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گرد آورنده :ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا
نویسندگان :دارون عجم اوغلو ،آنگس دیتن (برنده نوبل )۲۰۱۵
الوین راث (برنده نوبل  ،)۲۰۱۲رابرت شیلر (برنده نوبل )۲۰۱۳
رابرت سولو (برنده نوبل  ،)۱۹۸۷ادوارد گلیزر ،جان رومر
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قیمت20 :هزار تومان
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64

دی1395
وپنج،آبان
پنجاههوسه،
نگر |  | tccim.irشماره
آیندههنگر
1395
شماره پنجا
آیند

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت25 :هزار تومان
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66487441 :

انتشارات :اتاق تهران
قیمت25 :هزار تومان
شمارگان 1100 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66487441 :

ســرمقـالـه
حقیقت نگرانی از واقعیت دالر

درباره دالیل افزایش قیمت ارز و نقد نگاه سیاسی به منطق اقتصادی بازار ارز

خردادماه ســال  1392دالر در بازار آزاد با قیمت  3هزار و 650
تومان یا کمی بیشتر یا کمتر معامله میشد .با روی کار آمدن
دولت یازدهم و ثباتی که در فضای سیاســی و اقتصادی کشور
پدیدار شد ،قیمتها و کلیت اقتصاد ایران به سمت آرامش بیشتر
حرکت کرد .در پی این فضای منطقی و آرام ،نوسانات قیمتی
تا حدود زیادی کنترل شــد و قیمت دالر هم تا  3هزار تومان
کاهش پیدا کرد .این کاهش قیمت چنان در کام دولت نشست
مسعود خوانساری
که از آن به عنوان یکی از دســتاوردهای سریع قوه مجریه یاد
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و میشد .البته باید تایید کرد که این اتفاق ناشی از عملکرد خوب
رئیس اتاق تهران
دولت بهخصــوص در روزهای ابتدایی کار کابینه بود .همزمان
شاخص تورم که در پی عملکرد ضعیف دولت قبلی از مرزهای
 40درصد عبور کردهبود ،در پایان سال  92و به دلیل ایجاد ثبات و منطق در اقتصاد ایران به عدد
 38درصد رسید.
دقیقا در همین دوره زمانی بود که باز هم چالش ریال و دالر به معنای اتخاذ سیاســتی اصولی
برای آینده بازار ارز آغاز شد .رئیسکل بانک مرکزی در جلسهای در محل اتاق ایران و در جمع فعاالن
بخشخصوصی اعالم کرد که سیاست دولت واقعیسازی نرخ ارز است .این سیاست به طور قطع از
ش خصوصی
طرف صاحبان کسبوکار حمایت میشد و از این جهت خوشبینی وسیعی در نگاه بخ 
کشور در مورد سیاستهای آینده دولت ایجاد شد .بند بعدی که جمله رئیسکل بانک مرکزی را
تکمیل میکرد در مورد قیمت ارز بود که ایشان اشاره کردند در صورت واقعیسازی نرخ ارز ،قیمتها
قطعا باالتر از حدود فعلی (منظور آن دوره زمانی است) خواهد رفت .این بخش از اظهارات رئیسکل
دوقطبی دیدگاه کارشناسی (بخش
بانک مرکزی با انتقاد گسترده رسانهها همراه شــد و در واقع
ِ
خصوصی و اقتصاددانان) و دیدگاه عامه مردم (سانهها یک نماینده آن) شکل مشخصی به خود گرفت.
در پی این اتفاق باز هم در فضای عمومی جامعه این شــائبه ایجاد شــد که دولت قصد دارد از
طریق افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود را برطرف کند و طبیعتا دولت نیز با نگرانی از فشار افکار
عمومی ،بهسرعت این موضوع را تکذیب کرد.
در طول سه سال گذشته دولت همواره سعی کرد قیمت ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد .اگرچه
دخالت آشکاری در تزریق ارز در بازار آزاد نمیکرد ولی با تزریق ارز مبادلهای به قیمت حداقل 500
تومان کمتر از نرخ بازار آزاد ،تعادلی میان قیمت ارز مبادلهای و بازار آزاد ایجاد کرد .از طرف دیگر
رکود در اقتصاد کشــور هم باعث کنترل تقاضا شــد و در نهایت قیمت ارز در حدود  3هزار و 300
تومان تا  3هزار و  500تومان باقی ماند .این روند تا هفته دوم آذرماه ادامه داشت و بهناگاه در این
دوره زمانی قیمت ارز جهش پیدا کرد و بهای دالر در بازار آزاد تا مرز  4هزار تومان باال رفت .پس از
این رشد قیمتها ،مسئوالن دولتی سکوت اختیار کردند و ترجیح دادند در مورد دالیل رشد قیمت
دالر اظهارنظری نکنند .البته همزمان در محافل کارشناسی دالیلی برای رشد قیمت دالر مطرح شد
که به آنها میتوان براساس این دستهبندی اشاره کرد:
 .1انتخابات امریکا و افزایش چند درصدی ارزش دالر در بازارهای جهانی و حتی نگرانی از حضور
ترامپ در آینده روابط سیاسی و اقتصادی بینالمللی؛
 .2افزایش شدید نقدینگی در دو سال اخیر و بهخصوص در نیمه اول سال جاری؛
 .3کسری بودجه دولت؛
 .4خروج ارز به واسطه مسافرت بیش از  2.5میلیون نفر از مردم کشور به مناسبت اربعین؛
 .5رشد اقتصادی آرام کشور و حرکت بسیار آهسته خروج از رکود که منجر به افزایش تقاضا برای
ارز شدهاست؛
 .6برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که افزایش قیمت ارز به دلیل کسری بودجه دولت بوده و قوه

مجریه از این طریق قصد تامین منابع خود را داشتهاست .البته به طور حتم این نظریه مردود است
چراکه دولت با توجه به مالحظات اقتصاد سیاسی و به واسطه نزدیکی به زمان انتخابات حاضر نیست
ریسک تامین منابع از طریق افزایش قیمت ارز را بپذیرد.
دالیل رشد ناگهانی قیمت دالر صرفنظر از موارد اشارهشده ،نیاز به آسیبشناسی جدی دارد.
در تمام سالهای بعد از انقالب ،اقتصاد ایران با تورم دورقمی با میانگین  22درصد روبهرو بودهاست.
به همین دلیل همیشه میان قیمت واقعی ارز و قیمت مصنوعی فاصلهای نامعقول وجود داشتهاست.
دولت هم به طور معمول و براساس این فرمول تجربهشده ،تمام تالش خود را صرف تثبیت نرخ ارز
میکرد ولی با پسلرزههای اندک در بازارهای جهانی یا فضای سیاسی بینالمللی ،زلزلههای چند
ریشتری در بازار ارز ایران رخ میداد که دلیل آن همین حفاظت سخت از قیمت مصنوعی دالر در
بازار ارز کشور بود.
تقریبا تمامی دولتهای بعد از انقالب ،افزایش قیمت دالر را مترادف با کاهش یا تضعیف ارزش
پول میدانستند و در نگاهی سیاسی این جریان را به مثابه عملی ضدارزش معنا میکردند .چنین
رویکردی سبب میشد تا این باور در مسئوالن ایجاد شود که افزایش قیمت دالر در جامعه بازتابی
منفی خواهد داشت .البته تاکید بر این سیاست موجب شد تا واقعا نیز این نگاه در عامه مردم ایجاد
شود.
اما باید در نظر داشت که تثبیت قیمت دالر عالمت غلطی به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
میدهد .در این شرایط واردات کاال از مسافت  15هزار کیلومتری به کشور بهصرفهتر از تولید همان
کاال در کارخانههای داخلی است .آنچه در معادالت تصمیمگیری و سیاستگذاری دولت در مورد
نرخ ارز فراموش شده ،رابطه قیمت دالر و تورم است .در این شرایط اگر دولت نمیتواند نرخ تورم را
کنترل کند باید به همان اندازه اجازه افزایش قیمت ارز را بدهد و اگر میخواهد قیمت ارز را کنترل
کند ،باید بتواند نرخ تورم را در سطح قابل قبولی که زیر  2درصد در سال است ،تحت کنترل دربیاورد.
در غیر این صورت حوزههای تولید و اشتغال داخلی که از مهمترین اولویتهای اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی کشور است بهشدت آسیب میبیند.
به طور روشــن طی سه سال و نیم گذشته ،تورم  60درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته و
قیمت ارز حداقل پیش از تکانه ناگهانی اخیر ،هیچ نوسانی را تجربه نکردهبود .طی آن دوره زمانی،
تزریــق ارز مبادلهای به بازار در کنار عامل رکود اقتصاد که کاهش تقاضا برای ارز را به دنبال دارد،
موجب ایجاد ثبات نسبی در قیمت دالر شد .امروز به هر دلیل و به هر شکل ،افزایش قیمت دالر
قســمتی از تورم  60درصدی را پوشش دادهاست ولی باید قبول کنیم که هنوز مابهالتفاوت تورم
داخلی و تورم خارجی پوشش داده نشدهاست.
به طور حتم نگاه و خواسته دولت یازدهم شرایط کنونی حاکم بر بازار ارز نبوده است و قوه مجریه
نیز در پی سیاستی بود که وضعیت بازار را سامان دهد .اما موضع امروز بخش خصوصی نه جهش
قیمت ارز ،که سیاستهای ارزی دولت است .واقعیسازی نرخ ارز یک مطالبه علمی و ملی به حساب
میآید .دولت حتی در آستانه انتخابات هم میتواند و باید اقدام به واقعیسازی نرخ ارز کند .چرا؟ به
دلیل اینکه فضای کسبوکار کشور بهشدت این موضوع را مطالبه میکند .در حال حاضر بسیاری
از فاکتورهای سرنوشتساز اقتصاد ایران مانند جذب سرمایهگذار خارجی ،توسعه سرمایهگذاریهای
داخلی و از این دست موضوعات همگی معطل بهبود فضای کسبوکار در داخل کشور است .چطور
میشــود در فضای نهچندان مطلوب برای کار ،به انتظار حضور ســرمایهگذاران خارجی نشست.
اقتصاد ایران عطش ایجاد شغل برای جوانان تحصیلکرده را دارد و این حجم از نیاز با سیاستهای
محافظهکارانه جبران و تامین نمیشــود .امروز اگر دولت قصد دارد تا رضایت عمومی را ایجاد کند
باید به فکر اشتغال و معیشت مردم باشد و نه افسارکشیدن به دالر و مخالفت با سیاستهای منطقی
یکسانسازی نرخ ارز .حداقل نتیجه این کار این است که دود رشد ناگهانی قیمتها به چشم مردم
و فعاالن اقتصادی نمیرود.
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یخوانید؟
چ ه م 

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بهراد مهرجو
سردبیر

اقتصاد ایران پدیدهای غیرقابل پیش بینی است؟
تقریبا این گــذاره در مورد معادالت حاکم برفضای
کسب و کار ایران صحت دارد .سادهترین روش برای
اثبات این ادعا ،رجوع به اظهارنظرهای مسوالن دولتی
و حکومتی است .بخصوص وقتی که آنها بیپروا در
مورد موضوعات مختلف آمار میدهند .ســادهترین
آمــاری که به طــور مدام از ســوی مقامات دولتی
مخدوش میشــود ،مربوط به تعداد فقرا ،خط فقر و
حتی اعتیاد اســت .تعمیم این گذاره به کلیت رفتار
مدیران ایرانی به خوبی مشخص میکند که اقتصاد
ایران به سادگی قابل پیشبینی نیست چراکه اساسا
مبنا و اطالعاتی برای پیش بینی دقیق و کارآمد آن
وجود ندارد .اما در آنسوی مرزها وضعیت به شکلی
دیگر اســت .در این شــماره آیندهنگر پرونده ویژه
مربوط به پیش بینی اقتصاد جهان در ســال 2017
را بخوانید .نه برای اینکه ازآینده اقتصاد جهان آگاه
باشید ،بلکه به این جهت که بیشتر حسرت کسب و
کار در اقتصادهایــی پیشرو و قابل اتکاء را بخورید.
انتقــاد از نظام سیاســی غرب الگویی بــرای رفتار
مدیران سیاســی ایران بدل شده ولی ای کاش طی
 4دهه گذشته ،الگوی استفاده و بهرهگیری از منطق
مدیریتی اقتصادی آنها نیز به مدیران «ســخنران»
ایرانی نیز آموخته میشد.
کاوه شجاعی

دبیر بخش نماگر

در اولیــن شــماره پــس از پیــروزی ترامــپ،
گزارشهای نماگر خوشبینان ه نیستند .گزارش اصلی
این شماره« ،پایان دنیا» ،سقوط نظم کهنه جهانی را
اعــام میکند و توضیح میدهد که چرا اوضاع دنیا
این روزها اینقدر بیثبات به نظر میرســد و چطور
باید منتظر ســالهای بدتر باشیم .رای به برگزیت و
ترامپ از طرف دیگر باعث شده اعتقاد به دموکراسی،
یکی از خوشــنامترین ایدههای تاریخ ،سست شود.
نویسندگان یادداشتهای این شماره به جای دفاع از
دموکراسی ،نقاط ضعف بنیادین آن را برمال کردهاند.
مدیریت پولهای نقد سرگردان و مالیاتگیری یکی
از چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه
است .مطلب «کودتای پولی مودی» را هم بخوانید تا
ببینید هند و جامعه سنتیاش چطور با شوک حذف
یکشبه اســکناسهای درشت توسط دولت مواجه
شدند.
8
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ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

« کارگران مشغول کارند»؛ دراین روزهای رکود
و کاهش شدید تولید این جمله شاید خیلی عجیب
به نظر برسد ولی باور کنید کارخانههایی هستند (به
خصوص در صنایع غذایی) که همچنان سه شیف و
 24ســاعته کار میکنند؛ دراین شماره و در بخش
«گزارش کارخانه» ســری به یکی از این واحدهای
تولیدی زدهایم؛ کارخانه تکماکارون که بیش از دو
دهه اســت فعالیتش را شروع کرده و حاال با بیش از
 480کارگر 22 ،تا  27درصد سهم بازار را در اختیار
دارد .در این گزارش نیمنگاهی هم به صنعت تولید
ماکارونی در کشــور و پیشینه آن داشتهایم و مدیر
این کارخانه اصــول کاری و اداره این واحد تولیدی
را توضیح دادهاند.
همچنین در بخش ابتدایی کارآفرین نیز به داستان
تعدادی از فعاالن اقتصادی و صنعتگران موفق کشور
پرداختهایم؛ داســتان زندگی بــرادران ارجمند که
کارخانه ارج را که مدتی است خبر تعطیل آن اعالم
شده ،به اوج تولید رساندند .عالوه براین روایتهایی
هــم از زندگی علیاکبر رفوگران موســس کارخانه
خودکار و عطر بیک در ایران ،محمود امیری بنیانگذار
مادایران و رضا اربابیان موسس سایت شیپور منتشر
کردهایم که میتوانند برای فعاالن اقتصادی راهگشا
باشد.
محمد عدلی

دبیر بخش کارآفرین چشمانداز و نمایه

 133ســال پيش و  23ســال قبل از آنكه فرمان
مشروطيت صادر شــود ،اولين پارلمان ايران از سوي
تجار تشــكيل شــد .مجلس وكالي تجار كه حاال با
نام اتاق بازرگاني فعاليت ميكند تاريخي پرتالطم را
پشت ســر گذاشته است .ورق زدن تاريخ از سالهاي
منتهي به شكلگيري مجلس وكالي تجار تا چگونگي
حيات پارلمان بخش خصوصي ،هم به شناخت شرايط
اقتصادي و سياسي ايران و رابطه بخش خصوصي با آن
كمك ميكند و هم جايگاه فعاالن اقتصادي در مقاطع
حساس تاريخ ايران از مشروطيت تا انقالب اسالمي را
روشن ميسازد .در بخش «بايگاني» به مناسبت 133
سالگي اتاق تهران ،به روند شكل گيري پارلمان بخش
خصوصي در دوران قاجار و چگونگي پيشروي آن در
دورههاي پهلوي تا انقالب اسالمي پرداخته شده است.
در بخش «چشــمانداز» اين شماره نيز شاخصي
اقتصــادي -اجتماعي مورد توجه قرار گرفته اســت.

وضعيت فقر و نابرابري با استفاده از شاخصهای خط
فقر و ضریب جینی ،تصویر شده است تا بتوان از روند
توزیع درآمد و اختالف طبقاتی در  15ســال گذشته
مطلع شــد .در این پرونده وضعیت فقر در جهان نیز
با استفاده از گزارش بانک جهانی و یونیسف ،تصریح
شده است.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش کارآفرین خارجی

این شــماره در این بخش از کارآفرینی پروندهای
هســت در مورد غذا و ثروت .اگر ســر ظهر نیست و
گرسنگی را احتماال چندان نزدیک نمیبینید بد نیست
نگاهی به این پرونده بیاندازید و ببینید دستگاه هاضمه
بشــر چه قدرت بیپایانی در تولید رقمهای میلیون
دالری دارد .پنج صفحه آخــر این بخش هم نگاهی
انداختــه به وضعیت کارآفرینــی و درآمد در اروپا ،به
همین بهانه به سراغ چهره جدید این قاره هم رفتهایم
که با افزایش شمار پناهجویانی که به مرزهایش سرازیر
شدهاند عصر جدیدی را پیشرو دارد .غیر از چهرههای
فهرست میلیاردرهای بلومبرگ که خواندنش هیچوقت
خالی از لطف نیست یک مطلب دو صفحه ای هم در
میانه کار پیدا میکنید در مورد بهترین و پردرآمدترین
مشاغل .ما ضمن جســتجو برای تنظیم این مطلب
متوجه شدیم روزنامهنگاری یکی از بدترین شغلهای
دنیا است که البته کامتان را با شرح ماوقع تلخ نکردیم،
شما همان فهرست مشاغل پردرآمد را ببینید و درآمد
ســاالنه خود را با میانگین کشــورهای توسعه یافته
مقایسه کنید به نظر کار یک مثنوی را خواهد کرد.
ریحانه یاسینی

دبیر بخش گزارشگر

تا چند سال پیش تنها افرادی خاص میتوانستند
ستاره یا به زبانی دیگر ،سلبریتی شوند .آدمها یا باید
هنرمند بودند ،یا ورزشکار و سیاستمدار که معروف
شوند .حاال اما همهچیز عوض شده است ،زندگیهای
معمولــی معمولی هم میتوانند دههــا و صدها هزار
هوادار پیدا کنند و آدمهای معمولی ،نه تنها معروف،
کــه حتی «نفوذگر» شــوند؛ تنها به این شــرط که
در «اینســتاگرام» حســاب کاربری داشــت ه باشند.
گزارشگر در این شماره ،به زندگی این افراد و اقتصاد
ســلبریتیهای اینستاگرامی پرداخته است که تنها با
به اشتراک گذاشــتن زندگی روزمرهشان ،درآمدهای
میلیونی کســب میکنند و شــیوههای بازاریابی را
هم متحول کردهاند .گــزارش دیگر این بخش نیز به

آلودگی هوا میپردازد ،البته نه تنها از منظر ســرفهها
و جانهایــی که در این هوا از دســت میرود ،بلکه با
آمار و ارقام از اقتصادی روایت شــده که این آلودگی
ماننــد بختکی بر جان آن افتاده اســت .اما در کوران
آلودگی پایتخت و سیاهی آسمان کالنشهرها ،آسمان
شمال کشور در فصل ســرد ،داستانی دیگر دارد و از
قصه پرندههایی حکایت میکند که از سرزمین سیبری
بال میزنند تا میهمان فریدونکنار باشند .پرندگانی
که با همه کمیابیشان ،در دستان شکارچیها سالخی
ی طبیعیشان در خوراک آدمها ،به
میشــوند و زیبای 
کام مرگ میرود .از تراژدی پرندگان مهاجر نیز در این
شــماره آیندهنگر ،گزارش شده است .بخش گزارشگر
به تحقیق در میان داستانها و اعدادی پرداخته که با
مسائل اجتماعی و زندگی روزمره پیوند خورده است،
با خوانــدن این بخش ،میتوانیــد از اقتصاد آلودگی
هوا ،اقتصــاد پرندگان مهاجر ،اقتصــاد مد و اقتصاد
ســلبریتیهای مجازی ،اطالعات دســت اول و نگاه
تازهای کسب کنید.
بمانجان ندیمی

نمودار جزئیات مورد بررسی قرار گرفتهاست.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

اگر هرشــب ساعت  9شب یک کیسه پر آشغال را
سرکوچه میگذارید ،به این فکر کنید که یک کیسه
پرپول را دور میریزید .تعبیر آدمهای اهل کار و تولید
از «آشغال» متفاوت از مردم عادی است« .نگاه» این
شــماره از آیندهنگر به همین نــگاه متفاوت فعاالن
اقتصادی به آشــغال پرداخته اســت .آدم با خواندن
حرفهــای رئیس اتحادیه صنایــع بازیافت ایران در
گزارش این شماره نگاه ،نگاه متفاوتی به آشغالهایش
پیدا میکند .آشــغالهایی که از نظر ما به خط پایان
رســیدهاند اما در چرخه بازیافت پولســازند .مطلب
دیگر نویسنده «نگاه» درباره نرمافزارهای تلفن همراه
اســت که امروز بیش از هرچیز دیگری کارمان را راه
میاندازند .اگر میخواهید بدانید اپلیکیشنها چطور
به مهمترین رســانه برای تبلیغات تبدیل شدهاند این
مطلب را بخوانید.

دبیر بخش راهبرد

از ســازمان تأمین اجتماعی شــاکی هســتید یا
سیاستهای این ســازمان را در شرایط کنونی تأیید
میکنیــد؟ آیندهنگــر در پرونده «ســراب حمایت»
عملکرد این سازمان را زیر ذرهبین قرار داده و به بررسی
مشکالت فعاالن اقتصادی با این سازمان و ریشهیابی
مشــکالت پرداخته است .بازار ســرمایه به کدام سو
میرود؟ اگر میخواهید از وضعیت بورس باخبر شوید،
میتوانید پرونده «آینده مبهم بورس» را مطالعه کنید.
کارشناسان نظرات خود را در قالب یادداشتهایی در
این پرونده بیان کردهاند .اما در بخش کامنت ،اینبار
به ســراغ بودجه عمرانی رفتیم .سه سؤال این شماره
را به بودجههای عمرانی و تحقق این بودجه در ســال
 95اختصاص دادهایم و مانند همیشه در این خصوص
نظــرات  10نفر اعم از اقتصاددانــان و فعاالن بخش
خصوصی را جویا شدهایم.
نسیم بنایی

صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

برای خــود من خیلی جالب بود کــه اینبار نه از
زاویه هنرمند و کارگردان و فیلمســاز ،کــه از زاویه
اهل ســرمایه به سینمای ایران نگاه کنم .گفتوگو با
قاســم تقیزاده خامسی نکته جالبی در بر داشت که
به نظرم کامال راهبردی اســت :تشکیل شرکتهای
هنری بزرگ در بورس که دولت هم در آن ســهمی
داشته باشد .راهکاری که کامال عملی به نظر میرسد
و در میانمــدت هم نتیجه میدهد .از آن طرف جواد
نوروزبیگی تهیهکننده و امید کشتیآرا ،سرمایهگذار
فیلم «ســام بمبئی» که این روزها توانســته رکورد
افتتاحیه «فروشــنده» را هم بزند و در عرض دو روز
میلیاردی شود ،از تجربه همکاری با هم و مشکالتی که
داشتند نکات جالبی گفتهاند که از خاللشان میشود
دریافت چرا ســرمایه بخش خصوصی به اندازه کافی
وارد سینما نمیشود.

دبیر بخش اکونومیست

پیرمرد با لباس قرمز مخملی و ریش بلند سفید
از راه رســیده تا سال در زمستان نو شود اما برای
اقتصاد جهان چه آوردهاســت؟ مجله اکونومیست
در ویژهنامه «جهان  »2017به پیشبینی وضعیت
اقتصاد جهان در این ســال پرداختهاســت .ایران
امسال پررنگتر از همیشه در پیشبینیهای این
مجله حضور دارد .یکی از گزارشهای اکونومیست
با عنوان «چیران» به مشــابهت وضعیت اقتصاد
ایران به چین پرداخته و پیشبینی کرده که ایران
با پیگیری الگوی چینــی میتواند برترین قدرت
اقتصادی منطقه باشــد .در بخش دیگر این مجله
به بررسی آینده اقتصاد کشورها و همچنین صنایع
مختلف در ســال  2017پرداخته شده و به کمک

متیندخت والینژاد
دبیر بخش کسبوکار

اولين موضوعــي كه هر فرد با ديدن يك ثروتمند
و يــا يك مردي كه جايگاهی بــاال در دنيا دارد ،فكر
ميكند اين است كه چگونه پولدار شده و با انجام چه
كارهايي توانستند به اين جايگاه برسد .دونالد ترامپ
يكــي از پولدار ترين افراد آمريكا به حســاب ميآيد.
عالوه بر جايگاه مالــي ،جايگاه اجتماعي خوبي دارد.
او به عنوان  ٤٥امين رييس جمهوري امريكا انتخاب
شده است .با تمامي موارد ذكر شده ،اين فرد به عنوان
يك سلبيريتي نيز در جامعه هاليوود معروف است .با
خواندن اين مطلب ميتوانيد متوجه شويد كه دونالد
ترامپ چگونه توانســته عالوه بر اينكه پولدار شود ،در

سال  ٢٠١٦رييس جمهور منتخب ايالت متحده شود.
مونا مشهدی رجبی

دبیر بخش تریبون و موفقیت

در این شماره اصول اولیه و اصلی موفقیت از زبان
بیل گیتس بیان شــد و بایدها و نبایدهای موفقیت
هم در گزارشهایی جداگانه عنوان شد .اما با توجه به
اینکه افــراد برای موفقیت در درجه اول نیاز به دانش
و آگاهی دارند  ،در بخش دیگری دیدگاه اقتصاددانان
برجسته دنیا در مورد مسایل اقتصادی را بیان کردم.
دیدگاههای این اقتصاددانان که اغلب استاد دانشگاه یا
رییس بانکهای بزرگ و مطرح دنیا هستند میتواند
تصویــری از اقتصاد دنیا در ســالهای اتی ارایه دهد
که داشــتن این تصویر برای تمامی فعاالن اقتصادی
ضروری است.
ساعد یزدانجو

دبیر بخش جهاننما

در جهاننمای این شــماره مطلبی درباره انتخاب
شــدن پیشبینینشــده ترامپ و ناتوانی رسانههای
جریان اصلــی در تخمین رای آوردن او را میخوانید.
همچنیــن مطلب دیگری نیز به این پرداخته اســت
کــه در دوران کنونی ،نتایج فعالیتهای سیاســی را
افشــاگران و هکرها رقــم میزنند .گزارشــی درباره
تغییــرات آب و هوایی و نیز یک مــادر آمریکایی که
غذاهایش را با فیسبوک میفروخته اما دولت آمریکا
جلوی او را گرفته میخوانید .در بخش نماگر ،گزارشی
از جنگ وحشــتناک در یمــن ،بازگرداندن مهاجران
افغان از پاکستان و نیز دیواری که ترامپ میخواسته
در ایرلند بسازد میخوانید .ترامپ یک ملک مجلل در
ایرلند دارد که مخصوص بازی گلف اســت و به دلیل
جلو آمدن آب دریاها میخواســته مقابــل آن را که
مشرفبه دریاست دیوار بکشد .دیوارکشیهای او فقط
به مرز آمریکا و مکزیک منتهی نمیشود.
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

وقتي كوثر در خواب تشــنج كــرد و به كما رفت،
پدر و مــادرش او را از گرگان به مرکز طبي كودكان
تهران آوردند .دختر 7ساله بستري شد در حاليكه پدر
و مادرش جايي براي ماندن نداشتند .آنها يك هفته،
روي كارتن ،در پارك نزديك بيمارســتان خوابيدند
تا سرانجام در همراهســرا اسكان يافتند .خانوادههاي
مشابه آنها زياد است اما ظرفيت همراهسرا محدود .اگر
ميخواهيد بدانيد آنها شب را كجا ميمانند و سرما و
خطر ســارقان و ...را چگونه تحمل ميكنند ،گزارش
«بيمار در بيمارســتان ،همراه در خيابان» را بخوانيد.
همچنين در اين شماره ،شرايط مهمانسراهاي میدان
راهآهن ،مســافران آنها و امكانات بهداشتيشان را در
كنار اوضاع ساختوســازهاي متوقفشده در شمال
درياچه چيتگر بررسي كردهايم.
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اعالنـات
اعالنـات

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

ناطقنوری در اتاق تهران
مسول دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در حضور در اتاق تهران به بیان دیدگاههای خود در مورد
فساد و مبارزه با فساد پرداخت .حجتاالسالم ناطق نوری در این نشست که با حضور نمایندگان
بخشخصوصی ،تشکلها و خبرنگاران برگزار شد فســاد را یکی از گلوگاههای خسارتبار نظام
سیاسی ایران دانست .در این دیدار مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز به بیان دیدگاههای خود
در مورد وضعیت حاکم برنظام تصمیمگیری کشور پرداخت و رفع مشکالت ساختاری اقتصاد ایران
را یکی از روشهای جدی مبارزه با فساد ارزیابی کرد.
انتقاد از انتقاد
معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران به انتقاد از برخی رویههای
حاکم برنظام اقتصادی کشور پرداخت .شریعتمداری در این دیدار به اعالم کرد که نظام بروکراتیک
کشور در مقابل فعالیتهای بخشخصوصی ایجاد مانع میکند .همچنین مسعود خوانساری رئیس اتاق
تهران نیز در این نشست برخی رفتارهای دولت را مغایر با خواستههای توسعه محور بخشخصوصی
دانست .به گفته خوانساری دولت برای تسهیل فضای حاکم برمحیط کسبوکار باید تصمیمات جدی
و اجرایی اتخاذ کند و بیان برخی شعارهای کلی در این زمینه کافی نیست.
توسعه گردشگری در اتاق تهران
معاون رئیس جمهور بــا حضور در اتاق تهران ،خوزه گردشــگری را یکی از مهمترین بخشهای
درآمدزای اقتصاد ایران معرفی کرد .احمدیپور با بیان اینکه بدنه کرخت دولتی امکان این را ندارد که
با پویایی الزم مشکالت حوزه گردشگری را شناسایی و برطرف کند ،افزود :تالش میکنیم از طریق
تعامل با فعاالن بخش خصوصی این مسایل را احصا کرده و به کمک آنها در جهت رفع چالشها گام
برداریم .او خطاب به مدیران اتاق تهران گفت :انتظار من از پارلمان بخش خصوصی این است که
اعالم کند ،برای حل کدام مساله ،حاضر است به سازمان کمک کند .کمیسیون گردشگری اتاق تهران
حدود  2سال است که تشکیل شده و به ما اطالع دهد برای حل کدام یک از مسایلی که مطرح شد
برنامه عملیاتی ارائه کرده است .یا اگر برنامهای را آماده کرده به سازمان گردشگری ارائه کند که از
آن بهرهبرداری صورت بگیرد .او با تاکید بر اینکه خوشههای گردشگری باید در ایران شکل بگیرد از
ضرورت استفاده از تجربیات داخلی و بینالمللی در این زمینه سخن گفت.
هیات ایرانی به اتریش و آلمان سفر کرد
هیات ایران به سرپرستی مسعود خوانساری به اتریش و آلمان سفر کرد و ضمن بازدید از صنایع این
کشور ،مقدماتی برای توسعه همکارهایی دو طرف را ایجاد کرد .هیات ایرانی با حضور جمعی از فعاالن
بخشخصوصی در سفر به اتریش و آلمان با مقامات دولتی و بخشخصوصی این دو کشور دیدارهایی
را ترتیب داد .به گفته اعضای این هیات دیدارهای انجام شده بزودی به انعقاد قراردادهای همکاری
مشــترک و همچنین توسعه روابط منجر میشود .بزودی هیات دیگری از اتاق تهران راهی چک و
دانمارک میشود .هدف از اعزام این هیاتها ،توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی است.
همکاری با ژاپنیها توسعه مییابد
رییس اتاق تهران که در ســفر شش وزیر امور خارجه به کشورهای آسیایی در دو کشور چین و
ژاپن حضور داشت ،در سخنان خود در میان فعاالن اقتصادی این دو کشور و در مجامع عمومی
بر توسعه همکاریهای اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط تاکید کرد و از تقویت این بنگاهها
با کمک تبادل اطالعات و فناوری ســخن گفت .به گفته او با بین اینکه تا به حال بیش از 200
هیات تجاری به ایران آمدهاند ،افزود :در این میان اروپاییها بیشترین تردد را داشته و در آسیا نیز
کرهجنوبی ،هند و چین فعالتر بودهاند.
راهکارهای توانمندسازی بنگاههای ساخت تجهیزات نفتی
در نشســت مشترک کمیسیون انرژی و محیط زیست و کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران،
چالشها و موانع توسعه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت بررسی شد .این جلسه که با استقبال
اعضا و فعاالن حوزه مواجه شــده بود ،محلی برای رسیدگی و بررسی به وضعیت صنعت ساخت
تجهیزات مورد اســتفاده در صنعت نفت شد و طی آن مشکالت مختلف از دیدگاههای متفاوت
مطرح و بررسی شد .در این نشست که با حضور اعضای دو کمیسیون و همچنین نمایندگانی از
تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد،
10
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نسیم بنایی
خبرنگار

تحلیلگران
فرید زکریا در سیانان نوشت:

پایان جنگ ،شروع پسانداز
فرید زکریا تحلیلگر ارشد در سیانان است؛ به گزارش «آیندهنگر»
او در ماه دسامبر یادداشتی برای سیانان نوشت و سیاستهای دولت
امریکا را مورد نقد و بررســی قرار داد .او در این یادداشــت اینطور
نوشت« :اگر میخواهید در این مخمصه بودجهای قرار نگیرید ،یک
راه پیش رو دارید .ما در یک دهه گذشته حدود 2تریلیون دالر صرف
جنگهای خارجی کردهایم .کافی اســت این جنگها را تمام
کنیم تا بتوانیم پولها را ذخیره کنیم ».او در تحلیل خود
یادآور شــده که شاخصهای تروریسم نشان میدهند
اوضاع در سالهای اخیر در این زمینه نهتنها پیشرفتی
نداشته بلکه بدتر نیز شدهاست .بخشی از این موضوع
نیز به جنگ در افغانستان ،پاکستان و عراق مربوط
میشود که یک پای امریکا نیز در میان است .زکریا
این یادداشت را در واشنگتنپست نیز منتشر کرد.
این یکی از پرخوانندهترین پستهای این تحلیلگر
در ماه دسامبر بودهاست.

نگاه سیمون النگ ،تحلیلگر اکونومیست به رئیسجمهوری چین

یها
مبادام 
آقای همهکاره چش 

چین مدتی اســت که با مشــکالت اقتصــادی بزرگی روبهرو
شدهاست و این مشکالت همزمان با تحوالت ساختاری است که
در این کشور در حال رخ دادن است .سیمون النگ ،تحلیلگر
اکونومیست معتقد است رئیسجمهوریِ چشمبادامی دست به
قمار بزرگی زدهاست .او به کمک دولت کمونیست خود تالش
میکند اقتصاد کشور را بر پایه مصرفکننده استوار کند .اما اینکه
سیاســتهای او تا چه اندازه جواب بدهد هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد .البته اقتصاد
چین تنها مربوط به همین کشور نیست بلکه اقتصاد تمامی جهان را نیز تحتالشعاع خود
قرار میدهد.

هنری تریکس در پروندهای مفصل به تحلیل دنیای نفت پرداخت

ومیش صنعت نفت
ِ
گرگ

نفت در ماه دســامبر روی جلد اکونومیســت قرار گرفت .هنری تریکس در گزارش
تحلیلی ویژه خود در بخشهای مختلف به تحلیل بازار طالی ســیاه پرداخت .تریکس
ِ
در آن بخش از تحلیل خود که به بررسی وضعیت تولیدکننده پرداخته تأکید کرده که
صنعت نفت در حال حاضر دچار مازاد عرضه است اما کسی به آن توجهی ندارد .بخش
دیگر تحلیل او به سرمایهگذاران نفتی مربوط میشود که در آن نیز به آنها هشدار داده
شده وضعیت اسفبار بازار نفت را جدی بگیرند .او با تحلیل خود ثابت کرده شرکتهای
نفتی باید در مورد سرمایهگذاریهایی که روی نفت میکنند قدری نگرانی داشته باشند.
مصرفکنندگان نیز بخش دیگری از تحلیل تریکس را به خود اختصاص دادهاند .در این
میان هند و چین به عنوان دو مصرفکننده اصلی در بازار طالی ســیاه به صورت ویژه
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند و حاصل این شده که این آسیاییها دیگر مانند سابق
مصرفکنندهانرژینیستند.

جو کایسر ،تحلیلگر مجله تایم پیشنهاد میدهد که بهجای استفاده از موتورهای قدیمی که با سوختهای فسیلی کار میکنند از موتورهای نوینی استفاده شود که
خوراک آنها توسط برق تأمین میشود و به این ترتیب آسیب کمتری نیز به محیطزیست وارد میکنند .او تأکید دارد که بهرهوری انرژی میتواند قدمی بزرگ در
کاهش انتشار کربن باشد .از نظر کایسر صنعت و تکنولوژی آنقدر پیشرفت کرده که بتوان نیروی برق را جایگزین سوختهای فسیلی کرد.

همهچیز در دنیا مانند سالهای انقالب روسیه است

بازگشت نظام بلشویکی

اکونومیست توضیح میدهد

چرا ایجاد اشتغال برای ایران دشوار است؟
تحلیلگر اکونومیست در روز  5دسامبر در گزارشی به تحلیل وضعیت اشتغال در ایران
پرداخت .بر اســاس این گزارش اقتصاد ایران باالخره موفق شده از زمین برخیزد .رشد
اقتصادی این کشــور  4.5درصد بودهاست که نســبت به سال  2015حدود  0.4درصد
افزایش داشتهاســت .اما نکته اصلی این است که تعداد کمی از ایرانیها چنین بهبودی
را در زندگی روزمره خود احساس میکنند .نرخ بیکاری نیز بر اساس گزارش تحلیلگر
اکونومیســت از  10.7درصد به  12.2درصد افزایش پیدا کردهاست .اما چرا مردم ایران
بیکار ماندهاند؟ تحلیلگر اکونومیست معتقد است بخش زیادی از این مسئله به فاکتورهای
خارجی مربوط میشود .ایران قسمت اعظم توسعه خود را مدیون تولید نفت است و این
میزان تولید را در سال  2016حدود  30درصد افزایش دادهاست .هرچند این فروش نفت
کمکهایی کرده اما باعث ایجاد اشــتغال در این کشور نشدهاست .شرایط برای بسیاری
از کســبوکارها در ایران هنوز دشوار است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم هنوز به
صورت کام ً
ال محدود صورت میگیرد .البته موانع داخلی نیز برای اشتغال در ایران وجود
دارد .اقتصاد ایران هنوز دولتی است و توسط دولت اداره میشود .این مسئله باعث میشود
کسبوکارهای کوچک هم فرصتی برای بروز و توسعه پیدا نکنند .این در حالی است که
همین کسبوکارهای کوچک حکم موتور ایجاد اشتغال در کشور را دارند .به این ترتیب
ایران باید این موانع داخلی و خارجی را از سر راه اشتغال بردارد.

تحلیلگر رویترز بررسی کرد

برندگان و بازندگان در دنیای ترامپ
جاش کوهن ،تحلیلگر ارشد سیاسی در رویترز ،پس از انتخابات امریکا به
تحلیل نتیجه این انتخابات پرداخت .او در تحلیل خود برندگان و بازندگان
این انتخابات را مشخص کردهاست .بر اساس این تحلیل مکزیک یکی
از بازندگان اصلی میدان اســت چرا که ترامپ بارها سیاستهای خود را
علیه این کشور اعالم کردهاست .این کشور همسایه امریکاست اما ترامپ
عالقهای به تسهیل روابط با آن ندارد .اما کشور دیگری که در این تحلیل
به عنوان بازنده نام برده شده ،ژاپن است .بر اساس این تحلیل ،ژاپن احتماالً
باید هزینههای بیشتری بپردازد تا در دوران ریاستجمهوری ترامپ بتواند
دوســت امريكا باقی بماند .مالدیو نیز سومین بازنده اصلی خواهد بود که این نیز به
مباحث محیطزیستی مربوط میشود .در مقابل کشورهای برندهای نیز وجود دارند،
مانند مصر و ترکیه؛ ترامپ تاکنون چندین بار عالقه خود را به السیسی رئیسجمهوری
مصر اعالم و تأکید کرده که به مصر کمک میکند علیه تروریســم مبارزه کند .او
همچنین گفته که السیسی را به خاطر شهامت و جسارتی که تاکنون علیه تروریسم
داشته به واشنگتن دعوت خواهد کرد .رجبطیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه نیز از این داستان
نفع میبرد .به این ترتیب هرکسی بعد از این انتخابات یار خود را برای آینده مشخص کردهاست.

تصویری از انقالب روســیه در گوشــه صفحه به چشــم
میخورد .آدریان وولدریج تحلیلگر اکونومیست در یادداشت
ادعا کرده این قرن برای مردم قرن بیچارگی و درماندگی است .او به جنگ سرد در سال
 2014اشــاره میکند و سپس به 100ساله شدن انقالب لنین و به قدرت رسیدن او در
روسیه در سال  .2017بعد از لنین ،استالین به قدرت رسید و در نهایت 20میلیون انسان
بیگناه در بازی قدرت جان خود را از دســت دادند .اکنون شرایط از نظر وولدریج مانند
همان سالها در روسیه است .از مارین لوپن در فرانسه گرفته تا پوتین در روسیه و اوباما
در امریکا ،همگی از نظر این تحلیلگر وضعیتی مشابه دوران انقالب روسیه دارند .او تأکید
میکند که شاید دموکراتها (هیالری کلینتون) نباید در انتخابات شکست میخوردند اما
حاال این اتفاق افتاده و باید در انتظار بازگشت نظام بلشویکی در جهان بود.

گزارشگر تایم بررسی کرد

محک کاسترو براي ترامپ

کارل ویــک ،تحلیلگر مجله تایم در گزارشــی به این مســئله
پرداخت که چطور مرگ کاسترو میتواند وسيلهاي برای آزمون
سیاســتهای خارجی ترامپ باشد .این تحلیلگر در گزارش
خود میگوید کاسترو عمر طوالنی داشت و سالها بود که همه
میگفتند او دیگر مردهاســت؛ حاال او واقعاً از دنیا رفتهاست.
انقالبی کوبا این روزها میتواند وسيلهاي برای
مرگ رهبر
ِ
ی که اوباما و
آزمون سیاست خارجی ترامپ باشد .در حال 
رائول کاسترو برادر فیدل چند سال پیش با یکدیگر پیمان
صلح بستند ،حاال باید دید ترامپ با دولت امریکا و کوباییها
چه میکند .در واقع مرگ كاســترو نیز با این واقعه همراه
شد و او را به فردی سرنوشتساز در زندگی ترامپ تبدیل کرد.
حاال احتماالً دوباره بحث ارتباط هاوانا با امریکا مورد توجه قرار
میگیرد .تحلیلگر تایم تأکید دارد که کوبا کشوری ساده مانند
چند سال پیش نیست و هر سیاستی در مورد آن میتواند بسیار
موثر باشد و جرقه یک اتفاق مهم را بزند.

تحلیل رویترز از چشمانداز اروپا

رفراندوم ایتالیا ،سنگمحکی برای اروپاییها
جان لیوید ،تحلیلگر رویترز در تحلیلی به بررسی
برگزاری همهپرسی در ایتالیا پرداختهاست .بر
اســاس این تحلیل وضعیت فعلی در اروپا مثل
بازی کریکت شدهاســت .ظاهرا ً همه به دنبال
ضربه زدن به یک توپ هستند اما واقعیت بازی
قدری پیچیدهتر از این حرفهاست .حاال هرروز
اتفاقی میافتد که تلنگری برای اتحادیه اروپا به شمار میآید و هر لحظه احتمال فروپاشی
این اتحادیه وجود دارد .خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نخستین ضربه بود و اکنون ضربههای
بعدی در راه است .به گفته تحلیلگر رویترز ،ضربه بعدی احتماالً از سوی ایتالیا خواهد بود.
پس اروپاییها باید خیلی مواظب باشند.
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اعالنـات

شرق

انقراض نیروی کار چینی

نیروی کار چینی در حال کوچک شدن است

دومین اقتصاد جهان با مشکلی جدی روبهرو میشود
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یخهای اقتصاد روسیه باز میشود

0.8

میلیلرد

دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت و این پیشرفت را مدیون نیروی کارش است اما اکنون با مشکلی
جدی روبهرو شدهاست .جمعیت بین  15تا  59سال در چین که نیروی کار این کشور به شمار میآید در
حال کوچکتر شدن است .بررسیهای «آیندهنگر» از گزارش بیزنس اینسایدر نشان میدهد نیروی کار در
چین از سال  2010تاکنون در حال کوچک شدن است .این مسئله میتواند معضلی بزرگ برای اقتصاد
چشمبادامیها باشد چرا که مردم این کشور در حال پیر شدن هستند .این مشکل در چین مشابه مشکلی
است که ژاپنیها چند سال پیش به آن گرفتار شدند و اکنون نیاز به حمایت مردمی دارند .جمعیت پیر
در چین در حال حاضر از جمعیت پیر در ژاپن نیز بیشتر است .نکته ترسناک در مورد چین این است که
جمعیت باالی  65سال در این کشور با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است .البته چین مدتی است
که سیاست تکفرزندی را برداشته و این مسئله در آینده دور میتواند به رشد دوباره این اقتصاد کمک کند.

0.9

0

پیشبینی

معجزه در اقتصاد ژاپن

بانک مرکزی روسیه خبر از بهبود اقتصاد این کشور داد

چگونه رشد اقتصادی ژاپن افزایش یافت؟

نشــانههای بهبود در اقتصاد روسیه نمایان شدهاست .انتظار
میرود رشد اقتصادی این کشور در سهماهه نخست سال 2017
نشانههای بهبود را در خود نشان بدهد .البته تغییرات در تورم به
چند ســال زمان نیاز دارد اما بانک مرکزی اعالم کرده که اوضاع
رو به بهبود اســت .البته بررسیهای رویترز نشان میدهد رشد
اقتصادی روسیه در سهماهه سوم و چهارم تقریباً مثبت بودهاست.
بر پایه همین آمار نیز نماینده بانک مرکزی روسیه در یک نشست
در مورد سرمایهگذاری در این کشور اعالم کرده که نشانههای بهبود در اقتصاد این کشور نمایان
شدهاست .به این ترتیب برای سهماهه نخست سال  2017نیز رشد اقتصادی مثبت پیشبینی
شدهاست .اقتصاد روسیه مدتهاست که با مشکل روبهرو شده و از سال  2014با کاهش قیمت
نفت و همچنین تنشهای سیاسی در این کشور بیش از پیش به دردسر افتادهاست .در این مدت
بانک مرکزی تمام تالش خود را کرده تا وضعیت را کنترل کند و به همین خاطر با تحســین
سرمای هگذاران همراه بود هاست.

رشد اقتصادی ژاپن در 3ماهه سوم سال  2016بسیار خوب
برآورد شدهاست .ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میآید
اما اخیرا ً با مشــکالت زیادی برای رشــد اقتصادی دستوپنجه
نرم کردهاســت .بر اســاس گزارش نیویورکتایمز کاهش تولید
کارخانهای در ژاپن باعث کاهش اســتانداردهای زندگی در این
کشــور شدهاست .اما پرسشی که ایجاد میشــود این است که
چهچیزی باعث شده اقتصاد این کشور در 3ماه ه سوم سال 2016
افزایش پیدا کند؟بررسیها نشان میدهد رشد اقتصادی ژاپن امسال به  2.2درصد رسید هاست.
این در حالی اســت که متوسط رشــد اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته حدود يك درصد
بودهاست .به این ترتیب این رشد پیشرفت بسیار زیادی را نشان میدهد و تقریباً دو برابر شدهاست.
اینطور که پیداست این رشد از خارجیها و از صادرات به دست آمدهاست .بهعالوه مصرفکننده
نیز سهم بزرگی در این پیشرفت داشتهاست .به صورت کلی تصویری رویایی از صادرات ایجاد شده
که اگر به همین شکل ادامه پیدا کند تأثیری طوالنیمدت روی رشد اقتصادی ژاپن خواهد داشت.

کمک بیش از 600میلیون دالری برای عراق

داستان دنبالهدار رسوایی پارک

صندوق بینالمللی پول در روز  5دسامبر از کمکی جدید به
عراق خبر داد .قرار است در صورت مشاهده اصالحات اقتصادی
در عراق حدود 617.8میلیون دالر به این کشور تخصیص داده
شود تا به بهبود این برنامهها در این کشور کمک کند .بررسیهای
«آیندهنگر» نشان میدهد صندوق بینالمللی پول پیش از آنکه
این تصمیم را بگیرد وضعیت عراق را در سه سال گذشته مورد
بررســی قرار دادهاســت .هیئتی که وضعیت این کشور را مورد
بررســی قرار داده آن را تاکنون تأیید کردهاست .برنامه اصالحات اقتصادی در عراق یک برنامه
ضروری است که باید هرچه سریعتر دنبال شود .این برنامهها باید مطابق با سیاستهایی باشد
ی که با آن روبهرو شده نجات بدهد .اين شوک اقتصادی از سقوط
که عراق را از شــوک اقتصاد 
قیمت نفت و حمله نیروهای داعش ناشی شده و به همین خاطر خارج از قدرت دولت است .به
این ترتیب به نوعی اصالحات اقتصادی نیاز است.

کرهجنوبــی مدتی اســت که بــا رئیسجمهــوری خود
یهای «آیندهنگر» از گزارش
تب هگریبان شد هاست .بررســ 
دس 
الجزیره نشــان میدهد اکثر مقامات کرهای در رســوایی پارک
گئونهی رئیسجمهوری این کشور گرفتار شدهاند .مجلس آنها را
به فساد متهم کرده اما آنها تمامی اتهامات را تکذیب کردهاند .البته
مجلس کوتاه نیامده و از برخی از این مقامات دولتی درخواست
کرده در تلویزیون حضور پیدا کنند و به برخی از سؤاالت پاسخ
بدهند .به گزارش الجزیره این افراد قدرت و نفوذ بسیار زیادی در اقتصاد کرهجنوبی دارند .به این
ترتیب احتمال اینکه خودشان را در مظان چنین پرسشها و اتهاماتی قرار بدهند بسیار بعید است.
اتفاقاتی که در کرهجنوبی رخ داده میلیونها دالر هزینه برای این کشــور به همراه داشته و بار
بزرگی برای اقتصاد این کشور خواهد بود .به نظر میرسد این داستان به این زودی به پایان نرسد.
بهعالوه پایان خوشی نیز برای این اتفاقات در کرهجنوبی پیشبینی نشدهاست.

صندوق بینالمللی پول دوباره به عراق کمک کرد
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رئیسجمهور کرهجنوبی گرفتار شدهاست

فروش خودرو در بریتانیا در یازدهمین ماه از سال میالدی افزایش
یافت و فرصتی برای رشد اقتصاد در این کشور فراهم آورد .این
جریان همچنین باعث توسعه کسبوکار در حوزه خودرو شدهاست.

غرب

چرا اوالند دنبال انتخابات نیست؟

نرخ محبوبیت اوالند

این نمودار چه نکاتی در مورد انتخابات ریاستجمهوری فرانسه دارد؟

 63درصد

فرانسوا اوالند که در حال حاضر رئیسجمهوری فرانسه است برای انتخابات بعدی ریاستجمهوری در
فرانسه اقدام نخواهد کرد .بررسیهای «آیندهنگر» از گزارش واشنگتنپست نشان میدهد اوالند سال آینده
برای ریاستجمهوری اقدام نخواهد کرد و این مسئله باعث غافلگیری نخواهد شد .اوالند هیچگاه قرار نبود به
محبوبترین رئیس دولت در تاریخ فرانسه تبدیل بشود .اما اکنون او به عنوان فردی منفور در فرانسه شناخته
شدهاست .بر اساس نظرسنجیاي که واشنگتنپست انجام داده تنها  4درصد از افراد بر این باورند که او کارش
را به خوبی و درستی در دولت انجام دادهاست .این بدترین امتیاز یک رئیسجمهور در تاریخ فرانسه است.
حداقل در سه دهه گذشته چنین چیزی سابقه نداشتهاست .اما نکته اصلی این است که اوالند خودش نیز از
این مسئله آگاه است و میداند که منفورترین رئیسجمهوری فرانسه در تاریخ این کشور شناخته شدهاست.
نموداری که میزان پذیرش او را نشان میدهد بهخوبی سقوط او را در محبوبیت نشان میدهد.
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اولین اقتصاد جهان در لبه پرتگاه

اقتصاد آلمان درخشید

فوربز وضعیت اقتصاد امریکا در سال  2017را پیشبینی کرد
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهوری امریکا به مهمترین
سوژه برای بررسی در سال  2017تبدیل شدهاست .مجله فوربز
نیز به این مسئله پرداخته و هشدار داده که سیاستهای اقتصادی
این شــخص میتواند منجر به ویرانی اقتصاد امریکا و به دنبال
آن اقتصاد جهان بشود .برخی ترامپ را با ریگان مقایسه کردهاند
اما فوربز این را مقایسهای اشتباه دانستهاست .یکی از مهمترین
دالیل این اســت که دورههای ایندو شخص کام ًال متفاوت است .در حال حاضر مسائلی مانند
کسری بودجه ،نرخ بهره و دالر میتواند به اقتصاد امریکا و بازارهای مالی آسیب بسیار جدی وارد
کند .بر اساس گزارش فوربز ،اقتصاد امریکا سال گذشته نیز حال خوشی نداشته و اکنون نیز با
رئیسجمهوری جدید روزهای بهتری در انتظارش نخواهد بود .بخش صنعتی در امریکا به خاطر
کمبود سرمایهگذاریها با مشکالت جدی روبهرو خواهد شد .اکنون کافی است ترامپ برخی از
سیاستهای خاصی را که پیشتر مطرح کرده دنبال کند تا اقتصاد امریکا را به قهقرا بکشاند.

ســهماهه چهارم ســال  2016همراه با افزایــش تولیدات
کارخانهای در آلمان بود .این افزایش تولید بیش از حد انتظار بود
و نویدبخش بهبود در رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپاست.
ت ژورنال در حالیکه آلمان 3ماهه سوم
به گزارش والاســتری 
ســال را با سختی گذراند ،در 3ماهه چهارم امسال بسیار خوب
عمل کردهاست .بخش زیادی از افزایش تولید کارخانهای در آلمان
ناشی از افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه است .سفارشها افزایش
قابل توجهی داشته که به رشد اقتصادی کمک کردهاست .اما مالحظهکاریهایی وجود دارد که
باعث میشود چشمانداز آینده به این روشنی به نظر نیاید .بهعالوه در حوزه یورو نیز تنشهای
سیاسی بین دولتها وجود دارد که ممکن است رشد اقتصادی را به خطر بیندازد .در این بین
یتواند
انتخابات در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله هلند ،فرانسه و آلمان در سال  2017م 
تحرکات سیاسی ایجاد کند که باعث بروز مشکل شود .هرچند رشد اقتصادی آلمان در این مدت
قابل توجه بوده اما باید منتظر تغییرات سال بعد نیز بود.

تنش در برزیل تمامی ندارد

اقتصاد شگفتیساز کانادا

ترامپ اقتصاد امریکا را به قهقرا میکشاند

افزایش تولیدات کارخانهای در آلمان

کابوسهای روسف به کابوسهای تمر تبدیل شدهاست

رشد اقتصادی کانادا بیش از حد انتظار بود

اقتصاد برزیل مدتهاســت که با بحران و رکود همراه است.
اکنون بحران اقتصادی این کشــور به تنشهای سیاسی حاکم
بر آن وابســته شدهاســت .در واقع تنشهای سیاســی در این
کشور باعث شــده هزینههای مصرفکننده کاهش پیدا کند و
بهعالوه سرمایهگذاریها نیز به حداقل رسیدهاست .در این بین
والاستریت ژورنال پیشبینی کرده که امیدی برای بهبود اقتصاد
در این کشور نخواهد بود .مشکل این کشور از زمان دیلما روسف
شروع شد که در نهایت میشل تمر بهجای او به عنوان رئیسجمهوری مشغول به کار شدهاست.
بسیاری از تحلیلگران امیدوارند که سیاستهای روسف در درازمدت تأثیری نشان ندهد .بحث
اصلیاي که روســف را احاطه کرده بود فســاد مالی بود که تمر نیز از آن در امان نبودهاســت.
بدهیهای موجود در این کشور در حال حاضر به بخشی از مشکالت اقتصادی آن تبدیل شده که
آن را تهدید میکند .این مسئله به دغدغهای برای میشل تمر نیز تبدیل شدهاست .به هر حال او
به صورت موقت به عنوان رئیسجمهوری برزیل انتخاب شده و احتماالً بهزودی تغییر خواهد کرد.

اقتصاد کانادا در 3ماهه ســوم ســال میالدی رشــد
3.5درصدی را تجربه کردهاست .بررسیهای «آیندهنگر»
نشان میدهد رشد ساالنه اقتصاد کانادا  3.5درصد است.
اقتصاددانان پیشبینی کرده بود که اقتصاد این کشور در
3ماهه سوم سال  2016حدود  3.3درصد رشد پیدا کند اما
رشد حقیقی اقتصاد این کشور باعث شگفتی شد .صادرات
محصوالت انرژی یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار در بهبود
و توسعه رشد اقتصادی بودهاست .بخش عمده این رشد نیز مدیون رشد 6.1درصدی
بخش انرژی است .صادرات کاال نیز در این کشور رشد 2.3درصدی را تجربه کرده که
به چرخیدن چرخ اقتصاد در این کشور بسیار کمک کردهاست .در واقع همه این موارد
دستبهدست هم داده و باعث افزایش ظرفیت اقتصاد در کانادا شدهاست .رشدی که در
3ماهه سوم سال برای اقتصاد کانادا رخ داد اهمیتی ویژه برای این کشور دارد .این رشد
از پیشبینی بلومبرگ نیز بیشتر بود و به همین خاطر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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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 پررونق چهارچرخها
بازار خودروی ایران چه ظرفیتی دارد و سهم
خودروهای داخلی و خارجی از آن چقدر است؟
بازار هزاررنگ خودرو را شايد بتوان متنوعترين و پرمشتريترين
بازار ايران قلمداد كرد چراكــه تمامي طبقات اقتصادي در آن
محمد عدلی
سهم دارند و هركدام محصوالتي را براي انتخاب پيش روي خود
خبرنگار
ميبينند .از خودروهاي ارزان  20ميليون توماني تا لوكسهاي
ميلياردي ،هركدام مشــتري خود را در بازار دارند تا بتوان دايره بزرگي را براي مشتريان اين بازار
متصور بود .كمتوقعترين مشتريان بازار خودرو نيز ميتوانند در بازار دستدومها ،خودروهاي زير
 10ميليون تومان خريداري كنند .خودرو براي گروهي از مشتريان ،وسيله كسب و كار است؛ براي
گروهي از آنها نقش تسهيلكننده حمل و نقل را دارد و براي بخشي از جامعه نيز نماد تمكن مالي
است .شايد به همين دليل باشد كه جذابيت بازار خودر براي همه گروههاي جامعه حفظ شده و
پيشرفت در رده خودرو نيز دغدغه ذهني افراد محسوب ميشود .بازار خودروهاي نو و دستدوم،
آنچنان داغ است كه بخش مهمي از آگهيهاي چاپي در رسانهها به خريد و فروش آن اختصاص
دارد و در فضاي وب نيز سايتهاي اختصاصي براي تبليغات و فروش خودرو رواج پيدا كرده است.
طي سالهاي اخير نيز كه بازاريان و فعاالن صنفي از ركود كسب و كار گاليه ميكنند و بازار
مسكن به عنوان بازار مرجع با ركودي سهساله همراه است ،بازار خودرو رونق نسبي خود را حفظ
كرده است .در ماههای اخیر نیز نشانههایی از رونق بیشتر بازار خودرو نمایان شده است .هرچند
ســال گذشــته بحران تقاضا در اقتصاد ایران ،بازار خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داد و دولت برای
سرعت بخشی به رشد صنعت مجبور به ارائه تسهیالت  25میلیون تومانی برای تحریک تقاضا شد،
اما امسال ورود مدلهای جدید خودرو و همچنین به ثمر نشستن قراردادهای جدید خودروسازان،
چشمانداز مناسبی را برای این بازار ترسیم کرده است .استقبال از طرحهای فروش خودرو و ایجاد
صف خرید برای ثبتنام در پیشفروشهای فصلی خودروسازان نشان میدهد که سال  95سال

متفاوتی نسبت به  94برای بازار خودرو بوده است .آمارهای رسمی نیز از افزایش قابل توجه تولید
خودروهای سواری در این بازار حکایت دارد .افزایش تقاضا برای خودروهای تولید داخل بهخصوص
مدلهای جدیدی که در نیمه دوم سال از سوی خودروسازان معرفی شد ،بهقدری بود که پس از
سه سال قیمت این خودروها در بازار از نرخ کارخانه پیشی گرفت .از سال  91که کمبود عرضه در
بازار موجب افزایش نرخ خودروها نسبت به قیمت کارخانهای آنها شده بود ،دیگر پدیده دونرخی
در بازار خودرو پدیدار نشــده بود .حتی سال گذشته به دلیل کمبود تقاضا ،بهای برخی خودروها
در بازار از نرخ کارخانه پایینتر آمده بود .این موضوع در سال  95معکوس شد و در نیمه دوم سال
در برخی خودروهای رده قیمتی باالی  50میلیون تومان که جزو محصوالت جدید خودروسازان
محسوب میشوند ،اتفاق افتاد .افزایش تقاضا در بازار خودرو موجب افزایش تیراژ تولید خودروسازان
شده است ،هرچند که تولید در ایران هنوز به رکورد تولید خودرو که سال  1390ثبت شده ،نرسیده
اســت .در این سال 1میلیون و  420هزار خودرو در ایران تولید شد .تعداد خودروهای وارداتی در
همین سال  40هزار دستگاه بود.
J Jپدیدهای به نام خودروی دونرخی
هرگاه تقاضا برای خرید خودرو از عرضه کارخانه پیشی میگیرد ،قیمت خودرو در بازار نسبت
بــه ارزش واقعی آن در کارخانه افزایش مییابد .این اتفــاق اخیرا در بازار خودرو بهخصوص برای
خودروهای مدل جدید خود را نشان داده است .تيراژ پايين توليد ،عرضه محدود و افزايش تقاضا
براي اينگونه خودروها موجب تفاوت چند ميليون توماني قيمت آن از كارخانه تا حاشيه بازار شده
است .يك كارشناس صنعت خودرو در این زمینه معتقد است :با توجه به شرايط كنوني توليد و
عرضه خودرو و اينكه خودروهاي جديد در بازه قيمتي بيش از 50ميليون تومان عرضه ميشــود،
انتظار رقابتيشــدن بازار خودروهاي پرتيراژ بيهوده است .فربد زاوه میگوید« :علت تفاوت قيمت
خودروهاي مونتاژي در بازار آن اســت كه بعد از سالها خودروهاي جديدي با تيراژ پايين به بازار
عرضه شــده كه جوابگوي تقاضاي مشتريان نيست .متعادل نبودن عرضه و تقاضا علت اختالف
ن چيز عجيبي نيست » .زاوه با تأكيد بر اينكه مصرفكننده
قيمتي اين خودروها در بازار بوده و اي 
ايراني از سالها پيش منتظر تغيير محصول و عرضه خودروهايي با قيمت و كيفيت مناسب است،
میافزاید« :مشتريان از خريد خودروهاي قديمي خسته شدهاند و به محض اينكه خودرو جديدي به
بازار عرضه ميشود ،براي آن صف خريد تشكيل ميدهند .اما بهدليل محدوديتهاي فيزيكي رشد

بازار خودرو در سال 2015

پراید
اتومبیلهای تولید داخل:

 962هزار و 737
دستگاه

پژو پارس

پژو 405

پژو پرفروشترین برند خودرو در بازار

پژو 206

سمند ،پرفروشترین تولید داخلی

ایرانخودرو با 85

ایران با فروش  342هزار و 796
دستگاه در سال 2015

شده در سال 2015

هزار دستگاه فروخته

تعداد خودروهای وارداتی:

 61هزار و 971
دستگاه

 92درصد فروش رنو در ایران مربوط به انواع مدلهای
ال 90-است.
کمپانی رنو سهم بازارش را در سال  2015به  4درصد رساند.

دنا و رانا هم در رتبههای
نهم و دهم پرفروشهای
ایران هستند.

بازر خودرو در جهان

جریان وجوه نقد در بازار خودرو ( )Cash flowبیش از 2هزار و  970میلیارد دالر است با تولیدی بالغ بر  90میلیون خودرو در سال (هم
خودروی سواری و هم خودروی سنگین) .بیش از  48میلیون نفر هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این صنعت مشغول بهکارند .با این
حساب صنعت خودروسازی هفتمین صنعت پردرآمد دنیا است.
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن برندهای وارداتی ،مجبور به
سرمایهگذاری و تولید در ایران خواهند شد .طبق این طرح بهازای خودروهای وارداتی ،شرایطی برای تولید
خودرو در ایران تعیین میشود تا این برندها تنها به صادرات مستقیم خودرو به ایران نیندیشند.

