدا به فروش کیف و محصوالت چرمی
وارداتی از انگلیس ميپرداخت و در ادامه فروش کیفهای چرمی ،چمدانهای مسافرتی،
لوازم چرمی ،قابهای زیبا و ...تولید پرادا نیز به آنها افزوده شد.
به لطف معرفی محصوالتی با طراحیهای چشــمنواز ،استفاده از مواد اولیه مرغوب و
تکنیکهای پیچیده تولید ،پرادا به سرعت در مرکز توجه اشراف اروپا و اعضای برجسته
طبقه مرفه و سرمایهدار این قاره قرار گرفت .در سال  ،1919پرادا به تامینکننده رسمی
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خانواده سلطنتی ایتالیا مبدل شد .این در شرایطی بود
که با گذشــت زمان ،بیش از پیش بر شهرت و اعتبار
جهانی پرادا افزوده ميشد.
ماریو پرادا معتقد بود بانوان نباید در فعالیتهای
تجاری حضور داشته باشند و از این رو ،اجازه حضور
اعضای مونث خانواده خود را در شرکت پرادا نمیداد.
اما پسر ماریو تمایلی به فعالیت در كسبوكار خانوادگی
خود نداشت و سرانجام لوئیزا پرادا ،دختر ماریو ،ادامه
مســیر وی را بر عهده گرفت .لوئیزا به مدت  20سال
مدیریت شرکت پرادا را در اختیار داشت.
میوچیا یک سال پیش از بر عهده گرفتن مدیریت
پرادا ،با پاتریزیو برتلی ،شوهر آینده خود آشنا شده بود.
برتلی كسبوكار خود در زمینه محصوالت چرمی را
از سن  17ســالگی آغاز کرده بود و به عنوان مشاور
میوچیا با وی همکاری ميکرد .در همین راستا ،پرادا
واردات محصوالت چرمی انگلیســی را متوقف کرد و
سبک و طراحی محصوالت خود را تغییر داد .فعالیت
برتلی به عنوان مدیر تجاری ،موجب شد تا میوچیا زمان الزم برای بهکارگیری خالقیتش
در طراحیهای پرادا را داشته باشد .آنها در کنار هم ،موفق شدند تا كسبوكار خانوادگی
پرادا را به قدرتی جهانی مبدل کنند.
در سال  ،1977پاتریزیو برتلی ،شرکت    I.P.I. S.p.Aرا به منظور تقویت منابع تولید
خود که طی  10ســال گذشته شکل داده بود ،تاسیس کرد .در همان سال این شرکت
مجوز انحصاری برای تولید و توزیع محصوالت چرمی با برند پرادا را از میوچیا پرادا دریافت
کرد .طی سالهای بعد ،فعالیتهای این دو خانواده بیش از پیش نزدیکتر شد و سرانجام
در سال  ،2003شرکت برتلی در پرادا ادغام شد.
در سال  ،1983خانواده پرادا دومین فروشگاه خود را در ویا دال اسپیگا میالن افتتاح
کرد .پرادا ترکیبی از عناصر ســنتی با جزئیات معماری نوین ،و انقالبی در خردهفروشی
لوکس را در این فروشــگاه به نمایش گذاشت .پرادا در واکنش به افزایش تقاضا ،طیف
وسیعی از کاالهای چرمی مانند کیف ،چمدان ،لوازم جانبی تا کفش و پوشاک مردانه و
زنانه را به بازار عرضه کرد.
از سال  ،1986فروشگاههای جدید پرادا در نیویورک و مادرید و پس از آن در لندن،
پاریس و توکیو افتتاح شدند .نخستین نمایش مد پوشاک زنانه پرادا در شهر میالن ،به
ســال  1988برگزار شد .همچنین ،خالقیت الهامبخش میوچیا پرادا به تاسیس برندی
جدید به نام میومیو منجر شد که محصوالتی لوکس برای بانوانی عالقهمند به مد و سبک
زندگی مدرن ارائه ميکرد .امروزه ،میومیو به عرضه پوشاک ،کفش و محصوالت چرمی
زنانه ميپردازد و از عناصر کلیدی در فروش گروه پرادا محسوب ميشود.
میوچیا پرادا در ســال  1993موفق به دریافت جایزه بينالمللي انجمن طراحان مد
امريكا شد و در سال  1995نیز جایزه طراح سال را از آن خود کرد .دفتر مرکزی امپراتوری
پرادا همچنان در میالن ایتالیا قرار دارد و دارای بیش از  250بوتیک در سراســر جهان
است.
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میلیون دالر ثروت آنا وینتور

 11میلیون متوسط چاپ سالیانه ووگ است.
 ۱.۵میلیون نفر مخاطب آنالین نشریه ووگ هستند.
 ۸۷درصد از این مخاطبان را زنان و  ۱۳درصد باقیمانده را مردان تشکیل میدهند.

[ دو :مــد چگونه اینها را بــه قدرتمندترین زنان جهان تبدیل کرد ]

جسورترینزندرصنعتمدجهانرابشناسید
آنا وینتور؛ سلطان مد

آنا وینتور یکی از مدیران مجله  ،Vogueسلطان مد است .او آنقدر در دنیای مد قدرت دارد
کــه نظرش جهان مد را دگرگون ميکند .به عنوان مثال اگر روزی یک لباس خاص به تن کند،
حتما مد ميشود یا حتی ميتواند یک مد را از میان بردارد .او دقیقا ميداند که چه مدی در چه
زمانی جواب ميدهد .او سبک کالسیک را ميپسندد ،اگر شما هم دوست دارید لباسی به تن کنید
که هیچگاه از مد نيفتد ،از ظاهر او ایده بگیرید .آنا وینتور به عنوان سردبیر بزرگترين مجله فشن
در جهان ،یعنی ووگ نقش بزرگی در پیشرفت صنعت مد جهان داشته است .او به چند چیز در
دنیا معروف است :سردبیری مجله ووگ ،مدل موهای کوتاه ،عینک آفتابی تیره ،رفتار بسیار سرد و
کفشهای پاشنهبلندش .در سال  ۱۹۸8او به عنوان سردبیر  Conde Nastکه مجله ووگ جزو
زیرمجموعههای آن بود مشغول به کار شد .او زنی بود که وقت خرید نداشت و میخواست بداند
که چه چیزی بخرد و چطور و چرا و از کجا .انتقادهای تند و تیز و نداشــتن صبر ســبب شد که
به اسمهای مختلفی مثل زمستان هستهای معروف شود .آنا وینتور میخواست دنیای مجله
و روزنامه را تغییر دهد .این زن جســور ســرانجام در  ۱۹۸۸به سردبیری مجله ووگ
رســید .ووگ که از ســال  ۱۹۶۰به عنوان بزرگترين نشريه در صحنه مد فعالیت
داشت خود را با تازه به دوران رسیدهای مواجه میدید که میخواست همه چیز را
تغییر دهد .روزنامه گاردین از او به عنوان شهردار غیررسمی نیویورک سیتی نام
میبرد .او مزونهای فشنی مانند دیور را همیشه تشویق به جذب طراحان جوان
و تازهنفستری کرده است .آنا بودجهای از ووگ را صرف حمایت و معرفی طراحان
جوان و ناشناس میکند .از دیگر کارهای بشردوستانه وینتور صرف بودجهای ۱۰
میلیون دالری از ســال  ۱۹۹۰برای حمایت از خیریههایی است که در
زمینه بیماری ایدز فعال هستند.
JJبنیاد خیره آنا وینتور
چندی پیش میشــل اوباما برای بریدن روبان و افتتاح بنیاد
خیریه مد و لباس توسط آنا وینتور ،حضور پیدا کرد و آنا وینتور با
دیدن این صحنه و رسیدن به این موفقیت و همچنین در حالی
که میشــل اوباما او را در آغوش گرفته بود اشک خوشحالی
از چشمانش سرازسر ميشد .این گالری در موزه متروپولیتن
نیویورک و توســط خانم آنا وینتور بــه عنوان مدیر هنری
شرکت معروف مد و لباس  Condé Nastگشايش يافت.
میشــل اوباما به عنوان بانوی اول مد و لباس در این مراسم
درباره اهمیت لباس و مد سخنرانی کرد و در حالی که از زحمات
بیدریغ آنا وینتور در این باره سخن ميگفت ،او را در آغوش گرفت
و این اشــک آنا وینتور را به همراه داشت .چه چیزی برای او باارزشتر
از ایــن بود که بانوی اول مد و لباس اینگونه او را در آغوش بگیرد .اوباما
همچنین درباره اهمیت باالی تاسیس چنین موسسهای بیان داشت که
این کار ميتواند باعث باال بردن اطالعات و سطح دانش افرادی شود که در
زمینه مد و لباس عالقههایی دارند و تاسیس چنین نمایشگاهی در واقع
یک کارگاه مد و لباس و آموزش در این باره و باالبردن فرهنگ عمومی
خواهد شد .در ابتدا کیم کارداشیان جلد روی مجله ووگ را پوشش داده
بود و اکنون شرکت  Conde Nastبا مدیریت آنا وینتور این وظیفه را

عهدهدار است و موفقیتها و تالشهای او در این چند ساله در زمینه مد و لباس کامال مشهود است.
میشــل اوباما بانوی کاخ سفید در حالی که در این جشن رسما روبان افتتاح این گالری را قیچی
ميکرد اعالم کرد که از گالری و موسسه آنا وینتور در کاخ سفید حمایت ميشود و برای او آرزوی
موفقیت دارد .پنج سال پیش هم پرتره آنا وینتور روزنامه نگار و سردبیر پیشین مجله ووگ انگلستان
( )1987-1984و مدیر فعلی ووگ امريكا به موزه ملی پرتره در لندن انتقال یافت .این نقاشــی
کوچک نخستین اثر آلکس کاتز هنرمند امريكایی است که توسط این موزه نگهداری خواهد شد .آنا
در این نقاشی بدون عینک همیشگیاش در پسزمینهای زرد دیده ميشود .کاتز در سال  2009این
نقاشی را از روی مدل در استودیوی شخصی خود در نیویورک کشیده است .آنا وینتور درباره آن روز
ميگوید :فکر نمیکنم که راه بهتری برای گذراندن دو ساعت بعدازظهر و مصاحبت با یک دوست
وجود داشته باشد .دکتر استفان دئوچار یکی از مدیران فرهنگی و ادارهکننده صندوق هنر مستقل
درباره این نقاشی ميگوید :گالری ملی پرتره بخشی از فرهنگ و تاریخ بریتانیاست و هویت
امريكایی -انگلیسی این تصویر مفهومی فراتر از پرتره زنی امروزین را به بینندهاش
منتقل خواهد کرد .این نقاشی سیصد هزار دالری  22شهریور ماه 1390همزمان
با هفته مد لندن به نمایش عمومی درآمد.
JJتاریخچه مجله ووگ
مجله امريكایی ووگ ( ،Vogueکلمه فرانسوی به معنای مد و سبک است)
یک مجله جهانی زنان است که در بیش از  ۲۰کشور مختلف منتشر میشود.
این نشــریه در سال  ۱۸۹۲تأســیس و در  ۱۹۰۵از سوی انتشارات
کند نســت ( ،)Conde Nastمستقر در مرکز تجاری نیویورک،
خریداری شــد .مجله از هفتهنامه به دوهفتهنامه تغییر یافت و
در  ،۱۹۱۰انتشار آن در سایر کشورها ،به ترتیب در انگلستان،
ایتالیا ،و فرانسه ،آغاز شد .متوسط چاپ سالیانه ووگ  ۱۱میلیون
نسخه است و عالوه بر این ،این مجله مدعی دارابودن  1/5میلیون
مخاطب آنالین است که از این میان  ۸۷درصد زنان و ۱۳درصد
باقیمانده را مردان تشکیل میدهند .سردبیر بخش امريكایی
این نشریه از سال  ۱۹۸۸آنا وینتور است که سبک خاص خود
را وارد این نشریه کرد .سبک این نشریه به دلیل تأثیری که بر
سایر نشریات زنان در دیگر کشورها داشته و همچنین به دلیل
شمارگان باالی چاپ ،حایز اهمیت است .برای مثال ،وینتور
برای اولینبار انتشار تصاویر زنان را روی جلد مجله بهصورت
کامل و برخالف تصاویر گذشــته که در آن تنها چهره زنان به
چشــم میخورد باب کرد و بهاینترتیب ،بار دیگر موضوع بدن
زن را پررنگ ســاخت .همچنین ،در سال  ۲۰۱۳و در پی بحثها و
انتقادات فمینیستی درباره ترویج نسخههای خاص زیباييشناسانه از
زن ،ووگ اقدام به تبلیغ تصاویر بدنی مثبت کرد .این اقدام که بیشتر
شعارگونه و فمینیستی به نظر میرسد تا تساویطلبانه ،شامل تأکید
بر سالمتی مقدم بر زیبایی است .به این دلیل است که مخاطبان ووگ
در شمارگان اخیر این مجله ،شاهد زنانی متفاوت از دختران ترکهای
و جوان قدیم هستند.
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کارآفرین

پویش ایران من

توسعه آموزشی ،سنگ بنای توسعه اقتصادی و عمومی کشور
در جهان کنونی یکی از مباحث مورد اختالفنظر اندیشمندان و نظریهپردازان مفهوم توسعه است.
توسعه یک اتفاق منتزع از جامعه نیست ،توسعه یک سلسله است که بر پایه انسان بنانهاده شده و
شروع آن از شروع رشد بشر بوده است .آموزش ،بهویژه آموزش دوران کودکی و نوجوانی ،سنگ بنا
و سکوی توسعه در هر کشوری محسوب میشود .این انسان است که اقتصاد ،فرهنگ ،هنر ،علم و
فناوری و همه ابعاد جامعه را شکل میدهد و بارور میسازد؛ پس هم اوست که ابتدا باید بهدرستی
شــکل گیرد و منبع توسعه شود و این باید ،نیازمند آموزش درست ،پویا و فراگیر بهعنوان یک امر
مهم است .چیستی :پویش «ایران من» محصول تفکر ،تالش و عزم بخش خصوصی ایران برای ایفای
نقشی فعال ،سازنده و مطالبهگرانه در نظام آموزشی کشور است .ایران من میخواهد با ساخت یکصد
مدرسه حرکتی را آغاز کند که در ادامه و بااتصال آن به سایر اقدامات و برنامهها ،ساخت نظام آموزشی
بالنده ،روزآمد و فراگیر را برای کشور سبب شود .پویش ایران من ابتکاری است که توسط تنی چند
از اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در بخش خصوصی بنیان نهاده شده است .این حرکت در
سال  1393با احداث یک باب مدرسه کار خود را آغاز کرد و همین مدرسه ،پایه و سرآغازی برساخت
یکصد دبستان در مناطق محروم کشور بانام «ایران من» از سوی بخش خصوصی کشور شد.
JJچرا مدرسهسازی؟
ساخت مدرسه از فراگیرترین و شناختهشدهترین ابعاد حضور بخش خصوصی در مسئولیت
اجتماعی خود در ایران اســت .آنچنانکه تاکنون هزاران مدرســه به همت نیکوکاران این
مرزوبوم در سراسر میهن ساختهشده است .بنابراین ساخت مدرسه میتواند نقطه آغاز ملموس
و مفهومی برای پویش همگن و همراه بخش خصوصی است.
JJچرا دبستان؟
مطالعات مراجع معتبر ازجمله بانک جهانی نشان داده است که اثر تحصیالت ابتدایی در
توسعه بیش از دو برابر تحصیالت دانشگاهی است .این در حالی است که متأسفانه در کشور
ما توسعه آموزشی نیز مسیر عکس را پیموده است .درحالیکه هنوز بسیاری از مناطق کشور
نیازمند ســاخت یا بازسازی دبستان هستند ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بیش از
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نیاز موجود و آینده بوده و برخی از رشتهها یا مراکز دانشگاهی با کمبود متقاضی روبروست.
JJگریزی به آمار و ارقام:
طبق آخرین سرشــماری مرکز آمار ،تعداد  4میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران
وجود دارد .همچنین ساالنه یکچهارم ( 25درصد) دانش آموزان ترک تحصیل میکنند .در
حال حاضر  107هزار مدرســه در کشور موجود است که از تعداد مذکور  30درصد نیازمند
نوسازی و بهسازی است.
برنامههای پویش ایران من در یک سال آینده:
تقویت همکاری و ایجاد انسجام بین سمنهای حوزه مدرسهسازی ،آموزش و عدالت آموزشی
تالش برای تغییر شکل و روش مدرسهسازی در کشور بهمنظور افزایش بهرهوری ساخت و
افزایش جذابیت و کارایی ساختمان مدارس
ترویج و توســعه مدارس هوشــمند و کاربرد فناوریهای نوین در کاهش هزینه و افزایش
بهرهوری آموزشی در مناطق دورافتاده
طراحی اشــکال جدیدی از مشارکت در مدرسهســازی بهمنظور استفاده بیشینه از توان
حوزههای مختلف بخش خصوصی
یافتن کاستیها و عقبماندگیهای نظام آموزش  12ساله کشور و پی گیری بهبود و اصالح آنها
برگزاری جشنواره فیلم مدرسه بهمنظور به تصویر کشیدن ابعاد و اجزای نظام آموزشی کشور
کمک به تحقق عدالت آموزشی در کشور با تکیه و تأکید بر مناطق محروم این پویش متعلق
به شماست ،به آن بپیوندید.
با ما همراه شوید:
@iraneman_orgکانال تلگرام

www.instageram.com/iraneman_org
www.iran-e-man.ir

شماره تماس021-26208341 :

چشمانداز
صنعت خودرو ميتواند
به پیشران تولید برای
رونق اقتصاد تبدیل شود؟

سکاندار رشد

صنعت خودرو با سهم  18درصدی
از کل صنایع کشور ،نقش موثری در
رشد اقتصاد بر عهده دارد .در سالی که
قرار است خروج از رکود اتفاق بیفتد
و نرخ رشد اقتصاد حداقل تا  5درصد
قد بکشد ،حساب ویژهای روی صنعت
خودروسازی باز شده است.

چشمانداز

پرچمدار کاروان تولید

صنعت خودروی ایران ميتواند پس از صنعت نفت بیشترین نقش را در رشد اقتصادی ایفا کند؟

محمد عدلی
خبرنگار

555
هزار دستگاه

خودرو در نيمه
اول سال  2016در
ايران توليد شد

32
هزار دستگاه

خودروي خارجي
در نيمه اول سال
 2016وارد ايران شد

ســال  94آغاز شده بود ،پیش ميرفت ،با توجه به سهم باالی این
بخش از کل صنعت ،نرخ رشد صنعت و اقتصاد بیشتر افول ميکرد.
تاثیر باالی صنعت خودرو بر رشد صنعت و رشد اقتصادی با این
بسته فوری به گونهای خود را نشان داد که در برنامهریزیهای رشد
اقتصادی ســال  ،95حساب ویژهای روی این صنعت باز شده است.
وزیر اقتصاد اعالم کرده است که انتظار دارد صنعت خودرو سهم قابل
توجهی از رشد اقتصادی  5یا  6درصدی سال  95را نمایندگی کند.
اگر زمانی از بخش ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد یاد ميشد،
حاال فرمول جدیدی برای این تعریف جواب داده است .وقتی صنعت
خودرو ميتواند بار رشد اقتصادی را در شرایط بحران به منزل برساند،
ميتواند پرچمدار کاروان تولید باشد.
در سه سال گذشته که صنعت ساختمان از زیر سایه رکود خارج
نشــده و تالشها برای تحرکبخشی به بازار مسکن چندان نتیجه
نداده است ،اتکای اقتصاد به این بخش کاهش یافته و دیگر صنعت
ساختمان ،امید سایر بخشها برای رونق به حساب نمیآید .حاال از
صنعت خودرو به عنوان پیشــران اقتصاد برای رسیدن به رونق یاد
يشود.
م 

ســال  94از میانه عبور کرده بود که رکود تولید و احتمال بازگشت
نرخ رشد اقتصادی به نقطه زیر صفر ،موج نگرانی را میان دولت مردان
به راه انداخت .اینبار اقتصاد ایران با دستانداز جدیدی مواجه شده
بود که به گفته تاریخدانان در  70سال گذشته سابقه نداشته است.
واژهای به سرخط کالم اقتصاددانان بدل شد که تا پیش از آن شنیده
نشده بود« :بحران تقاضا» .کاهش قدرت خرید در سالهای آخر دهه
 80و اوایل دهه  90میان طبقات متوســط به گونهای خود را نشان
داده بود که تولیدات خوشســابقه در فروش نیز با کمبود مشتری
مواجه شدند .آمارها حتی از کاهش مصرف لبنیات به واسطه کاهش
تقاضا حکایت داشــت .رکودی که از ناحیه تقاضا به رکود سالهای
قبل پیوند خورد ،سناریوی جدیدی را ميطلبید .هنوز یک سال از
زمانی که بسته فوری خروج از رکود با نسخه تحریک تقاضا مطرح
شد ،نگذشته است .مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور پس
از رونمایی بسته خروج از رکود رسما اعالم کرد که چنین بستهای
تنها به عنوان ُمسکن طراحی شده است .نسخهای چندماهه برای
تحریک فوری تقاضا پیچیده شد تا از این طریق اقتصاد از بازگشت به
نقطه زیر صفر رهایی یابد و رکود مطلق بار دیگر خود را نشان ندهد.
ارائه کارت اعتباری برای خرید کاالهای ایرانی یکی از بخشهای این
طرح بود اما بخشی که بالفاصله وارد فاز اجرایی شد ،اعطای وام خرید
خودرو با نرخ سود  16درصد بود .بانک مرکزی با آزادسازی بخشی
از سپرده قانونی بانکهای خوشحساب ،شرایط را برای پرداخت 25
میلیون تومان وام خرید خودرو فراهم کرد .این باالترین رقم وام برای
خرید خودرو بود که کمترین نرخ سود را در مقایسه با انواع رایج آن
داشت .با این روش ،طرح ششماهه« ،ششروزه» به اهدافش رسید
تــا دیگر عجلهای برای اجرای بخش دیگر بســته خروج از رکود و
اعطای کارت اعتباری به خرج داده نشود .دولتمردان به هدف خود
برای نجات نرخ رشد اقتصاد از سقوط به محدوده انجماد ،رسیدند.
تحریک تقاضا تنها در یک صنعت موجب شد تا نرخ رشد اقتصاد در
پایان سال  94بر روی یک درصد بایستد .هرچند نرخ رشد صنعت
در سال گذشته به منفی  2.2درصد ( )-2.2کاهش یافت اما فروش
 120هزار خودرو در  6روز ،وضعیت تولید خودروسازان را تغییر داد
تا نرخ رشد بخش صنعت از سقوط بیشتر در محدوده زیر صفر رهایی
یابد .اگر روند نزولی تولید خودرو با همان شتابی که در نیمه نخست

J Jسهم از رشد صنعت
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در سال  94نشان
ميدهد که ارزش افزوده بخش صنعت به منفی  2.2درصد رسید.
کاهش تولید در بخش ساختمان و پس از آن بخش خودرو بیشترین
تاثیر را در کاهش نرخ رشد صنعت داشته است .براساس دادههای
مرکز آمار ایران ،نرخ رشد اقتصادی از  3درصد سال  93به  1درصد
در ســال  94رســیده که مهمترین عامل در این میان به افت 2.2
درصدی بخش صنعت ارتباط دارد.
براساس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،خودروسازان در سال
 94تعداد  976هزار دســتگاه انواع خــودرو را تولید کردند که این
تعداد نشان از افت  13.7درصدی تولید خودرو در کشور طی سال
گذشته نسبت به سال  93دارد .خودروسازان سال گذشته در تولید
انواع سواری با کاهش  7درصدی ،در بخش تولید وانت با روند نزولی
 51درصدی و در بخش کامیون و کشنده نیز با کاهش  53درصدی
نسبت به ســال  93مواجه شدند .این درحالی بود که خودروسازان

میزان تولید خودرو طی  14سال گذشته در ایران
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براساس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،خودروسازان در سال  94تعداد  976هزار دستگاه
انواع خودرو را تولید کردند که این تعداد نشان از افت  13.7درصدی تولید خودرو در کشور طی
سال گذشته نسبت به سال  93دارد.

Chart Title

روند تولید خودرو طی  14سال گذشته در ایران
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طی  4ماهه ابتدای ســال  94در میان  32رشــته صنعتی همواره
صدرنشین رشــد تولید بودند .با وجود اين ،به دنبال شدت گرفتن
رکود ،روند نزولی تولید خودرو از اوایل تابســتان سال گذشته آغاز
شــد و همین موضوع اثر خود را بر منفی شدن رشد بخش صنعت
گذاشت.
J Jتاثیر بر رشد اقتصادی
اثر صنعت خودرو بر رشــد صنعت و اقتصاد در سال  93خود را
نشان داد .در این سال اقتصاد به رشد  3درصد رسید و باالترین نرخ
رشــد را طی  4سال گذشته رقم زد .در این سال تولید شرکتهای
خودروســاز اثر مستقیمی بر افزایش ســهم بخش صنعت از رشد
اقتصادی داشت .تولید یک میلیون و  ۱۳۰هزار دستگاه خودرو در
ســال  93که نشان از رشــد  53درصدی صنعت خودرو نسبت به
سال پیش از آن داشت ،موجب شد تا صنعت خودرو از سایر صنایع
پیشی بگیرد و به عنوان پیشران اقتصادی به یکی از نقاط قوت بخش
صنعت کشور تبدیل شود .همین موضوع نیز اثر خود را بر نرخ رشد
اقتصادی گذاشــت .به نحوی که آمار بانک مرکزی نشاندهنده آن
بود که یک درصد از رشد  3درصدی نرخ رشد اقتصادی کشور طی
سال  93مرهون افزایش تیراژ صنعت خودرو بوده است .همانگونه
که روند افزایشــی نرخ رشد اقتصادی کشــور در سال  93مدیون
شرکتهای خودروساز بود افت  13.7درصدی تولید خودرو در سال
 94نیز موجب کاهش این نرخ شد و صنعت خودرو به عنوان یکی از
پیشرانهای موثر بر اقتصاد کشور همچنان نقش مهمی را ایفا کرد.
به همین دلیل اســت که برخی معتقدنــد صنعت خودرو پس
از نفت بزرگترین و موثرترین صنعت کشــور به شمار ميرود .این
صنعــت بهتنهایی  2.5تا  3درصد از تولیــد ناخالص داخلی و 12
درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص میدهد ،بنابراین رکود یا
رونق در این صنعت بر اقتصاد اثر میگذارد .خودرو به عنوان پیشران
بسیاری از صنایع دیگر ،فعالیت  60صنعت را به خود وابسته کرده
است .به همین دلیل تحوالت این بخش به صنایع قطعهسازی و سایر
صنایع وابســته منتقل ميشود .برآوردها نشان ميدهد که صنعت
خودرو ایران تا سال  90بیش از  3.5درصد در تولید ناخالص داخلی

88
ﺳﺎﯾر
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87
گروه ﺳﺎﯾﭘﺎ
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83

ایرانﺧودرو
اﯾران
خودرو

ســهم داشته است .در ســالهای پس از آن اما به دلیل اثرگذاری
تحریمهای اقتصادی و کاهش قابل توجه تولید در سال  ،91این سهم
کاهش یافت .بر این اساس سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی
به حدود  2درصد رسید.
J Jپیشبینی سال 95
اثر باالی صنعت خودرو در رشد اقتصادی موجب شده است که
در سال  95هم حساب ویژهای روی این بخش باز شود .رکود ناشی
از افت تقاضا بهدلیل کاهش توان مالی مشــتریان ،منجر به کاهش
تولید خودرو در سال  94شد که با وام  25میلیون تومانی بخشی از
این کاهش تقاضا جبران شد .سال  95به میانه خود نزدیک ميشود
اما هنوز روی رونق نمایان نشده است .هر چند برخی تحرکها در
بخشهایی از تولید بهخصوص بخش نفت آغاز شده اما نگرانیها از
عدم تحقق رشد  5درصدیِ پیشبینیشده وجود دارد .برآوردهای
اولیه نشان ميدهد که اقتصاد ایران در سال  95رشدی معادل  5تا
 6درصد را تجربه خواهد کرد که بخش زیادی از آن را مدیون بخش
نفت خواهد بود .با وجود اين ،سایر بخشهای صنعت هم باید وارد
فضای رونق شوند تا طبق پيشبينيها باالترین رشد اقتصادی در
دهه  90تجربه شــود .اهالی اقتصاد امیدوارند سال  95آغازي برای
حرکت اقتصاد در مسیر رشد باشد .بر همین اساس صنایع بزرگی
نظیر خودرو جای ثابتی در برآوردهای رشد صنعت دارد.
علی طیبنیــا ،وزیر امور اقتصــادی و دارایی اوایل ســال 95
يرسد
پیشبینی کرد که رشد اقتصادی سال  95به حدود  6درصد م 
و در این میان صنعت خودرو یکی از پیشرانهای این رشد محسوب
میشود .فعاالن صنعت خودرو امیدوارند تا تیراژ تولید خودرو در سال
 95به یک میلیون و  500هزار دستگاه برسد .بر این اساس میتوان
پیشبینــی کرد که صنعت خودرو بتواند اثر حدود  0.3درصدی بر
نرخ رشد اقتصادی کشور داشته باشد .با وجود این برآوردها اما عدهای
از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند به دلیل آنکه قراردادهای جدید
خودروســازان برای تولید محصوالت جدید از اواخر امسال به ثمر
مينشیند ،نمیتوان انتظار افزایش قابل توجه تولید خودرو در سال
 95را داشــت .فربد زاوه ،کارشناس خودرو ميگوید :در صورتی که
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فروخته شد

14

هزار
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چشمانداز
روند واردات خودروي سواري به كشور  1389الي 1394
تعداد

ارزش ريالي گمرك

ارزش دالري گمرك

ارزش بازار

دستگاه

ميليارد تومان

ميليون دالر
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88

41,262

814

820

2053

89

42,472

895

868

2837

سال

90

39,634

898

828

3806

91

44,586

1,787

1,083

6932

92

78,712

4,004

1,620

12034

93

102,484

5,590

2,126

18140

94

51,439

3,633

1,233

9502

962
هزار دستگاه

خودرو ،سال 2015
در ايران توليد شد

61

هزار دستگاه
خودروي خارجي
در سال 2015
وارد ايران شد

85
هزار دستگاه

سمند به عنوان
خودروي ايراني
در سال 2015
فروخته شد

60

خودروسازان تغییری در وضعیت تولید و فروش خود بدهند ،ممکن
اســت که بتوانند بر نرخ رشد اقتصادی کشــور اثر بگذارند اما این
اثر بســیار ناچیز خواهد بود .وی میافزاید :رشد اقتصادی از طریق
تحریک تقاضا صورت میگیرد .در سال جاری نیز بهدلیل اینکه بازار
در نیمــه اول و اوایل نیمه دوم تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد،
نمیتوان نسبت به افزایش تیراژ و تاثیر آن بر رشد بخش صنعت و
نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.
طبق توافق خودروسازان اواخر سال جاری محصول پژو  207به
عنوان اولین محصول از سری توافقات پسابرجام به بازار ميآید که
حداکثر ميتواند سهم  40هزار دستگاهی در تولید داشته باشد .به
همین دلیل کارشناسان به تحقق پیشبینی وزارت صنعت مبنی بر
رشد  35درصدی تولید خودرو در سال  95خوشبین نیستند .امراهلل
امینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در اینباره اظهار
میکند« :پیشبینیهای وزارت صنعت فقط در صورت اجرایی شدن
قراردادهای خودرویی میتواند درست باشد که همه میدانیم اجرایی
شــدن این قراردادها زمانبر است .از سوی دیگر در وضعیت درآمد
تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن
رشد فروش باالی  10درصد را پیشبینی کنیم».
J Jافزایش اندک تولید خودرو در  ۴ماه ابتدایی سال
وزارت صنعــت افزایش  35درصدی تولید و فــروش خودرو را
در ســال  95پيشبيني کرده است اما کارشناسان رشد  10تا 15
درصدی را برای این بخش منطقیتر ميدانند .آمارها از میزان تولید
خودرو در  4ماه ابتدایی امسال نشان ميدهد که نمیتوان به رشد
صادرات خودروسواري (دستگاه)
سال

ايران خودرو

سايپا

جمع

1389

40049

41550

81599

1390

9575

28723

38298

1391

18911

34289

53200

1392

3152

11997

15149

1393

5338

23096

28434

1394

10200

15097

25297
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قابل توجه تولید در این بخش امیدوار بود .بر اساس آمارهای رسمی
تولید خودرو طی  ۴ماه ابتدایی امسال با رشد  ۳.۳درصدی نسبت
به  4ماه ابتدایی ســال گذشته مواجه شده اســت .در  4ماهه اول
امســال  368هزار و  160دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد.
در این مدت  339هزار و  838دستگاه انواع سواری در کشور تولید
شد که نسبت به  4ماهه ابتدایی سال گذشته رشد  3.3درصدی را
نشان میدهد .تولید انواع وانت در  4ماهه ابتدایی امسال نیز با رشد
 8.7درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به  24هزار و 908
دستگاه رسید .در مقابل ،باید به افت  18.4درصدی تولید مینیبوس
و میدلباس در  4ماهه اول امسال اشاره کنیم به طوری که در این
مدت تنها  133دستگاه مینیبوس و میدلباس در داخل به تولید
رســید .آمار تولید خودرو طی  4ماهه ابتدایی امسال نشاندهنده
تولید  149دستگاه اتوبوس است که کاهش  38.4درصدی را نشان
میدهد .در این مدت تولید کامیونت ،کامیون و کشنده نیز با افت
 23درصدی به  3هزار و  132دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید خودرو در تیر امسال نیز باید به رشد 10.6
درصدی تولید خودرو اشــاره کنیم به طوری که در این مدت 102
هزار و  502دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید .تولید انواع
سواری نیز در تیرماه رشد  12.6درصدی را تجربه کرد و به  95هزار
و  314دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید محصوالت گروه ایرانخودرو نیز باید به
افت  2.4درصدی تولید این گروه خودروســاز طی  4ماهه ابتدایی
امسال اشاره کنیم ،تولید انواع خودرو در این گروه طی  4ماهه امسال
به  186هزار و  894دستگاه رسید .تولید انواع سواری توسط ایران
خودرو نیز در  4ماهه ابتدایی امسال  178هزار و  743دستگاه بود که
افت  3درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد .در
تیرماه نیز تولید انواع خودرو توسط ایرانخودرو با رشد  3.9درصدی
به  52هزار و  190دستگاه رسید.
تولید خودرو در گروه سایپا نیز طی  4ماهه اول امسال  18درصد
رشــد داشت و به  148هزار و  523دستگاه رسید .تولید سواری در
این گروه خودروســازی  134هزار و  803دستگاه بود که رشد 20
درصدی را نسبت به  4ماهه اول سال گذشته نشان میدهد .تولید
انواع خودرو توســط گروه سایپا در تیرماه امسال معادل  41هزار و
 625دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل  29.3درصد
رشد داشته است .در مورد تولید سواری توسط گروه سایپا در تیرماه
نیز باید به عدد  37هزار و  975دستگاه اشاره کنیم که رشد 34.9
درصدی را نسبت به تیر  94نشان میدهد.
 J Jرتبه بیستم تولید خودرو برای ایران
ایران در سال  2014از نظر میزان تولید خودرو جایگاه هفدهم را
در جهان داشت اما طبق آخرین گزارش انجمن جهانی خودروسازان،
ایران با سه پله سقوط به رده  20رسیده است .طبق گزارش انجمن
جهانی خودروسازان تولید ایران در حدود  10درصد کاهش یافته و
به  980هزار دستگاه در سال رسیده است .در حالی که ایران تا سال
 90خود را بهآرامی به  10کشور برتر تولیدکننده خودرو از نظر تیراژ
نزدیک کرده بود ،طی سالهای اخیر با کاهش رشد تولید چندین
پله سقوط را در ردهبندی جهانی تجربه کرده است.
آمــار انجمن جهانی خودروســازان از میزان تولیــد خودرو در
کشورهای مختلف جهان طی سال  2010حاکی از آن است که ایران

طبق سند چشک انداز ،در سال  ۱۴۰۴باید حداقل  3میلیون دستگاه خودروی سبک شامل سواری
و وانت در کشور تولید شود که  2میلیون دستگاه آن در بازار داخل به فروش برسد و یک میلیون
دستگاه نیز باید صادر شود.

با تولید یک میلیون و  500هزار خودرو رتبه  13را بین کشورهای
خودروساز دنیا داشت .در ســال  2014رتبه ایران به جایگاه  17با
میزان تولید یک میلیون و  90هزار دستگاه خودرو در سال کاهش
پیدا کرده بود .در ســال  2015اما جایگاه ایران با تولید  980هزار
خودرو ،مکان بیســتم بوده است .در سال  ۲۰۱۵چین با تولید ۲۴
میلیون و  ۵۰۰هزار خودرو در مقام اول ،امريكا با تولید  ۱۲میلیون
 ۱۰۰هــزار خودرو در مقام دوم و ژاپن با تولید  ۹میلیون  ۲۷۸هزار
خودرو در مقام سوم بود .چین در سال 2010بیش از  18.5میلیون
دســتگاه خودرو تولید کرده بود که این عدد در سال  2014به 23
میلیون  722هزار دستگاه رسید .در سال  2014پس از چین کشور
امريكا با تولید ساالنه  11.6میلیون ،ژاپن با تولید  9.7میلیون و آلمان
با تولید  5.9میلیون دستگاه خودرو ،ردههای دوم تا چهارم را ب ه خود
اختصاص داد هبودند.
در سال  2014کره جنوبی با تولید ساالنه  4.5میلیون دستگاه در
مکان پنجم این رتبهبندی قرار گرفته بود .در سال  2015به ترتیب
آلمان با حدود  6میلیون ،کره با حدود  4.5میلیون ،هند با  ۴میلیون،
مکزیک با  3.5میلیون ،اســپانیا با  2میلیون  ۷۰۰هزار ،برزیل با 2
میلیــون و  ۴۰۰هزار و کانادا با تولید حدود  2میلیون و  ۳۰۰هزار
دستگاه ،در مقامهای چهارم تا دهم قرار داشتند .در مقام  ۱۱تا ۲۰
هم به ترتیب فرانسه ،تایلند ،انگلیس ،روسیه ،ترکیه ،جمهوری چک،
ایتالیا ،اندونزی ،اسلواکی و ایران قرار دارند.

J Jپرفروشترینها
در نیمه اول ســال  2016برند پژو با فــروش  198هزار و 246
دستگاه اتومبیل پیشتاز بازار ایران بوده است .در واقع از شروع سال
 ،2016از هر  3خودروی فروختهشده ،یک دستگاه متعلق به برند پژو
بوده است .در این مدت خودروی آریسان ،پرفروشترین وانت کشور
بوده که  14هزار دستگاه فروش داشته است.
در میان وارداتیها نیز هیوندا با فروش  10هزار و  200دســتگاه
خودرو و ســهم بازار  31.1درصدی در میــان وارداتیها همچنان
موفقترین برند خارجی در ایران اســت .بعــد از آن تویوتا با 19.4
درصد و کیا با  19.1درصد سهم در ردههای بعدی وارداتیها هستند.
هیوندای ســانتافه با  5هزار و  813دستگاه خودروی فروختهشده

ها در بازار ایران (تعداد)
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J Jچشمانداز صنعت خودرو
سال گذشته وزارت صنعت ،معدن و تجارت برنامههای اجرایی
سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴
را به تصویب رســاند .ســند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت
خودرو در افق ایران  ،۱۴۰۴ســال قبل از آن به خودروسازانابالغ
شــده بود .در این سند پیشبینی شده که در چشمانداز افق ایران
 ،۱۴۰۴صنعت خودروی کشــور باید در جایگاه نخست منطقهای،
رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودروی جهان قرار داشته
باشــد .ایجاد پایگاههای ساخت خودرو با مشارکت خارجی ،جذب
سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه مرکز طراحی ،آزمون و
خدمات مهندسی خودرو در منطقه از جمله راهکارهایی است که در
این سند برای دستیابی به اهداف سند پیشنهاد شده است.
طبق این سند در ســال  ۱۴۰۴باید حداقل  3میلیون دستگاه
خودروی ســبک شامل ســواری و وانت در کشور تولید شود که 2
میلیون دســتگاه آن در بازار داخل به فروش برســد و یک میلیون
دســتگاه نیز باید صادر شود .تولید حداقل  ۵۰درصد از خودروهای
سبک با برند داخلی و صادرات قطعات یدکی به ارزش  6میلیارد دالر
توسط قطعهسازان به بازارهای خارجی از دیگر اهداف مدنظر در سند
چشمانداز صنعت خودرو است.
همچنین در حوزه خودروهای تجاری نیز در ســال  ۱۴۰۴باید
حداقل  ۱۲۰هزار دســتگاه خودروی تجاری تولید شــود که ۹۰
هزار دســتگاه آن به مصرف بازار داخلی برســد و  ۳۰هزار دستگاه
آن صادر شــود .براساس جدیدترین اخبار بهدستآمده ،برنامههای
اجرایی صنعت خودرو برای تحقق اهداف پیشبینیشــده در سند
اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ایران  ،۱۴۰۴در
جدیدترین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو به تصویب رسیده و
به شرکتها و سازمانهای مرتبط ابالغ خواهد شد.

J Jآمارهای جهانی از تولید خودرو در ایران
آمارهای جهانی از تولید  555هزار دســتگاه خــودرو در ایران
طی نیمه نخســت ســال  2016حکایت دارد .برآوردهای شرکت
سرمایهگذاری سیمرغ آریا از آمارهای بینالمللی نشان ميدهد که
طی شــش ماهه بین ابتدای دی  94تا انتهای خرداد  95تولیدات
خودرو در ایران به  555هزار و  745دســتگاه رسیده است .در این
دوره  6ماهه یعنی نیمه نخست سال  2016تعداد  32هزار و 762
دستگاه خودرو به کشور وارد شده است .بر این اساس واردات خودرو
به نسبت مدت مشابه سال قبل 23 ،درصد کاهش داشته است .طبق
این برآورد آماری در این دوره  6ماهه حدود  10هزار خودرو کمتر از
نیمه اول سال  2015وارد شده است.

رتبه برندها در بازار وارداتیها در سال 2015
رتبه

برند

سهم از کل واردات

1

هیوندا

 41.4درصد

2

تویوتا

 13درصد

3

کیا

 11.9درصد

4

بیامدبلیو

 4.2درصد

5

رنو

 4.2درصد

6

چانگان

 4درصد

9
درصد

سهم خودروهاي
چيني از بازار
خودروي ايران
در سال 2015

3

ميليوندستگاه
هدف توليد خودرو
تا پايان برنامه ششم

18.8
درصد

سهم صنعت خودرو
از کل صنعت ایران

3.5
درصد

سهم صنعت خودرو
از تولید ناخالص ملی
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چشمانداز

12
درصد

اشتغال کشور
مربوط به صنعت
خودروسازی است

12

میلیارد دالر
گردش مالی صنعت
خودرو در ایران

1.2
درصد

سهمتولید
خودروسازی ایران
در دنیا

پرفروشترین خودروی وارداتی طی شــش ماهه سال  2016بوده
اســت .این نوع خودرو جلوتر از کیا اسپورتیج و تویوتا راو  4حركت
كرده است .ســانگیانگ تیوولی هم در رده بعدی پرفروشها قرار
داشته است.
J Jصنعت خودروی ایران در 2015
آمارهــای بینالمللی از وضعیت صنعت خودرو در ایران نشــان
ميدهد که در ســال  2015تعداد تولیدات خودرو در ایران به 962
هزار و  737دستگاه رســید .در این سال مجموعا  61هزار و 971
دستگاه خودرو وارد کشور شد .در این سال نیز پژو رتبه یک برندهای
بازار ایران را در اختیار داشت .در سال  2015تعداد  342هزار و 796
دســتگاه از انواع پژو در بازار ایران فرخته شد .پژو پارس و پژو 405
در رتبه  2و  3پرفروشترین خودروهای ایران قرار دارند .بعد از آنها
هم پژو  206قرار گرفته است .در جدول اتومبیلهای پرفروش ایران،
پراید همچنان اول است.
سمند ،پرفروشترین محصول ایران خودرو به عنوان تولید داخل
بوده اســت که در سال  2015تعداد  85هزار دستگاه از این خودرو
فروخته شد .دنا و رانا هم در رتبههای نهم و دهم پرفروشهای ایران
هستند.
برند رنو نیز در بازار ایران جایگاه مناسبی دارد 92 .درصد فروش
رنو در ایران مربوط به انواع مدلهای ال 90-است .کمپانی رنو سهم
بازارش را در ســال  2015به  4درصد رساند و برنامههای متنوعی
برای افزایش سهم بازار در سال  2016دارد.
آمارها نشــان ميدهد که سرعت رشد بازار چینیها در ایران در
سال  2015چشمگیر بوده است .آنها از یک درصد سهم بازار در 5
سال گذشته ،در ســال  2015به  9درصد سهم بازار رسیدهاند .در
میان خودروهای چینی حاضر در بازار ایران جک با فروش  30هزار
و  475دســتگاه پیشتاز بازار است .با فاصله کمی از جک ،خودروی
امویام قرار دارد که  29هزار و  915دستگاه در سال  2015فروش
داشته است و لیفان با  15هزار و  217دستگاه جایگاه سوم را دارد.
خودروهــای برلیانس ،گریت وال ،فاو ،دانگ فن و هایما در ردههای
بعدیهستند.
جک جــي  5با  17هزار و  139دســتگاه فروختهشــده رتبه
پرفروشترین ماشین چینی را دارد و در رتبه شگفتانگیز هشتمین
ماشین پرفروش در بازار ایران قرار گرفته است.
صادرات خودرو از سال  2012به بعد (میلیون دالر)
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فروش خودرو در ایران
فعالیتميکنند

600

J Jچشمانداز تولید خودرو در ایران
طبق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،میزان تولیدات وسایل
نقلیه ســبک تا اول سال  97باید به  1میلیون و  750هزار دستگاه
برسد .تا پایان برنامه پنج ساله ششم این عدد قرار است به  3میلیون
دستگاه برسد.
جایگاه صنعت خودرو در سال  2025طبق برنامه اعالمشده دولت:
رتبه یک تولید خودرو در منطقه ،رتبه  5آســیا ،و رتبه  11جهانی.
سهم صنعت خودروسازی در تولید ناخالص ملی 3.5 :درصد.
سهم صنعت خودرو در صنایع ایران  18.8درصد است 12 .درصد
کل اشــتغال در کشــور مربوط به صنعت خودروسازی است .این
صنعت با گردش مالی نزدیک به  12میلیارد دالر ،بعد از صنعت نفت
و گاز دومین صنعت بزرگ ایران است.
سهم تولید خودروسازی ایران در دنیا  1.2درصد است و در طول
سالهای اخیر رتبه تولید ایران بین  18تا  20بوده است.
سایت باما به عنوان یکی از مهم ترین سایتهای فروش خوردرو
در ایران به طور متوســط روزی  4هزار آگهــی فروش دارد8700 .
نمایشگاه ماشین در ایران داریم که  20درصد این نمایشگاهها ،تقریبا
 1750نمایشگاه ،در پایتخت واقع شده است.
روزی  10هزار خودرو در مراکز تعویض پالک ،پالک ميشــوند.
سالی  3میلیون تعویض پالک در کشور اتفاق ميافتد .با فرض اینکه
 80درصد از این تعویض پالکها بر اساس معامله خودرو اتفاق افتاده
باشــد  2میلیون و  500هزار نقل و انتقال ماشــین در سال اتفاق
يافتد 20 .درصد این نقل و انتقاالت مربوط به ماشینهای سنگین
م 
اســت .در واقع سالی  2میلیون خودروی سواری در کشور فروخته
يشود.
م 
ایران سالی حدود  100هزار دستگاه خودرو وارد ميکند .با فرض
قیمت متوســط خودروي  150میلیون تومان ،ارزش ماشینهای
وارداتی برابر  4.2میلیارد دالر است.
حدود يك میلیون خودروری دســتدوم در سال خرید و فروش
میشود ،با ارزشی برابر  8میلیارد دالر.
در ســال  ،1392تراکنش مالی حاصل از خرید و فروش مجموع
خودروهای نوی تولید داخل و وارداتیها برابر  27هزار میلیارد تومان
بوده ،با فرض افزایش  25درصدی خرید و فروش در طول این سالها
این عدد در پایان ســال  1394حدود  42هزار میلیارد تومان بوده
است.
در سال  2012صادرات خودروی ایران مجموعا  520میلیون دالر
ارزآوری داشــت .این رقم در سال  2013با توجه به وجود تحریمها
به  263میلیون دالر رســید و در  2014تا  243میلیون دالر پایین
آمد .البته قیمت باال و کیفیت پایین هم یکی از دالیل کاهش فروش
بوده است.
اســتراتژی ایران ،افزایش تعداد خودروهای گازسوز است .در حال
حاضر  3.7میلیون خودروی گازسوز در کشور وجود دارد .با توجه به
افزایش احتمالی این عدد در سالهای آینده ،کسبوکارهای مرتبط
با خدمات اتومبیلهای گازســوز (پمپهای  ،CNGمراکز تعمیر و
نگهداری و فروش قطعات) رونق زیادی خواهد گرفت.
سپر ،یکی از پرمصرفترین قطعات خودرو در ایران است .با توجه
به هزینه باالی حمل و نقل برای واردات ســپر و پایین بودن هزینه
مواد اولیه این قطعه (پلیمریک) سرمایهگذاری برای تولید سپر ،یکی

 92درصد فروش رنو در ایران مربوط به انواع مدلهای ال 90-است .کمپانی رنو سهم
بازارش را در سال  2015به  4درصد رساند و برنامههای متنوعی برای افزایش سهم بازار در
سال  2016دارد.

از پتانسیلهای خوب در بازار است.

مجموع صادرات خودروهای تولید ایران بین سالهای  2005تا 2013

J Jصنعت خودرو در جهان
جریان وجوه نقد در بــازار خودرو ()cash flowبیش از 2790
میلیارد دالر اســت .این گردش مالی بــا تولید بالغ بر  90میلیون
خودروی سواری و سنگین در سال ایجاد شده است .آمارهای رسمی
نشــان ميدهد که بیش از  48میلیون نفر هم به طور مستقیم یا
غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کارند .با این حساب صنعت
خودروسازی هفتمین صنعت پردرآمد دنیا است.
J Jخودروهای هیبریدی در ایران
خودروسازان بزرگ ایران اخیرا تصمیم گرفتهاند تولید خودروهای
هیبریدی را در دســتور کار خود قرار دهند .اخباری از قرارداد ایران
خودرو با برندهای بینالمللی در این زمینه منتشــر شده است که
نشان ميدهد در سالهای آینده ،تولید این خودروها در ایران نیز آغاز
خواهد شد .قبل از رسیدن به تکنولوژی تولید این نوع خودرو ،واردات
آن هرچند در حجم اندک ،آغاز شده است .تعدادی تاکسی هیبریدی
در تهران فعال شده و شــهرداری اعالم کرده است که خودروهای
هیبریدی برای ورود به محدوده طرح ترافیک محدودیتی ندارند تا از
این طریق استفاده از این خودروها را ترویج کرده باشد.
میزان ســود بازرگانــی واردات خودروهای برقی و هیبریدی در
ایران صفر در نظر گرفته شده است که ميتواند برای واردکنندگان
جذاب باشد .آمارها نشان ميدهد که به ازاری هر لیتر مصرف بنزین
معادل  200تومان هزینه سالمت به اقتصاد کشور تحمیل ميشود
که این موضوع نیز ضرورت حرکت به ســمت خودروهای برقی را
نشان ميدهد.
طبق آمار گمرک ایران در  4ماهه ابتداي ســال  95تعداد 194
دستگاه خودروی هیبریدی وارد ایران شده است .ارزش مجموع این
خودروها حدود  20میلیارد تومان بوده است.
اگر متوسط استفاده از یک ماشین در سال  25هزار کیلومتر در
نظر گرفته شود ،با فرض مصرف  8لیتر بنزین در هر  100کیلومتر
و با فرض قیمت هر لیتر بنزین یک هزار تومان ،هر خودرو در سال
مبلغی معادل  2میلیون تومان صرف بنزین میکند .اگر فرض شود
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ
پیشبینیفروشوسایلنقلیهنیمهسنگین

کشور هدف

تعداد صادرات

روسیه

11.856

آذربایجان

3600
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191.207

سوریه

67.313

مصر

4.389

سنگال

1.939

الجزایر

2.848

اوکراین

6.003

بالروس

1.414

ونزوئال

18.523

10

هزار دستگاه
خودرو روزانه در ایران
تعویض پالک ميشود

که یک خودروی هیبریــدی  30درصد صرفهجویی مصرف انرژی
داشته باشد یعنی خریدار یک خودروی هیبریدی در سال  600هزار
تومان صرفهجویی میکند.
این برآورد در مورد تاکســیها نشاندهنده صرفه بیشتر در این
بخش اســت .تاکسیها به طور متوسط سالی  70هزار کیلومتر راه
میرونــد .و در هر  100کیلومتر ،دســتکم  9لیتر بنزین مصرف
ميکنند .در نتیجه متوسط هزینه بنزین یک تاکسی شهری در ایران
سالی  6میلیون و  300هزار تومان است .با فرض صرفهجویی سوخت
 30درصدی یک خودروی هیبریدی رانندههای تاکســی سالی 1
میلیون و  890هزار تومان صرفهجویی خواهند کرد.
در صورتــی که ممنوعیت واردات خــودرو با حجم موتور باالی
 2500در مورد خودروهای هیبریدی برداشته شود ،این خودروها در
ایران طرفداران زیادی پیدا خواهند کرد .در حال حاضر اینفینیتی،
لکسوس ،بنز ،پورش و حتی فراری ماشین هیبریدی با حجم موتور
 2500سیسی دارند.
طبق اعالم ســازمانهای رسمی ،تردد خودروهای هیبریدی در
محدوده زوج و فرد طرح ترافیک مجاز است .طی سال جاری 686
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
پیشبینی فروش وسایل نقلیه شخصی در ایران

2

میلیوندستگاه
خودرو ساالنه در بازار
ایران خرید و فروش
ميشود

1

میلیوندستگاه
خودروی دستدوم
ساالنه در ایران معامله
ميشود

1/602/446
1/470/134

149/734

1/024/708
135/720
123/018

2017

2016

2015

2017

2016

2015

با جمعیت  78میلیونی و قیمت سوخت پایین ،ایران همچنان یکی از بهترین بازارهای آسیا برای تولید و فروش اتومبیل است.
بعد از توافق هستهای با دسترسی بیشتر به تکنولوژی روز و قطعات و دستگاهها ،شرکتهای خودروسازی خارجی بیشتر به بازار وسایل نقلیه
نیمهسنگین وارد خواهند شد.
منبع :گزارش  Italian Trade Agencyدرباره بازار خودروی ایران /تحلیل آمار شرکت سرمایهگذاری کارآفرینی سیمرغ آریا

28

هزار میلیارد تومان
گردش مالی ساالنه بازار
خودروی دستدوم
در ایران
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چشمانداز

42

سهم برندهای خارجی از بازار خودروی وارداتی ایران -سال 2015

هزار میلیارد تومان
برآورد گردش مالی
خرید و فروش
خودروهای نو در
سال 94

243
میلیون دالر

ارزش صادرات
خودروی ایران در
سال 2014

64

خودروی هیبریدی به منظور تردد رایگان در محدوده طرح ترافیک
ثبت اطالعات کردهاند .این در حالی اســت که ســال گذشته فقط
 159مورد تردد خودروی هیبریــدی را در محدوده طرح ترافیک
شاهد بودیم.
J Jهیبریدیهایی که وارد ایران شدهاند
آمارهای سال  94نشــان ميدهد که  86دستگاه تویوتا کمری
 XLEبه ارزش  7میلیارد و  800میلیون تومان وارد ایران شده است.
این خودروی هیبریدی در بازار ایران در حدود  212میلیون تومان
قیمتگذاری شده است.
خودروی برقی کمری  SEنیز به تعداد  50دســتگاه به ارزش 4
میلیارد و  300میلیون تومان در سال  94وارد ایران شده است .حدود
قیمت این خودرو در بازار  190میلیون تومان است.
خودروی لکسوس  NX300Hبه تعداد  46دستگاه و به ارزش 7
میلیارد و  600میلیون تومان در سال  94به ایران وارد شده که حدود
قیمت آن در بازار 350 ،میلیون تومان است
خودروی تویوتــا پریوس به تعداد  8دســتگاه و به ارزش 600
میلیون تومان در سال  95به ایران وارد شده و حدود قیمت آن در
بازار 150 ،میلیون تومان است.
خودروی لکسوس  CT200Hنیز به تعداد  4دستگاه و به ارزش
 500میلیون تومان با حدود قیمت  170میلیون تومان در بازار وارد
کشور شده است.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاه ،مرداد 1395

J Jخودروی هیبریدی در جهان
پيشبيني شده است که سهم بازار خودروهای هیبریدی در پایان
ســال  2017به  10درصد برسد .در ســال  2007این خودروها 2
درصد کل بازار دنیا را در اختیار داشــتند و این رقم در سال 2009
به  3درصد رسید.
پيشبيني میشود سهم خودروهای الکتریکی در سال 35 ،2025
درصد کل بازار باشــد .از این میان  25درصد متعلق به خودروهای
هیبریدی و  10درصد متعلق به ماشینهای کامال برقی است.
پيشبيني میشــود در ســال  84 ،2030درصد حمل و نقل عمومی
ماشینی در کشورهای پیشرفته دنیا توسط خودروهای هیبریدی انجام شود.
در حال حاضر بیش از  400پروژه تحقیق و توسعه خودروهای هیبریدی
در دنیا در حال فعالیت است.
 3میلیون و  500هزار دستگاه از تویوتای پریوس به عنوان معروفترین
خودروی هیبریدی دنیا و البته پرفروشترین آنها ،فروخته شده است
تولید خودروهای هیبریدی در چین در ســال  2020تعداد  5میلیون
دستگاه برآورد شده است.
 30درصد؛ بیشــترین میزان کاهش مصرف انــرژی در یک خودروی
هیبریدی امروزی
 3500دالر؛ بیشترین افزایش قیمت یک خودروی هیبریدی به نسبت
مدل بنزینی
طبــق برنامه اعالمشــده توســط تویوتا ،کاهش مصرف ســوخت در
خودروهای هیبریدی در سال  2020معادل  50درصد خواهد بود.
قطارهای هیبریدی امروزی  10تا  30درصد گرانتر از قطارهای معمولی
هستند.
پیشبینی ميشود با کاهش هزینهها میزان تفاوت قیمت هیبریدیها با
قطارهای معمولی به  5تا  15درصد در سال  2035برسد.
J Jچند واقعیت درباره هیبریدیها
میزان اســتهالک خودروهای هیبریدی به مراتب پایینتر از نمونههای
بنزینی و گازوئیلی است ،برای همین خرید این ماشینها حتی اگر با قیمت
باالیی انجام شده باشد ،ميتواند بهصرفه باشد.
آلودگی صوتی این خودروها پایین اســت .خیلــی از آنها زمانی که در
ترافیک متوقف ميشوند برای صرفهجویی در باتری ،خودبهخود خاموش
ميشوند.
پروژه تولید خودروهای هیبریدی یک تب موقتی نیســت .تقریبا تمام
خودروسازهای معروف دنیا امروزه پروژه تولید خودروهای هیبریدی را کلید
زدهاند .شورلت ،هوندا ،رولزرویس و حتی فراری االن در حال تولید این نوع
از ماشینها هستند.
در امريكا مشکل گرانی خودروهای هیبریدی به این صورت حل شده که
شرکتهای سازنده برای مدت مشخصی تمام قطعات گرانقیمت خوردرو
را در صورت خرابی به صورت رایگان تعویض ميکنند.
تویوتا پیروس در تســتهای جادهای بیش از  100هزار مایل را بدون
هیچ مشکلی طی کرد .هزینه تعویض باتری این ماشین  5هزار دالر است،
اما کمپانی تویوتا  8سال یا معادل  100هزار مایل این ماشین را گارانتی
ميکند و در این مدت تعویض باتری رایگان است.
دولت امريكا که جــزو طرفداران بزرگ اســتفاده از خودروهای
هیبریدی است ،تحقیقی را روی عمر باتری خودروهای هیبریدی
انجام داد .نتیجه تحقیق این بود که باتریها حداقل برای مدت 10
سال خوب و با بازده باال کار ميکنند.

پورقاضی :میزان رضایت از خودروسازان داخلی بهویژه در خدمات پس از
فروش بسیار پایین است .خودروسازان طی سالهای اخیر اعتماد مشتریان
را از دست دادهاند و برگرداندن این اعتماد امری زمانبر است.

اقتصاد بازار ،راهکار نجات صنعت خودرو

چرا صنعت خودرو با مشکل مواجه شد؟

صنعت خودرو در اقتصاد ایران و جهان ،پس از صنعت نفت و
بانکداری در رتبه سوم ایستاده است .تعداد خودروهای سواری
در حال تردد در ایران 14میلیون دســتگاه و در سطح جهان
 708میلیون دستگاه است .سال  1390اوج تولید خودرو در
ایران بود که در ســالهای بعد این رکورد تکرار نشده است.
همچنین میزان تولید واقعی خودرو در سال 1390در جهان
 84میلیون دستگاه و در ایران  1.6میلیون دستگاه بود .طی
دوره ســالهای  1373تا  1386متوسط رشد تولید صنعت
داوود میرخانی
خودرو  27درصد ،رشد کل صنعت  8درصد و رشد اقتصادی
مشاور انجمن خودروسازان و
کارشناس خودرو
 4درصد بوده اســت اما طی ســالهای  1387تا  1390که
رشد اقتصادی  2درصد برآورد شده است ،متوسط رشد تولید
صنعت خودرو  10درصد و رشد صنعت  4درصد بوده است .بیشترین ضریب پیوندهاي باالدستی
مربوط به صنعت خودرو اســت که با حدود  60صنعت ارتباط دارد .ضمن اینکه بیشــترین سهم
پرداخت به دولت و نهادهاي دولتی را داراســت .چنانکه به طور متوســط 24 ،درصد قیمت هر
خودرو را به دولت میپردازد .برای مثال در سال  1390معادل شش هزار میلیارد تومان از فروش
 25هزار میلیارد تومانی این صنعت به دولت پرداخت شده است .تا سال 1390ارزش سرمای هگذاري
در صنعت خودرو حدود  10میلیارد دالر برآورد شــده است .ظرفیت تولید خودرو تا سال 1390
نیز  2.2میلون دســتگاه بوده است .حدود  20درصد ارزش افزوده کل صنعت و نیز  3.5درصد از
تولید ناخالص ملی کشور به این صنعت اختصاص دارد .بیش از  1200قطعهساز و حدود 2000

مرکز فروش و خدمات پس از فروش در کشور وجود دارد و بزرگترین مشتري اعتبارات بانکی با
پرداخت  1300میلیارد تومان بهره بانکی صنعت خودرو است .طی هشت سال فعالیت دولت قبل
به دلیل اعمال مقررات ضدتولید ،تثبیت نرخ ارز ،تورم مستمر و افزایش قیمت تمامشده و تثبیت
قیمت محصوالت ،سودآوری خودروساز و قطعه ساز کاهش یافت و متعاقب آن ساخت داخل توجیه
خود را از دست داد و واردات افزایش یافت .به همین سبب ایران از یک کشور تولیدکننده خودرو
به یک کشــور واردکننده تبدیل شد .به دلیل اجبار خودروسازان به اتخاذ برخی تمهیدات و برای
فرار از ماده  ،141خودروســازان کشور در سال  1391متحمل  4500میلیارد تومان زیان شدند.
هریک از دو خودروســاز بزرگ کشور براي طراحی هر پلتفرم جدید حدود  1500میلیارد تومان
تسهیالت بلندمدت نیاز دارند .تامین این منابع از آن جهت حايز اهمیت است که خودروهای پرتیراژ
کنونی ،محصوالتی بســیار قدیمي هستند .عدم اجراي کامل اصل  44قانون اساسی ،دولتی اداره
کردن صنعت خودرو ،تحمیل مدیران انتصابی تا سطح مدیران میانی ،استخدام بدون ضابطه ،رفتار
ارباب  -رعیتی مدیر دولتی با ذینفعان بخش خصوصی ،لزوم پیروي از کمیتمحوري مقامات و
تحمیل سرمایهگذاريهاي غیراقتصادي (سایتهاي درون -برونمرزي) از دیگر چالشهای صنعت
خودرو است .انتخاب اقتصاد بازار به عنوان زیربناي تولید رقابتی یکی از راهکارهای نجات صنعت
خودرو به حساب ميآید .تعیین تکلیف استراتژي توسعه صنعتی کشور ،خصوصیسازي واقعی،
اصالح ساختار شبکه تامین ،بهرغم سیل مخالفتها ،اصالح ساختار مالی شرکتها ،تجدید ارزیابی
داراییها ،احیاي لیزینگ ،حذف ارزش افزوده مضاعف ،هدایت نقدینگی به ســمت تولید و حذف
قیمتگذاري خودرو و البته تعرفه موثر از جمله راهکارهایی است که باید برای بهبود وضعیت این
صنعت به کار گرفته شود.

بازگشت اعتماد مشتریان به خودروسازان زمانبر است
هدف سند چشمانداز خودرو ،رسیدن به جایگاه اول تولید خودرو در منطقه خاورمیانه است

ایران در سال  2010با تولید یک میلیون و  600هزار دستگاه
خودرو ســهمی معادل 2.1درصد تولیدات جهانی را به خود
اختصاص داده اســت اما این میزان تولید در نیمه اول سال
 2015به  555هزار دســتگاه رسید و سهم ایران از تولیدات
جهانی به  1.2درصد کاهش یافت .صادرات خودرو در ســال
 1386برابر  589دستگاه بوده که در سال  1394به کمتر از
نصف کاهش پیدا کرد .ارزش واردات خودرو و قطعه نســبت
بــه ارزش واردات کل بخش صنعت در تمام ســالها بین 8
مهدی پورقاضی
تا  13درصد بوده اســت و این نسبت در سال  93برابر 12.7
رئیسکمیسیونصنعت
و معدن اتاق تهران
درصد برآورد شده است .هدف سند چشمانداز خودرو ،رسیدن
به جایگاه اول تولید خودرو در منطقه خاورمیانه اســت .در
دهه  70باالترین تالش خودروساز برای ارتقاي کیفیت مدیریت قطعهسازان ،توانمند کردن فنی و
مهندسی قطعهسازان و الزام به داشتن  ISO TSصورت گرفت اما در نیمه دوم دهه  80تاکنون،
فشــار مالی غیرمنصفانه و بیش از حد به قطعهسازان ،منجر به تعطیلی واحدها شده است .عدم
رضایت وسیع خریداران از کیفیت و قیمت خودرو منجر به کارا شدن کمپین مقاومتی خریداران

در ســال گذشته شد .عدم رضایت وســیع خریداران از کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش،
پایین بودن کیفیت از نظر میزان مصرف سوخت و ایجاد آلودگی ،بهرهوری پایین در نیروی انسانی،
بهرهوری پایین در سرمایه و نداشتن مدیریت مالی مناسب و فشار مالی غیرمنصفانه و بیش از حد به
پیمانکاران و تامینکنندگان از جمله چالشهای این صنعت است .چالشهای صنعت خودرو خود
را در کاهش تولید طی سالهای گذشته از دهه  ،90افت  5پلهای جایگاه در میان تولیدکنندگان
خودرو ،از دســت دادن جایگاه اول تولید خودرو در منطقه ،از دست رفتن اعتماد مشتریان و آمار
ناچیز صادرات و کاهش ســهم در بازار بینالمللی نشــان داده اســت .در این شرایط رسیدن به
شــرایط مناسب در تولید کیفی خودرو و جلب رضایت مشــتریان نیاز به مجموعهای از اقدامات
دارد .قطعهسازان باید سرعت خود را در تولید باال ببرند .به دلیل پراکندگی قطعهسازان الزم است
در یکدیگر تجمیع شــوند چراکه نیاز به ابرتأمینکنندگان در بخش قطعات خودرو داریم .مسئله
مهم دیگر در صنعت خودرو این است که این صنعت بهشدت تحت تأثیر تصمیمات دولت بوده و
سرمایهگذاریهای ناکارآمد در آن انجام میشود .برخورد با تأمینکنندگان قطعات ظالمانه است و
در پرداختها اجحاف میشود .از طرفی رفتار با مشتریان نیز چندان مطلوب نیست .میزان رضایت از
خودروسازان داخلی بهویژه در خدمات پس از فروش بسیار پایین است .خودروسازان طی سالهای
اخیر اعتماد مشتریان را از دست دادهاند و برگرداندن این اعتماد امری زمانبر است.
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چشمانداز

صنعت خودرو معادل هفتمین اقتصاد جهان

صنعت خودرو ايران نياز كشور به واردات را كاهش داده و از خروج  11میلیارد دالر از كشور جلوگيري كرد

در ســالهاي اخير صنعت خودروسازي اهميت بسياري در
دنيا پيدا كرده و به تبع آن در كشور ما نيز اين صنعت جايگاه
ويژهاي يافته است چنانكه در پی تحریم صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی و بانکی ،تحریم صنعت خودرو ایران نيز در دستور
کار قلدران جهان قرار گرفت .صنعت اتومبيلسازي محرك
صنايع مختلفي مانند فوالد ،آهن ،آلومینیوم ،پالســتیک،
شیشه ،منسوجات ،تراشههای کامپیوتری ،الستیک و موارد
مشابه است ،در نتيجه دولتها براي صنعت خودرو اهميت
محمدرضا نجفی منش
ويژهاي قايلاند و بخشــي از درآمدهاي ملي آنها نيز مرهون
رئیسکمیسیونتسهیل
کسبوکار اتاق تهران
صنعتگران و قطعهسازان حوزه خودروسازي است ،بنابراين
همه دولتها در مواقع بحــران از اين صنعت حمايت ويژه
ميکنند .صنعت خودرو اگر خود يك كشور در نظر گرفته شود ،معادل هفتمین اقتصاد بزرگ دنيا
خواهد بود ،صنعت خودروسازي داراي رشد  30درصدي در  10سال گذشته بوده و گردش مالي
آن بيش از  2790ميليارد دالر است ،اين صنعت باعث اشتغال بيش از  48ميليون نفر به صورت
مستقیم و غیرمستقیم در جهان شده اســت .تعداد خودروهاي سواري در حال حركت در سال
 2015در حدود  1.23ميليارد دستگاه بود و با توجه جمعيت  7.4ميلياردي جهان در آن سال،
سرانه خودرو به ازا هر  6نفر يك دستگاه بود .بر اساس گزارش وبسايت  ،OICAامروزه  57درصد
مردم دنيا هيچ تصوري از زندگي بدون خودرو ندارند.
صنعت خودرو ايران به عنوان لوكوموتيو صنعت كشــور در حال حاضر داراي ظرفيت بالفعل
توليد حدود  2ميليون دســتگاه خودرو در سال و توليد روزانه بالغ بر  10ميليون قطعه و 6000
دســتگاه خودرو در کشور است كه موجب رونق  60رشته بزرگ و کوچک صنعتي مانند فوالد،
پتروشيمي ،الستيک ،آلومينيوم ،شيشه ،نساجي ،رنگ و پوششها و مواد شيميايي و غیره شده
است .صنعت مذکور با فروش بیش از  39000ميليارد تومان ،سهم 2.7درصدي از توليد ناخالص
ملي کشور را به خود اختصاص داده است .اين صنعت برخوردار از برند ملي (نظیر سمند و تيبا) و
دانش طراحي بدنه و موتور ،اکسل و ساير سيستمهاي خودرو است و ضريب خودکفايي (ساخت
داخل) اين صنعت بيش از  70درصد است .صنعت خودرو ايران بزرگترين مشتري اعتبارات بانکي
با پرداخت بیش از حدود  4000ميليارد تومان سود به نظام بانکي است و با اشتغالزايي بيش از
 900،000نفر شغل مستقيم و غيرمستقيم و برخوردار از بیش از  2200واحد فروش و خدمات
پس از فروش در سطح کشور ،محرک شبکه لجستيک و حمل و نقل با كسبوكاري حدود 300
ميليارد تومان است.
براساس اظهارات معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد
هر شغل در سال  1394معادل  300میلیون تومان بود و با توجه به اینکه در حال حاضر در صنعت
خودرو  900هزار نفر مشغول به فعالیتاند ،درصورت تعطیلی صنعت خودرو ،جهت ایجاد اشتغال
جدید براي این افراد نیاز به  270هزار میلیارد تومان است .همچنین از آنجایی که در بودجه سال
 94برای اشتغالزایی  4هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود ،از این رو ایجاد اشتغال برای
افراد شاغل در صنعت خودرو  67.5سال طول میکشد.
عليرغم تصور عموم مردم مبني بر اينكه توليد خودرو سهم عمدهاي از سود اين صنعت را به
خود اختصاص ميدهد ،نمودار ارزشآفريني و آمارهاي جهاني نشانگر خالف اين موضوع است.
چنانچه به نمودار ارزشآفرینی این صنعت كه توســط گروه مشاوران ایپسوس تهيه شده توجه
کنیم ،بیشترین ارزش در بخشهای تحقیق و توسعه ،خدمات پس از فروش و كسبوكارهای پس
از فروش ايجاد ميشود ،بنابراین جهت ارتقای بهرهوری در این صنعت ،میبایست بر بخشهای
نامبرده با اولویت باالتري تمرکز كرد .توليد خودرو اگرچه پرزحمتترين و پرچالشترين بخش از
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زنجيره ارزش اســت ،از بخش كوچكي از سود اين صنعت منتفع ميشود .بنابراين بهرهوري در
اين بخش نيز ميتواند نقش زيادي در كاهش هزينهها و افزايش سودآوري ايفا کند .از مهمترين
راهكارهاي افزايش بهرهوري در اين بخش ميتوان به مواردي همچون راهاندازي سايتهاي توليدي
يا استفاده از سايتهاي ديگر خودروسازان جهت كاهش هزينههاي لجستيك ،ارتقاي تكنولوژي
توليد از طريق جذب سرمايهگذاريهاي خارجي (شركتهاي خودروساز جهاني) و عقد قراردادهاي
همكاري در تامين قطعات يا دريافت خدمات مشترك ،اشاره کرد.
همانگونه كه اشــاره شد امروزه براي توســعه به رهوري و استفاده بهينه از منابع شركتها
به ســمت توســعه همكاري حركت ميكنند كه اتحادها و ادغامهــاي صورتگرفته در صنايع
خودروسازي بزرگ دنيا مانند رنو -نيسان ،ولوو -ايويكو ،و كرايسلر -فيات از جمله اين موارد است.
و اما يكي ديگر از راههايي كه امروز بيشــتر مورد توجه است سرمايهگذاري شركتهاي صاحب
تكنولوژي در كشــورهاي داراي ظرفيت توليد مناسب است .بزرگترين مقصد اكثر شركتهاي
بزرگ خودروسازي دنيا چين است و همين امر باعث شده تا اين كشور در حال حاضر بزرگترين
خودروساز دنياباشد .شركتهاي خودروساز چيني در همكاري با يك يا چند خودروساز بزرگ دنيا
براي توليد محصول ،اقدام به جذب تكنولوژي و دانش كردهاند .به عنوان مثال همكاري برليانس با
بيامو ،چانگان با فورد ،جيلي با ولوو ،چري با جگوار و لندرور ،دانگفنگ با رنو و  FAWبا  GMاز
جمله اين همكاريها است.
در چند سال گذشته خودروسازي كشور با بحران جدي روبهرو شد كه در طول  20سال اخير
بيسابقه بود .منشأ اين مشكالت در تحريمهايي بود كه بر كشور ما تحميل شد .خوشبختانه با روي
كار آمدن دولت تدبير و اميد و توافقات صورتگرفته شرايطي فراهم شد تا صنعت خودرو كشور
با خودورسازان بنام دنيا مذاكرات ارزندهاي در زمينه سرمايهگذاري مشترك و انتقال دانش فني و
تكنولوژي انجام دهد و اين اميدواري وجود دارد كه با رويكردها و سياستهايي كه وزارت صنعت،
معدن و تجارت در قراردادهاي خارجي با شركتهاي خودروسازي اعمال ميكند ،موضوع انتقال
دانش فني -مهندسي و تكنولوژي طراحي و ساخت به شكل مناسبي صورت گيرد .آنچه اهميت
دارد ،دقت فراوان در اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامههاي دولت تدبير و اميد و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در اين قراردادها است.
صنعت خودرو ايران با توليد محصوالت داخلي توانسته نياز كشور را به واردات كاهش دهد و از
اين محل از خروج  11میلیارد دالر از كشور جلوگيري كند .همچنين با توسعه صادرات توانسته در
راه رهايي از اقتصاد وابسته به نفت گامهاي موثري بردارد .اما با توجه به سياستهاي وزارت صنعت،
معدن و تجارت در قالب اهداف و سياســتهاي توسعه صنعت خودرو در افق  1404که ويرايش
دوم آن نيز در تاريخ  93/05/13ارائه شــده است صنعت خودروسازي ايران براي تحقق اهداف و
سياستهاي ابالغي داراي مشكالت گوناگوني است .مشكالت مبادالت بينالمللي و نرخ ارز ،مانند
واقعي نبودن نرخ ارز و تغییرات مداوم مقررات مربوط به میزان و نحوه استفاده از ارز مبادلهاي يا
مشكالت مرتبط با تامين و توليد مانند پیچیدگی و زمانبر بودن ثبت سفارشها و کمبود ظرفیت
تامین قطعات استراتژیک مانند ، 5cدندههاي گیربکس ،پلوس و ...و همچنين مشكالت مربوط
به تامين و مديريت نقدينگي مانند نرخ باالي بهره بانكي در ايران و عدم دسترسي به تسهيالت
ارزانقيمت جهت سرمايه در گردش مورد نياز توليد از جمله موانع دستيابي به اهداف ذكرشده
است .در كنار اين مشكالت ،مســائلي مانند مشكالت زيرساختي صنعت خودرو ناشي از بهروز
نبودن تكنولوژي و عدم توسعه و ارتقای تکنولوژی قطعهسازان و مسائل مرتبط با دولت و قوانين
حاكميتي مانند نقصان در حفظ و صیانت از حقوق مبدعان ،کارآفرینان ،نوآوران و تولیدکنندگان و
قيمتگذاري دستوري و تثبيت قيمتها در مقابل افزايش هزينههاي مواد ،دستمزد ،سربار و ساير
هزينهها ،از جمله مواردي است كه ميتواند سد راه خودروسازان داخلي باشد و نياز است دولت به
رفع موانع توليد بپردازد.

چرا فارغالتحصیالن دانشگاهها بیکار میمانند؟

دنیای بیکارها

روبل ارزش خود را در دو سال گذشته از دست داده و اقتصاد
روسیه تحت فشار زی

گزارشگــر

گزارش تحقیقی -آماری «آیندهنگر»
از وضعیت قصور پزشکی در ایران و جهان

سفیدپوشان
و بازی با جان آدمها
کاغذ روزنامهها ،در گذر زمــان به زردی تغییر رنگ دادهاند .تمام
طــول و عرض دیوار دفتری کوچک ،با تکههای بریدهشــده روزنامه
پوشیده است .تیتر روی هرکدام از آنها حکایت از ماجرایی جنایی دارد.
اسم «شهال» بیشترین تکرار را روی تمام کاغذهای زرد داشته است.

ریحانه یاسینی
خبرنگار

تعداد فوتهای جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۳

نامعلوم

سایر

حاالت بد تعریف شده و مبهم

عوارض حاملگی و زایمان

بیماریهای جلد و زیرجلد

بیماریهای اسکلتی عضالنی

بیماریهای روانی و اختالل رفتاری

بیماریهای سیستم خونساز ایمنی

بیماریهای سیستم عصبی

بیماریهای تغذیه و متابولیک

بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

بیماریهای دستگاهگوارشی

بیماریهای دوران حول تولد

بیماری عفونی

ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی

بیماریهای دستگاه تنفسی

حوادث غیرعمدی

سرطانها و تومورها

بیماریهای قلبی و عروقی
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کبری ،ریحانه و دیگر اسمهای زنانهای که در سالهای دور و نزدیک
ماجرای دادگاههایشان به یکی از بحثهای روز تبدیل شده ،روی دیوار
دفتری کوچک در خیابان کریمخان تهران به چشــم میخورد .دیوار
کناری را کتابخانهای بلند پوشانده و کتابهای قطور حقوقی روی آن
جا خوش کردهاند .مردی میانســال ،با موهایی درهم و جوگندمی،
شمارههای تلفن گوشی موبایلش را باال و پایین میکند و بدون آنکه
سرش را باال بیاورد ،میگوید« :مورد زیاد است .اما این آدمها بهراحتی
حاضر نمیشــوند حرف بزنند .یکی از موکلهایم برای عمل زیبایی،
بالیی ســرش آمــده بود که حتی دفتر من هــم میآمد صورتش را
میپوشاند که چهرهاش را نبینیم ».روی میز وکیل پایهیک و نامآشنا
نیــز چند کتاب قطور قرار گرفته و در اطرافش عکسهای خانوادگی
قرار گرفتهاند که انگار حکایت از دوری دختر و پدری دارند .عبدالصمد
خرمشاهی که نام او در روزنامههایی که کاغذدیواری دفتر کارش شده
بیــش از هر ماجرای دیگری کنار «کبری و شــهال» قرار گرفته و به
وکیل شــمارهیک پروندههای قتل زنان در ایران تبدیل شده ،حاال به
دنبــال پیدا کردن موردی از «قصور پزشــکی» در بین پروندههایش
حافظهاش را کندوکاو میکنــد .او با چهره و لحنی آرام که خبری از
جنجال پروندههایش در آن نیست ،یک لحظه که انگار مسئل ه بکری به
خاطرش آمده باشد ،نام «پریناز» را به زبان میآورد و میگوید« :این
دختر احتماال تنها کسی است که حاضر میشود از پروندهاش حرف
بزند ».بیمعطلی شماره موکلش را میگیرد و حال او را جویا میشود.
پریناز تازه از بیمارستان مرخص شده و خرمشاهی به او میگوید« :الزم
نیست اسم دکتر و بیمارستان را ببری .فقط اتفاقی را که برایت افتاده
تعریف کن ،مشکلی پیش نمیآید ».شش سال پیش جراح دختری ۲۳
ساله ،هنگام جراحی از اتاق عمل فرار کرد .خرمشاهی میگوید« :بعد
از این فرار ،رئیس بیمارستان ادامه عمل را انجام داد و تمام رودههای
دختر را از شکمش خارج کرد و ده سانت روده برایش گذاشت .دختری
که در اوج روزهای زیبایی و جوانیاش بود ،تمام زندگیاش تباه شــد.
امکان بارداریاش را از دست داد و نامزدش رهایش کرد .از سر کار هم
اخراج شد .شش سال گذشته اما هنوز هم به خاطر این مسئله گاهی
در بیمارستان بستری میشــود و ماهی دو ،سه میلیون تومان خرج
داروهایش است».
دو سال بعد از حادثهای که در اوج جوانی تمام زندگی پریناز را به
چالش کشید ،ماجرای فرار جراح او از اتاق عمل ،به روزنامهها راه پیدا
کرد و اولین بار نیز روزنامه ایران این ماجرا را رسانهای کرد .پریناز ،دختر
جوان ارومیهای 11 ،مهرماه سال  90بهخاطر خونریزی روده به جراحی
عمومی در ارومیه مراجعه کرد و قرار شــد در یکی از بیمارستانهای
خصوصی تحت عمل جراحی قرار بگیرد .او زیر تیغ جراحی میرود و
کمتر از یک ساعت بعد از شروع عمل ،بازرس دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه ســر میرسد .جراح معالج او ،در یکی از مراکز دولتی بهصورت
تماموقت مشغول به کار بود و اجازه جراحی در بیمارستان خصوصی
را نداشت .با فرار او ،رئیس بیمارستان خود دستبهکار ميشود و یک
سطل روده را از اتاق عمل او به بیرون میفرستد .ماجرا همینقدر عیان
و بیپرده اتفاق میافتد ،یک سطل روده مقابل چشمان خانواده دختر
از اتاق عمل خارج میشود و رئیس بیمارستان با ده سانت رودهای که
در بدن دختر  ۲۳ساله مانده بود ،شکم او را بخیه میزند.
عکس حســاب کاربری تلگرام پریناز ،دختر جوان ،الغراندام و
زیبایی را با موهایی بلوند که کمی از زیر روسری بیرون آمده ،نشان
میدهد .در چهره خندان او که حاال  ۲۹سال دارد ،خبر از هیچ دردی

ماجرا همینقدر عیان و بیپرده اتفاق میافتد ،یک سطل روده مقابل چشمان خانواده دختر از اتاق
عمل خارج میشود و رئیس بیمارستان با ده سانت رودهای که در بدن دختر  ۲۳ساله مانده بود،
شکم او را بخیه میزند.

نیست .پریناز ،برای حرف زدن ،روایت دوباره ماجرایش و حاضر شدن
مقابل دوربین برنامههای تلویزیونی ،پر از ترس و اضطراب است .او
میگوید« :از برنامه ماه عسل هم با من تماس گرفته بودند ،حاضر
نشــدم بروم .نمیتوانم دوباره حرف بزنم .االن شش سال است که
همــه میدانند و هیچ کاری نکردهانــد .به خدا من دیگر نمیتوانم
حاشیههای جدیدی را تحمل کنم ».او دیگر حاضر به حرف زدن با
رسانهها نیست .در سن  ۲۳سالگی نتوانسته به کار کردن ادامه دهد
و کارفرما برایش «ازکارافتادگی» رد کرده است.
میانجیگری عبدالصمد خرمشاهی ،وکیل او نیز باعث نمیشود
پریناز حاضر به صحبتهای دوباره شود .خرمشاهی میگوید« :پیش
از من شــخص دیگری وکالت او را برعهده داشــت و در اولین قرار
دادگاه ،پزشک تنها متهم به پرداخت  ۵درصد از دیه شده بود .اعالم
 5درصد دیه مطابق دادنامه در صورتی اســت که عمل پیوند روده
امکان داشته باشد ،در غیر این صورت موضوع فرق میکند .با توجه
به اینکه براساس گواهیهای پزشکی ،دختر جوان متحمل صدمات
جبرانناپذیری شدهاســت که هرکدام از این صدمات و خســارات
واردشده به موجب قانون دیه کامل دارد».
فعالیتهای پویای اجتماعی ،ازدواج ،مادر شــدن و ...حاال برای
پریناز به یک رویای محال تبدیل شــده است .خستگیهای پشت
چهــره زیبای او کارش را به جایی رســاند که با وجود محکومیت
پزشک و اثبات قصور پزشکی ،در نهایت به ازای دریافت مبلغی که
کفاف یک سال و نیم از مخارج بیماریاش را میدهد ،رضایت داد.
J Jروایت آمار از بازی «قصور پزشکی» با رگ زندگی
طی چند ماه گذشــته بحث خطای پزشکی چندین بار در افکار
عمومی برجسته شده بود .یکی هنگامی که به مادری هنگام زایمان
دوقلوهایش گاز اشتباهی به جای اکسیژن وصل و باعث سوختگی او
شد ،یکی هم زمانی که پای پیرمردی را در اراک ،به اشتباه عمل کردند
ن سپرد.
و او به خاطر خطای پزشکی ،جا 
ماجرای عباس کیارســتمی و جایگاه این کارگردان 76ساله اما،
موجی نبود که بهسادگی فروبنشیند و از همان ساعتهای اولی ه خبر
فوت او در فضای رســانهها و شبکههای اجتماعی غوغای مات مزدهای
به پا کرد.
ش قرمز
چند هفته پیش از آنکه تابوت عباس کیارستمی روی فر 
وارد کشور شود ،علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفته بود:
«اگر سید حسن هاشمی ،وزیر بهداشت ،باالی سر کیارستمی نرفتهبود
او زودتر فوت کردهبود ».همین اظهارنظر کافی بود برای آنکه واکنشها
به خطای پزشــکی آغاز شود و کمپینی با هشتگ #خطای پزشکی
شکل بگیرد.
نیکی کریمی ،در روزهای آخر حیات کارگردانی که لذت زندگی را
با استعاره گیالس روی پرده سینما به تصویر کشیده بود ،به مالقاتش
رفته بود .این بازیگر از آخرین خاطره خود با عباس کیارســتمی در
صفحه اینستاگرامش نوشته بود« :روی تختی کنار پنجره ،روبهروی
باغچه خوابیده بود ،سعی کردم با شوخی و خنده فضا را عوض کنم ،به
خودش اشاره کرد و گفت “خراب کردن”»...
پیش از این ماجرا آخرین آمار مربوط به قصور پزشــکی ،به سال
 ۹۳بازمیگشت اما پیگیریهای خبرنگاران برای آمار جدید از سازمان
پزشکی قانونی ،باعث شد اوایل مردادماه آمار جدیدی ارائه شود.
در سال  ،۹۴هفت هزار و  ۸۳۱مورد پرونده قصور پزشکی از سوی
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دادسرای جرائم پزشکی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده که چهار
هزار و  ۳۵۸مورد آن منجر به تبرئه شده و سه هزار و  ۲۳مورد نیز با
محکومیت پزشک خاطی همراه بوده است .در سال گذشته 40.95
درصد از شــکایتهای مربوط به قصور پزشکی در پزشکی قانونی به
محکومیت منجر شــده و بقیه با تبرئه پزشک به اتمام رسیده است.
همچنین از جمع هفت هزار و  ۳۸۱شــکایت 109 ،مورد آن مربوط
به گروههای غیرپزشــکی بوده که از این تعداد  73مورد محکوم و 36
مورد تبرئه شدهاند.
تقسیم آمار موجود بر تعداد روزهای سال ،ارجاع روزانه مورد قصور
پزشکی تنها به سازمان پزشکی قانونی را نشان میدهد .با کسر موارد
تبرئهشده ،میتوان گفت که در سال گذشته روزانه حدود هشت مورد
قصور پزشکی از سوی پزشکی قانونی به تايید رسیده است.
شکایت از پزشکان ،از سال  91تا سال  94همواره در حال افزایش
بوده اســت ،تعداد شکایتهای ارجاعی به پزشکی قانونی در سال 92
نســبت به  91افزایشی  8.25درصدی ،در ســال  93نسبت به 92
افزایشــی  24.7درصدی و در سال  94نسبت به  93افزایشی 7.35
درصدی داشته است.
بررســی جزئیات این آمار نشان میدهد ،تعداد شکایتها و موارد
محکومیت به ترتیب از چهار هزار و  ۷۱۴مورد شکایت و دو هزار و ۵۱
مورد محکومیت در سال  91به پنج هزار و  ۱۴۸مورد شکایت و دو هزار
و  ۲۲۳مورد محکومیت در سال  ،92شش هزار و  ۸۳۸مورد شکایت و
دو هزار و  ۷۶۰مورد محکومیت در سال  93و هفت هزار و  ۳۸۱مورد
شکایت و سه هزار و  ۲۳مورد محکومیت در سال  94رسیده است.
در حالی که در کشــورهای مختلف دنیا شاخصی برای محاسبه
مرگهایی که به دلیل خطای پزشــکی اتفاق میافتد وجود دارد ،در
ایران این آمار اعالم نمیشــود .تنها در سال  ،۸۹اعالم شده بود یک
درصد از مرگومیرها ،به خاطر خطای پزشکی اتفاق میافتد .با توجه به
روند صعودی پروندههای قصور پزشکی ،میتوان حدس زد این نسبت
نیز افزایش یافته باشد.
اما با بررســی جزئیات آماری سازمان ثبت احوال نیز ،میتوان به
نکتهای مبهم رســید .در سال  ،۹۳از مجموع  ۳۳۸هزار و  ۶۸۱مورد
مــرگ در ایران ۶۶ ،هزار و  ۴۰۰مورد آن دالیل مبهم و نامعلوم دارد.
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گزارشگــر
خطای پزشکی ،سومین عامل مرگ در آمریکا
(از خطاهای پزشکی و انواع آنها در امریکا بر خالف ایران ،اطالعات دقیقی وجود دارد .مطالعات آنجا نشان
گ انسانهاست .امار زیر را مرکز ملی آمار سالمت در امریکا برای
میدهد خطاهای پزشکی سومین عامل مر 
سال  ۲۰۱۳ارائه داده است).
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میتوان گفت از هر پنج مرگ در ایران ،یک مورد با دلیلی نامشخص
اتفاق میافتد .حدود  20درصد از مرگ ایرانیها ،به دالیلی نامشخص
اتفاق میافتد .با توجه به تقسیمبندیها از علل مرگها و نبود بخشی
برای قصور پزشــکی ،میتوان حدس زد مرگهای ناشــی از خطای
پزشکی نیز ،در همین دسته جای بگیرند.
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J Jجان کدام بیماران بیش از همه درگیر خطای پزشکی
میشود؟
یکی از دانشــجوهای عبدالصمد خرمشــاهی ،حاال وکیلی مجرب
است .او پروندههای قصور پزشکی متنوعی داشته اما درباره موکالنش،
حرف استادش را تکرار میکند« :آنها خیلی سخت حاضر به مصاحبه
میشــوند ».او درباره یکی از پروندههایش چنین روایت میکند« :مادر
جوانــی بود که فرزند اولــش کودک بود و بــرای دومین زایمانش به
بیمارستان رفته بود .اما شاهرگ او حین عمل زده شد و مادر فوت کرد».
در ســال  ،94جراحی زنان و زایمــان و نازایی با  943مورد پرونده
ارجاعی به پزشــکی قانونی ،در صدر شکایات قرار داشته و البته از این
تعداد  631مورد با حکم تبرئه و  312مورد با محکومیت روبهرو شدهاند.
همچنین در پزشکی قانونی به خطاهای پزشکی «ماما»ها هم جدای از
تخلفات جراحی زنان و زایمان و نازایی رسیدگی شده که آمار آن از ثبت
 210مورد شکایت با صدور محکومیت برای  85مورد حکایت میکند .به
صورت کلی ،مرگومیر مادران از سال  ۱۹۹۰تاکنون ۴۴ ،درصد کاهش
داشته و از  ۵۳۰هزار نفر در سال ،به  ۳۰۳هزار نفر رسیده است .اما هنوز
هــم روزانه حدود  ۸۳۰زن در جهان به دلیل پیچیدگیهای بارداری و
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زایمان جان خود را از دست میدهند.
پس از جراحی زنــان و زایمان ،جراحی عمومی ،جراحی ارتوپدی،
دندانپزشــکی و پزشکی عمومی به ترتیب با  542 ،604 ،631و 366
مورد شــکایت در رتبههای بعدی قرار دارند کــه البته از مجموع این
شکایات به ترتیب در  307 ،178 ،297و  145مورد حکم محکومیت
صادر شده است .روماتولوژی با ثبت پنج مورد شکایت و تبرئه هر پنج
مورد کمترین شکایت و قصور پزشکی را به خود اختصاص داده و پس
از آن هم تخصصهایی مانند داخلی کلیه ،پزشکی قانونی ،داروسازی و
غدد به ترتیب با  9 ،8 ،6و  9مورد شکایت در رتبههای بعدی قرار دارند
که از این تعداد نیز به ترتیب  5 ،2 ،3و  3مورد به محکومیت متخلفان
منجر شده است.
همچنین در چهار سال گذشته جراحی زنان و زایمان همواره درصدر
تعداد شــکایات قصور پزشــکی باقی مانده اما موارد محکومیت آن در
سالهای مختلف متفاوت بوده است .دومین مورد شکایت در سالهای
 92 ،91و  93مربوط به جراحی ارتوپدی بوده اما این آمار در سال 94
جای خود را به جراحی عمومی داده است .سومین عامل پرشکایت در
ســالهای  91تا  93جراحی عمومی بوده و در ســال  94این عامل به
جراحی ارتوپدی تغییر کرده است.
البته اثبات قصور پزشــکی در دادگاهها کاری سخت است .یکی از
وکیلهای زن درباره پروندههای قصور پزشکی میگوید« :من چند سال
پیش یکی ،دو مورد موکل برای قصور پزشــکی قبول کردم اما آنقدر
روال سخت بود که دیگر هیچوقت چنین پروندهای قبول نمیکنم .البته
االن هم یک موکل در خصوص قصور پزشکی دارم ،اما خود فرد پزشک
اســت و از او شکایت شده است .پیگیری پروندهها از این سمت خیلی
ساد هتر است».
در راهروهای دادگاه رسیدگی به جرايم پزشکی در خیابان مطهری
تهران نیز ،هر روز بیماران زیادی در اتاقها و بخشهای مختلف جابهجا
میشوند .پیرمردی که عصا در دست گرفته و لباسهای رنگورورفتهای
پوشیده است ،از یکی از اتاقها بیرون میآید و با صدای بلند برای اولین
نفری که مقابلش میبیند ،شــروع به حرف زدن میکند« :من همهجا
رفتم .همه سازمانها رفتم .هیچجا جواب من را ندادند ،نمیدانم اینجا
میخواهند چــهکار کنند .پای من را در بیمارســتان اینطور کردند،
هیچیام نبود .تازه میگفتند حاال شــد که شد ،اینهمه آدم در جنگ
پایشــان را از دست دادند ،یا همین االن در عراق و فلسطین پاهایشان
قطع میشود ،حاال تو هم یکی از آنها».
J Jقصور پزشکی در کشورهای توسعه یافته چند نفر را به
کام مرگ میفرستد؟
سومین عامل مرگ و میر در امريكا ،خطای پزشکی است .بر اساس
آخرین آمار ،در امريكا در ســال  ۲۵۱ ،2013هزار و  ۴۵۴نفر به خاطر
خطای پزشــکی فوت کردهاند .این رقم ۹.۵ ،درصد مرگ و میرها را در
این کشور تشکیل میدهد.
در ســال  ۲۰۱۴در کانادا  ۲۶۸هزار و  ۵۶نفر فوت کردهاند که ۳۰
هزار و  ۲۷۷نفر از آنها به خاطر خطای پزشــکی جان خود را از دست
دادهانــد ،به عبارت دیگر  ۱۱.۳درصد از مرگ کاناداییها به علت قصور
پزشکی اتفاق افتاده است.
این آمار در خصوص افرادی اســت که به دلیل خطای مســتقیم
پزشــکان ،جانان را از دســت دادهاند .اما در کشــورهای پیشــرفته،
ت مناسب در
بررسیهایی نیز درباره مرگهایی که به علت عدم مراقب 

سال گذشته دختری  ۲۰ساله برای عمل جراحی بینی به اتاق عمل رفت و جسد بیجانش بیرون آمد .مادر او چنین روایت
میکند« :وقتی علت فوت آرمیتا را از پزشکش پرسیدم دکتر بیهوشی که در کنار ما بود فریاد زد که خانم یک لحظه بود ...قلبش
ایستاد ...و این همه جواب دکتر جراح دخترم در توضیح مرگ او بود».

طول درمان توســط پزشک اتفاق افتاده است ،صورت میگیرد .بر این
اســاس در کانادا ،حدود  ۷۰هزار نفر ساالنه به خاطر نوع درمان ،دچار
آسیب جدی میشوند .همچنین مطالعاتی که یک دهه پیش منتشر
شده ،برآورد میکند حدود  ۲۳هزار نفر از بزرگساالن کانادایی ،به خاطر
عوارض جانبی مسائل درمانی در بیمارستانها مردهاند.
در آلمان در سال  ۸۶۸ ،۲۰۱۴هزار و  ۳۵۶نفر جان خود را از دست
دادهاند که فوت  ۲۰هزار نفر از آنها ،به خاطر خطای پزشکی بوده است.
این رقم ۲.۳ ،درصد از کل مرگها را شامل میشود.
در اســترالیا نیز در سال  ۱۲ ،۲۰۱۳درصد از افراد به خاطر خطای
پزشکی فوت کردهاند که برابر با  ۱۸هزار نفر میشود.
یشود.
انگلستان سیستم جامعی برای درمان دارد که  NHSنامیده م 
ساالنه ســه هزار بیمار به خاطر نقص ایمنی در این سیستم درمانی،
جانشان را از دســت میدهند .میتوان گفت هر روز  ۸فرد بریتانیایی
به خاطر نقص در سیســتم پزشکی و ایمنی بیمار جانشان را از دست
یدهند ۵۰۰ .هزار نفر نیز هر سال در این سیستم ،آسیب میبینند.
م 
وزیر بهداشت انگلستان در سال  ۲۰۱۳گفته بود NHS« :هر هفته
سه میلیون نفر را ویزیت میکند .بر این اساس این آمار نشان میدهد
افرادی که در این سیســتم آسیب میبينند  ۰.۴درصد از کل بیماران
هستند و آنهایی که به این دلیل فوت میکنند ۰.۰۰۰۳ ،درصد از کل
بیماران را تشکیل میدهند».
سازمان جهانی بهداشت نیز گزارشی را در خصوص وضعیت ایمنی
بیماران و خطای پزشکی منتشر کرده است .در حال حاضر به رسمیت
شــناختن ایمنی بیمار در حال رشد است .پس از آنکه سازمان جهانی
بهداشت برنامهای برای ایمنی بیمار در سال  2004راهاندازی کرد ،بیشتر
از  140کشــور جهان به مقابله با چالشهای مراقبت ناامن پرداختند.
برآوردها نشان میدهد در کشــورهای توسعهیافته ،یک نفر از هر 10
نفر بیمار در هنگام مراقبتهای بیمارستانی آسیب میبیند .این آسیب
میتواند توسط طیفی از خطاها اتفاق بیفتد .از هر  100بیماری که در
بیمارستانها بستری هستند 7 ،نفر در کشورهای توسعه یافته و  10نفر
در کشــورهای در حال توسعه ،دچار عفونتهای ناشی از مراقبتهای
يشوند.
بیمارستانیم 
هزاران نفر از میلیونها بیمار در سراسر جهان ،ساالنه به این طریق
آســیب میبینند .پیشگیری و کنترلهای ســاده مانند رسیدگی به
بهداشت مناسب دست ،میتواند این نوع عفونتها را بیشتر از  50درصد
کاهش دهد.
بر اساس این گزارش1.5 ،میلیون دستگاه مختلف پزشکی و بیشتر
از ده هزار نوع دســتگاه ،در سراســر دنیا وجود دارد .اکثر مردم جهان
میگویند دسترســی کافی و مناسب به دستگاههای ایمنی ندارند .در
بیشتر از نیمی از کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط پایین ،یک
سیاست تکنولوژی سالمت ملی که بتواند با برنامهریزی مناسب از منابع
استفاده کند ،وجود ندارد.
ســاالنه 234میلیون عمل جراحی در سراسر جهان اتفاق میافتد.
درمانهای جراحی با خطر قابل توجهی از عوارض همراه است .خطاهای
جراحی بار مهمی از مسئولیتهای پزشکی را بر دوش دارند 50 .درصد
از عــوارض مربوط به مراقبتهای جراحی ،با مراقبتهای ســاده قابل
اجتناب هستند .مطالعات ایمنی نشــان میدهد بستریهای اضافی،
هزینههای دادخواهی و سرایتهای بیماری که در بیمارستانها اتفاق
میافتد ،بهرهوری ازدسترفته و هزینههای درمانی اضافی ،به برخی از
کشورها هزینههای باالیی تحمیل میکند تا جایی که به  19میلیارد دالر

در سال نیز میرسد .بهبود ایمنی بیماران از نظر مزایای اقتصادی نیز
توجیه قابل توجهی دارد.
اما جالبترین نکته از سازمان جهانی بهداشت درباره وضعیت خطای
پزشکی و ایمنی بیمار ،مربوط به مقایسهای بین صنایع میشود .صنایعی
با خطرها و ریســکهای باالتر مانند حملونقل هوایی و حتی صنایع
هستهای ،ایمنی بسیار مناسبتری نسبت به درمان و سالمت دارد .برای
مسافران هواپیما یک شــانس در یک میلیون وجود دارد که با آسیب
مواجه شــوند ،اما در بیمارستانها برای بیماران یک شانس در سیصد
وجود دارد که در حین مراقبتهای درمانی آسیب ببینند.
J Jریشه قصور پزشکی از کجا شکل گرفته است؟
لباسهایــی گرانقیمت به تن دارد و تیپش با دانشــجوهای دیگر
متفاوت است .او هر روز از در خیابان پورسینا وارد دانشگاه تهران میشود
و به سمت دانشــکدهای با معماری اصیل و قدیمی میرود .در کنکور
سراســری ســال  ،۹۱رتبه  ۲۵۰۰را در رشته تجربی به دست آورده و
حاال کنار رتبههای تکرقمی و دو رقمی در دانشکده علوم پزشکی درس
میخواند« :فقط میخواستم هرجور شده پزشکی بخوانم .یک سال در
پردیس بینالملل دانشــگاه تهران در کیش درس خواندم و بعد از یک
سال ،به دانشگاه اصلی تهران منتقل شدیم».
بیش از آنکه در جمع دانشــجویی او و دوستانش خبر فوت عباس
کیارســتمی و احتمال قصور پزشکی ســر و صدا کند ،حرفهای تند
داریوش مهرجویی در نگاهشــان سنگین آمده است .دختر جوانی که
حاال در چهارمین سال دوره دانشجوییاش است ،میگوید« :پزشکهای
ایرانی بسیار حرفهای هستند و سطح علمی خیلی خوبی دارند .خطا و
قصور در هر کار و حرفهای پیش میآید ،اما به دلیل اینکه پزشکها با
جان انسان سر و کار دارند ،خطایشان بیشتر به چشم میآید .این اصال به
معنای خطای زیاد و بحران در وضعیت قصور پزشکی نیست ».جوانها
برای آنکه بتوانند از ســد کنکور پزشکی دانشگاه تهران رد شوند ،باید
بتوانند رتبههای تکرقمی و دورقمی کنکور سراسری را از آن خود کنند.
با وجود اين به نظر میرسد روال پذیرش دانشجو به نحوی تعیین شده
که با پرداخت هزینههای کالن و حدود ده میلیون تومان برای هر ترم،
س بینالملل به دانشگاه اصلی منتقل شوند و
دانشجوها میتوانند از پردی 
کنار رتبههای برتر کنکور بیهیچ تفاوتی درس بخوانند.
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یکی دیگر از دانشــجوهای پزشــکی که در جنجالهای اخیر بیش از
هرچیز از صحبتهای مهرجویی شــکایت دارد ،میگوید« :حاال ناراحت
هستند ،درست .بقیه هم ناراحت هستند .اما دیگر خیلی رویشان زیاد شده
اســت .البته من هنوز باورم نمیشود قصور پزشکی صورت گرفته باشد».
دیگــری نیز ادامه میدهد« :اصال فــرض کنیم قصور صورت گرفته بوده.
این دلسوزان کیارســتمی در چند ماهی که تحت درمان بود کجا بودند
که حاال به پزشکها توهین میکنند؟ هنوز هم که نظام پزشکی حکمی
نداده است».
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران ،در سال تحصیلی ،۹۳-۹۲
میزان کل دانشآموختگان رشته پزشکی  ۳۲هزار و  ۵۵۳نفر بوده است۲۰ .
هزار و  ۷۴۲نفر از آنها زن و  ۱۱هزار و  ۸۱۱نفر نیز مرد بودهاند.
سازمان نظام پزشکی  ۲۱۳هزار نفر عضو در کشور دارد که  ۷۸هزار نفر
آنها پزشک عمومی ۳۶ ،هزار نفر پزشک متخصص و فوقتخصص ۲۴ ،هزار
نفر دندانپزشک عمومی ۲ ،هزار نفر دندانپزشک متخصص ۱۹ ،هزار نفر
دکترای داروسازی ۱۲۰۰ ،نفر دکترای علوم آزمایشگاهی ۳۵ ،هزار نفر ماما
و  ۱۵هزار نفر گروههای پروانهدار مانند فیزیوتراپیست و متخصص تغذیه و
 ۷۰۰نفر نیز از اتباع خارجی هستند.
آخرین گزارش تفصیلی مرکز آمــار ایران از نیروی کار نیز مربوط به
سال  ۹۳است .بر اساس این گزارش ۹.۱ ،درصد از جمعیت شاغل کشور را
متخصصان و  ۵.۱درصد را تکنیسینها و دستیاران تشکیل میدهند .جامعه
پزشکی کشور نیز در همین گروهها جای میگیرند .یک میلیون و  ۷۸۸هزار
نفر متخصص در کشور وجود دارد که رشته تحصیلی  ۱۷۷هزار نفر آنها در
حوزه بهداشت و  ۱۸۰۰نفر نیز در حوزه خدمات بهداشتی است ۴۸ .هزار و
 ۶۶۲نفر نیز تحصیالتشان در رشته علوم زیستی است .از مجموع  ۴۸۶هزار
و  ۹۹۶تکنیسین و دستیار نیز ۵۶ ،هزار و  ۸۲۴نفر در حوزه بهداشت و هزار
و  ۱۱۷نفر در حوزه خدمات بهداشتی فعال هستند .محمدامین قانعیراد،
رئیس انجمن جامعهشناسی ایران است و در مرکز سیاست علمی کشور نیز
مدیریت گروه علم و جامعه را بر عهده دارد .به اعتقاد او ،ریش ه قصور پزشکی
و وضعیتی را که در نظر عدهای بحرانی میآید ،باید در دانشگاهها جستوجو
کرد .او چنین توضیح میدهد« :مشکل در نظام پزشکی از جایی شروع شد
که دانشکده پزشکی از فضای دانشگاههای جامع جدا شد و به صورت یک
جزیره جدا از همه علوم ،به دانشــگا ه پزشکی تبدیل شد .دانشگاه جامع،
جایی اســت که در آن فلسفه ،مهندسی ،جامعهشناسی ،هنر و ...کنار هم
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تدریس شود .در تمام دانشگاههای جهان به این صورت است .اما از زمانی
که دانش پزشکی از دانشگاههای کشور جدا شد و وزارتی با عنوان وزرات
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با نیت ظاهری که بتواند ظرفیتهای
پزشــکی را افزایش دهد ،تشکیل شد و مسئولیت آموزش پزشکان را نیز
در دســت گرفت ،دانش پزشکی از درون زمینه دانشگاه به زمینه وزارتی
دارای چارچوبهای بوروکراتیک منتقل شد .فارغالتحصیالن جدید پزشکی
اصال با بیرون از رشته خودشان ارتباط ندارند .رشته پزشکی نوعی احساس
کاذب خودبرتربینی رشــتهای و نارسیسیسم رشتهای دارد .در طی زمان،
دانش پزشکی به دیوانساالری پزشکی تبدیل و بعد هم تبدیل به صنعت
پزشکی شد .االن صنعت پزشکی اوضاع بسیار خوبی دارد ،عملهاي زیبایی
و جراحی متعدد و بسیار پولســازی انجام میشود .ولی موج بیماریها و
عوارض چطور؟ عوارض بعد از درمان چطور؟ آیا اینها هم وضعشــان بهتر
شــده است؟ روزبهروز بیمارتر شدن جامعه ،ربطی به نظام پزشکی ندارد؟
صنعت پزشکی در ایران ،صنعتگری را از داللی کوچه و خیابان گرفته و
بعد حرمت پزشــکیاش را هم از سنتی که خودش از آن جدا شده است،
میخواهد .بنابراین داللی را با تقدس جمع کرده است .اینچنین شیری،
خدا هم نافرید .ما در دانشــگاه جامعهشناسی پزشکی را برای دانشجویان
علوم اجتماعی درس میدهیم ،در صورتی که دانشجویان پزشکی به این
واحد بیشتر نیاز دارند تا با جامعه و مسائل پیرامونشان آشنا باشند».
دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران ،در بزرگراه جالل آلاحمد و
دور از پردیس مرکزی و دانشکده علوم پزشکی قرار دارد .بچههای این دو
دانشــکده ،هیچوقت در تعامل و آشنایی با هم قرار نمیگیرند .اما درخت
کوچکی در گوشــهای از دانشکده علوم اجتماعی قرار دارد ،که رنگ سبز
آن ،پوشش سفید پزشکان جراح را در یاد دانشجوهای این دانشکده ،تداعی
میکند .پایین این درخت به رســم یادبود روی تکــهای فلز ،نام «آرمیتا
رمضانی» حک شده است .دختری که روی سنگ قبرش ،تصویری از چهره
خندانش حک شده و در تاریخ آن خورده است.»۱۳۹۴-۱۳۷۴« :
سال گذشته ،آرمیتا که از نخبههای دانشگاه تهران به حساب میآمد،
بــرای عمل بینی زیر تیغ جراحی رفت و با جســدی بیجان بیرون آمد.
ماجرای آرمیتا ،ســال گذشته ســر و صدای زیادی به پا کرده بود .مادر او
چنین روایت میکند« :وقتی علت فوت آرمیتا را از پزشکش پرسیدم دکتر
بیهوشی که در کنار ما بود فریاد زد که خانم یک لحظه بود ...قلبش ایستاد...
و این همه جواب دکتر جراح دخترم در توضیح مرگ او بود ».البته جواب

یکی از وکیلهای زن درباره پروندههای قصور پزشکی میگوید« :من چند سال پیش یکی،
دو مورد موکل برای قصور پزشکی قبول کردم اما آنقدر روال سخت بود که دیگر هیچوقت
چنین پروندهای قبول نمیکنم ».

پزشکی قانونی برای فوت آرمیتا ،مشکل قلبی بیمار بوده است .اما آنطور
که نزدیکان او روایت میکنند ،پیش از عمل از این دختر جوان تست قلب
گرفته نشده و تکنیســین برق نیز دیر باالی سرش رسیده است .همین
مسئله میتواند قصوری پزشکی باشد و مرگ او را نیز کوتاهی جراح رقم
زده باشد .البته خانواده او تمایلی به پیگیری این ماجرا و تمایلی به صحبت
بیشتر،ندارند.
J Jبازار بیمه و وکالت در کنار ماجراهای قصور پزشکی
صدایی کلفت و مردانه ،از پشت خط سالم خشکی میگوید .نام برادرش
را که میشنود ،صدایش اندکی میلرزد و به فاصله چند لحظه ،خشنتر از
قبل میشود« :ما هیچ صحبتی نمیکنیم ».برادر او حدود دو سال پیش،
در یکی از بیمارستانهای مرکز پایتخت فوت کرده است« .مادر ما آنقدر
گریه کرده که چشمهایش دیگر اشک ندارد و میخواهد در تنهایی خودش
باشد .نمیخواهد سر و صدایی بلند کند ».عزیزی که این خانواده از دست
داده است ،به طور مادرزاد دچار بیماری روانی اسکیزوفرنی بوده است .پسر
جوان خانواده ،تشنج میکند .او را به بیمارستان منتقل میکنند اما در آنجا
با بیتوجهی و رسیدگی نکردن پرسنل ،آرامبخشی نیز به او تزریق نمیشود
و کار بیمار به جایی میکشد که از پنجره ،خودش را به پایین پرتاب و فوت
میکند .در پرونده دادگاهی او در نهایت قصور پزشکی تشخیص داده شده
و حکم دیه کامل برای او تعلق گرفته است .مرد میانسال که داغ در لحن
صدایش هنوز جریان دارد و اجازه صحبت با مادرش را نمیدهد ،میگوید:
«حرفهای ما شــنیده بشود که چه بشــود؟ آن شخصی که باعث مرگ
برادرم شد ،دکترای پزشکی داشت .دکتر بود .آن شخصی هم که وکیل ما
بود ،دکتر بود .دکترای حقوق داشت .هیچکدامشان بدون دریافت پول هیچ
کاری نکردند .كار از ریشه خراب است .همهچیز پول شده است».
بهجز وکیالن شناختهشده که در کنار سایر پروندههایشان ،به پروندههای
قصور پزشــکی نیز رسیدگی میکنند ،بررسیهای میدانی نشان میدهد
در کنار خطاهای پزشــکی ،بازاری جذاب شکل گرفته است .بازاری برای
وکیالنی نوپا که از پروندههای مرگ ســازمان نظام پزشکی ،پول به دست
میآورند .محل کار مشخصی ندارند ،اکثرا جوانهایی هستند که بهتازگی
پرونده وکالتشــان را دریافت کردهاند و در گورستانها به دنبال مشتری
میگردند .آنها علت فوت را از خانوادههایی که مشغول دفن عزیزانشاناند،
جویا میشــوند و اگر به نظرشان مشکوک بیاید ،از خانوادهها میخواهند
پیگیری پرونده پزشکی فرد درگذشته را به آنها واگذار کنند .در اکثر موارد
نیز موفق میشوند اثبات کنند فوت به علت خطای پزشکی صورت گرفته و

در پایان کار ،بخشی از دیه را دریافت میکنند .گاهی نیز درون بیمارستانها
آشناهایی دارند که گزارش موردهای مشکوک را از آنها دریافت میکنند.
بیمه و رؤسای بیمارستانها ،دشمن اصلی این وکال هستند.
چند ســال پیش بیمه ایران با بحرانی برای پرداخت دیههای پزشکی
مواجه شده بود .خبر این ماجرا هیچوقت به صورت رسمی منتشر نشد و
افراد درگیر در این فضا ،از آن خبر داشتند .برای بررسی همین مسئله ،در
تمام بخشهای مربوط و غیرمربوط بیمه ایران به صورت حضوری و تلفنی
جستوجو شد ،اما مسئوالن بیمه در سمتهای مختلف ،کارمندانی بودند
که تمام روزشان شبیه به رخوت ظهرگاهی بود و تمایلی بهجز پاسکاری در
واحدهای مختلف برای پاسخگویی نداشتند .خود بیمه نیز چنین اطالعاتی
را منتشر نکرده است.
یکی از وکالی جوان میگوید« :قصور پزشــکی در انتها اثبات هم که
بشود و حتی قتل غیرعمد باشد ،برای پزشک مسئلهای به حساب نمیآید.
بیمه هزینهاش را پرداخت ميکند و خود پزشک مبلغی حدود  ۴۰۰هزار
تومان باید بدهد».
محمدامین قانعی راد درباره جبران قصور پزشــکی با بیمه میگوید:
«وقتی پزشکی به صنعت تبدیل شد ،بیمه هم نیاز دارد .پزشکی به شغلی
صرف تبدیل شــده که با ریسکهایی همراه است .سازمان بیمه نیز پول
میگیرد و به ازای میزان ریسک ،پولی میدهد .اینکه کل راهحل قضایی در
بیمهها و پرداخت دیه دنبال شود ،به همان بحثی میرسد که از آن با عنوان
کاالیی شــدن جان انسان صحبت میشود .همین میشود که پزشکان با
غرور و نخوتی میگویند چه اهمیتی دارد؟ دیهاش را میدهیم .اگر بخواهیم
همین ساز و کارهای صنعت بیمه مشکل روابط بین پزشک و بیمار را حل
کند و جای اخالق را بگیرد ،همین وضعیت امروز رقم میخورد».
زنی  ۳۷ساله که بیشتر از ده سال در صنعت بیمه پزشکی سابقه کار
دارد و حاال در بیمه صنعت نفت مشغول است ،میگوید« :من بیش از اندازه
با پروندههای قصور پزشکی برخورد میکنم .آنقدر عدد آنها زیاد است که
آماری از آن ارائه نمیدهند .مادر خود من به خاطر قصور پزشک ،بیناییاش
را از دســت داد .حاال چهکسی میخواهد چشــمهای او را برگرداند؟ اگر
آمار واقعی را بدهند ،شــاید به  ۵۰درصد میزان آســیبها و مرگها نیز
برســد ».او دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت است و از پایاننامه یکی
از دوســتهایش چنین روایت میکند« :موضوعش خطای پزشکی بود.
بیمارســتانی در ورامین را زیرورو کرد ،در قالبهای مختلف ،بههیچوجه
نتوانســت اطالعاتی از وضعیت خطای پزشکی در همان یک بیمارستان
برای مطالعه موردی به دست آورد .همه مخفی میکردند».

۴۰.۹

درصد
از پروندههای قصور
پزشکی در پزشکی
قانونی سال  ۹۴به
محکومیتپزشک
منجر شده است

۹۴۳

پرونده
در خصوص مسائل
زنان و زایمان تشکیل
شدهکهبیشترین
پروندههای شکایت از
پزشکان بوده است

مقایسه سرانه پزشک در ایران با سایر کشورها ۲۰۱۴-۲۰۰۷ -

کشورهایی با درآمد پایین
افغانستان
عراق
هند
پاکستان
کشورهایی با درآمد کمتر از متوسط
ایران
شیلی
مالزی
ویتنام
کشورهایی با درآمد متوسط
سوریه
جهان
ترکیه
کشورهایی با درآمد باالتر از متوسط
برزیل
چین
کانادا
کره
مکزیک
ژاپن
ترکمنستان
عمان
آمریکا
عربستان
اردن
ارمنستان
انگلستان
مصر
فنالند
هلند
کشورهایی با درآمد باال
فرانسه
لبنان
استرالیا
آذربایجان
دانمارک
قزاقستان
ایتالیا
آلمان
سوئد
سوئیس
نروژ
کوبا
قطر
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گزارشگــر

گزارش میدانی آیندهنگر از استارتآپی که به تازگی سر و صدا کرده است

اسنپ در فراز و نشیب رقابت با آژانسیها
راضیه علیپور
خبرنگار

۶۰

میلیارد دالر
ارزش شرکت اوبر،
باارزشترین شرکت
خصوصیدنیا

از هر 100
استارتآپ 90تا
از آنها شکست
میخورند ،و از
 10تای باقیمانده
فقط شاید یکی از
آنهابهموفقیت
استارتآپهای
معروفیمثل
آمازون و فیسبوک
و گوگل برسد

74

اکثرشــان جوان هســتند و امروزی .برخالف دیگر محیطهای
کاری ،لباس فرم و اداری به تنشان نیست و هرکس لباسهای مورد
عالقه خودش را پوشــیده اســت .دم در ورودی پسرهایی که سن
بزرگترینشان از  30تجاوز نمیکند ،با برگههایی در دست مدام در
تکاپو هســتند و با هم گپوگفت ميکنند .تعدادی دیگر که لزوما
مقنعه فرم به سر ندارند ،با هدستهایی روی گوش ،پشت سیستم
نشســتهاند و در حال تایپ کردن هستند .اتاق کوچکی است که با
دیوارهای کاذب از هم جدا شده است و با این حال ،دیوارها نمیگذارد
که جوانان از هم بیخبر باشــند .عدهای در قســمت فنی مشغول
به فعالیت هســتند و عدهای به نام پشــتیبان تمام حواسشان را به
مانیتورهای کامپیوتر روبهرویشان دادهاند .اینجا همهچیز آنالین است
و سریع پیش ميرود .اینجا یک نوع آژانس است از نوع آنالینش .اما
مثل آژانسها ،عدهای منتظر تماس مسافر ننشستهاند و رانندهای آنجا
دیده نمیشود .اینجا «اسنپ» است که در طبقه چهارم ساختمانی
واقع شده است ،ساختمانی که جنس فعالیت واحدهای دیگرش هم
مثل اسنپ است.
صدای خنده جوانان از پشت دیوارهای کاذب به گوش ميرسد و
مدیرشان ميگوید انرژی همین افراد است که برای کار به آنها انگیزه
ميدهد .اصال شاید همین انرژی ،یکی از ویژگیهای محیطی باشد
که كســبوكار نوینی در آن راهاندازی شده است و همه نه با اجبار
اداری و از سر وظیفه ،که از سر دلسوزی تمام تالش خود را برای سرپا
نگه داشتن كسبوكارشان ميکنند .كسبوكاری که شاید در ابتدا
چند جوان دور هم جمع شدهاند و با ایدههای نوین آن را شکل دادهاند
و حاال ،این چند جوان به چندده جوان تبدیل شدهاند و همه دست به
دست هم دادهاند تا خودشان را به جایی برسانند .احتماال این جوانان
واژه «استارتآپ » را برای نوع کاری که سرپا کردهاند ،بپسندند.
طبق تعاریف موجود ،استارتآپ كسبوكاری است که قسمتی
از آن مبتنی بر فناوری است .هر كسبوكار که بر پایه فناوری است،
لزوما استارتآپ نیست ،ولی همه اســتارتآپها به طرزی از وب،
رتبه

نام کشور

تآپها
تعداد استار 

1

امريكا

8104

2

هند

2820

3

اندونزی

1140

4

بریتانیا

1066

34

ایران

34

قطر و کره جنوبی

1
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موبایل ،اینترنت و تکنولوژیهای جدید اســتفاده میکنند تا رشد
باالیی داشته باشند و به تعداد کاربران باالیی برسند.
شاید تصور درآمد باالیی که راهاندازی یک استارتآپ ميتواند در
پی داشته باشد ،هرکس را به این فکر بیندازد که «من چرا استارتآپ
راه نیندازم؟» ریســک شروع کردن چنین فعالیتی تا حدی باالست
و هیچ تضمینی وجود ندارد که بگوید قطعــا فرد در این راه موفق
تآپ 90تا شکست
ميشود .آمار جهانی میگوید که از هر  100استار 
میخورند ،و از 10تای باقیمانده فقط شاید یکی از آنها به موفقیت
استارتآپهای معروفی مثل آمازون و فیسبوک و گوگل برسد .اکثر
استارتآپها هیچوقت نمیتوانند مشتریان زیادی را جذب کنند.
علتهای مختلفی میتواند باعث به زمین خوردن یک کسبوکار
تازه شــود و توافق مدیران این کســبوکارها ،پرفرازونشیب بودن
مسیری اســت که باید طی شود .بررســیهای جهانی درباره علل
تآپها 10 ،عامل را به عنوان اصلیترین دالیل مطرح
شکست استار 
ميکنند .نبود نیاز بازار به عنوان مهمترین دلیل شکست كسبوكارها
بوكار
معرفی شــده اســت ،به طوری که  42درصد از  101كســ 
بررسیشده ،به همین دلیل شکســت خوردهاند .این مسئله نشان
میدهد که شناسایی بازار نیاز مردم در درجه اول اولویت قرار دارد و
اینکه صرفا كسبوكاری راهاندازی شود ،بدون اینکه نیاز واقعی مردم
باشد ،به دلیل عدم استقبال کاربران به شکست منتهی خواهد شد.
کمبود نقدینگی دلیل شکست  29درصد از این كسبوكارها و
همچنین نداشتن تیم مناســب و درست عامل شکست  23درصد
از آنها مطرح شدهاست؛ شاید به همین دلیل است که گزینشهای
زیادی روی کسانی که میخواهند وارد چنین تیمهایي شوند انجام
ميشود و بسیاری از افراد داوطلب ،بدون دانستن دلیل در گزینش
يشوند.
رد م 
 J Jوضع استارتآپها در کشورهای مختلف چگونه
است؟
ایران نسبت به بســیاری از کشورهای توسعهیافته ،در راهاندازی
استارتآپهای نوین نوپا حساب ميشود؛ حتی عدهای معتقدند ایران
استارتآپ به معنای واقعی ندارد و اکثر ایدههایی که پیاده کرده ،قبال
در دیگر کشورها اجرا شده است.
امريكا با داشتن تعداد حدودا  8104استارتآپ ،به عنوان کشور
دارای بیشترین کســبوکار نوین شناخته شده و پس از آن هند و
اندونزی قرار دارند .ایران با داشتن  34استارتآپ در رده  58جدول
قرار دارد .البته بســیاری از کشورها مانند قطر و کره جنوبی تنها 1
استارتآپ دارند که وضعیت ایران نسبت به چنین کشورهایی چندان
هم بد به نظر نمی رسد.

مهمترین مزیت اسنپ این است که موقعیت دقیق کاربر راننده و مسافر در بازههای زمانی  10ثانیه
یک بار دریافت ميشود که این ویژگی در سیستمهای آفالین وجود ندارد .بدین ترتیب ميتوان
گفت این سیستم نسبت به سیستمهای آفالین گاه امنیت بیشتری دارد.

دیجی کاال ،نتبرگ ،بامیلو ،شیپور ،آپارات ،دیوار ،بازار و ...نامهایی
بسایت هفت هنامه اکونومیست،
آشنا برای ایرانیان است .سال  93و 
برترین اســتارتآپهای جهانی را در  50کشــور دنیا از نظر ارزش
دالری بررسی کرد .گوگل با ارزش  410میلیارد دالر در صدر جهان
قرار داشــت .در این ردهبندی همچنین مشــخص شده که حداقل
 30کشور جهان ،یک استارتآپ با ارزش یک میلیارد دالری دارند.
اکونومیســت دیجیکاال ،آپارات و کافهبازار را نیز براساس «گزارش
استارتآپ جهانی» سه شرکت اینترنتی بزرگ و برتر ایران معرفی
کرد که بهجز این ردهبنــدی ،فعال اطالعات دیگری از ارزش دالری
استارتآپهای ایرانی و رتبهبندی آنها در دست نیست.
به گفته سعید محمدی ،یکی از بنیانگذاران فروشگاه اینترنتی
دیجــیکاال ،در حال حاضر تعداد فروش روزانــه دیجیکاال 2000
سفارش با متوسط 600هزار تومان است .یعنی یک ميليارد و 200
ميليون تومان فروش در روز.
مطالعات استنفورد نشــان میدهد که استارتآپها بزرگترین
ایجادکننده مشاغل هســتند .تحقیق دیگری نشان میدهد که در
میان ذینفعان این برنامهها 72 ،درصد از شغلها توسط شرکتهای
موجود و  10درصد توسط استارتآپها ایجاد شدهاند .یعنی توسط
پها  10درصد شغل ایجاد ميشود .البته این شغلها زمانی
تآ 
استار 
ایجاد ميشوند که اســتارتآپهای بهوجودآمده ،شب بعد ناپدید
نشــوند .یعنی استارتآپها باید بادوام باشند تا بتوانند اشتغالزایی
کنند .وقتی یک گروه استارتآپ به سن پنج سالگی میرسد ،سطح
اشتغال این گروه  80درصد زمانی است که در آغاز کار بود .مثال در
ســال  ،2000استارتآپ سه میلیون و  99هزار و  639شغل ایجاد
کرد .در سال  ،2005کل اشتغالشان دو میلیون و  412هزار بود؛ یعنی
حدود  78درصد از رقمی که در آغاز کار بوده است .با تمام این اوصاف
ميتوان استارتآپها را در اشتغالزایی موثر دانست.
J Jچهکسی پیروز میدان است؛ اسنپ یا آژانس؟
اســنپ ،یکی از همین اســتارتآپهایی اســت که از سال 93
فعالیتش را شــروع کرده و روانه گوشــیهای هوشمند شده است.
نرمافزاری که عدهای باز هم آن را کامال ابتکاری ندانسته و نسخهای از
نرمافزار «اوبر» دانستهاند .البته مدیرش ،ادعایی درباره نوین بودن این
ایده ندارد و معتقد است ميتوان از برنامههای دیگر الگوبرداری کرد
و آن را با فرهنگ بومی تطبیق داد« .یک کلیک تا مقصد» شعاری
است که صاحبان این نرمافزار برای آن برگزیدهاند تا ماهیت سریع و
آســان آن را برای کاربرانشان به نمایش بگذارند .در اسنپ همهچیز
آنالین است و گوشی هوشمند یکی از لوازم مورد نیاز کار؛ به طوری
که رانندگان عالوه بر خودروی مناســب و دیگر شروط ،باید گوشی
هوشمند مناسبی نیز داشته باشند.
ماهیت این برنامه بدین صورت اســت که محل مسافر را از روی
نقشه ردیابی ميشود و سپس مسافر مقصد خود را تعیین میکند .در
گام اول هزینه جابهجایی برای او مشخص ميشود و پس از درخواست
اســنپ توسط مسافر ،نزدیکترین رانندگان به آن محل روی نقشه
نشان داده ميشوند .وقتی مسافری درخواست تاکسی ميکند ،گوشی
رانندگان نزدیک آن محل آالرمی به نشانه درخواست تاکسی ميدهد
و سپس یکی از رانندگان درخواست را ميپذیرد و برای جابهجایی
با مسافر تماس ميگیرد .سپس نام راننده ،نوع و شماره پالک خودرو
برای مسافر نمایش داده ميشود تا شناسایی ماشین راحتتر صورت

 10دلیل مهم شکست استارتآپها ،بر پایه تحلیل 101استارتآپ مدرن
نبود نیاز بازار
کمبود نقدینگب
تیم نامناست
نداشتن توان رقابت
مسائل مالب
تولید ضعیف
نداشتن مدل تجارت
بازاریابی ضعیف
کمتوجهی به مشتریان
45

40

35

30

25

20

15

گیرد .راننده حتی ميتواند در منزل خود نشسته باشد و با درخواست
اسنپ توسط مسافر ،به سمت او روانه شود .از جمله مزیتهای این
استارتآپ که در سایتشان ذکر شــده است ،ميتوان به پرداخت
آنالین هزینه حمل و نقل ،برآورد هزینه حمل و نقل پیش از ســوار
شدن ،روشن کردن کولر در تمامی خودروها و نمایش زنده خودروها
روی نقشه اشاره کرد .به طوری که مسافر ميتواند ببیند خودرویی که
قرار است دنبال او بیاید ،در حال حاضر کجای مسیر است.
شــهرام شاهکار ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسنپ است که
خبرنگار «آیندهنگر» به گفتوگو با او نشسته است .او هم مانند سایر
همکارانش سن زیادی ندارد و چند سال پيش به ایران بازگشته است.
با شور و حرارت صحبت ميکند و امید به آینده در لحن حرف زدنش
نمایان است .از فراز و نشیبی که اسنپ طی کرد تا به اینجا برسد و از
تغییر نامش صحبت ميکند.
«حدود دو ســال پیش با تیم چهار نفرهای کار را آغاز کردیم .در
ابتدا نام نرمافزار “تاکسییاب” بود که در خرداد  94به “اسنپ” تغییر
نام داد .دلیل تغییر نام این بود که سرویس را محدود به تاکسی نکنیم،
چون این قابلیت را دارد که سرویسهای دیگری مانند سرویسهای
لوکس ،پیک موتوری و ...را پوشش دهد.
ایده اسنپ ایده جدیدی نیست؛ مانند سایر كسبوكارهایی که در
ایران با کمی تاخیر شروع به فعالیت ميکند .اوبر معروفترین برنامه
در زمینه حمل و نقل اســت که از سال  2009مشغول به کار شده
است و ما با الگوبرداری از این برنامه و تطبیق آن با نیازهای فرهنگ
ایرانی ،استارت کار را زدیم.
در ایران و بهخصوص شــهری مانند تهران کــه افراد هرروزه در
حال رفت و آمد هستند ،جای خالی چنین نرمافزاری بهشدت حس
ميشد .فراز نشــیب زیادی طی کردیم تا به نقطهای رسیدهایم که
هزاران کاربر از این برنامه استفاده ميکنند .اینجا همهچیز منعطف
است و همه در حال جنب و جوش هستند».
وقتی سؤال از میزان سرمایهگذاری اولیه شرکت ميشود ،شاهکار
کمی تعلل ميکند و در نهایت ميگویــد« :گروه اینترنتی ایرانیان
ســرمای هگذار  5كسبوكار آنالین مثل بامیلو و زودفود است .هزینه
و سرمایه جزو اطالعات محرمانه شرکت است که نباید گفته شود».
خبرنگار آیندهنگر توضیح ميدهد که علت پرسیدن چنین سؤالی

10

5

0

تولید تاریخ گذشته

۱۰۰

نفر
تعداد پرسنل
تماموقت در اسنپ

نبود نیاز بازار
مهمترین
دلیلشکست
كسبوكارها
معرفی شده
است ،به طوری
که  42درصد از
 101كسبوكار
بررسیشده ،به
همیندلیلشکست
خوردهاند
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۱۰

درصد
میزان اشتغالزایی
استارتآپها

به بازخورد
کاربرانمان اهمیت
زیادی دادهایم و
در حال حاضر به
مقیاسیرسیدهایم
که بخشی از
تصمیمگیریها
بر اساس بازخورد
کاربران که تعداد آن
بسیار زیاد است،
انجام ميشود
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این بوده که ببینیم این ســرمایه اولیه ،اکنون به چه میزان رسیده
است و استارتآپی مانند اسنپ توانسته چقدر درآمدزایی و همچنین
اشتغالزایی داشته باشد تا شاید دانســتن آن انگیزهای باشد برای
کســانی که ميخواهند قدم در این راه پرفراز و نشیب بگذارند .اما
شاهکار همچنان حرفی از عدد و رقم به میان نمیآورد و به موضوع
پرســنل مشغول به کار در آنجا ميپردازد« :حدود  100نفر پرسنل
تماموقت داریم و اشتغالزایی مستقیم اسنپ شاید در مقیاس چندین
هزار باشد که اسنپ یا منبع اصلی درآمدشان است و یا کمکدرآمد و
به عنوان شغل چندم آنها حساب ميشود .البته هیچیک از رانندگان
در اســنپ استخدام نمیشوند و هیچ شــرکتی حاضر به استخدام
چندین هزار راننده نیست .شرکت اوبر از سال  2009تاکنون با ارزش
 60میلیارد دالر باارزشترین شرکت خصوصی دنیاست؛ این شرکت
یک نفر را اســتخدام نکرده و یک وسیله حمل و نقل آن متعلق به
ب وکار مبتنی بر پلتفرم است و ما هم همین نوع
خودش نیست .کس 
را دنبال میکنیم».
«اســنپ گزینه سومی است برای کســانی که نمیخواهند به
صورت تماموقت راننده باشــند ».یافتهها نشان ميدهد تعدادی از
رانندگان از آژانس خود بیرون آمدهاند و در اســنپ مشغول به کار
شــدهاند و تعدادی دیگر هم راننده سرویس مدرسه بودهاند و حاال
اسنپ را به جای قبلی ترجیح دادهاند .شاهکار ميگوید« :باید دلیل
این را که رانندگان اســنپ را ترجیح دادهاند ،از خودشان پرسیده
شــود .اما چیزی که ســرویس را جذاب کرده این اســت که اکثر
کاربران راننده شغلشان رانندگی نیست و رانندگی شغل دوم یا سوم
آنهاســت و تعدادی از رانندگان دانشجو هستند؛ بدین صورت که
روزها را در دانشگاه سپری ميکنند و سپس برای درآمدزایی ،اینجا
فعالیت ميکنند .کســانی که دنبال مسافر هستند اگر از سیستم
هوشمند اســتفاده نکنند باید به روش سنتی در خیابان به دنبال
مســافر باشند که خیابانهای به این شــلوغی و ترافیک تهران را
شلوغتر و بینظم ميکند .صدای بوق تاکسیهای به دنبال مسافر
همواره در خیابانهای شهر به گوش ميرسد و بعضا رقابت رانندگان
برای سبقت گرفتن از دیگری و زودتر سوار کردن مسافر به چشم
ميخورد .با سیستم هوشمند دیگر نیاز نیست رانندگان در شهر به
دنبال مسافر باشــند و به محض اطالع از نزدیکترین درخواست
مســافر ،ميتوانند آن را قبول کنند .یکی دیگر از مزایای اســنپ
این اســت که راننده پس از رساندن مسافر به مقصد ،نیاز نیست
مجددا به آژانس برگردد و منتظر مسافر دیگری بماند .او ميتواند
همانجایی که مسافر را پیاده کرده است منتظر درخواست بعدی در
نزدیکترین محل باشد به طوری که مقصد مسافر قبلی ،مبدأ مسافر
جدید خواهد بود .اوبر مطالعات علمی در این زمینه انجام داده که
نشان داده است راهاندازی چنین برنامهاي توانسته در کاهش ترافیک
و آلودگی موثر باشد ،اوبر شرکت بزرگی با چندین سال سابقه فعالیت
اســت و هنوز جا دارد که ما بخواهیم به آن مرحله برسیم .البته ما
هیچوقت نمیخواهیم یک كسبوكار جهانی را کپی کنیم .مزیت
اسنپ این است که نرمافزار بومی نوشته شده و توانستهایم با داشتن
دانش نسبت به فرهنگ بومی ،نیازهای کاربران ایرانی را شناسایی
کنیم.
مزیت دیگر اسنپ نسبت به سیستمهای آفالین ،امکان امتیازدهی
به سفر است؛ چنانچه فرد ميتواند از یک تا پنج ستاره به راننده امتیاز
دهد و باید علل امتیاز پایین را نیز ذکر کند که گزینههایی همچون
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رفتار نامناسب و رانندگی بد ميتواند انتخاب شود .تیم کنترل کیفی
مدام امتیازها را بررســی ميکند و بعضا رانندگانی را که امتیازهای
پایینی به دســت آوردهاند غیرفعال دائم ميکند و برخی دیگر را تا
زمان مراجعه حضوری و دادن تعهد غیرفعال میکند .مزیت دیگر آن
که شاید به مراتب مهمترین مزیت اسنپ باشد این است که موقعیت
دقیق کاربر راننده و مسافر در بازههای زمانی  10ثانیه یک بار دریافت
ميشود که این ویژگی در سیســتمهای آفالین وجود ندارد .بدین
ترتیب ميتوان گفت این سیستم نسبت به سیستمهای آفالین گاه
امنیت بیشتری دارد».
البته کاربران راننده اسنپ هم شرایطی برای وارد شدن به سیستم
باید داشته باشند .خودروهای آنها در ابتدای کار بازدید فنی میشود.
«حداقل  50درصد از داوطلبان برای کاربر راننده شدن در اسنپ ،به
دالیل مختلف پذیریش نمیشوند .یک بخش به دالیل سختافزاری
برمیگردد ،مثل اینکه فرد گوشی هوشمند مناسبی ندارد و یا طی
بازرسیهای فنی و ظاهری مشخص ميشود که خودروی او ایمن
نيست .دالیل دیگر به خود فرد داوطلب مربوط ميشود؛ ابتدا با فرد
مصاحبه شخصیتی ميشود و سپس آموزش یکساعتهای ميبیند
کــه فرد آموزشدهنده در این جلســه صالحیت فرد را تايید یا رد
ميکند .تمامی مدارک نیز شامل کارت ملی ،گواهینامه ،بیمهنامه
و معاینه فنی از کاربر راننده گرفته و احراز هویت ميشــود .اگر فرد
تمام این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارد ميتواند به سیستم
اضافه شود».
بعضا درباره اسنپ چنین گفته ميشود که این برنامه در ابتدای
کار نتوانســته به موفقیت دســت یابد و تا مرز ســقوط پیش رفته
است .شــاهکار این را نقطهضعف اســنپ نمیداند .او ميگوید که
تمام اســتارتآپها ممکن است شکست بخورند و از اشتباهاتشان
درس بگيرند و سپس در مسیر درستتری گام بردارند« .فکر نکنم
در هيچجاي دنيا ،کســبوکار آنالینی از صفر تا  100را بدون نقص
طی کرده باشــد .ما در ابتدای مسیر به بازخورد کاربرانمان اهمیت
زیادی دادهایم و در حال حاضر به مقیاســی رسیدهایم که بخشی از
تصمیمگیریها بر اســاس بازخورد کاربران که تعداد آن بسیار زیاد
است ،انجام ميشود».
«امنیت اسنپ اگر بیشتر از ســرویسهای آفالین مانند آژانس
نباشد ،کمتر از آن نیست».
دو مورد از عوامل شکســت اســتارتآپها «نبود نیــاز بازار» و
«نداشتن تیم مناسب» ذکر شد .شاهکار در صحبتهایش به این دو
مورد اشاره کرده است که تیم آنها با دقت و تیزبینی انتخاب ميشود
و از دیگر سو ،برای شهری مانند تهران که افراد آن هرروزه از سویی
به سوی دیگر شهر ميروند و به قول برخی مسافران «جابهجایی در
تهران خودش یک نوع سفر محسوب ميشود» ،این نرمافزار مورد نیاز
و استفاده است.
اما باید دید آیا اســنپ به تمام علل و دالیل شکست و پیروزی
اســتارتآپهای دنیا واقف است و با علم به آنها خودش را به پیش
ميبرد یا خیر .این امر تا چند ســال دیگر خودش را نمایان ميکند
چنانچــه بعضی اســتارتآپها در دورهای رونق را تجربه کردهاند و
سپس در سراشــیبی سقوط افتادهاند .زمان در چنین فعالیتهایی
حرف اول را ميزند و موفقیت و شکست را به تصویر خواهد کشید.
همچنین رقیب سرسخت دیگری به نام «آژانس» پیش روی اسنپ
قرار دارد که باید دید چهکسی پیروز میدان خواهد بود.

مسعود نیلی :بسیای از جوانهای ما برای همیشه فرصت داشتن شغل را از دست دادهاند .جوانهايي
که در ۲۴سالگی دنبال کار بودهاند و حاال در ۳۲سالگی هنوز بيكار هستند ،دیگر فرصت پیدا کردن
شغل هم ندارد .آنها کسانی هستند که بهترین دوران عمرشان را در جستوجوی کار بودهاند.

گزارش آماری آیندهنگر از نیروی کاری که دانشگاهها تولید میکنند

نسلبیکار
در یکی از گرمترین روزهای خردادماه،
ریحانه یاسینی
عابران بهسرعت از خیابان انقالب عبور
میکنند و بعضیها ســری به سمت
خبرنگار
ســردر دانشــگاه تهران میچرخانند.
ی از نــژاد اروپاییاش حکایت
مردی که موهای بلوند و چشــمهای آب 
میکند ،با دوربینی مقابل دانشگاه ایستاده و از تماشای دانشجویان به

وجد آمده است .دخترها و پسرهای جوان ،شنلهایی بلند و یکشکل
پوشیدهاند و سرگرم پوشــیدن کالههای منگولهدارشان هستند .کنار
هر کاله بلند مشکی ،منگولهای قرمزرنگ آویزان شده است .بعضیها
از دیدن دوستانشان در لباسهایی گشاد میخندند و بعضی نیز تمام
تالششان را به کار بستهاند تا سردر معروف دانشگاهشان ،در قاب عکسی
سلفی جا شود.

توزیع نسبی شاغالن ،بیکاری ،دانشآموختگان و دانشجویان با تحصیالت عالی کشور
رشته تحصیلی

سهم بیکاران

سهم شاغالن

سهم دانشجویان

سهم دانشآموختگان

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

علوم تربیتی

7.7

5.2

13.4

2.9

1.3

4.4

7.4

5.4

9.6

2.8

1.5

4.1

علوم انسانی و هنز

13.5

10.6

20.1

13.1

7.4

18.3

15.8

10.8

21.6

11.2

8.1

14.4

علوم اجتماعی ،بازرگانی و حقوق

28.5

29.7

25.8

28.9

24.0

33.3

27.2

26.6

27.9

30.8

26.1

35.4

علوم ،ریاضی و کامپیوتر

7.8

6.5

10.7

9.9

.6.3

13.2

9.6

7.6

11.9

8.1

5.5

10.8

مهندسی ،تولید و ساخت

25.8

32.9

9.9

32.7

49.1

18.0

23.4

33.7

11.6

35.1

49.0

21.2

کشاورزی و دامپزشکی

3.6

4.5

1.5

5.0

6.3

3.8

3.6

4.8

2.2

3.5

3.3

3.7

بهداشت و رفاه

5.7

2.8

12.2

3.4

1.5

5.1

5.8

2.7

9.5

3.9

2.1

5.7

خدمات

3.0

3.1

2.8

2.3

1.9

2.6

3.0

3.4

2.6

2.4

2.3

2.6

نامشخص و اظهارنشده

4.4

4.7

3.6

1.7

2.2

1.3

4.2

5.1

3.1

2.1

2.0

2.2
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۴۹.۱

درصد
میزان بیکاری
فارغالتحصیالنرشته
محیطزیست

پسر الغراندامی که
موهایش را بهدقت
آرایش کرده و کاله
فارغالتحصیلی
را از سر برداشته
است ،میگوید« :من
حتی لباسهای
تنم هم برای پدرم
است .از خودم
چیزی ندارم .اما
حاضرنیستم
هرکاری انجام
دهم».

صدای خندههای بلندشان تمام فضای پیادهروی مقابل دانشگاه را پر
کرده است .کالههایشان را روی سر میگذارند ،کنار هم میایستند و بعد
از چند عکس رسمی ،جیغ میکشند و خودشان هم همراه کالههایی
که از روی سر برداشته و به هوا انداختهاند ،باال میپرند .توریست اروپایی،
از آنها بیشتر به وجد آمد ه و پشت هم از بخشی از جشن فارغالتحصیلی
دانشجویان ،عکس میاندازد.
تمام آنها دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی هستند و در رشتههای
پژوهشگری اجتماعی ،برنامهریزی و رفاه اجتماعی ،انسانشناسی و علوم
ارتباطات اجتماعی درس خواندهاند .رشتههایی که با نرخ بیکاری ۱۹.۷
درصدی ،در دسته بیکارترین رشتهها جای میگیرد.
پســر الغراندامی کــه موهایــش را بهدقت آرایش کــرده و کاله
فارغالتحصیلی را از سر برداشته است ،میگوید« :من حتی لباسهای
تنم هم برای پدرم است .از خودم چیزی ندارم .اما حاضر نیستم هرکاری
انجام دهم».
هنگام صحبت ،دستهایش را به طرزی خاص تکان میدهد و تالش
میکنــد تا فرم بدنی و گفتاریاش خاص به نظر برســد .او در یکی از
روستاهای ایالم زندگی میکند و تبارش به قوم کرد میرسد .پدربزرگش
خان روستا بوده و اوضاع مالی خوبی دارند .چهار سال در رشته ارتباطات
تحصیل کرده و حاال میگوید« :دخترهای کالس از ما پســرها بیشتر
کار میکنند .یعنی آنها کار میکنند ولی ما نه .البته خبرنگار هستند
و من اصال حاضر نیستم خبرنگاری کنم .من بزرگ فکر میکنم ،باید
دکترا بگیرم و بعد از آن یکســره سردبیر شوم ».او برنامههای دیگری
هم در سرش چیده است و میخواهد در دور آینده مجلس ،کاندیداي
نمايندگي شهرش شود .البته بدون آنکه از کارهای پایهای شروع کند،
مسیر زندگیاش را آنطور ترسیم کرده که درس بخواند و از گذر مدرک
دکترا ،مقامهای باال را در اختیارش قرار دهند.
یکی از دخترهای همکالسی او که مدتی در خبرگزاری دانشجویان
ایران مشــغول به کار بوده است ،میگوید« :آمارها متناقضاند .بعضی
یگویند  ۱۱۰هزار دکترای بیکار وجود دارد ،بعضی هم  ۶۰هزار بیکار
م 
با مدرک دکترا را تایید میکنند .هرچه باشــد ،کامال نشــان میدهد
نمیتوانیم روی حساب مدرک دانشگاه صبر کنیم».
آنها درس جامعهشناســی ســازمانهای رســانهای و تاریخ تحول
ارتباطــات را با علی ربیعی گذراندهاند ،پیش از آنکه دولت یازدهم رأی
بیاورد و او به ســکانداری وزارت کار و رفاه اجتماعی منصوب شــود.
ربیعی که وارد چهارمین ســال دوری از دانشــگاه شده و هنوز هم در
سخنرانیهایش از کالسها و دانشــجوهایش خاطره میگوید ،درباره
آمار فارغالتحصیالن بیکار میگوید« :میزان بیکاری در فارغالتحصیالن
دانشگاهی  ۲برابر بیشتر از نرخ بیکاری در کل کشور است و این در حالی
است که میزان تطابق رشتههای دانشگاهی با جهتگیریهای استانی

جدول نرخ بيكاري در جمعيت  10ساله و بيشتر بر حسب مناطق
شهري و روستايي ()1394-1376
روستايي

شهري

كل

شرح

13.6

12.7

13.1

1376

11.7

13.1

12.5

1377

13.0

14.0

13.5

1378

13.4

14.9

14.3

1379

13.5

14.8

14.2

1380

10.9

14.3

12.8

1381

10.0

12.8

11.8

1382

6.8

12.3

10.3

1383

7.1

13.8

11.5

1384

7.1

13.4

11.3

1385

6.6

12.5

10.5

1386

7.2

12.0

10.4

1387

8.3

13.5

11.9

1388

9.1

15.3

13.5

1389

8.9

13.7

12.3

1390

8.2

13.8

12.1

1391

7.0

11.8

10.4

1392

7.9

11.6

10.6

1393

8.1

12.2

11.0

1394

تنها  ۱۰درصد است».
اما صریحترین اظهارنظــر را درباره وضعیت بیکاران دانشــگاهی،
عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشــور داشته است .او چند وقت پیش
نــه با زبان آمار بلکه با لحنی آمیخته به درددل و اعتراض مردم عادی،
گفته بود« :مردم امروز در خانه بیکارانی دارند؛ خود من سه بیکار فوق
لیسانس در خانه دارم».
دانشجویان سرخوش از پایان دوره کارشناسی در مطرحترین دانشگاه

کشش اشتغال رشد اقتصادی در برخی کشورهای منتخب
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کشور

ایرلند

ایسلند

آلمان

فرانسه

فنالند

کانادا

بلژیک

استرالیا

کشش اشتغال رشد اقتصادی

0.4

0.37

0.05

0.57

0.38

0.44

0.57

0.56

کشور

روسیه

امریکا

بریتانیا

سوئد

اسپانیا

نیوزيلند

هلند

ایتالیا

کشش اشتغال رشد اقتصادی

0.4

0.2

0.37

0.52

0.72

0.6

0.7

0.74

کشور

برزیل

مکزیک

هند

تایلند

فیلیپین

کره جنوبی

گکنگ
هن 

چین

کشش اشتغال رشد اقتصادی

0.68

0.67

0.36

0.38

0.69

0.17

0.68

0.14
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ربیعی :هماکنون  40درصد از بیکاران کشور دانشآموخته دانشگاهی هستند .با فارغالتحصیلی
حدود چهار میلیون دانشجو از دانشگاههای کشور ،تعداد فارغ التحصیالن بیکار در آینده افزایش
ییابد.
م 

سراســری کشور لباسهای فارغالتحصیلیشــان را عوض میکنند و
توریست اروپایی حسابی با آنها گرم گرفته است .بعضیهایشان بهتازگی
کنکور کارشناسی ارشد دادهاند و منتظر نتایج آن هستند .دختری که
در رشته پژوهشگری اجتماعی تحصیل کرده و برای مقطع ارشد نیز در
رشته جامعهشناسی کنکور داده است ،میگوید« :بدیاش این است که
اگر قبول نشویم و ادامه تحصیل ندهیم ،دیگر نمیدانیم باید چه کنیم.
برای ما که دانشجوی شهرستان هستیم ،این وضعیت سختتر است».
J Jچقدر فارغالتحصیل بیکار در کشور وجود دارد؟
«سال ما کنکور خیلی سخت بود .هرکسی نمیتوانست دانشگاه برود.
شما که پاسخنامه سفید هم بدهید ،قبول میشوید ».از میانههای دهه
 80به بعد ،همزمان با رشد قارچگونه دانشگاههای علمی-کاربردی و پیام
نور ،این جمله ترجیعبند توصیه جوانهای نسلهای پیش به کنکوریها
کمی دانشگاهها به حدی باال بوده
و دانشــجوهای هر سال شد .توسعه ّ
است که حسین توکلی ،مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ،به
داوطلبان کنکور سراسری امسال توصیه کرده بود نگران نباشند ،چرا که
همه آنها مجاز به انتخاب رشته خواهند شد.
توکلی میگوید« :تعداد  796هزار و  128نفر در آزمون سال گذشته
مجاز به انتخاب رشــته شــدند و حدود  37یا  38نفر مجاز نشدند .از
مجموع این تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته در سال گذشته نیز فقط
 574هزار و  317نفر انتخاب رشته کردند در حالی که ظرفیت پذیرش
 770هزار نفر بود .کل پذیرفتهشدگان نهایی رشتههای متمرکز آزمون
سال  94به تعداد  428هزار  475نفر بودند و بقیه ظرفیتها خالی ماند».
باال رفتن ظرفیت پذیرش دانشگاهها و میزان بیکاری ،طی سالهای
اخیر رابطهای مســتقیم با هم داشتهاند .هرقدر فارغالتحصیالن بیشتر
شدهاند ،میزان بیکاری نیز افزایش یافته است .براساس آمار مرکز آمار
ایران ،مبتنی بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1375نرخ
بیکاری دارندگان مدرک دانشگاهی تنها  3.9درصد بوده است .در سال
 1385این رقم به بیش از  21درصد و در ســال  1390به بیش از 20
درصد رسیده است.
یدهد
آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن سال  1390نشان م 
که در ایران حداقل  15.3درصد از نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی
نتوانسته بودند شغل مناسب خود را پیدا کنند و بیکار مانده بودند .حدود
 53درصد از شــاغالن ،مزد و حقوقبگیر دولــت و  26درصد مزد و
ق بگیر بخش خصوصی بودند ،حــدود  10.7درصد از نیروی کار
حقو 
دارای مدرک دانشگاهی به طور مستقل (خوداشتغالی) کار میکردند
و تنها  3.2درصد از آنها به عنوان کارفرما مشغول به فعالیت اقتصادی
بودند .در بعضی از رشــتهها (از جمله رشتههای کشاورزی) تنها 10.6
درصد دانشآموختگان در شغلهای مرتبط شاغل بودند .از میان شاغالن
مرتبط نیز سهم کمی سطح دانش ،مهارت و گرایششان با دانش ،مهارت
و گرایش مورد نیاز برای انجام شغل تطبیق داشت.
جدیدترین گزارش تفصیلی مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نیز
نشان میدهد  ۵.۸میلیون مدرک دانشگاهی تنها قابی روی دیوار شده
است .از بین  ۱۱میلیون و  ۳۹۲هزار و  ۲۲۷نفری که مدرک دانشگاهی
گرفت هاند ۴ ،میلیون و  ۵۴۴هزار و  ۷۷۵نفر شاغلاند و یک میلیون و ۳۴
هزار و  ۱۲۹نفر هم به دنبال کار میگردند ۵ .میلیون و  ۸۱۳هزار و ۳۲۲
نفر که دانشگاه رفته و مدرک هم دارند غیرفعالاند و هیچگونه تحرکی در
جریان کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی کشور ندارند .این تعداد ،برابر با
 ۵۱درصد از کل فارغالتحصیالن کشور میشود.

دانشآموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تفکیک گروه عمده رشته تحصیلی و جنس:
سال تحصیلی 1393-۱۳۹۲
گروه عمده رشته تحصیلی

مرد و زن

مرد

زن

کل

738260

413303

324975

پزشکی

32553

11811

20742

علوم انسانی

318365

149394

168971

علوم پایه

44245

14144

30101

فنی و مهندسی

260313

201743

58567

کشاورزی و دامپزشکی

38353

19125

19228

هنر

44431

77083

27348

ربیعی در روزهای ابتدایی امسال گفته بود« :هماکنون  40درصد از
بیکاران کشور دانشآموخته دانشگاهی هستند .با فارغالتحصیلی حدود
چهار میلیون دانشجو از دانشگاههای کشور ،تعداد فارغالتحصیالن بیکار
در آینده افزایش مییابد».
ربیعی البته ســال گذشته آماری هولناکتر از این میزان ارائه کرده
بود .او گفته بود  ۹۶درصد از فارغالتحصیالن ،فاقد هرگونه مهارتی جهت
اشتغال هســتند .به روایت او ،تنها مدرک  ۴درصد از فارغالتحصیالن
متناســب با نیازهای بازار کار است« :سال گذشــته  300هزار نفر از
طريق كاريابيها براي فعاليت معرفي شــدند كه  100هزار نفر از آنها
به دليل نداشــتن مهارت از فعاليت انصراف دادنــد .حدود  4درصد از
فارغالتحصيالن كشور متناسب با بازار كار تحصيالت كسب كردهاند».
طبق آمارهای موجود در فاصله ســالهای  ۸۳تا  ۹۱از مجموع ۲.۶
تا ۳.۵میلیون بیکار کشور ۱.۷ ،تا حدود ۲.۳میلیون نفر در سنین  ۱۵تا
 ۲۹سال قرار داشتهاند .به عبارت دیگر ،کشور در  ۸سال گذشته در اوج
تقاضای کارجویان برای کار قرار داشته و طبق گفته کارشناسان ،فشار
تقاضا برای ورود بــه بازار کار تا حداقل نیمه دهه  ۹۰نیز ادامه خواهد
یافت .در سالهای اخیر باالترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی  ۱۵تا
ي حدود  ۲۵درصد بوده است ،رقميکه دو برابر
 ۲۹سال بوده که رقم 
میزان بیکاری عمومياست .فاصله و شکاف نرخ بیکاری جوانان و نرخ
بیکاری عموميدر کشور حداقل  ۱۰درصد است که فاصله قابل توجهی
اســت .طبق آمار رسميو اظهار نظر مقاماتی مانند وزیر کار ،در حال
پیش
حاضر نیز ۶میلیون جویای کار در کشور وجود دارند و در سالهای ِ
رو ۷میلیون دیگر به این تعداد اضافه خواهند شد۴ .میلیون و۵۰۰هزار
نفر آنها را نیز فارغالتحصیالن دانشگاهی تشکیل میدهند .بهاینترتیب
پیشبینی میشود در صورت حل نشــدن بیکاری این دسته از جوانان
طی  ۲سال آینده ،یک ســونامي۵میلیون نفری از بیکاران مطلق در
کشور به راه افتد.
در چنین شــرایطی ،بعضی جوانها برای همیشه فرصت شاغل
بودن را از دســت دادهاند .در روزهای ابتدایی آخرین سال دوره اول
ریاستجمهوری حســن روحانی ،بحث بیکاران و انتقامی که آنها از
دولت خواهند گرفت ،داغ شده است .یک سال پیش ،محمد طبیبیان،
اقتصاددان برجسته کشور ،چنین روایتی در اتاق تهران ارائه داده بود:
«آمارهای رسمياقتصادی نشان میدهد ما در ازای درآمدهای نفتی
که خرج میکنیم ،شــغل ایجاد نمیکنیم .دکتر نیلی یکبار حرف
جالبی زد ،ایشــان گفت بسیای از جوانهای ما برای همیشه فرصت
داشــتن شغل را از دست دادهاند .جوانهايي که در ۲۴سالگی دنبال

۹۶

درصد
از فارغالتحصیالن
فاقد هرگونه مهارت
هستند

۵۱

درصد
از کل فارغالتحصیالن
کشوربیکارند

۱۱۰

هزار نفر
با مدرک دکترا بیکار
هستند
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گزارشگــر
کار بودهاند و حاال در ۳۲سالگی هنوز بيكار هستند ،دیگر فرصت پیدا
کردن شغل هم ندارند .آنها کسانی هستند که بهترین دوران عمرشان
را در جستوجوی کار بودهاند .گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد
بیشــترین نرخ بيكاری برای گروه جوانان  ۲۴تا  ۲۹سال است .این
بحران بزرگی است که جوانهاي ما کار ندارند و درجه کارآفرینی تا
این حد پایین است».

عبدالرضا رحمانی فضلی،
وزیر کشور ،نه به زبان آمار
بلکه با لحن مردم گلهمند
میگوید« :مردم امروز در
خانه بیکارانی دارند؛ خود
من سه بیکار فوق لیسانس
در خانه دارم».

۵.۸

میلیوننفر
فارغالتحصیل
دانشگاهی از نظر
اقتصادیغیرفعال
هستند

J Jبیکارترین رشتهها و مقاطع تحصیلی کدام هستند؟
دهنده این اســت که تمام هزینههایی که صرف

«آمارها نشــان
توسعه و رفاهی منجر نشد ،بلکه با

توســعه دانشگاهها شد نهتنها به

عرضه نیروی کار انتظارات فارغالتحصیالن را باال

مکانیسمهای غلط
برد و سبب بیکاری آنها شد .سیاستهای غلط از قدیم وجود داشته اما
اندازه چند دهه به این روند اشتباه سرعت داده شد.
در دولت قبلی به 
ما باید از دانشگاه ،دانشجو و مدرک تحصیلی تعریف دقیقی ارائه دهیم
و مرزبندیهای جدی داشته باشیم .مراکزی آموزشی مانند علمی-
کاربردی نباید دانشگاه محسوب شوند و بهجای آموزش مهارتهای
توسعه دانشگاه باید

کاربردی فنی و حرفهای آدمهای نظری بسازند.
قاعدهمند باشد و اصول سختگیرانهای به تبعیت از تقاضای بازار کار
رعایت شود ».مهدی منتظرقائم ،مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه تهران ،چنین تحلیلی از وضعیت بیکاری دانشگاهیان دارد.
او رشد قارچگونه مراکز علمی-کاربردی و دانشگاههای پیام نور را كه
توقع جوانها را از مدرک تحصیلیشان باال میبرد ،یکی از اصلیترین
مســائل بازار کار میداند .منتظرقائم ،خود استاد رشتهای است که
فارغالتحصیالن آن اوضاع بهتری در بازار کار دارند.
جدیدترین آمارهای ارائهشــده از ســوی وزارتکار درباره اوضاع
بیکاری در رشــتههای مختلف تحصیلی نشان میدهد که در برخی
از رشتهها مانند علوم رفتاری و اجتماعی با نرخ بیکاری  ۱۹.۷درصد،
بازرگانی و امور اداری با  ۱۹.۵درصد ،حقوق  ۲۱.۸درصد ،علو م زیستی
 ۲۲درصد ،علوم طبیعی  ۲۲.۴درصد ،کامپیوتر  ۳۹.۹درصد ،صنعت
و فرآوری  ۳۲درصد ،معماری و ســاختمان  ۲۵.۹درصد ،کشاورزی،
جنگلداری و شــیالت با  ۲۲درصد و محیط زیست با  ۴۹.۱درصد،
باالترین میزان بیکاری فارغالتحصیالن وجود دارد.
همچنیــن در برخی رشــتهها مانند تربیتمعلم بــا  ۸درصد،
روزنام هنگاری  ۸.۸درصد ،بهداشــت  ۷.۹درصد ،خدمات امنیتی ۸.۴
درصد و خدمات حمل و نقل با  ۱۰.۸درصد اوضاع بهتری برای اشتغال

درصد  بیکاری فارغالتحصیالن در کشورهای منتخب منطقه  OECDدر سال2013
%19.4

%14.9

یونان

اسپانیا

%7.7

ترکیه

%7.0

ایتالیا

%6.7

ایرلند

%5.3

فرانسه

%4.8

کانادا

%4.1

امریکا

%3.2

%2.9

%2.4

%1.8
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ژاپن

کره شمالی
آلمان
نروژ

و جستوجو برای کار وجود دارد.
نرخ عمومی بیکاری زنان و مردان فارغالتحصیل دانشگاهی کشور
هماکنــون  ۱۸.۵درصد بوده ،در عین حال نــرخ بیکاری مردان ۱۳
درصد و این نرخ در مورد زنان درسخوانده  ۶۵.۵درصد اســت .نکته
اینکه تعداد زنان درسخوانده در جستوجوی شغل در حال حاضر از
تعداد مردان درسخوانده در جستوجوی شغل بیشتر است.
هماکنون  ۵.۸میلیون نفر فارغالتحصیل دانشگاهی معادل ۵۱.۰۲
درصد غیرفعالاند و هیچ نقشی در بازار کار کشور ندارند ۴.۵ ،میلیون
نفر معادل  ۳۹.۹درصد شاغل و  ۱.۰۳میلیون نفر معادل  ۹.۱درصد
نیز بیکار هستند .محیط زیست با  ۴۹.۱درصد باالترین درصد بیکاری
را در کنار رشته علوم کامپیوتر با  ۳۹.۹درصد و رشته صنعت و فرآوری
با  ۳۲درصد دارا است .کمترین نرخ بیکاری مربوط به رشته بهداشت
با  ۷.۹درصد است.
از مجموع فارغالتحصیالن کشور  ۵۳.۴درصد مرد هستند که از این
میزان ۶۱.۶ ،درصد فعال ( ۸۷درصد شاغل و  ۱۳درصد بیکار) و ۳۸.۴
درصد نیز غیرفعال هســتند .زنان  ۴۶.۶درصد کل فارغالتحصیالن
کشور را تشکیل میدهند که از این میزان  ۳۴.۵درصد فعال (۷۰.۱
درصد شاغل و  ۲۹.۹درصد بیکار) و  ۶۵.۵درصد غیرفعال اقتصادی
هستند.
بر اســاس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،ایران از نظر جذب
دانش ،اشاعه دانش ،خالقیت و نوآوری در میان  145کشور جهان به
ترتیب رتبههای  127 ،138 ،125و  120را دارد .این عقبماندگیها
باعث شده اســت که بهرهوری نیروی کار در سطح نازل باقی بماند.
بررسی نماگرهای بینالمللی نشان میدهد که ایران از نظر بهرهوری
نیروی کار در میان  148کشور جهان رتبه  130را دارد .قرار گرفتن
کشور در رتبه  130از نظر بهرهوری نیروی کار حکایت از این دارد که
آموزش عالی در ایران از اثربخشی و ثمربخشی الزم برخوردار نیست.
جواد هروی که سال گذشته ریاست کمیته آموزش عالی مجلس
را برعهده داشت ،چنین از وضعیت بیکاری مقاطع مختلف تحصیلی
روایــت کرده بود 22« :درصــد از بیکاری فارغالتحصیالن مربوط به
دورههای کاردانی است و  67درصد مربوط به دوره کارشناسی است و
این موضوع یعنی زنگ خطر بیکاری فارغالتحصیالن در مقاطع باالتر
از کارشناسی به صدا درآمده است».
آمارهای دیگر نیز از ســونامی بیــکاری در میان تحصیلکردهها
حکایت میکنند .بر اســاس نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1393
از سوی مرکز آمار ایران ،بیکاری لیسانسيهها بیشتر از بیکاری سایر
مقاطع بــوده که بخش اعظمی از بیکاران این مقطع را زنان به خود
اختصاص دادهاند .همچنین نتایج این بررسی نشان میدهد بیش از
 110هزار نفر با مدرک دکترا در کشور بیکارند که البته در این مقطع،
بیکاری مردان بر زنان پیشی گرفته است.
نشستن پای صحبت کارآفرینان و تحلیلگران ،نشان میدهد ماهر
نبودن نیروی کار ،یکی از مهمترین علتهای بیکاری دانشــگاهیان
است .محمدامین سازگارنژاد ،معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
فقدان مهــارت را از مهمترین عوامل بیکاری نیروی کار در کشــور
میدانــد و چنین تحلیل میکند« :فقــدان مهارت مهمترین عامل
بیکاری در کشور است .بخش قابلتوجهی از دانشآموختگان دانشگاه
فاقد مهارتهای الزم برای کسب شغل هستند و این مسئله نیازسنجی
آموزشهای فنی و حرفهای را برای مهارتآموزی نیروی کار دوچندان
کرده است».

راهبرد

جنگ تحمیلی با اقتصاد ایران چه کرد و چه پیامدهایی به جای گذاشت؟

یهای دشمن
یادگار 

بعد از گذشت سه دهه از وقوع جنگ تحمیلی ،هنوز بر سر پیامدهای جنگ اختالف نظر وجود
دارد .بعضی معتقدند جنگ تحمیلی هرچه که بود گذشته و خسارات مادی و فیزیکی آن تا حدی
جبران شده است .برخی اما به پیامدهای ماندگار جنگ بر اقتصاد معتقدند .در دوران جنگ چه بر
اقتصاد ایران گذشته است؟ مسائل اقتصادی چگونه معادالت جبهههای جنگ را تحت تاثیر قرار
ميداده است؟ و در نهایت ،جنگ چه پیامدهای ماندگاری بر اقتصاد ایران به جای گذاشته است؟

راهربد
شطرنج هشتساله اقتصاد و جنگ

جنگ ،رکود و دیگر هیچ!
زینب کوهیار
خبرنگار

فشارهای ایران
بر عراق باعث شد
صدام حمله به
مراکز نفتی ایران
را با شدت بیشتری
دنبال کند .برعکس
عراق که در آن زمان
از سه راه نفتش را
صادر ميکرد ،ایران
تنها یک راه برای
صادرات نفت به
خریداران طالی
سیاهش داشت:
خلیج فارس

مغروقهها گلوی رودخانه را گرفته است و نمیگذارد بندر شهر
نفس تازه کند .هیچ کشتی اقیانوسپیمایی نمیتواند بدون واهمه
از این رودخانه عریض بگذرد و بارش را در بندر زمین بگذارد .حاال
نزدیک به  36ســال از آن روزها میگذرد .شاید درودیوار شهر از
جای گلولههای خودی و دشــمن پاکشده باشد اما بازماندههای
درگیری هنوز خرخره شــهر را گرفتند و ســکوت طوالنیشان
میگوید که پا از روی زندگی مردم شهر برنمیدارند .کشتیهای
موشک خورد ه غرقشده که گاهی سروکله دکل و پهلویشان روی
ســطح آب پیدا میشــود ،نوید این را میدهند که جنگ به این
زودی دســت از سر شهر برنمیدارد .هر جای کار این شهر را که
میگیری و هر اثری از جنگ را که میخواهی از این شهر پاککنی،
بــاز جای دیگر کار میلنگد .از زمین و هوای شــهر گرفته تا آب
و دریایش آلوده به ردپای یادگاریهای جنگ اســت .مغروقهها
یکی از آنهاســت .کشتیهای غرقه شدهای که نمیگذارند اروند
به محل امن رفتوآمد کشــتیهای بزرگ تجاری تبدیل شــود.
مدیرکل بندرها و دریانوردی خرمشهر در مصاحبهای از استخراج
 35مغروقــه از آبهای اروند میگویــد و از  39مغروقه دیگر در
رودخانه اروند خبر میدهد که باید در ادامه بااعتباری بالغبر 625
میلیارد ریال از دل آب بیرون کشیده شود .هزار کیلومتر دورتر از
اروند ،قبرهای یکشکل در چند ردیف منظم کنار هم چیده شده
است .اینجا آرامستانی دورتر از پایتخت شلوغ ایران است که عده
زیادی از متولدان دهه  30و  40شمسی را که حوالی اروند کشته
شــدند ،در خاکش جایداده است .خطوط موازی شکل یافته از
سنگهای قبری که روی آن نوشتهشده است «شهید» ،تصویری
اســت که در تمام شهرهای ایران بعد از هشت سال جنگ تکرار
شــده است .جنگ چیزهای زیادی از اجتماع و اقتصاد ایران را در
همان لحظه وقوع گرفت و آثار درازمدتی بر جان شــهرها برجای
گذاشت .بعد از گذشته سه دهه از وقوع جنگ تحمیلی ،هنوز بر
سر پیامدهای جنگ اختالفنظر وجود دارد .بعضی معتقدند جنگ
تحمیلی هرچه که بود گذشته و خسارات مادی و فیزیکی آن تا

حدی جبران شده است .برخی اما به پیامدهای ماندگار از جنگ بر
اقتصاد معتقدند .در دوران جنگ چه بر اقتصاد ایران گذشته است؟
مسائل اقتصادی چگونه معادالت جبهههای جنگ را تحت تأثیر
قرار میداده اســت و درنهایت ،جنگ چه پیامدهای ماندگاری بر
اقتصاد ایران بهجای گذاشته است؟
J Jسالهای سخت آخر جنگ
 1364تا 1367
قربانیانی برای نفت
خورشــید هنوز به وسط آسمان نرســیده بود .آبهای خلیج
فــارس انتظار ظهر طوالنی یکی از روزهای تیرماه و تیغ آفتاب را
ميکشید .ســاعت  10و  22دقیقه صبح یکشنبه بود که صدای
مهیبی گوش آسمان را خراشــید و بعد ،باران قراضههای آهن و
اجســاد متالشیشــده روی آب ریخت .در کمتر از چند ثانیه ،با
شلیک موشــکی از یک ناو آمریکایی ،زندگی  290مسافر پرواز
 655ایرانایر به مقصد دوبی به پایان رسید .آن روز نام ناو وینسنز
آمریکایی در تاریخ ،با عنوان رقمزننده این اتفاق هولناک ثبت شد.
اتفاقی که فقط جنایتی علیه بشریت نبود .این اتفاق نقطه عطفی
در درگیریهای پرفراز و نشیب در خلیج فارس بر سر نفت ،مایه
حیات اقتصاد جهان به شمار ميآمد.
داســتان حضور ناو آمریکایی در خلیج فارس به سالهای بعد
از پنجسالگی جنگ بازميگردد .ایران با عراق ميجنگید اما یک
ناو آمریکایی هواپیمای مســافریاش را ســرنگون کرد .پاسخ به
چرایی این مسئله را باید در داستان صادرات نفت از خلیج فارس
جستوجو کرد.
در ســه سال آخر جنگ بود که طرفین دعوا برای پیدا کردن
راهکارهای تازه دست و پا ميزدند و دیگر کشورها نگران از وضعیت
شاهرگ انتقال نفت به بدن اقتصاد جهان در ظاهر نظارهگر اوضاع
بودند .ایران در ســال  64عملیات موفق فاو را به سرانجام رسانده
بود .پنج سال از جنگ گذشته بود و به نظر ميرسید بعد از اجرای

قیمت (خرید نقدی) نفت سبک و سنگین ایران در بازارهای جهانی در سالهای جنگ -برحسب بشکه دالر
سال /قیمت نفت )1980( 1359

)1981( 1360

)1982( 1361

)1983( 1362

)1984( 1363

)1985( 1364

)1988( 1367

)1986( 1365

)1987( 1366

نفت سبک

34/2

33/2

30/3

28/1

26/8

26

13/5

17

13/2

نفت سنگین

33/9

31/5

28/7

27/2

26/1

25/5

13

16/5

12/8

نرخ تورم در سالهای جنگ ،براساس شاخص قیمت مصرفکننده
سال

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

نرخ تورم (درصد)

23/7

22/8

19/4

14/8

10/4

6/9

23/7

27/5

29
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داستان حضور ناو آمریکایی در خلیج فارس به سالهای بعد از پنجسالگی جنگ بازميگردد .ایران با عراق ميجنگید اما یک
ناو آمریکایی هواپیمای مسافریاش را سرنگون کرد .پاسخ به چرایی این مسئله را باید در داستان صادرات نفت از خلیج فارس
جستوجو کرد.

عملیات والفجر  8یا همان فاو ،تا به اینجای کار ایران پیروز جنگ
اســت .نقشــههای جنگی از این ميگفت که رژیم بعث عراق در
تنگناست و چیزی نمانده که جنگ به نفع ایران تمام شود .سال
 ،65سالی سرنوشتســاز برای جنگ ایران و عراق و اقتصاد این
دو کشــور بود .ایران در این ســال عملیات موفقیتآمیز کربالی
 5را انجــام داد و چیــزی نمانده بود که بصره یکی از مهمترین و
استراتژیکترین شهرهای عراق به تصرف نیروهای ایرانی دربیاید.
در همین سال بود که فشارهای ایران بر عراق باعث شد صدام
حمله به مراکز نفتی ایران را با شدت بیشتری دنبال کند .برعکس
عراق که در آن زمان از ســه راه نفتش را صادر ميکرد ،ایران تنها
یک راه برای صادرات نفت به خریداران طالی ســیاهش داشت:
خلیج فارس.
عراق نفت شــمال را از خط لوله انتقالی کــه از خاک ترکیه
ميگذشت به مدیترانه ميرساند .راه دوم عراقیها ،خط لوله سوریه
بود که نفت عراق را به طرابلس لبنان ميبرد و راه سوم خط لولهای
بود که نفت عراق را به خلیج فارس ميرساند .مسئله اما تنها انتقال
نفت عراق نبود .عراق متحدانی در منطقه داشت که ناامنی در خلیج
فارس و تکرار پیروزیهای ایران در جبهههای جنگ را مســاوی
با به خطر افتادن منافعشــان در صادرات نفت تلقی ميکردند .با
نزدیک شــدن ایران به بصره و فتح فاو ،کویت و عربستان بیش از
گذشته نگران به خطر افتادن درآمدهای نفتیشان شدند .از سوی
دیگر تشدید حمالت عراق به پایانههاي نفتی ایران باعث شد ایران
برای مقابله به مثل به نفتكشهای دیگر کشورها از جمله کویت
حمله کند .خلیج فارس برای هیچکس امن نبود و حاال نوبت به
ابرقدرتها بود که برای حفظ منافع متحدان به بهانه حفظ امنیت
وارد گود شوند.
جنگ ایران و عراق با حضور ناوهای آمریکایی برای حفظ امنیت
ت كشــورهایی مثل کویت ابعاد تازهای
خلیج فارس و صادرات نف 
پیدا کرد .صادرات نفت ایران از سال  65تا  67کاهش یافت و دولت
ایران که تا ســال  ،64تورم را پایین نگه داشته بود ،بعد از بحرانی
شدن بازار نفت با مشکل افزایش تورم مواجه شد.
در سه سال پایانی جنگ ،عراق چندین بار به پایانه نفتی خارک،
نفتكشهای حامل نفت ایران و کشتیهای تجاری حمله کرد.
مراکز اقتصادی مثل تاسیسات نفتی شیراز ،تبریز ،اصفهان ،زرند،
مارون ،واحدهای شماره  2و  3گچساران ،پتروشیمی ایران-ژاپن،
و تاسیسات تخلیه و بارگیری بندری و راهآهن بندر امام خمینی،
کارخانه سیمان دورود و سایر مراکز صنعتی و حتی برخی مزارع
کشاورزی و نواحی مسکونی مورد حمله عراق قرار گرفت .غیر از
حمله مستقیم عراق به برخی مراکز حساس ،کاهش درآمدهای
نفتی ایران باعث شــد پروژههای مهم اقتصادی مثل خط انتقال
نفت گناوه -عســلویه متوقف شــود .این پروژه برای انتقال نفت
دور از تیررس عراق برای صادرات طراحی شــده بود که با تشدید
مشکالت اقتصادی متوقف شد .اغلب مسئوالن اقتصادی معتقد
بودند که درآمدهای کشور اعم از درآمدهای نفتی و تولیدی ،توان
خدمترسانی به مردم را هم زمان با جنگ با توجه به تخریبهای
روزافزون ندارد .با حمالت عراق به پایانههای نفتی جزیره خارک در
تابستان  1365میزان صادرات ایران به حدود نصف کاهش یافته
بود .در آن زمان ایران قادر بود روزانه تنها  800هزار بشــکه نفت
صادر کند ،در حالی که اوپک سهمیه ای تا سقف  2میلیون و 300

هزار بشــکه در روز برای تولید نفت ایران در نظر گرفته بود .ایران
اما توان چنین تولید و صادراتی را نداشت .به دلیل آسیب دیدن
پاالیشــگاهها ایران مجبور برود فرآوردههای نفتی را از خارج وارد
کند .حتی ایران تصمیم گرفت تا از کشور عربستان سعودی که
حامــی عراق در جنگ بود ،فرآوردههای نفتی بخرد .درآن روزگار
ایران مجبور بود روزانه  3میلیون لیتر بنزین وارد کند.
در همیــن دوره بود کــه کویتیها برای انتقال نفتشــان از
خلیج فارس به نفتكشهای شــوروی متوسل شدند و قرار شد
آمریکاییها ،امنیت نفتكشها را تامین کنند .داســتان حضور
ابرقدرتها و تامین امنیت خلیج فارس با افتضاح شلیک موشک
ناو وینســنز به هواپیمای مســافری ایران شــکل دیگری یافت.
در ســالهایی که حمالت متعدد عراق به پایانههای نفتی ایران،
درآمدهای ارزی دولت را بهشدت کاهش داده بود ،دنیا برای ثبات
اقتصــادیاش به التهاب فضای خلیج فارس و وقوع جنایتی مثل
سرنگون کردن ایرباس ایرانی تن داد.
J Jسایه سنگین سهمیهبندی بر همهچیز
دوره اول 1359 ،تا 1361
پیش از ســال  64و گســترده شــدن ابعاد جنگ تا حضور
ابرقدرتهایی مثل شــوروی و آمریکا در خلیــج فارس ،ایران دو
دوره اقتصــادی در جنگ را طی کرد که دوره اول با رکود و دوره
دوم با رونق همراه بود .رکود اقتصادی که از نیمه سال  56شروع
شده بود ،با بروز مشکالت داخلی بعد از پیروزی انقالب اسالمی و
شروع جنگ شدت بیشتری یافت .مراکز صنعتی تجاری در جنوب
غربی ایران با آغاز جنگ به طور جدی آســیب دیده و در واقع به
طور کامل از بین رفته بود .معاون نخستوزیر در امور اجرایی در
دولتهای اول و دوم جمهوری اسالمی ایران و وزیر صنایع دولت
در همان اوایل
سوم در اینباره گفت« :عمدهترین بنادر تجاری ما 
جنگ از دســت رفت .یعنی خرمشهر که مهمترین بندر تجاری
کشــور در آن روز بود اشغال شد و بندر امام که دومین بندر بود
هم در تیررس کامل ارتش عراق قرار گرفت .بهطبع امکان استفاده
از بندر امام هم نبود .بندر بوشــهر بود که اصال استفاده تجاری از

جنگ ایران و
عراق با حضور
ناوهای آمریکایی
برای حفظ امنیت
خلیجفارس و
صادرات نفت
کشورهاییمثل
کویت ابعاد تازهای
پیدا کرد .صادرات
نفت ایران از سال
 65تا  67کاهش
یافت و دولت ایران
که تا سال  ،64تورم
را پایین نگهداشته
بود ،بعد از بحرانی
شدن بازار نفت
با مشکل افزایش
تورم مواجه شد

با حمالت عراق به پایانههای
نفتی جزیره خارک در تابستان
 1365میزان صادرات ایران
به حدود نصف کاهشیافته
است.
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راهربد
آن نمیشد و امکانات کافی نداشت .بندرعباس هم که نیمهتمام
بود ،اســکلههایی که بعدها به نام شهید رجایی نامگذاری شد به
شکل نیمهکاره بود و افتتاح و راهاندازی نشده بود .وقتی تمام بنادر
تجاری کشور از دست رفت بهناچار باید سراغ بوشهر و بندرعباس
میرفتیم .تجهیز آن بنادر نیاز به ایجاد سیستم حمل و نقل منظم و
مجهز داشت .اینها هم نیاز به بسیج ناوگان حمل و نقل و هم بسیج
امکانات و تجهیزات برای راهاندازی بنادر داشت».
در دو ســال اول جنگ به  8کشتی تجاری و نفتكش ایرانی
حمله شد .پاالیشــگاه آبادان با ظرفیت  620هزار بشکه در روز،
یعنی ظرفیتی معادل مجموع ظرفیت دیگر پاالیشگاههای ایران،
با آغاز جنگ از کار بازایســتاد و تا پایان جنگ مورد استفاده قرار
نگرفت و همیشه در معرض آتش دشمن بود .در این دوره سطح
فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت به دلیل کمبود مواد اولیه،
مواد خــام وارداتی و گران بودن آن در بازارهای جهانی ،کمبود و
عدم دسترســی به قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ماشینآالت،
مشکالت مالی و کمبود نیروی انسانی کاهش پیدا کرد و به رکود
اقتصادی که تحریمهای بینالمللی بعد از تسخیر سفارت آمریکا در
ایران آن را تشدید کرده بود ،دامن زد.
مدیریت اقتصاد در سالهای اول جنگ به گفته بعضی مسئوالن
و تصمیمگیران اقتصــادی در آن زمان با کمترین هزینه ممکن
انجام شد .اولین اقدام دولت تشکیل ستادی با عنوان ستاد بسیج
اقتصادی برای مدیریت سوخت و انرژی ،حمل و نقل ،صنایع ،توزیع
کاال و دیگر زمینهها بود .ستاد بسیج اقتصادی برای مقابله فوری با
شکلگیری بحرانهایی که به طور معمول پس از جنگها ایجاد
ميشود شکل گرفته بود و برنامه بلندمدتی برای اقتصاد نداشت.
این ستاد با اتخاذ روشهایی مثل سهمیهبندی توانست از شدت
آسیبهای ناشی از جنگ بر اقتصاد و معیشت مردم بکاهد هرچند
نسبت به روشهای درپیش گرفتهشده توسط ستاد ،در آن زمان
انتقاداتی مطرح بود.

این جنگ هشت
سال طول کشید
و رکورد موارد
مشابه خود را
شکست و از سوی
دیگر ،در گسترهای
 1200کیلومتری
از مرزهای ایران و
عراق به استثنای
خلیج فارس به
عنوانصحنه
نبرد تداوم یافت.
بخشعظیمیاز
نیروی انسانی
و سرمایههای
اجتماعی و
ظرفیتهای مالی
و فیزیکی ایران در
این جنگ مشغول و
در نهایت نابود شد

J Jآزادی خرمشهر ،رونق اقتصادی
دوره دوم 1361 ،تا 1364
ل  61تا  ،64به رونق
اقتصاد ایران با وجود جنگ تحمیلی از سا 
اقتصادی رسید .با موفقیت نیروهای ایران در عملیات بیتالمقدس
و فتح خرمشهر ،بخش مهمی از مراکز مهم نفتی ایران از تیررس
عراق خارج شد و اقتصاد متکی به نفت فرصت تنفس یافت .بهزاد

نبوی ،معاون نخســتوزیر دولت جنگ درباره شــکوفایی نسبی
اقتصــادی در این دوره از جنگ گفت...« :دورهای که فروش نف 
ت
كشور متعادل بود .در سالهای  ۶۰تا  ۶۲حدود  ۲۰میلیارد دالر
نفت فروختیم .سال  ۶۳حدود  ۱۷میلیارد دالر و سال  ۶۴هم ۱۳
میلیارد دالر نفت فروختیم .درست است که به نسبت  ۱۳۰و ۱۴۰
میلیارد دالر در هشت سال آقای احمدینژاد خیلی کمتر بود اما
نه دالر مشمول تورم شد و نه حتی نرخ آن تغییر زیادی کرد .در
این دوره درآمد ارزی نســبتا قابل قبول بود .نتیجه این شد که ما
توانستیم در کنار اقتصاد جنگی ،و با حفظ سهمیهبندیها ،افزایش
تولید و سرمایهگذاری و کاهش تورم داشته باشیم .این کاهش تورم
ناشــی از رکود نبود ،بلکه ناشی از افزایش عرضه بود .هنگامی که
من در صنایع سنگین کار میکردم هیچ یک از کاالهای تولیدی
صنایع ســنگین ،بازار سیاه نداشت غیر از اتومبیل سواری که آن
هم داوطلبانه و با سیاســتهای خود دولت حــدود  ۵۰هزار رنو
و پیکان بود که اهمیتی نداشــت چون کاالی اساسی نبود .یادم
میآید که رشد نرخ تورم در سال  ۶۴در سالهای بعد از انقالب به
پایینترین حد ممکن رسید ،حدود  ۶.۹دهم درصد .بعد از آن یک
سال در دولت آقایهاشمی که  ۸و اندی بود .علیرغم آنکه هنوز
چندان به کار اقتصادی وارد نبودیم و اولین برنامههای اقتصادی
کشور را تهیه میکردیم حتی نمیدانستیم باید در چه زمینهای
ســرمایهگذاری کنیم .تنها به تشخیص دستگاهها عمل میشد.
علیرغم محدودیتها تمام شاخصهای کالن اقتصادی در سال
 ۶۴مطلوبترین شاخصها را تا آن زمان داشت .در واقع میتوان
گفت در آن دوره شاخصها خوب و قابل توجه رشد کرد».
 3J Jمیلیارد برای جبهه 2 ،میلیارد برای پشت جبهه
از سال  65به بعد و با افت قیمت نفت ،ایران ساالنه  5میلیارد
دالر درآمد ارزی داشــت که  3میلیارد آن را خرج جنگ ميکرد.
شاخصهای اقتصادی نشان ميدهد که ایران در سالهای پایانی
جنگ با چه دشواريهایی مواجه بوده است .هاشمی رفسنجانی در
توجیه پذیرش قطعنامه در اینباره گفت« :کل درآمد ما در سال
حدود  200میلیارد تومان است .درآمد واقعی ما خیلی نیست .یک
مقدار از نفت ميگیریم که این درآمد نیست ،خوردن ذخایر است.
یک مقدار از مالیات ميگیریم .عمده مالیات هم از جاهایی است
که واقعا مالیات نیست یا از کارمندهای دولت ميگیریم که باید با
دست دیگری به آنها بدهیم یا از شرکتهای دولتی ميگیریم که

مقدار و سهم درآمدهای نفت و گاز ،درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در سالهای جنگ (میلیارد ریال)
سال /درآمد

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

درآمدهای نفت و گاز

888/8

1056/4

1689/5

1779/4

1407/7

1208/6

434/7

853/2

809/3

سهم(درصد)

67

59/6

67/5

64/3

51/8

47/9

25/4

39/3

38/8

درآمدهای مالیاتی

340/4

554/1

613/9

796/5

898/7

1033/7

1024/6

103/2

968/5

سهم(درصد)

25/6

31/3

24/5

28/7

33/1

38/7

60

47/4

47/3

سایر درآمدها

96/7

159/6

198/5

197/8

408/4

423/9

248

288/1

298/6

سهم(درصد)

7/2

9

7/9

7/1

15

15/9

14/5

13/2

13/8

درآمد کل(در هر سال)

1325/9

1,770/1

2,501/9

2,773/7

2,714/8

2,666/2

1,707/3

2,171/5

2,085/4
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لیالز :جنگ ایران و عراق سرمایههای اجتماعی ایران را به عنوان یک عامل مهم در توسعه اقتصادی بهشدت تحت
تاثیر قرار داد .هرچند جنگ در بعضی موارد سرمایه اجتماعی را متبلور کرد ،گسترش داد و به آن عینیت بخشید اما
از جنبه دیگر ،برجستهترین ،دلسوزترین و مخلصترین نیروهای سرمایه اجتماعی ایران را به شهادت رساند.

مال خود دولت است و اصال درآمد حساب نمی شود .آن وقت این
مبلغ را بیش از نصفش را باید بدهیم برای جنگ .برای کل کشور
یعنی  50میلیون نفر جمعیت و برای اینهمه کسری و مشکالت
 100میلیارد تومان .ارز هم از این بدتر .اگر ریال بود ميتوانستیم
با استقراض و با هر مشکلی تهیه کنیم برای یک مدت محدودی با
تحمل تورم اما ارز هم نمیتوانیم استقراض بکنیم».
J Jجنگ تحمیلی چه برای ایران بر جای گذاشت؟
جنگ تحمیلی ویرانیهای زیادی برای هردو کشــور بر جای
گذاشــت .خســارات وارده به ایران را برای پنج سال اول جنگ
 309میلیــارد دالر برآورد کرده اســت کــه  160میلیارد دالر
آن خسارتهایی اســت که به بخش نفت وارد شده است .بغداد
خسارات جنگی عراق را منتشر نکرده اما خسارات این کشور بسیار
کمتر از ایران است.
جنگ عالوه بر خسارتهای فیزیکی و مادی ،پیامدهای دیگری
در اقتصاد ایران داشــته اســت که همچنان جاری است .سعید
لیالز استاد تاریخ و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با
«آیندهنگر» از پیامدهای ماندگار جنگ اینطور ميگوید:
نکتهای که در وهله اول باید مد نظر داشته باشید این است که
جنگ هشتساله به جمهوری اسالمی ایران تحمیل شده است.
پس از پیروزی انقالب ،اشــتباهات زیادی در حوزه دیپلماسی و
تعامل با کشورهای همسایه داشتیم اما از آنجایی که ماهیت هر
انقالبی تهاجمی است جنگ به ایران تحمیل شد و این مسئله ای
نبود که در اختیار انقالبیون باشد و از ذات انقالب برميآید .نکته
دیگری که در وهله دوم باید به آن توجه کنید این اســت که هر
انقالبی هراسی در نظم بینالمللی در جهان برميانگیزد .انقالب
ایران مثل انقالب اکتبر روســیه و کبیر فرانسه ،این هراس را در
نظم جهانی به راه انداخت و همین مسئله باعث شکلگیری یک
جنگ تمامعیار برای سرکوب کردن انقالب جوان ایران و زمینگیر
کردن آن شد .مسائلی مثل جنگ تحمیلی یا اشغال النه جاسوسی
از جنسی است که نمیتوان از منظر تاریخی ،کسی را در بروز آن
برآورد هزینههای جنگ ایران و عراق
ضایعات اقتصادی /خسارات جنبی جنگ به میلیارد دالر

ایران

عراق

خرید تسلیحات

7

25

درآمد نفتی

10

55

لولههای نفتی

0

3

ترابری

1

9

پرداخت بیمه جنگی

1

0

واردات تولیدات نفتی

5

0

پرداخت خسارت به خانوادهها

10

4

حقوق نظامیان

10

10

بازسازی تاسیسات صدمهدیده در جنگ

5

3

تولید ناخالص ملی غیرنفتی

20

50

جمع کل

69

159

مقصر دانست و دچار شدن ایران به جنگ پس از انقالب گریزناپذیر
بــود .یک نکته را نباید فراموش کرد که هرچه انقالبها بزرگتر
باشــد ،جنگ با کشورهای همسایه که گریزی از وقوع آن نیست
بزرگتر است و به نظر من انقالب ایران در زمره انقالبهای بزرگ
جهان از جمله انقالب روسیه و فرانسه است و در آن همان مقوالت
جای ميگیرد .جنگ ایران از نظر مدتزمان و وســعت زمین هم
جنگ خاصی بود .این جنگ هشت ســال طول کشید و رکورد
موارد مشابه خود را شکست و از سوی دیگر ،در گسترهای 1200
کیلومتری از مرزهای ایران و عراق به اســتثنای خلیج فارس به
عنوان صحنه نبرد تداوم یافت .بخش عظیمی از نیروی انسانی و
سرمایههای اجتماعی و ظرفیتهای مالی و فیزیکی ایران در این
جنگ مشغول و در نهایت نابود شد.
در پایان جنگ ایران و عراق سطح تولید ناخالص داخلی ایران
به قیمت  25درصد پایینتر از سال  1355رسید و تا پاییز 1370
طول کشــید تا این مقدار کاهش تولید ناخالص داخلی را جبران
کنیم و به سطح گذشته در این شاخص بازگردیم .این مسئله در
مورد درآمد سرانه حادتر بود .احیای درآمد سرانه تا سالهای دهه
 80و اواخر دهه  80طول کشید و هنوز نتوانستهایم در این شاخص
به سطح پیش از انقالب بازگردیم .کاهش شاخصهای اقتصادی
مثل تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه از عمدهترین آثار انقالب،
جنگ تحمیلی و تحوالت ده ســال بعد از انقالب بر اقتصاد ایران
است و ایران دیگر به میزان رشد و توسعه اقتصادی که پانزده سال
پیش از سال  57کسب کرده بود ،نرسید .متوسط رشد اقتصادی
ایران در  15ســال منتهی به سال  56بین  10تا  10.5درصد بود
و به طور متوسط بخش عمدهای از این رشد دورقمی بدون اتکای
جدی به درآمدهای نفتی حاصل شده بود .تحوالت اجتماعی ناشی
از انقالب و جنگ تحمیلی تحقق چنین رشدی را تا چند دهه بعد
از جنگ غیرممکن کرده است.
لیالز ميگوید :عالوه بر این جنگ ایران و عراق ســرمایههای
اجتماعی ایران را به عنوان یک عامل مهم در توســعه اقتصادی
بهشدت تحت تاثیر قرار داد .هرچند جنگ در بعضی موارد سرمایه
اجتماعی را متبلور کرد ،گسترش داد و به آن عینیت بخشید اما

تاسیسات نفت آغاجری پس
از بمباران

در حوزه مربوط
به مصرف ناگزیر
بودیم که اقالم کم
کاالهایی را که
داشتیم در قالب
کوپنیاجیرهبندی
به مردم عرضه
کنیم ،کاری که در
تمام جنگهای
دنیا بدون استثنا
اتفاق افتاده است
بنابراین سازوکار
الزم هم به کار
گرفتهشد
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راهربد
از جنبه دیگر ،برجستهترین ،دلسوزترین و مخلصترین نیروهای
سرمایه اجتماعی ایران را به شهادت رساند .پس از وقوع جنگها
پس از هر انقالبی به طور معمول ،پرشورترین و شجاعترین افراد به
عنوان سرمایههای اجتماعی به صحنه نبرد ميروند .ما در جریان
این جنگ بسیاری از بهترینهایمان را از دست دادیم یعنی کسانی
که االن اسمشان را بر اتوبانها و خیابانهای شهر گذاشتهایم و اگر
بودند ،مناسبات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بینالمللی
ایران متفاوت از آنی بود که االن هست.
عالوه بر این انقالب و در ادامه آن جنگ تحمیلی ایران منجر
به تحوالت عمیق و گستردهای در ساختار اجتماعی و مناسبات
بین شهرها و روستاهای ایران شد .لیالز ميگويد :این یک پیامد
گریزناپذیر و در عین حال مثبت برای جامعه ایرانی پس از انقالب و
جنگ است .انقالب و جنگ ساختار اجتماعی ایران را زیرورو کرد.
از نظر من بیفایده اســت که انقالب و جنگ را در یک سرفصل
نبینیم .انقالب و یک دهه بعد از آن یک دوره عجیب و درخشان
در تاریخ ایران است.
حســن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت جنگ اســت .او
دربــاره اثراتی که جنــگ در آن دوران بر رفتار مدیران اقتصادی
و مردم گذاشته در گفتوگویی با سایت شفقنا اینطور ميگوید:
مصرفگرایی که در کشور از دوران پهلوی حاکم بود آرامآرام تبدیل
به قناعت شــد؛ درآمد حاصل از فروش نفت که در آخرین سال
حکومت شاه  26میلیارد دالر در سال پیشبینی شده بود تا کشور
اداره شود در سالهای جنگ به  7-6و 10میلیارد دالر رسیده بود
و در عمل کشــور ناگزیر شد به پایههای دیگر درآمد یعنی تولید
محصوالت دیگر روی آورد و معادن ایجاد کند و برای کارخانهجات
مهم ســرمایهگذاری کند؛ بنابراین هم در قطب مصرف ،قناعت
حاکم شد و هم در قطب تولید و مصرف ار ِز نفت تغییراتی ایجاد
شد .وقتی جنگ  8سال طول کشید سیاست جمهوری اسالمی
و دولت دفاع مقدس این شــد که جنــگ را جزو زندگی تعریف
کننــد و مردم جنگ را چیزی جــدای از زندگی ندانند ،پس در
دولت برنامههایی مصوب شــد که کشور باید با آن برنامهها ادامه
حیات ميداد .حتی در این برنامه سناریوهایی گوناگونی دیده شد؛
از جمله سناریوي داشــتن صفر ارزی یعنی اگر درآمد ارزی هم
صفر شــد ،زندگی ما باید ادامــه پیدا کند .طبیعی بود در چنین
شرایطی استراتژی بقا یعنی باقی ماندن ،محور همه بحثها بود.
حفظ سرمایههایی که داشتیم استراتژی اصلی بود و در جاهایی

در راستای
سیاستاستقالل،
هدف ،تعریف شده
و قرار بود در همان
شرایطی که  6تا 8
میلیارد دالر درآمد
ارزی داشتیم
حداقل در سال
اول یک میلیارد
دالر صادرات
غیرنفتیداشته
باشیم .سالهای
بعد قرار شد این
رقم به دو میلیارد
دالر برسد؛ گرچه
رقمها کوچک
به نظر ميرسند
ولی در مقایسه با
کل بودجه ارزی
که یکششم تا
یکهشتمبودجه
را در بر ميگرفت،
قابل مالحظه بود

که امکان داشت در عمل ميتوانست توسعه هم اتفاق بیفتد .در
راستای سیاست استقالل ،هدف ،تعریف شده و قرار بود در همان
شرایطی که  6تا  8میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم حداقل در سال
اول یک میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باشیم .سالهای بعد
قرار شد این رقم به دو میلیارد دالر برسد؛ گرچه رقمها کوچک به
نظر ميرسند ولی در مقایسه با کل بودجه ارزی که یکششم تا
یکهشتم بودجه را در بر ميگرفت ،قابل مالحظه بود .چیزی که
در دورههای بعد کمتر به این قوت تحقق پیدا کرد .بنابراین با هرسه
این استراتژیها کار ادامه پیدا کرد .مناطقی که در بمباران تخریب
ميشد به قوت ترمیم ميشد و آن مراکزی که قابل حفظ بودند از
اول محفوظ نگه داشته ميشدند و برنامههای دولت در خصوص
صادرات در همــان دوره جنگ که مورد تصویب قرار گرفته بود،
عمال هم اجرا شد؛ بنابراین دوره جنگ بخش دوم از اقتصاد کشور
است که در آن با تمام توان سیاستهای کالن انقالب و جمهوری
اسالمی دنبال شد و در حد توان هم تحقق پیدا کرد و از عوارض
سیاســتهای دوره شاه بهشدت پرهیز شد؛ مثال در حوزه مربوط
به مصرف ناگزیر بودیم که اقالم کم کاالهایی که داشــتیم را در
قالب کوپن یا جیرهبندی به مردم عرضه کنیم ،کاری که در تمام
جنگهای دنیا بدون استثنا اتفاق افتاده است بنابراین سازوکار الزم
هم به کار گرفته شد.
به گفته عابدی جعفری ،بعد از امضای موافقتنامه صلح بین
ایران و عراق و برقراری صلح ،دوران سوم اقتصاد ایران شروع شد
که به نحــوی در دو دولت ادامه پیدا کرد .در طول نزدیک به 16
سال محور ترمیم خرابیهای پس از دوران جنگ یعنی بازسازی و
بعد هم چگونگی تکیه روی استراتژی توسعه مورد نظر بود .بنابراین
در اولین دوره بعد از جنگ بازســازی و ترمیم خرابیهای پس از
جنگ محور اصلی اقتصاد بود .مثال آبهای کشور باید حفظ و از
هرز رفتن آن جلوگیری ميشد و تا آنجا که امکان بود سازندگی در
آن ایجاد ميشد .شهرهایی که بر اثر جنگ ویران شده بودند باید به
حالت اولیه بر ميگشتند و سدها باید ساخته ميشد.

فهرستمنابع:

دایرهالمعارف مصور تاریخ جنگ ،جعفر شــیرعلی نیا ،نشر سابان
صفحه 440
روند جنگ ایران و عراق ،حسین عالیی ،نشر مرزوبوم صفحه 248
اقتصاد ایــران در دوران جنگ تحمیلی ،فرهاد رئوفی ،حمیدرضا
دژپسند ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ صفحات  94تا 98

رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت  1376در مدت هشت سال جنگ تحمیلی /میلیارد ریال
تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد (درصد)

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

178/149

170/281

191/667

212/877

208/516

212/686

193/235

191/312

180/833

-15/1

-4/4

12/6

11/1

-2

2

-9/1

-1/1

-5/4

سهم وهزینههای امور دفاعی از کل هزینههای دولت در سالهای جنگ تحمیلی
سال

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

کل هزینههای دولت در امور رفاهی (میلیارد ریال)

375

325/8

334/5

330

360

480/2

470/2

460/7

525/9

سهم امور دفاعی در کل هزینههای دولت(درصد)

16/3

12

10/5

9

10/7

14/5

14/9

12/6

12/5

هزینههای مستقیم امور دفاعی ،درصد باالیی از هزینههای مصوب دولت را نداشت اما خسارتهای جنگ و هزینههای غیرمستقیم برای دولت شکننده بود.
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شاخص

بازار نفت به روزهای اوج باز میگردد؟

نفت دیگر طالی سیاه نیست

شاخص

از بحران قیمت نفت تا جنگ برسر گاز

شبکه انرژی خزر  -دوران اتکا به درآمدهای نفت خام به پایان رسیده است
روز جمعه هشــتم مــرداد  1395قیمت نفت خام در
بازارهای بينالمللی از کاهش نرخ برابری دالر بهره برد
و کميباال رفت ،اما قیمت شــاخص نفت خام در بازار
نایمکس (بورس نیویورک) همچنان در مقام مقایسه با
ماههای قبل در سال جاری  14درصد پايينتر بود.
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت در بازار انبار شدن رقم
باالی بنزین در اکثر کشورهای مصرفکننده به دلیل
محمود خاقانی
سطح پايين تقاضای مصرف و ادامه عرضه نفت خام از
سوی کشورهای عضو اوپک و غیراوپک بهویژه افزایش
کارشناس بینالمللی انرژی
تولید نفت خام در امریکا ،خاموش شــدن آتشسوزی
وسیع در مناطقی که نفت خام ماسهای در کانادا تولید ميشود ،برقراری مجدد تولید و
عرضه نفت خام نیجریه به بازار و کنترل اعتصابات در صنعت نفت کویت مطرح و تحلیل
شده است .قیمت نفت خام شاخص بازار نیویورک مشهور به نفت خام متوسط تگزاس
 WTIدر فوریه امسال بشكهاي  26دالر بود ،در ماه ژوئن به بشكهاي  51دالر رسید و در
روز جمعه هشتم مردادماه بشكهاي  41.60دالر معامله شد .قیمت نفت خام برنت دریای
شمال اسکاتلند نیز بشكهاي  42.46دالر معامله شد.
JJانتخابات در امریکا و قیمت نفت خام؟
تحریم صنعت نفت و گاز ایران موقعیتی را فراهم آورد تا تولید نفت خام و گاز طبیعی از
طبقات سنگ رسی (شیل اویل و شیل گاز) در عمق زمین ،اقتصادی شود .امریکا از این طریق
توانست خود را در موقعیتی قرار دهد که چنانچه به هر دلیل قیمتهای نفت خام به طور
ناگهانی افزایش پیدا کنند ،نقشی را که عربستان سعودی به عهده داشت خود ایفا کند .یعنی
با وارد کردن نفت و گاز تولیدی امریکا به بازار قیمتها را مهار و در ســطح قابل قبول برای

اقتصاد امریکا و اروپا کنترل کند .در زمانی که اوباما برای انتخابات دور دوم ریاستجمهوری
آماده ميشد با برنامه سیاستهای پولی برای دالر (توقف چاپ دالر) و سیاست اقتصادی برای
نرخ بهره بانکی و غیره توانست قیمت نفت خام در بازار را کاهش دهد تا رأیدهنده امریکايی
بنزیــن را با قیمت ارزانتری مصرف کند .برنامه دولت اوبامــا در حال حاضر برای پیروزی
هیالری کلینتون در انتخابات ریاستجمهوری امریکا ادامه دارد .تولید شیل اویل و شیل گاز
به دلیل پیشرفت تکنولوژی در قیمتهای حدود بشكهاي  50دالر مقرون به صرفه است .در
گزارشــی که اخیرا گروه صنعتی بیکر هیوز  Baker Hughes /منتشر کرده است تعداد
دکلهای حفاری برای نفت و گاز در امریکا افزایش یافته و به رقم  374دکل رسیده است.
JJدوران نفت خام به پایان رسیده است
تحلیلهای گوناگون حاکی از آن است که دوران تاثیرگذاری نفت خام در اقتصاد به
پایان رسیده است و به نظر نميرسد قیمت نفت خام در طول دو تا سه سال آینده بیشتر
از  ۵۰دالر در هر بشکه باشد و چنانچه قیمت به حد  ۵۰دالر در هر بشکه هم برسد کما
اینکه در ماههای اخیر تجربه شده است قیمت پایداری نیست .تا زمانی که تولیدکنندگان
و صادرکنندگان عمده نفت خام عضو اوپک و غیراوپک به این نتیجه نرسیده باشند که
باید در سطح قابل توجهی تولید و عرضه نفت خام به بازار را کاهش دهند ،روند قیمتها
رو به نزول خواهد بود؛ زیرا به دلیل تولید و عرضه نفت خام در سطح نسبتا باال انبارهای
ذخیره نفت خام جا برای نفت خام بیشتر ندارند و نفت خام تلنبارشده را تولیدکنندگان به
ناچار در نفتکشهای بزرگ روی آب نگهداری ميکنند .از سوی دیگر امریکا با پايين نگه
داشتن نرخ بهره برای دالر در بانکهای خود ،در حال حاضر وضعیتی را برای دارندگان
دالر پیش آورده است که برای حفظ ارزش و قدرت خرید دالر به ناچار نفت خام بخرند
و در انبار و یا در نفتکشها روی آب نگه دارند .از ســوی دیگر دولت امریکا چاپ دالر
را متوقف کرده است و ممکن است برای خرید نفت خام بیشتر به اندازه کافی نقدینگی

تهدید دوباره کاهش قیمت نفت در بازار

بازار نفت که در حال پرواز با یک موتور بود با خطر سوختن دومین موتور روبهروست
اگر بازار نفــت را یک
هواپیمــای دوموتــوره
جویر بالس
در نظــر بگیریم پس از
تحلیلگربلومبرگ
کاهش قیمت نفت در
ترجمهمتیندختوالینژاد ســال  2014یکــی از
موتورهای آن ســوخته
بــود و تاکنون با یک موتور در حال پرواز بوده اســت.
در حــال حاضر خطــر از کار افتادن موتــور دیگر نیز
وجود دارد .شــرکتهای بزرگ نفتی مشمول اگزون،
توتال و بیپی( )BPاقتصادشان بیشتر به فرآوردههای
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پاییندستی مانند تبدیل نفت خام به بنزین وابسته بود
و به همین دلیل گاز و نفت خام استخراج میکردند.
کارشناســان معتقدند که کاهــش قیمت نفت در
سال  2014که رخ داد تغییر دلپذیری ایجاد شد :رونق
گرفتن فرآوردههای حاشی های .اما اکنون این وضعیت نیز
در حال تغییر است .شرکت بیپی اولین شرکتی بود که
گزارش  4ماه دوم سال خود را منتشر کرد .این شرکت
بریتانیایی گفت درآمد پاییندستیاش از 1.81میلیارد
دالر  4مــاه اول ســال به  1.51میلیــارد دالر کاهش
یافته اســت .این در حالی است که درآمد پاییندستی

در زمان مشابه ســال گذشته  1.87میلیارد دالر بوده.
این میزان کمترین میزان در آوریل تا ژوئن شش سال
گذشته بوده است .این شــرکت اعالم کرده است که
فرآوردههای نفتی آن تحت فشار قابل توجهی است .در
حال حاضر بنزینها با قیمت پایینتری در بازار عرضه
میشوند .هر بشکه بنزین  10.70دالر بوده که کمتر از
 20دالر گذشته بوده .قیمت بنزین آمریکا در کانال 1.3
دالر نوسان دارد که در این زمان کمترین قیمت در یک
دهه گذشته بوده است.
پس از کاهش قیمت نفت شرکتهای بزرگ نفتی

به نظر نميرسد قیمت نفت خام در طول دو تا سه سال آینده بیشتر از ۵۰
دالر در هر بشکه باشد و چنانچه قیمت به حد  ۵۰دالر در هر بشکه هم برسد
کما اینکه در ماههای اخیر تجربه شده است قیمت پایداری نیست.

دالری نیز در بازار نباشد .در این صورت تقاضا باز هم برای خرید نفت خام و فرآوردههای
نفتی به منظور نگهداري در انبارها و یا در نفتكشها و روی آب کم خواهد شــد .این
کاهش تقاضا ممکن است موجب یک التهاب و بحران در بازار نفت خام و سقوط بیشتر
قیمت نفت خام نظیر آنچه در سال  2008میالدی تجربه شد ،شود.
JJدوران گاز طبیعی فرارسیده است
در دولت هشتم وقتی طرح انرژی برای صلح و معاوضه گاز طبیعی با برق با جمهوری
ارمنســتان و معاوضه گاز طبیعی با گاز طبیعی با جمهوری آذربایجان برای گازرسانی
بــه جمهوری خودمختار نخجوان و طرح معاوضه نفت خام حــوزه دریای خزر مطرح،
برنامهریزی ،اجرا و محقق شــد این موضوع مدنظر قرار داشت که بازیگران در بازار گاز
طبیعی محدودترند .دستکاری و بازی با قیمتها در بازار گاز طبیعی کمتر از بازار نفت
خام تجربه شده است .کارشناسان ميگویند که قیمت گاز طبیعی در همه بازارها یکسان
نیست .زیرا گاز طبیعی یا به صورت تحویل از طریق خطوط لوله قیمتگذاری ميشود و
یا از طریق فروش گاز طبیعی مایع مشهور به .LNG
JJقیمت گران
در روش فروش گاز طبیعی از طریق تبدیل گاز طبیعی به مایع  LNGقیمت تمامشده
باالیی دارد .زیرا یک بار گاز طبیعی را مایع ميکنیم که بتوانیم آن را مثل نفت خام در
کشتیهای خاصی حمل کنیم و سپس در مقصد مجددا آن را از حالت مایع به گاز طبیعی
تبدیل ميکنیم .این روش سرمايهگذاری عظیميرا هم در مبدا و هم در مقصد نیازمند
است و کشور قطر بیشترین سرمايهگذاری را در این خصوص تاکنون داشته است .جالب
اینکه سالها پیش سرمايهگذاریهای هنگفت برای قطر توجیه اقتصادی داشت و حاال با
گذشت چندین سال مطالعات بازنگری ثابت کردهاند که قیمت تمامشده برای  LNGقطر
مورد قبول خریدار در بازار نميتواند باشد و توجیه اقتصادی ندارد .بنابراین به دلیل قیمت
نسبتا باالی تمامشده برای  LNGکه بخشی از این قیمت را خریدار باید بپردازد ،در حال
حاضر شــرایطی پدید آمده است که ميبینیم تانکرهای حمل و نقل  LNGزیادی روی
اقیانوس شناور هستند و نتوانستهاند خریداری پیدا کنند.
LNG

JJصادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله /مشکالت و مسائل جاری در ترکیه
از جوالی ســال  2015چهار حمله تروریســتی به خطوط لوله انتقال نفت و گاز در

هیچ بردی برای بازار نفت وجود ندارد

قیمت نفتWTI
قیمتبنزین

90
80
70
60

دالر

تمرکز خود را بیشــتر بر فرآوردههای نفتی گذاشتند
ولــی در حــال حاضر در این زمینه نیز با مشــکالتی
روبهرو شــدهاند .شرکتها آنگونه که برای درآمدهای
فرآوردههای پاییندستی خود در گذشته سرمایهگذاری
کردند ،در حال حاضر پیش نخواهند رفت .شرکت بیپی
در ســال گذشــته  23میلیارد دالر برای فرآوردههای
پاییندستی خود ســرمایهگذاری کرده بود ولی برای
امسال برنامه دارد که حدود  15میلیارد دالر هزینه کند.
به گزارش سیانان مانی ،شرکت اگزون نیز گزارش
عملکــرد چهارماهه دوم ســال خود را منتشــر کرد.
بزرگترین شرکت نفتی آمریکا در چهارماهه دوم سال
جاری میالدی  ۵۹درصد کاهش سود یعنی  ۱.۷میلیارد
دالر زیان داشته است .این میزان کاهش سود برای این
شرکت بزرگ از سال  ۱۹۹۹بیسابقه بوده است .در حال
حاضر سوددهی شرکت اگزون به کمترین میزان خود
در  ۱۷سال اخیر رسیده است.

خاک ترکیه شــده اســت .اخیرا به قطاری که برای خط لوله گاز در دســت احداث به
طول 1850کیلومتــر )Trans-Anatolian Pipeline) TANAP /لوله ميبرد حمله
شــد .وقتی در ســال  2013برای احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی در مسیر کریدور
جنوب The Southern Gas Corridor /برای سرمايهگذاری حدود  39میلیارد دالر
تصمیم نهايی گرفته شد و عملیات احداث نیز شروع شد موضوع تامین امنیت خط لوله
در بخشهای مختلف مورد نظر قرار داشــت ،اما آنچه امروز در ترکیه اتفاق افتاده است
پیشبینی نشده بود.
پس از جنگ چهار روزه بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان برای کنترل
قرهباغ این احتمال وجود داشــت که هرلحظه یک جنگ تمامعیار بین دو کشور اتقاق
بیفتد .در وزارت نفت کارشناسانی طرح انرژی برای صلح را تعریف کردند و دولت هشتم
موافقت کرد طرح معاوضه گاز به ازای برق با جمهوری ارمنستان و معاوضه گاز با گاز برای
گازرسانی به جمهوری خودمختار نخجوان با جمهوری آذربایجان برنامهریزی و اجرا شود.
در هرحال این نکته مورد توجه قرار داده ميشود که در صورت بروز جنگ بین جمهوری
آذربایجان و ارمنستان خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسیر ترکیه در تیررس توپخانهها
قرار دارند .تامین امنیت خطوط لوله نفت و گاز در خاک گرجستان هم به دلیل اختالف
بین گرجســتان و روســیه The breakaway States of South Ossetia and
 Abkhaziaمورد سؤال است.
در واقع دو کیلومتر از خط لوله انتقال نفت خام در سطح روزانه  315000بشکه در
مسیر باکو -سوپسا در کنترل گرجستان نیست .در روز وقوع کودتا در ترکیه در  16جوالی
 2016گرجستان مرز  252کیلومتریاش با ترکیه را بست و کلیه پروازها را لغو کرد .روزانه
حدود  740000بشکه نفت خام خزر از مسیر ترکیه از طریق خط لوله باکو -تفلیس بندر
جیهان در شرق مدیترانه ترکیه صادر ميشود .روزانه  515000بشکه نفت خام از اقلیم
کردستان عراق و از مسیر خط لوله کرکوک به بندر جیهان ترکیه صادر ميشود .برخالف
نقشی که ترکیه در حال حاضر برای صادرات نفت خام منطقه دارد ،نقش فعلی ترکیه
در صادرات گاز طبیعی محدود است .ترکیه حجم کمياز گازی را که از آذربایجان وارد
ميکند به یونان ميفروشد .قرار است از سال  2020خط لوله  TANAPساالنه  10میلیارد
مترمکعب گاز جمهوری آذربایجان را از طریق ترکیه به کشورهای مختلف اروپايی بهویژه
ایتالیا برســاند و حدود سالی شش میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند .خط لوله
مذکور قرار است که بهتدریج سالی  20میلیارد مترمکعب گاز از مسیر ترکیه به کشورهای
اروپايی انتقال دهد .به گفته کارشناسان ،تنگه بسفر فقط هفتصد متر عرض دارد و روزی
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شاخص
حدود سه میلیون بشکه نفت خام از دریای سیاه و از مسیر این تنگه عبور ميکند .بسته
شدن آن به هر دلیل بسیار برای بازار انرژی نگرانکننده و تاثیرگذار خواهد بود .زیرا به طور
کلی ترکیه نقشی برای ترانزیت روزانه حدود  4.15میلیون بشکه نفت خام دارد که حدود
 4میلیون بشکه از آن در این مسیر خرید و فروش (تجارت) ميشود.
مســیر کریدور جنوب انتقــال گاز  - The Southern Gas Corridor-بســیار
گران اســت و تجاری و ســودده بودن احداث خط لوله آن هنوز مورد ســؤال اســت.
ســرمايهگذاری برای بخش باالدســتی فاز دوم میدان شــاه دنیز در دریای خزر حدود
 19میلیارد دالر تخمین زده شــده است .توسعه مســیر خط لوله گاز جنوب قفقاز -
 - The South Caucasus Pipelineحــدود پنــج میلیارد دالر ســرمايهگذاری
الزم دارد .بــرای احــداث خط لوله  TANAPدر دســت اجرا حــدود  10میلیارد دالر
ســرمايهگذاری تخمین زده شده اســت .خط لوله انتقال گاز عبور از دریای آدریاتیک
  - The Trans Adriatic Pipelineکه از مسیر ترکیه گاز خزر را به مرز یونان و ازآنجا به ایتالیا ميبرد حدود شــش میلیارد دالر سرمايهگذاری الزم دارد .در سال 2013
موضوع تجاری و سودده بودن این خطوط لوله مورد بحث قرارگرفت و تصمیمهای الزم
بین سهامداران اتخاذ شد و قرارداد برای فروش گاز با مشتریان اروپايی شامل:
Axpo, GDF Suez, Gas Natural, E.ON, Shell, Hera, ENEL, Bulgar gaz, DEPAامضا شد .آنچه امروز مطرح است این است که آیا ميتوان از نظر فیزیکی
این داراییها را حفاظت کرد؟ آیا طرفین قراردادها امضايشان را محترم خواهند شمرد و
قراردادهای منعقده قابل اجرا خواهند بود؟
JJنفت و گاز (انرژی) کاال نیستند بلکه ارائهدهنده خدمات هستند
شرکت پترو اسکاتلند قبل از نهايی شدن برجام و در اوايل کار دولت یازدهم طرحی
برای پاالیش نفت خام ایران در پاالیشگاهی در اسکاتلند تحت عنوان «انرژی ارائهکننده
خدمات است و نه یک کاال» ارائه کرد .متعاقبا پیرو پیگیریهای به عمل آمده در تاریخ 30
خرداد  1395در ادامه نتایج یازدهمین همایش بينالمللی انرژی تهران در کارگاهی که به
میزبانی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی انرژی دانشگاه تهران و موسسه آموزشی
و پژوهشی اتاق ایران با حمایت کمیسیون انرژی اتاق ایران و با شرکت کریس کوک محقق
ارشد دانشگاه کالج لندن و مدیر ارشد شرکت پترو اسکاتلند برگزار شد ،ضرورت تعریف

ساختار نوینی برای ارائه خدمات انرژی مورد بحث و تبادل نظر به شرح زير قرارگرفت:
JJارائه خدمات از سر چاه نفت و چاه گاز تا پریز برق وروشنايی چراغ روی
دیوار
در زمان حاضر نفت ،گاز ،فرآوردههای نفتی و ...برق (به طور کلی انرژی) را یک کاال
تعریف ميکنند .طبیعی است که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان یک نوع کاال در بازار
برای مشترییابی (سهم بازار) با هم در قیمت رقابت کنند .شرکت پترو اسکاتلند چند سال
پیش پیشنهاد داد که خوب است جمهوری اسالميایران به جای فروش نفت خام و یا
گاز طبیعی به عنوان یک کاال ( )commodityتعریف جدیدی از حاملهای انرژیهای
فسیلی به عنوان ارائه یا عرضه ( )Supplyدر بازار به دست دهد و به عرضه خدمات انرژی
از سر چاه نفت و سر چاه گاز تا پریز و چراغ روی دیوار به مصرفکننده اقدام کند.
صنعت نفت ميتواند عرضهکننده نفت و گاز تولیدی کشــور از ســر چاه و پس از
پاالیش ،حمل و نقل و ...تحویل به صنعت تولید و صادرات برق باشد .درواقع به جای
صادرات گاز طبیعی به صورت خام آن را به صورت برق در پریز برق و و روشن کردن
چراغ روی دیوار محل مصرف تحویل دهد .برقی که کارخانهها با آن به کار بیفتند؛ برقی
که ماشــینها را به کار بیندازد و اتو و اجاق خانهها را روشن کند و سایر خدمات را به
مصرفکننده ارائه دهد.
در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن در طول تحریمهای اقتصادی ایران ،امارات متحده
عربی ،عربستان سعودی ،قطر و ...در منطقه توانستند اقتصاد جایگزین نفت و گازشان را
با احداث بنادر ،شهرهای صنعتی و غیره برنامهریزی و اجرا کنند .امارات متحده عربی با
ســرمايهگذاری از محل درآمدهای نفتی سعی کرده که خودش را به یک مرکز تجاری
عمده بينالمللی در منطقه تبدیل کند .قطر ،عمان و بقیه هم سعی کردند و ميکنند که
در این راستا پیش بروند .اینکه موفق بودهاند یا نه بحث جداگانهای است .رئیس کمیسیون
انرژی اتاق ایران معتقد است زمان آن رسیده است که ایران از فرصت کاهش قیمتهای
نفت خام در بازار برای دالرزدايی اقتصاد ایران و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی به
طور جدی فکری بکند و چارهای ندارد جز اینکه از سرمایه نفتی باقیماندهاش استفاده
بهینه کند و بنای اقتصاد آتی کشور را پیریزی کند .خوشبختانه این سیاست تحت عنوان
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تعریف شده است.

قیمت نفت به بشکهای  ۱۰دالر خواهد رسید


رقابتهای بیدلیل کشورها برای افزایش تولیدات خود و بیتوجهی به مازاد تولیدات نفت در جهان ،خطر نفت ۱۰
دالری را برای جهان ایجاد کرده است

گری شیلینگ
تحلیلگربلومبرگ
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در فوریه  ۲۰۱۵قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت
حدود بشکهای  ۵۲دالر شد و در این کانال مدتی نوسان
داشت .این قیمت نیمياز باالترین قیمت  ۲۰۱۴بود .آن
زمان من این بحث را مطرح کردم که شروع مجدد دوره
کاهش باعث رسیدن قیمت نفت به زیر  20دالر خواهد
شد .این سناریو برای افرادی كه در داخل بازار نفت بودند
غیرقابل باور و پیشبینی بود.
قیمتها کاهش یافت و در فوریه امسال به  26دالر
رسید .از آن زمان ،قیمت نفت رو به افزایش داشته و به
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حدود  50دالر رســیده است؛ رقميکه از سال گذشته تاکنون تجربه نشده بود .اما این
رقم دوام نخواهد داشت .احتماال قیمت نفت مجددا کاهش خواهد یافت و به  10تا 20
دالر خواهد رسید.
نوســانات اخیر در بازار نفت ربطی به عوامل بنیادین بازار که باعث کاهش قیمت در
موقعیت اول بوده ندارد و به نظر موقت ميرســد .آتشسوزیهای ميدانهاي نفتی در
کانادا ،بحرانهای کاهش تولیدات نیجریه و مشکالت سیاسی در ونزوئال در ماه گذشته
و امیدواریها به کاهش تولید نفت شــیل آمریکا ،دالیل اصلی افزایش قیمتهای اخیر
بوده است.
اما همچنان دنیا با مازاد نفت مواجه است و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا جایگزین

ایران دارای آفتاب بسیار گسترده و خوب ،موقعیت جغرافیايی بین سه دریا (دریاي خزر ،خلیج
فارس و دریای عمان) ،مناطق بادخیز ،رودخانههای مستعد تولید انرژی آبی ،جزایر قشم و مناطقی
نظیر چاه بهار (مکران) و غیره است.

JJایران صاحب منابع سرمایهای قابل
توجهی است؛
به طور مثال :ایران بیشترین ذخایر گازی
جهان را به خود اختصاص داده اســت .ایران
روسیه
دارای آفتاب بسیار گسترده و خوب ،موقعیت
% -1.1
کانادا
جغرافیايی بین سه دریا (دریاي خزر ،خلیج
% 1.5
عراق
%3.5
فارس و دریــای عمان) ،مناطــق بادخیز،
ایران
%3.6
رودخانههای مستعد تولید انرژی آبی ،جزایر
امریکا
% 2.1
قشــم و مناطقی نظیر چاه بهار (مکران) و
مکزیک
چین
امارات
% 2.5
غیره است .ایران نیروی انسانی عظیم جوان
%2.7
% 6.5
عربستان
سعودی
کویت
و تحصیلکرده دارد .نکته از همه مهمتر که
%1.3
%1.7
خاص موقعیت جغرافیايی ایران است شرایط
بیشترین تولیدکنندگان نفتی
میلیون بشکه
ژئوانرژی ایران است که از یک سو به خلیج
پیش بینی رشد تولید ناخالص ملی در 2016
12.6
برزیل
فارس و از ســوی دیگر به دریــای خزر و از
11.2
% -3.4
10.2
طریق کشورهای حاشیه خزر به دریای سیاه
 46.8پیش بینی قیمت نفت جهانی(برنت)
و دروازه اروپا و از ســوی افغانستان به هند
45.8
برنت
و ســپس به چین و از سمت عراق به مابقی
WTI 41.8
40.6
4.5 4.4 4.3
کشــورهای خاورمیانه مرتبط اســت .ایران
37.1
3 2.9 2.8 2.6 2.5
35.3
33.7
ميتواند مشکلگشــا برای همه کشورهایی
32.4
باشد که نیازمند تامین امنیت انرژی هستند.
برزیل مکزیک کویت امارات ایران چین عراق کانادا عربستان روسیه امریکا
چهارماهچهارم چهارماهسوم چهارماه دوم چهارماه اول
ایران ميتواند پایهگذار بزرگترین شــبکه
تولید ،تجارت و ارائهکننده خدمات انرژی از
ملــی گاز ایران درباره درنظرگرفتن این واقعیت که موضوع تبدیل گاز به برق و صادرات
طریق تولید و صادرات برق در منطقه و فرامنطقه باشد و به همه بازارهایی که مدنظر هستند
برق راهحلی مناسب برای منطقه است ،زمینه الزم فراهم آمد تا کریس کوک که به عنوان
دسترسی داشته باشد .ایران به چه چیز دیگری نیاز دارد؟ دسترسی به بهترین بازارها!
کارشناس از سوی میزبان در نشست مذکور شرکت داشت در سخنرانیاش و در ارتباط
با پیشنهادهایی که قبال به ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو داده بود «طرح شبکه
JJشبکه انرژی خزر
انرژی خزر» را مطرح کند که بســیار مورد استقبال قرار گرفت .شرکت پترو اسکاتلند
در دسامبر  2014در نشستی که به این منظور با حمایت سازمان ملل و منشور انرژی
موضوع ضرورت مطالعه طرح مذکور را طی پیشنهادی به وزارت نیرو در ایران ارائه کرد
( )ECTدر عشقآباد (ترکمنستان) برگزار شد ،با صحبتهاي مدیر امور بينالملل شرکت
چگونه بزرگترین کشورهای تولیدات نفتی در 2016حرکت خواهند کرد؟

اوپک به عنوان تولیدکنندگان تأثیرگذار بر بازار از طریق افزایش و کاهش تولید شدهاند.
اوپک که زمانی از نظر آمریکاییها یک کارتل نفتی ترسناک بود ،دیگر قدرت تأثیرگذاری
چندانی بر قیمتها ندارد .حتی عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده عضو اوپک به
این واقعیت جدید اذعان دارد و به تالشهای خود برای فریز تولید پایان داده است ،این
کشور تالش دارد راههای جدیدی برای کسب درآمدهای غیرنفتی بیابد.
عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس در حال حاضر برای تولیدات خود در رقابت
هستند .ایران توانسته پس از برداشته شدن تحریمها تولیدات خود را دوبرابر کند و برنامه
دارد تا  ۲۰۲۰تولیدات خود را به  ۶میلیون بشکه در روز برساند .این آمار موجب ميشود
که ایران به مقام دومین تولیدکننده نفت اوپک برسد .روسیه برای جبران صدمههایی که
از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشور وارد آمده تولیدات خود را افزایش داده است.
لبنان نیز تمام تالش خود را برای افزایش تولید کرد .تمام این موارد باعث ميشــود که
دوباره جهان با مازاد تولیدت نفتی روبهرو شود.
موسسه بینالمللی انرژی پیشبینی ميکند اگر طرح فریز نفتی کشورهای عضو اوپک
موفق شود و تولید نفت آمریکا  600هزار بشکه در روز در سال  2016و  200هزار بشکه
دیگر در روز در سال  2017کاهش یابد ،مازاد عرضه جهانی تا سال  1.5 ،2017میلیون
بشکه در روز خواهد بود.
به دلیل بحران اقتصادی که در کشور چین به وجود آمده این کشور نیز تقاضای خود

را کاهش داده و این موجب شده که نفتهای فروختهنشده در دنیا افزایش یابد .تولیدات
کشورهای غیر اوپکی از  ۵۸میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه به  ۵۸میلیون و  ۶۰۰هزار بشکه
رسیده است .هرچه افزایش تولیدات بیشتر شود به دلیل اینکه ذخایر نفتی و انبارها از نفت
انباشته شده است ،کشورهای تولیدکننده مجبور ميشوند در بازار این نفتها را با قیمت
پایینتری عرضه کنند و این موجب افت قیمت نفت در بازار ميشود.
در حال حاضر فروش نفت خام کمتر شده ،اما به دلیل فصل رانندگی و مسافرتها با
خودرو ،بنزین در بازار خرید و فروش بیشتری داشته و این موضوع موجب کاهش دوباره
قیمت نفت شده است .برخی دیگر معتقدند که عوامل دیگری مانند تقویت ارزش دالر،
نگرانی از افزایش تولید نفت ،رشد ذخایر سوخت و کاهش تقاضای پاالیشگاهها موجب
کاهش قیمت نفت شده است.
افزایش دوباره قیمت نفت به کانال  50دالر باعث ميشود که شرکتهای نفتی آمریکا،
نفت بیشتری استخراج کنند .به طور مثال ،هماکنون بدون توجه به مازاد نفت در جهان،
 7دکل دیگر در آمریکا اضافه شده است.
به نظر ميرسد با افزایش عرضه نفت ،همان بحرانی که در سال  2015رخ داده بود،
دوباره پیش آید .کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت سریع از بین نميرود و
چند باری به بازار بازميگردد و بازار افت شدیدی را تجربه ميکند تا بتواند دوباره روندی
عادی و صعودی را طی کند.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهویک ،شهریور 1395

91

شاخص
که خوشبختانه با استقبال روبهرو شد .زیرا طی چند سال اخیر فناوری تبدیل گاز به برق
و انتقال از طریق کابلهای برق مســتقیم با ولتاژ باال ( )HVDCچنان پیشرفتی داشته
اســت که به طور مثال در حال حاضر راندمان تولید برق تا  ۶۰درصد بهینه شده است.
اکثر کارشناسان همعقیده هستند که با توجه به سرمايهگذاریهای خوبی که در زمینه
پژوهش برای دستیابی به فناوریهای بهتر شده است ،درصد راندمان تولید و انتقال برق
از این هم بهتر خواهد شد.
JJشبکه انرژی خزر در یازدهمین همایش بينالمللی انرژی تهران
برای معرفی طرح شبکه انرژی خزر ،با سفری که اخیرا وزیر نیرو به انگلستان داشت
در روز  ۱۴جوالی  ۲۰۱۶در لندن سمیناری با حضور استادان و کارشناسان اسکاتلندی
برگزار شد .در این سمینار مدیر عملیاتی شرکت پترو اسکاتلند توضیح داد که برای یک
مدتزمان مشــابه میزان افت قیمت هریک از انواع حاملهای انرژی فسیلی در یکی دو
سال اخیر چگونه بوده است .به طور مثال نفت خام  74درصد افت قیمت داشته است و
احتماال این افت قیمت ادامه هم خواهد داشت .قیمت گاز طبیعی به دلیل پیروی از قیمت
نفت خام در فرمولهای قیمتگذاری برای گاز طبیعی حدود  ۴۲درصد کاهش داشته
است .اما قیمت حاملهای اولیه انرژی که به برق تبدیل شدهاند نظیر گاز طبیعی بسیار
کمتر افت داشته است .زیرا قیمت برق حدود  2تا  3درصد در بازار عمده فروشی کاهش
داشــته است و در بازار خردهفروشــی میزان افت قیمت برق نزدیک به صفر بوده است.
به همین دلیل اســت که شرکتهایی که در رسانههای ایرانی از آنها به عنوان غولهای
نفتی نام برده ميشود نظیر شرکتهای شل ،بیپی و غیره ساختارشان را تغییر دادهاند
و یا در دست تغییرند تا به صورت شرکتهای عرضهکننده supplier /يا تولیدکننده و
انتقالدهنده برق برای ارائه خدمات انرژی درآیند.
JJگاز طبیعی با خط لوله به کشورهای همسایه صادر کنیم یا برق؟
برخی معتقدند که فروش گاز طبیعی از طریق خط لوله به کشورهای همسایه به دلیل
پایین بودن راندمان تولید برق در نیروگاههای ایران مقرون به صرفهتر از تبدیل گاز به برق
است .شرکت پترو اسکاتلند به وزارت نیرو پیشنهاد داده است که ميتوان با مشارکت در
تولید در بخش پاییندستی صنعت انرژی با صاحبان فناوری برای افزایش راندمان تبدیل

گاز طبیعــی ایران و منطقه خزر به برق و صــادرات برق به جای گاز طبیعی به اقتصاد
انرژی ایران و منطقه کمک کرد .به همین دلیل به ابتکار موسســه آموزشی و پژوهشی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران ،بخش خصوصی ،موسسه پژوهش در
مدیریت و برنامهریزی انرژی ،دانشــگاه تهران ،بخش عموميو آکادمیک و شرکت پترو
اســکاتلند (بينالمللی) در روز  31خــرداد  20( 1395ژوئــن  )2016توافقنامهای در
تهران امضا شــد که براساس آن سکویی (پلتفرمی) ایجاد شد تا طرح شبکه انرژی خزر
( )Caspian Energy Grid –CEGرا پس از جلب و جذب حمایت مالی و صنعتی
الزم مطالعه کنند .موسسان سکوی مذکور معتقدند که توجه زیادی نسبت به این طرح
ابتکاری در خارج از ایران جلب شــده اســت؛ با بهرهگیری از مشارکت صاحبان فناوری
در تبدیل گاز طبیعی به برق در منطقه و انتقال آن از طریق یک شبکه برق مستقیم با
بهترین راندمان و بازدهی (بهرهگیری از تکنولوژی  HVDCکابلهای انتقال برق مستقیم
با ولتاژ باال) از جنوبیترین نقطه ایران (به طور مثال جزیره قشم) به شمالیترین نقطه
ایران و بالعکس و نیز به مرزهای کلیه کشــورهای همسایه به نحوی که حداکثر نقاط
ایران را پوشــش دهد .همچنین از طریق کشورهای حاشــیه دریای خزر و شبکهای از
طریق ارمنســتان ،گرجستان و از زیر دریای سیاه ميتوان به شبکه اروپا در بلغارستان،
رومانی ،یونان و سایر کشورها متصل شد .به همین ترتیب با اتصال شبکه برق مورد نظر به
افغانستان و از آنجا به هندوستان و فرا مرزهای کشورهای هند و چین.
JJدر این شبکه انرژی جایگاه دولتها و بخشهای خصوصی چگونه خواهد بود؟
دولتها نقش تدوین و تنظیمکننده مقررات و مدیریت شــبکه انتقال برق مستقیم با
ولتــاژ باال را عهده دار خواهند بود ،درحالــی که بخش خصوصی و مصرفکنندگان برق
در هر منطقه دربرگیرنده تولیدکنندگان برق با ظرفیت کم و زیاد از راههای مختلف مثل
انرژیهای تجدیدپذیر وخورشــیدی ،بادی و غیره خواهند بود .در یک شبکه تعریفشده
اقتصادی و مالی (منطقهای و بينالمللی) ميتوان با یکدیگر تجارت (خرید و فروش) انرژی
داشت .به اعتقاد کارشناسانی که با شرکت پترو اسکاتلند همکاری دارند شبکه انرژی «برق»
خزر ( )CEGیکی از بزرگترین و شاید بزرگترین طرح و شبکه انرژی جهانی خواهد بود
که در نتیجه انجام مطالعه آن و اجرایی شدن این طرح برای مردم هر منطقه موجب ایجاد
اشتغال و درآمد خواهد بود و به رشد اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای کمک خواهد كرد.