يكباره عرضه اين خودروها ميسر نبوده و رشد پلكاني عرضه اين خودروها نيز زمانبر است ».بهگفته
او ،اگر وزارت صنعت دخالتهاي خود را از بازار خودرو بردارد و مدام قوانين را تغيير ندهد ،ميتوان
در ميان يا بلندمدت (تا دو سال آينده) شاهد رقابتيشدن بازار خودرو و بهبود خدمات در بازه 50
تا 100ميليون تومان بود اما در كوتاهمدت طي يكي ،دو ســال آينده چنين اتفاقي نخواهد افتاد؛
گرچه رشد عرضه اين خودروها ميتواند از طريق كاهش تقاضا ،سهم بازار خودروهاي پرتيراژ داخلي
را كاهش دهد .زاوه با بيان اينكه رشــد عرضه خودروهاي باالي 50ميليون تومان بهدليل نداشتن
رقابت با خودروهاي پرتيراژ كمتر از 40ميليون تومان تأثيري در كاهش قيمت اين خودروها نخواهد
داشت ،میافزاید« :وزارت صنعت برنامهاي براي تنوع توليد ،عرضه و رقابتيشدن بازار خودروهاي
پرتيراژ كمتر از 40ميليون تومان ندارد و اين رويكرد اشتباه را با توجيه حمايت از قطعهسازان داخلي
اعمال ميكند .با اين شرايط در آينده نزديك شاهد رقابتي در بازار خودروهاي پرتيراژ نخواهيم بود».
J Jشكاف قيمتي در بازار خودرو
رئيس اتحاديه نمايشــگاهداران و فروشــندگان اتومبيل با بيان اينكه اكنون بــازار خريد و فروش
خودروهاي جديد داغ شــده است ،اعالم كرد :اختالف قيمت برخي خودروهاي جديد مانند رنو كپچر
در كارخانــه و بازار به مرز  11تا  ۱۴ميليون تومان رســيده و قيمــت اين خودرو با قيمت كارخانهاي
105ميليون تومان ،در بازار آزاد به 119ميليون تومان هم رسيده است .به گفته سعيد مؤتمني ،قيمت
هايما اس 7هم در كارخانه 79ميليون و 500هزار تومان اســت اما در بازار با اختالف حدود 7ميليون
توماني با نرخ 86ميليون تومان خريد و فروش ميشــود .همچنين نرخ كــراساوور  H30در كارخانه
45ميليون تومان است و در بازار با اختالف  8تا 10ميليون توماني  53تا  55ميليون تومان ،برليانس
 H320با اختالف 7ميليون توماني در بازار به نرخ 57ميليون و 500هزار ،مزدا تيپ  4از 117ميليون
تومان كارخانه به 123ميليون تومان و رنو ساندرو «استپوي» با قيمت كارخانهاي 52ميليون و 500هزار
تومان و اختالف قيمت حدود 8ميليون توماني در بازار آزاد به نرخ 60ميليون تومان عرضه ميشود.
J Jپرمشتریترین وارداتیها
بررســي آمار واردات خودروهاي خارجي طي  6ماه نخست سال  95نيز نشان ميدهد كه باز
هم هيونداي ،كيا و تويوتا صدرنشين صادرات خودرو به كشورمان بودهاند .طي اين مدت 32هزار و
 428دستگاه خودرو به ارزش 850ميليون دالر و در  56مدل وارد ايران شده است .اين آمار نشان

ميدهد كه امسال نيز همچنان هيونداي ،كيا و تويوتا در صدر جدول واردات خودرو به كشور هستند
و برندهاي رنو و لكسوس در ردههاي بعدي قرار دارند.
J Jواردات خودرو مشروط میشود
وزارت صنعت ،معدن و تجارت طرحی را در دســت بررســی دارد که بر اســاس آن برندهای
وارداتی ،مجبور به سرمایهگذاری و تولید در ایران خواهند شد .طبق این طرح بهازای خودروهای
وارداتی ،شرایطی برای تولید خودرو در ایران تعیین میشود تا این برندها تنها به صادرات مستقیم
خودرو به ایران نیندیشند .طبق گفته امیرحسین قناتی ،مدیرکل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،این طرح به هیئت دولت ارائه شده و در صورت تصویب نهایی تا انتهای
ســال جاری عملیاتی خواهد شــد .این مقام دولتی اعالم کرده است که بر اساس این طرح ،تنها
خودروسازان خارجياي كه در ايران سرمايهگذاري و نقشه راه توليد خودرو ارائه كنند ،اجازه صدور
خودرو به ايران را خواهند داشــت .اين رويه در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا از جمله امريكا نيز
متداول است و شركتهاي خارجي براي فروش محصوالت صنعتي خود در بازار اين كشورها ،ملزم
به سرمايهگذاري براي توليد مشترك كاالهاي مذكور در اين كشورها هستند .اميرحسين قناتي
میگوید« :واقعيت این است كه اكنون خودروسازان كرهاي و ژاپني بهرغم در اختيار داشتن سهم
بااليي از بازار خودروهاي وارداتي كشورمان ،عالقهمندي چنداني به همكاري با شركاي ايراني نشان
نمیدهند و شايد يكي از داليل اين عدمتمايل نيز همين سهم باالي خودروسازان مذكور از بازار
خودروی ايران باشد .در اين شرايط ،اين گونه خودروسازان دليلي نميبينند كه با انتقال سرمايه و
فناوري روز خود براي توليد خودروهاي مشترك ،ريسك سرمايهگذاري در بازار خودروی كشورمان
را بپذيرند ».به گفته وي قرار است اين طرح در دولت بررسي و تمام مسائل آن ديده شود .درصورت
تأييد ،تصويب و ابالغ در هيئت وزيران ،اين طرح توسط وزارت صنعت اجرايي خواهد شد.
J Jافزايش  138درصدی توليد خودروي سواري
تازهترين آمارها از وضعيت توليد خودرو در آبانماه نشان ميدهد كه توليد انواع سواري رشدي
نزديك به  140درصد داشته و تنها روند توليد مينيبوس در رديف گروههاي سواري در ماه گذشته
منفي شده است .افزايش تقاضا براي خودروي سواري و انواع وانت ،در ماههاي اخير باعث شده تا
خودروسازان با در نظر گرفتن نياز بازار ،سهم توليد خود را افزايش دهند.

سهم چینیها در بازار خودرو
آمار توليد خودرو در ایران طی آبان 95
گروه خودرو

تعداد

انواع سواری

121272

138.2

انواع وانت

6972

76.1

مینیبوس و مید لباس

32

-46.8

اتوبوس

97

22.8

انواع کامیونت

657

-3.4

   41.4درصد

تغيير

(درصد)

   13درصد

جک با فروش
 30هزار و 475
دستگاه

چری یا همان امویام
با  29هزار و 915
دستگاه

لیفان با
 15هزار و 217
دستگاه

سرعت رشد بازار چینیها در ایران در سال  2015چشمگیر بود.
سهم آنها از  1درصد سهم بازار در  5سال گذشته به  9درصد در سال  2015رسید.

   11.9درصد
   4.2درصد
 4.2درصد
   4درصد

یکی از مهمترین سایتهای فروش خوردرو در ایران به طور متوسط روزی  4هزار آگهی فروش دارد.
 8700نمایشگاه ماشین در ایران داریم که  20درصد این نمایشگاهها ،تقریبا  1750نمایشگاه ،در پایتخت واقع شده است.
روزی  10هزار خودرو در مراکز تعویض پالک ،پالک میشوند .سالی  3میلیون تعویض پالک در کشور اتفاق میافتد .با فرض اینکه  80درصد از این تعویض پالکها بر اساس
معامله خودرو اتفاق افتاده باشد  2میلیون و  500هزار نقل و انتقال ماشین در سال اتفاق میافتد 20 .درصد این نقل و انتقاالت مربوط به ماشینهای سنگین است .در واقع سالی 2
میلیون خودروی سواری در کشور فروخته میشود.
ایران سالی حدود  100هزار دستگاه خودرو وارد میکند .با فرض قیمت هر خودرو  150میلیون تومان ،ارزش وارداتی ها برابر  4.2میلیارد دالر است.
حدود  1میلیون خودروری دستدوم در سال خرید و فروش میشود ،با ارزشی برابر  8میلیارد دالر.
در سال  ،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 سال  1394حدود  42هزار میلیارد تومان بوده است.
در سال  2012صادرات خودروی ایران مجموعا  520میلیون دالر ارزآوری داشت .این رقم در سال  2013با توجه به وجود تحریمها به  263میلیون دالر رسید و در  2014تا 243
میلیون دالر پایین آمد.
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در این بخش
بهروزترین
شاخصهای جهانی را
بررسی ميكنيم

شاخص
اعالنـات

فنالند

روسیه

قزاقستان

مغولستان
ژاپن

اقیانوس
آرام

ترکیه
ایران عراق

چین

کر ه جنوبی

عربستان
سعودی

هند

تایوان

اوکراین

افغانستان

مصر لیبی

سودان

کنیا

اقیانوس هند
استرالیا
نیوزیلند

ابزاری برای بررسی آزادترین اقتصادهای جهان

آزادی اقتصادی چه میگوید؟

افریقای
جنوبی

آنجا که دست دولت باید کوتاه شود
انســان امروزی در پربارترین مقطع تاریخی بشــر زندگی
نسیم بنایی
میکند .فقر ،بیماری و غفلت در جهان در حال کمرنگ شدن
است و بخشــی از این مسئله به پیشرفت آزادی اقتصادی
خبرنگار
مربوط میشود .والاستریت ژورنال به همراه بنیاد هریتج هر
سال شاخصی را بررسی ميكند که شاخص آزادی اقتصادی نام دارد .این شاخص بیش از دو
دهه است که به صورت منسجم و حسابشده تحلیل ميشود .هدف اصلی از مطرح کردن
این شاخص نیز بهبود وضعیت آزادی اقتصادی در جهان بودهاست.
16
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از حقوق مالکیت گرفته تا ابداعات در قالب  10فاکتور آزادی در  186کشور جهان بررسی
میشود .آزادی اقتصادی در حقیقت جزو حقوق اولیه و اساسی انسان است که میتواند به
کمک آن سلطه بیشتر بر کار خود داشتهباشد .در جامعهای که به لحاظ اقتصادی آزاد باشد
افراد میتوانند آزادانه کار کنند ،تولید و مصرف کنند ،سرمایهگذاری کنند و به این ترتیب هر
فعالیت اقتصادی که مایل باشند انجام بدهند .در جوامعی که اقتصاد آزاد را تجربه میکنند
دولت به نیروی کار ،سرمایه و کاال اجازه گردش آزادانه میدهد .به این ترتیب آزادی اقتصادی
نوعی ثروت برای همگان به همراه میآورد.

دانمارک

سوئد

نروژ

بریتانیا

کانادا

ایرلند
فرانسه

الجزایر
نیجر مالی
نیجریه

آلمان

امریکا

اسپانیا
اقیانوس
اطلس

مکزیک
اقیانوس آرام

ونزوئال

برزیل
بوتسوانا

کلمبیا

بولیوی

پرو

شیلی

نمره آزادی اقتصادی
 80-100آزاد

 70-79.9اکثر ًا آزاد

اروگوئه
آرژانتین

حقوق مالکیت ،آزادی از فســاد اقتصادی ،آزادی مالی ،هزینه دولت ،آزادی کسبوکار،
آزادی کار ،آزادی پولی ،آزادی تجارت و آزادی ســرمایهگذاری از جمله مواردی هستند که
مــورد توجه قرار میگیرند .هرکــدام از این موارد روی یک نمودار از صفر تا  100نمرهدهی
میشوند .در نهایت میانگین اینها میزان آزادی اقتصادی را در هر کشور نشان میدهد.
این شاخص رابطه میان دولت و افراد را بهخوبی نشان میدهد و به نوعی بازتاب این رابطه
اســت .هرچه دولت بیشتر در فعالیتهای فردی اقتصاد دخالت کند این شاخص وضعیت
بدتــری پیدا میکند .در واقع میتوان گفت دخالتهای دولتی باعث اختالل در اســتقالل

 60-69.9نسبت ًا آزاد

 50-59.9اکثر ًا بسته
 0-49.9بسته
بدون رتبه

اقتصادی فرد و در نتیجه محدودیت آزادی اقتصادی میشود .اما نکته جالب توجه این است
که هدف از این شــاخص حذف دولت از میدان اقتصادی نیســت بلکه ایجاد فضایی آزاد با
نظارت دولت است .برخی از اقدامات دولتی در زمینه اقتصاد برای شهروندان ضروری است.
گاهی شهروندان بهتنهایی نمیتوانند از حقوق خود استفاده کنند .اما وقتی اقدامات دولتی
از حد خاصی فراتر میرود به شکل تهدیدی برای آزادی اقتصادی ظاهر میشود .به هر حال
این تعادلی است که باید دولت و افراد در جامعه به آن دست پیدا کنند تا از آزادی اقتصادی
بهرهمند شوند.
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کـامنـت
کـامنـت

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

آیندهنگر موفقیت بودجه عمرانی سال  95را بررسی میکند

بهنام عمران ،بهکام...؟
تهزار میلیــارد
شــص 
بمانجان ندیمی
تومان در بودجه ســال
 96به طرحهای عمرانی
خبرنگار
اختصاص یافته اســت.
این در حالی اســت که بودجه عمرانی سال  95معادل
 41هزار میلیارد تومان بود .حال آنکه کارشناسان اعتقاد
دارند نهتنها در سال  ،95بلکه در ادوار گذشته هیچگاه
بودجههای عمرانی به طرحهای مرتبط تخصیص نیافته
و صرف هزینههای جاری کشور شده است .در سال 94
نیز اعتباری معادل  47هزار میلیارد تومان برای طرحهای
عمرانی در نظر گرفته شده بود اما بخش اندکی از این
بودجه در مسیر طرحهای عمرانی صرف شد.
از این رو آیندهنگر با طرح سه سؤال «آیا عملکرد بودجه
عمرانی سال  95موفق بوده است؟»« ،آیا هزینه کردن
بودجههای عمرانی کشور در بخش هزینههای جاری
توسط دولت ،مورد قبول است؟» و «آیا دولت میتواند
در سال آینده و در بخش درآمدها به ارز تکنرخی فکر
کند؟» ،از  10کارشــناس و فعال بخش خصوصی ،به
بررسی تحقق بودجه عمرانی سال  95پرداخته است.
در پاســخ به ســؤال اول 90 ،درصد از پاسخدهندگان

اعتقاد دارند عملکرد بودجه عمرانی سال  95موفق نبود
و محقق نشده است و  10درصد به تحقق این بودجه در
سال  95رأی داد هاند.
در خصــوص ســؤال دوم کــه در مــورد هزینه کردن
بودجههای عمرانی برای هزینههای جاری کشور پرسیده
شــد ،صد درصد پاسخدهندگان مخالفت خود را با این
روش برای صرف کردن بودجههای عمرانی اعالم کردهاند.
آنها معتقدند برای کاهش هزینههای جاری ،دولت باید
کوچک شــدن را در دستور کار خود قرار دهد .هرچند
این موضوع از دیرباز مد نظر دولتها بوده اما برخی اعتقاد
دارند تاکنون نهتنها این هدف محقق نشده ،بلکه شاهد
فربه شــدن دولت نیز بودهایم .به گفته پاسخدهندگان،
نفت هنوز مهمترین منبع درآمد کشور است .این منبع
باید مورد استفاده نســلهای بعدی نیز باشد .از این رو
انتظار میرود تحقق بودجههای عمرانی که میتواند مورد
استفاده سایر نسلها نیز باشد ،مورد توجه ویژه قرار گیرد
و صرف هزینههای جاری دولت نشود.
همچنین پاسخدهندگان به سؤال دیگری در خصوص
تکنرخی شــدن ارز در بخش درآمدها پاسخ دادهاند.
جوابهای این  10کارشــناس به ســؤال سوم کمی

متفاوت اســت 40 .درصد اعتقاد دارند برای تکنرخی
شدن ارز باید شرایطی فراهم شود و نمیتوان بهیکباره
شاهد این اتفاق بود .اما در عین حال همین  40درصد
نیز معتقدند با توجه به شــرایط کنونی بعید است که
بتوانیم تا پایان سال به ارز تکنرخی دست بیابیم .این در
حالی است که  60درصد از پاسخدهندگان با اطمینان
اعالم میکنند که تکنرخی شــدن ارز تا سال آینده
یشود.
محققنم 
دکتر جمشــید پژویان ،اقتصاددان ،احمد حاتمی یزد،
اقتصاددان ،مهــدی پازوکی ،اقتصــاددان ،بهاءالدین
حســینی هاشــمی ،اقتصاددان ،علی دینی ترکمانی،
اقتصــاددان ،فرهــاد فزونی ،عضو هیئــت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهــران ،محمدرضا نجفیمنش ،رئیس
کمیســیون تسهیل کســبوکار اتاق بازرگانی تهران،
محمد الهوتی ،رئیس کنفدراســیون صادرات ،بهادر
احرامیان ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
و احمد کیمیایی اســدی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران ،افرادی هســتند که در این شــماره از
آیندهنگر به سه سؤال پاسخ دادهاند .پاسخ این  10نفر را
میتوانید در صفحات پیش رو بخوانید.

آیا عملکرد بودجه عمرانی سال 95را موفق
ميدانید؟

شما موافق هزینه کردن بودجه عمرانی در
حوزههای جاری از سوی دولت هستید؟

دولت در سال آینده و در بخش درآمدها
ميتواند به ارز تکنرخی فکر کند؟

1
90

درصد اعتقاد دارند

بودجه عمرانی سال  95موفق نبوده است

10

درصد اعتقاد دارند

بودجه عمرانی سال  95موفق بوده است

18
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2
100

درصد پاسخدهندگان معتقدند

مخالفهزینهکردنبودجهعمرانی
درحوزههایجاریهستند

3
40

درصد پاسخدهندگان معتقدند

تکنرخی شدن ارز مشروط است

60

درصد اعتقاد دارند

تکنرخی شدن ارز در سال آینده محقق نمیشود

تجربه سالهای گذشته نشان داده هنگامی که نوساناتی در اقتصاد
کشور به وجود میآید ،بودجههای عمرانی صرف هزینههای جاری
میشود؛ به همین دلیل نیز محقق نمیشود.

آیا عملکرد بودجه عمرانی سال 95را موفق ميدانید؟

90

درصد اعتقاد دارند

بودجه عمرانی سال 95
موفق نبوده است

جمشــید پژویان /اقتصــاددان :در
دورههای گذشــته بیش از  90درصد
بودجههای عمرانی هیچوقت تحقق پیدا
نکرده است و این چالشی است که باعث شده بسیاری
از پروژهها و طرحهای دولت سالها نیمهکاره بمانند و
تعطیل شــوند .دولت باید بتواند بودجه را به گونهای
تنظیم کند که حداکثر بهرهبــرداری را از بودجههای
عمرانی خود ببرد چرا که اگر این بودجهها بهدرستی
تنظیم شوند ثروت ملی را افزایش ميدهند و سرمنشأ
بسیاری از جوشــشهای اقتصادی ميشوند .به نظر
ميآید در ســال  95هم مجددا با چنین چالشــی در
بودجه مواجه باشیم.
مهدی پازوکی/اقتصاددان :برای پاسخ به
این ســؤال بایــد به ســراغ درآمدها و
هزینههای دولت برویم .دولت دو کانال
درآمدی شامل نفت و مالیات دارد .به طور کلی بودجه
سالم بودجهای است که مالیات منبع اصلی درآمد باشد
و درآمدهای نفت برای توســعه زیرساختها و منابع
بیننسلی هزینه شود .مطابق قانون برنامه پنجم توسعه
کل بودجه جاری باید از مالیات تامین شود و نفت تنها
برای امور توسعهای و زیربنایی و عمرانی هزینه شود .اما
متاسفانه در حال حاضر اگر درآمدهای نفت را از بودجه
جاری حذف کنیم به یکی از مقروضترین دولتهای
دنیا تبدیل خواهیم شــد .در چنین شــرایطی نباید
انتظاری جز هزینههای بوجــه عمرانی در هزینههای
جاری داشته باشیم.
بهاءالدیــن حســینی هاشــمی/

اقتصاددان :بودجه عمرانی همیشــه
قربانی تامین هزینههای جاری بوده
است .اما برای سال جاری باید دو منبع درآمدی را
مد نظر داشــت .1 :قیمت نفت کــه باالرفتن آن
ميتواند بخشی از کسریها را جبران كند و به این
ترتیب امیدواری را برای برقرار ماندن میزان بودجه
عمرانی زنده نگه دارد؛  .2میزان رشد اقتصادی کشور
که در صورت محقق شــدن پیشبینیها مبنی بر
رشد بیش از  5درصدی ميتوان به دریافت مالیات
مناسب و در نتیجه تامین هزینههای دولت اندیشید.

اما اگر ایندو عامل برخالف رویه مورد انتظار پیش
بروند باید مانند ســالهای گذشته شاهد کاهش
بودجه عمرانی باشیم.
علی دینــی ترکمانــی  /اقتصاددان :

متاســفانه باید گفت خیر .به طور کلی
روند سالهای اخیر نشان داده بین  20تا
 30درصد ارقام پیشبینیشــده بــرای بودجه محقق
نمیشــود .این رقم در مورد بودجههای عمرانی بسیار
بیشتر است به طوری که بعضی سالها  70تا  80درصد
بودجه پیشبینیشده برای مسائل عمرانی صرف امور
جاری ،پرداخت حقوق و دستمزد و مواردی از این دست
ميشــود .از این رو به نظر ميرسد در سال  95هم به
دلیل کسریهایی که دولت با آن مواجه شده بخشی از
بودجه عمرانی در بخش جاری هزینه شود.
فرهادفزونی/عضوهیئتنمایندگاناتاق
تهران :این بودجه از ابتدا بسیار ناچیز بود

و اقــدام ویژهای هم با آن انجام نشــد.
بودجــه عمرانی ایــن مملکت فقط بــرای یارانههای
غیرهدفمند سیاسی دولت هزینه شد .در نتیجه آثاری از
هزینهکرد موثر این بودجه را شاهد نبودیم.
احمد کیمیایی اســدی/عضو هیئت

نمایندگان اتاق تهــران :مقدار بودجه
عمرانی ســال  95پایینتر از سالهای
گذشته بود ،یکی از دالیل اصلی آن بدهکاری دولت به
پیمانکاران ،بخش خصوصی و بانکها است .زمانی که
دولت به هزینههای عمرانی توجه نمیکند و هزینههای
جاری را در اولويت قرار میدهد ،پروژههای زیرساختی
اجرا نمیشــود و رونق از کسب و کارها خارج میشود.
متاسفانه یکی از دالیل اصلی رکود که گریبانگیر کشور
شده همین مسئله است .
محمد الهوتی/رئیس کنفدراســیون

صادرات:دولت در این خصوص گام مهم
و بلندی برداشته است و با وجود اینکه
این بودجه معموال در کشور یا محقق نمیشود یا مورد
توجه قرار نمیگیرد و از نظر زیرساخت نیز با مشکالتی
مواجه هستیم ،این توجه دولت ميتواند نشانه اهتمام
دولتمردان به ایجاد طرحهای عمرانی باشد .تجربه در
سنوات گذشته نشــان داده هنگامی که نوساناتی در
اقتصاد کشور به وجود ميآید ،بودجههای عمرانی صرف
هزینههای جاری ميشــود .به همین دلیل یا محقق
نمیشــود یا به اندازه درصدی که در بودجه دیده شده

است محقق نمیشــود .بنابراین امیدواریم در سال 96
شــاهد تحقق صددرصدی بودجههای عمرانی باشیم
چراکه هرچه پروژههای عمرانی با زمان طوالنیتری برای
اتمام مواجه ميشوند ،هزینههای آنها نیز بیشتر خواهد
شد.
بهادر احرامیان/عضو هیئت نمایندگان
اتاق تهران :بودجه جاری برای سال 95

حدود  40هزار میلیارد تومان بوده است،
ولی ســهمی که اختصاص پیدا کرد کمی کمتر از 20
درصد بود .دلیل اصلی آن را میتوان در اقتصاد کالنی که
بر بودجه دولت حاکم است پیدا کرد .از جمله این موارد
میتوان به کاهش درآمدهای نفتی دولت اشــاره کرد.
دولت به دلیل بدهی باال و سایر مسائل در تنگنا بود و
نتوانســت از بودجه عمرانی اســتفاده درستی بکند.
پروژهای نیمهکاره دولت گذشته نیز دست دولت را برای
تخصیص صحیح بودجه بسته است.
محمدرضانجفیمنش/رئیس کمیسیون

تسهیل کسب و کار اتاق تهران :بر اساس
گفتهها و شنیدهها بودجه عمرانی چندان
دندانگیر نبوده و آنطور که انتظار میرود محقق نشده
است .شاید بتوان به واسطه جذب سرمایهگذاریهای
خارجی در پروژههای عمرانی وضعیت را بهبود بخشید و
نقدینگی را نیز در کشــور افزایــش داد .البته در این
خصوص اقداماتی نیز صورت گرفته است .در حال حاضر
به لحاظ زیرســاختی و همین عدم تحقق بودجههای
عمرانی ،از کشورهایی مانند چین فاصله گرفتهایم.

10

درصد اعتقاد دارند

بودجه عمرانی سال 95
موفق بوده است

احمد حاتمی یــزد /اقتصاددان :به نظر
ميرسد رقم بودجه عمرانی امسال محقق
شــود .با وجود اینکه پیشبینی کسری
بودجه برای امسال هم دور از ذهن نیست ،دولت سعی
دارد از راههای دیگری همچون انتشار اوراق بدهی 40
هزار میلیارد تومانی و عرضه آن در بورس کسری بودجه
را جبــران کند و در عین حــال بدهیهای خود را نیز
تسويه کند .بنابراین به نظر نمیآید امسال از سهم کم
بودجه عمرانی برای جبــران هزینههای جاری هزینه
شود.
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بودجه عمرانی عامل رشد و توسعه و اشتغال در کشورهاست و کاهش آن طبیعتا منجر به
معوق شدن یا تعطیلی پروژهها و اقدامات زیرساختی میشود .نتیجه این اتفاق چیزی جز
بیکاری و کاهش رشد اقتصادی نخواهد بود.

کـامنـت

شما موافق هزینه کردن بودجه عمرانی در حوزههای جاری از سوی دولت هستید؟

100

درصد پاسخدهندگان

مخالف هزینه کردن بودجه عمرانی
در حوزههای جاری هستند

جمشید پژویان /اقتصاددان :البته که
هزینه کردن بودجــه عمرانی در حوزه
هــای جاری اقدامی نادرســت اســت.
طبیعی است که چنین سیاستی ضربه بزرگی به رشد و
تولید در اقتصاد کشور زده میشود و منجر به عدمتوسعه
کشــور خواهد شد .در واقع ادامه این روند در سالهاي
اخیر باعث شــده دولت همواره تنهــا قادر به پرداخت
هزینههاي جاری و حفظ وضعیت کنونی خود باشد و
توان توسعه و پیشرفت و گســترش خدمات یا حتی
بهروزرسانی سیستمهاي قبلی را هم از دست بدهد.
احمد حاتمی یزد /اقتصاددان :طبیعی
است که این کار اقدام صحیحی نبوده و
انجام آن در سالهاي اخیر یکی از عوامل
اصلی بروز رکود و بیکاری به شمار ميرود .هزینههاي
عمرانــی دولت در واقع یکــی از کانالهاي مهم ایجاد
اشتغال ،رونق کسب و کارها و رشد اقتصادی است .اما
متاسفانه در سالهاي گذشته شاهد روند هزینه كردن
بودجه عمرانی در مسائل جاری بودهایم .این در حالی
اســت که انتظار می رود پروژه های عمرانی همواره در
دستور کار دولت قرار گرفته و بودجهای که قرار است به
بخش عمرانی تخصیص داده شود ،در همین بخش نیز
هزینه شود.
مهدی پازوکی/اقتصاددان :یقینا صرف
هزینههاي عمرانی برای جبران کسری
بودجه جاری بدترین اشتباهی است که
هر دولت می تواند انجام دهد .متاسفانه دولت هر سال
در حال فربهتر شــدن اســت و در بخشهاي دیگر
حکومت نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینهها هستیم.
طی  30سال گذشــته بودجه بسیاری تحت عنوان
بودجه عمرانی در اختیار برخی نهادها قرار گرفته ،اما
ميبینیم خروجیها اصال مورد تایید نیست .راه جبران
کسری بودجههاي جاری تنها کاستن از بودجه عمرانی
نیســت .ما باید در تمامی بخشها و ارکان حکومت
کاهش هزینهها را دنبال کنيــم .از طرف دیگر باید
گستره مالیاتی را افزایش دهیم و از فرار مالیاتی که در
آن به رتبه اول دنیا رسیدهایم جلوگیری به عمل آوریم.
باید از برخی نهادها و سازمانهاي خاص که سالهاست
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درآمدهای سرشــاری را به جیــب زدهاند اما مالیاتی
نمیپردازند حق جامعــه را بگیریم .هرچند قرار بود
حجم دولت روز به روز کوچکتر شود ،این امر تا کنون
محقق نشده و هر روز شاهد بزرگتر شدن اندازه دولت
هستیم.
بهاءالدیــن حســینی هاشــمی/

اقتصاددان :بــه هیچوجه هزینه کردن
بودجه عمرانــی در حوزه هــای دیگر
منطقی و اقتصادی نیست .بودجه عمرانی عامل رشد و
توسعه و اشتغال در کشورها محسوب می شود و کاهش
آن طبیعتا منجر به معوق شــدن یا تعطیلی پروژهها و
اقدامات زیرساختی خواهد شد .نتیجه این اتفاق چیزی
جز بیکاری و کاهش رشد اقتصادی نخواهد بود .البته
تامین هزینههاي جاری هم امری نیست که بتوان آن را
نقد کرد و با وجود حجم بزرگ کارمندان دولت در برخی
وزارتخانهها  -وزارت بهداشت و آموزش و پرورش نیمی
از بودجــه جــاری را دریافت ميکننــد -بروز چنین
مشکالتی طبیعی است .چنانچه استراتژی دولت در این
زمینه حرکت به سمت کوچکتر شدن باشد ،میتواند
برای تحقق بودجههای عمرانی نیز برنامهریزی الزم را
داشته باشد.
علی دینــی ترکمانــی  /اقتصاددان :

بیشــک این موضــوع کــه بخواهند
بودجههای عمرانــی را در بخشهایی
صذف کنند که حوزههای جاری است ،یکی از بدترین
سیاستهاي بودجهای است .متاسفانه این سیاست در
سالهاي اخیر در کشور رواج پیدا کرده است .البته از
آنجا که تامین حقوق و مزایــای کارمندان در اولویت
است ،تامین هزینههاي پروژهها و طرحهاي عمرانی و
پرداخت پول پیمانکاران به تاخیر میافتد و همانطور که
ميبینیم سالهاي سال است بســیاری از پیمانکاران
بخش زیادی از پول خود را طلبکار هستند .در عین حال
همواره شــاهد وعدههــای دولتیها بــرای پرداخت
بدهیهایپیمانکارانهستیم.
فرهادفزونی/عضوهیئتنمایندگاناتاق

تهران :دولت اولویتهایی را که دارد باید
خودش پاسخگو باشد .من نمیتوانم این
اولویتها را تشخیص بدهم اما به نظر من این اولویتها
بیش از آنکه اقتصادی باشد ،برای مقاصد سیاسی دولت
هزینه ميشود .بسیاری از سازمانها شاکی هستند که
بودجههایی را که دولت قرار بوده به آنها بدهد را دریافت
نکرد ه اند .همیشه هم بهانههایی وجود دارد برای توجیه

عدمپرداخــت بودجههاي تعیینشــده .بنابراین این
بودجهها در حوزههای مناسبی صرف نمیشود.
احمد کیمیایی اســدی/عضو هیئت

نمایندگان اتاق تهران :قطعا با این نوع
هزینه کــردن دولت مخاافــم .چرا که
هزینههاي جاری ،هزینههاي روزمره دولت است ،حال
آنکه این هزینهها برای دولت نباید در اولویت باشد ،ولی
بزرگ بودن دولت باعث میشود اکثر بودجه کشور صرف
هزینههاي جاری شود و همینطور مانع تخصیص منابع
به عمران و ساخت و ساز شود .انتظار میرود توجه دولت
به این بخش بیش از گذشته باشد.
محمد الهوتی/رئیس کنفدراســیون

صادرات :بعید ميدانم کسی موافق این
موضوع باشد که بودجه عمرانی کشور که
باید صرف زیرساخت شود در قسمت هزینههاي جاری
صرف شود .چراکه عمال فروش نفت به عنوان یک منبع
ملی ،فروش اموالی است که مربوط به تمام نسلها است
و باید در جاهایی هزینه شود که در خدمت نسلهاي
بعدی نیز باشد .اینکه بودجه را صرف اقداماتی کنند که
برای نسل آینده هیچ عایدی نداشته باشد درست نیست.
از ایــن رو انتظار میرود به بخش زیرســاختها توجه
ویژهتری مبذول دارد.
بهادر احرامیان/عضو هیئت نمایندگان

اتاق تهران :مطمنــا این امر که بودجه
عمرانی صرف هزینههاي جاری شــود
صحیح نیست ،ولی در برخی مواقع دولت چارهای جز
تخصیص بودجه عمرانی به بودجه جاری ندارد .البته در
این خصوص به نظر میرسد باید کوچک شدن دولت به
طــور جدیتری در دســتور کار قرار گیــرد تا بتواند
هزینههای جاری را تامین کند.
محمدرضانجفیمنش/رئیس کمیسیون

تسهیل کسب و کار اتاق تهران :به نظر
میرســد در این زمینه اشکاالتی وجود
دارد .اما برای اینکه دولت بتواند کارنامه بهتری در بودجه
به جای بگذارد ،ضروری است که به کوچک شدن خود
توجه بیشــتری داشته باشد .با کوچکتر شدن دولت،
هزینههــای جــاری نیز کاهــش مییابــد .توجه به
زیرساختها در این دولت بطور جدی دیده میشود .در
بخش حمل و نقل شاهد اتفاقات خوبی باشیم .همانطور
ب دست
که در بخش حمل و نقل هوایی توفیقاتی را 
آورد هایم.

الزمه تکنرخی شدن ارز داشتن درآمد دالری باال و کنترل و ثبات بازار ارز است .اما در
حال حاضر هیچکدام از این موارد را مشاهده نمیکنیم .در شرایط تالطم زیاد بازار ارز و نبود
آرامش در بازار طبیعتا نباید به تکنرخی کردن ارز اقدام کرد.

دولت در سال آینده و در بخش درآمدها ميتواند به ارز تکنرخی فکر کند؟
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درصد پاسخدهندگان معتقدند

تکنرخی شدن ارز
مشروط است

جمشــید پژویــان /اقتصاددان:الزمــه
تكنرخي شدن ارز داشتن درآمد دالری باال
و کنترل و ثبات بازار ارز است .اما در حال
حاضر هیچکدام از این موارد را مشاهده نمیکنیم .در شرایط
تالطم زیاد بازار ارز و نبود آرامش در بازار طبیعتا نباید اقدام
به تكنرخي كردن ارز كرد .در صورتی نرخ ارز برای دورهای
ثابت باشد و یک روند مشخص را طی کند ،در صورتی که
منابــع ارزی بانک مرکزی به حد کافی باشــد ميتوان به
تكنرخي شــدن ارز فکر کرد .به نظر ميرسد با توجه به
اختالف زیادی که نرخ ارز مبادلهای در نظر گرفتهشده برای
بودجه با نرخ بازار دارد ،تكنرخي شدن در سال آینده هم
در هالهای از ابهام باشد.
فرهاد فزونی/عضو هیئت نمایندگان اتاق

تهران :دولت قرار بود که تا پایان سال ارز را
تكنرخي کنــد .اما به نظر من با توجه به
شرایطی که با آن مواجه هستیم ،بعید است چنین موضوعی
محقق شــود .تصور نمیکنم تا پایان سال به یک شرایط
پایدار در این زمینه برسیم .تكنرخي کردن ارز یک سری
الزامات و زیرساختهایی دارد که دولت ما فاقد آن است.
محمدرضا نجفیمنش/رئیس کمیسیون

تسهیل کسب و کار اتاق تهران :برای اینکه
به ارز تکنرخی دســت یابیم باید از یک
سری قواعد و قوانین پیروی کنیم .بنابراین تکنرخی شدن
ارز را مشروط به شرایط خاصی میدانم .نباید فراموش شود
که این موضوع آرزوی دســتاندرکاران تولید کشور است،
چرا که چندنرخی بودن ارز ،رانت را به دنبال دارد و از قدرت
تولیدمیکاهد.
احمد حاتمی یزد /اقتصــاددان :در مورد
تكنرخي شدن ارز باید گفت تا زمانی که
کارگزاریهــای بانکی بینالمللی و بهویژه
اروپایی حاضر به کار کردن با ایران نباشند و روابط بانکی به
حالت عادی درنیاید ،تكنرخي کردن ارز امکانپذیر نیست.
چراکه برای تكنرخي شــدن باید عملیــات کارگزاری به
صورت شــفاف و از کانال بانکها صــورت پذیرد تا بانک
مرکزی بتواند بازار را کنترل کند .اما در حال حاضر تبادل
ارزی از مسیر صرافیها و حوالهها انجام ميشود که طبعا

چندان شفاف نيســت و امکان کنترل بازار ارز را در زمان
تكنرخي شدن محدود ميکند .از ابتدای دولت یازدهم این
تصور وجود داشت که با رفع تحریمها ،محدودیتهای نظام
بانکی هم حل و امکان تكنرخي شدن ارز فراهم ميشود اما
متاسفانه تاکنون این اتفاق نيفتاده است.
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بعضی سالها  70تا  80درصد بودجه پیشبینی شده برای
مسائل عمرانی صرف امور جاری ،پرداخت حقوق و دستمزد
و مواردی از این دست میشود .از اینرو به نظر میرسد در
ســال  95هم به دلیل کسریهایی که دولت با آن مواجه
شده بخشی از بودجه عمرانی در بخش جاری هزینه شود.
احمــد کیمیایی اســدی/عضو هیئت

درصد پاسخدهندگان معتقدند

تکنرخی شدن ارز در سال آینده
محققنمیشود

مهدی پازوکی/اقتصاددان :نرخ ارز بر اساس
تمام تئوریهــای اقتصادی باید به صورت
آزادانه و در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا
تعیین شود .اما متاسفانه در ایران بانک مرکزی بهجای اینکه
به دنبال ثابت نگه داشتن نرخ ارز واقعی باشد ،نرخ ارز اسمی
را دنبال ميکند و همواره به صورت دستوری آن را سرکوب
کرده اســت .در حالی کــه تئوریها بیان ميکنند باید بر
اساس مابهالتفاوت تورم داخلی و جهانی نرخ ارز را تعدیل
کنیــم ،این اتفاق نميافتد و نتیجه آن بروز شــوکهایی
همچون شوکارزی سال  91اســت .دولت اگر به دنبال
نجات اقتصاد اســت باید هرچه سریعتر با تثبیت بازار ارز،
سیستم ارز تكنرخي شناور را به اجرا بگذارد.
بهاءالدین حسینی هاشمی/اقتصاددان:

متاســفانه بایــد گفــت با وجــود اینکه
استداللهای منطقی و علمی بسیاری برای
تكنرخــي کردن ارز وجود دارد اما منافع و قدرت عدهای
باعث ميشــود به انحای مختلف از تكنرخي شــدن ارز
جلوگیری شــود .نرخ ارز تابع دو عامل اســت :اول میزان
عرضه و تقاضای ارز و دوم تفاوت نرخ تورم داخل و خارج.
در سالهای اخیر هرگز تفاوت نرخ تورم ما با دنیا در نرخ ارز
منعکس نشده اما حتی اگر فرض کنیم اثر تورم را خنثی
کنیم ،به دلیل دونرخی بودن عده زیادی به دنبال ارز دولتی
هستند و تقاضای مازادی به بازار تحمیل ميکنند و این
باعث ميشود متقاضیان واقعی ارز مجبور باشند آن را به
قیمــت باالتری بخرنــد و این خــود زمینه بــروز انواع
فسادهاست.
علی دینی ترکمانی  /اقتصاددان :متاسفانه
باید گفت خیر .به طور کلی روند سالهای
اخیر نشان داده بین  20تا  30درصد ارقام
پیشبینی شده برای بودجه محقق نمیشود .این رقم در
مورد بودجههای عمرانی بســیار بیشتر است به طوری که

نمایندگان اتاق تهران :در سال جاری زمان
زیادی برای تكنرخي ارز کردن باقی نمانده
اســت و 6ماهه دوم ســال آینده نیز دولت برنامهای برای
یکسانســازی نرخ ارز ندارد .دولــت زمانی که قیمت ارز
دولتی و بازار نزدیکتر بود به ســوی یکسانسازی نرخ ارز
پیــش میرفت .دولت به امید اینکه نرخ بازار آزاد و دولتی
نزدیک یکدیگر شوند ،یکسانسازی را به تعویق انداخت .در
چند هفته اخیر نیز نرخ ارز افزایش یافته و عمال یکسانسازی
بسیار دشوار خواهد بود .در حال حاضر زمان مناسبی هم
برای یکسانســازی نیست ،تجربه نشــان داده است که
نوسانات نرخ ارز در پایان سال بیشتر است .دولت باید بعد از
انتخابات یکسانسازی را در برنامه خود قرار دهد .مطمئنا
ایــن امکان برای دولت وجود دارد که ارز را تكنرخي کند
ولی باید جسارت الزم را نیز ضمیمه آن کند.
محمــد الهوتی/رئیس کنفدراســیون

صادرات :یکی از تعهــدات دولت همین
تكنرخي بودن ارز است و این موضوع یکی
از الزامات اقتصاد شفاف به شمار ميآید .متاسفانه تاکنون به
این تعهد عمل نشده است .هرچند تالشهای زیادی در این
خصوص صورت گرفته ،اما هنوز ارز مبادلهای حذف نشده
است .البته دولت باید منابعی را نیز در اختیار داشته باشد تا
با حذف ارز مبادلهای از تکانههای نرخ ارز در بازار جلوگیری
کند .دولت جدیت دارد اما سازوکار الزم را در اختیار ندارد.
بهادراحرامیان/عضوهیئتنمایندگاناتاق

تهران :تكنرخي کردن ارز به پارامترهای
جهانی بســتگی دارد .ظاهرا از نظر داخلی
تمام شرایط آماده است ولی دولت به دلیل تحوالت سیاسی
جهانی مخصوصا انتخابات امریکا و غیره نتوانسته است از
ورودی درآمدهای نفتی ما اطمينان حاصل كند و همینطور
دسترسی به تامین مالی خارجی پروژهايي برقرار نشده است
که دولت را مقداری مردد کرده است .دولت به دلیل اینکه
از ورود درآمدهای ارزی به کشور نتوانسته است اطمنیان
حاصل کند ،تكنرخي کردن ارز میتواند عاملی باشد که
باعث افزایش نوســانات نرخ ارز شــود .یکی از دالیل این
نوسانات تقاضای سفتهبازی است که بر تعادل بازار اثرگذار
خواهد بود.
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کـامنـت

راهکاری برای یک بحران جهانی
در دقیقه نود بحران آب کشور هستیم

محمدحسین شریعتمدار
رئیس مرکز مطالعات راهبردی
کشاورزی و آب اتاق ایران

اولین کنفرانس بینالمللی
آب مجازی 26 ،و  27فروردین
ماه  1396برگزار خواهد شد.
سایت این رویداد به نشانی
http://virtualwaterconf.
 comنیز از هماکنون فعال
است و عالوه بر پذیرش
مقاالت از متقاضیان حضور
در کنفرانس نیز ثبتنام
میکند .به گفته شریعتمدار
این کنفرانس به دنبال
آن است با معرفی تجارت
آب مجازی و بحث در مورد
چالشها و در نتیجه بررسی
و معرفی ایده ،راهحلهایی
برای مقابله با مشکالت
بحران اب ارائه کند.
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مشــکلی که ما داریم و باید به آن توجه کنیم این است که باید به
عقب بازگردیم و ببینیم از چه زمانی ســنگ بنای بحران آب در کشور
گذاشته شد .نگاهی به گذشته نشان میدهد این مسئله به دهه  40باز
میگردد .در آن زمان اقداماتی که در زمینه اصالحات ارضی انجام گرفت
به گونهای بود که نتیجه همین بحران میشد .اما راهکار داشت؛ مشکلی
که ما در کشور داریم این است که به صورت جدی به حل مشکالت خود
نمیپردازیم .به این ترتیب همیشه انباشت مشکالت داریم .برای مثال
اقداماتی که در زمینه اصالحات ارضی صورت گرفت ،فلسفهای مشخص
داشت اما به تبعات آن رسیدگی نشد؛ زمینها تکهتکه شد و مدیریت
قبلــی به هم خورد در حالیکه چیز جدیدی جای آن را نگرفت .ما در
اوایل دهه  40کمتر از 50هزار چاه آب داشتیم ،مثال حدود 42هزار مورد
بود .بحرانی به نام بحران آب هم نداشتیم ،تنها بحران خشکسالی بود
که هر از چند سال رخ میداد .از آنجا که منابع پایه تغییر نمیکرد زندگی
باثباتی در کشور داشتیم .اما رفتهرفته مسئله توسعه و رشد اقتصادی در
کشور ایجاد شد .بنیان این مسئله نیز بر استفاده وسیع از منابع انرژی و
آب استوار شد؛ اما این استفاده بهینه نبود .در آن زمان هم خیلی از افراد
روی جلوگیری از ادامه این روند تأکید میکردند ،اما شاید ضرورتی برای
آن دیده نمیشد یا کارد به استخوان نرسیده بود .به این ترتیب این پیش
رفت تا بحران آب شکل گرفت.
تقریباً از دهه  60معلوم شد که کشور با مشکل آب روبهرو میشود.
در همان دهه  3ســال خشکسالی رخ داد .بسیاری از افراد میگفتند
خشکسالی با بحران آب فرق دارد .به دهه  70رسیدیم 5 ،سال بحران
خشکسالی که باالترین بحران بود به وجود آمد .بحران آب تشدید شد،
خشکسالی تشدید شد تا به دهه  80رسیدیم و سیر مشکالت آب بیشتر
شد و از منابع آب زیرزمینی بیشتر استفاده کردیم .منابع آب سطحی
نیز با احداث سدهایی که حتی ضرورت فنی هم نداشت مورد استفاده
مضاعف قرار گرفت .این بحران روی هم جمع شد و تا
دهه  80کسی نمیگفت کشور با بحران آب به صورت
جدی مواجه است .مجلس نمیگفت ایران با بحران آب
روبهرو است و به چاههای غیرمجاز مجوز و پروانه میداد.
دولت هم مشکل را اعالم نمیکرد و طرح فدک را ارائه
میداد که اگر اجرایی میشد آب و خاک کشور را به باد
میداد .خوشبختانه با تمهیداتی که صورت گرفت جلوی
این طرح گرفته شد .شرایط به همین شکل پیش رفت تا
به دهه  90رسیدیم؛ دههای که دیگر نمیشد بحران آب
را در آن انکار کرد .تاالبها همه تقریباً خشک شد و همه
فهمیدند که دیگر نمیتوان بحران آب را مکتوم گذاشت.
همیشــه در طول تاریخ بحران آب و اشتغال دو بال
فالکت بودهاند .مشکل اساســی ما این است که برای
حل بحران بهموقع اقدام نمیکنیم .همیشه میگذاریم
برای دقیقه آخر تا مجبور شــویم برای حل آن هجوم
بیاوریم .به نظر من اگر همان موقع که شمار حلقههای
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شدن آن را پیشبینی میکردیم ،کار به اینجا
چاه را داشتیم ،بحرانزا
ِ
نمیرسید .بهرهوری آب در کشاورزی را در نظر بگیرید؛ حدود  80درصد
از آب در کشــاورزی مصرف میشود .حدود  80میلیون تن محصول از
زمینها برداشت میکنیم .کشور مصر با نصف همین آب ،همین میزان
محصول به دست میآورد .البته گامهایی در جهت اصالح این شرایط
برداشته شده و نتایج خوبی هم داشته است؛ بهرهوری آب در کشاورزی
در سال  94نســبت به سال  93حدود  9.3درصد افزایش یافتهاست.
به این ترتیب در  4میلیارد متر مکعب آب صرفهجویی شدهاست .پس
برخی از کارها امکانپذیر اســت .اگر همین روند ادامه پیدا کند حتی
میزان آن  5درصد باشــد ،تا پایان برنامه ششم توسعه بهرهوری در این
زمینه  25درصد خواهد شد .همین مسئله ساده میتواند تا حدود زیادی
بحران آب را برطرف کند البته نباید این را لنگ کرد.
معتقدم باید نگاه جامعاالطرافی از جمله اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی
به بحران آب داشــته باشیم .در حال حاضر اگر این بحران از این فراتر
برود ،امنیت ملی به خطر میافتد .نزاعهای محدودی که اکنون با آن
درگیر هستیم ،با تشــدید بحران آب ،شکل جدیتری به خود خواهد
گرفت .نگاهی به کشورهای اطراف که در آنها بحران آب جدیتر است
بهخوبی نشان میدهد که بحرانهای دیگر به چه صورت میتواند شکل
بگیرد .در واقع این بحران فعلی ،هم باید کنترل بشود و هم به نوعی رونق
اقتصادی ،رونق اجتماعی و آرامش خاطر مردم بازگردد .قوههای عاقلهای
که در این زمینه شکل میگیرند باید مانع بروز چالشهای رفتاری بشوند
که معموالً در جهان به دنبال بحران آب شکل میگیرند .هر راهکاری
باید با نگاه جامعاالطراف ارائه بشود .ممکن است آب را گران کنند اما
به نتیجه نرســند .در عینحال ممکن است با یک تدبیری آب را گران
نکنند اما راهکار موثری ارائه شود که بتواند کشور را از چالش آب برهاند.
وضع موجود منابع آب کشور حاصل بیش از  50سال اهمال است و
نباید انتظار داشت ظرف مدتزمان کوتاه کمبودها جبران شود .در کل
کشور  609دشــت وجود دارد که حدود  350دشت ممنوعه هستند
و بقیه دشــتها نیز در حال گذراندن چنین مسیری هستند .جبران
منابع آبی نیازمند همکاری همه ســازمانها و دستگاهها است .یکی از
راههای عبور از وضع موجود ،بها دادن به بخش خصوصی و حضور فعال
آن در این عرصه اســت و باید بخش خصوصی ،دولت ،نهادهای مالی
و دیگر ذینفعان به وظایف خود عمل کنند .کشــور ما هنوز به نقطه
بیبازگشت نرسیدهاســت اما باید راهحلهای مناسب و اجرایی برای
بحران آب ارائه شــود .مشکالت آب در کشور با صددرصد دولتی شدن
مدیریت آن ایجاد شــده اســت ،در صورتی که در شرایط کنونی ثابت
شــده باید در تمام سیستم بوروکراسی بخشخصوصی حضور داشته
باشد .در این بین ضروری است که نقشه جامع بهرهوری آب در سطح
ملی و به تفکیک منطقهای هرچه زودتر تهیه شود تا شاهد باشیم که
روند توجه به بهرهوری آب در حوزه کشاورزی سرعت بیشتری پیدا کند
و برنامهریزیشــدهتر پیش برود تا هرچه زودتر بتوانیم بحران آب را در
کشور پشت سر بگذاریم.

گزارشـگر
هزینههای دودی

«آلودگی هوا برای آنها عادی شــده است ».این توصیفی است که رسانههای بزرگی مانند
سیانان و گاردین ،از وضعیت زندگی مردم تهران در آلودگی هوا داشتهاند .ابرهای سیاهی
که سالهاســت در نیمه دوم سال میهمان پایتخت میشــوند ،وصفشان در تمام جهان
پیچیده است .از طرف دیگر ،مردم جنوب نیز چه در فصل سرما و چه در فصل گرما ،به جای
هوا ،خاک میخورند و به زندگی با نفسهای خاکی خو کردهاند .اما ابر سیاه آلودگی ،چه از
نوع خاک جنوب باشد و چه از نوع دود پایتخت ،بر سر اقتصاد نیز سایه افکنده است؛ شبیه
به بختکی سیاه بر جان اقتصاد

عکس :رضا معطریان

گزارشگــر
گزارش تحقیقی آیندهنگر از آلودگی هوا و هزینههای آن

بختک سیاه بر جان اقتصاد
ریحانه یاسینی
خبرنگار

چرابایداینگزارشراخواند:

آلودگی هوا زندگی
همه را از کوچک و
بزرگ درگیر کرده است.
اما به جز نفسهایی
که به سختی فرو
میروند و باال میآیند
و مرگهایی که در این
هوا اتفاق میافتاد،
کسبوکارهایمختلف
نیز به چالشهای
سختی گرفتار شدهاند.
این گزارش نشان
میدهد چطور آلودگی
هوا ،بیشتر از داعش
قربانیمیگیرد

۱۴۲۸
میلیارد تومان
خسارت هر روز
تعطیلیدفعتیبرای
اقتصاد ایران
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شالهای رنگی دور گردنها پیچیده شده و بیشتر افراد کال ه بر سر
دارند .بعضیها با بوت و کفشهای مخصوص نیز روی زمین یخزده سر
میخورند و عدهای هم کنار درختچهای که قندیل بسته است ،سلفی
میاندازند .هوا در ابتدای مسیر پیادهروی بام تهران تمیز است و آسمان،
آبی به چشم میآید .اما هرچه ارتفاع از زمین و فاصله از تهران بیشتر
میشود ،آسمان نیز روی دیگری از خود نشان میدهد و چهره عریان
پایتخت را به رخ میکشد.
ي پهن و تیرهای از دود ،روی تمام شهر را پوشانده و برج میالد را
الی ه 
در دل خود دفن کرده است .سفیدی برفهای کوه و منظر ه روبهرویش،
تضادی غمناک را شکل داده است؛ از ارتفاع کوه ،هم ه شهر با بزرگیاش،
شــیئی کوچک و مدفون در سیاهی است .بعد از الیه سیاه ،الیهای از
آسمان سپید قرار گرفته و تنها دیو سپید پای در بند ،توانسته سر خود
را از میان ســیاهی نجات دهد تا قله دماوند در هجمه آلودگی سرافراز
مانده باشــد .میانه ماه آذر ،در حالی که تنها یک هفته از برف و باران
شدید تهران میگذرد ،شهر دوباره چنین تصویری را از خود به نمایش
گذاشته است.
وقتی هیوالی آلودگی چنین پیش چشــم تجســم مییابد ،هیچ
شهروندی دلش نمیخواهد آسمان کوه را رها کند ،دوباره به دل شهر
برگردد و سیاهیها را نفس بکشد .اما در نزدیکی ایستگاه دوم توچال،
آســمانی که از آلودگی و ابرهای بارانی چندالیه شــده است ،باریدن
میگیرد و قطرههای درشــت برف ،روی سنگهای یخزده میغلتند.
حاال در منظره روبهرو ،آلودگی کمکم از بدنه دماوند نیز دور میشود و
کوه دوباره رخت سپید بر تن میکند .همین تصویر نشانهای از حضور
آقای باد قدرتمند است که شبیه به قصههای کودکی ،فوت محکمی
میکند تا سیاهی از سر شــهر دور شود .جریان باد ،کمکم به سمت
غرب و شــرق پایتخت نیز حرکت میکند و شهر را از چنبره بختک
سیاه آلودگی نجات میدهد .خورشید که از این آسمان چندالیه غروب
میکند و ماه که بیرون میآید ،قطرههای باران تمام خیابانهای پایتخت
را درمینوردد و از اســیدی که با خود حمل میکند ،آنها را لیز و تردد
خودروها را سخت میکند .صبح روز بعد ،آسمان دوباره آبی است .نهتنها
قله و بدنه دماوند بهوضوح دیده میشــود ،بلکه برج میالد نیز از تمام
پایتخت به چشــم میآید .همان آقای باد قصهها ،اینبار هم کارش را
بهدرستی انجام داده و پهلوانوار با کمک باران ،بار همه مسئولیتهای
مردم و مقامات را به دوش کشیده است تا حداقل آمار  ۲۱هزار و ۶۸۰
ایرانی که هر ســال به خاطر آلودگی هوا میمیرند و  ۳۰میلیون دالر
ضرری که اقتصاد میبیند ،بیشتر نشود.
JJآلودگی هوا چطور با زندگی مردم بازی میکند؟
«اول پکن بود ،ســپس دهلی ،و حاال نیز تهران ».رسانه امریکایی
سیانان گزارشش را از آلودگی هوای تهران با این جمله کوبنده شروع
کرده است .سالهای زیادی است که در فصل سرد ،وارونگی دما سالمت
هوای کالنشهرها را به وضعیت هشــدار میرساند و هوای شهرهای
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جنوبی نیز در همه فصول ،گرفتار غبار و ریزگرد میشــود .امسال هم
این قصه بار دیگر تکرار شده و حرفهای مسئوالن و راهکارهای آنان
نیز ،همه به تکرار افتادهاند.
آلودگی هوای تهران در پاییز امسال به حدی رسید که رسانههای
مختلف جهان نیز درباره آن گزارشهایی منتشر کردند.
سیانان چنین از آلودگی هوای تهران روایت میکند« :صدها مرگ
به خاطر دود ضخیم و آلــودهای که تهران را دربر گرفته ،اتفاق افتاده
است .مسئوالن نیز در تالشاند تا راهحلی برای بحران آلودگی همیشگی
و رو به رشــد این شهر پیدا کنند ».البته این رسانه تاکید میکند که
آلودگی هوای تهران ،به عنوان یک مســئله عادی و طبیعی درآمده و
شهروندان به آن خو کردهاند.
گاردین نیز چنین به بهانه آلودگی تهران تیتر زده است« :مدارس
تهــران به خاطر دود ضخیمی که صدها مــرگ در پی دارد ،تعطیل
شد» .این روزنامه در گزارش خود مینویسد« :شهروندان تهرانی عادت
کردهاند که در این زمان از سال ،پرده ضخیمی از مه سراسر شهرشان را
فرابگیرد و حتی برج میالد و رشتهکوههای البرز نیز در حجاب پوشانده
شــوند .آلودگی هوا مشکلی همیشگی در شهر تهران است که توسط
کوهها در بر گرفته شــده و برای زدودن هــوای آلوده باد کمی به آن
میوزد .میلیونها ماشین در خیابانهای پرازدحام این شهر رفتوآمد
میکنند و نوع بنزین آنها نیز یکی از شاخصههای اصلی آلودگی به شمار
میآید ».بر اساس این گزارش ،سطح آالینده  2.5 PMبهترین شاخص
برای اندازهگیری آلودگی هوا و تاثیر آن روی سالمتی به شمار میرود.
اندازهگیری جدید سازمان جهانی بهداشت از میزان آلودگی هوا نشان
دهد زابل ،یکی از شــهرهای ایران ،بر اساس  2.5 P.Mآلودهترین
می 
شهر جهان است.
روزنامه نیویورکتایمز نیز نگاهی سیاسی از گذر توافق هستهای به
این معضل داشــته و مینویســد« :آلودگی هوا مدت زیادی در تهران
حضور داشت اما بعد از آنکه دولت به خاطر تحریمها مجبور به اصالح
بنزین سمی خود شــد ،برداشته شد .اما بعد از لغو تحریمها و از گذر
توافق هستهای با قدرتهای جهان ،ایران به تولید بنزین محلی خود به
جای ارسال نفت برای پاالیش به خارج از کشور ،ادامه داد».
ایــن گزارشها و بازتــاب جهانی معضل آلودگی هوا ،بر اســاس
صحبتهای مســئوالن در داخل کشور شکل گرفته بود .به خصوص
اظهارات حبیب کاشانی ،عضو شــورای شهر تهران که گفته بود« :از
یکــم تا  ۲۳مهر ۳ ،هزار و  ۲۶۲نفر و از یکم تا  ۲۳آبان  ۳هزار و ۶۷۴
نفر جان خود را از دست دادهاند که در ماه آبان  ۴۱۲نفر از هموطنان
ما بیشتر فوت شدهاند که علت عمده آن آلودگی هواست .ما راجع به
جــان آدمهایی صحبت میکنیم که عدهای از آنها در چند وقت اخیر
جان باختند و علت آن نیز ناشی از ناتوانی ما بوده است .افرادی که گاه
سرپرســت خانواده بودند و امروز خانوادهشان دچار مشکل شده است.
زمانی ما رفتیم بجنگیم تا مردم در امنیت باشند اما امروز همان مردم در
حال نابودی هستند .هوای این روزهای تهران من را یاد هوای شیمیایی

روزنامه نیویورکتایمز نیز نگاهی سیاسی از گذر توافق هستهای به این معضل داشته و مینویسد« :آلودگی هوا مدت زیادی در تهران حضور داشت
اما بعد از آنکه دولت به خاطر تحریمها مجبور به اصالح بنزین سمی خود شد ،برداشته شد .اما بعد از لغو تحریمها و از گذر توافق هستهای با
قدرتهای جهان ،ایران به تولید بنزین محلی خود به جای ارسال نفت برای پاالیش به خارج از کشور ،ادامه داد».

خیبر میاندازد ».اظهارات تند کاشانی البته بعدا با واکنشهایی
عملیات 
مواجه شد و برخی از دیگر مسئوالن آن را تکذیب کردند .همان زمان
پیرحسین کولیوند ،سرپرســت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی کشور از افزایش  ۱۵و هفت درصدی بیماران تنفسی و قلبی در
پی تشدید آلودگی هوا تهران خبر داد .سال گذشته نیز مهدی چمران،
رئیس شورای شهر تهران گفته بود به طور متوسط هر روز  ۱۵۰تهرانی
فوت میکنند که این آمــار در دو هفته اوج آلودگی هوا ،به  ۱۸۰نفر
افزایش یافت.
برآورد سازمان جهانی بهداشت نیز نشان میدهد در سال ،۲۰۱۳
 ۲۱هزار و  ۶۸۰ایرانی بر اثر آلودگی هوا جانشان را از دست دادهاند .در
سراسر جهان ،مردمی که ساالنه به خاطر آلودگی هوا میمیرند 6 ،برابر
بیشتر از افرادی هستند که بر اثر ابتال به بیماری ماالریا جانشان را از
دست میدهند .همچنین مرگ بر اثر آلودگی هوا 4 ،برابر بیشتر از مرگ
بر اثر ابتال به بیماری ایدز است.

میزان کل مرگها بر اثر آلودگی هوا به تفکیک منطقه
1990
2013

۱۲۰۷

۶۱۳
۴۶۰
88

شمال
امریکا

۱۰۱

۵۵

امریکای
التین و
کارائیب

۱۱۳

۸۲

خاورمیانه و
شمال افریقا

۱۹۲

۷۶۹

600

۴۵۵

400

۱۳۸

جنوب
صحرای
آفریقا

800

200
اروپا و
آسیای مرکزی

و بر اســاس دالر پایه  ۳۰ ،۲۰۱۱میلیون دالر بوده اســت .بر اساس
JJآلودگی هوا با اقتصاد چه میکند؟
گزارش  ۲۰۱۶بانک جهانی با عنــوان «هزینههای آلودگی هوا» ،این
«گــرد و خاک تعمیرگاه کوچک و متروکی در یکی از شــهرهای
نوع آلودگی چهارمین عامل عمده مرگومیر در سراسر جهان است .در
شمالی شیژینگ را احاطه کرده است .ژانگ شنگ صاحب آن ،هنوز هم
حالی که سایر مرگهای ناشی از آلودگی بیشتر کودکان و افراد مسن را
با عبور از ترافیک رونق کمی را در کسبوکارش حفظ میکند .اما بسته
درگیر میکند ،مرگهای ناشی از آلودگی هوا بیشتر برای زنان و مردان
ی اینجا به دلیل محدودیتهای
شدن اخیر معدن زغالسنگ در نزدیک 
در ســن کار اتفاق میافتد .این همان مسئلهای است که اقتصاد از آن
آلودگی هوا ،خسارتهایی به او تحمیل کرده است .او تخمین میزند
ضربه بسیاری میبیند و نیروی کار خود را از دست میدهد .آلودگی در
درآمد ماهانهاش حدود  ۴۰درصد کم شــده و هر ماه چیزی حدود ۴
سالمت مردم در همه سنین تاثیر میگذارد .اما زمانی که مردان و زنان
یکن د .آنطرفت ر ،یک کســبوکار
هزار یوآن برابر با  ۶۴۰دالر ضرر م 
در سن کار پیش از موعد میمیرند ،مرگشان به درآمد ازدسترفته کار
زغالسنگفروشــی بسته شده است .همچنین رستوران کوچک یک
برای کشورشان منتج میشود .درآمد ازدسترفته کار در منطقههایی با
خانواده ،یک سوپرمارکت و تنباکوفروشی بسته شدهاند ».سال گذشته
جمعیت جوانتر ،بسیار قابل توجه است .درآمد ازدسترفته در جنوب
نشریه اکونومیست ابتدای گزارشی را با عنوان هزینه آلودگی هوا ،چنین
آسیا به بیشتر از  66میلیارد دالر در سال  2013میرسد؛ یعنی رقمی
شروع کرد.
معادل یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی آنها.
رشــد اقتصادی چین در سال گذشته کاهش یافته اما کاهش این
ســاالنه  225میلیارد دالر از اقتصاد جهان به خاطر آلوگی هوا ،از
رشد در استان هبی ،قطب صنعت فوالد چین ،بیشتر از سطح متوسط
دســت میرود .در شرایطی که در سطح جهان برای اثرات اقتصادی و
کشوری بوده است .از سال  ۱۸ ،۲۰۱۳هزار کارخانه آلوده در چین بسته
اجتماعی آلودگی هوا پژوهشهای جدی انجام شده و با جستوجوی
شدهاند .در ژانویه سال گذشته یک روزنامه دولتی در هبی گزارش داد
انگلیسی میتوان به نتایج زیادی رسید ،در ایران گزارشهای معتبری
که  ۳۷معدن شنوماسه متعلق به استان شیژینگ بسته شدهاند .در
به جز اظهارنظرهای پراکنده وجود ندارد .ســازمان همکاری و توسعه
ســال  ،۲۰۱۳اقتصاد چین ساالنه رشد  ۷.۷درصدی را تجربه میکرد
بینالمللی در آوریل ســال  ۲۰۱۵نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که
و در سال  ۲۰۱۴به  ۷.۴کاهش یافت .اما کاهش رشد اقتصادی هبی،
نشان میداد در سال  ۶۰۰ ،۲۰۱۰هزار مرگ زودرس در اروپا به خاطر
بسیار بیشتر از این حد بوده و از  ۸.۲درصد به  ۶.۵درصد سقوط کرده
آلودگی هوا ۱.۶ ،تریلیون دالر هزینه اقتصادی به همراه داشته است .این
اســت .وضعیت رشــد در بخش صنعت هبی از این هم بدتر بوده و از
رقــم ،برابر با یکدهم از کل تولید ناخالص داخلی
 ۱۰درصد در ســال  ۲۰۱۳به  ۵.۱درصد در سال
اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۱۳است.
 ۲۰۱۴رسیده ،در حالی که رشد صنعتی کل کشور
مســئوالن ایرانی نیز آمار و ارقام متفاوتی را از
از  ۹.۷درصد به  ۸.۳درصد افت پیدا کرده اســت.
هزینههای آلودگی هوا بیــان میکنند .معصومه
اقتصاد هبی ،متحمل زیان شــدیدی شده و یکی
ابتکار ،رئیس ســازمان محیط زیست گفته است:
از مهمترین علتهای آن ،آلودگی شدید هوا بوده
«بر اساس مطالعات صورتگرفته در سال ۸۹مردم
است.
حدود ۹میلیارد دالر به خاطر مسائل محیطزیستی
اما این روایت ،تنها منحصر به چین نیســت.
خسارت دیدند و میزان این خسارت امروز به حدود
گزارشهای بانک جهانی نشان دادهاست که کشور
هزار نفر
 ۳۰میلیارد دالر در سال رسیده است».
چین بیشــترین هزینه را از جانــب آلودگی هوا
ساالنه به خاطر
محمد فاضلی ،جامعهشــناس و پژوهشــگر
متحمل میشود .ساالنه عددی معادل  10درصد از
آلودگی هوا در
مطالعات فرهنگی دربــاره این اظهارنظر در کانال
تولید ناخالص این کشور هزینه آلودگی هوا میشود.
ایران میمیرند
تلگرامی خود مینویسد« :مبلغ اعالمشده توسط
ایــن عدد در ایران نیــز 2.3درصد تولید ناخالص
خانم ابتکار ،معادل  105هــزار میلیارد تومان در
داخلی برآورد شدهاســت .این رقم در سال ۲۰۱۳
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معتقد اســت دولت بودجه الزم را برای گســترش و نوســازی ناوگان
حملونقل عمومی به پایتخت اختصاص نداده و دولت نیز به تراکمفروشی
بیرویه و تخلفات شهرداری اعتراض دارد .در میان جابهجایی توپ در
زمینهای مختلف ،بحثهای دقیق علمی و بررسی اقتصاد آلودگی هوا
گم شــده و در نهایت نیز دولت به راهکار خواهش از مردم برای پایین
آوردن دمای سیستمهای گرمایشی خانهها رسیده است.
آلبرت بغزیان ،اقتصاددان و اســتاد دانشگاه این آمار و ارقام و اثرات
اقتصــادی آلودگی هوا را چنین تحلیل میکند« :در کمترین اثر خود
آلودگی هوا منجر بــه افزایش هزینههای درمانی و افزایش هزینههای
تامین اجتماعی دولت میشود .به همین دلیل دولت معموال با کسری
بودجه مواجه میشود و کسری بودجه هم افزایش نقدینگی و به تبع آن
افزایش قیمتها را بهدنبال دارد .البته این به شرطی است که فرد بهبود
پیدا کند اما زمانی که آلودگی منجر به فوت یا معلولیت فردی میشود
که هزینهها چندین برابر است ،یک خانواده سرپرست خود را از دست
میدهــد و یک نیروی کار کاهش پیدا میکند .یکی از راهکارهایی که
سال ،و تقریباً دو و نیم برابر یارانه دریافتی مردم در یک سال است .این
برای این مسئله پیشنهاد شده ،انتقال صنایع آلودهکننده یا صرفهجویی
مقدار از کل میزان معوقههای بانکی بیشــتر و  35برابر مبلغ ذکرشده
در پرونده 3هزار میلیارد تومانی است .ایرانیان به کمک شیوه زیست و
مردم است .برخی از کشــورهای توسعهیافته نیز گاهی باعث افزایش
آلودگی در کشورهای توسعهیافته میشــوند یا آنها را مکان مناسبی
مدل حکمرانی محیطزیستیشان توانستهاند خسارتی چنین بزرگ را
هر سال به خود وارد کنند .حیرتآور آنکه همه این خسارات  -صرف
برای انتقال صنایع آلودهکننده خود میدانند به این صورت که صنایع
آلودهکننده مانند سیمان ،فوالد و ...را به آنها منتقل میکنند».
نظر از به خطر افتادن جان و زیست آدمیان در این سرزمین -به چشم
آلودگی هوا چطور کار و زندگی مردم جنوب را مختل کرده است؟
نمیآید ،صدایی متناسب با اندازه این خسران بلند نمیکند ،و دستور
کاری برای درمان آن شکل نمیگیرد».
حدود یک ماه پیش از آنکه آســمان تهران خانوادههایی را عزادار و
عده زیادی را در بیمارســتان بستری کند ،غبار در جنوب تیتر اصلی
اسماعیل کهرم ،مشاور سازمان محیط زیست نیز به رقم  ۲.۵درصد
از کل درآمد ملی به عنوان هزینه آلودگی هوا استناد میکند و میگوید:
رسانهها بود ،اما با پررنگ شدن پایتخت ،مردم جنوب دوباره در حاشیه
جغرافیایی خود قرار گرفتند .یکی از روزنامهنگاران کارکشته در همان
«با نظر داشــتن رقم بودجه و هزینههای کنونی کشور این رقم بسیار
زمان گزارش کوتاهی با عنوان «آلودگی هوا در جنوب بیشتر از داعش
باالست .به سخن دیگر اگر برآیند هزینههای ناشی از تعطیلی مدارس،
تاخیر حرکت هواپیماها به واســطه نامناســب بودن شرایط جوی و
خسارت میزند» منتشــر کرده بود .بر اساس این گزارش ،در شرایط
همچنین هزینه مخاطرات سالمت مردم به دلیل اثرات ناشی از آلودگی
غبار ،آلودگی استانهای جنوبی بیش از  100برابر تهران برآورد میشود
هوا را فارغ از هزینههای اجتماعی و اقتصادی در نظر بگیریم ،متوجه
و به همین دلیل انجام بســیاری از فعالیتهای شغلی و حتی زندگی
عمومی با اخالل جدی مواجه اســت .نرخ بیکاری و تورم خوزستان را
میشــویم که این میزان مضرات آلودگی هوا در ابعاد مالی و جانی و...
در شرایط نامطلوبتری قرار داده و به نظر میرسد که غبار نیز بر این
معادل رویارویی با هزینه جنگی تحمیلی یا سقوط  100فروند هواپیما
و یا بروز زلزله چندریشتری است».
بحران دامن میزند .خوزستانیها طی سالهای گذشته تالش زیادی
محمدرضا تابش ،رئيس فراکسیون محیط زیست مجلس رقم۸۰
برای خروج از انواع بحرانها به خرج دادهاند ولی به موازات کاهش قدرت
هزار میلیارد تومان را به عنوان هزینه آلودگی هوا در کشور اعالم کرده
اقتصادی این استانها ،توجه عمومی به جنوب نیز کاهش مییابد .در
حال حاضر میانگین نرخ بیکاری در خوزســتان بــه عدد  25درصد
است .تابش میگوید« :بانک جهانی هزینه آلودگی هوا در ایران را ساالنه
رسیدهاســت و همزمان با افزایش غبار ،تعداد کارگران خانهنشین هم
 3.2درصد تولید ناخالص داخلی اعالم کرده اســت .بنا بر مستندات
آماری تولید ناخالص داخلی ایران در ســال  997 ،2013میلیارد دالر
افزایش مییابد .غبار و بیکاری در حال حاضر بیش از داعش از جنوب
بوده ،لذا با قیمت فعلی دالر ساالنه 80هزار میلیارد
ایران قربانی میگیرد .اقتصاد خوزستان در غبار از
تومان هزینه آلودگی هوا است که به کشور تحمیل
تیررس نگاه مدیران عالیرتبه دولتی خارج شده و
شهروندان جنوبی هم در میانه منازعات توسعهای
میشود ».او این رقم را به طور ملموس چنین شرح
ایران در چشم کسی نیستند .چرخ کارخانهها یا به
میدهد« :با این مبلغ میتوان 20هزار واگن مترو
ی140 ،
خریداری کرد یا  900بوســتان 60هکتار 
دلیل بحران منابع مالی از کار میافتد و یا اینکه غبار
نیروگاه و  60ورزشــگاه 50هزار نفری احداث کرد.
و خاک آنها را به تعطیلی میکشاند و اینگونه است
این مبلغ در واقع سه یا چهار برابر بودجه عمرانی
که جنوب در غبار گم میشود.
یک سال دولت است».
ریزگردهــا ســالیانه  900میلیــارد تومان به
میلیارد دالر
خوزستان آســیب میزنند .هزینه راهاندازی خط
هیچ
،
پراکنده
ارقام
و
آمــار
در ایران به جز این
هزینه آلودگی هوا
انجام
مســئول
نهادهای
ســوی
مطالعه دقیقی از
تولید هرکدام از کارخانههای بزرگ جنوبی نیز به
در جهان
نشده است .بررسی صحبتهای مختلف مسئوالن
طور متوســط  200میلیون تومان است .همه این
هزینههــا از جیب مردم جنوب ایران میرود که از
و مقامات بلندپایه نشان میدهد شهرداری تهران
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بر اساس مطالعات صورتگرفته در سال ۸۹مردم حدود ۹میلیارد دالر به خاطر
مسائل محیطزیستی خسارت دیدند و میزان این خسارت امروز به حدود ۳۰
میلیارد دالر در سال رسیده است.

نظر شاخصهای توسعه ،در قعر جدول ردهبندی ایران قرار دارند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،اهواز یکی از آلودهترین
شــهرهای جهان است 4 .شهر از  10شهر آلوده دنیا نیز در ایران قرار
دارند .در برخی از روزهای ســال میزان گرد و غبار در شوش به 460
میکروگرم بر متر مکعب میرسد این در حالی است که میزان آالیندگی
استاندارد  150تا  250میکروگرم بر مترمکعب است .در برخی گزارشها
حتی ادعا شدهاســت که شدت ریزگردها در اهواز به اندازهای است که
از نهایت قدرت سنجش آنالیزورهای سازمان محیط زیست ایران هم
بیشتر است.
ســاالنه حدود 22هزار نفر در استان خوزستان به دلیل مشکالت
ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه
میکنند .در ماه مهر ،غلظت آلودگی هوای اهواز حتی تا  17برابر بیشتر
از اندازه مجاز ،گزارش شده است.
ک شدن
کارشناسان محیط زیست منشأ اصلی این بحران را خش 
بخشی از تاالب هورالعظیم میدانند .برخی منشأ گرد و غبار را کشور
عراق معرفی میکنند و عدهای هم معتقدند عوامل فرامنطقهای عامل
این بحران است.
مریم ،یکی از دخترهای جوان جنوبی ،چنین از آلودگی هوا روایت
ت میکنند ،خاک میخورند .ما
میکند« :مردم این روزها وقتی صحب 
امتحان کردیم ،وقتهایی که آلودگی زیاد است حتی اگر پنجرهها هم
بسته باشد ،باز هم کمی خاک داخل میآید و روی وسایل مینشیند.
آنقدر آلودگی هوا و ریزگردها برای مردم جنوب عادی شده که دیگر
برایشان مهم نیست از خانه بیرون نروند .میروند و کارهای روزمرهشان
را در اوج آلودگی انجام میدهند».
در شرایطی که در تهران در شرایط اضطرار بهسرعت مدارس تعطیل
میشوند ،جنوبیها تعطیل نشدن مدارسشان را هم ناشی از بیتوجهی
میداننــد .مریم میگوید« :خیلی وقتها در آلودگی هوا اصال مدارس

تعطیل نمیشود ،باید حتما خیلی شدید و وحشتناک باشد .در تهران
وقتی آلودگی شکل میگیرد ،بچهها را بهسرعت تعطیل میکنند .اینجا
که میتوانیم در
اصال اینطور نیست .امســال خانم ابتکار گفته است 
تهران بچهها را چند هفته در سال به خاطر آلودگیهای شدید تعطیل
کنیم ،اینجا حتما باید بیماری بگیرند تا تعطیل شــوند؟» بر اســاس
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس هر روز تعطیلی به طور متوسط
1428میلیارد تومان زیان به بدنه اقتصاد ایران وارد میکند.
بــرای مردم جنوب ،حتی بارش باران نیــز به جای رحمت ،بالی
جانشان میشــود .در میانههای آذرماه ،بعد از دو روز بارندگی2 ،هزار
نفر از مردم خوزســتان به خاطر مشکالت تنفسی به اورژانس مراجعه
کردند .ایرج نظری ،معاون درمان دانشگاه علوم جندیشاپور میگوید:
«در سال گذشته در  48ساعت نخست بارانهای پاییزی حدود 13هزار
نفر به اورژانسهای بیمارستانها در استان خوزستان مراجعه کردند که
این آمار امسال حدود  2هزار نفر در  48ساعت نخست بارندگی پاییزی
بوده است .تقریبا  65درصد بیماران در اهواز و بقیه در دیگر شهرستانها
بودهاند .امسال بهجز اهواز ،شهرستانهای آبادان ،خرمشهر و شادگان
که زیرمجموعه دانشــکده علوم پزشــکی آبادان هستند و همچنین
شهرستانهای دشتآزادگان و رامهرمز و ماهشهر بیشتر درگیر مشکل
تنگی نفس پس از باران بودهاند».
هر عدد و رقمی که از هر گوشــه کشور درباره آلودگی هوا منتشر
میشود ،به قدری بزرگ است که از هولناکی این پدیده خبر میدهد.
آلودگیهایی که حتی بیشتر از داعش ،میتوانند خسارت وارد کنند.
مدیر یکی از کارخانههایی که از قطبهای صادرات پتروشیمی کشور در
جنوب است ،میگوید« :بعضی از فقرای منطقه یا کارگران ما متاسفانه
به ســمت عراق و ســوریه رفتهاند و عضو داعش شدهاند .اما بدتر این
است که در خیلی از روزهای سال به دلیل آلودگی هوا استان تعطیل
است».

۳۰

میلیارد دالر
برآورد بانک
جهانی از هزینه
آلودگی هوا در
ایران

۲

هزار خوزستانی
طی دو روز به
خاطر بارش باران
اسیدی دچار
مشکلتنفسی
شدهاند

 ۱۰کشوری که بیشترین میزان گازهای گلخانهای را در جهان منتشر میکنند
آنهایی که توافق را تصویب کردهاند

سهم انتشار گاز CO2در جهان

%28.03
%15.90

امریکا
%5.81

هندوستان

%4.79

روسیه

%3.84

 97کشور از  193امضا کننده این پیمان را تصویب کردهاند

چین

%2.36

ژاپن
آلمان

%1.78

کرهجنوبی

%1.67

کانادا

%1.63

ایران

%1.47

عربستام سعودی
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گزارشگــر
گفتوگو با علیاصغر سعیدی پیرامون «جامعهشناسی فشن»

صنعت « ُمد» چطور به جامعه شکل میدهد؟
فشن به عنوان یک صنعت ،به هدایتگری برای بازار پوشاک تبدیل شده
است .در سال 14.5 ،1990میلیون نفر در صنعت مد و طراحی اشتغال داشتند
و این رقم در سال  ،2014به 57.8میلیون نفر رسید .اندازه بازار جهانی
فشن در حال حاضر سه هزار میلیارد دالر است و دو درصد از کل تولید
ناخالص جهانی را تشکیل میدهد .ارزش صنعت مد زنانه 621میلیارد دالر
است و مد مردانه نیز402 ،میلیارد دالر ارزش دارد .بازار کاالهای لوکس مد
339.4میلیارد دالر و بازار لباسهای بچگانه نیز 186میلیارد دالر در صنعت
مد ارزش دارد .این آمار و ارقام باعث شده طراحی لباس و فشن ،جایگاه
ویژهای در صنعت بسیاری از کشورها پیدا کند .نایک بزرگترین کمپانی مد و فشن در سراسر جهان است.
در سال 30.6 ،2015میلیارد دالر گردش مالی داشته و بزرگی بازار آن به حدود 105میلیارد دالر میرسد.
در بازار منسوجات و پوشاک نیز در سال 26.5 ،2000میلیون نفر کار میکردند .تعداد آنها  14سال بعد،
به 57.8میلیون نفر رسید .این بازار بزرگ با آمار و ارقام میلیارد دالری ،شیوههای کنش اجتماعی را نیز
شکل میدهد و قدرت آن تا جایی پیش میرود که حتی میتواند فرهنگ بسازد یا فرهنگ را تغییر دهد.
در ایران نیز به هر بهانهای ،بحث از مد و نحوه پوشش هر چند وقت یکبار به یکی از اصلیترین مناقشات
روز تبدیل میشود و اگر هنرمندان محور آن باشند ،سر و صدایش نیز بیشتر خواهد شد .همانطور که
چالشهای لباس در جشن حافظ ،حتی تا چند ماه بعد از آن به محل دعوای هنرمندان و روزنامهها تبدیل
شده بود .حاال نیز با نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر و پهن شدن فرشهای قرمز ،چیزی نمانده یک
بار دیگر تب آن باال بگیرد« .آیندهنگر» به همین بهانه پای گفتوگو با علیاصغر سعیدی نشسته است،
جامعهشناسی اقتصادی که مدیریت گروه برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران را بر عهده دارد و در
بحث از مد و لباس ،مسائل صنعتی ،سازمانی و اجتماعی را با هم پیوند میزند.

چرابایداینگزارشراخواند:

مد و لباس همیشه
مسئلهایمناقشه
برانگیز در جامعه بوده
است .از گشت ارشاد
گرفته تا شدیدترین
واکنشها به پوشش
هنرمندان ،هر چند
وقت یکبار سر و
صدایی بلند میکند.
علیاصغرسعیدی
با ترکیب دیدگاههای
اقتصادی و اجتماعی
بهتحلیلاینمسئله
پرداخته است .این
مصاحبهبهشما
نشان میدهد که
چگونه سازمان مد،
سلیقههایتانراشکل
میدهد
28

چطور میتوان جریان مــد را در جامعه هدایت کرد؟ نحوه
پوشش ،بر اساس خواست افراد شکل میگیرد یا اینکه سازمان
خاصی آن را تعیین میکند؟

ســازمان مد بحثی است که در غرب هم مطرح است و اخیرا هم
تحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده است .سؤال اصلی این است که
مد بر اساس خواستههای افراد شکل میگیرد یا طراحان مختلف مد را
انتخاب میکنند؟ اندیشمندی

ارائه میکنند و بعد مردم آنها را
در بازار 
به نام هیرش ،تحقیقی در این خصوص انجام داده که در جامعهشناسی
اقتصادی و صنعتی مطرح است .آیا فرآیند شکلگیری مد بر اساس
انتخابهای افراد اســت؟ خیلی از جامعهشــناسها میگویند این
بیشتر میشود،

فرآیندی است که هرچه ذوق و سلیقه مصرفکننده
بیشتر میشود و عرضه کنندهها بر اساس آن پیش میروند.

تنوع هم
اما تحقیق هیرش نشان داده سازماندهی در مد و طراحی غرب
وجود دارد که در نهایت چند نوع از لباسهای طراحیشــده به بازار
شکل میدهد.
میآید و سازمان و تشکیالت است که پوشش مردم را 
پرســیده میشود که چرا به این نوع پوشش عالقهمند

وقتی از مردم
شدید؟ همه میگویند که این مدل خیلی «جالب»است .در اصل این
انجام میشود .هرقدر هم طراحان
سازماندهی توسط چند نفر خاص 
مختلفی حضور داشته باشند اما در نهایت این سازمان است که به مد
شــکل میدهد .این مسئله را در تهران در حراجها و عرض ه تابلوهای
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هنری میتوانید ببینید ولی عرضه مد در غرب به خاطر پیچیدگیهای
نظام سرمایهداری ،بسیار باسابقه است.
در غرب فشن جایگاهی ثباتیافته دارد ،اما در نگاه اول به نظر
میرسد جریان مد در ایران بیشتر تقلیدی است و چنین سازمانی
ندارد .به نظر شما میتوانیم بگوییم در ایران هم سازمانها به مد
شکلمیدهند؟

در مورد ایران نمیتوانیم بهآسانی بگوییم پشت جریانهای پوشش
در جامعه ،انتخاب افراد قرار گرفته اســت .باید تحقیقات جدی روی
آن انجام شــود اما حدس من این است که تشکیالت محدودی آنها
را انتخاب میکند .با کنترل این تشــکیالت ،مد هم شکل میگیرد.
نمیخواهم بگویم ســلیقه افراد تاثیری در مد نــدارد ،اما این را هم
نمیخواهم بگویم که تنها عامل تعیینکننده است .در ایران ممکن
است چند شرکت مهم فعال باشند .همه چیز به صورت یک سیستم
اســت اما من بعید میدانم این شرکتها در ایران با این پیچیدگی
وجود داشته باشند و نظام صنعت فرهنگی داشته باشیم .ما بیشتر از
تبعیت میکنیم و به خاطر همین خیلیها با جهانی

نظامهای جهانی
شدن مشــکل دارند.البته این تحلیل ،با صنعت فرهنگی که مکتب
فرانکفورت میگوید و معتقد اســت تمام مدها و کاالها زاییده نظام
جهت میدهند ،خیلی متفاوت است.
سرمایهداری هستند و سلیقه را 

چه تفاوتی دارد؟ اصال نقش مصرفکننده در ایران در کجای
نظام مد است؟

دوره این تحلیلهای افراطی گذشــته و بهآسانی نیز نمیتوانیم
بگوییم همه چیزهایی که در بازار سرمایهداری شکل میگیرد ،انتخاب
نظام است .هنوز هم سلیقههای مصرفکننده در این بازار نقش دارد.
ولی در ایران نیز که توســط حضور ماهوارهها در نظام جهانی ادغام
شده ،ساز و کارهایی سلیقه پوششی افراد را تعیین میکنند .بهترین
مثال برای فهم این نظام ،زمانی اســت که افراد پشت فروشگاههای
اپل برای خرید جدیدترین نسخه گوشی این شرکت صف میکشند.
از آنها میپرســند مگر همین حاال گوشی آیفون ندارید؟ میگویند
دنبال نمونه جدید هستیم .چرا؟ چون از گوشی قبلی خسته شدهاند.
تنوع کاالهایی که به بازار عرضه میشــود به دلیل این تنوعخواهی
و کثرتطلبی مصرفکننده اســت .ولی چنین نیست که همهچیز
را هم آنها تعیین کنند .این مســئله به هوش کارآفرین و سازمانها
برمیگردد که سلیقه مصرفکننده را نیز در نظر دارند .درست است
که در آیفون 5همه چیز تکمیل اســت ،ولی امکاناتی روی آیفون6
میگذارند که نسبت به گوشــی قبلی تفاوت داشته باشد .نیازهای
جدید مصرفکننده را در نظر میگیرند .نکته اصلی همین است که
سازمان هدایتکننده سر جایش است و تعیینکننده است .ولی سلیقه
نظر میگیرند.
مصرفکننده را هم در 

مد را چه مصرفکننده شکل بدهد و چه تولیدکننده ،در ایران
همیشه مناقشههای بسیاری سر مسئله لباس وجود داشته است.
گشت ارشاد ،بستن واحدهای صنفی مانتو فروشی و ....همه نشان

در مورد ایران نمیتوانیم بهآسانی بگوییم پشت جریانهای پوشش در جامعه ،انتخاب افراد قرار
گرفته است .باید تحقیقات جدی روی آن انجام شود اما حدس من این است که تشکیالت
محدودی آنها را انتخاب میکند .با کنترل این تشکیالت ،مد هم شکل میگیرد.

از برخورد قهری دارند .به نظر شما این برخوردهای قهری میتواند
راه به جایی ببرد؟

اگــر تصویری را که تا اینجا شــرح دادم ،از ســازمان مد در نظر
داشته باشیم ،به اینجا میرسیم که بستن این مانتوفروشیها چیزی
را حــل نمیکند .باید با هماهنگــی و گفتوگو با عرضهکنندگان و
تولیدکنندگان ،سلیقهها را به ســمت کاالهایی که بیشتر با ارزش
جامعه ایران هماهنگی دارد ،هدایت کرد .در غرب هم کنترل بر روی
مد وجود دارد.
این کنترلهای اخالقی در غرب چطور اعمال میشوند؟

در بعضــی موارد ،وقتی ســازمان تبلیغاتی قصد داشــت مدی
ناهماهنگ با مولفههای اخالقی جامعه را تبلیغ کند ،سازمانهایی که
این مولفهها را کنترل میکنند ،جلوی آن را گرفتهاند .هر جامعهای
ارزشهایی دارد .من خودم در متروی لندن شاهد این بودم که گروهی
از بچهها با معلمشان سوار ترن بودند و به سفر علمی میرفتند .یکی
از بچهها کنار مسافری نشست و به روزنامهای که او در دست داشت،
نگاه کرد .معلم اجازه نداد و سریع جای بچه را عوض کرد .این نشان
میدهــد که بچهها در خواندن بعضی روزنامههــا محدودیت دارند.
تصویری که از جامعه غرب میآید که در آنجا همهچیز شدنی است،
صحیح نیســت .به مسائل اینچنینی کدهای رفتاری میگویند .هر
جامعهای کدهای خودش را دارد و در همه ارکان آن را رعایت میکند.
در جامعه انگلیس تا حدی مذهب حاکم است ،جامعه امریکا نسبت
به انگلیس مذهبیتر است و حاال در فرانسه ممکن است تفاوتهایی
وجود داشته باشد اما در آنجا هم اخالقیات خاص خودش حاکم است.
رعایت میشود.

این کدهای رفتاری بهویژه در مورد لباسها در جوامع
البته برخورد قهری و دســتوری با آنها جواب نمیدهد ،بلکه به
شیوههایی با مدیریت بیشــتر برای تعریف این ارزشها در جامعه و
طراحــی لباس در چارچوب آنها نیاز وجــود دارد .البته باید تکلیف
توزیعکننده را از ســازمان مد جدا کرد .توزیع کننده خود بخشی از
این سازمان است ،نه همه آن .در بعضی موارد نیز ممکن است آنها هم
سازمانی داشته باشند ،با طراح در ارتباط باشند و خودشان تولیدکننده
باشند .بعضی از فروشندههای داخلی این طرحها را از کشورهایی مانند
ترکیه میگیرند و در داخل ،تولید و شبیهسازی میکنند .این خیلی
رایج است.

در ایران چطور میشــود در چارچوبهای ارزشی جامعه،
سازمان مد را هدایت کرد؟

حجاب ،تنوع زیادی دارد .و اگر در چارچوب این تنوع ،طراحیها
صورت بگیرد ،بسیاری از مسائل پوششی حل میشود .من روی این
نکته تاکید دارم ،آنچه ما از حجاب تعریف میکنیم ،حتی در سنتیترین
شکل آن ،تنوع زیادی دارد .االن مثال در بازار سنتی شیراز ،فروشگاهها
و پارچهفروشیهای زیادی را با تنوع رنگ بسیار میبینید .اما برخی آن
را بسیار محدود میکنند .خیلی از فقها نیز با تنوع رنگ مشکلی ندارند.
باید نخبگان و طراحان صحهای بر این تنوع که اتفاقا سنتی هم هست،
بگذارند و در چارچوب وسیعتری به طراحان اجازه کار دهند .غیرقابل
تردید است که به تنوع و کثرتخواهی مصرفکننده نمیتوان پشت
کرد .در حال حاضر هم شاهد بازگشت بعضی مدها به دهه  60هستیم
که بسیار هم سنتیتر هستند .به طور کلی ،ما به سمتی نمیرویم که
جامعه کامال رهاشده از سنت باشد ،ممکن است در برخی از برههها
سنتزدایی دیده شود .ولی کامال به این شکل نیست .گاهی طراحها
به سنت بازگشت میکنند .همین سنت ،از جمله چیزهایی است که

بازار لباس اسالمی در سال 2014
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مردم خواهان آناند .در جامعه ما عالقه به گذشــته بسیار زیاد شده
است .این بازگشت به سنت در غرب هم اتفاق افتاده و نباید این تصور
را داشته باشیم که جامعه در حال دور شدن از ارزش های اصیل است.
اگر از این شــیوه یکساننگری یا یکسانسازی که غربیها به آن
یونیفیکیشــن میگویند ،عبور کنیم و اگر فضای اجتماعی و حوزه
عمومی را باز کنیم ،به عملکردهای بهتری میتوانیم برســیم .باید
نخبگان ،فقها و طراحان کنار هم در بحثها شرکت کنند و به اجماع
برســند .عکسالعملهای قهری را که نسبت به این نوع طرحها در
جامعه وجــود دارد ،خیلی وقتها خود سیاســتگذاران هم قبول
ندارند ولی چون زمینههای قبلی برای آن فراهم نکردهاند ،مجبورند
واکنشهای سریع و قهری انجام دهند .همین چند وقت پیش که دهه
هشتادیها قرارهایی در مراکز خرید گذاشتند ،نیروی انتظامی مجبور
شد برای حفظ امنیت وارد شود و برخورد کند .زمینهای از پیش وجود
نداشته و به آن فکر نشده بود و نیروی انتظامی مجبور بود بهسرعت
برابر با اظهارنظر مافوق ،تصمیم بگیرد .زمینهها را باید فراهم کرد.
این صحبتها در زمینه سیاستگذاری کالن است .در حوزه
اجرایی و عملکردی چطور میتوان طراحان لباس و بازیگران اصلی
صنعت مد را با این سیاستها همراه کرد؟

در حوزه طراحی لباس هم اگر چارچوب کدهای اخالقی و رفتاری
بر اثر حوزه عمومی شکل گرفته باشد ،امکان کار زیادی برای طراحان
وجود دارد .چون اصل بر پوشــیدگی است ،اصل بر یکرنگی نیست.
وقتی این پوشیدگی صورت میگیرد ،خیلی از تنوع رنگها و طرحها
را نیز میتوان دید .این مســائل فقط باید به بحث عمومی گذاشته
شود .بحث عمومی هم نه به این شکل که یکی ،دو سمینار پیشگیری
برگزار شــود .بازار مد بسیار پویاست و افراد باید برای طرحهایی که
به بازار میدهند ،مطابق با ارزشها فکر و عمل کنند .اگر فضای این
گفتوگوها فراهم شود ،رفتار سازمانهای تولیدکننده و توزیعکننده
نیز منطقیتر خواهد بود.
اگر میخواهیم نظام خودمان را داشــته باشــیم ،باید ارزشهای
خودمان را در این نظام بازتعریف کنیم و چارچوب قرار دهیم .همین
طراحهایی که االن ایــن کار را انجام میدهند ،در این صورت دیگر
مجبور نیســتد که از نظام غربی تبعیت کنند .اگر این چارچوبها و
ارزشها تعریفشــده و منعطف باشد ،هم ماهیت فقه اسالمی نشان
میدهد و هم سنت ایرانی اجازه آن را میدهد که طراحیهای لباس
متنوعی داشته باشیم.
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57.8
میلیوننفر
شاغالن در صنعت
مد جهان

سازماندهی
در مد و طراحی
غرب وجود دارد
که در نهایت چند
نوع از لباسهای
طراحیشده به
بازار میآید و
سازمان و تشکیالت
است که پوشش
مردم را شکل
میدهد .وقتی از
مردم پرسیده
میشود که چرا به
این نوع پوشش
عالقهمندشدید؟
همهمیگویند
که این مدل خیلی
«جالب» است
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گزارشگــر
گزارش تحقیقی آیندهنگر از نفوذگرانی معمولی که دنیای بازاریابی را متحول کردهاند

عصر نفوذگران اینستاگرامی
ریحانه یاسینی
خبرنگار

چرابایداینگزارشراخواند:

حتما افراد زیادی
را دیدهاید که در
اینستاگرام ،تصاویر
سادهای از زندگی
روزمره خود مثل
آشپزی کردن یا
کودکانشان را به
اشتراک میگذراند و
هواداران زیادی دارند.
اما آیا میدانید آنها
میتوانند به ازای هر
پست ،حتی تا10
هزار دالر درآمد داشته
باشند؟ این گزارش
شما را با بازار نفوذگران
اینستاگرامیآشنا
میکند

خانههای یکدست مربعشکل کنار هم قرار گرفتهاند و در تمام آنها
پسرکی سهساله جا خوش کرده است .هر خانه برشی از یک لحظه ساده
زندگی است ،در یک جا ماشینهای بازی روی حاشیه گلدار فرش اتوبانی
ســاختهاند و گاهی نیز پسر کوچک با موهای حنایی ،وسط نقش دایره
فرش نشسته و ماشینهایش را شبیه به یک میدان دور خود چیده است.
در بعضی خانههای مربعشکل نیز زندگی با حرکت همراه است و ویدئویی
از پسربچه پست شده است ،در یکی از آنها ،او با شیطنت سهسالگی ،روی
فرشهای لولهشدهای که کنار خانه قرار گرفتهاند ،سرسرهبازی میکند.
در صفحه اینستاگرامی مادری که حدود  ۷۰هزار نفر فالوئر یا دنبالکننده
دارد ،هزار عکس پســت شــده اســت .او تنها عکسهای ســادهای از
لحظههای زندگی پسرش را منتشر میکند و در قبال چند دههزار فالوئر،
خودش تنها  ۱۸۲نفر را دنبال میکند .پسرک موحنایی ،لحظههای ساده
زندگیاش و مادری خوشذوق ،به یک سلبریتی کوچک ایرانی تبدیل
شدهاند که هرروز نیز به تعداد هوادارانشان اضافه میشود .پای عکسهای
متنوعی که از فرشهای منزل آنها در اینستاگرام قرار گرفته ،هشتگ -
قالیـ تکانی ـ یلدا نیز نوشته شده است .این هشتگ برای یک قالیشویی

ساخته شده و مادر جوان ،فالوئرهایش را به سپردن فرشهایشان به این
شرکت با استداللهای مختلف ،تشویق کرده است .همهچیز مادرانه و به
سیاق زنانی به چشم میآید که تجربههای خانهداریشان را با هم شریک
میشــوند اما بعضی از شــرح عکسها ،قص ه را متفاوت میکند« :چند
وقت پیش فرشــامونو دادیم این قالیشویی ،از اونجایی که از مشتریای
قدیمیشون هستیم و بدون اغراق همیشه از کارشون راضی بودیم ،اونا
هم در جریان پیجم و اینکه اغلب اینجا خانومها هستن بودن ،خانومهایی
که خیلیهاشون مثل من از آذرماه اقدام به شستوشو و نظافت میکنن.
برا همین پیشنهاد دادن که اگر قصد شستن فرشاتون رو دارین ،حتما در
کمپین قالیتکونی یلدا شرکت کنین و وقتی با این شماره تماس گرفتین
اسمی از من بیارین که از طریق پیجم متوجه این تخفیف شدین و کد
تخفیف  ۱۲۰رو اعالم کنین .اینطوری هم از  ۱۰درصد تخفیف استفاده
میکنین و هم تو قرعهکشی جوایزشون که واقعا هیجانانگیزه شرکت
داده میشــین ».فضای این پیج اینستاگرامی ،یک دورهمی زنانه است
و زنها با همین صمیمیت با هم صحبت میکنند و متوجه هیچ تبلیغ
خاصی هم نمیشوند.

پول را «فالو» کنید

میانگین درآمد برای پستهای نفوذگران در شبکههای اجتماعی مختلف

تعداد دنبال کنندهها(فالوئرها)
۵.۰۰۰

		۶.۲۵۰

۱۲.۵۰۰

 ۱۰۰تا  ۵۰۰هزار

۱۰.۰۰۰

		۱۲.۵۰۰

۲۵.۰۰۰

 ۵۰۰هزار تا  ۱میلیون

۵۰.۰۰۰

یک صفحه با
تعداد دنبالکننده
 ۸۰۰هزار نفری،
میتواند در هر
هفته درآمدی بین
 ۷تا ۱۰میلیون
کسبکند

۱۲۵.۰۰۰

۶۲.۵۰۰

 ۱تا  ۳میلیون

۷۵۰۰۰

۹۳.۷۵۰

۱۸۷.۵۰۰

 ۳تا  ۷میلیون

۱۵۰.۰۰۰

۱۸۷.۵۰۰

۳۰۰.۰۰۰

باالتر از  ۷میلیون

۲۰۰۰

۳.۷۵۰

۵.۰۰۰

 ۱۰۰تا  ۵۰۰هزار

۴۰۰۰

۷.۵۰۰

۱۰.۰۰۰

 ۵۰۰هزار تا  ۱میلیون

۲۰.۰۰۰
۳۰.۰۰۰
۶۰.۰۰۰

۵۰.۰۰۰

۳۷.۵۰۰
۵۶.۲۵۰
۱۱۲.۵۰۰

۷۵.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰

 ۱تا  ۳میلیون
 ۳تا  ۷میلیون
باالتر از  ۷میلیون
منبع :اکونومیست
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یکی از شناختهشدهترین نفوذگران اینستاگرامی سال
گذشته با شرکت لورئال قراردادی بسته است که
یک میلیون دالر ارزش دارد.

 ۵۰هزار نفر دقت کرد؛ فضایی جدید ،ادبیاتی جدید و با محوریت افرادی
جدید شکل گرفته که اســمی خاص نیز روی آن گذاشته شده است:
«نفوذگراناینستاگرامی».

اما کمی آنطرفتر ،در صفحه اینستاگرام شخصی دیگر نیز قصهای
مشــابه در جریان است .آذر ماهیصفت ،یکی از معروفترین آشپزهای
اینستاگرام اســت و صفحه او حدود  ۱۵۵هزار فالوئر دارد .در خانههای
مربعشکل این صفحه ،بهجز عکسهای هوسانگیز از غذاهای متنوع که
با نهایت سلیقه ایرانی تزئین و چیده شدهاند ،چیز دیگری وجود ندارد.
ویدئوها نیز مربوط به آموزش آشپزی است و بعضی عکسها نیز از شروع
همکاریهای این آشپز زبردست با رستورانهای معروف و گران روایت
میکند .در اطالعات این صفحه ،پایین اسم و عکس زنی خندان نوشته
شــده است« :تبلیغ داریم ».این ســلبریتی اینستاگرامی هم که اغلب
هوادارانش زنان خانهدار هســتند ،به کمپین قالیتکونی یلدا پیوسته و
در شــرح عکسی که نمایی از منزلش را نشــان میدهد ،نوشته است:
«چند وقت پیش یه پســت با طرح ســؤال از طرف شرکت قالیشویی
گذاشــته بودم ،بعد از یک هفته برای پیگیری جایزهای که قولشو داده
بودن باهاشون تماس گرفتم که گفتن راستش به دلیل استقبال خوب
از پست شما ،تصمیم گرفتیم یک کمپین قالیشویی شب یلدا توسط
شــما و چندین صفحه دیگه برگزار کنیم .گفتم این کار چه نتیجهای
برای فالوئرهای ما داره؟ اونها هم کد تخفیف برای شستوشو و شرکت
در قرعهکشــی دادن ».در انتهای این عکس نیز او با همین زبان ساده و
صمیمانه ،با فالوئرهایش از تفاوتهای این قالیشویی با سایر شرکتها،
صحبت کرده است .به همین ترتیب ،با ارتباط سادهای بین چند صفحه
اینستاگرامی که مخاطبان زیادی دارد و با لحنی بیتکلف و دور از تبلیغات
مرسوم ،فضای جدیدی شکل گرفته است .کافی است اینستاگرام با دقت
باال و پایین شود و به تشابه بین پستهای افرادی با فالوئرهای بیشتر از

JJدر بازار «نفوذگران اینستاگرامی» چه میگذرد؟
شبکه اجتماعی اینستاگرام که از سال  2010وارد بازار شد ،فیسبوک
آن را در سال  2012به قیمتی حدود  750میلیون دالر خرید و بعد از
آن ،این شبکه اجتماعی با توجه به آسان بودن اشتراکگذاری تصاویر به
صورت نمایی رشــد کرد .کاربران اینستاگرام به طور متوسط روزانه ۹۵
میلیون عکس و ویدئو به اشتراک میگذارند و حدود  ۸۰درصد از آنها در
خارج کشور امریکا حضور دارند.
در این فضا ،دیگر نیازی به هنرمند یا ورزشــکار بودن برای معروف
شدن نیست ،هرکسی که بتواند زندگی ساده و روزمرهاش را بهزیبایی به
تصویر بکشد و به نحوی کمی متفاوت روایت کند ،بهسرعت میتواند به
یک ستاره تبدیل شود .رسانههای بینالمللی چند وقتی است که به این
مسئله توجه زیادی دارند ،اکونومیست ،فوربز ،بلومبرگ ،نیویورک تایمز
و ...به طور متناوب به آن میپردازند و با عبارت« «�Instagram Influ
 »encersاز سلبریتیهای مجازی صحبت میکنند .البته این نفوذگری
تنها شامل افراد عادی نمیشود.
اکونومیست در گزارشی در این زمینه مینویسد« :کریستیانو رونالدو
عکسی از خود در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد که ساعت
فانتزی  TAG Heuerروی مچ خود بســته بــود .او از این کمپانی به
خاطر -هدیه مهربانانه -تشکر کرده بود .رونالدو با این پست و هشتگی

گسترششبکههای
اجتماعی طی دو
دهه گذشته ،تنها
راه ارتباطی مردم را
متحول نکرده است،
بلکه بدون شک بر
نحوه خرید مردم
نیز اثر گذاشته
است

غول نفوذگر در خرید آنالین

کدام یک از وجوه شبکههای اجتماعی رفتار خرید آنالین شما را تحت تاثیر قرار میدهد؟

٪۲۲

بررسی و خواندن
نوشتهها

٪۲۰

سازگاری با
برندها و

٪۱۶

خرید
مستقیم
محصوالت

خردهفروشان

منبع:گزارش خردهفروشی  ۲۰۱۶از PWC

٪۷۸

از مشتریان خرید آنالین تحت نفوذ
شبکههای اجتماعی هستند

٪۲۵
پیروی از برترین مد روز

بررسی و خواندن
کامنتها

٪۴۵

دریافت
پیشنهادهای
تبلیغاتی

٪۴۴

مشاهده
تبلیغات
تجاری

٪۳۰
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کسب درآمد در
اینستاگرامنیاز
به مهارت باالیی
ندارد و افراد
هنرهای خود
از قبیل آشپزی،
خیاطی،نقاشی
و ...را در آن به
فروش گذاشتهاند.
یک خانم خانهدار
تهرانیمیگوید
که تنها از طریق
آشپزیتوانسته
ماهیانهدومیلیون
تومان درآمد کسب
کند

مربوط به آن ،تبلیغی برای این کمپانی انجام داد».
بر اســاس گزارش اکونومیســت ،این جدیدترین صنعتی است که
بهســرعت در حال رشد است .از ماه ژانویه ،بیش از  200هزار پست در
اینستاگرام با هشتگهای  #ad، #spو یا  #sponsoredبه معنای
تبلیغات و حمایت مالی ،منتشر شده است .تحلیل برندها نشان میدهد
اینها «تاثیرگذاران» شبکههای اجتماعی هستند .استخدام چنین افراد
تاثیرگذاری به کمپانیها اجازه میدهد که به شــبکه گســتردهای از
مشتریان بالقوه دسترسی پیدا کنند .برای مثال ،رونالدو را  240میلیون
نفر در فیسبوک ،اینستاگرام و توئیتر دنبال کردهاند.
شــبکههای اجتماعی بهترین فرصت را برای دسترســی برندها به
نســل جوان فراهم میکند ،در اسنپچت ،اپلیکیشن دیگری برای به
اشتراکگذاری عکس 40 ،درصد از امریکاییهای  18تا  34ساله عضویت
دارند .عالوه بر این ،شــبکههای اجتماعی برای کاربران این احساس را
ایجاد کرده است که آنها میتوانند دسترسی بیسابقهای به زندگی افراد
مشهور و ثروتمند داشته باشند .این مسئله به اسپانسرها امکان میدهد
به طریقی با مخاطبان هدفشــان در ارتباط باشند که از طریق تبلیغات
سنتی امکان ندارد .البته در ایران ،هنوز مشخص کردن پستهای تبلیغی
با این هشتگها ،چندان رواج نیافته است اما باز هم به نحوههای خاص
خود ،در جریان است .کسب درآمد در اینستاگرام نیاز به مهارت باالیی
ندارد و افراد هنرهای خود از قبیل آشپزی ،خیاطی ،نقاشی و ...را در آن
به فروش گذاشتهاند .یک خانم خانهدار تهرانی میگوید که تنها از طریق
آشپزی توانســته ماهیانه دومیلیون تومان درآمد کسب کند« :من کار
خاصی نکردم .فقط از غذاهایی که برای خانوادهام درست میکردم عکس

انداختم و عکس را در اینســتاگرام به اشتراک گذاشتم .وقتی تعاریف
کاربران از غذاها و تقاضای آنان را دیدم ،ترغیب شدم که غذاهای دارای
متقاضی را بیشتر درست کنم و با پیک برای متقاضیان آن بفرستم».
گزارش روزنامه شرق نشان میدهد یک صفحه با تعداد دنبالکننده
 ۸۰۰هــزار نفری ،میتوانــد در هر هفته درآمدی بین  ۷تا  ۱۰میلیون
کســب کند .این جدا از خرید و فروش برخی صفحههای اینستاگرامی
است که گاهی قیمت آن به  ۵۰میلیون تومان نیز میرسد.
اکونومیست درباره کسب درآمد از این طریق مینویسد« :گسترش
شــبکههای اجتماعی طی دو دهه گذشــته ،تنها راه ارتباطی مردم را
متحول نکرده است ،بلکه بدون شک بر نحوه خرید مردم نیز اثر گذاشته
اســت .حاال پیش از هر خرید ،مصرفکنندگان شانس این را دارند که
در میان هزاران عکس در اینســتاگرام بچرخند ،یا در میان توئیتهای
برندهای مختلف در توئیتر جســتوجو کنند و بهترین وســیله مورد
نیازشــان را انتخاب کنند .تقاضای بازاریابان برای فعالیت در این فضا،
سرزمین ســودآوری برای مردمی ایجاد کرده است که دنبالکننده یا
فالوئرهای آنالین زیــادی دارند ».افرادی که بین  3تا  7میلیون فالوئر
دارند ،به طور میانگین میتوانند برای هر پست در یوتیوب 187 ،هزار و
 500دالر به دست آورند .این رقم برای پستها در فیسبوک 93 ،هزار و
 750دالر ،در اینستاگرام و اسنپچت نیز  75هزار دالر است.
رونق این کســبوکارها به اندازهای است که حتی پایگاههایی نیز
برای مدیریت این نوع بازاریابی در جهان راهاندازی شــدهاند و با عنوان
«بازاریابی نفوذگران اینستاگرامی» فعالیت میکنند .در شرح یکی از این
پایگاههای خارجی به اسم «برند جدید» ،نوشته شده است« :برند نیو،

پردرآمدترین ستارههای یوتیوبی در سال 2016

درآمد  12ماهه آنها تا پایان ژوئن 2016
تعداد دنبالکنندهها

درآمد(به میلیون دالر)

701.797.94

0.51

پیودیپی

545.351.01

0.8

رومن اتوود

5.7

لیلی سیگ

0.7

اسموش

0.6

روزانا پانسینو

0.6

تیلر آکلی

5.5

مارکی پیلر

994.062.4

5.5

جرمن جرمندیا

0.5

رت و لینک

329.853.7

0.5

کالین بلینگر

861.313.01
000.574.22
842.104.7
699.680.8
678.035.51

منبع :فوربز
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تحقیقات نشان میدهد بین فعالیت این افراد با خرید مردم،
رابطه مستقیمی وجود دارد 78 .درصد از مصرفکنندگان
برای خرید ،تحت نفوذ شبکههای اجتماعی هستند.

برندها را به نفوذگران اینستاگرامی متصل میکند .پلتفرمی را تهیه
کردهایم که به بازاریابان ابزاری برای کشف نفوذگران و کارکردن با آنها
یدهد».
ارائه م 
JJآدمهای معمولی چطور سلبریتی مجازی میشوند؟
کاظم عقلمند ،یکی از معروفترین سلبریتیهای اینستاگرامی ایرانی
اســت .او با  ۱۲۷هزار دنبالکننده ،داســتانهای بسیار ساده و روزمره
زندگــیاش را روایت میکند و عنوان صفحــهاش «روزمرگیهای یک
آبدارچی» است و همین ،کار ساده او را متفاوت کرده است .عقلمند در
مصاحبههای مطبوعاتی زیادی حاضر شده و در یکی از آنها گفته است:
«فکرش را بکنید با  ۲۴سال سن باید زمین تی میکشیدم .دستشویی
تمیز میکردم .سطل خالی میکردم .سادهترین کار بردن چایی بود .یکی
دو هفته اول د ِر دستشویی را میبستم و مینشستم و شروع میکردم
هایهای گریه کردن .حتی زمانی که از این حس و حالم نوشتم خیلی
استقبال شد و بیش از هزار نفر آن را به اشتراک گذاشتند .دوران سختم
همان یکی ،دو هفته بود که دائما کارم شده بود گریه کردن .بعد به خودم
آمدم و گفتم شغل من این است .سواد که ندارم کار بهتری داشته باشم.
آشنا هم ندارم .پس یا باید به زمین و زمان غر بزنم یا باید کار بهتر پیدا
کنم که نمیتوانم یا باید با عشــق کارم را ادامه دهم .از آن زمان که به
خودم آمدم واقعا زندگیام فرق کرد ».او همین مسائل ساده را در صفحه
اینستاگرامش روایت میکند و به همین دلیل ،طرفداران بسیار زیادی
نیز پیدا کرده است.
عقلمند خواهــر بزرگترش را بر اثر ســرطان از دســت میدهد و
آشــفتگیهای روحی ،او را به دنیای مجازی و وبالگنویســی میکشاند:
«متنهای طنز و داســتانی مینوشتم و خواننده زیادی پیدا کرده بودم به
طــوری که دیگر روزی تا  ۱۵۰کامنــت هم دریافت میکردم .یک روز به
خودم آمدم دیدم تمام ســاعتهایم را صرف وبالگ میکنم .میخواستم
دیگر وبالگم را ببندم اما دوســتانم در دنیای مجازی نگذاشتند و گفتند
وبالگ دیگری برایم میســازند تا دیگر آنجا بنویسم .اینبار اسم وبالگم را
گذاشتم  -این منم بیتو .-صفحهام را هم صلواتی کردم .یعنی هر پستی
میگذاشتم میگفتم صلواتی است و هرکس میخواهد آن را بردارد برای
خواهرم یک فاتحه بخواند و یک صلوات بفرســتد ».او کمکم با فیسبوک
و اینستاگرام نیز آشنا میشود و شهرتش به لطف روایت تصاویر به جایی
میرسد که تبلیغات زیادی نیز دریافت میکند .شیوه تبلیغات او ،زیرپوستی
و پنهان نیســت .هرازگاهی در حوزههای مختلف پســتهای تبلیغاتی
میگذارد و در صفحهاش دراینباره گفته اســت« :پولی که برای تبلیغات
میگیرم ،همه را به خیریه میدهم ».او چنان ساده و صمیمی با مخاطبانش
ارتباط گرفته که این صحبتش نیز جای تردیدی باقی نمیگذارد.
سلبریتی دیگر ،دختری قمی اســت که ویدئوهایی طنز با تیپ زنی
در نهایت تنگخلقی و بددهنی اما شــیرین و دوستداشــتنی منتشــر
میکنــد و در آن ،عادات و اخالق منفی را با نام «امپراطور کوزکو» به نقد
میکشــاند .کانال تلگرام او حدود  ۹۰هزار نفر دنبالکننده دارد و بازدید
برخی ویدئوهایش به میلیونبار هم میرســد .او در شرح کانالش نوشته
است« :تبلیغات خیریههای رایگان است ».آنطور که او روایت میکند ،حاال
درآمد خوبی از آگهیهایی که از شرکتهای خصوصی تهرانی و قمی منتشر
میکند ،کسب کرده است .او در مصاحبه با عصر خبر میگوید« :راستش از
این کانال دنبال درآمدزایی نبودم .ولی یکی پیشنهادی داد و من خواستم
قیمت باالیی بگویم که بیخیال شود ،اما بیخیال نشد .کارهای تبلیغاتی
از همانجا شروع شد .راستش هنوز هم دنبال درآمد نیستم .هرکس کاری

موثرترین نفوذگران اینستاگرامی جهان
به روایت فوربز

 -۱مانی خوشبین با  630هزار

فالوئر

او یک ایرانی است و در سن  ۱۴سالگی ،با خانوادهاش به کالیفرنیا مهاجرت
کرد ه است .آنها در ابتدا در شرایط سختی زندگی میکردند اما پس از
آنکه پدرش کاری پیدا کرده ،توانستهاند یک خانه دو خوابه اجاره کنند.
همین مسئله که خانوادهاش دوباره به آن شرایط سخت برنگردند ،به او
انگیزه داده است تا در تجارت و معاملهگری ،موفق شود .او حاال یک کارآفرین
و ثروتمند موفق است و شرکت خوشبین ،یعنی یک غول را در حوزه امالک و
مستغالت تاسیس کرده است .او به اینستاگرام آمده است تا با استفاده از فنون سخنوری و
نویسندگی انگیزشی ،به نسل جوان بگوید«:باور داشته باشید که میتوانید به رویای امریکایی
دست پیدا کنید».

 -۲دیوید لی با  ۱۸۰هزار

فالوئر

این نفوذگر با اشتیاقش به اتومبیلها و به خصوص فراریهایش شناخته
میشود .او به اینکه مالک  ۱۸فراری است ،افتخار میکند و قصد داشته
مجموعهاش را تا آخر ســال  ،۲۰۱۶به  ۳۰فراری برســاند .دیوید مالک
جواهراتی لی است و دین و ازدواج را عامل موفقیت خودش میداند.

 -۳جیسن استون با  ۱.۶میلیون

فالوئر

او یک بازاریاب اینترنتی موفق است و به خاطر تصویرها و فیلمهای کوتاه
الهامبخش و انگیزهبخش به مردم ،معروف شده است .او کسبوکارش را
با فروش قطعات خودرو در  eBayآغاز کرده اســت .زمانی که حســاب
اینستاگرامش  ۱۰هزار فالوئر داشت ،خانهاش به خاطر انتشار تصاویر سبک
زندگی الکچریاش در شــبکههای اجتماعی مورد سرقت قرار گرفت و به
همین دلیل اینستاگرامش را بست .اما او پس از چند هفته دوباره تصمیم گرفت
به فضای کارآفرینی ،ادامه دادن مسیر موفقیت و اشتراک آن با مردم برگردد.

بخواهد ،خودش پیام میدهد ».نشریه بلومبرگ بیزینیس ویک نیز بهتازگی
گزارشی درباره این افراد با عنوان «اعتراف یک نفوذگر اینستاگرامی» منتشر
کرده اســت .بر اســاس این گزارش ،هزاران نفر و شــاید دهها هزار نفر از
نفوذگران وجود دارند که از این طریق زندگی میکنند .بسیاری از آنها ،پولی
فراتر از یک زندگی ،به دست میآورند .موفقترین آنها ،تنها برای یک پست
اینستاگرامی ۱۰ ،هزار دالر به دست میآورد .بعضی از شناختهشدهترین آنها
مانند کریستین بیزن ،سال گذشته با شرکت لورئال قراردادی بسته است که
یک میلیون دالر ارزش دارد .خردهفروشیهای بزرگ مانند برندهای فشن
و غذا و رســانهها ،از همین نفوذگران استفاده میکنند .تحقیقات نشان
میدهد بین فعالیت این افراد با خرید مردم ،رابطه مستقیمی وجود دارد.
بر اساس گزارش خردهفروشی  2016که توسط شرکت تحقیقاتی PWC
منتشر شده است 78 ،درصد از مصرفکنندگان برای خرید ،تحت نفوذ
شبکههای اجتماعی هستند .این پیمایش ،به صورت جهانی و در میان
نمونه  23هزار نفری از مردم انجام شده است.
یکــی از نفوذگران اینســتاگرامی درباره نحــوه کارش به بلومبرگ
میگوید« :من فقط از هرکاری که در روز انجام میدهم ،در اینستاگرام
عکس میگذارم».

کاربران اینستاگرام
به طور متوسط
روزانه ۹۵میلیون
عکس و ویدئو به
اشتراک میگذارند
و حدود  ۸۰درصد
از آنها در خارج
کشور امریکا
حضور دارند
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گزارشگــر
گزارش آیندهنگر از وضعیت مهاجرت پرندگان به ایران

نادرترین مهاجران؛ از میهمانی تا سالخی
میشــود برخورد کرد نه با فرهنگسازی عاقل میشوند .با آنها باید
قانونی رفتار کرد اما چون ازقضا خودشان مجری قانون هستند ،کار با
قانون هم پیش نمیرود».
طبق آمار رسمی حدود 100هزار شکارچی دارای پروانه و غیرمجاز
در استان مازندران به شــکار پرندگان مهاجر زمستان ميپردازند و
ساالنه  250تا 300هزار بال از این پرندگان را شکار میکنند.

مهسا راسخ
خبرنگار

چرابایداینگزارشراخواند:

«امید» آخرین درنای
بازماندهای است که با
بالهای باشکوهش
بر تاالب فریدونکنار
آرا م گرفته است .از او
حفاظت خاصی به
عمل میآید اما سایر
همنوعانش ،به مسلخ
کشیده میشوند و پولی
در جیب شکارچیان
و غذایی بر سر سفره
میشوند و هیچکس
به نادر بودن آنها،
اهمیتی نمیدهد .در
این گزارش قصههای
تلخ و شیرین ،کنار هم
قرار گرفتهاند
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مردها دور میزی سفید و بزرگ جمع شدهاند و منتظر چیزی هستند.
مردی جدید از راه میرسد و گونی بزرگی را از روی دوشش برمیدارد.
ســر گونی را روی میز میگیرد و با چند فشــار آن را خالی میکند.
بیشتر از ده پرنده از درون آن میغلتند و روی هم میافتند .چشمهای
پرندهها باز است ،بالهایشان سر جایش است و سر آنها هنوز از پرهای
ن عریانشان وصل است ،پرهای روی بدنشان کنده
ریز پوشیده و به بد 
شد ه است و به دردناکترین شکل عریان ،کشته شدهاند .مردی بیاعتنا
به صحنه زننده الشــههای پیش رویش بازارگرمی میکند و صدای
فریادش را هر لحظه بلندتر میکند :چنگــر جفتی ۵۰هزار تومان،
مرغابی جفتی  ،۶۰غاز جفتــی  ،۱۵۰خوتکا جفتی ۴۰هزار تومان...
پرندگانی کــه از آنها نام میبرد ،گونههایی زیبا و نادر هســتند که
برای مهاجرت هر ســال به فریدونکنار میروند و البته خالف رسوم
مهماننوازی شمالیها با آنها رفتار میشود .عکسها و ویدئوهایی که
از بازار فروش پرندههای نادر برای مصرف خوراکی در هفتههای اخیر
منتشر شده ،تنها کام دوستداران محیط زیست را تلخ نکرده است .این
بازار ،نه به صورت زیرزمینی ،بلکه در روز روشن و به شکلی عیان در
بعضی شهرهای شمالی شکل گرفته است.
رضا ســاکی ،یکی از تهیهکنندگان برنامههای رادیوجوان و فعال
محیط زیستی در اینباره مینویسد« :وضعیت تاالبهای فریدونکنار و
نسلکشی پرندگان را شنیده بودم اما ندیده بودم و چیزی را تا نبینی
دقیقا نمیدانی چیست .غمآلود و اندوهبار از فریدونکنار برگشتهام و
نمیدانم از کجا شروع کنم و چه بنویسم .عکسهای زیادی گرفتهام
که البته هنگام عکاسی درگیر شدم اما ارزشش را داشت تا شاید بتوانم
صدای مظلومیت این پرندگان را به گوش شما برسانم .در آنجا َچنگر را
به قیمت چهار قطعه ۵۰هزار تومان میفروشند و از بخت بد ،مشتری
هم زیاد دارند .قبال مکرر و از آدمهای بسیاری از فساد در دستگاههای
فریدونکنار درباره مسئله پرندگان مهاجر شنیدهام .آنچه مشخص است
برخی هستند که چش م را بر روی تخلف میبندند .با آنها البته نه یدی
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JJوضعیت مهاجرت پرندگان به ایران چگونه است؟
البته تمام خبرهای محیطزیســتی و تصاویــری که از پرندگان
مهاجر منتشر شده ،تلخ نبوده است .بسیاری از پرندههای مهاجر نیز
به ایران بازگشتهاند و تصاویر زیبایی از آنها منتشر شده است .براساس
سرشــماریهای ساالنه و زمستانی در ســواحل دریاها و تاالبهای
کشــور هر ســال در حدود 2میلیون پرنده مهاجر به ایران میآیند.
مهاجرت پرندهها ،دستکم تاریخی ۳هزارساله دارد و برای اولین بار در
نوشتههای ارسطو و هومر از آن یاد شده است.
بر اســاس گزارش روزنامه شرق ،سالهای گذشته پیش از اینکه
دریاچه ارومیه ،دریاچه پریشــان و همچنین تاالبهای مهم استان
فــارس و اصفهان مانند مهارلو و پریشــان و گاوخونــی و ...به بالی
خشکسالی و کمآبی مبتال شوند ،این مناطق بخش مهمی از پناهگاه
و زیستگاه پرندگان مهاجری بود که همهساله در زمستان و تابستان
به ایران میآمدند .بااینحال ،حاال مدتی اســت بخش زیادی از این
تاالبها و دریاچهها یا به صورت کامل یا بخش وسیعی از آنها خشک
شدهاند .همین مسئله باعث شده است پرندگان مهاجر مسیر کوچ خود
از ایران را تغییر دهند و رهسپار نقاطی دیگر شوند.
براســاس آمارهای ســازمان حفاظت محیط زیست  ٥٣٥گونه
پرندهای که در ایران دیده میشوند ،حدود یکسوم از پرندههای کل
دنیا را شــامل میشوند ،بخش بزرگی از پرندگانی که در ایران وجود
دارند مهاجر هســتند ،این پرندگان به چند گروه تقسیم میشوند؛
گروهی که بومی ایران محســوب میشــوند و همینجــا زاد و ولد
میکنند ،گروه دیگر پرندگان مهاجر زمســتانه هستند و گروه دیگر
را پرندگانی تشکیل میدهند که بهار و تابستان به این سرزمین سفر
میکنند .البته گروه دیگری نیز هستند که پرندگان مهاجر عبوری
هستند و تنها حدود چند هفته میهمان تاالبهای کشور میشوند.
عمــده پرندگان مهاجر کشــور گروهی هســتند کــه پاییز و
زمســتانگذران هستند و از ســیبری غربی و اروپای غربی به ایران
مهاجرت میکنند و بیشتر در استانهای شمالی کشور دیده میشوند.
حــدود  ٦٥درصــد از پرندگان مهاجر را قو ،غــاز ،اردک ،آبچلیک و
کاکاییها تشــکیل میدهند .پرندههایی مانند طاووسک ،فالمینگو،
اردک سرسبز ،اردک سرسفید و زاغ بور در همه فصول در کشورمان
دیده میشــوند ،اما گونههایی نظیر خوتکا ،قوی گنگ ،غاز و پلیکان
خاکستری زمستانها در ایران دیده میشوند .خوتکای نادر ،یکی از
همان پرندههایی است که در فریدونکنار سالخی میشود و با قیمتی

تماشای پرندگان مهاجر یکی از محبوبترین فعالیتهای تفریحی در صنعت اکوتوریسم جهانی است .مشاهده پرندگان در بخش
اکوتوریسم ،یک صنعت میلیارددالری ،سریعترین رشد را داشته است .همچنین تولیدات تجهیزات مخصوص تماشای پرندگان مانند
دوربینهای دوچشمی ،صنعتی چندمیلیون دالری را شکل داده است.