جهان غرق در نفت

پس از برداشته شدن تحریمها ایران توانسته به بازار نفت بازگردد
در بازار نفت جهان ،ایران به روزهای طالیی خود بازگشته است .ایران به عنوان یکی از
تولیدکنندههای بزرگ نفتی خاورمیانه پس از برداشته شدن تحریمها در ماه ژانویه توانسته
به بازار آسیا بازگردد و دوباره مشتریان خود را جذب کند .میزان خرید ژاپن از ايران ۲۸
درصد ،هند  ۶۳درصد و کره جنوبی دو برابر شده است .میزان صادرات ایران به چين ۲.۵
درصد در  ۶ماهه گذشته افزایش داشته است.
ایران با افزایش  25درصدی تولید خود در سال جاری میالدی ،توانسته است ناباوریها
را ابطال کند و قصد دارد تا پایان امســال تولید خود را به باالترین ســطح هشت سال
اخیر ،یعنی چهار میلیون بشــکه در روز برساند .به گفته مسئوالن ،در پنج سال آینده
ایران برای توسعه میدانهای نفت و گاز خود ،نیازمند  ۱۸۵میلیارد دالر سرمايهگذاری
اســت و در طرحهای باالدستی پتروشیمياین کشور نیز باید بیش از  ۷۰میلیارد دالر
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سرمايهگذاری صورت گیرد .این سرمايهگذاری غیر از سرمايهگذاری عظیمياست که در
بخش پاییندستی محصوالت تکمیلی و نهایی پتروشیميمورد نیاز است.
تا سال  ۲۰۱۴ذخایر تولیدات نفت کشورهای مختلف چنین بوده است:
JJمکزیک
ذخایر نفت خام طبیعی مکزیک تا یکم ژانویه  ٢٠١٤حدود  ١٠میلیارد بشکه تخمین
زده شده و این کشور روزانه  2/9میلیون بشکه نفت خام تولید ميکند .صادرات روزانه نفت
خام مکزیک بالغ بر  1/3میلیون بشکه در روز است.
JJاتریش
ذخایر نفت خام طبیعی اتریش تا یکم ژوئن  ٢٠١٤حدود  48/5میلیون بشکه تخمین
زده شــده و این کشــور روزانه حدود  ٢٠هزار بشکه نفت خام تولید ميکند .با توجه به

ایران با افزایش  25درصدی تولید خود در سال جاری میالدی ،توانسته است ناباوریها را ابطال
کند و قصد دارد تا پایان امسال تولید خود را به باالترین سطح هشت سال اخیر ،یعنی چهار میلیون
بشکه در روز برساند.

JJروش سرمايهگذاری در شبکه انرژی خزر
طرح شبکه انرژی خزر شیوه مشــارکت جدیدی را تعریف کرده است که برای
مطالعه آن مدتهای طوالنی دو تیم تحقیقاتی در دو دانشــگاه مطرح و مشــهور
اسکاتلند کار کردهاند .در این شیوه نوین که در یک پروژه نسبتا عمده انرژی در بریتانیا
هم استفاده شده ،صاحب فناوری به جای فروش فناوری خود در تولید انرژی شریک
ميشــود و یا حتی فناوری خود را بر اساس درآمدی که استفاده از فناوری موجب
خواهد شــد از نتيجه تولید انرژی طرح مورد نظر به صورت اجارهبها برای فناوری و
آوردهاش در پروژه دریافت ميکند .آوردههای هر طرف عضو مشارکت در تولید انرژی
(بخش پاییندستی صنعت انرژی  -به طور مثال برق) محاسبه و بر اساس آن سود
طرفین نيز تعیین و محاســبه ميشود .بدین ترتیب حتی ميتوان گفت که میزان
سرمايهگذاری مورد نیاز حدود صفر خواهد بود .در واقع طرفین با داراییهایشان در
پروژه سرماي هگذاری کردهاند.

ميکنیم و ميگوییم انرژی یک کاال نیست بلکه فرآهمآورنده خدمات است.
JJتحریم شبکه انرژی خزر؛ مشکل و شاید غیرممکن
نکته قابل توجه اين اســت كه نفت و گاز را ميتوان مورد تحریم قرار داد .کما اینکه
این تحریمها در صنعت نفت ایران تجربه شده است .نکته دیگر اینکه نفت و گاز دارای
مشخصات متفاوتی هستند ،به طور مثال نفت سبک ایران ،یا نفت سبک دوبی و غیره؛
اما در ارتباط با همین حاملهای اولیه انرژی با ترکیبات و مشخصات متفاوت که به برق
تبدیل شدهاند نميتوان گفت برق تولیدی از گاز طبیعی ایران یا ترکمنستان و یا قطر.
نتیجه این تبدیل فقط برق اســت با فرکانس و ولتاژ قابل استفاده توسط مصرفکننده.
بنابراین برق شخصیت و تعلق ملی در شبکه انرژی خزر ندارد و قاچاق آن هم کار آسانی
نیست .عالوه بر آن تحریم برق اگر غیرممکن نباشد بسیار مشکل است .برق از هرکجا
که ميگذرد و يا به هرکجا که وارد ميشود مصرفکننده را چنان به خود عادت ميدهد
که وقتی نباشد و قطع بشود مصرفکننده احساس ميکند با بحران مواجه شده است.
ي را تعریف کنیم که به جای تبادل
عالوه بر همه اینها ما ميتوانیم در منطقه مکانیسم 
ارزی برای تجارت انرژی معامالت در شکل معاوضه انرژی Energy Swap /انجام شود
که نیاز به بحث مفصل دیگری دارد و برای دالرزدایی اقتصاد کشــورهای تولیدکننده و
صادرکننده نفت نظیر ایران که با تحریم دالری مواجه هستند راهکار و راهبرد نوینی را
يدهد.
ارائه م 

JJماده  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
با بهرهبرداری از ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در طرح شــبکه انرژی
خزر CEG /مشارکت در تولید در بخش پاییندستی صنعت انرژی و در نتیجه ارتقای
نظام مالی کشور میسر اســت .در این طرح عالوه بر کشورهای حوزه دریای خزر ،در
ایــران مثال در اطراف زاهدان فرد صاحب زمین با تولیدکنندگان فناوری (تکنولوژی)
شبکههای خورشیدی در ارتباط قرار ميگیرد .چون روستایی صاحب زمین به انرژی
خورشــیدی فراوان دسترسی دارد ،صاحبان فناوری تولید برق از انرژی خورشیدی از
زمین او استفاده ميکنند و برق تولید ميکنند و برق تولیدشده را به شبکه انرژی خزر
متصل ميکنند .شبکه انرژی خزر طوری طراحی خواهد شد که به شبکه انتقال برق
مستقیم با ولتاژ باالي اروپا ( )HVDCوصل شود .در نتیجه یک مصرفکننده اروپایی
مثال یک شرکت دانمارکی برق خورشیدی تولیدشده در روستای اطراف زاهدان و یا
برق بادی تولیدشده در منجیل و یا گاز طبیعی تبدیلشده به برق در ایران و منطقه
خزر را از شبکه انرژی خزر برحسب نیازی که دارد دریافت ميکند .در مقابل و براساس
توافقی که با شبکه انرژی خزر دارد به ازای برق دریافتی ميتواند مبلغی به صورت نقد
و يا کاال و خدمات بدهد .به همین دلیل است که ما تعریف جدیدی برای انرژی مطرح

JJنتیجهگیری
اوپک در حال احتضار به ســر ميبرد .عربســتان را ميتوان قاتل اوپک معرفی کرد
و این واقعیت را باید پذیرفت که اوپک دیگر در بازار جهانی نفت نقشــی ایفا نميکند.
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز ()GECFهم هنوز نتوانسته است برای خود جایگاه
مناسبی در بازار بينالمللی انرژی به دست آورد .شبکه انرژی خزر در راستای نظریه دو
ي ایران در اجالس داووس (سال  )2014که پیشنهاد
سال پیش رئیسجمهوری اسالم 
داد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انرژی باید با هم بازار انرژی را مدیریت کنند ،یک
راهحل مناســب قرن بیستویکميبرای مشــکل قرن بیستویکميتولیدکنندگان و
مصرفکنندگان حاملهای اولیه انرژی فسیلی (نفت و گاز) است.

ذخایر اندک نفتی اتریش ،واردات نفت خام این کشور به حدود  ١٧٥هزار بشکه در روز
بالغ ميشود.
JJاسپانیا
ذخایر نفت خام طبیعی اسپانیا تا یکم ژوئن  ٢٠١٤حدود  ١٥٠میلیون بشکه تخمین
زده شــده و این کشور روزانه  7/3هزار بشکه نفت خام تولید ميکند .با توجه به ذخایر
اندک نفتی اسپانیا و مصرف باالی آن ،واردات نفت خام این کشور به حدود  1/2میلیون
بشکه در روز بالغ ميشود.
JJانگلیس
ذخایر نفت خام اثباتشــده انگلســتان تا یکم ژانویه  ٢٠١٤حدود  ٣میلیارد بشکه
تخمین زده شده و این کشور روزانه بیش از  ٨١٦هزار بشکه نفت تولید ميکند.
JJکره جنوبی
کره جنوبی تا پایان ســال  ٢٠١٤از ذخایر نفت خام طبیعی برخوردار نبوده و نفتی
تولید نکرده است .این کشور در سال  ٢٠١٤روزانه بیش از  2/9میلیون بشکه نفت وارد
کرده است.
JJژاپن
ذخایر نفت خام طبیعی ژاپن تا مارس  ٢٠١٥حدود  ٥٤٢میلیون بشکه تخمین زده
شده و این کشور روزانه  ١١هزار بشکه نفت خام تولید ميکند .با توجه به ذخایر اندک

نفتی ژاپن و مصرف باالی آن ،واردات نفت خام این کشــور به حدود  3/5میلیون بشکه
در روز بالغ ميشود.
JJایتالیا
ذخایر نفت خام طبیعی ایتالیا در سال  ٢٠١٤حدود  ٥٦١میلیون بشکه تخمین زده
شده و این کشور روزانه  ١١٣هزار بشکه نفت تولید میکند .با توجه به ذخایر اندک نفتی
فرانسه و مصرف باالی آن ،واردات نفت خام این کشور به بیش از  1/4میلیون بشکه در
روز بالغ ميشود.
JJفرانسه
ذخایر نفت خام طبیعی فرانسه در سال  ٢٠١٤حدود  ٩٠میلیون بشکه تخمین زده
شده و این کشور روزانه  ١٦هزار بشکه نفت تولید ميکند .با توجه به ذخایر اندک نفتی
فرانسه و مصرف باالی آن ،واردات نفت خام این کشور به بیش از  1/7میلیون بشکه در
روز بالغ ميشود .مصرف محصوالت پاالیشي این کشور نزدیک به  1/8میلیون بشکه در
روز است.
JJترکمنستان
تولید نفت ترکمنستان از  ١١٠هزار بشکه در روز در سال  ١٩٩٢به  ٢٣١هزار بشکه
ي بیشتر از  ١٠٠هزار بشکه در روز آن برای
در روز در سال  ٢٠١٣افزایش یافته که کم 
مصارف بازار داخلی مورد استفاده قرار ميگیرد.
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شاخص

وضعیت عجیبی بر مقامات سیاسی ارشد در بریتانیا حاکم است؛ تلفنها زنگ
میخورد و کسی پاسخگو نیست .آقای کمرون بهغیر جریان استعفا صحبت دیگری
نکردهاست .جرج آزبورن صدراعظم بریتانیا نیز سکوت اختیار کردهاست.

در حال حاضر بریتانیا بدون رهبری مفید و کارا و بدون حضور کسی
که بداند هدف از برگزیت و آینده بریتانیا پس از خروج از اتحادیه
اروپا دقیق ًا چیست ،به پای میز مذاکرات با سایر اروپاییها میرود

آنارشی در بریتانیا

كشتی بریتانیا وارد طوفان شده و هیچ ناخدایی ندارد

معاوضه پر از دردســری بود .در یک مصاحبه تلویزیونی که پخش میشــد یکی از
مخالفان برگزیت به موافقان آن گفت« :حاال برنامه کجاست؟ آیا ما هم میتوانیم برنامه بعد
از برگزیت را ببینیم؟» او در پاسخ گفت« :برنامهای وجود ندارد .کمپین خروج از اتحادیه
هیچ برنامهای نداشت ،تنها هدفش خروج از اتحادیه بود ».دوربین به سمت شخص مقابل
بازگشت؛ او لحظاتی سکوت کرد و سپس گفت« :راستش نمیدانم چه جوابی بدهم ».بعد
از این پاسخ ،برنامه قطع شد و پیام بازرگانی پخش شد.
دیوید کمرون با چشــمهای پفکرده پشــت تریبون قرار گرفــت و تصمیم خود را
برای اســتعفا اعالم کرد .پوند نوســانات خود را پشت سر گذاشتهاست .تصمیمها برای
ســرمایهگذاری به حالت تعلیق درآمد .اکثر شرکتها تصمیم دارند اقدامات خود را به
آنسوی مرزها انتقال بدهند .مسئول رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا نیز استعفا دادهاست.
برخی از مسائل حساس سیاسی مانند جریان فرودگاه لندن و همچنین بازسازی بحث
هستهای در بریتانیا دوباره زنده شدهاند .رهبران بریتانیا در حال مذاکره برای تصمیمگیری
در مورد آینده این کشور هستند .عدهای دیگر نیز به دنبال راههایی هستند که بتوانند
بیشــترین تأثیر را روی تصمیمات مردم بگذارند .خبرهایی از حملههای نژادپرستانه به
مهاجران به گوش میرســد .اسکاتلند تالش میکند رفراندوم جدیدی را برای استقالل
برگزار کند .قرارداد صلح ایرلند شمالی نیز به حالت تعلیق درآمدهاست.
وضعیت عجیبی بر مقامات سیاسی ارشد در بریتانیا حاکم است؛ تلفنها زنگ میخورد
و کسی پاسخگو نیست .آقای کمرون بهغیر جریان استعفا صحبت دیگری نکردهاست .جرج
آزبورن صدراعظم بریتانیا نیز سکوت اختیار کردهاست .اکونومیست تالشهای بسیاری
برای برقراری ارتباط با او کردهاست اما به موفقیتی دست نیافتهاست .همه مسئوالن در
هاله سکوت و خاموشی فرو رفتهاند .رسانههای اطراف آنها نیز اکثرا ً سکوت کردهاند.
اما در سوی دیگر ،مذاکراتی در حال شکلگیری است و عدهای دور هم جمع میشوند
و با یکدیگر دیدار میکنند تا برای آینده بریتانیا تصمیم بگیرند .با وجود اینها ،آنچه قرار
است در آینده اتفاق بیفتد در هالهای از ابهام قرار دارد؛ گویی همهجا را مه گرفتهاست .یکی
از کارشناسان در همین زمینه در توئیتر خود نوشته بود« :همه ادعا میکنند که میدانند
کجا هستند و قرار است چهکار کنند اما به نظر میرسد کسی حتی کوچکترین ایدهای
ندارد که آینده چه خواهد شد ».واضح است که افراد مخالف بیشترین سود را از این اوضاع
میبرند .آنها چهارچوبها و دستورهای خود را به دولت دیکته میکنند .به نظر میرسد
94
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کودتایی نیز علیه جرمی کوربین در حال شــکل گرفتن است .او به رهبری بهدردنخور
برای حزبش تبدیل شدهاست .ثبات این رهبر نیز در حال حاضر در اما و اگر است .به نظر
میرسد هیچکس توانایی این را ندارد که با صراحت و قاطعیت قدمی بردارد .کسانی که
به دنبال خروج از اتحادیه اروپا بودند تصور میکنند اکنون وظیفهای ندارند که راهی برای
آینده تصویر کنند .به این ترتیب اوضاع به هرجومرجی بزرگ تبدیل شدهاست .هیچکس
نمیخواهد مسئولیت وضعیت دشوار فعلی را به عهده بگیرد.
JJبریتانیا اسیر هرجومرج
شــاید برای مدتی وضعیت به همین شــکل عجیبوغریب ادامه پیدا کند .رهبری
محافظهکاران نیز احتماالً به همین شکل تا اوایل اکتبر ادامه پیدا خواهد کرد؛ یا شاید تا
کمی پس از آن .نخست اینکه حزب کارگر باید رئیس جدیدی برای خود پیدا کند و از آن
به بعد مراقب همهچیز باشد؛ مثل مادر و پدر .نخستوزیر جدید نیز باید انتخاباتی همگانی
برگزار کند .این مسئله احتماالً یکسال و نیم بعد از آنکه بریتانیا رهبر جدید خود را پیدا
کرد و به شیوههایی سخت از دل بحران بیرون خواهد آمد رخ خواهد داد.
اما مســئله اساسی این است که بریتانیا در حال حاضر آنقدر زمان در اختیار ندارد.
هرچند در کل قاره افراد دعوت به آرامش شــدند و آنگال مرکل بهســرعت توصیه کرد
بریتانیا قانون ماده  50از معاهده لیسبون را به اجرا درآورد ،مذاکرات برای خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا دستکم دو سال به طول میانجامد و این مسئله آرامش را از این منطقه
میرباید .هرچه سریعتر باید اجماعی در این زمینه صورت بگیرد .در حال حاضر بریتانیا
بدون رهبری مفید و کارا و بدون حضور کسی که بداند هدف از برگزیت و آینده بریتانیا
پس از خروج از اتحادیه اروپا دقیقاً چیست ،به پای میز مذاکرات با سایر اروپاییها میرود.
همه اینها در حالی است که وضعیت اقتصادی این کشور به مرز بحران رسیدهاست .بحران
اقتصادی در بریتانیا همچون طوفانی است که کشتی بریتانیا را به اینسو و آنسو هدایت
میکند .بدتر از آن نیز این است که بریتانیا به دو تکه تقسیم شدهاست .این دودستگی
هرروز در این کشور شدیدتر میشود و مشکالتی را هم برای اقتصاد و هم برای سیاست و
اجتماع آن ایجاد میکند .بریتانیا در حال حاضر کشتیای قدیمی است که روی موجهای
خروشــان دریا گرفتار شــده و بدون هیچ ناخدایی به این سو و آنسو هدایت میشود؛
هیچکس نمیداند عاقبت به کجا خواهد رسید.

رئيسجمهوری امريكا تا پاسی از شب بیدار است؛ او چه میکند؟

اوباما بعد از تاریکی هوا

مناگـــر

بیمارستان هلمند؛ وحشتناکترین جای دنیا
مداوای شهروندان و سربازان افغان و جنگجویان طالبان در یکجا

در صبح یکی از روزهای اخیر در لشگرگاه ،مرکز استان
هلمند در افغانستان ،بیمارستان جراحی «ایمرجنسی»،
برای قربانیان جنگ مکان به طور غیرعادی ســاکتی
اســت .بعد از یک هفته شــلوغ ،با دمای هوایی که به
 115درجه فارنهایت جهش کرده ،کارکنان با چشمهای
گودافتاده با خستگی مفرط به مراجعان نگاه میکنند.
سه پرستار خارجی و جوان بیمارستان ،دو زن ایتالیایی
دنیاله مویالن
و یک انگلیسی ،به بیماران رسيدگی میکنند ،سپس به
خبرنگار آزاد در افغانستان
گوشهای خلوت میروند تا به ضرب قهوه غلیظ و سیگار،
کارهای دفتری را انجام دهند .حرف از زود ترک کردن
ک
منبع نیوزوی 
آنجا در میانشان جریان دارد .اما این وضعیت خیلی به
طول نمیانجامد .چهار بیمار جدید ،ســربازان افغان از نزدیکی مارجه ،بهسرعت به اتاق
اورژانس آورده میشــوند .کامیون آنها از روی یک سراشیبی غلت خورده است .یکی از
آنها که پای خونینش با رگبند از ران بسته شده ،بهتازگی جان سپرده است .یکی دیگر
که ظاهرا مجروح نشــده اما شوکه شــده ،کف اتاق اورژانس کِز کرده و سرش را میان
دستهایش گرفته است .دو نفر دیگر که پاها و بازوهایشان با ترکش سوراخسوراخ شده،
نشستهاند و ساکت به اجساد همکارانشان خیره شدهاند و پرستاران زخمهایشان را تمیز
میکنند .به سه شماره ،دستیاران بیمارستان سرباز مرده را از روی برانکار برمیدارند ،او
را در یک پالستیک مات میپیچانند و به سردخانه منتقلش میکنند .یک پتوی غرقه
به خون نیز پس از این کار به جا میماند .یکی از مدیران بیمارســتان ،ماسیمو ماالندرا،
یک ایتالیایی متواضع در دهه  40عمرش ،مختصری آنجا توقف میکند تا نگاهی به آن
بههمریختگی بیندازد .قبل از اینکه راه بیفتد بهتلخی میگوید« :هلمند».
«ایمرجنسی» ،یک ســازمان غیردولتی بینالمللی ،در سال  1999در افغانستان به
وسیله جراح جنگ ،دکتر دینو استرادا ،به دلیل نگاه ضدجنگی که داشت بنیان گذاشته
شد .این بیمارستان یک شعار ساده داشت؛ برای رسیدن به آزادی ،مراقبتهای درمانی
درجهیک باید برای قربانیان جنگ فراهم شود ،بدون در نظر گرفتن اینکه آنها که هستند.
استان هلمند ،قلب تجارت پررونق مواد مخدر در افغانستان ،مدتها خشنترین استان

کشور بوده است .از سال  2001نزدیک به هزار سرباز از نیروهای نظامی خارجی کشته
شدهاند .اکنون 18 ،ماه بعد از بیرون آمدن بیشتر گروههای نظامی بینالمللی از افغانستان،
اوضاع بسیار آشفته شده ،به طوری که طالبان اکنون کنترل همه استان به جز سه منطقه
از  14منطقه آن را در اختیار گرفته است.
در هیچ جا ،خشــونت مداوم بیشتر از بیمارستانی که توسط سازمان «ایمرجنسی»
در لشگرگاه اداره میشود مشهود نیست .در یکی از بخشهای بیمارستان ،گلدانه ،یک
کودک دختر ،جدی و ساکت ولو شده ،با پانسمانی که روی جای گلوله در سر و پاهای
نازکش را پوشانده است .شاهگدا ،زنی  30ساله ،در ماه چهارم بارداریاش ،در حال گذراندن
ساعتهای نقاهت پس از جراحی ناشی از اصابت یک خمپاره عملنکرده به بازویش است.
عارفاهلل ،یک افسر پلیس ،با همکارانش که چشمهای وحشتزدهای دارند و میگویند
سه روز است که چیزی نخوردهاند همراهی میشود و در حالی که فریاد میکشد «پایم»
با ویلچر به اتاق اورژانس برده میشــود .یک وسیله انفجاری سرهمبندیشده باقیمانده
پایش را داغان کرده است .وقتی که من با اعضای کارکنان بیمارستان در حین بازدیدم از
بیمارستان ناهار میخوردم آنها پَکر به نظر میرسیدند .همان موقع ،یک پسربچه الغراندام
 10ساله که هفتهها پیش از اینکه اوضاعش بحرانی شود به آنجا وارد شده بود ،تمام کرده
بود .دونلیوی که بعد از گذراندن اغلب ســابقه کاریاش در سیدنی اخیرا به بیمارستان
هلمند آمده ،میگوید« :من تا هفته گذشته هیچ وقت یک بچه مرده ندیده بودم .حاال
چند تایی از آنها دیدهام».
ســال گذشته تخمین زده شده است که تا حدود  50هزار شهروند ،نیروی دولتی و
طالبان در افغانستان کشته یا مجروح شدهاند .این آمار تکاندهنده است اما طبق گفته رودا
رادائلی ،همکار برنامه «ایمرجنسی» در افغانستان ،هنوز «به اندازه زیادی کم تخمین زده
شده است ...و هرکسی آن را میداند ».امسال انتظار میرود که وضع بدتر باشد و سازمان
«ایمرجنسی» در لشگرگاه  90تا  103تخت داشته باشد تا بتواند به تقاضاها پاسخ دهد.
در جاهایی مثل لشگرگاه که تسهیالت پزشکی دولتی با کیفیت باال ندارد «ایمرجنسی»
یکی از بسیار معدود انتخابها است .با وجود تزریق کمکهای توسعهای به افغانستان که
بهخوبی به باالتر از  100میلیارد دالر میرسد ،نظام بهداشتی عمومی این کشور در یک
وضعیت وحشتناک قرار گرفته است« .ایمرجنسی» سه بیمارستان رایگان را اداره میکند

«ایمرجنسی» ،یک سازمان غیردولتی بینالمللی ،در سال  1999در افغانستان به وسیله جراح
جنگ ،دکتر دینو استرادا ،به دلیل نگاه ضدجنگی که داشت بنیان گذاشته شد

وقتی که من برای اولین بار به بیمارستان «ایمرجنسی» در لشگرگاه وارد شدم از اینکه
کارکنان بینالمللی همان رفتاری را داشتند که کارکنان افغان ،تحت تاثیر قرار گرفتم.
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بیشتر کارکنان میگویند که آنها به افغانستان آمدهاند -یا به جاهای
دیگری مثل لیبی ،کردستان یا سومالی -چون آنجا نسبت به کار در
یک بیمارستان غربی زندگي بيشتر جریان دارد.

و به همان اندازه نیز مدیریت  46ایستگاه و کلینیک کمکهای اولیه را نیز در اختیار دارد
و همچنین هزار و  500نیروی انسانی با ساالنه  10میلیون دالر هزینهای که از کمکهای
خیریه و اعطایی سازمانها تامین میشود برای این نهاد کار میکنند .هزینه عملهای
جراحی در استان هلمند تقریبا سالی  2میلیون دالر میشود که نزدیک به هزینه نگهداری
یک سرباز امريكایی در افغانستان است.
با وجود افزایش خطر برای سالمتی تسهیالت در مناطق جنگی« ،ایمرجنسی» به کار
خود ادامه داده است و شامل کشورهای سوریه و یمن هم میشود .در اکتبر گذشته ،در
یک حمله هوایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز در شمال افغانستان 42 ،نفر
کشته شدند که کادر پزشکی و کودکان نیز جزو آنها بودند .در حالی که امريكا از این کار
عذرخواهی کرده است ،مقامات رسمی افغان بهشدت از دست داشتن در این حمله سر
باززدهاند .در تحقیق اخیر مجله نیویورک تایمز مشخص شده است که ارتش افغانستان
ممکن اســت نیروهای امريكایی را برای زدن آن بیمارستان ،به گمان اینکه مخفیگاه
طالبان بوده ،هدایت کرده باشند .حمله به دیگر تسهیالت مراقبتهای بهداشتی در این
کشور ،از جمله حمله نیروهای ویژه افغان به کلینیک «کمیته سوئدی برای افغانستان» در
ماه فوریه امسال ،هنوز بدون توضیح باقی مانده است.
همه کارکنان بیمارستان «ایمرجنسی» در لشگرگاه اصرار دارند که حمله هوایی قندوز
به آنها گفته نشــده بود اما مدیران بیمارستان یک سازه مستحک م فوالدی روی شقف
درمانگاه نصب کرده بودهاند .در اواخر ماه مه ،وقتی که نیروهای امريكایی به بمباران خود
در هلمند ادامه دادند ،رئيس شــورای استانی هشدار داد که لشگرگاه میتواند به دست
طالبان بیفتد .مقامات «ایمرجنسی» میگویند آنها برنامهای برای تخلیه ندارند و در قالب
یک سازمان غیردولتی بیطرف ،به ارائه خدمات مراقبهای بهداشتی به هرکسی ادامه
میدهند .این موضعی است که آنها اغلب باید به افراد حاشیه جنگ توضیح بدهند .رادائلی
میگوید« :این مرا دیوانه میکند وقتی که بسیاری از مردم از ما میپرسند چرا طالبان
را مداوا میکنیم .در ایتالیا ،من قاتلها ،اعضای مافیا ،آدمهای هروئینی و موادفروشها را
مداوا میکردم .هیچکس از من نمیپرسید چرا این کار را میکنم .کار من این است که
آدمها را مداوا کنم».
در ســال  ،2013یــک بمبگذار انتحاری که بمبش عمل نکرده و فقط بخشــی از
کمربندش منفجر شده بود ،به بیمارستان آورده شده بود .یک پزشک و پرستار افغان که
خانوادهشان در شهری زندگی میکردند که هدف آن بمبگذار انتحاری بود خشمگین
بودند .اما او را درمان کردند .دکتر شــاهولی علیزای ،یکی از جراحان ارشــد بیمارستان
«ایمرجنسی» میگوید« :وظیفه من به عنوان یک دکتر درمان او بود ».وحشت بیمارستان
تنها یک سویه از مرکز استان هلمند را بازمینمایاند .لشگرگاه در اواخر بهار میتواند خیلی
باصفا باشد .رودخانهاي زیبا از شهر کوچک هلمند میگذرد .در گرمای بعدازظهر مادران
برای خرید به بازار میروند ،جوانها تیشــرتهای خوشرنگ میپوشند و دیگرانی هم

هستند که در رودخانه شنا میکنند.
با وجود این واقعیت که بیمارســتان تنها در یک مایلی رودخانه واقع شده فقط یک
عضو از کارکنان بینالمللی آنجا رودخانه را دیده است .مقررات امنیتی سفتوسخت به
این معنی است که کارکنان زمان را بین بیمارستان و خانه مشترکشان ،یک مهمانخانه
محقر ،تقسیم کنند .همه هشت نفر کارکنان بیمارستان فقط دو بار در روز میتوانند به
وسیله خودروهای پاترول سفید و قرمز تردد کنند .در افغانستان ،گروههای تبهکاری به
طور مرتب خارجیها را گروگان میگیرند ،سازمانهای غیردولتی غربی هدف حمالت
تروریستی هستند و خارجیها به طور کلی با نگاههای خیره و توجه کنجکاوانه روبهرو
میشوند .اما هیچ کس در لشگرگاه به نظر نمیرسد که دو بار به خودروهای «ایمرجنسی»
خیره شود« .ایمرجنسی» همیشه مورد استقبال واقع نشده است .در سال  ،2010سه نفر
از کارکنان ایتالیایی و شش تن از کارکنان افغان این بیمارستان دستگیر شدند به دلیل
اینکه این سوءظن وجود داشت که آنها با طالبان همکاری میکنند .اما مدیران بیمارستان
این مسئله را رد کردند .سازمان «ایمرجنســی» چندان عالقهای به توضیح در اینباره
نداشته است .رادائلی میگوید« :بعضی از حضور ما در هلمند خوشحال نبودند .نکته مهم
این است که ما بیگناهی خودمان را ثابت کردیم ...و امروز ما رابطه بسیار خوبی با دولت
افغانستانداریم».
وقتی که من برای اولین بار به بیمارستان «ایمرجنسی» در لشگرگاه وارد شدم از اینکه
کارکنان بینالمللی همان رفتاری را داشتند که کارکنان افغان ،تحت تاثیر قرار گرفتم.
رادیچی ،یک ساکسوفوننواز سابق ایتالیایی ،مدیر بخش ترابری بیمارستان است .او اخیرا
دچار ماالریا شده بود و میخواست که بیمارستان را برای گذران دوره نقاهت ترک کند
اما وقتی که به دلیل بمبگذاری انتحاری در اداره پلیس  13نفر مجروح شدند به سمت
آنجا حرکت کرد تا مجروحان را منتقل کند .بیشتر کارکنان میگویند که آنها به افغانستان
آمدهاند – یا به جاهای دیگری مثل لیبی ،کردستان یا سومالی -چون آنجا نسبت به کار
در یک بیمارستان غربی زندگي بيشــتر جریان دارد .دکتر ژوزف روملی ،یک ايرلندي
متخصص بیهوشی که بیش از یک دهه در بیمارستانی در نیویورک کار کرده ،میگوید
یک روز به دوروبر خودم نگاه کردم و با خودم گفتم ،لعنتی ،واقعا میخواهم تا  20سال
آینده همین کار را انجام بدهم؟
در حالی که بیشتر آنها هدفی را در افغانستان پیدا کردهاند ،هیچکس در بیمارستان
«ایمرجنسی» جنگ را رمانتیک نگاه نمیکند .رادائلی میگوید« :ما این روش رمانتیک
را دنبال میکنیم تا جنگ را توصیف کنیم چون قبال تلویزیون ،فیلمهای ســینمایی و
گیمهای ویدیویی را میدیدیم .در فیلمهای سینمایی افراد در یک جنگ خیلی با آرامش
تیر میخورند و مثل یک قهرمان میمیرند .این چرتوپرت است ».چیارا لودی ،یکی از
کارمندان ایتالیایی بیمارستان ،میگوید« :این جنگ احمقانه است .افغانها در حال بزرگ
شدن یاد میگیرند که برای حل درگیریها باید بجنگند .برای همین من اینجا هستم».

در هیچ جا ،خشونت مداوم بیشتر از بیمارستانی که توسط سازمان «ایمرجنسی» در لشگرگاه
اداره میشود مشهود نیست.

«ایمرجنسی» سه بیمارستان رایگان را اداره میکند و به همان اندازه نیز مدیریت 46
ایستگاه و کلینیک کمکهای اولیه را نیز در اختیار دارد و همچنین هزار و  500نیروی انسانی
با ساالنه  10میلیون دالر هزینهای که از کمکهای خیریه و اعطایی سازمانها تامین میشود
برای این نهاد کار میکنند.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهویک ،شهریور 1395

97

مناگـــر

اوباما بعد از تاریکی هوا

رئيسجمهور امريكا تا پاسی از شب بیدار است؛ او چه میکند؟
رقابتهای ورزشی را پوشش میدهد ،داستان میخواند یا با دوستانش
روی آیپد خود «کلمات با دوستان» را بازی میکند.
میشــل اوباما گاهی ظاهر میشــود اما قبل از رئيسجمهوری به
رختخواب میرود که خیلی دیر و بهندرت بیش از پنج ســاعت در روز
میخوابد .برای اوباما زمان تنهایی بســیار مهم شده است .رام امانوئل،
رئيس دفتر اوباما ،میگوید که در طول روز ســر رئيسجمهور بسیار
شلوغ است و تعداد کسانی که میخواهند او را ببینند خیلی زیاد است
بنابراین در زمانهای شب او فرصتی برای تمرکز دارد .جرج دبلیو بوش،
رئيسجمهوری قبلی ،ســاعت  10شــب به رختخواب میرفت .بیل
کلینتون مانند اوباما دیر میخوابیــد اما زمان را با مکالمات بیانتها با
دوستان و متحدان سیاسیاش میگذارند.

میخایل شیر
گزارشگر حوزه کاخ سفید

منبع نیویورک تایمز

رئيسجمهور
همچنین از زمانش
استفاده میکند
برای اينكه اخبار
را دنبال کند،
روی آیپدش
نگاهی اجمالی به
نیویورک تایمز،
نپست
واشنگت 
و وال استریت
ژورنال میاندازد
یاشبکهتلویزیون
کابلی را میبیند
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«بیداری؟» ایمیل دیر میرسد ،اغلب بعد از  1بامداد که از یک گوشی
بلکبری امن از یک نشانی ایمیل فرستاده شده که تنها معدودی آن را
میدانند .گیرنده مضطرب دوباره فهمیده که رئيس هنوز به رختخواب
نرفته است.
در ماه ژوئن ،ساعت  12:30شب بود که ایمیلی به بنجامین رادس،
معاون مشاور امنیت ملی ،و دنیس مکدانو ،رئيس کارکنان کاخ سفید،
رسید که در آن رئيسجمهور به آنها اعالم کرده بود پیشنویس سخنرانی
صبح آن روز را درباره پاسخ تندی به اظهارات دونالد ترامپ درباره کشتار
اورالندو تمام کرده است .اوباما گفته بود که آن دو کارمندش پیشنویس
سخنرانی را ببینند.
اوباما خود را یک «مرد شــب» نامیده و به عنوان رئيسجمهور ،او
ســاعتهای طوالنی و تنها بعد از تاریک شدن هوا در حال کار کردن
اســت ،همان اندازه که روزها در دفتر بیضوی کاخ سفید کار میکند.
تقریبا در شــبهایی که او در کاخ سفید اســت حدود ساعت  6:30با
همســر و دخترانش شــام میخورد و بعد به «اتاق قراردادها» ،دفتر
خصوصی خودش ،میرود که در زیر طبقه دومی است که اتاق خوابش
در آن قرار دارد .نزدیکترین دوســتانش میگویند که او در آنجا حدود
چهار تا پنج ساعت را تنها میگذراند.
او بعد از شــام و در دفتر کار خصوصیاش روی سخنرانیهایش کار
میکند .او خالصه گزارشهای شــورای امنیت ملی را میخواند که هر
شب ســاعت  8برایش فرستاده میشود 10 .نامه از مردم امريكا را که
توســط کارکنان دفترش انتخاب شدهاند میخواند .در شب  13ژوئن،
لیز اوکانر ،یک معلم طبقه متوســط در کنتیکات ،در نامهاش به اوباما
نوشته بود« :چطور ما میتوانیم به شهروندان اجازه بدهیم که اسلحههای
خودکار بخرند؟ آنها سالحهای جنگی هستند ».رئيسجمهور همچنین
شــبکه کابلی ایاسپــیان را نگاه میکند که نتایــج دقیقهبهدقیقه

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهویک ،شهریور 1395

JJکوه عظیمی از کاغذ
وقتی که اوباما برای اولین بار وارد کاخ ســفید شــد ،برنامه بعد از
شــامش حوالی  7:15عصر در اتاق بازی که در طبقه سوم ساختمان
محل اقامتش بود شــروع شد .آنجا ،اوباما با سرپرست امور شخصی آن
موقع خانواده رئيسجمهور ،حدود  45دقیقه بیلیارد بازی کردند .در آن
زمان او با دخترانش نیز قبل از خواب بیلیارد بازی میکرد .این روزها که
دخترهایش وارد سن نوجوانی شدهاند اوباما مستقیم به «اتاق قراردادها»
میرود که بســیاري از توافقنامههای تاریخی در آنجا امضا شده است؛
مثل توافق پایان جنگ امريكا و اسپانیا در سال  1898میالدی.
امانوئل میگوید« :کانال ورزشی روشن است .تصویر همهگیر اتاق در
تلویزیون بزرگ صفحهتخت ورزش است که در پیشزمینه با صدای کم
دیده میشود .تا ساعت  8شب ،کارتابل بزرگ جلدچرمی رئيسجمهور
برای او آورده میشــود که کوهی از کاغذهــا در قالب نامه و گزارش و
درخواست ،در میان پوشههای آن به چشم میخورد .او یا روی صندلی
چرمی خود پشت میز چوبی قدیمی مینشیند یا روی کاناپهای که گوشه
اتاق است .تام دونیلون ،مشاور امنیت ملی اوباما بین سالهای  2010تا
 ،2013میگوید که رئيسجمهور به همه برگهها نگاه میاندازد ،صبح
همه نتایج را میتوان روی آنها دید؛ سؤاالت ،نکتهها و تصمیمات را.
JJهفت دانه بادام
اوباما برای بیدار ماندن سراغ کافئین نمیرود .او بهندرت قهوه یا چای
مینوشد و اغلب یک بطری آب جلوی روی اوست .دوستانش میگویند
که تنها هلههوله او در شــبها هفت دانه بادام کمی شور است .کاس
میگوید« :میشل اوباما و من همیشه یک جوک در اینباره میگوییم :نه
شش دانه ،نه هشت دانه؛ همیشه هفت دانه بادام».
برخــی اوقات کارهای موقع روز اوباما با زمان شــب او تداخل پیدا
میکند .یک عکس که در سال  2011گرفته شده ،اوباما را نشان میدهد
که در اتاق قراردادها همراه مکدونو که آن زمان معاون مشــاور امنیت
ملی بود و جان برنان ،رئيس واحد ضدتروریسم وقت اوباما و رئيس کنون
سازمان سیآیای نشسته است و با نخستوزیر ژاپن ،نائوتو کان ،کمی

طوالنیترین شبهای اوباما که معموال تا حوالی صبح طول میکشد زمانی است که او درگیر سخنرانیهایش است .در یکی از
شبهای ژوئن گذشتهُ ،کدی کینان ،نویسنده نطقهای رئيسجمهور ،ساعت  9شب از سر کار به خانه برگشته بود و یک پیتزا
سفارش داده بود که از رئيسجمهور شنید« :میتونی امشب برگردی؟»

بعد از وقوع زلزله موحشــی با بزرگی  9ریشتری در این کشور تماس
گرفته است .شرح عکس میگوید« :این تماس نزدیک نیمهشب برقرار
شــد ».اما اغلب اوقات ،زمان اوباما در اتاق قراردادها متعلق به خودش
است.
در سال  ،2009اوباما به سردبیر مجله نیوزویک گفت« :من معموال تا
حدود  11:30شب گزارشهای خالصهشده را میخوانم ،نامههای اداری
را پاســخ میدهم یا چیزهایی مینویسم و آن موقع اغلب قبل از اینکه
به رختخواب بروم در حدود نیم ساعت کتاب میخوانم تا ساعت حدود
 12:30بشود و گاهی هم کمی دیرتر میشود».
اوباما در سال  2014به دو خبرنگار شبکه ایبیسی در برنامه «زنده با
کِلی و میخائیل» گفت که او حتی تا دیرتر هم بیدار میماند « -تا ساعت
 2نیمه شب ،چکیده گزارشها را میخوانم و کار میکنم» -و اضافه کرد
که «سر ساعت معقولی بیدار میشوم؛ معموال حدود .»7
JJامشب برمیگردی؟
طوالنیترین شبهای اوباما که معموال تا حوالی صبح طول میکشد
زمانی اســت که او درگیر سخنرانیهایش اســت .در یکی از شبهای
ژوئن گذشتهُ ،کدی کینان ،نویسنده نطقهای رئيسجمهور ،ساعت 9
شب از سر کار به خانه برگشته بود و یک پیتزا سفارش داده بود که از
رئيسجمهور شنید« :میتونی امشب برگردی؟» کینان اوباما را در دفتر
خصوصیاش در طبقه اول محل اقامت خانوادهاش مالقات کرد؛ جایی
که تا حوالی  11شب با هم روی سخنرانی رئيسجمهور درباره شلیک
مرگبار به  9امريكایی افريقاییتبار در یک کلیسای متودیست افريقایی
یکردند.
در واشنگتن ،کار م 
سه ماه قبلتر ،کینان مجبور شده بود شب به کاخ سفید برگردد وقتی
که در نیمههای شب اوباما به او خبر داده بود میخواهد سخنرانیاش
را که بنا بود در آالباما درباره پنجاهمین ســالگرد «یکشنبه خونین»
ارائه شــود تغییر دهد؛ یکشنبه خونین روزی بود که شرکتکنندگان
در تظاهرات به طور وحشــیانهای توســط پلیس کتک خورده بودند.
کینان حرفهای اوباما را درباره شب اینطور تکرار میکند« :توی شب
چیزهایی هست .شب کوچکتر است .به تو اجازه میدهد که فکر کنی».
جان فاوریو ،نویسنده نطقهای رئيسجمهور قبل از کینان ،در سال
 2009به اوباما پیشنویس سخنرانی پذیرش جایزه صلح نوبل را شبی
که میخواســتند طبق برنامه واشــنگتن را به مقصد اسلو ترک کنند
تحویل داد .اوباما آن شــب تا چهار صبح سخنرانی را بازبینی میکرد و
صبح روز بعد ،پیشنویس  11صفحهای سخنرانی را به فاوریو تحویل داد.
توی هواپیما به سمت نروژ نیز اوباما ،فاوریو و دو دستیارش تقریبا همه
مسیر به کار کردن روی سخنرانی ادامه دادند .وقتی که اوباما نطقش را
ارائــه کرد ،به فاوریوی دربوداغان در هتل تلفن زد .فاوریو آن روز را به
خاطر میآورد« :او گفت “هی ،فکر میکنم درست از کار درآمد ”.گفتم
بله و او گفت “بگذار دیگر هیچ وقت دوباره این کار را نکنیم”».

میفرستد؛ مثال “تیم داک نباید آن مسابقه را میبرد” یا چیزی شبیه
به این».
رئيسجمهور همچنین از زمانش استفاده میکند برای اينكه اخبار
را دنبال کند ،روی آیپدش نگاهی اجمالی به نیویورک تایمز ،واشنگتن
پست و وال استریت ژورنال میاندازد یا شبکه تلویزیون کابلی را میبیند.
رگی الو به یاد میآورد که یک شــب بعد از ســاعت  1بامداد ایمیلی
از اوبامــا دریافت کرده بود؛ وقتی که گزارشــی را از تلویزیون دیده بود
درباره دانشآموزانی که فهرستی از خواستههایشان را عنوان میکردند
که شامل مالقات با رئيسجمهور بود .اوباما از الو پرسیده بود که چرا او
آنها را مالقات نکرده است .الو به خاطر میآورد« :من جواب دادم یکی
تصمیم گرفته که این مالقات ایده خوبی نیست .او هم جواب داد “خب،
من رئيسجمهورم و فکر میکنم که ایده خوبی باشد”».
اوبامــا و همســرش همچنین طرفــدار ســریالهای خانوادگی
تلویزیونهای کابلی مثل «بوردواك ایمپایر»« ،گیم آو ترونز» و «برکينگ
بد» هستند .جمعهشبها که شبهای فیلم در کاخ سفید است ،اوباما و
خانوادهاش اغلب به سینمای خانگی میروند که یک سینمای کوچک
با  40صندلی است در طبقه اول بال شرقی کاخ سفید است و فیلمهای
دســتاولی را تماشــا میکنند که انتخاب کردهاند و از انجمن تصاویر
متحرک امريكا گرفتهاند.
همچنیــن زمانهایی نیز برای خیالبافی اوباما باقی میماند درباره
اينكه زندگی خارج از کاخ ســفید چطور میتواند باشــد .امانوئل که
اکنون شهردار شیکاگو است اما دوست نزدیک رئيسجمهور باقی مانده
میگویــد او و اوباما یک بار تصور کردند کــه به هاوایی رفتهاند و یک
مغازه تیشرتفروشــی به راه انداختهاند که یک سایز (مدیوم) و یک
رنگ (سفید) را میفروشــد .رویای آنها طوری بود که تا مدتها دیگر
نمیتوانستند تصمیم بگیرند .طی جلسات سخت کاخ سفید که تصمیم
درست به نظر غیرممکن است ،امانوئل گاهی به سوی اوباما رو میکند و
میگوید« :سفید» و اوباما هم در عوض میگوید« :مدیوم».
حاال اوباما که شش ماه تا ترک انزوای آخر شبها در اتاق قراردادها
وقت دارد ،به نظر میرسد به انتها نگاه میکند .او یک بار در ماه مارس
ســر صبحانهای که در اتاق غذاخوری دولتی میخورد گفت« :من سه
چهار ماه جایی خواهم رفت که فقط بخوابم».

اوباما برای بیدار
ماندن سراغ
کافئین نمیرود.
او بهندرت قهوه یا
چای مینوشد و
اغلب یک بطری
آب جلوی روی
اوست .دوستانش
میگویندکهتنها
هلههوله او در
شبها هفت دانه
بادام کمی شور
است

اوباما که شش ماه تا ترک
انزوای آخر شبها در اتاق
قراردادها وقت دارد .او
یک بار در ماه مارس سر
صبحانهای که در اتاق
غذاخوری دولتی میخورد
گفت« :من سه چهار ماه جایی
خواهم رفت که فقط بخوابم».

JJکمی وقت برای بازی
همه کارهایی که در اتاق قراردادها انجام میشود کار نیست .عالوه بر
بازی «کلمات با دوستان» روی آیپد که یک گیم آنالین شبیه به بازی
با کلمات به وســیله حروف است ،اوباما صدای تلویزیون را برای دیدن
رقابتهای بزرگ ورزشــی بلند میکند .رگی الو ،یکی از بازیکنان تیم
بسکتبال که در سه سال اول ریاست جمهوری اوباما دستیار شخصیاش
بود ،میگوید« :اگر او یک مسابقه را تماشا میکند ،بعدش یک پیامک
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اسنودن :چرا رسانهها کار خود را انجام نمیدهند؟
مصاحبهای درباره کار مخفی با موسسات رسانهای و آینده افشاگری

امیلی ب ِل
مدیر مرکز تحقیقات
روزنامهنگاری دیجیتال در
دانشگاهکلمبیا

ترجمه ساعد یزدانجو
منبعکلمبیاژورنالیسمریویو

100

دیجیتال «تاو» در
مصاحبه مدیر مرکز تحقیقات روزنامهنگاری
ِ
دانشکده روزنامهنگاری دانشگاه کلمبیا با ادوارد اسنودن درباره
تجربه کارش با رسانهها و دیدگاهی که او نسبت به تغییرات در
رسانهها دارد ،از طریق یک کانال مطمئن ارتباطی صورت گرفت.
مصاحبهای که نشریه کلمبیا ژورنالیسم ریویو روی وبسایت
خود گذاشته ،منتخبی از مصاحبه مرکز تاو با اسنودن است که
در دسامبر  2015انجام شده است .مشروح این مصاحبه در کتاب
«روزنامهنگاری بعد از اسنودن :آینده مطبوعات آزاد در کشور
نظارتی» به وسیله انتشارات دانشگاه کلمبیا در سال جاری منتشر
خواهد شد .متن زیر ترجمه فارسی خالصهشده این مصاحبه به
وسیله «آیندهنگر» است.

امیلی بل :میتوانی به ما درباره تعامل با روزنامهنگاران و مطبوعات
بگویی؟
ادوارد اســنودن :یکی از چالشبرانگیزترین چیزها درباره تغییر
طبیعت ارتباط عموم با رســانهها و ارتباط دولتها با رســانهها این
اســت که رسانهها هیچوقت به اندازه حاال قدرتمند نبودهاند .به طور
همزمــان ،مطبوعات کمتر تمایل دارند کــه از این نوع قدرت خود
استفاده کنند و تاثیرگذار باشند به دلیل تجاری شدن بیشازپیش.
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سنتی وجود داشت که طبق آن ،فرهنگ رســانهای که ما از دوران
اولیه پخش رادیویی و تلویزیونی به ارث بردهایم تمایل داشــته است
یک خدمت عمومی باشــد .ما آن را بیشازپیش ،نهتنها در واقعیت
بلکه در ایدهآلها از دست دادهایم؛ بهویژه به دلیل گردش 24ساعته
اخبار .ما این را بهکرات حتی در ســازمانهایی مثل نیویورک تایمز
میبینیم .اخیرا موسسه اینترسپت گزارش «اسناد پهپادی» را منتشر
کرده که تالشی غیرمعمول در زمینه خدمات عمومی به عنوان بخشی
از یک فعالیت شبیه خبرچینی از درون دولت برای گرفتن اطالعات
عمومی اســت؛ اطالعاتی کامال حیاتی که یک دهه پیش باید آنها را
میدانستیم .اینها چیزهایی اســت که واقعا ما برای امکان تحلیل و
رســیدن به سیاستگذاریها به آنها نیاز داریم .اما این اطالعات از ما
پنهان نگه داشته میشوند بنابراین به موسسات رسانهای رو میآوریم
که ســوژه را دنبال کنند و سعی کنند اطالعات را از بیرون به دست
بیاورند .اما رســانههای بزرگ مثل نیویورک تایمز ،در حقیقت روی
موضــوع کار نمیکنند ،آنها به طور کامل آن را ندیده میگیرند .این
خیلی غیرمعمول است که دبیر خدمات عمومی این روزنامه ،مارگارت
مطالب
سالیوان ،باید درگیر تحقیقاتی بشــود که چرا آنها از چنین
ِ
دارای ارزش خبری عبور میکنند .این اعتباری است برای نیویورک
تایمز که دارای دبیر خدمات عمومی اســت اما ترســناک است که
نیازی روشن برای وجود چنین دبیری در روزنامه وجود داشته باشد.

فاشگویی سال  2013اما تاثیرش بسیار شدید بود چون کسی از درون ماجرای شنودها مسائلی را درباره توان شنود و نظارت و اتفاقاتی
که دراینباره رخ داده بود میگفت .در حقیقت ،ما با افشاگریهایی که انجام دادیم ادعاها را به واقعیت تبدیل کردیم .این بهترین نوع
روزنامهنگاری است اما در سال  2013خيلي كم مورد قدردانی قرار گرفت.

در انگلســتان ،وقتی که روزنامه گاردین ،موضوع آژانس امنیت ملی
آمریکا را دنبال میکرد ،میدیدیم که اگر نقشــی رقابتی در محیط
رسانهای وجود داشت ،اگر موضوع پول ،شهرت یا جایزههای حرفهای
یا هرچیز دیگری که برای رقابت مفید بود در میان بود ،حتی اگر به
طــور همزمان فایدهای برای عموم هم در دنبال کردن موضوع وجود
داشت ،موسسات خبری کمتری تمایل داشتند که در جهت خدمات
عمومی حرکت کنند تا اینکه کاری کنند که به نفع خودشان باشد.
این چیزی است که به طور عام در میان دبیرها و سردبیرها وجود دارد.
چیزی بوده که شاید همیشه وجود داشته اما ما آن را به عنوان چیزی
که همیشه وجود داشته به یاد نمیآوریم .از نظر فرهنگی نمیخواهیم
قبول کنیم که این امر همیشه وجود داشته است؛ اینکه چیزهایی را
نمیدانستهایم ،چیزهایی که برای ما باارزش بودهاند اما اجازه نداشتهایم
بدانیم چــون روزنامه تلگراف یا تایمز یا هر روزنامه دیگری در لندن
تصمیم میگیرند این اتفاق بیفتد چون این ســوژه اختصاصی کس
دیگری است و آن روزنامهها آن را گزارش نخواهند کرد .در عوض ،ما
سعی میکنیم آن سوژه را به صورت «ضدروایت» منتشر کنیم؛ یعنی
بهسادگی به سراغ دولت میرویم ،میگوییم که هرچه دوست دارند
درباره آن توضیح دهند ،بدون سوال درباره ماجرا آن حرفها را پیاده
و منتشر میکنیم چون آن حرفها محتوای اختصاصی ماست .فارغ
از این که چنین محتوایی چندان باارزش نیست ،بسیار کماهمیتتر از
واقعیتهای مستندی است که ما بحثهای مربوط به سیاستگذاری
را میتوانیم بر آنها بنا کنیم .انگار ما وارد دنیایی شدهایم که سردبیران
تصمیمهــای خود را درباره مطالب ،بیش از اینکه به خود اخبار نگاه
کنند ،اینطور اتخاذ میکنند که آیا موضوعات به آنها اکسیژن کافی
در رقابتهای رسانهای خواهد داد یا نه .وقتی که من با رسانهها تعامل
دارم ،یک غریبه هستم .شما رسانهها را میشناسید .به عنوان کسی
که در این فرهنگ کار کرده ،آیا شما هم همین چیزها را دیدهاید؟
بل :وقتی که شــما به مورد دونالد ترامپ نگاه میکنید ،میبینید
که بســیاری از مسائل را رسانهها مهم کردهاند .مثال ترامپ میگوید
بعد از  11سپتامبر هزاران مسلمان در نیوجرسی در خیابانها شادی
و پایکوبی کردند .این مســئلهای کامال نادرست است اما رسانهها به
خود زحمت نمیدهند که آن را راستیآزمایی کنند و به صرف اینکه
ترامپ این حرف را زده ،به نقل از ترامپ بارها آن را تکرار میکنند و
این به سوژهای غالب در گردش اخبار و سوژه غالب تلویزیون تبدیل
میشود .بعد هم میبینید که در نظرسنجیها وضعیت ترامپ تغییری
نکرده و حتی او محبوبتر هم شده است .رسانهها به وضعیت اقتصادی
خود بسیار وابسته شــدهاند .در  10سال اخیر ،مرتب میشنوید که
رسانهها نمیتوانند روزنامهنگاری خوبی انجام دهند مگر اینکه سودده
باشند .شما اکنون در توئیتر فعالیت میکنید و مخاطبان خود را بدون
اینکه به رسانههای سنتی وابسته باشید دارید .این وضعیت را چگونه
یبینید؟
م 
اسنودن :امروزه ،شما افرادی را دارید که از طریق ابزاری مثل توئیتر،
لکننده
مستقیما مخاطبان خود را دارند و من حدود  1.7میلیون دنبا 
همین حاال دارم .این افراد ،به طور فرضی ،کسانی هستند که شما به
آنها دسترسی دارید و میتوانید پیام خود را برایشان بفرستید .اعم از
اینکه صد نفر یا یک میلیون نفر تعداد افرادی باشد که شما میتوانید
با آنها مستقیما صحبت کنید .این در حقیقت ،یکی از راههایی است
که شما با آن ،فعاالن رسانههای جدید را احساس میکنید؛ فعاالنی
که مغرضاند و کنترل رسانهای روایتها را با آسیبپذیری جدیدی

مواجه میکنند؛ مثل مورد دونالد ترامپ .اگر شما به عضوگیریهای
توئیتر از نظر تاثیر و تاثر افرادی که در آن هستند نگاه کنید ،میبینید
که بسیاری از ستارهها در توئیتر هستند اما در حقیقت ،آنها آنجا فقط
در تالشاند که تصویری از خود را نگه دارند ،گروه خود را تبلیغ کنند،
توی چشــمها باشــند و به مردم یادآوری کنند که وجود دارند .آنها
هیچ تاثیری بر تغییرات نمیگذارند یا بیش از رسانههای تجاری که
مستقیما اثری بر اتفاقات جاری میگذارند تاثیری ندارند.
بل :به مورد خود شما بازگردیم؛ شما وقتی که فناوریهای شنود
توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و سطح شنودها را فاش کردید اثراتی
بر جامعه گذاشتید اما یک سال بعد از آن ماجرا ،افراد کمی بودند که
از آن فعالیتهای فاششده ناراحت باشند و بعد از اتفاقات تروریستی
پاریس ،تعداد این افراد کمتر هم شــد .شما وقتی که این مسئله را
میبینید که کارتان تاثیر بلندمدت کمی داشته ،ناراحت نمیشوید؟
آیا احساس نمیکنید که جهان به اندازه کافی سریع تغییر نمیکند؟
اسنودن :من چنین احساســی نــدارم .در حقیقت ،درباره اینکه
اتفاقات چطور پیش رفتند و من چه تاثیری داشتم خوشبین هستم
و میدانم که فقط باید شروعکننده ماجرا میبودم .مشهور است که
من به آلن راسبریجر ،ســردبیر وقت روزنامه گاردین ،گفتم که این
سوژه یک موضوع خواهد بود که فقط سه روز در رسانهها دوام خواهد
آورد .برخی میگویند این حرفها تکراری است و چیزی را واقعا تغییر
نمیدهد و فقط روشهای جدیدی برای یک مسیر قدیمی را بازگو
میکند .اما من معتقدم که این افشاگریها مسیرهای جدیدی را باز
میکند .درباره همین شنودها در سال  2006روزنامه نیویورک تایمز
گزارشهایی را منتشر و ادعاهایی را مطرح کرد اما منجر به تغییر نشد.
فاشگویی ســال  2013اما تاثیرش بسیار شدید بود چون کسی از
درون ماجرای شنودها مسائلی را درباره توان شنود و نظارت و اتفاقاتی
که دراینباره رخ داده بود میگفت .در حقیقت ،ما با افشــاگریهایی
که انجام دادیــم ادعاها را به واقعیت تبدیل کردیم .این بهترین نوع
روزنامهنگاری اســت اما در سال  2013خيلي كم مورد قدردانی قرار
گرفت .خیلــی از مردم مرا در نقش کســی میدیدند که بهتنهایی
کاری را انجام داده اما من برای خودم نقشی حداقلی قايل بودم .این
فاشگوییها هم درباره نظارت یا شنود نبود؛ درباره این بود که مردم
چقدر دولت را تحت کنترل دارند و چقدر درباره سیاستگذاریهایی
که برای آنها میشود آگاهی دارند .اگر ما ندانیم که دولتمان واقعا چه
کاری انجام میدهد ،اگر ندادیم که میزان قدرتی که مقامات مسئول
مدعی داشتن آن هستند چقدر است ،نمیتوانیم واقعا دولت را تحت
اختیار داشته باشیم .رسانههای خبری این روزها تالش میکنند که
خود را از مجادالت کنار بکشــند؛ آنها میگویند که ما فقط ادعاها را
چاپ میکنیم ،ما ادعاهای هردو طرف را منتشر میکنیم ،مستندات
و شواهدی را که ارائه شده چاپ میکنیم اما واقعا خود درگیر ماجرا
نمیشــویم .به این خاطر ،من در شش ماه اول افشای ماجرای شنود
اصــا مصاحبهای نکردم و اولین مصاحبهام با واشنگتنپســت بود.
امیدوار بودم که از حوزه سیاسی افرادی پیدا شوند که به این مسئله
بپردازند اما این اتفاق بیشــتر باعث شد که این سوال پیش بیاید که
نقش رســانهها چیست .دستکم در  15ســال گذشته ،دولتها به
رسانهها میگفتند که بسیاری از مسائل به دلیل مالحظات امنیتی
محرمانه و غیرقابلانتشار است و روزنامهها نیز این را میپذیرفتند و
سراغ سوژ هها نمیرفتند.
بل :نگرانیهای امنیتی بعد از حمالت  11ســپتامبر باعث تغییر

امروزه ،شما
افرادی را دارید که
از طریق ابزاری
مثلتوئیتر،
مستقیمامخاطبان
خود را دارند و من
حدود 1.7میلیون
دنبالکنندههمین
حاال دارم .این افراد،
به طور فرضی،
کسانیهستند
که شما به آنها
دسترسی دارید
و میتوانید پیام
خود را برایشان
بفرستید
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در اروپای غربی،
میگویند که خب،
این پسر کار جالبی
انجام داده اما
بهسرعت ،اگر منافع
آنها ایجاب نکند ،با
آن مخالف خواهند
کرد .این یک
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روابط بین رسانهها و مقامات مسئول در این کشور شده است .با این
حال ،شــبکههایی مثل فیسبوک باعث شده مردم بهشدت به آنها
متکی باشند .ما امروزه شاهد روابط نزدیکتر روزنامهنگاری ،فناوریها
و فناوریهای ارتباطات جمعی هستیم و میبینیم روزنامهنگارانی را
که در کشورهایی مثل بنگالدش شکنجه یا کشته میشوند اما به هر
حال ،از این ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده میکنند .شما به این
قضایا چطور نگاه میکنید؟
اسنودن :یکــی از مهمترین مواردی که ما میبینیم این است که
تعداد منتشرکنندگان محتوا بســیار افزایش یافته و میزان گستره
توجه به افراد نیز کاهش پیدا کرده اســت .به همین دلیل است که
ما شاهد انتشــار اخبار به صورت ترکیبی هستیم؛ مثل آنچه که در
بازفید مشــاهده میکنیم؛ میزان زیادی محتوای زباله در آن تولید
میشود که اصال ارزش ندارد .در وبسایتها مدام تالش میشود که
محتواها توجه به خود جلب کنند و با یکدیگر رقابت میکنند بدون
اینکه محتواها برای عموم مردم دارای ارزش باشند .این محتواها اصال
ارزش خبری ندارند اما در شبکههای اجتماعی مخاطبان زیادی دارند
و راه خود را به رسانهها باز میکنند .رسانهها نیز نگاه میکنند که این
موضوعات به طور فرضی دارای مخاطبان زیادی هســتند و کلی از
ترافیک خبری رسانهها صرف این مسائل میشود و در عمل ،به سوی
دیگری از محیط رسانهای کشانده میشوند.
بل :بله ،تفاوتی وجــود دارد بین خلق روزنامهنگاری و درگاههای
فناورانه با مقیاس بزرگ.
اسنودن :آنها و وبسایتهایی مثل گوگلباز نقش روزنامهنگارانه
ندارند بلکه نقش گزارشکننده دارند.
بل :خب ،این یک نقش تجاری اســت ،درســت؛ وقتی که شما به
سراغ روزنامه گاردین میروید در دانستن اینکه نقش اول سازمان ارائه
ماجرا به همه جهان به ایمنترین و سریعترین صورت ممکن است و در
آنجا از تحریف خبری نیست و از منابع خبری محافظت میشود شک
نمیکنید .آیا حفاظت از منبع خبری امروزه ممکن است؟ شما حتی از
خودتان نمیتوانید حفاظت کنید.
اسنودن :البته من دارای ابزارهای محرمانهای بودم.
بل :بودید اما نسبت به  20سال پیش وضعیت خیلی فرق کرده است.
اسنودن :بله ،اما روزنامهنگارانی که با منابع خبری کار میکنند باید
مسائلی را بدانند .سنت روزنامهنگاری و فرهنگ روزنامهنگاری اینطور
بوده کــه برای یک موضوع ،روزنامهنگاران با مقامات رســمی و منابع
خبری تماس میگرفتند و ميخواستند که درباره سوژه صحبت کنند.
اما درباره موضوعات حادتر بايد مســائلی را در مورد حفاظت از منابع
خبری در نظر داشت .من تا قبل از افشای شنود در سال  2013ارتباطی
با روزنامهنگاران نداشتم اما به واسطه کارم به عنوان یک مامور امنیتی
در سیآیای و آژانس امنیت ملی آمریکا ،دریافتهام که دو نوع پوشش
برای کارهای روزمره و فعالیتهای مامورانی که اطالعات حســاس در
اختیار دارند وجود دارد .بنا به موقعیتهای افراد در جامعه و نیز بنا به
فعالیتهای افــراد و نقشهایی که بازی میکنند باید بهانههایی برای
حضور افراد در مکانها و کشورهای مختلف وجود داشته باشد .همین
امر برای ارتباط گرفتن بین روزنامهنگاران و منابع خبری نیز باید وجود
داشته باشد .همچنین ســازمانهایی باید باشند که به روزنامهنگاران
کمک کنند که زودتــر از اقدامات قضایی دولتها برای دخالت در کار
روزنامهنگاران و سد کردن مسیر اطالعات ،به روزنامهنگاران کمک کنند
تا به اطالعات الزم دست پیدا کنند و نقش واقعی خود را بازی کنند.
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بل :خوب ،بعد از گزارشهای افشــاگرانه افراد که از منابع خبری
اطالعات را گرفتهاند چه پیش میآید؟
اسنودن :قابــل پیشبینی نیست و کسی نمیداند که چطور ماجرا
پیش میرود .اما در مورد افشای شنود در آمریکا ،اینطور بود که چند
ماه بعد از ارائه اطالعات و افشــای ماجرا ،یک روزنامهنگار در برزیل در
موسســهای خبری که مرکزش در لندن بود مسئله را پیگیری کرد،
روزنامه واشنگتنپست در آمریکا مسائلی را مطرح کرد ،مجله اشپیگل
ی گرفت و بهتدریج این رسانهها گفتند که ببینید،
در آلمان موضوع را پ 
این مسائل واقعی است و تنها تخیالت یک چپگرا نبوده که ادعاهایی
را مطرح کرده باشد.
بل :من فکر میکنم دلیل اینکه روزنامهها خیلی از شــما حمایت
میکنند این است که شما به روزنامهنگاران وفادار ماندید .به این نتیجه
رسیدید که میتوانید به این افراد اعتماد کنید ،نهتنها برای نجات جانتان
بلکه با میزان زیادی از مسئولیتپذیری .بنابراین شما زمانهای زیادی را
با روزنامهنگاران رسانهها در اتاقهای هتلهای مختلف صرف کردید .آنها
را چطور شناختید؟ تجربه من این است که هرچه افراد به روزنامهنگاران
نزدیکتر میشوند کمتر از آنها خوششان میآید .چرا به روزنامهنگاران
یکنید؟
اعتمادم 
اسنودن :این به یک ســوال بزرگتر بازمیگردد؛ چه احساسی به
روزنامهنگاران داری؟ روند آشنا شدنت با آنها چطور بوده است؟ این سوال
هم جواب سیاسی و هم جواب تجربی دارد .باید بگویم که هیچ کیفیتی
برای یک روزنامهنگار مهمتر از استقالل او وجود ندارد .بهخصوص باید
روزنامهنگاران به ادعاها با دیده شک و به طور مستقل نگاه کنند و همه
مسائل را راستیآزمایی کنند .یک روزنامهنگار قبال به من میگفت که
همــه دولتها دروغگویند و هیچ حرف آنها را نباید باور کرد .در تجربه
من ،ثابت شد که این حرف کامال درست است .هرچقدر که شما حرفهای
باشید ،کاریزما داشته باشید ،حقایق و دادهها را دنبال کنید ،اگر همان
حرفهایی را بزنید که منابع خبری تکرار میکنند در نهایت ،در جهت
مقاصد آنها عمل کردهاید و هدفهای آنها را برآورده کردهاید و به وظیفه
خود عمل نکردهاید .من با روزنامهنگاران حرفهای کار میکردم و بسیار
پاک و معصوم و بیتجربه بودم .اکنون یکی از نقدهای مشــترکی که
به کار من وارد اســت این اســت که در آن زمان من بیش از حد برای
کاری که کردم معصوم بــودم .اینکه من بیش از اندازه به دولت وفادار
بــودم یا بیش از اندازه به مطبوعات وفادار بودم .من به این مســئله به
عنوان یک نقطهضعف نگاه نمیکنم .من معصوم هستم اما فکر میکنم
ایدهآلیسم برای رسیدن به تغییر اساسی است و در نهایت نه منجر به
تغییر سیاستگذاریها بلکه منجر به تغییر فرهنگ خواهد شد ،درست؟
برای اینکه ما میتوانیم قوانین ،سیاستها یا برنامهها را تغییر بدهیم اما
در انتهای روز ،این ارزشهای افراد در این موسسات است که سیاستها
یا برنامهها را مینویسد .ارزشهای افرادی که پشت میزها مقابل صفحات
سفید قرار میگیرند یا هر ابزار دیگ ِر مورد استفاده روزنامهنگاران است
که در نهایت اتفاقات را رقم میزند .گاهی افراد میگویند تو که خطاهای
روزنامهنگاران را میدانستی چرا به آنها اعتماد کردی؟ در صورتی که من
کامال مشهور به این هستم که به مطبوعات انتقاد وارد میکنم.
بل :اگر آنها کار خودشــان را درست انجام داده بودند االن شما در
وطنتان بودید.
اسنودن :بلــه ،من هنوز خیلی راحت در هاوایی زندگی میکردم.
گاهی مردم میپرسند که چرا این کار را کردی؟ چرا به روزنامهنگاری
اعتماد کردی که برای عملیات امنیتی و ایمن نگه داشتن هویت منبع

تعداد منتشرکنندگان محتوا بسیار افزایش یافته و میزان گستره توجه به افراد نیز کاهش پیدا کرده است .میزان زیادی محتوای زباله در آن تولید
میشود که اصال ارزش ندارد .در وبسایتها مدام تالش میشود که محتواها توجه به خود جلب کنند و با یکدیگر رقابت میکنند بدون اینکه
محتواها برای عموم مردم دارای ارزش باشند.

خبری خود تربیت نشده بود چون اگر آنها وامیدادند شما به زندان
میافتادید .جواب این است که آن همان چیزی بود که دقیقا انتظارش
را داشتم .من بیشترین تالش خود را کردم اما هدف نهاییام این بود
که در نهایت اطالعات به دســت عموم برسد .من فکر میکردم که
تنها راهی که میشود این کار را به صورتی بامعنی انجام داد از طریق
مطبوعات اســت .اگر ما نتوانیم به مطبوعات وفادار بمانیم در نهایت
بازنده خواهیم بود .شما نمیتوانید یک جامعه باز بدون ارتباطات باز
داشته باشید .در نهایت ،با مطبوعات آزاد است که میشود ارتباطات
آزاد را آزمایش کرد .اگر آنها نتوانند اطالعات را جستوجو کنند ،اگر
نتوانند علیه کنترل دولت بر اطالعات کاری انجام دهند و اگر در نهایت
نتواننــد اطالعات را چاپ کنند ـ اطالعاتی نهفقط درباره دولت بلکه
درباره منافع شرکتها ـ تاثیر ضعیفی روی قدرت خواهند داشت.
بل :وقتی شــما در اتاقهای هتلها با گــروه روزنامهنگاران کار
میکردید چه اتفاقی افتاد؟ سوال درباره ارزیابی دوباره روزنامهنگاران
برایتان پیش نیامد؟
اسنودن :کار از نزدیک با روزنامهنگاران به طور ریشهای درک مرا از
روزنامهنگاری دوباره شکل داد و این اتفاق تا امروز ادامه داشته است .فکر
میکنم شما هم موافق باشید که هرکسی که در صنعت خبر کار میکند،
چه مستقیم چه حتی غیرمستقیم ،احساس میکند که روزنامهنگاران ـ
یا به طور مستقیمتر باید گفت که دبیران و سردبیران ـ کسانی هستند
که ترسخوردهاند ،کسانی هستند که نمیخواهند به جزئیات بپردازند،
کسانی هســتند که میخواهند در تصمیمگیریها منتظر وکالیشان
بمانند و کسانی هستند که نگران اعتبار مطالب هستند .همچنین شما
روزنامهنگارانی را تکروی میکنند و جزئیاتی را منتشر میکنند که واقعا
به طور مستقیم برای امنیت افراد مخرب هستند .دستکم در یک مورد،
یکی از روزنامهنگاران در جزئیاتی که منتشر کرده بود درباره روشهای
ارتباطیای بحث میکرد که من همچنان فعاالنه از آنها استفاده میکردم
و پیش از آن ،یک راز تلقی میشد .روزنامهنگاران حتی از پیش به من

هشــدار نداده بودند و بعد از انتشار آن مطلب من ناچار شدم که همه
روشهایم را تغییر بدهم .این اتفــاق افتاد چون من توانایی انجام این
تغییرات را داشتم اما کاری خطرناک بود.
بل :چه وقتی این اتفاق افتاد؟
اسنودن :در اوج توجه افکار عمومی به ماجرای شنودها بود .یک
روزنامهنگار ،یا دســتکم روزنامهنگارانی با سطحی از حرفهای بودن،
اینطور فکر میکنند که به منابع خبری بدهکار نیستند ،نباید مطالب
خود را بنا به خواست منابع خبری بنویسند و مطابق با منافع منابع
خبری نباید زمانبندی انتشار اطالعات را انجام دهند .گزارهای قوی
درباره روشی که آنها باید در پیش بگیرند وجود دارد؛ آگاهی عموم از
حقیقت مهمتر از خطراتی اســت که آن آگاهی برای افراد معدودی
به وجود میآورد .اما در همان زمان ،وقتی که یک ســری اطالعات
محرمانه طبقهبندیشــده از ســوی یک کارمند به روزنامهنگار ارائه
میشود او باید بهشدت این اطالعات را راستیآزمایی کند چون بعد
از انتشار دیگر کنترل اینکه اتفاقات چطور راه خود را پیش میگیرند
امکانپذیرنیست.
بل :به نظر شما در آینده افشاگری به چه مسیری ميافتد؟
اسنودن :ما چنین کارهایی را در اروپا از بدنه پارلمانها یا شورای
اروپا داریم که میگوید باید از افشــاگرها حمایــت کنیم؛ بهویژه از
افشاگریهایی در زمینه امنیت ملی .در زمینه ملی ،هیچ کشوری واقعا
نمیخواهد که به افراد این امکان را بدهد که بهدرســتی یا بهاشتباه
دولــت را اذیت کنند .اما آیا مــا میتوانیم یک چارچوب بینالمللی
برای این کار درست کنیم؟ من موافقم بهویژه به این دلیل که قوانین
مربوط به افشار اطالعات جزو جرایم سیاسی محسوب شده است .در
اروپای غربی ،میگویند که خب ،این پســر کار جالبی انجام داده اما
بهسرعت ،اگر منافع آنها ایجاب نکند ،با آن مخالف خواهند کرد .این
یک رئالپلیتیک است .بحث بیشتر درباره قدرت است نه بنیانهای
جامعه.

یک روزنامهنگار
قبال به من میگفت
که همه دولتها
دروغگویند و هیچ
حرف آنها را نباید
باور کرد .در تجربه
من ،ثابت شد که این
حرف کامال درست
است

کار از نزدیک با
روزنامهنگاران به طور
ریشهای درک مرا از
روزنامهنگاری دوباره شکل
داد و این اتفاق تا امروز
ادامه داشته است .فکر
میکنم شما هم موافق
باشید که هرکسی که در
صنعت خبر کار میکند،
چه مستقیم چه حتی
غیرمستقیم ،احساس
میکند که روزنامهنگاران
ـ یا به طور مستقیمتر
باید گفت که دبیران و
سردبیران ـ کسانی هستند
که ترسخوردهاند ،کسانی
هستند که نمیخواهند به
جزئیات بپردازند ،کسانی
هستند که میخواهند
در تصمیمگیریها منتظر
وکالیشان بمانند و کسانی
هستند که نگران اعتبار
مطالب هستند
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آیا تجارت آزاد خارجی برای آمریکا بد است؟

انتقاد از همکاریهای اقتصادی بدون مرز کشورها نباید منحصر به کاهش اشتغال باشد

بیل پاول
دبیر بخش آسیای نیوزویک

ک
منبعنیوزوی 

نفتاکههدفش
افزایش تجارت و
سرمایهگذاری در
سه کشور عضو
بود ،برای شرکتی
مثل کرییر کار
را راحتتر کرده
کهفعالیتهای
تولیدی خود را به
مکزیک ببرد چون
دستمزد نیروی کار
در آن کمتر است
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آن ویدئو به طور پیوسته توسط کاربران اینترنتی دیده شد ،به یک
دلیل خوب؛ مدیر اجرایی یک شــرکت – کریس نلسون ،رئیس شرکت
یی ِر که یکی از شــرکتهای زیرمجموعه شرکت یونایتد تکنولوژیز
َکر 
و سازنده دســتگاههای تهویه مطبوع است -در ماه فوریه ،جلوی گروه
بزرگی از کارگران در کارخانه در ایندیاناپولیس ایستاده است .او به آنها
میگوید که کارخانه در حال تعطیل شدن است و به مانتری در مکزیک
میرود .فریادهای عصبانیت و ناســزا بلند میشود .هزار و چهارصد نفر
که شــغلهای تماموقتی با درآمد خوب دارند درمییابند که همهچیز
تمام شده است .نلسون صاف توی روی جمعیت نگاه میکند و میگوید:
«من میخواهم واضح صحبت کنم؛ این کار یک تصمیم مدیریتی است».
من این ویدئــو را نگاه میکردم چون نشــاندهنده خُ ردکنندگی
اجماع نظر دربــاره تجارت آزاد در ایاالت متحده ،افزایش اعتراض علیه
جهانیسازی و ضربههای سیاسی توافقهایی تجاری ،در گذشته و اکنون،
است که در کارزارهای تبلیغاتی انتخابات ریاستجمهوریِ این سالها
شکل گرفته است .در آخرین شب رقابتهای درونحزبی ،نامزد احتمالی
جمهوریخواهان ،دونالد ترامپ ،یکــی از ترجیعبندهای خود را تکرار
کرد و قول داد که «کارگران آمریکایی در رقابت خارجی از شــغلهای
خود حفاظت خواهند کرد» ،در حالی که هیالری کلینتون کمتر حرف
نامطلوبی نسبت به رقیب درونحزبیاش ،برنی سندرز ،درباره تجارت زد؛
سندرزی که در طول رقابتهای تبلیغاتی به طور مکرر ،کاهش استخدام
در بخش تولید در آمریکا را به «سیاســتهای تجاری شکستخورده»
مربوط میدانست.
وزیر خارجه سابق آمریکا اکنون میگوید او مخالف همکاری تجاری
بین کشــورهای دو سوی اقیانوس آرام اســت؛ توافق تجارت آزاد با 11
کشور آسیایی که در زمانی که او وزارت کشور را بر عهده داشت مذاکرات
آن انجام شده بود.
سقوط و فروپاشــی اجماع نظر درباره تجارت آزاد در آمریکا بخشی
به دلیل ظهور چین و ایجاد کسری تجاری چندسطحی ساالنه عظیم
توســط پکن است .بخشــی از حزب دموکرات که به وسیله اتحادیهها
حمایت میشــد اکنون به ترامپ ملحق شده است .باال رفتن شوکآور
او در حزب جمهوریخواه عمدتا به دلیل حمایت از محصوالت داخلی
و مخالفت با توافقات تجاری بینالمللی بوده که حزب به طور معمول از
آن حمایت میکرده است .بسیاری از حامیان ترامپ (نه دختر و پسرهای
نوجوانی که در رسانههای محافظهکار نشان داده میشوند) معموال خود را
«جمهوریخواهان ریگانی» توصیف میکنند اما ریگان یکی از ستونهای
تجارت آزاد بود ،در حالی که امروز حامیان ترامپ طوری رفتار میکنند
که انگار روح ریچارد گفارد در آنها حلول کرده است؛ رهبر سابق اکثریت
کنگره که دو بار برای به دســت آوردن نامــزدی اصلی دموکراتها در
انتخابات ریاستجمهوری با برنامه حمایت از تولیدات داخلی تالش کرد
و شکست خورد.
خصومت سیاسی با تجارت آزاد ،از هر امر دیگری چشمگیرتر است
چون اکثریت وسیعی از اقتصاددانان ،چه در جناح چپ باشند چه راست،
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موافق هستند که تجارت باز یک مزیت اقتصادی ناب برای هر کشوری
است که در آن شرکت میکند .شاید اتفاق آرا بيشتر از هر موضوع دیگری
در اقتصاد جریان اصلی ،در این موضوع وجود داشته باشد.
بنابراین سوال این است :حق با چه کسی است؟ آیا توافقات تجاریای
که ترامپ به آنها اَنگ ميزند برای کشور بد است؟ منتقدان توافق تجارت
آزاد آمریکای شــمالی (نفتا) که در سال  1993بین سه کشور آمریکا،
کانادا و مکزیک منعقد شد یا پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در
سال  2001که آمریکا از آن حمایت کرد ،استدالل میکنند که واردات
بدون قیدوبند از کشورهایی که دستمزد نیروی انسانی کمتری پرداخت
میکنند ،آمریکا و نیروی کار بخش تولید آن را وارد یک «مسابقه برای
رســیدن به کف دستمزد» میکند .آلن تونلســون ،منتقد قراردادهای
تجاری ،میگوید با در نظر گرفتن میزان دستمزد بیشتری که یک کارگر
صنعتی آمریکایی نسبت به همکارش در جای دیگری مثل دلتای رود
یانگتسه در چین میگیرد ،این مسابقهای است که آمریکا در آن برنده
نمیشــود .از این بابت ،منتقدان میگویند که توافقات تجاری بد باعث
کاهش شــغل تولیدی آمریکا به اندازه  30درصد از سال  2000تاکنون
شــده و به همان اندازه ،موجب ثابت ماندن دستمزدهای تولیدی شده
است .همچنین به دلیل کسری تجاری عظیم و پایدار که تولید ناخالص
داخلی را کاهش میدهد ،به رشد اقتصادی نیز ضربه زده است.
نفتا ،عضویت چین در ســازمان تجارت جهانی و انبوهی از توافقات
تجارت آزاد با سلسلهای از کشورها ( 20کشور در خالل  30سال اخیر)
برای شرکتها ،صنایع و اجتماعات به صورت منفرد نیز مخرب بوده است.
نفتا که هدفش افزایش تجارت و سرمایهگذاری در سه کشور عضو بود،
برای شرکتی مثل کرییر کار را راحتتر کرده که فعالیتهای تولیدی
خود را به مکزیک ببرد چون دستمزد نیروی کار در آن کمتر است.
اما اســتداللهای مخالفان تجارت خارجــی آزاد چندان هم واضح
نیســت .نفتا را در نظر بگیرید؛ در اولین دهه اجرای این توافق ،جریان
سرمایهگذاری افزایش یافت و سرمایه بیشتری از آمریکا خارج شد و به
سوی مکزیک و کانادا رفت تا اینکه سرمایه به آمریکا وارد شود ،اما تاثیر
آن بر اشتغال دارای اهمیت کمتری بود از آن چیزی که امروزه شما در
مباحث سیاسی به آن اعتقاد پیدا کردهاید .بر اساس آمار ساالنه ،بسته به
اینکه چه نهادی آمار را جمعآوری کرده ،از بین رفتن مشاغل در آمریکا
به دلیل پیمان نفتا بین  60تا  190هزار مورد بوده است .حتی با در نظر
گرفتن اینکه سقف چنین تخمینی درست بوده ،باید گفت که آمریکا در
یک دهه ابتدای فعالیت نفتا  1.9میلیون شغل را از دست داده است .در
همان دوره زمانی ،اقتصاد آمریکا توانست  34میلیون شغل تولید کند،
کانادا  3میلیون شغل و مکزیک نیز  10میلیون شغل درست کرد .گری
کالید هافبائر ،اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصاد بینالمللی پترسون و
نویسنده یک کتاب درباره نفتا ،میگوید« :آمار اشتغال نشان میدهد که
تاثیر نفتا در تصویر کلی اشــتغال در آمریکا به اندازه یک نور خفیف و
بیاهمیت بوده است».
با این وصف ،درباره دستمزدها چه میتوان گفت؟ منتقدان تجارت

آنچه به جنجالی شدن گسترش تجارت با چین و مکزیک کمک کرده
این است که آمریکا بعد از امضای این توافقها ،روی عواقب نامطلوب
آنها بر اجتماعات خاص تمرکز نکرده است.

آزاد میگویند که توافقات تجاری مثل نفتا باعث پایین آمدن دستمزدهای
تولیدی در آمریکا میشوند چراکه کارفرمایان میتوانند به مکزیک بروند
که دارای مازاد کارگر است و این مازاد آنها را منع میکند از اینکه خواهان
افزایش دســتمزدها شــوند .هافبائر در کتاب خود رابطه بین تجارت و
دســتمزد را مورد آزمایش قرار داده و دریافته است که تفاوت عمدهای
بین دستمزد صنایعی که میزان زیادی واردات از مکزیک در حوزه آنها
انجام میشود و صنایعی که دارای واردات کمی از مکزیک هستند ،وجود
ندارد .بنابراین میتوان دید که هافبائر سهم نفتا را در رکود و ثابت ماندن
دســتمزد ناچیز میداند اما میگوید که حامیان ترامپ آنقدری صادق
هستند که به مسئلهای درباره مکزیک اشاره کنند که روی دستمزدها
تاثیر پراهمیتی گذاشته است؛ مهاجرت ،چه قانونی چه غیرقانونی.
آنچه به جنجالی شدن گسترش تجارت با چین و مکزیک کمک کرده
این است که آمریکا بعد از امضای این توافقها ،روی عواقب نامطلوب آنها
بر اجتماعات خاص تمرکز نکرده اســت .در پیمان نفتا آمده اســت که
کارگرانی که براثر رقابت با صنایع مکزیکی کار خود را از دست میدهند
حدود  70درصد دســتمزد قبلی خود را به صورت جبرانی میگیرند و
برای دورههای کارآموزی معرفی میشوند تا مهارتهای بیشتری را کسب
کنند .همه این سیاستهای جبران از دست رفتن شغل در سال 2013
برای دولت  756میلیون دالر هزینه داشته است که به گفته هافبائر بسیار
ناچیز است .در پیمانهای تجارت آزاد با چین ،مزایایی که برای کارگران
در نظر گرفته شده است خیلی بیشتر از نفتا است .اما اگر افراد بخواهند به
شعارهایی که دو نامزد ریاستجمهوری کنونی درباره پیمانهای تجارت
آزاد ســر میدهند اعتقاد پیدا کنند ایده این سیاستها در نطفه خفه
میشود.
مسئله دیگر نیز این است که پیمانهای تجارت آزاد روی خانوادهها
چه تاثیري گذاشته است؛ تعدادی از اقتصاددانان معتقدند که تجارت آزاد
با دیگر کشورها بیش از اینکه روی کاهش دستمزدها اثر بگذارد باعث

افزایش مصرف خانوار شده چون براثر تجارت آزاد رقابت پیش آمده است.
این رقابت باعث افزایش مصرف در حوزه غذا ،پوشــاک ،کفش و لوازم
الکترونیکی شده است .آماری از دهه  1970که نه نفتا وجود داشت و نه
چین قدرتی اقتصادی بود ،نشان میدهد که میزان پولی که خانوادهها
صرف پوشاک ،غذا ،کفش و کاالهای الکترونیکی میکنند کاهش پیدا
کرده است اما در واقع ،میزان خریدی که آنها از این لوازم دارند افزایش
داشته و این اتفاق به دلیل رقابت و کاهش قیمت کاالها رخ داده است.
با مقایسه میزان مصرف خانوادههای فقیر و ثروتمند نیز مشخص شده
است که توافقات تجارت آزاد بین کشورها باعث شده است که مردم طبقه
فقیر و متوسط بیش از مردم طبقه ثروتمند از تجارت آزاد منتفع شوند.
ترامــپ و رأیدهنــدگان به او ،عمدا این مســائل مفید و مثبت از
پیمانهای تجارت آزاد را ندیده میگیرند و مدام تنها روی تاثیر آنها بر
سهم اشتغال در معادالت تجاری صحبت میکنند .مردم شغل خود را
از دست میدهند و بیکار میشوند و وقتی رویشان فشار میآید فقط به
این فکر میکنند که باید شــغلها را از مکزیک و چین به داخل کشور
بازگردانند .اما در اقتصاد بزرگی همچون آمریکا که هرســاله بین  16تا
 18میلیون نفر شــغل خود را از دســت میدهند ،جابهجا میشوند یا
به استخدام شــرکت دیگری درمیآیند ،وابسته کردن همه این چرخه
اقتصادی به تجارت آزاد صحیح نیســت .طبق آنچه موسسه پترسون
دریافته ،از میان این تغییرات شــغلی ،تنها  2تا  3درصد به رقابتهای
وارداتی یا توسعه صادراتی وابسته است.
تخمینها نشان میدهد که تاثیر مشارکت تجاری کشورهای دو سوی
اقیانوس آرام تغییر چندانی در این آمار به وجود نخواهد آورد .حقیقت
این است که تجارت محدودشده پیامدهای منفی بزرگی به وجود خواهد
آورد ،بهویژه در میان خانواده طبقه پایین و متوسط؛ آمریکاییهای عادی
که کلینتون و ترامپ مدعی هستند برای آنها کار میکنند؛ به شرط اینکه
ما شاهد انتخاباتی باشیم که در آن حقایق اهمیت داشته باشد.

توافقات تجارت
آزاد بین کشورها
باعث شده است
که مردم طبقه
فقیرومتوسط
بیش از مردم طبقه
ثروتمند از تجارت
آزاد منتفع شوند

آمار اشتغال نشان میدهد
که تاثیر نفتا در تصویر کلی
اشتغال در آمریکا به اندازه
یک نور خفیف و بیاهمیت
بوده است
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از مزرعه تا سفره :شش مرحله هدر دادن غذا

یکی از نقاط ضعف صنعت غذا در امريكا میزان زیاد اتالف در چرخه تولید تا مصرف است

سوزان گلدنبرگ
گزارشگر زیستمحیطی

ن
منبعگاردی 

امريكاییه ا67
درصد ماست
بازار را مصرف
میکنند.
درصد ماست در
فروشگاهها و
درصد در
آشپزخانهها به
هدر میرود
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21

امريكاییه ا62
درصد کاهوي
بازار را مصرف
میکنند.
درصد کاهو در
فروشگاهها و
درصد در
آشپزخانهها به
هدر میرود

14

24
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در هــر ثانیه ،غذایی به اندازه وزن یک خودروی ســواری دوتُنی در
امريكا دور ریخته میشود؛ در حدود  60میلیون تن در هر سال .این کار از
مزرعه شروع میشود؛ سیبزمینیای که به اندازه یک آجر رشد میکند،
هندوانههایی که دارای رگههای قهوهای هســتند ،هلوهایی که قبل از
چیدن آب خود را از دست میدهند یا گلکلمهایی که بر اثر خوردن آب
زرد شدهاند ،همه جزو ضایعات به حساب میآیند .اگر کشاورزان با اينكه
این محصوالت مشکل کیفی و بهداشتی ندارند آنها را به مغازهها بفرستند
باز هم مغازهداران و مشتریان خانگی این میوهها و سبزیجات را نمیخرند.
مرحله بعدی ،بخش بستهبندی است که میوههایی مثل توتفرنگی
وقتی که به ظرفهای پالستیکی یا جعبههای چوبی منتقل میشوند
در ایــن مرحله به میزان زیادی از بین میروند مگر اينكه به ســرعت
برای درســت کردن آبمیوه یا مربا فروخته شوند .بسیاری از میوهها و
سبزیجاتی که ما مصرف میکنیم ،پیش از اينكه در بشقابهای ما جا
بگیرند سفرهای طوالنیای را انجام دادهاند؛ از مزرعه تا مرکز نگهداری
تا توزیعکنندههای عمدهفروش و در تمام این مسیر ،کارتنهای مقوایی
میتوانند طوری محتوای خود را تحت فشــار قرار دهند که دیگر قابل
استفادهنباشند.
آخریــن قــدم – و شــاید هدردهندهترین بخش چرخــه توزیع
میوه -مرحلهای اســت که به ســوپرمارکتها ،رستورانها و خانه همه
ما ارتباط پیدا میکند؛ یعنی بــه مصرفکنندگان عادیای که به طور
اجتنابناپذیری پشــت سر هر وعده غذایی موادی را باقی میگذاریم و
بعــد آنها را فراموش میکنیم؛ مثال از یاد میبریم که در انتهای یکی از
قفســههای یخچال خانه یک ظرف نیمخورده ماست داریم .میتوان به
طور کلی گفت که شش مرحله در چرخه مصرف موادغذایی وجود دارد
که در زیر آمده و برای هرکدام از این مراحل ،به یک ماده غذایی نیز به
طور نمونه میتوان اشاره کرد.
JJدر مزرعه :سیبزمینی
کشاورزان امريكایی در سال حدود  20تن سیبزمینی تولید میکنند
که این محصول را به محصول کشاورزی پیشروی این کشور تبدیل کرده
که از میشیگان و آیداهو تا کالیفرنیا کشت میشود .تنها یکچهارم کل
این سیبزمینی تولیدی به صورت طبیعی مصرف میشود .مقدار هنگفت
یکسوم سیبزمینی امريكا به صورت قطعات سیبزمینی سرخکرده
یخزده درمیآید.
اما بســیاری از این ســیبزمینیها اصال به دست مصرفکنندگان
نمیرسد حتی اگر محصولی باشــد که روشهای استفاده از آن بسیار
آسان است و مشتریان نیز آن را خیلی دوست دارند .سازمان ملل تخمین
زده اســت که  17درصد غذایی که در مزارع امريكای شــمالی تولید
میشود نابود میشود یا هدر میرود .یکی از مدیران شرکتهای بزرگ
کشــاورزی در کالیفرنیا میگوید که به طور میانگین حدود  75درصد
محصوالت کشاورزی به صورت بســتهبندی درمیآید و  25درصد آن
در این مرحله هدر میرود .برخی از محصوالتی که او تولید میکند نیاز
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به آب زیادی دارد .او برای تولید هر جعبه ســیبزمینی  10دالر هزینه
میکند که هزینه آب یک دالر آن را تشکیل میدهد .اما در این سالها
که کالیفرنیا درگیر خشکسالی خیلی شدید است هدر رفتن میزان زیادی
از سیبزمینی در روند جمعآوری در مزرعه بسیار تاسفبار است .او ناچار
است بسیاری از سیبزمینیهایی را که هدر میروند و برای رفتن به بازار
مناسب نیستند به قیمت هر تن  25دالر به عنوان خوراک دام بفروشد.
JJقبل از ارسال :توتفرنگی
توتفرنگی محصول حساسی اســت و اگر صبح از بوته چیده شود
تا بعدازظهر باید به مقصد برســد وگرنه روند گندیدن آن شروع خواهد
شــد .توتفرنگیها در جعبههایی چیده میشــوند اما قبل از اينكه به
سردخانههای کشتیهای باری برسند اگر جعبهها را باز کنید و به چند
توت فرنگی از وسط جعبه دست بزنید میبینید که چند تا از آنها با اولین
فشار له میشوند.
در کالیفرنیا که این روزها داغترین روزهای خود را میگذراند ،ماندن
توتفرنگیها در هوای بسیار گرم باعث خراب شدن محصول میشود.
بنابراین تولید توتفرنگی یک خطرپذیری بزرگ برای کشاورزان به شمار
میرود .مطالعات ســازمان ملل نشان داده اســت که حدود  6درصد از
هدررفت غذا در امريكای شــمالی بعد از برداشــت محصول و در حین
حملونقل اتفاق میافتد .کارشناســان و فعاالنی که برای مبارزه با هدر
دادن محصــوالت غذایی تالش میکنند تمرکز خود را بیشــتر روی
مصرفکنندگان گذاشتهاند اما باید گفت که در مورد محصوالتی مثل
توتفرنگی این اتالف به مسیر پیش از خانه مصرفکنندگان نیز مربوط
اســت .در حقیقت ،روند تلف شدن محصوالت کشاورزی از همان زمان
شروع برداشت آغاز میشود .به صورت ایدهآل ،توتفرنگی در هفت روز
پس از برداشــت باقی میماند و بعد شروع به خراب شدن میکند .این
باعث میشــود که زمان زیادی برای مســیری طوالنی از مزرعه تا بازار
نداشــته باشد .در صورتی که مثال در مورد کالیفرنیا ،توتفرنگی بسیار
بیشتر از بازارهای نزدیک تولید میشود و تا بازارهای ساحل شرقی امريكا
ارسال میشود .همین امر باعث اتالف زیاد این محصول در امريكا میشود.
JJدر کامیون :مرغ
وقتی که محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی برداشت و بستهبندی
میشوند ،باید به بازارها حمل شوند .این حملونقل میتواند با کشتی یا
کامیونهای سردخانهدار انجام شود .حملونقل مرغ میتواند نشاندهنده
میزان اتالف مواد غذایی در مسیر حملونقل باشد .ردیابی مسیر یکی از
کامیونهایی که بال مرغ تازه را در نیوجرسی به دهها رستوران چینی در
ایالتهای مختلف امريكا میرساند روشنکننده هدررفت این ماده غذایی
در طول مسیر است.
این کامیون بال مرغ تازه را از نیوجرســی به بروکلین میرساند و در
مسیر به ویرجینیا و مریلند نیز این ماده را تحویل میدهد .اما وقتی که به
آخرین ایستگاه خود میرسد گاهی پیش میآید که درجه یخچال باالتر

به طور میانگین هر ماده غذایی در امريكا 2 ،هزار و  400کیلومتر از مزرعه یا محل تولید تا محل مصرف را طی میکند .این
کشور از نظر حمل مواد غذایی به صورت سالم نسبت به کشورهای در حال توسعه جایگاه خیلی خوبی دارد .با این حال،
میزان هدر شدن موادی مثل مرغ باز هم قابلتامل است.
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امريكاییه ا
درصد سیبزمینی
بازار را مصرف
میکنند .درصد
سیبزمینی در
فروشگاهها و
درصد در
آشپزخانهها به
هدر میرود

7

16

55

از حد معمول باشد .در آخرین نمونه ،درجه یخچال به جای اينكه منفی 6
درصد باشد در حدود  10درجه است .به همین دلیل است که کارتنهای
محتوی بال مرغ بو ميگيرد و عمال این مواد قابل استفاده نيست .یخهای
کارتنها نیز آب شده و کارتنها را نیز شل کرده است .چارهای نيست جز
اينكه مرغها را بیرون بریزند.
به طور میانگین هر ماده غذایی در امريكا 2 ،هزار و  400کیلومتر از
مزرعه یا محل تولید تا محل مصرف را طی میکند .این کشــور از نظر
حمل مواد غذایی به صورت ســالم نسبت به کشورهای در حال توسعه
جایگاه خیلی خوبی دارد .با این حال ،میزان هدر شدن موادی مثل مرغ
باز هم قابلتامل است .بر اساس اعالم شورای ملی مرغ امريكا ،در سال
گذشته هر امريكایی که گوشتخوار بوده به طور متوسط  40کیلوگرم
گوشــت مرغ و  25کیلو گرم گوشــت قرمز خورده است .در یک دوره
دوهفتهای ،هر امريكایی دســتکم سه وعده غذایی در خانه و دو وعده
غذایی در رستوران مرغ خورده است.
JJسوپرمارکت و رستوران :کاهو
تازه وقتی که مواد غذایی به رســتورانها یا مغازههای خردهفروشی
میرســد آنهــا باید محصوالت کشــاورزی و گوشــتی را طوری روی
ویترینهای خود بچینند که مشــتریان به صورت خردهفروشی رغبت
داشــته باشند آنها را بخرند .ردیابی محصولی مثل کاهو نشان میدهد
که در این مرحله نیز حجم زیــادی از مواد غذایی هدر میرود .یکی از
مدیران شرکتهایی که ساالدهای بستهبندیشده و آماده برای فروش
درست میکند میگوید« :مشکل محصوالت غذایی امروز ما در تولید یا
ذخیرهسازی آنها نیست بلکه در توزیع آنهاست».
شــرکتهای توزیعکننده مواد غذایی همیشــه با رســتورانها و
سوپرمارکتهایی طرف هستند که بدون اينكه محصوالت غذایی آنها
را بپذیرند آنها را به دلیل خراب شــدن توی راه برگشــت میدهند که
در نهایت ،این محصوالت از مکانهای تولید کود کشــاورزی یا مصارف
مشــابه سر درمیآورند .مسئله اینجاست که بسیاری از مواد غذایی که
در فروشگاهها به فروش میروند هشت تا  12روز قابل ماندن هستند اما

مغازهدارها بعد از حدود پنج یا شــش روز اجناس خود را به شرکتهای
توزیع ارجاع میدهند .بنابراین ما شاهد امريكایی هستیم که از یک سو،
بسیاری از مردم گرسنه هستند و از سوی دیگر ،کسانی هستند که رژیم
غذایی مطلوب و باکیفیتی ندارند .حدود  16درصد اتالف مواد غذایی در
امريكای شمالی به حلقه توزیع مربوط است.
JJدر یخچال :ماست
بسیاری از مردم به جای اســتفاده از سسهای دارای کالری باال به
ماستهای طعمدار با کالری کم روی آوردهاند .اما مسئله این است که در
بسیاری از موارد ،ماستهای داخل ظرفهای کوچک که با انواع طعمها
درست میشوند آنقدر در یخچال میمانند تا ترش ميشوند .گاهی اصال
دیده نمیشوند و مصرفکنندگان از یاد میبرند که چنین محصولی را در
خانه دارند .در هر حال ،در بســیاری از موارد این ماستها به طور کامل
خورده نمیشــوند و از بین میروند .در موارد زیادی ،تاریخ مصرف این
محصوالت مشکلساز میشود .بسیاری از امريكاییها وقتی که ببینند
تاریخ انقضای محصوالت خوراکی منزلشــان به ســر رسیده آن را دور
میریزند در صورتی که تا مدتها این مواد خوراکی قابل استفاده هستند.
تعداد از فعاالن جلوگیری از اتالف غذا ،روی تغییر قواعد محاسبه تاریخ
انقضای مواد خوراکی تمرکز کردهاند.
JJروی میز :نان
کمتر از  30درصد غذاهای هدررفته در امريكا برای کمپوست درست
کردن ارسال میشوند .بقیهاش در گوشه و کنار در زمینهای مخصوص
زباله دور ریخته میشوند که عامل مهمی در تغییرات اقلیمی هستند.
مناطق نگهداری زباله سومین منبع تولید گاز متان هستند که در یک
دوره  20ســاله 80 ،برابر گاز دیاکسید کربن در تغییرات اقلیمی تاثیر
دارند .نان یکی از این موادی است که بهشدت هدر میرود و در امريكا،
موسسات خیریه تالش میکنند آنهایی را که قابل استفاده هستند ،از
خانهها به نیازمندان برســانند و هدررفت آنها را نیز به مراکز کمپوست
هدایت کنند.

امريكاییه ا
درصد توتفرنگی
بازار را مصرف
میکنند.
درصد توتفرنگی
در فروشگاهها و
درصد در
آشپزخانهها به
هدر میرود

10

35
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امريكاییه ا
درصد مرغ بازار را
مصرفمیکنند.
درصد مرغ
در فروشگاهها و
درصد در
آشپزخانهها به
هدر میرود

4
15

امريكاییه ا68
درصد نان بازار را
مصرفمیکنند.
درصد نان
در فروشگاهها و
درصد در
آشپزخانهها به
هدر میرود
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مناگـــر

اقتصاد جدید و چالشبرانگیز روزنامهنگاری

درآمدهای دیجیتالی بهتنهایی بودجه روزنامهها را تامین نمیکند

مارک تامپسون
مدیرعامل نیویورک تایمز

منبع گزارش اخبار
دیجیتالی موسسه رویترز

در جهان توسعهیافته،
نمایش تبلیغات در مجاورت
مطالب چاپشده در روزنامه
و تبلیغاتی که در برنامههای
تلویزیونی و ویدئويی وقفه
میاندازند ،منبع اصلی تامین
هزینههای روزنامهنگاری
حرفهای بوده است .هر دوی
این شکلهای تبلیغات اکنون
با چالش مواجهاند.

108

زمستان به زودی فرا خواهد رسید .چند بار ما شنیدهایم که سری
جدید سریال درام «گیم آو ترونز» به بازار آمده است؟ اما با اينكه ما تا
آخر پنج فصل این سریال را به تماشا نشستهایم بدون اينكه اشارهای به
هر میزانی از شکنجه ،جنایت و دلگیری همهجانبه آن شود ،خورشید
هنوز با ســماجت در حال طلوع کردن است .باید شروع به پرسیدن
این سؤال از ساکنان جنگجوی ماللآور وستروس شود که آیا تولید
لباسهای گرم آنها واقعا سرمایهگذاری خوبی است.
اینجا نقطه هشدار من است .زمستان واقعا برای بسیاری از ناشران
خبری جهان در حال فرا رســیدن اســت .در واقــع ،گزارش اخبار
دیجیتالی رویترز نشان میدهد که برای برخی از آنها زمستان همین
حاال فرا رسیده است.
چالش اقتصادی برای هر شــرکت بازمانده منتشرکننده روزنامه
بهسادگی قابل بیان است؛ رشد درآمدهای دیجیتالی به اندازه کافی
باال و سریع تا بتواند کاهش گریزناپذیر درآمدهای چاپی را جبران کند
و رشد حاشیه سود بخش دیجیتالی به اندازه الزم تا بتواند سوددهی را
حفظ کند – یا آن را افزایش دهد .بسیاری از ناشران با قصد رسیدن
به مدلی بر پایه درجهبندی مخاطبان و نمایش دیجیتالی آگهی ،به
این چالش پاسخ دادهاند .آیا مطمئنا آگهیدهندگان برای ارتباط برقرار
کردن با گســتره وسیعی از مخاطبان که به انتشار دیجیتالی رایگان
آن محتواها از مسیرهای دیگری دسترسی دارند ،سخاوتمندانه پول
پرداخت خواهند کرد؟
بیشتر تولیدکنندگان اخبار دیجیتالی جدید با همین مدل تجاری
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که نسخه زیست انگلی یک ایده مشابه بود تاسیس شدند .آنها قصد
داشتند محصول روزنامهنگاریِ افراد دیگر را با بودجهای بسیار کمتر
از هزینه تولید آن ،بازنویسی و دوباره بستهبندی کنند و سپس از یک
فناوری پیشرفتهتر برای از میدان به در کردن شرکتهای بازمانده در
کار انتشار و پول ساختن از آگهیها استفاده کنند.
به این مدل اکنون به دیده شــک نگریســته میشــود .نمایش
دیجیتالی آگهــی کامال با آگهی چاپی تفاوت دارد .ناشــران قدرت
قیمتگذاری بســیار کمتری دارند ،حتی از رشد بزرگترین ما نیز
جلوگیری شده است ،به وسیله بازیگرانی که بر زمین بازی احاطه دارند
مثل فیسبوک و گوگل؛ آنهایی که مقیاس خیلی بزرگشان این امکان
را بهشان میدهد که زیر پای هر کس دیگری را خالی کنند .مفهوم
نمایش آگهی در جوار مطالب – که از حوزه چاپی آمده -در تلفنهای
همراه که افراد بیشازپیش اخبارشان را از آن میگیرند ،کممعنی یا
حتی بیمعنی شده است .مصرف نیز به سرعت از محیط خو ِد ناشران
به سمت فیسبوک ،اسنپچت و دیگر درگاههای رسانههای اجتماعی
تغییر جابهجا شده اســت .گزارش اخبار دیجیتالی رویترز موید این
است که اکنون به اندازه  46درصد اخبار در امريكا و  35درصد اخبار
در انگلیس ،از درگاههای اجتماعی و پیامرسانی دیده میشوند .این امر
به خوبی فشار مستقیم و غیرمستقیم روی قیمتگذاری وارد میکند.
در نهایت ،تجربه کاربر نهایــی از نمایش دیجیتالی آگهی اغلب
هولناک اســت؛ با وبســایتهایی که بیش از اندازه پر شده است با
آگهیهای تحمیلی و حتی برخی از ناشران باکیفیت فضای خود را
به «درگاههای کشــف محتوا»ی ثالثی واگذار
کردهاند که خدا میداند آن فضا را به چه کسی
میفروشند .تعجبی نیست که کاربران بسیار
زیادی انتخاب میکنند که همه آگهیها با هم
حذف شود.
راه دیگری هم هست؛ ما در نیویورک تایمز
اعتقاد داریم که کسبوکار خوبی میتواند حول
پیشنهاد تجربه آگهی دیجیتال ساخته شود؛
تجربههایی که کاربران واقعا آنها را سودمند و
لذتبخش دریابند« .استودیوی تی برند» که
اســتودیوی محتوای برندسازیشده ماست تا
همین دو سال و نیم پیش وجود نداشت .امروز
کارکنان آن شامل  70روزنامهنگار ،تصویرنگار،
طراح و مهندس است .ما اخیرا دفتر دومی برای
این عملیات در لندن نیز افتتاح کردهایم.
ی برند امســال بیش
ما انتظار داریم که ت 
از  50میلیون دالر درآمد کســب کند .درآمد
تبلیغات تلفن هوشــمند – کــه با واحدهای
آگهی چندرســانهای قابلانعطــاف جدید در
داخل جریان محتوا انجام میشــود -در حال

همه ناشران خبری باید از خود بپرسند که روزنامهنگاریای که آنها انجام میدهند ارزش پول دادن
بابتش را دارد یا نه .اگر نه ،آنها همان عاقبتی را خواهند داشت که یک نانوا نانهایش به اندازه کافی
خوب نیست که کسی آنها را بخرد.

حاضر ،سال به سال دو برابر میشود .ویدئو ،حمایتهای مالی ،صدا،
واقعیت مجازی و دیگر نوآوریها در خط مقدم ارائه مطالب نیز ،همه
بخشی از استراتژی رشد تبلیغات ما هستند .نمایش آگهی هنوز جای
خــود را دارد اما ما اعتقاد داریم که تبلیغات دیجیتالی آینده به غلبه
مطالبی درخواهند آمد که به وسیله آگهیدهندگان طراحی شدهاند و
به روشنی برچسب خوردهاند تا بتوانند از تولید روزنامهنگاری تحریریه
تشخیص داده شوند اما در امتداد همان روزنامهنگاری و با ارزشهای
خود به مصرف میرسند.
این کار نســخه جذابتر و خالقانهتر تبلیغات دیجیتالی نسبت
به نمایش دیجیتالی معمولی اســت و نیاز به مهارتها ،استعدادها و
ی تازه قابل توجه دارد .درجهبندی
فناوریهای جدید و سرمایهگذار 
مخاطبان و دسترســی جهانی هنوز اهمیت دارد اما مخاطبانی که
ســبک نیستند؛ کسانی
ناشــران نیاز دارند پیدا کنند کاربران فوق ُ
که به وبســایتها نوک میزنند و چنــد ثانیه معدود را در چندین
وبسایت مختلف میگذرانند ،بلکه به خواننندگان و بینندگانی نیاز
دارند که واقعا درگیر باشند و زمان واقعی به محتوای با کیفیت واقعی
و مرتبط اختصاص دهند .اگر این مسیر درست حرکت باشد ،بسیاری
از استراتژیهای کنار آمدن با مشکالت اقتصادی که از سوی اکثریت
ناشــران خبری در سالهای اخیر پذیرفته شده – تلههای کلیکی و
دیگر شــکلهای بــازی با مخاطب یا عالقه وســواسگونه به تعداد
کلیکهای ماهانه که روی تیترها میشود -ثابت خواهد شد که نهتنها
غیرکارا خواهند بود بلکه به صورت فعالی غیرسازنده هستند چون برند
و نام نیک یک کاال را تخریب میکنند و تحریریه را به سوی مخاطبان
هدف نادرست و تجربههای نامطلوب برای کاربران هدایت میکنند.
در جهــان توســعهیافته ،نمایش تبلیغات در مجــاورت مطالب
چاپشده در روزنامه و تبلیغاتی که در برنامههای تلویزیونی و ویدئويی
وقفه میاندازند ،منبع اصلی تامین هزینههای روزنامهنگاری حرفهای
بوده است .هر دوی این شکلهای تبلیغات اکنون با چالش مواجهاند
و به احتمال زیاد در ســالهای پیشرو تحت فشــار فزایندهای قرار
میگیرند .حقیقت ناراحتکننده این اســت که تبلیغات به تنهایی
نمیتواند از روزنامهنگاری باکیفیت حمایت کند .ناشران خبری با مدل
دیجیتالی که فقط یا حتی عمدتا متکی به تبلیغات هســتند ،یا در
آینده باید منابع دیگری از درآمدهای دیجیتالی را پیدا کنند و به یک
آینده اقتصادی حاشیهای با سطوح بسیار پایینی از محتوا قناعت کنند
یا ورشکسته شوند.
در نیویورک تایمز ،ما در حال راهاندازی یک درجهبندی کسبوکار
آبونمان دیجیتالی هستیم .خیلی جلوتر از وضعیتی که در آن میزان
اشتراک دیجیتالی ما ثابت شده باشد ،تعداد خالص مشترکان جدیدی
که فصل به فصل به مشــترکان ما اضافه میشوند ،امروزه سریعتر از
سه سال قبل رشد میکند .من انتظار دارم که امسال درآمد ناشی از
اشتراک دیجیتالی ما از درآمد آگهیهای دیجیتالی جلو بزند .ما انتظار
داریم ترکیب جریان درآمدهای دیجیتالی دیگری که به برند نیویورک
تایمز مربوط است با کسبوکار اصلی ما ،روهمرفته به نیم میلیارد دالر
درآمد در سال  2016نزدیک شود.
گزارش موسسه رویترز از اخبار دیجیتالی نشان میدهد که تعداد
معدودی از ناشران موفقيتهایی مثل وضعیت ما را کسب کردهاند.
این گزارش اشــاره میکند که تعداد افرادی که برای اخبار در امريكا
پول میدهند کاهش یافته و برخی استراتژیهای دیوارهای پرداخت
– مثل آنچه در روزنامه «سان» در انگلستان انجام شده -کنار گذاشته

شــدهاند .من اغلب شــنیدهام که ســردبیران و مدیران عامل دیگر
گروههای ناشــر روزنامه میگویند که نیویورک تایمز و انگشتشمار
مدلهــای دیگر پرداخت برای محتوای دیجیتالی ،موردهای ویژهای
هســتند که از آنها درسهای کمی میتوان یاد گرفت یا حتی هیچ
نکتهای نمیتوان آموخت .در واقع ،هوای ملموس شکستگرایی در
ایــن فضای صنعت حتی در زمینه امکان ترغیب خوانندگان به پول
دادن برای محتوا ،جریان دارد.
این کامال درســت است که ما مزایایی طبیعی در بازار داریم؛ بازار
داخلی بزرگ با تعداد کمی از دیگر رقبای ملی ،سنت ازپیشموجو ِد
قویِ اشتراک تحویل جلوی د ِر منازل و یک فرصت جهانی گسترده.
مهمتر از همه اینها ،این حقیقت است که ما بهشدت به سرمایهگذاری
روی روزنامهنگاری باکیفیت ادامه دادیم ،زمانی که بیشتر رقبایمان در
حال کاهش دادن حجم تحریریههایشان بودند .اما این درباره طرز فکر
مــا نیز صدق میکرد؛ با اينكه ما فکر میکردیم دالیل محکم مدنی
و تجاری برای فراهم ســاختن دسترســی وسیع رایگان به تولیدات
روزنامهنگاری نیویورک تایمز وجود دارد – مدل پرداخت ما بســیار
نفوذپذیرتر از دیگر روزنامهها بود -اما اعتقاد داشتیم که هر مطلبی که
ما مینویسیم باید به پول دادن برایش بیرزد.
تبلیغات دیجیتالی کافی نخواهد بود .عضویت ،مدلهای اشتراک
رایگان ،تجارت الکترونیک و رخدادهای اقتصادی کمککننده خواهند
بود اما دوباره باید گفت که کافی نیستند .همه ناشران خبری باید از
خود بپرسند که روزنامهنگاریای که آنها انجام میدهند ارزش پول
دادن بابتش را دارد یا نه .اگر نه ،آنها همان عاقبتی را خواهند داشت
که یک نانوا نانهایش به اندازه کافی خوب نیســت که کسی آنها را
بخــرد .روزنامهنگاری کمکیفیت چندان به بحثهای کثرتگرایی و
دموکراتیک نمیافزاید و با اينكه گستاخی است که چنین حرفي را در
صنعت نشر خودمان بزنیم ،اما باید گفت که جامعه احتماال خیلی زیاد
متوجه گم شدن آنها نخواهد شد.
اما در عوض اگر شما به این نتیجه برسید که روزنامهنگاری شما
ارزش پول پرداخت کردن بابتش را دارد یا میتوان این کار را به جای
کم کردن ســرمایهگذاری روی تحریریه انجام داد ،آنگاه وظیفهتان
تصاحب برند و استراتژیهای مستقیم بازاریابی و مهارتهایی خواهد
بود که به پیشــنهادها شــکل میدهد و آنها را در بازار وارد میکند.
این کار هم احتماال برای خودش چالشی خواهد بود .در یک زمانی،
اخبار چاپی و تلویزیونی چنان انتشــار و تسلط ممتازی داشتند که
عمدتا خودشان بازاریابیشده بودند .اکنون ما باید برویم بیرون و مثل
هرکس دیگری به طور فعال دنبال مخاطب بگردیم .این کار به همان
اندازه فروتنی نیاز خواهد داشــت که تالش و هزینه؛ اما جایگزینی
برای مخاطبان به اندازه کافی بزرگ و عمیقا درگیرشده با محتوا پیدا
نخواهیم کرد.
و نکتــه دیگری هــم وجــود دارد؛ جدایی فــروش تبلیغات از
تصمیمگیریهای تحریریهای و نیاز به شــفافیت کامل درباره آنچه
محتوای تحریریه است و آنچه یک پیام تجاری است ،هر دو اساسی
و ضــروری باقی میماند .اما فراتر از این تفکیک ضروری وظیفهها و
تفکیک تجربههای کاربر ،باید تحریریهها و بخشهای تجاری روزنامهها
به شرکای استراتژیک بسیار نزدیکتری از آنچه اکنون هستند تبدیل
شوند .اســتراتژی تحریریهای بدون زمینه درآمدی ،یک امید واهی
اســت .اســتراتژیای هم كه به تنهایی توسط بخش تجاری تدوین
میشود هدر دادن یک سری اسالید پاورپوینت است.