ی دیگری هم مانند ســلیم طوقی
نازل به فروش میرســد .گونهها 
کوچک ،حواصیل ارغوانی و زرد و گالریول بالسرخ در بهار و تابستان
قابل رؤیت هســتند افزون بر ایــن ،پرندهای مانند آبچلیک نیز جزو
گونههای مهاجر عبوری به حساب میآید.
مهاجرت پرندگان نه تنهــا در ایران ،بلکه در کل دنیا به اندازهای
مهم است که نهم و دهم ماه می هر سال ،روز جهانی پرندگان مهاجر
نامگذاری شــده است .با همین عنوان ،پایگاهی اینترنتی وجود دارد
که به صورت مدنی برای حفاظت از پرندگان مهاجر فعالیت میکند.
وبسایت روز جهانی پرندگان مهاجر مینویسد« :اقتصاد ما از جهات
بســیاری به پرندگان مهاجر وابسته است .فراتر از رابطه تاریخی ما با
پرندگان مهاجر ،بهتازگی کشف شده است که اقتصاد ما چه در سطح
محلی و چه در سطح جهانی ،به پرندگان مهاجر بستگی دارد .رابطه
پرندگان مهاجر با کشاورزی پیچیده است ،اما واضح است که پرندگان
خدمات اقتصادی خوبی به کشــاورزان میدهند .همچنین بسیاری
از گروهها و فرهنگها از نظر اقتصادی برای زندگیشــان به پرندگان
مهاجر تکیه دارند ،بهخصوص از طریق استخدام در صنعت اکوتوریسم
رو به رشد جهانی».
بر اساس این گزارش ،تماشای پرندگان مهاجر یکی از محبوبترین
فعالیتهای تفریحی در صنعت اکوتوریســم جهانی است .مشاهده
پرندگان در بخش اکوتوریسم ،یک صنعت میلیارددالری ،سریعترین
رشد را داشته است .همچنین تولیدات تجهیزات مخصوص تماشای
پرندگان مانند دوربینهای دوچشمی ،صنعتی چندمیلیون دالری را
شکل داده است .درآمد گردشگری پرندهنگر بسیار بیشتر از شکار است
و کشورهای اروپایی به این واقعیت پی بردهاند و به همین دلیل تمام
تالش خود را برای گسترش این صنعت به کار گرفتهاند.
JJدر بازار شکار و مصرف پرندگان مهاجر چه خبر است؟
تاالب فریدونکنار به عنوان بیست و دومین تاالب در کنوانسیون
رامسر به ثبت رسیده با وسعت  5400هکتار در جنوب شرقی شهر
قرار گرفته است .مجموعه متنوع گیاهان و جانوران آبزی ،این تاالب را
به یکی از غنیترین اکوسیستمهای تاالبی شمال کشور تبدیل کرده
و گونههای زیادی از پرندگان از جمله درنای ســیبری زمستانها را
در این تاالب میگذرانند و اول بهار به خانه ییالقیشــان در شمال
روسیه پر میکشند .بر اساس گزارش میزان ،بخشهای زیادی از این
تاالب مالکان خصوصی دارد ،شکارچیها برای شکار بیشتر ،آب تاالب
را تخلیه میکنند یا در آن گازوئیل میریزند تا پرندهها بیشتر پرواز
کنند و در دامهای هوایی گرفتار شوند یا در دامگاه دانه میپاشند تا
پرندههای خسته و گرسنه را به سوی دامها بکشانند.
بازار پرندهفروشان شهر نیز در این فصل بسیار گرم است .پرندگانی
که بسیاری از آنها در فهرســت گونههای حمایتشده و در معرض
خطر انقراض قرار دارند ،از جمله درنای سیبری ،قوی فریادکش ،قوی
گنگ و قوی کوچک ،عروس غاز ،غاز پیشانیسفید کوچک ،غاز پازرد،
اردک مرمری ،اردک بلوطی ،اردک سرسفید ،بوتیمار بزرگ ،آنقوت،
طاووسک ،پلیکان خاکستری ،تنجه ،اکراس ،خوتکا ابروسفید ،خروس
کولی دمســفید و پاشلک بزرگ و انواع پرندگان شکاری و جغدهای
زنده و مرده بهراحتی در بازار دست به دست میشوند.
باندهای مافیایی شکار غیرمجاز و قاچاق ،که عموماً از اشرار هستند،
آنچنان در این شــهر قدرت گرفتهاند که مهار آنها از سوی سازمان
محیط زیســت بهتنهایی غیرممکن به نظر میرسد .نیروهای یگان

محیط زیست استان به دلیل احتمال بروز درگیری خونین و مسلحانه
ی حاشیه دامگاه کردهاند.
هربار تنها اقدام به جمعآوری تورها 
البته گفته میشود اغلب شکارچيان استان مازندران را شاليکاراني
تشکيل ميدهند که در نيمه دوم سال بيکار هستند و از زمينهايي
که پرندگان براي استراحت به آنجا پناه ميبرند ،به عنوان محل شکار
استفاده ميکنند و از اين طريق در نيمه دوم سال امرار معاش ميکنند.
وسعت شکار غیرقانونی پرندگان به حدی است که میتوان از عبارت
«نسلکشی» برای آن استفاده کرد .برخی آمارها نشان میدهد ساالنه
بیش از یکمیلیون پرنده مهاجر در فریدونکنار قتلعام میشوند.
علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت صید و شکار سازمان حفاظت
محیط زیست در اینباره میگوید« :هرساله بیش از یکمیلیون پرنده
مهاجر در فریدونکنار قتلعام میشــوند که این امر به دلیل استفاده
از روشهای ســنتی و پرخطر شکار در این منطقه است که قدمتی
 500ساله دارد .شــکار این پرندگان برای تأمین معیشت مردم این
منطقه بوده و شاید از نظر برخی ضرورتی نداشته باشد .با روشهای
پرخطر سنتی که از ســوی شــکارچیان منطقه فریدونکنار انجام
میشود پرندهای در امان نخواهد بود و پرندگان زیادی بیجهت صید
میشــوند ».او ادامه میدهد« :بنابراین با صدور مجوز شکار پرندگان
مهاجر و تعیین دستورالعمل و نحوه شکار و صید ،مردم را نسبت به
ممنوع بودن روشهای پرخطر صید آگاه ساخته و روشهای کمخطر
را جایگزین کردهایم .مجوز شکار صادرشده برای پرندگان مهاجر به
مدت دو ماه است ».طبق آمار رسمی حدود  100هزار شکارچی دارای
پروانه و غیرمجاز در استان مازندران به شکار پرندگان مهاجر زمستان
ميپردازند و ســاالنه  250تا 300هزار بال از این پرندگان را شــکار
یکنند.
م 
رضا ســاکی ،تهیهکننده برنامه پینوشــت رادیوجــوان و فعال
محیطزیســتی که از نزدیک با این شــکارچیان دیدار داشته است،
مینویسد« :شــغل اکثر مردم فریدونکنار کشاورزی است .شش ماه
دوم سال تقریبا کشاورزی تعطیل است و درآمد اصلیشان همین کار
است .با چند نفر از شکارچیها که صحبت کردم ،میگفتند درآمد این
کار نباشد زندگیمان مختل میشود .گفتم از سازمان محیط زیست
نمیترسید؟ گفتند :نه ،اصال محیطزیست کاری با ما ندارد! خودم هم
دیدم که در مکانهای بســیاری دام نصب شده بود .در کل آسمان
شــالیزارهای فریدونکنار تور نصب بود و آنقدر تور هست که حتی
پرندگانی مثل شاهینهای کمیاب هم در تور گیر میکنند و میمیرند.
به نظر من کال دولت نمیخواهد برای فریدونکنار کاری بکند ،چون
حوصله درگیری و دردسر ندارد .محیط زیست منطقه هم به صورت
نمادین افرادی را که با اسلحه شکار میکنند ،دستگیر میکند و من
نشنیدم کسی را دستگیر کنند که دام هوایی گذاشته باشد».
البته این وضعیت تنها مربوط به شــمال کشور نیست .در جنوب
کشــور نیز پرندگان کمیاب و مهاجر ،شــکار میشــوند .بر اساس
صحبتهای حسن آقاشیرمحمدی ،فرمانده یگان حفاظت از محیط
زیســت خوزستان ،شکارچیان این استان از اقشار مختلف هستند و
برخی با اسلحه شکار میکنند .عدهای هم به وسیله تور در مکانهای
خاص به نام مخفیه بخشــی از آب را تلهگــذاری میکنند و در آن
مناطق برای پرندگان دانه میریزند و به اصطالح آنها را با آن منطقه
آدابته میکنند ،سپس زمانی که تجمعشان زیاد شد با تور آنها را صید
میکنند ،سرشــان را میبرند و به بازار عرضه میکنند .یکی دیگر از
روشهای صید دانههای سمی است به این شکل که دانهها را مسموم
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هزار تومان
هزینه یک جفت
پرندهکمیابچنگر

اغلبشکارچيان
استان مازندران
را شاليکاراني
تشکيلميدهند
که در نيمه دوم
سالبيکارهستند
و از زمينهايي
که پرندگان براي
استراحت به آنجا
پناه ميبرند ،به
عنوان محل شکار
استفادهميکنند
و از اين طريق در
نيمه دوم سال امرار
معاشميکنند

۲

میلیون
پرنده مهاجر
هر سال به ایران
میآیند
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گزارشگــر

1

میلیون
پرنده مهاجر
ساالنه در
فریدونکنارقتلعام
میشود

در زمستان
سال  ۱۳۸۷دو
درنای سیبری
باقیمانده که یکی
از آنها «امید» و
دیگری یک درنای
ماده بود ،دوباره
بهفریدونکنار
مهاجرت کردند
اما در آن سال نیز
درنای سیبری ماده
بهدلیلنامعلومی
از بین رفت و ناپدید
شد؛ حاال تنها
درنای باقیمانده
در ایران ،امید
نامگذاری شده
است
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میکنند و زمانی که پرندگان دانهها را خوردند و مسموم شدند آنها
را صید میکنند.
آقاشیرمحمدی درباره برخورد با بازارهای فروش پرندگان میگوید:
«در این بازاها معموال از خانمهای مسن به عنوان سپر انسانی استفاده
میکنند .اغلب در بازارها خانمهای مســن و میانســال فروشنده
پرندگان هستند که برخورد با آنها بسیار سخت است ،زیرا وجه بدی
دارد و بازتاب اجتماعی بدی بر جای میگذارد به این شکل که گاهی
اطرافیانشان در زمان برخورد ما با آنها فیلم میگیرند و فیلم را پخش
میکنند ،اما سال گذشــته توانستیم چند نفر را در مسیر به بازار با
همراهانشان دســتگیر کنیم .امسال از همکاران خانم برای حل این
مســئله کمک میگیریم .اصل برنامهما این اســت که از مبدأ جلو
تخلف را بگیریم و اگر آنجا از دست ما دررفتند ،در مسیرها جلو آنها را
میگیریم و درنهایت در بازار نیز نیروهایی داریم که به ما اطالع دهند.
اکنون به اکثر بازارها و پرندهفروشیها ورود کردهایم و امسال فروش
صید غیرمجاز بسیار کمتر شده است».
JJامید؛ عزیزترین میهمان فریدونکنار
با شکوهی سفید ،بالهایی پهن دارد که شاهپرهای آن مشکی است
و منقار باریک و درازی با تلفیق رنگهای نارنجی و قهوهای سوخته
روی صورت او جا خوش کرده است .این ویژگیها ،متعلق به یکی از
نادرترین پرندههای جهان است که تکوتنها ،در اواخر آبانماه بعد از
پرواز به مسافتی اندازه سیبری -ایران ،در تاالب فریدونکنار فرود آمد.
امید برای نهمین ســال به ایران آمده اســت .اهمیت این پرنده
به اندازهای است که ده ســال پیش در ایران ،یکمیلیون دالر برای
حفاظت از آن اختصاص یافــت .خبرگزاری مهر در خبری به تاریخ
ششــم دیماه  ۱۳۸۵نوشته اســت« :از  4قطعه درنای سیبری که
از چند سال گذشــته برای زمستانگذرانی به تاالب فردونکنار کوچ
میکردند تاکنون  2قطعه درنا در این منطقه در حال زمستانگذرانی
هستند .علیمحمد دعاگو ،رئيس اداره حفاظت از محیط زیست آمل
میگوید :ســازمان های جهانی حفاظت از درنای ســیبری در قالب
برنامهای 6ساله از ســال  83در تاالب بینالمللی فریدونکنار طرح
حفاظت از درنای ســیبری را آغاز کردند و حاال به منظور حفاظت از
گونه باارزش درنای سیبری در تاالب بینالمللی فریدونکنار یکمیلیون
دالر اختصاص یافت».
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این پرنده ظاهر خاصی دارد کــه آن را از دیگر پرندگان متمایز
میکند .درنای سیبری پرندهای بزرگ با قدی نزدیک به یکونیم متر و
فاصله دو بال بیش از  ۲متر و بدنی یکدست سفید است که پاهای بلند
سرخرنگ دارد و منقار بلند سیاهی روی صورت قرمزرنگش نشسته
اســت .درنای سیبری به طور تاریخی به سه جمعیت اصلی شرقی،
غربی و مرکزی تقسیم میشود که جمعیت مرکزی آن منقرض شده
و جمعیت غربی نیز به احتمال بسیار قوی منقرض خواهد شد چرا که
از میان آنها فقط یک پرنده باقی مانده و افزودن پرندههای جمعیت
شرقی به آن نتیجه نداد ه است .جمعیت شرقی که در واقع تنها گروه
موجود از درنای سیبری است ،تابستانها در شرق سیبری زادآوری
میکند و برای زمســتانگذرانی به شرق چین میآید .از اعضای این
گروه بیش از ۳هزار درنا باقیمانده که زیستگاه زمستانی تقریباً تمام
آنها در دریاچه پویانگ و اطراف آن است.
اما جمعیت غربی و مرکزی تابستانها را در سواحل رود اوب واقع
در غرب سیبری و یاقوتستان میگذراندند و سپس گروه مرکزی برای
گذران زمستان به هند و گروه غربی به شمال ایران میآمدند .مسیر
مهاجرت این یک پرنده از فریدونکنار به سوی سواحل غربی دریای
خزر ادامه پیدا میکند و پس از گذشــتن از استان گیالن ،جمهوری
آذربایجان ،داغســتان ،و منطقه آســتراخان روسیه به سوی شمال
قزاقستان میرسد و سپس تا رودخانه اوب در نزدیکی اقیانوس منجمد
شمالی ادامه مییابد.
بر اســاس گزارش روزنامه شرق ٦٠ ،٥٠ ،سال پیش اوایل پاییز
هر ســال صدها درنای ســیبری حدود 4هزار کیلومتر راه را پرواز
میکردند تا زمستان را در تاالبهای فریدونکنار مازندران بگذرانند،
 ٢٥سال پیش تعداد این درناها به  ٣٠عدد رسید و حاال نهمینسال
اســت که از آن تعداد تنها همین یکی به ایران سفر میکند .درناها
از معدود گونههای جانورانی هستند که تمام عمر را به تکهمسری
میگذرانند ،امید هم در همه سالهای پیش از این ،همراه با جفتش
به فریدونکنار میآمد .س ه سال پیش اما جفت او ناپدید و امید تنها
شــد و حاال تکی این ییالق و قشالق را طی میکند .درناها از گونه
پرندگان در معرض انقراض و حفاظتشده هستند ،به همین دلیل
نیز اینگونه در تمامی کشورهای منطقه قانونا در فهرست گونههای
تحت حمایت ( )CITESاست و تمامی کشورها یادداشتتفاهمی
مبنی بر کمک به حفاظت ســایتهای تاالبی محل زندگی درناها
امضا کردهاند .آخرینبار که درناهای سیبری گروهی به ایران آمدند
در زمســتان سال  ۱۳۸۶بود ،در آن ســال سه درنای سیبری وارد
تاالبهای منطقه فریدونکنار شدند ،اما یکی از درناها بر اثر شلیک
گلوله یک شکارچی کشته شد .یک سال بعد در زمستان سال ۱۳۸۷
دو درنای سیبری باقیمانده که یکی از آنها امید و دیگری یک درنای
ماده بود ،دوباره به فریدونکنار مهاجرت کردند اما در آن ســال نیز
درنای سیبری ماده به دلیل نامعلومی از بین رفت و ناپدید شد ،به
این شکل تنها درنای باقیمانده از آن پرندگان ،همین پرندهای است
که حاال امید نامگذاری شده است .مسئوالن محلی محیطزیست
هرگز مرگ درنای ماده بر اثر شــلیک گلوله را تأیید نکردند و اعالم
شد درنای ماده ناپدید شده است.
حاال پرندهای که معلوم نیست چند سال دارد ،در تاالب فریدونکنار
روزهای زمستانیاش را سپری میکند ،در تاالب شهری که به قتلگاه
پرندگان مهاجر معروف شده و البته در مورد امید ،مسئوالن گفتهاند
که تمهیدات خاصی برای صیانت از آن اندیشیدهاند.

شــهر
ساختوسازهای رها شده در غرب پایتخت

شكاف در تابوت آسمان
همهچيز از يك تصميم مشترك شروع شد .مديران شهرداري تهران در سال  ،79بر آن شدند تا اراضي شمال
غرب پايتخت را به قطب گردشگري تهران بدل سازند .پس با يك دستور ،كارگرها ،مهندسان ،پيمانكارها ،لودرها،
غرب در خواب خفته برخاستند .سالها
جرثقيلها ،ماشينهاي سنگين و مصالح ساختماني به رويارويي با شمال ِ
پس از آن تصميم ،برجهاي متعددي در چيتگر ساخته شده اما خيلي از آنها نيز نيمهكاره رها شدهاند .چرا؟

گزارش ميداني از ساختوسازهایی که غرب تهران را میبلعند

شــهر

اسكلتهاي غولپيكر در حاشیه شهر

منظرهای که هر روز
شهروندان با عبور از انتهای
اتوبان همت میبینند

يزدان مرادي
گزارشگر اجتماعی

چرا باید خواند:
خيلي از پروژههاي
ساختماني
غولپيكري كه در
شمال درياچه چيتگر
كليد خوردهاند،
نیمهکاره رها شدهاند.
چرا؟

تازه كلنگ افتتاح پروژه زمين خورده بود و لودرهاي غولپيكر با سروصداي
كركننده ،چنگكهاي خود را به دل خاك فرو ميبردند كه كارگران ،تابلوي
الكترونيكي بزرگي را روي داربستي محكم نصب كردند تا هركسي از كنار آن
عبور میكند ،بداند چقدر زمان تا پايان ساختوساز باقي مانده .چند ماهي
همهچيز خوب پيش رفت و اسكلت بر ج چندينطبقه سر به آسمان كشيد
اما ناگهان همهچيز از كار افتاد .بودجه ته كشيد و صدها كارگر ،يكي پس از
ديگري از كار بيكار شدند .تابلو هم دچار نقص فني عجيبي شد و همانطور
ماند .حاال يك سال پس از توقف پروژه ،اعداد متفاوتي روي آن ويراژ میروند.
يك بار مینويسد «صفر روز تا پايان» ،بار ديگر « 522روز» و بار ديگر «133
روز» .انگار خود تابلو نيز فهميده كه ساختوســاز متوقف شده و از آنهمه
سروصدا تنها اسكلت غولپيكر برجي 32طبقه و جرثقيلهاي بيتحرك باقي
مانده .چشــمان حميد ،نگهبان قرمز است .دستي روي صورتش میكشد و
گردنــش را تا آنجا كه آخرين طبقه بــرج در نگاهش بيفتد ،باال میگيرد و
میگويد« :قبال اينجا 500تا كارگر داشــت ،ايراني و افغاني اما االن يك ساله
كه پروژه خوابيده و بيشتر كارگرا با حقوقاي عقبافتاده رفتن .من خودم سه
سال و نيمه اينجا نگهباني میدم ،دو (ميليون) تومن حقوقمه اما از ارديبهشت
به اينور پولي نگرفتم .براي همين اسكلت كه رفته باال 70-60 ،ميليارد تومن
هزينه شده .حاال خوبه اينجا واسه بانكه و ميگن بودجه ندارن ،تكليف بقيه
پروژهها كه ديگه معلومه».
 JJبرجهایی که نیمهکاره رها شدهاند
سالهاست كه آسمان اتوبان همت به سمت شمال درياچه چيتگر در غرب
تهران در تسخير اسلكت برجهاي چندينطبقه و جرثقيلهاي غولپيكري
است كه مثل سوزن ،دل ابرها را سوراخ كردهاند .آنهايي كه در اين مسير تردد
كرده باشند ،بيترديد ثانيهاي چشم به اين برجهاي نیمهتمام يا ساختهشده
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دوختهاند .پروژههايي عظيم كه تعداد زيادي از آنها ،چند سالي است به دليل
كمبود يا نبود بودجه ،نیمهکاره رها شده و كارگرانشان از كار بيكار شدهاند.
حميد ،نگهبان همان پروژه تجاري عظيم يكي از بانكهاي مشهور كشور
است .جايي كه او نگهبان آن است  7بلوك دارد كه برج  32طبقه بزرگترين
آن اســت .دو جرثقيل در دو طرف آن ،آسمان را ســوراخ كردهاند اما هيچ
تحركي در محوطه ديده نميشود .دورتادور پروژه نردههاي آهني آبي و سفيد
است .تعدادي بشكه روغن سوخته كنار نردهها چيدهاند .دو لودر كوچك در
محوطه پارك اســت .چنگكهايشان عين چنگالهاي عقاب در جان خاك
فرو رفته اما توان باال كشــيدن نداشــتهاند و همانجا خفتهاند .يك تانكر با
فاصله از آنها ،خاموش يك طرف افتاده .دو ،ســه كارگر در محوطه هستند
كه با كاپشنهاي قديمي خودشان را پوشاندهاند .كار نميكنند .صدايي هم
از داخل نميآيد.
شــرايط اين پروژه ،مشابه چندين پروژه ســاختماني ديگر است كه در
شمال درياچه چيتگر كليد خورده اما قفلي را باز نكرده است .حميد با نشان
دادن اسكلت تعدادي از آنها ميگويد« :تو اين سه سال و نيم كه اينجام ،اين
ساختمونا همينجوري مونده تا االن .اصال جلو نرفته و پيشرفتي نداشته .البته
بعضيها دارن كار میكنن اما اونا بيشــتر واسه شركتاي خصوصي هستن،
تعاونيهايخصوصي».
حاجاحمد از ســال  82ساكن اينجاســت .قبال راننده اتوبوس بود و االن
راننده تاكسي .جليقه سفيدي روي پيراهن مشكياش پوشيده .سيخي نازك
در دســت دارد .كاپوت سمند زردرنگش را باال داده و با موتور آن ور میرود.
ميگويد« :باوركردني نيست بگم اينجا در عرض  15 ،10سال اينشكلي شده.
قبال بيابون بود ،االن اينهمه ساختمون ساختن .زمان جنگ ،خودم داشتم
تو يه جاي تهران يه ساختمون سهطبقه میساختم ،همه مسخ رهم میكردن،
میگفتن صدام داره بمب میريزه همهجارو خراب كنه اونوقت تو داري برج

بيشتر پروژههاي اين منطقه يا نیمهکاره رها شدهاند يا ساختوساز در آنها با كندي همراه است .اما راز تحرك آنهايي كه
كارشان با قوت قبل ادامه يافته در شكل تامين بودجهشان نهفته است .نگهبانهاي پروژههاي نیمهتمام میگويند بيشتر اين
ساختمانها تحت نظر تعاونيها و شركتهاي خصوصياند ،به همين دليل بكوب كار میكنند.

میسازي؟ اونموقع اون ساختمون سهطبقه رو میگفتن برج ،االن اينجا كلي
برج ساختن اما چند سالي هست كه خيليهاشون همينجوري ول شده».
نفسي تازه میكند و با دست ،برجهاي آن سوي خيابان را نشان میدهد.
ستونهاي اصلي ساختمانها با قدرت در خاك فرو رفتهاند .آنقدر پهناند
كه اگر آدم دستش را دورشان حلقه كند ،انگشتانش به هم نميرسد .دورتادور
هر پروژهاي حصار آهني آبي و سفيد است .روي زمين ميلگرد ،سنگ ،بلوك
و كيسههاي گچ ريخته و تانكرها و لودرها پارك شدهاند .ماشينها از خيابان
عبور میكنند و روي درختچهها را به خاطر ســرما با پالستيك پوشاندهاند.
درياچه چيتگر از دور معلوم اســت .موج ندارد .چرخ و فلك پارك نزديك به
آن هم در مدار دايرهايشكل میچرخد .حاجاحمد هنوز انگشت اشارهاش به
برجهاي روبهروست .میگويد« :از سه سال پيش همينجوري ول شدن .من
نديدم تكون بخورن .شنيدم قيمت خونهها هم ارزون شده چون كسي پول
نداره .خريدار هم كم شده ».دستش میافتد ،سرش را زير كاپوت میگيرد و
خم میشود روي موتور.
JJکارگرها و حقوق عقبافتاده
اشاره حاجاحمد به پروژهاي تجاري ،اداري در آن سوي خيابان بود .روي
تابلوي آن نوشتهاند 63« :واحد تجاري 112 ،واحد اداري و  6طبقه پاركينگ».
تصويري از آنچه قرار بود ســاخته شود نيز روي تابلو نقش بسته اما آنچه در
واقعيت به ثمر نشســته ،چهره ديگري دارد .ديوار واحدهاي برج 15طبقه را
ساختهاند اما هنوز شكل نهايي به خود نگرفته .صداهايي بيجان و لحظهاي
مثل كوبيدن پتك به زمين از آن طرف حصارهاي آهني میآيد .ميلگردها
روي زمين ريخته شــده و يك تانكر ساخت سيمان نيز در حال حركت به
سمت خيابان است .باد ،پالستيكهاي سفيدي را كه روي بعضي از طبقات
كشيدهاند تكان میدهد و هر از گاهي ،كارگري از پشت ديوارها ديده میشود.
نگهبــان ،اهل قزوين اســت .ســبيل قيريرنگش نميگــذارد صورت
اســتخوانياش توی چشم بزند .لباس مردانه ســفيدش را كرده توی شلوار
پارچهاي مشــكياش .دو دكمه بااليي يقه لباسش را طوري باز گذاشته كه
گردنبند نقرهاياش پيدا شــود .پنجره كانكس نگهبانــي را كنار میزند و
یگويد 50« :تا كارگر دارن تو این پروژه كار میكنن .از جوشــكار بگير تا
م 
بنا .بيشترشون اهل آذربايجان و لرستانن اما افغاني هم خيلي زياده .قيمت
كارو آوردن پايين .االن يه سه ماهي هست كه ساختوساز خوابيده .كمتر كار
پيش میره .سه ماه هم هست كه حقوق نگرفتيم .كارگرا ساعت  8صبح بيدار
میشن ،تا  5غروب ،يه ساعت هم واسه نهار وقت دارن ،روزي  40تومن به باال
میگيرن اما زياد فرقي تو درآمدشون نيست .اونا اينجا تو كانكسا میخوابن.
چند روز پيشــم يه آهن افتاد رو كتف يكيشون ،قرار بود بيمه بياد تعيين
خسارت كنه ،خبري نشد ».پكي به سيگار میزند ،دودش را بيرون میدهد
و بعد «اينجا تا همين االن 15ميليارد تومن هزينه شــده .اما خوابيده .همه
پروژههاي اطراف هم خوابيده ».روي ديوار داخلي پروژه بنر كوچكي زدهاند كه
رويش نوشته شده« :غرور  +بيدقتي = حادثه».
نزديك كانكس محل استراحت كارگرها ،تعدادي لباس روي رشته طنابي
كوتاه باد میخورد؛ شلوارك ،پيراهن ورزشي و ...يك كاله ايمني روي زمين
افتاده .چند بسته ميلگرد ،مقاديري بلوك سيماني ،يك دستگاه بونكر سيمان
و چند كيسه گچ و ماسه روي زمين افتاده .كارگرها در حال استراحتاند .يكي
از آنها به آسمان كه نگاه میكند ،برجي 15طبقه را باالي سر خود میبيند.
كارگر ديگري مثل او روي برج بغلدستي در حال جوشكاري است27 .ساله
است .از خوزستان آمده .چوبي را گذاشته دو طرف يك ستون پهن ،در ارتفاع
باالي 24متري ،رويش نشسته و مشغول جوشكاري است .شلوار كرم سعيد
از سوختگي ،سياه شده .ســتوني كه جوش میدهد ،سه برابر خودش پهنا

دارد .نور تيز و ســفيد جوش را 30ثانيهاي روي نقطهاي ميگيرد و بعد كاله
جوشــكاري را باال میزند ببيند آنطور كه خواسته شده يا نه .اوضاع پروژه
آنها خوب است .حميد میگفت مالك اين ساختمان از جيب خودش خرج
میكند .سعيد میگويد« :ما كه  5ساله واسه اين شركت كار میكنيم اوضاع
خوب بوده ،ماهي دوميليون به باال میگيريم .روزي  8ساعت كار ،االن 6 ،5
ماهي میشه داريم رو اين ساختمون كار میكنيم .همينجا هم میخوابيم».
زير پايش  24متر خالي است .با گيره خودش را به داربست بسته .دو جوشكار
ديگر هم در همين ارتفاع ،در گوشه اسكلت ساختمان مشغول كارند .يكيشان
لباس ســربازي پوشــيده ،ديگري هم طوري چوب را بين ستونها جابهجا
میكند كه انگار زير پايش خالي نيست .صداي موتور دستگاه جوش میآيد.
JJکدام پروژهها فعالند؟
بيشــتر پروژههاي اين منطقه يا نیمهکاره رها شدهاند يا ساختوساز در
آنها با كندي همراه اســت .اما راز تحرك آنهايي كه كارشــان با قوت قبل
ادامه يافته در شــكل تامين بودجهشان نهفته است .نگهبانهاي پروژههاي
نیمهتمام میگويند بيشتر اين ساختمانها تحت نظر تعاونيها و شركتهاي
خصوصياند ،به همين دليل بكوب كار میكنند .يكي از اين پروژهها ،درست
روبهروي برج 32طبقه بانك است .بودجه اين پروژه كه  252واحد را در دل
خود دارد ،از طريق تعاوني تامين میشود .نگهبان آن موي بلند و مشكي دارد.
پنجره كانكس را باز كرده تا دود سيگار در هواي آزاد راه خود را بيابد .ميگويد:
«اينجا واسه شركت خصوصيه .مردم خودشون پول دادن ،بودجهشو تامين
كردن .حدودا  200تا كارگر اينجا كار میكنن .افغاني بيشتر 7 .صبح میآن،
 12و نیم نهار میخورن 5 ،غروب هم كارشون تموم میشه .حقوقشون هم
بهموقع تو حسابشونه ،از يک (ميليون) و  200شروع ميشه به باال».
ساختوســاز در اين پروژه جان دارد .چند كارگر با سروصدا طنابي را از
طبقه پنجم به باال میكشند .تعدادي ديگر پايين هستند و ميلههاي آهني را
جابهجا میكنند .صداي پتكهايي كه به زمين میخورد شنيده میشود .چند
كارگر در ارتفاعي بسيار باال ،نشستهاند روي تختهاي چوب ،نماي ساختمان
را ســيمانكاري میكنند .كمي دورتر از آنها ،روي زمين ،يك كارگر افغان
باالي چاهي ايســتاده و طنابي را در دستش گرفته .يكي از دوستانش داخل
چاه است .میگويد« :هر 25ام حقوقمون تو حسابمونه ».و دوباره نگاهش به
انتهاي چاه برميگردد.

سالهاست كه
آسمان اتوبان
همت به سمت
شمال درياچه
چيتگر در غرب
تهران در تسخير
اسلكت برجهاي
چندينطبقهو
جرثقيلهاي
غولپيكري است
كه مثل سوزن ،دل
ابرها را سوراخ
كردهاند .آنهايي
كه در اين مسير
تردد كرده باشند،
بيترديد ثانيهاي
چشم به اين
برجهاينیمهتمام
يا ساختهشده
دوختهاند

این برجها قرار بود طی چند سال ساخته شوند اما نیمهکاره ماندهاند
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شــهر
گزارش ميداني از همراهان بيماراني كه جايي براي ماندن ندارند

بيمار در بيمارستان ،همراه در خيابان
چرا باید خواند:
خيلي از همراهان
بيماراني كه از شهرهاي
دور و نزديك به تهران
میآيند ،جايي براي
ماندن ندارند .بيشتر
آنها مجبورند يا در چادر
بخوابند ،يا در ماشين.
آنها چه شرايطي را
تجربهمیكنند؟

احمدآقا وانت زهواردررفتهاش را زير درختي كه برگهايش را به
تازيانه آذر سپرده ،پارك كرده است .سرما آنقدر موذي است كه از تار
و پود لباسه ا عبور میكند و در جان آدم مینشيند .احمدآقا ،پتويي
پلنگي دور خود پيچيده و منتظر است تا بخاري وانت ،فسفسكنان
گرمايــي از خود خارج كند و حرارتش را به تن اتاقك بكشــد .فقط
چشــمهاي سياه و خوابآلود و پيشاني پرچروكش از زير پتو نمايان
است .تازه چلگي را رد كرده .چند روزي است به تهران آمده و هرروز ،تا
خورشيد در آسمان است ،در راهروهاي بيمارستان امام خمینی (ره)،
پي دوا و دكتر همسرش میدود .او از چند روز پيش به خاطر بيماري
عفوني بستري شده .االن حالش بهتر است .احمدآقا میگويد« :چند
روز است براي انجام كارهاي همسرم از تبريز به تهران آمدهام .جايي
ندارم بمانم .مجبورم شبه ا در ماشين بخوابم .البته اينجا (با دست ،آن
سوي خيابان را نشان ميدهد) محلي به نام «همراهسراي جواداالئمه»
هســت كه به همراهان بيماران تخت میدهند اما االن پر است .بايد
صبر كنم تا خالي شود».

همراهسرای جواداالئمه در
 4طبقه و با  112تخت ،در
خیابان دكتر قریب ،روبهروی
مجتمع بیمارستانی امام برای
اسكان همراهان بیماران
بستری در بیمارستانهای
امام و مركز طبی كودكان و
شریعتی ،در  29شهریور 94
افتتاح شد

 JJخانوادههایی که در پارک میخوابند
آفتاب ،يكي ،دو ساعت پيش از شب شكست خورده و در پستوي
آسمان پنهان شــده .ماه میدرخشد اما نورش جان ندارد .دماي هوا
چند درجه زير صفر اســت و اگر آب در چالــهاي بماند ،يخ میزند.
اطراف بيمارستان امام خميني (ره) تهران ،ماشينهايي پارك است
كه متعلق به همراهان بيماران اســت .آنها از شهرهاي دور و نزديك،
تبريز تا هرمزگان و كردستان تا مشهد آمدهاند .بعضيهايشان بيمار

بدحال دارند و عده ديگرشان پس از هفتهه ا دلنگراني ،خبر خوشي از
پزشكان شنيدهاند «بيمارتان بهزودي ترخيص ميشود».
آن سوي خيابان ،تعدادي راننده تاكسي در انتظار مسافرند .يكي
از آنها از سوز سرما ،در سمند زردرنگش نشسته و شيشه را باال داده.
بارها خانوادههايي را ديده كه در پارك روبهروي مركز طبي كودكان،
چادر زدهاند و شب ،همانجا خوابيدهاند .اكنون اما خبري از آنها نيست؛
سرما تا مغز استخوان نفوذ میكند .تا شيشه را پايين میدهد ،گرماي
دلنشيني توي صورت میخورد .زياد دوام ندارد .سرما مثل توربيني
بزرگ ،گرما را يكجا میبلعد و با خود میبرد .راننده مردي ميانسال
اســت .میگويد« :دو هفته پيش در همين پارك روبهرويي چندتا از
خانوادههای بيماران بودند اما االن چون هوا خيلي سرد شده ،رفتهاند».
سه زن چادري ،در تاكسي را باز میكنند و سوار میشوند «وليعصر
میري آقا؟» راننده سري تكان میدهد ،دنده را جا میزند ،فرمان را
میچرخاند و حرفش را گرد میكند« :يك سالي میشود كه صد متر
جلوتر ،روبهروي مرکز طبي كودكان ،يك همراهسرا زدهاند .خيلي از
همراهان بيمارها آنجا هستند ».گاز كه ميدهد ،دودي سفيد به هوا
بلند میشود.
مدير همراهسرا مردي بلندقد ،با صورتي كشيده و چشماني درشت
است .او را «سيد» صدا میزنند .ميگويد« :اينجا تخت رايگان است،
بايد براي تهيهاش از مددكار يا پزشك معالج نامه داشت ».همراهسراي
جواداالئمه در  4طبقه و با  112تخت ،در خيابان دكتر قريب ،روبهروي
مجتمع بيمارســتاني امام براي اسكان همراهان بيماران بستري در
بيمارستانهاي امام و مركز طبي كودكان و شريعتي ،در  29شهريور
 94افتتاح شد .طبقات بااليي مخصوص زنان است و حداكثر دو همراه
درجه اول میتوانند در اين محل اسكان يابند .قائممقام وزير بهداشت
در امور اجتماعي در مراسم افتتاح گفته بود« :از مدته ا پيش از عواقب
و خطرهایی كه هموطنانمان را به شكل مستقيم و غيرمستقيم براثر
كارتنخوابي ،چادرخوابي و ماشينخوابي تهديد ميكرد اطالع داشتيم
و گزارشهايي به ما ميرســيد كه نگرانكننــده بود ».محمدهادي
ايازي همچنين با دعوت از خيران عرصه ســامت براي همكاري در
زمينه توسعه همراهسراها اضافه كرده بود« :در تهران هم پيش از اين
همراهســراهايي در مجاورت بيمارستانهاي مفيد ،امام حسين (ع)
و حضرت رسول اكرم (ص) ايجاد شــده است لذا درصدد راهاندازي
همراهسرايي در ساير بيمارستانهاي شلوغ و پرترافيك هم هستيم».
عده اي كه بضاعت مالي يا آشنايي در تهران ندارند و بيمار بستري در
ايندو مركز دارند ميتوانند با مراجعه به مددكاري بيمارستانها فرم
معرفي به همراهسرا را دريافت كنند.
JJخطر سارقان برای همراهان بیماران
رســول يكي از آنهاست .روي نيمكت سنگي روبهروي در ورودي
همراهسرا نشسته .باراني سبزش را روي شانههايش انداخته و قوز كرده.
سرش را كه باال میآورد ،چشمان باريكش ديده میشود .اهل گرگان
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وقتي تازه آمده بوديم تهران ،يك هفته در پارك ،مثل چند خانواده ديگر خوابيديم .آن موقع شهريور ،هوا خوب بود و میشد تحمل كرد .البته
موضوع امنيت هم بود .بارها از خانوادههاي ديگر شنيده بودم كه گوشي و كيف پول خيليه ايشان را شبانه دزديده بودند .خدا را شكر ما گير
سارقان نيفتاديم .بعد از يك هفته ،يكي از همين خانوادهه ا درباره همراهسرا به ما گفت كه بعد با مددكار حرف زديم و به اينجا آمدیم.

است .دختر  5ســالهاش از سه ماه پيش در بيمارستان امام بستري
اســت .روزهاي اولي كه همراه همسرش به تهران آمده بودند ،جايي
براي ماندن نداشتند .مجبور بودند در پارك نزديك بيمارستان ،روي
كارتن بخوابند .ميگويد« :اسم دخترم كوثر است .شهريور امسال در
خانه بوديم كه يكهو تب شديدي كرد .چون سابقه نداشت اول متوجه
نشــديم كه چه وضعي دارد اما یکهو تشنج كرد و او را به بيمارستان
برديــم .از آنجا هم به تهران آمديم .مدتي در كما بود اما االن حالش
بهتر شده .دكترها میگويند هوشيارياش برگشته .وقتي تازه آمده
بوديم تهران ،يك هفته در پارك ،مثل چند خانواده ديگر خوابيديم.
آن موقع شــهريور ،هوا خوب بود و میشد تحمل كرد .البته موضوع
امنيت هم بود .بارها از خانوادههاي ديگر شنيده بودم كه گوشي و كيف
پول خيليهايشان را شبانه دزديده بودند .خدا را شكر ما گير سارقان
نيفتاديم .بعد از يك هفته ،يكي از همين خانوادهه ا درباره همراهسرا به
ما گفت كه بعد با مددكار حرف زديم و به اينجا آمدیم».
رسول كارگر ساختمان است .از نوع پذيرايي در همراهسرا راضي
است .میگويد 80-70« :درصد نهار و شام اينجا را خيرها میدهند
و رفتار پرسنلش هم خيلي مودبانه است .ما كه از شهرستان میآييم،
بيكس هستيم و فاميلي نداريم ،اينجور جاها خيلي برايمان خوب
است و میتواند دستمان را بگيرد ».حرفهايش با بخاري كه از دهانش
بيرون میآيد ،يكي میشود «االن هوا  5-4درجه زير صفر است .نمي
شــود روي كارتن ،در چادر يا در هواي آزاد خوابيد .خودم خيليه ا را
ديدهام كه در ماشين میخوابند».
در چندقدمي او ،مردي ميانسال به ديوار همراهسرا تكيه داده .براي
كشيدن سيگار از اتاقش بيرون آمده .باد در شلوار كردياش افتاده .اهل
اصفهان است .دست در جيب كاپشن چرم مشكياش میاندازد و پاكت
سيگارش را بيرون میكشد .يك نخ از آن را روي لب میگذارد ،كف
دو دستش را حصار میكند جلوي باد و فندك را میزند .نوري سرخ،
سفيدي سيگار را میسوزاند و دودي سفيد ،بهآرامي در هوا راه خود را
پيدا میكند .اكبر پسري  7ساله دارد كه به خاطر بيماري عفوني در
بيمارستان بستري است .پكي به سيگار میزند ،دودي غليظ كه از الي
تارهاي ســفيد و سياه سبيلش خارج میشود ،ميگويد« :از اصفهان
آمدهايم .پسرم بيماري عفوني دارد و بايد بستري میشد .همان روز اول
كه با همسرم آمديم ،مددكار بيمارستان درباره همراهسرا به ما گفت.
اينجا خيلي خوب است ،خيرها میآيند كمك میكنند .نهار و شام
میدهند .تميز است .البته اگر شرايط نظافت حمام و دستشويياش
كمي بهتر شود ديگر عالي است ».او هم كارگر ساختماني است .دو
هفته است در تهران ،پي دوا و درمان پسرش است .به فكر هزينههاي
بيمارستان كه میافتد ،سكوت در چشمانش میماسد و دوباره سيگار
را به لبانش نزديك میكند «هنوز پولي ندادهام ،يعني پسرم تا وقتي
كه ترخيص نشــده پولي نميگيرند .بعد هم ...خدا بزرگ است .يك
جوري تامين میكنم».
JJاقامت رایگان در همراهسرا
اهالي همراهسرا در يك چيز با هم شريكاند ،همهشان دلنگران
بيمارشان هستند .صبح كه از خواب بيدار میشوند ،دغدغه او را دارند
و شب كه سر بر بالين میگذارند ،اگر فكر و خيال امان دهد ،در آرزوي
بهبود او به خواب میروند .بيماري بعضيهايشــان آنها را میترساند
«همسرم ســرطان دارد ».بعضيهاي ديگرشان دقيقا نميدانند چه
اتفاقي در انتظارشان است «دخترم در كماست» و بعضيهاي ديگر

هم پس از مدتها ،با لبخند آشتي كردهاند «پسرم بهزودي ترخيص
یشود».
م 
همسر سعيد سرطان دارد .آنها اهل قزوين هستند و بايد هفتهاي
چندبار براي شــيميدرماني به تهران بيايند .همين باعث شده تا در
همراهسرا ساكن شــوند .مرد  45ساله ،زير كتش پوليور دستبافت
پوشيده .دستانش را از سرما در جيبش گذاشته .لحظهاي بيرون آمده
تا از صندوق عقب ماشــينش ،ظرف چاي را بردارد و براي همسرش
ببرد .دو روز زمان برد تا بتواند در همراهسرا تخت خالي براي خودش و
همسرش پيدا كند .ميگويد« :در آن دو روز ،در ماشين خوابيديم .هوا
خيلي سرد بود .روز دوم از دكتر و مددكار نامه گرفتيم .يك چند روزي
تخت نداشتند .اينجا شنبهه ا ترخيصي زياد است .زنانه و مردانه هم
جداست .اگر بخواهي همسرت را ببيني بايد هماهنگ كني ،يك دقيقه
میآييد با هم حرف میزنيد و دوباره برمیگرديد به اتاق خودتان .صبح
تا ســاعت  8صبح میتواني بماني و شــب هم بايد تا ساعت 22:30
برگرديد .البته اگر دكتر يا مددكار نامه بدهد ،اين قوانين هم قابل تغيير
هستند .شرايط و رسيدگي خوب است .همه چیز هم رایگان است».
بسته چاي را برمیدارد ،در صندوق عقب را میبندد و با عبور از عرض
خيابان ،به همراهسرا میرود.
شــب ،بر شهر سايه افكنده و دما به كمترين درجه خود رسيده؛
 5درجه زير صفر .دورتادور بيمارستان امام خميني (ره) ،ماشينهاي
شــخصي پارك كردهاند .مردمي را كه پتوهاي گلــدار را روي خود
انداختــه و در گرماي آن خوابيدهاند میتــوان در بعضي از آنها ديد.
بعضيهايشان با چشم دوختن بر سردر بيمارستان يا ديوارهاي آن به
خواب فرو میروند .روي اين ديواره ا پر اســت از آگهي فروش كليه و
كبد .شايد رسول ،همان مرد اهل گرگان كه دختر  5سالهاش پس از
تشنج به كما رفته بود ،چند روز پيش چشمش به يكي از همين آگ
هيه ا خورده باشد كه وقتي ياد مخارج بيمارستان افتاد ،گفت« :من
كارگرم ،بنايي میكنم .از سه ماه پيش كه اينجا هستم نتوانستم كاري
انجام بدهم .هنوز دخترم از بيمارستان مرخص نشده كه بخواهم پولي
بدهم اما هروقت موعدش شد ،يا خانهام را میفروشم ،يا كليهام را».

چند روز است براي
انجام كارهاي
همسرم از تبريز
به تهران آمدهام.
جايي ندارم بمانم.
مجبورم شبها
در ماشين بخوابم.
البتهاينجا محلي
به نام «همراهسراي
جواداالئمه» هست
كه به همراهان
بيماران تخت
میدهند اما االن پر
است .بايد صبر كنم
تا خالي شود
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شــهر
گزارش ميداني از مهمانسراهاي میدان راهآهن ،جایی که تهران برای مسافران ریلی شروع میشود

اتاقهايي به اندازه جيب مسافران
آجرهاي قديمي خاکســتری ،ديواره مهمانســرا را باال برده.
چرا باید خواند:
شيشه بعضي از اتاقها شكسته و بخشي از ديوار ترك برداشته.
چرا بعضي از مسافران،
مهمانسراهاي راهآهن
كانال كولر حلبي و نقرهاي است .نردههاي آهني سفيد ،فاصله
را براي ماندن انتخاب
انداخته بين پنجره اتاقها و بالكنها .يكي از مسافران ،كاپشنش
ميكنند؟هزينهيك
را شسته و پهن كرده روي طناب .آنتنهاي قديمي زيادي روي
شب خوابيدن در آنها
پشتبام است .سيمشان مثل مارهاي دراز ،با شلختگي دويدهاند
چقدر است و شرايطش
توي اتاقها و نيششان را فرو كردهاند در تلويزيونها .پردههاي
چگونه؟
كرمرنگ ،پشــت پنجرهها كشيده شده .مهمانسرا سه طبقه
اســت و دستكم در هر طبقهاش  4اتاق دارد .در اتاقها هم از
يك تخت تا  4تخت چيدهاند .پايين مهمانسرا ،عالوه بر قليانسرا ،يك اغذيهفروشي ،فستفودي
قديمي ،ديزيسرا و چايخانه هم هست .تنها با فاصله چند قدم ،چندين مهمانسراي ديگر هم وجود
دارد .مسافراني كه از ايستگاه راهآهن بيرون ميآيند ،بيش از همهچيز دنبال همين مهمانسراها
ميگردند .ســه مرد از بيرون ،داخل را تماشا ميكنند .دودل هستند كه چه كنند .كيف دستي
قهوهاي و ســاك دستي سياه دارند .از شهرستان آمدهاند .كمي در گوش هم ميخوانند و بعد ،دو
نفرشان وارد ميشوند .شيشه قليانسرا كمي مات است .چند مرد با كاپشن چرمي مشكي و پوليور
خاكســتري در آن هستند .يكيشان موهاي جوگندمي دارد .يك دسته از آن را روي پيشانياش
انداخته .پكي به قليان ميزند و با دودش بازي ميكند .باالي سرش ،مهي غليظ و بسيار سفيد در
نور المپهاي ســقف پرسه ميزند .چندتا از ميزهاي آهني ،از اين سر تا آن سر قليانسرا كشيده
شده .روي آنها ،سفره پالستيكي سفيد انداختهاند كه لبههايش در باد تكان ميخورد .قليانها قرمز،
سبز و آبياند .هر از گاهي ،كارگر قليانسرا يكي از آنها را آماده ميكند و براي مشتري ميبرد .املت
و نيمرو هم كم مشتري ندارد .آن دو مرد شهرستاني كنار هم مينشينند .نفر سوم اما ،همان مرد
كوتاهقامت با صورت تراشــيده و شلوار پارچهاي سياه و كت تك خاكستري راهش را كج ميكند.
نگاهش به تابلوي رنگباخته مهمانسرا ،در طبقه دوم قليانسراست.
بهمن ،صاحب آنها است .سبيل سفيد و كشيدهاي دارد .كاپشن مشكي پوشيده ،خم شده روي
ميز چوبي و جدول حل ميكند .خانههاي جدول يكي در ميان پر شده .پشت سرش ،قفسه كليد
اتاقها و مجوزهاي مختلف مهمانسراست .روي يكي از آنها نرخ اتاقها نوشته شده .روي يكي ديگر
«نسيه نميدهيم» .ميگويد« :اتحاديه مهمانسراها به ما نرخ داده ،اتاق يكتخته با حمام ( 63هزار)
تومن ،بيحمام ( 53هزار) تومن .دوتخته با حمام  92تومن ،بيحمام  78تومن ،سهتخته با حمام
 112تومن ،بيحمام  91تومن ،هر تخت اضافه هم  20تومن .البته اينها قيمتهاييه كه به ما دادن
وگرنه ما كمتر ميديم چون آدمايي كه اينجا ميآن ،درآمد ندارن ،از قشر ضعيفن ،بيشتر كارگرن،
مريض دارن ،اومدن تهران چيزميز بخرن برگردن ،كار اداري دارن .چون نتونستن برن هتل ،اومدن
اينجا .هميشه هم چونه ميزنن ،ما هم ارزونتر ميديم .مثال ما  63تومن رو ميديم  50تومن ،يا 90
تومن رو ميديم  60تومن .تابستونام چندتا تخت باالي پشتبوم ميذاريم ،هركي خواست ،پولشو
ميده ميره همونجا ميخوابه اما االن هوا سرده ،نميشه».
ميدان راهآهن تهران و اطراف آن از مهمانســرا پر است .تعدادي هم هتل در آنجا ساختهاند.
اين منطقه همچنين يكي از پاتوقهاي معتادان و كارتنخوابهاست .در پارك روبهروي ميدان يا
خرابههاي اطراف خيابان ميتوان گروههاي چندنفري از آنها را ديد .بعضيهايشان پتويي روي خود
انداختهاند و روي نيمكتها نشستهاند .بعضيهاي ديگر اما از شكم خميدهاند و وقتي راه ميروند،
صداي كشيده شدن كفششان روي زمين میآيد .عدهاي ديگر هم با فندكشان ور میروند .شب كه
میشود ،در كنار ديوار خرابهها آتش روشن میكنند و روي زمين ،مچاله میخوابند ،در حالي كه
نور چشمكزن دهها مسافرخانه مدام در نگاهشان میافتد .بهمن میگويد« :ما معتادا رو راهشون
نميديم .مشكلي هم باهاشون نداريم ،اينا همين دور و بر هستن واسه خودشون».
42
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بیشتر مهمانسراهای
میدان راهآهن نیاز به
تعمیرات و امکانات
بهداشتی بیشتری دارند

قيمت اتاقها در مهمانســراهاي راهآهن از ساير مهمانسراهاي پايتخت پايينتر و به ارزاني
مشــهور است .دليل آن را هم در نماي بيروني و شرايط داخليشان میتوان ديد ،هرچند شرايط
بهداشتي و امكانات همگيشان شبيه هم نيســت و در بينشان اتاقهاي مناسب هم وجود دارد.
روبهروي ايستگاه متروي راهآهن ،چند مهمانسراست .يكي از آنها ،سه پله میخورد باال .مديرش
مردي 31 ،30ساله است .از مسافر ،پسر جوان كه در شيشه را كنار میزند و وارد میشود ،میپرسد:
«چند نفري» جواب میشنود« :يك نفر» و گفتوگويي كوتاه بينشان شكل میگيرد« :چند روز
میموني؟» « /يه شب( 35« / ».هزار) تومن يهتخته ».مشتري كارت ملياش را روي ميز میگذارد
و میشنود« :پول اتاقو بده ».كارت عابرش را میدهد ،مدير آن را روي دستگاه میكشد و مكثي ،بعد
كليد اتاق را تحويل میدهد« :طبقه سوم ،اتاق ».138
پلهها ،موزائيكي سفيد است .ارتفاعشان كمي بلند است .مسافر در اتاق  138را كه باز میكند،
بويي بد با گرما قاطي میشــود و توي صورتش میخورد .ديوار ســمت چپ از باال تا پايين ترك
عميقي برداشته .سقف گچكاري شده ،گوشهاي از آن زردرنگ است .كف اتاق فرش است اما اندازه
نيست و زير تختها لخت مانده .لولههاي شوفاژ كف اتاق ،پيداست .دو تخت ،رويشان يك متكا و
يك پتو در دو طرف اتاق گذاشتهاند .رومتكايي كمي سياه است .سيم تلويزيون در برق است .سيم
آنتن سياه سياه .يك ميز چهارپايه آهني ،كنار پريز اتاق است .رويش روزنامه ورزشي تاريخ  24مهر
 94گذاشتهاند و روي آن هم يك پارچ فلزی خالي و يك بطري دلستر سبز كه تا نيمه از آب پر
شده .سطل زباله كوچك قرمزي با پالستيك زباله مشكي در آن ،نزديك چهارپايه است .پردهاي
كرمرنگ پنجره را پوشــانده .شيشهها كامال مات است .نردههاي آهني سفيد ،فاصله انداخته بين
بالكن و پنجره .چند نفر روي ديوار يادگاري نوشتهاند .مسئول مهمانسرا براي محو كردنشان ،ديوار
را زخم كرده .بيرون اتاق ،در انتهاي راهرو ،دو دستشويي است .يك آينه به ديوارش زدهاند ،تميز
است .مايع ظرفشويي هم هست .دستشويي تميز است اما فقط يكي از آنها آفتابه دارد .اين مسافر،
شب را در همين مسافرخانه میماند اما مسافري ديگر ،مهمانسراي ديگري را براي ماندن انتخاب
كرده .ورودي آن راهرويي طويل است كه ديواره و كفش آن را موزائيكهاي سفيد پوشاندهاند .مسافر
مردي كوتاهقامت با لهجه مشهدي است .میپرسد« :اتاق داري؟» از مدير میشنود« :چند نفري؟»
دو نفر ،خودمو خانومم ...اتاقت سوئيته؟
اتاق خوبيه .شوفاژ داره ،دوتا تخت داره ،حمام داره .چند شب میموني؟
يه شب...
ميشه  60تومن.
مشتري كمي فكر میكند 50« .تومن حساب كن بمونم ».و میشنود« :برو وسايلت رو بيار».
برميگردد .دختر چهار ،پنجسالهاش هم همراهشان است .با كلي ساك كوچك كه زيپ بيشترشان
باز مانده....

کارآفرین

هزار توی کارآفرینی
چند ماهی است که خبر تعطیلی کارخانه ارج با بیش از  7دهه فعالیت به عنوان یکی
از واحدهای مهم تولید لوازم خانگی در کشور نگرانی های بسیاری را به وجود آورده
و این سوال را پیش روی فعاالن اقتصادی و کارشناسان کشور قرار داده که چرا یک
کارخانه صنعتی به این روز افتاد؟ در این شماره آیندهنگر به معرفی چند کارآفرین
ایرانی و خارجی همچون علی اکبر رفوگران (خودکار و عطر بیک) ،رضا اربابیان (سایت
شیپور) ،محمود امیری (مادایران) ،جورجیو آرمانی (پوشاک ،عطر و ،)..جینا رینهارت
(ثروتمندترین شهروند استرالیا) و ...پرداخته ایم.

کارآفرین

داستان نوشتافزارهای جادویی
 15نکته از زندگی علیاکبر رفوگران

همگی با شنیدن نام خودکار بیک ،مدادهای سوسماری ،عکسبرگردانها و ....یاد دوران کودکی و
روزهای مدرسه میافتیم ،روزهایی که برای خرید نوشتافزار و لوازمالتحریر به همراه پدر و مادر و با
هزار ذوق و شوق راهی بازار میشدیم؛ برای خرید لوازمالتحریر نو و مدادهای فانتزی دستهعصایی.
ولی داستان ورود این نوشتافزارها به کشور چیست؟ و مداد سوسماری و خودکار بیک چگونه به
کیفهای مدرسه ما راه یافت؟ برای فهمیدن این داستان باید زندگی علیاکبر رفوگران را خواند،
مردی که از او به عنوان «پدر نوشتافزار» کشور یاد میشود.

در سال  1330با پایان سربازی علیاکبر رفوگران ازدواج
کرد و دوباره در حجره پدرش در بازار مشغول به کار شد،
البته همیشه منتظر فرصتی برای راهاندازی تجارت خود بود
تا اینکه پدرش در سال  1332یک محموله بزرگ مداد ژاپنی
خریداری کرد و برای فروش آنها علیاکبر عصای کوچکی
ساخت و روی آنها گذاشت تا مدادها شکل عصا بگیرند
و توجه کودکان را جلب کنند .همچنین همسرش با کالف
منگولههایی برای مدادها ساخت .این تزیینات باعث شد
که مدادها خیلی زود به فروش برسند و او سود خوبی
به دست بیاورد.

علیاکبر رفوگران در سال  1309به دنیا آمد .او
چهارمین فرزند خانوادهای مذهبی بود و پدرش
از بازاریهای بنام محسوب میشد .شغل اصلی
خانوادگی آنها فروش لوازمالتحریر بود .آنها در
ابتدا با نام فامیلی «تحریریان» شناخته میشدند
ولی مدتی بعد فامیلی خود را به «رفوگران»
تغییر دادند.

در سال  1321او پس از پایان تحصیل در
مقطع ابتدایی وارد بازار و در حجره پدرش
مشغول به کار شد و تا سال  1328و پیش از
پوشیدن لباس سربازی به مدت هشت سال
در کنار پدر و در حوزه کسب و کار تجربه
کسب کرد .البته کار در بازار مانع تحصیلش
نشد؛ او به صورت شبانه درس میخواند و
به دبیرستان میرفت .علیاکبر رفوگران
همچنین به یادگیری زبان انگلیسی اهمیت
میداد و به همین دلیل در کنار تحصیل،
در کالسهای زبان و مکالمه انگلیسی هم
شرکت میکرد تا جایی که تسلط خوبی به
انگلیسی پیدا کرده بود.

1

2
خالق بیک و شعر

علیاکبر رفوگران از جوانی قریحه شاعری داشــت .او بسیاری از داستانهای
عبرتآموز پدرش حاج میرزا علی رفوگران را به صورت مثنویهای  20تا  70بیتی به
شعر تبدیل کرده است .اشعاری که در آنها نگاه مذهبی نسبت به مسائل کسب و کار
بسیار بارز است .مجموعه اشعار او در سال  1384در کتابی با عنوان «گپی به بحر»
توسط انتشارات رادنگار منتشر شد .او همچنین یک کتاب قصه به نام «خداداد»
منتشر کرده است« .خداداد» شرح روزهای سخت زندگی او به زبانی ساده
و روان اســت .زندگینامه علیاکبر رفوگران هم چند سالی
است که به چاپ رسیده است.
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سفارش چاپ عکسبرگردانهایی با طرح آیه «فالله خیر حافظا
و هو ارحمالرحمین» ،دعای «وان یکاد» و چند طرح دیگر به یک
شرکت آلمانی برای استفاده در ماشینها ،میزهای مختلف آیینه
عروس ،ویترین مغازهها و ...و فروش هزاران عدد از آنها سود
بسیاری برای علیاکبر رفوگران به همراه داشت و باعث شد تا
سرمایه مناسبی برای گسترش کارش به دست بیاورد.

با به دست آوردن سرمایه
مناسب علیاکبر رفوگران با
پدر و برادرش شرکت بازرگانی
تاسیس و به واردات کاالهای
مختلف لواز مالتحریر اقدام
کرد و در این بین با مدیران
شر کتها ی بز ر گ تو لید
لواز مالتحریر در جهان آشنا
شد.

در سال  1332علیاکبر رفوگران
در بازار بینالحرمین ،پاساژ
مهتاش یک مغازه خرید و به
مدت سه سال در آنجا کار
کرد .البته او چون نمیخواست
مشتریهای پدرش را جذب
کند تالش کرد تا کارهای
جدیدی انجام دهد .کارت
بازرگانی گرفت و با خرید یک
ماشین تحریر التین و برخی از
وسایل دستدوم ،دفتر کار
خود را گشود ،به این صورت
تجارتخانه علیاکبر رفوگران
تاسیس شد.

3

4

5

6

بعد از چند سال تولید خودکار بیک علیاکبر رفوگران
با پیشنهاد خرید کارخانه مداد سوسماری روبهرو شد و
این کارخانه را که زیانده بود ،خریداری کرد.

پس از ناکامی در تولید خودنویس و گذشت
چند سال از به دست آوردن نمایندگی
فروش خودکار بیک در ایران ،رفوگران به
فکر تولید خودکار در کشور افتاد و با گرفتن
مجوز این کار از مسئوالن فرانسوی شرکت
بیک در سال  1342کارخانه تولید خودکار
را در کشور تاسیس کرد.

بعد از چندسال تولید خودکار بیک علیاکبر رفوگران با پیشنهاد خرید کارخانه مداد
سوسماری روبهرو شد و این کارخانه را که زیانده بود ،خریداری کرد .او برای تولید مداد
باکیفیت و افزایش فروش تصمیم گرفت مدادهای جدید را تحت لیسانس شرکت فابرکستل
تولید کند؛ بر این اساس آنها مغز مداد را از این شرکت خریداری میکردند .علیاکبر رفوگران
این کارخانه را پس از انقالب به برادرش عباس واگذار کرد.

علیاکبر رفوگران برادر کوچک خود حسن را به کارخانه
بیک برد تا کار را خوب یاد بگیرد؛ او از کارگری کار در
کارخانه را شروع کرد و بعدها به عنوان سرپرست ،مدیر
و مدیرعامل در شرکت ارتقا پیدا کرد و در نهایت پس از
چندسال علیاکبر بخش مهمی از سهامش را در کارخانه
بیک به او واگذار کرد.

با گذشت چند سال از
واردات انواع لوازمالتحریر
ر فو گر ا ن به فکر تو لید
خودنویس که وسیله رایج
نوشتن در آن زمان در
کشور بود ،افتاد ولی به
دلیل پیچیدگیهای کار به
مو فقیت خا صی نر سید .
اما در این بین او با خودکار
بیک فرانسه آشنا شد و
توانست نمایندگی فروش
آن را به مدت  10سال در
اختیار بگیرد.

علیاکبر رفوگران با موفقیت در
عرصه نوشتافزار تصمیم گرفت
فعالیت خود را به سایر زمینههای
تولیدی نیز گسترش دهد .او
سعی کرد سایر فرآوردههای بیک
را نیز در ایران تولید کند و با
همین پیشزمینه و با توجه به
سودآوری عطر به فکر تولید عطر
بیک در ایران افتاد و در سال
 1375خط تولید عطر بیک را
خریداری کرد.

د ر ا بتد ا ی تو لید عطر
بسیا ر ی ا ز همکا ر ا ن
رفوگران در کارخانه و
حتی صاحب کارخانه بیک
فر ا نسه معتقد بو د ند
که او نمیتواند چنین
چیزی را در ایران تهیه
کند اما رفوگران با کمک
خواهرزادهاش «مهندس
کاتوزیان» نشان داد کار
نشد ندارد و توانست
موافقت مسئوالن کارخانه
بیک را جلب کند تا عطر
بیک در ایران تولید شود.

او به همراه پدر و برادرش شرکت صنعتی«قلم خودکار» را راهاندازی
کردند .آنها با خرید یک قطعه زمین  11هزار متری در تهراننو بهسرعت
ساخت کارخانه را شروع کردند و ماشینآالت را از فرانسه به تهران آوردند.
شرکت با سرمایه ثبتی  10میلیون ریال ،آبان  1343در  2800متر زیربنا،
پروانه بهرهبرداری گرفت .تعداد پرسنل فنی و کارگر عادی در آغاز کار 96
نفر بود و سه ماه طول کشید تا اولین محصول به بازار آمد.

7

8

12 11 10

9

در سال  1377رفوگران با هدف
تامین مواد اولیه مورد نیاز و
ایجاد زمینههای صادرات به بازار
کشورهای همسایه و همجوار،
کارخانه تولید نوک خودکار بیک
را با مشارکت بیک فرانسه در
شهرستان فیروزکوه احداث کرد.

13

علیاکبر رفوگران
این روزها با بیش
از  86سال سن
و با وجود بیماری
همچنا ن به فکر
تولید است...

14

15

خاطره راهاندازی کارخانه بیک

علیاکبر رفوگران خاطــره راهاندازی کارخانه بیک و گرفتن مجوز احداث
کارخانه از مسئوالن این شرکت را این گونه تعریف کرده است« :در پاریس به
مقدمه گفت :آقای

دیدار آقای بیك ،موسس و رئیس كارخانه بیك رفتم .بدون
رفوگران چه كاری میتوانم برایتان بكنم؟ من كه از قبل برای این لحظه خودم
را آماده كرده بودم و یك كیف پر از پول كه چشم هركسی را خیره میكرد با
خود برده بودم ،همراه باز کردن در آن ،گفتم“ :آقای بیك ،یك ماشین تزریق
پالستیك از آنها كه اضافه دارید به اضافه یك قالب خودكار دستدوم به من

بفروشید و پولش را همین االن بردارید .من میبرم تهران ،اگر توانستم تولید
را به سطحی برسانم كه مورد رضایت شما باشد ،اجازه تولید خودكار بیك در
ایران را به من بدهید؛ اگر نتوانستم ماشین تزریق را نگه میدارم و قالب را به
شما برمیگردانم تا سر فرصت به هركس خواستید بفروشید و بعدا پولش را به
من بدهید ”.آقای بیك كه چشــمش به اسكناسها افتاده بود و مطمئن بودم
نمیتواند دل از آنها بكند ،لبخندی زد و گفت“ :این پشتكار را به شما تبریك
یگویم»”.
م 
منبع اطالعات اینفو:
کتاب سرگذشت پنجاه کنشکر اقتصادی ایران
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کارآفرین
1

زندگی با ماشینهای اداری

محمود امیری متولد  ۱۳۱۸در تهران است و در
خانوادهای از مالکان بزرگ شد .پدر و مادرش
هردو به تحصیل اهمیت ویژه میدادند و
همین شد که او را بعد از پایان کالس نهم برای
تحصیل به کالج تاریخی و شبانهروزیبرنتوود
فرستادند.

نگاهی به زندگی محمود امیری و  5دهه فعالیت

بعضی از آدمها هستند که خستگی برایشان کلمهای نامفهوم است
و بیشک محمود امیری یکی از همانهاست؛ با بیش از  70سال سن
همچنان امیدوارانه به کار و کارآفرینی فکر میکند و دائم به توسعه
فعالیتهای شرکتهایش میاندیشد .او را مرد ماشینهای اداری در
کشور باید دانست؛ کسی که نیم قرن پیش شرکتی را راهاندازی کرد
که در این سالها بسیاری از ماشینهای اداری را برای اولین بار وارد
کشور کرد .انواع ماشینهای حساب ،شمارش پول ،کامپیوترهای اداری،
شخصی و...

2

1

10

7
10

پیش از پیروزی انقالب اسالمی اتفاق مهمی که
همزمان با توسعه تکنولوژی در سطج جهان در
ایران افتاد واردات کامپیوترهایی برای سیستم
بانکی از سوی شرکت ماشینهای اداری بود،
کامپیوترهای نیکسدورف و سیتیام .ورود
این کامیپوترها تحولی بزرگ در صنعت آیتی
کشور بود.

12

11

دوران انقالب و جنگ تحمیلی ،سالهای پرتنش
و سختی را برای شرکت و محمود امیری به همراه
داشت .او در رکود سالهای نخستمجبور شد
شرکت را کوچک کند و مدتی دست از تمام
فعالیتهای تجاریاشبردارد ،البته همچنان به
مشتریان قدیمی خدمات پس از فروش ارائه
میداد .او در این سالها به کشورهای مختلفی
همچون هنگکنگ ،امارات و ...سفر کرد تا بلکه
بتواند راههای جدیدی پیدا کند.

شرکت ماشینهای اداری ایران اولین
کامپیوترهای خانگی را در سال  1363با نام
کامدور وارد بازار کرد و تحولی بسیار بسیار
مهم در کشور رقم زد .همچنین آنها اولین
شرکتی بودند که دستگاه فاکس را که آخرین
فناوری شرکت شارپ در زمان خود بود وارد
ایران کردند.
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8
13

با سرعت گرفتن روند رشد تکنولوژی و ورود
ابزارهای جدید محمود امیری و همکارانش نیز
تالش کردند از این رقابت عقب نمانند ،آنها در
سال  1368اولین لپتاپ را با برند شارپ راهی
بازار کردند .عالوه بر این کمی بعد با گرفتن
نمایندگی ایپسون فروش نخستین چاپگرهای
جوهرافشان را در کشور شروع کردند.

14

برای پشتیبانی بهتر از مشتریان ،شرکتی
مستقل با عنوان «خدمات ماشینهای اداری
ایران» در سال  1373زیر نظر فرخ امیری (برادر
و همراه همیشگی محمود امیری) راهاندازی شد
که از مجهزترین مراکز خدمات آیتی در کشور
محسوب میشود .در این سال همچنین با
توافق با شرکت الجی الکترونیک ،آنها خط تولید
مانیتور را در هشتگرد راهاندازی کردند و این
گونه بود که شرکت «صنایع ماشینهای اداری
ایران» تاسیس شد.

نام تجاری «مادیران» از کجا آمد؟
در سال  1380باتوجه به اینکه مجموعه مرکز ماشینهای اداری ایران بزرگ شده بود و دو شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران و
خدمات ماشینهای اداری ایران به آن افزوده شده بود ،مدیران این شرکت به فکر تغییر نام و برند مجموعه افتادند و در نهایت نام
«مادیران» که از جانب یکی از مهندسان شعب پیشنهاد شده بود ،انتخاب شد .همچنین در سال  1387در این مجموعه برند دیگری با
عنوان «میوا» به ثبت رسید.

2

با پایان تحصیل او به یونیورسیتی کالج لندن
رفت و در رشته تجارت تحصیل کرد .پدرش
دوست داشت که فرزندش با بازگشت به ایران
در حوزه بانک مشغول به کار شود و همین بود
که به او اصرار کرد در رشته تجارت تحصیل
کند.

6

او با توسعه کار و افزایش مشتریها در سال
 1343شرکت «محمود امیری وشرکا» را
تاسیس کرد و چند ماه بعد نیز برادرش فرخ به
او پیوست و حاال با گذشت  5دهه آنها همچنان
در کنار هم کار را ادامه میدهند.

3

در سال  ۱۳۳۹وقتی محمود امیری میخواست
از انگلستان به ایران بازگردد ،پدرش با توجه
به اینکه امالکشان را در انقالب سفید از دست
داده بودند به او پیشنهاد داد تا مدتی را در
سوپرمارکتهای زنجیرهای مشغول به کار شود
تا پس از بازگشت به ایران یک سوپرمارکت
راهاندازی کنند.

7

با گذشت زمان آنها عالوه بر واردات ماشین
حساب به فکر واردات دیگر ماشینهای اداری
مانند ماشینهایاسکناسشمار و ...افتادند
که توانست مشتریهای بیشتری را جذب کند
و فروش شرکت را افزایش دهد .این گونه بود
که شرکت ماشینهای اداریایران راهاندازی
شد.

4

با بازگشت به تهران به همراه پدر یکی از
نخستین سوپرمارکتهای مدرن پایتخت را
تاسیس کردند و بسیاری از وسایل آن مانند
سبدها ،چرخها ،صندوقهای فروش و ...را
وارد کردند .البته بعد از سه سال به دلیل زیاد
شدن سوپرمارکتهای مشابه و بزرگتر ،آنها
مجبور به تعطیلی کار شدند.

8

بار دیگر آگهی دیگری کسب و کار امیری و
شرکتش را متحول کرد و آن دیدن تبلیغ ماشین
حسابهای دیجیتالی شارپ بود .او تصمیم
گرفت نمایندگی فروش این ماشین حسابها
را بگیرد ولی رقیب ایرانی دیگری هم داشت
(گروه صنعتی بهشهر)؛ در نهایت این امیری
بود که صاحبان شرکت شارپ را راضی کرد .او
برای آموزش و آشنایی با فروش و معرفی کاالی
دیجیتال چند ماهی به ژاپن و شرکت شارپ
رفت که در نگاهش تاثیرات بسیار داشت.

5

زندگی محمود امیری را آگهی فروش ماشین
حساب مکانیکی ساخت یک شرکت ژاپن متحول
کرد ،تبلیغی که در مجله تایم به چشمش خورد و
نظرش را جلب کرد .او توانست با نامهای به آن
شرکت نمایندگی فروش آن را در ایران بگیرد.
امیری در اولین قدم از دوستپدرش پول الزم
برای خرید  ۵۰دستگاه ماشینحساب را قرض
گرفت و ماشین حسابها را به فروش رساند.

9

 ،1354سال ورود ماشینآالت جدید از سوی
شرکت محمود امیری است؛ آنها عالوه بر ورود
اولین ماشین فتوکپی حرارتی شارپ ،ماشین تحریر
هرمس سوئیسی را هم وارد کشور کردند .البته
محمود امیری با سفر به سوئیس به همراه یک
خطاط ،سیستم حروفچینی فارسی را در ماشینهای
تحریر درست کرد .همچنین او با مذاکره با مسئوالن
آلمانی شرکت نیکسدورف آنها را راضی کرد تا
برنامه حسابداری برای ایران بنویسند.

4
9

3

15
15

یک سال بعد از تولید مانیتورهای اداری
(سیآرتی) در این شرکت خط مونتاژ چاپگرهای
ایپسون و سیکوشا هم افتتاح شد .همچنین
پس از آن خط تولید مانیتورهای السیدی به
این مجموعه اضافه شد.

18

عالوه بر ورود به بانکداری ،مشاوره به
شرکتها در زمینه فنی و تجاری ،و تهیه
پیشنویس سیستم جمعآوری مالیات ایران از
دیگر فعالیتهای این دوران بود .آنها در سال
 1388کارخانه پیشرفته تزریق پالستیکی را در
 73000متر در هشتگرد احداث کردند.

16

در سال  1385محمود امیری و دیگر مدیرانش
تصمیم گرفتند کار تولید را گسترش دهند و
با راهاندازی خط تولید تلویزیون وارد بازار لوازم
صوتی و تصویری شوند .آنها برند ایکس ویژن
را با حضور وزیر وقت صنعت افتتاح کردند .یک
سال پس از این ،شرکت تحت لیسانس الجی
الکترونیک تولید انواع گوشی همراه را نیز شروع
کرد ولی مدتی بعد به دلیل ممنوعیتهای
دولتی کار متوقف شد.

19

آنها در سال  1392شرکت سرمایهگذاری سیمرغ
را راه اندازی و پس از آن با ورود به بازار مسکن
شرکت ساشا را پایهگذاری کردند .شرکتی که در
دو سال گذشته پروژههای بسیاری را تکمیل کرده
یا در دست احداث دارد .عالوه بر این ،شرکت
کیمیا سبز شرکتی است که آن را با هدف تولید
کیسههای پالستیکی تجدیدپذیر افتتاح کردهاند.

17
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شروع انواع تحریمهای اقتصادی از جمله بانکی و مالی
از سوی امریکا از سال  1388برای شرکت محمودامیری
همچون دیگران چالشهای بسیاری را به وجود آورد و
باعث شد تا آنها در خطمشی شرکتها تغییراتی را ایجاد
کنند و به فضاهای جدید اقتصادی وارد شوند .در این
بین مهمترین گامها تاسیس دو بانک خصوصی کارآفرین
و خاورمیانه با همکاری دوستان دیگرشان بود.

خاطرهای
از دوران تحصیل

با لغو تحریمها و توافق هستهای حاال
مدیران شرکت مادیران و در رأس آنها
محمود امیری امیدوارند تا گشایشهای
جدیدی شکل بگیرد .مدیران این
شرکت در آخرین قدم برای توسعه
شرکت از چند ماه پیش فعالیتهایی
در عرصه تولید لوازم خانگی را با تولید
یخچال فریزر و لباسشویی با برند
ایکس ویژن آغاز کردهاند.

منبع اطالعات اینفو:
سایت رسمی مادایران و مصاحبه با ماهنامه پیوست

محمود امیری در گفتوگویی تع و احترام به رقیب
ری
ف کرده است« :
تحصیلم
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کارآفرین

فوتهای کوزهگری کارآفرینی
معرفی  4کتاب در حوزه کارآفرینی و مسئولیت شرکتها

نامه خود یا کتابهایی درباره روشهای مدیریتی و زندگی تالش میکنند تا دیگران را راهنمایی کنند و البته بسیاری از نویسندگان بزرگ
بسیاری از کارآفرینان بزرگ جهان با نگارش زندگی 
آنها برای دیگران باشند .در این بخش به معرفی چهار کتاب که در حوزه کارآفرینی ،مدیریت اجتماعی و مدیریت کسب و کار منتشر شده
جهان سراغ کارآفرینان میروند تا راوی زندگی 

است ،میپردازیم .کتابهایی که میتوانند راهنمای خوبی برای مدیریت کسب و کار باشند و نکات راهنمای بسیاری برای عالقهمندان به کارآفرینی داشته باشند.

JJاخالق مدیریت روشنبین

فلسفه موفقیت مالی و پیروزی شخصی

کونوسوکهماتسوشیتا
ترجمهمحمودمتحد
انتشاراتکندوکاو
1395

JJفوتهای کوزهگری بنیانگذار پاناسونیک
دوســت دارید با اصول مدیریتی یکی از بزرگترین کارآفرینان جهان آشــنا شوید؟ اگر پاسخ
شما مثبت است ،پیشنهاد ما خواندن کتاب «اخالق مدیریت روشنبین؛ فلسفه موفقیت مالی و
پیروزی شــخصی» است؛ کتابی که در آن «کونوسوکه ماتسوشیتا» بنیانگذار ژاپنی شرکتهای
بزرگ ناسیونال و پاناسونیک و یکی از بزرگترین کارآفرینان جهان تجربیات و اوصول مدیریتش را با
دیگران در میان گذاشته است .شما در واقع با مطالعه این کتاب با فوتهای کوزهگری این کارآفرین
بزرگ از نزدیک آشــنا میشوید و بهخوبی متوجه میشوید که در راهاندازی کسب و کار خود چه
اولویتهایی را باید رعایت کنید .در این کتاب که محمود متحد به فارســی ترجمه و انتشــارات
کندوکاو منتشر کرده ،عالوه بر معرفی اجمالی کونوسوکه ماتسوشیتا ،با نگاه این کارآفرین از نزدیک
آشنا میشویم .در بخشی از این کتاب نوشته شده« :گفتن ندارد که مدیریت کسب و کار پیچیده
است ،همیشه چیز بیشتر و تازهای برای یاد گرفتن وجود دارد ،فرقی هم نمیکند که فرد چند سال
در کاری بوده است .با وجود این ،کار مدیریت خیلی هم ساده است .اگر قبول کنید که کسب و کاری
وجود دارد که برای جامعه ضروری است ،آنگاه قانون اساسی مدیریت برای شما روشن میشود:
درک نیازهای مردم و دادن پاسخ مناسب به آنها .البته انسان باید در تالشهایش برای خدمت به
مردم وظیفهشناس باشد و هرچه از دستش برمیآید انجام دهد تا نیازهای مردم را برآورده کند».
همچنین در بخش دیگری از این کتاب با  7روحیه اصلی که به اعتقاد کونوسوکه ماتسوشیتا در
کار و زندگی جایگاه ویژهای دارند ،آشنا میشوید« :روحیه خدمترسانی از طریق صنعت ،روحیه
عدالتجویی ،روحیه هماهنگی و همکاری ،روحیه عشق و پیشرفت ،روحیه احترامگزاری و فروتنی،
روحیه سازگاری با قوانین طبیعت و روحیه قدرشناسی» .این کتاب در  7فصل موضوعاتی همچون:
«مدیریت خالق ،روحیه خدمتگزاری ،چالش رشد ،مسئولیت اجتماعی و »...را شامل میشود .در
بخشی از این کتاب نوشته شده« :هشتاد سال از زمانی که در نهسالگی کارآموز شدم گذشته است.
من شاهد تغییر جهان بودهام و از این رهگذر تجربیات فراوانی گرد آوردهام .صرفنظر از اینکه جهان
ممکن است چگونه به نظر برسد ،متقاعد شدهام که انسان میتواند روشهای مدیریتی خود را بهبود
بخشد و باعث رونق کسب و کار خود شود ».پیشنهاد ما این است که برای رونق بخشیدن به کسب
و کار خود و پیدا کردن روشهای مدیریتی نوین حتما این کتاب را مطالعه کنید.
48
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JJسامسونگ ،سه ستاره درخشان
تونلیمیچل
ترجمهمحمودمتحد
انتشاراتافرند
1395

JJرازهای موفقیت سامسونگ چیست؟
تونلی میچل اســتاد مهمان استراتژی و مدیریت در دانشکده تحصیالت تکمیلی
موسسه توسعه کره از سال  1999که در دورههای مختلف زندگیاش به کره جنوبی
ســفر کرده و تجربه تحقیق و کار گسترده در این کشــور را دارد ،در کتابی با عنوان
«سامســونگ ،سه ستاره درخشــان» به معرفی کارخانه صنعتی سامسونگ یکی از
غولهای لوازم خانگی و الکترونیک در سطح کره و جهان پرداخته و اصول مدیریت این
مجتمع صنعتی را شرح داده است .او در این کتاب که محمود متحد ترجمه و انتشارات
افرند روانه بازار کرده است ،عالوه بر مقایسه عملکرد مدیریتی و توسعه در شرکتهای
سامسونگ و سونی به عنوان دو رقیب ،به صورت مفصل به روند شکلگیری شرکت
سامسونگ پرداخته است.
در بخشی از این کتاب نوشته شده« :زمانی که لی بیونگ-چول ،بنیانگذار و رئیس
گروه سامسونگ ،این گروه را در سال  1969پایهگذاری میکرد به چه فکر میکرد؟ در
سطح جهانی ،صنعت الکترونیک در پایان نخستین دگردیسی خود ،از المپ خأل به دیود
و ترانزیستور بود »...نویسنده در بخش دیگری از این کتاب در فصل  5با عنوان «ساختن
انسان سامسونگی» نوشته« :بسیاری از شرکتهای چندملیتی مدعیاند که ارزش زیادی
برای پرورش نیروی انسانیشان قائل نیستند .جک ولش ادعا میکند که دانشگاه کروتون
ویل جنرال الکتریک عامل اصلی و موفقیت آن شرکت است ،لوئیس گرستنر نیز مدعی
بود که تاکید  IBMبر توسعه نیروی انسانی جزء مهمی از ترقی شرکتش است .دانشگاه
یواون جین سامسونگ هم از این قاعده مستثنی نیست»...
کتاب «سامسونگ سه ستاره درخشان» در  10فصل نگارش شده که از جمله مباحث
آن میتوان به« :حفظ خالقیت و دوری از بوروکراسی ،مقایسه سامسونگ با سونی ،برند
کردن سامسونگ و »...اشاره کرد .نویسنده در بخشی از کتاب درباره خطمشی آن نوشته:
«دیدگاه این کتاب دیدگاه مفسری باتجربه درباره کره جنوبی و تجارت جهانی است که
نه گزارشی داستانپردازانه و نه گزارشی چاپلوسانه و غیرانتقادی از ظهور سامسونگ ارائه
میدهد».

روحیه خدمترسانی از طریق صنعت ،روحیه عدالتجویی ،روحیه هماهنگی و همکاری ،روحیه
عشق و پیشرفت ،روحیه احترامگزاری و فروتنی ،روحیه سازگاری با قوانین طبیعت و روحیه
قدرشناسی 7 ،ویژگی مهم و الزم برای شروع کار است.

JJموفقیت حرفهای زنان:
آسیبه ا و راهکارها
شریلسندبرگ
ترجمه آزاده رادنژاد
انتشارات اوان
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JJبانوی اول فیسبوک شما را راهنمایی میکند
شریل ســندبرگ (متولد  ۲۸اوت  )۱۹۶۹مدیر ارشد عملیات فیسبوک که از سال
 ۲۰۱۲به عضویت هیئت مدیره این غول شــبکههای اجتماعی درآمده و نخستین زنی
ها و راهکارها»
است که به این سمت رسیده کتابی با عنوان «موفقیت حرفهای زنان :آسیب 
نوشته که انتشارات اوان با ترجمه آزاده رادنژاد آن را منتشر کرده است .کتابی که در آن
نویسنده از تجربیات شــخصی و دوران کاریاش نوشته و توصیههایی نیز به زنان برای
رسیدن به موفقیت کاری و زندگی بهتر دارد .در بخشی از کتاب آمده« :من در خانوادهای
سنتی بزرگ شدم ولی پدر و مادرم از من ،خواهر و برادرم انتظارهای همسانی داشتند.
هرسه ما به درس خواندن و داشتن فعالیتهای فوق برنامه ،به ویژه فعالیتهای ورزشی
تشویق میشــدیم و از همه ما به یک اندازه توقع انجام کارهای سخت میرفت .برادر و
خواهرم وارد تیمهای ورزشی شدند ولی من استعدادی در ورزش نشان ندادم .به رغم کم
آوردن در ورزش با این باور بزرگ شدم که دخترها مثل پسرها هرکاری بخواهند میتوانند
انجام دهند و راه همه حرفهه ا به روی آنه ا باز است».
کتاب «موفقیت حرفهای زنان :آسیبه ا و راهکارها»  11بخش دارد که شامل «ترس
از بلندپروازی ،پشت میز بنشین ،موفقیت و محبوبیت ،پیشرفت حرفهای نردبان نیست،
آیا تو راهنمای من هستی ،حقیقت خود را بشناس و از آن بگو ،پیش از اینکه واقعا ترک
کنی ،ترک کن ،از شــریک زندگیات یک شریک واقعی بساز ،اسطوره انجام دادن همه
کارها و در کنار هم به سوی عدالت و برابری» است .در بخش دیگری از این کتاب آمده
است« :اگر از مردی درباره دالیل موفقیتش بپرسید ،خواهید دید که موفقیت خود را به
ویژگیه ا و مهارتهای ذاتیاش نسبت میدهد اما اگر از زنی بپرسید چرا موفق شده است،
موفقیتش را به عوامل بیرونی نسبت میدهد .میگوید موفق شده است چون بهشدت کار
کرده ،یا چون بخت با او یار بوده ،یا چون کسانی بودهاند که به او کمک کنند .حاال اگر از
آنها درباره علل شکستشان بپرسید ،باز هم با چنین تفاوتی مواجه میشوید .وقتی مردی

درباره دالیل شکست خود حرف میزند ،به عواملی چون مطالعه نکردن به قدر کافی یا
عالقه نداشــتن به موضوع اشاره میکند اما یک زن احتماال خواهد گفت توانایی الزم را
نداشته و به همین دلیل شکست خورده است .در موقعیتهایی که مرد و زن بازخوردهای
منفی دریافت میکنند احترام به خود و اعتماد به نفس زن بهیکباره افتی شدید میکند.
درونی کردن شکست و ناامنی حاصل از آن به عملکرد آتی زن آسیب میزند و این الگو
نتایج بلندمدت جدی خواهد داشت».
شریل سندبرگ که هماکنون مدیر ارشد عملیات فیسبوک است ،پیش از پیوستن به
این مجموعه نایبرئیس بخش عملیات و فروش گوگل بود و در راهاندازی «بنیاد گوگل»
که در حوزه کارهای انساندوستانه و خیریه فعال است ،نقش پررنگی داشته .او که در سال
 ۲۰۱۲در فهرست  ۱۰۰چهره برتر مجله تایم جای گرفت همچنین مدتی رئیس ستاد
وزارت خزانهداری امریکا بوده اســت .خواندن این کتاب به خصوص برای زنان کارآفرین
میتواند نکات آموزنده بسیاری داشته باشد و آنه ا را برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ در
زندگی شخصی و کاری آماده کند.

JJمسئولیتهای سرنوشتساز
کری پترســون ،جوزف گری ،دیوید مكس
فیلد ،ران مكمیالن ،و ال سویتزلز
ترجمه دردانه داوری
انتشاراتافرند
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JJگفتوگو و مسئولیتهای سرنوشتساز
كتاب «مسئولیتهای سرنوشتساز» ( )Crucial Accountabilityنوشته کری پترسون،
جوزف گری ،دیوید مكس فیلد ،ران مكمیالن ،و ال سویتزلز در سال  ۲۰۱۳از سوی انتشارات
مک گروهیل وارد بازار شد ،همان سال از پرفروشترین كتابهای نیویورک تایمز ،والاستریت
ژورنال و کتاب شــماره یک سایت آمازون شــد و توسط دردانه داوری به فارسی ترجمه و از
سوی انتشارات افرند منتشر شده است .این کتاب در چند سال گذشته تاکنون با چهار ترجمه
متفاوت و از سوی چهار نشر وارد بازار شده و مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است.
این کتاب به صورت مشخص به مسئولیت افراد در جامعه و کار میپردازد و به گفتوگو
و اهمیت آن به صورت ویژه توجه میکند .در بخشی از کتاب آمده است« :شما میتوانید با
هرکســی و در مورد هرچیزی سخن بگویید ،اگر و تنها اگر امنیت کافی ایجاد کرده باشید.
کســانی که در فن پاسخگویی مهارت دارند ،برای ورود از مرحله فکر کردن به مرحله سخن
گفتن چنین عمل میکنند »...یا در بخش دیگری میتوانید بخوانید« :هیچوقت نمیتوانیم به
درون ذهن انسانه ا راه یابیم ،اما پردهبرداری از افکار و احساسات آنه ا بسیار مهم است .برای
این کار باید مهارتهای ویژهای داشته باشیم .ما عملکرد طرف مقابل را دیدهایم؛ اکنون وظیفه
آنها را به آنچه باعث رفتارشان شده ،ربط دهیم»...
ماست که مسیر الگوی عملکرد 
ها شامل
این کتاب دارای ســه بخش و ن ُه فصل و چند پیوســت است که مهمترین آن 
«بررســی موضوع و شرایط ،اشراف بر داستانهای خود ،امنیت ایجاد کنید ،توصیف شکاف،
ایجاد انگیزه ،تسهیل کار ،تمرکز و انعطاف همزمان ،وارد عمل شوید و »...است .همچنین یکی
از ویژگیهای این کتاب پیشگفتاری است که محسن خلیلی پیشکسوت کارآفرینی کشور
و رئیس انجمن مدیران صنایع ایران برای آن نوشته است .در بخشی از این پیشگفتار آمده
است« :زیستن به گونهای مجرد و در تنهایی و کروزوئهوار نه ممکن و نه مطلوب است ،آن هم
در جهانی که اکنون به دهکدهای تبدیل شــده و ارتباط اساس آن است .خود ارتباط کنشی
است که نه در سکوت بلکه در گفتوگو شکل میگیرد و به قول سقراط حکیم بدین سان معنا
زاده میشود ...کتاب ارزشمند “مسئولیتهای سرنوشتساز” چنانکه من فهم کردهام برای
آموزش این مهارت اساســی و محوری زندگی انسان امروز است ...این تحول ،آنچنان که در
کتاب به زبان زیبایی بدان اشاره میشود ،از خود ما آغاز میشود :باید روی خودمان کار کنیم.
ما نمیتوانیم صرفا در اصالح دیگران مصمم باشیم».
عالوه بر این استفان کاوی ،نویسنده کتاب «هفت عادت مردمان موثر» درباره این کتاب
گفته« :نظرات نوآورانه این کتاب نشــان میدهد که چگونه در زمانی که بیم ویرانی میرود،
در حقیقت فرصت خالقیت برای حل مشکالت نیز در اختیار است .پیشنهادهای بخردانه این
کتاب نهتنها بسیاری از روابط متزلزل را از خطر میرهاند ،بلکه موجب ارتقای وضعیت دنیا
از طریق تقویت اجزای بنیادین آن ،یعنی خانوادهها ،جماعته ا و محلهای کار ،میشود».
کری پترســون ،جوزف گری ،دیویــد مكس فیلد ،ران مك میالن ،و ال ســویتزلز،
نویسندگان این کتاب موفق ،پیش از این نیز کتاب مشهور دیگری با عنوان «گفتوگوهای
سرنوشتساز»منتشرکردهبودندکهبهاعتقادبسیاریکتاب«مسئولیتهایسرنوشتساز»
ادامه و مکمل آن است.
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کارآفرین
نگاهی به زندگی رضا اربابیان ،بنیانگذار سایت شیپور

مرد شیپور به دست
دوسوم ترافیک ما
از طریق موبایل
است .بازار به
سمتموبایلی
شدن آمده و بیشتر
مشتریان ما هم از
این بستر استفاده
میکنند

رضا اربابیان فارغالتحصیل
رشته مدیریت بازرگانی در
کاناداست

«یکی بود ،یکی دیگه هم بود .اینیکی اینجا بود ،آنیکی آنجا .اینیکی
یک چیزی داشت که آنیکی میخواست و آنیکی یک چیزی داشت که
اینیکی میخواست .بعد شیپور آمد تو اینترنت و فاصلهها را از بین برد؛
اینجوری بود که آنها رفتند تو شیپور و با هم آشنا شدند و وارد دادوستد
انجام شد و همهچیز با موفقیت به پایان رسید».
این داســتان و تبلیغ سایت و اپلیکیشنی است که این روزها از سوی
بسیاری از کاربران کامپیوترها ،لپتاپها ،اسمارت فونها و ...مورد استفاده
قــرار میگیرد تا جایی که به گفته مدیرعامل آن روزانه  300هزار بازدید
دارد .استارتآپی که همزمان هم نقش یک سمساری (خرید دستدوم) را
برای شما بازی میکند و هم نیازمندیهای آنالین را؛ شما میتوانید هرچه
دوســت دارید در آن برای فروش بگذارید و در مقابل هر کاالیی احتیاج
دارید بخرید و یا برعکس .سایتی که به قول قدیمیها «از شیر مرغ تا جان
آدمیزاد» همهچیز در آن پیدا میشــود و رضا اربابیان راهاندازی کرد تا به
گفته خودش ،واسطهها و داللها را از میان بردارد و فروشندها و خریداران
را مستقیم با هم مرتبط کند« .شیپور»ی که هرکسی میتواند در آن بدمد
و دیگران را برای خرید و فروش خبردار کند.

عجیبترین آگهیها در شیپور
عجیبترین آگهیهایی که تاکنون در شیپور ثبت شده به اعتقاد مسئوالن این سایت شامل
فروش تکهای از درخت امامزاده صالح با قیمت حدودا  10میلیون تومان ،تکهای از پارچه سیاه
خانه کعبه ،آگهی واگذاری سرپرســتی یک کودک ،فروش تکهای از ســنگ تختجمشید (!)،
آگهی جستوجوی خواستگار برای دختر از سوی یک مادر و فروش یک تکه از یک شهابسنگ
بوده است.
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رضا اربابیان مدیرعامل و بنیانگذار سایت شیپور بچه سالهای جنگ
ایران و عراق و متولد ســال 34( 1361ســاله) است .خانواده او زمانی که
رضا 14ساله بود به کانادا مهاجرت و دو سال در این کشور زندگی کردند
ولی بعد به ایران بازگشتند؛ منتها رضا در این کشور ماند تا درس بخواند و
ادامه تحصیل بدهد .او با پایان سالهای مدرسه به دانشگاه رفت و لیسانس
اقتصاد و فوقلیسانس امبیای خواند و پس از آن راهی ایران شد.
با بازگشت به ایران مهمترین دغدغه اربابیان کار بود و اینکه چه فعالیتی
را شروع کند و در این بین نکته مهم این بود که عالقه چندانی هم به کار
کردن برای دیگران و به صورت یک کارمند نداشت و ترجیحش این بود
که کســب و کار خود را راهاندازی کنــد و دائم ذهنش روی این موضوع
میچرخید تا اینکــه ایده راهاندازی یک نیازمندیهای آنالین به ذهنش
رسید .سایتی که پیش از بازگشت به ایران در کانادا شبیهش را بارها دیده
و از آنها خرید کرده بود و حتی چیزهایی را در آن به فروش گذاشته بود.
خود او در یکی از برنامههای تلویزیونی گفته است که یکی از تفریحاتش در
کانادا «گشتن در این سایتهای خرید و نیازمندیهای آنالین» بوده است.
او در این برنامه وقتی مجری از او پرسید ایده راهاندازی سایت شیپور از کجا
آمده است ،گفت« :از نوجوانی که در کانادا بودم با این سایتها آشنا شدم و
به نوعی به سرگرمیام تبدیل شده بودند .دوست داشتم برای خرید آنالین
که میکنم وقت بگذارم؛ کاالها را با هم مقایســه کنم و بهترین قیمت را
دربیاورم و اگر میخواستم خرید کنم ،منتظر میماندم تا با کمترین قیمت
این کار را انجام بدهم .آن زمان پول محدودی داشتم و برای همین تکتک
خریدها برایم اهمیت داشت .آن دوران خرید اینترنتی از این سایتها برایم
تا جایی جالب شده بود که خودم هم گاهی چیزهایی مانند گوشی موبایل
برای فروش میگذاشتم .مثال موبایل دستدومی را ارزان میخریدم و آن
را بعد از تعمیر به قیمت بیشتری میفروختم [با خنده]!»
رضا اربابیان وقتی به ایران بازگشت و دید که سایتهای خرید آنالین
کاالهای دســتدوم و نیازمندیهای اینترنتی بــا آن کارکردهایی که او
یب ِی و مشابه آن
میشناسد ،وجود ندارد به فکر راهاندازی سایتی شبیه ا 
افتاد که خود در کانادا از مشتریان پروپاقرصشان بود .البته در این بین او
مدتی جذب کسب و کار خانوادگیاش که تولید حوله در استان آذربایجان
شرقی و نزدیک تبریز بود شد ولی خیلی زود به دلیل «عدم عالقه به زندگی
در یک شهر کوچک (شهری نزدیک تبریز) و تولید به روش سنتی» این
کار را رها کرد و به دنبال تحقق ایدهها و آرزوهایش رفت .او در گفتوگویی
با هفتهنامه شــنبه درباره راهاندازی این ســایت گفته« :حدودا فروردین
ســال  ۹۰بود که به فکر راهاندازی کسبو کاری آنالین افتادم و شیپور
را شــروع کردم .البته ابتدا قصدم این بود که شیپور در زمینه اختصاصی
خرید و فروش آنالین خودرو باشد .به همین دلیل جستوجوهای زیادی
انجام دادم .مثال به سراغ نمایشگاههای اتومبیل میرفتم و با آنها صحبت
میکردم و خریدوفروش آنالین را برایشان توضیح میدادم تا نظرشان را
بدانم .ولی بعد با خودم فکر کردم که درست نیست اینهمه زحمت را تنها
به خودرو محدود کنم .بنابراین به این فکر افتادم که کسبوکاری شبیه
“کرگزلیست” را که در کانادا و امریکا فعال است و فقط نیازمندیهاست ،در

رشد شیپور در  4سال گذشته چگونه بوده؟
رضا اربابیان بنیانگذار و مدیرعامل سایت شیپور در مصاحبهای گفته این مجموعه آنالین از سال  ۹۴تا االن  ۱۵برابر رشد داشته است .چه از نظر تعداد آگهیها و چه از نظر کاربر
که  ۷برابر شده است .میتوان به صورت تقریبی گفت که روزانه بیش از  ۳۰هزار ثبت آگهی در شیپور انجام میشود.

ایران پیاده سازی کنم ،چون خأل آن در ایران احساس میشد».
او در ابتــدا کار را تکنفره کلید زد (دو نفر از دوســتانش از نظر مالی
حامیاش بودند) و مراحل ابتدایی کار را پیش برد تا اینکه از مرداد ســال
 1391سایت باال آمد ،ولی خب در ابتدای کار سایت با مشکالتی کاربردی
دست به گریبان بود و کاربران با چالشهایی روبهرو میشدند که کمکم
برطرف شد .رضا اربابیان در گفتوگویی با سایت دیجیاتو درباره آن روزها
و چالشهای ابتدایی مخاطبان گفته است« :به عنوان فردی که مسئولیت
اجرایی پروژه را بر عهده داشت ،تجربه چندانی در زمینههای فنی نداشتم.
پس برای حل این موضوع ،تصمیم گرفتیم تا با شــرکتی در اســلوونی
همکاری کنیم و از آنها پشتیبانی بگیریم .به خاطر نبود منابع مالی ،از آنها
درخواست کردیم بابت پشتیبانیهای فنیشان سهمی را دریافت کنند و
بدین شکل آنها هم به عنوان شریک ما فعالیتشان را آغاز کردند».
البته همکاری با این شــرکت اسلوونیایی خیلی ادامه پیدا نکرد و در
نهایت رضا اربابیان و همکارانش دوباره سهام این شرکت را به صورت کامل
پس گرفتند ولی در میانه راه همکاری با یک شرکت سوئدی را به عنوان
سرمایهگذار شــروع کردند .اربابیان در یکی از مصاحبههایش در اینباره
گفته( Pomegranate« :به فارسی ،انار) یک شرکت سوئدی است که
به حضور در بازار ایران عالقهمند بود .آنها در ابتدا سرمایهگذاری کوچکی را
در سرآوا انجام دادند و سپس در یکی از سفرهایشان به ایران با شیپور آشنا
شدند .با توجه به اینکه حوزه آگهیها ،موضوع جذابی برای آنها به شمار
میرفت ،تصمیم به سرمایهگذاری در شیپور گرفتند .آنها در همه حوزهها
سعی میکنند به ما کمک کنند .به نوعی هم مالی و هم معنوی».
JJورود به دنیای شیپور
در ماههای گذشــته بیلبوردهای بزرگی در ســطح شهر تهران با
عکسهایی از وســایل دستدو ِم به فروش گذاشتهشده پر شده بود و
زیر آن عالمت یک شیپور دیده میشد ،تبلیغاتی که رهگذران را دعوت
میکرد تا با ورود به سایت شیپور عالوه بر خرید کاالهای مورد نیازشان،
وســایلی را هم که نیاز ندارند برای فروش به دیگران عرضه کنند .در
واقع شما بعد از ورود به این سایت میتوانید هزارانهزار آگهی فروش
کاالهای مختلف را ببینید و درصورت مناســب دیدن با فروشنده آن
به صورت مستقیم ارتباط بگیرید و درباره خرید آن اقدام کنید .عالوه
بر این خیلی راحت خودتان هم میتوانید عکســی از کاال و وسیلهای
که نیاز ندارید ،بگیریــد و با بارگذاری و تعیین قیمت آن را به فروش
بگذارید .اما در این میان این سؤال پیش میآید که با توجه به رایگان
بودن آگهیهای فروش در سایت شیپور ،مسئوالن این سایت چگونه
درآمد کســب میکنند و هزینههای این مجموعه را که به گفته رضا
اربابیان بیش از  50نفر در آن اشتغال دارند تامین میکنند .او در یکی از
گفتوگوهای خود این ماجرا را اینگونه توضیح میدهد« :در بازارهای
مختلف روش درآمدزایی یا طول دوره رســیدن به درآمدزایی متفاوت
است .گاه حضور در یک بازار تخصصی موجب میشود درآمدزایی زودتر
انجام شــود ،مانند کاری که “با ما” در حوزه خودرو کرده .این تصمیم
شــخصی ما بوده که فعال درآمدزایی نکنیم وگرنه میتوانیم از همین
امروز درآمدزایی داشته باشیم ،اما فعال به دالیلی که گفتم دست نگه
داشــتهایم و نمیتوانم تاریخ دقیقی برای شروع درآمدزایی اعالم کنم.
این اســتراتژی ماست .به لحاظ جذب سرمایه هم باید بگویم که از دو
شرکت ایرانی و خارجی جذب سرمایه داشتهایم .در این میان شرکت
پامگرنت سوئد مهمترین سرمایهگذار ماست .توجه داشته باشید کسانی
که در بازار نیازمندیها سرمایهگذاری میکنند ،این بازار را میشناسند

و بهخوبی از بلندمدت بودن برگشــت ســرمایه در این حوزه آگاهی
دارند .ســرمایهگذاران ما فعال در حا ل توسعه شرکت هستند و ما در
حال حاضر بیش از  ۱۲۰میلیون تومان در ماه تنها برای حقوق پرسنل
هزینه میکنیم ،اما دید بلندمدت سرمایهگذاران ما این است که فعال به
درآمدزایی فکر نکنیم».
رایگان بودن انتشــار آگهیها درسایت و اپلیکیشن شیپور و البته
ظرفیت باال و رو به افزایش استفاده از اینترنت در کشور و تعداد کاربران و
مخاطبان ،باعث شده سایت شیپور بتواند مخاطبان بسیاری را به سمت
خود ،جذب کند تا جایی که به گفته رضا اربابیان حدود  300هزار نفر
در روز از سایت شیپور بازدید میکنند و به صورت تقریبی روزانه بیش
از  ۳۰هزار ثبت آگهی در این ســایت انجام میشود .اعدادی که نشان
میدهد این ســایت و سایتهای مشابه آن مانند «دیوار»« ،با ما» و...
برای رقیبهای سنتی بازارهای آگهی مثل نیازمندیهای همشهری،
آگهیهای چاپــی و تیزرها و ...در حال تبدیل شــدن به یک چالش
بزرگ هستند ،سایتهایی که میتوانند کمکم سهم بیشتری از بازار
را که سالها در سبد بازارهای سنتی آگهی بهخصوص نیازمندیهای
همشهری بود ،به دست بیاورند و به سمت خود بکشند و برای همین
هم هست که اربابیان معتقد است بازار ایران در این زمینه همچون بازار
ترکیه ارزش حدودا یکمیلیارد دالری دارد.
حاال با گذشــت چهار سال از راهاندازی ســایت شیپور هدفگذاری
مدیرعامل و بنیانگذار این مجموعه رسیدن به یکمیلیون بازدید در روز
است .او در گفتوگویی با مجله تجارت فردا گفته« :ما میخواهیم در بخش
نیازمندیها ،شماره یک بازار ایران باشیم».

Pomegranate

(به فارسی،
انار) یک شرکت
سوئدی است که
به حضور در بازار
ایران عالقهمند
بود .آنها در یکی
از سفرهایشان
به ایران با شیپور
آشنا شدند .با
توجه به اینکه
حوزه آگهیها،
موضوع جذابی
برای آنها به شمار
میرفت ،تصمیم به
سرمایهگذاری در
شیپورگرفتند

دالیل موفقیت چیست؟
بنیانگذار شیپور دالیل موفقیتش را اینگونه بیان میکند« :نکته مهم سختکوشی است؛ کسی
که میخواهد موفق شــود باید دو تا ســه سال خاک بخورد .ما کارمان را از یک اتاق کوچک شروع
کردیم .روحیه کارآفرینی داشتن هم خیلی موثر است .در ایران فرهنگ کارآفرینی وجود دارد و همه
دوست دارند برای خود کسب و کاری داشته باشند .من هم امبیای خواندم با گرایش کارآفرینی که
این موضوع در راهاندازی کسب و کارمان خیلی نقش داشت».
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کارآفرین
کسب و کار جورجیو آرمانی ،برندی با بیش از 2هزار مرکز فروش

پسربچهطبقهمتوسط
فرمانروای قلمرو مد
زهرا چوپانکاره
خبرنگار

برند آرمانی در حال
حاضر  2هزار و
 203مرکز فروش
در  46کشور دنیا
دارد .حاال نام خود
را بر محصوالت
متنوعیازجمله
لوازم آرایش ،عطر،
عینکآفتابی،
مبلمان و ...دارد و
البته پا را فراتر از
همیشهگذاشتهو
وارد بازار هتلداری
هم شده است

چهره برنــزه و موهای نقرهای یکی از شــاخصترین صفات ظاهری
جورجیو آرمانی است که حاال در  82سالگی و با  7.2میلیارد دالر ثروت،
در رده صد و هفتاد و ششم فهرست میلیاردهای بلومبرگ قرار دارد .یکی از
مشخصات دیگرش هم اینکه در میان میلیاردهای جهان در دستهای قرار
دارد که لقب خودساخته به آنها داده میشود ،کسانی که ثروت را به ارث
نبردهاند ،ثروت را آفریدهاند .آرمانی موسس و تنها صاحب شرکت بزرگ
جورجیو آرمانی اســت ،حتی کسانی که از دنیای مد هم سررشته ندارند
این نام را میشناسند.
جورجیو آرمانی ســال  1934در شهر پیاچنزا در شمال ایتالیا به دنیا
آمد ،در خاتوادهای از طبقه متوسط .میگویند به دلیل عشقی كه به بدن
انســان داشت ،دو سال به تحصیل در رشته پزشكی در دانشگاه شهرش
مشــغول شد اما شاید خیلی زود فهمید كه آن عشقی كه به بدن انسان
دارد شامل امعا و احشا نمیشود ،شاید فرم بدن بود كه او را بیشتر شیفته
میكرد و همین شد كه پس از ترك دانشگاه و پس از خدمت سربازی به
سراغ دنیای مد و لباس رفت .ورودش به این عرصه ،به عنوان مسئول تزئین
ویترین مغازه پوشاكی در شهر میالن بود ،كارش را آنقدر ادامه داد تا بعد
از مدتی به سمت فروشندگی بخش لباسهای مردانه در همان فروشگاه
رسید .هفت سالی كه در آنجا صرف كرد باعث شد كه خیلی خوب با چم
و خم طراحی لباس و بازاریابی و تجارت لباس آشنا شود.
ســال  1964به عنوان طراح كارش را در خانــه مد Nino Cerruti
آغاز كرد و در اواسط دهه  60با كسی آشنا شد و پایه دوستی گذاشت كه
قرار بود بعدتر شریكش در تاسیس شرکت و برند ماندگار جورجیو آرمانی
شــود .سرجیو گالئوتی معمار بود ،معماری که بعدا جذب دنیای پوشاک
شــد .زمانی که این دو نفر تصمیم گرفتند با هم وارد شراکت شوند و به
صورت مشترک در دنیای مد و طراحی لباس فعالیت کنند ،مدتها بود که
جورجیو به صورت آزاد کار طراحی لباس انجام میداد .سال  1975پایان
این مرحله از کار او بود و آغاز به کار برند آرمانی .گالئوتی وظیفه مدیریت
تجاری کار را بر عهده گرفت و آرمانی بخش طراحی و تولید را رهبری کرد.
تا قبل از ورود به دهه  80این شــرکت موفق شد شعبه امریکای خود را
هم افتتاح کند .اما شهرت و معروفیت آنها زمانی ناگهان گسترش پیدا کرد
که نامشان سر از هالیوود درآورد .ریچارد گر ،بازیگر سرشناس و محبوب

هتل آرمانی در دوبی

به همراه سرجیو گالئوتی شرکت
آرمانی را پایهگذاری کرد.

جورجیو آرمانی در شهر پیاچنزا در شمال ایتالیا در
خانوادهای از طبقه متوسط به دنیا آمد.

1964
1934

1980
1975

به عنوان طراح لباس مردانه کارش را با یک مرکز مد با نام
نینو کروتی آغاز کرد.
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امریکایی ،در فیلم «ژیگولوی امریکایی» کت و شلوار طراحیشده توسط
شرکت آرمانی را بر تن داشت و همین برای جلب توجه و ماندگار شدن
بیشتر این برند کافی بود .این فیلم در سال  1980ساخته شد و حاال یکی
از نقاط عطف این شرکت شناخته میشود.
دهه  80تبدیل شد به دهه آغاز درخشش برند آرمانی .اما یکی از دو پایه
تاسیس این شرکت آنقدر عمر نکرد که همراه دوست و شریک خود ادامه
موفقیت شرکتشان را به تماشا بنشیند .گالئوتی که با سرطان خون دست
به گریبان بود در سال  1985از دنیا رفت .با وجود برخی پیشبینیها که
انتظار داشــتند با مرگ یکی از شرکا ،برند آرمانی رو به افول بگذارد ،این
شرکت به کارش ادامه داد و روزبهروز به شهرت و اعتبار خود افزود .سال
 1988کار آرمانــی در ژاپن هم پا گرفــت .جورجیو آرمانی پس از مرگ
شریکش دیگر کسی را به شــراکت قبول نکرد ،در همان اواخر دهه 80
پیشنهاد خرید  20درصد از سهام شرکت از جانب یک میلیاردر فرانسوی
را رد کرد و حاال هم تنها ســهامدار این شــرکت به حساب میآید .برند
آرمانی در حال حاضر  2هزار و  203مرکز فروش در  46کشور دنیا دارد.
در گذر زمان شــرکتی که کارش را با طراحی لباسهای بهاره و تابستانه
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شهرت و معروفیت آرمانی زمانی گسترش پیدا کرد که
ریچارد گر ،در فیلم «ژیگولوی امریکایی» کت و شلوار
طراحیشده توسط شرکت آرمانی را بر تن کرد.

ورودش به این عرصه ،به عنوان مسئول تزئین ویترین مغازه پوشاكی در شهر میالن بود ،كارش را آنقدر ادامه داد
تا بعد از مدتی به سمت فروشندگی بخش لباسهای مردانه در همان فروشگاه رسید .هفت سالی كه در آنجا صرف
كرد باعث شد كه خیلی خوب با چم و خم طراحی لباس و بازاریابی و تجارت لباس آشنا شود.

برای زنان و مردان شــروع کرد ،حاال نام خود را بر محصوالت متنوعی از
جمله لوازم آرایش ،عطر ،عینک آفتابی ،مبلمان و ...دارد و البته پا را فراتر از
همیشه گذاشته و وارد بازار هتلداری هم شده است .یک هتل در میالن
و یکی دیگر در کشور امارات .هتل آرمانی دوبی که حاال به عنوان یکی از
هتلهای جذاب ،از سوی تورهای مسافرتی ایرانی هم به مسافران پیشنهاد
میشود در سال  2010افتتاح شد .ساخت و افتتاح این هتل نتیجه توافقی
بود که میان این شــرکت و شــرکت هلدینگ امالک و مستغالت اعمار
صورت گرفت .توافقی بر سر ساخت دستکم هفت هتل مجلل و سه مرکز
تفریحی و گذران تعطیالت که همگی از نام آرمانی استفاده خواهند کرد.
تمامی طراحی داخلی این هتلها بر عهده آرمانی خواهد بود .حاال هتل
آرمانی در برج خلیفه دوبی با  160اتاق و سوئیت مجلل را میتوان یکی
از معروفترین مراکز مستقر در این بلندترین آسمانخراش دنیا دانست.
با وجود همه اینها همچنان منبع اصلی ثروت آرمانی همان عرصه مد و
پوشاک است .بلومبرگ گزارش داده است که سود این شرکت در سال
 2015به  2.7میلیارد دالر رسید.
JJبزک کردن هالیوود
نام جورجیو آرمانی بــا هالیوود پیوند محكمی خورده
است .از نمایش لباسهای اختصاصی هنرپیشهها بر روی
فرش قرمز مراســمی همچون اسكار و گلدن گالب گرفته
تا طراحی لباس برای شخصیتهای برخی از آثار ماندگار
سینمای امریكا .نام او در طراحی لباس برای بیش از 200
فیلمسینماییدیدهمیشود،فیلمهاییكههنرپیشههایشان
با لباسهایی كه آرمانی بر تنشان پوشانده ،جلوی دوربین
قرار گرفتهاند .از سهگانه بتمن ساخته كریستوفر نوالن و
بازی كریســتین بیل گرفته تا «گرگ والاســتریت» به
كارگردانی اسكورسیزی و بازی لئوناردو دیكاپریو.
آرمانی در ســال  2014در یادداشــتی كه برای نشریه
استاندارد انگلستان نوشت به بخشــی از دیدگاههایش در
خصوص طراحی لباس برای فیلمها اشاره كرد« :فارغ از اینكه
آدمهــا به این موضوع اعتراف بكنند یا نه ،باید گفت كه مخاطبان
مجذوب شخصیتهای منفی میشوند :كاراكترهایی بدون ترس
از محدودیتهــای قانونی و اخالقی .زمانــی كه باید برای چنین
شــخصیتهایی لباس در نظر بگیرم مانند شــخصیتهای فیلم
“تسخیرناپذیران” [به كارگردانی برایان دیپالما] یا «رفقای خوب»
[به كارگردانی مارتین اسكورســیزی] ،موضوع این نیست كه این
كاراكترها گانگستر هستند ،موضع این است كه ضدقهرماناند .من
دوست دارم كمی وقار ،خوشپوشی و جذابیت به آنها بیفزایم و با
تضادی كه این ظاهر با باطن تبهكار آنها دارد بازی كنم .نیمه تاریك
همیشه نیمه جذابتر است».
در خارج از قاب دوربینهای سینمایی ،نقش پررنگ آرمانی در

مراسم پرزرق و برقی مثل اسكار را هم نمیتوان نادیده
گرفت .نشریه نیویورك پست به نقل از یك تاریخدان
حوزه مد نوشت« :قبل از آرمانی ،فرش قرمز مثل غرب
وحشی بود .دمی مور با شلوارك دوچرخهسواری در
مراسم اسكار ظاهر شده بود و شِر [خواننده معروف]
با سربند سرخپوستی .آرمانی اولین طراح لباسی بود
كه گفت بگذارید من لباســتان را انتخاب كنم ».در
اوایل دهه  60وقتی بازیگرانی مثل ادری هیپبورن به
طراحان لباس خود در صحنه فیلمها وفادار ماندند و
لباسهای دوخت آنها را در مراسم اسكار پوشیدند ،استودیوهای فیلمسازی
متوجه شدند كه از فرصت فرش قرمز میتوانند برای معرفی بهتر بازیگران
خود اســتفاده كنند .اما در اواخر این دهه ،وقتی كه به دلیل مشــكالت
مالی ،اغلب استودیوهای فیلمسازی به مشكل برخوردند و دیگر طراح
لباسی وجود نداشت كه به بازیگران بگوید در مراسم چه بپوشند و
چه نپوشند ،بازیگران سرگردان شدند ،این فرصت بینظیری بود كه
آرمانی آن را دید و از آن استفاده كرد.
او اولین فروشگاهش در بورلی هیلز در كالیفرنیا (محل
سكونت بسیاری از چهرههای سینمایی) را افتتاح كرد
و به بازیگران پیشــنهاد داد كه اگر بخواهند میتوانند
برای رخدادهای مهم ســینمایی لبــاس اجاره كنند.
این پیشنهاد را او ابتدا به شاخصترین چهرههای زن
سینما در آن زمان یعنی جودی فاستر و میشل فایفر
داد .جودی فاســتر ابتدا از این پیشنهاد خشمگین
شــد« :مگر من بلد نیستم لباس بپوشم؟ اصال این
جورجیو آرمانی كی هست؟» اما فایفر خیلی زود این
پیشنهاد را قبول كرد و شروع به پوشیدن لباسهای
آرمانی در رخدادهای سینمایی كرد .ارتباط آرمانی با
هنرپیشهها همچنان ادامه یافت تا اینكه مراسم اسكار
ســال  1990تبدیل شد به مراسم معرفی لباسهای
او 5 .بازیگر زن محبوب و سرشــناس با لباسهای برند
آرمانی در مراسم شركت كردند :جودی فاستر ،میشل فایفر،
جولیا رابرتز ،جسیكا لنگ و جسیكا تندی .لباسهای مدرن
او در برابر لباسهای پفدار باقی بازیگران خیلی زود خود
را متمایز كردند ،روز بعد نامش در نشریات زنان پیچید .از
آن زمان به بعد دیگر نام و تصویر او از رسانههای کوچک و
بزرگ جدا نشدند .جورجیو آرمانی بخش ثابتی از هالیوود
شده است و در کنار هفته مد میالن و نیویورک نامش در
عرصه سینما هم ثبت شده است.

نام جورجیو آرمانی در طراحی
لباس برای بیش از  200فیلم
سینمایی دیده میشود
از سهگانه بتمن ساخته
كریستوفر نوالن و بازی
كریستین بیل گرفته تا «گرگ
والاستریت» به كارگردانی
اسكورسیزی و بازی لئوناردو
دیكاپریو.

قبل از آرمانی ،فرش
قرمز مثل غرب
وحشی بود .دمی
مور با شلوارك
دوچرخهسواری
در مراسم اسكار
ظاهر شده بود
و شِ ر [خواننده
معروف] با سربند
سرخپوستی.
آرمانی اولین طراح
لباسی بود كه گفت
بگذارید من لباستان
را انتخاب كنم

لباس طراحی شده برای لئوناردو دیکاپریو در
فیلم گرگ والاستریت

مراسم اسكار آن سال تبدیل شد به مراسم معرفی لباسهای او 5 .بازیگر
زن محبوب و سرشناس با لباسهای برند آرمانی در مراسم شركت كردند.

1985

شرکت و برند آرمانی ،چهلمین
سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت.

2010
1990

گالئوتی که با سرطان خون دست به گریبان بود از دنیا رفت.
جورجیو آرمانی پس از مرگ شریکش دیگر کسی را به شراکت
قبول نکرد.

2015
آرمانی وارد صنعت هتلداری شد و در این سال هتل آرمانی دوبی را افتتاح کرد.
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کارآفرین

ثروت آهنین

نگاهی به زندگی جینا رینهارت ،ثروتمندترین شهروند استرالیا

رینهارت در دهه  90از
طریق قرض برای انجام
عملیات اکتشاف و بعدتر از
طریق فروش سهام برخی از
پروژههای معدنی ،پول به
شرکت تزریق کرد .او در
دو شرکت معدنی دیگر هم
سرمایهگذاری کرد و توانست
شرکای تجاری تازهای به
دست آورد

«شــما در مقابل جینا رینهارت» بنری است که در اولین صفحه
از یک ســایت اینترنتی اســترالیایی با عنوان «شــما چقدر پولدار
هســتید؟» دیده میشود .این سایت شما را دعوت میکند تا حقوق
ســاالنه خود را در صفحه ورودی آن وارد کنید تا در قیاس با میزان
درآمد ثروتمندترین شهروند استرالیا ،بتوانید موقعیت خودتان و او را
با مثالهای دقیقتری دریابید .اگر حقوق ساالنهای که وارد میکنید
مثال  40هزار دالر باشد ،سایت بهتان میگوید که این پولی است که
جینا رینهارت هر  9دقیقه به دست میآورد .در پایین این صفحه هم
نمایشگر عددی مدام مشغول کار است ،نمایشگری که نشان میدهد
از زمانی که شما وارد این سایت شدهاید ،چه اندازه به ثروت رینهارت
افزوده شده است.
هفتاد و دومین میلیونر فهرســت بلومبرگ را با  13میلیارد دالر
ثروتش و ریاســتش بر شــرکت معدنی هنکاک میشناسند .جینا
رینهارت هم مثل بسیاری از اعضای خوشاقبال فهرست میلیاردهای

جینا با فرانک رینهارت که  37سال
از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد.

جینا ،تنها فرزند لنگ هنکاک و همسرش هوپ
در شهر پرت در غرب استرالیا به دنیا آمد.

1973
1954

54

JJجینا پس از هنکاک
اما پس از مرگ پــدر ،جینا فارغ از دعواهای خانوادگی با جدیت
تجارتی را که از بچگی با آن آشنا شده بود ادامه داد .او پس از پدرش به
صورت خودکار بر صندلی ریاست شرکت هنکاک نشست .در سالهای
نخستین ریاستش موقعیت برای گسترش کار بسیار کم شده بود چون
بسیاری از اموال شرکت پیش از آن به فروش رفته یا در رهن بانکها

هنکاک  76ساله با خدمتکار فیلیپینی  36سالهاش ازدواج کرد .ازدواجی که
شهرت رسانهای او را بیشتر کرد و تقریبا به رابطه او با دخترش پایان داد.

1983
1982

جینا با یکی از کارمندان شرکت پدرش با نام گرگ هایوارد ازدواج کرد و از
او صاحب دو فرزند شد ،ازدواج آنها هشت سال دوام آورد.
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جهان ،ثروت را به ارث برده اســت .او فرزند لنگ هنکاک است ،یکی
از معروفترین چهرههای صنعت معدن در اســترالیا .جینا و پدرش
بسیار به هم نزدیک بودند .وقتی که جینا کوچک بود ،با پدر و مادرش
ســاکن شهری کوچک در غرب اســترالیا بودند .هر شنبه باید 600
مایل را با هواپیمای پدرش پرواز میکردند تا بتوانند برای طول هفته
خرید کنند .وقتی مادرش ،هوپ مبتال به سرطان شد ،به شهر پرت
مهاجرت کردند تا به بیمارستان نزدیک باشند .وسواس هنکاک نسبت
به معدن به دخترش هم منتقل شد ،او دخترش را از کودکی همراه
خود به جلسات کاری در سراسر جهان میبرد .تام وینتون ،رماننویس
اســترالیایی میگوید که کودکی جینا مثل یک آزمایش علمی بوده
است که داخل یک حباب شاهانه انجام میگرفت .وقتی جینا به سنی
رسید که میتوانست رانندگی کند ،لنگ  10مدل ماشین مختلف را به
در مدرسه دخترش فرستاد تا از میان آنها یکی را برای خودش انتخاب
کند .جینا به دانشگاه سیدنی رفت اما تنها یک سال در آنجا دوام آورد.
او به سخنرانیهای استاد چپ خود اعتراض داشت و بعد هم فهمید
که هیچ وجه مشترکی با همکالسیهایش ندارد و برای همین به پرت
برگشت تا به ماموریت برقرار نگهداشتن امپراتوری هنکاک ادامه دهد.
رابطه خوب پدر و دختر با بزرگتر شدن جینا رو به افول گذاشت.
جینا دو بار ازدواج کرد ،اولین بار با یک کارمند ساده شرکت پدرش که
خیلی زود به طالق انجامید و دومین بار با یک وکیل امریکایی با نام
فرانک رینهارت که  37سال از خودش بزرگتر بود .فرانک رینهارت
به جرم تقلب مالیاتی در امریکا از وکالت محروم شده بود و هنکاک
فکر میکرد که شــوهر دخترش چشــم به اموال شرکت او دوخته.
وقتی هوپ هنکاک در سال  1983از دنیا رفت ،اختالفها باال گرفت،
هنکاک در پشت اعتراض دخترش به وصیتنامه مادر ،دست فرانک
را میدید و بعد که خودش با خدمتکار فیلیپینی خانهاش ،رز لکسون
رابطه احساســی برقرار کرد ،جنگ و جدال باال گرفت .پدر و دختر
نامههای تند و تیزی به هم نوشتند اما در نهایت پدر با رز ازدواج کرد و
زمانی که به ماهعسل دور دنیا رفتند ،جینا میراثش را بربادرفته میدید.
در همین میان هنکاک خودش را در دام یک سری سرمایهگذاریهای
نابخردانه انداخت .جینا شوهر و پدرش را در فاصله دو سال از دست
داد .فرانک در ســال  1990از دنیا رفت و پدرش در سال  .1992بعد
نوبت به دعوای ارث میان جینا و رز رسید ،دعوای قانونی که  11سال
به طول انجامید.

1985
هوپ ،مادر جینا از دنیا رفت و اختالفات میان پدر و
دختر باال گرفت.

وسواس هنکاک نسبت به معدن به دخترش هم منتقل شد ،او دخترش را از کودکی همراه خود به جلسات کاری
در سراسر جهان میبرد .تام وینتون ،رماننویس استرالیایی میگوید که کودکی جینا مثل یک آزمایش علمی بوده
است که داخل یک حباب شاهانه انجام میگرفت.

لنگ هنکاک؛ پرواز در باران
لنگ در سال  1909در شهر پرت ،در غرب استرالیا به دنیا آمد .والدینش از زمینداران
همان منطقه بودند و او هم قرار بود همین راه را ادامه دهد .او همیشــه وابســته به زمین
بود و بیشــتر زمانش را در مناطق کشــاورزی و دامداری و دور از شهر میگذراند .نخستین
همســرش به همین دلیل از او جدا شــد ،چون دیگر توانایی زندگی دور از شهر را نداشت.
لنگ از بچگی به کار معدن عالقه داشت و در جوانی هم
سهامدار یک معدن آزبســت بود .اما آنچه نام او را برای
همیشه با معدن پیوند داد اتفاقی بود که در سال 1952
رخ داد .میگویند لنگ در ماه نوامبر آن سال همراه همسر
دومش هوپ (مادر جینا) بر فراز منطقه پیلبارا در شمال
غربی استرالیا پرواز میکرد .همان موقع بود که طوفان به
پا شد و از آنجایی که نمیتوانستند باالی ابرها بروند در دره
باریکی پناه گرفتند .خلبان ماهری که از قضا سررشتهای
هم از معدن داشت ،در میان سنگهای بارانخورده ،رگه
سرخرنگی را تشخیص داد که به نظرش اکسید آهن آمد .بعدتر ،زمانی که هوا خوب بود ،به
همان منطقه بازگشت تا ثروت سرشارش را بر روی رگه سرخرنگی که تبدیل به معدنی سرشار
از سنگ آهن شد پایهگذاری کند .او به همراه شریکش کن مککیمی ،دست به اکتشاف زد و
همزمان تالش خستگیناپذیری را برای البی کردن با دولت برای لغو ممنوعیت صادرات سنگ
آهن آغاز کرد .وقتی که سرانجام در اوایل دهه  60لغو این ممنوعیت تصویب شد ،هنکاک
تالش دیگری را برای جذب سرمایهگذاران و شرکتهای انگلیسی و امریکایی استخراج برای
سرمایهگذاری در منطقه پیلبارا آغاز کرد .به توافق رسیدن هنکاک با شرکت چندملیتی ریو
بود .رینهارت در دهه  90از طریق قرض برای انجام عملیات اکتشاف
و بعدتر از طریق فروش ســهام برخــی از پروژههای معدنی ،پول به
شــرکت تزریق کرد .او در دو شرکت معدنی دیگر هم سرمایهگذاری
کرد و توانســت شرکای تجاری تازهای به دست آورد .در اواسط سال
 2000میالدی ،اقتصاد چین شــکوفا شد و تقاضای این کشور برای
سنگ آهن بهشدت افزایش یافت ،که میتوانست مایه سود قابل توجه
معدندارانی مانند جینا رینهارت شــود .جینا در همین سالها یک
ســری فعالیتهای سیاسی را هم شروع کرد ،از جمله اعتراض علیه
مالیات معدن و همچنین فعالیت برای بازبینی قوانین مهاجرت استرالیا
تا به کارگران دیگر کشورها اجازه ورود و کار داده شود.
با وجود تمامی موفقیتها در زمینه صنعت معدن و اقتصاد ،رینهارت
همواره سوژهای برای دستگاه قضایی این کشور بوده است .پس از همسر
پدرش ،نوبت به فرزندان خودش رســید تا از او شکایت کنند .در سال
 2011ســه نفر از چهار فرزند او پروندهای علیه او تشکیل دادند تا از
سرپرستی بر حسابی که پدربزرگشان به نام آنها باز کرده بود برکنارش
کنند .این حساب شامل  23.5درصد از شرکت معدنی هنکاک است.