نمایشدیجیتالی
آگهی کامال با آگهی
چاپی تفاوت دارد.
ناشران قدرت
قیمتگذاریبسیار
کمتری دارند ،حتی
از رشد بزرگترین
مانیزجلوگیری
شده است ،به
وسیله بازیگرانی
که بر زمین بازی
احاطه دارند مثل
فیسبوک و گوگل؛
آنهایی که مقیاس
خیلیبزرگشان
این امکان را بهشان
میدهد که زیر
پای هر کس
دیگری را خالی
کنند
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انسان در دستکاری ژنها تا کجا میتواند پیش رود؟

میخائیل اسپکتر
روزنامهنگار علم و فناوری

منبع نشنال جئوگرافیک
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اگر شما نگاهی به اطراف دفتر کار آنتونی جیمز بیندازید برایتان
ســخت نخواهد بود که حدس بزنید او برای زندگی چه میکند.
دیوارها همه پوشیده از طراحیهایی از پشه است .قفسه کتابها
همه پر از کتابهایی درباره پشههاست .حدود  3هزار و  500گونه
مورچه در جهان وجود دارد اما جیمز روی نوع خاصی از پشهها کار
نا ِی آنها میتوان باعث شد دیگر ویروس
یا ِ 
میکند که با تغییر د 
ماالریا را منتقل نکنند .در ســال گذشــته که ویروس زیکا بر اثر
نیش نوعی پشه در برزیل شایع شده بود دانشمندان ژنتیک روی
اصالح ژن پشهها کار میکردند تا بتوانند شمار مبتالیان به زیکا را
کاهش دهند.
ویرایش دیانای با فناوری جدیدی انجام میشود که میتواند
منظم
بسیار انقالبی باشد« .تناوبهایِ کوتا ِه پالیندرو ِم فاصلهدا ِر
ِ
خوشهای» یا به اختصار «کریسپر» ( )CRISPRبخشی از دیانایِ
پروکاریوت هستند که حاوی تناوبهای کوتا ِه توالیهای بنیادین
هستند .کریسپر نوعی سیستم ایمنی تطابقپذیر در باکتریها است
که آنها را قادر به کشف دیانای ویروس و بعد نابودیشان میکند.
بخشی از سیستم کریسپر ،پروتئینی به نام َکس )Cas9( ۹است،
که قابلیت جستوجو ،برش زدن و استحاله دیانای را به روشی
خاص دارد .فناوری کریسپر به دانشمندان اجازه میدهد ،تغییراتی
در دیانای سلولها ایجاد کنند .به طور خالصه ،فناوری کریسپر
را میتوان ویرایش دیانای دانست.
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دیانایها هســتند که ژنهای انسانها و جانوران را تعیین
میکنند و ویرایش آنها سالها بود که در تخیل انسانها جا داشت
اما اکنون با فناوری کریسپرَ -کس 9به سرعت تبدیل به واقعیت
شده است .کریسپر یک نوع قدرت کامال جدید را در دستان انسان
قرار داده است .برای اولین بار ،دانشمندان میتوانند به سرعت و با
دقت دیانای تقریبا تمام ارگانیسمهای زنده شامل خود ما را تغییر
دهند ،حذف یا بازطراحی کنند .سه سال پیش ،فناوری بیولوژی
را تغییر داد .کار روی مدلهای جانوری و همکاری آزمایشگاههایي
در سراســر جهان موجب به دست آمدن فناوریای شد که هدف
آن از بین بردن بیماریهایی مثل ویروس اچآیوی با تغییر دادن
دیانای انسانها بود.
در عمل ،دانشمندان از کریسپر استفاده کردند تا مانع ابتالی
خوکها به ویروسهایی شــوند که بعدتر آنها را به انسان منتقل
میکنند .زیستشناسان از این فناوری استفاده میکنند تا مانع
نابود شدن گونههای روبهانقراض شوند .زیستشناسان گیاهی نیز
با این فناوری کار میکنند که غالت را تغییر دهند تا دیگر آفتها
را جذب نکنند.
هیچ کشفی از اکتشافات دانشمندان در یک قرن گذشته این
میزان ســؤاالت اخالقی را پیش نکشیده بوده است .بحث بر سر
این اســت که اگر انسان بتواند ژنهای خود را ویرایش کند تا به
بیماریهای کمتری مبتال شــود آیا میتواند مســیر را به سوی
جاودانگی هدایت کند و آیا میتواند این کار را بدون نقص و مشکل
در نسلهای بعدی انجام دهد؟ با اينكه چنین کاری هنوز بسیار
مشــکل است اما غیرممکن نیســت .اریک لندر ،رئيس موسسه
«برود» در دانشگاههای هاروارد و امآیتی و مدیر پروژه ژنوم انسانی
میگوید« :این فناوری فوقالعاده است و موارد استفاده عالی خواهد
داشــت .اگر شما این توانایی را داشته باشــید که ژنها را دوباره
بنویسید ،باید بگویید که جامعه باید بین انجام این کار و پرهیز از
آن ،دست به انتخاب بزند .اگر توافق گستردهای در اینباره نباشد
اصالح کردن ژنها اتفاق نخواهد افتاد».
در زمانی که زیکا در کشور پورتوریکو شایع شده بود ،اگر مراکز
کنتــرل و جلوگیری از بیماریهای امريــكا روی الگوی زادوولد
پشــههای ناقل ویروس کار نمیکرد ،دستکم یکچهارم از 3.5
میلیون جمعیت پورتوریکو به این بیماری مبتال میشدند .این اتفاق
به این معنی بود که هزاران نفر از زنان باردار به زیکا مبتال میشدند
و بچههایشان با بیماری به دنیا میآمدند.
آنچه باعث تغییر ژنها میشود این قدرت را دارد که از قوانین
سنتی وراثت پیشی بگیرد .به طور معمول ،هر حیوانی یک نسخه
از ژنهــای والدینش را به ارث میبرد .با این حال ،برخی از ژنها
«خودخواه» هستند .آنها شانسی بیشتر از  50درصد برای به ارث
رسیدن دارند .از نظر تئوری ،فناوری کریسپر اینطور کار میکند
کــه یک زنجیره بــه دیانای متصل میشــود و به این ترتیب،
دیانای و ژنهای فرزندی که از این گونه حیوانی دستکاریشده
حاصل میشود ژنهای مورد نظر را به ارث میبرند .سال گذشته،
مقالهای در ژورنال علمی آکادمی ملی علم امريكا منتشر شد که
محققان در آن نوشــته بودند ژنهای پش ه ناقل ماالریا را طوری
دستکاری کرده بودند که فرزندان همه خصوصیات والدین خود
را بــه ارث میبردند مگر یک خصوصیت کوچک که باعث انتقال
ویروس ماالریا میشود.

به طور معمول ،هر حیوانی یک نسخه از ژنهای والدینش را به ارث میبرد .با این حال ،برخی از ژنها «خودخواه» هستند .آنها شانسی بیشتر از 50
درصد برای به ارث رسیدن دارند .از نظر تئوری ،فناوری کریسپر اینطور کار میکند که یک زنجیره به دیانای متصل میشود و به این ترتیب ،دیانای
و ژنهای فرزندی که از این گونه حیوانی دستکاریشده حاصل میشود ژنهای مورد نظر را به ارث میبرند.

بیش از  40سال از زمانی که دانشمندان کشف کردند چطور
میتوانند بخشی از ژنهای یک ارگانیسم زنده را قطع و آن را به
ژنهای یک موجود دیگر متصل کنند تا به مقصود و ویژگیهای
دلخواه خود برسند گذشته است .از همان ابتدا ،دانشمندان متوجه
شــدند که اگر بتوانند یک خصوصیت ژنتیکی را از یک گونه به
گونه دیگری منتقل کنند میتوانند مانع سرایت ویروسها و دیگر
ابتالئات بشــوند .اما مسئله اینجا بود که همه عوامل جهشهای
ژنتیکی در اختیار دانشمندان نبود و تضمینی نبود که جهشهای
دیگری که باعث بیماریهای بدتری بشوند رخ ندهد.
این امکان هیچ کس را بیشــتر از خود دانشــمندان نترساند.
در ســال  ،1975زیستشناســان مولکولی از سراسر جهان ،در
ساحل مرکزی کالیفرنیا جمع شدند تا درباره چالشهایی که این
فناوری میتوانســت پیش آورد بحث کنند .این گروه توافق کرد
که یک رشته کارهای ایمنی انجام دهد که شامل سطوح امنیت
آزمایشگاهها برای دست نیافتن گروههای غیرمسئول به فناوری
میشــد .ب ه زودی روشن شــد که این حفاظتها کارایی دارند و
مزایای ممکن آن بسیار زیاد است .مهندسی ژنتیک شروع به نجات
جان میلیونها نفر کرد .برای مثال ،بیماران دیابتی میتوانستند این
امید را داشته باشند که با دستکاری ژنهایی که میزان انسولین را
تشريح میکرد وضعیت بهتری داشته باشند.
با این حال ،در همه حوزهها دخالتهای ژنتیکی که به صورت
ترکیب دیانایهای گونههای مختلف با هم بود ،تایید نشد؛ در
حالی که این نوع مهندسی ژنتیکی در داروها مورد قبول عام واقع
شده ،محصوالت کشاورزی از نظر ژنتیکی دستکاریشده با اينكه
شــواهدی علمی درباره خطرناکتر بودن آنها از غذاهای معمولی
یافت نشده ،میان مردم پذیرفته نشدهاند .اما دانشمندان امیدوارند
که با فناوری کریســپر بتوانند بدون اينكه از دیانای گونههای
گیاهی و جانوری دیگر اســتفاده کنند ،ژنها را اصالح کنند و در
این صورت ،دغدغ ه خطرناک بودن گونههای ترکیبی را نیز از بین
ببرند .برای مثال ،گندم طالیی که یک گونه گندم ترکیبی است
که ویتامین «آ»ي مورد نیاز بدن انسان را تامین میکند به دلیل
فعالیتهای فعاالن مخالف غذاهای دستکاریشــده نتوانسته به
صورت تجاری تولید شــود و از کمبود ویتامین آ در نیم میلیون
کودکی که در کشورهای درحالتوسعه زندگی میکنند جلوگیری
کند .در یک نمونه دیگر ،میتوان گفت زمانی دانشمندان متوجه
شدند که با پیوند زدن اندام برخی از حیوانات مثل گونههای خاصی
از خوک میتوانند جان انسانها را نجات دهند .اما مشکل این بود
که خوکها ویروسی به انسان منتقل میکنند که ابتال به آن مانند
بیماری ایدز عمل میکند .اکنون که فناوری کریسپر تحقق پیدا
کرده ،میتوان سلولهای اعضای حیوان را طوری اصالح کرد که
دیگر این ویروس را به بدن انسان منتقل نکند.
راسوی پاســیاه یکی از گونههای جانوری است که در حیات
وحش حضور دارد و یکی از گونههای پستانداران در معرض خطر
در امريكای شــمالی به شمار میرود .این راسو که قبال به صورت
پرشماری در منطقه زیســتی خود وجود داشت اکنون در حال
انقراض است .یک گله از این راسوها در سال  1981پیدا شدند و
سعی شده که با آمیزش همانها از انقراض نجات داده شوند .این
راسوها یک مشکل ژنتیکی دارند که باعث میشود باقی ماندن آنها
در طبیعت خیلی سخت شود .رایان فالن ،از متخصصان موسسهای

که با اســتفاده از علم ژنتیک روی گونههای در حال انقراض کار
میکند ،میگوید« :راســوها یک نمونه کالســیک از گونههایی
هستند که با فناوری ژنتیک میتوانند حفاظت شوند ».او که در
تحقیقات خود با باغوحش فروزن ســندیگو کار میکند طی 30
سال گذشته سعی داشته تنوع راســوها را با ایجاد دیانایهای
متنوعتر در ژنهای آنها افزایش دهد .مشکل این راسوها در دهه
 1990این بود که آنها نوعی میکروب را جذب میکردند که باعث
مرگ آنها میشد .حاال با استفاده از فناوری جدید ژنتیکی میشود
پادزهر آن میکروبها را پیــدا کرد و با تغییراتی که در دیانای
راسوها انجام میشود کاری کرد که بدن آنها پادزهر را تولید کند.
به این ترتیب ،فناوری ژنتیک میتواند آنها را مقاوم کند .راسوهای
پاسیاه تنها حیوانات در معرض انقراضی نخواهند بود که میتوانند با
تغییرات ژنتیکی نجات پیدا کنند .برای مثال ،در منطقه هاوایی42 ،
گونه از پرندگانی که پشهها به آنها بیماری ماالریا منتقل میکردند
توانستهاند از مرگ نجات پیدا کنند.
اما فناوری کریسپر میتواند بسیار هم خطرناک باشد؛ در فوریه
امسال ،رئيس سازمان امنیت ملی امريكا ،در گزارش ساالنهاش به
مجلس سنا ،هشدار داد که فناوریهایی مثل کریسپر میتواند این
امکان را مهیا کنند که در سالحهای کشتار جمعی به کار بیایند.
بسیاری از دانشمندان در آزمایشهای خود به نتایجی میرسند
که آنها را منتشــر نمیکنند یا خطرناک به حســاب میآورند.
تروریستها خیلی راحت میتوانند این اکتشافات و پیشرفتهای
علمی را طوری به کار بگیرند که منجر به انتشار یک میکروب یا
ویروس کشنده در میان مردم شود .بنابراین این سؤال پیش میآید
که «پیامدهای ناخواسته ویرایش ژنتیکی چه خواهد بود؟» جنیفر
دونالد که دفترش کارش در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی واقع است،
میگوید« :ما درباره ژن انسان یا دیگر ژنها به اندازه کافی میدانیم
اما درباره کســانی که از این فناوریها استفاده میکنند به اندازه
الزم شناخت نداریم ».هرچه علم انسان رشد میکند ترسناکتر
نیز به نظر میرسد .به زودی افرادی میتوانند حتی در گاراژ یا در
آزمایشگاه شخصی خود هم از فناوریهایی مثل کریسپر استفاده
کنند و قادر خواهند بود که ژنهای گیاهان یا حیوانات را دستکاری
کنند .این امر بسیار ترسناک است اما باید همزمان مزایای این ابزار
را نیز در نظر گرفت.

اگر انسان بتواند
ژنهای خود را
ویرایش کند تا
به بیماریهای
کمتریمبتال
شود آیا میتواند
مسیر را به سوی
جاودانگی هدایت
کند و آیا میتواند
این کار را بدون
نقص و مشکل در
نسلهای بعدی
انجام دهد؟ با
اينكه چنین کاری
هنوزبسیارمشکل
است اما غیرممکن
نیست

فناوری کریسپر میتواند
بسیار هم خطرناک باشد؛
در فوریه امسال ،رئيس
سازمان امنیت ملی امريكا،
در گزارش ساالنهاش به
مجلس سنا ،هشدار داد که
فناوریهایی مثل کریسپر
میتواند این امکان را مهیا
کنند که در سالحهای کشتار
جمعی به کار بیایند.
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مناگـــر

انقالب فرهنگی چین با موسیقی چه کرد؟
بودن گوش سپردن به بتهوون
 50سال بعد از جرم سیاسی
ِ

مادلئین تیئن
داستاننویس کانادایی
چینیتبار

منبع گاردین

کتاب «نگو چیزی نداریم»
نوشته مادلئین تیئن

در یکی از اتاقهای دور از مسیرهای معمول محوطه کنسرواتوار
موسیقی شانگهای ،من به یک خاطره برمیخورم؛ عکسها ،کاغذها
و اشیایی به یاد  20نفر – استادان دانشگاه ،همسران و دانشجویانی
 که جان خود را در زمان انقالب فرهنگی  10ساله چین از دستدادند .این مصیبت به طور رســمی در سال  ،1976سال درگذشت
استرن
مائو تسهدونگ ،به پایان رسید .کمی بعد از آن زمان ،ایزاک
ِ
ویولونیســت برای یک رشته از کنســرتهای باکیفیت خود را در
شانگهای – موطن یکی از اولین ارکسترها در آسیا به مدت تقریبا
یک قرن  -دریافت که نمیتواند در آن یک پیانوی قابل نواختن پیدا
کند .ابزارهاي موسیقی ،شامل تقریبا  500ساز متعلق به کنسرواتوار
شانگهای ،تخریب شده بود.
موســیقی – راههایی که مردم به آن گوش میدهند ،چیزهایی
که آنها از شنیدنش منع میشوند و شکلهای تلفیقی آن -وضعیت
معکوس غیرمعمولی در چین و آینده آن پیدا کردهاســت؛ امروزه
چین بزرگتر مصرفکننده و سازنده پیانو است که تقریبا  80درصد
عرضه جهانی موسیقی را انجام میدهد.
داستان ســیر تاریخی موسیقی کالسیک غربی در چین یادآور
بومهای نقاشی پهن ،به تصویر کشیدن کشیشان ،انقالبیان ،قهرمانان
و امپراتورها بود .وقتی که راهب یسوعی ،ماتیو ریچی ،برای ماموریت
مذهبی (میسیونری) در ســال  1601به شهر ممنوعه سفر کرد و
یک کالویکورد (نوعی ساز نسل قبلتر از پیانو) را برای امپراتور آورد،
امپراتور چهار خواجه حرمسرا را که یکی از آنها  72ساله بود ،برای
یاد گرفتن کار با دکمههای ســاز روانه کرد .امپراتور به قدری برای
یادگرفتن آنها شــتاب داشت که دستور داده بود اگر یادگیری آنها
آهسته است ،نابود شوند .بیش از یک قرن بعدتر ،امپراتور قیانلونگ،

در سال  1601امپراتور چین چهار خواجه حرمسرا را که یکی از آنها  72ساله بود ،برای یاد گرفتن کار با دکمههای
ساز روانه کرد .امپراتور دستور داده بود اگر یادگیری آنها آهسته است  ،نابود شوند.
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ترکیبی از  18اروپایی نوازنده را در دربار خود داشــت و پدربزرگش
انتشار یک دایرهالمعارف چندجلدی درباره تاریخ موسیقی غرب را
مدیریت کرده بود.
جــال و جبروت دربار امپراتور قینــگ چندان دیری نپایید .تا
میانه ســده  19میالدی ،کشــور که درگیر جنگ تریاک بود ،یک
سقوط آزاد کرد .میسیونرها دسترسی بیسابقهای به داخل کشور
داشــتند که وضعیتی خفتبــار برای چینیها بــود .خانوادههای
ضعیفنگهداشتهشده وابسته به صدقههای مدارس مسیحی بودند؛
جایی که سنت غربی رواج داشت و به بچهها زندگینامه آهنگسازان
اروپایی آموزش داده میشــد ،سرودهای مذهبی مسیحی یاد داده
میشد و آنها پیانو ،ویولن و کالرینت مینواختند.
عطش برای اصالحات غیرقابل ایستاندن بود و جنبش «فرهنگ
جدید» را به وجود آورد که هنرمندان و روشنفکران را گرد هم جمع
کرد؛ کســانی که گفته میشود دریایی از تغییرات را در طرز تصور
چین درباره خود و ملیت آن به وجود آوردند .موسیقی غربی بدون
اينكه نیاز به ترجمه مانع راهش شود سر برآورد و به اوج شکوفایی
خود رسید .روشنفکران ،همان طور که پژوهشگری به نام وو ژیهوئی
گفته ،میخواستند که تمام ادبیات کالسیک چینی را به چاه توالت
بریزند.
پیانو – یک ســاز ساختهشده در کارخانه که متشکل از بیش از
 200سیم فوالدی کربنی مهندسیشده بود -تجلی مدرنیته غربی
به شمار میرفت و به وسیله طبقه متوسط به خدمت فرهنگ و ارائه
خویشتن درآمد .اما پیانو در مقابل یک سؤال موسیقایی قرار گرفت:
چه اتفاقــی برای ما میافتد وقتی به چیزی نو گوش میدهیم؟ به
دلیل اينكه موسیقی کالسیک غربی – ارتعاش ،شکلهای ترکیب و
تاریخ آن -کامال زبانی متفاوت داشت.
برای قرنها ،کیفیتهای اساسی موسیقی چینی فرازها ،فرودها،
کوکها و عناصر صوتی و غیرصوتی را به همه متصل کرده اســت.
عناصــر غیرصوتی ،به آن شــکل که آدریان تین ،زبانشــناس و
ت و وقفهها و نیز کم شدن صدا
موسیقیدان ،میگوید شامل سکو 
است به حدی که انگار آنها به سوی نیست شدن حرکت میکنند.
عناصر غیرصوتی طوری در موســیقی چینی ترکیب میشود که
در خطاطی فضای ســفید با اثر هنری ترکیب میشود .بنابراین در
موسیقی سنتی چین فقط گوشهای شنوندگان مهم نبودند بلکه
فکرها نیز باید در خدمت موسیقی میبودند.
برعکس ،موسیقی رمانتیک تجربه شــنیداری متفاوتی بود .با
ترکیب ،توسعه و خالصهسازی ارکستر با موتیفهای متفاوت به نظر
میرسید که چینیها میتوانند مسائل مدرن خود را ارائه کنند .همان
طور که شیال ملوین و جیندونگ کای در کتاب «بتهوون در چین»
نوشتهاند آهنگساز روحی داشــت که از مردان و زنان جوان الهام

یکی از اولین کارزارهای تبلیغاتی برای بدنام کردن ،موسیقی «دبوسی» را هدف گرفت و «کثافتی که پشت امپریالیسم غربی باقی مانده بود» ارزیابی شد
و این مسئله را عنوان کرد که لوتینگ ،رئيس کنسرواتوار شانگهای ،از این آهنگساز فرانسوی دفاع کرده است .لوتینگ بعد از شکنجههای روحی و
ی اقرار به جرایم روحی و سیاسی ،به طور غیر قابل تصور و به طرز قهرمانانهای مقاومت کرد.
جسمی برا 

میگرفت و محرک آن عشــق به وطن بود؛ آهنگسازی که تا انتها
بر افراد مســلط شده بود و تالش میکرد چینی با برابری اجتماعی
و نجابت بسازد.
وحشتی که با شــروع انقالب فرهنگی در سال  1966به وجود
آمد بیشــتر ناشی از مائو بود تا فرهنگ .اما فرهنگ و توانایی آن در
برانگیختن دوباره خود ،یک سپر بال بود .حرفهای مائو علیه افراد
بیشماری مورد استفاده قرار گرفت« :تمام ادبیات و هنر به طبقات
مشخصی تعلق دارند و درگیر خطوط سیاسی مشخصی هستند .در
حقیقت ،هیچ چیزی به عنوان هنر برای هنر وجود ندارد».
یکی از اولین کارزارهای تبلیغاتی برای بدنام کردن ،موســیقی
«دبوسی» را هدف گرفت و «کثافتی که پشت امپریالیسم غربی باقی
مانده بود» ارزیابی شد و این مسئله را عنوان کرد که لوتینگ ،رئيس
کنسرواتوار شــانگهای ،از این آهنگساز فرانسوی دفاع کرده است.
ی اقرار به جرایم
لوتینگ بعد از شــکنجههای روحی و جسمی برا 
روحی و سیاسی ،به طور غیر قابل تصور و به طرز قهرمانانهای مقاومت
کرد .الکس راس ،در کتابی که با نام «باقیمانده سروصدا است» درباره
تاریخ موسیقی قرن بیستم نوشت ،گفته است که «هیچ موسیقیدانی
بدین اندازه در برابر تمامیتخواهی شجاعانه نایستاده است».
سازنده سمفونی شانگهای ،لو هونگن ،نیز دستگیر شد .او چند
روز پیش از اعدام ،به همسلولیاش گفت« :به دیدن اتریش ،موطن
موسیقی ،برو .به مقبره بتهوون برو ،یک دسته گل آنجا بگذار .و به
بتهوون بگو که مِتد او در چین زنده است».
این ســؤال که هنر باید از درون هنرمند ســاخته شود یا برای
خدمت به مردم ،قدمتی به اندازه اشتیاق انسان برای خلق کردن دارد.
یک قطعه موســیقی معانی زیادی دارد ،سیاسی یا غیر از آن؛ هیچ
تفسیر قطعی از آن وجود ندارد .خودکشیهای بسیار در کنسرواتوار
شانگهای منعکسکننده اشتیاق عظیم و شاید یک ناتوانی ،یا یک
بهانه ،برای نپذیرفتن مسائل مطلق جهان انقالب فرهنگی بود؛ جهانی
که حتی امروز نیز ارائهکننده خطری جدی برای هنرمندان ،وکال و
فعاالن حقوق بشر است.
وقتی که حرف از شــنیدن به میان میآیــد ،میتوان دید که
چینیها در مقابل فرهنگها و تغییرات بسیار باز عمل کردهاند؛ نه
به شــیوهای انقالبی بلکه به صورت روندی که بتواند سنت طوالنی
موسیقی خود را بسازد .در عوض ،با دو ساز موسیقی سنتی چینی ،به
نامهای «پیپا» و «ا ِرهو» در جاهایی دیگری ،مثل خاورمیانه و افريقای
مرکزی ،با احترام و استقبال رفتار شده است.
یک قرن پیش ،امکانات قهرمانانه رمانتیسم نسلی از متفکران
چینی را شــکل داد .چه موسیقیای توجه بعدی این کشور را به
خود جلب خواهد کرد؟ نظر من باخ است؛ کسی که در چین هنوز
زیر سایه بتهوون قرار دارد .ژو شیائو ،پیانیست ،بعد از سالها زندگی
در انقالب فرهنگی ،نوشت که هرکسی باید واریاسیون گلدبرگ از
باخ را بشنود و نتیجه گرفت که «تنها یک حقیقت وجود ندارد»؛
حرفی که انعکاس حرف گلن گولد ،پیانیست کانادایی ،را به ذهن
مــیآورد که میگفت« :صدای هر فــردی او را به زندگی خودش
هدایت میکند ».عمل خلق برای باخ یک عمل کنترپوان (ترکیب
نغمهها) بود؛ هر صدایی به تنهایی شنیده میشود در حالی که با
یک صدای دیگر نیز ترکیب میشــود .جایــی که انزوا و ارتباط با
دیگری وجود دارد؛ و به طور رازآمیزی ،هیچ صدایی صدای دیگری
را ذیل خود نمیگنجاند.

انقالب فرهنگی چه بود؟
انقالب فرهنگی ،مجموعهای از دگرگونیهای اجتماعی و تغییرات سیاسی در جمهوری خلق
چین بود که در مِي  ۱۹۶۶به دستور مائو و توسط برخی از نزدیکترین دستیاران او سازماندهی
شد .مائو هدف از آغاز کارزار انقالب فرهنگی را مبارزه با «چهار عامل کهنه» در فرهنگ چین و
مبارزه طبقاتی با بورژوازی اعالم کرده بود اما در عمل انقالب فرهنگی به تصفیه حزب کمونیست
چین از تمامی رقبای سیاســیاش انجامید .در قلع و قمع انقالب فرهنگی دانشگاهها تعطیل
شــدند ،بیش از  ۱.۵میلیون چینی کشتهشدند و بسیاری از آثار فرهنگی ارزشمند در چین و
تبت به بهانه مبارزه با مظاهر سنتی و فرهنگی سرمایهداری ،تخریب شدند .انقالب فرهنگی در
واقع برای تصفیه دیگر مسئوالن حزب کمونیست طراحی شده بود تا حزب مرعوب و رهبری
مائو تضمین شود .در واقع مائو آن رویداد را یک «تصفیه بزرگ» به شمار آورد .اهداف اصلی او،
آن رهبران حزبی بودند که فکر میکردند تالشهای مائو در اشتراکی کردن و صنعتی کردن در
جهش بزرگ به جلو یک فاجعه بودهاست .مائو ارتشی به نام گاردهای سرخ را از دانشجویان و
دانشآموزان برپا کرد .گاردهای سرخ ،نیروهای بسیج شبه نظامی بودند متشکل از دانشآموزان
و دانشجویان تندرو که با حمایت مائو رسمیت یافتند .جیانگ چین همسر مائو و رهبر باندی
چهارنفره از این نیروها بهره برد و دستور داد در صورت لزوم ،آنها جایگزین ارتش شوند.
در ســال  ۱۹۶۸مائو نام مرد برتر چین را از آن خود کرد .تصویر صورت مائو بر هر مقالهای در
روزنامه اصلی کشور نقش بست و نیمرخی از سر او آرمی را زینت داد که همه باید آن را به لباس
خود میداشتند .از «آثار منتخب» مائو و چهرهپردازی معروف او تعدادی به چاپ رسید که از
جمعیت کشور چین هم بسیار بیشتر بود .میلیاردها آرم از سر مائو ساخته شد؛ به ازاي هر چینی
شش عدد .هر چینی نسخهای از «کتاب سرخ کوچک» که نقل قولهایی از مائو بود را در یافت
کرد و آن کتاب میبایست در تمامی مراسم عمومی همراه آنها ميبود و در دستان درازشده آنها
به سوی آسمان تاب ميخورد؛ در اینجا دیگر به واقع مائوئیسم به دین اجباری حکومت تبدیل
شده بود .در انقالب فرهنگی ،گاردهای سرخ با بیرحمی شروع به پاکسازی دگراندیشان کردند.
هزاران بنای تاریخی با خاک یکسان و اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله مسلمانان سرکوب
شدند .تعرض گاردهای سرخ تا اواسط سال  ۱۹۶۸ادامه داشت .درگیری داخلی گاردهای سرخ از
یک سو و بیم کودتای ارتشی از سوی دیگر سبب شد تا مائو بعد از اينكه فرمانده ارتش ،لین بیائو
متهم به کودتا و کشته شد ،پایان انقالب فرهنگی را اعالم کند .در آوریل  ۱۹۷۳دنگ شیائوپنگ،
از قربانیان انقالب فرهنگی ،با موافقت چوئن الی به معاونت نخستوزیری انتخاب شد .با مرگ
مائو در ماه سپتامبر  ۱۹۷۶باند چهارنفره تضیعف شد .آنها در ماه اکتبر  ۱۹۷۶دستگیر شدند
و بدین ترتیب انقالب فرهنگی خاتمه یافت .ثمره انقالب فرهنگی ،خشونت و کشتار و تخریب
اقتصادی چین بود .حزب کمونیست در سال  ۱۹۸۱رسما از انقالب فرهنگی تبری جست و به
اشتباهات مائو اذعان کرد.
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مناگـــر
سهم  ۵۶درصدی پنج شرکت در بازار گوشیهای هوشمند

حاکمان بازار موبایل
گوشیهای هوشمند بخشی از زندگی امروز بشر هستند
مونا مشهدی رجبی
ی هوشمند صرف
و هر فرد ساعات زیادی از روز را با گوش 
ميکنــد .آمارها نشــان ميدهد در ســال  ۲۰۱۴تعداد
خبرنگار
گوشیهای هوشمند فروختهشــده در دنیا برابر با ۱.۲۸
میلیارد دستگاه بود در حالی که در سال  ۲۰۱۵شمار گوشیهای هوشمند فروختهشده
در دنیا با  ۱۲.۳درصد افزایش به  ۱.۴۴میلیارد دستگاه رسید .پیشبینی ميشود در سال
 ۲۰۱۶اين ميزان به بیش از  ۱.۵میلیارد دستگاه برسد و سال  ۲۰۲۰از مرز دو میلیارد
دستگاه بگذرد .در سال گذشته از هر چهار نفر مردم دنیا یک نفر گوشی هوشمند داشت.
بیشترین شمار گوشیها در دنیا در کشور چین به فروش رسیده است و بالغ بر یکچهارم
از درآمد حاصل از فروش گوشیها در این صنعت هم در چین حاصل شده است .در سال
 ۲۰۱۵درآمد شرکتهای فعال در زمینه تولید گوشیهای هوشمند در دنیا از بازار چین
برابر با  ۱۱۰میلیارد دالر بود که بیش از  ۲۷درصد از کل درآمد این صنعت بود .امریکا
دومین بازار بزرگ گوشیهای هوشمند در دنیا است و هرساله ،یکهشتم از کل درآمد
این صنعت از فروش محصوالت در بازار امریکا به دست ميآید .ارزش فروش گوشیهای
هوشمند در امریکا سال گذشته برابر با  ۵۵میلیارد دالر بود .انتظار ميرود در سالهای
آتی هم ســهم چین در بازار گوشیهای هوشمند قابل توجه باشد ولی سهم امریکا کم
ميشــود و هند به عنوان دومین بازار بزرگ گوشیهای هوشمند در دنیا معرفی خواهد
شــد .نقش مصرفکنندگان این دو کشور سبب ميشود تا در مطالعات بازار به نیاز آنها
بیشتر از دیگر مصرفکنندگان دنیا توجه شود .در گزارش شرکت اپل آمده است :چین
و هند یکچهارم جمعیت دنیا را دارند و بزرگترین بازار مصرف گوشــیهای هوشمند
هستند بنابراین برای تصمیمگیری در مورد نیازهای آتی بازار باید روی مصرفکنندگان
این کشــورها مطالعه شود .در فصل دوم سال  ۲۰۱۵ارزش فروش گوشیهای هوشمند
در چین برابر با  ۱۸.۴میلیارد دالر بود و در فصل اول همان سال معادل  ۱۳میلیارد دالر
بوده است.
JJسامسونگ در صدر
در ســال گذشــته بزرگترین شــرکتهای فروشــنده
گوشیهای هوشمند در دنیا دو شرکت سامسونگ و اپل
بودند که سهم سامسونگ از رقیبش بیشتر بود .شمار گوشیهای هوشمند سامسونگ

فروختهشده در دنیا برابر با  ۳۱۹.۷میلیون دستگاه و شمار گوشیهای اپل  ۲۳۱.۵میلیون
دستگاه بود که به ترتیب  ۲۲درصد و  ۱۶درصد از بازار دنیا را به خود اختصاص داده بودند.
سامسونگ تا شش سال قبل در تولید گوشیهای هوشمند موفقیت چندانی نداشت و
بخش زیادی از بازار به اپل اختصاص داشت ولی به دلیل سرمایهگذاریهای زیاد در این
عرصه توانست سهم خود را در بازار مصرف افزایش دهد و به یک شرکت شاخص در این
عرصه تبدیل شود .آمارها نشان ميدهد در سال  ۲۰۱۵فروش گوشیهای هوشمند در
دنیا  ۱۲.۳درصد نســبت به ســال قبل از آن رشــد کرد در حالی که نرخ رشد فروش
گوشیهای هوشمند در سال  ۲۰۱۴نسبت به سال قبل از آن  ۲۹.۶درصد بود .در فصل
آخر سال  ۲۰۱۵فروش گوشیهای هوشمند  ۶.۴درصد نسبت به سال قبل از آن رشد
کرد و نرخ رشد فروش گوشیهای هوشمند در فصل آخر  ۲۰۱۴نسبت به سال قبل از آن
 ۳۱درصد بود .در مورد دلیل کاهش نرخ رشــد فروش ساالنه گوشیهای هوشمند در
 ۲۰۱۵نسبت به سال قبل آن دالیل مختلفی ذکر شد که یکی از آنها را ميتوان اشباع
بازار دانســت .دلیل دیگر عدم توسعه تکنولوژی گوشی همراه در سال  ۲۰۱۵نسبت به
 ۲۰۱۴است که باعث شده است تا استقبال از گوشیهای هوشمند کمتر شود.
JJروند کاهشی درآمد اپل
در فصل اول سال  ۲۰۱۶درآمد شرکت اپل از فروش انواع محصوالت این
شــرکت برابر با  ۵۰.۶میلیارد دالر بود که  ۳۲.۹میلیارد دالر از این درآمد
برای فروش انواع گوشیهای هوشمند بود و  ۶میلیارد دالر هم در نتیجه
ارائه خدمات به گوشیهای هوشمند نصیب این برند شد .بالغ بر  ۱۱میلیارد
دالر از این درآمد از محل فروش انواع آیپد و مکبوک و دیگر محصوالت تکنولوژیکی عاید
اپل شد .نکته جالب اینجاست که در فصل اول سال جاری فروش این برند نسبت به مدت
مشابه ســال قبل از آن  ۱۲درصد کاهش داشته است و انتظار ميرود در فصل دوم سال
جاری هم ارزش فروش شرکت اپل با کاهش  ۱۰درصدی همراه باشد .البته مدیران شرکت
اپل هم بیکار ننشستهاند و اقدام به تولید محصوالت تازهای کردهاند .اپل قرار است در سال
 ۲۰۱۷گوشیهای تازهای به بازار عرضه کند که انتظار ميرود بعد از عرضه این گوشیها
درآمد اپل باز هم افزایش يابد .در سال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶چین بزرگترین بازار مصرف اپل
بود و این برند بالغ بر یکچهارم از درآمد خود را از این کشور آسیایی تامین ميکرد .این در
حالی است که امریکا دومین بازار اپل است.

فروش گوشیهای اپل (میلیون دستگاه)
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در سال گذشته بزرگترین شرکتهای فروشنده گوشیهای هوشمند در دنیا دو شرکت سامسونگ و اپل بودند که سهم سامسونگ از رقیبش
بیشتر بود .شمار گوشیهای هوشمند سامسونگ فروختهشده در دنیا برابر با  ۳۱۹.۷میلیون دستگاه و شمار گوشیهای اپل  ۲۳۱.۵میلیون
دستگاه بود که به ترتیب  ۲۲درصد و  ۱۶درصد از بازار دنیا را به خود اختصاص داده بودند.

جدول دو :سهم برندهای مختلف در بازار گوشیهای هوشمند (درصد)

شمار گوشیهای هوشمند فروختهشده (میلیون دستگاه)
نام برند

فصل آخر ۲۰۱۴

۲۰۱۴

فصل آخر ۲۰۱۵

۲۰۱۵

نام برند

فصل آخر ۲۰۱۴

۲۰۱۴

فصل آخر ۲۰۱۵

۲۰۱۵

سامسونگ

۷۴.۵

۳۱۷.۲

۸۱.۳

۳۱۹.۷

سامسونگ

۱۹.۶

۲۴.۷

۲۰.۱

۲۲.۲

اپل

۷۴.۵

۱۹۲.۷

۷۴.۸

۲۳۱.۵

اپل

۱۹.۶

۱۵

۱۸.۵

۱۶.۱

هوآوی

۲۴.۱

۷۴.۱

۳۲.۶

۱۰۷.۱

هوآوی

۶.۳

۵.۸

۸.۱

۷.۴

لنوو -موتوروال

۲۴.۷

۹۲.۷

۲۰.۲

۷۳.۹

لنوو -موتوروال

۶.۵

۷.۲

۵

۵.۱

زیایومی

۱۷

۶۱.۱

۱۹.۵

۷۲

دیگر برندها

۱۶۵.۳

۵۴۵.۷

۱۷۶.۱

۶۳۷.۵

زیایومی

کل

۳۸۰.۱

۴۰۴.۵ ۱۲۸۳.۵

۱۴۴۱.۷

JJفروش  ۲۳۱میلیون اپل در سال ۲۰۱۵
در سال  ۲۰۱۵فروش گوشیهای هوشمند این برند برابر با  ۲۳۱.۲۲میلیون دستگاه
بود که نســبت به سال قبل از آن  ۳۶درصد رشد داشت .فروش گوشیهای اپل از سال
 ۲۰۰۷آغاز شد و در آن سال تنها  ۱.۳۹میلیون دستگاه گوشی هوشمند تولید شرکت اپل
در دنیا مبادله شد .اما با پیشرفت این صنعت و تغییر ساختار زندگی مردم در دنیا بهتدریج
تقاضا برای گوشــیهای هوشمند اپل هم رشد کرد تا اینکه در سال  ۲۰۱۱یعنی چهار
سال بعد از اولین عرضه گوشیهای اپل  ۷۲.۲۹میلیون دستگاه گوشی در بازار مبادله شد.
از زمانی که گوشیهای اپل به بازار عرضه شده است ،استقبال زیادی از این محصول
جدید تکنولوژیکی شد .در سال  ۲۰۰۸فروش گوشیهای هوشمند اپل در دنیا تقریبا
 ۱۱برابر شــد که رشد بیش از  ۱۱۰درصدی است و در سال  ۲۰۰۹هم  ۲۰.۷۳میلیون
دستگاه گوشی هوشمند اپل در دنیا فروخته شد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۷۳
درصدی داشت .نرخ رشد فروش گوشیهای اپل در سال  ۲۰۱۱بالغ بر  ۸۰درصد بود .از
ابتدای عرضه گوشیهای هوشمند اپل در دنیا نرخ رشد ساالنه فروش این گوشیها در دنیا
کاهش داشته است .کمترین نرخ رشد فروش ساالنه در سال  ۲۰۱۴اتفاق افتاد .در این
سال فروش گوشیهای هوشمند در دنیا  ۱۲.۶۲درصد رشد کرد که کمترین نرخ رشد از
سال  ۲۰۰۷تا آن زمان بوده است.
JJپنج شرکت بزرگ تولیدکننده گوشیهای هوشمند
تولید گوشــیهای هوشمند سامسونگ در سال  ۲۰۱۵نسبت به  ۴۰ ،۲۰۱۰درصد
رشد داشت ،در حالی که نسبت به سال  ۲۰۱۴با رشد  ۱۲درصدی همراه بود .در فصل
آخر سال  ۸۱.۳ ،۲۰۱۵میلیون گوشی هوشمند سامسونگ در دنیا به فروش رسید که
 ۲۰.۱درصد از کل گوشــیهای فروختهشده در این فصل بود .سهم سامسونگ نسبت
به مدت مشــابه سال قبل از آن  ۰.۵درصد رشــد کرد و از  ۱۹.۶درصد بازار به بیش از

۴.۸

۴.۸

۵

۴.۵

دیگر برندها

۴۳.۵

۴۲.۵

۴۳.۵

۴۴.۲

کل

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

 ۲۰.۱درصد رسید .شمار گوشیهای هوشمند تولید شرکت اپل در این بازه زمانی برابر
با  ۷۴.۸میلیون دستگاه بود که  ۱۸.۵درصد از کل گوشیهای فروختهشده در دنیا بود
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  ۱.۱درصد کاهش داشت .این دو شرکت از نظر
فروش گوشیهای هوشمند در جایگاه اول و دوم دنیا قرار داشتند و سهم مجموع آنها
در سال گذشته به بیش از  ۴۰درصد بازار رسید .دلیل اصلی موفقیت شرکت سامسونگ
را ميتوان عرضه مدل گلکســی اس ،گلسی اس فایو ،گلکسی نوت فایو و گلکسی اس
سيكس دانست.
در سال  ۲۰۱۵شرکتهای هوآوی ،لنوو -موتوروال و زیایومی از نظر فروش گوشیهای
هوشمند در دنیا به ترتیب سوم تا پنجم هستند .سهم این سه شرکت در بازار گوشیهای
هوشمند دنیا به ترتیب برابر با  ۸.۱درصد ۵ ،درصد و  ۴.۸درصد بود .سهم این سه شرکت
در نیمه اول سال  ۲۰۱۶به  ۱۸درصد رسید که اندکی بیشتر از سال قبل از آن بود.
این پنج شرکت در سال گذشته  ۸۰۴.۲میلیون دستگاه گوشی هوشمند فروختند که
برابر با  ۵۵.۸درصد از کل سهم بازار بود .سهم این برندها هم نسبت به سال  ۲۰۱۴یک
درصد کاهش داشته است.
JJدرآمد  ۴۰۰میلیاردی از فروش گوشیهای هوشمند
در ســال  ۲۰۱۵ارزش فروش گوشیهای هوشــمند در دنیا بالغ بر  ۴۰۷.۴میلیارد دالر بود
که نســبت به سال  ۲۰۱۳بالغ بر  ۷۰میلیارد دالر افزایش داشــت .در سال  ۲۰۱۳ارزش فروش
گوشیهای هوشمند در دنیا برابر با  ۳۳۰.۴میلیارد دالر بود و در  ۲۰۱۴به بیشتر از  ۳۸۰.۲میلیارد
دالر رســید .انتظار ميرود درآمد حاصل از فروش گوشیهای هوشمند در دنیا در سال  ۲۰۱۶به
 ۴۰۰.۷میلیارد دالر برسد که حدود  ۷میلیارد دالر کمتر از سال قبل از آن خواهد بود .نرخ رشد
درآمد حاصل از فروش گوشــیهای هوشــمند در سال  ۲۰۱۶نسبت به سال  ۲۰۱۳بیش از ۲۱
درصد و نسبت به سال  ۱۰ ،۲۰۱۴درصد بود.

ارزش بازار گوشیهای هوشمند (میلیارد دالر امریکا)
400.7

407.4

2016

2015

ارزش بازار گوشیهای هوشمند (میلیارد دالر امریکا)
1440

380.2

1244

330.2

970
680
472

397
173

2014

2013

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

139

122

2008

2007

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهویک ،شهریور 1395

115

مناگـــر

بدون یک پول سیاه

دوران پادشاهی پول نقد در هند به پایان میرسد؟

ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار

منبع روزنامه ایج استرالی ا

اگر یک راه آسان
و بیدردسر برای
نقل و انتقال پول در
هند به وجود بیاید،
مصرفکنندگان در
این کشور بهسرعت
آن را خواهند
پذیرفت و این
درست اتفاقی است
که پیشتر در مورد
تلفنهایموبایل
افتاد

116

«پول ســیاه» در هند اصوال به شبکه وســیع و ثبتنشدهای از
معامالت با پول نقد و نیز پولهای ذخیرهشده در جایی غیر از بانک
اطالق میشــود و این روزها به دردسر بزرگی برای دولت این کشور
بدل شده است.
پول سیا ِه در جریان در هند ساالنه بالغ بر  ۴۰۰میلیارد دالر امريكا
میشود؛ رقمی که از تولید ناخالص داخلی ( )GDPآرژانتین هم باالتر
است .مسئوالن مالیاتی ،طلبکاران و ماموران مقابله با فساد هیچیک
نمیتوانند به این پولهای سیاه در هند دسترسی پیدا کنند .این در
حالی است که دولت هند بهشدت به افزایش درآمدهای عمومی خود
نیاز دارد .ميشود گفت تالشها برای حل این مسئله تاکنون به جایی
نرســیده است .اما نکته جالب ماجرا این است که شاید همین وضع،
به ســود هند تمام شود :این کشور میتواند جهش بلندی به سمت
حذف پول نقد انجام دهد و اقتصادهای پیشرفتهتر را در این راه پشت
سر بگذارد.
JJپول سیاه تلنبارشده
پول ســیاه در هند به دالیل مختلفی بســیار زیاد اســت .اولین
و مهمترین دلیلش این اســت که نیمی از بازده اقتصادی کشور ،از
بخشهای کوچک و غیررسمی به دســت میآید .در این بخشها،
معامله با پول نقد بسیار معمول است.
از سوی دیگر ،مالیاتدادن در هند دردسر زیادی دارد ولی اجتناب
از آن خیلی سخت نیست .دولت هند عمال نمیتواند مالیات بر درآمد
را بهدرستی از مردم بگیرد و برای جمعآوری مالیات مجبور است به
راههای تهاجمی و اهرمهای فشار و مالیات غیرمستقیم متوسل شود
که مشکالت دیگری را با خود میآورند.
مالیات مستقیم تنها  ۳۵درصد از مالیاتهای جمعآوریشده در
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هند را تشــکیل میدهد و این در حالی است که ایدهآل مطرحشده
توسط سازمان همکاری و توســعه اقتصادی این است که دوسوم از
مالیات جمعآوریشده کشور ،از مالیات مستقیم به دست آمده باشد.
فــرار از مالیــات حداقل در یــک دهه اخیر به یکی از مســائل
حساسیتبرانگیز سیاسی در هند تبدیل شده است .آرویند کجریوال
یکی از معروفترین چهرههای ضدفســاد در هند است که در حال
حاضر فرماندار دهلینو پایتخت هند هم هست .او بارها سیاستمداران
بلندپایه و صاحبان شناختهشــده كســبوكار در هند را به داشتن
حســابهای غیرقانونی در خارج از کشور برای فرار از مالیات متهم
کرده است.
نارندرا مودی نخســتوزير هند نیز در سال  ۲۰۱۴میالدی و در
جریان برنامههای تبلیغاتی و انتخاباتی خود ،سخنرانیهای آتشینی
ایــراد کرد و در آنها وعده داد که «هر پول کوچکی را که هندیها به
خارج از کشــور منتقل کردهاند برگرداند» چون «این پول متعلق به
مردم هند است».
وقتی مودی به قدرت رسید ،تیمی از قضات بازنشسته را تعیین
کرد که پیگیر این موضوع باشند .آنها حاال پنجمین گزارش خود را در
این زمینه ارائه دادهاند و در آن نکاتی مطرح شده که تازگی داشتهاند.
مثال پیشنهاد شده که معامالت پولی باالی  ۳۰۰هزار روپیه (حدود
 ۴۵۰۰دالر) ممنوع اعالم شود و هیچکس حق داشتن پول نقد باالی
 ۱.۵میلیون روپیه (بیش از  ۲۲هزار دالر) را نداشته باشد.
JJمودی :پول نقد استفاده نکنید
شاید برخی ایدههای مطرحشده توســط مقامات هندی در این
خصوص غیرمنطقی به نظر بیایند ،اما واقعیت این است که بسیاری
از کشــورهای توسعهیافته نیز قوانین مشابهی دارند .مثال بلژیک که
طبق آمار مسترکارت بیشترین آمار معامالت بدون پول نقد در جهان
را دارد ،استفاده از پول نقد در معامالت باالی سههزار یورو را ممنوع
کرده اســت .در هند نیز فشارها برای کنار گذاشتن پول نقد از سوی
سیاستمداران و قانونگذاران مورد توجه زیادی قرار داشته است.
مودی مدتی پیش در یک سخنرانی رادیویی سعی کرد مردم هند
را قانع کند که استفاده از پول نقد را کنار بگذارند .حتی بانک مرکزی
هنــد -که معموال به نوآوریهای مالی روی خوش نشــان نمیدهد
و رویکــردی محافظهکارانه دارد -نیــز به صحنه آمده و یک کمیته
مشترک با دولت تشــکیل داده تا مسئله معامالت بدون پول نقد با
شدت بیشتری پیش برود .این کمیته روی کاهش هزینه استفاده از
کارت اعتباری برای مصرفکنندگان تمرکز دارد.
البته واضح اســت که تنها وقتی بخش خصوصی هند وارد قضیه
شود ،مسئله جدیتر خواهد شد .و البته این خبر خوبی است .دولت
هند همچنین دارد به شکل بیسر و صدایی روی برنامههای پنج تا
هفت ســال آینده تمرکز میکند تا بخش خصوصی هند را به ایفای
نقش بیشتر در آینده بیپول نقد سوق دهد.

مالیات مستقیم تنها  ۳۵درصد از مالیاتهای جمعآوریشده در هند را تشکیل میدهد و این در
حالی است که ایدهآل مطرحشده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این است که دوسوم
از مالیات جمعآوریشده کشور ،از مالیات مستقیم به دست آمده باشد .

JJانقالب در بانکداری
اخیرا یکی از سیاستگذاران مهم هند که میلیاردر صنعت آیتی
(فناوری اطالعات) نیز هســت ،برخی از تحوالتی را که هند در این
راستا در آینده شاهدش خواهد بود توصیف کرده است .به گفته ناندان
نیلکانی ،مهمترین نکته تغییر روش پرداختها است .نیلکانی در این
زمینــه با راگورام راجان رئيس بانک مرکزی هند (که اتفاقا بهتازگی
اســتعفا داد) همکاری داشته اســت .در این راستا ،مصرفکنندگان
هندی به شکلی آسانتر قادر خواهند بود که به یکدیگر پول منتقل
کنند .راجان میگوید انقالب در صنعت بانکداری هند باعث خواهد
شــد اوضاع هند بهتر شــود و به قول او «پیچیدهترین زیرســاخت
پرداختهای عمومی جهان» که در هند دیده میشــود بهتر عمل
کند .بر مبنای این زیرساخت ،تعداد زیادی از استارتآپهای بخش
تکنولــوژی مالی در تالشاند که هزینه معامــات برای هندیها را
پایین بیاورند .آنطور که یک کارآفرین اخیرا گفته اســت ،رفتوآمد
و جابهجایی پول نقد در مناطق روستایی هند در سال گذشته بالغ بر
 ۳۳۵میلیون دالر میشده است .قصد دولت این است که راهی برای
غیرنقدیکردن این معامالت پیدا کند.
اما واقعیت این است که هند در این مسیر راه درازی در پیش دارد.
کشوری مثل چین در این راستا خیلی خوب عمل کرده و بانکهای
پیشــرویی دارد که میتوان ظرف یک دقیقه در آنها حساب باز کرد.
برای این منظور فقط یک شماره تلفن موبایل ،کارت شناسایی ملی و
یک سلفی الزم است .در امريكا نیز  ۸۰درصد از معامالت بدون پول
نقد انجام میشوند.
با وجود اين ،هند میتواند امیدوار باشد که پرداختهای بدون پول
نقد را سریعتر از هر نقطه دیگری از جهان در میان مردم جا بیندازد.
این همان مثال معروف پرش قورباغه است .هند نیاز ندارد تمام مراحل
میانی تحول را از سر بگذراند و به جایش میتواند مستقیم وارد مرحله
باالتر و بعدی شــود .بسیاری از مردم فقیر یا مهاجر در هند هنوز با
معضالت و کمبودهای نظام بانکداری هند دست و پنجه نرم میکنند
و نتوانستهاند خود را با آن هماهنگ کنند .دولت نیز نتوانسته این نظام
را بهدرستی اصالح کند.
واقعیت این است که اگر یک راه آسان و بیدردسر برای انجام نقل
و انتقال پول در هند به وجود بیاید ،مصرفکنندگان در این کشــور
بهسرعت آن را خواهند پذیرفت .این اتفاق پیشتر در مورد تلفنهای
موبایل افتاد .بســیاری از مردم هند که حتی به خط ثابت تلفن هم
دسترسی نداشتند ،ناگهان در معرض دسترسی آسان به تلفن موبایل
قرار گرفتند و آن جهش بلند در این عرصه هم رخ داد و آنها مستقیم
داشتن موبایل رسیدند .نفوذ
نداشــتن هیچ تلفنی به حالت
از حالت
ِ
ِ
تلفنهای هوشــمند در هند سریعتر از هر نقطه دیگری از دنیا بوده
است.

است که استفاده از دستگاه کارتخوان (بدون استفاده از پول نقد) تنها
 ۱۲درصد از این نقل و انتقالها را شامل میشود.
البته بانک مرکزی هند اذعان دارد که سرعت افزایش و دسترسی
به کارتخوانها در این کشــور به اندازه الزم نبوده اســت .در فاصله
ســالهای  ۲۰۱۳تا  ،۲۰۱۵تعداد دســتگاههای خودپرداز در هند
 ۴۳درصد افزایش داشــت .این در حالی بود که تعداد دســتگاههای
کارتخوان در این کشور تنها  ۲۸درصد افزایش نشان داد.
متوســط استفاده از کارت بانکی در هند در مقایسه با سایر نقاط
جهان بســیار پایین است .تعداد نقل و انتقالهای کارتی به ازای هر
هندی تنها  ۶.۷درصد است؛ در حالی که این رقم در استرالیا ۲۴۹.۳
و در کانادا  ۲۴۷.۹و در انگلیس  ۲۰۱.۷است.
یکی دیگر از مشــکالت هند در این راســتا ،نامیزان بودن رشد
دسترسی به این دســتگاهها در نقاط مختلف این کشور بوده است.
دستگاههای خودپرداز و کارتخوان در مناطق شهری هند رشد بسیار
باالتری داشــتهاند و این در حالی است که مناطق روستایی هند نیز
بخش زیادی از جمعیت این کشور را در خود جا دادهاند و معامالت با
پول نقد هم در آنها بسیار رواج دارد.
مشکل دیگر در مناطق روستایی این است که اکثر معاملهکنندگان
تمایلــی به نقل و انتقال بانکی ندارند و بســیاری از فروشــگاهها و
كسبوكارهای کوچک نیز در مقابل پذیرش دستگاههای کارتخوان
مقاومت میکنند و پرداخت اینترنتی را نیز قبول ندارند.
در شــرایطی که استفاده از دبیت کارت برای بیرون کشیدن پول
نقد از حســابها در شهرهای هند بهشدت مورد توجه است ،دولت
در تالش است که استفاده از دســتگاههای کارتخوان را بیشتر به
مردم بقبوالند .اما بسیاری از مغازهداران و صاحبان كسبوكارها حتی
در شــهرها میگویند که مشــتریان همچنان به استفاده از دستگاه
کارتخوان روی خوش نشان نمیدهند و بیشتر از پول نقد ،چک یا
ریختن پول به حساب استفاده میکنند.
به هر حال شــکی نیست که هرچه پول نقد در معامالت کمتر و
کمتری در هند استفاده شود ،مقامات هندی راحتتر قادر خواهند بود
جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند .این روش بسیار موثرتر از روشی است
که تاکنون برای مقابله با فرار و تخلف مالیاتی در هند دنبال میشده:
اینکه متخلفان مالیاتی را تهدید به زندانهای طوالنیمدت و بیگاری
کنند! خالصه مطلب اینکه بهترین راه برای حذف پول سیاه از هند،
حذف پول نقد است.

35
درصد

از مالیاتهای
جمعآوریشده در
هند از مالیات مستقیم
است

متوسط استفاده از
کارت بانکی در هند
در مقایسه با سایر
نقاط جهان بسیار
پایین است .تعداد
نقل و انتقالهای
کارتی به ازای هر
هندی تنها۶.۷
درصد است؛ در
حالی که این رقم در
استرالیا  ۲۴۹.۳و
در کانادا  ۲۴۷.۹و
در انگلیس ۲۰۱.۷
است

یکی از مشکالت هند
نامیزان بودن رشد دسترسی به
این دستگاهها در نقاط مختلف این
کشور بوده است.

JJدردسرهای کارت
بنا بر گزارش مسترکارت ،هند یکی از کشورهای بسیار وابسته به
پول نقد در جهان اســت .از سوی دیگر ،در استفاده از سیستم بانکی
هند نیز تمایل به استفاده از پول نقد بیشتر است .بانک مرکزی هند
هم در گزارش خود که در ماه مارس ســال جاری منتشر شد به این
نکته اشــاره داشت که استفاده از کارت دبیت نقدی در دستگاههای
خودپرداز در هند و بیرونکشیدن پول نقد از حسابها هنوز هم ۸۸
درصد از نقل و انتقالهای کارتی را تشــکیل میدهد و این در حالی
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مورد عجیب بدهیهای ایتالیا

برخی بدهیهای تریلیونی به نیم قرن پیش برمیگردند

گ
منبع بلومبر 

برخی رهبران
جدید در ایتالیا
معتقدندکه
بدهیهای
تلنبارشدهقبلی
را اصوال نباید
پرداخت ،چون
مقاماتپیشینبه
خود زحمت مذاکره
مجدد و رسیدگی به
آنها را ندادهاند

المپیک رم در سال  ۱۹۶۰واقعهای بزرگ برای این شهر بود :پایتخت
ایتالیا پس از ســالها جنگ و بازســازی پس از آن ،داشت جانی دوباره
میگرفت .انگار ایتالیا رنسانس جدیدی را آغاز کرده بود و رم نیز به عنوان
نماد زندگی خوش ایتالیایی (دولچه ویتا) به جهان معرفی شده بود.
اما شــهر رم هنوز دارد بدهیهای آن المپیک را میپردازد .شهردار
جدید رم ،خانم ویرجینیا رجی دیگر از این وضع به ستوه آمده است.
بدهی شــهر رم بالغ بر  ۱۵.۲میلیارد دالر است و این شهر  ۱۲هزار
طلبکار دارد! کالف این بدهیها چنان در طول سالیان در هم گره خورده
که دیگر کسی دقیق نمیداند کدام بدهی مربوط به چیست.
رم همچنین برای تداوم اســتفاده از سیســتم مترو (که  ۶۱ســاله
اســت) و مسائل شهری دیگری مثل جمعکردن زبالهها دائم بدهیهای
جدیدی باال میآورد .دادگاههای رم مملو از شکایتها درباره بدهیهای
پرداختنشدهای است که خیلیهایشان پنجاه سال قدمت دارند و مربوط
به زمینهایی میشوند که به ساخت بیمارستان ،خیابان و سایر پروژههای
شهری اختصاص داده شده بودند.
آنطور که ایگناســیو مارینو شهردار ســابق رم هم گفته است ،این
بدهیها را در کنار بدهیهای المپیک  ۱۹۶۰رم بگذارید و نرخ بهره پنج
درصدی در هر سال را هم حساب کنید و آنگاه متوجه میشوید که ماجرا
چقدر عظیم است .این در حالی است که دولت ایتالیا اوراق قرضه ده ساله
را با نرخ ســاالنه  ۱.۵درصد میفروشد .حاال خانم رجی که در  ۱۹ژوئن
امسال شهردار رم شده ،در گفتوگو با رسانهها گفته« :ظاهرا هیچکس
هیچوقت به خودش زحمت نداده که مذاکراتی در باب بدهیها انجام دهد
و حاال نمیتوان اینهمه سود تلنبارشده را پرداخت».
رجی  ۳۷ساله و وکیل است و اولین زنی است که در رم به شهرداری

رجی  ۳۷ساله و وکیل است و اولین زنی است که در رم به شهرداری رسیده است .او از نسل قدیمیتر رهبران ایتالیا
و بهخصوص از روش اداره اقتصاد توسط آنها انتقادهای مختلفی کرده و از همین طریق راه پیشرفت را نیز طی کرده است.
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رسیده است .او از نسل قدیمیتر رهبران ایتالیا و بهخصوص از روش اداره
اقتصاد توسط آنها انتقادهای مختلفی کرده و از همین طریق راه پیشرفت
را نیز طی کرده اســت .حزب متبوع او «جنبش پنج ستاره» نام دارد و
در ســال  ۲۰۰۹توسط بپه گریلو تاسیس شده است .گریلو پیشتر یک
کمدین بود که در دهه  ۱۹۷۰در شــوهای تلویزیونی مختلفی در ایتالیا
برنامه اجرا میکرد اما بعدها به خاطر هجوهای سیاســی که در برنامهها
مطرح میکرد از فعالیت منع شد.
پنج ستاره در نام حزب او قرار است معرف تامین آب ،محیط زیست،
حمل و نقل ،توسعه و انرژی برای مردم باشند ولی ظاهرا این حزب بیشتر
روی انتقاد از فســاد مقامات ایتالیایی متمرکز شــده است .به هر حال،
رســیدن خانم رجی به شهرداری رم نشانهای از قدرتگرفتن این حزب
جدید در ایتالیا اســت و تهدیدی جدی علیه حزب دموکرات به رهبری
ماتیو رنتسی نخستوزير ایتالیا به شمار میآید .از جمله چهرههای اصلی
در حزب پنج ســتاره میتوان به گریلو ،رجی و خانم کیارا اپندینو اشاره
کرد که کارآفرین و  ۳۲ســاله است .او نیز بهتازگی به شهرداری تورین
رسیده است.
حزب پنج ســتاره حاال با تصویرکردن مقامــات ایتالیایی به عنوان
افرادی حریص و پولپرست که قابلیت اداره کشور را ندارند توانست ه است
محبوبیت خوبی در طیفهای سیاسی مختلف این کشور کسب کند اما
باید دید قابلیت خود آنها در مواجهه با وضعیت نابسامان ایتالیا چقدر است.
مثال گریلو بهشدت از نحوه زندگی تجملی نخستوزير ایتالیا انتقاد کرده
و آن را توهینی نسبت به مردم عادی ایتالیا دانسته که در معاش روزمره
خود نیز مشکل دارند.
مســئله بدهیها حاال بزرگترین نکتهای است که توسط حزب پنج
ســتاره مورد توجه قرار دارد .این حزب میگوید بانکها و برخی گروهها
با منافع خاص ،سعی کردهاند دولتهای قبلی ایتالیا را در سطوح ملی و
محلی به گرفتن وامهایی ترغیب کنند که توان بازپرداخت آنها از همان
ابتدا جای تردید داشته است .ویرجینیا رجی حتی معتقد است که برخی
از این بدهیها اصال نباید بازپرداخت شوند .موضع او مشابه گریلو بوده که
اینهمه بدهی تلنبارشــده در ایتالیا را «غیراخالقی» میداند .اما موضع
رجی در این خصوص در مقام فعلیاش آن قدر رادیکال بود که انتقادات
زیادی را به دنبال آورد و او به ترساندن سرمایهگذاران و فراریدادن آنها
از رم متهم شد .رجی در نهایت مجبور شد موضع خود را تعدیل کند.
رنتسی نخســتوزير ایتالیا حاال میگوید اعتقادی به سیاستهای
سختگیرانه و ریاضت اقتصادی ندارد زیرا این اقدامات باعث کاهش رشد
اقتصادی کشور میشــوند .او در عین حال گفته که به کاهش بدهیها
متعهد است و میخواهد در این زمینه اصالحات بودجهای انجام دهد.
رنتسی بهوضوح نگفته که قصد مذاکره مجدد در باب بدهیها را دارد یا
نه .اما به هر حال او از جانب اتحادیه اروپا و قوانینش تحت فشار قرار دارد
که کسریها را کم کند و پولهای آزادشده از این راه را در امور امنیتی،
سرمایهگذاری در زیرساختها و حمایت از بیکاران خرج کند .اما تاکنون،
تالشها برای حل و فصل بدهیها همواره با مشــکالت جدیدی مواجه
شده است .در این میان ،پیشبینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی
ایتالیا امسال  ۱.۱درصد باشد .این در حالی است که بنا بر پیشبینیهای
کمیسیون اروپایی ،متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه
یورو  ۱.۶درصد است.
شکی وجود ندارد که ایتالیا باید هرچه زودتر دنبال راه چارهای برای
معضل بدهیهایش باشد .ایتالیا  ۲.۲تریلیون یورو بدهکار است ،یعنی تنها
یونان است که در اتحادیه اروپا وضعی بدتر از ایتالیا در این زمینه دارد.

اتحادیه اقتصادی اروپا ( )EECدر سال  ۱۹۵۷تشکیل شد و هدف اصلی آن  -که االن هدف اصلی
اتحادیه اروپا هم هست -بازسازی اروپای شارلمانی بود که بیش از هزار سال پیش وجود داشت.
شارلمانی را به عنوان پدر کشورهای فرانسه و آلمان و عاملی در شکلگیری ایده اروپا میشناسند.

اروپا بیشتر
بروکسل کمتر لطفا!
کودتای نافرجام ترکیه همه رهبران اروپایی را بهشدت تکان داد و به
همه یادآوری کرد که بیثباتی تا چه حد میتواند بغل گوش اروپا باشد .اما
تحوالت مختلف  -مهمتر از همه ،خروج انگلیس از اتحادیه اروپا -به این
معنی است که اتحادیه اروپا برای بقا چارهای ندارد جز آنکه طرز تفکرش
را نسبت به خودش عوض کند.
تا اینجا متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است .مثال بالفاصله بعد از رأی
انگلیسیها به خروج از اتحادیه اروپا ،شش کشور موسس نهادی که به
عنوان اتحادیه اقتصادی اروپا ( )EECشــناخته میشد  -یعنی بلژیک،
فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،لوکزامبورگ و هلند -جلسهای اضطراری تشکیل
دادند .بله همانطور که حدس زدید ،سایر  ۲۱عضو اتحادیه اروپا در این
جلسه بازی داده نشدند و ظاهرا هیچکس هم تعجب نکرد.
این واقعه به چالش بزرگتری اشــاره دارد که اتحادیه اروپا باید در
دوران پــس از خروج انگلیس از این اتحادیه ،با آن دســت و پنجه نرم
کند :اینکه ایده اتحادیه اروپا برای تمام کشورهای آن است ،نهفقط برای
کشورهایی که به جلسات مهم دعوت میشوند.
اتحادیه اقتصادی اروپا ( )EECدر ســال  ۱۹۵۷تشکیل شد و هدف
اصلی آن  -که االن هدف اصلی اتحادیه اروپا هم هست -بازسازی اروپای
شــارلمانی بود که بیش از هزار سال پیش وجود داشت .شارلمانی را به
عنوان پدر کشورهای فرانسه و آلمان و عاملی در شکلگیری ایده اروپا
میشناسند .از آن زمان تاکنون ،رهبران اروپایی بارها در مقر تاج و تخت
باستانی شارلمانی در آخن  -در ایالت شمالی راینوستفالیای آلمان -دور
هم جمع شدهاند تا سخنرانیهای غرایی ایراد کنند و بگویند که باالخره
وقت آن رسیده که یک اروپای واقعا متحد داشته باشیم.
من هم مثل خیلی از اروپاییهای دیگر معتقدم که شــارلمانی یک
شــخصیت جالب تاریخی است اما او ربطی به دنیای امروز ندارد .او یک
جنگنده عالی بود که احتماال سواد هم نداشت .امپراتوریای که شارلمانی
تشکیل داد نیز بعد از مرگ او نتوانست دوام بیاورد .اوجگرفتن اروپا و غرب
درواقع با شارلمانی شروع نشد.
آن اروپایی که برای اروپاییها الهامبخش اســت ،اروپای جنگجویان
قدیم نیســت ،بلکه اروپای بازرگانان و متفکران است .نقشآفرینی آنها
در شــکلگیری اروپا طی قرون متوالی ،اروپا را که بعد از سقوط روم به
ســرزمین عقبماندهای تبدیل شده بود ،بیرون کشید و آن را به جایی
برای پیشــرفت فکری و ابداعات مختلف تبدیل کرد که هم روی غرب
و هم روی سایر نقاط جهان تاثیر زیادی داشت .این اروپای کوپرنیک و
اراسموس و ایزاک نیوتن و سایر افراد پیشرویی بود که ذهن انسان اروپایی
را از پیشداوریها و تعصبات گذشته بیرون کشیدند .اروپای آنها بزرگ
و بیمرز بود و اصال با اروپای شــارلمانی شباهت نداشت .امانوئل کانت
رسالههای خود در باب صلح پایدار جمهوریها را در منطقهای به نگارش
درآورد که االن در خاک روسیه است .شهرهای تجاری بزرگ و مهم اروپا
مثل ونیز ،سویل و گدانسک نیز مناسباتی گسترده فرای مرزهای امروزی

اروپا برقرار کرده بودند که روی اروپا تاثیر عمیقی گذاشت.
در دنیای امروز نیز «پروژه اروپا بودن» تنها در صورتی جان میگیرد
که طرفداران ایده اروپای شــارلمانی دســت از صحبت درباره اعضای
«قدیم » و «جدید» اتحادی ه اروپا بردارند و چه در ســخن و چه در عمل
نشان بدهند که با آغوش باز از ایدههای رهبران هر نقطه از اروپا استقبال
میکنند .تا زمانی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان اعضای برابر
شناخته نشوند ،نمیتوان انتظار داشت که آینده مشترک آنها شکل بگیرد.
در ســال  ،۲۰۰۴وقتی اتحادیه اروپا ده عضو جدید (از جمله هشت
کشور کمونیستی سابق) را پذیرفت ،به شوخی گفته میشد که اتحادیه
اروپــا حاال باید مقر خود را از بروکســل (اروپــای قدیم) به یک محل
جغرافیایی مرکزیتر  -مثل براتیسالوا پایتخت اسلواکی -منتقل کند.
ی چنین ایدهای این بود که باید الگوی ســابق اروپا را کنار گذاشت.
معن 
اما متاسفانه در حال حاضر همچنان ایدههای قدیمی و شارلمانیمحور
اعضای قدرتمندتر در اتحادیه اروپا بهوضوح دیده میشوند و همین مسئله
باعث شد ه که به شکلی تالفیجویانه در کشورهای ضعیفتر اروپا شاهد
قدرتگرفتن احزاب ناسیونالیست و ناکارآمد باشیم.
این وضــع حتی در انگلیس هم به وجود آمــد و علتش این تصور
خطرناک بود که بروکسل دارد قدرت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از
آنها سلب میکند و به آنها زور میگوید .اما واقعیت اینجاست که کمشدن
تدریجی قدرت ملی در برخی از کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا عمال
به افزایش توانایی آنها در یافتن راهحلهای مشــترک برای چالشهای
مشترک در کنار سایر اعضای این اتحادیه انجامیده است.
در ماه ســپتامبر قرار است سران  ۲۷کشــور عضو اتحادیه اروپا در
براتیسالوا جمع شوند و این زمان خوبی برای روشنکردن ایده «اتحادیه
اروپا برای تمام اعضای آن» خواهد بود .اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس
عمال باید اتحادیهای باشد که به واقعیتهای سیاسی کشورهای عضوش
توجه بیشتری نشان میدهد.
تغییــر ذهنیت اروپایی و فاصلهگرفتن آن از پارادایم شــارلمانی در
این راســتا اهمیت زیادی دارد .در حــال حاضر چنین ارادهای در میان
کشورهای پرزورتر در اتحادیه اروپا دیده نمیشود اما تداوم این وضع هم
خطرناک است .حاال شکی وجود ندارد که دوره شارلمانی اتحادیه اروپا به
پایان رسیده و عصر اروپای جدید جایش را گرفته است .اروپاییها حاال
به اروپای بیشتر و بروکسل کمتر نیاز دارند .تنها این الگو میتواند اتحادیه
اروپا را نجات بدهد.

کارل بیلت
نخستوزير سابق سوئد و
مذاکرهکننده براي پیوستن
این کشور به اتحادیه اروپا در
دهه ۱۹۹۰

ن
منبع ناسیو 

آن اروپایی که
برای اروپاییها
الهامبخش است،
اروپای جنگجویان
قدیمنیست،بلکه
اروپای بازرگانان
و متفکران است
که اروپای
عقبماندهی پس از
سقوط امپراتوری
روم را با ایدههای
تجاری و ابداعات
خود به پیش بردند
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مناگـــر

مهاجرت اقتصادی ،مهاجرت سیاسی
چه بالیی بر سر مزایای مهاجرت آمد؟

رابرت اسکیدلسکی
استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه
وارویک و نماینده مجلس اعیان
انگلیس

پ
منبع سوشال یورو 

آن حمل ه تروریستی که در روز باستیل در شهر نیس فرانسه
رخ داد و به مرگ  ۸۴تن انجامید ،باعث تقویت موضع مارین
لوپن رهبر حزب دستراستی جبهه ملی فرانسه شد و حتي
احتمالش هســت که او در انتخابات ریاســتجمهوری بهار
آینده فرانسه پیروز بشود .حاال دیگر میدانیم هر حملهای که
در اروپا اتفاق بیفتد  -و انگیزهاش هرچه که باشــد -موضع
دستراســتیها تقویــت خواهد شــد .در کل جهان غرب،
ملغمهای از احساسات ضد مهاجران و سیاستهای رادیکال به
وجود آمده و دائم هم دارد تقویت میشود .این در حالی است
که اروپا همچنان در مرزهایش با مسئله آوارگان و پناهجویان
در سطحی مواجه است که از زمان جنگ دوم جهانی به بعد
دیده نشده است.

JJاما در این میان چه بالیی بر سر ایده مهاجرت و مزایای آن آمد؟
در سی سال اخیر ،یک مشخصه بزرگ جوامع لیبرال -دموکراتیک این بوده که به تازهواردها
روی خوش نشان بدهند .اکثریت مردم در این جوامع میتوانستند مزایای مهاجرپذیری را درک
کنند و متوجه باشند که مهاجرت میتواند هم به سود مهاجر و هم به سود کشور مهاجرپذیر
باشــد .دولتها با این موضوع کنار آمده بودند و تنها نحــوه ادغام موفقیتآمیز و جا افتادن
مهاجران در جوامع جدید مورد توجه قرار داشت .اصوال جا به جا شدن جمعیتها از سرزمینی
به سرزمین دیگر ،مشخصه دائمی تاریخ بشریت است .معموال اگر بحث فتح سرزمینهای جدید
و کشورگشایی مطرح نباشد ،این جابهجایی هم بدون خون و خونریزی صورت میگیرد .یکی
از کالســیکترین نمونهها در این زمینه را میتوان در قرن نوزدهم مشاهده کرد ،یعنی وقتی
اروپاییها به امريكا مهاجرت کردند .بین سالهای  ۱۸۴۰و  ۴۵ ،۱۹۱۴میلیون نفر از اروپا وارد
قاره امريكا شدند .این رقم نسبت به هر مهاجرت دیگری حتی در زمان پس از جنگ جهانی
دوم هم باالتر اســت .تقریبا تمام این مهاجران برای کار به قاره امريكا رفتند ،یعنی مهاجرت
آنها اقتصادی بود .بســیاری از آنها در سرزمینهای خودشان با مشکالت در عرصه کشاورزی
و نیز قحطی مواجه بودند و در واقع خودشــان را در جستوجوی سرزمینی جدید و زندگی
بهتر به قاره امريكا رساندند .هرچه جهان صنعتیتر شد و مردمان بیشتری را در خود جا داد،
جریان حرکت جمعیت تغییر کرد .فقر و گرسنگی همچنان باعث میشد که مردم از کشورهای
فقیر مهاجرت کنند ،اما حاال دیگر انگیزه آنها یافتن زمین رایگان یا ارزان برای کشاورزی نبود،
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مهاجران ترک در آلمان ،حوالی
دهه ۶۰میلیادی /امروزه مرز بین
مهاجرت اقتصادی و سیاسی بهشدت
مبهم شده و این تصور وجود دارد
که تمام مهاجران تنها مصرفکننده
منابع موجود در کشور مهاجرپذیر
هستند و نقش تولیدی ایفا
نمیکنند

بلکه مهاجران جدید به دنبال فرصتهای شــغلی خوب در کشورهای در حال توسعه بودند.
این مســئله ،تنشهای امروزی را به وجود آورد .بعــد از جنگ جهانی دوم ،دولتهای غربی
سیاستهایی را تدوین کردند که بر مبنایش ،مزایای اقتصادی حضور مهاجران (یا نیروی کار
ارزان) در کنار حفظ فرصتهای شغلی برای مردم خود آن کشور باید وضعی متعادل را ایجاد
میکرد .مثال در فاصله سالهای  ۱۹۵۵تا  ،۱۹۷۳آلمان غربی  ۱۴میلیون «کارگر مهمان» را
پذیرفت که اکثرا اهل ترکیه بودند .قرار بر این بود که این «مهمانان» دو ســال بعد به کشور
خودشان برگردند اما کنترلها در این زمینه بهتدریج کاهش یافت چون رویکرد اصلی کشور
روی تجارت آزاد و گردش آزاد سرمایه قرار گرفته بود .اما در کنار این مهاجرتهای اقتصادی،
انگیزههای دیگری نیز برای مهاجرت وجود داشته است :مناقشات قومیتی ،مذهبی و سیاسی
که مردم را وادار به خروج از یک سرزمین میکند .از آن جمله میتوان به مسئله فلسطین و
نیز اخراج آلمانیها از اروپای شرقی در دوران پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد .در دههها و
سالهای اخیر ،مضمحلشدن برخی کشورها و بروز مناقشات سیاسی و عقیدتی در آنها باعث
مهاجرتهای زیادی شده است .از ان جمله میتوان به وضعیت منطقه بالکان در دهه ،۱۹۹۰
مهاجرت مردم از افغانستان و مهاجرتهای گسترده از شمال افريقا به سمت اروپا اشاره کرد.
تازهترین نمونه هم مسئله مهاجران سوری بوده است .در این دوران ،مرز بین مهاجر اقتصادی و
آواره سیاسی بهشدت مبهم شده است .تاریخ نشان داده که اکثر آوارگان به کشور خود بازنمیگردند
چون احساس ناامنی در آنها ریشه دوانده است .بنابراین آنها هم دنبال زندگی بهتری در خارج از
کشــور خود میگردند .اما بسیاری از مردم در کشورهای مهاجرپذیر نمیتوانند این تمایز را بین
مهاجر اقتصادی و سیاســی قايل شوند .مردم در کشورهای مهاجرپذیر حس میکنند مهاجران،
مصرفکننده منابع موجود در کشور جدید هستند و در ایجاد منابع جدید در این کشور نقشی ایفا
نمیکنند .حاال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نشان میدهد که نمیتوان به این احساسات بیاعتنا
بود .رهبری سیاسی اتحادیه اروپا که برای تامین منافع تجاری ،به جابهجایی بیدردسر و بیمرز در
میان کشورهای اروپایی روی خوش نشان داده بود ،این مسئله را دستکم گرفته بوده است .واقعیت
این است که کشورهای مختلف اروپایی اگر میخواهند از مزایای مهاجران جدیدشان استفاده کنند،
باید اول امنیت اقتصادی مردم کشور خود را تحکیم کنند و آنها را راضی نگه دارند .وجود فرصتهای
شغلی و نیز تداوم کسب درآمد تنها چیزی است که میتواند احساسات مردم کشورهای مهاجرپذیر
علیه مهاجران را کنترل کند .درواقع نگرانیهای مردم همواره در هر کشوری اقتصادی است و نه
سیاسی .نکته دیگر هم اطمینانبخشیدن به مردم از بابت تامین امنیت داخلی کشورهاست .اگر
رأیدهندگان در این دو مورد به دولتهای اروپایی اطمینان داشته باشند ،کشورهای عضو اتحادیه
اروپا میتوانند مهاجر هم بپذیرند و از مزایای اقتصادی آن بهره ببرند.

وقتی افراد فعال در حوزه كسبوكار
نمیدانند که چه مقررات ،مالیاتها و حتی
دولتیسازیهایی در کار است ،تصمیمگیری
بسیار دشوار میشود

مشت محکم تردید
بر چانه اقتصاد

تاثیرات عدم اطمینان اقتصادی بر آینده جهان

یکی از مشــخصههای اصلی دورههــای کندی و زوال
اقتصــاد را میتوان «تردید» دانســت .در این زمانها
همه در مورد همهچیز در شک و تردید به سر میبرند.
مصرفکنندگان تردید دارند که خانه یا ماشین جدیدی
بخرند یا نه؛ و فکر میکنند فعال میتوانند با همان خانه
و ماشــین قدیم کنار بیایند .مدیــران تردید دارند که
نیروی کاری شرکتهایشــان را افزایش بدهند یا نه؛ و
رابرت جی شیلر
دائم منتظر خبری هستند که خیالشان را از بابت آینده
راحت کند و بتوانند ایدههای جدیدشــان را بینگرانی
نویسنده و اقتصاددان امريكایی
برنده نوبل اقتصاد
اجرایی کنند .موارد از این دست خیلی زیاد است.
در سال ۲۰۱۳
امــا ما که امروزه بهوضوح تاثیــرات این تردیدها را
چ
منبع مارکت وا 
میبینیم ،چقدر باید نگران باشیم و چهکار باید بکنیم؟
تردید بسیار به تعلل و عقبانداختن کارها شباهت
دارد .ممکن اســت نسبت به انجام کاری بهشدت تردید داشته باشید و حس کنید که
باید دربارهاش بیشتر فکر کنید .اما همزمان چندین موضوع دیگر نیز ذهنتان را اشغال
میکند و نمیتوانید تصمیمی درباره موضوع اول و ســایر موضوعها بگیرید .در نهایت،
تصمیمگیری دائم به تعویق میافتد .اما چنین رفتارهایی چگونه آنقدر گسترش مییابند
انداختن
که در کندی و زوال اقتصاد هم نقش بازی میکنند؟ واقعیت این است که به عقب
ِ
تصمیمگیریهای محرک رشد اقتصادی معموال دالیلی دارد که پیدا کردن و تشخیصشان
کار آسانی نیســت .در ابتدا مسئله بازخورد تصمیم مطرح میشود .کسی که دارد یک
تصمیم مهم اقتصادی را عقب میاندازد ،نگران بازخورد تصمیمگیرندگان دیگری است که
البته آنها هم در تصمیمات خود تعلل دارند .وضعیت درآمدی و نیز ذهنیت جمعی احتماال
این تردیدهای فردی را بیشتر هم میکند .اما حتما یک عامل زیرین وجود دارد که کل
چرخه بازخوردها را کلید زده است؛ عاملی که منبع و منشأ اصلی تردید است.
رفتن «اعتماداقتصادی» احتماال یکی از آنهاســت .شــاخصهای اعتماد
از دســت ِ
اقتصادی از دهه  ۱۹۵۰تاکنون بر مبنای نظرسنجیهایی تعیین میشوند که در آنها از
مصرفکنندگان و صاحبان كسبوكار میپرسند دیدگاهشان نسبت به فعالیت اقتصادی و
انتظاراتشان از آینده درآمدی و شغلیشان چیست.
«عدم اطمینان» به سیاستها و رویکردهای اقتصادی ،یکی از منشأهای اصلی تردید
اســت .وقتی افراد فعال در حوزه كسبوكار نمیدانند که چه مقررات ،مالیاتها و حتی
دولتیسازیهایی در کار است ،تصمیمگیری بسیار دشوار میشود .این ایده در زمان رکود
بزرگ در دهه  ۱۹۳۰مورد بررســی زیادی قرار گرفت اما مدت زیادی بود که بهدرستی
تبیین نشده بود .سال گذشته اما مقالهای توسط سه اقتصاددان به نامهای اسکات آر .بیکر،
نیکالس بلوم و استیون جی .دیویس منتشر شد که موضوعش «عدم اطمینان به سیاست
ص این مسئله با عنوان  EPUدر برخی کشورهای جهان مورد
اقتصادی» اســت و شاخ 

بررسی قرار گرفته است .این کشورها شامل کانادا ،چین ،فرانسه ،آلمان ،هند ،ایتالیا ،ژاپن،
روسیه ،کره جنوبی،اسپانیا ،انگلیس و امريكا میشوند.
ابتدا کار به شیوهای ساده آغاز شده است :با استفاده از آرشیوهای دیجیتال ،استفاده
همزمان از سه کلمه اقتصاد ( ،)Eسیاست ( )Pو عدم اطمینان ( )Uدر مقاالت روزنامههای
این کشورها جستوجو شده است .تعداد کل مقاالتی که این سه کلمه به صورت همزمان
در آنها به کار رفته بود تقسیم بر تعداد کل مقاالت روزنامهها در هر ماه در کشور متبوع
شده تا شاخص هر ماه به دست بیاید .این جستوجو در دهههای مختلف صورت گرفته و
در مورد کشورهایی مانند امريكا و انگلیس حتی تا سال  ۱۹۰۰هم به عقب بازگشته است.
بیکر ،بلوم و دیویس در نهایت به این نتیجه رســیدند که شــاخص ( EPUاقتصاد،
سیاست ،عدم اطمینان) در  ۱۲کشور در دوران منتهی به کوچکشدن اقتصاد بهوضوح
باال رفته است .در دو کشور امريكا و انگلیس ،این افزایش در دوران پیش از رکود بزرگ
بهوضوح دیده شده است .اما پرسشی که مطرح میشود این است که آیا کوچکشدن
اقتصاد باعث عدم اطمینان اقتصادی میشــود و یا برعکس آن صحت دارد؟ احتمالش
هست که هر دو مسئله روی هم تاثیر بگذارند .پرسش مهم دیگر این است که چهچیزی
آغازکننده این عدم اطمینان است؟ برای بررسی مسئله باید به روایتها و نظریاتی توجه
کنیم که تفکر عمومی در خصوص اقتصاد را شکل میدهند.
مثال در امريكای دوران رکود بزرگ ،میتوان باال بودن شــاخص  EPUرا به روندهای
اجتماعی پس از دهه  ۱۹۲۰و ولخرجیهای تجملی آن زمان و نیز هراس از کمونیسم
نسبت داد .یا مثال در آلمان ،احتماال هراس از رژیم فاشیستی و جنگ احتمالی در دوران
پس از به قدرت رســیدن آدولف هیتلر در سال  ۱۹۳۳باعث طوالنیشدن دوران رکود
اقتصادی شد .هراس از جنگ همواره باعث تردید و بیتصمیمی میشود.
البته راهی بــرای اثبات اینها وجود ندارد زیرا نمیتوان ادعا کرد که ذهنیت عمومی
قابل درک و تحلیلپذیر اســت .اما شکی نیست که عدم اطمینان اقتصادی و تردید در
تصمیمگیریها بهشدت روی هم تاثیر دارند .درهم آمیختن عدم اطمینان با احساسات و
خاطرات هم وضع تصمیمگیریها در حوزه اقتصاد را بدتر و بدتر میکند.
برخی از روایاتی که امروزه در رسانههای غربی مطرحاند  -مثل افزایش ناسیونالیسم
و هراس از نابودی فرهنگهای غربی بر اثر مهاجرت شرقی -ممکن است در نگاه اول به
عنوان عوامل تردید اقتصادی در نظر گرفته نشوند .اما یکی از عجیبترین تحوالت  -یعنی
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا -به همه نشان داد که احساساتی مثل هراس از تروریسم
وقتی در کنار بیثباتی سیاسی قرار بگیرد ،ممکن است شرایطی غیرعادی را در اقتصاد
نیز به وجود بیاورد.
آیا این هراسها و تردیدها باعث رکود جهانی اقتصاد خواهند شد؟ هر پاسخی که االن
بخواهیم بدهیم غیردقیق خواهد بــود .اما دامنزدن به هراسهای اجتماعی قطعا روند
تصمیمگیری اقتصادی را نیز مختــل و پرتردید خواهد کرد و آنوقت همه از این بابت
ضرر میکنند.
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در ماه می گذشته ،نارندا مودی نخستوزير هند به واشنگتن سفر
کرد و قرار بود در کنگره امريكا سخنرانی کند .اما مودی پیش از این
سفر ،کارهای مهم دیگری داشت :سفر به تهران و امضای قراردادهایی
با سران ایران و افغانستان .توسعه بندر چابهار در دریای عمان مهمترین
نکته این سفر به شمار میآمد و واضح بود که هند حاضر است در این
راه پول زیادی هم خرج کند.
یک تحلیلگر سیاسی در تهران در همان ماه می در گفتوگو با
تلویزیون دولتی ایران به این ســفر اشاره کرد و گفت« :ایران تصمیم
گرفته مناسباتش را با کشورهایی که در زمان تحریم ،دست ایران را
خالی نگذاشــته بودند در اولویت خود قرار بدهد ».هند یکی از این
کشورها بود ،هرچند که پرداخت پول نفت به ایران به چالش بزرگی
تبدیل شده بود .حاال قراردادها در مورد بندر چابهار میتواند مناسبات
ایران و هند را وارد مرحله جدیدی کند .این در حالی است که در ماه
مارس گذشته نیز تقریبا یکسوم صادرات نفت ایران راهی هند شده
بود .اما توجه هند فقط به ایران نیســت و نارندا مودی نیمنگاهی نیز
به روســیه دارد .بزرگترین شرکت نفت هند که دولتی هم هست -
یعنی شرکت نفت و گاز طبیعی  )ONGC( -قراردادی را تکمیل کرده
که بر مبنایــش  ۱۵درصد از وانکور  -یکی از بزرگترین میدانهای
نفت روسیه که در  ۲۵سال اخیر به بهرهبرداری رسیده -به مبلغ ۱.۳
میلیارد دالر در اختیارش قرار گرفته است.
سه کمپانی هندی دیگر  -یعنی اویل ایندیا ،ایندین اویل و بهارات
پترولیوم -نیز در  ۱۷ژوئن امســال توافــق کردند که  ۲۳.۹درصد از
وانکور را بخرند .بقیه این میدان نفتی در مالکیت غول نفتی روسیه
 روسنفت -قرار دارد.اما هند به اینهمه نیز اکتفا نکرده اســت .کمپانیهای هندی به
دنبال این هســتند که در خود روسنفت سهام بخرند .این نکتهای
است که دارمندرا پرادان ،وزیر نفت هند در  ۲۳ژوئن به خبرنگاران در
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دهلینو گفت .درواقع هند میخواهد با سهامگیری در خارج ،سودی
را نصیب شرکتهای هندی کند و سپس آن را صرف واردات نفت و
گاز کند .آشوک شارما صاحبنظر روابط بینالملل در انستیتو هند در
دانشگاه ملبورن استرالیا در این خصوص میگوید« :مودی معتقد است
که دسترسی مطمئن به نفت و گاز ،یک اولویت مهم در حوزه سیاست
خارجی به شمار میآید .درواقع هند نمیتواند از تمرکز روی امنیت
انرژی چشمپوشی کند».
درووا جشنکار ،صاحبنظر سیاست خارجی در موسسه بروکینگز
هند در دهلینو نیز در این خصوص میگوید« :دولت قبلی هند هم
اهداف مشابهی داشــت اما مودی این مسئله را بهوضوح در اولویت
خود قرار داده است و حتی در این خصوص به صورت تهاجمی عمل
میکند ».تقاضای نفت در هند بیشــتر از هرجای دیگری در دنیا در
حال رشد سریع است .بنا بر گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی در
ماه می منتشــر کرد ،رشــد تقاضای هند برای نفت در سهماهه اول
ســال جاری 30 ،درصد از کل رشد تقاضای نفت در سطح جهان را
تشکیل میداد.
این عطش هند بیش از هرچیز دیگری از بازار خودرو در این کشور
نشئت میگیرد .فروش خودروی داخلی در هند در سال مالی منتهی
به ماه مارس ،رشد ساالنه برابر با  ۵.۶درصد را تجربه کرد .خرید بنزین
به همین ترتیب  ۱۴.۵درصد افزایش نشان داد.
آژانس بینالمللی انرژی انتظار دارد که هند تا ســال ۲۵ ،۲۰۴۰
درصد از تقاضای جهانی نفت را تشکیل بدهد.
هند بیش از ســهچهارم از نفت مورد نیاز و  ۴۰درصد از گاز مورد
نیاز خود را وارد میکند و این مسئله فشار زیادی روی واحد پول این
کشور  -روپیه -میآورد و باعث کسری تجاری میشود .نارندا مودی
میخواهد وابستگی هند به این واردات را به میزان  ۱۰درصد کاهش
بدهد و در همین راســتا ،شــرایط جذابی را به شرکتهای خارجی
پیشنهاد داده تا در هند فعالیت کنند.
آتانو چاکرابورتی ،مسئول ارشد سیاستگذاریهای هند در حوزه
هیدروکربنی در این خصوص میگوید« :کارآفرینانی که فعالیتشان
در امريكای شمالی محدود شده ،احتماال در این راستا به هند توجه
بیشتری نشان خواهند داد».
در این میان ،نخســتوزير هند به دنبال قراردادهای مختلفی با
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و قطر نیز بوده است .امنیت
انرژی در جریان سفر مودی به موزامبیک در ماه ژوئیه نیز مورد توجه
قرار داشت .کمپانیهای هندی از جمله  ،ONGCاویل ایندیا و بهارات
پترولیوم مالک  30درصد از یک میدان گازی در موزامبیک هستند.
یک کارشــناس آنادارکو پترولیوم  -کمپانی اکتشاف مستقر در
تگزاس -در این خصوص میگوید« :این میدان گازی پتانســیل آن
را دارد که موزامبیک را به سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی در
جهان تبدیل کند .کمپانیهای هندی تاکنون حدود شش میلیارد دالر
در آن هزینه کردهاند».
از سوی دیگر ،شرکت دولتی گیل ایندیا نیز در ماه آوریل به اولین
کمپانی آسیایی تبدیل شد که از امريكا گاز شیل خرید .با این ترتیب،
هند تا سال  ۲۰۱۸ساالنه حدود شش میلیون تن مکعب گاز طبیعی
مایــع از امريكا وارد خواهد کرد .با تمام این اوصاف ،تامین ملزومات
توسعه اقتصادی و نیز نیازهای جمعیت زیاد این کشور بیش از هرچیز
میتوانند رویکرد تهاجمی هند در عرصه امنیت انرژی را توجیه کنند
و این روند در آینده نیز به صورت حتمی ادامه خواهد داشت.

واقعیت این است که قریبالوقوعبودن خاتمه مناقشه سوریه فقط در ذهن تحلیلگرا ِن بسیار خوشبین مطرح است .با وجود اين ،خاتمه این مناقشه در هر
زمانی که اتفاق بیفتد یک معنی خواهد داشت :کشور برای بازسازی و جاندادن به اقتصاد به پول نیاز خواهد داشت و این اتفاق تنها در صورت مشارکت
خود سرمایهگذاران سوری کلید خواهد خورد .احتمال آنکه در ابتدا سرمایهگذاران خارجی توجهی به سوریه نشان دهند پایین است.

ثروتمندان سوری در انتظار پایان جنگ

سرمایهگذاران کی به سوریه بازمیگردند؟

از نظر بینندگان و شــنوندگان اخبار ســوریه ،جنگ در جریان است و
خرابیها بسیار گسترده .شهرها ،جادهها و زیرساختها آسیب جدی دیدهاند،
تلفات انســانی عظیمی به بار آمده و اقتصاد سوریه که زمانی ارزش میلیارد
دالری داشت امروز بهسختی نفس میکشد.
حاال نزدیک شش سال از آغاز مناقشه در سوریه میگذرد اما ظاهرا برخی
از سرمایهداران سوری دارند تصویری از بازسازی کشور را در ذهن میپرورانند.
آنها در حوزههای مختلف در نقاط دیگری از دنیا ســرمایهگذاری کردهاند اما
آرزو میکنند که رسیدن به صلح در کشورشان زودتر امکانپذیر شود .ایده
اکثر آنها این است« :به محض اینکه ثبات برقرار شود ،همه کارها آسان خواهد
شد ».به اعتقاد آنها ثبات باعث خواهد شد مردم هم كسبوكار خود را از سر
بگیرند و از آنجا همهچیز در مسیر خودش قرار خواهد گرفت.
اما واقعیت این اســت که قریبالوقوعبودن خاتمه مناقشه سوریه فقط
گران بسیار خوشبین مطرح است .با وجود اين ،خاتمه این
در ذهن تحلیل ِ
مناقشــه در هر زمانی که اتفاق بیفتد یک معنی خواهد داشت :کشور برای
بازسازی و جاندادن به اقتصاد به پول نیاز خواهد داشت و این اتفاق تنها در
صورت مشارکت خود سرمایهگذاران سوری کلید خواهد خورد .احتمال آنکه
در ابتدا سرمایهگذاران خارجی توجهی به سوریه نشان دهند پایین است.
صاحبنظران معتقدند که برای بازگرداندن اقتصاد سوریه به وضع پیش
از جنگ ،حداقل به  ۲۰۰میلیارد دالر نیاز اســت .اگر این اتفاق بیفتد ،سود
سرشاری برای سرمایهگذاران در کار خواهد بود و البته احتمال وقوع مشکالت
پیشبینینشده و ضرردهی هم باالست.
سمر عبود ،استاد تاریخ و مطالعات سیاسی در دانشگاه آرکادیای فیالدلفیا
در این خصوص میگوید« :سرمایهگذاران سوری میتوانند مشروعیت زیادی
به روند بازسازی سوریه در آینده ببخشند .فرصتهای زیادی در این صورت
برای ســوریه فراهم خواهد شد و سرمایهگذاران هم میتوانند از سود خوبی
بهره ببرند ».او میگوید یکی از نمونههای ســرمایهگذاری که در دوران پس
از جنگ در کشــورهای عربی رخ داده ،ســرمایهگذاریهای رفیق حریری
نخستوزیر سابق لبنان بوده است .بعد از پایان جنگ داخلی لبنان در سال
 ،۱۹۹۰حریری که میلیاردر بود در پروژههای بازسازی بیروت سرمایهگذاری
لبنان آن زمان قابل مقایسه نیست اما
کرد .البته موقعیت سیاسی سوریه با ِ
جنبه اقتصادی بازسازی پس از جنگ را میتوان در این راستا مقایسه کرد.
بنا بر گزارش بانک جهانی که در ماه آوریل منتشــر شــد ،از زمان آغاز
مناقشه سوریه در ماه مارس  ۸۰ ،۲۰۱۱میلیارد دالر ثروت از سوریه از دست
رفته اســت .نامهای زیادی در این راستا به عنوان ثروتمندان سوری که قادر
به مشــارکت در بازسازی کشور هستند مطرح شده است .یکی از آنها نبیل
الکزبری است که در اتریش کارخانه کاغذسازی دارد.
نبیل الکزبری یکی از ثروتمندان ســوری است که ثروتش بنا بر شاخص
بلومبرگ بالغ بر  ۳۰۰میلیون دالر میشــود .او در وین زندگی میکند و بنا
بر نظر راشــد الکتان  -تحلیلگر سیاسی و امنیتی در دانشگاه سنت اندروز
اســکاتلند -سعی دارد از موضع غیرسیاســی وارد ماجرای بازسازی شود .او
میگوید آماده ســرمایهگذاری در کشورش است« :ســوریه به کارآفرینان
پیشقدم و نترســی احتیاج دارد که تمایل داشــته باشــند ریســکهای

سرمایهگذاری در کشورشان را محاسبه کنند و به بازسازی سوریه توجه نشان
دهند ».او معتقد است که بازگشت سرمایه در چنین حالتی هم از لحاظ مالی
باال خواهد بود و هم کاری سازنده به شمار خواهد آمد.
نبیل الکزبری در شهر دمشق متولد شد و در جوانی سوریه را ترک کرد
تا درس مهندسی را در خارج از این کشور بخواند .او در دهه  ۱۹۶۰به سوریه
برگشت تا کارخانه کاغذسازی را که میراث خانوادگیاش بوده اداره کند .این
كسبوكار حاال به نام ویمپکس شناخته میشود .او همچنین از آوریل سال
 ۲۰۱۱رئيــس یک هلدینگ بزرگ به نام  Chamدر ســوریه بوده که یکی
از اقوام اســد به نام رامی مخلوف کنترلش میکند .الکزبری در  ۱۸می سال
جاری در فهرست افرادی که امريكا تحریمشان میکند قرار گرفت اما سپس
از فهرست کنار گذاشته شد چون معیاری حقوقی برای قرار گرفتن او در این
فهرست وجود نداشت.
صاحبنظران حاال میگویند برای آنکه ثروتمندان خارجرفته سوری دوباره
به کشور توجه نشان دهند ،راه زیادی در پیش است .در کنار ثبات ،حاکمیت
قانون باید وجود داشته باشد و در وهله اول ،بهداشت و آموزش برای کودکان
مورد توجه قرار بگیرد .این در حالی است که در ماههای اخیر اخبار زیادی هم
در مورد سرمایهگذاریهای روسیه در سوریه منتشر شده و مقامات سوری هم
ی به این نوع
تایید کردهاند که سوریه بهخصوص در حوزههای برقرسانی و انرژ 
سرمایهگذاریها نیاز دارد .قراردادهایی نیز در این خصوص بین مقامات سوریه
و روسیه به امضا رسیده است.
به هر ترتیب سوریه نیاز دارد که در صورت پایان مناقشه ،با سرعت به رشد
اقتصادی برسد و امکانات اولیه و مشاغل الزم را برای مردم فراهم کند .بسیاری
از ارائهدهندگان کاال و خدمات در ســوریه در حال حاضر قادر به رسيدن به
اهداف خود نیســتند .اما برقراری ثبات در سوریه بهسرعت این فرصت را در
اختیار آنها خواهد گذاشت.

منبع دیلی استا ر

خاتمهمناقشه
سوریه در هر
زمانی که اتفاق
بیفتدیکمعنی
خواهد داشت:
کشور برای
بازسازی و
جاندادن به اقتصاد
بهسرمایهعظیمی
نیاز خواهد داشت

صاحبنظران معتقدند که برای بازگرداندن
اقتصاد سوریه به وضع پیش از جنگ ،
حداقل به  ۲۰۰میلیارد دالر نیاز است.
اگر این اتفاق بیفتد ،سود سرشاری برای
سرمایهگذاران در کار خواهد بود و البته
احتمال وقوع مشکالت پیشبینینشده و
ضرردهی هم باالست.
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مناگـــر

فوتبال به زبان چینی

روند دیوانهوار ورود چینیها به فوتبال
گ
منبع بلومبر 

صنعت ورزش چین
تا سال  ۲۰۱۵تنها
 ۰.۶درصد از تولید
ناخالص داخلی
چینراتشکیل
داده و سرعت رشد
آن در مقایسه با
کلیتاقتصادچین
باال نبوده است اما
تغییر و تحوالت
در این عرصه دارد
سرعت میگیرد

هالک ،بازیکن سرشناس برزیلی
که اخیرا به یک تیم فوتبال چینی
پیوستهاست.

124

جیوانیلدو ویرا دســوزا که فوتبالدوســتان او را به نام «هالک»
میشناسند ،بازیکن برزیلی فوتبال است که روز  ۲۹ژوئن وارد چین
شد .هواپیمای او در فرودگاه شانگهای به زمین نشست و او با تعجب
در مسیر مشاهده کرد که عده زیادی از طرفداران چینی به استقبالش
آمدهاند .هالک اخیرا یک قرارداد نجومی به رقم  ۶۱میلیون دالر با تیم
فوتبال  SIPGشانگهای بسته و قرار است در چین بازی کند و ظاهرا
چینیها از این بابت در پوست خود نمیگنجند.
اما هالک تنها بازیکن فوتبالی نیست که در چین با چنین استقبال
عظیمی مواجه میشود.
چین که مدت درازی در عرصه فوتبال دنیا هیچ حرفی برای گفتن
نداشته ،حاال با سرعت در حال خرید بازیکن و باشگاه است؛ روندی که
در تاریخ فوتبال هم تا این حد سابقه نداشته است.
از آغاز سال  ۲۰۱۵تاکنون ،شرکتهای چینی حدود  ۱.۷میلیارد
دالر در حوزه خرید ورزشــی سرمایهگذاری کردهاند و قسمت اعظم
آن هم به فوتبال مربوط میشود .بنا بر اطالعاتی که توسط بلومبرگ
جمعآوری شده ،تا همین پنج سال پیش از چنین سرمایهگذاریهایی
خبری نبود.
مارکوس موتا ،وکیل قراردادهای بازیکنان فوتبال برزیل در چین در
این خصوص میگوید« :روند دیوانهواری است .من تا به حال چنین
چیزی را تجربه نکرده بودم».
برخی از ثروتمندترین چهرههای تجاری چین در این روند نقش
ایفا میکنند .یکی از آنها جک ما (موسس و مغز متفکر گروه علیبابا)
و دیگری هم وانگ چیان لین (موسس گروه دالیان واندا) است .حاال
دیگر هرجا قرارداد فوتبالی بزرگی در جهان مطرح باشد ،چینیها هم
میخواهند سر میز مذاکره حاضر باشند.
این روند در ماههای اخیر شــامل مسائل مختلفی از جمله خرید
بازیکنان فوتبال ،به کار گرفتن مربیان سرشناس و سرمایهگذاری در
باشگاههای خارجی بزرگ فوتبال و همچنین خرید رسانههای بزرگ
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ورزشــی بوده است .مثال ممکن اســت سال دیگر دو تیم با مالکیت
چینی ،در دربی میالن حاضر باشند! گروه هلدینگ سونینگ چین در
ماه ژوئن توانست  ۷۰درصد از سهام تیم اینترمیالن را به ارزش ۲۹۹
میلیون دالر بخرد .از سوی دیگر ،آث میالن حاال سهامش از دستان
سیلویو برلوسکونی نخستوزير سابق ایتالیا خارج میشود و بیشترین
سهم آن در اختیار چینیها قرار میگیرد.
فنگ تائو یکی از رؤســای ارشد شــانکی اسپورتز  -یک شرکت
مشــاوره حقوقی در پکن که در عرصه قراردادهای ورزشــی بزرگ
فعالیت میکند -در این خصوص میگوید« :بحث خرید و دراختیار
گرفتن تیمهای خیلی مشهوری در کار است ».شرکت او همچنین در
خرید یک شرکت سوئیسی در حوزه بازاریابی ورزشی نقش ایفا کرده
و شرکت ورزشی و رسانهای اینفرانت سوئیس را به مبلغ  ۱.۲میلیارد
دالر برای گروه چینی واندا خریده است.
اما روند بسیار ســریع دیگر ،وارد کردن بازیکنان خارجی فوتبال
به تیمهای چینی  -آن هم با قیمتهای بســیار زیاد -بوده است .در
زمستان گذشته ،باشگاههای سوپرلیگ فوتبال چین بیشتر از هر کشور
دیگری در جهان در این زمینه پول خرج کردند تا تعدادی از ستارگان
فوتبال اروپا را به چین بیاورند .پولی که در این راستا نصیب بازیکنان
و مربیان خارجی در چین میشود ،بسیار باالتر از مبلغ مشابه در نقاط
دیگر دنیا است.
مارکوس موتا وکیل قراردادهای ورزشــی خارجی برای بازیکنان
برزیلی در این خصوص میگویــد« :مبلغی که چین برای بازیکنان
خارجی میپردازد تا پنج برابر مبلغ مشابه در اروپا هم رسیده است».
صنعت ورزش چین تا سال  ۲۰۱۵تنها  ۰.۶درصد از تولید ناخالص
داخلی چین را تشــکیل داده و سرعت رشد آن در مقایسه با کلیت
اقتصاد چین باال نبوده اســت .اما تغییر و تحوالت در این عرصه دارد
یگیرد.
سرعت م 
در این میان صحبتهایی نیز در خصوص روند بوروکراتیک دست
و پاگیر موجود در چین برای انجام برخی از معامالت خارجی مطرح
بوده اســت .یکی از این موارد ،تاخیرهایی است که طرف چینی در
خرید سهام باشگاه آث میالن داشته و گفته میشود ناشی از قوانین
بوروکراتیک در داخل چین بوده است.
در این میان در ماه فوریه ،روزنامه دیلی تلگراف انگلیس گزارشی
در خصوص روانهشدن برخی ستارگان فوتبال به سمت باشگاههای
چینی منتشــر کرد .این روزنامه نوشــت فرقی کــه این وضعیت با
گذشــته دارد ،این است که حاال بازیکنان جوان در حال پیوستن به
باشــگاههای فوتبال چین هستند .این در حالی است که در گذشته،
برخی بازیکنان مشهور فوتبال جهان پس از سپریکردن دوران اوج
خود به باشگاههایی در امريكا یا خاورمیانه میپیوستند.
این روزنامه در عین حال نوشت که بسیاری از معامالت خارجی
فوتبال که توسط شرکتهای خصوصی چین انجام میشود ،حمایت
دولت چین را نیز به همراه دارد .ظاهرا این موضع صحت هم دارد.

شی جینپینگ رئيسجمهور چین که از عالقهمندان پروپاقرص
فوتبال است ،تمایل دارد کشورش در سطح جهانی در عرصه فوتبال
حرفی برای گفتن داشته باشد .این در حالی است که تیم ملی چین
در حال حاضر در رتبه  ۸۱جهــان و در نزدیکی اردن و بولیوی قرار
دارد .او میخواهد که چین میزبان جام جهانی فوتبال شود و حتی تا
سال  ۲۰۵۰آن قدر در عرصه فوتبال پیش رفته باشد که به قهرمانی
جهان نیز دست پیدا کند .این رویکرد رئيسجمهور چین باعث شده
كسبوكارهای بزرگ در چین که خواهان جلب رضایت رئيسجمهور
و نیز سودآوری برای خودشان هستند ،فعالیت شدیدی را در عرصه
فوتبال آغاز کنند و از هزینهکردن هراسی نداشته باشند.
در این میان ،دولت چین تمایل زیادی نیز دارد که جمعیت شهری
و کاری در این کشــور را به ســمت ورزش فوتبال سوق دهد .یکی
از اهداف و برنامههای ملی چین که ســال گذشته اعالم شد ،ایجاد
یک صنعت ورزشــی عظیم در چین بــه ارزش  ۷۴۷میلیارد دالر تا
ســال  ۲۰۲۵اســت .در جریان این برنامه ۵۰ ،هزار مدرسه در چین
آموزشهای تخصصی فوتبال را ارائه خواهند داد.
در اکتبر سال  ،۲۰۱۵شی جینپینگ در جریان سفر به انگلیس با
همراهی دیوید کامرون نخستوزير وقت این کشور از منچسترسیتی
 تیم فوتبال انگلیسی که در مالکیت خانواده شیخنشین ابوظبی قراردارد -دیدن کرد .او حتی با کامرون و مهاجم آرژانتینی سرخیو آگوئرو
هم در آنجا سلفی گرفت .درست دو ماه بعد ،گروه سیتی فوتبال اعالم
کرد تیم منچسترسیتی سرمایهگذاری  ۴۰۰میلیون دالری  -یعنی ۱۳
درصدی -از گروه چاینا میدیا کاپیتال را پذیرفته است.
در همان ماه ،بخشی از گروه علیبابا مبلغی عظیم و اعالمنشده را
پرداخت تا جزو اسپانسرهای فیفا باشد .پیشتر گروه واندا نیز قراردادی
 ۱۵۰میلیون دالری بسته و به اولین اسپانسر چینی فیفا تبدیل شده
بود .جالب اینجاست که علیبابا و واندا تنها اسپانسرهایی هستند که از
زمان رسوایی مالی فیفا و اعالم اتهامات علیه مقامات ارشد فیفا توسط
وزارت دادگســتری امريكا به اسپانســری روی خوش نشان دادهاند.
رسوایی فیفا به فساد مالی گسترده مقامات ارشد این نهاد در دو دهه
اخیر مربوط میشد.
در این میان ،واندا حتی ســهمی نیز از اتلتیکو مادرید فینالیست
پارسال جام قهرمانان خریداری کرده است .پس از این معامله بود که
ســیلی از شرکتهای چینی به سمت سرمایهگذاری در باشگاههای
اروپایی روانه شدند .مثال مالک یک شرکت چینی تولید طعم افزوده به
مواد غذایی توانست باشگاه فوتبال استون ویال را بخرد .یک کنسرسیوم
تحت رهبری کارآفرین معروف هتلداری  -چین لی -نیز باشــگاه
اوجیسی نیس فرانسه را در کنترل گرفت.
چین لی معتقد است که آکادمی آموزشی باشگاه اوجیسی نیس که
بازیکنان فوتبال معروفی مثل هوگو لیوریس کاپیتان تیم ملی فرانسه را
تربیت کرده است ،میتواند الگویی برای چین باشد .او میگوید« :این
فرصت بزرگی است که آکادمی نیس را به چین بیاوریم و یک مرکز
آموزشی مشابه در چین راه بیندازیم».
یکی دیگر از سرمایهگذاران چینی در حوزه فوتبال خارجی ،گروه
راســتار بوده که سازنده ماشینهای اســاببازی است و مقرش در
گواندونگ است .این گروه ،باشگاه اسپانیایی آرسیدی اسپانیول را در
کنترل خود دارد .مقامات گروه راستار هم مثل چین لی معتقدند که
فرصتهای زیادی در عالقه رو به گسترش چینیها به ورزش فوتبال و
ورزشهای دیگر نهفته است و همین باعث میشود که كسبوكارهای

بزرگ چینی به خریدهای بزرگ خارجی در عرصه فوتبال توجه نشان
دهند.
چین لی که از موسســان یک شــرکت بزرگ ســرمایهگذاری
هتلداری به نام گروه پالتنو بوده است میگوید« :هدف ما فقط این
نیست که باشگاه اوجیسی نیس را در چین معرفی کنیم ،بلکه قصد
داریم کل شهر نیس را در چین معرفی کنیم ».او حتی لوکیشنهایی
را برای ساخت هتل چینی در شهر نیس فرانسه نیز نشان کرده است.
گروه راستار نیز از ماه نوامبر یعنی از وقتی سهام بزرگی از باشگاه
اسپانیایی آرسیدی اسپانیول خریده است ،تورهایی برای کودکان و
فوتبالدوستان چینی ترتیب داده تا از امکانات آن در بارسلون دیدن
کنند.
بــا این حال به نظر میرســد که چینیها کمــی در این زمینه
زیــادهروی کردهاند .ســرمایهگذاران چینی حاال بــه تالش برای به
دست گرفتن کنترل در برخی باشگاههای اروپایی متهم شدهاند .در
همین سال جاری میالدی یک شرکت چینی تولیدکننده المپهای
الايدي به نام لدمان آپتوالکترونیک که به دنبال نفوذ در اسپانسری
فوتبال در پرتغال بود با واکنشهای اعتراضی شــدیدی مواجه شد و
مجبور به تغییر موضع خود شد.
اما رونــد پرقدرت خریدهای چینی در اروپــا تنها به بازیکنان و
تیمهای فوتبال محدود نمیشود .رقابت در عرصه رسانهای هم بسیار
شدید است .گرفتن حق پخش بازیهای لیگ ملی چین در این راستا
به عرصه مبارزه و رقابت بین گروههای مختلف تبدیل شده بود و در
نهایت با پیروزی گروه چاینا میدیا کاپیتال به پایان رسید .چاینا میدیا
کاپیتال درواقع موفق شــد قرارداد پنجسالهای را در این خصوص به
ارزش  ۱.۳میلیارد دالر به سرانجام برساند و رقبای بزرگی مثل واندا
و سیســیتیوی را در این راستا پشت سر بگذارد .رقم این قرارداد،
ســیزده برابر قرارداد پیشین در این خصوص است و بیش از هرچیز
دیگر ،نشاندهنده رقابت شدید و ورود عظیم شرکتهای چینی به
عرصه سرمایهگذاری فوتبال است.
آدولفو بارا ،مسئول بازاریابی لیگ برتر اسپانیا که اخیرا سرمایههای
عظیمی را از چین جذب کرده است میگوید« :وضعیت خاصی پیش
آمده اســت .پول زیادی در چین هست و حاال دارد وارد نقاط دیگر
یشود».
م 
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آماده شلیک!

به بهانه باالگرفتن بحث بر سر کنترل سالح در امريكا
با بازیگران اصلی کسبوکار مرموز اسلحهسازی در امريكا آشنا شوید

همه سفیدپوستاند ،همه میانسال و همه مرد .تعداد کمی
اکثریت ســعی میکنند

زندگی تجملی آشــکاری دارند اما
ترجمه کاوه شجاعی
جنجال درست نکنند و جایی آفتابی نشوند .به همین خاطر
روزنامهنگار و مترجم
بهندرت خبری از آنها در رسانههای اصلی و حتی رسانههای
اختصاصی صنعتشان دیده میشــود .اگر درباره بزرگترین
تولیدکنندگان اتومبیل یا پنکه ســقفی حرف میزدیم ایــن تمایل به گمنامی طبیعی جلوه
میکرد اما اینها بزرگترین اسلحهسازان امريكا هستند ،رهبران جنجالیترین صنعت این کشور.
آنها سرشــان را پایین انداختهاند و بیســر وصدا از قوانینی لذت میبرند که برای حفاظت از
کسبوکارشان طراحی شده است .در امريكا شرکتهای تولید اسلحه را نمیتوان به خاطر جنایات
و جرایمی که با محصوالت آنها انجام شده ،دادگاهی کرد .مجله «مادرجونز» در ویژهنامهای تالش
کرده که بر صنعت  ۸میلیارد دالری اسلحه در امريكا و مردانی که آن را کنترل میکنند نور بتاباند.
با آنکه سه شرکت بزرگ اصلی بخشی از امور مالی خود را افشا کردهاند ،باقی صاحبان خصوصی
دارند و مردم چیزی دربارهشان نمیدانند .تعداد زیادی از آنها شرکتهای صوری در بهشتهای
مالیاتی راه انداختهاند تا آسانتر پول دربیاورند .مادرجونز با کندوکاو در اطالعات کارخانهها ،آمار
واردات «اداره الکل ،تنباکو ،سالح و مواد منفجره» ،گزارشهای کمتر دیدهشده و گنگرسانهها،
اسناد دادگاهها و سوابق مالیاتی از اداره خزانهداری امريكا توانسته به اطالعات قابل توجهی در مورد
آنها دســت پیدا کند .این ده شرکت اصلی که تحت بررسی مادرجونز قرار گرفتند ساالنه بیش
از  ۸میلیون سالح برای خریداران امريكایی تولید میکنند که این دوسوم بازار امريكا را پوشش

1

استورم روگ ر

STURM RUGER

تعداد سالحهای تولیدی برای بازار امريكا در سال ۲۰۱۴
 ۱.۶۴میلیون قبضه

درآمد ساالنه جهانی از فروش سالح  ۵۵۱میلیون دالر

«هیچ مرد صادقی به بیش از  ۱۰فشــنگ در هیچ تفنگی نیاز ندارد .من هیچوقت
نخواستهام که افراد غیرنظامی معمولی از خشابهای  ۲۰یا ۳۰تایی من استفاده کنند».
این جمله مشهور ویلیام روگر سینیور از بنیانگذاران استورم روگر است که در سال ۱۹۹۲
بیان شده .و تا سال  ۱۹۹۴کنگره  -که حتی حمایت ریگان را پشت خود داشت  -فروش
خشابهای ظریفیت باال و همچنین تفنگهای تهاجمی ( )assault riflesرا ممنوع
کرد .اما یک دهه بعد ،قانونگذاران زیر فشار انجمن ملی سالح ( )NRAاجازه دادند این
ممنوعیت منقضی شود .تا آن زمان روگر پیر هم مرده بود و شرکتش فروش خشابهای
 ۳۰فشنگی را هم به شهروندان معمولی آغاز کرده بود .از سال  ۲۰۰۷روگر بیشتر از هر
شرکت دیگری در امريكا سالح فروخته است.
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میدهد .همانطور که پیشبینی میشد هیچکدام از این شرکتها به درخواستهای مادرجونز
برای اطالعات بیشتر پاسخ ندادهاند.
اکثر مدیران ارشد این شرکتها مفتخر به پوشیدن کتی هستند که فقط به اعضای «حلقه
طالیی آزادی» اعطا میشــود ،باشگاهی انحصاری برای کسانی که بیش از يك میلیون دالر به
انجمن ملی ســاح ( )National Rifle Associationامريكا کمک کردهاند .تعداد زیادی از
این افراد بارها در حوزههای مختلف از قاچاق اسلحه ،کالهبرداری تا دزدی مسلحانه و زورگویی
و باجگیری متهم شدهاند اما محکوم نشدهاند .احتماال نمیدانید که هر زمان بحث بر سر قوانین
کنترل اســلحه در امريكا شدت میگیرد فروش آن باال میرود .در سال بعد از کشتار نیوتاون -
کانتیکات  -سه شرکت اصلی اسلحهسازی امريكا  -استورم روگر ،رمينگتون اوتدور و اسمیت اند
وسن  -در فروشی رکودشکن به سود خالص  ۳۹۰میلیون دالری رسیدند .در همان سال سهام
دو شرکت استورم روگر و اسمیت اند وسن بیش از  ۷۰درصد رشد کرد .درآمد ساالنه صندوق
سرمایهگذاریای که صاحب رمينگتون اوتدور است آن سال ده برابر رشد کرد .از سالح ساخت
رمينگتون در کشــتار نیوتاون استفاده شده بود .مسئله اینجاست که اگرچه تعداد خانوادههای
امريكایی مالک اســلحه از تقریبا نصف به یک ســوم کاهش پیدا کرده ،افرادی که سالح نگه
میدارند بسیار بیشتر از قبل سالح انبار میکنند و این روند در دوران حکمرانی اوباما و نگرانی
جمهوریخواهان از وضعیت کشور شدت گرفته است .به همین خاطر است که رئیس یک شرکت
ســرمایهگذاری میگوید« :آقای اوباما بهترین اسلحهفروش دنياست!» با چهار اسلحهساز اصلی
امريكا آشنا شوید:
با گسترش کســبوکار ،مایکل فیفر مدیرعامل اســتورم روگر شخصا علیه الیحه
ممنوعیت فروش خشــابهای ظرفیت باال در کانتیکات البی کرد .این خشابها عموما
روی تفنگهای نیمهاتوماتیک روگر سوار میشوند .فیفر در نامهای به قانونگذاران ایالتی
در اوایل ســال  ۲۰۱۱نوشت« :اعمال محدودیت روی ظرفیت خشابها ،جلوی جرم و
جنایت را نمیگیرد ،اما شــهروندان قانونمدار را در معرض خطر قرار میدهد ».الیحه
پیشنهادی آوریل همان سال در کمیته رأی نیاورد و به تاریخ سپرده شد .سال بعد ،در
ضیافت ناهار ساالنه  NRAبرای مدیرعامالن شرکتهای بزرگ ،فیفر چکی به ارزش ۱.۲۵
میلیون دالر به این انجمن هدیه داد ،یعنی یک دالر به ازای هر سالحی که شرکتش سال
قبل فروخته بود .هشت ماه بعد ،آدام النزای  ۲۰ساله از یک سالح نیمهاتوماتیک و خشابی
 ۳۰فشــنگی استفاده کرد و در مدرسه ابتدایی سندی هوک در نیوتاون  ۲۰کودک و ۶
معلمشــان را کشت .مدرسه در  ۲۷مایلی مقر استورم روگر قرار داشت .در سال پس از
تیراندازی ،سود استورم روگر  ۵۶درصد باال رفت و فیفر در همان سال بیش از  ۲.۶میلیون
دالر پاداش گرفت .بزرگترین سهامداران استورم روگر غول سرمایهگذاری Vanguard
 Grouppو همچنین شرکت سرمایهگذاری خصوصی �London Company of Vir
 giniaهســتند که دومی سرمایههایی به ارزش  ۱۰.۶میلیارد دالر در حوزههای سالح،
سیگار ،موشک و تابوت دارد.