تینتو در لندن ،او را خیلی زود تبدیل به یک ابرمیلیونر کرد .بزرگترین مشتری آن روزهای
معدن هنکاک کشور ژاپن بود.
هنکاک برخالف دخترش ،به شــدت با رســانهها در تماس و مراوده بود .او حاضر بود
داســتانش را برای هر خبرنگاری که به حرفهایش گــوش میکند تعریف کند .هنکاک
حتی خودش هم دو روزنامه تاسیس کرد تا مانند بلندگو،
بازتابدهنده عقاید سیاســی او باشــند .او مدافع جدی
اســتقالل بخش غربی اســترالیا بود .بخشی که به لحاظ
تاریخی ،فقیر ،عقبافتاده و جدامانده از دولت مرکزی بود.
هنکاک اما معتقد بود که با رونق گرفتن صنعت معدن در
این بخش از استرالیا ،این بخش میتواند بهشتی شود برای
توسعه کارآفرینی رایگان ،تنها به این شرط که بتواند از سایه
خفقانآور بخش شرقی یعنی ملبورن و سیدنی رهایی یابد.
هنکاک عالقه داشت تا از سالح هستهای برای حفر معدن و
الیروبی بنادر جدید در امتداد ساحل شمالغربی استرالیا استفاده کند .اما البته امکان نداشت
که چنین ایدههایی توسط دولت مستقر در کانبرا تایید شوند .هنکاک از تاثیرات رادیواکتیو
ترسی نداشت .همانگونه که قبول نداشت انفجارات معدن آزبست منجر به پیدایش سرطانی
با نام مزوتلیوما شده است .معدن آزبست آبی که او در دهه  30و  40شریک و گرداننده آن
بود ،مشکوک به این بود که دلیل صدها مرگ مرتبط با نشر آزبست شده است؛ بیشتر قربانیان
از میان کارگران بومی استرالیا بودند .اما هنکاک هرگز ارتباط پزشکی میان کار در معدن و
مرگ کارگران را قبول نکرد

فرزندان رینهارت او را متهم کردهانــد که عامدانه تاریخ واگذاری این
حســاب به آنها را از سال  2011به ســال  2068منتقل کرده است.
رینهارت در سال  2015در دادگاه مقابل فرزندانش مغلوب شد.
نام جینا رینهارت را در تمام اســترالیا میتوان شــنید .نویسنده
نیویورکر که بر روی مقاله مفصلی در مورد او کار میکرد در اینباره
نوشــت« :من در تمامی استرالیا ســفر کردم .چه در کافهها ،چه در
هواپیما و چه کنار ساحل ،بسیاری بدون اینکه بدانند من درباره جینا
رینهارت مینویســم اســم او را به میان میآوردند .برخی اطالعات
جالبی داشتند و بســیاری هم اطالعات اشتباه و بدون مدرک .یک
روز در سیدنی دو روزنامه را انتخاب کردم و در میان صفحات آنها 5
مقاله و مطلب مختلف در مورد رینهارت خواندم .این کشور از شرق
تا غرب درباره جینا صحبت میکند .تنها کسی که جینا رینهارت را
نمیشــناخت ،دختری بود که در روزهای آخر سفرم به استرالیا او را
مالقات کردم ،دختری که در همان مدرسهای مشغول تحصیل بود که
یــک روز جینا در آن درس میخواند .نام جینا رینهارت برای او هیچ
معنایی نداشت».

جینا در دهه  90از طریق قرض برای انجام عملیات اکتشاف و بعدتر از طریق فروش
سهام برخی از پروژههای معدنی ،پول به شرکت تزریق کرد.

1992

سه نفر از چهار فرزند او پروندهای علیه او تشکیل دادند تا از سرپرستی
بر حسابی که پدربزرگشان به نام آنها باز کرده بود برکنارش کنند.

2000
1995

هنکاک از دنیا رفت و جینا که در سال  90شوهر خود را هم از
دست داد با مادرخواندهاش وارد دعوای وراثت شد .دعوایی که 11
سال به طول انجامید.

لنگ هنکاک در
میان سنگهای
بارانخورده،
رگه سرخرنگی را
تشخیص داد که به
نظرش اکسید آهن
آمد .بعدتر ،به همان
منطقهبازگشتتا
ثروت سرشارش را
بر روی سنگ آهن
پایهگذاری کند

2011
اقتصاد چین شکوفا شد و نیاز این کشور به سنگ آهن سبب
رونق بیشتر کسبوکار جینا رینهارت شد.
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کارآفرین

رویای گجرات

دومین مرد ثروتمند هندوستان کارش را از صفر شروع کرد

داســتان زندگیاش شاید آنقدر پر فراز و نشیب و پر از شور و سوز و گداز نباشد که
بشود یکی از آن فیلمهای بالیوودی سهساعته را از آن درآورد ،اما اینکه از کجا شروع کرد
و به کجا رسید دست کمی از زیر و رو شدن سرنوشت کاراکترهای فیلمهای هندی ندارد.
دیلیپ شانگوی در حال حاضر به عنوان دومین فرد ثروتمند هند شناخته میشود و با
 15.5میلیارد دالر ثروت در رده پنجاه و چهارم فهرست میلیاردهای بلومبرگ قرار دارد.
یکی از آن میلیاردهایی که در دسته ثروتمندان خودساخته است و شرکت داروییاش،
«سان فارما» شهرت جهانی دارد.
شانگوی در سال  1955در شهر کوچک آمرلی در گجرات به دنیا آمد .کارش را میشود
به نوعی ادامه کار پدرش دانست که عمدهفروش داروهای برند و ژنریک (داروهایی که نام
تجاری خاصی ندارند اما از لحاظ دوز ،قدرت ،تاثیر و نحوه مصرف معادل محصوالت با برند
مشخص هستند) بود .او که در سال  82با مدرک کارشناسی بازرگانی از دانشگاه کلکته
فارغالتحصیل شده بود و به پدرش کمک میکرد کمکم به این فکر افتاد که کسبوکار
خودش را راه بیندازد .همین شد که یک سال پس از پایان درس و دانشگاه ،شرکت سان
فارما را در کلکته تاسیس کرد .ابتدای کار فقط او بود و شریکش پرادیپ گوش (که هنوز
هم در این شرکت مشغول فعالیت است) ،یک شرکت دونفره بر محور فروش یک دارو به
راه افتاد ،دارویی با نام  Lithosunو برای درمان اختالل دوقطبی (بایپوالر) .تا سال 89
دیگر فروش محصوالت دارویی این شرکت کوچک آغاز شده بود .او چهار سال بعد مرکزی
تحقیقاتی را برای سرعت بخشیدن به پیشرفت و توسعه تولیدات داروهای ژنریک تاسیس
کرد و در عرض یک سال توانست در بمبئی و بازار سهام هند به فروش سهم بپردازد.

روزنامه ایندیا تایمز ماه گذشته در توصیف شانگوی نوشت« :سرینیواس النکا ،یکی از
مدیران او به یاد دارد که دو دهه قبل موسس سان فارما در عرض سه سال بیش از صد بار
با او تماس گرفته بود تا به او پیشنهاد کار بدهد .شانگوی مشغول تنظیم یک استراتژی
ویژه برای تبدیل کسبوکار کوچک تولید داروهای ژنریک به یک صنعت بزرگ بود و تا
رسیدن به هدفش جواب منفی را قبول نمیکرد .عاقبت زورش بر النکا چربید ،النکا قبول
کرد که از کارش در شرکت دارویی بینالمللی نوارتیس استعفا بدهد و از سال  96تا 99
به عنوان مدیر اجرایی سان فارما مشغول کار شود».
JJقدرت گرفتن از شرکتهاینیمهجان
شانگوی یک استعداد ذاتی برای دگرگون کردن اوضاع و احوال شرکتهای نیمهجان دارد.
او برای پیاده کردن طرحهای توسعهای خود صبر و سازگاری بسیاری از خود نشان داده .سال
 1997وقتی شرکت کاراکو فارما را خرید ،حرکتش از دید بسیاری از کارشناسان ارزشمند
محسوب نمیشد اما بر اثر تالشهای او این شرکت زیانده حاال به سوددهی رسیده است .او
برای اینکه به موفقیت حرفهای برسد چندان محتاطانه عمل نکرده و برای تبدیل کردن سان
فارما به صنعت شماره یک دارویی کشورش چندین بار دست به اقداماتی زده که شاید چندان
معقول به نظر نمیرسیدند .با وجود همه اینها حاال او رئیس شرکت تحقیقاتی سان فارما هم
هست ،اولین شرکت تحقیق و توسعه که توانست وارد بازار بورس هند شود.
شــانگوی پس از هند به سراغ توسعه بازار دارویی خود در امریکا رفت .خرید شرکت
کاراکو او را به بزرگترین بازار داروهای ژنریک جهان متصل کرد و تخصص این شرکت

آغاز فروش سان
فارما در هند

در شهر کوچک آمرلی در گجرات
به دنیا آمد.

1983
1955

56

1997
1989

یک سال پس از پایان درس و دانشگاه ،شرکت سان
فارما را در کلکته تاسیس کرد.
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وقتی شرکت کاراکو فارما را خرید ،حرکتش از دید بسیاری از
کارشناسان ارزشمند محسوب نمیشد اما بر اثر تالشهای او این
شرکت زیانده حاال به سوددهی رسیده است.

شانگوی در یک معامله  4میلیارد دالری ،شرکت دارویی رقیب خود  Ranbaxyرا از گروه ژاپنی
داییچی سانکیو خرید .این معامله که در سال  2015قطعی شد ،ارزش سهام شرکت را باال برد و
شانگوی را تبدیل به ثروتمندترین سرمایهدار صنایع دارویی جهان کرد.

در ســروکله زدن با امور مربوط با سازمان غذا و داروی امریکا را در اختیارش گذاشت .او
بر اساس استراتژیاش در خرید شرکتهای کمسودده و ادغام آنها در سان فارما ،از سال
 97به بعد  13شرکت تولیدکننده دارو را از آن خود کرده است .اما هیچیک از خریدهای
او به اندازه کاری که در ســال  2014انجام داد نبود .شانگوی در یک معامله  4میلیارد
دالری ،شــرکت دارویی رقیب خود  Ranbaxyرا از گروه ژاپنی داییچی سانکیو خرید.
این معامله که در ســال  2015قطعی شد ،ارزش سهام شرکت را باال برد و شانگوی را
تبدیل به ثروتمندترین سرمایهدار صنایع دارویی جهان کرد .این خرید حکم یک مرحله
تازه را برای او دارد ،شانگوی حاال قادر است بازارهایی را که این شرکت در اختیار داشت
با هم یکپارچه کند و آن را به قلمروی سلطنت دارویی خود بیفزاید .امریکا حاال یکی از
بزرگترین محلهای درآمد سان فارما به حساب میرود و به نظر میرسد شانگوی قصد
دارد بر روی بازارهای جدید تمرکز کند ،توســعه ســان فارما در اروپا در دستور کار این
شرکت قرار گرفته است.
JJسال طالیی 2015
سال گذشته در گزارشهایی که در خصوص کاهش ثروت میلیاردرهای جهان منتشر
شد و در رسانههای ایرانی هم بازتاب داشت .این ثروتمند هندی تقریبا جزو انگشتشمار
کسانی بود که توانست از شر کاهش ثروت رهایی یابد .همان زمان خبرگزاریهای داخلی
بر اســاس آمار و ارقام منتشرشده توســط بلومبرگ از دود شدن  182میلیارد از ثروت
میلیاردرها نوشتند .مثال در بخشی از گزارش ایسنا در تابستان سال  94آمده بود« :زیان
هفته گذشته (نیمه دوم مرداد  )94برای اعضای شاخص میلیاردرهای بلومبرگ که شامل
افرادی مانند وارن بافت و ایوان گالسنبرگ ،مدیرعامل گلنکور است بزرگترین کاهش از
سپتامبر سال  2014به این سو به شمار میرود .مجموع ثروت  400میلیاردر بزرگ جهان
پس از زیان روز جمعه ( 30مرداد  74 ،)94میلیارد دالر از ابتدای ســال  2015تاکنون
کاهش داشته و ارزش ثروت آنها  3.98تریلیون دالر است .بزرگترین کاهش هفتگی به
دالر را وارن بافت تجربه کرد .کاهش بیش از پنج درصدی ارزش سهام شرکت برکشایر
هاتاوی بافت 3.6 ،میلیارد دالر از ثروت او کاست .طبق آمار بلومبرگ ،بافت با  63.4میلیارد
دالر ثروت ،ســومین میلیاردر بزرگ جهان است .افت قیمت نفت که تحت تاثیر اشباع
عرضه در بازار جهانی ،بزرگترین کاهش هفتگی از سال  1986را پشت سر گذاشت در
 15.2میلیارد دالر زیان میلیاردرهای انرژی جهان سهیم بود .هارولد هام ،رئیس هیئت
مدیره کانتیننتال ریسورسز در هفته گذشته شــاهد از دست رفتن  895میلیون دالر
یــا  9درصد از ثروتــش بود ».اما در همین گزارش وقتی صحبت از شــانگوی به میان
میآید صحبت از سود میشود« :با وجود آشفتگی بازار 11 ،میلیاردر به ثروتشان افزودند.
بزرگترین برد را دیلیپ شــانگوی داشت که سی و نهمین ثروتمند بزرگ جهان است.
ثروت او  467میلیون دالر اضافه شــد و به  18.9میلیارد دالر رسید ».با توجه به قطعی
شــدن قرارداد خرید  Ranbaxyدر سال گذشته شاید بتوان این ادغام بزرگ و تاریخی
را دلیل ســوددهی شرکت شانگوی (علیرغم مشکالت سایر همسایگانش در فهرست
میلیاردهای بلومبرگ) دانست .اما خبرسازتر از همه باال و پایین شدنها ،این نکته بود که
شانگوی به دلیل همین شنای مخالف جریان آب که داشت ثروت سایر میلیاردرها را کمی
ســبکتر میکرد ،توانست در سال  2015برای مدتی هم که شده لقب «ثروتمندترین
هندی» را از آن خود کند .بر اساس اعالم بلومبرگ در ماه مارس  ،2015او پیش از موکش
آمبانی ،سرمایهدار و سرمایهگذار حوزه نفت ایستاد تا سال طالیی خود را کامل کند.

شانگوی در یک معامله  4میلیارد دالری ،شرکت دارویی رقیب خود  Ranbaxyرا از
گروه ژاپنی داییچی سانکیو خرید .این معامله در سال  2015قطعی شد.

میزان فروش محصوالت سان فارما
در سایر نقاط نهان (میلیون دالر)
878

992

2066
281
136

2015-16

میزان فروش محصوالت سان فارما
در امریکا (میلیون دالر)

2014-15

2013-14

2012-13

232

2011-12

2244

1620

1132

142
2010-11

2015-16

2014-15

2013-14

725

2012-13

2011-12

494
2010-11

به هر صورت امســال او به قدر سال گذشته خوشاقبال نبود .همراه با کاهش سهام
صنایع دارویی سان فارما ،ثروت ثروتمندترین مرد دارویی هند  1.1میلیارد دالر کاهش
داشت .البته در آخرین ماههای سال میالدی سوددهی این پنجمین شرکت بزرگ داروهای
ژنریک جهان رو به افزایش گذاشت .نشریه فوربز میگوید که بخشی از این افزایش سود
به دلیل فروش خوب یک محصول در امریکا اســت که نسخه ژنریک  Glivecمحسوب
میشود ،یک داروی ساخت شرکت  Novartisکه مختص بیماری سرطان خون است.
اوایل امسال سان فارما  14دارو را به قیمت  293میلیون دالر از این شرکت ژاپنی خرید.
شانگوی ازدواج کرده و دو فرزند دارد که با کمال میل حاضرند استعداد خود را در راه
نام و آوازه خانوادگیشان به کار گیرند .خود شانگوی البته از اینکه به دلیل ثروت شناخته
شود نفرت دارد« :راحت نیستم که با برچسب و لقب ثروتمندترین هندی شناخته شوم و
آنهمه جلبتوجهی که این عنوان به دنبال دارد .واقعیت این است که من دلم میخواهد
روی کارم تمرکز کنم و آن را درســت انجام دهم ».او برخالف قشــر معروف و ثروتمند
بمبئی که در شــمال شهر ساکن هســتند ،در خانه بدون زرق و برقی در جوها ،حومه
بمبئی زندگی میکند .والبته خانهاش در گجرات ،یک اثر هنری است که توسط معماران
شناختهشده طراحی و ساخته شده است .دیلیپ شانگوی محافظ شخصی ندارد ،به کار و
خانوادهاش عالقه دارد و البته به قول خودش داستانهای هری پاتر .شرکتی دونفرهای که
او تاسیس کرد حاال  14هزار نفر کارمند دارد .راهی که او از گجرات هند آغاز کرد هنوز
تمام نشده و به نظر میرسد تا تمام دنیا را به فهرست مشتریان دارویی خود اضافه نکند
دستبردار نیست.

سان فارما  14دارو را به قیمت  293میلیون دالر از شرکت ژاپنی
 Novartisخرید.

2015
2016

2014
توانست در این سال لقب «ثروتمندترین هندی» را از آن خود کند .بر اساس
اعالم بلومبرگ در ماه مارس  ،2015او پیش از موکش آمبانی ،سرمایهدار و
سرمایهگذار حوزه نفت ایستاد.
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کارآفرین

نگاهی به فعالیتها و اهداف سازمان آشوکا

درخت زندگی
«هدف کارآفرینان اجتماعی تنها این نیست که به آدمها ماهی بدهند یا به آنها ماهیگیری بیاموزند .هدف این است که صنعت ماهیگیری را به یک انقالب تبدیل کنند ».آن که ضربالمثل
معروف چینی را تبدیل کرده است به یک نقل قول جدید ،کسی نیست جز بیل درایتون .وقتی که اصطالح «کارآفرینی اجتماعی» به میان میآید نام درایتون را نمیتوان در صدر فهرست
کارآفرینان اجتماعی نادیده گرفت .هرچه باشد معروف است که این اصطالح را برای اولین بار او بود که مطرح کرد و در گذر زمان سبب شد که تبدیل به مفهومی فراگیر شود و جنبشی
تازه را در جهان آغاز کند .در کنار نام درایتون ،سازمانش یعنی آشوکا هم تبدیل به یک برند قدرتمند و تاثیرگذار در این حوزه شده است .نام درایتون و آشوکا حاال با گستره وسیعی از
فعالیتهای مختلف در مرز میان اقتصاد و انساندوستی گره خورده است .آشوکا در سال  1980بنیان گذاشته شد .میگویند این سازمان و ایده اصلیاش الهامگرفته از جنبش گاندی و نیز
جنبشهای سیاهپوستان افریقاییتبار امریکا است .نام آشوکا هم اشاره به یکی از امپراتوران هند قدیم دارد که در سالهای جوانی خشن و درنده بود و بعدها ،پشیمان از کرده خویش رو به
سوی انساندوستی آورد ،فرمان به دادگری و دادگستری در سرزمین تحت سلطهاش داد و کشتار حیوانات را محدود کرد .آشوکا نام درختی در هند هم هست .درختی که به آن میگویند
«درخت بدون پشیمانی» .درخت سرسبزی که حاال نماد اصلی سازمان آشوکا هم هست و طی چند دهه فعالیت این سازمان حاال تبدیل شده است به درختی تناور و مستحکم که سایهای
بلند بر سر زمین انداخته است.

بیل درایتون :سایه نیاکان

او یکی از  25مرد
تاثیرگذارامریکامعرفی
شده است
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ویلیام (بیل) درایتون ســال  1943در نیویورک به دنیا آمد .مادرش مهاجری اســترالیایی بود و پدرش امریکایی .این را که چقدر
سرنوشت آدمها با اقدامات و پیشینه نیاکان آنها پیوند میخورد نمیتوان تایید یا انکار کرد ،اما شاید بتوان گفت که آنچه نیاکان انجام
دادهاند ممکن است برای قدم گذاشتن در راهی که آنها رفتهاند مشوق هر انسانی باشد .شاید همین بود که درایتون زیر سایه اقدامات
نیاکان خود ،قدم در راه انساندوســتی گذاشــت .میگویند که هم در خانواده مادری و هم خانواده پدری او ،خدمترسانی عمومی و
ارزشهای اخالقی جدی گرفته میشدند و تاریخ خانوادگیشان نشان از این دارد که چندین نمونه از فعاالن ضدبردهداری و پیشگامان
مبارزه برای دفاع از حقوق زنان در خانواده او بودهاند .درایتون دوره دبیرستانش را در آکادمی فیلیپ گذراند و در آنجا انجمن آسیا را
بنیان گذاشت که خیلی زود تبدیل به یکی از پرهوادارترین سازمانهای دانشآموزی شد .دوره دانشگاه را در هاروارد گذراند تا لیسانس
هنر بگیرد .سال  1965بود که در دانشگاه «میز آشوکا» را آغاز کرد ،مجموعه نشستهایی که قرار بود خبرش در جایی منتشر نشود.
در این نشستهای دوستانه او سیاستمداران ،اتحادیهها و رهبران کلیسا را به میهمانیهای شام دعوت میکرد تا در جمع دانشجویان
حاضر شوند و حاضران بتوانند سؤالهای خود را در مورد امور و حوزههای مختلف از آنها بپرسند تا تصویر واقعیتری از آنچه در جامعه
و کشورشــان در جریان است به دست آورند .او سال  1967فوقلیسانس هنر را از دانشگاه آکسفورد گرفت و بعد راهی دانشگاه ییل
شد تا دکترای تخصصی حقوق خود را از این دانشگاه دریافت کند .مسلم است که آنجا هم تنها به درس اکتفا نکرد و انجمن خدمات
قانونگذاری ییل را بنیان گذاشت که در دوران اوجش یکسوم از دانشجویان حقوق دانشگاه در آن عضو بودند.
درایتون پس از پایان تحصیالتش ،کار در شرکت مشاوره مدیریت مکنزی اند کامپنی را آغاز کرد و  10سال در آنجا فعالیت داشت.
در زمان ریاستجمهوری جیمی کارتر ( )1980-1976او دستیار مدیر آژانس حفاظت از محیطزیست بود .او به عنوان استاد مهمان در
دانشگاههای هاروارد و استنفورد تدریس کرده است .در سال  80بنیان اولیه سازمان آشوکا را گذاشت و از آن سال به بعد به عنوان چهره
اصلی این سازمان به فعالیت پرداخته است .در سال  2005بیل درایتون به دلیل ابداع و نشر اصطالح کارآفرینی اجتماعی و خدماتی که
در این مسیر انجام داده بود ،به عنوان یکی از  25رهبر تاثیرگذار در امریکا معرفی شد.
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ساتیارتی در طول چند دهه فعالیت خود موفق شده است تا از حقوق بیش از  83هزار کودک
در  144کشور تالش دفاع کند .براثر این فعالیتها «کنوانسیون  »182در سازمان بینالمللی
کار به تصویب رسید که هدف آن جلوگیری از بدترین انواع کار کودکان است.

آشوکا به جای اینکه به دنبال
کسانی باشد که مدرسه یا
بیمارستان بنا کنند ،در پی افرادی
است که شیوه خدماترسانی
بهداشتی به کودکان را تغییر
دهند.

آشوکا :همه میتوانند قواعد بازی را عوض کنند

ایده اصلی این سازمان این است که همه میتوانند با ایدههای خالقانه در حل
مشکالت جهانی سهمی داشته باشند .این سازمان یک سال پس از تاسیس کارش
را در سال  1981در هند آغاز کرد .این سازمان به دنبال افرادی است که خالقیت
و آیندهبینی دارند و به جای اهداف شخصی به دنبال اهداف عمومی هستند .کار
آشــوکا کمک کردن به این افراد است تا به آن اهداف عمومی دست پیدا کنند.
کارآفرینان اجتماعی که از مراحل انتخاب این ســازمان با موفقیت عبور کنند ،از
طرف آشــوکا مقرری دریافت میکنند تا بتوانند تمامی وقت خود را صرف دنبال
کردن ایدههای خود و جامه عمل پوشاندن به آنها کنند .این افراد با عنوان «یاران
آشوکا» شناخته میشــوند .در حال حاضر بیش از  3هزار نفر از یاران آشوکا در
حال کار بر روی راهحلهایی برای مشکالت انسانی و محیطزیستی در  89کشور
جهانهستند.
آشوکا به جای اینکه به دنبال کسانی باشد که مدرسه یا بیمارستان بنا کنند،
در پی افرادی است که شیوه خدماترسانی بهداشتی به کودکان را تغییر دهند.
موضوعاتی که آشــوکا بر روی آنها کار میکند بسیار گسترده هستند :خشونت،
سالمندی ،کشاورزی ،تحصیل بزرگساالن ،حقوق شهروندی ،تغییرات اقلیمی،
گرسنگی ،رسانه ،ســامت روان ،پزشکی ،جمعیت ،بازیافت ،مددکاری ،تجارت،
مهاجرت و ...این سازمان اعالم کرده است که جدیدترین سرمایهگذاریهایش را
برای رسیدن به این اهداف انجام میدهد:
هدایت کارآفرینان اجتماعی به سوی منابعی که نیاز دارند تا توسط آن اقدامات
نوآورانه خود را برای ایجاد تغییر سامان دهند؛
اطمینان از اینکه هر کودکی با کسب توانایی همدلی بزرگ میشود؛
هر جوانی در حال تمرین همدلی ،رهبری نوین ،کار تیمی و ایجاد تغییر است؛
توانمندسازی سازمانها و موسسات با مدلهای جدید که اجازه مشارکت بیشتر
برای تغییر را میدهد.

یاران آشوکا  :جایزه صلح نوبل

سال  2014نام مالله یوسفزی به عنوان دریافتکننده جایزه صلح
نوبل بر سر زبانها افتاد .چهره محبوب مالله باعث شد که اهدای جایزه
نوبل به او شادمانی بسیاری ایجاد کند .این دخترک پاکستانی که در
راه دفــاع از آموزش کودکان مورد ســوءقصد طالبان قرار گرفته بود،
نگاه بســیاری از جهانیان را دوباره متوجه خشونتهای طالبان کرد و
با تالشهای او موضوع آموزش کودکان مورد توجه بسیار قرار گرفت.
شــاید همین موضوع سبب شــد تا نام فرد دیگری که همان سال به
صورت مشترک با مالله به دریافت جایزه صلح نوبل نایل شد کمی در
سایه قرار بگیرد .کایالش ساتیارتی ،از کشور هند نفر دومی بود که در
سال  2014توانست جایزه صلح نوبل را کسب کند .حوزه کار و فعالیت
او هم کودکان هستند؛ چهرهای که سازمان آشوکا به حضور او با عنوان
یکی از یاران آشــوکا افتخار میکند و همیشه او را به عنوان مثالی از
کارایی و تاثیرگذاری این سازمان معرفی میکند« :کایالش ساتیارتی
یکی از رهبران سرشناس جنبش جهانی مبارزه با کار کودکان است.
او در ســال  1993به عنوان یار آشــوکا انتخاب شد .او پس از محمد
یونس ،که برای اصالح سیستم بانکداری و ارائه وامهای خرد به فقرا در
فیلیپین جایزه صلح نوبل را در سال  2006دریافت کرده بود ،دومین یار
آشوکا است که این جایزه را دریافت میکند».
ساتیارتی در ســال  1980از کار مهندسی استعفا داد و به عنوان
دبیرکل نهضت رهایی از کار کودکان مشغول به کار شد .او همچنین
جنبش نجات کودکان را پایهگذاری کرد .ساتیارتی عالوه بر این با جنبش
اتحاد جهانی علیــه کار کودکان در ارتباط و عضو مرکز کار و آموزش
کودکان است که ترکیبی است از سازمانهای مردمنهاد و اتحادیههای
معلمان .ساتیارتی در طول چند دهه فعالیت خود موفق شده است تا
از حقوق بیش از  83هزار کودک در  144کشور تالش دفاع کند .براثر
این فعالیتها «کنوانسیون  »182در سازمان بینالمللی کار به تصویب
رســید که هدف آن جلوگیری از بدترین انواع کار کودکان است .او به
دلیل تالش فراوان برای دور نگه داشتن کودکان از کار اجباری جوایز
مهمی را از طرف موسســات ،سازمانها و دانشگاههای معتبر دریافت
کرده است .ساتیارتی در سال  2014موفق به دریافت جایزه صلح نوبل
شــد .در این مراسم او یکی از ماندگارترین سخنرانیهایش را ارائه داد:
«هیچ خشــونتی باالتر از این نیست که رویاهای کودکانمان را نادیده
بگیریم .تنها هدف زندگی من این اســت که هر کودکی آزاد باشد که
کودک بماند ،آزاد باشد که رشد کند ،آزاد باشد تا غذا بخورد ،بخوابد و
نور روز را ببیند ،آزاد باشد تا بخندد و گریه کند ،آزاد باشد تا بیاموزد،
درس بخواند و باالتر از همه اینها آزاد باشد تا رویا ببافد».
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کارآفرین

تفودها:
دنیای فس 
زود ،تند ،سریع

مکدونالد

سال تاسیس1955 :
رتبه ارزش برند9 :
ارزش برند 39.1 :میلیارد دالر
تغییر در میزان ارزش برند نسبت به سال گذشته%-1 :
فروش 25.36 :میلیارد دالر

پروندهای برای غذا و ثروت

غذا ،یکی از نیازهای اولیه بشر است که نمیتوان از آن گذشت .یکی از آن نیازهای اولیهای
که در گذر زمان ،همپای پیشرفت انسان و تغییر زمان مفهوم خود را به حوزهای بسیار
وسیعتر گسترش داده و توانسته است تا عالوه بر حفظ جایگاه خود در فهرست نیازهای
ابتدایی بشر تبدیل به یکی از فاکتورهای قابل سنجش در میزان ثروت و رفاه جوامع و
گروههای مختلف اقتصادی شود .غذاها و نوشیدنیها در طول تاریخ بشر در جشنها
و سوگها همراه انسان بودهاند و جدای از زندگی روزمره به عنوان نشانی از شادی و یا
سوگواری ایفای نقش کردهاند اما هرچه از قرن بیستم بیشتر گذشت و هرچه پیشرفت
تکنولوژی در قرن بیست و یک به قدرتنمایی بیشتری پرداخت ،غذا هم توانست بیش از
هر زمان دیگری خود را به عنوان یکی از انواع سرگرمیهای انسانی معرفی کند .سفارش
غذا از بیرون ،رفتن به رستوران و کافه یکی از سرگرمیهای بینالمللی است .آدمها فارغ از
هر عادت و رفتار فرهنگی این مورد را به خصوص در شهرهای بزرگ خیلی مشتاقانه دنبال
میکنند و همین سبب شده است تا تجارت غذا و مواد خوراکی تبدیل به یک از تجارتهای
سودآور در طول زمان شود.
نشریه فوربز ساالنه فهرستی از ارزشمندترین برندهای جهانی منتشر میکند ،این فهرست
که امسال هم نام اپل را به عنوان ارزشمندترین برند در صدر خود دارد شامل تمامی نامهای
آشنا در تمامی حوزهها است از تکنولوژی و اتومبیل گرفته تا پوشاک و صنایع غذایی .به
گفته یکی از استادان بازاریابی و برندینگ دانشگاه پنسیلوانیا «برندها ارزش خود را از
میزان درک و آگاهی مشتریان نسبت به آنها کسب میکنند .این شناخت است که سبب
میشود مشتریان آگاهانه پول بیشتری بابت خرید یک برند خاص هزینه کنند یا اینکه در
میان محصوالت مشابه احتمال انتخاب یک برند خاص توسط آنان وجود داشته باشد ».بر
مبنای همین تعاریف است که این فهرست نام ارزشمندترین برندهایی را که توانستهاند
بهخوبی خود را میان مشتریان و مردم به نمایش بگذارند و توجه آنها را جلب کنند در خود
دارد .اگر در فهرست برندهای ارزشمند سال  2016دستهبندی «رستورانها» را انتخاب
کنید ،سه نام هستند که از میان سایر برندها جدا و به شما معرفی میشوند.

شــرکت مکدونالد در حوزه فروش محصوالت غذایی به صورت خردهفروشی
و از طریق شعبههای رســتورانی خود فعالیت میکند .فعالیتهای این شرکت
شــامل مدیریت و واگذاری امتیاز فروش محصوالت مکدونالد در سراسر جهان
است .این رستورانها در منوی خود غذاهایی مانند همبرگر ،چیزبرگر ،فیله مرغ،
سیبزمینی سرخکرده ،ساالد ،ساندویچ و انواع نوشیدنیها و دسر را به مشتریها
پیشــنهاد میدهند .مکدونالد که دفتر مرکزی آن در ایلینویز امریکا واقع شده،
در سرتاسر امریکا ،اروپا ،آســیا ،خاورمیانه ،افریقا ،کانادا و امریکای التین شعبه
دارد .مکدونالد در  15آوریل  1955توسط ری کراک بنیان گذاشته شد و حاال
 42هزار کارمند دارد.

رستورانهای زنجیرهای؛ آینده غذا
بلومبرگ در آخرین برآورد خود از وضعیت کســبوکارهای مرتبط با غذا به این
نتیجه رســیده است که رســتورانهای زنجی رهای آینده غذا را رقم میزنند .به نظر
میرســد صحنه غذایی هر شــهر غربی آرامآرام در حال تبدیل شدن به یک نسخه
مشابه از شهرهای دیگر غربی است؛ شعبههای فستفودهای زنجیرهای که همبرگر و
مرغ سوخاری میفروشند و به ذائقه محلی اعتنای چندانی ندارند .به نظر رستورانهای
زنجیرهای به خصوص در امریکا در آینده تبدیل به موجی گســتردهتر خواهند شد.
آخرین گزارش گروه تحقیقات بازار  NPDنشــان میدهد که در طول سال گذشته،
تعداد رســتورانهای مستقل امریکا تا  3درصد کاهش یافته است و در همین مدت
رستورانهای زنجیرهای رشدی یکدرصدی را تجربه کردهاند.
یکی از مواردی که باید در مورد رســتورانهای زنجیرهای به خاطر داشت ،رقابت
آنها با رســتورانهای محلی است .حتی بهترین رستوران زنجیرهای هم نمیتواند به
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پای مطلوبیت و کیفیت یک رســتوران محلی خیلی خوب برســد .اما از سوی دیگر
حتی بدترین رســتوران زنجیرهای به لحاظ ســرویسدهی و امکانات ،هرگز به بدی
یک رستوران محلی بد نخواهد بود .رستورانهای محلی بیکیفیت بیشتر در جاهایی
ظاهر میشــوند که آدمها از خانه خود دور ماندهاند ،مانند حوالی هتلها در مناطق
توریستی ،اطراف فرودگاهها و ایستگاههای قطار و اتوبوس .بیشت ِر مشتریهایی که به
این رستورانها میروند دیگر هرگز به آنجا بازنمیگردند.
رستورانهای زنجیرهای این مشکل را حل کردهاند .اول از همه اینکه شما حاضرید
از تجربه خوب احتمالی چشم بپوشید تا احتمال تجربه بد غذایی را کاهش دهید .در
رستورانهای زنجیرهای شما دقیقا میدانید که چطور غذایی در انتظارتان خواهد بود.
رستورانهای زنجیرهای انگیزه بیشتری برای اجتناب از تجربه بد مشتریان دارند .بعد
از تجربه بد در یک رستوران اگر بپرسید :یادت هست آن رستورانی که بعدش مسموم

«برندها ارزش خود را از میزان درک و آگاهی مشتریان نسبت به آنها کسب میکنند .این شناخت است که سبب
میشود مشتریان آگاهانه پول بیشتری بابت خرید یک برند خاص هزینه کنند یا اینکه در میان محصوالت مشابه
احتمال انتخاب یک برند خاص توسط آنان وجود داشته باشد».

استارباکس

سابوی

رتبه ارزش برند45 :
ارزش برند 11.9 :میلیارد دالر

رتبه ارزش برند87 :
ارزش برند 7.1 :میلیارد دالر

سال تاسیس1971 :

سال تاسیس1965 :

تغییر در میزان ارزش برند نسبت به سال گذشته%14 :
فروش 20.16 :میلیارد دالر

تغییر در میزان ارزش برند نسبت به سال گذشته%4 :
فروش 19.2 :میلیارد دالر

شرکت استارباکس در زمینه تولید و فروش قهوه و چای فعالیت دارد .این شرکت که
دفتر مرکزی آن در ســیاتل واشنگتن قرار دارد در امریکا ،اروپا ،خاورمیانه و افریقا شعبه
دارد .اولین کافیشــاپ با نام استارباکس در  ۳۱مارس  ۱۹۷۱در شهر سیاتل با همکاری
سه دوست ،جری بالدوین ،زو سیگل و گوردن بوکر کار خود را آغاز کرد .این سه نفر در
دانشــگاه سانفرانسیسکو با هم آشنا شــده بودند .اما در سال  ۱۹۸۲مؤسس اصلی این
شرکت ،هاوارد شولتز با پیشنهاد فروش قهوه و اسپرسو نوشیدنی ،در کنار قهوه ،به جمع
شرکا پیوست و چند سال بعد حق امتیاز استارباکس را خرید و آن را تبدیل به آن چیزی
کرد که هماکنون در نقاط مختلف جهان وجود دارد؛ بزرگترین کافیشــاپ زنجیرهای
جهان با  238هزار کارمند.

فستفود سابوی متعلق به شرکت شرکای دکتر ( )Doctors Associates Incاست.
این شرکت یک مکان واحد را در تملک ندارد اما  8درصد درآمد خود را از مغازههایی که امتیاز
فروش را خریداری کردهاند کسب میکند .در ابتدای تاسیس این شرکت ،فرد دلوکا هزار دالر
از دوست خانوادگیشان ،پیتر باک قرض گرفت تا اولین ساندویچفروشی شهر بریجپورت در
ایالت کانتیکات امریکا را تاسیس کند .امروزه این شرکت  44هزار شعبه در  110کشور جهان
دارد .دلوکا تا زمان مرگش در ســال  2015بر تمامی مراحل کار شرکت نظارت داشت .ورثه
دلوکا و باک هریک نیمی از ســهام این شرکت را در اختیار دارند .این برند  60درصد از بازار
فروش ساندویچ آماده در امریکا را در اختیار دارد .سابوی گروه هواداران قابل توجهی دارد به
گونهای که بیش از  25میلیون هوادار ،عضو صفحه فیسبوک آن هستند.

شدیم اسمش چه بود؟ یک رستوران محلی کنار جاده به این موضوع اهمیتی نمیدهد
اما برای مکدونالد خیلی مهم است که شما تجربه خوردن یک همبرگر بد را در یکی
از شــعبههایش نداشته باشید .چرا که اگر در یک شعبه از کیفیت غذا راضی نباشید
احتمال اینکه دفعه بعد به سراغ یکی دیگر از هزاران شعبه مکدونالد بروید بسیار کم
میشود .برای همین است که رستورانهای زنجیرهای کیفیت غذای خود را ثابت نگه
میدارند و این عاملی است که مشتریان را راضی نگه میدارد.

اما چرا باید منتظر باشــیم که کسبوکار رســتورانهای زنجیرهای به دوران اوج
خود برسد؟  20سال پیش هرگاه که به سفر میرفتیم ،غذا را در رستورانهای محل
میخوردیم ،حاال قبل از هر سفر سایتهای مختلفی را جستوجو میکنیم تا قبل از
غذا خوردن مطمئن شویم باید به سراغ چه رستورانهایی برویم .یکی از مشکالتی که
پیش روی این دســته از رستورانها قرار دارد باال رفتن قیمت زمین و اجارهبها است،
عالوه بر آن نیروی کار خرج باالیی دارد و مواد غذایی هم چندان ارزان نیستند (این
سه عامل تقریبا  75درصد هزینه رستورانها را دربرمیگیرند) .این شرایط تنها محدود
به امریکا نیست .حاال چه گروهی از این شرایط نفع میبرد؟ رستورانهای زنجیرهای.
این رســتورانها هســتند که میتوانند مواد اولیه را در حجم انبوه خریداری کنند،
آشپزخانههای خود را در مناطق خارج از شهر که قیمت زمین ارزان است بنا کنند ،این
قابلیتها کار را برای آنها بهصرفه میکند .برای همین است که هرچند دوست داریم
اینگونه فکر کنیم که آینده منحصربهفرد ،با هویت مستقل و محلی است اما به نظر
میرسد که در صنعت غذا این آینده بیمزه ،بیضرر و یکسان در سطح بینالمللی است
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کارآفرین
گوردون رمزی

آنسوتر از مرزهای رستوران

غذا با چاشنی خالقیت
وقتی صحبت از غذا و
ثروت به میان میآید ،یعنی
صحبت از حوزه گسترده و
متنوعی است ،حوزهای که
این دو عامل به شیوههای
گوناگون با یکدیگر پیوند
میخورند .آنچه در خصوص
رستورانها و فستفودهای
زنجیرهای گفته شد تنها
یکی از دهها حالتی است
که میتوان در خصوص
درآمدزا بودن صنعت غذا
سخن گفت .تولید غذا
برای میلیاردها نفر ساکن
کره زمین به شکل غذاهای
فستفودی یا حتی غذاهای
کنسروی و نیمهآماده یکی
از راههای کسب درآمد
است .همانقدر که غذاها
متنوع هستند ،شیوه پیوند
آنها با ایجاد کسبوکار و
رونق بخشیدن به تجارت
هم تنوع بسیار دارد .یکی
از شیوههای کالسیک
کسب درآمد از طریق
غذا ،رستورانداری است.
همین حاال هم رستورانها
جزوی حذفنشدنی از
اقتصادکشورهاهستند
که بر محور غذا میگردند.
اما با تغییر سبک زندگی
و پیشرفت تکنولوژی،
غذا هم دستمایه خوبی
برای کسبوکارهای تازه
است .غذا و تلویزیون ،غذا
و تلفنهای همراه ،غذا
و کارآفرینی با هم پیوند
خوردهاند و هریک بازار گرم
خود را دارند.
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1

غذا و تلویزیون

دنیای آشــپزی ،با رنگها و طعمها و بوهای مختلف،
جذابیت بســیاری برای جذب مخاطب دارد .از زمانی که برنامههای
آشپزی تلویزیونی پا به دوران جدیدی گذاشتند و پیش از اینکه صرفا
قصد آموزش داشته باشند ،سرگرمی را هدف خود قرار دادند ،مانند
فیلمها و سریالهای تلویزیونی توانستند مخاطبان خود را پیدا کنند.
برخی از سرآشپزهایی که برنامههای تلویزیونیشان با اقبال مخاطبان
روبهرو شــده حاال تبدیل به ســتارگانی با درآمدهای میلیوندالری
شدهاند .کسانی که توانســتهاند به خوبی از حرفه و توانمندی خود
برای ایجاد جذابیت بیشتر در دنیایی که بر محور سرگرمی میگردد،
استفادهکنند.

2

جیمزاولیور

یکــی از ثروتمندتریــن و جوانتریــن
سرآشپزهایی که تبدیل به ستاره تلویزیونی
شــد ،جیمز اولیور است .او در سال  1975در
انگلستان به دنیا آمد .در دهه  90زمانی که در
یک رستوران در لندن مشغول به کار بود و در

غذا و کارآفرینی

هرچه غذا به همراه زمانه پیشتر میرود ،آدمهای خالق و سرمایهگذاران
جسور بیشتری هم پیدا میشوند که بخواهند پا را یک قدم جلوتر بگذارند
و عرصههای جدیدتری را امتحان کنند .بازار غذا ،بازار گســتردهای است
و هرچه خالقیت و جســارت بیشــتری در میان باشد ،سهم بیشتری به
جلوداران خالقیت و نوآوری میدهد .سال گذشته نشریه فوربز  10نمونه
از ایدههایی را که کارآفرینان جسور در حوزه غذا بیشترین همت خود را
برای پیادهسازی آنها به کار برده بودند معرفی کرد که در اینجا چهار نمونه
از آنها معرفی میشود.
JJپرینتر سهبعدی غذا
بهزودی اگر هوس یک دسر غیرمعمولیکنید ،سرآشپز آرزویتان
را برآورده میکند؛ کافی اســت وارد آشپزخانه شود و به سراغ پرینتر
سهبعدی برود .اولین پرینتر غذای ایمن سال  2015در یک نمایشگاه
الکترونیک رونمایی شــد .شرکت سیستمهای سهبعدی با همکاری
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گــوردون رمزی به اخــاق تند و تیزش
شهره اســت .این سرآشپز اسکاتلندی متولد
ســال  1966اســت و صاحب رستورانهای
چهارســتاره و لیســت بلندباالیــی از انواع
برنامههــای تلویزیونــی مانند «آشــپزخانه
جهنمی»« ،کابوسهای آشپزخانه رمزی»« ،اســتاد آشپزی» و ...رستوران
اصلی او با نام گوردون رمزی در شهر چلسی انگلستان واقع شده است .یکی
از جذابیتهای برنامههای تلویزیونی او بــرای مخاطبان ،نحوه اجرای او در
مسابقات آشپزی است ،او با لحن بسیار تند با شرکتکنندگان صحبت میکند
و نظراتش را بدون هیچ مالحظهای ابراز میکند .شخصیت تند اما محبوب او
سبب شد تا بیبیسی مستندی با نام «نقطه جوش رمزی» در مورد تجربه
اولین روزهای کار کردن در رســتورانهای او بســازد .دارایی گوردون رمزی
حدود  175میلیون دالر تخمین زده میشود.

صنایع غذایی هرشــلی ،کوکوجت و شــفجت را عرضه کردهاند که
به سرآشــپزان این امــکان را میدهد که آنچــه را در ذهن دارند به
شــکل خروجیهایی از جنس شکالت و شکر پرینت بگیرند .شرکت
سیستمهای سهبعدی ،در نظر دارد بهزودی اولین آشپزخانه دیجیتال را
برای ارائه تجربه غذاهای پرینتشده در لسآنجلس امریکا افتتاح کند.
 JJشکالت سالم
کارآفرینان سالهاست که بر روی این ایده کار میکنند اما سال
گذشــته سرانجام محصولی پیدا شد که شــاید به زودی در قفسه
فروشگاهها به صورت عمده توزیع شود .شــرکت U-Be-Livin-
 Smartمحصول خود را که با روغن زیتون ،پروتئین و میوه درست
شده است در هالووین  2015در  10هزار مرکز فروش از جمله 400
شعبه از فروشگاه معروف والمارت عرضه کرد .این شرکت سهساله
که در تورنتو تاسیس شده است بستههای ویتامین طبیعی را هم با

برخی از سرآشپزهایی که برنامههای تلویزیونیشان با اقبال مخاطبان روبهرو شده حاال تبدیل به ستارگانی با درآمدهای
میلیوندالری شدهاند .کسانی که توانستهاند بهخوبی از حرفه و توانمندی خود برای ایجاد جذابیت بیشتر در دنیایی که بر
محور سرگرمی میگردد ،استفاده کنند.

یکی از مستندهای شبکه بیبیسی ظاهر شد ،مورد توجه تهیهکنندگان این
شبکه قرار گرفت .اولین برنامه تلویزیونی او با عنوان «آشپز برهنه» پخش شد و
کتاب آشپزیاش از پرفروشترین کتابهای انگلستان در سال  99شد .جیمز
اولیور چندین برنامه تلویزیونی موفق از جمله «آشپزخانه جیمی» را اجرا کرد
و چندین کتاب آشپزی پرفروش منتشر کرد .او در سال  2005کمپین «غذای
بهتری به من بده» را راهاندازی کرد ،هدف این کمپین این بود که به کودکان
انگلســتان کمک کند تا از خوردنیهای مضر دوری کنند و غذاهای سالم را
برای خوردن انتخاب کننــد .دارایی جیمز اولیور در حال حاضر حدود 400
میلیون دالر تخمین زده میشود.

ریچل ری

سرآشــپز معروف امریکایی ،متولد سال
 1968است و به پخت غذاهای سریع و آسان
شهرت دارد و حاال با عنوان نویسنده و مجری
تلویزیون هم شناخته میشود .ویژگی آشپزی
او این بود که دستور پخت غذاهایی را آموزش
میداد که ظرف  30دقیقه آماده میشدند .او از سال  2001تا  2012برنامه
تلویزیونی «غذاهای  30دقیقهای» را اجرا میکرد .عمده شهرت و درآمدش
به دلیل اجرا در برنامه اپرا وینفری است .او از سال  ۲۰۰۶این برنامه را روی
آنتن برد و در عرض یک سال به یکی از پردرآمدترین مجریان تلویزیون تبدیل

چهار مزه مختلف تولید میکند .با توجه به اینکه مادرها تالش دارند
تا جلوی خوردن تنقالت مضر را توسط کودکانشان بگیرند ،اینگونه
محصوالت پتانسیل باالیی برای یافتن بازار در میان خانوادهها دارند.
JJنوشیدنی چربیسوز
این محصول حکم جام مســیحایی را در صنعت غذایی دارد،
محصولی که خوردن آن به کاهش وزن کمک میکند .هلدینگ
 Celsiusیازده ســال است که بر روی این محصول کار میکند
و بیسروصدا محصوالتش را در برخی باشگاههای تناسب اندام و
فروشگاههای دیگر به فروش میرسانده است .بهزودی این شرکت
میتواند به دلیل فعالیت یکــی از بزرگترین رقبایش در صنایع
غذایی ،با جدیت بیشــتری بر روی فروش خود کار کند .شرکت
نستله اعالم کرده است که در حال تحقیق بر روی تولید نوشیدنی
چربیســوز است ،اگر نستله چنین محصولی را تولید کند و واقعا
موثر باشد ،محصوالت مشــابه هم شانس باالیی برای پیدا کردن
مشتری خواهند داشت.

شد .ری در حین اجرای برنامههایش اصطالحات جدیدی خلق کرد که حاال
اســتفاده از آنها عمومیت پیدا کرده است .دارایی او در حال حاضر حدود 75
میلیون دالر تخمین زده میشود.

آنتونی بوردن

بوردن متولد سال  1956در امریکا است و
یکی از مجریان و سرآشپزان معروف تلویزیونی.
عالوه بر اینها او نویسنده کتابهای پرفروش
آشــپزی و برنده جایزه امی اســت .یکی از
ویژگیهای برنامههــای تلویزیونی او ترکیب
کردن غذا و سفر است و معرفی ناشناختههایی که در کشورهای مختلف بر
سر میز غذای مردم آن کشور سرو میشود .او سالها به عنوان سرآشپز کار
کرد و یکی از دالیل شهرتش انتشار کتابی در سال  2000با عنوان «آشپزخانه
محرمانه» بود ،در این کتاب عالوه بر روایت زندگی حرفهای خود ،نگاهی هم
به پشت صحنه آشپزخانهها انداخته بود و توانست در فهرست پرفروشترین
کتابهای روزنامه نیویورک تایمز جا بگیرد .برنامه تلویزیونی او با نام «بدون
رزرو» از شبکه سفر و کانال دیسکاوری پخش میشد .سال  2013بوردن به
شبکه سیانان پیوست و برنامهای با نام خود برای این شبکه اجرا میکند .در
جریان اجرای همین برنامه بود که در سال  2014به ایران سفر کرد و پس از
پخش برنامهاش ،مخاطبان ایرانی بسیاری را به خود جذب کرد .درآمد بوردن
در حال حاضر در حدود  6میلیون دالر تخمین زده میشود.

 JJغذای حالل
بســیاری از رســتورانهای زنجیرهای در برخی شعبههای خود
غذاهای کوشــر (غذاهای حالل مطابق بــا قوانین غذایی دین یهود)
ســرو میکنند از جمله سابوی و دوناتفروشیهای دانکن و بیشتر
شعبههای بستنیفروشی بسکین رابینز .اما تاکنون یافتن غذاهایی که
طبق استانداردهای اسالمی حالل تلقی شود کار دشوارتری بودThe .
 Halal Guysنام یک رستوران زنجیرهای در نیویورک است که سال
 1999کار خــود را به صورت محــدود آغاز کرد و در حال حاضر هم
دو شــعبه در این شــهر دارد که انواع مرغ سوخاری و گوشت بریان
میفروشد اما حاال این مجموعه در حال سرعت بخشیدن به کسبوکار
خود است و اخیرا امتیاز برند خود را میفروشد و برای همین قرار است
شعبههایی در کالیفرنیا و واشنگتن و هیوستن دایر کند و بعد از آن به
سراغ فیلیپین برود .با اینکه به دلیل فعالیتهای داعش ممکن است در
برخی کشورهای اروپایی این مجموعه با واکنشهایی روبهرو شود اما
به خاطر جمعیت باالی مسلمانان جهان این رستورانها میتوانند به
موفقیت بزرگی دست پیدا کنند.

شرکت نستله اعالم کرده
است که در حال تحقیق
بر روی تولید نوشیدنی
چربیسوز است ،اگر نستله
چنین محصولی را تولید
کند و واقعا موثر باشد،
محصوالت مشابه هم شانس
باالیی برای پیدا کردن
مشتری خواهند داشت

یکی از
ثروتمندترین
و جوانترین
سرآشپزهاییکه
تبدیل به ستاره
تلویزیونیشد،
جیمز اولیور است.
در دهه  90زمانی
که در یک رستوران
در لندن مشغول به
کار بود و در یکی از
مستندهایشبکه
بیبیسی ظاهر
شد ،مورد توجه
تهیهکنندگاناین
شبکه قرار گرفت.
اولیور چندین
برنامهتلویزیونی
موفق از جمله
«آشپزخانه
جیمی» را اجرا کرد
و در حال حاضر
داراییاش در
حدود 400میلیون
دالر تخمین زده
میشود
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بهترین كارها ،بهترین كشورها
بازار كار در كشورهای پیشرفته چه وضعیتی دارد؟

این مشاغل عمدتا بر اساس بازار كار امریكا سنجیده شده كه یكی از مورد توجهترین
استانداردها برای بازار كار است ،چرا كه این كشور در میان  5كشور با جذب باالی نیروی
كار به حســاب میآید .در گزارش تایم آمده اســت كه این  25شغل پردرآمد نیازمند
میزان تخصص و تحصیالت باال هستند .این نشریه از قول اندرو چمبرلن ،مدیر اقتصادی
موسسه جستوجوی مشاغل گلس دور نوشت« :پرداخت باال همچنان به مهارتهای
مورد نیاز ،تحصیالت باال و مشاغلی كه هنوز از خطر رقابت و جانشینی توسط ماشینها
در امان هســتند گره خورده است .برای همین اســت كه در میان این مشاغل موارد
بسیاری با حوزه تكنولوژی و پزشكی در ارتباط هستند ».اگر شما برنامهنویس نیستید
یا در حوزه پزشكی كار نمیكنید نمیشود ناامیدتان كرد .به هر حال مهمترین عوامل
ش رو و اعتماد به مدیران دارد .با
رضایت بستگی به محیط كار ،موقعیتهای شغلی پی 
وجود این از هر  10نفر 7 ،نفر معتقدند كه میزان مزد دریافتی در اولویت شرایط آنها
پیش از قبول یك پیشنهاد كاری است .این  25شغل از جمله پولسازترین مشاغل در
امریكاهستند:

تمامی كســانی كه این مطلب را میخوانند حتما یادشــان میآید كه شغل آینده
برایشان بخشی از رویاهای كودكی محسوب میشد .از همان زمانی كه كودكان با تعریف
كار و شغل آشنا میشوند رفتهرفته بر مبنای عالقه و آرزوهایشان شروع به خیالبافی
در مورد كار آینده خود میكنند .در آن سنین احتماال تعیینكنندهترین عامل ،میزان
هیجانانگیز بودن كار است و آنچه بیشتر از هرچیزی شبیه به بازی به نظر میرسد .شاید
همین است كه بچهها كوچك و دبستانی خیلی دوست دارند پلیس ،خلبان ،آتشنشان
و فضانورد شوند .پیدا كردن كودكی كه آرزو داشته باشد در بزرگی مهندس سختافزار
باشد ،چندان معمول نیست .اما همراه با بزرگتر شدن بچهها ،استانداردها هم تغییر پیدا
میكنند و مفهوم «شغل مورد عالقه» دیگر به آن معنای رویایی نیست .برای كسانی كه
درگیر انتخاب رشته دانشگاهی و زمینه حرفهای میشوند ،میزان امنیت شغلی و درآمد
تبدیل به یكی از مهمترین عوامل انتخاب میشود .برای همین است شاید كه هر سال
فهرستی از مشاغل پردرآمد از سوی رسانهها و مراكز پژوهشی مختلف اعالم میشود.
نشریه تایم فهرســتی از  25شغل با باالترین درآمد در سال  2016را منتشر كرد.

دالر

مدیر سیستمهای اطالعاتی

مدیر آنالیز

مدیر طراحی (حوزه كسبوكار)

مدیر تولید

مدیر مالیاتی

طراح داده

تحلیلگر داده

مدیر خالقیت

مدیر خطر

متخصص علم داده

مدیر مالی

طراح سیستم

داروساز

مدیر توسعه اپلیكیشن

مدیر داخلی

طراح راهحل (حوزه آیتی)

مهندس آیتی

مهندس طراحی مدار مجتمع (سختافزار)

معمار نرمافزار

مدیر استراتژی

مدیر داروخانه

مدیر توسعه نرمافزار

مدیر تحقیق و توسعه

وكیل

پزشك
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سوئیس

 95,002دالر
نروژ

لوکزامبورگ

 81,508دالر  79,591دالر

دانمارک

 73,959دالر

استرالیا

ایرلند

 70,050دالر  67,922دالر

هلند

 60,621دالر

امریکا

بلژیک

کانادا

 57,139دالر  56,729دالر  56,518دالر

درآمدهای باالتر از میانگین امریكا

هرچند امریكا به عنوان یك استاندارد از كشورهای توسعهیافته برای بهترین مشاغل و پردرآمدترین آنها مورد توجه قرار میگیرد اما دستكم در حوزه میزان پرداخت ،این كشور پیشرو
محسوب نمیشود .سال گذشته شبكه خبری سیانان میزان درآمد در امریكا را با چند نقطه دیگر در جهان مقایسه كرد كه تصویر روشنتری از میزان پرداخت حقوق در كشورهای مختلف
جهان صنعتی به دست میدهد.

كسبوكار در گرو جغرافیا
بنا بر اعالم بانك جهانی ،در  5سال گذشته  200میلیون نفر به نیروی كار جهان افزوده شده است .بیشتر این افراد زیر
 35سال سن دارند .با وجود گزارشهایی كه نشان میدهد بیشتر جوانان وقت خود را صرف تحصیل میكنند ،اقتصاد جهانی
بهشدت به كارگران متخصص نیاز دارد .این گزارشی است كه شبكه خبری امریكا منتشر و طی آن پیشبینی كرده است كه
تا سال  ،2020تعداد كارگران تحصیلكردهای كه بازار كار به آنها نیاز دارد بین  30تا  40میلیون كاهش پیدا میكند .بر همین
اساس بهترین كشورها برای آغاز كسبوكار بر مبنای استانداردهای جدید اقتصادی آنهایی هستند كه بر اساس تخصص نیروی
كار و نیاز بازار كار به استخدام نیرو میپردازند .در پژوهشی كه با همكاری دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده و بیش از  16هزار نفر
از چهار منطقه دنیا در آن شركت كردهاند 5 ،كشور به عنوان بهترین بازار كار انتخاب شدهاند.

1

چین

2

آلمان

3

امریكا

اقتصاد چین در حال رشــد است و
تجربه كار در كشوری پهناور ،دارای
كارآفرینی دولتی و سازمانهای چندملیتی بزرگ برای جویندگان كار
كه در انتظار موفقیت شغلی هستند جذاب است .فرهنگ جمعگرای
این كشور توجه چندانی به توسعه موفقیتهای فردی ندارد اما جوانان
زیر  35سال به این كشور به چشم بهترین جغرافیا برای كارآفرینی
یكنند.
نگاهم 
نرخ بیكاری در آلمان بسیار پایینتر
از میانگین اروپا است و حداقل درآمد
 8.50یورو در ســاعت كه اولین بار در سال  2015تعیین شد ،یكی
از باالترین نرخهای دستمزد است .بیش از  100حرفه (از نانوا گرفته
تا معلم مدرســه) برای كار نیازمند مدرك هســتند اما مدل فراگیر
كارآموزی ،آموزشهای الزم را برای جویندگان كار تامین میكند و به
این ترتیب نرخ بیكاری در حداقل نگه داشته میشود.

اولین گام برای كسب یك حرفه مناسب
در امریكا تحصیالت بیشــتر است .نرخ
بیكاری در میان كســانی كه مدرك لیسانس یا باالتر دارند  50درصد كمتر
از دیگران است .كسبوكارهای كوچك به صورت معمول نیمی از تولیدات
داخلی را بر عهده دارند اما ســرزمین موقعیتهای طالیی مهد آغاز جنبش
اشغال (در اعتراض به نابرابری اجتماعی و اقتصادی) هم بود و به نظر میرسد
شركتكنندگان جوان در نظرسنجی دید واقعگرایانهای نسبت به نابرابریهای
درآمدی در این كشور نداشتهاند .در امریكا بهترین فرصتهای شغلی در حوزه
پزشكی و آیتی است.

4

انگلستان

نصفالنهــار مبدأ
زمین از گرینویچ در
انگلستان میگذرد و باعث شده است تا این كشور در
منطقه صفر زمانی قرار گیرد و در دو سوی آن روزهای
كاری را به دو قسمت تقسیم كند ،تا دو نیمکره یك
روز با هم فاصله داشــته باشند .بازار بورس لندن یك
هاب اقتصادی بسیار جذاب تشكیل میدهد .در حوزه
موقعیتهای شغلی و میزان درآمد ،شغل مدیریت بازار
در این كشور به عنوان بهترین حرفه معرفی شده است.

5

كانادا

تكنندگان زیر
شرك 
 35ســال كه در این
پژوهش مورد نظرسنجی قرار گرفتند ،بازار كار كانادا را یكی
از جذابترینها معرفی كردهاند .بنا بر اعالم سازمان آمار
كانادا ،صنعت كامپیوتر و آیتی در حوزه اعالم موقعیتهای
شغلی جدید یكی از باالترین ركوردها را داشته است .نسبت
میان تعداد ثابت موقعیتهای شغلی تازه در این كشور و
میزان بیكاری معقول به نظر میرسد .بیمه كارگری و بیمه
بیكاری كانادا هم به نظر در ســالهای اخیر در موقعیت
بسیار مطلوبی قرار گرفته است.
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قاره سبز ،فرصتهای طالیی
اروپا ،خانه استارتآپهای کوچک و بزرگ شده است
به اروپا میگویند قاره سبز ،دلیلش جنگلهای فراوان و سرسبزی زمینها است .از نگاه اقتصادی
اما این سبزی را میشود به جریان پیوسته مبادالت تجاری و گردش مالی این قاره هم نسبت داد.
اروپا بهخصوص از زمانی که اتحادیه اقتصادی خود را در سال  1958تاسیس کرد ،همیشه نقشی
پررنگ در تعیین وضعیت اقتصاد جهانی داشته و وضعیت آن در رقابت و مقایسه با امریکا نیز پیوسته
مورد رصد اقتصاددانان و رســانهها بوده است .این قاره سبز ،با  50کشوری که در این قره هستند
و  28کشور عضو اتحادیه اروپا یکی از سبزترین مناطق زمین برای رشد و بالندگی کسبوکارهای
کوچک و بزرگ و ظهور کارآفرینان است .نشریه فوربز سال گذشته نگاهی به کشورهای مناسب برای
رشد کارآفرینان انداخت ،آن دسته از کشورهای اروپایی که شاید کمتر در حوزه اقتصادی مورد توجه
باشند اما از دید این نشریه تبدیل به زمینی آماده برای بروز خالقیت و ایده شدهاند .با  5کشوری که
به انتخاب فوربز در حال رشد در حوزه کارآفرینی هستند آشنا شوید« :از دید سرمایهگذاران عمده در
حوزه تکنولوژی ،تمامی نگاهها به لندن و برلین خیره مانده است اما جدای از آنها شهرهایی هستند
که در این حوزه کمتر اسم و رسمی دارند اما برای کارآفرینان پیشرو نقاط کامال مناسبی هستند».
JJآیندهوون ،هلند

این شــهر یکی خالقترین شهرهای جهان شناخته میشــود .این عنوان را هم مدیون ثبت
اختراعات فراوانی اســت که در آن صورت میگیرد .میزان ثبت اختراع با اســتانداردهای سازمان

همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDسنجیده میشود .این شهر منزلگاه استارتآپهای موفقی
مانند  Shapewaysبازار تولید و فروش پرینترهای ســه بعدی و  Gynzyیک شرکت آموزش
تعاملی است .شهرت آیندهوون به خاطر مرکزیت این شهر برای طراحی سختافزار و نوآوری در
حوزه تکنولوژیهای پیشرفته است High Tech Campus .در قلب این شهر جا گرفته است،
مرکزی برای بیش از  130کســبوکار و  10هزار پژوهشگر و کارآفرین،Startupbootcamp .
بزرگترین شبکه شتابدهنده به استارتآپهای حوزه تکنولوژیهای پیشرفته هم شعبهای در این
محل دارد .همه اینها باعث شده تا این شهر تبدیل به مکانی ایدهآل برای هر کارآفرینی شود که
میخواهد خودش را در قلب نبوغ تکنولوژیک قرار دهد .اگر تمامی این موارد هم به نظر کافی نیاید
باید گفت که سه سال پیش ،هلند در پژوهشی که پایگاه رصد جهانی کارآفرینی منتشر کرد ،به
عنوان کارآفرینترین کشور اتحادیه اروپا معرفی شد.
JJبوداپست ،مجارستان

شــاید دوران گذر مجارستان از عصر کمونیسم هنوز کامل نشده باشد اما پایتخت این کشور
حاال به عنوان نقطهای برای جذب سرمایهگذاران و استارتآپها در منطقه اروپای شرقی و مرکزی
شناخته میشــود .مانند بسیاری از کشورهای این منطقه ،مجارســتان هم یک منبع انسانی از
مهندسان است ،بهخصوص در حوزه امنیت ارتباطات دور .به عنوان مثال  Crypttalkیک شرکت
رمزگذاری تماسها است که توسط یک شرکت سوئدی با نام آرنیم راهاندازی شد اما جرقه آغاز به
کار این شــرکت ،هفت سال پیش در استارتآپی در مجارستان زده شد و امروز هم با اینکه دفتر
مرکزی شــرکت در سوئد قرار دارد ،بخش تحقیقات و توسعه آن در بوداپست واقع شده است .در
ســالهای اخیر شــرکتهایی مانند  Ustreamو LogMeInو  Preziکه محصوالتشان را وارد
بازارهای جهانی کردهاند ،باعث تشویق بسیاری از کارآفرینان مجارستانی شدهاند ،موفقیت آنها باعث
ِ
فرهنگ در حال شکوفایی استارتآپ در این کشور شده است .بخش قابل توجهی
شکوفایی بیشتر
از موفقیت این شهر به عنوان یک هاب استارتآپ مدیون پیتر بی زابوجی است و بنیاد کارآفرینی

برلین وارد میشود
گذشــته از کشورهایی که با وجود کوچکی  ،نشان از امید به آینده دارند و از آنها به عنوان
پتانسیلهایی برای تبدیل شدن به قطبهای کارآفرینی یاد میشود ،در حال حاضر غولهایی در
اروپا هستند که در عرصه کارآفرینی پیشتاز به شمار میروند .کشورهایی مانند سوئد ،دانمارک
و البته فرانسه و انگلستان از جمله این کشورها هستند .اما حاال مدتی است که آلمان توانسته
اســت در حوزه شروع کســبوکارهای کوچک بهخصوص در حوزه تکنولوژی و تبدیل آنها به
شرکتهایی موفق ،نگاهها را معطوف به خود کند.
یکی از قدرتمندترین کشــورهای اروپایی در حوزه تاســیس کســبوکارهای تازه و رونق
بخشیدن به عرصه استارتآپها انگلســتان بوده است که در سالهای اخیر منزلی بوده برای
کســانی که بهخصوص در عرصه تکنولوژی به دنبال مکانی برای رشد و اجرای ایدههای خود
بودند .انگلســتان به نوعی جایگزین سیلیکون ولی امریکا در این سوی کره زمین بود .با وجود
اینکه این کشور با مرکزیت لندن همچنان یکی از غولهای حوزه استارتآپ در اروپا به شمار
میرود اما رأی عمومی مردم این کشــور به جدا شدن از اتحادیه اروپا کارآفرینان و بسیاری از
فعاالن حوزه اقتصادی و تکنولوژی را ترســانده است .حاال نشریه فوربز معتقد است که یکی از
66
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شهرهای جایگزین برای دوران پس از برگزیت ،برلین است .شهری که روزی نماد جدایی دنیای
شرق و غرب بود و دیوار معروفش را با نام خط مرگ میشناختند ،چنان در عرصه تکنولوژی و
میدان دادن به کارآفرینان و نوآوران جوان پیشتاز شده است که میگویند میتوان آن را به عنوان
سیلیکون ولی اروپا شناخت.
تنها چند روز پس از برگزیت یک کامیون سفید در خیابانهای شهر لندن به حرکت درآمد،
روی بدنه این کامیون با خطوط زرد رنگ درشت نوشته شده بود« :استارتآپیهای عزیز ،آرامش
خودتان را حفظ کنید و به برلین بروید» .این حرکت که توسط یک گروه دموکرات آلمانی انجام
شده بود ترس کارآفرینان از دوران پس از برگزیت را نشانه گرفت .هرچند این حرکت بیشتر از
ترس باعث نشاط شد اما به گفته کارولینا ایزر ،نماینده اقتصادی ،تکنولوژی و توسعه برلین ،بیش
از  100استارتآپ لندن تحقیقاتشان را در خصوص نقل مکان به پایتخت آلمان آغاز کردهاند.
همین حاال هم برلین بیش از لندن ،پاریس یا استکهلم سرمایهگذاری در بخش کارآفرینی
دارد ،سال گذشته  2.4میلیارد یورو توسط استارتآپهای این شهر به دست آمد .دولت آلمان
در سالهای اخیر در بخشهای سرمایهگذاری کارآفرینی مشغول جذب منابع بوده است و به

احتماال معروفترین محصولی که پایتخت استونی ،کشور کوچک حوزه بالتیک به جهان معرفی کرده نرمافزار اسکایپ است.
بنا بر اعالم انجمن جامعه هوشمند ،تالین شهرت خوبی به عنوان یکی از هوشمندترین شهرهای اروپا دارد .این شهر برای
خودش نمونه جمع و جوری از شهر تکنولوژی لندن ( )London’s Tech Cityهم دارد.

اروپایی که او راهاندازی کرد .این بنیاد در هفت سال گذشته مشغول برگزاری برنامههای شتابدهنده
به اســتارتآپها و سرمایهگذاری بوده است ،عاملی که سبب شده تا نسل جدیدی از کارآفرینان
مجارستانی رشد کنند Colabs .نخستین استارتآپ حوزه تکنولوژی این کشور در دوره جدید بود
و حاال شرکتی مانند  iCatapultتصمیم دارد تکنولوژی اروپایی را وارد بازار جهانی کند.
JJلیتوانی
مبنای آن دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از حقوق انسانی به رسمیت شناخت .این موضوع
و نیز حمایت دولت و بخش خصوصی باعث رشد سریع فعالیتهایی شده است که حاال خود را در
بخش استارتآپها و کارآفرینی نشان میدهند.

لیتوانی شــاید کشور کوچکی باشد اما یکی از خالقترین و آگاهترین کشورهای اروپا در حوزه
تکنولوزی است .سند این ادعا ،در جامعه استارتآپی این کشور است که در سالهای اخیر بیش از
 100میلیون دالر سرمایهگذاری را جذب خود کرده است .این کشور کوچک حوزه دریای بالتیک
خودش را با نام شرکتها و نرمافزارهای موفقی که تولید کرده است در نقشه کارآفرینی جای داده.
شرکتهایی مانند  ،GetJarیک نرمافزار فروش اپلیکیشن چندمنظوره و همچنین ،Pixelmator
نرمافزار ویرایش عکسی که در سال  2014به عنوان برترین نرمافزار ویرایش عکس از سوی آیفون
معرفی شد .بنا بر اعالم مرکز استارتآپ لیتوانی ،کسبوکارهای جدید در سال  27 ،2015میلیون
یورو درآمد داشتند.

JJلیسبون ،پرتغال
یکی از شرمساریهای این کشور ،به شمار رفتن در زمره کشورهای ( PIGSپرتغال ،ایرلند ،یونان
و اسپانیا) است ،کشورهایی که بدترین ضربه را از بحران اقتصادی حوزه اروپا متحمل شدند و برای
همین است که خیلیها از اینکه میشنوند صحنه استارتآپی لیسبون ،پایتخت پرتغال غوغا به پا
کرده است تعجب میکنند .سال  2014این کشور شاهد تاسیس  35هزار و  264شرکت تازه بود،
روزانه نزدیک به  100شرکت جدید کار خود را در این کشور شروع کردند .در  5ماه آغازین 2015
تقریبا  18هزار کمپانی جدید دایر شد که نسبت به همان بازه زمانی در سال قبل  11درصد رشد
داشــت .یکی از برتریهای تازه این است که نیروی کار مسلط به زبان انگلیسی در بخشی از این
هاب استارتآپ در حال رشد است .اما عرصه استارتآپ پرتغالی به صورت کلی مدیون حضور و
فعالیت شرکتهایی مانند  Faber Venturesاست ،بزرگترین شرکت سرمایهگذاری ریسکپذیر
یا همان سرمایهگذاری کارآفرینی که بر روی شرکتهای نوپای تکنولوژی سرمایهگذاری میکند.

JJتالین ،استونی
احتماال معروفترین محصولی که پایتخت این کشور کوچک حوزه بالتیک به جهان معرفی کرده
نرمافزار اســکایپ است .بنا بر اعالم انجمن جامعه هوشمند ،تالین شهرت خوبی به عنوان یکی از
هوشمندترین شهرهای اروپا دارد .این شهر برای خودش نمونه جمعوجوری از شهر تکنولوژی لندن
( )London’s Tech Cityهم دارد که با نام تکنوپل شناخته میشود و در کنار دانشگاه تالین قرار
تآپ
دارد و برای گروه بزرگی از کارآفرینان نقش میزبان را ایفا میکند Gamefounders .و استار 
 Wiseguysبرنامههای شتابدهنده استارتآپ تالین هستند .پایتخت استونی پهنای باند بسیار
خوبی دارد و شــبکه گستردهای از اینترنت وایفای رایگان ،اینها نتیجه تصویب قانونی بود که بر

استارتآپها وامهای ارزانقیمت میدهد .وزارت اقتصاد این کشور اعالم کرده که  10میلیارد
یورو برای کمک به استارتآپها در نظر گرفته است .دولتمردان این کشور معتقد هستند که
برلین بهترین شانس منطقه برای شرکتهای تکنولوژیمحور برای ورود به رقابت بینالمللی
اســت .هرچند هنوز هم کمپانیهای کالســیک و قدیمی مانند زیمنس آشکارترین مظاهر
تکنولوژی آلمانی به شمار میروند اما این شرکتها دیگر هدف اصلی مهندسان و برنامهنویسان
مشتاق سختافزار و نرمافزار نیستند .یک مهندس  27ساله برنامهنویس که در سال  2014از
اتریش به این شهر مهاجرت کرده است به نشریه بلومبرگ گفته است« :من واقعا مشتاق کار
کردن برای یک اســتارتآپ بودم ».او که در هفته  60ساعت وقت صرف توسعه یک نرمافزار
آموزش گیتار میکند معتقد است« :اینجا شما مسئولیت بیشتری دارید ،مسئله دیگر کار کردن
در ساعت اداری نیست ،شما واقعا در حال ایجاد تغییر هستید و ایدههایتان اهمیت دارد».
آنهایی که تازه از گرد راه به برلین میرسند با آن هنرمندان مشتاقی که پس از جنگ سرد
به برلین آمدند و هویت این شهر را با حضور خود تعریف کردند تفاوت بسیاری دارند .اما برلین
در زمانهای گوناگون هردوی این گروها را به خود جذب کرد .کریستف ماری ،یک سرمایهگذار
و عضو هیئت مدیره شرکتهای ساند کلود و چند شرکت دیگر مستقر در برلین میگوید« :اول
هنرمندان آمدند ،بعد دیجیها و بعد از آنها نوبت کارآفرینان رسید».
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کارآفرین

آنهایی که از دریا آمدند
چهره جدید اروپا در عصر ورود پناهجویان

تازهواردان اغلب برای
رساندن خود به این بخش
امن از زمین ،دل به دریا
زدند و هزاران نفر از آنها
جان خود را در این راه از
دست دادند

برای کمک به
پناهجویان جهت
پیدا کردن جایی
امن برای سکونت،
سه کارآفرین
در هلند سایت
پناهندگانقهرمان
را راهاندازی
کردند ،این سایت
پناهندگاننیازمند
سکونت را با کسانی
که اتاق یا فضایی
آزاد برای در اختیار
گذاشتن دارند ،در
ارتباط قرار میدهد
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اروپا چهره جدیدی به خود گرفته اســت .آنچه همیشه با نام
اروپا شــناخته میشد چند سالی است که دارد شکل جدیدی به
خود میگیرد و با وجود تمامی جاروجنجالهایی که در کشورهای
مختلف این قاره بر ســر مســئله مهاجران و پناهجویان به وجود
آمده ،دیگر نمیتوان منکر این واقعیت شد که با شروع ناآرامیها
در خاورمیانه و شــمال افریقا ،اروپا هم دچار تالطم شده است و
این تالطم به احتمال زیاد بخشی از هویت جدید این قاره را رقم
خواهد زد .اروپای سرســبز و پیشرفته و پر از فرصتهای کاری و
تحصیلی ،سالیان سال است که مقصد مطلوبی است برای مهاجرت
اما آنچه امروز رخ میدهد ،فرار شتابان قربانیان جنگهای داخلی و
آشفتگیهای اقتصادی به سوی سرزمینی است که قرار است نقش
ســرپناه را برای آنها ایفا کند .این واقعیتی بود که در سال 2015
خود را کامال واضح نشــان داد؛ ورود بیش از یکمیلیون مهاجر و
پناهجو در سال  ۲۰۱۵به اروپا بحران بزرگی به وجود آورد.
تازهواردان اغلب برای رساندن خود به این بخش امن از زمین،
دل بــه دریا زدند و هزاران نفر از آنها جان خــود را در این راه از
دست دادند .سازمان بینالمللی مهاجرت تخمین میزند طی سال
 ۲۰۱۵بیش از یکمیلیون نفر از طریق مسیرهای دریایی و حدود
 ۳۵هزار نفر از طریق مسیرهای زمینی به اروپا آمدهاند .در مقایسه
با این رقم ،در ســال  ۲۰۱۴کل افرادی که از مسیرهای دریایی و
زمینی وارد اروپا شدند  ۲۸۰هزار نفر بود .کار مرگ و میر مهاجران
در دریا و فشار باال به کشورهای خط مقدم اروپایی مانند ایتالیا و
یونان به جایی رسید که کمیسیون اروپا به فکر تقسیم پناهندگان
میان کشورها افتاد .یورونیوز در گزارشی نوشت« :کمیسیون اروپا
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در واکنش به مرگ پناهنــدگان در دریای مدیترانه ،یک “برنامه
عملکردی دهبندی برای حل بحران” تدارک دید که با پیشــنهاد
جابهجایی و انتقال پناهجویان و مهاجــران همراه بود .طبق این
برنامه 40 ،هزار مهاجر مســتقر در ایتالیــا و یونان باید به همراه
 20هزار مهاجر دیگری که در راه رســیدن به اروپا هستند ،میان
کشورهای عضو این اتحادیه پخش شوند .بروکسل در اصل در نظر
داشت تا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بگوید که هرکدام بر اساس
جمعیت و درآمد ســرانه و نرخ بیکاریشان ،باید چه تعداد از این
پناهندگان را بپذیرند ».کشورهای مختلف مخالفت و موافقت خود
را اعالم کردند ،برخی مانند اتریش از قبول این مهاجران سر باززدند
و کشورهایی مانند آلمان تبدیل شدند به یکی از اصلیترین مراکز
پذیرشپناهندگان.
JJکارآفرینان به میدان میآیند
حــاال دولتها بهخوبی میدانند که شــرایط جدیــد اروپا را
نمیتوانند بهتنهایی در دست بگیرند .اینجا است که کارآفرینان
وارد گود شدند تا بتوانند بخشی از مشکل بهوجودآمده را حل کنند.
موضوع این است که ورود به اروپا و حتی مرگ در راه رسیدن به
این قاره تنها بخش اول مشکالت پناهجویان است ،مشکل بزرگ
بعدی زندگی در جغرافیای جدید اســت ،یافتن کار و پیدا کردن
سرپناه .روزنامه گاردین در مطلبی به این تالشها برای حل مشکل
پناهجویان پرداخته است.
در یک مرکز همکاری واقع در یکی از محلههای مدرن شــهر
برلین ،حدود  25پناهجو (اغلب از کشور سوریه) برای شرکت در

اروپا بنا بر آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل شاهد رجوع بیش از  4.6میلیون آواره سوری از سال  2011بوده است .کارآفرینان و شرکتهای حوزه
تکنولوژی از ارتقای کیفیت زندگی پناهجویان با تمهیدات کوتاهمدت گرفته تا پیدا کردن راهحلهای بلندمدت برای تشویق همبستگی ،از استعداد و منابع
خود برای خلق مدلهای تازهای برای حل بحران جاری استفاده میکنند.

جلســه معارفه دوره سهماهه آموزشــی کدنویسی دور هم جمع
شــدهاند .این دوره توسط یک سازمان غیرانتفاعی با نام «مدرسه
اتحاد دیجیتال ردی» تشــکیل شده اســت و از ماه فوریه سال
 50 ،2016کارآموز قرار است زیر نظر کارشناسان تکنولوژی ،شیوه
راهاندازی وبســایت و طراحی اپلیکیشن را آموزش ببینند .عمار
الحسینی 20 ،ساله و اهل سوریه یکی از شرکتکنندگانی است
که بعدازظهر یکشــنبهاش را صرف این کرده تا در مورد این دوره
آموزشــی اطالعات به دست آورد .الحسینی که چند ماهی است
ســاکن برلین شده میگوید« :یادگرفتن کدنویسی به من کمک
میکند تا به آرزویم یعنی تحصیل در رشته کامپیوتر در دانشگاه و
طراحی سایت و اپلیکیشن در آینده دست پیدا کنم ».مدرسه ردی
توسط آن ریشرت موسس آزمایشگاه خالقیت صلح برلین هدایت
میشود و یکی از راههایی است که جامعه تکنولوژی برای غلبه بر
مشکل پناهجویان اروپا در پیش گرفته است ،اروپایی که بنا بر آمار
آژانس پناهندگان سازمان ملل شاهد رجوع بیش از  4.6میلیون
آواره سوری از ســال  2011بوده است .کارآفرینان و شرکتهای
حوزه تکنولوژی از ارتقای کیفیت زندگی پناهجویان با تمهیدات
کوتاهمدت گرفته تا پیدا کردن راهحلهای بلندمدت برای تشویق
همبســتگی ،از استعداد و منابع خود برای خلق مدلهای تازهای
برای حل بحران جاری استفاده میکنند.
«ماموریــت ما این بود که بــا ارائه راهحلی دیجیتال به کمک
پناهندگان بیاییم و بتوانیم این کار را از راه دور هم انجام دهیم».
این را کاترینا درمول ،یکی از موسسان استارتآپ قایق ،واقع در
برلین میگوید ،ابتکاری که  16کارآفرین و کارمند بخش تکنولوژی
را بــر روی یک قایق در جزیره ســاموای یونان گرد هم آورد تا با
همفکری راهحلی برای مشــکل پناهجویان پیــدا کنند .درمول
میگویــد« :در آنجا با پناهندگان در مورد نیازهایشــان صحبت
کردیم و متوجه شدیم که کمبود اطالعات درباره پروسه پناهندگی
یکی از مشــکالت اصلی است که اضطراب باالیی را در آنها ایجاد
میکند ».او همچنین یکی از موسسان مرکز مهاجرت است ،یک
فضای همکاری که تالش دارد با متصل کردن اســتارتآپها و
کارآفرینان ،بهاتفاق برای حل بحران پناهندگان راهحلهایی پیدا
کند .حاال نتیجه کار استارتآپ قایق این شده است که هفتهای
 12هزار بازدیدکننده سایت ،از موارد ضروری مانند محل ثبتنام،
ی بیمارستانها و مراکز جذب پناهجو اطالعات به دست آورند.
نشان 
برای کمک به پناهجویان جهت پیــدا کردن جایی امن برای
سکونت ،ســه کارآفرین در هلند ســایت پناهندگان قهرمان را
راهاندازی کردند ،این سایت پناهندگان نیازمند سکونت را با کسانی
که اتاق یا فضایی آزاد برای در اختیار گذاشــتن دارند ،در ارتباط
یدهد.
قرار م 
JJتکنولوژیجویان
در انگلســتان مایک بوچر مهندســان ،کارآفرینان و اعضای
اســتارتآپها را گرد هم آورده اســت تا با کمک سازمانهای
مردمنهاد و آژانسهای کمکهای انساندوستانه قدمهایی برای
حل مشــکل پناهجویان بردارند .برای ایــن کار مجموعهای از
نشستها با عنوان «تکنولوژیجویان» ( )Techfugeesبرگزار
شد .در اولین نشست از این مجموعه ایده سایتی مطرح شد که
در آن مردم میتوانند تلفنهای همراه خود را به پناهجویان اهدا

کنند .بوچر میگوید« :در اینجا تصاحب ایده مطرح نیست بلکه
در پی آن هستیم که هرکسی ایدهاش را از طریق زیرساختی که
ما فراهم کردهایم اجرا کند و پروژههای کوچک خودش را تعریف
کند ».آنچه به عنوان یک نشست کوچک در لندن آغاز شد حاال
تبدیل به نشستهای مشابهی در اسلو ،ونیز و ورشو شده است.
به قول بوچر« :هدف ما در حال تغییر است ،اینکه چگونه در حال
حاضر میتوانیم به حــل بحران کمک کنیم دارد جای خودش
را بــه این دغدغه میدهد که چگونه از تکنولوژی برای کمک به
پناهندگانی استفاده کنیم که قرار است وارد جامعه شوند .باید
کمک کنیم که وضعیت ثابتی پیدا کنند ،کاری دست و پا کنند
و درس بخوانند .ما به دنبال این هستیم که این تراژدی را تبدیل
به فرصت کنیم».
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد که دورههایی را با کمک
همکارانــی مانند گوگل و ودافون آغاز کرده اســت تا روند یافتن
راهحل را تسریع کنند ،از تالش جامعه تکنولوژی برای کمک به
پناهندگان قدردانی کرده است UNHCR« :از پدیدهای که اخیرا
رواج پیدا کرده اســت کامال حمایت میکند .این پدیده تشکیل
گروهها و راهحلهای فوقالعادهای است برای کمک به پناهجویان.
مــا آمادهایم تا هرگونه راهنمایی و مشــورت الزم را در خصوص
نیازهای اولیه پناهجویان و کارهایی که در آینده باید صورت گیرد
در اختیار این گروهها قرار دهیم».
اما آیا شــرکتهای تکنولوژی با تجربه کم در چنین حوزهای
باید این مســئولیت را بر عهده بگیرند؟ برخی از اســتارتآپها
اعتقاد دارند اقدامات سریع و خالقیت آنها میتواند به راهحلهای
فوریتری منجر شود ،راهی که آنها سریعتر از دولتها و آژانسهای
ســازمان ملل میتوانند طی کنند .درمــول میگوید« :مهمتر از
هرچیز این است که سریع وارد عمل شویم چرا که سیاستمداران
و سازمانهای غیردولتی بهکندی حرکت میکنند».
در حالی که سیاســتمداران و دولتها در خصوص اســکان
پناهندگان بحث میکنند ،جامعــه تکنولوژی ،مقامات محلی و
سازمانهای مردمنهاد به تالش مشترک خود برای یافتن بهترین
راهحل و ابزاری برای گذر از این بحران ادامه میدهد.

حاال دولتها
بهخوبی میدانند
که شرایط جدید
اروپا را نمیتوانند
بهتنهایی در دست
بگیرند .اینجا است
که کارآفرینان وارد
گود شدند تا بتوانند
بخشیازمشکل
بهوجودآمده را حل
کنند .موضوع این
است که ورود به
اروپا و حتی مرگ
در راه رسیدن به این
قاره تنها بخش اول
مشکالتپناهجویان
است ،مشکل بزرگ
بعدی زندگی در
جغرافیایجدید
است ،یافتن کار و
پیدا کردن سرپناه

هدف ما در حال تغییر است ،اینکه چگونه در حال حاضر میتوانیم به حل بحران کمک کنیم دارد جای
خودش را به این دغدغه میدهد که چگونه از تکنولوژی برای کمک به پناهندگانی استفاده کنیم که قرار
است وارد جامعه شوند
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کارآفرین
کدام کشورهای اروپایی سریعترین رشد را دارند؟

رشد آرام
قاره سبز

آمار سه ماه سوم 2016

اروپا حرکت آهســته و پیوستهای را در
وضعیت اقتصادی حال حاضر دنیا در پیش
گرفته است .به نظر میرســد در ماههای
پایانی ســال  2016کشــورهای اروپایی
توانســتهاند عملکرد خوبی از خود به ثبت
برسانند که نظر مجمع جهانی اقتصاد را به
خود جلب کرده است .مجمع جهانی اقتصاد
نگاهی کوتاه به وضعیت کشورهای مختلف
ایــن قاره در حوزه تولیــد ناخالص داخلی
آنها داشته است و با نمودار ،وضعیت رشد
کشــورهای مختلف اروپا را بر روی نمودار
برده اســت .جالب است که در این گزارش
نام کشورهایی به عنوان صدرنشین جدول
رشد آمده که هیچیک در زمره کشورهای
قدرتمنــد اروپایی به حســاب نمیآیند.
آخرین گزارشی که توســط یوروستات از
ارقام تولید ناخالص داخلی ســهماهه پاییز
منتشر شــده است نشان میدهد که رشد
آهسته اما مداوم در سراسر اروپا ادامه دارد.
برای نخســتین بار در ســال  2016هیچ
ســقوطی در میزان تولید ناخالص داخلی
در کشــورهای اروپایی به چشم نمیخورد
و تمامــی آنها بین  0.1تــا  0.8درصد در
مقایسه با چهارماهه دوم سال  2016رشد
کردهاند .آمار و ارقام فصلی نشــان میدهد
که بلغارســتان و پرتغال با رقم  0.8درصد
رشد بهترین عملکرد را داشتهاند و بالفاصله
بعد از آنها کشــور قبرس قرار دارد .هلند و
اسلواکی و اســپانیا با  0.7درصد رشد در
ردههای بعدی قرار دارند .اقتصادهای کالن
در اتحادیه اروپا به خوبی این کشورها عمل
نکردهاند .رشد آلمان در سهماهه سوم سال
 0.2 ،2016درصد کاهش داشت و وضعیت
فرانســه هم از همین قرار بود .انگلستان با
کاهش مواجه نبود اما تنها  0.5درصد رشد
را توانست به نام خودش ثبت کند.
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بلغارستان
پرتغال
قبرس
هلند
اسلواکی
اسپانیا
رومانی
اتریش
فنالند
یونان
لتونی
انگلستان
جمهوری چک
ایتالیا
بلژیک
استونی
فرانسه
آلمان
مجارستان
لهستان
لیتوانی

%0.1

%0.2
%0.2
%0.2
%0.2
%0.2
%0.2

%0.6

%0.5
%0.5
%0.5
%0.5
%0.5

%0.3
%0.3

%0.7
%0.7
%0.7
%0.7

%0.8
%0.8

ثروتمندترینهای اروپا
وضعیت اقتصادی دنیا ،با باال و پایینهای همیشگیاش یکی از آثار خود را بر روی کم و زیاد شدن ثروت میلیاردهای معروف جهان نشان
میدهد .در طول یکی ،دو سال گذشته این تالطمها به اندازهای بود که برخی از ثروتمندان نتوانستند جایگاه خود را در فهرست میلیاردهای
نشریه فوربز حفظ کنند .مثال در فهرست میلیاردرهای جهان این نشریه در سال  ،2016سهم کشورهای امریکای التین ،از  101نفر به 68
نفر تقلیل پیدا کرد .تعداد میلیاردرهای افریقا هم کمی خالصهتر شده است و بهجای  28نفر ،امسال  23نفر در این لیست حضور دارند .اما در
اروپا وضع متفاوت بود .فوربز گزارش داد که روی هم رفته تعداد میلیاردرها به صورت جهانی کاهش داشت و از  1826نفر در سال  2015به
 1810نفر در سال  2016رسید؛ اما در اروپا تعداد میلیاردرها اندکی رشد پیدا کرد و از  482نفر به  489نفر رسید .شاید تفاوت میان این دو
رقم  7نفر بیشتر نباشد ،اما افزوده شدن  7نفر به این فهرست را باید با مقیاسهای میلیارددالری سنجید و این یعنی که اروپا توانسته است
با وجود بحرانهای اقتصادی سهم خود را از ثروت دنیا بیشتر کند .میلیاردرهای اروپا در مجموع صاحب  1.83تریلیون دالر از ثروت جهانی
هستند .نامهای ثروتمندان اروپایی هم به گوش آشناتر است .اگر که در افریقا و امریکالی التین صاحبان ثروت نامهایی هستند که در پس نام
معادن و تجارت نوشیدنی و مواد شیمیایی و ...معموال نزد عامه مردم ناشناس میمانند ،میلیاردرهای اروپایی اغلب با تجارتهای مأنوستری
مانند صنعت خودرو ،لوازم آرایشی و پوشاک نام و آوازه بیشتری دارند .این فهرست نگاهی گذرا انداخته است به  10ثروتمند برتر اروپایی.
رتبه

نام

کشور

سن

ثروت

1

آمانسیو اورتگا

اسپانیا

80

67

پوشاک Zara

2

نکورت
لیلیان بت 

فرانسه

94

36.1

لوازم آرایش L’Oreal

3

برنارد آرنالت

فرانسه

67

34

کاالهای لوکس LVMH

4

بیاته هایستر و کارل آلبرشت جونیور

آلمان

25.9

تهای زنجیرهای
سوپرمارک 

5

ماریا فرانکا فیسلو

ایتالیا

98

22.1

شکالتسازی Nutella

6

استفان پرسون

سوئد

69

20.8

پوشاک H&M

7

تئو آلبرشت جونیور

آلمان

66

20.3

تهای زنجیرهای
سوپرمارک 

8

لئوناردو دلوچیو

ایتالیا

81

18.7

کسازی
عین 

9

سوزان کالتن

آلمان

54

18.5

سهام  BMWو داروسازی

10

جورج شافلر

آلمان

52

18.1

بلبرینگسازی
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(میلیارد دالر)

زمینه فعالیت

بایگانی

بررسی تاریخ شکل گیری اتاق بازرگانی به مناسبت  133سالگی پارلمان بخش خصوصی

الگوی مشروطه

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی 133 ،سال تاریخ پشتوانه خود کرده است تا وکالی تجار قرن سیزدهم به
نمایندگان بخش خصوصی در اواخر قرن چهاردهم تغییر نام داده باشند  .اسالف بازرگانان ایرانی اولین گروه جامعه
بودند که حاکمیت شورایی را بر فرد گرایی مقدم دانستند تا مشروطیت نیز وامدار آن ها باشد.

از چپ اسماعیل مغازهای ،معینالتجار بوشهری و محمد حسین امینالضرب با فرمان مشروطیت در سال  1285خورشیدی

بایگانی

اولین پارلمان

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران چگونه در ایران متولد شد و چی تحوالتی را از سر گذراند؟
 23سال قبل از آنکه مظفرالدینشاه مجبور به صدور فرمان
محمد عدلی
مشروطیت برای تشــکیل «مجلس شــورای ملی» شود،
ناصرالدینشاه فرمان تشکیل «مجلس وکالی تجار» را صادر
خبرنگار
کرده بود ،و به این شکل ،دو دهه قبل از آنکه پارلمان ملی با
گرد هم آمدن وکالی مردم تشکیل شود ،وکالی تجار مسئول پیگیری حقوق جامعه بازرگانان
شدند .شاید به همین جهت باشد که مجلس وکالی تجار را نوعی تمرین برای جنبش مشروطه
و تغییر ساختار سیاسی کشور میدانند؛ چه ،پیش از آنکه وکالیی به عنوان نمایندگان تجار در
مورد مســائل آنها تصمیمگیری کنند و حکم آنها مورد پذیرش عموم تجار قرار گیرد ،روشی
سنتی و مبتنی بر فرد با عناوینی نظیر رئیسالتجار رایج بود که از شیوه حاکم کشورداری در
آن زمان نشئت میگرفت.
فرمان مشــروطیت در ســال  1285هجری شمســی صادر شــد اما عصر مشروطه برای
تجار در ســال  1263و از نامه حاج محمدحســن امینالضرب به ناصرالدینشاه آغاز شده بود.
زمانــی که بزرگترین تجار ایران در برابر تصمیمات یکجانبه وزیر تجارت دولت ناصری تاب
نیاوردند ،تصمیم گرفتند که اعتراض خود را به شخص اول کشور منتقل کنند تا از تصمیمات
وزارتخانهای که به جای حمایت از تاجران به سرکیســه کردن آنها روی آورده بود ،جلوگیری
شــود .این اعتراض ،به فرمان ناصرالدینشــاه برای شکلگیری مجلس وکالی تجار ختم شد.
مجلس وکالی تجار بعدها به اطاق تجارت و اتاق بازرگانی تغییر نام پیدا کرد اما «پارلمان بخش
خصوصی» باقی ماند تا تاریخ آن را به عنوان اولین پارلمان رسمی ایران بشناسد و از آن به عنوان
الگوی مشروطه یاد شود.
JJپیش از تشکیل مجلس وکالی تجار
تجارت ايران در اوايل قرن ســيزدهم شمسی به شیوهای ســنتی در جریان بود .عالوه بر
کاالهایی که به شــکل ترانزیت از ایران عبور میکرد ،محصوالت کشــاورزی و مواد خام عمده
صادرات ایران را در بر میگرفت .واردات ایران نیز بیشــتر شامل محصوالتی میشد که فرآیند
صنعتی در آن به کار رفته باشد.
نظام اقتصادى ايران مبتنى بر كشــاورزى و براساس توليد سنتى بود؛ به طورى كه بيشتر
شــهرها ،روســتاها و قبايل قادر به توليد بخش عمده صنايع دستى و كاالهاى مورد استفاده
خودشان بودند .يكى از گروههاى اجتماعى كه در اين دوره وجود داشت ،تجار و بازرگانان بودند؛
هرچند تجار اين دوره به صورت تخصصى در يك رشته به كار واردات و صادرات نمىپرداختند
و فعاليت عمده آنها ،گردآورى و صدور مواد خام مورد نياز بازارهاى خارجى و در رأس آن پنبه،
ابريشم ،خشكبار و مواد غذايى و وارد كردن كاالهاى مصرفى به خصوص قماش منچستر و قند
و شكر و چاى بود.

سید جمالالدین اسدآبادی در کنار حاج محمدحسن
امینالضرب
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محصوالت تولیدی در شــمال کشور بیشتر به روسیه صادر میشد ،صادرات به عثمانی را
بیشتر تولیدات عشایر غرب کشور تشکیل میداد و برخی کاالهای اروپایی نیز از مسیر استانبول
به ایران میرسید .بنابر مسیرهای تجاری ،کانونهایی برای تجارت در کشور شکل گرفته بود.
مهمترین کانونهای تجاری در قرن نوزدهم میالدی یا قرن سیزدهم شمسی ،شهرهای مشهد،
انزلی و تبریز در شمال و شهرهای بوشهر ،شیراز ،اصفهان ،یزد و کرمان در جنوب و مرکز کشور
بودند.
تجار و بازرگانان در اين دوره از ويژگى خاصى برخوردار بودند .آنها به دليل موقعيت شغلى
و اجتماعى خود ناگزير بودند كه سواد خواندن و نوشتن را ياد بگيرند .خانههاى آنها در محالتى
خارج از بازار قرار داشــت و معموال اين محالت ،محالت خلوتى بود كه طبقات متمول در آن
ساكن بودند و از نظر پوشش با ديگر گروهها متفاوت بودند .از نظر مذهبى بسيار پايبند بودند و
از آنجا كه نيازهاى مالى مساجد ،مكتبها ،مدارس ،تكايا و ساير موقوفات را آنها تامين مىكردند،
اين طبقه متوسط پيوندهاى محكمى با روحانيون داشتند و آن همبستگى اغلب از طريق ازدواج
تقويت مىشد .تجار به عنوان طبقه اقتصادى تا قبل از امتيازات عصر ناصرى نسبت به منافع
جمعى خود آگاهى نداشتند و هيچگونه سازمان رسمى و منسجم بين آنها به وجود نيامده بود
و هريك از آنان به صورت جداگانه فعاليت مىكردند .در دوره قاجار ،رابطه ميان تجار و دولت تا
قبل از عصر امتيازات ،رابطه دوسويهاى بود و آنان نزد مقامات دولتى نفوذ قابل توجهى داشتند
و مورد احترام مردم بودند .مثال آغامحمدخان قاجار دستور داد هركس را كه مزاحم تجار شود
بهشدت مجازات كنند.
JJزمینههای نخستین تشکلهای بازرگانی در دوره قاجار
آشفتگی در امر تجارت و عدم امنیت اجتماعی تجار در دوره قاجار ،چه از سوی حکام ایاالت و
وابستگان دربار و چه از سوی راهزنان ،دزدان و نیروهای ایلی که به غارت کاروانها و اموال تجاری
میپرداختند ،بر احساس ناامنی مالی و اقتصادی تجار میافزود .عالوه بر این حضور بیگانگان در
میدان سیاسی و اجتماعی کشور و تالش برای گرفتن امتیازهای سیاسی -اقتصادی و تجاری
ایران شرایطی را ایجاد کرد که بازار تجاری و مالی کشور از دست تجار داخلی خارج شود و به
بیگانگان سپرده شــود .ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی ،تجار را به تکاپوی رهیافتهای
اقتصادی نوین واداشت .در ساختار سنتی تجارت ایران ،تشکسل شرکت سهامی متداول نبود و
معموال امور تجاری به صورت خانوادگی پیش میرفت .بنابراین تاسیس شرکتها نوعی راهیابی
جدید برای خروج از بحرانی که مراودات تجاری جدید ایجاد کرده بود ،محسوب میشد.
تا پیش از دوران ناصری ،تجار همچون دیگر قشرهای جامعه در یک صنف جای داشتند و
رئیس صنف با عنوان ملکالتجار روابط آنها را با دیوانیان برقرار میکرد .اما در نيمه دوم عصر
ناصرى ايران درگير مناســبات جهانى شد و با حضور فزاينده دو امپراتورى قدرتمند روسيه و

حاج محمد حسن امینالضرب در حجرهاش در سرای امیر

رونمایی از فرمان مشروطیت در منزل
محمد حسن امینالضرب با حضور تجار در سال 1285

تا پیش از دوران ناصری ،تجار همچون دیگر قشرهای جامعه در یک صنف جای
داشتند و رئیس صنف با عنوان ملکالتجار روابط آنها را با دیوانیان برقرار میکرد .اما
در نيمه دوم عصر ناصرى ايران درگير مناسبات جهانى شد

JJدولت علیه تجار؛ تجار علیه دولت
اقدامات منفى برضد تجار هم از سوی دولت و هم از سوی نیروهای مهاجم به اموال
تجار به تهدیدی جدی برای تجار تبدیل شــده بود .در میانههای قرن سیزدهم شمسی
برخی رویدادها به این تهدیدها دامن زد و بیش از گذشته نیاز برای یافتن راههای احقاق
حقوق تجار احساس شد .حمله ایلها به کاروانهای تجاری و ناامنی راهها از جمله این
تهدیدها بود .طمع حکام و شــاهزادگان به اموال تاجران ،مصــادره امالک و داراییها و
قروضی که بازپس داده نمیشد ،باعث دلسردی و عدم اعتماد تجار میشد .مانعی برای
این تعدیها قرار نمیگرفت و نبود قانون و نظم محاکمی که حافظ امنیت مالی و جانی
افراد باشــد از عوامل دیگر آشفتگی اجتماعی بود .این تعدیها موجب شد تا تاجران در
نامهای اینگونه بنویسند« :دولتیان هرگونه تعدی که خواستند کردند ،مواخذه نشدند و
هرکه میگوید ،میرم را میچاپم ،انتهای مراتب مرا معزول میفرمایند ...چرا مال مردم را
میگیرند؟» این نامهها و اعتراضها در این دوره بارها تکرار میشود که نشاندهنده تقابل
دولت و تجار است .ارتباط تجار با روشنفكران و غرب به آگاهى طبقاتى آنها افزود و براى
حفظ استقالل اقتصادى و احقاق حق خود و رقابت با كاالهاى خارجى ،نخستين راهحل
را در گردهمايىها و تشكلها ديدند.

اعضای اتاق تجارت تهران در سال  1308خورشیدی

انگلســتان در شــمال و جنوب ،كم و بيش به كشورى نيمهمستعمره تبديل شد .در اين دوره
شكستهاى نظامى منجر به امتيازهاى ديپلماتيك شد و امتيازات ديپلماتيك امتيازات تجارى
را به دنبال آورد .بازرگانان ايرانى كه تا اين دوره بيشتر درگير مسائل شغلى و اجتماعى بودند ،به
علت برخورد با افرادى نظير سيد جمالالدين اسدآبادى و طالبوف تبريزى كه خود از بازرگانان
بود به يك آگاهى طبقاتى دســت پيدا كردند .ادغــام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تغییر
شیوه تجارت ،از شکل ســنتی حجرهای به تاسیس شرکتها و اشتغال تجار در اموری که به
تجارت صرف محدود نبود ،منجر به تاسیس کارخانهها ،تقاضای تاسیس بانک و زمینهای برای
متشکل شدن تجار در تشکلهای نو شد که دیگر به صنف سنتی آنها شباهتی نداشت .همین
دگرگونیها ،سرانجام تجار را وامیدارد که به تاسیس تشکلهایی دست بزنند که در واقع همان
نیاکان اطاق تجارت و اتاق بازرگانی محسوب میشوند.
JJطبقات تجار و بازاریان
تاجر به کسانی اطالق میشود که در پی کسب سود به معامله و خرید و فروش عمده کاال
میپردازند .این گروه بر اساس میزان ثروت و وسعت فعالیت به سه گروه تقسیم میشدند .تجار
بزرگ به صادرات و واردات کاال و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف میپرداختند؛ تجار متوسط
و کوچک نیز که ســرمایههای محدودتری داشتند به معامالت عمده در داخل کشور مشغول
بودند .پس از این ســه گروه تجار ،بنکدارها که رابط میان تجار و خردهفروشان بازار بودند ،قرار
میگرفتند .بر این اساس تجار بزرگ و متوسط در رأس سلسلهمراتب اجتماعی بازار که ستون
فقرات اقتصاد شهری محسوب میشد ،قرار داشتند .اصناف نیز سازمانهای خاص خود را داشتند
و در تقسیمبندی از تجار متمایز میشدند اما ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشتند.

JJوزارت تجارت و فالحت
افزایش ارتباطات خارجی موجب استحاله ساختار سنتی روابط تجار با خود و با حکومت
شــد .اصالحطلبان دولت قاجاری نیز به ایجاد یک نهاد دولتی برای ســامان دادن به امور
تجارت و تجار واقف شدند .در سال  1261شمسی به پیشنهاد میرزا حسینخان سپهساالر،
وزارت تجارت و فالحت تاســیس شد .این وزارتخانه وظیفه دفاع از حقوق گروهی تجار،
جلوگیری از دســتاندازی و تعدی دیوانیان به آنها ،فراهم کردن زمینه توسعه تجارت و
حمایت از منافع تاجران را بر عهده داشت؛ اما عمال به نهادی دولتی برای سرکیسه کردن
تجار و مدخلی برای ارتزاق متولیان آن بدل شــد .وزارت تجارت محلی برای رسیدگی به
شکایت تجار بود که از هر طرف دعوا مبلغی به عنوان حقالزحمه میگرفت .در نامههای
تاریخی و ثبتشده از آن دوران ذکر شده است که چون منصب وزارت از طریق دادن هدیه
و پیشکش به دست میآمد انتظار اصالح از آن نمیرفت و بیشتر مایه درآمدی برای شخص
متصدی محسوب میشد تا نهادی برای حل مسائل تجار .در مواردی وزیر تجارت به همراه
گروهی از تجار در جلســات مشورتی با شاه شرکت میکرد اما این جلسات جنبه صوری
داشت تا اتخاذ تصمیمات اساسی و کارآمد اقتصادی .این موارد مورد اعتراض تجار بود به
همین دلیل تجار طی نامهای از طریق حاج محمدحســن امینالضرب به ناصرالدینشاه،
خواهان اصالح امور شدند .شاه طی فرمانی در سال  1263شمسی ،وزیر را برکنار و فرمان
تشکیل مجلس وکالی تجار را صادر کرد.
JJتشکیل مجلس وکالی تجار
مجلس وکالی تجار نخستین اتاق تجارتی بود که تجار برای بهرهگیری از امتیازات اقتصادی
و سیاسی ایجاد کردند .در این مرحله تاجران به نوعی آگاهی طبقاتی دست یافتند و به ضرورت
حمایت از منافع مشــترک خود در مقابل سرمایههای خارجی پی بردند که با کسب امتیازات
دولتی قادر به صادر کردن کاالهای خود به کشور و از میدان به در کردن کاالها و سرمایههای
بومی شــده بودند .آنها ضرورت حمایت دولتی را احســاس میکردند .وزارت تجارت به دلیل
ساختار فاسد اداری قاجار نتوانست در بهبود شرایط تجار گام بردارد .تجار در یکی از عرایض خود
به ناصرالدینشاه از او میخواهند که وزارت تجارت را به کسی بسپارند که «متدین ،بیطمع،
بیغرض ،مستغنی و مقتدر باشد؛ گرسنه نباشد و تجار را مرجع مداخل خود قرار ندهد» .مجلس
وکالی تجار نهادی خودجوش و بر اساس ضرورت بود ولی اینکه فکر ایجاد چنین مجلسی از
کجا آغاز شد ،اینکه وکالی منتخب به عنوان نمایندگان تجار در مورد مسائل آنها تصمیمگیری
کنند و حکم آنها مورد پذیرش عموم تجار قرار گیرد ،در واقع جایگزینی الگوی جمعگرایی و
شورا به جای مراجعه به فرد یا رئیسالتجار بود .از آن به عنوان نوعی تمرین برای سیاستگذاری
عمومی در جامعه یاد شد که به درک مفهوم مشروطیت و گرایش به ایجاد جنبش مشروطه و
تغییر ساختار سیاسی کشور انجامید.
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بایگانی
JJاصول مجلس وکال
اســاسنامه مجلس وکالی تجار در شش فصل تنظیم شــد و ریاست آن به محمدحسن
امینالضرب که مشهورترین و شاید ثروتمندترین فعال اقتصادی آن دوران بود ،سپرده شد .برخی
منابع ثروت امینالضرب در آن دوران را  25میلیون تومان تخمین زدهاند .تعیین وکال به صورت
انتخابی نبود بلکه ریشسفیدان فهرستی از وکال را تهیه میکردند .وکالی مجلس در دو ردیف
مقابل یکدیگر مینشستند و محل تشکیل جلسات آن خانه مصطفی تاجر تهرانی بود .این شیوه
به تجار شهرهای دیگر نیز توصیه شد و در چند شهر دیگر نیز مجلس وکال تاسیس شد .در برخی
مراکز تجاری خارج از کشــور مثل بغداد ،اسالمبول و بادکوبه که کانون اجتماع تاجران ایرانی
بود ،مجلس وکالی تجار تاسیس شد .کتابچه دستورالعمل پس از تایید و امضای شاه به همه
ایاالت فرستاده شد .مجلس وكالى تجارتوانست به عنوان يك نهاد تاثيرگذار در مسائل سياسى،
اجتماعــى و اقتصادى جامعه ايفاى نقش کند و به دفــاع از تجار و بازرگانان در برابر خطراتى
كه متوجه آنها مىشد مانند مصادره اموال آنها توسط حاكمان بپردازد .اعضای مجلس تجارت
در تهران را حاج محمدحســن امینالضرب ،آقای عبدالباقی ،آقا محمدامین ،حاجی علیاکبر،
حاج حسن ،حاج محمدحسین ،حاج مالحسین ،حاج علیاکبر دهدشتی ،حاج محمدحسین
کاشانی ،سید خلف ،حاج محمدحسین عمو ،حاج ابراهیم ،حاج عبدالرزاق ،حاج ابوالفتح و حاج
محمدجعفر تشکیل میدادند .تعیین وکالی مجلس در مرداد و شهریور  1263خورشیدی انجام
گرفت و بهتدریج تاسیس شد.
JJتجار و مشروطه
تجار در جریان جنبش مشــروطه تاثیرگذاری غیرقابل انکاری داشتند .پیروزی در جنبش
تنباکو سرآغاز پیوند نزدیکتر و همراهی تجار با روحانیون و روشنفکران برای دستیابی به اهداف
معین بود و زمینه مشارکت تجار را در جنبش مشروطه فراهم کرد .مطالبات تجار از دولت در
زمینههای مورد نظر تاجران نظیر مسائل گمرکی و گالیههای آنها از بیقانونی موجب شد تا آنها
در مشروطه نقش موثری ایفا کنند و به دنبال ایجاد مجلس باشند .با این رویکرد جنبش مشروطه
با نقشآفرینی چشمگیر تجار همراه میشود .اعتصاب از طریق بسته شدن بازارها و تحصنها
در دســتور کار قرار میگیرد .این گروه از جامعه در پرداخت هزینهها برای تحصنها و پیروزی
جنبش نقش موثری ایفا میکنند .تا اینکه سران تجار مذاکراتی با شاه و صدراعظم انجام میدهند
و حکومت آنها را واسطه مذاکره با متحصنین میکند .آنها در مالقات با عینالدوله عنوان میکنند
که متحصنین «مجلس مبعوثان ملی» میخواهند و آنها نیز روحاً با مقاصد متحصنین موافقاند.
صدراعظم نیز متقبل شد تا مقاصد «آقایان ،تجار و کسبه» را برآورده کند .سرانجام دستخط
شاه مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی از منتخبین گروههای مختلف اجتماعی در سال
 1285صادر شد.
JJانجمن ،اتحادیه و اتاق تجارت
فعالیت وکالی تجار در دوران پس از مشروطیت شکل تازهای به خود گرفت .انجمن تجار در
این دوره شــکل گرفت .پس از جنگ جهانی اول ،در سال  1298شمسی هیئت اتحادیه تجار با
تشکیالت منسجم و سازمانیافتهای به صورت خودجوش در سراسر کشور فعال شد .این هیئت
تا اوایل دوره پهلوی بهویژه در اعتراضهای گسترده و فراگیر به موانع تجارت در ایران و شوروی
از ســوی «نهضت اقتصاد» با فعالیت قابلتوجهی حضور داشــت .با شکلگیری دولت پهلوی و
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سیاستهای تمرکزگرایانه و قانونمدارانه آن ،تشکل خودجوش تجار تحتالشعاع نهادهای برآمده
از دولت قرار گرفت .اسناد نشان میدهد تا سال  1307هنوز اعالنهایی با عنوان هیئت اتحادیه
تجار منتشر میشد که عمدتا در ارتباط با نهضت اقتصاد و مشکالت تجارت با شوروی بوده است.
سیاستهای حاکم بر دولت پهلوی نمیتوانست خارج از روند دولتمداری ،تشکلهای مستقل
را برتابد.
با افزايش روابط تجارى تجار ايرانى با كشورهاى خارجه ،ساير كشورها نياز به كسب آگاهىهاى
بيشــتر در مورد تجارت ايران پيدا كردند و به همين دليل لزوم وجود نهادى مشخص براى ايجاد
ارتباط و كسب اطالعات را به تجار ايرانى گوشزد كردند .سفارت عثمانى فهرستى از اسامى تجار را
از مقامات ايرانى مطالبه كرد كه در آن فهرست ميزان سرمايه ،نوع معامالت و بانكهايى كه با آنها
مبادله دارند مشخص شده باشد .همين امر سبب شد دولت ايران به تاسيس نهادى براى اين كار
ترغيب شود .به اين ترتيب با حمايت كنسولگرىهاى ايران در كشورهاى ديگر ،اتاق تجارت ايران
در اسالمبول و مصر بازگشايى شد .شهرهای اروپایی نظیر رم نیز صاحب اتاق تجارت شد .در داخل
كشور نيز اولين اتاق تجارت در  16مهرماه  1305خورشيدى در وزارت تجارت و فوايد عامه در تهران
به رياست حاج حسين آقا مهدوى (امينالضرب) و دبيرى ميرزا غالمحسين كاشف و ميرزا محمد
سپر آغاز به كار كرد .صورت جلسات اتاق در ماهنامه «عصر جديد» كه بعدا نامش «راهنماى تجارت
ايران» شد ،چاپ مىشد .در  10مهرماه  1309خورشيدى قانون اتاق تجارت در  35ماده تصويب
شد كه به موجب اين قانون ،اجازه تاسيس  36اتاق جديد در شهرهاى بزرگ به تناسب نمايندگان
از  6تا  15نفر را مىداد .بعد از مدتى به علت پارهاى از نارسايىهايى كه در اين قانون مالحظه شد،
در  15اسفند  1310اصالحيهاى بر قانون اتاق تجارت صورت گرفت و بعضى از مواد آن تغيير يافت.
JJتولد اتاق بازرگانی
تا سال  1320يعنى دوران حكومت رضاشاه هيچ تغيير يا اصالحيهاى در قانون تجارت ايجاد
نشد ،ولى بعد از سقوط رضاشاه بيشتر بازاريابانى كه از امتياز جوازهاى وارداتى در دوره انحصارات
دولتى بىنصيب مانده بودند ،عليه نمايندگان اتاق تجارت و رئيس آن عبدالحسين نيكپور دست
به اعتراض زدند .زيرا بر اين گمان بودند كه آنها با نزديك شدن به مقامات دولتى ،امتياز حمايت
از رژيم با اخذ مجوزهاى وارداتى دريافت كرده بودند تا از دخالتهاى دولت در امر انتخابات اتاق
جلوگيرى كنند  .در پاسخ به اين درخواست ،قانون جديد در سال  1321تهيه شد تا انتخابات به
طور مستقيم انجام شود و نام اتاق نيز به اتاق بازرگانى تغيير كند .به اين ترتيب قانون اتاقهاى
بازرگانى در  23اسفند  1320با امضاي محمدعلى فروغى (نخستوزير) و عباسقلى گلشائيان (وزير
بازرگانى و پيشه و هنر) در  29ماده تقديم مجلس شوراى ملى شد كه در ماده بيست و هشتم آن
قانون اتاقهاى بازرگانى مصوب  10مهر  1309و متمم آن مصوب  15اسفند  1310ملغا اعالم شد.
قانــون اتاق بازرگانى جديد پس از تغييرات اندكى كه در آن صورت گرفت ،در  31ماده در 2
تيرماه  1321به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد .در انتخابات جديد اتاق بازرگانى محمد خرازى
بيشترين رأى را كسب كرد ،اما ائتالفى از دو جبهه مخالف او درون اتاق باعث شد تا مجددا نيكپور
رئيس اتاق و خرازى به معاونت وى تعيين شود .ايندو در دو دهه بعد نيز جزو هيئت رئيسه بودند.
JJاتاق پايتخت
تاســيس اتاق تجارت تهران در پى ايجاد ساختار اقتصادى نوين در دوره پهلوی اول يكى از
اقدامات مهم دولت لقب گرفت .با تصويب قانون اتاقهاى تجارت و برگزارى انتخابات در ســال

کمیته صنایع فلزی اتاق ایران در سالهای دهه 40

کمیته صنایع دارویی اتاق در سالهای دهه 40

اسناد نشان میدهد تا سال  1307هنوز اعالنهایی با عنوان هیئت اتحادیه تجار منتشر میشد که عمدتا در ارتباط با
نهضت اقتصاد و مشکالت تجارت با شوروی بوده است .سیاستهای حاکم بر دولت پهلوی نمیتوانست خارج از
روند دولتمداری ،تشکلهای مستقل را برتابد.

 1309موسسهاى تشكيل شد كه اعضاى آن از معتبرترين تجار تهران محسوب میشدند و قرار بود
با ايجاد رابطه مناسب ميان تجار و دولت به توسعه تجارت داخلى و خارجى بپردازند.
هيئت دولت اساسنامه اتاقهاى تجارت را در اين سالها به صورت آزمايشى به تصويب رساند
و پس از گذشت چند سال با تصويب قانون در مجلس اين اتاقها در سراسر كشور تشكيل شدند.
اليحه تشكيالت و وظايف اتاقهاى تجارت در دوره هفتم مجلس از طرف دولت مهدىقلى هدايت
(مخبرالسلطنه) توسط محمدعلى فروغى وزير امور خارجه و كفيل وزارت جديدالتاسيس اقتصاد
ملى در سال  1309به مجلس داده شد و در همان سال در  36ماده به تصويب رسيد .مخبرالسلطنه
معتقد بود« :تجار میتوانند اجتماعات ديگرى براى خودشان داشته باشند اما اتاق تجارت براى اين
چيزها نيست كه حقوق تجار را محفوظ بدارد .خير ،حقوق تجار محفوظ است به وسايل مختلفه
ديگر كه هروقت ظلم و تعدى به تجار بشود جاى ديگر محلهاى قانونى حقوق آنها را حفظ میكند.
در واقع اتاق تجارت به شــركت دولت و تجار انتخاب میشود .زيرا كه دولت خودش میخواهد
تجارت را ترقى و تشويق كند ».دخالتهاى مستقيم و بیچون و چراى دولت در نحوه انتخاب اعضا
و در تعيين حدود وظايف اين اتاقها مشخص میكند كه تنها برخى از تجار كه احتماال از موافقان
كامل سياستهاى تمركزگرايانه دولت بودند حق راهيابى به اين اتاق را داشتند .حتى اين تاجران
نيز محدوديتهاى بسيارى در عملكرد و گفتار خود دارند.
اولين جلســه اتاق تجارت تهران در روز سهشنبه بيست و ششم اسفندماه  1309در وزارت
اقتصاد ملى به رياست ســميعى ،كفيل اقتصاد ملى و با حضور بيات ،معاون وزارتخانه و دكتر
عالمير ،رئيس اداره كل امور اقتصاد و تجارت به همراه  10نفر از اعضاى اتاق تشكيل شد .نظامنامه
در تاريخ اول ارديبهشــت  1310با امضاى ســميعى در  15ماده به تصويب رسيد .اتاق تجارت
نهادى است كه در كشورهاى اروپايى به صورت خودجوش و برخاسته از نيازهاى تجار به صورت
كامال مدنى تشكيل میشود و طبيعتا مخارج آن را نيز خود تجار تامين میكنند .اما در آن بستر
دموكراتيك كه موسسات و نهادهاى مدنى ،عناصر تصميمگيرنده و بانفوذ هستند ،اتاقهاى تجارت
میتوانند به اهداف خود كه توســعه تجارت و حفظ منافع تجار اســت برسند .در سالهايى كه
فعاليت اتاق هنوز شكل قانونى به خود نگرفته بود ،با آنكه در نظامنامه هيئت وزرا همين محدوديت
وجود داشت ،اتاق بدون درخواست دولت و به طور مستقيم نظر خود را راجع به مسائل تجارى و
قوانين دولتى ابراز و پيشنهادهایش را براى رفع مشكالت تجار ارائه میكرد .حتى در برخى مواقع
ديده میشد كه اتاق همچون نهادى مستقل با ديگر نهادها ارتباط برقرار میکند و نظرات خود را
براى بهبود اوضاع تجارى مملكت عنوان میكند .شروع فعاليت اتاق تجارت پس از تصويب قانون
آن در مجلس همزمان بود با تصويب قانون انحصار خارجى در سال  .1309طبق اين قانون ،تجارت
خارجى ايران در دست دولت قرار گرفت و حق وارد و صادر كردن كليه محصوالت طبيعى و سنتى
و تعيين موقتى و دائمى ميزان واردات و صادرات مزبور انحصارا به دولت واگذار شــد .در قسمت
ديگرى از اين قانون ،اين اجازه به دولت داده شد كه حق وارد كردن محصوالتى را كه نمیخواهد
خود مســتقيما عهدهدار شود به وسيله جوازهاى خصوصى و تحت شرايط معين به اشخاص يا
موسسات مختلفه تجارى واگذار كند.
JJتشكيل شركت صادرات ايران
يكى از مهمترين دغدغههاى دولت و تجار در اين زمان ،اصالح صادرات بوده اســت .طبق
ماده  11قانون انحصار تجارت« :دولت مكلف اســت موجبات مرغوبيت هريك از محصوالت
صدورى مملكت را تهيه كرده و معين كند به چه طرز و ترتيب بايد تهيه شود ».در فروردين
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سال  1311تشكيل شركتها ،از موضوعات مهم مورد بحث جلسات اتاق تجارت بود تا آنجا كه
قرار به تشكيل جلسهاى با حضور امينالضرب رئيس اتاق تجارت و عدهاى از تجار تهرانى در
منزل او براى صحبت كردن پيرامون اين موضوع گرفته شد .حدود  136نفر از تجار سرمايهاى
به ارزش  877هزار ريال براى تشكيل اين شركت تعهد كردند .از طرف هيئت منتخبه شركت
تجارتى ايران ،صورت اسامى آنها در جرايد به چاپ رسيد و از تعهدكنندگان تقاضا شد كه اول
خرداد  1311براى تصويب اســاسنامه شركت و انتخاب هيئت مديره و به عمل آوردن ساير
ن آقا مهدوى (حاج امينالضرب)
تشريفات مربوط به اولين مجمع عمومى در منزل حاجى حسي 
جمع شوند .ضمنا از آنها خواسته شد تا آخر ارديبهشت 34 ،درصد از سرمايه تعهدكرده خود را
در بانك ملى و حساب مخصوص به اسم «شركت تجارتى ايران» واريز کنند و در اولين جلسه
قبض آن را با خود بياورند.
JJكنفرانس اتاقهاى تجارت
پس از گذشــت يك ســال از تصويب قانون انحصار تجارت خارجى به منظور آشنا كردن
تجار شهرها و مناطق مختلف كشــور با ابعاد مختلف اين قانون و نيز براى شنيدن مشكالت
پيشبينىنشــده تجار در مواجهه عملى آنها با قانون ،دولت تصميم به برگزارى كنفرانسهاى
اتاق تجارت گرفت .هرچند در طول اين كنفرانس ،هم تجار و هم دولت تاكيد بر ادامه چنين
برنامههايى داشتند ،اما در عمل اين اولين و آخرين نشست اعضاى اتاق تجارت كشور با مسئوالن
دولتى بود .اتاق تجارت هيچگاه نقش قابل توجهى در روند قانونگذاریهاى تجارى نداشته و به
گفته خود اعضا در تصميمگيریها كمتر طرف مشورت قرار میگرفت ،اما نگرانى و سوءظن تجار
پس از تصويب قانون انحصار تجارت باعث شد كه مقامات ،اتاقهاى تجارت را به حالت تعليق
درآورند و اعضاى آن را ترغيب به فعاليت مشترك در سازمان جديدى كنند كه اعضاى آن جايگاه
حقوقى دائمى داشته باشند .در سال  1314دولت تعداد اتاقها را از  36به  16تقليل داد و كنترل
بر فعاليت آنها را شدت بخشيد.
 JJانقالب اسالمی
اتاق بازرگانی پس از تغییرات در ابتدای دوره پهلوی دوم ،به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه
در سالهای پیش از شکلگیری انقالب اسالمی فعالیت تجار در امور انقالبی قوت گرفت .همانند
آنچه در دوران مشروطه رخ داد و فعاالن اقتصادی نقشی تعیین کننده در شکلگیری اعتصابات
و جنبش مشروطیت داشتند ،در جریان جنبش مردمی که دهه  50به اوج خود رسید نیز نقش
بازاریان و تجار غیرقابل انکار بود .کمیته تنظیم اعتصابات که از سوی شهید باهنر و شهید بهشتی
در دوران پیش از انقالب اداره میشد با نقشآفرینی بازاریان و تجار متدین آن دوران قوت گرفت.
کمک به خانواده زندانیان و هماهنگی برای تعطیلی بازار از جمله فعالیتهای این گروه اقتصادی
بود .پس از پیروزی انقالباسالمی نیز نقش بازرگانان مسلمان پررنگ ماند .تنها  5روز پس از
به پیروزی رســیدن انقالب اسالمی در  27بهمن  ،1357امام خمینی (ره) در حکمی  8نفر از
بازرگانان معتمد که از سوی دکتر بهشتی تایید شده بودند را به مسوولیت اداره اتاق بازرگانی
منصوب کردند .اینگونه بود که اتاق بازرگانی بالفاصله پس از انقالب اســامی شکل گرفت و
فعالیتهای آن ادامه یافت .میرمصطفی عالی نسب ،میرفنرسکی ،محمد علی نوید ،کرداحمدی،
پورشهامی ،علینقی خاموشی ،عالءالدین میرمحمدصادقی و اسداهلل عسگراوالدی مخاطبان حکم
امام بودند.