رونق عصر باراک :رشد بازار سالح در امريكا
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تعداد سالحهای تولیدی برای بازار امريكا در سال ۲۰۱۴
 ۱.۴۷میلیون قبضه
درآمد ساالنه جهانی از فروش سالح  ۹۳۹میلیون دالر

در کشتار نیوتاون از اسلحه نیمهاتوماتیک  15-Bushmaster XMاستفاده شده بود
که تولید رمينگتون اوتدور بود .کمی بعد از کشتار نیوتاون ،استیون فینبرگ ،مدیرعامل
صندوق سرمایهگذاری سربروس که مالک رمینگتون اوتدور به حساب میآید اعالم کرد
این شرکت را خواهد فروخت .او کمی بعد اعالم کرد که مشتری پیدا نشده است .اما سود
رمینگتون در سال آینده تقریبا  ۳۰برابر شد که این را باید مدیون افزایش شدید فروش
تفنگهای تهاجمی این شرکت باشیم .شــرکت البته افزایش سود را ناشی از «نگرانی
مصرفکنندگان در مورد مقررات سختگیرانه دولتی» دانست .در می  ۲۰۱۳انجمن ملی
سالح سه مدیر ارشد رمینگتون  -جرج کالیتیدس مدیرعامل ،اسکات بلکول رئیس و والی
مکاللن قائممقام  -را وارد حلقه طالیی آزادی کرد چون هرکدام دستکم یک میلیون
دالر به انجمن کمک کرده بودند .کالیتیدس همچنین در کمیته انتصابات  NRAخدمت
کرده که وظیقه کنترل افراد حاضر در هيئت مدیره را برعهده دارد .او یک بار درباره سالح
مورد استفاده در کشتار نیوتاون گفت« :خیلی آسان است که گناه را بیندازیم گردن یک
شیء بیجان ».بعد از آنکه ایالت نیویورک در سال  ۲۰۱۳قوانین سختگیرانهتر سالح را
وضع کرد رمینگتون کارگرانش را از کارخانه  ۲۰۰سالهاش در این ایالت اخراج و خط تولید
خود را به آالباما منتقل کرد .او در اینجا  ۶۹میلیون دالر سوبسید ایالتی و محلی دریافت
میکند :یعنی  ۱۴دالر به ازای هر شهروند آالباما .در تور سرکشی به کارخانه تازهتاسیس،
مدیران رمينگتون و انجمن ملی سالح با ریچارد شلبی سناتور جمهوریخواه همراه شدند
که یکی از حامیان اصلی قانون سال  ۲۰۰۵حفاظت از شرکتهای تولید اسلحه بود .پیش
از انداختن عکس یادگاری ،مدیران انجمن ملی سالح حمایت خود را از مبارزات انتخاباتی
شلبی اعالم کردند و جیم مارکو مارکوتولی مدیرعمل کنونی رمينگتون لبخندزنان کنار
شلبی عکس یادگاری گرفت.
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سالحهایی که برای بازار
امريكا بین سالهای  ۱۹۸۶تا
 ۲۰۱۴تولید شده است
شاتگان یا تفنگ ساچمهزن
رایفل یا تفنگ قنداقدار
هندگان یا اسلحه دستی
بقیه

تعداد سالحهای تولیدشده برای
بازار امريكا در بین سالهای
 ۲۰۱۰تا  - ۲۰۱۴بیشترین تولید
با رنگ قرمز نشان داده شده
است.

14

10

اسمیت اند وسون

SMITH & WESSON

تعداد سالحهای تولیدی برای بازار امريكا در سال ۲۰۱۴
 ۱.۳۱میلیون قبضه
درآمد ساالنه جهانی از فروش سالح  ۵۵۲میلیون دالر

در آگوست  ،۲۰۱۳بیش از  ۱۵۰کارمند اسمیت اند وسون وارد جلس ه رسمی قانونگذاران
ماساچوست شدند تا محدودیتهای پیشنهادی آنها علیه خرید سالح را محکوم کنند .سال
بعد جیمز دبنی ،مدیرعال شــرکت  -و عضو حلقه طالیی آزادی  -چکی به مبلغ  ۶۰۰هزار
دالر به وین الپیر ،قائممقام انجمن ملی سالح ،اهدا کرد .دبنی در آن جلسه گفت NRA« :از
طریق برنامههای مختلف خود ،تالش برای تصویب قوانین اصالحی حامی سالح ،و تالشهای
ش تیراندازی و کل صنعت سالح
خود برای افزایش اطالعات عامه مردم ،توانسته در حفظ ورز 
نقشی حیاتی ایفا کند ».سومین شرکت اسلحهسازی امريكا از سال  ۲۰۰۰که مجبور شد با
دولت کلینتون معامله كند راه درازی را طی کرده است .در آن سال اسمیت اند وسن از دولت
این مصونیت را گرفت که به خاطر کشتارهایی که با سالحهایش انجام شده دادگاهی نشود ،و
در عوض پذیرفت که روی تفنگهای خود دکمه ایمنی نصب کند ،به فروشندگان مشکلدار
جنس نفروشد و فروش عمده هفتتیر را محدود کند .آنها به عالوه وعده دادند که تکنولوژی
«سالح هوشمند» را تا سه سال بعد به بازار عرضه کنند .این توافق غولهای صنعت سالح را
به خشم آورد .مدیر کیمبلر امريكا  -یکی از شرکتهای رقیب  -نوشت« :اسمیت را حاال و برای
همیشه تحریم کنید .آنها را از کشور بیرون بیندازید .باید مطمئن شوید که هیچکس دیگر به این
جنبش تسلیم نخواهد پیوست ».بعد از بایکوت به رهبری  NRAکه فروش اسمیت را  ۴۰درصد
پایین آورد ،شرکت مادر اسمیت اند وسن که انگلیسی بود آن را با ضرری  ۱۰۰میلیون دالری
به  Saf-T-Hammerتازهتاسیس فروخت که توسط رابرت ال اسکات از مدیرعامالن سابق
اسمیت اند وسن رهبری میشد .اسکات زیر قول خود به دولت کلینتون زد .او در سال ۲۰۰۲
گفت« :خیلی مهم بود که دوباره به بخش فعال صنعت تبدیل شویم( ».اسکات در حال حاضر
ش تیراندازی ملی» است ).شرکت چند ماه بعد به طریق دیگری
رئیس هيئتمدیره «بنیاد ورز 
جلب توجه کرد .در سال  ۲۰۰۴آریزونا ریپابلیک گزارش داد که جیمز جوزف میندر رئيس ۷۴
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مناگـــر
ساله شرکت در جوانی دست به سرقتهای مسلحانه میزده و با نام «راهزن شاتگان» شناخته
میشده است .طبق این گزارش او در میشیگان  ۸سرقت انجام داده بوده .میندر بهسرعت استعفا
داد .در سال  ۲۰۱۰یک قائممقام فروش شرکت به تالش برای رشوهدهی به یک مامور افبيآي
متهم شد که خود را نماینده یک دولت آفریقایی معرفی کرده بود و مثال قصد داشت  ۱۵میلیون
دالر سالح بخرد .در سال  ۲۰۱۴اسمیت اند وسون پذیرفت  ۲میلیون دالر جریمه پرداخت کند
تا اتهامات رشوه به مقامات رسمی پاکستان و اندونزی کنار گذاشته شود.

4

گالک

GLOCK

تعداد سالحهای تولیدی برای بازار امريكا در سال ۲۰۱۴
 ۷۹۴هزار قبضه
درآمد ساالنه جهانی از فروش سالح  ۴۰۰میلیون دالر

گستون گالک ،صاحب اتریشی کارخانه تولید میلپرده 17 Glock ،را اوایل دهه  ۱۹۸۰در گاراژ
خود در حومه وین طراحی کرد .این سالح کمری خیلی سریع تبدیل به یکی از پرفروشترینها
در دنیا شد .کنگره امريكا که نسبت به طراحی پلیمری انقالبی – بهخصوص نداشتن مکانیسم
معمول ایمنی  -حساس شده بود در  ۱۹۸۶جلس ه ویژهای برای گالك برگزار کرد و شهر نیویورک
فروش آن را ممنوع کرد .اینها البته جواب نداد و گالک حاال محبوبترین اسلحه کمری در امريكا
به حساب میآید :دوسوم ماموران پلیس در امريكا گالک حمل میکنند و میتوان ادعا کرد گالک
 ۱۷در هالیوود و موزیکویدئوهای هیپهاپ جاودانه شده است .گالک سالح قاتالن کشتارهای
ویرجینیا تک ،توکسان ،ارورا و چارلستون بوده است .گستون گالک این روزها در ویالی لوکس
خود در اتریش زندگی میکند و دو جت چندمیلیون دالری و هلیکوپتر  ۳میلیون دالریاش او
را در سراسر اروپا میچرخانند .در دهه  ،۱۹۸۰او تعدادی از بزرگترین قراردادهای گالک با نیروی
پلیس را با کمک رقاصههای برهنه در جرجیا به دست آورد .یک مامور سابق پلیس به پال برت،
نویسنده کتاب «گالک :ظهور تفنگ امريكایی» گفت« :آنها افراد تاثیرگذار را به کالب شبانه خود
ی را
دعوت میکردند و با زن و الکل ازشان پذیرایی میکردند .مهمانان حضور خود در این مهمان 
فراموش نمیکردند بهخصوص وقتی که مجبور بودند میان گالک و اسمیت اند وسون دست به
انتخاب بزنند ».تا دهه  ،۱۹۹۰گستون گالک دیگر میلیاردر شده بود و پال جانوزو ،وکیل مشهور
نیوجرسی و فعال حامی حقوق سالح را استخدام کرده بود تا به او در دادگاههای قربانیان تیراندازی
کمک کند .جانوزو بعدا مدیرعامل شعبه امريكای گالک شد و گالک را قانع کرد که برای بهبود
ش تیراندازی ملی کمک
وجههاش در امريكا به ازای هر سالحی که میفروشد یک دالر به بنیاد ورز 
کند .البته بعدها روابط جانوزو و گالک بهخاطر رقابت عشقی بر سر یک مدیر جوان بخش منابع
انسانی شرکت شکرآب شد .مدیران گالک بارها به اختالس و کالهبرداری متهم شدهاند .جانوزو
در سال  ۲۰۱۲به جرم انتقال بخشی از سود شرکت به حساب بانکی خود گناهکار شناخته شد.
اما دادگاه تجدیدنظر اعالم کرد که محاکمه مشمول قانون مرور زمان میشود و رأی را برگرداند.
در  ،۱۹۹۹گالک  ۷۰ساله از یک ترور در پارکینگی در لوكزامبورگ جان سالم به در برد .یک
عضو سابق لژیون فرانسه (ارتش نیروهای خارجی فرانسه) قصد داشت با چکش او را بکشد اما
گالک پیش از آنکه حملهکنندهاش را بیهوش نقش زمین کند تعدادی از دندانهایش را شکست.
پلیس حمله را به برنامه اختالس چارلز اورت ،شریک گالک ،ربط داد که به گالك کمک کرده
بود با تاسیس شرکتهای صوری در پاناما از مالیات اتریش و امريكا بگریزد .بازرسانی که توسط
گالک استخدام شده بودند بعدها اورت را متهم کردند که دست به اختالسی  ۱۰۳میلیون دالری
زده اســت .گالک در ســال  ۲۰۱۱بعد از  ۴۹سال زندگی مشترک ،همسرش را ترک کرد تا با
پرستار  ۳۱سالهای که به او در روزهای پس از سکته کمک میکرد زندگی کند .گالک البته کال
نگران وجهه عمومیاش نیست .در سال  ۲۰۱۲پیتر منون ،از دستیاران سابق گالک (بعد از آنکه
اتهامات وارده در مورد دزدی از شرکت را پذیرفت) در دادگاه گفت« :از دید من گالک کارهایی
بسیار بدتر از آنچه من و جانوزو انجام دادیم کرده است .گالک روزانه شخضا  ۲۰۰هزار دالر درآمد
دارد .او پولش را خرج معشوقهها ،خانهها و ماشین میکند .او به همه رشوه میدهد .او واقعا مرد
بدی است!»
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سالحهای مرگبار
در خونینترین کشتارهای امريكا از  ۲۰۱۲تاکنون اکثر تیراندازها از سالحهایی

استفاده کردهاند که قانونی خریداری شده بودند ،بهجز تیرانداز نیوتاون که از سالح
دزدی استفاده کرده بود:

سن برناردینو ،کالیفرنیا  /دسامبر ۲۰۱۵
رایفلهای رمینگتون ،اسمیت اند وسون

 ۱۴کشته ۲۱ ،زخمی

رزبرگ ،اورگان /اکتبر ۲۰۱۵
سالحهای کمری گالک
اسمیت اند وسون ،تاروس

 ۹کشته ۹ ،زخمی

چارلستون ،ساوت کاروالینا /ژوئن ۲۰۱۵
سالح کمری گالک

 ۹کشته و یک زخمی

واشنگتن نیوی یارد /سپتامبر ۲۰۱۳
شاتگان رمينگتون

 ۱۲کشته و  ۳زخمی

نیوتاون ،کانتیکات /دسامبر ۲۰۱۲
رایفل رمينگتون ،هفتتیر گالک

 ۲۶کشته ۲ ،زخمی

آرورا ،کلرادو /جوالی ۲۰۱۲
هفتتیر گالک
رایفل اسمیت اند وسون
شاتگان رمينگتون

 ۱۲کشته ۵۸ ،زخمی

در این آمار قاتالنی که در حمله کشتهشدهاند حساب نشدهاند.

گروههای سرمایهدار که برای منافع شخصی خود سعی در کنترل نظام سیاسی و قانونگذاری در
امریکا دارند ميتوانند افکار عمومی را در جهتی که ميخواهند حرکت دهند و از کنگره قانونی را
بیرون بکشند که برای خودشان مطلوب است.

حکومت پول در نظام تصمیمگیری سیاسی امریکا

توماس فرگوسن ،استاد اقتصاد سیاسی امآیتی

توماس فرگوسن استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه ماساچوست
بوستون و دانشــگاه آستین تگزاس است .او ریاست موسسه
مطالعاتی روزولت را بر عهده دارد و عضوی از هیئت مشاوران
اقتصادی موسســه تفکرات اقتصادی مدرن امریکا اســت.
فرگوسن در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد اهمیت
مسائل اقتصادی در تصمیمگیریهای سیاسی امریکا انجام
داده است و همواره بر این نکته تاکید داشته که همهچیز در
توماس فرگوسن
بدنه سیاسی و قانونگذاری امریکا با پول قابل خریداری است.
او در مقالهای با عنوان «همهچیز برای فروش اســت» هم به
استاد اقتصاد سیاسی امآیتی
همین نکته تاکید کرد.
این فعال امور اقتصادی و سیاســی در ســال  ۱۹۴۹میالدی در امریکا متولد شــد و به دلیل
ارائه نظریه ســرمایهگذاری احزاب رقیب در امریکا شــهرت زیادی دارد .او این نظریه را در کتاب
«قانون طالیی :نظریه ســرمایهگذاری حزب رقیب و منطق سیستمهای سیاسی تحت حاکمیت
پول» به طور کامل تشریح کرد .این کتاب در سال  ۱۹۹۵تالیف و چاپ شده است .این اقتصاددان
برجسته امریکایی دکترای خود را از دانشگاه پرینستون دریافت کرد و همزمان با کارهای آکادمیک
و دانشــگاهی در رسانههای امریکا هم مشــغول بود .او سردبیر نشریه «ملت» در امریکا و یکی از
نویسندگان ثابتهافینگتون پست و آلترنت است .این فعال حوزه اقتصادی و سیاسی در سالهای
اخیر بارها در مورد نقش اقتصاد در تصمیمگیریهای سیاسی صحبت و تاکید کرده هیچ تصمیمی
در امریــکا بدون توجه به منافع اقتصادی آن اتخاذ نمیشــود .خالصــهای از مقاله او را در اینجا
يخوانید.
م 
در دنیــای امروز پول حرف اول را ميزند و در دنیای سیاســت امریکا هم این عامل بســیار
تعیینکننده است .با پول ميشود افکار عمومی را به سمت آغاز جنگ در عراق و افغانستان هدایت
کرد یا کمپینهای مقابله با جنگ و حامی حقوق بشر راه انداخت .مطالعات نشان ميدهد ردپای
پول در تمامی تصمیمگیریهای سیاسی کنگره امریکا مشهود است .گروهها و کمیتههای خارج از
کنگــره که بخش بزرگی از منابع مالی را در اختیار دارند ميتوانند با البی کردن با اعضای کنگره
جهت فکری آنها را به سمتی که ميخواهند ،تغيیر دهند .این نشاندهنده حکومت پول در نظام
تصمیمگیری امریکا است.
به تعبیر دیگر ســاختار تصمیمگیری در کنگره به این صورت است :سیاستگذاران امریکایی
برای تصمیمگیریهای خود در کنگره و ســنا
قیمت تعیین ميکنند و این قیمت باید از طریق
سرمایهگذارانی در بیرون از کنگره پرداخت شود.
هرکسی که حاضر به پرداخت قیمت واقعی این
تصمیم باشد ميتواند تصمیم نهایی کنگره را
مشخص کند .البته هیچگاه به طور رسمی در
مورد اهمیت پول در تصمیمگیریهای سیاسی
و کشوری صحبت نمیشود ولی ما شاهد این
هســتیم که احزاب و گروههای مختلف منابع
مالی مورد اســتفاده در کمپینهای تبلیغاتی
سیاســی و یا رهبران گروههای فعال در کنگره
را تامین ميکننــد و بعد از درگیری و اختالف
نظرهای زیــاد در میان اعضای کنگره ،تصمیم
نهایی موافق نظر گروه سرمایهگذار است.

JJدسترسی به رسانه برای کنترل افکار عمومی
اما بدنه قانونی تنها عامل اثرگذار در تصمیمگیریهای امریکا نیست .افکار عمومی امریکا هم
ميتواند به قانونگذاران در جهت تصویب قوانین و لوایح خاص فشار وارد کند .افکار عمومی
هم با کمک همین گروههای ارائهدهنده کمک مالی جهتگیری ميشود .به تعبیر دقیقتر
کمیتهها هم منابع مالی کنگره و احزاب را تامین ميکنند و هم به رسانهها و مراکز مطالعاتی و
مراکز ردهبندی اطالعات دسترسی دارند .آنها ميتوانند از طریق ارائه اطالعاتی که هدف آنها را
تامین ميکنند مردم را به اعترض به کنگره وادار کنند یا اینکه آنها را موافق سیاستهای کنگره
کنند .این گروههای سرمایهدار که برای منافع شخصی خود سعی در کنترل نظام سیاسی و
قانونگذاری در امریکا دارند ميتوانند افکار عمومی را در جهتی که ميخواهند حرکت دهند
و از کنگره قانونی را بیرون بکشند که برای خودشان مطلوب است.
در چنین شرایطی اعضایی که تحت تاثیر موج پولی خارج از کنگره قرار ندارند هم با موج
افکار عمومی که رسانههای مذکور ایجاد کردهاند همراه ميشوند و ناخودآگاه همان تصمیمی
را ميگیرند که کمیته سرمایهگذار اصلی ميخواهد.
JJرسانهها آگاه باشند
شاید مهمترین وظیفه در این شرایط بر عهده رسانهها باشد .اینکه اطالعات با جهتگیری
خاصی تهیه شود و واقعیتهای اقتصادی و سیاسی دیده نشود ميتواند تبعات منفی بزرگی
برای کشور داشته باشد .به عنوان مثال زمانی که امریکا ميخواست وارد جنگ با عراق شود
مدام در مورد وجود سالحهای شیمیایی در عراق صحبت ميشد .در آن زمان حتی کارهای
تحقیقاتی زیادی در مورد شمار سالحهای شیمیایی یا پتانسیل عراق در ایجاد این سالحها
انجام شــد ولی اکنون که بالغ بر یک دهه از آغاز جنگ ميگذرد هیچ سالح شیمیایی و یا
نشــانهای از وجود این سالحها در عراق دیده نشــده .حال بارها ميشنویم که عراق سالح
شیمیایی نداشته ولی این خبر نمیتواند تبعات ده سال جنگ در عراق را از بین ببرد .جنگ
عراق ضمن از بین بردن میلیونها امریکایی و عراقی و از بین رفتن زیرساختهای صنعتی
و اقتصادی عراق ،زیانهای روانی زیادی را به سربازانی وارد کرد که در این جنگها شرکت
کردند و به دلیل غیرمنطقی و واهی برای کشتن انسانهای ساکن در یک کشور تالش کردند.
هزینهای که این جنگ رسانهای در ابتدای جنگ با عراق به اقتصاد امریکا وارد کرد بیشتر
از هزینههایی است که رسما اعالم ميشود زیرا از بین رفتن توانایی فکری و روانی سربازان
و کاهــش کارایی آنها در انجام وظایفشــان
به عنوان همســر و والد و عضوی از اجتماع
هیچجا محاسبه نشــده است.رسانهها باید
مطالعه دقیقی روی روند تصمیمگیریهای
کنگره داشته باشند و اطالعات درست را به
مخاطبان ارائه دهند .اهالی رسانه ميتوانند
پشــت پرده اتفاقات سیاســی و اقتصادی
کنگره را شناســایی کنند و با اطالعرسانی
دقیق مانع از این شــوند کــه افکار عمومی
هم با سیاســتهای گروههای ســرمایهدار
کنترلکننده کنگره همراه شود .البته این کار
بسیار دشواری است ولی باید در نظر داشت
که مسئوليت اصلی رسانه انجام همین وظیفه
خطیر است.

در دنیای امروز پول حرف اول را ميزند و در دنیای سیاست امریکا هم این عامل بسیار
تعیینکننده است .با پول ميشود افکار عمومی را به سمت آغاز جنگ در عراق و افغانستان
هدایت کرد یا کمپینهای مقابله با جنگ و حامی حقوق بشر راه انداخت
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عده زیادی از تحلیلگران بر این
باورند که روند جهانیشدن کند و یا
حتی معکوس شده است .اما ماجرا
به این سادگیها نیست

مناگـــر

p8

به فاز دوم جهانیشدن خوش آمدید
دور دوم جهانیشدن ربطی به غرب ندارد؛
تعداد زیادی از غربیها حتی با آن مخالفاند

در ســال  ۲۰۰۵توماس فریدمن در کتاب مشهورش
«جهان مسطح است» اعالم کرد که جهانیشدن جهان
را مسطح کرده .جهان از دید او تبدیل به یک زمین بازی
شده بود که تمام شرکتکنندگان در این بازی فرصتی
برابــر دارند .اما حاال  -یک دهه بعد از انتشــار کتاب -
به نظر میرسد جهانیشدن در وضع عقبنشینی قرار
گرفته و جهان دیگر مسطح نیست :داد و ستد بینالمللی
مایکل شومن
هنوز نتوانسته خود را به دوران اوج پیش از بحران مالی
روزنامهنگار و تحلیلگر
سال  ۲۰۰۸برساند .دونالد ترامپ مبارزات انتخاباتی خود
ساکن پکن و نویسنده کتاب
را با دمیدن بر آتش ترس از بازرگانی آزاد و مهاجرت به
«کنفوسیوس و دنیایی که
خلق کرد»
پیش میبرد و هوادار پیدا میکند .او در یک سخنرانی
در ماه ژوئن گفت که «مشکالت اقتصادی امريكا ،نتیجه
ترجمه:کاوهشجاعی
ظهور طبقه حاکمي اســت که جهانگرایی را به جای
امريكاگرایی ستایش میکنند ».بعد ماجرای برگزيت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) پیش
آمد که بزرگترین پسروی تاریخ اتحادیه اروپا به حساب میآید .فراموش نکنیم که اتحادیه
اروپا بلندپروازانهترین تجربه جهانیشدن تاکنون بوده است .بیل گراس ،مدیر مالی ،در
جایی نوشت« :با برگزیت ،جهانیشدنی که ما میشناختیم به پایان خود رسیده است».
گراس تا حدودی درست میگوید .غرب ثروتمند مدعی بود جهانیسازی را با این ایده
آغاز کرده که ملتهایی که از طریق بازرگانی ،پول و فرهنگ به هم وصل هستند احتماال
همدیگر را نابود نمیکنند .حاال افراد زیادی در امريكا و اروپا به این نتیجه رسیدهاند که از
تغییرات گستردهای که با جهانیسازی به وجود آمد ضرب ه خوردهاند و میخواهند آن را
معکوس کنند .انزواگرایی این روزها به عنوان استقالل تبلیغ میشود.
اما کسانی که فکر میکنند جهانیشدن به پایان خود رسید ه است اشتباه فکر میکنند.
با اینکه در نقاط مختلفی مقاومتهایی جدی دیده میشود ،در بخشهای بزرگی از دنیا
همچنان شــاهد تقویت روابط بین کشورها ،شرکتها و جوامع هستیم .جهانیشدن به
جای عقبنشینی ،در حال عمیقشدن و گسترش است .چه هواداران خشمگین ترامپ
یا رأیدهندگان انگلیسی ضد اتحادیه اروپا این را بپذیرفتند چه نپذیرند ،ما وارد دوران
تازهای از جهانیشدن شدهایم.
این فاز تازه و شاید هیجانانگیزتر جهانیشدن چالشهای جدی برای تصمیمگیران
سیاسی بهخصوص در امريكا و اروپا به وجود آورده است .طبقه کارگر  -با ضربه خوردن
از بیکاری و درآمدی که ســالها ثابت مانده  -حاال علیه حرکــت آزاد پول ،کاال و افراد
موضع میگیرد ،و سیاســتمداران منتخب آنها زیر فشــار قرار دارند تا از این دنیای به
طور فزایندهای مرتبط فاصله بگیرند .با چنین حرکتی ،ممکن اســت آنها تسلیم رقبای
غیرغربی شوند که از پتانسیل این پیوندهای تازه استفاده میکنند .فراموش نکنیم هنوز
هم سرنوشت کشورها تا حد زیادی به تداوم ارتباط آنها با جهانیسازی وابسته است.
JJدور دوم جهانیشدن
اولین دور جهانیشــدن به طور کلی ،حرکتی از طرف غرب به سمت بقیه بود .داد و
ستد آزاد توسط سیستم جهانی اقتصادی به رهبری امريكا تشویق میشد و پیشرفتهای
تکنولوژیک راه را برای انجام تجــارت در مقیاس بینالمللی هموار کرده بود و همزمان
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فاز اول
جهانیشدن باعث
ایجاد تحوالتی در
مسیرهای گوناگون
شد و فاز بعدی را
کلید زد .در فاز
دوم جهانیشدن،
آسیاییها و
کشورهای در حال
توسعه بازیگران
اصلی هستند نه
امريكا و غرب

سرمای ه و کارخانه از ثروتمندترین کشورها به سمت فقرا در حرکت بودند .آنها به همراه
خود دکترینهای غربی  -از سرمایهداری تا مسیحیت اوانجلیکال  -و فرهنگ غربی  -از
مکدونالد تا میکیموس  -را به این کشورها تزریق میکردند.
کشورهای گوناگونی از این روند سود بردند  -بهخصوص چین ،ژاپن ،کره جنوبی و بله،
امريكا  -و پاداش بزرگی را نصیب خود کردند .کشورهای در حال توسعه در همین دوره
توانستند فقر را در حجم عظیمی کاهش دهند و همزمان کشورهای پیشرفته به بازدهی
باالتر اقتصادی رسیدند .کشورهایی که در حاشیه جهانیشدن نشسته بودند  -مثل روسیه،
بخش اعظم خاورمیانه و آفریقا  -عقب ماندند و همچنان در حال تالش برای رسیدن به
بقیههستند.
موفقیت فاز اول جهانیشــدن باعث ایجاد تحوالتی در مسیرهای گوناگون شد و فاز
بعدی را کلید زد .ما حاال در فاز بعدی قرار داریم :در این دوران بازارهای در حال رشــد
روابط نزدیکتری با هم دارند و از غرب فاصله میگیرند .چین ،هند و دیگران هم ثروتمندتر
میشوند ،هم نفوذ سیاسیشان را افزایش میدهند و هم اعتماد به نفسشان باالتر میرود.
طبق اعالم سازمان تجارت جهانی ،در سال  ۲۰۱۴حدود  ۵۲درصد صادرات کشورهای
در حال توسعه به دیگر کشورهای در حال توسعه بوده است( .این رقم در سال  ۱۹۹۵فقط
 ۳۸درصد بود ).تجارت بین هند و چین در سال  ۱۹۹۷حدود  ۱.۷میلیارد دالر بود و این
رقم در حال حاضر به  ۷۲میلیارد دالر رســیده است .تجارت هند با قاره آفریقا در طول
فقط چهار سال بیش از  ۶۰درصد افزایش داشته است و به  ۴۸میلیارد دالر در سال مالی
 ۲۰۱۵-۲۰۱۴رسیده است.
JJجهانیشدن حاال ربطی به غرب ندارد
با آنکه ترامپ توافق تجارت آزاد امريكای شمالی (نفتا) را به تمسخر میگیرد و آن را

اولین دور جهانیشدن حرکتی از طرف غرب به سمت بقیه بود .داد و ستد آزاد
توسط سیستم جهانی اقتصادی به رهبری امريكا تشویق میشد و پیشرفتهای
تکنولوژیک راه را برای انجام تجارت در مقیاس بینالمللی هموار کرده بود.

حتی احســاس منفی فزاینــده به مهاجرت باعث نشــده مردم در
سرزمین مادری خود بمانند .طبق برآورد بانک جهانی تعداد مهاجران
بینالمللی سال گذشته رکورد شکست و به  ۲۵۱میلیون نفر رسید .در
سال  ،۲۰۱۳بیش از  ۳۸درصد از مهاجران از یک کشور در حال توسعه
به یک کشور دیگر در حال توسعه مهاجرت کرد ه بودند .میزان مهاجرت
از کشور در حال توسعه به توسعهیافته در همین زمان  ۳۴درصد بود.

«فاجعه» قلمداد میکند و برگزیت دومین اقتصاد بزرگ قاره
را از بازار درهمتنیده اروپا جدا میکند ،بخش اعظم دنیا همچنان
به دنبال تجارت آزاد است .چین به دنبال تشکیل منطقه آزاد تجاری
آســیایی است .اتحاد  ۱۰عضوی کشورهای جنوب شرق آسیا در حال به وجود
آوردن بازار مشترک است و کشورهای آفریقایی مذاکره بر سر منطقه آزاد تجاری آفریقایی
را آغاز کردهاند.
فاز دوم جهانیشــدن به عالوه کشورهایی را به سمت خود جذب کرده که قبال جا
مانده بودند .تولیدکنندگان پارچه و لباس در کشورهای بنگالدش ،چین و ترکیه سال
گذشته  ۲.۲میلیارد دالر در اتیوپی سرمایهگذاری کردهاند و هدفشان صادرات به امريكا
ب مانده بود ،حاال به یکی از مهمترین مناطق
و اروپاست .فیلیپین که سالها از قافله عق 
اتصال اقتصادی تبدیل شده است.
در عین حال نهادهای جدیدی به وجود میآیند تا از این روندها حفاظت کنند .در ماه
ژوئن ،بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیایی که از طرف چین حمایت میشود (و یک
نهاد توسعهای شبیه بانک جهانی به حساب میآید) چهار وام اول خود را به ارزش ۵۰۹
میلیون دالر صادر کرد که قرار است صرف پروژههایی در بنگالدش ،اندونزی ،پاکستان و
تاجیکستان شود .دو ماه قبل از آن «بانک توسعه نو» که توسط برزیل ،روسیه ،چین ،هند
و آفریقای جنوبی بنا شده و در شانگهای واقع است اعالم کرد بهزودی اولین وامهای خود
را ارائه خواهد داد .آنها روی هم  ۸۱۱میلیون دالر ارزش دارند و در پروژههای انرژیهای
تجدیدپذیر در کشورهای بریکز  -بهجز روسیه  -هزینه خواهند شد.
جهان در حال توسعة روز به روز به ســرمایهگذاران مهمتری تبدیل
شــرکتها در
ِ
میشــوند .طبق گزارش مرکز تحقیقاتی امریکن اینترپرایز ،شرکتهای چینی در سال
 ۲۰۱۵حدود  ۱۱۱میلیارد دالر در نقاط مختلف جهان هزینه کردهاند که این  ۱۰برابر
رقم سرمایهگذاری چینیها در سال  ۲۰۰۵بود .میزان سرمایهگذاری شرکتهای هندی
در سراسر دنیا در سال  ۲۰۱۵حدود  ۱۳۹میلیارد دالر بوده که در طول  ۵سال رشدی
 ۴۳درصدی را نشان میدهد .این حتی از رقم سرمایهگذاری خارجی در هند باالتر است.
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه در جریان سفر ماه ژوئن خود به چین گفت که
ی به ارزش  ۵۰میلیارد دالر شریکاند.
دو کشور با هم در پروژههای سرمایهگذار 

JJچالشهای عصر جدید
بدون تردید این جهانیشــدن جدید هم حتما دچار دردسرهایی شبیه برگزیت
خواهد شد .مثال داد و ستد میان کشورهای در حال توسعه از گزند رکود اقتصاد جهان
کامال در امان نمانده و طبق برآورد سازمان تجارت جهانی ،سال گذشته رشد صادرات
میان کشورهای در حال توسعه کاهش پیدا کرد و به  ۱.۳درصد رسید (مقایسه کنید با
رشــد  ۳۳درصدی صادرات در سال  .)۲۰۱۰در بعضی موارد ،روابط میان ملتها سردتر
از چیزی میشود که به نظر میرسد .مثال با وجود دوستی باالرتبه میان چین و روسیه،
بیاعتمادی پایدار میان طرفین باعث شده وعدههای همکاری در حد وعده باقی بمانند .و
البته پشتکردن سیاستمداران و تصمیمگیران به جهانیشدن میتواند رشد را برای همه
دچار دردسر کند .اگر سیاست ضد بازرگانی خارجی ترامپ در امريكا اجرا شود میتواند
چنان مقابله به مثلی در سراسر دنیا کلید بزند که رشد جهانی صدمه جدی بخورد .در
اروپا ،آنگال مرکل صدراعظم آلمان علیه برگزیت موضع شدیدی گرفته و گفته انگلیس
نمیتواند بین آنچه که از اروپا میخواهد و نمیخواهد دست به انتخاب بزند .شوک شدید
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند نهفقط رشد اروپا که حتی رشد اقتصادی در سراسر
دنیا را کند ک َند.
با اینهمه دشــمنان جهانیشدن توانایی این را ندارند که آن را متوقف کنند .تعداد
زیادی از کشــورها آینده خود را به عنوان بخشــی از چیزی بزرگتر میبینند .هند که
سالهای طوالنی نسبت به حضور در جهانیشدن دچار تردیدهايی بوده حاال راه دیگری
را در پیش گرفته است .بعد از آزادسازی قوانین درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
ماه ژوئن ،دفتر ناراندرا مودی ،نخستوزیر این کشور در توئیتر نوشت «هند حاال آزادترین
اقتصاد جهان برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی است ».در میانمار حاکمان نظامی به
اصالحات دموکراتیک تن دادند چون متوجه شدند که کشور فقرزدهشان نمیتواند بیش
از این منزوی بماند .آنها امیدوارند از فرصتهای دور جدید جهانیشدن سود ببرند و به
منابع تازه برای رشد دست پیدا کنند .جهانیسازی برای آنها اشتغالزایان تازه و مشتریان
تازه به ارمغان خواهد آورد .جهانیشدن البته ایدههای تازه میخواهد که در این فرهنگ
جهانی توان رقابت داشته باشند و این به سود کشورهایی است که دههها در مقابل دنیا
بسته بودند.
البته آنها که جهانیشدن را مسئول مشکالت خود میدانند فکر میکنند بهتر است
از حاشــیه به آن نگاه کنند .ترامپ و هوادارانش فکر میکنند که دیوارکشی  -واقعی و
مجازی  -میتواند از مشاغل و صنایع امريكا در برابر اقتصاد جهانی غیرعادالنه محافظت
کند .اما نشانهها چیز دیگری میگویند .سقوط ارزش پوند بعد از برگزیت نشانه این است
که از دید سرمایهگذاران ،انگلیس خارج از اروپای یکپارچه کمتر از گذشته رقابتی است.
در پاریس و فرانکفورت بانکداران و سیاستمداران آمادهاند که سرمایهای را که از لندن
پسابرگزیت خارج میشود به چنگ بگیرند.
سیاستمداران بهتر است به جای تن دادن به پوپولیسم انزواگرا دست به حل مشکالت
واقعی ناشــی از جهانیشدن بزنند .کارگرانی که به خاطر تجارت آزاد بیکار شدهاند باید
آموزش جدیتري ببینند تا برای مشــاغل تازه آماده شــوند .آموزش دانشــگاهی باید
کمهزینهتر شود و مدارس فنیحرفهای گسترش پیدا کنند .اجازه دادن به کارگران براي
حضور واقعیتر در مدیریت شرکتها به آنها این اجازه را میدهد که از مزایای جهانیشدن
برای شرکتهای بزرگ سود منصفانهتری ببرند.
جهان همچنان مسطحتر میشود و مخالفان این روند باید حواسشان باشد که تغییرات
ناشی از جهانیشدن شاید گاهی سنگدالنه باشد ،اما اجتنابناپذیر است.
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مناگـــر
چرا چینیها ترامپ را به کلینتون ترجیح میدهند؟

تاثیر ترامپ بر اقتصاد دنیا

برنامههای اقتصادی ترامپ چه تاثیری بر دنیا میگذارد؟

چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و بزرگترین
کشور صادرکننده دنیا ،با عالقه و نگرانی انتخابات
ریاســتجمهوری امريكا را دنبــال میکند .آنها
میخواهند بدانند در صورت پیروزی دونالد ترامپ
نامزد جمهوریخواهان در انتخابات سیاستهای این
کشور چه تغییری میکند .چنین گمانهزنیای در
مورد هیالری کلینتون نامزد دموکراتها وجود ندارد
چون میتوان پیشبینی کرد سیاستهای اقتصادی
مئی شینیو
و سیاســی او تداوم دولت اوباما باشد .در عوض،
محقق در آکادمی چینی
ترامپ مطمئنا در حوزههایــی راه خود را خواهد
بازرگانی بینالمللی و
همکاریهای اقتصادی
رفت.گمانهزنیهایمجلهنیمهدولتیبیجینگریویو
را درباره انتخابات امريكا و سیاستهای احتمالی
منبع بیجینگ ریوی و
ترامپ بخوانید .نکته جالب اینجاســت که به نظر
میرسد چینیها  -مثل روسها  -از پیروزی ترامپ در انتخابات حمایت میکنند.

JJکاهش کسری با انزواگرایی

سالهاست که صداهایی درون ایاالت متحده خواستار کاهش کسری بودجه و تراز
تجاری این کشــور شدهاند و ترامپ هم در سخنرانیهای خود بارها به این نکته اشاره
کرده است .ترامپ هوادار کاهش هزینههای دولت است و قصد دارد به این شکل کسری
بودجه را پایین بیاورد .ترامپ میگوید که  )۱باید هزینههای نظامی و حضور بینالمللی
امريكا را پایین آورد )۲ ،هزینههای مربوط به تامین اجتماعی کاهش بیابد و  )۳سرمایه
آزادشده در صنایع استراتژیک مشخص و کارخانههای پیشرفته سرمایهگذاری شود.

از آنجا که یک کسری تراز تجاری باعث نرخ منفی پسانداز ملی میشود ،هدف نهایی
ترامپ افزایش نرخ پسانداز ملی خواهد بود.
در این تردیدی نیست که کاهش بودجههای نظامی و حضور بینالمللی امريكا حتما
باعث کاهش کســری بودجه میشود .اما باید دید آیا ترامپ واقعا میخواهد سیاست
چنددههای مداخلهجویی امريكایی را تغییر بدهد یا این فقط ژســت انتخاباتی است.
یک عامل اساسی کسری بودجه امريكا حجم عظیم فعالیتهای خارج از امريكا است.
هزینههای کمرشکن نظامی فشار سنگینی بر بودجه وارد کرده و این یک عامل اصلی
ریسکهای بودجهای امريكاست .در امريكا بخش تجاری به همین خاطر تمایل بیشتری
دارد که روی صنایع دفاعی ملی سرمایهگذاری کند و صنایع غیرنظامی را نادیده بگیرد.
این باعث تضعیف جدی قدرت رقابتی امريكا در حوزه بینالمللی شده است.
نکته اینجاست که دههها مداخلههای نظامی -سیاسی امريكا در نقاط مختلف جهان
را نمیتوان یکشبه تغییر داد .با وجود وعدههای اولیه اوباما به کاهش هزینههای نظامی،
در واقع هزینههای نظامی در دوران حکمرانی او افزایش داشــته است .دولت اوباما در
حوزههای مختلفی در نقاط مختلف دنیا به اسم دموکراسی و «حرکت به سمت آسیا-
اقیانوسیه» میدانهای جنگ جدیدی باز کرده است .جنگهای داخلی سوریه و لیبی دو
نمونه از مداخلهگرایی امريكایی در امور داخلی دیگر کشورهاست .دولت امريكا در سال
مالی  ۲۰۱۳متعهد شد به تایوان جنگندههای اف  16بفروشد و همزمان درباره جزایر مورد
مناقشه دیائو طرف ژاپن را میگیرد و خشم پکن را برمیانگیزد .با این حال رویارویی با
چین که بزرگترین قرضدهنده به امريكا به حساب میآید راه مناسبی برای کاهش
هزینهها نیست .به احتمال زیاد کلینتون هم سیاستهای کنونی اوباما را در این حوزه
ادامه خواهد داد.

JJتامین اجتماعی به نفع فقرا ،به ضرر طبقه متوسط

دوم مسئله تامین اجتماعی است :سیستم رفاهی کنونی امريكا در حال حاضر بخش
زیادی از منابع خود را صرف  ۲۰درصد فقیر جامعه میکند در حالی که  ۶۰درصد جامعه
که جزو گروه با درآمد معمولی به حســاب میآیند به خاطر آنها باید مالیات بیشتری
بدهند .در صورت کاهش بودجه رفاهی دولت نهفقط کسری بودجه کاهش مییابد ،که
پسانداز شخصی مردم هم باال میرود .اقتصاددان امريكایی ،مارتین فلدستاین در دهه
 ۷۰اعالم کرده بود که هزینه سیستم تامین اجتماعی امريكا باعث کاهش  ۴۴درصدی
پسانداز امريكاییها شده است .بخش اصلی کمکی که دولت به  ۲۰درصد فقیر جامعه
میکند به جای اینکه صرف پسانداز شود خرج میشود و همزمان طبقه متوسط به خاطر
این سیاست پول کمتری برای پسانداز دارد .کلینتون اعالم کرده قصد دارد تا آنجا که
میتواند سیاستهای رفاهی دولت کنونی را حفظ کند و آن را به جلو ببرد.

JJتاثیر انتخابات بر چین

سیاست اوباما در احیای اقتصاد در سالهای پس از بحران مالی ،باعث افزایش بیشتر
واردات شد تا صادرات و این به افزایش کسری تراز تجاری امريكا کمک کرده است .آمار
وزارت بازرگانی امريكا نشان میدهد که در سال  ۲۰۱۴واردات در امريكا  ۳.۵درصد رشد
کرد( .این را مقابســه کنید با رشد  ۲.۷درصدی صادرات در همان سال ).در سال ۲۰۱۵
واردات کاهش  ۴.۵درصدی داشت و صادرات کاهشی  ۷.۲درصدی .این یعنی کسری
تراز تجاری همچنان مسئلهای جدی است .از آنجا که ترامپ قول داده کسری تراز تجاری
را کاهش دهد این نگرانی وجود دارد که امريكا به رهبری ترامپ وابستگی کمتری به
بازرگانی خارجی داشته باشد و این به چین به عنوان بزرگترین صادرکننده دنیا ضربه
خوهد زد .البته این مسئله میتواند دو نکته مثبت برای چین داشته باشد .اول اینکه
با عقبکشیدن امريكا از تجارت جهانی ،چین قدرت مانور تازهای خواهد داشت .دوم
اینکه کاهش وابستگی امريكا به تجارت خارجی ،راه را برای رقبای چین دشوار میکند
که قصد دارند مدل رشــد اقتصادی صادراتمحور چین را کپی کنند .یک نکته دیگر
را نباید نادیده گرفت :اگر ترامپ بخواهد بر رشــد اقتصاد داخلی و سرمایهگذاریهای
زیرساختی تمرکز کند ،چینیها میتوانند به سرمایهگذاری مستقیم خارجی در امريكا
و حضور در پروژههای زیرساختی این کشور وارد شوند .مگر اینکه ترامپ جلوی چنین
سرمایهگذاریهایی را بگیرد.
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چینیها ترامپ را انزواگرا و کلینتون را مداخلهجو
میدانند .آنها هم مثل روسها ترجیح میدهند ترامپ
رئیسجمهور بعدی امريكا باشد

وقتی بیکاری ساختاری پایین است ریسک سیاسی رکود طوالنی
کاهش پیدا میکند چون مردم به لحاظ سیاسی ایده نرخ رشد پاییندر
میانمدت را قابل قبول میدانند.

سختیهای زندگی طبقه متوسط در روسیه

مردم کمتر میخورند و دکتر نمیروند
سقوط بهای نفت و یک سال و نیم رکود اقتصادی باعث دشواری زندگی میلیونها نفر در روسیه شده و حاال عده
بیشتری زیر خط فقر زندگی میکنند
میتوان درباره تبعات رکود اقتصادی ،سقوط قیمت نفت و تحریم روسیه
از اقتصاددانان و سیاستمداران کمک گرفت اما اینجا بهتر است نظر مدیران
سوپرمارکتهای زنجیرهای  Magnitرا بپرسیم که  ۱۳هزار شعبهاش در
روسی ه از نزدیکی قطب شمال تا دامنههای کوههای قفقاز گسترده شدهاند.
آنها نگاه واقعگرایانهتری به وضعیت مصرفکنندگان روس دارند و البته از
وضعیت راضی نیســتند .به گفته  Magnitدر نیمه اول سال  - ۲۰۱۶در
مقایســه با دوره مشابه سال گذشته  -ارزش میانگین خریدهای مردم ۱.۵
درصد افت داشــته است و این اولین دوره نزول در آمارهای این شرکت در
طول یک دهه اخیر است.
طبــق گزارش خدمات آمار ملی ،در کل روســیه ،میزان فروش در ماه
ژوئن برای هجدهمین ماه پیاپی سقوط کرده و نسبت به سال گذشته در
همین ماه  ۵.۹درصد کاهش یافته اســت .دیمیتــری پولووی ،اقتصاددان
ارشد متخصص روسیه در مرکز مالی  ING Groepمیگوید« :فعال امکان
گسترش مصرف وجود ندارد .دستمزدها اصال باال نمیروند یا به اندازه سابق
باال نمیروند .بانکها کمتر از سابق پول وام میدهند .مردم نمیتوانند بیشتر
خرید کنند».
بحرانی که با ســقوط بهای جهانی نفت در روسیه آغاز شد بهخصوص
زندگی طبقه متوسط روسیه را تحتالشعاع قرار داده است .آمارهای اولیه
اداره آمار روســیه نشان میدهد که در ســهماهه اول امسال حدود ۲۲.۷
میلیون روس زیر خط فقر زندگی کردهاند .این را مقایسه کنید با آمار ۱۹.۸
میلیون نفری دو سال پیش .در یک نظرسنجی که  ۵ژوئن در مسکو انجام
شــد  ۲۷درصد پاسخدهندگان گفتند که در سه ماه گذشته مواد غذایی
کمتری خریداری کردهاند .تقریبا نیمی از آنها گفتهاند که پیشــنهادهای
پزشــک برای داروهای بینســخه را  -اگر زیادی گران باشــند  -نادیده
میگیرند.
حدود دوســوم پاســخدهندگان گفتهانــد کاال و خدماتــی که برای
خانواد هشان میگرفت هاند بین  ۱۵تا  ۵۰درصد گران شده است .به گزارش
بلومبرگ بیزینسویک ،دلیل اصلی افزایش قیمتها تضعیف روبل است.
روبل ضعیف به معنای جنس وارداتی گرانتر اســت .به همین خاطر است
که روسیه واردات مواد غذایی را ممنوع کرده و فعال روسها به خوراکیهای
وطنی راضی هســتند .ماجرا البته به خوراک و پوشــاک ختم نمیشود.
روسها زیر فشــارهای اخیر ماشینهای خود را هم دیرتر عوض میکنند.
طبق گزارش مرکز رتبهدهی روســی  ACRAروسها همین کار را با لوازم
الکترونیک ،اسباب و لوازم منزل هم انجام میدهند .طبق برآورد  ACRAدر
ماه ژوئن ،انتظار میرود طی دو سال و نیم آینده هم روند کاهش دستمزد
واقعی  -با توجه به تورم  -ادامه داشته باشد .پیشبینیها و برآوردهای این
موسســه را باید جدی گرفت چرا که تحلیلگــران آن را متعلق به پوتین
میدانند .در این میان گرفتاری خانوادههای روس به سهام خردهفروشهایی
چون سوپرمارکتهای زنجیرهای  Lentaو  Magnitضربه وارد کرده است.
شاخص  ۹شرکت بخش لوازم و خدمات مصرفی در شاخص بورس روسیه

 Micexامسال  ۳.۴درصد کاهش داشته است .این را مقایسه کنید با رشد
کلی  ۹.۲درصدی  Micexطی همین دوره( .البته  Micexبخش عمده این
رشد را مدیون شرکتهای نفتی قدرتمند حاضر در بورس است).
کارشناســان غربی زیاد به آینده خوشبین نیســتند چــرا که دولت
که با بزرگترین کســری بودجهاش از ســال  ۲۰۱۰روبهروست تصمیم
گرفتــه حقوق کارمندان دولت را ثابت نگه دارد و افزایش وعدهدادهشــده
حقوقهای بازنشستگی را کوچکتر کند .جالب اینجاست با اینکه پاییز در
روســیه انتخابات پارلمانی برگزار میشود و در سال  ۲۰۱۸شاهد انتخابات
ریاستجمهوری خواهیم بود ،تا امروز بحران مصرفکنندگان وارد مباحث
سیاســی نشده است .طبق یک نظرسنجی «بنیاد افکار عمومی» تنها ۲۳
درصد روسها گفتهاند که اگر یک یا دو ماه آینده اعتراضی برگزار شود در آن
شرکت میکنند و  ۷۱درصد گفتهاند که اصال در آن شرکت نخواهند کرد.
یکی از دالیل این آرامش نسبی این است که بیکاری با وجود کند شدن
روند اقتصاد افزایش نداشته است .در ماه ژوئن ،تعداد بیکاران برای سومین
ماه پیاپی کاهش پیدا کرد و به  ۵.۴درصد رسید (طبق برآوردهای دولت قرار
بود بیکاری به  ۵.۶درصد کاهش پیدا کند) .البته این به معنای نبود بیکاری
پنهان نیست .این روزها شرکتها در روسیه حقوقها را کاهش میدهند،
کارکنان را به تعطیالت میفرستند و کارها را پارهوقت میکنند.
«وقتی بیکاری ساختاری پایین اســت ریسک سیاسی رکود طوالنی
کاهش پیدا میکند چون مردم به لحاظ سیاســی ایده نرخ رشد پاییندر
میانمدت را قابل قبول میدانند ».این را والدیمیر اساکوسکی ،اقتصاددان
ارشد امور روسیه در  Bank of Americaمسکو میگوید« :با وجود رکود،
یک جریان پیوسته حقوق ماهانه برای تعداد زیادی از مردم قطع نشده و این
برای خیلیها کافی است».

حدود دوسوم پاسخدهندگان
گفتهاند کاال و خدماتی که برای
خانوادهشان میگرفتهاند بین ۱۵
تا  ۵۰درصد گران شده است .به
گزارش بلومبرگ بیزینسویک،
دلیل اصلی افزایش قیمتها
تضعیف روبل است .روبل ضعیف
به معنای جنس وارداتی گرانتر
است.

22.7
میلیوننفر

در روسیه زیر خط فقر
زندگی میکنند(در
سهماهه اول امسال)
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مناگـــر

نگرانی پل کروگمن
نوبلیست اقتصاد
از راه رسیدن به آرامش در بازار ها میگوید

تغییر رژیم پولی
تنها راه اصالح
مشکالت اقتصادی دنیا
پل کروگمن اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد است .او
ها به عنوان ستوننویس در نشریه نیویورک تایمز به تحلیل شرایط
ترجمه:مونامشهدیرجبی سال 
اقتصادی پرداخته است و دیدگاههایش در مورد اقتصاد چین و دیگر
خبرنگار
کشورهای آسیایی همیشه مورد توجه فعاالن اقتصادی بوده است .بیزینس
اینسایدر در شماره اخیر خود مصاحبهای با این اقتصاددان برجسته انجام داده است که متن کامل این
مصاحبه را در اینجا میبینید:

نکته مهم در مورد
ترامپ این است
که تاکنون هیچگاه
سیاستگذاری
نکرده است و به
همین دلیل ما
نمیدانیم اگر
اینمسئولیتبه
او سپرده شود
چگونه میتواند
از پس این کار
بربیاید
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Áتا چند ماه آینده انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا برگزار می
شود .در این انتخابات یکی از کاندیداهای اصلی حزب جمهوریخواه
دونالدترامپاستکهدیدگاههایجنجالبرانگیزیدرموردسیاستهای
مهاجرتی ،اقتصادی و مالیاتــی دارد .او حتی در مورد روابط آمریکا با
کشورهای خاورمیانه هم بسیار تندرو است و با روی کار آمدنش شرایط
کلی اقتصاد آمریکا و روابطش با دیگر کشورهای دنیا تغییر خواهد کرد.
به نظر شما در صورت انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور در
آمریکا ،شرایط آمریکا و جهان چه تغییری میکند؟ آیا میتوان انتظار
تیرهتر شدن روابط آمریکا را با دیگر کشورهای دنیا داشت یا اینکه این
نظریات تنها جنبه تبلیغاتی برای این کاندیدا دارد و در عمل بسیاری از
آنها امکان تحقق ندارد؟

پاسخ این سوال شما چندان روشن نیســت ،زیرا این دیدگاههای تند
ترامپ میتواند زمینهســاز تغییرات زیادی در آمریکا شود .ولی با توجه به
نظام قانونی و سیاسی آمریکا میتوان اطمینان داشت که تغییرات در جهت
منافع ملی است .ولی من در مشاورههای قبلی خود با کاندیداهای انتخابات
ریاســتجمهوری بارها تاکید کردم که آنها باید به نظر دیگران هم توجه
کنند .اقتصاددانان و فعاالن سیاسی از روی کار آمدن او نگران هستند زیرا در
گفتار بسیار سرسخت و تهاجمی است ولی اینکه آیا در عمل هم از همین
شیوه استفاده میکند یا خیر مسئلهای است که باید در آینده و در صورت
انتخاب شدن شاهد آن بود .نکته مهم در مورد ترامپ این است که تاکنون
هیچگاه سیاستگذاری نکرده است و به همین دلیل ما نمیدانیم اگر این
مســئولیت به او سپرده شــود چگونه میتواند از پس این کار بربیاید .من
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معتقدم در انتخابات سال  ۲۰۱۶میالدی باید کاندیدایی از حزب دموکرات
روی کار بیایــد زیرا روی کار آمــدن هر کاندیدایی از حزب جمهوریخواه
شرایط اقتصادی دنیا را نابسامان خواهد کرد .بررسی دیدگاههای کاندیداهای
جمهوریخواه نشاندهنده یک بحران سیاستگذاری در این کشور است.
کاندیداهای جمهوریخواه اعالم کردهاند فدرال رزرو باید تمامی برنامهه ا را
متوقف کند و تنها به فکر کنترل تورم باشد .آنها خواستار از بین بردن تمامی
قوانین مالی جدید هستند و خواستار این هستند که بودجه را متعادل کنند
حتی اگر اقتصاد در شرایط رکود باشد .از طرف دیگر خواستار کاهش نرخ
مالیات هستند .از نظر من هر جمهموریخواهی که در این انتخابات پیروز
شود فاجعهای برای اقتصاد دنیا و اقتصاد آمریکا به بار میآید.
 Áدر ماههای اخیر شــاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بودیم.
کاهش نرخ رشد اقتصادی چین که هماکنون در جایگاه اقتصاد دوم دنیا
قرار گرفته است نیز تهدیدی برای اقتصاد دنیا است .نظر شما در این
مورد چیست؟

وضعیت چین من را بســیار نگران کرده است .چین مشکالت زیادی
در زمینه انطباق رشد اقتصادی و زیرســاختهای اقتصادی دارد .اقتصاد
چین بر مبنای ســطح ناپایداری از ســرمایهگذاری اســت و باید مبنای
اقتصاد از سرمایهگذاری به سمت مصرف تغیر کند .در واقع به جای اینکه
ســرمایهگذاری موتور رشد اقتصاد باشد باید مصرف و هزینههای مصرفی
مردم زمینهساز رشد اقتصادی شود .ولی مشاهده وضعیت اقتصادی چین
نشان میدهد که این کشور سیاستی در این زمینه ندارد و موفقیتی هم به
دست نیاورده است .بدهیهای زیاد داخلی و دولتی که سیاستی برای کنترل
نرخ رشد این بدهیه ا ندارد میتواند زمینهساز بحران در اقتصاد این کشور
شــود .به نظر من اگر دولت چین سیاست اصولی و صحیحی برای کنترل
این بحران داخلی نداشته باشد در آیندهای نهچندان دور بحرانهای بزرگی
دامنگیر این اقتصاد میشود.
 Áدر مورد وضعیت اروپا چه نظری دارید؟ نظر شما در مورد خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا چیست؟

به نظر من خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای اقتصاد این کشور بسیار

اصل مهم این است که باید انتظارات را اصالح کرد و اعتماد مردم به فضای اقتصادی
را احیا کرد .در جامعهای که مردم به اقتصاد اعتماد نداشته باشند نمیتوان شاهد رشدی
ها هم تاثیرات قابل پیشبینی روی اقتصاد ندارد.
همهجانبه و کامل بود و سیاست 

فاجعهبار است و میتواند ساختار این اتحادیه را هم تضعیف کند .در سالهای
اخیر مقامات اقتصادی اروپا تالش کردند تا همبستگی اقتصادی زیادی در
داخل اتحادیه اروپا ایجاد کنند و خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه میتواند
مضرات زیادی برای اقتصاد این کشــور داشته باشد .پروژه اروپا برای رفاه و
صلح از طریق ایجاد همبســتگی اقتصادی ضروری است .البته من با ایجاد
واحد پول یکسان موافق نیستم و معتقدم که نباید از این سیاست استفاده
میشد ولی ایجاد اتحادیه اقتصادی امری جدا است .به نظر من بریتانیا نیاز
به اتحادیه اروپا دارد و اتحادیه اروپا هم نیاز به بریتانیا دارد.
 Áدر سالهای اخیر کشــورهایی مانند یونان و پرتغال و اسپانیا با
بحرانهای مالی زیادی روبهرو بودند و هماکنون هم زیرساخت اقتصادی
ضعیفی دارند .یکی از ابزارهایی که شما معتقدید میتواند باعث افزایش
نرخ رشد اقتصادی این کشورها شود ارتقای توان صادراتی آنها است .به
نظر شما کشورهایی اینچنین ضعیف از نظر اقتصادی چگونه میتوانند
پایه صادراتی خود را بهبود بخشند؟

این کشورها با هم تفاوت زیادی دارند .هماکنون ضعیفترین کشور در
میان کشورهای نامبرده یونان است و من معتقدم که اگر این کشور در سال
 ۲۰۱۰از اتحادیه اروپا خارج شده بود بهتر میتوانست بحرانهای اقتصادی
خود را برطرف کند .اسپانیا هم بهترین وضعیت را در میان این کشورها دارد.
اسپانیا مرکز تولیدی در اتحادیه اروپا است و در سالهای اخیر توانسته است
اصالحات اقتصادی را تجربه کند .از طرف دیگر یکی از صنایعی که اسپانیا را
نجات داد صنعت توریسم بود .توریسم یکی از صنایع کلیدی و بسیار درآمدزا
است و این درآمدزایی میتواند اقتصاد این کشورها را حتی در سالهای بعد
از بحران اقتصادی هم بهبود بخشد .این صنعت برای یونان هم میتواند مورد
اســتفاده قرار گیرد .یونان پتانسیل باالیی برای جذب توریست دارد و این
پتانسیل باید بهخوبی مورد استفاده قرا بگیرد در حالی که مقامات اقتصادی
یونان از این مسئله غافل هستند.
 Áولی این کشورها حتی برای جذب توریست هم نیاز به سرمایههای
خارجی دارند .برای جذب ســرمایههای خارجی چه کارهایی میتوان
کرد؟

بله این ســرمایهه ا میتواند در ســاخت هتلهــای زنجیرهای صرف
شود و کشــورهای سرمایهگذار هم باید توجه داشته باشند که با توجه به
پتانسیل باالی جذب توریسم سودآوری حاصل از سرمایهگذاری در ساخت
زیرســاختهای الزم صنعت توریســم در یونان و اسپانیا بسیار باال است.
همانطور که وقتی فعالیتهای تولیدی در کشوری بیشتر است ،آنها اقدام
به ســرمایهگذاری در آن فعالیت تولیدی میکنند تا واحدهای تولیدی و
ها بسیار مهم است ،ما باید در نظر
صنعتی بیشتری احداث شود .نظام قیمت 
داشته باشیم در نظام قیمتها ،قیمتهای پایینتر اولویت بیشتری دارند تا
قیمتهایباالتر.
Áشما بارها اعالم کردهاید سیاستهای پولی اجراشده در کشورهای
مختلف بهخصوص در آمریکا تاثیر اندکی داشته است و حتی برخی
مواقع در مورد تاثیر صفر درصدی آن ســخن گفتهاید .آیا هنوز با این
نظریهموافقهستید؟

نمیتوان گفت تاثیر سیاستهای پولی صفر درصد است ولی بهسختی
میتوان شــواهدی پیدا کرد که تایید کند تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد
منافــع اقتصادی بــه همراه دارد .ایــن تزریقهای پیدرپــی به اقتصاد و
سیاستهای پولی تنها باعث تغییر انتظارات مردم نسبت به شرایط اقتصادی
میشود و تاثیر درازمدتی به همراه ندارد.
 Áپس صحبتی را که در مورد تغییــر رژیم پولی در دنیا کردید در
نتیجه بیتاثیر بودن سیاستهای کنونی میدانید؟ میتوانید این نظریه

را به طور کامل تشریح کنید؟

ما در حال تغییر رژیم سیاستگذاری در حوزه پولی نظریههای مختلفی
ارائه کردیم .مطالعات نشــان میدهد زمانی که نرخ بهره بانکی در ســطح
پایینی قرا دارد تغییر نرخ بهره بانکی تاثیر اقتصادی چندانی ندارد .در این
زمان باید مشخص شود که سیاستهای بانک مرکزی در سالهای آتی در
چه جهتی اســت .این سیاست است که میتواند کشور را به سمت تعادل
بیشتر هدایت کند و از نابسامانی بکاهد.
 Áبه عنوان مثال شــما نیاز دارید مردم باور کنند بانک مرکزی در
ســالهای آتی تورم باالتری را به عنوان تورم پایه قبول میکند زیرا
زمانی که اقتصاد در مسیر رشد قرار میگیرد و شاهد رونق هستیم دیگر
بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره نخواهد کرد .اگر مردم باور کنند
تا زمانی که تورم به  ۳درصد برســد ،فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ
بهره بانکی نخواهد کرد ،دیدگاهشان نسبت به عملکرد اقتصادی فدرال
رزرو تغییر میكند .ولی عملکرد فدرال رزرو آمریکا این مسئله را تایید
نمیکند.

به نظر من این سیاســت باید توسط ماریو دراقی ،رئیس بانک مرکزی
اتحادیه اروپا اجرا شــود .او باید در یک کنفرانس خبری رسما اعالم کند تا
زمانی که نرخ تورم به  3درصد نرسد سیاست افزایش نرخ بهره بانکی در این
اتحادیه پیاده نمیشود.
 Áبه نظر شما این سیاست واقعا ثمربخش است؟
مطالعات نشان میدهد تغییر انتظارات و ایجاد آرامش در بازار همیشه اثر
مثبت دارد و میتواند به فعاالن اقتصادی اطمینان دهد که شرایط بهسرعت
تغییر نمیکند و آنها میتوانند بهراحتی و با فراغ بال برای سرمایهگذاریهای
آینده و یا فعالیتهای تولیدی و کارآفرینی برنامهریزی کنند .تغییرات ناگهانی
باعث فلج شدن اقتصاد میشود و کشور را به سمت بحرانهای بیشتر هدایت
میکند .بیثباتی اقتصادی نقطه آغاز رکود است زیرا در کشوری که فعاالن
اقتصادی نتوانند برآورد درســتی از آینده بازار داشته باشند ،تولید متوقف
میشود و اقتصاد از مسیر رشد خارج میشود.
 Áپس شــما معتقدید اثرات روانی تاثیر بیشتری در تغییرات بازار
دارد؟

اصل مهم این اســت که باید انتظارات را اصالح کــرد و اعتماد مردم
بــه فضای اقتصادی را احیا کرد .در جامعــهای که مردم به اقتصاد اعتماد
نداشــته باشند نمیتوان شاهد رشدی همهجانبه و کامل بود و سیاستها
هــم تاثیرات قابل پیشبینی روی اقتصاد ندارد .اما وقتی اعتماد مردم را به
اقتصاد حفظ کردیم رشد اقتصادی هم ایجاد میشود .در این فضا مردم به
فعالیت اقتصادی و تولیدی مشغول هستند و در مورد سیاستهای آینده
نگرانی ندارند.
 Áبه نظر شما در آینده اقتصاد آمریکا روند مثبتی خواهد داشت؟
در صورتی که سیاستهای اقتصادی درستی در کشور اجرا شود میتوان
انتظار رشد مثبت در کشور را داشت .البته این مسئله به انتخابات آتی هم
بستگی دارد ،زیرا رئیسجمهور در تدوین سیاست خارجی و به تبع آن ایجاد
امنیت در جامعه نقش زیادی دارد .امنیت روانی در جامعه خود بستر رشد
اقتصادی را فراهم میکند و سرمایهگذاری را بیشتر میکند .آمریکا اقتصادی
در حال خروج از بحران دارد .این کشور در سال  ۲۰۰۸با رکودی مواجه شد
که بسیاری آن را با رکود بزرگ دهه  ۱۹۳۰مقایسه کردند .با تالش مقامات
اقتصادی هماکنون این بحران به پایان رسیده است و رشد در بخش تولید و
صنعت مشاهده میشود .حال اگر اجرای سیاستهای اقتصادی درست در
کشور ادامه داشته باشد میتوان در آیندهای نزدیک شاهد بازگشت رونق به
اقتصاد و فعالیتهای صنعتی در این کشور بود.

خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا
برای اقتصاد
این کشور بسیار
فاجعهبار است و
میتواند ساختار
این اتحادیه را هم
تضعیف کند .در
سالهای اخیر
مقامات اقتصادی
اروپا تالش کردند
تاهمبستگی
اقتصادی زیادی
در داخل اتحادیه
اروپا ایجاد کنند
و خارج شدن
بریتانیا از این
اتحادیه میتواند
مضرات زیادی
برای اقتصاد این
کشور داشته باشد
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مناگـــر
 10اصل مدیریتی گوگل

نیروی کارآمدتر ،دستمزد بیشتر دریافت ميکند
الزلو باک مدیر منابع انسانی شرکت گوگل از سال ۲۰۰۶
مونا مشهدیرجبی
میالدی به همکاری با این شــرکت پرداخته است و در
طی ســالهای کاریاش از استراتژیهای مختلفی برای
خبرنگار
بهبود عملکرد نیروی کار اســتفاده کرده است .طی این
ســالها شرکت گوگل از شرکتی که شش هزار کارمند داشته است و تنها در آمريكای
شمالی ميتوانست خدماترسانی کند ،به شرکتی تبدیل شد که بالغ بر  ۶۰هزار کارمند
دارد و در تماميکشورهای دنیا به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین شرکت در زمینه
ي که با او همکاری ميکنند
تکنولوژی اطالعات شناخته ميشود .الزلو باک به همراه تیم 
اســتراتژیهایی طراحی کرد که زمینه را برای تبدیل کــردن گوگل به یکی از برترین
شرکتهای فعال در زمینه تکنولوژی فراهم کرد .او در این مقاله اصول اولیه و مهم این
اســتراتژیها را در اختیار مدیران قرار داده است .باک ،مدیریت اصولی و صحیح را کلید
توسعه یک شرکت ميداند و بر این باور است که سیاستهای مدیریتی درست ميتواند
شرکت مرده را به اوج رشد برساند و سیاستهای نادرست ميتواند شرکت رشدیافته را
ویران کند .این همان وضعیتی است که در سالهای رکود اقتصادی در آمريكا مشاهده
شد .الزلو باک بر این باور است که رصد درست شرایط اقتصادی و تغییر سیستم مدیریتی
با توجه به شرایط جامعه آمريكا سبب شد تا حتی در سالهای رکود اقتصادی هم شرکت
گوگل به رشــد خود ادامه دهد .او عامل اصلی موفقیت شرکت گوگل را نوآوری و ارائه
ایدههای نو توسط کارمندان ميداند و تاکید ميکند که نظام مدیریتی گوگل به گونهای
است که از ایدههای جدید استقبال ميشود و مورد حمایت قرار ميگیرند .او در مقالهای
مفصل اصول مهم مدیریتی را معرفی و در این مقاله بارها تاکید کرده است رمز موفقیت
در یک سازمان این است که افراد توانمند دستمزد و پاداش بیشتری دریافت کنند .برابری
در دریافت دستمزد به معنای بیتوجهی به توانایی یک عده کارمند توانمند است و این
بیتوجهی ميتواند به کاهش راندمان کاری آنها یا جذب شــدن آنها به دیگر شرکتها
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بینجامد .الزلو باک در مقالهای که در بیزینساینسایدر منتشر کرده است  10اصل کلیدی
مدیریتی گوگل را اینطور عنوان کرده است:
به کار کارمندان خود معنا بدهید :اگر کارمندان شــما تنها برای دریافت
دستمزد کار کنند و یا اینکه شرکت تمام تالش خود را برای تبدیل شدن به
یک شرکت پیشگام انجام دهد ولی توجهی به کیفیت کار کارمندان و شرایط
روحی آنها نداشته باشد ،نخواهد توانست رشدی پایدار در عملکرد شرکت مشاهده کند.
کارمندان موتور محرک شرکت هستند و کار آنها است که ميتواند نشاندهنده راندمان
کاری شرکت باشد بنابراین باید به کار آنها بها داد و نقش این افراد را در پیشبرد اهداف
شرکت مورد تاکید قرار داد .نکته مهميکه یک شرکت ناموفق را از یک شرکت موفق جدا
ميکند این است که باید کار افراد در داخل شرکت با اهداف شرکت گره بخورد و هریک
از کارمندان بدانند و حس کنند که برای رسیدن به چه هدفی تالش ميکنند .تنها در این
صورت است که ميتوانند انگیزه الزم را برای انجام بهترین کار داشته باشند.
شــرکت گوگل برای تحقق این هدف اقدام به اســتخدام افــرادی ميکند که برای
ســازماندهی دوباره دنیای اطالعات مشتاق هستند و عالقه دارند تکنولوژی اطالعات را
نه در سطح یک کشور بلکه در سطح جهانی در دسترس مردم قرار دهند .گوگل بهجای
اهداف تجاری و اقتصادی به دنبال دستیابی به اهداف انسانی و روانی است .ما ميخواهیم
دنیای اطالعات را غنی کنیم و این هدف باعث شــده است تا تماميکارمندان ما هم با
این هدف کارشــان را در گوگل آغاز کنند و بــرای تحقق این هدف فعالیت کنند .این
هدف بزرگ به تماميافراد فعال در گوگل انگیزه کار داده است .در شرکت گوگل کمتر
کارمندی وجود دارد که تنها به دلیل دریافت دســتمزد کار کند .کارکنان گوگل از نظر
مالی تامین هستند و ميدانند اگر کار باکیفیت ارائه دهند دیگر نیازی به فکر کردن در
مورد مشکالت مالی ندارند .پس تمام تمرکز روی تحقق اهداف شرکت و باال بردن راندمان
کاری آنها است.

1

برابری در دریافت
دستمزد به معنای
بیتوجهی به توانایی یک
عده کارمند توانمند است
و این بیتوجهی ميتواند
به کاهش راندمان کاری
آنها یا جذب شدن آنها به
دیگر شرکتها بینجامد

افرادی را برای استخدام انتخاب کنید که کارها را بهتر از شما انجام ميدهند .هیچوقت به این فکر
نکنید که نیروهایی که در شرکت استخدام ميکنید توانایی کمتری از شما داشته باشند تا جایگاه
شما به عنوان مدیر صدمه نبیند.

2

تنها افرادی را استخدام کنید که از شما بهتر هستند :همیشه افرادی را برای
استخدام انتخاب کنید که کارها را بهتر از شما انجام ميدهند .هیچوقت به این
فکر نکنید که نیروهایی که در شرکت استخدام ميکنید توانایی کمتری از شما
داشته باشند تا جایگاه شما به عنوان مدیر صدمه نبیند .بدون شک اگر نیروهای شما ضعیف
باشند و نتوانند مسئولیتهای خود را به بهترین شکل انجام دهند ،جایگاه شما هم به عنوان
مدیر شرکت آســیب میبیند و راندمان کاری شما هم کم ميشود .الزلو باک ،مدیر منابع
انسانی گوگل در این زمینه ميگوید :استخدام فردی که سطح توانایی پایینی دارد یا انگیزه
الزم برای انجام کار درست را ندارد باعث ميشود تا عملکرد گروهی که در آن کار ميکند هم
کاهش یابد .از طرف دیگر افرادی که توانایی کم یا انرژی پایینی برای انجام کار دارند ميتوانند
زمینه را برای تضعیف عملکرد کل مجموعه فراهم کنند .اگر یک نفر توانایی کم داشته باشد
و نتواند وظایفش را بهخوبی انجام دهد ،بقیه افراد شرکت یا تیميکه او در آن مشغول به کار
است باید کار بیشتری انجام دهند تا بتوانند کل کار را در زمان مقرر به سرانجام برسانند .این
یعنی فشار کاری بیشتر و ناعادالنه روی بقیه افرادی که در شرکت مشغول به کار هستند.
به تیم خود اعتماد کنید :به عنوان یک مدیر شما باید به کارمندان خود در مسیر
پیشرفت کمک کنید و ارزیابی درستی از عملکرد آنها داشته باشید .نکته مهم
این است که شما نباید بر جزئیات کار نظارت داشته باشید و مدیری باشید که
ي کار را با تمام جزئیات بدانید .اگر اینقدر وسواس داشته باشید در واقع کار را
بخواهید تمام 
خودتان انجام ميدهید و این مسئله زمانی ایجاد ميشود که شما به تیم خود اعتماد ندارید.
مهمترین مسئله در انجام یک کار گروهی اعتماد به هم است ،در غیر این صورت کار گروهی
معنایی نخواهد داشت .البته این اعتماد باید دوطرفه باشد و برای ایجاد این اعتماد دوطرفه،
هم مدیران باید کارکنان را در جریان اطالعات و عملکرد شــرکت بگذارند و هم کارمندان
موظف هستند گزارش کاملی از کارشان را در اختیار مدیران قرار دهند .نشان دادن واقعیت
اطالعات یکی از عواملی است که ميتواند اعتماد دو طرف را به هم بیشتر کند.
با کارمندان خود در مورد پیشرفتهای ایجادشده در کار صحبت کنید :اگر
گزارش دادن در مورد عملکرد شرکت سالی یک بار یا اینکه هر شش ماه یکبار
انجام شــود ،کارمندان نميتوانند دید خوبــی در مورد نتیجه کاری که انجام
ميدهند داشته باشند .در این وضعیت باز هم انتقاداتی از شما به عنوان مدیر مطرح ميشود
و شاید راندمان کاری نیروهای فعال در شرکت کاهش پیدا ميکند .باید این جلسات به طور
منظم و در هر ماه برگزار شــود و در این جلســات در مورد موفقیتهای شرکت یا ضعفها
صحبت شود .این مسئله سبب ميشود تا کارمندان تاثیر کارشان را در پیشبرد اهداف شرکت
بدانند .از طرف دیگر باید صحبت در مورد عملکرد هر فرد یا بخش در شرکت هم به طور منظم
انجام شود ،در غیر این صورت نميتوان ضعفهای کارمندان را شناسایی کرد و در برطرف
کردن این ضعفها به آنها کمک کرد.

3

4

5

به بدترین و بهترین نیروهای خود از نظر ســطح عملکرد و راندمان کاری
توجه داشته باشید :اگر عملکرد نیروهای خود را در منحنی زنگولهای ترسیم

کنید ميتوانید بدترین و بهترین افراد را از نظر نحوه عملکرد در طول دوره
مورد مطالعه شناسایی کنید .زمانی که این منحنی را ترسیم ميکنید باید توجه ویژهای به
افرادی که در دو بخش بیرونی و درونی زنگوله هستند داشته باشید .بعد از شناسایی این
افراد باید دلیل عملکرد باالی بهترین کارمندانتان را بدانید .شناسایی این دالیل ميتواند
به شما آموزش دهد که چگونه با بقیه کارمندان رفتار کنید و در استخدامهای آینده به
چه فاکتورهایی توجه کنید .از این افراد موفق بخواهید تا رمز موفقیتشان را به دیگران
بگویند و اگر مهارتی الزم است تا راندمان دیگر افراد هم باال رود ،این مهارت را به دیگران
بیاموزند .از طرفی به افرادی که بدترین عملکرد را دارند هم توجه کنید و به یاد بیاورید که
چرا این افراد را استخدام کردهاید .دلیل عملکرد ضعیف این عده را ميتوان در دو بخش
مجزا تفکیک کرد :یا این افراد در بخشی مشغول به کار شدهاند که در آن زمینه استعداد
ندارند و باید به بخشهای دیگر منتقل شوند .در این صورت باید این افراد را در بخشهایی
به کار گیرید که ميتوانند مثمرثمر باشند .دوم اینکه استعدادهای این افراد برای شرکت
شما مناسب نیست .در این صورت ،هم برای شرکت و هم برای خود فرد کارمند بهتر است
که از مجموعه خارج شود.

6

در هزینه کردن دقت کنید ولی در بخشهای مهم سخاوتمند باشید :شما باید بدانید
که منابع مالی را در کجا هزینه کنید .هزینه کردن منابع مالی برای بیمههای سالمت
و برنامههای بازنشستگی اهمیت زیادی دارد ولی الزم نیست برای سخنرانیهای
دورهای و آموزشی هزینههای باالیی بپردازید .استفاده از دوستانتان که مهارتهای باالیی دارند یا
کارمندان نمونه که عملکرد خوبی داشتهاند ميتواند باعث کنترل هزینههای شما شود .شرکت
گوگل بر این باور است که صرف هزینه برای نهار کارکنان یک سرمایهگذاری است زیرا هم باعث
ارتقای سطح سالمت کارکنان ميشود و هم زمانی برای استراحت و تجدید نیرو برای کارمندان
ایجاد ميکند .البته تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی و صنعتی بزرگ این سیاست را قبول ندارند
و زمانی را برای ناهار در نظر ميگیرند ولی هر فرد باید شخصا غذای خود را تهیه کند.
ناعادالنه دستمزد بدهید :بارها اتفاق افتاده است که یک کارمند در شرکت گوگل
به عنوان پاداش ،ســهاميبه ارزش  ۱۰هزار دالر دریافت کرده اســت و کارمند
دیگری که در موقعیت مشابه شغلی است به عنوان پاداش سهاميبه ارزش یک
میلیون دالر دریافت کرده اســت .تنها دلیل این تفاوت فاحش در دستمزد را ميتوان تفاوت
عملکرد ایندو کارمند دانســت .رمز موفقیت یک مدیر این است که به تماميافراد دستمزد
یکسان ندهد بلکه بر مبنای کارایی و توانایی افراد اقدام به ارائه پاداش و دستمزد به آنها بکند .در
شرکتی که همه دستمزد یکسانی دریافت ميکنند انگیزهای برای کار بیشتر و افزایش سطح
خالقیت وجود ندارد .همین تفاوتها در دستمزد و مزایای اقتصادی است که باعث ایجاد انگیزه
در کارمندان ميشود تا کارشان را بهتر انجام دهند و راندمان کاری شرکت هم بیشتر ميشود.
تیم خود را در مسیر دلخواهتان هدایت کنید :برای اینکه تیم کاری خود را در
مسیری متفاوت از مسیر فعلی هدایت کنید الزم نیست مستقیم به آنها بگویید
تا امر و نهی تلقی شود .کافی است یک ایمیل مشترک به تمام اعضای گروه بزنید
و از آنها در مورد نحوه بهبود وضعیت نظرخواهی کنید .همین کار ميتواند مسیر عملکرد گروه
را تغییر دهد و حتی باعث بهبود بازدهی شود.
برای تغییر سختگیر نباشید :اگر احساس کردید اشتباهی در عملکرد تیم شما
ایجاد شده است و باید این اشتباه برطرف شود ،بدون تردید این اشتباه را جبران
کنید .در نظر داشته باشید که باید مستقیم در مورد این تغییر صحبت کنید و
وارد میدان شوید .دوپهلو حرف زدن یا طفره رفتن از اشتباهی که در انجام کار مرتکب شدهاید
ميتواند در نتیجه کار شرکت تاثیر منفی داشته باشد.

7

8
9

10

محیط کار را برای کارمندان جالب کنید و فضا را برای انجام خالقانه کار مناسب

کنید :در نظر داشته باشید که در محیطی که افراد قدرت نشان دادن خالقیت
داشته باشند هم انگیزه بیشتری برای کار دارند و هم ميتوانند ساعات بیشتری
کار کنند .کیفیت باالتر کاری که این افراد ميتوانند انجام دهند عاملی است که به شرکتها
انگیزه ميدهد تا فضای کاری را اصالح کنند .کاهش اســترس در محیط کار در کنار انضباط
کاری راندمان نیروی کار و سازمان را باال ميبرد.
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مناگـــر

غولهای نفتی جهان
یشوند
لهای گازی م 
غو 

گرمشدن زمین و تالشهای جهانی برای مقابله با آن باعث شده
غولهای نفتی جهان به سمت گاز گرایش پیدا کنند
بن فان بیوردن ،از مدیران ارشــد اجرایی شل به بلومبرگ میگوید« :حاال ما بیشتر
شــرکت گاز هستیم تا نفت .اگر قرار باشد روی آینده چیزی شرط ببندیم ،من ترجیح
میدهم روی گاز شرط ببندم ».فان بیوردن امیدوار است پروژههای گازی نظیر جزیره
کرتیس ،به چالش اصلی شرکتش  -و چالش کنونی همه غولهای نفتی  -پاسخ دهد:
چطور یک شــرکت نفتی میتواند در جهانی که بهسرعت به سمت راههای تازه تولید و
مصرف انرژی حرکت میکند دوام بیاورد؟
یک عنصر حیاتی در حرکت شل به سمت گاز خرید  ۵۴میلیارد دالری شرکت نفت
و گاز بریتانیایی  BG Groupبوده اســت .این قرارداد که در فوریه نهایی شــد ،جزیره
کرتیس و دیگر سایتهای عظیم الانجي و میادین گازی از امريكا تا قزاقستان را نصیب
شل خواهد کرد .شل در حال حاضر  ۲۰درصد بازار جهانی الانجي را در اختیار دارد.
ظرفیت تولید گازی شل دو برابر نزدیکترین رقیبش اکسونموبیل است

چنس ،رئیس شرکت سرمایهگذاری  Kynikosهم به این روند مشکوکاند« :جهان از
الانجي اشباع شده ».در ماه ژوئن آژانس بینالمللی انرژی پیشبینیهایش برای رشد
صنعت گاز را پایین آورد و اعالم کرد «بازارها برای جذب ذخایر جدید دردســر خواهند
داشــت ».بهای الانجي برای ارسال به کشورهای آسیای شمال شرقی ،که بزرگترین
واردکنندهها به حساب میآیند ،در طول سال گذشته  ۳۰درصد کاهش داشته است.

JJچالش سوختهای تجدیدپذیر
البته بزرگترین چالش بلندمدت شــرکتهای گازی احتماال ظهور ســوختهای
تجدیدپذیر اســت .طبق یک گزارش تخصصی اخیر بلومبــرگ ،در مکزیک و مراکش،
تولیدکنندگان انرژیهای خورشیدی و بادی قول دادهاند که ارزانترین برق ممکن را  -در
مقایســه با باقی منابع  -به مصرفکنندهها برسانند .میزان سرمایهگذاری جهانی روی
سوختهای تجدیدپذیر در مقایسه با سوختهای فسیلی  ۲به
 ۱اســت و باتریهایی که میتوانند انرژی ذخیره کنند  -وقتی
JJگاز ،سوخت دوران گذار؟
خورشــید نمیتابد و باد نمیوزد  -روز به روز ارزانتر میشــوند
برای شــل حرکت به ســمت گاز پاســخی بوده به تعهدات اخیر
و ظرفیتشــان باالتر میرود و این به نفــع خودروهای برقی هم
دولتهای دنیا بــه کند کردن روند گرمایش زمین .گاز را ســوختی
خواهد بود .مارک مودی استوارت ،یک رئیس سابق شل که حاال
میدانند که قرار اســت میان حاال و آینده پل بزند چرا که نیروگاههای
در هيئت مدیره آرامکوی سعودی حضور دارد میگوید« :حرکت
ت زغالسنگ است .به عالوه
گازی بسیار تمیزتر از نیروگاههای با سوخ 
به ســمت دنیایی که در آن انرژیهای تجدیدپذیر حرف اول را
ساخت این نیروگاهها نسبتا کمهزینه است و خاموش و روشنکردنشان
میزنند سریعتر از چیزی است که غولهای نفتی فکر میکنند».
آســانتر است به همین خاطر آنها را مکمل نیروگاههای خورشیدی و
شــل اصوال به این افتخار میکند که در مقایسه با رقبا نگاه
بادی میدانند .شــل به عالوه روی به وجود آوردن بازاری برای وسایل
بلندمدتتر و شفافتری نسبت به آینده داشته است .آنها زودتر از
حمل و نقل گازی از جمله کشتیها و تانکرهای سنگین کار میکند که
رقبای خود اعالم کردند که باید تولید گازهای گلخانهای را کاهش
برخالف ماشینها قرار نیست بهزودی برقی شوند .به گفته فان بیوردن،
داد و روی انرژیهای سبزتر سرمایهگذاری کرد تا برای رقابت در
اگر شل درست گرفته باشد ،گاز نهفقط یک سوخت دوران گذار است،
آینده آماده بود .امســال شل واحد انرژیهای تجدیدپذیر خود را
که میتواند تا مدتزمانی نامحدود بخش سودآوری در میکس انرژی
بن فان بیوردن ،از مدیران ارشد اجرایی
بیشتر
ما
«حاال
گوید:
ی
م
بلومبرگ
به
شل
راه انداخت و فان بیوردن در ماه ژوئن به سرمایهگذاران گفت که
آینده باشد.
شرکت گاز هستیم تا نفت .اگر قرار باشد
شل «با قدرت از توافق جهانی برای محدودکردن گرمایش زمین
تولید
باالی
هزینه
به
توان
ی
م
که
دارد
هم
بزرگی
موانع
روند
این
البته
روی آینده چیزی شرط ببندیم ،من ترجیح
حمایت میکند ».با این حال ماجرا حتی برای شــل هم آســان
و حضور گسترده زغالسنگ ارزان اشاره کرد .سرمایهگذارانی چون جیم
میدهم روی گاز شرط ببندم».
نیست آنها مجبور شدهاند که چنین پروژه را عقب بیندازند :در ۱۱
جوالی شل ساخت ترمینال صادرات در ساحل اقیانوس آرام کانادا را به تعویق انداخت و
گاز یا نفت؟ بریتیش پترولیوم تنها شرکت نفتی عمده دنیاست که سهم تولید گاز آن در
در بیانیه خود به «چالشهای جهانی صنعت» اشاره کرد .یکی از چالشهای اساسی شل،
تولیداتش از سال  ۲۰۰۰تاکنون کاهش داشته است.
تقاضای پایینتر از حد انتظار کشورهایی مثل چین برای الانجي بوده است.
این نگرانیها البته ســرعت تحوالت در جزیره کرتیس را کنــد نکرده و یک تانکر
غولپیکر هر ســه روز یک بار با محموله عظیم الانجي روانه اقیانوس میشود .فعال در
جزیره دو واحد تولید وجود دارد و شل پاکسازی درختچهها و بتهها را برای ساخت واحد
ســوم به پایان رسانده است .واحد سوم قرار است ظرفیت تولید را تا  ۴۰درصد افزایش
بریتیش
کونوکوفیلیپس
اکسونموبیل
شورون
توتال
انی
پترولیوم
دهد .با این حال جزیره نسبتا آرام به نظر میرسد و فقط  ۳۰۰نفر در آن مشغول به کارند.
اکثر اوقات تنها صدایی که شنیده میشود صدای خفه وزوز کیلومترها لوله فلزی است که
گاز را تبدیل به پول نقد میکند .این روند چقدر دوام میآورد؟ غول گازی شل چارهای
جز امیدواری ندارد.
138
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جهاننما

برگزیت و ترامپ
زیر فشار جهانیسازی
خروج از اتحادیه یا بدگویی از قراردادهای بینالمللی
عطش پیوند با اقتصاد جهانی را فرونمینشاند
انگلستان ترزا مِی از اتحادیه اروپا خارج شده است .دونالد ترامپ هم در
ِ
سخنرانیهای انتخاباتی خود در امريكا مدام به پیمانهای بینالمللی تجارت آزاد
مثل نفتا انتقاد وارد میکند .آنها تصور میکنند میتوانند دوباره به انزوا و انحصار
نیم قرن قبل خود بازگردند اما اقتصاد جهانی هر روز بیشتر یکپارچه میشود و
جهانیسازی با چنین حرکاتی مرعوب نخواهد شد و از بین نخواهد رفت.

جهانمنا

برگزیت جهانیسازی را از کار نخواهد انداخت

اقتصادهای نوظهور نمیتوانند از مزایای تجارت جهانی بگذرند

میخاییل شامن
روزنامهنگار در پکن

منبع بلومبرگ بیزینسویک

بیشترنقاط
جهان به رفتن به
سوی تجارت آزاد
ادامه میدهند
حتی اگر ترامپ
توافقنامه تجارت
آزاد امريكای
شمالی (نفتا) را یک
«مصیبت» اعالم
کند یا برگزیت
باعث خروج دومین
اقتصاد بزرگ اروپا
از بازار متحد مالی
این قاره شود

کتاب «کنفوسیوس و
جهانی که او ساخت» نوشته
میخاییل شامن
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جهانیسازی ،نیرویی مقاومتناپذیر كه به طرزی غیرقابلاجتناب
و درهمشــكننده جهان را به ســوی یكنواختی میبرد ،به نظر در
حال عقبنشینی است .رشد تجارت هیچوقت به سطوح به دست
آمده تا قبل از بحران مالی  2008بازنگشــته اســت .دونالد ترامپ
ســتاد انتخاباتی خود را با شــعار ترس از تجــارت آزاد و مهاجرت
تقویت میكند .مشــكالت اقتصادی آمریكا ،آنطور كه او در یكی
از ســخنرانیهای كوبنده ماه ژوئن ادعا كرد« ،نتیجه نوعی رهبری
است كه جهانیســازی را ورای آمریكایی بودن پرستش میكند».
بعد از آن برگزیت آمد؛ بدترین پسرفت برای اتحادیه اروپا به عنوان
بلندپروازانهترین تجربه در روند جهانیسازی .بیل گراس ،مدیر مالی،
میگوید برگزیت نمایش «پایان جهانیسازی بدان شكلی است كه
مامیشناسیم».
از یك جهت ،گراس درست میگوید .غربِ ثروتمند جهانیسازی
را با ایــن آرمان آغاز كرد كه ملتها با مناســبات تجاری ،مالی و
فرهنگی به گونهای به هم نزدیك شوند كه احتمال تخریب همدیگر
را كمتر داشته باشند .و حاال همینها در آمریكا و اروپا به این عقیده
رسیدهاند كه در نتیجه تغییرات سنگین حاصل از جهانیسازی ضربه
خوردهاند و میخواهند آن را بازگردانند .انزواطلبی به عنوان استقالل
معرفی میشود.
اما كسانی كه گمان میكنند جهانیسازی مرده است ،آنچه را در
واقع اتفاق افتاده است بد تعبیر میكنند .با اينكه گروههای مخالفی
وجود دارند ،بیشتر دنیا هنوز در حال ساختن روابط نزدیكتر میان
كشــورها ،شركتها و انجمنهاست .با وجود یکپارچگی اقتصادی،
جهانیسازی در حال عمیق شدن و گسترش است؛ چه طرفداران
عصبانی ترامپ یا رأیدهندگان ِ
ترك بریتانیا آن را دوســت داشته
باشند چه نه.
این مرحله جدید و شــاید حتی هیجانانگیزتر جهانیســازی
چالشهايی جدی برای سیاستگذاران بهخصوص در آمریكا و اروپا
به وجود خواهد آورد .زمانی كه طبقه كارگر  -كه از درآمدهای راكد
و بیكاری رنج میبرد  -به جریان آزاد پول ،كاال و مردم حمله میبرد
سیاستمداران منتخب آنها برای گسستن از جهانی با روابط داخلی
فزاینده با فشارهایی روبهرو میشوند .در صورت چنین اقدامی ،شاید
آنها ســود بالقوهای را كه این روابط جدید خواهد ساخت به رقبای
غیرغربی واگذاركنند .سرنوشت ملتها شاید به این وابسته باشد كه
آیا جهانی شدن را پذیرا میشوند یا نه.
این موضــوع دهها ســال دغدغ ه بوده اســت .اولیــن مرحله
جهانیسازی ،به طور كلی یك جریان از غرب به سوي سایر مناطق
بود .هنگامی كه مبادالت آزاد و باز كه با رهبری ایاالت متحده بر روی
سیستم اقتصاد جهانی و پیشرفت تكنولوژی تشویق میشد ،راهی را
برای انجام دادوستد در یك مقیاس بینالمللی هموار كرد ،داراییها
و مراكز تولید از ثروتمندترین كشورها به سوی فقیرترینها جاری
شدند .به همراه آنها دكترینهای غربی (از سرمایهداری تا پروتستان
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انجیلی) و فرهنگ غربی (از مكدونالد تا میكیموس) روانه شدند.
كشــورهایی كه از موقعیت سود بردند  -چین ،ژاپن ،كره جنوبی و
البته آمریكا  -هدایا را برداشت كردند .كشورهای درحالتوسعه در
مقیاسی بیســابقه فقر خود را كم كردند؛ در حالی كه كشورهای
توسعهیافته بازده اقتصادی بزرگتری را به كف آوردند .كشورهایی
كه در حاشیه ماندند  -روسیه ،بیشتر كشورهای خاورمیانه و افريقا -
هنوز در تالش برای بازیابی زمینههای ازدسترفته هستند.
موفقیت در مرحله اول جهانیسازی باعث شده است دیگر مراحل
مثل قارچ سبز شوند و در همه جهتها حرکت کنند؛ اقتصادهای
نوظهور روابط نزدیکتری در میان خود ایجاد کردند چراکه چین،
هند و دیگران به ثروت ،نفوذ و اعتماد به نفس رســیدند 52 .درصد
تجارت جهانی را در سال  2014صادرات کشورهای در حال توسعه
به دیگر اقتصادهای نوظهور تشکیل میداد؛ در حالی که این میزان
در ســال  1995معادل  38درصد بود .در سال  1997تجارت بین
چین و هند  1.7میلیارد دالر بود و تا سال  2014این میزان بهشدت
رشــد کرده و به  72میلیارد دالر رسیده است .حجم کلی تجارت
هند با قاره افريقا تنها در چهار سال بیش از  60درصد رشد کرده و
در سال مالی  2014-15این رقم تقریبا به  48میلیارد دالر افزایش
پیدا کرده است.
بیشتر نقاط جهان به رفتن به سوی تجارت آزاد ادامه میدهند
حتی اگر ترامپ توافقنامه تجارت آزاد امريكای شمالی (نفتا) را یک
«مصیبت» اعالم کند یا برگزیت باعث خروج دومین اقتصاد بزرگ
اروپا از بازار متحد مالی این قاره شــود .چین به سوی یک منطقه
تجارت آزاد آســیایی حرکت میکند 10 ،کشــور عضو کشورهای
انجمن آسیای جنوب شرق (آســهآن) یک بازار مشترک تشکیل
میدهند و کشورهای افريقایی شروع به مذاکره برای منطقه تجارت
آزاد در سراسر قاره کردهاند.
جهانیسازی امروز همچنین در حال برنامهریزی برای کشورهایی
اســت که قبال از نظر دور نگه داشته شــده بودند؛ تولیدکنندگان
منسوجات و پوشاک در بنگالدش ،چین و ترکیه سال گذشته 2.2
میلیارد دالر در اتیوپی سرمایهگذاری کردند تا کارخانههایی را برای
صادرات به امريكا و اروپا افتتاح کنند .فیلیپین که از نظر اقتصادی
با بســیاری از این اقتصادها ارتباط دارد بــه یک مرکز عمده برای
اقتصادهای جهانی تبدیل شده است.
نهادهای جدیدی در حال شکلگیری برای حمایت از این روند
جدید هستند .در ماه ژوئن ،بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا که
از سوی چین پشتیبانی میشود و یک سازمان توسعهای رقیب بانک
جهانی به شمار میرود ،چهار وام اول خود را تایید کرد که در مجموع
 509میلیون دالر اســت و به پروژههایی در کشورهای بنگالدش،
اندونزی ،پاکســتان و تاجیکستان اختصاص داده شده است .دو ماه
قبلتر ،بانک توســعه نوین که به وسیله برزیل ،روسیه ،هند ،چین
و افريقای جنوبی (گروه بریکس) واقع در شــانگهای تاسیس شده،

هنوز دشمنان جهانیسازی قادر نیستند که آن را را متوقف کنند .کشورهای بسیار زیادی آینده خود را در سهیم بودن در چیزی بزرگتر میبینند .هند مدتی طوالنی شک
داشت که در جهانیسازی مشارکت بکند یا نه اما بعد از آزادسازی قوانین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ماه ژوئن ،نارندرا مودی ،نخستوزیر هند ،اعالم کرد که
اين كشور بازترین اقتصاد در جهان برای این نوع سرمایهگذاری است .كشور همسایه ،میانمار ،نیز دریافته است بهجای انزوا باید در روند جهانی مشارکت داشته باشد.

اولین وامهای خــود را رونمایی کرد .این وامها در مجموع به اندازه
 811میلیون دالر به پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای
بریکس بهجز روسیه اختصاص یافته است.
شرکتهایی که در اقتصادهای نوظهور واقعاند به سرمایهگذاران
مهمتری تبدیل میشود .شرکتهای چینی در سال  2015حدود
 111میلیارد دالر در سراسر جهان سرمایهگذاری کردند که بیش
از  10برابر ســرمایهگذاری جهانی آنها در ســال  2005بوده است.
مجموع ســرمایهگذاریهای خارجی شــرکتهای هندی در سال
 2015تنها در پنج سال  43درصد رشد داشته است که سریعترین
رشد ســرمایهگذاری خارجی در هند به حســاب میآید .در سفر
ماه ژوئن والدیمیر پوتین به چین ،اعالم شــد که ارزش پروژههای
سرمایهگذاری مشترک دو کشور به اندازه  50میلیارد دالر است.
رشد تنفر از مهاجرت مردم را در خانههای خود نگه نداشته است؛ با
وجود مخالفت با مهاجرت و مسائل بعد از آن ،همچنان سرمایهگذاران
و نیروی کار در حال جابهجا شدن بین کشورها هستند .بانک جهانی
تخمین زده است که در سال گذشته تعداد مهاجرتهای بینالمللی
به رکورد  251میلیون نفر افزایش یافته باشد .بیش از  38درصد این
مهاجرتها در ســال  ،2013از کشورهای در حال توسعه به دیگر
کشورهای در حال توسعه بوده در حالی که مهاجرت به کشورهای
توسعهیافته  34درصد مهاجرتها را شامل میشده است.
البته جهانیسازی جدید ممکن است با موانع برگزیتمانند برخورد
کند .تجارت بین کشــورهای نوظهور رکود جهانی را از بین نبرده
است .سازمان تجارت جهانی تخمین زده است که رشد صادرات در
کشورهای در حال توسعه در سال  2014تا  1.3درصد کاهش یافته
که نشاندهنده سقوط شدید  33درصدي نسبت به چهار سال قبلتر
از آن زمان است .در بسیاری از موارد ،پیوند بین کشورها سستتر از
آن است که به نظر میرسد .با وجود دوستی سطح باال بین چین و
روسیه ،بیاعتمادي بیوقفه بسیاری از قولها برای همکاری را بیثمر
باقی نگه داشته است .سیاستمداران و سیاستگذاران قصد دارند
کاری کنند که عقبنشینی از جهانیسازی به مانعی برای پیشرفت
تبدیل شود .حرفهای ترامپ در امريكا میتواند باعث شود که روند
جهانیسازی و منافع آن برای امريكا با کندی روبهرو شود .در اروپا،
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،گفته است که انگلستان نمیتواند با
غیبت از اروپا به میوهچینی برود و هرکاری که میخواهد انجام دهد.
زخم خروج در شرف وقوع انگلستان از اتحادیه اروپا نهتنها به رشد در
این منطقه صدمه میزند بلکه این احتمال وجود دارد که در سراسر
جهان نتایج منفی آن ظاهر شود.
با این حال ،هنوز دشــمنان جهانیسازی قادر نیستند که آن را
را متوقف کنند .کشــورهای بســیار زیادی آینده خود را در سهیم
بودن در چیزی بزرگتر میبینند .هند مدتی طوالنی شک داشت
که در جهانیســازی مشــارکت بکند یا نه اما بعد از آزادســازی
قوانین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ماه ژوئن ،نارندرا مودی،
نخستوزیر هند ،اعالم کرد که اين كشور بازترین اقتصاد در جهان
برای این نوع سرمایهگذاری است .كشور همسایه ،میانمار ،نیز دریافته
اســت بهجای انزوا باید در روند جهانی مشارکت داشته باشد .آنها
امیدوارند که فرصت داشــته باشند در آخرین مرحله جهانیسازی
مشارکتکنند.
آنهایی که مدعی هستند جهانیسازی باعث مشکالتشان شده
است ،فکر میکنند وضعیت بهتری خواهند داشت اگر در گوشهای

نظارهگر باشــند .ترامپ و هوادارانــش فکر میکنند اگر دور امريكا
دیوار بکشند میتوانند از اشتغال و صنایع امريكایی در مقابل اقتصاد
نامنصفانه جهانی محافظت کنند .اما بسیاری از شواهد خالف آن را
نشان میدهد .سقوط ارزش پوند ،واحد پول انگلیس ،بعد از مشخص
شدن نتیجه همهپرسی انگستان در تایید خروج این کشور از اتحادیه
اروپا ،نشان داد که سرمایهگذاران انگلستان جداشده از اروپا را کمتر
رقابتی میبینند تا وقتی که این کشور داخل اتحادیه حضور داشت .در
پاریس و فرانکفورت ،بانکداران و سیاستمداران مشتاقاند که روی
برگزیت ســرمایهگذاری کنند تا به بهانه آن بتوانند کسبوکارهای
مالی را از لندن خارج کنند و به کشورهای خودشان بیاورند.
سیاستمداران به جای پاسخ دادن به خواسته نیروهای انزواطلب،
بهتر اســت به طور مســتقیم به نگرانیهای واقعی خود بپردازند.
نیروهای کاری که با تجارت آزاد جایگزین و بیکار شدهاند ،نیاز دارند
که آموزشهای کاراتری برای مشــاغل جدید خود داشــته باشند.
آموزش دانشــگاهی باید کمتر گرانقیمت باشد و مدارس حرفهای
بیشتر در دسترس باشند .اجازه دادن به کارگران برای داشتن صدای
بلندتر در مدیریت بنگاهها میتواند ســهم بیشتری از دستمزدها
را از ســودهایی که ناشی از خلق کســبوکارهای بزرگ در سایه
جهانیسازی است نصیب آنها کند .همان طور که جهان به مسطح
شدن ادامه میدهد مخالفان این تغییر غیرقابلاجتناب و تغییرناپذیر
باید به حاشیهها و انزواها فکر کنند.

 52درصد تجارت
جهانی را در سال
 2014صادرات
کشورهای در
حال توسعه به
دیگر اقتصادهای
نوظهورتشکیل
میداد؛ در حالی که
این میزان در سال
 1995معادل 38
درصد بود
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جهانمنا

جهان در بحران ،بدون چشمانداز

نظم قدیمی جهان در حال از بین رفتن است و سیاستمداران همهجا احساس باخت میکنند

پگی نونن
کارشناس سیاست بینالملل

منبع والاستریت ژورنال

در  30سال گذشته اتحادیه
توسعه یافته ،قدرت و
اقتدار بیشتری کسب کرده،
تقاضای بیشتری برایش
مطرح شده و بیش از اندازه
عاشق تواناییهایش شده به
جای اینکه محدودیتهایش
را در نظر بگیرد

142

رهبران سیاسی جهان در حال حاضر گروه تاثیرگذاری نیستند.
برخی از آنها در جایگاهی قرار گرفتهاند که قبال صاحبان آن جایگاهها
یک رشته نقشهای تاریخی و فرهنگی را بر عهده داشتهاند؛ اکنون با
اینکه بسیاری از رهبران در این جایگاهها احساس خستگی میکنند،
برخی از آنها جوان هستند.
آنچه من به آن فکر میکنم ،دوباره ،مفهوم یک عده نابغه است.
جمع شــدن آنها در تاریخ اتفاق افتاده و کسی نمیداند چرا .یک
عده نابغه بودند که امريكا را به وجود آوردند .کسانی مثل فرانکلین،
جفرسون ،واشنگتن ،مدیسون ،همیلتون ،جی و مونرو در یک مکان
و در یک زمان گرد هم آمدند و چیزی جدید را در تاریخ بشــر به
وجود آوردند .من یک بار از یک مورخ بزرگ در اینباره پرســیدم.
چطــور اتفاق افتاد؟ او هم درباره آن فکر کرده بود؛ او حدس میزد
«تقدیر».
عــده کمی از این نوابغ در جنگ جهانی دوم حضور داشــتند؛
فرانکلیــن روزولت ،چرچیل ،دوگل .باید تذکر بدهم که درباره نوع
متفاوتی از نوابغ سیاسی صحبت میکنم .عدهای نابغه در دهه 1980
نیز وجود داشتند؛ ژان پل دوم ،ریگان ،تاچر ،واسالو هاول ،لخ والسا
و لی کوان در آخرین دهه رهبریاش در سنگاپور.
عــدهای نابغه نظامی در جنگ جهان دوم :مارشــال ،آیزنهاور،
برادلی ،مونتگمری ،پاتن ،مکآرتور ،بول هالسی و استیلول که تقریبا

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهویک ،شهریور 1395

با نوابغ جنگ داخلی امريكا برابری میکردند؛ نوابغی مثل گرنت ،لی،
استونوال ،شرمن ،شرایدن و النگاستریت.
واضح است که این دسته از نوابغ به بحرانهای عمیق نیاز داشتند،
وگرنه تواناییهایشان آشکار نمیشد .یک هیبت تاریخی نیازمند یک
محیط تاریخی است .همچنین اعضای آن تمایل داشتند که اهداف
مشترکی را دنبال کنند.
ما اکنون موقعیت آنها را داریم؛ بحرانها و چیزی که باید هدف
مشترک باشد .اما هرچیزی به نظر میرسد که وارونه شده است و
نظم قدیمی که  70سال از جنگ جهان دوم بر همه امور حکومت
میکرد از بین رفته است .جلوی چشم ما مرزها ناپدید شدهاند .ما
شاهد تروریسم ،امواج مهاجرت که کل کشورها را تغییر میدهد و
اسالمی هستیم که با خود درگیر جنگ است و بخشی از آن درگیر
جنگ با جهان اســت .در غرب ،پایان تاریخساز وفاداری عمومی به
نهادها و تنش جدید وحشتناک بین رهبران و رهروان را شاهدیم.
در پیشزمینه و پسزمینه هردوی این مناطق ،یک انقالب فناوری
است که واقعا چگونگی تجربه مردم ما را از زندگی تغییر داده است.
این جهانی است که خواستار بزرگی ،زیرکی ،دستهای محکم
و چشمهای مراقب است .ما میتوانیم از عدهای نابغه استفاده کنیم.
اما من خیلی احتمال نمیدهم که اعضای چنین گروهی پیدایشان
شود ،شما چطور؟ شاید جایی کسی که در امری قوت دارد پیدا شود.

رهبری اتحادیه اروپا از زمان همهپرسی انگلیس به طور کامل از کمبود رهبر در رنج است .رئيس شورای اروپا،
ی ُکشد قویترت میکند ».اما در این
دونالد تاسک ،با صدای خیلی ملوسی به نقل از نیچه میگوید« :آنچه تو را نم 
مورد ،آنچه که شما را در زمان حال نمیکشد ،به احتمال زیاد در آینده خواهد کشت.

اما نکتهای که ما آن را احساس میکنیم بسیار شبیه به وضعیتی
است که یک کارگردان هالیوودی درباره تنش اصلی همه فیلمهای
بزرگ وسترن میگوید« :ضدقهرمان داخل شده است ،در حالی که
قهرمان در حال تحول یافتن است».
اجازه بدهید به زود اتفاق افتادن چنین تحوالتی امید داشــته
باشیم .این افکار از عواقب خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ناشی شده
اســت .اگر انتقاد را به بازیگران سیاسی محدود کنیم ،باید بگوییم
که اتحادیه اروپا خودش را بازنشناخت ،دولت انگلستان حتی یک
برنامه احتیاطی برای جلوگیری از بُردن آرای موافقان ترک اتحادیه
نداشت و برندگان در حقیقت فلنگ را بستند ،در حالی که بازارها به
لرزه درآمد و ارزش پوند سقوط کرد .وقتی يكي از رهبران حامیان
خروج ،بوریس جانسون ،عاقبت به سخن درآمد ،آنچه عنوان کرد
حیرتانگیز بود .او در روزنامه تلگراف نوشــت که رأی بسیار مهم
بود اما نباید دچار ســوءتفاهم شــد« :گفته میشود کسانی که به
ترک انگلســتان از اتحادیه اروپا آری گفتند عمدتا تحریکشده با
اضطرابها درباره مهاجرت بودنــد .من چنین عقیدهای ندارم .در
عوض آنها این احساس را داشتند که دموکراسی انگلستان متزلزل
شده است .مردم میخواهند که کنترل آن بازگردانده شود».
خب ،بله .اما مهاجرت بخش بسیار مهمی از داستان بازگرداندن
کنترل است .مهاجرت در همه نظرسنجیها وجود داشت .جانسون
در ادامه مینویســد« :و ما که با رأی اکثریت موافق هســتیم باید
بپذیریم کــه این کامال یک اتفاق قاطع و کوبنده نیســت ».آرای
هم هپرســی  52درصد در مقابــل  48درصد بوده که خیلی قاطع
نیست اما به اندازه کافی تعیینکننده است .و یک لحظه صبر کنید؛
«ما که موافق هستیم» با رأی اکثریت؟ او رئيس کارزار انتخاباتی بود.
او با نتیجه «موافق» نبود بلکه شاخصترین حامی آن بود.
جانســون میافزاید هر تغییــری که حاصل شــود «در یک
شتابزدگی حاصل نخواهد شد» .این خطی بین آرام کردن بازارها
و کمرنگ جلوه دادن تاثیر بازیگران اصلی است .خطی که جانسون
روی آن حرکت میکند .چقدر اعصابخردکن! این کار احتماال در
ایجاد نارضایتی تاثیر خواهد داشت و دیگر طرفداران خروج انگلستان
از اتحادیه اروپا ،مثل میخاییل گاو که اعالم کرده جایگزین دیوید
کامرون ،نخستوزیر کنونی ،خواهد شد تالش میکنند که به همین
دلیل از جانسون فاصله بگیرند.
برعکس آنچه که بوریس جانسون در مقالهاش نوشته ،چند روز
بعد ،وزیر کشــور ،ترزا مِی که نسبتا آرام از باقی ماندن در اتحادیه
حمایت میکرد ،در سخنرانیاش که به طور قطع به جانسون ارتباط
پیدا میکرد ،گفت که «برگزیت به معنی برگزیت اســت .مبارزات
تبلیغاتی انجام شد ،رأیها گرفته شد ،تعداد رأیدهندگان باال بود و
مردم هم آرای خود را ارائه کردند .بنابراین نه باید تالشی برای باقی
ماندن در داخل اتحادیه اروپا انجام شود ،نه تالشی صورت بگیرد که
از در عقب دوباره به اروپا بپیوندیم ،نه همهپرسی دومی وجود داشته
باشد ».او گفت« :سیاست بازی نیست ».از شما متشکرم خانم ،غذای
شما خیلی خوب پخته شد.
خانم مِی یک محافظهکار میانهرو با دستهای محکم است که به
او گفته شده به نحوی از انحا از نظر ایدئولوژیک مات و مبهم باشد.
اما در اینجا او صادق و شــفاف است .از این گذشته ،به نظر میرسد
او به صورت شهودی دریافته است که اگر پارلمان تصمیمگیری را
به سمت او بازگرداند ،اعتماد عمومی تخریب خواهد شد .بخشی از

سیاستمداران بهسادگی میدانند که مردم چهچیزی را در چه وقتی
میخواهند .در این مورد ،نیاز مردم موضعگیری بدون ابهام است.
در انتها ،بوریس جانسون در انتخابات رهبری حزب محافظهکاری
انگلستان شرکت نکرد .او یک مرد زبل و زیرک است؛ یک شو َمن که
ممکن است طول عمری بیشتر از یک گربه داشته باشد اما هیچ وقت
نمیتواند عضوی از گروه نابغهها باشد .رهبری اتحادیه اروپا از زمان
همهپرسی انگلیس به طور کامل از کمبود رهبر در رنج است .رئيس
شورای اروپا ،دونالد تاسک ،با صدای خیلی ملوسی به نقل از نیچه
ی ُکشد قویترت میکند ».اما در این مورد،
میگوید« :آنچه تو را نم 
آنچه که شــما را در زمان حال نمیکشد ،به احتمال زیاد در آینده
خواهد کشت بنابراین شاید نیاز باشد که شما از خواب بیدار شوید.
در مقابل ،اتحادیه اروپا باید قابلیت خمشوندگی داشته باشد ،نه
شکننده و قابل حدس بودن که گفت ه میشود این دو خصلت از نظر
بوروکراتیک بسیار خطرناک است .این امر میتواند دنیا را شگفتزده
کنــد و مزیتها و هدایایی را به نمایش بگذارد .این اتفاق میتواند
برای انگلستان مثبت باشد تا بتواند نسبتا آرام از اتحادیه اروپا خارج
شود .به مردم نیز اجازه خواهد داد که صداقت و سازنده بودن اتحادیه
را ببینند و در همدردی نکردن خود با آن شک کنند و بگویند« :شما
آنطورها هم یك دسته آدم بد نیستید ».این طور انعطاف و سیالیت
نشان دادن به طور قطع نشــانی از قوی بودن را در خود دارد .اگر
اتحادیه اروپا یک زندان است ،آنطور که حامیان برگزیت احساس
میکردند ،حاکمان اتحادیه باید بتوانند از انگلستان مثالی درست
کنند تا دیگر ساکنان آن را در خط اتحاد نگه دارند .اما اگر اتحادیه
اروپا مکانی برای تجارت صلحطلبانه باشد این یک فرصتی است که
بتواند این را نشان دهد .بنابراین آن را نشان دهید؛ انگلیسیها تنها
کسانی نیستند که از اتحادیه اروپا متنفرند.
اتحادیه اروپا به یک دلیل بزرگ بنیانگذاری شد؛ دوباره هدایت
کردن انرژیهای یک قاره که دوباره با جنگ جهانی ویران شده بود و
ت دادن به آنها به سوی فرصتهای صلحطلبانه مثل تجارت کاال،
جه 
پول درآوردن و شناخت کشورها توسط دیگر کشورها در زمینهای
سازنده .این اتفاق افتاده است .اما در  30سال گذشته اتحادیه توسعه
یافته ،قدرت و اقتدار بیشتری کسب کرده ،تقاضای بیشتری برایش
مطرح شده و بیش از اندازه عاشق تواناییهایش شده به جای اینکه
محدودیتهایش را در نظر بگیرد .حتــی در میانه بحثها درباره
برگزیت ،مکالمــات اتحادیه اروپا طوری نبود کــه اینطور تصور
شــود که از یک قدرت در حال توسعه به سوی اعضای آن بحثی
صورت گرفته است بلکه بیشتر در بروکسل این بحثها ادامه داشت.
همانطور که بوریس جانسون در ماه مارس اشاره کرد ،وقتی که به
نظر میرسید او این کاستیها را به یاد میآورد ،نتیجه در انگلستان،
یک بیگانگی عمومی شد که احساسی از عضویت نداشتن در جامعه
به وجود آورد و این احساس نیز مسبب ظهور حزبهای افراطی شد.
این حرفهای آسیبشناســانه درست است .من فقط میتوانم
این مســئله را اضافه کنم که اتحادیه اروپا در میان مقامات خود و
دمودستگاهش تبختر عصبانیکننده و خودخواهانهای را به وجود
آورده کــه آنها را برای فهم انتقادات ناتوان کرده اســت و بنابراین
سخنان نژادپرستانه و غیرانسانی از آنها شنيده ميشود .آنها فقط به
این توجه میکنند که چیزی را دوست ندارند و وقتی که بتوانند در
برابر آن سرکشی کنند این کار را میکنند .این وضعیت به سمت
شورش و سرکشی حرکت میکند.

اتحادیه اروپا به
یک دلیل بزرگ
بنیانگذاری شد؛
دوباره هدایت کردن
انرژیهای یک
قاره که دوباره با
جنگ جهانی ویران
شده بود و جهت
دادن به آنها به
سوی فرصتهای
صلحطلبانهمثل
تجارت کاال ،پول
درآوردن و شناخت
کشورها توسط
دیگر کشورها در
زمینهای سازنده

کتاب «دوران زندگیهای ما»
نوشته پگی نونن
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جهانمنا

چرا یاهو نابود شد؟

سرگرداني ميان خدمات غيرتخصصي و پرشمار ،يك شركت اينترنتي موفق را به زمين زده است

جک نیکاس
خبرنگار حوزه فناوری

ل
منبع والاستریت ژورنا 

340
میلیارد دالر
ارزش بازار
فیسبوک

جمهوریخواهان از این
میترسند که انجمن ملی
اسلحه از آنها دیگر حمایت
نکند .این انجمن به طور
شخصی از همه کسانی که
با قانون آزادی حمل سالح
موافقاند حمایت میکند
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پیشنهاد فروش شرکت یاهو به کمپانی ورایزون کامیونیکیشن نقطه
پایانی بر دو دهه فعالیت پرسروصدای این شرکت است؛ شرکتی که کار
خود را به عنوان یک ســازماندهنده وب خوب شروع کرد اما با رشتهای
از مدیران شکســتخورده و اشتباهات استراتژیک کار خود را پایان داده
اینترنتی یاهو میتواند به عنوان یک مطالعه
است .سقوط شرکت مشهور
ِ
موردی کالسیک درباره تعریفی از یک کسبوکار در نظر گرفته شود که
هر مدیرعاملی باید به سؤالی چالشبرانگیز درباره آن تعریف پاسخ دهد:
یاهو چیست؟
ياهو كار خود را در يك اتاق خوابگاهي در دانشگاه استنفورد در سال
 1994شــروع كرد و اولين دهه فعاليت خود را بــه عنوان يك پورتال
اينترنتي گذراند .سپس مثل شركت گوگل يا فيسبوك كه هردو تقريبا
تحت تسلط شركت ديگر درآمدند و وارد حيطه تخصصيتر جستوجو يا
رسانههاي اجتماعي شدند ،ياهو پشت سر اقتصاد اينترنتي كه به خلقش
كمك كرده بود سقوط كرد .بازديدكنندگان و درآمدهاي آن بهتدريج آب
رفت چراكه در ميان خدمات بيشمار خود ،در نوآوري سرگردان مانده بود.
َبرد گارلينگهاوس ،مدير اجرايي ســابق ياهو كه در ســال 2006
مطلب انتقادي مهمي را عليه اين شــركت منتشر كرد ،ميگويد« :اگر
شما همهچيز را داشته باشيد هيچچيزي نداريد .واقعيت ناراحتكننده
اين اســت كه بحران هويت اصلي اين شركت هرگز حل نشده است».
گارلينگهاوس ميگويد« :اســتراتژيهاي پرفرازونشــيب ياهو معموال
كاركنان را ســردرگم ميكند ».او يادآوري ميكند كــه از مديران اين
شركت در سال  2006پرسيده ميشد كه وقتي نام شركت را ميشنوند
چهچيزي اول به خاطرشان ميرسد؟ با شنيدن نام گوگل ،ايبي و ديگر
نامهاي مشابه ،پاسخها بهوضوح مشخص است« :جستوجو» يا «حراج».
ياهو اينطور نيست؛ مديران ميگفتند« :ايميل»« ،اخبار»« ،جستوجو»
يا چيز ديگري.
تعداد بيشــمار مديرعاملها طي دو دهه گذشته اين سردرگمي را
تشديد كرده است و مشاهده ميشود كه تاكيدهاي استراتژيك آنها بين
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فناوري و رسانهها در نوسان بوده است .جري يانگ و ديويد فيلو كه اين
شركت را بنيان گذاشته بودند ،در زماني كه در حال ارائه مانيفست شركت
بودند از زير ساختن هويت براي اين شركت طفره رفتند .اولين مديرعامل
آنها ،كسي كه موي خود را ســفيد كرده بود ،تيوتي كوگل نام دارد كه
ميگويد در ســال  1995به شركت وارد شد بدون اينكه شركت درآمد
داشته باشد و شش نفر هم كارمند داشت كه به قول استخدامكننده آنها،
«نياز داشتند يك بزرگتر باالي سرشان باشد».
دو ســال بعد ،ياهو در ميان وبسايتهايي با بيشترين بازديدكننده
قرار گرفته بود .اين شركت  735وبسايت را دستهبندي ميكرد ،خدمات
ايميــل رايگان ،خبر و اتاق چت ارائه ميكرد و هر ماه  25ميليون كاربر
غيرتكراري را جذب ميكرد .افزايش سرسامآور استفاده از اينترنت رشد
كاربران ياهو را تا  100ميليون سبب شد .تا سال  ،2000اين شركت دو
هزار كارمند داشت و ارزش بازارش تقريبا  125ميليارد دالر بود .برخالف
همكاران سالهاي اول ،ياهو ســودده نيز بود كه بخشي از آن به خاطر
پيشقدم شدن در تبليغات آنالين بود.
پس از آن بود كه حباب داتكام تركيد .در سوم ژوئن  ،2000قيمت
ســهام ياهو در باالترين حد خود بود و تا  20ماه بعد ،ارزش ســهام 93
درصد سقوط كرد .كوگل در سال  2001استعفا داد و شركت اولين تالش
براي تغيير اساسي را شروع كرد .مديرعامل بعدي ،تري سِ مِل ،مدير سابق
شركت برادران وارنر بود كه ياهو را بيشتر به سمت يك شركت رسانهاي
برد .در اين ميان بود كه همكالسيهاي سابق بنيانگذاران ياهو شركت
گوگل را درست كردند .همين شركت مايه تباهي ياهو شد .ياهو از گوگل
كمك گرفت تا موتور جستوجوي خود را تقويت كند و مديرعاملش به
لري پيچ و ســرگي برين پيشنهاد كرد كه اين شركت را به قيمت يك
ميليارد دالر بخرند اما آنها با قيمت توافق نكردند .تا سال  2006تمركز
ياهو روي موتورهاي جســتوجو بود و روي دو شــركت براي باال بردن
فناوري جســتوجو سرمايهگذاري كرد اما در سال  2006پيشنهاد كرد
كه شــركت فيسبوك را به قيمت يك ميليارد دالر بخرد اما اين بار هم
مذاكرات بر سر قيمت به نتيجه نرسيد .ارزش بازار فيسبوك اكنون 340
ميليارد دالر است.
مديرعامل بعدي ياهو ،يانگ بود و در سال  2008شركت مايكروسافت
در يك پيشنهاد ناگهاني خريد  45ميليارد دالر از سهام ياهو را مطرح كرد
كه  60درصد شركت را شامل ميشد .اين اتفاق افتاد اما تا مدتها هيئت
مديره و يانگ از پذيرش مشاورههاي سهامداران جديد امتناع ميكردند
تا اينكه سرانجام توانستند سه صندلي از هيئت مديره را از آن خود كنند.
يانگ استعفا داد و كارل بارتز مديرعامل شد .دوباره نوسان شركت شروع
شد و به سمت ماهيت رسانهاي حركت كرد .او كلي روي اخبار ،ورزش و
امور مالي سرمايهگذاري كرد اما وضعيت مطلوب نبود .او در سال 2011
تلفني اخراج شد .نفر بعدي ،رئيس شركت پيپل ،اسكات تامپسون ،بود
كه روي تجارت الكترونيك تمركز داشــت .در سال  2012او نيز استعفا
داد .اين بار تريسا مهير ،يك مدير گوگلي ،مديرعامل شد كه تالش كرد
كلي شركت بخرد از جمله لينكداين كه يك شركت ورشكسته است.

فصل تابستان زمانی است که داستانهای غیرمنتظره به وقوع میپیوندد .روسیه ممکن است تصمیم بگیرد که علیه یکی دیگر از همسایگانش وارد
عمل شود که این کشورها بیشتر میتوانند کشورهایی باشند که عضو ناتو نیستند؛ مثل اوکراین و گرجستان یا حتی کشورهای حوزه بالتیک.
همچنین ما نمیدانیم چین چه واکنشی در قبال تصمیم دادگاههای بینالمللی در برابر مدعیاتی که مربوط به قلمروی آن است خواهد داشت.

آیا سال  2016از این هم بدتر میشود؟

حمالت تروریست ،رکود اقتصادی و منازعات سیاسی آینده را چندان روشن جلوه نمیدهد
از یک نگاه ،نگرانکنندهترین چیز درباره سال  2016این است که هنوز
پنــج ما تا رفتن آن باقیســت .با در نظر گرفتن این کــه چقدر اخبار بد در
این سال شنیده شده ،سئوالی که باید پرسید این است که چه چیز دیگری
میتواند اتفاق بیفتند که وضع را بدتر کند و البته جواب این است که اتفاقات
خیلی زیادی.
خوب اســت که گفته شود کشــتارهای همگانی در پاریس ،بروکسل،
نیس ،مونیخ و اورالندو  -و همچنین حمالت کوچکتر در فرانســه و آلمان
به خصوص -تنها شروع قضیه هستند .همه این حمالت لزوماً به گروههای
تنــدروی مذهبی ارتباط ندارنــد اما در هر مورد ،چنیــن حمالتی گرمای
سیاستهای داخلی محلی را از راههای کام ًال خطرناکی باال میبرد.
در خاورمیانه ،داعش بدون شک زمین بازی را در عراق و سوریه از دست
داده است اما این احتماالً باعث نشده است که این گروه کمتر عالقه پیدا کرده
است که دست از حمالت خود بردارد .بمبگذاریهای اخیر در کابل -مثل
دیگر حمالت مشابه در عراق و هر جای دیگری -در قالب یک حادثه وحشیانه
یادآوریکننده این است که سطح حمالت تروریستی در غرب به طور قطع در
مقایسه با حمالتی که در خاورمیانه انجام میشود در سطح پایینی باقی مانده
است .این حمالت نه تنها حمالت و نه لزوماً حتی بزرگترین آنهاست .تنش
هم با روســیه هم با چین میتواند به خوبی پله پله باالتر برود .اتحادیه اروپا
در آشفتگی باقی مانده است و دلیل برگزیت نیست بلکه این است که بحران
منطقه یورو تماماً حلنشده باقی مانده است.
تعداد کشورهایی که به نوعی بحران سیاسی داخلی دچار هستند نیز در
حد هشداردهندهای باالســت .ترکیه بعد از تالش برای کودتا در  15ژوئیه
بیثباتتر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصرش ظاهر شــده اســت؛ زیر پا
گذاشتن بســیاری از ارکان اساســی که برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد در
بسیاری از جبههها ،وضعیت این کشور را خیلی بدتر کرده است .روسیه باید
با ســقوط قیمت نفت کنار بیاید ،چین نیز با کاهش بالقوه رشــد اقتصادی
خود باید مواجه شــود .بسیاری از کشورهای غربی شامل آمریکا ،انگلستان،
فرانســه و آلمان از نظر اجتماعی در یک طیف جدا شــدهاند؛ جداییای که
دههها دیده نشده بود .البته به هیچ وجه غیرممکن نیست که آمریکا نامزد
جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ،دونالد ترامپ ،را
برای کاخ سفید انتخاب کند .البته با وجود اعالم نتایج برخی نظرسنجیها به
نفع ترامپ ،نامزد حزب دموکرات ،هیالری کلینتون ،هنوز محبوب باقی مانده
است اما با وقایع تروریستی شانس ترامپ افزایش خواهد یافت .حمالتی مثل
اتفاقات بروکسل و اورالندو به ترامپ کمک میکند .بنابراین بسیار محتمل
است که رشته حوادث تروریســتی اخیر در غرب به ضرر حزب دوموکرات
تمام شود.
تقریباً در هر کشوری ،روندهای سیاسی عمیقاً نگرانکنندهای وجود دارد.
حتی بدون همکاری گروههایی که حمالت را در قالب سازمانهایی مثل داعش
انجام میدهند ،به نظر میرسد تمایل هراسانگیزی نزد کسانی که به صورت
فردی از نظر سیاســی حرکتهای رادیکال انجام میدهند ایجاد شده است؛
مثل کسی که در نیس حمله را انجام داد یا تعدادی از شلیککنندگان به مردم
در آمریکا و نیز ظاهرا ً کســی که با نیت سیاسی به قتل جو کاکس ،نماینده

پارلمان انگلســتان ،مبادرت ورزید .این جدایی سیاسی تا حدی خطرناکتر
میشود چون میانه زمین بازی در بسیاری از کشورها به شدت تضعیف شده
است .وقتی که میانه زمین ناپدید میشود ،تمایل زیادی به وجود میآید که
جریانها به حاشیهها و کرانههای رادیکال سوق پیدا کنند .این وضعیت حتی
اگر به خشونت منتهی نشود ،اجماع نظر و تصمیمسازی را بسیاری دشوارتر
خواهد کرد .به عبارت دیگر ،تماماً ممکن است که در باقیمانده سال ،2016
خطهای مشابهی که در نیمه اول سال ظهور و بروز داشتند ادامه پیدا کنند و
ما شاهد ناراحتیهای دورهای و اتفاقات اغلب خشونتبار باشیم.
بحرانهای سیاسی ادامه خواهد داشت و این اتفاق پیامدهای غیراصیل
و اغلب نامطلوبی را برای کشــورها خواهد داشت .برگزیت نمونهای روشن از
این اتفاق است و پیروزی ترامپ میتواند مثالی دیگر باشد .البته ما در سال
آینده نیز انتخابات در فرانسه و آلمان خواهیم بود .هر دوی این کشورها ،شاهد
صعود راستگراهای افراطی بودهاند و حزب نئونازی در آلمان به تدریج قدرت
زیادی گرفته است.
فصل تابستان زمانی است که داستانهای غیرمنتظره به وقوع میپیوندد.
روســیه ممکن است تصمیم بگیرد که علیه یکی دیگر از همسایگانش وارد
عمل شــود که این کشورها بیشتر میتوانند کشورهایی باشند که عضو ناتو
نیستند؛ مثل اوکراین و گرجستان یا حتی کشورهای حوزه بالتیک .همچنین
ما نمیدانیم چین چه واکنشی در قبال تصمیم دادگاههای بینالمللی در برابر
مدعیاتی که مربوط به قلمروی آن است خواهد داشت .در بدترین حالت ،حتی
احتمال درگیریهایی در سطح جنگ اتمی مطرح میشود.
بــا همه این حرفها باید گفت که در برخــی حوزهها هم اوضاع بدتر از
این نخواهد شد .ورود مهاجران به اروپا نسبت به سال قبل کمتر شده است،
آشفتگی بازار پس از نتایج همهپرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا چندان
هراسی را برنینگیخته است و با این که احزاب در غرب به سمت قطبی شدن
بیشتر پیش میروند ،نظرسنجیها میگویند که در غرب و به ویژه در آمریکا،
مردم هنوز تشنه حرکتهای تندروانه کمتر و استفاده از راهحلهای اجماعی
هستند.

پیتر اپز
ستوننویس امور بینالملل و
جهانیسازی
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در جستوجوی هیالری
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فیلیپ الیوت
و دیوید فن درل
تحلیلگرتایم

منبع تایم (خالصهشده)

هیالری راندهام
کلینتون،بهگفته
یکی از مشاورانش،
مشهورترینزنی
در امريكاست که
کسی واقعا او را
نمیشناسد .او
در طول سالها
حلقه کوچکی از
افراد مورد اعتماد
خود را داشته که
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نمیتوانسته به آن
راه پیدا کند

بســیار سخت است به کسی که نمیشناسید اعتماد کنید و
اکنون تعداد کمی باید بهتر از هیالری کلینتون شــناخته شده
باشــند .سالها ،هر گفته ،اشــاره و مدل موی او مورد توجه قرار
گرفتــه و هنوز برای رأیدهندهها چیزی رازآلود در او باقی مانده
اســت .میلیونها امريكایی هنوز نمیداننــد که او چگونه عقاید
خود را پیش خواهد برد؛ کسی که با عضویت در جنبش حقوق
زنان و نامنویسی در ناسا برای فضانورد شدن به منظور مخالفت
با سیاستهای ضدزن ،نشان داده است تا مغز استخوان فمینیست
است.
وقتی که یک استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد به او گفت
که آنجا نیاز به زنان بیشــتری ندارد ،او خود را به یک ستاره در
دانشــگاه ییل تبدیل کرد .او نام فامیلی خود را پس از ازدواجش
حفظ کرد؛ در زمانی که چنین کارهایی معمول نبود .او نشــان
داد که میتواند درآمدی بیشتر از شوهرش داشته باشد و در عین
حال ،در پختن کیک نیز مهارت خود را ابراز کند.
اما در مورد هیالری کلینتون فمینیســت باقی ماندن چندان
تحقق نیافته است؛ هویت او تغییر شکل یافته اما کمتر از  40سال
پیش که در نقطه توجه ملی قرار گرفت ،رازآلود نیست .محبوبیت
او وقتی که در حوزه اجرایی خدمت میکرد باال رفت اما وقتی که
وارد کارزار انتخاباتی شد کاهش یافت .هیچ سخنرانی ،خاطرات،
مصاحبه یا فیلم تبلیغاتي او را به مرکز توجهات نکشاند .دشمنانش
بــه طور هنرمندانــهای او را به عنوان کســی تعریف کردند که
نمیتواند خودش را تعریف یا بازتعریف کند .مدیر سابق کارکنان
کاخ ســفید ،او را در قالب بانوی اول امريكا در دو دهه پیش ،این
طور به یاد میآورد که توی صندلی چرمی فرو رفته و کاغذهایی

مهمترین اتفاق در دوران ریاستجمهوری بیل کلینتون ،مسئله مونیکا لوينسکی بود که با بیل رابطه داشت و
رسوایی بزرگی در سطح ملی و بینالمللی درست کرد .هیالری تالش کرد بهخوبی با این قضیه کنار بیاید.
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جلویش است و او آنها را میخواند؛ یک کار معمولی بدون هیجان
و لذت که تعریف کردن آن جذابیتی برای کسی ندارد.
این وضعیت تغییری نکرد وقتی که او کاخ سفید را ترک کرد،
وارد مجلس سنا شد ،به کابینه اوباما رفت و حاال در آخرین مرحله
انتخابات ریاســت جمهوری باقی مانده است .جمهوریخواهان
به شــخصیت او لقب «هیالری برای زندان» دادهاند؛ نگاه کردن
مستقیم به کارهای او بهخوبی معنی این حرف را نشان میدهد؛
یک زندگی سیاسی عملگرایانه در خدمت اهداف ایدهآلیستی،
مثل عدالت و فرصتهای رشد برای زنان و کودکان .با هر استاندارد
عینی و منطقی ،او کسی است که هر چالش حرفهای را پشت سر
گذاشته است؛ از این دادگاه به آن دادگاه ،از این اتاق مذاکره به آن
اتاق .اما برای نظارهگر بیرونی ،اجزای کارهای او با هم نمیخواند؛
او حامی اشــتغال مادرانی اســت که با بانکداران والاســتریت
نشستوبرخاســت میکنند ،مدافع خادمان مردم است اما آنها
خانههایی اعیانی در واشــنگتن و نیویورک میخرند ،ایمیلهای
محرمانه کاری او ،آنطور که پلیس فدرال گفته ،با بیدقتی بسیار
وارد سیستم ایمیلهای شخصی او شده است .او فمینیستی است
که از یک شوهر زنباره دفاع میکند.
برنی ســندرز که رقیب او در حزب دموکــرات برای نامزدی
ریاست جمهوری بود بهخوبی هویت کلینتون را تعریف کرده است.
سندرز میگفت که هیالری کلینتون کسی نیست که خود ادعا
میکند .از نظر سندرز ،هیالری ادعا میکند که طرفِ ضعفا است
اما با آدمهای کلهگنده میگردد .او میگوید از اشــتغال حمایت
خواهد کرد اما حامی تجارت آزاد است.
هیــاری راندهام کلینتون ،بــه گفته یکی از مشــاورانش،
مشــهورترین زنی در امريكاست که کسی واقعا او را نمیشناسد.
او در طول ســالها حلقه کوچکی از افراد مــورد اعتماد خود را
داشته که کسی نیز بهراحتی نمیتوانسته به آن راه پیدا کند .برادر
شــوهر او ،راجر کلینتون ،میگوید که مدتهاست که کسی به
دارودسته هیالری وارد نشده است« :تالش برای ورود به حلقه او
مثل سختی مرغ سوخاری و پوره سیبزمینی در برابر یک دیوار
سیمانی است».
یکی از کسانی که سالهاست با کلینتون کار میکند میگوید
هر عکسی که از او بگیرید با عکسی که بعدا خواهید گرفت متفاوت
است .آدمها خیلی پیچیده هستند و بسته به اینکه چطور به یک
موضوع نگاه میکنند حرفهایی میزنند که ممکن است متفاوت
با حرف بعدیشان باشد .هویت کلینتون میتواند مجموعهای باشد
از آنچه که قبال نشــان داده و البته آنچــه که بعدا اتفاق خواهد
افتاد؛ وقتی که زوایای جدیدی از کلینتون هویدا میشود میتوان
دریافت که همان ویژگیهای قبلی است که بنا به شرایط کمی
تغییر کرده است .برای کلینتون ،وظیفه در فاصله زمانی بین اکنون
تا ماه نوامبر که انتخابات برگزار میشــود این است که تمام این

هیالری سناتور نیویورک بود و پیش از سخنرانیاش خبر رسید که بیل کلینتون به دلیل یک عارضه ناگهانی قلب به بیمارستان برده شده
و نياز به جراحی دارد .مشاور از او پرسید که آیا شما به بیمارستان میروید .کلینتون گفت« :دیوانه شدهای؟» مشاور میگوید« :مردم
منتظر بودند که سخنرانی او را گوش کنند .شوهرش نیز ،یکی از همه آنها ،درک میکرد».

چهرهها و زوایای گوناگون شخصیتی خود را در یک چهره پرجذبه
و قابلباور تجمیع کند.
چهره کلینتون در  21ســالگی که در حوالی بوستون زندگی
میکند و در دانشــکده بر ســر هــر چیزی ،از پذیــرش تعداد
سیاهپوستان بیشتر تا مخالفت با قوانین پوشیدن اجباری دامن در
سالن ناهارخوری ،با زنان آسیبپذیر البی میکند ،بهروشنی دیده
میشود .اکنون او در بهار سالهای بزرگسالی خود قرار دارد .از
طرف نسل دانشجویان جویای تغییری که معترض خشونتهای
دهه  1960هستند و او را به عنوان نماینده خود انتخاب میکنند،
برای اولین بار به نقطه توجه ملی تبدیل میشود .روز فارغالتحصیلی
در دانشــگاه میکروفن را به دست میگیرد و بهشدت از سناتور
ادوارد بروک انتقاد میکند .سالها بعد خود او نیز سناتور میشود.
در آن جشــن فارغالتحصیلی او طوری صحبت میکند که این
روزها دیگر تشخیص داده نمیشود گویندهاش کلینتون بوده است:
«ما ،همه ما ،در حال کشف دنیایی هستیم که هیچ کداممان حتی
آن را درک نمیکنیم و در حال تالش برای خلق بیاطمینانی در
آن هستیم .و بنابراین سؤاالت ما  -سؤاالتمان درباره نهادهایمان،
درباره دانشگاههایمان ،درباره کلیساهایمان ،درباره دولتمان -ادامه
دارد ».وقتی که سخنرانی او تمام شد کفزدنها و تشویق حضار
هفت دقیقه طول کشید.
مجله الیف در همان زمان به موفقیت او اشاره کرد؛ تصویری
از او با شــلوار راهراه و عینکی با عدسیهای ضخیم چاپ شد که
از قول کلینتون این تیتر در کنارش بود« :اعتراض تالشــی برای
ســاختن هویت است» .و حاال ،همزادهای او که فعاالن جوان در
سراسر کشور هستند ،در جمعیتهای میلیون نفری به استقبال
برنی سندرز میروند .این بار نیز در کارزار انتخاباتی کلینتون ،آنها
با اعتراضشان هویت خود را میسازند و کلینتون به نوعی به یکی از
نهادهایی تبدیل شده است که باید مورد سؤال قرار بگیرد.
بعد از دانشــکده حقوق دانشگاه ییل ،هیالری راندهام خود را در
مقام یکی از دادســتانهایی دید که ریچارد نیکســون را زیر سؤال
میبرند .آنچه بعدا در واقعه واترگیت اتفاق افتاد ،بسیاری از دوستان
و افراد مورد احترام او را شــوکه کرد .او به جای اینکه مثل همه به
واشنگتن برود ،به دنبال نامزدش در دانشکده حقوق ،بیل کلینتون،
به آرکانزاس رفت و بهزودی نقش همســر در سایه قدرتمند او را در
نسلی پر از نوزاد بر عهده گرفت .ازدواج هیالری با بیل کلینتون بسیار
پیچیدهتر از یک تشکیل خانواده بود و بهزودی ،این ازدواج به بخشی
از یک شراکت بین دو نفر با جاهطلبیهای زیاد تبدیل شد .همانطور
که یکی از دوســتان هیالری در ســال  1974از او شــنیده« ،بیل
کلینتون یک روز رئيسجمهور ایاالت متحده امريكا خواهد شد».
هیالری کلینتون بهزودی بسیاری از اهالی آرکانزاس را به خود
جلب کرد؛ زنی که مثل هیپیها لباس میپوشید ،عاشق سیاست
بود و مثل اهالی غرب میانه صحبت میکرد .وقتی که کلینتون
در سال  ،1980جوانترین فرماندار ایالتهای امريكا شد و فرماندار
سابق آرکانزاس را در انتخابات شکست داد بسیاری از تحلیلگران
نقش زیادی در این موفقیت برای همسر او قایل شدند .هیالری
شروع به تغییر برخی از ویژگیهاي خود کرد و سؤاالت بیشتری
دربــاره هویت او به وجود آمد .وقتی بیل برای دو ســال دیگر به
فرمانداری انتخاب شد ،هیالری با داشتن مهارت و تحصیالت مورد
نیاز ،درهای زیادی را به روی خود گشــوده دید .در سال ،1992

درآمد هیالری کلینتون  203هزار و  172دالر بود؛ در حالی که
بین کلینتون در سال تنها  34هزار و  527دالر به خانه میآورد.
وقتی که کلینتون در همان سال به کاخ سفید وارد شد ،درهای
بیشتری نیز جلویش باز شدند.
مهمترین اتفــاق در دوران ریاســتجمهوری بیل کلینتون،
مسئله مونیکا لوينسکی بود که با کلینتون رابطه داشت و رسوایی
بزرگی در سطح ملی و بینالمللی درست کرد .هیالری تالش کرد
بهخوبی با این قضیه کنار بیاید .هیچ تصویری در این مسیر گویاتر
از روز اول ورود هیــاری به دادگاه بیل کلینتون نبود؛ او به جای
اینکه از در پارکینگ وارد دادگاه شود ،از در اصلی به داخل رفت،
برای دهها خبرنگار با لبخند دست تکان داد و سپس وکالی خود
را برای حضور در دادگاه ترک کرد.
همه مشکالت بهخوبی حل شد؛ در دوران ریاست جمهوری
جرج بوش پســر ،در ســال  2000هیالری یکی از نمایندگان
ایالت نیویورک در مجلس ســنا شد و هشت سال بعد که اوباما
به ریاستجمهوری رسید ،وزیر امور خارجه او شد .در این دوران
کلینتون با کســانی جنگیده که شاید جنگ با آنها الزم نبوده یا
دشمنانی بودهاند که او تصور میکرده دشمن هستند .در تمام این
سالها هیالری راندهام کلینتون ،نقش سیاستمداری عملگرا
را بــازی میکرد که ممکن بــود حرفهایش با عملش نخواند و
همین مسئله هویت او را پیچیدهتر و شخصیتش را درکنشدنیتر
میکــرد .اتفاق کوچکی که در ســال  2004به وســیله یکی از
مشاورانش بازگو شــده ،زوایای شخصیتی او را نشان میدهد؛ او
سناتور نیویورک بود و پیش از سخنرانیاش خبر رسید که بیل
کلینتون به دلیل یک عارضه ناگهانی قلب به بیمارستان برده شده
و نياز به جراحی دارد .مشاور از او پرسید که آیا شما به بیمارستان
میروید .کلینتون گفت« :دیوانه شدهای؟» مشاور میگوید« :مردم
منتظر بودند که ســخنرانی او را گوش کنند .شوهرش نیز ،یکی
از همه آنها ،درک میکرد ».مشــاور هیالری او را دید که رفت و
وظیفهاش را انجام داد؛ همانطور که این وظیفه را برای ســالها
انجام داده بود؛ با حسی از احترام و نوعی سخنرانی که سردرگمی
ایجاد میکند و حرفها را میپیچاند.

تصویری از
هیالری با شلوار
راهراه و عینکی با
عدسیهایضخیم
چاپ شد که از قول
کلینتوناینتیتر
در کنارش بود:
«اعتراض تالشی
برای ساختن
هویت است» .و
حاال ،همزادهای
او که فعاالن
جوان در سراسر
کشورهستند،
در جمعیتهای
میلیوننفریبه
استقبالبرنی
سندرز میروند
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جهانمنا

طرفداران سندرز باید چه کنند؟

نامزد سوسیالیست حزب دموکرات کیست و بعد از انتخاب درونحزبی کلینتون چه خواهد کرد؟
فیلیپ الیوت و سم فریزل
تحلیلگر نیوزویک

م
منبع تای 

رقابتهای مقدماتی درون حزبی ریاست جمهوری  2016آمریکا
به پایان خود میرســد و زمان برای آزمایش برنی سندرز ،نامزد دوم
حزب دموکرات فرا میرسد .سندرز در انتخابات درخشید و حامیان
زیادی پیــدا کرد اما حاال نوبت کنار رفتن اوســت؛ او باید دوباره به
ورمونت و روزمرگی خود بازگردد .اما او نمیخواهد این کار را بکند و
سخنرانیهای آتشین خود را ادامه میدهد و میخواهد که برای جدال
بین کارگران و کارفرمایان ،فقرا و ثروتمندان و حمایت بیشتر دولت
از زندگی مردم تالش کند .سندرز میخواهد کاری را که شروع کرده

سندرز چه میخواهد؟
برنی سندرز در ســال  ۱۹۴۱در محله بروکلین نیویورک در خانوادهای یهودی متولد شد .پدرش
از یهودیان مهاجر لهســتانی و مادرش اهل نیویورک بود و آنها بسیاری از بستگانشان را در جریان
هولوکاســت از دست داده بودند .سندرز در دانشگاه شیکاگو به اتحادیه سوسیالیستی خلق جوان،
شاخه جوانان حزب سوسیالیست آمریکا پیوست ،و به عنوان یک سازمانده دانشجویان برای کنگره
برابری نژادی و جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا فعال بود .سندرز در سال  ۱۹۸۰به شهرداری
برلینگتون ایالت ورمونت ،پرجمعیتترین شهر این ایالت ،برگزیده شد و رسما خود را سوسیالیت
خواند .او در دهه  ۱۹۸۰از منتقدان سرســخت سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در آمریکای
التین بود .در انتخابات امسال ،برنی سندرز برنامه داشت که حامیان روبهافزایش خود را در اجالس
فیالدلفیا هماهنگ کند و آرایش تازهای به حزب دموکرات بدهد .اگر او در مقابل مشکالت ایستادگی
کند و بتواند تغییراتی را که میخواهد به دست بیاورد ،میتواند حزب را به سمت چپ حرکت دهد.
سندرز به تایم میگوید« :من فکر میکنم بر بسیاری از نامزدهای دیگر پیروز خواهیم شد ».با این
حال ،کلینتون تمایل زیادی نشان نداده که بخواهد کوتاه بیاید.
کمترین دســتمزد فدرال 15 ،دالر :کلینتون از حداقل دستمزد  12دالر در ساعت در سطح ملی
حمایت کرده اما سندرز خواهان دستمزدی با سه دالر بیشتر است.
مرخصیهای با حقوق برای خانواده :ســندرز در کنار بسیاری از نمایندگان دموکرات در کنگره ،از
مالیاتی حمایت کرده است که بتواند پاسخگوی هزینههای  12هفته مرخصی با حقوق برای خانواده،
مثل مرخصی زایمان ،باشد؛ در حالی که کلینتون از مرخصی برای خانواده حمایت کرده اما مخالف
برنامهای است که موجب افزایش گرفتن مالیات از حقوقهای پرداختی باشد.
مالیات کربن :سندرز در قالب یک برنامه شدید و غلیظ برای مبارزه با تغییرات اقلیمی ،میخواهد که
نوعی مالیات برای انتشار آلودگي اعمال شود؛ تمهیدی که کلینتون از آن حمایت نمیکند.
کالجهای عمومی بدون شهریه :سندرز میخواهد که همه چهار سال آموزش در دانشگاههای عمومی
رایگان باشد؛ در حالی که کلینتون گفته است کالجهایی «بدون بدهکاری» میخواهد.
مراقبتهای پزشکی برای همه :محور اصلی در برنامه سندرز یک سیستم مراقبتهای بهداشتی با
حمایت مالی دولت به سبک کانادا و کشورهای اروپایی است .کلینتون یک برنامه پیشخرید را به
جریان انداخته است.
گستردهتر کردن انتخابات :سندرز مدتهاست که در حزب دموکرات نقش یک ابرنماینده یا نخبه
حزبی را بازی میکند؛ کسی که میتواند بر اساس انتخاب خود از یک نامزد حمایت کند .او میخواهد
که به مستقلها اجازه داده شود در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات حق رأی داشته باشند.
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به پایان برســاند و در سخنرانیهای خود میگوید که «روش حزب
دموکرات برای انتخاب نماینده خود در انتخابات ریاست جمهوری غیر
موکراتیک است»« :آنها میخواهند قبل از اینکه اولین برگه رأی به
صندوقها ریخته شود نتیجه اینکه کدام نامزد باید نماینده دموکراتها
باشد مشخص شده باشد ».منظور او از نامزد مشخصشده ،هیالری
کلینتون است که در انتخابات  3میلیون رأی بیشتر از او کسب کرده
چون  271تن از نماینــدگان حزب دموکرات در ایالتهای مختلف
آمریــکا از هیالری حمایت کرده بودند و حدود  75درصد از نخبگان
حزب حامی کلینتون بودهاند .این حمایتهای زیاد از هیالری کلینتون
نه به این دلیل بوده که نخبگان حزبی از سندرز بدشان میآمده بلکه
به دلیل افزایش نگرانیها از پیروزی دونالد ترامپ ،تصور میکردهاند
کلینتون بهتر میتواند با او رقابت کند و به او رأی دادهاند.
اکنون سندرز دو راه در پیش دارد :او میتواند هواداران خود را که
بسیاری از آنها تازهواردان به حزب حوزه سیاست هستند به پیوستن
به بخش بزرگتر حزب برای کمک کردن به هیالری کلینتون برای
شکست دادن دونالد ترامپ ترغیب کند؛ یا اینکه میتواند یاغیگری
خود را به ســمت یک طغیان کامــل هدایت کند که به تمام کردن
تالشش برای بازسازی حزب دموکرات با تصویری بهتر بینجامد.
ســندرز در یک لحظه تصمیم خود را گرفته است؛ او درگیر یک
جنگ «شلخته»  -به تعبیر خودش -شده تا حزب دموکرات را دوباره
تعریف کند و نامزد خودش باشــد .او استدالل خواهد کرد که برای
تغییر در روشهای انتخاب نامزد مورد حمایت حزب دموکرات تالش
میکند و حتی تغییرات بزرگتری که در نظر دارد ،شــامل حداقل
دســتمزد  15دالر ،تحصیالت بدون شــهریه در کالجهای عمومی،
مالیات بیشتر برای ثروت ،پوشش بهداشتی با حمایت بودجه دولتی و
مرخصی زایمان با حقوق است .اگر او نتواند در مسیر خود پیش رود،
حامیان او ممکن است حزب را رها کنند.
در رقابتهای شهر ایروین ،در قلب ایاالت اورگان کانتی که بهشدت
به حزب جمهوریخــواه تمایل دارد جمعیتی حدود  10هزار نفر در
تجمع حامیان سندرز حاضر شدهاند و فریاد میزنند« :برنی یا زن؟»
سپس شعار میدهند« :هرگز هیالری» و بعد فحشهای زشتی علیه
هیالری کلینتون سر میدهند .این وضعیت بوی انقالب میدهد اما
اوضاعی است که سندرز آن را هدایت نمیکند .نظرسنجی مشترک
والاستریت ژورنال و انبیسی نشان داده است که نزدیک به یکسوم
حامیان سندرز گفتهاند به دلیل اجبار در انتخاب بین کلینتون و ترامپ،
به کلینتون رأی نخواهند داد .یکی از حامیان 33ســاله سندرز که در
تجمعات طرفداری از او شــرکت کرده میگوید« :هرچه شما بیشتر
درباره هیالری میدانید ،بیشتر میفهمید که خدایا ،او یک هیوالست».
وقتی ســندرز کارزار تبلیغاتی ملی خود را شروع کرد عمدتا در
نظر مردم به عنوان یک کنجکاوی حضور داشت؛ یک سناتور تنهای
مستقل که از دفتر خود در واشنگتن به دیگران هشدار میدهد و اغلب
هم مورد بیاعتنایی واقع میشود .سندرز انتظار نداشت که برنده شود،

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

او میخواست که نکتههایی را اعالم کند و برنامه کاری روبهپیشرفتی
را به جلو ببرد .اگر او برنامه داشت که یک کارزار انتخاباتی سنتی به
راه بیندازد باید دفترهای نمایندگی بزرگتری را اجاره میکرد .سندرز
در بلندمدت قصد دارد گزارشــگران و حامیان مالــی خود را دوباره
مطمئن ســازد که رئیس آنها هرگز مسئلهای منفی علیه کلینتون
یکند.
مطرحنم 
جمعیت طرفدار سندرز از تابستان سال گذشته بهسرعت زیاد شده
اســت .او در دنور بیش از  5هزار حامی پیدا کرد،در مدیسون ایالت
ویسکانسین  10هزار طرفدار داشت ،در پرتلند اورگان هم  28هزار نفر
از او حمایت کردند .افراد کمی شامل خود سندرز پیشبینی میکردند
که اینهمه طرفدار پیدا کند اما او بهزودی احساس کرد که در زمین
بازی ناراضیان از وضعیت موجود گیر افتاده است و هرجا که میرود
ناراضیان را دور خود جمع میکند .ســخنرانیهای او که یک ساعت
طول میکشد ،با تشوق جمعیت که پرچمهای کارزار سندرز را بلند
میکنند روبهرو میشود و خواستهها از او را افزایش میدهد و نشان
میدهد که یک جنبش در حال به راه افتادن است.
در حالی که ســندرز قول داده بود نکتهای منفی درباره کلینتون
نگوید کلینتون این قول را نداده بود .اولین بحث آنها در نوامبر سال
گذشته وقتی بود که مجادالت ایندو عملی شد .در این بحث بر سر
محدود کردن حمل و تملک اسلحه ،جدال لفظی کلینتون و سندرز
ظاهر شد .بهتدریج ،مجادالت بین آندو بیشتر و بیشتر شد .ماجرای
ایمیلهای هیالری کلینتــون هم موضع او را تضعیــف کرده بود.
بهتدریج ســندرز دریافت که از جانب حزب کمتر حمایت میشود.
حزب دموکرات بحثهای تلویزیونی سندرز و کلینتون را خیلی کم
و در ســاعتهایی با بیننده کم و آخر هفته برنامهریزی کرده بود که
آشــکارا به نفع کلینتون بود .روش پول جمع کــردن آنها نیز برای
انتخابات متفاوت بود .کلینتون پولهای کالن با مبالغ زیاد را از کانال
شــخصیتهای معروف جمع میکرد اما سندرز از کمکهای مالی
کوچک استفاده میکرد.
اما بهتدریج کار به جایی رسید که سندرز پیشرفت کرد و حتی در
برخی از ایالتها از کلینتون نیز پیش افتاد .کسی که بیشتر از همه

از این مسئله تعجب کرد خود سندرز بود .کارشناسان کارزار تبلیغاتی
کلینتون ماهها روي نقاط ضعف ســندرز کار کردند و هرچه بیشتر
میگذشت آنها بیشتر با هم درگیر میشدند .سندرز بهتدریج توانست
معترضان به والاستریت ،کارگران خودروسازی و حامیان دیگری را
به خود جلب کند .اما تیم کلینتون مطالبی را درباره سوابق نامطلوب
سندرز به رسانهها دادند .سندرز میگفت« :بسیاری از این نشت اخبار
که به روزنامهها وارد شده دروغ و تحریف است ».کار به جایی کشید
که از بهار امسال ،دو نامزد اصلی حزب دموکرات دیگر پیروزی رقیب
را بــه یکدیگر تبریک نمیگفتند .هیچیک از این اتفاقات در خأل رخ
نداد؛ رأیدهندگان به اتفاقات توجه نشان میدادند و طی یک سالی
که وضعیت به کام حاشیهنشینها و علیه افراد داخل گود بود ،سندرز
توانست هیزم کافی برای تنور خود جمع کند و هیچوقت حتی بعد
از  25ســالی که در واشنگتن زندگی میکرد لباس رسمی تاکسیدو
نپوشید.
با همه این حرفها کلینتون نامزد اصلی حزب دموکرات خواهد
شد و سندرز باید از انتخابات ریاستجمهوری کنار رود .احتمال ندارد
که سندرز یک رهبر معنوی باقی بماند .وقتی که حزب جمهوریخواه
در ســال  2009در قالب تیپارتی ظاهر شــد ،کسی تصور نمیکرد
که حزب به ســمت دونالد ترامپ بچرخد .در آینده به احتمال زیاد
برای سندرز هم همین اتفاق رخ خواهد داد .هوارد دین ،نامزد حزب
دموکرات که در سال  2004به دلیل فشارهای حزبی عرصه را به جان
کری باخت ،میگوید« :برای سندرز خیلی مهم است که دندههایش
را عوض کند؛ کاری که انجام دادنش خیلی سخت است و من آن را
انجام داد هام».
سندرز در نهایت باید به نحوي روی خواستههایش پا بگذارد و از
نامزد رســمی حزب دموكرات طرفداری کند .اما باید طوری این کار
را بکند که طرفدارانش ریزش نکنند و مسائلی که در طول انتخابات
مطرح کرده نابود نشــوند .اما کلینتون خیلی در قبال این وضعیت و
خواستههای سندرز همدلی نشــان نمیدهد .اگر مسائل به دلخواه
سندرز پیش نرود طرفدارانش از او خواهند خواست که قدرت خودش
را نشان بدهد.

اکنون سندرز دو راه در
پیش دارد :او میتواند
هواداران خود را که بسیاری
از آنها تازهواردان به حزب
حوزه سیاست هستند به
پیوستن به بخش بزرگتر
حزب برای کمک کردن
به هیالری کلینتون برای
شکست دادن دونالد
ترامپ ترغیب کند؛ یا اینکه
میتواند یاغیگری خود را
به سمت یک طغیان کامل
هدایت کند

در حالی که سندرز
قول داده بود نکتهای
منفی درباره کلینتون
نگویدکلینتوناین
قول را نداده بود .اولین
بحث آنها در نوامبر
سال گذشته وقتی بود
که مجادالت ایندو
عملی شد .در این بحث
بر سر محدود کردن
حمل و تملک اسلحه،
جدال لفظی کلینتون و
سندرز ظاهر شد
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جهانمنا

دست کشیدن از صورتهای خندان؟

ایموجیها و گیفها به ابزارهاي شرکتی و کاالهایی برای فروش تبدیل شدهاند

شرکت اپل در کنفرانس ساالنه توسعهدهندگان سراسر
جهان که بــرای نمایش فناوریهای نو برگزار میکند
اعالم کرده است که یک سری ابزار ویژه پیامک بهزودی
برای گوشیهای آیفون عرضه خواهد شد.
کریگ فدریگی ،معاون ارشــد رئیــس اپل در امور
مهندسی نرمافزار ،میگوید« :میدانید ،گاهی شما یک
پیام کامل را مینویسید و سرآخر میفهمید که تماما
آماندا هِس
بدون استفاده از ایموجی بوده است .بنابراین ما راهحلی
فراهــم کردهايم؛ وقتی که شــما روی دکمه ایموجی
گزارشگر حوزه هنر و طراحی
میزنید ،ما آنجا همه کلماتی را که میشــود به شکل
منبعنیویورکتایم ز
ایموجی بیان کرد آشکار میکنیم و شما میتوانید فقط
روی ایموجیها بزنید ،بزنید ،بزنید ،و پیامتان را به صورت تصویری بفرستید».
روی صفحه نمایش پشت سر آقای فدریگی ،یک پیام شبیهسازیشده در حال نوشته
شدن بود :کلمه «بسکتبال» به صورت یک تصویر کارتونی کوچک سیاه و نارنجی از توپ
آن درآمده بود« .پیتزا» به صورت یک قطاع از پپرونی بود« .فیلم» به صورت یک دوربین
فیلمبرداری قدیمی مدرســه درآمده بود .فدریگی با طنز میگفت« :بچههای فردا زبان
انگلیسی را نخواهند فهمید».
اما ایموجیهای جدید شرکت اپل به نظر میرسد که نوع جدید از مهارت را به دنبال
خود خواهند داشت؛ خلق شکلهای شگفتانگیز و فیگوراتیو از بیانهای انفرادی که خارج
از ابزارهای دیجیتالی هســتند و دستگاههای روزمره ما را شلوغ میکنند .در روند تحت
ی و شکلهای بیشاز اندازه فعال آنها و نیز
فشار بسیاری از واحدهای فرهنگی ـ ایموج 
گیفها ـ شرکتهای حوزه فناوری ،برندهای شرکتی و ستارههای شبکههای اجتماعی
کارآفرینی میتوانند جهان خالقی را که در اطراف خود به وجود آوردهاند با خطر نابودی
مواجه کنند .لوک استارک ،که در زمینه ارتباطات دیجیتال و روانشناسی مطالعه میکند،
میگوید« :یک کشوقوس پیوسته بین مردمی که روشهای جدید بیان آنالین خود را
پیدا میکنند و شرکتهایی که تالش میکنند از این بیانها پول دربیاورند وجود دارد».
ایموجی در قالب نیروهای فرهنگی درون و بین آنها وجود دارد؛ شــکلهایی به صورت
چیپس یا شیرینیهای رنگی که جعبه ابزار مدرن احساسات هستند .این شکلها در حال
گسترش هم هستند؛ اخیرا ،کنسرسیوم یونیکد که بدنه استانداردسازی ایموجیها است،
 72ایموجی جدید ارائه کرده که زیر انگشتان ما قرار گرفت ه و شامل یک قلب سیاه ،یک
گل پژمرده و یک زن باردار است .ایموجیها در قالب عالمتهای رنگی که در پیجرهای
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ژاپنی بارگذاری شــده بودند در دهه  1990کار خود را شــروع کردند .وقتی که آنها در
چندین سال قبل برای اولین بار به ابزارهای آمریکایی مهاجرت کردند ،کشف ایموجی مثل
باز شدن یک کیف مسروقه از یک شهروند ژاپنی بود؛ صورتهای خندان ،بله ،اما همچنین
دستهای غذاهای ژاپنی (یک قطعه ساشیمی ،یک کیک ماهی ،یک بطری ساکی) و کوهی
از تصاویر غیرقابلترجمه.
اما ایموجیها بهزودی معنیهای جدیدی پیدا کردند چراکه راه خود را به کشورها و
خردهفرهنگهــای تازه باز کردند .در یک اتاق چت گروهی ،اضافه کردن ایموجی مانند
چسباندن پوستر به دیوارهای یک کلوپ مجازی بود .بسیاری از احساسات از طریق این
ایموجیها زندهتر میشد .یک ایموجی که بهخوبی انتخاب میشد میتوانست حالتی را
القا کند که مد روز بود؛ مثل دهه  1980که آخرین نمای فیلمهای ســینمایی در قالب
دوربین ثابت میماند.
اگــر ایموجیها به طور بصری بیان ما را تقویــت میکردند ،گیفها آنها را متحرک
کردند .این هنر متکی به شناسایی مناسبترین قطعات رسانهای مشهور ـ فیلم ،برنامههای
تلویزیونی یا ویدئوهای آماتوری ـ و دســتکاری آنها و افزودن نوشته به آنهاست .بهترین
گیفهــا که به کار واکنش در موقعیتهای گوناگون میآیند برای تزریق بیان انســانی
در مکالمات آنالین استفاده میشــوند؛ این ابزارها هم برای بیان احساس مشترک و از
نظر تصویری شگفتانگیز مناسب است .با اقبال به ایموجی و گیف ،شرکتهای زیادی
مثل توئیتر دستبهکار ارائه ابزارهایی برای مخاطبان خود شدهاند تا بتوانند ایموجیها و
گیفهای خاص خود را بسازند یا اینکه دایره تنوع آنها را بزرگتر كنند .حاال ایموجیها و
گیفهای گوناگونی حتی از ستارگانی مثل اپرا وینفری نیز در ابزارهای ارتباطی وارد شده
است .شرکتی مثل توئیتر یک صفحه کلید گیف به راه انداخته که با زدن روی هر گیف،
به جای تایپ کردن ،احساســاتی مثل «بله»« ،موافقم»« ،دوست داریم» و غیره را بیان
میکند .شرکت فیسبوک نیز وارد این کار شده و چنین صفحه کلیدی را ارائه کرده است.
کار به جایی رسیده که برای شرکت در این فرهنگ عامه و استفاده از ابزارهایی که مردم
با آن احساسات خود را بیان میکنند ،ایموجیها و گیفهای خاصی به فروش میرسد
و ایــن ابزار به کاالهایی برای پول درآوردن شــرکتهای ارتباطی و فناوری و تولیداتی
شرکتی تبدیل شده است .خریدن چنین ایموجی و گیفهایی به معنی دادن قدرت به
شرکتهای حوزه فناوری است برای شکل دادن به بیانهای خالقانه به روشهایی که با
آن پولدارتر میشوند .حاال کارشناسان شرکتهایی مثل توئیتر روی این امر کار میکنند
که کاربرانشان از چه ایموجیهایی بیشتر استفاده میکنند تا ایموجیهای مورد عالقهای
برای فروش به آنها عرضه کنند.

استفاده از جیپیاس باعث شده است که افراد در مسیریابی بسیار تنبل شوند .از همان اولین تالشها برای درک مسیریابی و استفاده از
نقشه در میان انسانها ،اینطور فهمیده شد که انسانها میتوانند از نوعی دیگر از نقشه که «نقشه شناختی» است نیز استفاده کنند .اما مشکل
اینجاست که استفاده از جیپیاس توانایی آنها را در نقشهخوانی شناختی کاهش میدهد.

یاس
یپ 
مرگ با ج 

آیا سامانه مکانیابی جهانی مغزهای ما را تغییر میدهد؟
ما بیشازپیش به ســامانه مکانیابی جهانی یا همان جیپیاس
برای رفتن از نقطه آ به نقطه ب وابسته میشویم .اما اگر این سامانه
درست کار نکند و ما را به بیراهه بکشاند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در
یکی از صبحهای مارس  ،2011آلبرت کرتین و همســرش ،ریتا ،در
حال مســافرت کردن برای یک نمایش تجاری به سمت السوگاس
در آمریکا بودند و برای رانندگی و یافتن مسیر از جیپیاس استفاده
میکردند .آندو یکدیگر را از دوران دبیرستان میشناختند و در 38
ســال اخیر خیلی کم از هم جا مانده بودند .چند روز پیش از سفر،
آلبرت برای خودروی شورولت خود یک دستگاه جیپیاس خریده بود
اما از آن استفاده نکرده بودند .آنها در بخشی از مسیر در نوادا تصمیم
گرفتند که جیپیاس را به کار بیندازند و این ســامانه آنها را به یک
جاده متروک هدایت کرد و بعد از گذشتن از یک شهر متروکه و خالی
از سکنه ،به یک سهراهی رسیدند و مشکالتشان آغاز شد .در تاریکی
آنها وارد صحرا شــدند و جیپیاس آنها را با سمت یک جاده هدایت
کرد که سرباالیی بود و در انتهای آن یک دره سنگی قرار داشت.
چند روز که گذشــت ،خانواده و دوستان آلبرت و ریتا نگران آنها
شدند و در نهایت ،ســه هفته بعد ،پلیس آنها را پیدا کرد که بسیار
دیر بود .چنین اتفاقی برای برخی از مکانها در آمریکا رایج اســت؛
جاهایــی مثل دره مرگ در پارک ملی کالیفرنیــا که اهالی آنجا به
آن لقــب «مرگ با جیپیاس» داده بودند .دره مرگ نشــاندهنده
این اســت که اتکا به جیپیاس برای رانندگی میتواند عملی بسیار
خطرناک باشد؛ در تابستان سال  ،2009آلیشیا سانچز ،پرستاری که
با کودک ششسالهاش از پارک ملی عبور میکرد ،با استفاده از راهی
که جیپیاس به او نشــان داده بود از مسیر منحرف شده بود و 20
مایل در بیابانی وارد شــده بود که به طوفان شن برخورد .یک هفته
بعد ،یک مامور نجات او را در وضعیتی نزدیک به مرگ یافته بود ،در
حالی که ماشین جیپش زیر شنها دفن شده بود .او در یک گزارش
که از ماموریتش ارائه کرد نوشت که پرستار وقتی که او را به روی
بازوهایش افتاد و بیهوش شد .کودک ششساله او مرده بود.
بســیاری از مرگهایــی که براثر جیپــیاس اتفاق
میافتند شامل مرگهای آنی و در بسیاری موارد حتی
جراحتهای سختی نیز نمیشوند .تقصیر کسانی که با
جیپیاس کار میکنند این است که عادت میکنند به
هم دور زدن به چپ و راست
دستورهاي پشت ســر ِ
اطمینان کنند و ناگهان خود را در وضعیت مرگآوری
میبینند .مثال یک گروه گردشگر ژاپنی که در استرالیا
بهجای رســیدن به یک جزیره از راه یک پل ،به
اقیانوس آرام پرت شده بودند .یا مردی که
خودروی بیامدابلیویش در روســتایي در
یورکشــایر به درون دره پرتاب شده بود.
يا زنی که در واشــنگتن خودروی خود را
درون یک دریاچه انداخته بود؛ در حالی که

جیپیاس به او میگفت آنجا یک جاده است.
بسیاری از گردشــگران یا ناآشنایانی که به یک مکان ناشناخته
میروند بهراحتی میتوانند ببیننــد که جیپیاس به آنها در یافتن
مسیر خیلی خوب کمک میکند تا جایی که روی کاغذ هیچوقت گم
نمیشوند .اما در عمل ،میبینیم که بسیاری از افراد با همین سامانه
گم میشوند و جیپیاس مسیر آنها را منحرف میکند و حتی زندگی
آنها را به خطر میاندازد.
از سال  ،1948تحقیقات بر سر اینکه موشها چطور مسیر خود
را تشخیص میدهند شروع شده و در طی دههها مطالعات بسیاری
درباره اینکه انســانها چطور مســیریابی میکنند انجام شده است.
مطالعه روی رانندگان تاکسی در لندن هم شامل همین موضوع است
و اخیرا دانشمندان دریافتهاند که استفاده زیاد از جیپیاس و اتکای
زیاد به آن ،باعث تغییر در ماده خاکستری مغز میشود و عادتهای
تصمیمگیری انسانها را عوض میکند .مطالعاتی که در ژاپن ،روی
سه گروه از پیادههای دارای نقشه کاغذی ،دارای جیپیاس و بدون
هیچ نقشه انجام شد ،نشان داد که افرادی که از جیپیاس استفاده
میکنند کمترین مهارت را در یافتن مسیر دارند و وقتی که به مقصد
میرسند کمتر از دو گروه دیگر ،راه را در حافظه خود دارند .به عبارت
دیگر ،اســتفاده از جیپیاس باعث شده است که افراد در مسیریابی
بسیار تنبل شــوند .از همان اولین تالشها برای درک مسیریابی و
استفاده از نقشه در میان انسانها ،اینطور فهمیده شد که انسانها
میتوانند از نوعی دیگر از نقشه که «نقشه شناختی» است نیز استفاده
کنند .اما مشکل اینجاســت که استفاده از جیپیاس توانایی آنها را
در نقشهخوانی شناختی کاهش میدهد .تحقیق دیگری در دانشگاه
کرنل نیز نشان داده است که جیپیاس باعث میشود افراد با محیط
درگیری کمتری داشته باشند و بسیاری از نیاز آنها به ابراز
توجه به اطراف از بین برود.

گرگ میلنر
روزنامهنگار حوزه علم و طبیعت

ن
منبع گاردی 

کتاب «نوک سوزن :چطور
جیپیاس دنیای ما را تغییر
میدهد» نوشته گرگ میلنر
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جهانمنا

اقتصاد فضایی با بخش خصوصی یا عمومی؟

ناسا میتواند نقش بزرگی در شکلگیری بخش خصوصی در صنایع فرازمینی بازی کند
به نظر میرسد که ما نوعی آشفتگی در اقتصاد را روی کره
زمین به وجود آوردهایم .آیا میتوانیم در فضا در اقتصاد
بهتر عمل کنیم؟ فضا آخرین ســرحداتی بود که زمانی
زمین نبرد بین مجتمعهای نظامی -صنعتی ابرقدرتها
بود چراکه جنگ سرد باالی سرهای ما ادامه داشت .اما
فضا که بهسرعت جهانیشده و دموکراتیک شده است
درهای خود را به روی دیگر کشورها و شرکتهای بخش
جان ترونهیل
خصوصی باز کرده است.
گزارشگر صنعت فضایی
در ســال  ،2013حدود  40کشــور در مجموع 64
میلیارد دالر را برای فعالیتهای فضایی هزینه کردند که
منبع فایننشيال تایم ز
طبق آخرین آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،
امريكا ،چین ،روسیه و هند در رأس آنها قرار داشتهاند .نسل جدیدی از کارآفرینان فضایی
شامل الون ماسک ،مدیرعامل شرکت تسال موتورز ،و جف بزوس ،مدیرعامل شرکت آمازون،
نیز ظهور کردهاند و قول دادهاند که اقتصاد مسافرتهای فضایی را تغییر شکل بدهند .بیش
از  50اپراتور مخابرات ماهوارهای نیز بازار بیشازپیش متحولشوندهای را فراهم کردهاند.
اینمارست ،یکی از بزرگترین اپراتورهای ماهوارهای،
راپرت پیرس ،مدیر اجرایی شرکت
َ
میگوید که صنایع ماهواره در حال تغییر شکل هستند« :ما شاهد تغییر فوقالعادهای در
نوآوریهای فضایی هســتیم .ما در دنیایی از ارتباطات فراگیر زندگی میکنیم ».به لطف
انقالب دادهها ،تقاضا برای ارتباطات ماهوارهای بهسرعت گسترش مییابد .پیشبینی شده
اســت تا پنج سال آینده که «اینترنت اشیا» به یک واقعیت تبدیل میشود تعداد وسایل
متصل به یکدیگر از  5میلیارد به  20میلیارد برسد .خودروهای بدون راننده میتواند افزایشی
در تقاضا برای خدمات مکانیابی جغرافیایی را افزایش دهد .بخش عرضه صنعت ماهواره
به همان سرعت که ماهوارهها کوچکتر ،ارزانتر و پیچیدهتر میشوند ،در حال دگردیسی
است .یکی از شرکتهایی که از مزیت فرصتهای به دست آمده در صنعت ماهواره استفاده
کرده ،شرکت «پلنِت» است که یک استارتآپ امريكایی است .این شرکت فوجفوج ماهواره
کوچکی را به فضا میفرستد که دارای دوربینهایی است که میتواند تصاویری تقریبا فوری
از زمین بگیرد .این تصاویر به کارشناسان محیط زیست کمک میکند تا جنگلزدایی را
رصد کنند یا به مدیران صندوقهای سرمایهگذاری کمک میکند که اوراق قرضه مربوط
به کشت غالت را تحت نظر داشته باشند .رابی شینگلر ،یکی از دو بنیانگذار شرکت پلنت
میگوید« :ما این نکته را دریافتهایم که انقالبی در جهانی فعالیت کردن به وجود آمده است؛
جایی که ما میتوانیم به دادههای تصویری در زمان واقعی دسترسی داشته باشیم».
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این فعالیتهای «جریان به ســمت پایین» که عمدتا به وســیله شرکتهای بخش
خصوصی انجام میشود ،بهخوبی توسط خود آنها رونق پیدا کرده است .اما فعالیتهایی که
«جریان به سمت باال» هستند هنوز عمدتا در قرق نهادهای ملی و بینالمللیاند .چهکسی
باید بر این منابع فرازمینی نظارت داشته باشد و آنها را مدیریت کند؟ ما چطور باید به تامین
مالی زیرساختهایی مثل ایستگاه بینالمللی فضایی که توسعهاش حدود  100میلیارد دالر
هزینه در بر دارد بپردازیم؟ چهکسی حق دارد که از حفاری معدنی در سیارات ديگر سود
ببرد یا برای آن مالیات بپردازد؟
برای برانگیختن فکرهای بکر ،سازمان ملی فضایی امريكا (ناسا) اقتصاددانانی شامل اریک
ماسکین ،برنده جایزه نوبل ،و ماریانا مازوکاتو را با این چالش مواجه کرده که توسعه اقتصادی
را در مدار پایینی زمین یا «فضای تجاریشده» ارزیابی کنند .ارزیابی آنها در هفتههای اخیر
منتشر شده است.
پرســش اساسی این است که بخش عمومی چطور میتواند بهترین تعامل را با بخش
خصوصی داشته باشــد .در سال  ،2011ناسا مرکز علوم پیشرفته فضایی را تاسیس کرد
تــا نهادهای عمومی و بنگاههای تجاری را ترغیب کند از ایســتگاه بینالمللی فضایی به
عنوان یک محل انجام نوآوری اســتفاده کنند .اقتصاددانان ایدههای خوب گوناگونی برای
این امر دارند .ساختمانهای داده کاملی میتواند برای ثبت تحقیقات فضایی درست شود.
هوش بیمهگر میتوانند به شرکتهای استارتآپی که بهسختی سرمایه به
سازمانهای به ِ
دست آوردهاند کمک کنند .شرکتهای بیوفناوری میتوانند جذابیتهایی را در فضا برای
بهره بردن از محیط جاذب در اندازههای میکرو پیدا کنند.
اما بر اســاس آنچه که اکثر همکاران ناسا در این پروژه میگویند ،به نظر میرسد که
اقتصاد فضایی در نهایت مثل اقتصادی شود که در زمین ایجاد شده؛ جایی که بخش عمومی
در مضيقه مالی اسیر بخش خصوصی باقی بماند .نگرانی این است که هزینههای زیرساختی
به صورت عمومی انجام شود اما سودها عاید بخشهای خاصی شود .معموال در فناوریها و
بخشها این اتفاق میافتد که دولتها از یک صنعت حمایت میکنند و وقتی که آن بخش
به شکوفایی میرسد و سودده میشود این صنایع خصوصی میشوند و مزایا و منفعتش به
جیب اشخاص خاصی میرود.
این کار یک اتفاق خجالتآور است .ناسا با در نظر گرفتن تاریخ خارقالعاده دست یافتن
به اهدافش ،یکی از نهادهای بخش عمومی اســت که باید این امکان را داشــته باشد که
رویاهای بزرگ ببيند و بودجه زیادی نیز برای تالشهای تحقیقاتیاش در اختیار داشــته
باشد .این کار میتواند روح اکتشاف فضایی را بسیار پررنگتر از طراحیهای اقتصادی زنده
نگه دارد.

پروژه دامداری روی آب بالندون  2.5میلیون یورو هزینه دارد و بناست که در هزار و  200متر مربع زمین
شناور بر آب  40گاو را در خود جای دهد و روزانه هزار لیتر شیر تولید کند که در طبقه زیر جایی که گاوها
قرار دارند پاستوریزه و به صورت ماست فراوری شوند.

دامداری خودکفای شناور بر آب

پروژه تولید روزانه هزار لیتر شیر با  2.5میلیون یورو؛ آیا گاوها دریازده میشوند؟
معموال دامپروران از خود نمیپرسند که آیا گاوها دریازده
سنای بزتاز
میشوند یا نه اما این سؤال وقتی پیش میآید که یک گروه
از کارشناسان در شهر روتردام هلند بخواهند یک دامداری
خبرنگار آزاد در هلند
را روی دریــا بنا کنند .مینکه وان وینگردن ،کارشــناس
ن
منبع گاردی 
شرکت بالندون ،شرکتی که درگیر کسبوکارهای مشابه از
این دامداری روی آب تا یک هتل لوکس شناور بر آب است ،میگوید« :گاوها اینجا نخواهند
بود .من از شهری میآیم که معمول است گاوها را با قایقهایی از یک نقطه به نقطه دیگری
جابهجا کنند .دامداری شناوری نیز که شرکت روی آن کار میکند خیلی ثابت روی آب
حرکت خواهد کرد؛ مثل وقتی که شما با کشتیهای کروز سفر میکنيد .در آنها دریازده
نمیشوید ».پروژه دامداری روی آب بالندون  2.5میلیون یورو هزینه دارد و بناست که در
هزار و  200متر مربع زمین شناور بر آب  40گاو را در خود جای دهد و روزانه هزار لیتر شیر
تولید کند که در طبقه زیر جایی که گاوها قرار دارند پاستوریزه و به صورت ماست فراوری
شوند .ساختمان این دامداری از سیمان ساخته خواهد شد و ستونهای فوالدی دارد .غذای
دام با رباتها به آنها داده خواهد شد و فضوالتشان نیز به صورت خودکار جمعآوری خواهد
شد .گاوها برای شیردوشی به محل مخصوص میروند و دوباره به جایی میروند که مطابق با
طبیعت دلخواه آنها ساخته شده است .همچنین فضوالت برای گلخانه این دامداری مناسب
است و غذای دامها نیز از همین گلخانه تامین خواهد شد .این پروژه طوری طراحی شده که
به صورت یک سیستم چرخهای خودکفا باشد.
سرمایهگذاران روی این پروژه امیدوارند که ساخت دامداری شناور را از پاییز امسال شروع
کنند و گفتهاند که این نوع «سیستم با چرخه بسته» یک الگو برای تامین خوراک جهان
شهریشده و شهرهایی خواهد بود که پرجمعیت هستند .وینگردن میگوید« :جمعیت
جهان در حال افزایش است و بیشتر شهرهای درون دلتاها به دلیل استفاده بیشتر و بیشتر
از بتون در حال غرق شدن هستند .شوهر من چندی پیش به نیویورک سفر کرده بود و
دیده بود که طی طوفان سندی قفسه فروشگاههای این شهر خالی شده بودند و نیویورک
تنها برای دو روز غذا داشت .این بود که او فکر کرد باید راه دیگری پیدا کند و یک ایده به
ذهنش رسید :چرا نباید دامداریهای شناور بر آب بسازیم؟»
برای کارآفرینی که در کار ساختن پایانه کشتیهای کروز ،باشگاه شبانه و هتل پنجستاره
شناور بر آب است ،ایده ساخت دامداری روی آب خیلی عجیب نیست .او این دامداری را با

همکاری گروهی از محققان میسازد و قصد دارد که ساکنان شهر ،یک گروه نوآور در زمینه
تولید لبنیات و بندر روتردام را برای ساخت پروژه به هم متصل کند .این گروهها پول نقد
مورد نیاز را جمعآوری و تالش میکنند که با مجوز شورای روتردام این کار را شروع کنند.
یوهان بوسمن که یکی از دو بنیانگذار شرکت فعال در ساخت دامداری ،رستوران و بازار
در روتردام است ،میگوید« :دنیا رشد خواهد کرد و مردم بیشتر و بیشتری در شهرهایی
که دلتاها واقع میشوند زندگی خواهند کرد .گسترش شهرها نیاز به مناطق غیرساختهشده
و فضای سبز برای مناطق مسکونی دارد بنابراین فضای کمی برای تولید سنتی غذا وجود
خواهد داشــت .پیامد منطقی این است که ما برای تولید غذای تازه به آبها نظر داشته
باشیم ».بوسمن میگوید« :در هلند ،غذای تازه در دسترس است و ما شهرهای خیلی بزرگ
نداریــم اما میزان زیادی تخصص در دامداری و دریانوری داریم .ما در حال ترکیب این دو
بخش با هم هستیم تا سعی کنیم یک دامداری نوآورانه برای تولید محصوالت لبنی تازه
بسازیم و با این کار ،شهر را مسکونیتر کنیم ».او قبول دارد که این کار چالشبرانگیز است:
«کار کردن با گاوها بهشدت سخت است .آنها حیوانات بزرگی هستند و مقررات زیادی در
موردشــان وجود دارد .ما همچنین یک شناور داریم که روی آن مرغها تخم میگذارند و
گلخانه هم در این مجموعه وجود دارد».
این دامداری شــناور به طوری ساخته شــده که اگر هر  40گاو  800کیلویی در یک
طرف آن جمع شوند باز هم مشکلی برای ایستایی شناور پیش نیاید .همچنین درختهای
مصنوعی سایه مورد نیاز گاوها را ایجاد میکنند و سلولهای خورشیدی برق مورد نیاز را
یکند.
تامینم 
دولت هلند نیز از سازندگان دامداری شناور دعوت کرده بود که در ماه مه یک مالقات
غیررسمی با وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا داشته باشند که بخشی از سلسله کنفرانسهای
ریاســت اتحادیه اروپا بود .در سال  2009یک دامداری شناور مشابه که در اروپا پیشنهاد
شده بود با مخالفت عمومی مواجه شد اما شورای شهر روتردام به پروژه دامداری اخیر نگاه
مثبتتر داشته است .معاون شهردار روتردام از این پروژه استقبال کرده و گفته که یک نمونه
از نوآوری با یک چرخه اقتصادی است که به طور قطع میتواند در دیگر شهرهای جهان،
به طور مثال در بنگالدش ،جایی که ساختمانها در دلتا میتواند راهحلی برای جلوگیری از
سیل باشد ،نیز مورد استفاده قرار بگیرد .در حال حاضر ،سازمانهای حافظ محیط زیست
نیز پروژه را تحت نظر دارند تا خروجیهای آن مخرب نباشد.
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جهانمنا

بازاری برای خرید و فروش اعضای بدن

نظارتشدهترین بازارها برای اعضای داخلی بدن ناکارآمد هستند

ساموئل کرستین
استاد فلسفه دانشگاه مریلند

ن
منبع گاردی 

مدافعان بازار
اصرار دارند که
ممنوعیتقانونی
تجارت کلیه یک
اشتباهخطرناک
است .آیا مدافعان
راست میگویند؟
پاسخ تا حدی
به استداللهای
اخالقی وابسته
است
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پیوند اعضا جان افراد را نشان میدهد .کسانی که در آخرین مرحله
بیماری کلیه هستند و کلیهشــان را پیوند میدهند تمایل دارند که
طوالنیتر از آنهایی عمر کنند که دیالیز را تحمل میکنند .یک کلیه که
از یک بدن زنده اهدا میشــود ،به طور میانگین ،از  12تا  20سال کار
میکند و در مقام مقایسه ،کلیهای که از یک جسد تصادفکرده پیوند
زده میشود بین  8تا  12سال عمر میکند.
اما کمبودی در تعداد اعضا وجود دارد .در ایاالت متحده امريكا ،تعداد
اعضای فهرست انتظار صرفا برای کلیه در حدود  100هزار نفر است .این
منتظران پیوند قسمت اعظم  120هزار نفری را تشکیل میدهند که
منتظر اهدای عضو هستند .نیاز به کلیه یک پرسش را به وجود آورده
است؛ آیا خرید و فروش اعضا یک راهحل است؟
از سال  ،1988تقریبا از هر چهار کلیه برای پیوند سه کلیه از اهدای
اعضای افراد تصادفکرده تامین شــده است و بقیه نیز از اهدای عضو
افراد به اعضای خانواده ،معشــوق یا حتی یک غریبه به دســت آمده
اســت .در امريكا ،اهدای افراد زنده کامال ایمن به نظر میرسد .اخیرا
یک مطالعه نشان داده است که اهداکنندگان کلیه تنها با کمی ریسک
مطلق بیشتری از افراد سالمی که کلیه اهدا نمیکنند مواجه میشوند.
برای کمبود کلیه در امريكا چه میشود کرد؟ یک راه این است که
مثل اســپانیا میزان اهدای کلیه را باالتر برد؛ در این کشور میزان اهدا
باالتر از هر کشور دیگری در جهان است .برای این کار ،باید میزان اهدای
عضو در مرگهای ناشی از تصادف را باالتر برد که در امريكا این کار باید
هنگام گرفتن گواهینامه رانندگی انجام شود .متاسفانه باید گفت که در
امريكا ،باال بردن موارد اهدا توسط متوفیان تصادف باعث نخواهد شد که
کمبود عضو از بین برود .بنابراین برخی از پزشکان ،وکال و کارشناسان
اخالقی پزشکی پیشنهاد دادهاند که بازاری نظارتشده برای «اهدا»ي
کلیه توسط اشخاص زنده ،شکل بگیرد .مطمئنا افراد زیادی هستند که
بخواهند کلیه خود را بفروشند و برای آن نرخ تعیین کنند.
خرید و فروش کلیه نه تنها در هنجارهای بینالمللی ممنوع شده
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بلکه قوانین امريكا را نیز زیر سؤال میبرد .تنها کشوری که در آن بازار
قانونی کلیه وجود دارد ایران اســت .اما مدافعــان بازار اصرار دارند که
ممنوعیت قانونی تجارت کلیه یک اشتباه خطرناک است .آیا مدافعان
راست میگویند؟ پاسخ تا حدی به استداللهای اخالقی وابسته است.
در شــکلگیری این استداللها ،مهم است که کدامیک از دو وضعیت
کامال ناممکن در نظر گرفته شود.
در یک وضعیت که توســط مخالفان بازار اتخاذ شده ،این مسئله
مطرح است که فروش عضو داخلی بدن همیشه نادرست است .شاید
شناختهشدهترین مدافع این زاویه نگاه ،فیلسوف قرنهجدهمی ،امانوئل
کانت ،است .این فیلسوف همیشه مخالف کارهایی بود که شأن انسانی
را زیر سؤال میبرد .از نظر کانت پیام چنین کاری این است که فروشنده
برای بدن خود قیمت کمی قايل است .اما میتوان گفت که همیشه این
مسئله درست نیســت و در مورد فروش کلیه ،یک کلیه مساوی یک
بدن نیست و لزوما به این معنا نیست که فروشنده کلیه برای بدن خود
ارزش کمی قايل است.
زاویه نگاه دیگر که توسط حامیان مطرح میشود این است که خرید
اعضای داخلی بدن یک فروشــنده بااطالع ،داوطلب و بینیاز به قیم
همیشه درست و از نظر اخالقي موجه است .حاال این وضعیت را تصور
کنید که مادری کلیه خود را بفروشــد برای اینکه پول مورد نیاز برای
تحصیل فرزندان خود را به دست بیاورد .خرید کلیه به این شکل که با
مادر مثل یک برده رفتار کنیم از نظر اخالقی درست نیست.
همه این موارد نشان میدهد که خرید یا فروش اعضای داخلی افراد
و ایجاد بازار برای آن امری پیچیده و مســئلهای وابسته به زمینه آن
است .مطابق با آمار سازمان بهداشت جهانی ،تخمین زده شده است که
 10هزار عملیات بازار سیاه درگیر معامله کلیه انسانی در هر سال اتفاق
میافتد .فروشندگان در چنین بازارهایی که نوعا بسیار فقیر هستند،
باعث بروز مشکالت جدی روانی و فیزیکی در خود میشوند .بر اساس
یکی از آخرین تحقیقات ،فروشندگان بنگالدشی کلیه از مشکالت روانی
بسیار جدی رنج میبرند و یکی از تحقیقات دیگر در هند به این نتیجه
رسیده است که سالمتی  85درصد از فروشندگان کلیه بعد از این کار
کاهش مییابد و  80درصد آنها به دیگران توصیه نمیکنند که کلیه
خود را بفروشند.
طرفداران فروش کلیه استدالل میکنند که یک بازار نظارتشده
مانع اینچنین تاثیرات منفی در فروشندگان خواهد شد .اما با هر نظارت
کاملی نیز باز مســائل اخالقی زیر سؤال میرود .چنین بازاري به افراد
فقیر آسیب میرساند .مثال مورد سوءاستفاده طلبکارانی قرار ميگيرند
که همواره به فقرا میگویند برای تسویه کردن حساب خود کلیهشان را
بفروشند .همانند کشورهایی مثل برزیل ،هند ،پاکستان و فیلیپین این
خطر برای امريكا هم وجود دارد که با وجود نظارتها ،بازار برای اعضای
بدن با فســاد روبهرو شود .مسئله دیگر این است که مشخص نیست
تاسیس چنین بازارهایی بتواند کمبود نیاز به اعضایی مثل کلیه را برای
کسانی که خواهان پیوند هستند افزایش دهد.

در افريقا  20هزار شیر باقی ماندهاند که شمار آنها نسبت به دو دهه پیش  43درصد
کاهش یافته است و تنها شش کشور در جهان وجود دارند که جمعیت شیرها در آنها
بیش از هزار رأس است.

بودجه  1.25میلیارد دالری برای سلطان جنگل

یک سال بعد از مرگ سسیل ،شیر افريقایی ،کمبود بودجه حل نشده است
حافظان حیات وحش میگویند که یک سال بعد از کشته شدن یک
شیر زیمبابوهای به نام «سسیل» که شکار آن باعث بروز عصبانیتی جهانی
شد ،تخمین زده شده است که افريقا نیاز به بودجه ساالنهای دستکم به
اندازه  1.25میلیارد دالر دارد تا جان شیرها را نجات دهد .این پول برای
حفاظت از محیط زندگی طبیعی شیرها از آسیبهای انسانی نیاز است؛
آسیبهایی که تاثیرگذارترین روش باقی ماندن جمعیت شیرها به اندازه
فعلی است .این میزان بودجه را موسسات «پانتردا»« ،وایلد اید» و واحد
تحقیقاتی حفاظت از حیات وحش که به «وایلدکرو» شناخته میشود
محاسبهکرد هاند.
سسیل ،شیر پیر  13ساله که اشک سیاه کنار چشمش او را در میان
گردشــگران مشهور کرده بود ،وقتی که به طور غیرقانونی در ژوئیه سال
 2015به وسیله یک شکارچی امريكایی ،والتر پالمر ،کشته شد ،از سوی
موسسه «وایلدکرو» رصد میشد .این موسسه اعالم کرده است« :آینده
شــیرها در افريقا از تعادل خارج شده است .با وجود اینکه جمعیت آنها
احتمــاال در بلندمدت ثابت خواهد بــود اما بدون فعالیتهای حفاظتی
متمرکز بسیاری از شیرها تحت فشار شدید خواهند بود و از بين خواهند
رفت».
مرگ سسیل همدردی و عصبانیت غیرقابل پیشبینیای را به وجود
آورد چراکه نشاندهنده مقیاس صنعت شکار در افريقا برای مقاصد درمانی
بود .دولتهایی که امريكا ،فرانسه ،هلند و استرالیا هم شامل آنها بودند،
محدودیتهای واردات مواد درمانیای را که از حیواناتی که شکار شدهاند
گرفته شدهاند سفتوسختتر کردهاند .شرکتهای هوایی یونایتد ایرالین
و دلتا ایرالین به خطوط هواپیماییای پیوستند که هواپیمایی امارات و
دویچه لوفتهانزا نیز جزو آنهایند و برای مشتریان خود ،حملونقل داروها
و موادی را که از شکار به دست آمدهاند ممنوع کردهاند.
در افريقا  20هزار شیر باقی ماندهاند که شمار آنها نسبت به دو دهه
پیش  43درصد کاهش یافته اســت و تنها شش کشور در جهان وجود
دارند که جمعیت شیرها در آنها بیش از هزار رأس است .این کشورها که
روندهای حفاظت از حیات وحش شیرها را به جریان گذاشتهاند عبارتاند
از بوتســوانا ،نامیبیا ،افريقای جنوبی و زیمبابوه که با هم موطن تقریبا
یکسوم شیرهای قاره افريقا را تشکیل میدهند .این سرزمینها فقط 8
درصد وسعت زیستگاه تاریخی شیرها بودهاند.
در ماه ســپتامبر امسال یک اجالس به نام «اجالس سسیل» برگزار
خواهد شد تا محاسبه شود چقدر از  1.25میلیارد دالری که برای نگهداری
شیرها الزم است هماکنون اختصاص داده شده و چه سهمی از آن الزم
است که جمعآوری شــود .سه گروه تحقیقاتی درباره شیرهای افريقا و
حیات وحش آنها در گزارش خود اعالم کردهاند در حالی که صنعت شکار
نیاز به اصالح شــدن دارد ،این اصالحات مولفه نسبتا کوچکی در ایجاد
وضعیت کنونی شــیرها است .انسانهایی که به محدوده زندگی شیرها
تجاوز میکنند و آنها را برای حفاظت از حیوانات اهلی خود میکشــند
بزرگترین خطر برای نسل فعلی شیرها هستند .همچنین افزایش شکار
توسط افراد محلی برای آنچه که گوشت شکار به حساب میآید و منبع

ارزانی برای پروتئین است هم یک خطر عمده برای آنها به شمار میرود.
این گونه کشته شدنها تعداد حیوانات وحشی را کاهش میدهد و شیرها
اغلب در تلههایی گرفتار میشــوند که برای حیواناتی مثل گورخر پهن
شدهاند .شکار میتواند نقشی در حفظ زیستگاه حیات وحش بازی کند
و به شــیرها ارزشــی اقتصادی بدهد اما هزینه این کار بسیار باالست و
درآمدش به قدری نیست که برای سودآوری در اجتماعات محلی این کار
بخواهد انجام شود .از آن سو ،شکارچیانی که با انتقادهای زیادی روبهرو
شدهاند میگویند که صنعت شکار نقش عمدهای در نگهداری زیستگاه
و اجتماعات حیوانات وحشــی دارد .بازوی نگهداری باشــگاه ســافاری
بینالمللی که عضویت پالمر ،شکارچی سسیل را معلق کرده ،اعالم کرده
است که شکار اعضای بدن حیوانات باعث درآمد  426میلیون دالري در
هشت کشور زیر خط صحرا مخصوصا کشورهای فقیرتر بوده و برای این
کار  53هزار نفر در این کشورها استخدام شدهاند.

کوین کرولی
تحلیلگر اقتصاد محیط زیست

گ
منبع بلومبر 

مرگ سسیل همدردی
و عصبانیت غیرقابل
پیشبینیای را به وجود آورد
چراکه نشاندهنده مقیاس
صنعت شکار در افريقا برای
مقاصد درمانی بود.

سسیل که بود؟
شیر نری که نامش سسیل بود ،یک شیر در حیات وحش افريقای جنوب غرب بود که
در یک پارک ملی در زیمبابوه زندگی میکرد .این شیر یکی از جاذبههای این پارک بود و
محققان دانشگاه آکســفورد نیز روی آن مطالعه میکردند .این شیر که در سال  2002به
دنیا آمده بود ،در سال  2015توسط والتر پالمر ،یک دندانپزشک امريكایی ،با یک اسلحه
بزرگ شکاری زخمی شد و  40ساعت بعد کشته شد .پالمر بعدتر مدعی شد که این شیر با
تیروکمان زخمی شده و بر اثر همان نیز کشته شده است .کشته شدن سسیل ابعاد جهانی
پیدا کرد و بسیاری از فعاالن حیات وحش به آن انتقاد کردند .تعدادی از آنها نیز جلوی مطب
دندانپزشکی پالمر تجمع کردند و روی ديوار آن پالکاردهایی را علیهش چسباندند.
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در مطالب این صفحه تالش شده
است تاریخچهای از رسانههای
معتبر جهان که در حوزه
اقتصادی فعال هستند ،ارایه شود.

جهانمنا

غول رسانهای شهردار سابق نیویورک

مایکل بلومبرگ هشتمین ثروتمند جهان است

برای ســاکنان نیویورک کــه در اوایل قرن بیســتویکم در نیویورک زندگی
میکردند ،الزم نبوده که برای آشنا شدن با نام بلومبرگ ،به مرکز شهر منهتن در
نیویورک بروند و برج بلومبرگ را در بلوار لگزینگتون ببینند .بلومبرگ در آن سالها
خیلی معروفتر از یک برج بود؛ او در آن روزگار ،صدوهشتمین شهردار نیویورک بود.
مایکل بلومبرگ را دستکم نباید گرفت؛ او بیش از  44میلیارد دالر دارایی دارد و
ششمین فرد ثروتمند در آمریکا و هشتمین ثروتمند جهان است .جالب است که
در شاخص میلیاردرهای جهان که داراییهای ثروتمندترین افراد جهان را منتشر
میکند اثری از مایکل بلومبرگ نیست اما در فهرست  400میلیاردر جهان که در
مجله فوربز تدوین میشود نام او آمده است.
مایکل بلومبرگ
بلومبرگ در سال  1942متولد شد .او ابتدا برای یک کارگزاری سهام کار بازاریابی
انجام میداد و در ســال  1981شرکت خودش را با شراکت توماس سکوندا ،دونکان مکمیالن و
چارلز زگار تاسیس کرد؛ شرکتی که هماکنون شرکت مشهور بلومبرگ شده است .او فعالیتهای
اقتصادی خود را ادامه داد و با دانشگاه جان هاپکینز نیز رابطه بسیار نزدیکی داشت به طوری که
 300میلیون دالر به این دانشــگاه کمک کرده كه در تاریخ دانشگاههای آمریکا اینچنین کمکی
بســیار کمسابقه است .بلومبرگ تا قبل از ســال  2001که شهردار نیویورک شد عضوی از حزب
دموکرات آمریکا بود اما به عنوان یک جمهوریخواه شهردار شد و سه دوره نیز شهرداریاش تمدید
شد .او چند هفته بعد از حمالت  11سپتامبر که به برجهای دوقلوی سازمان تجارت جهانی حمله
تروریســتی شد شهردار نیویورک شد .در ســال  2009که بلومبرگ برای دور سوم به شهرداری
رسيد به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده بود .او تا آخر سال  2013شهردار باقی ماند.
شرکت مایکل بلومبرگ یک شرکت رسانهای و تحقیقاتی است که شامل خدمات بسیاری ،از
ارائه تحلیلهای حرفهای تا رادیو و تلویزیون و وبسایت خبری است .خدمات حرفهای بلومبرگ
یا ترمینال بلومبرگ ،مهمترین خدماتی است که این شرکت ارائه میکند و فروش محصوالت این
قسمت حدود  85درصد درآمد ساالنه شرکت بلومبرگ را تامین میکند .اشتراک خدمات حرفهای
این شرکت که تحلیل دادهها و ارائه اطالعات و پیشبینیهای اقتصادی است برای یک کاربر در
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هر ســال از  24هزار دالر شروع میشود .این خدمات به کاربران اجازه میدهد که
دادههای مالی هر لحظه را رصد و تحلیل کنند ،اخبار مالی را جســتوجو کنند،
مظنه قیمتهای بازار را به دست آورند و از خدمات پیامرسان بلومبرگ پیامهای
الکترونیکی بفرستند 327 .هزار نفر در جهان مشترک خدمات حرفهای بلومبرگ
هستند 19 .هزار کارمند در  192کشور جهان برای بلومبرگ کار میکنند که چهار
هزار نفر از آنها کارشناس فناوری و مهندس هستند 5 .هزار مطلب به طور روزانه
در این شرکت تولید میشود.
اخبار بلومبرگ از دیگر قسمتهای شرکت است که در سال  1990با مشارکت
بلومبرگ و ماتیو وینکلر تاسیس شد تا اخبار مالی را به مشترکان ترمینال بلومبرگ
برساند .در ســال  2010میالدی ،بخش خبری بلومبرگ شــامل  2هزار و 300
خبرنگار و دبیر در  72کشور بود .محتواهایی که در بلومبرگ تولید میشود در ترمینال بلومبرگ،
تلویزیون و رادیوی بلومبرگ ،هفتهنامه بلومبرگ بیزینسویک ،بازارهای بلومبرگ و وبســایت
بلومبرگ منتشر میشود .وینکلر هنوز سردبیر این بخش است .پخش برنامه در شرکت بلومبرگ
یکی از موارد مورد توجه این شــرکت است؛ تلویزیون بلومبرگ یک شبکه تلویزیونی خبری 24
ساعته است که در سال  1994در قالب یک شبکه ماهوارهای با  13ساعت برنامه در روز در هفت
روز هفته ،شروع به کار کرد .مدت کوتاهی بعد از آن ،این شرکت وارد بازار تلویزیون کابلی شد و تا
سال  ،2000این شبکه دیگر یک شبکه خبری اقتصادی  24ساعته شده بود که برای  200میلیون
خانواده روی آنتن میرفت .شرکت بلومبرگ برای اداره شبکههای رادیویی و تلویزیونی و وبسایت
خود ،گروه چندرسانهای بلومبرگ را به مدیرعاملی جاستین بی اسمیت تاسیس کرده و همه این
رسانهها تحت مدیریت این گروه کار میکنند .موسسه بلومبرگ دارای دو نشریه مهم اقتصادی
در آمریکاست؛ بلومبرگ بیزینسویک یک هفتهنامه معتبر اقتصادی در آمریکاست که رقیب دو
هفتهنامه بسیار باسابقهتر به نامهای فوربز و فورچون است .تیراژ این هفتهنامه  980هزار نسخه است
که در  150کشور جهان به فروش میرود .نشریه دیگر این شرکت ،ماهنامه بلومبرگ مارکتز است
که در ســال  1992منتشر شده و گزارشهای عمیق از بازارهای مالی جهانی برای افراد حرفهای
امور مالی تولید میکند.
بلومبرگ خدمات دیگری در زمینه حرفهای نیز به مشترکان
خود ارائه میکند که بلومبرگ گاورنمنت یکی از آنهاســت؛ این
خدمات آنالین در سال  2011شروع به کار کرد و اخبار و اطالعاتی
درباره سیاست ،نهادهای نظارتی و قانونگذاری ارائه میکند .یکی
دیگر از خدمات این شرکت ،بلومبرگ ال است که در سال 2009
شــروع به کار کرده و اشتراک خدمات برای تحقیقات حقوقی در
زمان وقوع اتفاقات برای کاربران مهیا میکند .یکی دیگر از خدمات
این شرکت ،بلومبرگ ویو است که یک بخش تحریری در شرکت
اســت و در ســال  2011افتتاح شــده؛ بلومبرگ ویو محتواهای
تحریری از ستوننویسها ،مولفان و دبیران درباره مسائل خبری
تولید میکند که برای کاربران وبسایت خبری شرکت به صورت
رایگان در دســترس همگان است .خدمات بلومبرگ تریدبوک از
دیگر بخشهای شرکت بلومبرگ است که یک بنگاه الکترونیکی
معامالت برای سهام ،اوراق قرضه و مبادالت ارزی است .بلومبرگ بتا
یکی دیگر از خدمات این شرکت است که در زمینه سرمایهگذاری،
ارائه تحلیلها و پیشبینیهای ســرمایهگذاری و داللی معامالت
سهام در سال  2013شروع به کار کرده است.

فیلم سازی به کمک صنعت میآید

شخصیت فرهنگی صنعت
مستندسازی صنعتی راهی برای ماندگاری نام کارآفرینان ،آشنایی مردم
با فرایند تولید محصوالت صنعتی یا بررسی اثرات صنعت بر دیگر ابعاد
زندگی است .مستندسازی صنعتی یا اقتصادی در ایران چه وضعیتی دارد؟
حال که صنعت دوره رکود را طی می کند ،فیلم سازی می تواند به کمک
صنعتبیاید؟

نگـاه
نگاهی به مستندسازی صنعتی در ایران که به سرانجام نرسید
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فیلم از جایی شروع ميشود که اصال انتظارش را ندارید .نميدانید
دوربین چرا بــا دقت روی ورقههای فوالدی یا ســنگهای معدنی
متمرکز شده است .نميدانید چرا سروصدای گوشخراش دستگاهها
و ماشــینآالت غولپیکر کارخانهها باید اولین صدایی باشــد که به
گوشتان ميرسد و چرا باید پرس شــدن ورقههای فوالدی را با این
دقت دنبال کنید .کميبعد ورقهها شکل ميگیرند و جز آهن سرد و
صدای خشن دستگاهها ،سروکله عوامل و عناصر انسانی تولید هم در
فیلم پیدا ميشود .کارگرانی که لباسهای متحدالشکل پوشیدهاند و
بر کار دستگاهها نظارت ميکنند یا هرازگاهی اهرميرا باال و پایین
ي شکل
ميکشند .ممکن است درست جایی که ورقههای فوالد کم 
گرفتند و باالخره آدمها هم پا به فیلم گذاشتند ،روز کاری تمام شود
و شما با ورقههای فوالدیِ شکلگرفته شب در کارخانه تنها بمانید.
حتی به اندازه چند ثانیه و از چشم دوربین یک مستندساز صنعتی.
آنچه شما به تماشای آن نشستهاید یک گونه از مستند صنعتی است.
مستندهای صنعتی محصول عالقه مستندسازان یا صاحبان صنایع
به تشــخص فرهنگی صنعت است و دربرگیرنده گونههای مختلفی
است .ممکن است در یک مستند صنعتی ،روند تولید یک محصول
به نمایش گذاشته شود یا مستندساز گرهی از کار یک پروژه بزرگ
صنعتی باز کند.
J Jگونهشناسی مستندهای صنعتی
فیلم مستند بنا به ویژگیهایی از فیلم داستانی بازشناخته ميشود.
فیلمهای مســتند یک موضوع حقیقی را با روشهای غیردراماتیک
یعنی بدون اســتفاده از گریم ،بازیگر حرفهای و صحنهآرایی روایت
ميکنند .این موضوع حقیقی باید رویدادی در عالم واقع باشد نه یک
مسئله ساختگی یا فضایی و اینکه بازآفرینی واقعیت در فیلم مستند
نباید از نظر دور داشته شود .عینیت مهمترین اصل در مستندسازی
است که آن را از فیلم داستانی متمایز ميکند .مستندساز باید تمام
توان و تالشــش را به کار گیرد و تا حــد ممکن به واقعیت نزدیک
شود .فیلم مستند باید منشأ و زمینه شکلگیری واقعیت را به نمایش
بگذارد.
فیلمهاي مستند با در نظر گرفتن معیارهای مختلف دستهبندی
ميشوند .مستندها را ميتوان از طریق موضوع فیلم ،اهداف و دیدگاهها
و رویکردهایشــان دستهبندی کرد یا بر اساس شکل و ساختار و نوع
تجربهای که به مخاطب منتقل ميکنند ،در طبقات مختلف جای داد.
مستندهای صنعتی به طور معمول با در نظر گرفتن دو معیار موضوع
و رویکرد دستهبندی ميشوند .براساس ایندو معیار ،هفت دسته برای
مستند شناســایی شده است .دسته اول شامل مستندهای صنعتی
اســت که به منظور آموزش یا کارآموزی ســاخته ميشود .ب ه طور
معمول این مستندها به سفارش کارخانهجات یا مراکز آموزشی برای
ارتقای مهارت فنی کارکنان بنگاههای تولیدی یا مجتمعهای صنعتی
ساخته ميشوند .نحوه آموزش جوشکاری ،برقکشی ،لولهکشی ،تعمیر
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و نگهداری دستگاهها یا جوشکاری دو قطعه فلز یا هر فعالیت صنعتی
دیگر که توسط نیروی انسانی ماهر در کارگاهها انجام ميشود و الزم
است مهارت انجام آن ارتقا پیدا کند در چنین مستندهای صنعتی به
نمایش درميآید .مستندهای آموزشی مخاطبان خاص دارند .در این
نوع مســتند ضمن آگاهی فنی یا عملی در مورد چگونگی و ترتیب
انجــام کاری یا نحوه بهکارگیری انواع تجهیزات و ابزارها ،جنبهای از
یک فعالیت صنعتی به تصويــر درميآید و فیلم در نهایت چیزی را
بــه توان فنی و اجرایی کارکنان یک رشــته خاص از صنعت اضافه
ميکند .این نوع مستند صنعتی شناخت فنی -عملی کارکنان را در
انجام یک موضوع خاص فنی افزایش ميدهد .آشــنایی با طرز کار
دستگاهها و مکانیسم فنی آنها هم غیر از نشان دادن شیوه انجام یک
فعالیت صنعتی ،سوژه چنین مستندهایی است« .اصول پرواز و هدایت
هواپیما» ساخته گراهام تارپ ،یا «هواپیماها چگونه پرواز ميکنند»
دو مستند صنعتی است که شرکت صنعتی -نفتی شل آن را ساخته
است و نمونه ایرانی این گونه از مستندهای صنعتی« ،دنیای گسترده
جوش» ،ساخته فیما اماميو رضا دریانوش است.
دسته دوم از مستندهای صنعتی ،فیلمهایی است که برای پاسخ
به چند سوال نظری درباره یک موضوع اقتصادی یا صنعتی ساخته
ميشود .مستندهای پژوهشی یا تحقیقاتی به طور کلی فرضیهمحور
اســت و اثبات یا رد آن فرضیه ،در فیلم مستند دنبال ميشود .این
مستندها معموال فرضیاتی را که به نتایج عملی در عرصه اختراعات و
فناوری منجر ميشود بررسی ميکند .پژوهشهایی در حوزه چگونگی
دســتیابی به دقت فنی باال در تولید محصوالت صنعتی با مرغوبیت
بیشتر یا کارآیی بیشتر انجام شده است و معموال مستندسازانی که
ي خواهند ســاخت که در این
این پژوهشها را نمایش دهند ،فیلم 
دستهبندی جای ميگیرد .مستندسازان در این قالب به طور معمول
فیلمهایی ميســازند که پژوهش آزمایشــگاهی و میدانی در مورد
موضوعــات خاص صنعتی و نتایج عملی آن را به تصویر ميکشــد.
مستند «اختراع مرگبار :تیانتی» از جمله این مستندهاست.
شاید آشناترین قالب مســتندهای صنعتی دسته سوم یا همان
ي و صنعتی ميپردازد.
مستندهایی باشد که به معرفی یک فرآیند علم 
هدف این مســتندهای صنعتی ،آشنا کردن مخاطب با یک فرآیند
صنعتی مثال نحوه تولید یک محصول ،مراحل تولید یک ماده خاص ،یا
نحوه ساخت آن است .نمایش چگونگی ساختن المپ فوالد ،الستیک
خودرو ،آهن اسفنجی و نظایر آن در این دسته از مستندهای صنعتی
يگیرد.
جای م 
این گونه مســتندها بیشتر روی فعل و انفعاالت و یا روی خطوط
تولید متمرکز اســت و در آن توالی و ترتیب انجام کار دســتگاهها و
کارکنان فنی در مسیر خط تولید مشخص ميشود .از بین کارگردانان
ایرانی ،افرادی چون ابراهیم گلستان ،کامران شیردل و خسرو سینایی
به این گونه از مستند صنعتی توجه داشتهاند« .موج ،مرجان و خارا»
ســاخته ابراهیم گلستان و آلن پنداری در سال « ،1349گاز ،آتش و

«موج ،مرجان و خارا» ساخته ابراهیم گلستان و آلن پنداری در سال « ،1349گاز ،آتش و باد» ساختهشده در سال  1364و «طرح گناوه»
محصول سال  1366از کامران شیردل و «تا چراغی روشن شود» ساخته سال  1382توسط خسرو سینایی از جمله مستندهاي صنعتی
است که فرآیند علميو تولیدي یک محصول خاص را برای مخاطب روایت کرده است

باد» ساختهشده در سال  1364و «طرح گناوه» محصول سال 1366
از کامران شیردل و «تا چراغی روشن شود» ساخته سال  1382توسط
خسرو سینایی از جمله مستندهاي صنعتی است که فرآیند علميو
تولیدي یک محصول خاص را برای مخاطب روایت کرده است.
گونهای دیگر از مستندهای صنعتی ،مستندهایی است که صاحبان
صنایع از طریق حمایتهای مالی از ســینمای مستند برای کسب
تشخص فرهنگی تولید به آن توجه دارند .صاحبان صنایع با دعوت از
مستندسازان معروف و خالق ،برای پرداختن به وجه فرهنگی صنعت
از مستندســازی از نظر مالی حمایت و از این طریق به بالندگی هنر
يکنند.
کمکم 
در دسته دیگری از مستندهای صنعتی که آن را با نام مستندهای
تجریدی و شکلگرا ميشناسند ،مستندسازان با به نمایش گذاشتن
جنبههای اغواکننده صنعت صاحبان صنایع را به حمایت بیشــتر از
مستندســازی فرهنگی ترغیب ميکنند .مســتندهای تجریدی و
شکلگرا زیباییهای صنعت را به نمایش ميگذارد .در این مستندها
کارگردان با استفاده از تاثیرات زیباییشناسی هنر ،صنعت را تبدیل
به یک امر قابل تحســین ميکند .برخی معتقدند این شــیوه از کار
مستند درواقع تبلیغ زیرکانه و هنرمندانه برای ترغیب صاحبان صنعت
به ساخت فیلم مستند صنعتی است .مستند تحسینشده «شیشه»
ت هانســترا ساخته شده از جمله این
که در ســال  1995توسط بر 
مستندهاست.
گونهای دیگر از مســتندهای صنعتی صرفــا به ثبت تصویری
فعالیتهای صنعتی ميپردازنــد .در واقع در این گونه از فیلمهای
مستند ،مستندساز صرفا به تصویربرداری از تاسیسات و شکلگیری
صنعت در مرحله استقرار آن ميپردازد .این گونه مستندها معموال
ظهور ،فعالیت و زوال یک صنعت خاص را نشان ميدهند .فیلمهایی
چون «طرح چم» ،ساخته منوچهر انور ،جالل مقدم و منوچهر طیاب
در ســال « ،1343فوالد مبارکه» ســاخته کامران شیردل در سال
 1376و «کارخانه فراموششده» ساخته فرشاد فداییان که در سال
 1376ســاخته شــده ،از جمله آثار ایرانی است که در این گونه از
مستند صنعتی جای ميگیرد.
آخرین دســته از مســتندهای صنعتی ،فیلمهایی است که به
توضیح و تشریح نقش صنعت در تحول تمدن با توجه به ارتباط آن
با دیگر شاخههای علوم ميپردازد .در این گونه مستندها پای علوم
انسانی ،سیاست ،اقتصاد محیط زیست ،طبیعت و دیگر علوم به میان
ميآید .فیلم «آزادراه» ساخته محسن خانجهانی را ميتوان از منظر
پرداخت دقیق به یک موضوع اقتصادی با در نظر گرفتن مســائل
زیستمحیطی و سیاسی در این دســته جای داد .فیلم «آزادراه»
داستان ساخت آزادراه پرحاشیه تهران -شمال را روایت ميکند که
کلنگ آن در دوره ســازندگی خورده اما هنوز برای اســتفاده مردم
آماده نشده است.
اثرات زیســتمحیطی این آزادراه ،تاثیر آن بر زندگی اجتماعی
و اقتصادی مردم شــهرهای مجاور آزادراه و نگاه سیاسیون و تالش
دولتهای مختلف برای به پایان رساندن این پروژه از مسائلی است
که در این فیلم مســتند به آن پرداخته شــده است .فیلم مستند
«آزادراه» در سیوسومین جشنواره فیلم فجر ،نامزد دریافت سیمرغ
بلورین بهترین کارگردانی و پژوهش در بخش سینماحقیقت شناخته
شد .اين فیلم به دلیل پژوهش دقیق از سوی وزیر راه و شهرسازی
دولت یازدهم عباس آخوندی هم مورد تقدیر قرار گرفته است.

J Jجشنوارههای صنعتی
تاکنون سه دوره جشنواره برای داوری و نمایش فیلمهای مستند
صنعتی برگزار شده است .اولین دوره جشنواره فیلم و عکس فناوری
و صنعتی در ســال  1389برگزار شــد .در اولین دوره این جشنواره
ي برگزاری جشنواره جهاد
و براساس ســایت جشــنواره ،تنها حام 
دانشگاهی دانشگاه شــریف بود .دومین دوره این جشنواره در سال
 1390برگزار شد و بنگاههای اقتصادی چون شرکت ملی صنایع مس
ایران ،شرکت سهاميذوب آهن اصفهان ،مجتمع فوالد مبارکه ،ستاد
توسعه فناوری هوا ،فضا ،گروه مپنا ،سازمان گسترش و نوآوری صنایع
ایران ،سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران و وزارت صنعت،
معدن و تجارت به جمع حامیان جشنواره اضافه شده بودند .دوره سوم
جشنواره با یک فاصله چهارساله در سال  1394برگزار شد .براساس
اطالعات مندرج در ســایت جشنواره و برعکس دوره قبلی ،حامیان
جشنواره از نظر شــکل و تعداد متفاوت بودند .این بار دانشگاه هنر،
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ،جهاد دانشگاهی ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،و معاونت علمي،فناوری ریاســتجمهوری حامیان اصلی
برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی بودند.
J Jداستانهای واقعی
صبح است و روز کاری شروع شده .کارگرها کنار خطوط تولید
ایستادند و کار می کنند .حاال نوبت به شکل گرفتن محصول صنعتی
رسیده است .ورقه های فوالدی که دیروز قالب خورده بود امروز سر
هم می شود .کم کم محصولی متولد می شود که قرار است به خانه
های ما بیاید یا ســر بخورد زیر پای مــردم .لوازم خانگی ،خودرو یا
هرچیز دیگری .شاید هم داستان زندگی یک سنگ معدنی از روزی
که از دل کوه کنده شــده و حاال به سر منزل مقصود رسیده روایت
شــده است جایی که سنگ تبدیل به وسیله ای برای رفع نیاز بشر
شده است یا تحولی در تمدن بشری ایجاد کرده است.
مستندهای صنعتی داستان می گویند .داستان واقعی هرچه که
در نهایت و در چرخه صنعت تبدیل به آنچه می شــود که زندگی
صنعتی به آن نیاز دارد .زندگی که صرفه جویی در زمان حرف اول را
در آن می زند .مستندساز صنعتی سراغ جنبه های مختلف صنعت
و اثرگذاری آن بر تمدن بشری می رود .گاه عالوه بر ستایش توانایی
بشر در ساخت و استفاده از ماشین آالت و تجهیزات غول پیکر برای
هرچه ســاده تر کردن زندگی ،هشدارهایی از تصاویر فیلم مستند
صنعتی به ذهن بیننده متبادر می شود .هشدارهایی در این باره که
یافته های صنعتی چقدر دیگر ابعاد زندگی ،از جمله محیط زیست،
خانواده و  ...تحت تاثیر قرار می دهد .در ابتدایی ترین شکل مستند
صنعتی ،فیلم با قراردادن محصول روی نقاله کارخانه به پایان نزدیک
می شود .محصوالت صنعتی در یک وداع دسته جمعی ،کارخانه را
ترک می کنند .جایی که در آن ساخته شدند را پشت سر می گذارند
و به مرحله زندگی می رســند .آن ها سخت و سردند و به نظر می
رســد با تمام توان وارد گود می شوند تا زندگی را دستخوش تغییر
کنند .در شکل تکامل یافته مستند صنعتی ،اثرات محصول صنعتی
در زندگی بررســی می شود .بشر در حال حاضر بیش از هرچیز به
تحلیل آنچه محصول صنعتی بر سرش می آورد نیازمند است و این
رسالت مستند صنعتی است که حاال این نیاز بشر را مرتفع کند.
منبع« :گونهشناسی فیلم مستند صنعتی» ،احمد ضابطی جهرمی،
مجله «فارابی» ،سال 1385
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نگـاه
گفتوگو با محسن خانجهانی ،کارگردان مستندی که آینده آزادراه تهران شمال را تصویر کرد

آزادراه از دل تمام دولتها گذشته است
وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی همراه اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور در کارگاهی نزدیک به محوطه آزادراه تهران -شمال سوار خودروی
زینب کوهیار
ویژهشان ميشوند .خبرنگارها گوشهای از کارگاه دورتر از ماشین تجمع کردهاند
خبرنگار
اما دوربین به خودروی حامل وزیر و معاون اول نزدیک ميشود و صدایی
ميگوید« :یک لحظه آقای وزیر ،یک لحظه آقاي جهانگیری ».جهانگیری شیشه ماشین را پایین ميکشد و
خانجهانی خودش را معرفی ميکند .وزیر راه توضیح ميدهد که او کارگردان فیلميدرباره آزادراه تهران-
شمال است .خانجهانی فیلمش را به جهانگیری ميدهد و ميگوید شما وعده بزرگی دادید .شما قول دادید که
آزادراه را افتتاح ميکنید و جهانگیری شروع ميکند به توضیح اینکه قطعه  1آزادراه در بهار  96افتتاح ميشود
و وعده رئیسجمهور را تکرار ميکند .وعدهای که محسن خانجهانی ،مستندساز جوان سینما شبیه به آن را
در فیلم مستند « آزادراه» ،بارها بارها آورده و بررسی کرده است .فیلم « آزادراه» یکی از فیلمهای خانجهانی،
مستندسازی است که نگاهی ویژه به سوژههای اقتصادی دارد .مستند «شهر پولکی» این کارگردان در بخش ویژه
جهاد اقتصادی جشنواره بینالمللی سینماحقیقت به نمایش درآمده و مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفته است.
با این کارگردان جوان درباره مستند صنعتی و مستندسازی اقتصادی گفتوگو کردیم که در ادامه ميخوانید.
 Áفیلم اقتصادی و صنعتی شــاید تعبیر غریبی به نظر برســد اما
فیلمهایی مثل «شهر پولکی» و « آزادراه» که شما ساختید ميتواند به
تعریف عملیاتی این نوع مستند برای مخاطب به ما کمک کند .چهچیز
ميتواند باعث شود مستند سازان تمایل بیشتری به کار روی سوژههای
اقتصادی بهویژه صنعتی داشته باشند و از طرف دیگر مستند صنعتی چه
کمکی ميتواند به صنعت بکند؟ بهویژه صنعتی که در حال حاضر در رکود
است.

اگر صنعت از فیلم
حمایت کند و فیلم
گرههای صنعت
را بگشاید ،به طور
حتم هردو رشد
ميکنند و این
شاهبیت حرف من
است

در وهله اول جشنوارهها هستند که ميتوانند مستندسازان را تشویق به
ساخت فیلمهای موضوعی کنند .وقتی جشنواره ای برای فیلمهای مستند
صنعتی برگزار نشود نباید توقع داشت که موجی برای ساخت مستندهایی با
موضوع صنعت در کشور ایجاد شود .من فکر ميکردم جشنواره فیلم صنعتی
تنها یک دوره برگزار شده است اما بعد تحقیق کردم و دیدم این جشنواه دوره
دوميهم داشته است ،اما آنقدر بیسروصدا و با فاصله از دوره اول و کمرمق
که توجه خاصی را جلب نکرده اســت .در ســال  89اولین دوره از جشنواره
فیلمهای صنعتی برگزار شد و متولی آن جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی
شــریف بود اما در سال  94دوره دوم برگزار شده یعنی پنج سال فاصله بین
دوره اول و دوره دوم جشــنواره افتاده است .من از دوستانی که در دوره دوم
جشنواره فیلمهای صنعتی شرکت کرده بودند سوال پرسیدم و بیشتر معتقد
بودند که جشنواره کمرمق و معمولی برگزار شده است و اتفاق تازه و خاصی
در آن برای انگیزه دادن به فیلمسازان رخ نداده است .یادم است که جشنواره
فیلمهای ورزشی که ساخته شد ،هم مردم و هم مستندسازان از آن استقبال
ي کردند .ده سال و در ده دوره این جشنواره برگزار شد و مستندساز این
گرم 
وقت را داشت که بتواند به سوژههایش فکر کند و عمیق شود و برنامه بریزد
و فیلم بسازد.
Áمیزان اثرگذاری جشنوارهها و فیلمهای صنعتی چه زمانی بر صنعت
افزایشميیابد؟

تصور کنید اگر اتاق بازرگانی ایران و تهران از جشنواره فیلمهای صنعتی در
ایران حمایت کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بخش خصوصی ميتواند متولی
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چنین جشــنوارههایی باشد .اگر فیلم مستند صنعتی برای چهار صنعتگر
دغدغه شــود ،آنها بهراحتی ميتوانند جشنوارهای راه بیندازند که به کمک
صنعت ميآید .این انگیزه در سینماگران ایرانی وجود دارد و به طور قطع از
این جشنوارهها استقبال ميکنند .من خطاب به صنعتگران ميگویم ،شما
کسانی هستید که صنعت ایران را هدایت ميکنيد و ميتوانید برای ارتقای این
صنعت فرهنگسازی هم بکنید .ایجاد انگیزه در جوانان تنها وظیفه یک ارگان
و سازمان نیست .شاید یک نفر با خواندن مجله اتاق یا دیدن فیلمياز زندگی
صنعتگران یا صنایع انگیزه تولید پیدا کند و از این راه ،یک صنعتگر بزرگ
به صنعتگران بزرگ دنیا اضافه شود .وقتی صنعتگران پای کار نميآیند،
فیلمســاز باید برای کی و کجا فیلم بســازد؟ پولش را بایــد از کجا بیاورد؟
هنرمندان کارخانه چاپ پول ندارند .اتاق بازرگانی تهران در زمینه مســتند
صنعتی چهکار کرده اســت؟ اصال جلسهای برگزار کردند تا مستندسازان را
دعوت کنند و با آنها گفتوگو کنند؟ مستندسازان ميتوانند به صنعتگران
کمک کنند اما متولی برگزاری جشنوارهها و حامیان اصلی مستندسازان در
این راه باید خود صنعتگران و اتاقهای بازرگانی باشند.
 Áدر حال حاضر صنعت ایران با مشــکالت زیادی دست و پنجه نرم
ميکند .به نظر ميرسد هزینه کردن برای جشنوارهها در حالی که صنعت
در رکود است ،کار اضافه بر سازمان به نظر برسد.

چرا اتــاق تهران یک ورکشــاپ برای فیلمهای موبایلــی صنعتی راه
نمياندازد؟ این ورکشاپها هزینه زیادی ندارند .ميتوانند با یک مستندساز
صحبت کنند و بخواهند این ورکشــاپها را برگزار کند و بعد فیلمهایی را
که با محوریت صنعت اســت در تلویزیون نمایش دهند .بودجه میلیاردی
هم الزم نیســت .اینقدر جوانهای دانشجوی فعالی که حاضرند زمان برای
چنین جشنوارههایی بگذارند زیادند .چنین جشنوارهها و ورکشاپهایی با
صدمیلیون راه ميافتد و هزینه زیادی هم نميبرد .با چنین اقداماتی است که
جوی در فضای هنری در مورد فیلمهای صنعتی راه ميافتد .یک مستندساز
آزاد هرچقدر هم که به دلیل عالقه شخصی برود و فیلم صنعتی بسازد یک نفر
است اما در جشنوارهها صدها نفر فکر ميکنند و موجی در فضای هنری راه
ميافتد و همه عالقهمند و متوجه صنعت ميشوند .شاید این فیلمها بتوانند به
صنعتگران کمک کنند و به مدیران راهکارهایی برای برونرفت از مشکالت
صنعتی و اقتصادی نشان دهند .فیلمسازی در کنار صنعت رشد ميکند .اگر
صنعت از فیلم حمایت کند و فیلم گرههای صنعت را بگشاید ،به طور حتم
هردو رشد ميکنند و این شاهبیت حرف من است .من یک زمانی ميخواستم
فیلم بسازم و باید برای ساخت فیلمم وام ميگرفتم ،بعد که رفتم وام بگیرم
ســوژه «شهر پولکی» به ذهنم رســید و اینکه وام گرفتن و نظام بانکداری
اسالميو ب ه طور کلی بانکداری در ایران چقدر سوژه جذابی است .سالی هم
که فیلم را ساختم و در جشنوارهها نمایش دادیم سال جهاد اقتصادی بود و
اتفاقا این فیلم جایزه بهترین فیلم اقتصادی سال را گرفت .من برای فیلم «شهر
پولکی» مصاحبه اختصاصی با آقای نهاوندیان داشتم که در آن زمان ریاست
اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت .با ایشان درباره آدمهای مطرح و بزرگ
صنعت کشور صحبت کردیم .صنعتگرانی که بنگاههای بزرگ اقتصادی را
ميچرخانند و سالها زحمت کشیدند تا به این جایگاه در صنعت رسیدند.

خبر نمایش اختصاصی «آزادراه» برای وزیر راه در همه خبرگزاریها پخش
شد .وقتی فیلم تمام شد وزیر به من گفت هیچ حرف غیرواقعی نزدید و
تحقیق فیلمتان بینقص و بینظیر بود.