هیئت نمایندگان اتاق تهران در بیرمنگام سال 1334

نمایی از انتخابات اتاق ایران شعبه تهران با حضور قاسم
الجوردی و محمد خسروشاهی اسفند 1353
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بایگانی

خدمات متقابل دموکراسی وتجار

شکلگیری مجلس وکالی تجار و تبدیل آن به اتاق بازرگانی چه تاثیری بر دموکراسی در ایران گذاشت؟

در جوامع غربی عضویت در مجامع صرفاً مختص نجیبزادگان
و زمینداران بزرگ بود .در برخی دموکراســیهای نیمه اول
قرن ســیزدهم میالدی گروهی از طبقات پایینتر و طبقات
اقتصادی (مانند بازرگانان ثروتمند ،بانکداران ،پیشهوران ماهر
سازمانیافته در قالب اصناف و سربازان تحت فرمان شوالیه)
تقاضا کردند که حق مشــارکت در ســطوحی از حکومت را
داشته باشند .با این حال حتی تا قرنها بعد این طبقات میزان
علی ططری
مشارکت کمی در اداره کشور داشتند .در حقیقت آنها در زمره
طبقات متوســط جامعه به شمار میآمدند .هرچند که رشد
پژوهشگر تاریخ اقتصاد
سریع تجارت و شهرنشینی در شکلگیری نقش این طبقه در
سطوح مختلف بارز بود اما تمام این نتایج به اندازهای تغییر ایجاد نکرد که به تجار جایگاه یک قدرت
درجه اول را در جامعه بدهد .از نگاهی دیگر حکومتهای بوروکراتیک پادشاهی و آریستوکراسی
نظامی و دینی توانســتند استیالی خود را بر تجار حفظ کنند اما تجار بهمرور از طریق گسترش
بوروکراسی توانستند در ساختار حکومت به کار گرفته شوند.
در اروپــای قرن هجدهم بهتدریج بازرگانان و تجار خود را تا حد یک طبقه موفق و تاثیرگذار
نمایان ساختند .آنها توانستند بهویژه در کشورهایی مثل بریتانیا در مجالس اعیان و اشراف نفوذ
کنند ،همچنین خود را به عنوان یک طبقه تاثیرگذار به حاکمان سیاسی بقبوالنند و وارد عرصههای
سیاست کالن شــوند .از این رو به نظر میرسد در ممالک متمدنه مغربزمین نیز طبقه تجار با
تاخیر وارد عرصه سیاستگذاری شدند .البته حضور و تاثیر آنها بیشتر مرهون پیشرفت دموکراسی
و بهویژه استقرار نهاد پارلمان و قانونگذاری بود که از ضرورتهای ایجاد و بنیان این نهاد حضور
حداکثری مردم و تمام طبقات اجتماعی بود که با رونق صنعت و تجارت از قرن هجدهم میالدی
نقش بازرگانان بیش از پیش بارز شــد .مصادف با این تحوالت ،ایران دوره قاجار نوعی از رخوت و
پریشــانی در تمام عرصهها را تجربه میکرد .جنگهای دوگانه ایران و روس عالوه بر اینکه اعتبار
منطقهای ایران را تا حد قابل توجهی تضعیف کرده بود ،باعث سرخوردگی روانی طبقات مؤثر جامعه
نیز شده بود .با پیگیری این روند شاهد هستیم در دوره میانه و اواخر قاجار نوعی قشربندی اجتماعی
در ایران در حال شکلگیری است .از سوی دیگر در دستگاه اداری و حکومتی هم تحوالتی در حال
انجام بود .به نظر میرسد بخشی از این اقدامات و تحوالت پاسخ به ضعفها و شکستهای دهههای
پیشین بود .جامعه آن روز ایران آرامآرام در مسیر تحوالت درونی گام برمیداشت ،در صورتی که
جهان شــاهد تحوالت سریع سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بود .رشد روزافزون صنعت و تجارت،
رونق بازار کسب و کار در غرب و نیازهای روزافزون به مواد اولیه و بازار مصرف کاالهای غربی سبب
ارتباطات بیشتر و بیشتر میشــد .بهویژه در ایران عصر ناصری ( 1313 -1263ق) مسافرتهای
خارجی شاه سبب آشنایی او با تحوالت غربی و سرآغاز یک سری از تغییرات نهچندان جدی و مداوم
اما مایه تغییرات آینده شد .از جمله اقدامات مهم ناصرالدینشاه ایجاد وزارتخانههای جدید بود و
همچنین مجلس دارالشورای کبری که از سال 1289قمری و با مشاوره و مباشرت میرزا حسینخان
سپهساالر صدراعظم روشنفکر قاجار عملی شد .سپهساالر ن ُه وزارتخانه تشکیل داد که در میان
این وزارتخانهها برای نخستینبار نام وزارت تجارت و زراعت به چشم میخورد .تجار هرچند در آن
دوره تجربه تلخی را با این وزارتخانه سپری کردند و برخی وزرا تحت لوای وزرای تجارت و زراعت
دست به اقداماتی نسنجیده و غیرکارشناسی زدند و حتی باعث اعتراض تجار به شاه شدند ،اما این
اقدام نشان از توجه حکومت به عرصه اقتصاد ،بازار و تجارت داشت.
جالب است که همین نابسامانیها و تصمیمات غیرکارشناسی وزارت تجارت و زراعت که موجب
بروز اعتراضات جدی از سوی تجار شده بود باعث شکلگیری اتحادیهای از تجار پایتخت در برابر
تصمیمات ناعادالنه حکومت شــد .تجار تالش داشتند در حوزههای گوناگون اقتصادی و مداخله
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در امور سیاسی نظیر جنبش تنباکو و مشروطیت و تالش در ایجاد پایگاه طبقاتی مؤثر برای خود
زمینههای بروز جدیتر خود را مهیا کنند.
از این رو در این دوره حاج محمدحســن امینالضرب از تجار بزرگ پایتخت با همراهی تعداد
دیگری از بازرگانان درصدد مقابله با دســتورها و اقدامات حکومتی بهویژه وزارت تجارت و زراعت
برآمدند .آنها سپس به دنبال تاسیس شورایی برآمدند که فقط بازرگانان در آن عضویت داشته باشند.
به نظر میرسد این تشکل عمدتاً به دنبال حمایت از منافع صنفی تجار در برابر هر تهدید خارجی
و داخلی بود .این اتفاق در حقیقت اعالم موجودیت بخش خصوصی بود و همراه با پیشنهادهایی
برای اصالح و رونق در بخش اقتصادی از جمله تاســیس بانک ملی ،احداث کارخانهجات و ایجاد
سازمانهایی برای نظارت بر کیفیت کاالهای صادراتی که این نوع پیشنهادها تا آن روز در تاریخ
اقتصادی کشــورمان بینظیر بود .به عبارت دیگر آنها به دنبال استانداردسازی در تمام حوزههای
تجارت بودند .ناصرالدینشاه ،شاه وقت نیز با بررسی تمام جوانب حضور این شورا در عرصه اقتصاد
و سیاســت آن روز ایران و اینکه آیا برای قدرت او تهدید هســت یا نه ،نهایتاً حضور این مجمع را
بیضرر دانست و در تاریخ  12شوال  1301مصادف با  14مرداد  1263دستور تشکیل آن شورا را
در پایتخت و در سایر شهرها صادر کرد .این تاریخ سرآغاز تشکیل اتاق تجارت و یا پارلمان بخش
خصوصی شد .از آن روز تا به امروز نزدیک به یکصد و سی و سه سال میگذرد .از روزی که تجار
به عنوان یک طبقه مؤثر مطرح شــد هرچند این مجموعه اقدامات در گامهای نخست چندان با
اقبال و موفقیت همراه نبود ،اما خود ســرآغاز رشتهای از تحوالت به سود منافع تجار و بازرگانان
شد و تالش جدی برای تغییر شرایط و رسیدن به وضعیتی که امنیت سرمایه ایشان تا حد ممکن
حفظ و تضمین شود .اما با انقالب مشروطیت حیات جدیدی برای طبقه تجار رقم خورد بهویژه در
ابعاد جدید که تا آن دوره کمتر بدان توجه شده بود ،نظیر آگاهی تجار از اوضاع بینالملل ،اطالع
از روشهای مناســب تجارت در عرصه بینالمللی ،آشنایی با تحوالت سیاسی و فرهنگی دنیای
آن روز و آخرین اختراعات و اکتشــافات عرصه علمی .مجلس اول اوج ظهور و بروز طبقه تجار در
عرصه سیاسی و اقتصادی ایران بود به طوری که بعد از مبارزات نفسگیر دوران انقالب مشروطیت
و تحصنها و منازعات بیسابقه که از جنبش تنباکو که تا آن دوران سابقه داشت منجر شد تجار
عالوه بر اینکه در تمام مراحل شکلگیری انقالب مشروطه نقش بسیار حیاتی ایفا کنند در استقرار
پارلمان و نهاد قانونگذاری نیز فصلی بیبدیل را از خود به یادگار گذارند .در مجلس اول اکثریت
نمایندگان را تجار و اصناف تشــکیل میدادند ،این نشان از این واقعیت هم داشت که در تدوین
نظامنامه انتخابات تجار مؤثر بودهاند و این نقش را در تدوین قانون اساسی نیز پیگیری کردند و در
مجلس اول نیز به سبب اینکه نهادی قانونگذار و نیز موسس بود آنها توانستند نقش بارزی را در
سنگ بنای پارلمان ایران ایفا کنند .ایجاد کمیسیون مالیه مجلس اول ،تنظیم دفاتر بودجه و دخل
و خرج مملکتی ،فکر تاسیس دیوان محاسبات ،نظارتهای مالی بر وضعیت دربار و دولت ،مخالفت
با اخذ وام از قوای بیگانه روس و انگلیس و دهها اقدام دیگر از مهمترین اقدامات نخستین مجلس
شــورا بود که با مشارکت مستقیم تجار و اصناف مؤثر این دوره مجلس امکانپذیر شد .این نکته
حایز اهمیت است که نخستین رئیس مجلس خود در حوزه صنعت فعال بود .صنیعالدوله فردی
آشنا با تحوالت آن روز دنیای غرب و کسی که در راهاندازی برخی ماشینآالت صنعتی جدید نظیر
ریسندگی و بافندگی نقش موثر داشت ،بر کرسی ریاست این مجلس تکیه زد.
بعدها با تاسیس اتاق تجارت در دوره پهلوی اول به سال  1305خورشیدی و راهاندازی مجله
اتاق تجارت به سال  1308فعالیتهای تجار روز به روز وسعت و جدیت بیشتری یافت.
عالوه بر ظهور و بروز تجار و بازرگانان در عرصه اقتصادی ایران این نکته حائز اهمیت است که
ظهور این قشر خود نشانی از تحول دموکراسیخواهی در بدنه اجتماعی ایران بود .تجار طبقهای
مؤثر و تاثیرگذار در طول تاریخ ایران بودند که فرصت بالندگی و مشارکت مدنی ایشان با تأسیس
نهاد پارلمان و برگزاری انتخابات نهادینه شد.

کارخانه

آیندهنگر به صــورت ماهیانه اقدام به گزارشنویســی توصیفــی از کارخانههای صنعتی
بخشخصوصی میکند .این روش در بسیاری از ماهنامههای اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است.

چند ساعت در کارخانه ماکارونی

داستان رشتههایی که سر دراز دارند
از دور و ابتدای بلوار منتهی به کارخانه بیشترین چیزی که خود نمایی می کند هیبت غول آسای
ســولههای بزرگ و تجهیزات است که با دهها متر ارتفاع سر به آسمان برده اند؛ هرچه به ورودی
کارخانه نزدیک تر می شــوید عالوه بر دیدن بخار آبی که از دودکشها سرما را میشکافند و به
بیرون پرواز میکنند؛ این تجمع تعداد زیاد کامیونهای بزرگ اســت که چشمتان را میگیرد؛
تعدادشــان از  20هم عبور میکند و همگی پشت هم صف کشیده و ردیف شدهاند تا اجازه ورود
بگیرند و بار گندمشان را برای تبدیل شدن به محصوالت دیگر خالی کنند .ساعت  8:30دقیقه صبح
است و همچنان به تعداد کامیونهای گندم اضافه میشود و...

ولی خلیلی
گزارشگر

عکس :رضا معطریان
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کارخانه

گندم ها برای تبدیل شدن به آراد مورد نیاز کارخانه تخلیه می شوند.

از دورآن چیزی که بیشتر از همه از کارخانه دیده می شود ،سوله های بزرگ و سر به آسمان
کشیده شده ،کارخانه است.

آبی که از دودکشها سرما را میشکافند و به بیرون پرواز میکنند ،این تجمع کامیونهای بزرگ
در دوره رکود و کاهش شــدید تولید در بیشــتر کارخانههای کشور ،چیزی که بیشتر از همه
است که چشمتان را میگیرد؛ تعدادشان از  20هم عبور میکند و همگی پشت هم صف کشیده
میتواند توجه جلب کند ،ورود به کارخانهای اســت که همچنان تالش میکند با توام قوا و ســه
و ردیف شدهاند تا اجازه ورود بگیرند و بار گندمشان را برای تبدیل شدن به محصوالت دیگر خالی
شیفت کار را ادامه دهد و کارگرانش به معنی واقعی «مشغول کارند»؛ فقط کافی است به آمارهای
کنند .ســاعت  8:30صبح است و همچنان به تعداد کامیونهای گندم اضافه میشود و البته در
تولید آنها بعد از سه شیفت کاری نگاه کنید و به انبار بسیار بزرگ کارخانه بروید تا بهخوبی متوجه
جهت مقابل هر چند دقیقه کامیونهای بزرگ اســکانیا را میتوان دید که از در بزرگ مجموعه
حجم باالی تولید و کار شوید؛ مدیرکارخانه با لبخندی که روی لب دارد ،میگوید« :در تکماکارون
بارزده ،خارج میشوند.
تولید  24ساعته است و روزانه  440تا  450تن ( 440تا  450هزار کیلوگرم) انواع محصول تولید
میشود ».بیشتر بستههای ماکارونی که در بازار وجود دارد و به فروش میرسد 500گرمی است و
تکماکارون کارخانهای اســت که بهجز واحد صنعتی آردداران (کارخانــه آردی که در کنار
کارخانه احداث شده)  14هکتار وسعت دارد و یکی از نخستین واحدهای تولید ماکارونی در کشور
با یک حساب سرانگشتی میتوانید متوجه شوید که در کارخانه تکماکارون روزانه به طور متوسط
محسوب میشود .ساخت این مجموعه  22سال پیش ( 6شهریور سال  )1373کلید خورد و اولین
حدود  880هزار بســته ماکارونی تولید میشود .عددی که اگر با سرانه مصرف هر ایرانی در سال
محصوالتش به گفته مدیرکارخانه در سال 1377
که  7کیلوگرم است (که بسیار پایینتر از سرانه
یعنی  18سال پیش وارد بازار شد و حاال به صورت
جهانی است) مقایسه کنید ،متوجه میشوید در
بنوسید ماکارونی ،بخوانید اسپاگتی
میانگین حدود  25درصد سهم مصرف بازار داخل
این کارخانه روزانه برای مصرف ســاالنه بیش از
را در اختیار دارد و به صورت ساالنه و حدود 70
62هــزار ایرانی ،ماکارونی تولید میشــود .البته
رایجترین اشــتباه دربــاره انواع محصوالتی که ما در ایران همــه آنها را ماکارونی
تا  110هزار تن انواع محصول (ماکارونی ،الزانیا،
مدیرکارخانه میگوید باید فرهنگسازی شود تا
میخوانیم ،این اســت که آن چیزی که به آن ماکارونی میگوییم و از رشتههای بلند
اسپاگتی و )...تولید میکند .به گفته مدیر کارخانه
مصرف مارکارونی در کشور باال برود ،زیرا غذای
توپر تشکیل شده است نه ماکارونی ،که اسپاگتی است؛ البته در ایران انواع ماکارونی
کاملی است که در بســیاری از کشورها مصرف
اعضای خانواده صادقیان که سهامداران اصلی این
اصل هم در کارخانهها تولید میشود ولی کمتر مورد مصرف قرار میگیرد .تفاوت اصلی
سرانه آن بیشتر از  20کیلوگرم است.
مجموعه هستند با توجه به اهمیتی که برای تولید
ماکارونی با اسپاگتی در توخالی و توپر بودن رشتههاست؛ در واقع ماکارونی رشتههای
از دور و ابتــدای بولوار منتهــی به کارخانه
محصوالت باکیفیت قایلاند ،چند ســال بعد از
توخالی است و اسپاگتی رشتههای بلند توپر .طول رشتههای اسپاگتی و ماکارونی البته
راهاندازی واحــد تولید ماکارونی برای تامین آرد
بیشــترین چیزی که خودنمایی میکند هیبت
ثابت است و هردو  26سانتیمتر هستند .نکته مهم دیگر این است که تمام انواع آنچه
مورد نیاز مجموعه ،کارخانه آردداران را نیز در کنار
غولآسای ســولهها و تجهیزات است که با دهها
ما به آن در کشــورمان میگوییم ماکارونی شکلی ،برای خود نامی دارد؛ مثال پاستا،
کارخانه تکماکارون راهاندازی کردند ،کارخانهای
متر ارتفاع سر به آسمان بردهاند؛ هرچه به ورودی
لینگوینی (ماکارونیهای متهایشکل) ،شل (ماکارونیهای صدفی) و...
که حاال با تولید روزانه  1000تن آرد خود به یکی
کارخانه نزدیکتر میشوید عالوه بر دیدن بخار

اتاق کنترل مغز اصلی کارخانه است که همه هدایت ها از آن جا انجام می شود.
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آراد مخصوص تولید ماکارونی بعد از مخلوط شدن با آب به خمیر مورد نیاز تبدیل می شود.

نخستین بخش خط تولید ماکارونی را در کارخانه میکسرها تشکیل میدهند ،دستگاههایی که آرد تولیدشده از گندم دورم را که به آن سمولینا هم گفته
میشود با انواع موادی همچون انواع ویتامینها ،پروتئین ،امالح ،گلوتن ،امگا  3و( ...بسته به نوع محصول و برنامه خط تولید) مخلوط میکنند .در واقع
در این مخلوطکنهای صنعتی بزرگ ماده اولیه الزم برای تولید انواع محصوالت آماده میشود و پس از این مرحله به سمت خطوط اصلی تولید میرود.

از بزرگترین تولیدکنندگان آرد کشــور تبدیل شده است و روزانه  420تا  430تن آرد مورد نیاز
کارخانه تکماکارون را هم تامین میکند.
JJهمسر وزیر صنعت و پخت ماکارونی
رد راهاندازی کارخانههای بزرگ تولید ماکارونی در کشور همچون تکماکارون را باید تا آشپرخانه
منزل وزیر صنعت و معدن (محمدرضا نعمتزاده) در سالهای ابتدایی دهه  ،70دنبال کرد .احمد
صادقیان مدیرعامل کارخانه تکماکارون داستان راهاندازی این کارخانه و ورود خانوادهاش به صنایع
غذایی را اینگونه تعریف میکند« :ســال  1371وزیر صنعت و معدن وقت جلســهای با حضور
تولیدکنندگان آرد و صنایع مرتبط تشکیل داده بود و در آن اعالم کرده بود که همسرش در خانه
ماکارونی میپخته و او دیده که ماکارونی ترکیهای است و یک لحظه به این فکر کرده که او وزیر
صنعت ایران است و چرا باید در خانهاش ماکارونی خارجی پخته شود؛ پس جلسه را تشکیل داده
تا به شرکتها پیشنهاد دهد پا پیش بگذارند و کارخانه تولید ماکارونی راهاندازی کنند .مرحوم پدرم
دوستی داشت که در جلسه حاضر بود و موضوع را با ما در میان گذاشت و همین جرقهای زد برای
اینکه نخستین کارخانه را راهاندازی کنیم؛ اول کار یادم هست که  36درصد سهام از آن ما بود و 4
گروه بودیم ولی در سالهای بعد کل سهام را خریداری کردیم و مالک کارخانه شدیم».
واحد صنعتیای که کارش را با خریداری و نصب دو خط تولید سوئیسی از کارخانه بولر شروع
کرد با توجه به استقبال مشتریان و بازار به فکر توسعه و اضافه کردن خطوط دیگر افتاد .مدیرکارخانه
میگوید« :سا لهای  1382و  1383به ترتیب دو خط ساختهشده از سوی کارخانه بولر سوئیس
را به مجموعه اضافه کردیم و سالهای  1386و  1378هم دو خط دیگر که ساخت کارخانه فاوای
ایتالیاست وارد و راهاندازی کردیم تا خطوط تولیدمان به  6خط برسد .البته هماکنون فضای مناسب
برای راهاندازی دو خط دیگر را نیز داریم که در آینده شاید در این زمینه هم گام برداریم بهخصوص
در صورت فراهم شدن فضای افزایش صادرات».
در حال حاضر عالوه بر فروش در بازار داخل هرساله بخشی از تولیدات این کارخانه (سال گذشته
حدود  20هزار تن) نیز به کشورهای مختلف از جمله کشورهای آسیای میانه ،حاشیه خیلج فارس،
عراق ،افغانستان ،افریقای جنوبی و حتی استرالیا صادر میشود .امکانی که به گفته مسئوالن این
کارخانه با توجه به کیفیت محصوالت میتواند افزایش پیدا کند؛ ولی تنها مشکل عدم حمایتهای
دولت و قیمت تمامشده باالست که امکان رقابت را با تولیدات کشورهایی همچون ترکیه و ایتالیا که
از حمایتهای دولتی برخوردار هستند ،سخت و در برخی از بازارها غیرممکن میکند.
JJاز آرد تا خط تولید
کامیون بزرگ اجازه ورود میگیرد ،روی باسکول میرود و بعد کمی جلوتر روی سکوی تخلیه
قرار میگیرد ،سکویی که زیر آن فضای مشبک خالی انبار قرار دارد .کارگری که روپوش مخصوص
پوشیده و روی صورت و بینیاش را با ماسک بزرگ پوشانده به راننده کامیون با دست جهت میدهد
و در نهایت وقتی انتهای کامیون درست روی بخش ابتدایی فضای مشبک آهنی انبارزیر زمینی قرار
گرفت ،بلند به او میگوید« :خب» که یعنی ماشین را خاموش کند و آماده برای خالی کردن بار
شود .کارگر با میله بزرگی که در دست دارد به میلههایی که د ِر کانتینر پشت کامیون را بسته نگه

همه آن محصوالتی که ما به عنوان ماکارونی می شناسیم ،هر کدام نام خاصی دارند ،پاستا،
اسپاگتی ،ماکارونی و...

ماکارونی بعد از بستهبندی کارتون شده و برای ارسال به بازار آماده میشود انبار اولین
نقطهای است که کارتونها دستهبندی میشوند

داشتهاند ،ضربه میزند و بعد از چند حرکت موفق میشود تا کمکم در را باز کند ،فضایی که هرچه
بیشتر باز میشود ،گندم زیادتری از آن خارج میشود و روی فضای شبکهای آهنی میریزد .کارگر
د ِر پشت کانتینر کامیون را به صورت کامل باز میکند و همزمان با سرعت گرفتن خروج دانههای
گندم و غباری که در فضا بلند میشود به راننده با دست اطالع میدهد تا اهرم باز پشت کامیون را
باال ببرد تا گندمها سریعتر خالی شوند؛ سرعت خروج گندمها بیشتر میشود و همزمان با سرعت
بیشتری هم گندمها از بین شبکههای آهنی به داخل سیلوهای انبار راه پیدا میکنند .گندمهایی که
ابتدا با توجه به نوع ،دستهبندی و سپس در مجموعه صنعتی آردداران به انواع آراد تبدیل میشوند
و بخشــی از آن هم به صورت روزانه با لولههایی که بین این مجموعه و کارخانه تکماکارون قرار
گرفته به آنجا فرستاده میشوند .آردی که البته از نوع خاصی از گندم که به «دورم» (گندم سخت با
پروتئین باال ) مشهور است تولید میشود و درصنایع ماکارونیسازی استفاده دارد.
نخستین بخش خط تولید ماکارونی را در کارخانه میکسرها تشکیل میدهند ،دستگاههایی که
آرد تولیدشــده از گندم دورم را که به آن سمولینا هم گفته میشود با انواع موادی همچون انواع
ویتامینها ،پروتئین ،امالح ،گلوتن ،امگا  3و( ...بسته به نوع محصول و برنامه خط تولید) مخلوط
میکنند .در واقع در این مخلوطکنهای صنعتی بزرگ ماده اولیه الزم برای تولید انواع محصوالت
آماده میشود و پس از این مرحله به سمت خطوط اصلی تولید میرود.
JJاتاق کنترل و بوی ماکارونی پخته
اتاق فکر این کارخانه اتاق کنترل است ،اتاق مستطیلشکل و کشیدهای که سرورهای بزرگ
و چند کامپیوتر در آن قرار گرفته و مهندسان با لباسهای یکدست آبی پشت آنها نشستهاند و
هرکدام در حال کنترل یکی از خطوط تولید هســتند؛ خطوطی که درست روبهروی آنها و پشت
شیشههای شفاف بزرگ قرار دارند .روی مانیتور هرکدام از این کاربران میتوان حالت شماتیک هر
خط را دید و روند تولید را کنترل کرد و یا دستورهای الزم را برای شروع و توقف کار داد .برای ورد

انواع محصوالت بعد از حرارت دیدن باید خشک شوند تا آماده بسته بندی باشند.
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در این مجموعه به صورت ساالنه  80تا  100هزار تن و روزانه 440
تا 450تن ( 440تا  450هزار کیلوگرم) انواع محصول ،که نزد مردم
همگی ماکارونی خوانده میشوند ،تولید میشود.

کارخانه

انبار آخرین نقطه خط تولید است که محصوالت تولید و کارتون شده در آن آماده ورود به بازار
می شوند.

به سالن باید از جلوی کامپیوترها عبور کنید و د ِر شیشهای مجموعه را پشت سر بگذارید.
در سالن شماره یک کارخانه تکماکارون  4خط اصلی کنار هم نصب شده است و بین خطوط
راهروهای طوالنی وجود دارد که انتهای آنها را بهسختی میتوان دید ،داالنهایی که برای رسیدن
به انتهای آنها باید  4 ،3دقیقه از کنار دستگاهها و خط تولید راه بروید ،دقیقههایی که همه داستان
تولید انواع ماکارونی هم در آنها اتفاق میافتد؛ از آرد مخلوطشدهای که وارد خط میشود تا انواع
محصوالتی که در انتهای خط وارد بستهها میشوند؛ از مارکارونی و اسپاگتی گرفته تا الزانیا و ...که
داخل بستهها جا خوش میکنند و برای رفتن به انبار کارتن میشوند.
نکته مهم در کارخانه تولید انواع محصوالتی که همگی آنها را ماکارونی میخوانیم این اســت
که خطوط به بلند و کوتاه تقســیمبندی میشــوند؛ یعنی انواع ماکارونی ،اسپاگتی ،الزانیا و ...که
 26ســانتیمتر طول دارند در خطوط بلند تولید میشــوند و آن چیزی که ما در ایران به عنوان
ماکارونیهای شــکلی میخوانیم در خطوط کوتاه آماده میشــوند که معموال از  2میلیمتر تا 5
میلیمتر قطر دارند .در کارخانه تکماکارون هماکنون  4خط تولید محصوالت بلند و  2خط تولید
محصوالت کوتاه وجود دارد (چهار خط تولید کارخانه بولر سوئیس در یک سالن و دو خط تولید
شرکت فاوای ایتالیا در سالن دوم قرار گرفتهاند) .با ورود به سالن اصلی و خطوط تولید اولین چیزی
که توجه شما را جلب میکند بوی خوش پخت ماکارونی دمکرده است ،بویی که تمام فضای بسیار
بزرگ سالن را گرفته .اگر لحظهای چشمانتان را ببندید و فراموش کنید که در کارخانه هستید ،حتما
تصور خواهید کرد که در خانه نشستهاید و شام ماکارونی دارید و حاال مادر یا همسرتان مشغول
آماده کردن ماکارونی است؛ بویی که اگر اهل ماکارونی باشید ،شما را مست خواهد کرد .برای بهتر
دیدن خط و مراحل تولید بهتر اســت از نردبان ابتدای راهروها که بین خطوط قرار گرفتهاند باال
بروید تا تصویر بهتری از کل فضای سوله و تولید داشته باشید .در لحظه اول آن چیزی که میبینید
تجهیزات و ماشینآالت بزرگ و کوچک بسیاری است که در کنار هم ردیف شدهاند تا در نهایت
خط را تشــکیل دهند و آرد را تبدیل به ماکارونی کنند .با قرار گرفتن روی بخش ابتدایی خط با

مراحل کار هم بهتر آشنا خواهید شد زیرا کار برای تولید انواع محصوالت از اینجا کلید میخورد،
جایی که آردهای ترکیبشده با مواد مختلف به خط تولید وارد میشوند و بعد برای تبدیل شدن به
خمیر در محفظههایی به آنها آب ( 145درجه با فشار  4.5اتمسفر) اضافه میکنند و همچون خمیر
نانوایی آن را داخل همزنهای بزرگی میریزند که پرههایش دائم در حال چرخیدن است .پس از
درست شدن خمیر حاال نوبت به عبور آن از زیر غلتکهای بزرگ است تا صاف و آماده برای تبدیل
شدن به انواع محصوالت شوند.
در خطوط تولید کارخانه بسته به اینکه خط مخصوص تولید انواع محصوالت بلند یا کوتاه باشد،
قالبهایی وجود دارد که در واقع شکل و برش به محصوالت میدهند و کارگران کارخانه پیش از
شروع به کار خط ،بسته به نوع سفارش و برنامهریزی تولید این قالبها را روی خطوط میبندند.
مثال در سالن شماره یک کارخانه تکماکارون روی خط یک قالب تولید الزانیا بسته شده است،
خط دوم اسپاگتی تولید میکند ،خط سوم مشغول آماده کردن سفارشهای ماکارونی است و خط
چهارم نیز ماکارونی صدفی میزند .با نزدیک شدن به دستگاهها در ابتدای خط میتوانید مراحل
تولید و شکلگیری انواع محصوالت را ببینید .مثال روی خط سوم کارخانه فضای مستطیلشکلی
وجود دارد که وقتی به داخل آن نگاه میکنید از باال رشتههای ماکارونی را میبینید که کمکم بریده
میشوند و در کنار هم قرار میگیرند تا ادامه مسیر دهند؛ حاال نوبت به حرارت دیدن (حداکثر 80
درجه) است و پس از آن باید محصوالت سرد و خشک شوند تا آب از داخل آنها بیرون کشیده شود
و سطح و مغز آن یکسان تولید و البته جلوی ترک خوردنشان هم گرفته شود .با پایان این مرحله
دیگر محصول آماده شده است تا با دستگاههای اتوماتیک و کمک کارگران بستهبندی و کارتن شود.
کارتنهایی که بعد از چک شدن نهایی روی تسمه نقاله قرار میگیرند و راهی انبار بزرگ پشت سوله
خط تولید میشوند .با ورود به انبار تازه متوجه میشوید تولید روزانه  440تن ماکارونی یعنی چه و
نگهداری این میزان تولید تا بار زدن و فرستادن به بازارهای مختلف نیازمند چه فضای بزرگی است.
بیشترین کارگران کارخانه تکماکارون بدون شک در این بخش کار میکنند؛ تصویری که از روی
سکوی ورودی به انبار دیده میشود ،سالنی بسیار بزرگ با صدها قفسه آهنی است که خود ،راهروها
و داالنهای بزرگی درست کردهاند و بین آنها کارگران و لیفتتراکهایشان دایم مشغول باال و پایین
کردن کارتنها هســتند .از یک طرف کارتنهایی که از داخل خط وارد میشــوند و تولید جدید
هســتند دستهبندی میشوند و برچسب تولید و انبار میخورند و با کمک رانندههای لیفتتراک
داخل قفسهها جای میگیرند و از سوی دیگر و با توجه به سفارش فروش ،لیفتتراکهایی وجود
دارند که رانندههای آنها با مهارتی بسیار باال ،کارتنها را از داخل قفسهها بیرون میکشند و به سمت
در خروجی انبار برای بار زدن روی سکو میبرند .بیش از  10کارگر روی سکو ایستادهاند و بعد از
پایین گذاشتن بارها از لیفتتراکها ،کار را شروع میکنند؛ آنها بارها را وارد کامیونهایی میکنند
که د ِر کانتینرهای خودشان را باز گذاشتهاند و رانندگانشان منتظر اتمام کارند تا به سمت مقاصد
مختلف در تهران و شهرهای دیگر حرکت کنند.
یکی از کارگران که روی سکو ایستاده میگوید« :شاید باور نکنی ولی اگر ماکارونیهایی را که
هرروز از اینجا خارج میشود به هم متصل کنیم با آنها میتوانیم روزی چندین و چندبار کره زمین
را دور بزنیم و بپوشانیم».

یک کارخانه ماکارونی چگونه اداره میشود؟
مدیر کارخانه مرد میانسال و جاافتادهای است که  12سال است این مسئولیت را
بر عهده دارد؛ در واقع او از نیمهراه به این مجموعه پیوســته ولی با توجه به تجربههای
پیشینش توانسته در این مجموعه موفق ظاهر شود .او فارغالتحصیل مهندسی برق-
الکترونیک است و میگوید مهمترین اصل در کارخانه نظم و همکاری است؛ فضایی که
همه در آن احساس کنند یک خانواده هستند و با یک هدف برای توسعه کار و تولید
محصــول باکیفیت تالش میکنند .او که هرروز از صبح زود در کارخانه حاضر اســت
ِ
میگوید« :واحد فروش کارخانه و هیئت مدیره برای هر سال یک برنامه تولید پیشبینی
میکنند و بعد این برنامه در ماه پیاده و تقسیمبندی میشود و در نهایت کارخانه نسبت
به آن ،برنامه کاریاش را تعریف میکند .کارگران ما اینجا شبانهروز مشغول کار هستند
و خطوط تولید بهجز ایامی که تعمیرات خاصی وجود داشته باشد ،هیچگاه نمیخوابند،
بنابراین یک نظارت تماممدت روی کارها باید باشد تا همهچیز دقیق پیش برود .من در
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کارخانه با مدیران بخش تولید ،کنترل کیفیت و انبار هرروز جلساتی را بین ساعتهای
 7:30تــا  8:30دارم تا درباره کار روزانه ،کیفیت محصوالت و ...صحبت کنیم و برنامه
روزانــه کار را هماهنگ کنیم .همچنین به صورت هفتگی هم با مدیران همه واحدها
جلسهای داریم تا روی مسائل و مشکالت احتمالی کار و تعمیرات خطوط و ...گفتوگو
داشته باشیم .درواقع برای رسیدن به نتیجه بهتر کار ،در این مجموعه همیشه با همکاران
و مدیران واحدهای مختلف جلسه و همفکری داریم تا بتوانیم کار را خوب پیش ببریم
و جلوی بروز مشــکل را بگیریم یا آن را بهخوبی اداره کنیم ».او با اشاره به دستهای از
ماکارونیها که روی میزش جای گرفته اســت ،میگوید« :اتفاقا چند دقیقه قبل هم
جلسهای با مدیران تولید داشتیم و روی نمونههای تولید و کیفیتشان بحث میکردیم
که این ماکارونیها هم نشــانه همان است .من معتقدم کار کارخانه باید درست مثل
عقربههای ساعت ،دقیق ،منظم و هماهنگ پیش برود تا بهترین نتیجه حاصل شود».

چشمانداز
شاخصهای فقر و توزیع درآمد در ایران چه تصویری را نشان ميدهد؟

فقردر شهر

سنجش فقر در کشور ،مسیر ساده و روشنی ندارد .آمارهای اقتصادی هم هنوز نتوانستهاند به خوبی
به محاسبه دقیقی از جامعه فقیر و غنی دست پیدا کند .حداقل آمارهای داخلی در برابر این واقعیت
اقتصادی -اجتماعی کمتوان مانده اســت .اگر چنین نبود ،دولت میتوانست در اجرای سیاستهای
اقتصادی و رفاهی جامعه هدف خود را دقیقتر شناسایی کند تا درجریان برنامههایی نظیر هدفمندی
یارانهها شــناخت درســتی از ثروتمندان غیرنیازمند به یارانه  45هزار تومانی و فقرایی نیازمند به
حمایتهای بیشتر از  45هزار تومان داشته باشد .خط فقر که شاخصی از حداقل درآمد مورد نیاز برای
زندگی خانوادهها به حساب میآمد ،دیگر در آمارها جای ندارد .تنها شاخصی که در این زمینه میتوان
به آن اتکا کرد ،ضریب جینی است که نشاندهنده کیفیت توزیع درآمد در میان دهکهای جامعه است.
در فقر آماری اما واقعیتهای جامعه در شهرها و روستاها قابل اتکاتر است.

عکس :محمد بابایی

چشمانداز

زیر پوست فقر

واقعیتهای اجتماعی در آمارهای اقتصادی و توزیع درآمد چه جایگاهی دارد؟
محمد عدلی
خبرنگار

چرا باید خواند:
دانستن در مورد فقر
و نابرابري نه فقط
براي طبقه پايينتر از
متوسط كه براي اقشار
ثروتمند نيز مي تواند
مفيد باشد .نحوه توزيع
درآمد ميان دهكهاي
جامعه تصوير كاملي از
ميزان اختالف طبقاتي
به دست مي دهد.

ضریب جینی در  15سال
گذشته
سال

شاخص جینی

1380

0.4304

1381

0.4287

1382

0.4241

1383

0.424

1384

0.4248

1385

0.4356

1386

0.4337

1387

0.4122

1388

0.4111

1389

0.4099

1390

0.37

1391

0.3659

1392

0.37

1393

0.38

1394

0.39
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میگفت تمام زندگیاش همین پیكان است كه با آن مسافركشي ميكند و
خرج خانه را ميدهد .برای درددل كردن بهانه بزرگی الزم نداشت .همین
كه یك پژو در اتوبان به پیكانش نزدیك شــد و احتمال داد که تصادف
شود ،شروع به صحبت كرد« :این پیكان اجاره خانه و مخارج زن و بچهام را
ميدهد .اگر تصادف كنم بیچاره ميشوم».
كلمه بیچاره را فقط به استعاره نمیگفت .معنای دقیق آن نهتنها از لحن
كالم كه از نوای دلش برميآمد.
جوان نبود .پیر هم به نظر نمیآمد .ميگفت ٦٠سال دارد .صورتش را
از ته تراشیده بود اما سبیل را باقی گذاشته بود .ظاهرش هم به اندازه لهجه
گیلكیاش ،فریاد ميزد كه اهل شــمال است .ميگفت در محله شهران
زندگی ميکند .مثل شمالیهای اصیل جمالت را با جزئیات ادا ميكرد؛
با همان لهجه به كالم رسمیت ميداد و لفظ قلم حرف ميزد .زبان نرم از
انتخاب کلمات و روحیه لطیف او هم از محتوای آن هویدا بود.
دلیل ترس زیاد از بد راندن پژو را اینطور توضیح داد« :چند ماه پیش
در حاشیه بزرگراه آزادگان برای پیاده کردن مسافر ایستادم ،یك پراید با
شتاب از پشت به ماشین من زد .دو جوان از آن پیاده شدند و هركدام به
من که  ٦٠سال ،سن دارم یك سیلی زدند .هیچكدام گواهینامه نداشتند.
پدرشان آمد دیدم آنها هم مثل ما وضعیت خوبی ندارند .التماس کرد که
ببخشم و شکایت نکنم ٣٠٠ .هزار تومان به من دادند اما پیکان  ٦٠٠هزار
تومان خرج برداشت .باید هم مراقب جلو باشم هم ماشینهای پشت سر را
بپایم .اگر این پیکان از دستم برود دیگر چیزی برایم نمیماند».
با اضطراب به چراغ هشدار آمپر نگاه ميکرد .یک چشمش به راه بود،
چشم دیگرش روی آمپر .ميگفت« :رادیاتور مشکل دارد ،هر چند کیلومتر
باید بایســتم و آن را از آب پر کنم .داخل صندوق عقب چند بطری دارم
که از پارکها و فضاهای سبز کنار خیابان برای ماشین آب ميآورم ».چند
ثانیه سکوت کرد اما نتوانست د ِر دلش را باز نکند .کلمات روی سینهاش
سنگینی ميکرد .از آیینه به مرد جوانی که روی صندلی عقب نشسته بود،
نگاه کرد و لب گشود« :اگر پول نداشته باشی هیچكس سراغت را نمیگیرد.
فکر نکن این حرفها شعار است .پیشامدی برایم شده که مجبور شدم به
چند نفر رو بیندازم .به همه فامیل زنگ زدم تا پول قرض بگیرم اما موفق
نشدم .همه به یک روشی سر کارم گذاشتند».
صدایش به لرزه افتاد و بغض راه كلمات را بســت .مجبور شــد چند
لحظــه مكث کند .دوباره دنباله کالمش را گرفت« :صبح با گریه دخترم
از خانه بیرون آمدم .نگران مادرش است .شما جای برادر من؛ دكتر گفته
كه یك توده در سینه زنم هست .باید نمونهبرداری كنند تا مشخص شود
كه چیست .دست به دعا شدهایم که بدخیم نباشد .بعدازظهر ساعت  ٦از
دكتر وقت گرفتیم برای نمونهبرداری ٢٥٠ .هزار تومن پول ميخواهد اما
ندارم ».اشک در چشمانش جمع شده؛ بهزحمت خودش را کنترل ميکند
و بریدهبریده هم که شده ادامه ميدهد« :به همه دوستان و آشناهایی كه
در دوره دارایی من در شمال به خانهام ميآمدند و ميخوردند ،زنگ زدم
اما پول جور نشد .همه یادشان رفته که ما هم جزوی از فامیل بودیم و دائم
رفت و آمد داشتیم .همه ما را کنار گذاشتهاند .از وقتی ندار شدهایم ،اینطور
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شده .پسرخالهام میلیاردر است .صبح برایش زنگ زدم .گفتم گرفتار شدم.
 ٢٥٠تومان به من بده ،ماه بعد دخترم سر كار ميرود و پول را برميگردانم.
ميدانی چه جوابی داد؟ گفت ییالق هستم اینجا عابربانك نیست كه كارت
به كارت كنم .چند مغازه در شهر دارد؛ شاگرد دارد اما به خودش زحمت
نداد برایم پول بریزد تا شرمنده زنم نشوم».
باز صدایش رعشه ميگیرد .تقریبا همه کلمات ،بریدهبریده از البهالی
بغض گلویش بیرون ميزند« :زن من از خانواده بزرگی است .اینقدر مظلوم
است كه روم نميشود تو چشمهایش نگاه كنم ».آخرین جملهاش تکرار
همان جمله اول بود .اما مفهوم آن درکشدنیتر شده بود« :اگر پول نداشته
باشــی هیچچیز نداری .اطرافت خالی ميشود .همه ارزش آدمها به پول
است».
یکی از مســافران پرسید که آیا ميتواند تا مسیر دوم هم او را برساند.
راننده پیکان از اینکه نتوانست درخواست مسافر را عملی کند ،بارها از او
عذرخواهی کرد .انگار که وظیفهاش بوده که تا مســیر دوم هم مسافر را
برســاند .ميگوید اگر رادیاتور ماشین نیاز به آب نداشت ،حتما این کار را
ميکرد .چند بار این جمله را تکرار کرد و بخاطر «نه» گفتن به درخواست
مسافر عذر خواست .کسی که از صبح دهها بار کلمه «نه» را از آشنایان خود
شنیده بود ،نتوانست بهراحتی درخواست مسافرش را رد کند .مسافران از
پیکان پیاده شــدند و آرزو کردند که مشکل گیلهمرد حل شود .یکی از
مســافران پس از پیاده شدن با ناراحتی تمام ميگفت« :آدم نمیداند در
این شهر چه خبر است ،یکی با ماشین میلیاردی از کنارت ميگذرد یعد
یکی که در یک منطقه متوسط زندگی ميکند و ظاهر آراستهای هم دارد،
محتاج  250هزار تومن است».
J Jفقیر کیست؟
فقر ،شاخص پیچیدهای است که محاسبه آن ،هم از طریق آمارهای
رسمی هم از روش مشاهدات میدانی دشوار شده است .بانک مرکزی تا
سال  1386خط فقر را برای خانوادههای شهری ایران اعالم ميکرد .این
آمار حداقل درآمد مورد نیاز یک خانواده برای زندگی در محدوده باالی
خط فقر را نشان ميداد .به خانوادههایی که بر اساس محاسبه حداقل
هزینههای زندگی ،درآمدی پایینتر از خط فقر اعالمی داشتند ،فقیر
گفته ميشد .این آمار اما چندان شاخص دقیقی برای شناسایی طبقه
فقیر محسوب نمیشد .بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای آن اعتبار
باالیی قايل نبودند .شــاید به همین دلیل بود که اعالم این شاخص از
سوی بانک مرکزی منتفی شد .پس از آن وزارت رفاه مسئول بررسی
این شاخص شــد که این وزارتخانه هم آماری در این زمینه منتشر
نکرد .گفته ميشــود چنین برآوردی از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی صورت ميگیرد اما اعالم عمومی نمیشود .پیچیدگیهای
محاسبه شاخص فقر موجب شــده تا فرمولهایی با عنوان خط فقر
قابلیتی در معاونت رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تعیین شود .در
این فرمولها عوامل دیگری به غیر از درآمد و هزینه نیز مورد سنجش
قرار ميگیرد.

در یک دهه گذشته تحوالتی نظیر افزایش درآمدهای نفتی در اواخر دهه  80و رشد تورم ،اجرای
هدفمندی یارانهها و از همه مهمتر كاهش ارزش پول ملی ناشی از سه برابر شدن بهای ارز ،تاثیرات
مستقیمی بر شاخص فقر داشته است.

ضريب جيني در 31استان و كل كشور به تفكيك مناطق شهري و روستايي در سال1394
شهری

آذربايجان شرقي

خراسان جنوبي

زنجان

مركزي

بوشهر

خراسان شمالي

همدان

آذربايجان غربي

سمنان

گيالن

مازندران

خوزستان

ايالم

سيستان و بلوچستان

قزوين

هرمزگان

كردستان

كل كشور

كرمان

فارس

تهران

يزد

البرز

گلستان

قم

لرستان

خراسان رضوي

اردبيل

اصفهان

چهارمحال و بختياري

كهگيلويه و بوير احمد

كرد .در همین دوره زمانی یعنی ســال  ،93حســین راغفر که محقق و
کارشــناس خبره فقر محسوب ميشود اعالم کرد که حدود  40درصد از
جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند .طبق گفته این اقتصاددان ،نمیتوان
یك نرخ را به عنوان خط فقر ملی اعالم كرد چراكه شاخصهای مختلفی در
این آمار تاثیرگذار است .تعداد اعضای خانوار ،میزان توسعهیافتگی استان،
سكونت در نقاط شهری یا روستایی به همراه چند شاخص دیگر در این
آمار موثر است به همین دلیل باید برای مناطق مختلف خط فقر جداگانه
محاسبه شود .عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ميگوید« :محاسبات نشان
ميدهد كه خط فقر در سال  93برای یك خانوار  5نفری در برخی روستاها
یك میلیون تومان اســت و در شهر تهران این عدد به  2میلیون و 500
هزار تومان میرسد».
احمد میدری معاون وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعی اما ســال  93در
اظهار نظری حداقل هزینه مورد نیاز برای زندگی هر نفر را  250هزار تومان
اعالم كرد .این وزارتخانه محاســبه خط فقر واقعی را با پیچیدگیهایی
همراه دانسته و اعالم كرده است كه بررسی این موضوع تحت عنوان خط
فقر قابلیتی در دستور كار قرار گرفته است.
برخی گمانهها نشان ميدهد که مالحظاتی برای اعالم خط فقر وجود
دارد .از جمله اینکه شــاخص خط فقر ،پایهای برای محاســبه دستمزد
کارگران شناخته ميشود که اعالم آن ميتواند انتظار را برای در نظر گرفتن
این شاخص در تعیین حداقل دستمزد ،ایجاد کند.

كرمانشاه

J Jخط فقر درآمدی
شــاخص خط فقر آخرین بار سال  1386اعالم شده و پس از آن تنها
تخمینهای کارشناسی از این خط فقر اعالم شده است .اعالم برآوردهاي
کارشناسی نیز تا زمانی رواج داشت که تورم ،سرکشی ميکرد .در سالهای
اخیر دیگر همان برآوردهای تخمینی نیز بر ســر زبانها نیفتاده است .با
کاهش نرخ تورم و تکرقمی شــدن آن که به کند شــدن روند افزایش
هزینهها منجر شــده ،شــاخص خط فقر هم چندان مــورد توجه قرار
نمیگیرد .آخرین آمار رســمی در این بخش ســال  86اعالم شده است
كه نشــان میدهد در این ســال خط فقر  650هزار تومان بوده است .به
این معنی که یک دهه پیش حداقل درآمد الزم خانوار برای قرار گرفتن
در باالی خط فقر  650هزار تومان بوده است .پس از این سال ،اتفاقهای
مهمی در اقتصاد كشــور رخ داد كه شاخص مرتبط با خط فقر را جابهجا
كرده است .افزایش درآمدهای نفتی در اواخر دهه  80و رشد تورم ،اجرای
هدفمندی یارانهها و از همه مهمتر كاهش ارزش پول ملی ناشی از سه برابر
شدن بهای ارز ،تاثیرات مستقیمی بر شاخص فقر داشته است .آمار متوسط
درآمد و هزینه خانوار در شهرها و روستاها نشاندهنده بخشی از وضعیت
زندگی در طبقه متوسط است .اختالف میان نرخ تورم و افزایش دستمزدها
نیز تا حدودی اوضاع نابسامان طبقه زیر متوسط را نشان میدهد اما آمار
خط فقر در سالهای گذشته اعالم نشده و ابهامات زیادی در این بخش
باقی مانده است .رئیس سابق مركز آمار ایران در سال  93رسما اعالم كرد
كه این نهاد آماری خط فقر را اعالم نخواهد كرد .وزارت رفاه اجتماعی هم
كه قبل از ادغام با وزارت تعاون و كار از اعالم این آمار دست كشیده بود،
در وزارتخانه جدید هم همان رویكرد را در پیش گرفته در حالی كه قانون
جامع رفاه اجتماعی بر این موضوع تاكید كرده است.
کارشناســان اقتصادی رویدادهای مربوط به سالهای  89تا  92را در
شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن دهکهای پایین جامعه بسیار موثر ميدانند.
تورم  40درصدی در سال  92و افزایش جزئی سطح دستمزد در این سال
به عنوان یکی از شاخصهای اصلی کاهش قدرت خرید ،معرفی ميشود.
شاید به همین دلیل بود که دولت یازدهم از همان سال نخست فعالیت،
تامین سبد غذایی برای برخی از اقشار فرودست را در دستور کار قرار داد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که برای تامین حداقل کالری
مورد نیاز در برخی خانوارهای نیازمند باید پوشش غذایی برای این اقشار
ادامه یابد .او در سال  93مجموع افراد نیازمند به حداقل غذا را  7میلیون
نفر اعالم کرد كه تقریبا ميتوان آنها را یک دهک از جمعیت ایران دانست.
علی ربیعی همچنین تعداد ثروتمندانی را كه همگام با اقشار پردرآمد در
كشورهای غربی درآمد كسب میكنند نیز حدود 6ونیم میلیون نفر اعالم

روستایی

650
هزار تومان
خطفقر
در سال 86

7

ميليوننفر
نيازمندبه
غذا در ايران

رابطه افزايش حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم
سال

حداقل حقوق دستمزد (تومان)

افزایش نسبت به سال قبل (درصد)

تورم سال قبل

85

150,000

18

10.4

86

183,000

22

11.9

87

219,600

17

18.4

88

263,520

17

25.4

89

303,000

13

10.8

90

330,300

9

12.4

91

389,700

18

21.5

92

478,125

25

30.5

93

608,906

25

34.7

94

712,425

17

15.6

95

812,610

14

11.9
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چشمانداز

20

J Jخط فقر قابلیتی
زمانی که انتقادها نسبت به عدم اعالم خط فقر باال گرفت ،وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که به دلیل پیچیدگیهای این شاخص ،در
حال تعیین فرمول خط فقر قابلیتی اســت تا شاخص فقر در همه ابعاد
درصد
مورد توجه قرار گیرد .خط فقر قابلیتی به غیر از موضوع درآمد و هزینه،
رئيس
بهگفته
سایر شاخصهای غیراقتصادی که ميتواند نشانههای فقر در زمینههای
كميسيون
اجتماعی یا فرهنگی باشد را نیز شامل ميشود .در این نظریه تاکید ميشود
اجتماعيمجلس
که فقر ،تنها محدود به محرومیت درآمدی نیست .بر این اساس محرومیت
 20درصد
میتواند در ابعاد مختلف زندگی خود را نشان دهد .به عنوان مثال ممكن
ازجمعيتروستاها
اســت خانوادهای درآمد كافی داشته باشــد اما محیط زیستی كه در آن
زير خط فقرند
زندگــی ميکند ،از حداقل نیاز برخوردار نباشــد و این موضوع منجر به
مهاجرت شود .ابعاد مختلفی از قابلیتهایی كه برای زندگی انسانی تعریف
میشود در فقر قابليتی مورد توجه قرار میگیرد تا وضعیت خانوار نسبت
به حداقلهای مورد نیاز برای یك زندگی انسانی در همه ابعاد درآمدی و
غیردرآمدی مشخص شود .در این زمینه میتوان به ابعادی از جمله مسكن
مناسب ،دسترسی به محیط زیست امیدبخش،
دسترسی به خدمات برای پیشگیری از بیماری،
خط فقر اعالمي از سوي بانك مركزي كه تا سال 86
اعالم شده است
مشاركت سیاســی و مواردی از این قبیل توجه
كرد.
خط فقط كشور
خط فقر تهران
سال
در این شــیوه به كیفیــت زندگی نیز توجه
 238هزار تومان
 400هزار تومان
1383
میشــود تا در كنار شــاخص كمیــت ،تعریف
 276هزار تومان
 480هزار تومان
1384
دقیقتری از حداقل نیازهای یك زندگی انسانی
 325هزار تومان
 560هزار تومان
1385
در اختیار سیاستگذاران و افراد جامعه قرار گیرد.
محاسبه و اطالعرسانی این موضوع هم به لحاظ
 400هزار تومان
 650هزار تومان
1386
سیاســتی و هم از نظر آگاهیبخشی به جامعه
بسیار مهم است .استفاده از این شیوه كه در طول سالهای گذشته تاكنون
مورد توجه قرار نگرفته ،قدمی رو به جلو محسوب میشود اما اطالع دقیقی
از محاسبه این شاخص منتشر نشده است .معلوم نیست که تعیین فرمول
و محاســبه این شاخص به سرانجام رسیده است یا اینکه نتایج آن اعالم
نمیشود .سلمان خدادادی ،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اخیرا اعالم
کرده است که در شهرها بیش از  30درصد و در روستاها بیش از  20درصد
خانوادهها زیر خط فقر قرار دارند.

7.4
برابر
بيست درصد
ثروتمندترين
افراد جامعه 7.4
برابر بيشتر از
بیست درصد
فقيرترينها در
سال  94درآمد
كسب كردند

86

J Jنابرابری درآمدی
به غیر از خط فقر ،شاخصهای دیگری برای بررسی وضعیت نابرابری
اقتصادی در جهان مطرح است که مهمترین آن «ضریب جینی» است.
این شــاخص نشاندهنده میزان نابرابری در توزیع درآمد میان طبقات و
افراد جامعه است.
ضریب جینی عددی است بین صفر و یك (یا صفر و صد درصد) كه در
آن صفر به معنی توزیع كامال برابر درآمد یا ثروت و یك به معنای نابرابری
مطلق در توزیع اســت .بنابراین هرچه ضریب جینی عدد کوچکتری را
نشــان دهد ،وضعیت توزیع درآمد در جامعه بهتر است و فاصله طبقات
درآمدی جامعه کمتر اســت .هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشــد ،به
معنی فاصله زیاد طبقه ثروتمند و طبقه فقیر در جامعه است .محاسبات
صورتگرفته بر روی دادههای درآمد و هزینه خانوار و نسبت آن با یکدیگر
در دهکهای مختلف گویای چگونگی به ثمر رســیدن سیاســتهای
صورتگرفته در حوزه عدالت و برابری است.
مطالعات جهانی نشان ميدهد که مهمترین عامل ایجادکننده فقر نه
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کمبود درآمد ،که توزیع ناعادالنه آن است .در تعریف عامیانه ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
درآمــد را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ از ﻛﻞ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮهمنــد
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد .موضوع ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﻳﻜﺴﺎن
ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوهﻫﺎ از درآﻣﺪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ مســئله ﻣﻬﻢ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن
و ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ درآﻣﺪ در ﻳﻚ
ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻣﺮدم در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎی
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﻤﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻓﻘﻴﺮان در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر
ﻛﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا وﺟﻮد ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮدرآﻣﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢدرآﻣﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺛﺮوت در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
در ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ از ﺳﻬﻢ درآﻣﺪی ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ بــه دﺳﺖ
ميآورﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ درآﻣﺪی ﻛﻪ ده درﺻﺪ پایینترین
گــروه ﺟﺎﻣﻌﻪ به دســت ﻣﻲآورﻧﺪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ده درﺻﺪ از ثروتمندترین اﻓﺮاد
تفاوت زیادی داشــته باشــد ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ در ﻳﻚ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
روند ضریب جینی بهعنوان شاخص سنجش نابرابری درآمد در جامعه
نشان میدهد که شــکاف توزیع درآمد بین دهکهای مختلف در سال
 ۱۳۹۴نسبت به ســال قبل از آن بیشتر شده و به بیانی درآمد ناخالص
داخلی ایران ناعادالنهتر از سال  ۱۳۹۳بین شهروندان توزیع شده است.
مركز آمار ايران اعالم كرد كه ضريب جيني در ســال  1394در كل
كشور  0.39بوده كه در مقايسه با سال پيش از آن که عدد  0.38بود ،به
ميزان يك صدم افزايش داشته است .مهمترين نتايج شاخصهاي نابرابري
در سال گذشته در مناطق شهري و روستايي و كل كشور نشان ميدهد
در مناطق شهري نيز ضريب جيني با يكصدم افزايش از  0.36به 0.37
رسيده اســت و همچنين در مناطق روستايي با عدد  0.34بدون تغيير
باقيمانده است .در مناطق شهري بيشترين كاهش ضريب جيني در سال
1394نسبت به سال  1393مربوط به استانهاي آذربايجان غربي ،ايالم و
البرز است .همچنين در مناطق روستايي بيشترين كاهش ضريب جيني
در سال  1394نسبت به سال  1393مربوط به استان لرستان بوده است.
ســهم  20درصد فقيرترين جمعيت از درآمد کل در سال  1394در كل
كشور 6صدم و در مناطق شهري و روستايي 7صدم بوده که نسبت به سال
 1393بدون تغيير بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان ميدهد که در سال  94ﺳﻬﻢ ده درﺻﺪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ده درﺻﺪ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ کشور  12.65بوده است .که
نشان ميدهد دهک ثروتمند بیش از  12برابر دهک فقیر از درآمد سهم
بردهاند .این شاخص در شهرها  10.59و در روستا  9.37بوده است.
در سال  ،94ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ  7.4بوده است .در مناطق شهری این شاخص  6.54و در مناطق
روستایی  5.83بوده است.
در این ســال ﺳﻬﻢ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ کشور  4.01بوده است که نشان ميدهد  4دهک ثروتمند بیش
از  4برابر بیشتر از  4دهک فقیر درآمد داشتهاند .این شاخص در مناطق
شهری  3.72و در مناطق روستایی  3.36بوده است.
J Jدرآمد و هزینه در میان فقرا و ثروتمندان
گزارش رســمی بانک مرکزی از وضعیت درآمد و هزینه خانوادهها در
دهکهای مختلف نشان از اختالف قابل توجه در درآمد و هزینه ده درصد

گزارش مرکز آمار ایران نشان ميدهد که در سال  94ﺳﻬﻢ ده درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ده درﺻﺪ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ کشور 12.65
بوده است .که نشان ميدهد دهک ثروتمند بیش از  12برابر دهک فقیر از درآمد سهم بردهاند .این شاخص در شهرها  10.59و
در روستا  9.37بوده است.

دولــت یازدهم ،بخش رفاه اجتماعی را نیز در اظهارات خود پررنگ کرده
است .او هزینه رفاهی ساالنه در کشور را  ٢٠٠هزار میلیارد تومان برآورد
کرده است .علی ربیعی در توضیح این برآورد ميگوید :هزینههای رفاهی
شامل  40هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ٣٧ ،هزار میلیارد تومان کمک
به صندوقهای بازنشستگی 48 ،هزار میلیارد تومان سهم بخش درمان و
 40هزار میلیارد تومان کمک به آموزش و پرورش و آموزش عالی اســت.
همچنین ســاالنه  ١٠هزار میلیارد تومان به یارانه نان و  ١٠هزار میلیارد
تومان نیز به بنیاد شهید اختصاص ميیابد که با هزینه  75هزار میلیارد
تومانی تامین اجتماعی که در بودجه دولت لحاظ نمیشــود ،در مجموع
بیش از  ٢٠٠هزار میلیارد تومان اســت .ربیعی اعالم کرد که شناســایی
انواع فقر در دولت تدبیر و امید انجام شد که فقر آموزشی ،فقر درمان ،فقر
مسکن و فقر خوراکی از جمله این فقرها بوده است .بر این اساس بررسیها
نشان ميدهد که یک خانواده با بیماری سرطان که بر یکی از اعضای خانوار
وارد ميشود ،دو دهک درآمدی سقوط ميکند .طبق گفته ربیعی١٧٠ ،
هزار کودک که دچار ســوءتغذیه هستند ،شناسایی شدهاند و روزانه یک
وعده غذای گرم به آنها داده ميشود.
ربیعی به تاثیر کنترل تورم و بهبود ســایر شاخصهای اقتصادی در
افزایش رفاه اجتماعی اشــاره کرده اســت .بر این اساس عنوان کرده که
شــاخصهای رفاهی طی سه سال گذشته  15رتبه افزایش داشته است.
در زمینه فقر حمایتی ،دولت برای خانوارهایی که دارای دو معلول هستند،
مسکن در نظر گرفته است .این سیاست برای زنان سرپرست خانوار هم
پیگیری ميشــود اما هنوز برای همه افراد تحت پوشــش این سیاست،
عملیاتی نشده است.

ثروتمند با ده درصد فقیر دارد .به همان نســبت هزینهکرد این دو دهک
نیز بسته به درآمدشان بوده است .طبق این گزارش میانگین هزینه ساالنه
دهک ثروتمند ایران در سال  93معادل  104میلیون و  292هزار و 353
تومان بوده است .متوسط تعداد افراد خانواده در ده درصد ثروتمند کشور،
 3.72نفر بوده که به طور متوســط ماهانه  8ميليون و  691هزار تومان
هزینهداشتهاند.
بر اســاس گزارش بانک مرکــزی ده درصد فقیرترین افراد جامعه در
ســال  93معادل  7میلیون و  138هزار و  484تومان هزینه داشــتهاند.
خانوادههای این دهک به طور متوسط  2.68نفر بودهاند و به طور متوسط
هزینه ماهانه  594هزار و  873تومانی داشتهاند.
دهــک ثروتند کشــور  17.1درصد از هزینههایش بــه خوراکیها و
آشامیدنیها اختصاص ميیابد اما دهک فقیر جامعه  28.4درصد از هزینه
خود را معطوف به خوراکی و آشامیدنی ميکنند.
ده درصد جمعیت ثروتمند  35.1درصد از هزینههای خود را به مسکن
اختصــاص ميدهند اما ده درصد جمعیت فقیر کشــور  47.9درصد از
هزینههایشان معطوف مسکن ميشود.
J Jافزایش شاخصهای رفاه
علــی ربیعی وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی دولــت یازدهم در
سخنرانیهای خود بیش از پیشینیان خود به مسئله فقر و نابرابری توجه
کرده است .وزارتخانهای که بیشتر به عنوان وزارت کار شناخته ميشود،
دو وزارتخانه دیگر را نیز در خود جای داده اســت .اشتغال و کار معموال
بیشــتر از بخش تعاون و رفاه ،توجهات را به خود جلب ميکند اما وزیر
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7

ميليونتومان
هزينه يك خانواده
در دهك فقير طي
سال 93

هرچند کشورهای شرق آسیا و حوزه پاسیفیک در کاهش میزان فقر در
منطقه خود بسیار موفق عمل کردهاند اما کشورهای افریقایی به موفقیت
چندانی دست پیدا نکردهاند .طبق گزارش بانک جهانی  80درصد مردم
فقیر جهان ،روســتایی هستند؛  64درصد روی زمینهای کشاورزی کار
میکنند؛  44درصد زیر  14سال دارند 39 .درصد از افراد فقیر جهان نیز
هیچگونه تحصیالتی دریافت نکردهاند .کارگرانی که در حوزه کشــاورزی
فعالیت میکنند نسبت به کارگرانی که در دیگر بخشها مشغول به کار
هستند  4برابر بیشتر احتمال دارد که با فقر روبهرو شوند .به عالوه تحصیل
نیز در کاهش میزان فقر افراد بسیار موثر است .مطالعات نشان میدهد که
کمتر از  8درصد از مردم باسواد جهان با فقر روبهرو میشوند.
بر اســاس بررسیهای بانک جهانی از  89کشور جهان که  84درصد
از جمعیت کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهند در سال 2013
حــدود 385میلیون کودک زیر خط فقر زندگی میکردهاند .بیش از 20
درصد از کودکانی که با فقر دستوپنجه نرم ميكنند زیر پنج سال دارند.
اکثر کودکانی که با فقر روبهرو هســتند در کشــورهای در حال توسعه
زندگی میکنند 51 .درصد از کودکانی که در فقر مفرط زندگی میکنند
در صحرای افریقا هســتند .بخش بزرگ دیگری از کودکان فقیر نیز در
جنوب آسیا زندگی میکنند .نکته مهمتر این است که اکثر این کودکان
در روستاهای کوچک و بدون امکانات زندگی میکنند .بر اساس بررسی
بانک جهانی ،حدود  45درصد از کودکان زیر خط فقر  3دالر و 10سنتی
زندگی میکنند .این در حالی است که تنها  27درصد از افراد بزرگسال
با این خط فقر زندگی میکنند .بر این اساس در میان همه خط فقرهای
مورد بررسی ،کودکان بدترین وضعیت را دارند.

ربیعی معتقد اســت تنها جنگ نیست که امنیت کشورها را به خطر
ميانــدازد و فقر را به ارمغان ميآورد بلکه فقر و گســترش آن ميتواند
تهدیدی برای اختالل در امنیت اجتماعی باشد .آلن تورن جامعهشناس
فرانسوی معتقد است که نابرابریهای اجتماعی ميتواد منجر به ناامنی
اجتماعی شــود .ربیعی تاکید ميکند :اگر بتوانیم فقر را کنترل کنیم و
زندگی فقرا را بهبود بخشیم ،به نفع همه جامعه است و حتی ثروتمندان
از آن بهرهمند ميشــوند .تخصیص پول نمیتواند رفــاه را افزایش دهد
بلکه بهبود مســائل رفاهی نیاز به تدبیر دارد که دامنــهای از آموزش تا
توانمندسازی انسانها را در بر ميگیرد.
J Jخط فقر در جهان
گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در جهان نشان ميدهد که 767
میلیون نفر در جهان زیر خط فقر زندگی ميکنند که از امکانات آموزشی،
بهداشتی و رفاهی محروم هستند .با این حساب حدود  10درصد جمعیت
جهان یعنی یک دهک آن فقیر محسوب ميشوند 385 .میلیون نفر از این
افراد را کودکان تشکیل ميدهند .طبق شاخص بانک جهانی کسانی که
روزانه کمتر از یک دالر و  90سنت درآمد داشته باشند ،زیر خط فقر قرار
دارند .بانک جهانی هدفگذاری کرده بود که کاهش نرخ فقر در جهان از
10.7درصد در سال  2013به  3درصد تا سال  2030برسد اما پراکندگی
فقر و توزیع ثروت در کشورهای مختلف به گونهای است که مسیر دست
یافتن به این هدف را پرفراز و نشــیب میکند .آمار  767میلیون فقیر در
جهان ،یعنی تقریبا از هر  100نفر در جهان 11 ،نفر با فقر مفرط مواجه
بودهاند .این میزان برابر با  10.7درصد از کل جمعیت جهان بودهاســت.

نقشه سنی فقر در جهان

ميليون نفر
تعداد فقرا در جهان

ميليون نفر

ميليون نفر

كودك و نوجوان

جوان ،ميانسال و كنهسال

ميليون نفر
 18تا  59سال

ميليون نفر
10تا  14سال

ميليون نفر
 5تا  9سال

ميليون نفر
 0تا  4سال

ميليون نفر
 15تا  17سال

ميليون نفر
باالتر از  60سال

1.90

دالر در روز،
خط فقر جهاني
باالتر از  60سال
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پوشــه

آیندهنگر از چشمانداز بازار سرمایه
گزارش میدهد

آینده مبهم بورس

عکس :رضا معطریان

ی که رشد بازار
بازار سرمایه ارتباط مستقیمی با شاخصهای اقتصاد کالن