آقای نهاوندیان یک کتاب درباره زندگی صنعتگران ایرانی به من داد .زندگی
بسیاری از اینها فوقالعاده بود .جالب بود که از شرایط و موقعیتهای متفاوت
به جایگاه فعلیشان در صنعت رسیده بودند و فرآیندی که طی کرده بودند
جذاب بود .حاال سوال اینجاست که ما واقعا چند پرتره از صنعتگران ایرانی
ساختهایم و زندگی چند آدم صنعتی در ایران را در فیلمهایمان نشان دادهایم
و بررســی کردهایم؟ در حال حاضر خیلی از صنعتگران ما میلیاردها داد و
ستد ميکنند و اینکه صد میلیون بگذارند وسط تا یک پرتره از زندگیشان
ساخته شود برایشان مسئلهای نیست .اگر متولیان ساخت فیلم صنعتی ،بخش
خصوصی و آدمهای صنعتی نباشند مستندهای خوب صنعتی بیشتر ساخته
نخواهد شد .فیلم به بنگاهها کمک زیادی ميکند .شما میزان تبلیغی را که
برای بانک پاسارگاد بعد از حمایت مالیاش از فیلم «جدایی نادر از سیمین»
شد در نظر بگیريد .بازیگر در یک صحنه وارد بانک شد و در فیلم هم اشاره
کردند که سرمایهگذار بانک پاسارگاد است .این از هزاران میلیارد تومان پولی
که پاســارگاد باید به تلویزیون برای تبلیغ ميداد بیشتر اثر داشت« .جدایی
نادر از سیمین» در دنیا دیده شد و بانک پاسارگاد هم همینطور .حاال تصور
کنید اگر صنعتگران یا اتاقهای بازرگانی از فیلمسازان حمایت کنند ،چقدر
ميتواند در معرفیشان به اجتماع اثرگذار باشد .ضمن اینکه فیلمها در تاریخ
يشود.
ماندگار م 
Áشما مستندهای سیاسی هم ســاختهاید .فکر ميکنید ساختن
مستند صنعتی و اقتصادی سختتر است یا سیاسی؟

هرکدام مشکالت خاص خودشان را دارند .به نظر من ربطی به هم ندارند
و اصال نميتوان مقایسه کرد .در مستندهای سیاسی یک مجموعه مسائلی
مطرح اســت که باید نسبت به آن اشراف داشته باشید تا بتوانید آن را بازگو
کنید .فیلم صنعتی هم مشــکالت خاص خودش را دارد .یادم است یک بار
برای فیلمبرداری به کارگاهی رفته بودیم و صاحب کارگاه ميگفت از هرچیزی
که خواستید فیلم بگیرید اما از یک دستگاه مشخص در کارگاه فیلم نگیرید
من مستندساز اگر بخواهم
چون نميخواهیم تکنولوژی آن لو برود .هرچند ِ
آن دستگاه را هم ميگیرم و در فیلمم ميآورم .مستندساز باید جنگنده باشد.
مستندسازی جنگیدن است .در حين كار با بداخالقیهای خاصی مواجه
ميشــوید که مجبور به جنگیدن با آنها هســتید .کسی در ساخت مستند
«آزادراه» به من کمک نکرد .من سراغ وزارت راه و بنیاد مستضعفان رفتم اما
داخل ساختمان را هیچوقت ندیدم .هیچوقت پایم به سازمان محیط زیست
نرســید .هیچکدام از این ســازمانها یک خط به من کمک نکردند؛ نهتنها
حمایت مالی بلکه از نظر اسناد و اطالعات هم کمکی نکردند اما من آنقدر
ســماجت داشــتم که تحقیق کنم و فیلمم را طوری بسازم که مو الی درز
پژوهش آن نرود .فیلم اقتصادی و صنعتی و در کل هر نوع مستند انتقادی
ساختن سختیهای خاص خودش را دارد و اگر کسی نتواند با این سختیها
جلو برود که مستندساز نیست.
« Áآزادراه» سانسور نشد؟
«آزادراه» بدون هیچ سانسوری در تلویزیون پخش شده است .باید جسور
باشید و بدانید چه ميخواهید بسازید .وقتی پیگیر باشید ميتوانید کار کنید.
من همان زمان که برای «آزادراه» به سازمانها مراجعه ميکردم ميگفتند که
حمایت نميکنند و نميتوانند .من باید چه ميکردم؟ یا باید ميگذاشتم کنار
یا باید پیگیری ميکردم و ميساختم .وقتی پیگیر باشید ميتوانید گرهها را با
باز و مشکالت را حل کنید .رؤسا ميروند ولی فیلمها ماندگارند.
 Áخبری منتشر شده بود که وزیر راه فیلم شما را دیده است.
واکنش وزیر راه به فیلم شما چه بود؟

اسفند ماه سال گذشته بعد از ســاخت «آزادراه  »1به من زنگ زدند و
گفتند وزیر راه ميخواهند فیلم شــما را ببینند و با شما صحبت کنند .در

کسری از ثانیه اتفاق افتاد .من آن زمان به ذهنم خطور نميکرد که چند لحظه
بعد صدای وزیر راه را بشنوم که از «آزادراه» تعریف ميکرد و ميگفت همه
دیدند و من هم دوست دارم ببینم .من به ایشان گفتم ميدانم که برای شما
کاری ندارد که با یک تماس کوچک با دفتر وزیر ارشاد این فیلم را ببینید اما به
سینما احترام بگذارید و فیلم را در سالن سینما تماشا کنید .یکی از سالنهای
سینمای کوروش را برای وزیر گرفتم و همراه من و محافظشان فیلم را تماشا
کرد .خبر نمایش اختصاصــی «آزادراه» برای وزیر راه در همه خبرگزاریها
پخش شد .وقتی فیلم تمام شد وزیر به من گفت هیچ حرف غیرواقعی نزدید و
تحقیق فیلمتان بینقص و بینظیر بود .این فیلم بدون حمایت مالی وزارت راه
ساخته شده بود اما از وزیر خواستم در مورد بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر
در زمان اکران فیلم به ما کمک کنند و این کار هم کردند .البته برای ساخت
«آزادراه  »2به ایشان نامه زدند که کمک کنند اما هنوز هیچ جوابی ندادهاند در
حالی که چهار ماه گذشته است .به هرحال من کارم را ميکنم.
Áبخشی از فیلمهای منتشرنشدهای که از آرشیوتان به ما نشان دادید،
کمینی بود که برای وزیر راه و معاون اول رئیسجمهور گذاشته بودید .در
آن بخش از فیلم وزیر راه شما را به آقای جهانگیری معرفی کرد و گفت که
درباره «آزادراه» در دولتهای گذشته فیلم ساختهاید .قصد دارید ساخت
«آزادراه» را ادامه دهید و فکر ميکنید اینبار حمایت شوید؟

ي دولتها ميگذرد.
در جایی از فیلم گفته شده که «آزادراه» از دل تمام 
هاشمی ،خاتمی ،احمدینژاد و حاال روحانی و اگر آقای روحانی به وعدهاش
عمل کند که موفق شده و اگر نکند آنها هم باختهاند و این باخت در تاریخ ثبت
ميشود .آیا ميدانند که وعده بزرگی دادهاند؟ یا این دولت با افتخار «آزادراه
 »2را پخش ميکند چون به وعده اش عمل کرده و یا زیر سوال ميرود چون
نتوانسته به وعدهاش عمل کند و مثل دولتهای دیگر وعده واهی داده است
و آزادراه تهران ـ شمال مثل هزاران پروژه دیگر نیمهکار مانده است .البته بهتر
است در حال حاضر در مورد کارنامه این دولت صحبت نکنیم چون هنوز دوره
کار آن تمام نشده است .دولتها باید بدانند مستندسازی هست که مو را از
ماست بیرون ميکشد .من در حال حاضر مشغول ساخت «آزادراه  »2هستم
و معتقدم هنوز خیلی چیزها هست که گفته نشده و خیلی اقدامات بوده که
باید انجام ميشده اما نشده است« .آزادراه  »2از ابراز ندامت اکبر ترکان شروع
ميشود .ابراز ندامت از اینکه پروژه آزادراه را به بنیاد مستضعفان واگذار کرده
است« .آزادراه  »2برعکس «آزادراه  »1با تیتراژ شروع ميشود .تیتراژی که در
آن جهانگیری وعده ميدهد که آزادراه را باز ميکند.

شاید یک نفر با
خواندن مجله اتاق
یا دیدن فیلمياز
زندگی صنعتگران
یا صنایع انگیزه
تولیدپیداکند
و از این راه ،یک
صنعتگر بزرگ به
صنعتگران بزرگ
دنیا اضافه شود
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نگـاه
چرا جشنواره فیلمهای صنعتی پایدار نیست؟

کدام صنعت؟ کدام مستند صنعتی؟

رهبر قنبری
مستندساز

شایدبخش
خصوصی
بخواهد خودش
را تبلیغ کند و به
مستندساز آزادی
عمل و فراغ بال
برای پرداختن به
سوژههای متعدد
صنعتی را بدهد اما
سوال اینجاست
که این بخش
خصوصی،مسلط
بر چند درصد از
صنایع بزرگ ایران
است؟
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برای تحلیل و بررسی دقیق جایگاه مستند صنعتی در فضای هنری
و اقتصادی کشــور باید در ابتدای امر مبانی را بررســی کرد و به یک
مقیاس درست رسید .باید فیلم صنعتی را تعریف کرد و بعد بررسی
کرد که چه جایگاهی در فضای فعلی ایران دارد و در صورتی که جایگاه
آن اثرگذار نبود به چرایی این اثر نداشتن پرداخت .فیلم صنعتی یعنی
ي که با موضوع و محوریت صنعت تهیه ميشود تابعی از عوامل
فیلم 
مختلف از جمله شرایط و وضعیت خود صنعت است.
اگر ميخواهیم به این بپردازیم که چرا فیلم مستند صنعتی داریم
یا نداریم باید اول شرایط صنعت را بررسی کنیم و به سواالت مختلفی
پاسخ دهیم .آیا در کشوری زندگی ميکنیم که صنعتی شده است؟
بخشهای ایجادشده تحت عنوان بنگاههای صنعتی در ایران به چه
شیوهای اداره ميشوند و آیا فیلم مستند صنعتی ميتواند در راستای
اهداف و کمک به ارتقای یک بنگاه صنعتی در ایران تعریف شــود؟
ارزیابی صحیح از جنبههای مختلف صنعت و پاسخ دقیق به سواالتی
از این دست ميتواند جایگاه فیلم مستند صنعتی را در فضای اقتصادی
و هنری فعلی کشور برای ما روشن کند.
کشور ما ميتوانست یک کشور نیمهصنعتی و نيمهکشاورزی باشد.
ایران دشــتهای پرفراز و فرود و کوههای برافراشته دارد .طبیعت بکر
ایران شــامل جلگههای وسیعی اســت که حاصلخیزترین خاکها را
برای کشــاورزی دارد .به همان میزان که امکان کشــتهای وسیع در
جلگههای حاصلخیز را داریم ،امکان ایجاد صنایع بزرگ در دشتهای
بزرگ و لمیزرع مرکزی برایمان وجود دارد .همانطور که در آذربایجان
و کردستان و خراســان و لرستان فرصت کشاورزی داریم ،در اصفهان
و کرمان و سیستان و بلوچســتان و هرمزگان ،فرصت داریم صنایع را
گسترش دهیم .دستکم اعتقاد من این است که ما ميتوانستیم با توجه
به جغرافیایی که داریم یک کشور نیمهصنعتی و نیمهکشاورزی باشیم.
در وهله دوم باید بررســی کرد و به این ســوال پاسخ داد که ما
چقدر از قابلیتهای صنعتی شدن یا کشاورزی شدن ،یا نیمهصنعتی
و نیمهکشاورزی شــدن در کشور استفاده کردیم و به واقع ما از این
زاویه چه کشوری هستیم؟ چقدر فرصتهای موجود را در نظر گرفته
و برای بهرهبرداری از آن ســرمایهگذاری کردیم؟ چند بنگا ه صنعتی
اثرگذار و بزرگ در کشور داریم و هرکدام در چه حوزهای کار ميکنند؟
چند دانشگاه استاندارد و پیشرفته برای شکلدهی به فضای علمي،
صنعتی کشور داریم و چه میزان دانشآموخته صنعت و نیروی انسانی
برای صنعت کشور تربیت ميکنیم؟ به واقع چه آیندهای برای صنعت
متصوریم و در برنامههای توسعهای صنعت چه جایگاهی دارد؟
اگر وضعیت صنایع در کشور را بهدقت بررسی کنید خواهید دید
که صنایع ما معلق اســت .صنایع ایران بین دولتی بودن و خصوصی
بودن بهشدت معلق و پادرهواست .بخشهایی از صنایع ما به طور کلی
دولتی اســت و بخشهایی از صنعت به شبهدولتیها یا خصولتیها
واگذار شده اســت .صنایع مس در ایران اتکای زیادی به دولت دارد.
صنایع نفت به طور کامل دســت دولت اســت .صنایع پایهای مثل
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ذوبآهن و ...متعلق به شبهدولتیها و خصولتیهاست.
دولت بعد از تســلط بر هر بنگاه اقتصادی ،ســاختارها را به نفع
خودش تغییر ميدهد و شیوه مدیریتی خودش را دنبال ميکند .اداره
بنگاههای اقتصادی با مدیریت دولتی ضروریاتی دارد که هزینه کردن
برای ســاخت فیلم مستند صنعتی در این ضروریات قرار نميگیرد.
دولتها برای شناساندن صنعت به مردم نیازی به تبلیغات نميبینند.
دولت با مقیاس و معیار خودش نیروهایش را استخدام ميکند ،تولید
ميکند ،و هرچه بخواهد صادر ميکند .با توجه به این شــیوه اداره
صنعت در کشور ،فکر ميکنم پاسخ اینکه چرا فیلم مستند صنعتی
ساخته نميشود و یا اینکه چه جایگاهی در فضای صنعتی دارد روشن
است.
در ایرانی که بیشــتر صنایع وابســته به دولت است باید پرسید
کــدام صنعت و چه فیلم صنعتیاي؟ برخی از صنایع ما مثل صنایع
اتومبیلسازی وارداتی است .بخشی دیگر از صنایع ما کوچک است و
ي از صنعت را اشغال ميکند .صنایع دولتی هم که نیازی به
فضای کم 
گسترش و تبلیغ خودشان نميبینند و نظامات و ساختارهای خودشان
را دنبال ميکنند .طبیعی اســت که هیچیــک از این صنایع ،یعنی
وارداتیها ،دولتیها و کوچکها به دنبال مستندسازی نیستند .دولت
چرا باید پول بدهد تا فیلم انتقادی یا مستند از ذوبآهن ساخته شود؟
مسئلهای که جسته و گریخته در حوزه فیلم مستند صنعتی به
آن پرداخته شده است ،برگزاری جشنواره برای این فیلمها برای ایجاد
انگیزه بیشتر در فیلمسازان است .در دوره سازندگی اولین جشنواره
فیلمهای صنعتی برگزار شــد .در آن سالهای بعد از جنگ ،شعارها
بیشتر معطوف به خودکفایی ملی در صنایع ،گسترش ابداعات و بها
دادن به ابتکارات بود .من آنونس یک دوره از سه دوره جشنواره فیلم
صنعتی را ساختم .حرکت لنز ماکرو روی تعدادی چرخدنده که روغن
از آن ميپاشید و بعد صدایی عنوان جشنواره را اعالم ميکرد و نوید
خودکفایی در صنعت و رونق اقتصادی را ميداد .به یاد دارم که در آن
دوره فیلمهای خوبی هم در جشنواره به نمایش درآمد و مستندسازان
از ساخت فیلمهای مستند صنعتی استقبال کرده بودند اما جشنواره
فیلمهای صنعتی بعد از گذشت چند دهه کمجان و رمق است و به
هیچجایی نرسیده است.
ما در ایران صنعت مقاوم ملی نداریم که امیدوار باشــیم در کنار
آن فیلمهای صنعتی هم در کشــور مورد اســتقبال قــرار بگیرد یا
جشنوارههای صنعتی در آن رشد کند .شاید بخش خصوصی بخواهد
خــودش را تبلیغ کند و به مستندســاز آزادی عمل و فراغ بال برای
پرداختن به سوژههای متعدد صنعتی را بدهد اما سوال اینجاست که
این بخش خصوصی ،مسلط بر چند درصد از صنایع بزرگ ایران است؟
با توجه به این مسائل است که باید گفت جشنواره فیلم صنعتی در
ایران به معنی واقعی کلمه و با اثرگذاری بر مستندسازان ،منتقدان و
بنگاههای اقتصادی و صنعتی شکل نخواهد گرفت و اگر هم بگیرد،
پایدار نخواهد بود.

دست به دست شدن سینما از دولت به مردم

راهکارهایی برای ورود بخش خصوصی به سینما و بسترهایی که باید برای این کار فراهم شود...
سالهای اخیر درباره
خصوصیسازی در
حوزههای مختلف زیاد
خواندهایم و شنیدهایم .به
نسبت گذشته اقدامات
سودمندی هم صورت
گرفته اما این وسط سر
حوزه فرهنگ تقریبا
بیکاله مانده است .تنها
اثری که از بخش خصوصی
در حوزه فرهنگ و
بهخصوصسینمامیبینیم
گرفتن اسپانسر برای
فیلمهاست و اینکه یکیدو
بانک خصوصی به صورت
خیلی جدی سرمایهگذاری
در تولید فیلمها را دنبال
میکنند .در این گزارش
سعی کردهایم موانع حضور
بخش خصوصی در سینما
و مسیرهایی را که بخش
خصوصی باید در این حوزه
طی کند مرور کنیم.

14،200،000

گیشـه

میلیون نفر مجموع تعداد
تماشاگران سینمای ایران در
سال 93

پول از تو ،کار از من

چرا و چطور باید از بخش خصوصی در صنعت سینمای کشورمان استفاده کنیم؟
در دنیا کشوری را پیدا نمیکنید که صاحب صنعت سینما
صوفیا نصرالهی
شــده باشد ولی به بخش خصوصی بیتوجهی کند .هالیوود
و بالیوود که به عنوان بزرگترین صاحبان ســینمای جهان
خبرنگار
خودشان شبیه یک کشور استقاللیافته هستند ،آنقدر در
طول سالها بزرگ و تاثیرگذار شدهاند که دولتها از آنها خطمشی میگیرند نه برعکس .اما در
کشورهای کوچکتری هم که سینما در سالهای اخیر پیشرفت بسزایی داشته و نمونهاش در
قاره خودمان کشور کره جنوبی است ،پیشرفت صنعت سینما با حضور بخش خصوصی در آن
رابطه تنگاتنگی داشته است( .همین سینمای کره جنوبی که فعال هم در نمایشهای داخلی
موفق است و هم در جشنوارههای خارجی ،در اوایل دهه  80میالدی هنوز تحت سانسور شدید
دولتی و قوانین دستوپاگیر اکران محدود ،تا مرز نابودی پیش میرفت ).در ایران تازه چند سال
است که به اهمیت بخش خصوصی پی برده شده .هرچند تمام ساز و کار نظام سینمایی ایران
از ابتدای پروانه ساخت تا اکران و حتی بعد از آن هنوز کامال دولتی است.
رئیس گروه شاخصهای نظام اداری کشور و تنظیم سالنامه مرکز آمار ایران سال  94اعالم
کرد که مجموع تعداد تماشاگران سینمای ایران در سال  ،1393چهارده میلیون و  200هزار نفر
بوده است .چنین آماری به این معنا است که هر ایرانی به طور میانگین تقریباً هر پنج سال یک
بار به سینما میرود .آمار ترسناکی است که بخش کوچکی از آن به کیفیت فیلمها برمیگردد
و بخش مهمتر سیاســتگذاریها در حوزه سینماست .انحصاری کردن سینما بهخصوص در
حوزه پخش حتی بیشــتر از حوزه ساخت به کم شدن تعداد مخاطبان منجر میشود .با این
حال هنوز هم به دالیل گوناگون در مقابل خصوصی شدن سینما مقاومت زیادی وجود دارد
که یکیدوتا از آنها منطقی است .آنهایی که برای بودجه فیلمهایشان سراغ دولت و وام فارابی
میروند خیلی هم خواسته غریبی ندارند چون هنوز بخش خصوصی هم آداب سرمایهگذاری در
سینما را فرانگرفته .از طرف دیگر فیلمهای بخش خصوصی موقع گرفتن پروانه نمایش بیپشت
و پناهتر از بقیه آثار سینمایی است .این عدم امنیت در مورد بخشهای خصوصی حتی در موارد
فرعیتر هم دیده میشود که طبعا سرمایهگذاران را نگران میکند .همین ماه گذشته شاهد
یک نمونه بارز این اتفاق بودیم .جشــن حافظ (دنیای تصویر) که توسط یک مجله سینمایی
خصوصی شانزده سال است با گرفتن اسپانسرهای تجاری برگزار میشود و هیچ بودجه دولتی

هم دریافت نمیکند ،برای برگزاری دچار دردسرهای زیادی شد .درنهایت هم وقتی باالخره با
یکبار به تعویق افتادن تاریخ موفق شدند در تاالر وحدت مراسم را برگزار کنند تا به برترینهای
سینما و تلویزیون جایزه بدهند ،مورد حمله تند برخی گروهها و رسانهها قرار گرفتند .پس اولین
قدم بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی در سینماست .این بسترسازی هم انجام نمیشود
مگر اینکه یک تامین امنیت حداقل برای سرمایه بخش خصوصی وجود داشته باشد .اگر قرار
است فیلمها پروانه ساخت بگیرند باید در همین مرحله آنقدر دقیق عمل شود که دیگر نیازی
به شورای پروانه نمایش نباشد .پروانه ساخت که صادر شد سرمایهگذار خیالش راحت باشد که
فیلمش باالخره اکران خواهد شد .تازه در مرحله اکران هم باید بخش خصوصی تقویت شود.
پخشکننده خصوصی با سرمایهگذار و تهیهکننده و عوامل فیلم در ارتباط باشد تا کارشناسی
کنند اصال فیلم در چه نقاطی به چه میزانی مخاطب خواهد داشت یا چقدر باید صرف تبلیغاتش
شود تا بازگشت سرمایه داشته باشیم .همه این نکات تا اینجا بارش روی دوش سیاستگذاران
بود .به خود بخش خصوصی که برسیم متوجه میشویم که هنوز آموزشهای زیادی الزم است
تا آنها هم بتوانند سکان کارها را به دست بگیرند .به چند نکته اساسی میشود اشاره کرد:
طبیعتا ســرمایهگذار بخش خصوصی دنبال بازگشت ســرمایهاش است .قرار نیست کار
عامالمنفعه انجام بدهد .اینجا مهمترین نقش را فیلمنامه بازی میکند و مشاورانی که بدانند
در وضعیت کنونی این قصه چقدر برد و تاثیر خواهد داشت .اینکه سرمایهگذار بخش خصوصی
بدون مطالعه و مشاوره سرمایهاش را در فیلمهایی هدر بدهد که نه تاثیری روی هنر سینما دارند
و نه روی گیشه ،ناخودآگاه باعث دلسرد شدن بقیه سرمایهگذاران هم میشود.
هدفتان را مشخص کنید .میخواهید در ساخت فیلمی مشارکت داشته باشید که در تاریخ
سینما ماندگار شود یا اثری که گیشهها را فتح کند یا فیلمی که راهش را در جشنوارههای
خارجــی باز کند .همهاش با هم بهندرت اتفاق میافتد مگر اینکه فیلمنامه و کارگردان هردو
درجهیک باشند .در غیر اینصورت اولویتهایتان را مشخص کنید و براساس آن برنامهتان را
پیش ببرید.
بخش خصوصی باید متوجه این امر باشــد که سرمایهگذاری به معنای صاحب جان و
مال عوامل و فیلمنامه شدن نیست .مشکل خیلی از کارگردانان ایرانی با تهیهکنندگان
و سرمایهگذاران دخالتهای بیاندازه آنها در کار فیلمساز است .گاهی حتی در مرحله انتخاب
بازیگر هم اعمال نفوذ میکنند .سرمایهگذار فقط در مرحله انتخاب فیلمنامه حق
دخالت دارد .بعد از اینکه شراکت در فیلم را پذیرفت موظف است دست کارگردان
را تــا جایی که قرارداد ذکر کرده باز بگذارد .در مقابل فیلمســاز هم باید طبق
هزینههای برآوردشده فیلم را جمع کند .دخالت سرمایهگذار خصوصی در انتخاب
عوامل جلو یا پشت دوربین یا اظهارنظر در مورد کارگردانی از اساس غلط است.
درنتیجه بهتر اســت یک قدم عقبتر در انتخاب کارگردان دقت الزم را به خرج
دهند.
سرمایهگذار بخش خصوصی یک فیلم سینمایی را نباید به چشم یک آگهی
بازرگانی ببیند .قرار نیست در یک فیلم نوددقیقهای محصول شما تبلیغ شود
یا دائم جلوی دید مخاطب باشد که اگر این اتفاق بیفتد اصال راه را خطا رفتهاید
و به تاثیری که مدنظرتان اســت نمیرسید .فارغ از اینکه اسم بخش خصوصی
حمایتکننده در تیتراژ یا روی عکسها و پوســترهای تبلیغاتی فیلم میتواند
بیاید نمونههای ســرمایهگذاری خصوصی را هم داریم که در حقیقت بودجهای
که در سینما خرج میکنند یکجور بودجه کمکی برای مسائل فرهنگی است.
معموال کمپانیها و شرکتهای بزرگ بودجههایی برای کارهای عامالمنفعه کنار
میگذارند .مقوله فرهنگ هم میتواند از این بودجهها تغذیه کند.
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اسپانسر شدن تنها فرصت بخش خصوصی برای حضور در سینما نیست .یکی از بزرگترین
مشکالت سینمای ایران در حال حاضر کمبود سالنهای مجهز است .میشود برای بخش خصوصی
تسهیالت فوقالعادهای در نظر گرفت که عالقهاش به ساخت سالنهای سینما بیشتر شود.

بخش خصوصی میتواند در سینما فعالیت کند و چرخه اقتصاد سینما را رونق ببخشد
که خودش از منابع و گردش مالی سالم تغذیه کند .طبیعتا دولت هم باید به راهکارهایی
مثل کم کردن یا بخشودگی مالیات برای شرکتهای خصوصی که حاضر به سرمایهگذاری در
صنعت سینما هستند ،بیندیشد تا انگیزه حضور در فعالیتهای فرهنگی و سینما بیشتر شود.
نکته آخر اینکه پروسه به سود رسیدن یک محصول فرهنگی مانند فیلم بیشتر از محصوالت
غذایی و پوشاک و اجناسی است که در بازار مصرفکننده دارند .بخش خصوصی باید در سینما
صبر کردن را هم بیاموزد.

5

J Jدو نمون ه بامزه حضور اسپانسر در سینمای ایران
فیلم «مهمان مامان» داریوش مهرجویی را یادتان هست؟ یک اثر سرخوشانه دوستداشتنی
درباره خانواده فقیری که سرزده برایشان مهمان میآید و حاال مادر خانواده دستپاچه است
که چطور جلوی مهمانها آبروداری کند .درنتیجه همه همسایهها دست به دست هم میدهند
تا برای تازهعروس و داماد مهمان ســفره درخوری بیندازند .وسط یکی از سکانسها که همه
مشــغول آشپزی کردناند پسر کوچکتر خانواده سس مایونز را به شیوه تبلیغات تلویزیونی
جلوی دوربین میگیرد و حتی اسمش را هم میگوید .اوایل دهه  80است و هنوز مخاطب به
حضور اسپانسر در فیلمهای سینمایی عادت نکرده درنتیجه خیلی از تماشاگران حتی متوجه
هم نمیشوند که این یک آگهی آگاهانه برای اسپانسر است .نکته بعدی البته به هوش و ظرافت
کارگردان برمیگردد که از پسربچه بامزه فیلم برای این کار استفاده کرده .اینکه پسربچه بخواهد
ادای آگهیاي را که در تلویزیون دیده دربیاورد برایمان خیلی طبیعی و باورپذیر است .درنتیجه
اصال توی ذوق نمیزند و فیلمساز و اسپانسر و تماشاگر همه به مقصودشان رسیدهاند.
اینیکی جزو بدترین نمونههای حضور اسپانسر است .فیلم «من سالوادور نیستم» منوچهر
هادی با فروش حیرتانگیزی نزدیک به  16میلیارد تومان اصال یک آگهی بازرگانی طوالنی
است که برایش خط قصه هم نوشته شده .فروش خوب فیلم به هیچ وجه موید حضور درست
اسپانسر نیست .آژانس مسافرتی که به نظر میرسد بیشتر هزینه فیلم را تقبل کرده آنقدر در پی
آمدن نامش در جایجای فیلم بوده که عمال فیلمنامه تبدیل به قصه این آژانس شده است .اینکه
اصال چرا باید برای ساخت این فیلم به برزیل رفت که مانور کارگردان به خاطر مسائل پوششی
حتی در نشان دادن نماهای خارجی هم به حداقل برسد ،سؤال اساسی فیلم است که احتماال
جوابش را نه از فیلمنامهنویس و کارگردان که بیشــتر باید از اسپانسر گرفت .یکی از برندهای
خوراکی هم در فیلم حضور پررنگش را به رخ میکشد .ضعفهای بزرگ یکی از پرفروشترین
فیلمهای تاریخ سینمای ایران به چه کسی برمیگردد؟ عوامل فیلم ،اسپانسرها یا تهیهکننده؟
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J Jبخش خصوصی یعنی تهیهکننده
تا اینجا بیشتر درباره اسپانسرها و ســرمایهگذاران حرف زدیم .یعنی شرکتهایی خارج
از حوزه ســینما که بیایند و سرمایهشــان را داخل سینما صرف کنند و سود
مالیشــان را هم از چرخه درست فرهنگی دریافت کنند اما مهمترین حضور
بخش خصوصی در سینما به تهیهکننده برمیگردد .تهیهکنند ه مدتهاست در
سینمای ایران تبدیل به یک نام تزیینی شده .کارتی برای گرفتن مجوز و بعد هم
دادن پول برای ســاخت فیلم .به همین دلیل است که خیلی از کارگردانان بعد
از ساخت چند فیلم خودشان اقدام به گرفتن کارت تهیهکنندگی میکنند تا به
قول خودشان دیگر منت تهیهکنندهها را نکشند و نگران زمانبندی فیلمشان و
روزهای فیلمبرداری و خرج و مخارج هم نباشند و به همین دلیل هم بسیاری
از فیلمهای سینمای ایران که پتانسیلهای زیادی هم دارند شکست میخورند.
بخش خصوصی باید تهیهکننده حرفهای تربیت کند .تهیهکنندهای که بلد باشد
سرمایه اولیهاش را در سینما بگذارد و بعد از چرخه اکران و تقاضای مخاطبان
سودی کند که در فیلم بعدی بتواند خرجش کند .تهیهکننده بخش خصوصی
قدر مخاطب را میداند چون تماشــاگر قرار است پولی را که هزینه کرده به او
برگرداند .تهیهکننده بخش خصوصی باید آشنا به سینما و اقتصاد و اوضاع روز
باشد .هرچه تعداد تهیهکنندگان واقعا خصوصی سینمای ایران بیشتر شود چرخه
صنعتی آن بهتر کار خواهد کرد.

J Jبخش خصوصی و زیر ساختها
اسپانسر شدن تنها فرصت بخش خصوصی برای حضور در سینما نیست .یکی از بزرگترین
مشــکالت سینمای ایران در حال حاضر کمبود سالنهای مجهز است .سالنهای سینما در
شهرستانها که یکییکی در حال تعطیلی هستند .در تهران هم بهجز پردیسها و یکیدوتا
ســینمای دیگر وضعیت بقیه سالنها خیلی درخشان نیست .یکی از مهمترین دالیل اکران
نشدن فیلمهای خارجی در سینماها همین کمبود سالن است .نمایش فیلمهای روز دنیا در
یکیدو سینما تک مورد استقبال فوقالعاده مردم قرار گرفت .چرا نمیشود اکرانش را گستردهتر
کرد؟ چون همه نگران آسیب خوردن سینمای داخلی هستند که همین فرصتهای اکران
کوتاهمدت هم از فیلمهای روی پرده گرفته شــود .نگرانی بیموردی هم نیست چون سینما
به اندازه کافی نداریم .اما از طرف دیگر هیچ سرمایهگذار بخش خصوصی هم پیدا نمیشود
که پولش را صرف ســاخت سینما کند .چرا؟ چون پروســه به سود رسیدنش طوالنیتر از
کارهای دیگر اســت و میل همه به پول درآوردن در سریعترین زمان ممکن است .میشود
برای بخش خصوصی تسهیالت فوقالعادهای در نظر گرفت که عالقهاش به ساخت سالنهای
سینما بیشتر شود .از طرف دیگر بعد از ساخت سالن هم باید مالکیت و مدیریت آن با خود
بخش خصوصی باشد تا با مدیریت اقتصادی خودشان به سود برسند .چرخه درست سینما
اینطوری شکل میگیرد :در سالنهایی با مدیریت بخش خصوصی فیلمهایی اکران شوند که
با سرمایه بخش خصوصی ساخته شدهاند .این آثار طبعا هم به کار تماشاگر میآیند و هم در
حالت بهتر فیلمهای خوبی میشوند که تاریخ سینمای ایران را رقم بزنند .راستی یک نگاهی
هم به موفقیتهای ایران در جشنوارههای بینالمللی بیندازید و ببینید چند تا از فیلمهایی
که جوایز خارجی گرفتهاند توسط دولت یا نهادهای دولتی تولید شدهاند و چند درصد از آنها
متعلق به بخش خصوصی است؟
J Jموخره
حضور بخش خصوصی در سینمای ایران ضروری است .یک امر واجب که باید فورا زمینههای آن
فراهم شود .اما از سوی دیگر فقط سرمایهگذاران بخش خصوصی نیستند که باید پا پیش بگذارند.
قبل از آن دولت ،وزارت فرهنگ و ارشاد و همه نهادهای مرتبط باید بپذیرند که اگر قرار است در این
چرخه حضور داشته باشند (به دلیل قوانین کشور) فقط و فقط وظيفه نظارتی روی دوششان قرار
میگیرد .این نقش نظارتی هم باید شفاف و روشن باشد تا سرمایه بخش خصوصی به خطر نیفتد.
نمیشود دو شورا که هردو زیر نظر ارشاد هستند یکی پروانه ساخت بدهد و آنیکی بعد از ساخته
شدن از دادن پروانه نمایش دریغ کند .اینجا دیگر از میلیاردها تومان پول دولت خبری نیست که
سوخت و سوزش حداقل تا مدتهای طوالنی آسیبی به جایی نرساند .اینجا بازار است .برای ادامه
حیاتش باید سود داشته باشد .و بازار اصیلترین و درستترین چرخه اقتصادی است ،مبنی بر عرضه
و تقاضا ،و احترام به مخاطب سینما و سینماگران.

نمونه درست استفاده از سرمایهگذار خصوصی
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خالقان اولین فیلم سینما در هالیوود
درباره یکی از مهمترین کمپانیهای فیلمسازی جهان

سال 1919کمپانی
پارامونت صاحب
 135سالن نمایش
در جنوب کشور بود.
و باعث میشد همه
تهیهکنندههادلشان
بخواهد پارامونت
پخشکننده
فیلمشانباشدچون
بیشترینتعداد
سالنها را در اختیار
داشت و خیالشان از
پخشگستردهفیلم
راحت میشد .آنها
در صنعت سینما با
برنامهریزی در تولید
و پخش و نمایش یک
انقالب بزرگ ایجاد
کردند
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این شــماره به جای یک آدم پولساز صنعت سینما میخواهیم
سراغ یک کمپانی بزرگ پولساز برویم .کمپانیاي که آدولف زوکر،
جسی لسکی و ویلیام وادزورث هادکینسون با هم بنیان گذاشتند:
کمپانی ساخت و پخش فیلم پارامونت.
قبل از اینکه به تاریخچه کمپانی بپردازیم زندگی سه موسساش
را مرور کوتاهی میکنیم:
جسی لوئیس لسکی متولد سپتامبر  1880در سانفرانسیسکو
یکی از تهیهکنندگان پیشگام صنعت سینما بود .قبل از اینکه وارد
کار ســرگرمی بشــود کارهای خردهریز زیادی انجام داده بود .کار
نمایش را با اجرای واریته شــروع کرد و از این مســیر وارد صنعت
سینما شــد .در سال  1911لسکی در کار نمایش آنقدر پیشرفت
کرده بود که تهیهکننده دو نمایش موزیکال در برادوی شد .از همین
جا آشــناییاش با سیسیل ب .دمیل شروع شد ،قبل از اینکه هردو
نفرشان سال  1913وارد سینما شوند .بالنش ،خواهر لسکی ،سال
 1913با ساموئل گلدوین ،چهره کلیدی کمپانی متروگلدوینمایر،
ازدواج کرد .لســکی ،گلدوین ،دمیل و اســکار آپفل با هم یک تیم
تشکیل دادند و شرکت نمایشی -سینمایی جسی لسکی را تاسیس
کردنــد .آنها با بودجه محدود انبــاری در لسآنجلس اجاره کردند
و اولین فیلم ســینمایی هالیوود را ساختند .فیلمی به اسم «مرد
زننما» کــه دمیل کارگردانیاش کرد .آن انبار که امروز به نام انبار
لســکی -دمیل مشهور شده تبدیل به موزهای شده که میراثهای
اولیه هالیوود در آن به نمایش درمیآید .ســال  1916کمپانی آنها
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با شرکت آدولف زوکر ادغام شــد .آدولف زوکر ،متولد  1873رگ
و ریشــه اتریشی -مجارستانی داشت 16 .ســاله بود که به آمریکا
مهاجرت کرد .مثل بیشتر مهاجران او هم از کارهای پست شروع کرد
و حقوق چندانی هم نمیگرفت .اول در مغازه پردهفروشــی پدرش
در نیویورک کار میکرد تا اینکه دوستی به او پیشنهاد داد به عنوان
کارآموز پیش یک تاجر پوست خز برود .زوکر دو سال در نیویورک
ماند .وقتی دیگر تبدیل به یک کارگر قراردادی شــده بود و خزها
را خودش میدوخت و میفروخت 19 ،ســال داشــت و یک طراح
کامل بود .جوان بود و سر پرشــوري داشت .سال  1893برای یک
نمایشگاه به شیکاگو رفت و در آنجا تجارت خز و پوست را جدیتر
دنبال کرد .در دومین فصل از راهاندازی شــرکت کوچکش آنقدر
پیشــرفت کرده بود که  25نفر زیر دســتش کار میکردند و حتی
توانست یک شعبه جدید هم افتتاح کند .تا سال  ۱۹۰۳دیگر بسیار
ثروتمند شده بود .در قسمت یهودی-آلمانی ثروتمندنشین نیویورک
برای خودش آپارتمان خرید و در سال  ۱۹۱۸یک خانه بسیار بزرگ
در نیویورک به همراه زمین گلف و اســتخر اختصاصی داشت .نیل
گابلر ،مورخ درباره او مینویسد« :یکی از لجوجترین و یکدندهترین
مردان تاریخ ســینما زوکر بود .او زمانی صنعت سینما را خلق کرد
که همه فقیر و بیچاره بودند ».سال  1903زوکر وارد سینما شد به
واسطه پســرخالهاش ماکس گلدشتاین که برای یک فیلم از او وام
میخواســت .زوکر نهتنها پول را به گلدشتاین داد ،که این صنعت
جدید آنقدر برایش جذاب بود که اصرار کرد با هم شراکتی ترتیب

نشان تجاری پارامونت ،کوهی است با ستارههایی که به
دورش حلقه زدهاند و از ابتدای شروع کار شرکت ،تاکنون
تقریب ًا ثابت مانده است.

بدهند .سال  1912زوکر کمپانی بازیگران مشهور فیلم را راهاندازی
کرد .این کمپانی در حقیقت برای تبلیغ حضور بازیگران مشهور در
فیلمهای مشــهور به وجود آمده بود .هدف اصلیشان این بود که
بازیگران مطرح تئاتر را به سینما بیاورند .و زوکر با فیلم «زندانی زندا»
( )1913اولین کارش را در مقام تهیهکننده سینما هم انجام داد.
از اینجا به بعد باید به عقب برگردیم و داستان پیوند کمپانیهای
لسکی و زوکر را دنبال کنیم .شرکت لسکی و زوکر ادغام شد و یک
شرکت پخشکننده به نام کمپانی پارامونت به جایش به وجود آمد
که وظیفهاش پخش فیلمهایی بود که در شرکت کوچک لسکی و
نیم دوجین کمپانی کوچک دیگری که زوکر صاحبشان بود ،تولید
میشدند .این ادغام زمینهساز یکی از بزرگترین سیستمهای پخش
فیلم جهانی شد .سال  1919کمپانی صاحب  135سالن نمایش در
جنوب کشور بود .و باعث میشد همه تهیهکنندهها دلشان بخواهد
پارامونت پخشکننده فیلمشان باشد چون بیشترین تعداد سالنها را
در اختیار داشت و خیالشان از پخش گسترده فیلم راحت میشد.
آنها در صنعت سینما با برنامهریزی در تولید و پخش و نمایش یک
انقالب بزرگ ایجاد کردند .تا سال  1917زوکر تمام شرکای قبلیاش
را بیرون کرده بود و خودش همهکاره پارامونت شد .او به ستارههای
سینما باور داشــت .با خیلی از بازیگرانی که تازه ستاره شده بودند
قرارداد امضا کرد .مری پیکفورد ،داگالس فربنکس ،گلوریا سوانسون
و رودلف والنتینو تعدادی از ستارگان مشهور سینمای صامت هستند
که اولینبار امضایشان زیر قرارداد با کمپانی پارامونت در کنار امضای
زوکر دیده شــد .با تصرف بیشتر ستارگان سینما ،زوکر یک قانون
جدید هم اضافه کرد .هر پخشکنندهای که میخواست از یکی از
ستارگان پارامونت در فیلمهایش استفاده کند باید برای یک سال
بقیه محصوالت پارامونت را هم خریداری میکرد .همین قانون به
پارامونت قدرتی داد که در دهه  20و  30یعنی ســالهای طالیی
هالیوود قدرتمندترین کمپانی در بين استودیوهای فیلمسازی باشد.
قدرت آنها از ســتارههای تحت اختیارشــان میآمد .البته از طرف
دیگر هم باعث شــد دولت برای بیست سال با تشکیل اتحادیهها و
تراستهاي بزرگ مخالفت کند .زوکر نیروی محرکه پشت موفقیت
کمپانی پارامونت بود .او همچنین زنجیرهای از ســالنهای سینما
ساخت .چیزی حدود 2هزار پرده نمایش که باعث میشد فیلمهای
محصــول پارامونت به هیچ پخشکننده دیگری نیازی پیدا نکنند.
سال  1926زوکر یک تهیهکننده مستقل به نام بی.پی .شولبرگ را
استخدام کرد که چشمانی تیزبین برای کشف استعدادهای جدید
داشت .آنها به اتکای این نیروی جدید ،استودیوهای جدیدی خریدند
و تولیداتشان بیشتر شد .زوکر پیش از هرچیز مرد تجارت بود اما این
را هم میدانست که برای موفقیتش باید ستارههایش را هم راضی
نگه دارد .درنتیجه بسیاری از بازیگرانی که با پارامونت قرارداد داشتند
از جمله مری پیکفورد هیچوقت راضی به ترک کمپانی نشدند و هیچ
پیشنهاد دیگری را قبول نکردند .لسکی در دوران رکود بزرگ آمریکا،
در سال  1932از دنیا رفت .او که متهم بود کمپانی را در سراشیبی
انداخته ،خودش را دار زد .آن زمان کمپانی پارامونت هم مثل خیلی
از کسبوکارهای دیگر در شرف ورشکستگی قرار گرفته بود .سال
 1935زنجیره سالنهای نمایش پارامونت ورشکست شد .زوکر اما
از پا ننشست .یک مدیرعامل دیگر به جای خودش منصوب کرد و با
چند جابهجایی توانست کمپانی را از ورشکستگی نجات دهد .سال
 1959باالخره زوکر از ســمتهای اجراییاش در پارامونت استعفا

داد اما تا سن  103سالگی و زمان مرگش همچنان از اعضای فعال
هیئت مدیره بود.
J Jدوره درخشان پارامونت جدید
سال۱۹۶۶استودیویفیلمسازیپارامونتبهمالکیتکمپانیصنعتی
و چندملیتــی Gulf + Western Industries Corporation
درآمد و مالکان جدید بالفاصله تهیه کننده گمنامی به نام رابرت اوانز
را به عنوان سرپرست تولید استودیو منصوب كردند.
اوانز و پارامونت دوره  ۷ســاله کوتاه ولی بســیار موفقی داشتند
و فیلم های درخشــانی به سینما عرضه کردند .فیلمهایی که مرور
تاریخچه پارامونت بی ذکر نام و افتخار آنها ناقص است.
شروع این دوره درخشان با کمدی «زوج عجیب» ( )۱۹۶۸رقم
خورد .فیلمی با هنرمندی والتــر متیو و جک لمون که به زندگی
اشتراکی دو مرد مطلقه آن هم با شخصیتهایی متضاد  -یکی داراي
وسواسی تمیزی و دیگری عیاش و خوشگذران -میپردازد« .زوج
عجیب» در اکران اقبال خوبی داشت و به چهارمین فیلم پرفروش
سال  ۶۸تبدیل شد و حتی بعدها تلویزیون  ABCسیتکام یا کمدی
موقعیتی بر اساس این فیلم روی آنتن برد.
شــاهکار بعدی ،فیلم ترسناک و روانشناســانه «بچه رزمری»

نیل گابلر ،مورخ
درباره او مینویسد:
«یکی از لجوجترین
و یکدندهترین
مردان تاریخ سینما
زوکر بود .او زمانی
صنعتسینمارا
خلق کرد که همه
فقیر و بیچاره
بودند».

آدولف زوکر از بنیانگذاران
اصلی پارامونت به غول
هالیوود دوران طالیی مشهور
است
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گیشـه

از دهه  70تا
به امروز روند
موفقیتهای
پارامونتهمچنان
ادامه دارد :تولید
فیلمهایی که خوب
میفروشند و
بعضی از آنها جایزه
اسکارمیگیرند
و در فهرست
بهترینهایتاریخ
سینماهستنداز
یک طرف و از طرف
دیگر نام پارامونت
همیشه یادآور یک
پخشکننده قوی و
حرفهای است

سردر کمپانی پارامونت در
دهه  20در اوج شکوه و قدرت

( )۱۹۶۸بر اساس رمانی به همین نام به کارگردانی رومن پوالنسکی
بود« .بچه رزمری» روایتگر زندگی زنی باردار است که در پی اتفاقاتی
پی میبرد شوهرش سرسپرده فرقهای شیطانی و سیاه است و بچهای
را که در شکم دارد از اهریمن آبستن شده است.
فیلم اقبالی عجیب در سطح جهانی یافت و جوایز بیشماری در
داخل و خارج از ایاالت متحده از آن خود کرد .از «بچه رزمری» که
همیشه در باالی فهرست ترسناکترین فیلمهای جهان جای دارد
به عنوان محبوبترین فیلم استنلی کوبریک فقید یاد میشود .فیلم
توجه زیادی را به فرقهها و آیینهای سیاه و شیطانپرستانه معطوف
کرد و در مدتی کوتاه چندین فیلم بر این مبنا ساخته شدند.
ستاره اقبال پارامونت همچنان رو به فروغ بود و فیلمهای درخشان
بیشــتری در راه بودند .پارامونت که دوباره به سطح اول فیلمسازی
نزدیک میشد این بار بخت خود را در ژانری کامال متفاوت آزمود.
«قصه عشق» ( )۱۹۷۰ملودرامی احساسی بر اساس رمانی پرفروش
به همین نام بود« .قصه عشق» همان قصه آشنای پسر پولدار با بازی
رایان اونیل و دختری از طبقه متوســط با بازی الی مکگرو است که
در نگاه اول عاشق یکدیگر میشوند .عشقی که با مخالفت خانواده پسر
روبهرو میشود اما این عشق سوزان به ازدواج میانجامد غافل از آنکه
دختر به مرضی العالج مبتالست« .قصه عشق» به سرعت سینماهای
آمریکا و کانادا را درنوردید و تنها با  ۲.۲میلیون دالر بودجه ســاخت
بیش از  ۱۳۶میلیون دالر فروش کرد و هماکنون در رتبه نهم صد فیلم
رمانتیک تاریخ سینما به انتخاب بنیاد فیلم آمریکا قرار دارد.
اما گام بعدی کمپانی پارامونت خیلی بلندتر بود .آنها سراغ فیلمی
در ژانر گنگســتری رفتند با فرانسیس فورد کاپوالیی که کارگردان
مستقل ناشناختهای بود و یکی از مهمترین فیلمهای تاریخ سینما را
ساختند .سال  ۱۹۷۴رابرت اوانز از مقام سرپرست تولید در پارامونت
کنارهگیــری کرد اما همچنان یکی از طالییترین فصلهای تاریخ
پارامونت به نام او ثبت شده است.
از دهه  70تا به امروز روند موفقیتهای پارامونت همچنان ادامه
دارد :تولید فیلمهایی که خوب میفروشــند و بعضی از آنها جایزه
اسکار میگیرند و در فهرست بهترینهای تاریخ سینما هستند از یک
طرف و از طرف دیگر نام پارامونت همیشه یادآور یک پخشکننده
قوی و حرفهای اســت .به امالک عریــض و طویل پارامونت در این

سالها اضافه هم شده .سال  2005پارامونت اعالم کرد که کمپانی
دریم ورکز اســتیون اسپیلبرگ را خریده است .مبلغ خرید بیش از
یک میلیارد دالر بود.
J Jنشان پارامونت و تغییراتش در طول دورههای مختلف
نشان تجاری پارامونت ،کوهی است با ستارههایی که به دورش
حلقه زدهاند و از ابتدای شروع کار شرکت ،تاکنون تقریباً ثابت مانده
است .این لوگو بر اساس ایده شخصی به نام ویلیام هادکینسون بوده
و گفته میشود کوه موجود در این نقاشی ،یادآور محل زندگي او در
دوران کودکی در یوتا است.
J Jتغییرات لوگو
در اولین لوگوی ابتدایی ۲۴ ،ستاره وجود داشت که این  ۲۴ستاره
به خاطر  ۲۴بازیگر مشهوری بود که در آن زمان با پارامونت پیکچرز
قرارداد داشتند.
در فیلمهای منتشرشــده بین ســالهای  ۱۹۲۰تا  ۱۹۳۰تعداد
ستارهها چندبار تغییر داشت و هر فیلم ،یک تعداد متفاوتی را نشان
یداد.
م 
در  ۱۹۵۲لوگو طراحی مجدد شد.
در  ۱۹۵۳نسخه جدید ،واقعیتر و چیزی مشابه لوگوهای ۳بعدی
ک سال بعد این طرح برای فیلمهای
برای پارامونت طراحی شــد .ی 
اسکوپ پارامونت پیکچرز ،مجددا ً طراحی شد .کوه موجود در لوگو
مقداری تغییر پیدا کرد.
سال  ۱۹۷۵لوگو مجددا ً طراحی شد.
سال  ۱۹۸۶سالی متفاوت بود .در این سال پارامونت پیکچرز که
دیگر مجهز به سیستمهای کامپیوتری بود ،اولین لوگوی متفاوت
خود را که با کامپیوتر طراحی شده بود عرضه کرد .این لوگو شامل
یک دریاچه و ســتارهها میشد که بعدها با تغییر طرح به گذشته،
همان کوه و ستارهها جایگزین شد .مدل جدیدتر این لوگو در ۱۹۹۹
عرضه شد.
در  ۲۸دسامبر  ۲۰۰۱لوگو مجددا ً طراحی شد .در طراحی جدید،
ستارهها از آسمان شب به پایین آمدند و یک قوس را دور باالی کوه
ایجاد کردند.
در  ۲۶دسامبر  ۲۰۱۱نیز یک لوگوی کام ً
ال جدید عرضه شد .در
لوگوی جدید خورشیدی پشت کوه میدرخشد .اولین فیلمی که از
این لوگو استفاده کرد ،فیلم «مأموریت غیرممکن :پروتکل شبح» بود.
همچنین از  ۲۱دسامبر  ۲۰۱۲واژه « ۱۰۰سال» به لوگو اضافه شد.
لوگوی جدیدی که از ســال  ۲۰۱۴مورد اســتفاده قرار میگیرد
کوهی است که ستارهها از جلو دور آن حلقه میزنند.
J Jبازدید از پارامونت
تورهای روزانهای از دوشنبه تا جمعه برای بازدید از استودیوهای
پارامونت وجود دارد .بیشــتر ســاختمانها با اســامی بازیگران و
هنرمندان معروفی که طی ســالها با پارامونت همکاری کردهاند،
نامگذاری شدهاست .تعداد زیادی از اتاقهای گریم بازیگران معروف
همچنان وجــود دارند و از آنها به عنوان اتاقهای اداری اســتفاده
میشود .مکانهایی که فیلمهای کالسیک مانند «سانست بولوار»،
«پنجره عقبی»« ،سابرینا»« ،پدرخوانده» و خیلی فیلمهای دیگر ،در
آنها فیلمبرداری شدهاست ،هنوز استفاده میشوند.
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چه بالیی بر سر طبقه متوسط چین آمده است

اژدها شرمنده طبقه متوسط

نسیم بنایی

طبقه متوسط چین هر روز ثروتمندتر و
بزرگتر میشود و تالش میکند صدای خود
را به گوش همگان برساند .این مساله به
تهدیدی بزرگ برای حزب کمونیست چین
تبدیل شده است

[ یک:نگاه اکونومیست به طبقه جدید در چین ]

جنگ طبقه جدید

طبقه متوسط چین نسبت به هر زمانی در گذشته بزرگتر و ثروتمندتر شده و صدای خود را به گوش همه میرساند
و همین مسئله حزب کمونیست را تهدید میکند

روزی بال
روزنامهنگار

225
میلیوننفر
حجمطبقه
متوسطچین

زمانیکه حزب
کمونیستچین
در سال 1949
قدرت را در دست
گرفت ،بورژوازی
در این کشور
بسیار کوچک بود.
انقالبفرهنگی
که دو دهه بعد رخ
داد باعث سرکوب
رفاه و تحصیل
بهدستآمده از
فرهنگ خارجی
شد

170

زمانیکه برای نخستین بار احساس بیحالی و نفستنگی در شیائو
ِ
کانگ  13ســاله ایجاد شــد پدر و مادرش تصور کردند به خاطر انجام
تکالیف درسی در مدرسه و کار زیاد دچار مشکل شدهاست .اما رفتهرفته
همکالســیهایش نیز در مدرسه از مشکالتی مشابه شاکی شدند .این
مدرسه خصوصی که در شهری غنی در شرق چین قرار دارد از سپتامبر
 2015به جایی نقل مکان کرده بود که پیش از آن سایت یک کارخانه
مواد شیمیایی بودهاست .بر اساس بررسیهایی که صورت گرفته ،مواد
شــیمیایی مضری که در آب و خاک این منطقه وجــود دارد حداقل
چندصد برابر حد قانونی اســت و این مسئله دستکم  100دانشآموز
را دچار آسیب کردهاست .با وجود همه اینها مدرسه تمامی مشکالت را
تکذیب کرده و مقامات محلی نیز والدین این کودکان را تحت فشار قرار
دادهاند که فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و دست از اعتراض بردارند.
درهای مدرسه سمی هنوز به روی دانشآموزان بیگناه باز است.
شیائو کانگ و خانوادهاش در حقیقت از ذینفعان توسعه چین هستند.
تمامی نیاکان او که پیش از آنها زندگی میکردند کشاورز بودند و اخیرا ً
نیز در کارخانهها به عنوان کارگر مشــغول به کار بودهاند .اما اکنون در
«بهترین» مدرسه شــهر به عنوان دانشآموز ِ
تحت آموزش است و این
یعنی وارد بهترین دانشگاه کشور خواهد شد .پدرش امید دارد پسرش
یک معمار یا یک طراح بشود و حتی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور
برود .از پدر و مادر گرفته تــا چهار پدربزرگ و مادربزرگ تمام توجه و
محبت خود را به این بچه معطوف کردهاند و امید دارند آینده او متفاوت و
بهتر از آنها باشد .اکنون آنها از اینکه میبینند دولت نسبت به سرنوشت و
آینده این کودک بیتوجه است ،شوکه شدهاند .پدر شیائو میگوید اگر در
هر کشور دیگر مدرسهای در یک مکان سمی ساخته میشد حتماً خیلی
سریع و فوری آن را تعطیل میکردند .اما چرا در چین اینطور نیست؟
J Jآیندهای در ابهام
مردم چین بر اســاس آنچه تاریخشان نشان میدهد همیشه تالش
کردهاند محیطی راحت برای زندگی بهتر خلق کنند .از ســال 1978
تاکنون بیش از 700میلیون نفر از فقر نجات پیدا کردهاند .در چهار دهه
گذشته تقریباً همه مردم چین یقین داشتند که آینده فرزندشان خیلی
بهتر از آینده خودشان خواهد بود .اما به نظر میرسد هیچگاه نمیتوان
از آینده اطمینان داشــت؛ اکنون آینــده موفقترین طبقه چین یعنی
«طبقه متوسط» بیش از هر زمانی در هاله ابهام است .میلیونها خانواده
مانند خانواده کانگ نسبت به گذشته بهتر میخورند ،بهتر میپوشند و
تحصیالت بهتری به دست میآورند .آنها شغل خوبی دارند و فرصتهای
بسیاری برای زندگی در اختیارشان است .اما همین افراد اکنون با روی
تیره تاریخ 35ساله درخشان توسعه چین روبهرو شدهاند.
طبقهای که هر روز با سرعت و اشتهای بیشتری در حال رشد است
با مشــکالت جدیدی در چین روبهرو خواهد شد .اکثر چینیهایی که
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امروز جامعه این کشور را تشکیل میدهند فردگرا هستند و قدرتی در
حد و اندازه خود دارند که به کارشان نمیآید .آنها به کمک شبکههای
اجتماعی چشــمانداز ذهنــی چین را تغییر میدهند .ایــن افراد روی
تجربههای جدیدی ســرمایهگذاری میکنند .اما نارضایتی از فســاد،
نابرابری ،غذای آلوده و محیطزیست ناسالم به مشکلی عمیق برای این
طبقه تبدیل شدهاســت .بســیاری از آنها معتقدند تالشهای بسیاری
کردهاند که هیچکدام بهدرستی مراقبت نمیشود .حزب کمونیست برای
چند دهه روی جمعیتی کنترل داشت که امروز تعداد آن به 1میلیارد و
400میلیون نفر رسیدهاست .این جمعیت انتظارات و توقعات پیچیدهای
دارد که حزب کمونیســت چین را با چالش مواجه کردهاست .زندگی
این افراد بســیار زودتر از آنچه در رویای خود تصور میکردند پیشرفت
کردهاست .هرچند دولت از اجبار و تهدیدهای بسیاری استفاده کردهاست
اما بسیاری از فشارها را نیز کم کردهاست .و اکنون دولت نمیتواند توقعات
و تقاضاهای روزافزون طبقه متوسط را مدیریت کند .اگر بخواهد آنها را
سرکوب کند نیز در حقیقت باید بخش بزرگی از جامعهاش را سرکوب
کند که تقریباً غیرممکن است.
ی که حزب کمونیســت چین در سال  1949قدرت را در دست
زمان 
گرفت ،بورژوازی در این کشور بسیار کوچک بود .انقالب فرهنگی که دو
دهه بعد رخ داد باعث ســرکوب رفاه و تحصیل بهدستآمده از فرهنگ
خارجی شد .اما وقتی از دهه  90میالدی ملک شخصی روی کار آمد و
دولت درآمد خود را به این طبقه از جامعه متکی کرد ،اوضاع بهکلی عوض
شد .گویی دولت خود را در تلهای قرار داد که دیگر راه رهایی از آن نیست.
اکنون برای نخســتین بار در تاریخ چین ،یک طبقه متوسط بزرگ
میــان دولت قدرتمند و توده مردم قرار گرفتهاســت .طبق برآوردهای
موسسه مککنزی حجم این طبقه در حال حاضر برابر با 225میلیون
خانوار است .این در حالی است که در سال  2000حجم این طبقه برابر
با 5میلیون بود .این خانوار ساالنه درآمدی بین 75هزار تا 280هزار یوآن
(11هزار و  500تا 43هزار دالر) دارند .پیشبینیها نشان میدهد تا سال
 2020حدود 50میلیون خانوار دیگر به این طبقه اضافه میشــود .این
جمعیت در نقاط مختلف این کشور به صورت پراکنده زندگی میکند
اما تمرکز آن بیشتر در مناطق شهری است80 .درصد از این خانوادهها
صاحب ملک شخصی هستند .بسیاری از آنها جزو 88میلیون نفری به
شمار میآیند که عضو حزب کمونیست چین هستند.
هرچند جمعیت چین به ســمت پیری میــل میکند اما جمعیت
طبقه متوســط هر روز جوانتر میشــود .تقریباً نیمی از افرادی که در
شهرها زندگی میکنند زیر  35سال سن دارند .شانس آنها برای حضور
در دانشــگاه  8برابر بیشتر از ساکنان روستاهاست .اغلب این افراد هیچ
خاطرهای از آن زمان که چین کشوری فقیر بود ،ندارند .اینترنت افقهای
پیش روی این طبقه را گسترش داده؛ هرچند دولت بسیاری از سایتها را
سانسور و فیلتر کرده اما آنها باز هم صداهای مخالف را میشنوند و با همه

مردم چین بر اساس آنچه تاریخشان نشان میدهد همیشه تالش کردهاند محیطی راحت برای زندگی بهتر خلق کنند .از سال 1978
تاکنون بیش از 700میلیون نفر از فقر نجات پیدا کردهاند .در چهار دهه گذشته تقریب ًا همه مردم چین یقین داشتند که آینده فرزندشان
خیلی بهتر از آینده خودشان خواهد بود .اما به نظر میرسد هیچگاه نمیتوان از آینده اطمینان داشت.

آشنا میشوند .جوانهای امروزی چین تنها به دنبال کاری هستند که
خودشان دوست دارند .آنها هیچ کاری به توقعات و انتظارات جامعه خود
ندارند .این در حالی است که در گذشته مردم برای کل جامعه زحمت
میکشــیدند .آنها همسر مورد عالقه خود را انتخاب میکنند ،ماشینی
که دوســت دارند خریداری میکنند و بــه این طریق تالش میکنند
ن حال این افراد اشــتهای
قدرت خود را به رخ بقیه بکشــند .اما در عی 
بسیاری برای انجام اقدامات مدنی دارند :اکثر آنها سربازهای خط مقدم
سازمانهای غیردولتی چینی هستند و نسبت به مسائل سیاسی بسیار
حساس هستند .به هر حال همه این جوانها رویای پیشرفت جامعهشان
را در سر میپرورانند.
فشارها بر طبقه متوسط در حال افزایش است .برخی تصور میکنند
مهم نیست توانایی آنها چقدر باشد ،تنها راهی که برای موفقیت دارند
این است که ارتباطی صحیح و درست با منبع قدرت داشته باشند .یکی
از مهمترین راههای رشــد اقتصادی در چین ،خانه داشتن است اما در
عینحال قوانین خانهداری بسیار متزلزل است .دولت نیز سرمایهگذاری
بخش خصوصی را تقویت میکند بدون اینکه قوانین درستی برای آن
تنظیم کند .هر روز تعداد افرادی که به دانشگاه میروند و بعد با مدرک
تحصیلی شغلی برای خود پیدا نمیکنند ،بیشتر میشود .به همین خاطر
است که بسیاری از جوانان از وطن خود دل میکنند و راهی دیار غربت
میشوند.
دانشمندان علوم سیاسی معتقدند وقتی افراد به سطح خاصی از رفاه
دســت پیدا کنند ،مادیات را رها میکنند و عالقه بیشتری به مسائل
غیرمادی نشــان میدهند؛ یکی از این مسائل نیز انتخابهای سیاسی
است .در حال حاضر متوسط درآمد سرانه افراد در چین برابر با متوسط
درآمد ســرانه افراد در تایوان و کرهجنوبی در آن زمانی اســت که این
کشــورها به دموکراســی روی آوردند .در دهه  80میالدی وقتی چین
بازارهای خود را باز کرد ،انتظار میرفت تقاضای دموکراسی نیز در این
کشور افزایش پیدا کند .البته این اتفاق افتاد اما با حادثه وحشیانه میدان
تیانآنمن در سال  1989این جریان نیز سرکوب شد .از آن زمان تاکنون
نیز چین با ترکیبی از ترس ،غرور و افتخار به توسعه و افزایش استانداردها
همراه بودهاست.
طبقه متوســطی که در چین وجود دارد به لحاظ ظاهری کام ً
ال
مشابه همتایان خود در دیگر کشورهاست اما مانند آنها فکر نمیکند.
کسانی که جزو روشــنفکران این جامعه به شمار میآیند معتقدند
شــی جینپینگ از سال  2012تاکنون با سرکوب آزادی بیان باعث
گسترش ایدئولوژی در این کشور شدهاست .اکثر جمعیتی که در این
کشور وجود دارد بدون دغدغه و نگرانی روزها را سپری میکند .حتی
اگر همین فردا دوباره انتخابات در این کشــور برگزار شود آقای شی
احتماالً با اکثریت آرا دوباره به قدرت خواهد رسید .اما جالب است که
خیلیها هم مخالف هستند.
اکثر کســانی که در چین مخالف هســتند ،به دنبال رأی جدیدی
نیستند ،آنها تقاضای شفافیت عملکرد سیاسی را دارند .حزب کمونیست
نیز کام ً
ال واضح اســت که از این جریان نگران است .این حزب در سال
 2013فهرســتی از  7چیزی را که نبایــد در مورد آن صحبت کرد ،به
صورت رسمی اعالم کرد .همین مسائلی که ممنوع اعالم شده امروز بالی
جان این حزب شدهاست .اعتماد عمومی در چین رو به افول گذاشتهاست.
بر اساس مطالعات صورتگرفته اکثر کسانیکه در طبقه متوسط در این
کشور زندگی میکنند به دولت اعتمادی ندارند .اندیشمندان معتقدند در
این شرایط حزب نمیتواند خود را نجات بدهد.

فهرستثروتمندان

تولید ناخالص داخلی در ازای هر نفر در برابر قدرت برابری خرید1000 ،2015 ،دالر
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J Jپادشاهی در میانه
حزب کمونیست باید برای حفظ آینده خود ابتدا اقداماتی کوتاهمدت
برای فردفر ِد جامعــه خود در نظر بگیرد تا جامعه را از ناپایداری نجات
بدهد .اما به نظر میرسد این حزب بزرگ از مردم خود میترسد .طبقه
متوســط تنها منشأ ناپایداری در کشور نیست .میلیونها کارگر در این
کشور وجود دارند که در بخشهای صنعتی چین کار میکنند .اکثر آنها
به مناطقه شهری مهاجرت میکنند .آنها وقتی به شهر میآیند احساس
میکنند «ریشــه» ندارند .اکثرشان در شهر به حاشیه رانده میشوند و
از بسیاری از امکانات درونشهری استفاده نمیکنند .این کارگران هیچ
بهرهای از نظام بهداشــتی و آموزشی موجود در شهر نمیبرند .در کنار
این کارگران ،عدهای نیز درون خو ِد حزب باعث ایجاد ناپایداری در چین
ک سو دعوت به
شــدهاند .آنا دچار چنددستگی و تفرقه شدهاند و از ی 
سکوت میشوند و از سوی دیگر این چنددستگی را فریاد میزنند.
البته حزب کمونیست چین در این چند سالی که از عمر آن میگذرد
نشان داده که انعطاف زیادی دارد .این حزب اعضای خود را از بخشهای
مختلف جامعه چین جذب کردهاســت و به مدلی پیچیده دست یافته
که شکنندگی آن قابل پیشبینی نیست .حال این حزب باید اصالحات
جدیدی را ســرلوحه کار خود قرار بدهد .در کنار همه این مشــکالت،
کاهش رشد اقتصادی به مشکلی مضاعف برای حزب کمونیست چین
تبدیل شدهاست .پس همین حاال باید دستبهکار بشود؛ شاید فردا دیر
باشد.

1.400
میلیاردنفر
جمعیتچین

دانشمندان علوم
سیاسیمعتقدند
وقتی افراد به
سطح خاصی از
رفاه دست پیدا
کنند ،مادیات را
رها میکنند و
عالقهبیشتریبه
مسائلغیرمادی
نشان میدهند؛
یکی از این مسائل
نیزانتخابهای
سیاسی است
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[ دو:نگاه اکونومیســت به رفاه در چین ]

بخور و نمیر

رفاه روزافزون در چین پراکندگی نامتوازنی دارد و سرمایهگذاریهای خوب بهندرت پیدا میشود

حزبکمونیست
چینبهخوبی
میداند که
نابرابری برای
پایداری اجتماعی
مضر است .از سال
 1978تاكنون
نیز این حزب
پیوسته تالش کرده
بازسازی اقتصادی
را در اولویت کاری
خود قرار بدهد
اما ناگهان در سال
 2006تصمیم
گرفت هدف خود
را جامعهای
«یکدست» قرار
بدهد و تا سال
 2020به آن دست
پیداکند

10

درصد
از کودکان
روستایی چین به
دانشگاه میروند
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تقسیمبندی بزرگ به لحاظ درآمد و فرصتها بین مناطق شهری
آمیختن پکن» نام یک داســتان کوتاه اســت که هائو
«به هم
ِ
و روستایی است .کمتر از 10درصد از کودکان روستایی در چین به
چینی داســتانهای علمیتخیلی از آینده
جینگفانگ نویسنده
ِ
دانشگاه راه پیدا میکنند .اکثر آنها از سن 15سالگی مدرسه را رها
پایتخت چین به تصویر کشیدهاســت .در این پایتخت نابرابری به
میکنند .این در حالی است که تقریباً تمامی دانشآموزان شهری به
معضل اصلی جامعه تبدیل شدهاســت به این شکل که گروههای
مدرک تحصیلی دست پیدا میکنند .در شهرها نیز تقسیمبندیهایی
مختلف اجتماعی نمیتوانند همزمان و به طور برابر از زمین استفاده
میان کارگران مهاجر و ساکنان محلی وجود دارد .اکثر مهاجران از
کنند .آنها به صورت نوبتی در  24ساعت از زمین استفاده میکنند.
مجوزهای الزم برخوردار نیستند و کودکان آنها امکانات رفاهی در
یک سمت شهر آرام و زیباست ،آسمانی آبی ،خیابانهایی سرسبز و
زمینه تحصیل و بهداشت را دریافت نمیکنند.
سوپرمارکتهایی پر از مواد غذایی در آن وجود دارد که 5میلیون نف ِر
اکثر کسانی که متعلق به طبقه متوسط چین هستند ،خانه دارند
«کالس اول» میتوانند در تمام  24ساعت از آن بهره ببرند .این در
ِ
و در شغلی مناسب و مطلوب مشغول به کار هستند .اما تقریباً تمامی
حالی است که 75میلیون نفری که عضو «کالس دوم» و «کالس
آنها نگران این مسئله هستند که از دو طرف تحت فشار قرار بگیرند
سوم» هستند تنها 12ساعت از این ناحیهها استفاده میبرند .این
و دارایی خود را از دســت بدهند .در دهه  80میالدی نام چین در
گروه 75میلیون نفره در منطقهای به صورت متراکم و درهم زندگی
میان نابرابرترین جوامع جهان بود .ضریب جینی در این کشور در آن
میکند و روی ســر آنها همیشه غباری سیاه وجود دارد .اگر مردم
زمان  0.3بود (این شاخص استاندارد برابری درآمد را نشان میدهد
تالش کنند خارج از زمانهای قانونی وارد این مناطق بشوند ،جریمه
که باید به صفر نزدیک باشد تا استاندارد الزم برقرار باشد)؛ در سال
میشــوند و به زندان میافتند .یکی از کاراکترهای این داســتان
 2014این ضریب به  0.49رسید .از این سال به بعد نیز این ضریب
میگوید« :چیزهای زیادی در زندگی وجود دارد که ما نمیتوانیم
روندی کاهشی داشتهاست .اکنون این رقم جزو ارقام خوب در میان
آنها را تغییر بدهیم ،فقط میتوانیم آنها را بپذیریم و تحمل کنیم».
کشورهای  OECDبه شمار میآید.
امروز پکن به آنچه آقای هائو در این داستان به تصویر کشیده،
هرچند شکاف درآمد در حال کوچک شدن است ،مردم احساس
شباهت بسیاری دارد .جمهوری خلق چین از آن زمان که تأسیس
شــده راه درازی را طی کــرده تا به رویای
میکنند نابرابری هر روز بیشــتر میشود.
از مائو تا حاال
برابری کــه در ســال  1949آرزوی آن را
کردن
فکر
نحوه
به
مســئله
این
از
بخشی
ِ
جینی
ضریب
داشت ،دست پیدا کند .اما امروز چین یکی
آنها در مورد موفقیت مربوط میشود .آنها
1985
=0برابری کامل
از نابرابرترین جوامع روی کره زمین است.
به صورت ســنتی زندگی خود را با زندگی
=1نابرابری کامل
2012
تقریباً تا اواخر دهه  70میالدی ملک
پدر و مادرهایشــان مقایسه میکردند و در
شخصی در این کشور کام ً
ال ممنوع بود و
نتیجه احساس بهتری داشتند .اما جوانان
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
تنها افراد بسیار کمی بودند که از برخی از
امــروز خودشــان را با آدمهای گذشــته
چین
لوازم شخصی برخوردار بودند .از آن زمان
مقایسه نمیکنند بلکه خودشان را در کنار
همتایانشــان قرار میدهند .به این ترتیب
تاكنون ،رفاه به شکلی نابرابر در گوشهای
امریکا
شهر به شکلی کام ً
ال نابرابر به نظر میرسد.
از این جامعه انباشــت شدهاســت .بین
جوانان امروزی درچین به لطف اینترنت و
لهای  1990تا  2014درآمد سرانه
ســا 
اسرائیل
تلویزیون به طور کامل از وضعیت همتایان
در چیــن 13برابر حد واقعی افزایش پیدا
بریتانیا
خود در اکثر نقاط دنیا آگاه هستند.
کردهاست .این در حالی است که متوسط
بزرگترین دغدغه طبقه متوســط این
جهان تنها 3برابر برآورد شدهاســت .پس
نیوزیلند
است که غولهای ثروت در چین از آنها به
از مرگ مائو بســیاری از مصرفکنندگان
عنوان نردبان استفاده کردهاند و به بلندیها
چینی رویای خرید چهار وسیله (دوچرخه،
آلمان
رسیدهاند .بررسیها نشــان میدهد امروز
چرخخیاطی ،ماشین لباسشویی و ساعت
هلند
تعداد میلیاردرهای پکــن از نیویورک هم
مچی) و ســه وسیله برقی (تلفن ،یخچال
و تلویزیون) داشتند اما امروز اکثر آنها به
بیشتر است .برآوردها نشان میدهد مجموع
دانمارک
دنبال ابزار ورزشــی و وسایل نقلیه برای
دارایی  568میلیاردر این کشور برابر با تولید
سفر به تایلند هستند.
کل استرالیاســت .حتی
داخلی
ناخالــص
ِ ِ
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بزرگترین دغدغه طبقه متوسط این است که غولهای ثروت در چین از آنها به عنوان نردبان استفاده کردهاند و به بلندیها رسیدهاند.
بررسیها نشان میدهد امروز تعداد میلیاردرهای پکن از نیویورک هم بیشتر است .برآوردها نشان میدهد مجموع دارایی  568میلیاردر
این کشور برابر با تولید ناخالص داخلیِ ک ِ
ل استرالیاست.

برخی از بررسیها نشان میدهد تنها 1درصد در چین بر 99درص ِد
دیگری که در این کشــور زندگی میکنند سلطه دارند .اکثر آنها
«درآمد پنهان» دارند و در نتیجه به صورت رســمی در آمار آورده
نمیشوند .اگر این درآمد پنهان نیز محاسبه شود قطعاً نابرابری به
شکلی فاجعهآمیزتر خودش را نشان میدهد .مشکل دیگر این است
که فاصله بین طبقه متوسط پایین و طبقه متوسط باال نیز در حال
افزایش است.
اکثر کسانی که عضو طبقه متوسط چین هستند بر این باورند
که به اندازه تالششان پاداش دریافت نکردهاند .تحصیل دانشگاهی
نیز دیگر مانند سابق نتیجه نمیدهد چرا که ورودیها به دانشگاه
نسبت به گذشته افزایش بسیاری داشتهاست .سال گذشته بیش از
7میلیون دانشجو از دانشگاههای چین فارغالتحصیل شدهاند .این در
حالی است که در سال  2000کمتر از 1میلیون فارغالتحصیل شدند.
این جریان میتواند نابرابری را پیچیدهتر کند چرا که یافتن شغل
برای این فارغالتحصیالن بسیار سخت است.
J Jمیانه مچالهشده
بســیاری از افــراد در چین بر ایــن باورند که شــکاف میان
سوپرثروتمندان و بقیه بخشهای جامعه در حال افزایش است چرا
که از نظر آنها این ثروت تنها به کمک روابط خاصی به دست میآید
که بسیاری از افراد جامعه از آن بیبهرهاند .اکثر آنها معتقدند همین
روابط باعث میشــود سختکوشیهای آنها بیثمر باقی بماند .تنها
یکسوم از تولید ناخالص داخلی چین از کارخانهها و شرکتهای
دولتی ایجاد میشود اما کنترل بودجه و فایننس در اختیار همین
بخش است و این مسئله روی هر شرکتی ،کوچک یا بزرگ اثرگذار
است .کانگ میائو 25ســاله میگوید« :کسانی که افراد مرتبط را
میشناسند باالخره موفق میشوند کار خود را راه بیندازند اما کار
ی که دولت انحصار و مونوپولی را
بقیه روی زمین میماند» .تا زمان 
در اختیار داشته باشد ،اوضاع اقتصادی چین برای مردمش به همین
شکل باقی خواهد ماند.
حزب کمونیست چین به خوبی میداند که نابرابری برای پایداری
اجتماعی مضر است .از سال  1978تاكنون نیز این حزب پیوسته
تالش کرده بازســازی اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار بدهد
اما ناگهان در ســال  2006تصمیم گرفت هدف خود را جامعهای
«یکدست» قرار بدهد و تا سال  2020به آن دست پیدا کند .شاید
این هدف برای افراد فقیر جالب توجه باشد اما افرادی که در طبقه
متوسط قرار دارند احساس نارضایتی میکنند.
به نظر میرسد از میان تمام گروههایی که در چین وجود دارند،
طبقه متوسط بیش از بقیه از ناپایداری آسیب میبیند .اکثر آنها به
دنبال پول هستند اما در عینحال میترسند چیزهای گرانبهایی
را که دارند از دســت بدهند .این حزب کمک کرده صدها میلیون
نفر از مردم چین ثروتمندتر بشــوند .اما در این زمینه که داراییها
برای همه آنها یکسان باشد کاری نکردهاست .بیمه و مستمری نیز
بســیار اندک است .آنها که ثروت کالنی دارند نیز آن را به خارج از
کشور میبرند .این جریان میتواند هم به لحاظ اقتصادی و هم به
لحاظ سیاسی آسیبهای بسیاری به دنبال داشته باشد .این حزب
در حقیقت نتوانسته یک نظام قانونی مفید و کارآمد داشته باشد.
اکثر بانکها در چین نرخ سودی بسیار کمتر از سطح تورم دارند
به این ترتیب مردم برای پسانداز سراغ بانکها نمیروند .حدود 15
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درصد از داراییها در بازار سهام و مسکن استفاده میشود .این میزان
بسیار کم است و اگر اقتصاد در آستانه سقوط قرار بگیرد این میزان
ی که در این
نمیتواند آن را نجات بدهد .دولت نیز در قبال کســان 
کشور سرمایهگذاری میکنند مسئولیتی را نمیپذیرد و در نتیجه
اکثر آنها ناامید میشوند و در کشور خود سرمایهگذاری نمیکنند.
حزب کمونیست هیچ توضیح قانعکنندهای در قبال این مسائل ندارد.
J Jاز خانه به کاخ
از آنجا که اکثر چینیها جایی برای سرمایهگذاری مطمئن ندارند
به ملکهای شــخصی روی آوردهاند .از دهه  90میالدی که ملک
شخصی مجاز اعالم شد تاكنون بسیاری برای مسکن اقدام کردهاند.
اکنون حدود  85درصد از مردمی که در شــهر زندگی میکنند در
خانههای خودشان شب را به سر میکنند .با وجود همه اینها ،حقوق
ملک بسیار متزلزل است .کالهبرداریهای بسیاری نیز در این زمینه
بهويژه در بخش آپارتمانها صورت گرفتهاست.
مطالعاتــی که اخیرا ً در چین صــورت گرفته ضعفهای حقوقی
حوزه مســکن را در این کشور بهخوبی نشان میدهد .این مسئله در
شبکههای اجتماعی نیز مطرح شده و جنجالهایی را به پا کردهاست.
از فوریه امسال نیز قوانین جدیدی به تصویب رسید که دوباره زلزلهای
را در بازار مســکن و در میان صاحبان ملک ایجاد کرد .آنها ســعی
میکنند اوضاع را بهتر کنند اما هر اقدامی که انجام میدهند منجر
به تشدید تنشها میشود .هزینه خانهداری در بزرگترین و بهترین
شهرهای چین هر روز در حال افزایش است .برای مثال در شانگهای
بهتنهایی هزینه مسکن در یک سال گذشته بیش از  20درصد افزایش
داشتهاست .شاید این مسئله برای آنها که صاحب خانه هستند خوب
باشد اما آنها که رویای خرید خانه در سر داشتند امیدهایشان بر باد
میرود .بسیاری از کسانی که ازدواج میکنند نمیتوانند به خانههای
خودشان بروند .این در حالی است که خانوادههای طبقه متوسط امید
داشتند نسل بعد از آنها صاحب خانه باشد .به این ترتیب چین با طبقه
متوسطی روبهرو است که هر روز امیدهایش بر باد میرود .در این بین
رشــد اقتصادی نیز رو به افول گذاشته و همه را ناامیدتر از همیشه
کردهاست .تمام قطعیت و اطمینانی که طبقه متوسط داشت امروز به
ابهامی بزرگ تبدیل شدهاست.
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[ ســه:نگاه اکونومیســت به خانواده ،هویت و اخالق در چین ]

ملتمنحصربهفرد

هر روز تعداد بیشتری از مردم چین آن کاری را انجام میدهند که خودشان دوست دارند
نه آن کاری که از آنها خواسته میشود

تقریب ًا 2000سال
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مرکزی جامعه
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اگر بخواهید با رویکرد ســنتی چینی در زمینه ازدواج آشنا بشوید بهتر
اســت از پارک «لو ژان» در شانگهای بازدید کنید .آگهیهایی با بیش از 20
مورد توضیح در جستوجوی همسر روی چترهای وارونه به چشم میخورد.
اغلب این افراد حقوق خود و همچنین محل اقامتشان را هم روی این چترها
نوشــتهاند .زنان بیشتر از صفت اســتفاده میکنند :زیبا ،باشخصیت ،آرام،
«خوشهیکل» .اما آنچه در این بازار ازدواج جالب توجه اســت این است که
تقریباً بیش از  300مورد از این تقاضاها باالی  50ســال اســت .یعنی هیچ
جوانی اخیرا ً در جســتوجوی همسر به این شکل نیامدهاست .در برخی از
موارد والدین برای فرزندان خود آگهیهایی نوشــتهاند .وانگ ژیانگهوا که به
دنبال همسری برای فرزند 30سالهاش است ،میگوید« :جوانان امروز خیلی
کلهشق هستند .دخترها با خانه ازدواج میکنند نه با مردها ».امروز اکثر زنان
در چین به دنبال مردی هستند که بتواند خانهای را در نقاط شهری تهیه کند.
همه اینها به خوبی نشان میدهد که تغییری پایهای در جامعه چین رخ
دادهاســت .یک نسل قبلتر در چین ،ازدواج را یک امر الزامی میدانست اما
اکثر جوانان چینی معتقدند پدر و مادرهایشان با درخواستهای مکرر برای
ازدواج آنها را کالفه میکنند .جوانان چینی دوست دارند شریکی برای زندگی
خود داشته باشند اما نمیخواهند وضعیت تأهل برای خود تعریف کنند یا به
صورت رسمی پایبند کسی باشند .آنها احساساتی فراتر از انتظارات اجتماعی
دارند .آنها تصور میکنند وظیفهای که در جامعه امروز خود در چین دارند در
قالب خانواده و در نقش همسر یا پدر و مادر انجام نمیشود بلکه در قالب یک
فرد بهتنهایی در دل جامعه انجام میشــود .کارهای جمعی و گروهی بعد از
اولویتهای شخصی افراد در نظر گرفته میشود .آنها هر چیز دیگری را فراتر
از زندگی شخصی خود میدانند .تقریباً  2000سال است که خانواده هسته
اصلی و مرکزی جامعه چینی بودهاست .همیشه ارزشهای کنفوسیوسی در
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این کشــور حاکم بوده ،به این معنا که جامعه آرام با خانوادهای که زیر یک
سقف زندگی میکند ،شکل میگیرد و وظایفی را برای هریک از اعضا تعیین
میکند .تمام تعلقات نیز همیشه عمودی و سلسلهمراتبی بودهاست .به همین
خاطر است که تعجبی ندارد شی جینپینگ رئیسجمهوری چین به صورت
مستمر ارزشهای خانوادگی را تبلیغ میکند و خانواده را منشأ جامعهای خوب
و یکدست در چین میداند .اما احتماالً حاال او ناامید شدهاست .جامعه چین
مانند بسیاری دیگر از جوامع حرکت خود را به سمت مدرن شدن آغاز کرده
و دو عنصر کمونیسم و کاپیتالیسم دست به دست هم دادهاند تا خانوادهها را
در این کشور تکهپاره کنند .مفاهیم خانواده و هویت هردو همراه با پیشرفت و
مدرنیته در این کشور به چالش کشیده شدهاند .این جریان میتواند مشکالتی
عملی در این جامعه ایجاد کند .چین پیش از آنکه ثروتمند بشود ،پیر میشود.
در حال حاضر از هر شش نفر یکی باالی  60سال سن دارد .تا  2025از هر
چهار نفر یکی باالی  60سال خواهد بود .سیاستهای تکفرزندی که سالها
بر این کشور حاکم بود در کنار تأخیر در فرزندآوری باعث شده چین از این
لحاظ تحت فشــار زیادی قرار بگیرد .بهزودی کسی نخواهد بود که از افراد
پیر در این کشــور مراقبت کند .بهعالوه بزرگی و عظمت این کشور در کنار
تحرکات زیاد جامعه باعث شده شرایط از همیشه سختتر باشد.
J Jجامعهای که به سوی لیبرالیسم حرکت میکند
فردگرایی هر روز بیش از گذشــته به بخشی از رفتار اجتماعی مردم این
کشور تبدیل میشود .برای صدها سال ازدواج یک رابطه جدی و مهم بود و
در اقتصاد دو خانوادهای که به هم متصل میشدند نقشی مهم ایفا میکرد.
اما رفتهرفته در خانوادههایی که تنها یک فرزند دارند ،همان کودک به جای
کل خانواده در کانون توجه قرار گرفت .بر اساس مطالعاتی که اخیرا ً صورت
ِ
گرفته ،این روزها در چین افراد بسیار دیرتر از گذشته ازدواج میکنند ،سن
ازدواج اکثر زنان در این کشور باالی  30سال است که این سن بسیار بیشتر
از ســن ازدواج زنان در امریکاســت .در گذشته جوانان از خانه پدر و مادر به
خانه بخت میرفتند اما حاال به خانههای مجردی نقل مکان میکنند .بیش
از 58میلیون نفر در چین تنها زندگی میکنند و تعداد آنها هر روز در حال
افزایش است .طالق و تحصیل نیز رو به افزایش است .همه اینها نشان از لیبرال
شدن این جامعه دارد .اکنون اگر سایر افراد جامعه آغوش باز به این تغییرات
نشان ندهند ،دولت با سرکوبگریهای خود وارد خواهد شد .برای مثال در سال
 2013دولت قانونی را به تصویب رساند که جوانان را وادار میکرد هر هفته به
پدر و مادر پیر خود سر بزنند و از وضعیت مادی و عاطفی آنها اطمینان حاصل
کنند .دولت شــانگهای همین امسال اعالم کرد حتی نوههایی که نسبت به
بزرگان خود بیاعتنا باشند از برخی مزایای رفاهی بیبهره خواهند شد .حزب
کمونیست چین ادعا میکند آنچه را صالح و مصلحت مردمش است بهخوبی
و بهتر از آنها میداند اما مردم بخش جدیدی از زندگی خصوصی خود را آغاز
کردهاند و به کسی اجازه دخالت و سرکشی در آن را نمیدهند.

در سال  2014لی کگیانگ نخستوزیر چین «جنگ علیه آلودگی» را اعالم
کرد .او دودی را که شهر را فراگرفته بود چراغقرمز طبیعت نامید .اکنون
حزب کمونیست به تکاپو افتاده تا هوای آلوده چین را اصالح کند.

[ چهار:نگاه اکونومیســت به افکار عمومی در چین ]

کنترل ازدحام

دیدگاههای مردم چین مهم است اما حد و اندازهای دارد!

در سال  2011همزمان با حوادث جدی که در زمینه آسیب و سمی شدن با عناصر
شــیمیایی در چند نقطه کشور به وجود آمد ،دولت آلودگی فلزات سنگین را نخستین
ِ
زیست آلوده ناشی
عامل مشکالت بهداشتی و سالمتی اعالم کرد؛ مشکلی که از محیط
میشود .دوازدهمین برنامه پنجساله چین برای سالهای  2011تا  2015به همین مسئله
اختصاص یافتهاست .در همان سال یک سرمایهدار بسیار مهم و برجسته چینی به کمک
مانیتوری که روی سفارتخانه امریکا در پکن قرار داشت و وضعیت هوا را رصد میکرد،
ســاعت به ســاعت این مانیتور را زیر نظر گرفت و در توئیتر آن را به زبان چینی برای
اطالعرسانی به مردم گذاشت .این مسئله باعث شد ناگهان توجه همه به مشکالت جدید
زیستمحیطی جلب شود .ریزگردهایی که برای سالمتی بسیار مضر هستند هوا را اشغال
کرده بودند و گزارشهایی که این سرمایهدار چینی از این طریق به دست مردم میرساند
کام ً
ال برعکس آن چیزی بود که دولت چین به صورت مستمر ادعا میکرد .آنها میگفتند
هوای پایتخت کمی مهآلود است.
اما باالخره در سال  2013روکشی سیاهرنگ کل شهر را با خود سیاهپوش کرد .تا چند
هفته همه به مرز خفگی رسیدند .حجم ذرات معلق موجود در هوا  25برابر استانداردی
بود که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده بود .این اتفاق اول از همه سالمت افراد را به
خطر انداخته بود پس دولت باید دستبهکار میشد .باالخره یک سال بعد لی کگیانگ
نخستوزیر چین «جنگ علیه آلودگی» را اعالم کرد .او این دودی را که شهر را فراگرفته
بود چراغقرمز طبیعت نامید .اکنون حزب کمونیست به تکاپو افتاده تا هوای آلوده چین
را اصالح کند.
شــاید بزرگترین راز چین این باشــد که چون مردمش رأیی ندارند ،عقایدشان نیز
دیده نمیشــود و از اهمیتی برخوردار نیست .حزب کمونیست برای چندین دهه ادعا
میکرد تقاضای تودهها را پیگیری میکند .اما عجیب اســت که از سال  1980تاكنون
ایــن حزب هیچ اقدامی در جهت تقاضای توده مردم نکردهاســت .دالیل آن نیز خاص
خودش بودهاست .در واقع این حزب سعی داشته قدرت خود را حفظ کند و این قدرت با
کردن مردم پیش رفته اما در عینحال آنها را نسبت به محیط بیتفاوت کرده و
ثروتمندتر
ِ
در نتیجه مسئلهای مانند آلودگی هوا تنها راهی برای قدرت بیشت ِر حزب بودهاست .اکنون
اما اوضاع دیگر به شکل سابق پیش نمیرود .حزب کمونیست چین دیگر نمیتواند مانند
گذشته به وضعیت ادامه بدهد .بسیاری از چینیها اینک خوب میخورند ،در خانههای
خوبی زندگی میکنند و با دو فرزند بهراحتی زندگی را میگذرانند و به دنبال چیزی بیش
از مادیات هستند .و اغلب آن چیزی که این افراد به دنبال آن هستند همان چیزی است
که به دلیل توسعه اقتصادیِ اشتباهی در چین از دست رفتهاست .مردم از نابرابری عاصی
شدهاند و دیگر نمیتوانند فساد و آلودگی زیستمحیطی را تحمل کنند .در این بین رشد
اقتصادی نیز کاهش یافته و مالیات رو به افزایش است.
محیطزیست مهمترین مسئله است .اتفاقاتی که چندی پیش رخ داد بهخوبی نشان داد
که دولت میتواند در برابر اعتراضات مردمی پاسخگو باشد .بررسیها نشان میدهد اغلب
نگرانیها در مورد آلودگی هوا در مناطق شهری بسیار بیشتر از مناطق روستایی است.
تظاهراتی که در مورد هوای آلوده در چین به راه افتاد بهخوبی نشان میدهد که توسعه
اقتصادی بهتنهایی دیگر این مردم را راضی نمیکند.

زمینه یک نمونه شــاخص است .دولت به محض مشاهده اعتراضات مردمی دستبهکار
شد .سیاستهای محیطزیستی چین به جای اینکه روی پایداری متمرکز شود تنها به
ثبات توجه کردهاست.
اما در کنار آلودگی آب و خاک ،تهدید بزرگ زیستمحیطی دیگری که در چین وجود
دارد ،کمبود آب است .دوسو ِم زمینهای کشاورزی چین در شمال این کشور قرار دارد،
این در حالی است که تنها یکپنجم از آب موجود کشور در این منطقه در دسترس است.
دولت در زمینه این چالش نیز دستبهکار شده و با کانالکشی از جنوب ،اقدام کردهاست.
اما این سیاست برای همیشه جواب نخواهد داد .دولت باید در زمینه کاهش تقاضا اقدام
کند .چنین کارهایی تنها اقداماتی کوتاهمدت خواهد بود که فایده چندانی نخواهد داشت.
اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند ،یک فاجعه زیستمحیطی در این کشور رقم
خواهد خورد.
محیطزیست تنها یکی از صدها چالش حزب کمونیست چین است .مردم این کشور
با بروز احساسات و هیجانات خود سعی دارند دولت را نسبت به افکار عمومی بیدار کنند.
دولت نیز در سالهایی که گذشته از احساسات مردم سوءاستفاده کرده و آن را در جهت
منافع خود به کار بردهاست .مردم در چین به دنبال پایهایترین حقوق خود هستند .آنها
امنیت جانی و مالی میخواهند و احساس میکنند این امنیت در چین وجود ندارد .در
این بین ،حزب کمونیست درس میگیرد و تالش میکند راهحل درستتری را انتخاب
کند که قدرت خودش نیز در عینحال حفظ شود .مردم شاید به برخی از رفتارها عادت
کرده باشند اما در نهایت موجی از نارضایتی به شکل افکار عمومی بروز پیدا خواهد کرد و
دولت باید خود را برای رویارویی با آن موج آماده کند.

J Jدیوار بزرگ دولت چین
اغلب گفته میشــود تکنوکراسی بهتر از دموکراسی نتیجه ميدهد چرا که به جای
وقت هدر دادن و برگزاری انتخابات ،دســتبهکار میشود و اقدام میکند .چین در این
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راه دراز به آنسوی آبها

روشنفکرترین و ثروتمندترین چینیها به صورت دستهجمعی در حال ترک این کشور هستند

تقاضا در میان
دانشآموزان چینی
برای ترک کشور
بسیار باالست.
هرچند «رویای
چینی» که شی
جینپینگبرای
احیای دوباره کشور
خود از آن استفاده
کرد در همهجا دیده
میشود اما اکثر این
نوجوانانچینی
تنها یک رویا در سر
دارند :فرار

10

میلیونچینی
از سال  1978تا
کنون از این کشور
مهاجرت کردهاند

در غرب چین نزیک به صحرای گبی دانشآموزان 17سالهای وجود دارند که
در کالسهای مطالعات اجتماعی در مورد انقالب (از نوع روسی) و سوءاستفاده
از ناسیونالیسم (از نوع آلمانی و ایتالیایی) بحث میکنند .وقتی معلم از یکی از
دخترهایجوانمیپرسد«توتالیتاریسم»یعنیچه،دخترمیگوید«:یکرهبر،
یک ایدئولوژی بدون هیچ حقوق بشری» .اینها دانشآموزانی چینی هستند که
در کالسهای درس چینی حضور پیدا میکنند اما از همین حاال سرنوشت و
آینده خود را از آنها که در چین هستند جدا میکنند .همه آنها به دانشگاههایی
خارج از کشــور خواهند رفت؛ اینها که در مورد جنگ جهانی دوم در کالس
بحث میکنند یا به دانشگاههای کانادا راه پیدا میکنند و یا به امریکا ،استرالیا،
بریتانیا و دیگر کشورها خواهند رفت .تقاضا در میان دانشآموزان چینی برای
ترک کشور بسیار باالست .هرچند «رویای چینی» که شی جینپینگ برای
احیای دوباره کشور خود از آن استفاده کرد در همهجا دیده میشود اما اکثر این
نوجوانان چینی تنها یک رویا در سر دارند :فرار .تعداد دانشآموزانی که چین
را به مقصد دانشگاههای خارجی ترک کردهاند در یک دهه گذشته بیسابقه
بودهاست .از سال  1978تاكنون حدود 10میلیون چینی از این کشور مهاجرت
کردهاند .تنها هند و روسیه در این زمینه از چین جلوتر هستند .دانشآموزانی
که میآموزند و راه خارج را در پیش میگیرند تنها بخشی از ماجرا هستند .از
سال  2001تاكنون بیش از 1میلیون چینی به عنوان شهروند دیگر کشورها
پذیرفته شدهاند .اکثر آنها به عنوان شهروند امریکا برگزیده شدهاند .این افراد
اغلب از طریق یک شــغل بهسادگی اقامت را در کشورهای خارجی به دست
میآورند .چینیها یکی از اصلیترین دریافتکنندگان ویزاهای سرمایهگذاری
هستند؛ نوعی از ویزا که به سوپرثروتمندان جهان داده میشود .برخی دیگر
نیز بهراحتی سرمایههای خود را از داخل کشور به آن سوی مرز میفرستند و
در شرکتهای خارجی سرمایهگذاری میکنند یا امالک خارجی را خریداری
میکنند .شهروندان چینی به طور رسمی و قانونی میتوانند ساالنه 50هزار
دالر از کشور خارج کنند .اما اکثر سرمایهگذاران و ثروتمندان چینی راههای
خالقانه برای فراری دادن پول و سرمایه خود از کشور پیدا میکنند و خیلی

از میان 4میلیون چینی که از سال  1978تاكنون چین را برای تحصیل ترک کردهاند ،نیمی از آنها هیچگاه به کشور
بازنگشتهاند .برخی از آمارهای غیررسمی نشان میدهند این تعداد بسیار بیشتر از اين است
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راحت قانــون را دور میزنند .آنها با همین راهی که در پیش گرفتهاند باعث
زمین خوردن کشور خود شدهاند.
J Jصنعت صادرات
تحصیل در خارج از چین به رویای تودهها تبدیل شدهاست 57 :درصد
از والدین چینی فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور میفرستند.
حتی آقای شی هم دختر خود را برای تحصیل به خارج از کشور فرستادهاست
تا در دانشگاه هاروارد درس بخواند .البته تنها ثروتمندان نیستند که به این
راه دسترســی دارند .اکثر افراد فقیر هم میتوانند بــه ارزانترین راهها در
دانشگاههای کانادایی دست پیدا کنند .برخی خانوادهها پول قرض میکنند و
فرزندان خود را در دانشگاههای خارجی ثبتنام میکنند .آنها معتقدند با این
کار خودشان را قربانی میکنند تا فرزندشان به آیندهای بهتر دست پیدا کند.
سال گذشته بیش از نیممیلیون دانشآموز به دانشگاههای خارجی رفتند.
بسیاری از مدرسههای بینالمللی از کودکی ،دانشآموزان را برای تحصیل در
خارج آماده میکنند .آنها برنامههایی دارند که دارندگان پاسپورت میتوانند
بهراحتی به خارج ســفر کنند .به این ترتیب هر روز سن دانشآموزانی که
کشــور را به مقصد خارج برای تحصیل ترک میکنند پایینتر میآید .در
حال حاضر بسیاری از دانشآموزان مقطع متوسطه چینی در امریکا درس
میخوانند .از میان 4میلیون چینی که از سال  1978تاكنون چین را برای
تحصیل ترک کردهاند ،نیمی از آنها هیچگاه به کشــور بازنگشتهاند .برخی
از آمارهاي غیررســمی نشان میدهند این تعداد بسیار بیشتر از اين است.
اکثر دانشجویان مقطع دکتری در چین با پدیده فرار مغزها همراه میشوند.
بسیاری از آنها در همان کشورهای خارجی شغلی مناسب پیدا میکنند و
بقیه اعضای خانواده نیز به دنبال و با تکیه بر آنها مهاجرت میکنند.
J Jیک ،دو ،فرار
تحصیل برای چینیها همیشه راهی برای موفقیت بودهاست .طبقه متوسط
تنها از راه تحصیل موفق شده به موفقیت دست پیدا کند .به همین خاطر است
که اکنون نیز روی دانشــگاههای مجهز و باکیفیت خارجی تمرکز کردهاند.
بسیاری از کسانی که در کشورهای خارجی صاحب بچه میشوند ،فرزند خود
را به مدرسههای چینی نمیفرستند چرا که تصور میکنند تحصیالت خارجی
از همان مقاطع ابتدایی میتواند آینده آن کودک را روشنتر کند .البته مسئله
آموختن ارزشها در این نظام به یک سؤال تبدیل میشود .چین راه درازی را
در مهاجرت آغاز کردهاست .اکثر مردم این کشور هر کشوری را در جهان به
چین ترجیح میدهند .هدف و انگیزه اصلی آنها نیز فرار از فقر است .اما آنها که
از کشور میگریزند این روزها جزو نابغهترین افراد به شمار میآیند و میتوانند
سرمایههای بسیار مهمی برای چین باشند که با گریز خود ،کشور را بیبهره
میکنند .آنها برای دســت یافتن به موفقیت کشور خود را ترک میکنند و
اکنون شاید این دولت است که باید تدبیری بیندیشد و مانع فرار مغزها بشود.
آنها برای موفقیت میروند غافل از اینکه وجودشان در کشور خودشان میتواند
آنها را به موفقیت نزدیک کند.

رویای چینیِ آقای شی «توخالی» از آب درآمدهاست در حالیکه قرار بود شبیه به رویای آمریکایی
باشد .مردم چین هرچند رویای چینی در سر دارند اما از انحصار دولتی خسته شدهاند .دولت در
چین به هر حال به خانههای مردم سرک میکشد و زندگی آنها را تحتالشعاع خود قرار میدهد.

[ شــش:نگاه اکونومیست به آینده در چین ]

نوشته روی دیوار

سیاست حزب کمونیست برای محدود کردن آزادی بیان با روشهای سرکوبگرانه دوام نخواهد آورد
آلبرت هیرشمن یک اقتصاددان معروف در سال  1970در کتابی با عنوان
«خروج ،صدا و وفاداری» اینطور نوشت که وقتی افراد بخواهند ناامیدی خود
را از یک شرکت ،وضعیت یا دولت اعالم کنند ،یا با پاهای خود رأی میدهند
(خروج) یا میمانند و حرف میزنند (صدا) .راز دوام حزب کمونیســت چین
در این اســت که در را نیمهباز گذاشته تا هردو بخش راهی برای رفتوآمد
داشته باشند.
بعد از حادثه میدان تیاننآنمن در سال  ،1989دولت در را به روی افراد
منتقد و مخالف باز گذاشت تا کشور را ترک کنند .در این سالها نیز دولت
چشم خود را به روی فرار و جریان سرمایهها بستهاست .دیوار آتش اینترنتی
چین به گونهای عمل میکند که اکثر چینیها میتوانند از ویپیان استفاده
جهان فیلترشــده داشته باشند .گاهی مقامات در موارد
کنند و تجربهای از
ِ
سیاسی بسیار حساس اقداماتی میکنند .اما اکثر مواقع به دالیل اقتصادی و
همچنین امنیتی سکوت میکنند و دست به کاری نمیزنند.
خروج هنوز هم ممکن است .هر سال صدها هزار نفر از مردم چین به قصد
تحصیل این کشــور را ترک میکنند .بسیاری از آنها در کشورهای خارجی
سرمایهگذاری میکنند یا پول خود را به نحوی به خارج از چین میفرستند.
اما دنیا برای  225میلیون نفر از طبقه متوسط چین ،دانشگاه ،خانه و شغل
مناســب ندارد .البته همه این 225میلیون نفر نیز قصد ترک وطن ندارند.
پس شاید درها باز باشد اما بسیاری از اعضای طبقه متوسط ترجیح میدهند
در کشور خود بمانند .دولت برای مقابله با «صداهای مخالف» نیز تاکتیک
مشابهی را در پیش گرفتهاست .از یکسو اجازه انتقاد میدهد و از سوی دیگر
به آن پاسخ میدهد .به حرفها و دغدغههای مردم در زمینه آلودگیهای هوا
و محیطزیســت گوش میدهد و در نهایت سیاست مورد نظر خود را اعمال
میکند .اینترنت را سانسور میکند اما باز هم دست افراد را باز میگذارد .دولت
چین به متخصصی در دستوپنجه نرم کردن با بحرانها تبدیل شدهاست و
به دنبال مشکالت زیرساختی میگردد که شکافهای عمیق را در بدنه نظام
ایجاد میکند .در ماه آوریل آقای شی اعالم کرد برای شنيدن هرگونه انتقاد
آنالین نیز آماده اســت .این حزب واکنش نشان میدهد؛ به دغدغهها پاسخ
میدهد اما قابل اتکا نیســت ،نمیتوان به آن اطمینان کرد .به این ترتیب
نوعی تعادل هنرمندانه ایجاد شدهاست .ناامیدی در میان گروههای مختلف
در حال افزایش اســت و این ناامیدی به شکلهای مختلف خودش را نشان
میدهد .طبقه متوسط خواستار اقتدار بیشتری است و میخواهد استقالل
عمل بیشتری در زندگی شخصی خود داشته باشد .آنها میخواهند به صورت
آنالین نظرات خود را اعالم کنند و فرقی نمیکند سانسور بشوند یا خیر ،تنها
میخواهند پیش از دولت برای بهبود جامعه خود دســتبهکار شوند .طبقه
متوسط نگران داراییهای خودش است و سعی دارد از آن مراقبت کند .آنها
میخواهند دولت آینده کودکانشان را تضمین کند.
J Jرویای توخالی
چینی آقای شــی «توخالی» از آب درآمدهاســت در حالیکه
اما رویای
ِ
قرار بود شبیه به رویای آمریکایی باشد .مردم چین هرچند رویای چینی در

ســر دارند اما از انحصار دولتی خسته شدهاند .دولت در چین به هر حال به
خانههای مردم سرک میکشد و زندگی آنها را تحتالشعاع خود قرار میدهد.
ناسیونالیسم در چین بسیار قوی است .اما این حس ناسیونالیستی برای تحقق
رویای چینی کافی نیست.
دولت تالش کرده صداهای مخالف را ســاکت نگه دارد .برخی را وادار به
تحمل و مدارا میکند و برخی دیگر را برای همیشــه در نطفه خفه میکند.
مصداق عینی این مورد همان پدر و مادرهایی هستند که کودکان خود را در
نهایت به مدرسه سمی فرســتادند .آنچه اکنون در چین اتفاق افتاده یادآور
اتفاقی اســت که در هنگکنگ افتاد .بســیاری از افراد بعد از حادثه میدان
تیانآنمن دیگر جرئت نمیکردند حرف بزنند .بسیاری از افرادی که بضاعت
مالی داشتند تا پیش از سال  1997کشور خود را ترک کردند .به این ترتیب
هنگکنگ تعداد زیادی از افراد مهم خود را از دســت داد و بقیه نیز ساکت
و خاموش شــدند .اما در نهایت اتفاقی که برای هنگکنگ افتاد این بود که
مستقلتر از گذشته شد و طبقه متوسط به رضایت بیشتری در آن دست پیدا
کرد .پس از آن دولت کمی آزادی به مردم داد.
اکنون به نظر نمیرســد مردم چین برخیزند و دست به شورش بزنند یا
دموکراســی را در فهرست مطالبات خود قرار بدهند .اما آنها قطعاً به دنبال
تغییر هستند .اکثر مردم چین آزادیهایی میخواهند که تنها در دموکراسی
مشهود است .دولت تاكنون از این ماجراها جان سالم به در بردهاست اما اکنون
اوضاع در حال تغییر اســت .اکثر آنها که اکنون در طبقه متوسط هستند به
دنبال اینترنت و سفر هســتند .هیچ ارتباطی با گذشته و تاریخ خود برقرار
نمیکنند .حتی برای پیشرفت و توسعهای که در زندگیشان حاصل شده از
حزب کمونیست تشکر نمیکنند چرا که هیچ ارتباطی با آن برقرار نمیکنند.
آنچه مهم است این است که کسانی که گذشته را به خاطر نمیآورند در خطر
تکرار آن قرار دارند ،مثل جوانهای امروزیِ چین.

آلبرتهیرشمن
یک اقتصاددان
معروف در سال
 1970در کتابی
با عنوان «خروج،
صدا و وفاداری»
اینطور نوشت که
وقتی افراد بخواهند
ناامیدی خود را از
یک شرکت ،وضعیت
یا دولت اعالم کنند،
یا با پاهای خود رأی
میدهند (خروج)
یا میمانند و حرف
میزنند (صدا).
راز دوام حزب
کمونیستچیندر
این است که در را
نیمهباز گذاشته تا
هردو بخش راهی
برای رفتوآمد
داشته باشند
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اگر دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا میشد

دنیا مقابل دونالد

چطور یک سیاست خارجی که برای تلویزیون طراحی شده بود ،منجر به بروز بحرانهای واقعی در جهان شد
ریاستجمهوری او تنها  100روز عمر دارد اما همین مدت کوتاه نیز کافی است تا خیلیها
با خود فکر کنند دونالد ترامپ دیگر محبوبیت و مقبولیتی را که در روزهای نخستین داشت
ندارد .همایش «ســاخت امریــکا» که ترامپ در  27ژانویه در کاخ ســفید برگزار کرد طبق
نظرســنجیها مورد قبول افکار عمومی بودهاست هرچند بسیاری از منتقدان را یاد والدیمیر
پوتین در روسیه میانداخت .آقای ترامپ در یک برنامه تلویزیونی پخش زنده دو نفر از رهبران
برجسته شرکتها را به جرم «عدم صداقت و حریص بودن» در برابر جمع تحقیر کردهاست
اصل امریکایی را در پیش
و از آنها قول گرفتهاست به جای کارگران و اجناس چینی ،ساخت ِ
بگیرند و به این ترتیب تولید داخل امریکایی را به این کشور بازگردانند .صبح روز بعد روزنامهها
تصویر تیم کوک رئیس شــرکت اپل و دنیس میلنبرگ رئیس بوئینگ را نشان میدهند که
تاکسی میگیرند تا از ساختمان شرکت خود به قطب تبعید شوند .در کنار آن ترامپ طرحی
را با شهردار آریزونا دنبال میکند تا مرزهای این کشور با مکزیک را در عرض سه سال قویتر
کردن امریکا» میگذارد .همزمان با این مســئله سومین
کند و نام این طرح را «دوباره ایمن
ِ
اعالمیه نیز در مورد سفر ترامپ منتشر شدهاست که همچنان بیپاسخ ماندهاست؛ طبق متن
این اعالمیه ،رئیسجمهوری امریکا قصد دارد به عنوان نخستین سفر خارجی به مسکو برود و با
گرایان
والدیمیر پوتین دیدار کند تا زمینههای مشترک امریکا و روسیه را در مورد مقابله با اسالم
ِ
تروریست بررسی کند.
البته ترامپ قول میدهد به بهترین توافق دست پیدا کند و در غیر این صورت میز مذاکره
را ترک کند .اما همین اتفاق ساده بسیاری از امریکاییها را به یاد رسوایی جاسوسی میاندازد
زدن هیالری کلینتون شدهاست .در ماه اکتبر فوقسریترین اسناد در اینترنت
که باعث کنار ِ
منتشر شدند .هکرها ایمیل شخصی خانم کلینتون را هک کردند و اطالعات او را منتشر کردند.
البته هیالری همچنان اطالعاتی را که به دست همه رسیدهاست تکذیب میکند؛ همسر
او نیز در مصاحبهای اعالم کرده کرملین باعث تغییر انتخابات ریاستجمهوری
 2016شدهاســت .اکنون  100روز پس از ریاستجمهوری ترامپ ،سفر او
به مسکو هنوز مشخص نیســت .طبق معمول نیز مکزیک ،چین و روسیه
پشت ماجرا هستند و اجازه نمیدهند ترامپ به عنوان رئیسجمهوری امریکا به
نخستین دغدغه مهم این کشور رسیدگی کند.
تاریخ سفر اضطراری ترامپ به پکن هنوز مشخص نشدهاست.
او هفتهها پیش این سفر را از طریق پیامی در توئیتر اعالم کرده
بود اما هنوز خبر رســمی از این ســفر به گوش نمیرسد .روابط
امریکا با روسیه باعث آشوب و مشکل در واشنگتن شدهاست و حتی
در برخی از مناطق امنیت ملی را به خطر انداختهاست .ترامپ تحت
فشار قرار میگیرد و مجبور میشود برای حفظ منافع امریکا با روسیه در زمینه سوریه همکاری
کند .در نهایت نیز مجبور میشود کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید برگزار کند و طی آن از
رسانهها گالیه کند که چرا اسناد و مدارکی را منتشر میکنند که باعث بیاعتمادی به دولت
یشود.
امریکا م 
J Jبوئینگ ،اولین شرکتی که قربانی میشود
در بخش اقتصاد نیز ،مقامات چینی اقداماتی میکنند که علیه امریکاست و باعث ترس
و نگرانی ســرمایهگذاران میشود .نخستین شرکتی که در این جریان آسیب میبیند
«بوئینگ» است .این شرکت سعی میکند با چین روابطی را برقرار کند و ترامپ در
یک سخنرانی مسئوالن شرکت را در این زمینه به باد انتقاد میگیرد .به این ترتیب
غول هواپیمایی نیز به داستانی دیگر تبدیل میشود.
178
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کمی پس از آن اعالم میشــود که خودروهای جنرالموتورز و فورد در چین دوباره مورد
آزمایش نشر کربن قرار میگیرند .بیمههای خودروهای امریکایی نیز به خطر میافتد چرا که با
قوانین نشر کربن در چین برابری نمیکند .در مکزیک نیز پنا نیتو رئیسجمهوری مکزیک اعالم
میکند پلیسهای امریکایی اعمالی ضد قانونی در زمینه مواد مخدر در خاک این کشور انجام
دادهاند .او همچنان قوانین تحقیرآمیزی در زمینه مهاجرت از امریکای مرکزی اعالم خواهد کرد
و ظاهرا ً پذیرای کودکان خواهد شد؛ به این ترتیب در ظاهر کاری بشردوستانه انجام میدهد اما
در باطن این کشور را تحقیر میکند.
خندهدارترین بخش ماجرا این است که آقای ترامپ نمیتواند برنامههای خود را عملی کند .او
حتی در زمینه تعرفههای کاالهای چینی با مشکل روبهرو میشود .مسلمانان همچنان به امریکا
وارد میشوند و او نمیتواند مانع ورود آنها به این کشور بشود .او در زمینه ایجاد شغل نیز کام ًال از
برنامههای خود عقب میافتد و حتی به اندازه باراک اوباما نیز در این زمینه به موفقیت دست پیدا
نمیکند .تمامی برنامههای ترامپ یک شوی تلویزیونی به نظر میرسد که هیچیک قابلیت عملی
شدن ندارد .اما آنچه جالب توجه است این است که سخنان تلویزیونی رئیسجمهور جدید امریکا،
عواقبی جدی در دنیای واقعی دارد .تنها  100روز از ریاســتجمهوری ترامپ میگذرد اما همین
زمان کوتاه کافی است تا مردم درس بگیرند که ترامپ چطور آدمی است .اما در این زمان امریکاییها
چارهای ندارند جز اینکه تحمل کنند و امیدوار باشند رئیسجمهورشان درس
بگیرد و سیاستهای بینالمللی خود را تغییر بدهد.

امروز نظام بانکی
پذیرفتهاست که وقوع
حملههای سایبری امری
ناگزیر است .اما میتوان
برنامههای خاصی از پیش
تدارک دید و اثرات آن را
به حداقل رساند .کشوری
که در معرض خطر سیل
قرار دارد ،خودش را برای
آن آماده میکند ،بانکهای
آسیبپذیر نیز باید سیستم
مالی خود را تقویت کنند و
مانع بروز بحران در صورت
حمالت سایبری بشوند

اگر نظام مالی هک میشد

اژدها وارد ميشود

حملههای سایبری اخیر نشان میدهد اقتصاد جهان میتواند با یک تهاجم سایبری متوقف شود و به همین خاطر
دفاع بهتری مورد نیاز است
این پیام به صورت ناشناس منتشر شدهاست ،بر اساس این پیام بانک مرکزی یونان در فضای
مجازی هک شده و در یوتیوب این پیام هشدار منتشر شدهاست« :اولیمپوس سقوط خواهد کرد...
به دنبال آن یک برنامه  30روزه علیه سایتهای بانکهای مرکزی در سرتاسر جهان به راه خواهد
افتاد ».همین هشدار کوتاه ،زلزلهای بزرگ در جهان به پا خواهد کرد.
نظام مالی چیزی بیش از قراردادهای خاص میان افراد و موسسات است .اگر ثابت شود همه این
نظام پیچیده تنها یک خانه پوشالی است ،همه مردم پولهای خود را برمیدارند و فرار میکنند.
خانه پوشالی نیز فرو میریزد .این ماجرا در سال  2008نیز رخ داد و در حقیقت به تصمیمات غلطی
مربوط میشد که در آن زمان گرفته شد .اما اکنون احتمال دارد شکل پیچیدهای از این داستان در
قالب یک حمله سایبری شکل بگیرد .فرآیندهایی که طراحی شده تا سیستمهای بانکی را امنتر
کند ،آسیبهای جدیدی را ایجاد کردهاست .پولهای کالنی به اسم زیرساخت از همین طریق از
دســت میروند .اگر این اتفاق به صورت جدی رخ بدهد حتماً آشوبی مانند بحران اقتصادی سال
 2008در دنیا ایجاد خواهد کرد.
حمالت سایبری هر روز در حال افزایش است .سیستمهای مالی نیز جزو اهداف اصلی دزدها
و هکرها هســتند .همین افزایش حمله سایبری به سیستم بانکهای جدا و کوچک برای سرقت
پول یا اطالعات ،خودش بهتنهایی نگرانکننده است .اما دو اقدامی که اخیرا ً صورت گرفته نشان
میدهد وضعیت بسیار نگرانکنندهتر است .یکی از آنها اقداماتی بود که هکرها در مورد ATMها یا
عابربانکها انجام دادند .آنها در سال  2013موفق شدند از طریق دسترسی به سیستم کامپیوتری
بانکها ،فرمانهایی را به عابربانکها بفرستند که مطابق دستور آنها عمل کنند .مبالغ بسیار زیادی
به همین شیوه به سرقت رفتند .برای مثال یکی از کارهایی که کردند این بود :حسابی که تنها هزار
دالر در آن موجود بود ناگهان با یک فرمان کامپیوتری 9هزار دالر موجودی پیدا میکرد که خیلی
سریع این موجودی به حسابی در کشوری خارجی انتقال داده میشد .در عین حال دارنده هنوز
همان هزار دالر اولیه را در حساب خود داشت .همین که آنها به این شکل با اعداد بازی میکردند و
کسی سر درنمیآورد که چه میکنند ،یک بحران بزرگ بود که امروز به شکلی جدیتر خودش را
نشان میدهد .دومین مورد نیز مربوط به حملهای سایبری بود که در ماه فوریه رخ داد و به دنبال
آن 81میلیون دالر از حساب شخصی یک بنگالدشی در فدرال رزرو امریکا در نیویورک به سرقت
رفت .این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که این یکی از امنترین سیستمهای مالی در جهان است

که هک شدهاست .کارشناسان معتقدند هر روز شکلهای مدرنتری از این سرقتها برمال خواهد
شد .نمونه آن نیز در سوئیفت است؛ به همین خاطر است که بانکها سعی دارند میزان برداشتها
از طریق سوئیفت را به حداقل برسانند تا از این طريق مانع سرقتهای کالن سوئیفتی بشوند.
در این سناریو که همه بانکها با هکرها درگیر بشوند تنها یک هدف وجود دارد« :ایجاد ناپایداری
و عدم ثبات» .عدم ثبات نیز خیلی سریع نظام رگوالتوری را به هم میریزد .احتماالً هکرها به جای
اینکه یک بانک کوچک را هدف قرار بدهند به قلب نظام مالی شلیک خواهند کرد .برای مثال آنها
میتوانند با یک هک ساده تمامی پرداختهای موجود در سیستم را پاک کنند .ناآرامی و عدم ثباتی
که از این طریق ایجاد میشود ،میتواند ُمسری باشد.
J Jدر ُش ُرف یک فاجعه
هکرها در قدم نخست ،چند ماه پیش از آغاز عملیات ،وارد سیستم میشوند .موسسههای مالی
درهای مجازی بیپایانی دارند که این هکرها میتوانند باالخره از یکی از این درها وارد بشوند .برای
مثال کافی است یکی از این هکرها فامیل یا آشنایی در سیستم اصلی داشته باشد؛ در حقیقت کافی
است او یک لینک فاسد داشته باشد ،همین برای آغاز حمله کافی خواهد بود .این لینک میتواند
تمامی اطالعات مورد نیاز برای آغاز کار را در اختیار آنها بگذارد .مشابه این اتفاقات در گذشته نیز
رخ داده و اکنون تکرار آن در سطح کالن به هیچ عنوان بعید نیست .وقتی آنها از یکی از درها وارد
سیستم شدند در مرحله دوم به رص ِد آن میپردازند .وقتی تمام بخشهای امنیتی بهخوبی شناسایی
شد زمان آغاز مرحله سوم یا همان عملیات اصلی است .یک روز که احتماالً بازار نیز در اوج آشفتگی
است ،هکرها دستبهکار ميشوند .چند حمله از چند بخش کافی است .بانکها احتماالً در پایان روز
کاری از این ماجرا آگاه میشوند .بانکهای مجهزتر احتماالً قدری زودتر متوجه فاجعه میشوند چرا
که به صورت مستمر وضعیت را رصد میکنند .اما اثرات این حمله خیلی سریع به همهجا میرسد.
امروز نظام بانکی پذیرفتهاســت که وقوع حملههای ســایبری امری ناگزیر است .اما میتوان
برنامههای خاصی از پیش تدارک دید و اثرات آن را به حداقل رساند .کشوری که در معرض خطر
سیل قرار دارد ،خودش را برای آن آماده میکند ،بانکهای آسیبپذیر نیز باید سیستم مالی خود
را تقویت کنند و مانع بروز بحران در صورت حمالت سایبری بشوند .آنها میتوانند ریسکها را به
حداقل برسانند.
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شکاف سیاسی جدید

با چپ مقابل راست خداحافظی کنید؛ آنچه اکنون شاهدش هستید باز مقابل بسته است

کنوانسیونهای حزبی در امریکا به عنوان یک مسئله سیاسی هیچ مشابهی در جهان ندارند.
فعاالن چپ و راســت ادغام میشــوند و نامزدهای خود را انتخاب میکنند تا در نهایت پیروزی
محافظهکاری (جمهوریخواه) یا ترقیخواهی (دموکرات) را جشــن بگیرند .اما امسال با همیشه
زن
فرق داشــت و تفاوت آن نیز تنها به خاطر حضور هیالری کلینتون به عنوان نخستین نامزد ِ
ریاســتجمهوری در ایاالت متحده امریکا از ســوی یک حزب بزرگ و رسمی نبود .بلکه تفاوت
در این اســت که اینبار رقابتها میان چپ و راست نیست بلکه شاهد رقابت میان باز و بسته در
ک سوی این طیف ،دونالد ترامپ قرار دارد که شعارهای عجیبی سر میدهد که
امریکا هستیم .ی 
در نهایت محتوایش این است« :فقط امریکایی باشیم ،جهاني شدن بیمعناست» .به این ترتیب او
به دنبال نظامی بسته و کام ًال محدود در امریکاست .اما امریکا تنها نیست .در اروپا نیز این روزها
سیاستمداران مه ِم بسیاری وجود دارند که ادعا میکنند دنیا جای پست و کثیفی است .از نظر
آنها دنیا پر از خطر است و ملتهای باهوش باید دیواری یا حصاری دور خودشان بکشند تا از این
پلیدیها در امان بمانند .اینها کام ًال خالف هنجارهای همیشگی حرکت میکنند و سیاستهای
ترامپی را در پیش میگیرند .حاال دیگر فرقی ندارد کسی از حزب راستیها باشد یا چپیها ،تمامی
مداران پوپولیست و اقتدارگرا به دنبال نظامهای بسته هستند .تاكنون بریتانیا تمشک طالیی
سیاست
ِ
را بردهاست .این کشور با رأی خود به خروج از اتحادیه اروپا ثابت کرد به جهانی شدن هیچ اعتقادی
ندارد و مایل است به عنوان یک جزیره کوچک و تنها در گوشهای از این جهان بزرگ به حیات خود
ادامه بدهد .افراد بسته از حزبهای مختلف موفق شدند بریتانیا را از یک بازار مقتدر و مستقل در
جهان جدا کنند .اخبار افرادی که ضد فرآیند جهانی شدن در دنیا فعالیت میکنند هر روز بیشتر
میشود .تمام اتفاقات تروریســتی که در جهان در حال رخ دادن است ،از فرانسه گرفته تا آلمان
بهخوبی نشان میدهد که چگونه عده بسیاري ضد جهانی شدن حرکت میکنند .هرچه ناامنی در
جهان شدیدتر میشود ،کسانی که طرفدار نظامهای بسته هستند ،شانس بیشتری برای پیروزی در
فرآیندهای انتخاباتی پیدا میکنند .این ترسناکترین اتفاقی است که بعد از کمونیسم در جهان در
حال رخ دادن است .و حاال همین برخوردها و تنشهاست که اهمیت دارد.
J Jدیوارهای بلندتر ،استانداردهای پایینتر برای زندگی
شــاید خیلیها فراموش کردهاند که چین از طریق ارتباط با جهان موفق شد بسیاری از مردم
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خودش را از فقر مفرط نجات بدهد .حاال امریکا میخواهد با جدا شــدن از دنیا ،نظام مالی خود
را حفــظ کند غافل از اینکه همین نظام باز میتواند آن را نجات بدهد .در دنیایی که در آن دیوار
میسازند ،فقر و خطر بیشتر میشود .اروپا با این حصارکشیها تنها تکهپاره میشود و امریکا قدرت
خود را در جهان از دست میدهد و به انزوا کشیده میشود .اگر دونالد ترامپ بتواند پا روی معاهده
ناتو بگذارد ،قدرت خود را نشــان ندادهاست بلکه باعث بیاعتمادی در جهان خواهد شد .او با این
کار باعث میشود همپیمانهای امریکا دیگر به آن اعتماد نکنند .او همین حاال هم که هنوز رأی
نیاورده بیاعتمادی بسیاری ایجاد کردهاست .اگر والدیمیر پوتین نیز در آینده به او پشت کند هیچ
جای تعجب نیست .کسانی که دیوار میسازند تاكنون آسیبهای بسیاری ایجاد کردهاند .نمونه آن
بریتانیاست که اکنون حرکت خود را به سمت رکود و بحران مالی آغاز کردهاست .اتحادیه اروپا نیز
متزلزل شدهاست .اگر فرانسه سال آینده به مارین لوپن به عنوان رئیسجمهوری این کشور رأی
بدهد و سپس راه بریتانیا را در مورد اتحادیه اروپا در پیش بگیرد ،قطعاً زلزله بزرگی در این اتحادیه
رخ خواهد داد .مقابله با کسانی که دیوار میسازند به توان و قدرت بسیار زیادی نیاز دارد .سیاستها
و تاکتیکها باید مشخص و دقیق باشد .کسانی که در جبهه باز قرار دارند ابتدا باید موارد تاریخی
را به یاد افراد بسته بیاورند و آنها را از خواب بیدار کنند .اما اکثر کسانی که در جبهه باز قرار دارند،
شجاعت و جسارت کافی برای حرف زدن ندارند .آنها تنها حرف را در دهان خود نشخوار میکنند اما
به زبان نمیآورند .کسانی که به این مسئله باور دارند باید برای آن مبارزه کنند.
امریکا در حال حاضر بیش از هرجایی در خطر اســت .مردم این کشور باید نگاهی به ساختار
احزاب سیاسی موجود در آن بیندازند .آن دسته از جمهوریخواهانی که هنوز در مورد جهانی شدن
مردد هستند و تصور میکنند نمیشود بدون جهانی شدن به حیات در دنیای امروز ادامه داد باید به
خود جرئت بدهند و به هیالری کلینتون رأی بدهند .هیالری کلینتون نیز حاال که به صورت رسمی
به عنوان نامزد برتر حزب دموکراتها انتخاب شده باید «باز» بودن را فریاد بزند .او باید جسورانه از
سیاستهای دنیای باز بگوید .انتخاب ترامپ در امریکا به عنوان رئیسجمهوری این کشور میتواند
تهدیدی بزرگ برای جهانی شدن در کل دنیا باشد .قطعاً با وجود فرد بستهای مانند دونالد ترامپ
در دولت امریکا ،نمیتوان به دنیایی امن امید داشت .اکنون آینده دنیای آزاد و لیبرال در موفقیت
یا عدم موفقیت یک زن است.

تایلند شاید در سطح آرام به نظر بیاید اما در عمق از شکافهای عظیمی رنج میبرد .گرگومیشی که این روزها پادشاهی شاهد آن است
بهزودی به پایان خواهد رسید .مشکل اصلی این است که جانشین او فردی بسیار منفور است؛ کسی نیست که او را دوست داشته باشد.
به همین خاطر است که انتظار میرود پس از مرگ بهومیبول تایلند شاهد جنبشها و تنشهای داخلی خواهد شد.

گومیش پادشاه
گر 

وقتی پادشاه خسته تایلند برود ،چهکسی میآید؟
اگر به عنوان یک بیننده و ناظر بیرونی به این کشور نگاه کنید ،جزیرهای آرام و منظم
میبینید .یک بازار زیبا ،درخشان و دلربا به نام «بانکوک» ،پایتخت تایلند که این روزها
در همهجای آن تصویر پادشاه 88سالهای دیده میشود که از سال  1946تاكنون بر تخت
پادشاهی این کشور تکیه دادهاست .او صاحب طوالنیترین پادشاهی معاصر در دنیا به
شمار میآید .در واقع او تنها تایلندی مشهوری است که همه او را میشناسند .در دوره
پادشاهی این شخص ،تایلند به یکی از ثروتمندترین کشورهای شرق آسیا تبدیل شده
و اکنون یکی از قطبهای تولید و صنعت را در این منطقه و در جهان تشکیل میدهد.
«بهومیبول آدولیادج» قدیمیترین پادشاه جهان است .اما اکنون این پادشاه چند ماهی
است که در انظار عمومی دیده نشده و به نظر میرسد روی تخت بیمارستان شب و روز
میگذراند .کاخ پادشاهی بهندرت سکوت خود را میشکند .اما چندی پیش در ماه ژوئن
پزشکها اعالم کردند مادهای را به مغز او تزریق کردهاند.
به هر حال امروز یا فردا ،پادشاه تایلند از دنیا خواهد رفت .مرگ او احتماال کودتایی که
در سال  2014نافرجام ماند را عملی خواهد کرد .تایلند شاید در سطح آرام به نظر بیاید
اما در عمق از شکافهای عظیمی رنج میبرد .گرگومیشی که این روزها پادشاهی شاهد
آن اســت به زودی به پایان خواهد رسید .مشکل اصلی این است که جانشین او فردی
بسیار منفور است؛ کسی نیست که او را دوست داشته باشد .به همین خاطر است که
انتظار میرود پس از مرگ بهومیبول تایلند شاهد جنبشها و تنشهای داخلی خواهد
شد .در آن زمان دیگر کسی نمیتواند در مورد صلح و آرامش در تایلند حرفی به
میان بیاورد.
تاكنون در این کشــور چندین بار اقداماتی بــرای کودتا صورت گرفته
که تقریباً همه آنها ناکام ماندهاست .همین کودتاهای ناکام بهخوبی نشان
میدهد اوضاع سیاست در این کشور اصال خوب نیست .این مسئله باعث
شده فعالیتهای سیاسی و همچنین مطبوعاتی در این کشور تا حدود
زیادی محدود بشــود .به همین خاطر است که تعداد
زیادی از روزنامهنگاران و فعاالن سیاسی منتقد این
نظام شدهاند .تنها  50نفر در ماه ژوئن روانه زندان
شدند به این خاطر که در تئاتر دانشجویی خود
پادشــاهی این کشور را به سخره گرفته بودند.
هرکسی در تاکسیها حرف سیاسی بزند بدون
شک سر از زندان درمیآورد .سال گذشته دو
نفر از مردم تایلند به جرم رد و بدل کردن
پیامکهای توهینآمیز به پادشاهی این
کشور ،به حبس در زندان محکوم شدند.
پادشــاهی تایلند در دوران آشــوب
و بحران اغلب نقــش هماهنگکننده
داشتهاســت .در ماه می  1992زمانی
که بحران در این کشور شکل گرفت،
پادشــاه در فراخوانی دســتور داد
جنگهای خونین به پایان برسد و

یک گروه به سرپرستی یک مقام دولتی (نخستوزیر) بقیه مسائل را پیگیری کند .همین
اقدامات ناگهانی باعث شده تاكنون هیچ کودتایی در این کشور موفقیتآمیز نباشد.
J Jبدون تاج و بدون مهر مردم
زمانیکه پادشــاه سالم بود ،دوربین به همراه او به مناطق فقیرنشین میرفت و او را
نشان میداد که به مردم فقیر کمک میکرد و طرحهای توسعهای در مناطق فقیرنشین
را دنبال میکرد .او اکثر مواقع در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان در دانشگاهها حاضر
میشد .اما رفتهرفته یک رویه مرموز و عجیبوغریب شکل گرفت .کمی پس از آن اقتصاد
«خودکفایی» مطرح شد .او فلسفهای رویایی شکل داد که بر اساس آن توسعه اقتصادی
به کمک زندگی روستایی و تفاوت طبقاتی شکل میگرفت .عدهای او را محکوم کردند و
گفتند او در حال از بین بردن خودکفایی در این کشور است.
اکنون جانشین او فردی است که نهتنها کسی او را دوست ندارد بلکه اکثر مردم
از او نفرت نیز دارند .شــاید بهترین و خوشبینانهترین سناریویی که بتوان در ادامه
برای پادشاهی تایلند تصویر کرد این باشد که اندکی از اقتدار آن کم ميشود .البته
این در حالی است که جانشین منفور بهومیبول بتواند تاجوتخت را به دست بگیرد و
به قدرت برسد .اما سناریوهای بدبینانه نیز وجود دارند .شاید شهروندانش شاکیتر از
همیشه نسبت به نداشتن حق آزادی بیان و انجام فعالیت سیاسی دست به
اعتراضی همگانی بزنند به این ترتیب کاری کنند که پادشاهی برای
همیشــه در این کشور محو شود .واقعیت این است که به دنبال
نظام ارتشی که احتماالً روی کار خواهد آمد ،به جای حل شدن
مشکالت تایلند ،معضالت جدید و پیچیدهای نیز به این کشور
اضافه خواهد شد و همه اینها باعث سقوط اقتصاد درخشان
این کشور خواهد شد.
آشــوب و ناپایداری سیاســی تنها تأثیر
قطعیاي که در کشورها بر جای میگذارد،
نوســان اقتصــادی اســت .تنشهای
اقتصــادی در بــازار نیز باعــث بروز
هرجومرج در میان مردم خواهد شد و
آنها را عصبانی خواهد کرد .این روزها
در تایلند همهچیز آرام است .اما حال
درون کاخ پادشــاهی این کشور
ناآرام اســت .گرگومیش همین
روزها به پایان میرســد .هرکسی
کــه در این کاخ کار میکند و
پایههای زندگی خود را روی
آن بنا کردهاست ،باید خود را
برای تغییر آماده کند .بعد
از بهومیبول آشوبی در
تایلند به پا خواهد
شد.
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دلیل اصیل

آلمانيها علیرغم وقوع حمالت مرگبار تروریستی در این کشور ،موفق شدهاند آرامش خود را حفظ کنند

اگر از آلمانیها بپرسید چطور باید در برابر حمالت تروریستی واکنش نشان داد احتماالً
با یک پاســخ واحد روبهرو خواهید که یک عبارت معروف از هرفرید مونکلر است« :آرامش
قهرمانانه» .اگر نگاهی به دیگر کشورها و واکنشهایی که در مقابل تروریسم نشان میدهند
هم بیندازید خواهید دید که آلمان در طول تاریخ همیشه بسیار متفاوت عمل کردهاست .این
کشور به خاطر تاریخ سیاهی که با آن روبهرو بودهاست ،یاد گرفته که نباید واکنش شدیدی
در برابر حمالت تروریستی نشان بدهد .بسیاری از رویدادهایی که در امریکا ،فرانسه و ترکیه
انجام شد ،در آلمان نیز اتفاق افتاد اما صحبتهایی که در مورد آن شد بسیار کم بود .این در
حالی است که این کشور در یک ماه با چهار حمله فاجعهآمیز روبهرو شد .نخستین حمله
در  18جوالی رخ داد؛ یک مهاجر افغان با تبر به جان مسافران یک قطار افتاد و چهار نفر
را کشت .چهار روز بعد یک نوجوان آلمانی -ایرانی به پاساژی در مونیخ حمله کرد و باعث
شدن بیش از  30نفر شد؛ او در نهایت با اسلحه خودش را کشت.
شدن  9نفر و زخمی ِ
کشته ِ
دو روز بعد یک مهاجر سوری زنی باردار را وادار کرد خودش را با چاقو بکشد .در همان شب
یک مهاجر سوری دیگر قصد ورود به یک کنسرت را داشت که متوجه شدند در کولهپشتی
خــود مواد منفجره حمل میکند .وقتی به او اجازه ورود ندادند ،خودش را منفجر كرد که
شــدن 15نفر شد .هر بار که یکی از این خبرها به گوش میرسید ،آلمانیها
باعث زخمی
ِ
عصبیتر میشدند .در ساعات اولیه حادثه مونیخ نوعی تشویش به جان مردم افتاده بود .به
دنبال آن نیز خبر فرار کردن سه قاتل و حضور آنها در شهر به شبکههای اجتماعی رسید
نگرانی بیشت ِر مردم شد 2300 .پلیس در مونیخ بیش از  4300تماس اضطراری در
و باعث
ِ
همان ابتدای کار دریافت کردند اما تقریباً تمام آنها اشتباه بود.
J Jدر را باز کن
اما مونیخ خیلی سریع به وضعیت عادی بازگشت .مردمی که در آلمان زندگی میکردند
خیلی سریع هشتگ #( OffeneTure#در را باز کن) را دستبهدست کردند و از یکدیگر
خواستند به افراد بیپناه در خیابانها جا و مکان بدهند .پلیس نیز خیلی سریع دستبهکار
شد تا راست و دروغها را مشخص کند .در نهایت نیز آقای داگلوریا مارتینز که رسالهای در
ارتباط با بحران ارتباطات نوشتهاست ،قهرمان هفته در این کشور شد .او در یکی از شبکههای
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رسمی تلویزیونی در آلمان گفت« :به ما فرصت بدهید تا واقعیت را به شما گزارش بدهیم.
حدس و گمان فایدهای ندارد؛ کپیکاری نکنید ».این جمالت جسورانه بیشترین تحسین
و تشــویق را دریافت کرد .اکثر سیاستمداران حرف او را سرلوحه کار خود قرار دادند و از
این طریق تالش کردند در هر قتلی که انجام میشــود ،واقعیات را بهدرستی دنبال کنند.
گرایان
فاجعهآمیزترین اتفاقی که در این هفته در مونیخ رخ داده بود هیچ ارتباطی با اسالم
ِ
افراطی نداشت .نوجوان  18ساله آلمانی که دیوید علی سنبلی نام داشت از افسردگی شدید
رنج میبرد و از مدتها پیش خودش را برای این کار آماده کرده بود .کاری که سنبلی کرد
بحثهای بسیاری با خود به همراه داشت .یکی از آنها بحث بازیهای رایانهای بود که دوباره
کردن این بازیها به میان آمد .البته در نهایت کسی تصمیم نگرفت این
مســئله ممنوع
ِ
بازیها را ممنوع اعالم کند چرا که این کار با اصول اولیه آزادی و حق بقیه بازیکنان و کاربران
بازیهای رایانهای در تضاد است .بحث دیگر مربوط به اسلحه بود .او از سالحی استفاده کرده
بود که گالک 17نام داشت .آیا آلمان باید قوانین سختگیرانهتری در زمینه خرید و فروش
و حمل اسلحه وضع کند؟ جواب این سوال هم «خیر» است .چرا که این کشور همین حاال
هم سختگیرانهترین قوانین را در زمینه حمل اسلحه در جهان دارد .سنبلی نیز اسلحه خود
را به صورت غیرقانونی تهيه کرده بود .در آن شرایط عدهای نگران ورود داعش به این کشور
شدند .برخی نیز ترسیدند که مبادا داعشیها از میان همین مهاجرانی که به آلمان آمدهاند
قدم به خاک این کشور گذاشتهاند .اما آلمانیها تالش کردند کمترین سر و صدا را در این
زمینه راه بیندازند .تراژدیهای تلخی که در آلمان رخ داد کمترین واکنشهای منفی را به
دنبال داشــت .آندره پاگنبرگ رهبر حزب مخالف ورود مهاجران در آلمان است .او همان
ساعات اولیهای که این اتفاق در مونیخ افتاد «سیاست درهای باز به روی مهاجران» را هدف
خود قرار داد .او سریع در توئیتر خود نوشت که مسئول این اتفاق در مونیخ سیاستی است
که درهای وطن را به روی مهاجران باز گذاشتهاست .اما وقتی کمی پس از آن داستان برمال
شد و گفته شد که این ماجرا هیچ ارتباطی با مهاجران نداشتهاست ،واکنشهای علیه آندره
نیز آغاز شد .او بالفاصله در شبکههای اجتماعی از سوی کاربران محکوم شد .بسیاری از افراد
نیز حرفهای او را مضحک دانستند و او را به سخره گرفتند .آلمان به همین راحتی سیاست
آرامش قهرمانانه را در این اوضاع بحرانی در پیش گرفت.

آقای کولت اینطور ادعا میکند که اوباما و سیاستهایش بهدرستی درک نشدهاست؛ از نظر این
نویسنده ،اوباما در حقیقت سرگرم «بازی طوالنی» است .این کتاب اوباما را به شکل وارن بافت به
تصویر کشیده و او را در حال نزاع با معاملهگران در طول روز نشان میدهد.

بازی ِکشدار
ِ

نویسندهای در کتاب جدید خود ادعا کرده که استراتژی بزرگ باراک اوباما امریکا را هم در خانه و هم در خارج
قدرتمندتر کردهاست؛ اما همه با این حرف موافق نیستند
چیزهایی که باراک اوباما به عنوان خاطرات خود نوشتهاست قطعاً ایدههایی
را که به ســمت ریاستجمهوری امریکا هدایتش کرده نیز در بر میگیرد و
همه آنها وسوســهبرانگیز و خواندنی هســتند .درک کولت در کتاب «بازی
طوالنی» این رویکرد مهم اوباما را که از رویکرد بسیاری از افراد دیگر متمایز
است بهخوبی تشریح کرده و به این ترتیب درک کاملی از سیاست خارجی
به دســت دادهاست که منتقدان بسیاری دارد .آقای کولت سالها مقامهای
ارشد دولتی داشته و در امنیت ملی و همچنین پنتاگون فعالیت کردهاست
و در نتیجه از نزدیک شاهد تمامی اقدامات اوباما بودهاست .بحث اصلی که او
مطرح میکند این است که سیاست خارجی در واشنگتن موفقیتهای اوباما
را نادیده گرفتهاست .البته او معتقد است این سیاست در دو دهه گذشته شکل
گرفتهاست .برخی از سیاستمداران به اوباما زخمزبان میزنند و میگویند او
بیش از اندازه از جنگ عراق درس گرفتهاست تا جاییکه با محافظهکاری خود
از قدرت امریکا در جهان اســتفاده نکرده و در نتیجه باعث ضعف این کشور
شدهاست .به همین خاطر از نظر آنها اوباما رهبر خوبی برای این کشور نیست.
در این بین مخالفان او در حزب چپ نیز دچار وحشت و نگرانی شدهاند.
آنها از اینکه اوباما برنامههای هستهای عجیبی را در پیش گرفته و جنگهای
بیشتری حتی نســبت به جرج بوش در جهان به راه انداخته ،دچار نگرانی
شدهاند .آقای کولت این دو طیف را کنار هم میگذارد و میپرسد :پس اوباما
کدام است؟ یک لیبرال آرمانگرا یا یک واقعگرای ظالم و بیاحساس؟
پاســخ قطعاً هیچکدام از دو سر طیف نیســت .آقای کولت اینطور ادعا
میکند که اوباما و سیاســتهایش بهدرســتی درک نشدهاست؛ از نظر این
نویسنده ،اوباما در حقیقت سرگرم «بازی طوالنی» است .این کتاب اوباما را به
شکل وارن بافت به تصویر کشیده و او را در حال نزاع با معاملهگران در طول
روز نشان میدهد .او تصویری متزلزل از منافع درازمدت امریکا دارد و در مقابل
هرگونه دخالت و توسل به زور مقاومت میکند اما در عینحال چشماندازی
برای موفقیت با هزینه مطلوب ندارد .به این ترتیب کولت معتقد است اوباما
فرمول خاصی برای سیاست خارجی امریکا طراحی کرده که «بازی طوالنی»
نام دارد .او با این فرمول ،قدرت امریکا را نیز مدیریت کردهاســت .نخستین
بخش در این فرمول ،تعادل است .تعادل باید میان منافع و ارزشها ،اولویتها
در خانه و در خارج ،اهداف در نقاط مختلف جهان و همچنین بین امریکا و
متحدانش برقرار شود .این تعادل در حقیقت یکی از مهمترین ابزارهاي کار
اســت .کولت این ویژگی اوباما را که بین مسائل تعادل برقرار میکند مقابل
بوش قرار دادهاست و نتیجه میگیرد که عدم برقراری تعادل منجر به آشوب
سیاسی و اقتصادی میشود.
پایداری دومین ویژگی فرمول سیاست خارجی اوباماست .او از تعهداتی
که هزینههای گزافی به دنبال خواهد داشت ،امتناع میکند .البته ویژگیهای
دیگری نیز در سیاســتهای خارجی اوباما وجود دارد .او هیچگاه نمیپرسد
چهکاری از دســت امریکا ساختهاست بلکه به دنبال کاری است که «باید»
انجام بدهد .او به تمامی سیاستهایی که اعمال میکند ،فرصت میدهد تا
خودشان را نشان بدهند ،هیچگاه به دنبال نتیجه یکشبه از چیزی نیست.
اوباما همچنین معتقد اســت امریکا قدرتی منحصربهفرد در جهان دارد و به
همین خاطر مســئولیت خطیری در زمینه مدیریت جهــان دارد و به این

ترتیب رئیسجمهوری این کشور سیاستهایش را مطابق با این باور در پیش
میگیرد .در نهایت کولت معتقد اســت اوباما سیاستی ترکیبی را در پیش
گرفتهاست که هم محافظهگرایی کاربردی در آن وجود دارد و هم واقعگرایی با
حفظ خونسردی بخشی از آن را تشکیل میدهد .او سیاست این رئیسجمهور
را برای امریکا کام ًال مطلوب برآورد میکند .شــاید حق با کولت باشد؛ اوباما
موفق شد سیاست درستی در مقابل چین داشته باشد .در مقابل روسیه نیز
تاكنون سیاســت مطلوبی داشتهاست .اما سیاستهای خارجی این کشور و
اقداماتش در مقابل کشورهای افغانستان ،عراق و حتی سوریه جای تأمل دارد.
میتوان بهجرئت ادعا کرد که سیاســتهای او در این کشورها عواقب کام ًال
بدی به دنبال داشتهاست.
J Jهمه دلتنگ اوباما خواهند شد
اوباما در مورد عراق بزرگترین خطا را در ســال  2014مرتکب شــد .به
دنبال آن نیز قولها و وعدههای احمقانهای دادهاست که هیچکدام را عملی
نکردهاســت .البته او بهانههایی نیز آوردهاست تا اقدامات خود را توجیه کند.
اما در مورد سوریه اشتباهات آنقدر زیاد است که نمیتوان آنها را ذکر کرد.
شاید بهترین نتیجهای که اوباما در سیاست بازی طوالنی خود به دست آورده،
توافق هستهای با ایران بودهاست .شاید اگر این توافق برای همیشه دوام بیاورد،
بزرگترین موفقیت اوباما باشد که باید آن را در تاریخ ثبت کند .اوباما کارهای
بسیار خوبی کردهاســت اما آن قهرمانی که کولت در کتابش از او به تصویر
کشــیده هم اوباما نیست .شــاید اگر هیالری کلینتون پس از او قدرت را به
دست بگیرد بتواند سیاستی بهتر از او در پیش بگیرد .تنها چیزی که میتوان
با قاطعیت اظهار کرد این است که اگر دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا
بشود ،همه دلشان برای باراک اوباما با تمام کاستیهایش تنگ میشود.

اوباما در مورد
عراق بزرگترین
خطا را در سال
 2014مرتکب شد.
به دنبال آن نیز
قولها و وعدههای
احمقانهای
دادهاست که
هیچکدام را عملی
نکردهاست .البته
او بهانههایی
نیز آوردهاست تا
اقدامات خود را
توجیه کند .اما
در مورد سوریه
اشتباهات آنقدر
زیاد است که
نمیتوان آنها را
ذکر کرد

نظام بوروکراسی در هند یکی از
مهمترین مشکالت و موانع رشد
اقتصادی است .وضعیت نامطلوب
زیرساختها در هند باعث شده
این کشور در شاخص «انجام
کسبوکار» بانک جهانی رتبه 130
را در میان  189کشور جهان داشته
باشد
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خاورمیانه پخت

پس از جنگ ،اکنون تغییرات آبوهوایی است که خاورمیانه را بهجایی غیرقابل سکونت تبدیل کردهاست

مطالعاتیکه
در خاورمیانه
صورت گرفته
نشان میدهد
برخالف دیگر نقاط
جهان که تغییرات
آبوهوایی منجر
به زمستانهای
معتدلتر میشود،
در خاورمیانه
اینتابستانها
هستند که گرمتر و
ی َشوند.
آتشینترم 
حتی در سردترین
نقاط خاورمیانه
یعنی در مراکش
نیز دمای هوا به 47
درجه سانتیگراد
رسیدهاست
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شکری الحسن استاد بومشناسی عراقی است که در شهر بصره زندگی
میکند .او از گذشته این شهر میگوید« :تا دهه  70میالدی ،دمای هوای
بصره تقریباً مثل دمای هوای جنوب اروپا بود ».آنطور که الحسن به خاطر
میآورد بصره زمانی آنقدر کانال آب در خود داشت که برخی به آن ونی ِز
خاورمیانه میگفتند .رودخانه شطالعرب در این منطقه بسیاری از تاالبها
را از آب ســیراب میکرد .در دهــه  70میالدی بیش از 10میلیون اصله
درخت نخل از همین رودخانه آب میخوردند و بهترین و مشــهورترین
خرماها را به کشاورزان خود میدادند .اما سه اتفاق مهم دستبهدست هم
دادند و اوضاع را دشــوار کردند .اولی جنگ بود؛ دومین مورد به آبهای
شوری مربوط میشود که به دلیل سدها وارد رودخانهها شدهاند و سومین
مورد نیز به اکتشاف نفت بازمیگردد که بسیاری از افراد را از کار کشاورزی
غافل کرده و به تجارت طالی ســیاه کشاندهاست .حاال دشتهای زیبای
این منطقه به صحراهای خشکو بیآب و علف تبدیل شدهاند .در حال
حاضر عراق هر سه روز یکبار میزبان گرد و غبار یا طوفان شن است .دمای
بصره به باالی  53.9درجه سانتیگراد رسیدهاست ،رکوردی که قب ً
ال مربوط
به کویت و دره مرگ در کالیفرنیا بود .جما شــپرد که در مرکز تحقیقات
آبوهوایی سازمان ملل مشــغول به کار است ،میگوید« :تحلیل دادهها
نشان میدهد از دهه  70میالدی دمای هوا بهتدریج افزایش یافتهاست .در
این شرایط تعداد شبها و روزهای خنک در بصره به حداقل رسیدهاست».
مطالعاتی که در خاورمیانه صورت گرفته نشان میدهد برخالف دیگر
نقاط جهان که تغییرات آبوهوایی منجر به زمستانهای معتدلتر میشود،
در خاورمیانه این تابستانها هستند که گرمتر و آتشینتر ميشوند .حتی
در سردترین نقاط خاورمیانه یعنی در مراکش نیز دمای هوا به  47درجه
سانتیگراد رسیدهاست .بر اساس بررسیهای صورتگرفته ،دمای هوا در
طــول روز در این منطقه تا پایان این قرن بیش از  7درجه ســانتیگراد
افزایش خواهد یافت .مطالعهای دیگر از سوی سازمان ملل نشان میدهد
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تعداد طوفانهای شن در عراق از  120مورد در سال به  300مورد در سال
خواهد رسید .اما این منطقه هیچ مکانیزمی برای مقابله با این مشکالت
ندارد .افزایش جمعیت ،تقاضا را برای آب بیشــتر کرده و این منطقه را با
بحران شدید آب مواجه کردهاست .در حال حاضر در برخی از کشورهای
عربــی مناطقی وجود دارند که مردم آنها آبی بــرای مصرف روزانه خود
ندارند تا زنده بمانند .برآوردها نشان میدهد صنعا پایتخت یمن تا سال
 2019آبی برای مصرف نخواهد داشت .تعداد کمی از مردم به سیستمهای
خنککننده دسترسی دارند اما برقی وجود ندارد که به کمک آن کولرها
را روشن کنند.
تغییــرات آبوهوایی قاتل جــان آدمها شدهاســت .طبق مطالعات
صورتگرفته در بخش محیطزیست سازمان ملل ،ساالنه 230هزار نفر در
غرب آســیا به دلیل شرایط ب ِد آبوهوایی جان خود را از دست میدهند
و این رقم حتی بیشتر از جنگ است .یک استاد دانشگاه در ماساچوست
پیشبینی کردهاست که دمای هوا در سالهای  2070تا  2100به حدی
خواهد رسید که هیچکس نمیتواند در این منطقه آن را حتی برای شش
ساعت تحمل کند .در حال حاضر تنها روزهای معمولی تابستانی سپری
یشود.
م 
اما مردم منطقه نیز به بدتر کردن شرایط کمک کردهاند .آنها با کشت
و آبیاری بیرویه اولین آســیب محیطزیستی را به خود وارد کردهاند .در
حقیقت آنها مناطق خود را به یک کاسه پر از خاک و شن تبدیل کردهاند.
دریاچهها در این منطقه هر روز کوچکتر میشــوند تا اینکه میمیرند.
افزایش سطح دریا میتواند تا پایان این قرن  11درصد از بحرین را در خود
غرق کند .جنگهای پیدرپی نیز در این منطقه مانع کشت درختان شده
و همین امر بهسادگی باعث تشدید مشکالت زیستمحیطی در منطقه
خاورمیانهشدهاست.
J Jامروز بهتر از فردا
شاید بتوانند محیطزیستی مصنوعی برای خود درست کنند .کویت
جزو مناطقی اســت که میتواند در این زمینه اقدام کند .اگر کشورهای
منطقه دیر اقدام کنند شاید هزینهها افزایشی سرسامآور داشته باشد به
طوریکه دیگر نتوانند آن را مدیریت کنند .عربستان سعودی به عنوان
یکی از کشــورهای درگیر در این ماجرا اقدامات خود را آغاز کردهاســت.
شــاهزاده این کشور تصمیم گرفته تا ســال  2030حدود  9.5گیگاوات
انرژی تجدیدپذیر تولید کند .کشورهای عربنشین نیز تصمیم گرفتهاند
کمیتهای تشکیل بدهند ،دور هم جمع شوند و در مورد مشکالت تغییرات
آبوهوایی گفتوگو کنند .حتی از سوریه نیز عدهای در این برنامه حضور
خواهند داشــت .اخیرا ً حتی جبهه النصره و القاعده نیز در ویدئوهایی در
مورد مزایای پنلهای خورشیدی صحبت کردهاند .البته اگر این سازمانها
هیچ انرژی نداشتند دنیا قطعاً جای بهتری برای زندگی بود .به هر حال این
کشورها اقداماتی را آغاز کردهاند تا با تغییرات آبوهوایی در منطقه خود
مقابله کنند .واقعیت این است که باید هرچه سریعتر در این زمینه اقدام
کنند چرا که هر روز دیرتر باعث افزایش هزینه این اقدامات میشود.

هفت سال پیش زمانیکه این حق به ریودوژانیرو داده شد تا بازیهای المپیک در آن برگزار شود ،عنوان شهر
خارقالعاده کام ً
ال برازندهاش بود .به همان اندازه که سواحل ریو بخشی از تصویر کلیشهای از این شهر است،
خشونت نیز بخش دیگر آن است .اما این شهر بیش از یک دهه است که سقوط خود را آغاز کردهاست.

کجایند مدعیان مدال

شهر المپیک از دهه  60میالدی تاكنون با بحران دستوپنجه
نرم میکند؛ بازیها مسیر آن را تغییر نمیدهد
هفت ســال پیش زمانیکه این حق به ریودوژانیرو داده شد تا بازیهای
المپیک در آن برگزار شــود ،عنوان شهر خارقالعاده کام ًال برازندهاش بود .به
همان اندازه که ســواحل ریو بخشی از تصویر کلیشــهای از این شهر است،
خشــونت نیز بخش دیگر آن اســت .اما این شهر بیش از یک دهه است که
ســقوط خود را آغاز کردهاســت .اقتصاد ریو در حال انفجار بود و همه این
اتفاقات به لطف نفتی بود که زیر صخرههای سخت سواحل این کشور خوابیده
است .سازماندهندگان بازیهای المپیکی میگویند برگزاری بازیها در این
شهر میتواند باعث اعتمادبهنفس اهالی این شهر بشود .اما اگر برزیل در این
نمایش موفق نشــود همه تصاویر خوبی که از آن ساخته شده به باد میرود.
رئیسجمهور برزیل که پای المپیک را به این کشور باز کرد معتقد بود این
بازیها برای آنها یک فرصت است.
اما تصویری که این روزها از ریو میبینیم لرزان و نامطمئن اســت .تیم
ی تمیز و
ي عموم 
اســترالیایی که به این کشــور رفته بودند از نبود توالتها 
همچنین سیمکشیهای برق در محل اقامت خود گالیه کرده بودند .البته اینها
مشکالتی بسیار معمولی است که استرالیاییها به آن اشاره کرده بودند .بخشی
از محلی که ورزشکاران قرار بود در آن به رقابت بپردازند هنوز آماده نشدهاست.
از همه بدتر هم وجود پشه زیکاست که گفته میشود نیش آن میتواند موجب
زنان باردار بشود .نیروهای پلیس که به دلیل عدم
اختالل مغزی در
کودکان ِ
ِ
دریافت حقوق خود شاکی بودند با پالکاردهای عجیبی به استقبال تیمها رفته
بودند؛ آنها روی تابلوی خود نوشــته بود« :به جهنم خوشآمدید» .بخشی از
مترویی که قرار بود برخی از گروهها را به مقاصد المپیکی برساند نیز در این
کشور افتتاح نشود.
بحرانهای ملی این دشــواریها را پیچیدهتر کردهاست .برزیل از رکود
عمیقی رنج میبرد .دیلما روســف رئیسجمهوری این کشــور به اتهامات
دســتکاری برخی حسابهای دولتی ،استیضاح شده و در حال حاضر دولت
موقتی به ریاست میشل تمر بر سر کار است .ریو مرکز اختالل عملکردهای
دولتی است .مقر پتروبراز در این شهر است؛ پتروبراز همان شرکت ملی نفت
برزیل است که رسوایی چندمیلیارد دالری آن باعث به دردسر افتادن دیلما
روسف شد .برخی میگویند او در این رسوایی مالی دست داشت .پلیس این
کشور که باید امنیت را برقرار کند در خشونت از بقیه خالفکاران عقب نمانده و
تنها در ماه می بیش از  40نفر را کشتهاست .همین مسئله باعث شده پلیسها
به فساد و هیوال بودن در برزیل شهرت پیدا کنند.
این کشور هر سال میزبان یک رویداد بزرگ است بدون اینکه وارد بحران
و تنش بشــود .عرصههای ورزشــی که در این کشور ساخته شده بیشتر از
طریق بخش خصوصی تأمین مالی شدهاســت .دولت تنها 2میلیارد و 900
رئال برزیلی (890میلیون دالر) برای کمکهای پلیس به عنوان حقوق به آنها
پرداخت کردهاست27 .هزار نیروی ارتشی برای برقراری امنیت در این کشور از
سوی دولت گماشته شدهاند .وعدهها هنوز پابرجاست .به هر حال المپیک که
بگذرد ،ریو میماند و 6میلیون و 500هزار جمعیتی که در آن زندگی میکنند.

اما وقتی همه زرقوبرقهای المپیک محو شد ،همه متوجه میشوند که چقدر
کار برای انجام دادن در ریو باقی است.
J Jزیبایی بهتنهایی کافی نیست
دانشجویی که سه سال پیش برای تحصیل به ریو آمده بود اکنون قصد
دارد این شهر را ترک کند .او تمامی کالسهای خود را کنسل کرده و میگوید
از وضعیت دانشگاه در این شهر عاصی شدهاست .افراد بسیاری تاكنون تالش
کردهاند شــرایط بهتری در این شــهر برقرار کنند .آنها شیوههای مدیریتی
رسیدن
جدیدی نیز پیشــنهاد کردهاند اما نظام بوروکراتیک مانع به نتیجه
ِ
آنها شد هاست.
هر توریستی که قدم به برزیل بگذارد میتواند بهراحتی پی به فقر و عدم
رفاه در این کشور ببرد؛ به عالوه برای همه روشن خواهد بود که این وضعیت
از عدم مدیریت صحیح بهویژه در ریو ناشي میشود .هر سال عده بسیار زیادی
از مردم برزیل جان خود را به دلیل خشونت از دست میدهند.
شــغل بسیاری از مردم این شــهر از طریق توریسم و گردشگری تأمین
ميشود .اما این شغلها خرد و کممایه هستند .شاید ریشه نارضایتی در ریو
نیز در همینجا باشد .این کشور از سال  1960تاكنون مدیریت صنعتی خود
را از دست دادهاست .در دهه  80میالدی نیز برخی از سیاستهای مالی در
این کشور تغییر کرد و آن را به مسیر دیگری هدایت کرد .نمونه آن نیز بانک
مرکزی برزیل بود که شیوه امنیتی خود را تغییر داد .در این بین هیچ فرهنگی
نیز برای تغییر شرایط وجود ندارد .سیاست نهتنها کمکی به آنها نکرده بلکه
شرایط را برای آنها بدتر نیز کردهاست .شاید اگر ورزشکاران المپیکی امسال
نتایج موفقیتآمیزی در المپیک تابستانه ریو به دست بیاورند قدری امید را
در دل این مردم روشن کنند .این نتایج قطعاً نمیتوانند شرایط اقتصادی را
در این کشور دگرگون کنند اما میتوانند در بحبوحه فقر و جنایت ،کورسوی
امیدی برای آغاز راه تغییر و خوشــبختی باشند .ریو دیگر به آن شهر بزرگ
و خارقالعاده تبدیل نخواهد شد اما شاید بتواند خود را از این فالکت نجات
بدهد.

پلیس این کشور
که باید امنیت
را برقرار کند در
خشونت از بقیه
خالفکاران عقب
نمانده و تنها در ماه
می بیش از  40نفر
را کشتهاست .همین
مسئلهباعثشده
پلیسهابهفساد
و هیوال بودن در
برزیل شهرت پیدا
کنند
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ی ُعرضهها مهربان باشید
با ب 

بچهباحالها را فراموش کنید؛ آدمهاي عجیبوغریب
محصوالت و خدمات جدید را شکل میدهند

شــدهاند ،راهی به ســوی صندلی بیل گیتس یا مارک زاکربرگ پیدا
یکنند.
م 
ایــن رتبه آدمهای عجیبوغریب اســت که ارتقا پیدا کردهاســت.
افــراد عجیبوغریبی که تنها با بازیهای رایانهای ســرگرم بودند حاال
در اســتارتآپها حرف اول را میزنند .یکی از آنها با همین بازیهای
آنالین 70میلیون نفر را دور خود جمع کرده و با بازیهای ویدئویی مثل
بسکتبال و تنیس آنها را سرگرم کردهاست.
بازی پوکمونگو یکی از
مواردی بود که نشان میداد
افراد عجیبوغریب چطور
میتوانند بازار استارتآپها
را در دست بگیرند .این بازی
سودهای کالنی برای طراحان
خود داشت .البته هرچیزی
که این افراد تولید یا معرفی
کنند مورد استقبال عموم
مردم واقع نخواهد شد .اما
امروز افراد عجیبوغریب
منبع مهمی برای الهام گرفتن
به شمار میآیند

چارلز سایکس
نویسنده کتاب «50
قانون که کودکان
در مدرسه یاد
نمیگیرند» است که
نخستینبارکتاب
خود را در سال
 2007روانه بازار
کرد .او میگوید:
«با بیعرضهها
مهربانباشید.
احتمالاینکه
مجبور شوید با
آنها کار کنید خیلی
زیاد است».
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پنج سال پیش بود که زاک سیمز 21ساله با دنیايی از شور و انرژی
آکادمی کد را به عنوان یک استارتآپ معرفی کرد .این آکادمی به صورت
آنالین دورههای برنامههای نرمافزاری را برگزار میکرد .او به خاطر میآورد
که ایدهاش را برای چندین سرمایهگذار مطرح کرد و همه یکصدا پاسخ
«خیر» به او دادند .در آن زمان کسانی که سرود «نه» سر میدادند تصور
میکردند کدنویسی و برنامهنویسی کار عجیبوغریبی است که بهغیر از
بیعرضهها کســی به دنبال آن نیست .اما آنها اشتباه میکردند .از سال
 2011تاكنون بیش از 25میلیون نفر برای آکادمی کد ثبتنام کردهاند.
در این بین ،دورههایی که برنامهنویســی کامپیوتری را به افراد آموزش
میدهند با استقبالی جهانی مواجه شدهاند .هر روز تعداد بیشتری از افراد
تقاضای یادگیری آنالین میکنند چرا که آنها نیز میخواهند استارتآپ
خودشان را راه بیندازند .امسال در امریکا بهتنهایی شهریه این کالسها و
دورههای آنالین به 200میلیون دالر خواهد رسید.
چارلز سایکس نویسنده کتاب « 50قانون که کودکان در مدرسه یاد
نمیگیرند» است که نخستین بار کتاب خود را در سال  2007روانه بازار
کرد .او میگوید« :با بیعرضهها مهربان باشید .احتمال اینکه مجبور شوید
با آنها کار کنید خیلی زیاد است ».امروز دالیل بسیار زیادی وجود دارد
که نشان میدهد باید با این افرادی که تصور میکنید بیعرضه هستند،
رفتاری از سر احترام داشته باشید .این روزها همین افراد هستند که بازار
را شکل میدهند و کاالها و خدمات جدید را روانه بازار میکنند.
استفان آگردی که در مرکز مشاوره توسعه کار میکند میگوید« :این
افراد پادشاهان جدید هستند .آنها هستند که جرقه تکنولوژیهای جدید
را میزنند ».این افراد فناوریهایی را معرفی میکنند که کسی حتی به
بودن آنها فکر هم نمیکرد .از کامپیوترهای شخصی گرفته تا
امکانپذیر ِ
شبکههای اجتماعی بزرگ مثل توئیتر و فیسبوک همگی از جایی ساده
و افرادی کنجکاو و عجیبوغریب آغاز به کار کردند.
اما دامنه نفوذ این افراد عجیبوغریب امــروز از حوزه فناوری فراتر
رفتهاســت .آنها راهی در فرهنگ برای خود بــاز کردهاند .کانال اچبیاو
بهزودی فیلمی به نام «سیلیکنولی» را معرفی خواهد کرد که همین
فرهنگ را نشان میدهد؛ آنها در این فیلم بهخوبی نشان میدهند چه
اتفاقی پشت درهای بسته میافتد .بسیاری از آنها كه از دانشگاه اخراج
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J Jاقتصاد بیعرضهها
پس شاید بهتر باشد شرکتها به «اقتصاد بیعرضهها» توجه بیشتری
نشان بدهند چرا که این افراد نیازهای فناورانه را خیلی بهتر از دیگران
میشناسند .کاپیتالیستها نخستین کسانی بودند که با ماجراجویی این
افراد را کشف کردند .یکی از این افراد در حال بررسی این مسئله است که
«افراد باهوش آخر هفته خود را چطور میگذرانند» چرا که از این طریق
میتواند دریابد بقیه افراد اوقات خود را معموالً چطور سپری میکنند.
او با همین منطق روی ابزارها و چیزهای بســیار جالبی سرمایهگذاری
کردهاست .برای مثال یکی از آنها شربتی است که مخصوص مهندسهای
پرکار است؛ آنها که فرصت نمیکنند خودشان را تقویت کنند میتوانند
از این شــربت استفاده کنند .یکی دیگر از آنها روی قهوههای جویدنی
سرمایهگذاری است که برای افراد تنبل در نظر گرفته شدهاست.
نهتنهــا غذاهایی که آدمهای عجیبوغریب معرفــی کردهاند مورد
توجه سرمایهگذاران قرار گرفته بلکه سلیقه آنها نیز مورد استقبال واقع
شدهاست .یکی از شــرکتهای خیلی معروف در امریکا استارتآپی را
راهاندازی کرده که نوع خاصی از جوراب را طراحی میکند .این جورابها
با اســتقبال 200میلیون دالری روبهرو شدهاند .یکی دیگر از چیزهایی
که آدمهای عجیبوغریب کشف کردهاند این است که معموالً چیزهای
کرایهای بیشتر مورد استقبال قرار میگیرند و افراد کمتر به خرید تمایل
دارند چرا که از این طریق میتوانند آن را امتحان کنند .همین مسئله
دوباره باعث شکلگیری نوع دیگری از سرمایهگذاریها شدهاست.
بــازی پوکمونگــو یکی از مــواردی بود که نشــان مــیداد افراد
عجیبوغریب چطور میتوانند بازار استارتآپها را در دست بگیرند .این
بازی سودهای کالنی برای طراحان خود داشت .البته هرچیزی که این
افراد تولید یا معرفی کنند مورد استقبال عموم مردم واقع نخواهد شد .اما
امروز افراد عجیبوغریب منبع مهمی برای الهام گرفتن به شمار میآیند.
آنها برای آغاز فعالیتهای تجاری بسیار قدرتمند هستند چرا که بهراحتی
ایده میدهند .شاید بهتر باشد شرکتها شانس خود را با این افراد امتحان
کنند .آنها میتوانند این را همانند یک مسابقه ببینند .البته که خیلی از
آنها با شکست مواجه میشــوند اما آنها که موفق میشوند ،در واقع به
موفقیتی اساسی دست پیدا میکنند.

کتاب ضمیمه
کدام روش منجر به توسعه کشورها میشود :دیدگاههای بومی یا نسخههای بینالمللی؟

الگوی اژدها یا برنامه فانتزی

خیزش اقتصادی چین :تاریخچه ،روندها و چالشها

نویسنده :واین موریسون

کارشناس اداره پژوهش کنگره آمریکا در حوزه تجارت و مالیه آسیا

مترجم :ترجمه جعفر خیرخواهان

کتاب ضمیمه
J Jمقدمه
خیزش و برآمدن ســریع چین به عنوان یک قدرت مهم اقتصادی در فاصله زمانی ســه دهه
اغلب از ســوی تحلیلگران به عنوان یکی از بزرگترین ماجراهای موفق اقتصادی در عصر مدرن
توصیف ميشود .از سال ( 1979هنگامی که اصالحات اقتصادی شروع شد) تا سال  ،2014تولید
واقعی چین با نرخ رشــد تقریباً  10درصدی افزایــش یافت .فرآيند اصالحات اقتصادی چین در
دسامبر  1978و هنگامی شروع شد که سومین مجمع عمومی از یازدهمین کمیته مرکزی حزب
کمونیست ،پیشنهادهای اقتصادی دنگ شیائوپینگ را برگزید و اجرای اصالحات در سال 1979
شــروع شد .بانک جهانی تخمین میزند که در فاصله  30ســاله از  1981تا  ،2010حدود 680
میلیون نفر چینی از فقر مطلق (یعنی درآمد روزانه کمتر از  1.25دالر براساس برابری قدرت خرید)
بیرون آمدند .اهمیت و قدرت اقتصادی چین را زمانی بهتر متوجه میشویم که بدانیم این کشور
به مهمترین شریک تجاری ،بازار صادراتی و منبع وارداتی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده
است .بیشتر شرکتهای کشورهای توسعهیافته فعالیتهای گستردهای در چین دارند تا محصوالت
خود را در بازار پررونق آن به فروش برسانند و از مزیت هزینه پایینتر نیروی کار برای محصوالت
صادراتمحور بهرهمند شــوند .برخی شرکتها از چین به عنوان بخشی از زنجیره تامین جهانی
برای قطعات ساختهشدهای استفاده میکنند که سپس صادر و در جاهای دیگر مونتاژ میشوند.
سایر بنگاهها تولید محصوالت ساختهشده از سایر کشورها (عمدتاً در آسیا) را به چین انتقال دادند؛
آنهــا مواد و قطعات را برای مونتاژ نهایــی وارد چین میکنند .این عملیات به بنگاههای خارجی
کمک کرده است تا در سطح بینالمللی رقابتی باقی بمانند و انواع کاالهای ارزان و کمهزینه را به
مصرفکنندگان عرضه کنند .چین با خریدهای در مقیاس کالن اوراق خزانه امریکا (که تا ژوالی
 2015مجموعاً  1.24تریلیون دالر بوده است) به دولت فدرال امریکا امکان داد تا کسری بودجه
خویش را تامین كند و نرخ بهره را نسبتاً پایین نگه دارد.
اما پیدایش چین به عنوان قدرت مهم اقتصادی ،نگرانیهایی در بین ســایر کشورها به وجود
آورده است .برخی ادعا میکنند که چین از رویههای تجاری ناعادالنه (مانند کاهش دادن ارزش پول
خود در برابر سایر ارزها و پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی) برای تسخیر بازارهای خارجی
با کاالهای ارزانقیمت خود استفاده میکند و در نتیجه تهدیدی برای مشاغل و دستمزد کارگران
ســایر کشورها بوده است .سایرین مدعی هســتند که بیاعتنایی چین به سرقت و نقض حقوق
مالکیت فکری باعث تضعیف رقابتپذیری صنایع بر پایه حقوق مالکیت بقیه کشــورها میشود.
سایر نگرانیهای مرتبط با رشد اقتصادی چین عبارتاند از تقاضای روزافزون این کشور برای انرژی
و مواد خام جهان و اینکه به بزرگترین انتشاردهنده گازهای گلخانهای تبدیل شده است .قدرت
اقتصادی فزاینده چین باعث شده است تا این کشور هرچه بیشتر در سیاستها و ابتکارعملهای
اقتصادی جهانی بهویژه با هدف تامین مالی توسعه زیرساختها در خارج ،شامل تاسیس دو بانک
جدید ســرمایهگذاری درگیر شــود .مقامات دولت چین ،اقتصاد در حال رشد را عنصری حیاتی
بــرای حفظ ثبات اجتماعی میدانند .اما چین با تعدادی چالش مهم اقتصادی مواجه اســت که
میتواند رشد آینده را تضعیف کند شامل سیاستهای اقتصادی اختاللزا که به اتکای بیش از حد
نمودار  .1تولید ناخالص داخلی سرانه چین 1950 :تا ( 1978میلیارد دالر ،برابری قدرت خرید)

منبع :انگوس مدیسون ،آمارهای تاریخی اقتصاد جهان ،از سال اول تا  2008میالدی.
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به ســرمایهگذاری ثابت و صادرات برای رشد اقتصادی منجر شده است (بهجای توجه به تقاضای
مصرفی) ،پشتیبانی دولت از بنگاههای ناکارای دولتی ،نظام بانکی ضعیف ،گسترش شکاف درآمدی،
افزایش آلودگی ،و حاکمیت نسبتاً ضعیف قانون در چین .دولت چین این مشکالت را میپذیرد و
قول داده است تا با اجرای سیاستهای مختلف آنها را حل کند ،سیاستهایی مانند نقش بیشتر
دادن به بازار در اقتصاد ،تقویت نوآوری ،بهادادن به مخارج مصرفی تا نیروی محرک اقتصاد شود،
گسترش پوشش تور ایمنی اجتماعی ،تشویق به توسعه صنایع کمتر آلودهکننده (از قبیل خدمات)
و مبارزه با فساد رسمی دولتی .توانایی دولت چین در اجرای چنین اصالحاتی احتماالً تعیین خواهد
کرد که آیا چین میتواند نرخ رشد اقتصادی نسبتاً سریع را ادامه دهد یا که در عوض نرخهای رشد
بسیار کمتری را تجربه خواهد کرد.
این گزارش پیشینهای از خیزش اقتصادی چین و پیشبینی روند آینده آن ارائه ميدهد ،سپس
چالشهایی را که برای حفظ رشد اقتصادی با آنها مواجه است شناسایی میکند و درانتها برنامههای
اعالمی دولت چین برای اصالحات و تجدید ساختار اقتصاد را به بحث میگذارد.

تاریخ توسعه اقتصادی چین

اقتصاد چین تا پیش از اصالحات
چین تا پیش از ســال  1979تحت رهبری مائو تسهتونگ یک اقتصاد برنامهریزی مرکزی یا
دستوری داشت .سهم بزرگی از تولیدات اقتصادی کشور تحت هدایت و کنترل دولت بود به طوری
که اهداف تولیدی را تعیین میکرد ،قیمتها را کنترل میکرد و منابع را در اکثر بخشهای اقتصاد
کشور تخصیص میداد .طی دهه  ،1950همه مزارع خانوادگی چین اجتماعی و اشتراکی شد و به
کمونهایی بزرگ تبدیل شد .دولت مرکزی برای پشتیبانی از صنعتیشدن سریع ،طی دهههای
 1960و  1970سرمایهگذاریهای بزرگمقیاس در سرمایه فیزیکی و انسانی انجام داد .نتیجه اینکه
در سال  ،1978تقریباً سهچهارم تولید صنعتی از شرکتهای دولتی تحت کنترل مرکزی مطابق
با اهداف تولید برنامهریزی مرکزی به دست میآمد .شرکتهای خصوصی و بنگاههای با سرمایه
خارجی معموالً منع میشدند .هدف اصلی دولت چین این بود که اقتصاد را نسبتاً خودکفا بسازد.
تجارت خارجی معموالً محدود به تهیه کاالهایی میشد که امکان ساخت یا تهیه در چین نداشتند.
چنین سیاستهایی باعث ایجاد اختالالتی در اقتصاد شد .چون بیشتر جنبههای اقتصاد را دولت
مرکزی مدیریت و اداره میکرد ،هیچ سازوکار بازاری وجود نداشت تا منابع را به نحو کارا اختصاص
دهد و بنابراین بنگاهها ،کارگران و کشاورزان انگیزهای برای مولدتر بودن یا نگران کیفیت محصول
تولیدی خود بودن نداشتند (چون که توجه و تمرکز آنها عمدتاً به اهداف کمی تولیدی معطوف
میشد که دولت تعیین کرده بود).
براساس آمارهای منتشرشده دولت چین ،تولید ناخالص داخلی واقعی چین از  1953تا  1978با
میانگین نرخ ساالنه  6.7درصد رشد کرد .دقت این دادهها از سوی بسیاری از تحلیلگران زیر سوال
رفته است و برخی مدعی هستند که در این دوره ،مقامات دولت چین (خصوصاً در سطح استانها)
میزان تولید را به دالیل گوناگون سیاسی اغلب بیش از واقع گزارش میدادند .اقتصاددان انگوس
مدیسون نرخ رشد واقعی چین در این دوره را حدود  4.4درصد محاسبه کرده است .به عالوه ،اقتصاد
چین در سالهای رهبری مائو دچار افولهای اقتصادی جدی شد ازجمله در راهپیمایی بزرگ از
 1958تا ( 1969که به قحطی گسترده و مرگ  45میلیون نفر انجامید) و انقالب فرهنگی از 1966
تا ( 1976که باعث هرجومرج سیاســی و ازهمگسیختگی شدید اقتصاد شد) .از  1950تا 1978
تولید سرانه چین برحسب برابری قدرت خرید که سطح رفاه کشور را نشان میدهد دو برابر شد
(برابری قدرت خرید یک روش اندازهگیری و مقایسه دادههای اقتصادی سایر کشورها است که به
دالر امریکا بیان میشود .این روش ،دادهها را تعدیل میکند تا تفاوت قیمت بین کشورها را در نظر
بگیرد) .اما از  1958تا  1962سطح زندگی چینیها  20درصد سقوط کرد و از  1966تا  1968نیز
نزدیک  10درصد افت داشت (نک .به نمودار  .)1به عالوه ،رشد سطح زندگی چینیها در مقایسه
با غرب و مث ًال ژاپن رنگ باخت (نک .به نمودار  .)2دولت چین در ( 1978کوتاه زمانی پس از مرگ
مائو در  )1976تصمیم گرفت با سیاستهای اقتصادی به سبک شوروی وداع کند و بهتدریج اقتصاد
را مطابق با اصول بازار آزاد اصالح و تجارت و سرمایهگذاری را به روی غرب باز کرد با امید به اینکه
رشد اقتصادی افزایش قابلتوجه يابد و سطح زندگی مردم باال برود .همانطور که رهبر چین دنگ
شــیائوپینگ که معمار اصالحات اقتصادی چین بود بیان کرد« :تا زمانی که گربه موش میگیرد
اهمیتی ندارد که رنگش ســیاه یا سفید باشد ».این عبارت میخواهد بگوید که مهم نیست یک

چین تا پیش از سال  1979تحت رهبری مائو تسهتونگ یک اقتصاد برنامهریزی مرکزی یا دستوری داشت .سهم بزرگی از تولیدات
اقتصادی کشور تحت هدایت و کنترل دولت بود به طوری که اهداف تولیدی را تعیین میکرد ،قیمتها را کنترل میکرد و منابع را
در اکثر بخشهای اقتصاد کشور تخصیص میداد.

سیاست اقتصادی را «سرمایهداری» یا «سوسیالیستی» مالحظه میکنید ،آنچه واقعاً اهمیت دارد
این است که آیا آن سیاست باعث رونق و شکوفایی اقتصاد میشود یا خیر.
J Jمعرفی اصالحات اقتصادی
يگردد .دولت
چیــن اصالحات اقتصادی متعددی به راه انداخت که شــروع آن به  1979بازم 
مرکزی مشوقهای قیمتی و مالکیتی برای کشاورزان در نظر گرفت که آنها را قادر ساخت تا بخشی
از محصول تولیدی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند .به عالوه ،دولت با هدف جذب سرمایههای
خارجی چهار منطقه ویژه اقتصادی در کنار ســاحل ایجاد کرد که مرحله به مرحله تالش کردند
سیاستگذاری اقتصادی را در چندین بخش بهویژه تجارت غیرمتمرکز بسازند .کنترل اقتصادی
شرکتهای مختلف به دولتهای ایالتی و محلی داده شد که معموالً اجازه یافتند براساس اصول
بازار آزاد فعالیت و رقابت کنند ،به جای اینکه تحت هدایت و راهنمایی برنامهریزی دولتی باشند .به
عالوه ،شهروندان تشویق شدند هر کسبوکاری را که عالقه داشتند شروع کنند .مناطق ساحلی و
شهرهای دیگر به عنوان شهرها و مناطق توسعه باز و آزاد معین شدند که به آنها اجازه داد اصالحات
بازار آزاد را تجربه کنند و مشوقهای مالیاتی و تجاری برای جذب سرمایهگذاری خارجی دریافت
کردند .به عالوه ،کنترلهای دولت بر قیمت طیف گستردهای از محصوالت بهتدریج برداشته شد.
آزادســازی تجاری نیز یک عامل کلیدی برای موفقیت اقتصــادی چین بود .حذف موانع تجاری
مشــوق رقابت بیشتر و جذب سرمایه مستقیم خارجی شــد .هدف از اجرای تدریجی اصالحات
اقتصادی در چین ،شناسایی سیاستهایی بود که بروندادهای اقتصادی مطلوب عاید میساخت (و
کدامیک نمیساخت) به طوری که بتوان آنها را در سایر بخشهای کشور اجرا کرد؛ فرآيندی که
دنگ شیائوپینگ از آن به عنوان «عبور از رودخانه با لمس کردن سنگها» یاد کرد .منظور اینکه از
سیاست تدریجگرایی پیروی كنند و گام به گام پیش بروند .بیشتر تحلیلگران ادعا میکنند فشار
دنگ برای اجرای اصالحات اقتصادی عمدتاً با این باور همراه بود که رشد اقتصادی حاصله تضمین
میکند حزب کمونیست در قدرت باقیبماند.
J Jاصالحات و رشد اقتصادی چین 1979 :تا زمان حاضر
اقتصاد چین از هنگام معرفی اصالحات اقتصادی ،بسیار سریعتر از دوره پیش از اصالحات رشد
کرد ،و در بیشتر موارد توانست از اختالالت جدی اقتصادی دور بماند .میانگین تولید واقعی ساالنه
چین از  1979تا  2014تقریباً  10درصد رشــد کرد (نمودار  .)3به بیان دیگر چین در هر هفت
تا هشت سال توانست اندازه اقتصاد خود را به طور میانگین ،دو برابر کند .رشد اقتصادی چین به
دنبال قتلعام میدان تیانآنمن که در ماه ژوئن  1989رخ داد بهشدت کاهش یافت .چندین کشور،
تحریمهای تجاری بر چین وضع کردند .به عالوه اصالحات اقتصادی چین اساساً متوقف شد .نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی چین از  11.3درصد در  1988به  4.1درصد در  1989و به 3.8
درصد در  1990کاهش یافت .در  1991اصالحات اقتصادی چین از سر گرفته و چندین تحریم
اقتصادی برداشته شد .درنتیجه رشد اقتصادی سریع چین برقرار شد.
کندشدن اقتصاد جهان که از سال  2008شروع شد بر اقتصاد چین (خصوصاً بخش صادراتی)
تاثیر گذاشت .رشد تولید واقعی چین از  14.2درصد در سال  2007به  9.6درصد در سال 2008
سقوط و در سال  2009به  9.2درصد افت كرد .دولت چین در واکنش به این قضیه شروع به اجرای
یک بسته محرک اقتصادی بزرگ و یک سیاست پولی انبساطی کرد .این تمهیدات باعث تقویت
سرمایهگذاری و مصرف داخلی شد و از کند شدن شدید اقتصادی در چین جلوگیری کرد .از سال
 2009تا  ،2011میانگین رشد تولید واقعی چین  9.6درصد بود .رشد اقتصاد چین در سالهای
اخیر کند شده است به طوری که از  10.4درصد در  2010به  7.8درصد در  2012و  7.3درصد
در  2014کاهش یافت (نمودار  .)4صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که رشد تولید واقعی
چین به  6.8درصد در  2015و به  6.3درصد در  2016کاهش خواهد یافت.
J Jعلل رشد اقتصادی چین
اقتصاددانان معموالً بیشتر رشــد اقتصادی سریع چین را به دو عامل اصلی نسبت میدهند:
سرمایهگذاریهای بزرگمقیاس (که با پسانداز عظیم داخلی و سرمایهگذاری خارجی تامین مالی
شد) و رشد سریع بهرهوری .این دو عامل ظاهرا ً با همدیگر نقشآفرینی کردهاند .اصالحات اقتصادی
به کارایی باالتر در اقتصاد منجر شد که تولید را تقویت کرد و منابع را برای سرمایهگذاری اضافی

نمودار.2مقایسهتولیدسرانهچینیهاوژاپنیها 1950:تا( 1978میلیارددالر،برابریقدرتخرید)

منبع :انگوس مدیسون ،آمارهای تاریخی اقتصاد جهان ،از سال اول تا  2008میالدی.

در اقتصاد افزایش داد .چین از گذشته دور نرخ پسانداز باالیی داشته است .هنگامی که اصالحات
در سال  1979شروع شد ،نسبت پسانداز داخلی به تولید داخلی حدود  32درصد بود .اما بیشتر
پسانداز چین در این دوره از ســود شــرکتهای دولتی تامین شد که دولت مرکزی از آنها برای
سرمایهگذاری داخلی استفاده میکرد .اصالحات اقتصادی که شامل تمرکززدایی تولیدات اقتصادی
بود ،به رشد چشمگیر پسانداز خانوار چینی و نیز پسانداز شرکتها منجر شد .میزان پساندازها از
سطوح سرمایهگذاری داخلی بسیار پیشی گرفت که چین را وامدهنده خالص بزرگ جهانی ساخته
است .چندین اقتصاددان نتیجه گرفتند که عامل مهم دیگر در رشد سریع اقتصادی چین ،منافع
بهرهوری (یعنی افزایش در کارایی) بوده است .بهبود بهرهوری عمدتاً ناشی از تخصیص مجدد منابع
به سمت کاربردهای مولدتر خصوصاً در بخشهایی بوده است که پیش از این تحت کنترل شدید
دولت مرکزی بودند؛ مانند کشــاورزی ،بازرگانی و خدمات .برای مثال ،اصالحات کشاورزی باعث
تقویت تولید شد ،کارگران را آزاد کرد تا در بخش مولد صنایع کارخانهای جذب شوند .تمرکززدایی
اقتصاد به خیزش شــرکتهای غیردولتی (از قبیل بنگاههای خصوصی) منجر شد که نسبت به
شرکتهای دولتی کنترلشده از مرکز ،تمایل بیشتری به پیگیری فعالیتهای مولدتر داشتند و
بازارگراتر و کاراتر بودند .به عالوه ،ســهم بزرگتری از اقتصاد (عمدتاً بخش صادراتی) در معرض
نیروهای رقابتی قرار گرفت .دولتهای محلی و استانی اجازه یافتند تا بدون دخالت دولت ،بنگاههای
مختلفی را تاسیس و فعال كنند .به عالوه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین همراه با خود
فناوری و فرآيندهایی آورد که کارایی را تقویت كرد.
اما در حالی که توســعه فناورانه چین شروع به نزدیک شدن به سطح کشورهای توسعهیافته
میکند (که با اقتباس فناوری خارجی میسر شده است) ،میزان منافع بهرهوری ،و بنابراین ،رشد
تولید واقعی آن در آینده از مقادیر اخیر خود بسیار کمتر خواهد بود مگر اینکه چین یک مرکز اصلی
برای فناوری جدید و نوآوری بشود و یا اصالحات اقتصادی جامع جدیدی را پیاده سازد .چندین
کشور در حال توسعه (در آسیا و امریکای التین) با اجرای همان سیاستهایی که چین تا امروز برای
توسعه اقتصادش پیاده کرده است ازقبیل تمهیداتی برای تقویت صادرات و ترویج و حمایت از صنایع
معین ،رشد اقتصادی سریعی را در دهههای  1960و  1970تجربه کردند .اما برخی از این کشورها
در مقطعی از توسعه خود ،رکود و وقفه اقتصادی (یا رشدی بسیار کندتر نسبت به سطوح پیشین) را
طی یک دوره زمانی زیاد تجربه کردند؛ پدیدهای که اقتصاددانان «دام درآمد متوسط» مینامند .ژاپن
توانست یک کشور درآمدباال بشود ،اما از میانه دهه  1980تاکنون ،رشد اقتصادی آن نسبتاً متوقف
شده است .منظور اینکه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه (با درآمد پایین) توانستند به سطح
اقتصادهای درآمدمتوسط گذار کنند اما چون آنها نتوانستند سطوح باالی منافع بهرهوری را حفظ
كنند (بخشی به این دلیل که سعی نکردند ناکاراییهای ساختاری در اقتصاد را حل کنند) نتوانستند
به اقتصاد درآمدباال گذار کنند .چین شاید اکنون در مقطعی مشابه باشد .واحد اطالعات اکونومیست
پیشبینی میکند که رشد تولید واقعی چین در سالهای پیش رو بهشدت کند خواهد شد و به
میانگین  5.4درصد از  2015تا  ،2024به  3.1درصد از  2025تا  2034و به  2درصد از  2035تا
 2044خواهد رسيد .طبق نظر واحد اطالعات اکونومیست ،نرخ رشد تولید واقعی چین سرانجام به
سطوحی مشابه با امریکا خواهد رسید (نمودار  .)5رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی چین و آمریکا
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کتاب ضمیمه
برای هر دو سا ل  2049و  2050به میزانی یکسان و به ترتیب برابر با  1.9و  2درصد پیشبینی شده
است .اما توجه دارید که به پیشبینیهای اقتصادی بلندمدت باید با احتیاط نگریست.
دولت چین اشتیاق خویش به فاصله گرفتن از مدل اقتصادی جاری رشد سریع با هر قیمتی
و تغییر جهت به سمت رشد اقتصادی هوشمند را نشان داده است که سعی میکند اتکا به صنایع
انرژیبر و با آلودگی باال را کاهش دهد و بیشتر به بخشهای فناوری پیشرفته ،اقتصاد سبز و خدمات
متکی باشد .چین همچنین نشان داده است که خواهان رسیدن به رشد اقتصادی متوازنتری است
که در ادامه بحث خواهد شد.
J Jچالشهای اصلی بلندمدت که اقتصاد چین با آن مواجه است
اقتصاد چین طی چندین ســال گذشته رشدی قابل توجه داشته است و بیشتر اقتصاددانان
پیشبینی میکنند که در آینده نزدیک از رشد نسبتاً سالمی برخوردار خواهد بود .اما اقتصاددانان
محتاط هستند که این پیشبینیها احتماالً تنها در صورتی رخ میدهد که چین به اجرای اصالحات
عمده در اقتصادش ادامه دهد .ناتوانی در اجرای چنین اصالحاتی میتواند رشــد آینده را به خطر
اندازد .آنها هشــدار میدهند که مدل اقتصادی جاری چیــن به تعدادی نتيجه منفی اقتصادی
(و اجتماعی) انجامیده اســت؛ از قبیل اتکای بیش از حد به ســرمایهگذاری ثابت و صادرات برای
رشــد اقتصادی خود ،ناکاراییهای گســتردهای که در بیشتر بخشها وجود دارد (عمدتاً ناشی از
سیاستهای صنعتی دولت) ،آلودگی گسترده محیط زیست ،و افزایش نابرابری درآمد .بیشتر مسائل
و چالشهای اقتصادی چین از گذار ناقص این کشور به سمت اقتصاد بازار آزاد و از عدم توازن هدف
دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی با هر هزینهای ناشی شده است.

1

سیاستهای صنعتی و شرکتهای دولتی

به گزارش بانک جهانی ،چین یکی از استفادهکنندگان جدی و فعال سیاستهای صنعتی
شده اســت .بنگاههای دولتی چین حدود  50درصد محصوالت غیرکشاورزی را تولید میکنند.
به عالوه ،اگرچه تعداد شــرکتهای دولتی بهشــدت کاهش یافته است آنها به تسلط بر تعدادی
از بخشهــا (ازقبیل نفت و معدن ،مخابرات ،آب و برق و گاز ،حمل و نقل ،و بخشهای گوناگون
صنعتی) ادامه میدهند :در برابر رقابت محافظت میشوند؛ بخشهای اصلیای هستند که تشویق به
سرمایهگذاری در خارج از مرزها میشوند؛ و بر فهرست شاخصهای بازار سهام چین تسلط دارند.
یک بررسی نشان داد که شرکتهای دولتی  50درصد از  500شرکت بزرگ صنعتی در چین و 61
درصد از  500بنگاه بخش خدمات را تشکیل میدهند .برآورد میشود که  154هزار شرکت دولتی
در سال  2008وجود داشته و با اینکه تنها  3.1درصد از کل شرکتها در چین را تشکیل میدهند
نمودار  .3رشد تولید واقعی چین (به درصد) 1979 :تا 2014

 30درصد از ارزش داراییهای شــرکتی در بخشهای خدمات و صنعت را در اختیاردارند .از 85
بنگاه چینی در فهرست  500شرکت جهانی فورچون  ،2014تعداد  82شرکت با مالکیت دولتی
 50درصد و بیشتر شناسایی شدند .بانک جهانی تخمین میزند که بیش از  25درصد شرکتهای
دولتی چین زیانده هستند.

2

بخش بانکداری ضعیف و بدهی ملی در حال افزایش

نظام بانکداری چین عمدتاً توسط دولت مرکزی کنترل میشود که تالش دارد تا مطمئن
شود جریان سرمایه (اعتبار) به سمت صنایعی هدایت میشود که دولت تصور میکند برای توسعه
اقتصادی چین ضروری هستند .شرکتهای دولتی بر این باورند که بانکهای دولتی باید به آنها
اعتبــار ارزانتر بدهند در حالی که بنگاههای خصوصی باید نرخهــای بهره باالتری بپردازند یا از
جای دیگری اعتبار به دست آورند .براساس یک برآورد ،شرکتهای دولتی حدود  85درصد (1.4
تریلیــون دالر) تمام وامهــای بانکی را در  2009دریافت کردند .به عــاوه ،دولت نرخ بهره برای
سپردهگذاران را در سطحی خیلی پایین تعیین میکند که اغلب زیر نرخ تورم است ،تا هزینه سرمایه
را برای بنگاهها نسبتاً پایین نگه دارد .اعتقاد بر این است که اغلب اوقات ،شرکتهای دولتی وامهای
خویش را بازپرداخت نمیکنند که بانکهــا را با مقادیر عظیمی وامهای معوقه باقی میگذارند.
برخــی ادعا میکنند این تمهیدات به میزان وامهای معوقهای که بانکها نگه میدارند میافزاید.
بیشتر تحلیلگران مدعی هستند که یکی از بزرگترین نقاط ضعف نظام بانکداری این است که
فاقد توانایی سهمیهبندی و تخصیص اعتبار براساس اصول بازار از قبیل ارزیابی ریسک است .بدهی
دولتهای محلی یک مشــکل روزافزون در چین دیده میشود عمدتاً به دلیل تاثیر بالقوهای که
میتواند بر نظام بانکداری چین بگذارد .در زمان تضعیف نظام مالی جهانی ،بیشتر ارگانهای دولتی
محلی وامهای گستردهای گرفتند تا خصوصاً با پشتیبانی از پروژههای زیرساخت به تحریک اقتصاد
محلی کمک کنند .در دسامبر  2013بدهی دولت محلی به میزان  67درصد افزایش یافت و به 3
تریلیون دالر رسید .گزارش سال  2015موسسه جهانی مککینزی اظهار داشت که میزان بدهی
باال در سراسر اقتصاد چین (خصوصاً بخش شرکتی) شایع است و اینکه مجموع بدهی شرکتهای
چینی ،دولت ،خانوارها ،و نهادهای مالی از  7تریلیون دالر در  2007به  28تریلیون دالر در میانه
 2014افزایش یافته است .بدهی چین در میانه سال  2014معادل با  282درصد تولید ناخالص
داخلی چین بود که باالتر از میزان کل بدهی امریکا است که  269درصد تولید ناخالص داخلی بود.
گزارش حکایت دارد که افزایش سریع در میزان بدهی چین عمدتاً ناشی از امالک و مستغالت و
وامهای بانکداری سایهای بود .در حالی که بیشتر تحلیلگران ادعا کردند که دولت چین منابع الزم
را بــرای دخالت کردن جهت جلوگیری از یک بحران بالقوه اقتصادی
ناشی از بدهی باالی كشور دارد ،سایرین هشدار دادند که افزایش سریع
در بدهی قابل دوام نیســت و دلیل آوردند که بیشتر بدهی بهبارآمده
صرف مخارج اتالفآمیز برای پروژههایی شده است که احتماالً کمکی
به افزایش رشد اقتصادی آینده نخواهند کرد .بیشتر اقتصاددانان حساب
سرمایه بسته چین را دلیل اصلی مشکالت بدهی چین میدانند .دولت
چین محدودیتهایی بر ورود و خروج سرمایه برای سالهای بسیاری
وضع کرد تا حدی جهت کنترل مبادله پول کشور رنمینبی در برابر دالر
و سایر پولها به منظور تقویت صادرات .بسیاری استدالل میآورند که
محدودیتهای دولت چین بر جریان سرمایه عمدتاً بازارهای مالی در
چین را مختل کرده است و جلوی استفاده کارای سرمایه را گرفته است
ازقبیل ســرمایهگذاری زیاده از حد در برخی بخشها (ازقبیل امالک
و مستغالت) و ســرمایهگذاری کمتر از حد در سایر بخشها (ازقبیل
خدمات).
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منبع :صندوق بینالمللی پول ،چشمانداز اقتصادی جهان.
توجه :کندشدن شدید رشد اقتصادی چین در سالهای  1989و  1990عمدتا ً نتیجه آشوبهای سیاسی و اقتصادی
بود که در چین و پس از  4ژوئن  1989رخ داد؛ زمانی که دولت چین جنبش دانشجویان طرفدار دموکراسی را درهم
شکست و متعاقب آن ،تحريمهاي اقتصادي از سوی چندین کشور علیه چین وضع شد.
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نظام مالی توسعهنیافته :بازار سهام چین

با وجود اصالحات گســترده طی سه دهه گذشته ،بیشتر
بخشهای نظام مالی چین ناکارا هســتند کــه عمدتاً به علت وضع
محدودیت بر نیروهای بازار است .نظام بازار سهام چین یک نمونه خوب
در اینباره است؛ دو بورس سهام چین ،شانگهای و شنزن که سومین و
پنجمین بورسهای سهام براساس میزان سرمای ه داخلی هستند .تنها
بنگاههای داخلی چینی عضو این بورسها هستند که بیشترشان نیز

اقتصاددانان معمو ً
ال بیشتر رشد اقتصادی سریع چین را به دو عامل اصلی نسبت میدهند :سرمایهگذاریهای بزرگمقیاس (که با پسانداز عظیم
داخلی و سرمایهگذاری خارجی تامین مالی شد) و رشد سریع بهرهوری .این دو عامل ظاهرا ً با همدیگر نقشآفرینی کردهاند .اصالحات اقتصادی
به کارایی باالتر در اقتصاد منجر شد که تولید را تقویت کرد و منابع را برای سرمایهگذاری اضافی در اقتصاد افزایش داد.

شرکتهای دولتی هستند .هر دو بورس سهام ،نوسانات قابل توجهی را تجربه کردند .دلیل آن هم
عمدتاً این است که سلطه بورسبازان بر این بازارها به میزانی بسیار بیشتر از نمونههای غربی است.
سهامداران چینی معموالً نفوذی بسیار اندک بر شرکتهایی دارند که در آنها سرمایهگذاری کردند
و بنابراین اتکای کمتری بر ارزش بنیادی بنگاه دارند و بیشتر بر حرکات احتمالی قیمت سهام در
کوتاهمدت تمرکز میکنند .از  5ژانویه تا  12ژوئن سال  ،2015شاخصهای بورس شانگهای و شنزن
یشود.
به ترتیب  54و  119درصد جهش کرد که بر مبنای سال به سال  141درصد و  290درصد م 
وضعیتی که صندوق بینالمللی پول «خیلی روشــن یک حباب بازار سهام» توصیف کرد .بیشتر
سرمایهگذاران چینی در حال خرید سهام با پولهای وام گرفتهشده هستند .در اوایل ژوئن حباب
شروع به ترکیدن کرد .از  12ژوئن  2015تا  7ژوالی  2015دو شاخص سهام به ترتیب  32درصد
و  40درصد ســقوط کرد که منجر به زیان سرمایه  3.6تریلیون دالری ( 1.9تریلیون دالر و 1.7
تریلیون دالر) شد؛ یعنی تقریباً اندازه اقتصاد آلمان و معادل با  35درصد تولید ناخالص داخلی چین.
این حادثه باعث شد تا دولت چین دخالت کند و جلوی سقوط بیشتر را بگیرد ،از قبیل به تعویق
انداختن عرضه اولیه سهام ،برداشتن قوانین برای شرکتهای بیمه که سهام میخرند ،ممنوعیت
شرکتهای دولتی از فروش سهام خود ،و منابع مالی در اختیار دالالن تا سهام بخرند .براساس یک
تخمین ،دولت چین  235میلیارد دالر خرج کرد تا بازارها را باثبات سازد .مقامات چینی همچنین
گزارش دادند تحقیقاتی را شروع کردند ،تعدادی افراد را به خاطر دستکاری بازار دستگیر کردند،
سفتهبازان خارجی را برای وقوع بحران متهم ساختند و به یک روزنامهنگار چینی فشار آوردند تا
اعتراف کند باعث هراس و هرجومرج در بازارهای ســهام چین شده است .هر دو بورسهای سهام
شانگهای و شنزن به دنبال دخالت دولت ،بخشی از ثبات خویش را بازیافتند اما زیانهای شدیدی
را دوباره در اواسط اوت تجربه کردند .از  14اوت تا  25اوت  2015شاخص این دو بورس به ترتیب
 25.2و  24.2درصد کاهش یافت .از  12ژوئن تا  25اوت  2015زیانهای ســرمایه هر دو بورس
مجموعا به  5تریلیون رســید که بیشتر منافع حاصله در نیمه اول  2015را اساسا از بین برد .در
ی که بیشتر اقتصاددانان کاهش بازارهای سهام چین را یک عامل تصحیحی عادی بازار دانستند،
حال 
عدهای ابراز نگرانی کردند که چگونه دولت چین این بحران را پشت سر ميگذارد و تعهدش را نسبت
به گسترش اصالحات بازار آزاد انجام میدهد.
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عدمتوازنهای درونی بزرگ در پسانداز ،سرمایهگذاری ثابت و مصرف

بیشتر اقتصاددانان ادعا میکنند که مدل اقتصادی چین عدمتوازنهای درونی بزرگی
ایجاد کرد که از نشانههای آن پسانداز و سرمایهگذاری ثابت زیاد و مصرف خصوصی نسبتاً اندک
است و این وضعیت دیگر قابل دوام نیست .از  1990تا  ،2014پسانداز ناخالص و سرمایهگذاری
ثابت ناخالص به درصد تولید ناخالص داخلی چین افزایش چشمگیری یافت در حالی که مصرف
خصوصی به نسبت تولید ناخالص داخلی بهشدت کاهش یافت .به عالوه درآمد قابل تصرف شخصی
در چین به ســهم تولید ناخالص داخلی در ســال  44( 2014درصد) پایینتر از سال 48( 2000
درصد) بود .پسانداز ناخالص چین و سرمایهگذاری ثابت ناخالص به شکل درصدی از تولید ناخالص
داخلی ،در بین باالترینهای هرکدام از بزرگترین اقتصادهای جهان است در حالی که سهم مصرف
خصوصی چین از تولید ناخالص داخلی اين كشور در بین پایینترینها است .این دادهها داللت دارد
که خانوارهای چینی منافع زیادی از رشد اقتصادی چین همانند سایر بخشهای اقتصاد نبردهاند.
بیشــتر اقتصاددانان معتقدند سهم کاهشیافته مصرف خصوصی و درآمد قابل تصرف نسبت
به تولید ناخالص داخلی عمدتاً به واســطه دو عامل اصلی بوده است :سیاستهای بانکداری چین
و نبود تور ایمنی اجتماعی کافی .دولت چین محدودیتهایی بر صادرات ســرمایه وضع میکند.
نتیجه اینکه خانوارهای چینی سهمی بزرگ از پساندازهای خود را در بانکهای داخلی قرار دادند.
دولت چین نرخ بهره بر ســپردهها را تعیین میکند .اغلب این نرخ زیر نرخ تورم است ،که درآمد
خانوارها را پایینتر میآورد .برخی اقتصاددانان این سیاست را یک نوع انتقال ثروت از خانوارهای
چینی به بنگاههای چینی تلقی میکنند که از نرخ بهره پایین منتفع میشوند .این مالیات بر درآمد
خانوار ،تاثیر منفی بر مصرف خانوار میگذارد .دوم اینکه ،نبود تور ایمنی اجتماعی کافی در چین
(ازقبیل مستمری بازنشستگی ،مراقبت درمانی ،بیمه بیکاری ،و کمکهای تحصیلی) خانوارها را
وادار به پسانداز بخش بیشتری از درآمد خود میکند .براساس یک تخمین ،بین  1982و 2012
میانگین نرخ پسانداز خانوار متوســط شهری از  12درصد به  32درصد افزایش یافت .شرکتها
نیز نقشی مهمی در کمک به نرخ پسانداز باال در چین داشتند .بیشتر بنگاههای چینی خصوصاً
شرکتهای دولتی سود سهام نمیپردازند و بنابراین قادر به حفظ بیشتر عایدات خویش هستند.

بیشتر اقتصاددانان ادعا میکنند که الزام کردن شرکتهای دولتی به پرداخت سود سهام میتوانست
مصرف خصوصی در چین را تقویت کند اگر این پول برای کمک به تامین برنامههای رفاه اجتماعی
استفاده میشد .سیاستهای اقتصادی چین منجر به این شد که سرمایهگذاری ثابت ناخالص موتور
اصلی رشد اقتصادی کشور برای هر سال از  2000تا  2014شود.

5

چالشهایزیستمحیطی

مدل رشد اقتصادی چین بر رشد صنایع سنگین تاکید داشته است که بیشتر آنها انرژیبر
و بسیار آلودهکننده بودهاند .میزان آلودگی در چین همچنان در حال بدتر شدن است که تهدیدی
جدی براي سالمت جمعیت است .دولت چین بیشتر اوقات قوانین زیستمحیطی خودش را نادیده
میگیرد تا رشد اقتصادی سریعتر بشود .چالشهای زیستمحیطی چین با وقایع و گزارشهاي زیر
نشان داده میشود:
یک گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال  2014تخمین زد که هزینههای سالمت
ناشی از آلودگی هوای چین در  2010رقم  1.4تریلیون دالر بود.
سفارت امریکا در پکن که کیفیت هوا در چین را پایش و گزارش میكند کیفیت هوا در پکن را
در بیشتر روزهای ماه ژانویه  2013از «غیرسالم» تا «خطرناک» اعالم کرد و حتی چند روز در سطح
«خارج از شاخص» ثبت شد .کیفیت ضعیف هوا در پکن توسط برخی در چین به عنوان وضعیت
قرمز یا  Airpocalypseبیان شد که دولت را مجبور به بستن برخی کارخانهها و کاهش میزان
خودروهای رسمی در جادهها کرد .در  9دسامبر  2013رسانههای چین گزارش دادند که نیمی از
چین با ابری از دود و غبار پوشیده شده است .کنسولگری امریکا در شانگهای گزارش داد که هوای
این شهر نیز در چند روز از ماه دسامبر  2013بسیار ناسالم و خطرناک بوده است.
در فوریه  2013پیمایش زمینشناسی چین در گزارشی تخمین زد که در  90درصد از شهرهای
چین آبهای زیرزمینی آلوده هستند که در دوسوم آنها آب بهشدت آلوده بود.
براســاس گزارش سال  2012بانک توسعه آسیایی ،کمتر از  1درصد از  500شهر بزرگ چین
استانداردهای کیفیت هوای توصیهشده سازمان بهداشت جهانی را رعایت میکنند و  7تا از آنها در
رتبه  10شهر آلوده جهان قرار دارند.
اداره اطالعات انرژی امریکا در سال  2011پیشبینی کرد که در سال  ،2035انتشار دیاکسید
کربن چین تقریبا به دو برابر سطح جاری آن برسد .یک بررسی اگزان موبیل پیشبینی کرد که در
سال  2030انتشار دیاکسید کربن در چین با مجموع میزان امریکا و اتحادیه اروپا برابر خواهد بود.
سازمان بهداشت جهانی تخمین زد که آلودگی هوا در چین باعث مرگ  470هزار نفر در سال
 2008شد.
دولت چین بهشدت از دولتهای خارجی انتقاد میکند که چرا کیفیت هوا در چین را گزارش
میدهند و قرائتهای آنها را نادرســت دانست و شــکایت کرد که انتشار چنین دادههایی ناقض
کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین چین است .در عین حال ،رسانههای چینی ،گزارشهاي خود از
مشکالت زیستمحیطی چین را در واکنش به خشم عمومی افزایش دادند .مقامات دولت مرکزی
مجبور شدند وعده اقدامات عملی جدید برای کاهش انتشار آلودگی بدهند .اما برای دولت مرکزی
اغلب دشوار است که شرکتهای دولتی و دولتهای محلی را وادار به رعایت قوانین زیستمحیطی
کند خصوصاً هنگامی که چنین مقاماتی احساس میکنند چنین کارهایی به قیمت رشد اقتصادی
کمتر تمام میشــود .در  12اوت  2015یک ســری انفجارات بزرگ در چندین انبار حاوی مواد
شــیمیایی در شــهر بندری تیانجین چین رخ داد که دســتکم جان  163نفر را گرفت .برخی
گزارشهاي مطبوعاتی ،اجرای ضعیف مقررات زیستمحیطی توسط دولت را عامل فاجعه دانستند.
برای مثال ،برخی در چین سوال کردند چرا مواد شیمیایی خطرناک در فاصله نزدیک به مناطق
مسکونی انبار شده است و نگرانیهایی درباره دامنه آلودگی شیمیایی در این منطقه ابراز داشتند
که منجر به انفجارها شده است.

6

فساد و حاکمیت نسبت ًا ضعیف قانون

حاکمیت نســبتا ضعیف قانون در چین به گسترش فســاد دولتی ،سوداگری مالی ،و
تخصیص نامناســب وجوه سرمایهگذاری منجر شده اســت .در بیشتر موارد ،ارتباطات دولتی و نه
نیروهای بازار عامل تعیینکننده موفقیت بنگاههای تولیدی در چین هســتند .بیشــتر بنگاههای
امریکایی که در چین فعال هستند متوجه شدند انجام کسبوکار در چین دشوار است .چون قوانین
و مقررات معموالً ســازگار یا شفاف نیستند قراردادها به آسانی اجرایی نمیشود و حقوق مالکیت
فکری تحت حمایت نیست (به علت نبود یک نظام قضایی مستقل) .حاکمیت نسبتاً ضعیف قانون
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کتاب ضمیمه
و گسترش فساد دولتی در چین باعث محدود شدن رقابت و تخصیص ناکارای کاالها و خدمات در
اقتصاد میشــود .یک مقاله نیویورک تایمز گزارش داد که خانواده نخستوزیر (پیشین) چین ون
جیاباو داراییهایی به ارزش دســتکم  2.7میلیارد دالر را در کنترل داشتند .یک بررسی تخمین
زد که بین سالهای  2001و  2010چین بزرگترین منبع خروج سرمایه غیرقانونی به ارزش 3.8
تریلیون دالر بوده است .یک پیمایش  2012توسط مرکز پژوهشی پیو در گزارش نگرشهای جهانی
نشــان داد که  50درصد از پاسخدهندگان چینی گفتند که مقامات فاسد مشکل خیلی بزرگی به
شمار ميروند ( 38درصد در سال  2008چنین نظری داشتند) .مقامات چینی اغلب فساد دولتی
را بزرگترین تهدید براي حزب کمونیست چین و حکومت شناسایی میکنند .نهاد مبارزه با فساد
دولت چین گزارش داد که  106هزار مســئول دولتی در سال  2009بابت فساد گناهکار شناخته
شدند .شی جین پینگ از هنگام به قدرت رسیدن در سال  2012یک حرکت گسترده ضدفساد به
راه انداخته است .چین خواهان همکاری با امریکا است تا  150مقام فاسدی که به امریکا گریختند
بازپس فرستاده شوند .اما بیشتر تحلیلگران ادعا میکنند که عملیات مبارزه با فساد دولت عمدتاً برای
تسويهحساب با کسانی که از چشم مقامات افتادهاند استفاده میشود .برخی تحلیلگران میگویند
که حرکت ضدفساد رئیسجمهور شی جین پینگ بیشتر هدف تحکیم قدرت سیاسی وی را دارد
تا که یک اصالحات واقعی نهادی باشد .به عالوه ،احساس میشود که عملیات جاری مبارزه با فساد
شاید اثری منفی بر اقتصاد چین بگذارد ،به علت بیمیلی برخی مقامات محلی به پیگیری پروژههایی
که احســاس میکنند به بازخواست از سوی دولت مرکزی منجر میشود .بیشتر ناظران استدالل
میکنند که پیشرفت معنادار در مبارزه با فساد دولتی نمیتواند بدون شفافیت بیشتر دولت ،وجود
نهادهای شاغول و ترازسازی ،مطبوعات آزاد ،آزادی اینترنت ،و قوه قضائیه مستقل رخ دهد .در اکتبر
 ،2014چین چهارمین مجمع عمومی از هجدهمین کنفرانس حزب را برگزار کرد .این نشست بر نیاز
به ارتقای حاکمیت قانون در چین متمرکز شد اما بر نقش ممتاز حزب کمونیست در نظام حقوقی
تاکید کرد .چین یک ساختار دولتی ضعیف و نسبتا غیرمتمرکز برای تنظیم فعالیت اقتصادی دارد.
قوانین و مقررات اغلب اجرا نمیشوند یا از سوی مقامات دولت محلی نادیده گرفته میشوند .نتیجه
اینکه ،بیشتر بنگاهها برای حداکثر کردن سودها قوانین را دور میزنند .این قضیه به انبوه محصوالت
غذایی و مصرفی ناایمن منجر شده است که در چین فروخته میشود یا به خارج صادر میشود .نبود
ضمانت اجرای قوانین ایمنی غذایی به فراخوان گسترده فرمول شیر نوزاد آلوده به مالمین منجر شد
که دستکم چهار کودک را کشت و  53هزار نفر دیگر را در سال  2008بیمار کرد.

7

چالشهایجمعیتی

بیشــتر اقتصاددانان ادعا میکنند اثر سیاستهای جمعیتی چین ،بهخصوص سیاست
تکفرزندی (که نخستین بار در سال  1979پیاده شد) تاثیر جدی خود را بر اقتصاد چین اینک نشان
میدهد .برای مثال نرخ باروری چین از حدود  5.8تولد در هر زن در  1964به  1.6تولد در 2012
سقوط کرد .این مسئله اکنون بر اندازه نیروی کار چین تاثیر گذاشته است .هنگامی که اصالحات
اقتصادی نخستین بار در چین معرفی شد وجود نیروی کار انبوه و با اشتغال ناقص عاملی مهم در
رشد اقتصادی سریع چین بود .چنین نیروی کار بزرگی به بنگاههای در چین اجازه داد به لشگر
نیروی کار ارزان و تقریبا بیپایان دسترسی داشته باشند که کمک کرد تا بیشتر بنگاهها سودآورتر
بشوند و در عوض آنها را به سمت تقویت سرمایهگذاری و تولید هدایت كرد .برخی اقتصاددانان ادعا
نمودار  .4رشد تولید واقعی چین  2007تا  2014و پیشبینیها تا سال 2020

منبع :صندوق بینالمللی پول ،چشمانداز اقتصادی جهان ،آوریل .2015
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میکنند چین در حال از دســت دادن این مزیت کاری است .جمعیت در سن کار چین برای سه
سال متوالی کاهش یافته است (در  2014گزارش شد که به میزان  3.7میلیون نفر کاهش یافت).
موسسه مککینزی پیشبینی میکند طی  50سال آینده ،نیروی کار چین به میزان یکپنجم کمتر
شود .این عامل میتواند به نرخ بسیار کمتر رشد اقتصادی آینده منجر شود .با کوچک شدن نیروی
کار ،دســتمزدهای چین سریعتر از رشد بهرهوری و سودها افزایش خواهد یافت که قدرت رقابتی
بنگاههای چینی را کمتر میکند و به جابهجایی صنایع کارخانهای کاربر به آنســوی مرزها منجر
ميشــود .سیاست تکفرزندی همچنین به یک جامعه بهسرعت در حال پیرشدن در چین منجر
شده است .چین هماکنون  180میلیون نفر در سن باالی  60سال دارد که در سال  2020به 240
میلیون نفر و در سال  2030به  360میلیون نفر خواهد رسید .سهم جمعیتی باالی  60سال در سال
 202به  20درصد و در سال  2030به  27درصد میرسد .با کاهش جمعیت در سن کار و افزایش
جمعیت سالمند ،دولت چین با چالشهایی برای باال بردن بهرهوری کارگران (از قبیل ارتقای نوآوری
و توسعه فناوری پیشرفته) و گسترش مخارج مراقبت سالمت و خدمات سالمندی مواجه خواهد بود.
J Jبرنامههای اعالمی دولت چین برای اصالحات و تجدید ساختار اقتصاد
مقامات گوناگون دولت چین علناً اظهار داشتهاند که چین باید مسیر خود را از مدل سنتی رشد
اقتصادی با هر هزینهای که دارد به مسیری تغییر دهد که رشد اقتصادی با تعدادی هدف اجتماعی
متوازن شود تا یک جامعه هماهنگ سوسیالیستی به وجود آید و اقتصاد مدرنیزهتر شود .در مارس
 2007بود که نخستوزیر چین ون جیابائو اظهار داشت که وجود مشکالت ساختاری در اقتصاد
چین باعث توسعه غیریکنواخت ،نامتوازن ،ناهماهنگ و ناپایدار شده است .او توسعه غیریکنواخت
را به شــکل سرمایهگذاری بیش از حد ،اعتبار و نقدینگی افراطی ،و مازاد حساب جاری و تجارت
کاالیی تعریف کرد .توسعه نامتوازن را به عنوان نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی ،نابرابری
مناطقی از کشــور و عدم توازن بین توسعه اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد .توسعه ناهماهنگ
بــه عنوان نبود توازن بین بخشهای مختلف اقتصاد (خصوصا در ارتباط با بخش خدمات) و بین
سرمایهگذاری و مصرف (یعنی رشد اقتصادی عمدتاً از سرمایهگذاری و صادرات و نه تقاضای مصرفی
تامین شده است) .سرانجام توسعه ناپایدار به مسائلی اشاره دارد که باعث استفاده ناکارای چین از
انرژی و منابع و ناتوانی در حمایت از محیط زیست شد.
برنامههای پنجساله دولت مرکزی
دو برنامه پنجســاله آخر چین یعنی برنامههای یازدهــم ( 2006تا  )2010و دوازدهم
( 2011تا  )2015تاکید قوی بر ترویج تقاضای مصرفکننده ،حل نابرابریهای درآمدی (ازقبیل
تقویت مخارج برای برنامههای تور ایمنی اجتماعی) ،تقویت کارایی انرژی ،کاهش آلودگی ،بهبود
حاکمیت قانون ،و تعمیق اصالحات اقتصادی داشته است .این برنامهها همچنین تعدادی از صنایع
و فناوریها را شناسایی کرد که دولت برای توسعه هدفگذاری کرده است.

1

J Jبرنامه پنجساله دوازدهم چین
دولت چین از سال  1953تاکنون برنامههای پنجساله را تدوین و اجرا کرده است .برنامههای
پنجساله یک ابزار اصلی برای دولت است تا به اهداف گسترده اقتصادی و اجتماعی برای دوره زمانی
تحت مالحظه دست یابد ،سرمایهگذاریها بین دولتهای مرکزی و محلی را هماهنگ ،و بر اجرای
سیاستها نظارت كند .برنامهها نهتنها بر سرمایهگذاری نهادهای دولتی نفوذ دارند بلکه جهتگیری
وامدهی بانکی و تاییدیهها و مقررات صنایع خصوصی و نیمهخصوصی را فراهم میسازند .در مارس
 2011کنگره خلق ملی چین برنامه پنجساله دوازدهم را تایید کرد.
این برنامه حاوی سه مضمون کلی یا حوزههای تمرکز است )1 :تجدید ساختار اقتصادی)2 ،
ترویج برابری اجتماعی بیشتر ،و  )3حمایت از محیط زیست .سیاست صنعتی چین عمدتا در تجدید
ساختار اقتصادی نشان داده میشود اما در سایر حوزههای تمرکز نیز آشکار است .هدفگذاری هفت
صنعت نوظهور راهبردی بهخصوص ارزش توجه دارد که بناست ستون فقرات اقتصاد چین در آینده
باشــند و توانایی رقابت عالی در مقیاس جهانی را داشته باشند .این هفت صنعت عبارتاند از)1 :
زیســت فناوری )2 ،انرژیهای نو )3 ،ساخت تجهیزات فوق پیشرفته )4 ،صرفهجویی در انرژی و
حمایت از محیط زیست )5 ،وسايط نقلیه با انرژی پاک )6 ،مواد جدید و  )7فناوری اطالعات نسل
بعد .دولت قصد دارد مبلغ  2.1تریلیون دالر در این صنایع در برنامه پنجساله دوازدهم خرج کند.

چین یک ساختار دولتی ضعیف و نسبتا غیرمتمرکز برای تنظیم فعالیت اقتصادی دارد .قوانین و مقررات اغلب اجرا نمیشوند یا از سوی مقامات
دولت محلی نادیده گرفته میشوند .نتیجه اینکه ،بیشتر بنگاهها برای حداکثر کردن سودها قوانین را دور میزنند .این قضیه به انبوه محصوالت
غذایی و مصرفی ناایمن منجر شده است که در چین فروخته میشود یا به خارج صادر میشود.

برخی از نکات برجسته این برنامه شامل موارد زیر است:
رسیدن به میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی  7درصد و اطمینان یافتن از اینکه
درآمدها دستکم به اندازه تولید افزایش مییابد؛
ادغام بخشهای ناکارا و ترویج بخش خدمات (با این هدف که سهم بخش خدمات به  47درصد
تولید افزایش یابد  -چهار درصد افزایش نسبت به میزان کنونی)؛
اســتقبال از سرمایهگذاری خارجی در بخشهای کشاورزی مدرن ،فناوری پیشرفته ،و حمایت
از محیط زیست؛
تبدیل مناطق ســاحلی از «کارخانه جهان» به قطبهای تحقیق و توسعه ،ساخت محصوالت
پیشرفته ،و خدمات؛
افزایش طول شبکههای بزرگراهها و خطوط ریلی پرسرعت؛
افزایش مخارج در تحقیق و توسعه به میزان  2.2درصد تولید ناخالص داخلی؛
گسترش مصرف سوختهای غیرفسیلی تا  11.4درصد مصرف انرژی اولیه را تشکیل دهد؛
کاهــش مصرف آب در واحد ارزش افزوده تولید صنعتی به میزان  30درصد؛ مصرف انرژی در
واحد تولید ناخالص داخلی به میزان  16درصد؛ و انتشار دیاکسید کربن در واحد تولید ناخالص
داخلی به میزان  17درصد؛
افزایش میانگین حداقل دستمزد در هر سال به میزانی که کمتر از  13درصد نباشد؛ و
ساختن  36میلیون واحد مسکونی استطاعتپذیر برای افراد کمدرآمد.
منبع :خبرگزاری شین هوا ،نکات برجسته برنامه پنجساله دوازدهم چین 5 ،مارس 2011؛ و...
حرکت به سمت نوآوری بومی
بیشتر سیاستهای صنعتی که چین از سال  2006اجرا یا تدوین کرده است ظاهرا ً از یک
سند جامع بیرون آمده است که شورای دولت چین (باالترین ارگان اجرایی قدرت دولت) در 1996
با عنوان برنامه میانمدت و بلندمدت برای توسعه علم و فناوری ( 2006تا  )2020منتشر کرد و
اغلب به آن ام.ال.پی گفته میشود .ام.ال.پی بیانگر یک طرح بلندپروازانه برای مدرنیزه کردن ساختار
اقتصاد چین با تبدیل این کشور از مرکز ساخت محصوالت فناوری پایین به مرکز اصلی نوآوری
(تا ســال  )2020و رهبر نوآوری جهانی تا سال  2050است .همانطور که برخی ناظران توصیف
میکنند ،چین میخواهد از مدل «ساخت چین» به مدل «نوآوری چینی» برود .چین همچنین
سعی میکند تا وابستگی کشور به فناوری خارجی را بهشدت کاهش دهد .ام.ال.پی شامل اهداف
اعالمشده نوآوری بومی ،جهش و اکتشاف مداوم در حوزههای اولویتدار ،توان رسیدن به توسعه و
تاند از:
رهبری آینده است .برخی اهداف کلی ام.ال.پی برای سال  2020عبار 
پیشرفت علم و فناوری که  60درصد یا بیشتر به توسعه چین کمک خواهد کرد.
اتکای کشور به فناوری خارجی به  30درصد یا کمتر کاهش خواهد یافت (نسبت به میزان جاری
تخمینی  50درصد).
مخارج ناخالص برای تحقیق و توسعه به  2.5درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت
(نسبت به  1.3درصد در سال  .)2005حوزههای اولویتدار برای افزایش تحقیق و توسعه عبارتاند
از برنامههای فضایی ،توسعه و تولید هوافضا ،انرژی تجدیدپذیر ،علم کامپیوتر ،و علوم زیستی.
این ســند اظهار میدارد که چین باید تقویت قابلیت نوآورانه بومی را در رأس تجدید ساختار
اقتصادی ،تغییر مدل رشد ،و ارتقای رقابتپذیری ملی قرار دهد .بنابراین ایجاد کشوری نوآوریمحور
یک انتخاب راهبردی مهم برای توسعه آینده چین است .این هدف براساس سند ،با تدوین و اجرای
مقرراتی در قانون تهیه و تدارک دولتی به دست میآید تا «نوآوری بومی را تشویق و حمایت کند»،
سازوکار هماهنگکننده برای تهیه و تدارک محصوالت نوآورانه بومی برقرار سازد ،سیاست اولویت
خرید تجهیزات و محصوالت فناوری پیشرفته ساخت داخل را که حقوق مالکیت فکری دارند الزامی
سازد ،و حمایت سیاستی به بنگاههای تولیدی در تهیه و تدارک تجهیزات فناوری پیشرفته داخلی و
توسعه استانداردهای فناوری مرتبط از طریق تهیه و تدارک دولتی ارائه دهد.
سیاستهای اقتصادی ترسیمشده در سومین مجمع عمومی در نوامبر2013
از  9تا  12نوامبر  2013حزب کمونیست چین سومین مجمع عمومی از کنگره حزب
هجدهم را برگزار کرد؛ اجالســی که بیشتر تحلیلگران پیشبینی کردند منجر به آغاز اصالحات
اقتصادی جدید گسترده تحت رهبری جدید چین خواهد شد .پس از جلسه ،حزب کمونیست یک
یشود
اعالمیه با تعدادی بیانات سیاستی کلی (و اغلب مبهم) درباره اصالحاتی که در  2020اجرا م 
منتشر کرد و سپس چند روز بعد یک سند  60نکتهای منتشر كرد که جزئیات بیشتری از نتایج
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مجمع عمومی ارائه میداد .بیشتر اصالحات پیشنهادی مسائل مربوط به تقویت رقابت و کارایی
اقتصادی را خطاب قرار میداد .مجمع عمومی همچنین یک گروه برجســته مرکزی جدید برای
طراحی و هماهنگی اصالحات پیشنهادی تاسیس کرد.
یکی از نتایج اصلی مجمع عمومی که رسانههای چینی برجسته کردند این بود که نهاد بازار
اکنون نقشی تعیینکننده در تخصیص منابع در اقتصاد ایفا میکند .رسانههای چین اظهار کردند
اهمیت اصالحات اقتصادی اعالمشده در اعالمیه با اصالحاتی که در  1978اعالم شد قابل مقایسه
است هنگامی که اصالحات اصلی نخستین بار اجرا شد و در  1992هنگامی که حزب کمونیست
موافقت کرد بازار باید ابزار اصلی تخصیص منابع در سایه مفهوم اقتصاد بازار سوسیالیستی باشد.
بنابراین اعالمیه مجمع عمومی  2013بازارها را از داشتن نقشی اساسی در تخصیص منابع به داشتن
نقشی «تعیینکننده» ارتقا بخشید .همچنین ابراز داشت که «هر دو مالکیت عمومی و غیرعمومی
عناصر کلیدی اقتصاد بازار سوسیالیستی چین هستند».
در حالی که اعالمیه مجمع عمومی ظاهرا نقش بخش خصوصی را در اقتصاد ارتقا بخشــید،
بر اهمیت بخش عمومی در اقتصاد نیز تاکید داشــت و ابراز داشت که چین «باید ثابت و استوار
اقتصاد مالکیت دولتی را تحکیم كند و توسعه دهد ،بر نقش مسلط نظام مالکیت عمومی پافشاری
کند ،نقش برجستهای به اقتصاد با مالکیت دولتی بدهد و سرزندگی ،کنترل ،قدرت و نفوذ اقتصاد
با مالکیت دولتی را دائما تقویت كند» .برخی ناظران ادعا میکنند که اینها میتواند نشانه تداوم
حمایت و پشتیبانی فعال دولت چین از بنگاههای دولتی باشد .سایرین استدالل میکنند که اسناد
مجمع عمومی اشــاره دارد که شرکتهای دولتی در معرض اصالحات ساختاری و بازارمحور قرار
خواهند گرفت.برای مثال سندی  60صفحهای حکایت از این دارد که چین برنامهریزی کرده است
تا اصالحات قیمتی بازارمحور را ازجمله در حوزههای آب ،نفت ،گاز طبیعی ،برق ،حمل و نقل ،و
مخابرات (بخشهایی که معموالً تحت تسلط شرکتهای دولتی بودند و برای یارانه دادن به دیگر
شرکتهای دولتی از آنها استفاده میشد) به پیش ببرد؛ اجازه سرمایهگذاری نهادهای غیرعمومی
در شرکتهای دولتی را بدهد؛ و میزان سود سهام شرکتهای دولتی که باید به دولت برگردانده
شود افزایش یابد تا برای استفاده در برنامههای تور ایمنی اجتماعی استفاده شود .این سند بر اهداف
کامل کردن سازوکاری تاکید دارد که قیمتها توسط بازار تعیین شود؛ قواعد بازار به شکلی عادالنه،
علنی و شفاف درآید؛ نظام یکپارچه ورود به بازار اجرا شود به طوری که همهنوع بازیگران بازار اجازه
رقابت کردن داشته باشند (بهاســتثنای رقابت در بخشهایی که در «فهرست منفی» هستند)؛
حمایتگرایی منطقهای کاهش یابد؛ و سازوکارهای خروج از بازار برای ترویج «بقای اصلح» ترویج
شود.سایر حوزههای پیشــنهادی اصالحات عبارتاند از حمایت قویتر از حقوق مالکیت فکری؛
اجرای اصالحات مالی جدید (ازقبیل اجازه دادن به فعالیت تعداد بیشتر بانکهای خصوصی ،بهبود
ســازوکار بازار برای نرخ ارز رنمینبی ،و شتاب دادن به آزادسازی نرخ بهره و تبدیلپذیری حساب
سرمایه)؛ آزادسازی قوانین سرمایهگذاری خارجی و ایجاد مناطق تجارت آزاد جدید؛ و بهبود کنترل
کالن اقتصــادی بر اقتصاد در عین حــال که حضور دولت در عملیات بازار کاهش مییابد .برخی
اصالحات اقتصادی مانند آزادســازی نرخ بهره و اصالحات پولی از زمان برگزاری سومین مجمع
عمومی اجرا شد .اما گروهی دیگر از سرعت کلی اصالحات ابراز ناامیدی کردهاند.
نمودار  .5نرخ رشد تولید واقعی امریکا و چین در سال  2014و پیشبینی تا سال 2050
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کیوسـک
کتاب ضمیمه
مجلههای اقتصادی جزو مهمترین ابزارهای تحلیلگران اقتصادی و فعاالن بازارهای جهانی است .خبرنگاران و تحلیلگران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهمترین خبرها و رویدادهای
اقتصادی جهان میپردازند و هر هفته در پروندهای به طور مفصل به چالشهای اقتصادی میپردازند .در میان مجالت اقتصادی ،چند مورد جزو برترین نشریات به شمار میروند و دنبال کردن
موضوعات آنها میتواند موثر و مفید باشد .کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی میپردازد.

اكونوميست :ویرانی مصر

اهرام ثالثه مصر در کنار هم قرار گرفتهاند ،خط قرمز با پیکانی به سمت پایین و شکلی نزولی روی آن قرار گرفتهاست .در کنار آن نیز غروب خورشید به چشم میخورد.
این طرح جلد هفتهنامه اکونومیست در ماه آگوست بود .تیتری که روی جلد قرار گرفته بود از محتوای شوم آن خبر میداد« :ویرانی مصر» .اکونومیست در این شماره
به اقتصاد مصر در دوران عبدالفتاح السیسی پرداختهاست .البته این مقاله تنها به مصر مربوط نمیشود بلکه وضعیت جهان عرب در روزهای پس از بهار عربی را نیز مورد
بررسی و واکاوی قرار میدهد .طبق گزارش اکونومیست ،در همه کشورهای مدرن جهان ،جوانان نیرویی برای رشد اقتصادی به شمار میآیند؛ حتی در برخی موارد از آنها
به عنوان «بمب اقتصادی» یاد میشود .اما در دنیای عرب بهویژه در کشورهایی مانند مصر به جوانان مانن ِد یک «تهدید» نگاه میشود و همین عامل ویرانی این کشورهاست.

تایم :مهارت دل و جرئت ،قبول

«یک رئیسجمهور باید چه چیزی بداند؟» این پرسشی است که هفتهنامه تایم در شماره 14جوالی خود به آن پرداختهاست .در این شماره ،روی جلد مجله تایم تصویر مردی
از پشت دیده میشود که بر صندلی تکیه زده و پشت آن صندلی نوشته شده« :رئیسجمهور 20 ،ژانویه  .»2017از موهای زردرنگ این مرد میتوان بهراحتی تشخیص داد
که این فرد دونالد ترامپ است .این چندمین بار است که مجله تایم تصویر ترامپ را روی جلد خود قرار میدهد .البته موضع این نشریه همیشه مخالف این شخص بودهاست.
تایم در این مقاله به بررسی ویژگیها و خصوصیتهای ترامپ به عنوان رئیسجمهوری آینده امریکا پرداختهاست .البته هیالری کلینتون به عنوان دیگر نامزد ریاستجمهوری
امریکا نیز بارها روی جلد تایم قرار گرفته اما نحوه پوشش و مقاالت ارائهشده بهخوبی نشان میدهد که موضع این مجله مخالفت با ترامپ و حمایت از هیالری کلینتون است.

بلومبرگ بیزنسویک :آیا دوربین در دستان پلیس ،امنیت را بیشتر میکند؟

هفتهنامه بلومبرگ بیزنسویک طرح یک دوربین عکاسی را روی جلد خود قرار داده و زیر آن نوشته« :آیا دوربینهای پلیسها میتواند آنها را به پلیسهای بهتری تبدیل
کند؟» این مجله در حقیقت تالش کرده در گزارشی به طور مفصل به این پرسش پاسخ بدهد که آیا مجهز بودن پلیسها به دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری میتواند
به آنها کمک کند تا امنیت بیشتری را در جامعه برقرار کنند؟ ایده اولیه این گزارش از تیراندازیهایی که در امریکا صورت گرفته و قتلهایی که به دست پلیسها در این
کشور انجام شده ،آمده است .کارن ویس در گزارش خود از دوربینهایی نوشتهاست که میتواند تمامی وقایعی را که پلیس در حین عملیات خود با آنها درگیر است،
ضبط کند تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرد .این ایده میتواند در امریکا مورد استقبال بسیاری قرار بگیرد.

نيوزويك :اهمیت جف بزوس!

«نمیتوانید در مبارزات خود در دنیا پیروز بشوید مگر اینکه چند تخممرغ را بشکنید!» این جملهای است که کنار سر جف بزوس میلیاردر بزرگ و مدیرعامل و موسس
ســایت آمازون روی جلد نیوزویک نوشــته شدهاست .البته هفتهنامه نیوزویک در این شماره خود به مسائل مهمی از جمله تیراندازیها در امریکا نیز به طور مفصل
پرداختهاست اما آنچه روی جلد این مجله آمده ،تصویر جف بزوس سرمایهگذار بزرگ امریکایی است .این مجله ادعا کرده بزوس با روشهایی که در پیش گرفته در حال
تسخیر جهان است .البته مردی که همه او را با نام «آمازون» میشناسند نیز در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد چرا که اینترنت نیز مانند هر بازاری در فضایی پر از
ریسک قرار دارد .اما آمازون تا به حال هیچگاه ورشکسته نشدهاست.

ویک :نمایش پوتین

هیالری کلینتون و دونالد ترامپ عالوه بر مجله تایم ،روی جلد مجله ویک نیز آمدند اما در قالب عروسکهای خیمهشببازی که والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه
آنها را در اختیار گرفتهاست .روابط امریکا و روسیه مدتی است که خوراک اصلی رسانههای غربی شدهاست .هفتهنامه ویک نیز در مقالهای بسیار کوتاه به این جریان
پرداختهاست .در این مقاله کوتاه این پرسش مطرح شده که «آیا ترامپ با کرملین همدست است؟» البته در همین مقاله تأکید شده که هیچ سند واضح و شفافی در این
زمینه وجود ندارد اما به طور غیرمستقیم این احساس القا میشود که این نشریه قصد دارد ترامپ را همدست با پوتین به تصویر بکشد .این دسته از تحلیلگران معتقدند
اگر ترامپ رئیسجمهور امریکا بشود سیاست خارجی متفاوتی را در زمینه روسیه در پیش خواهد گرفت.

شکن تویوتا
فوربز :آخرین صف ِ

مجله فوربز این جمله را روی جلد شماره آگوست خود نوشتهاست« :هند در این سالها ثابت کرده که چالشی عمیق برای بزرگترین سازنده اتومبیل در جهان است .آیا
آکیتو تاچیبانا میتواند همهچیز را تغییر بدهد؟» هند در حقیقت یکی از مهمترین بازارهای تویوتا به شمار میآید و سالهاست دغدغه اصلی این شرکت اتومبیلسازی
است .تویوتا در حالی در مورد هند با چالش مواجه است که سالها جزو ده تولیدکننده محبوب و باپرستیژ جهان بودهاست .سوزوکی جزو رقبای اصلی تویوتا در بازار هند
است .فوربز پیشبینی کرده که تویوتا برای بیرون آمدن از حاشیه بازار هند و وارد شدن به متن آن دست به انقالبی بزرگ درون شرکت خود خواهد زد .آکیتو تاچیبانا
مدیرعامل فعلی تویوتا تالش دارد این انقالب را ایجاد و به بازار پرسود هند دست پیدا کند.
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ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮداﺧﺖ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن Payment Factory

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺣﺴﺎبﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﺎري ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ

وﯾﮋﮔﻰﻫﺎ

ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮرﻫﺎى ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﮏﻫﺎي ﺻﺎدره ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏﻫﺎي وﺻﻮﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﺰارش ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮاي دورهﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻰ
CASH MANAGEMENT SYSTEM

ﻣﺰاﯾﺎ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﮏ ﮐﺎﻏﺬي و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭼﮏ ﻣﺪتدار
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﻀﺎدار در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ
رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻣﻀﺎدار از اﻣﻀﺎي ﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ

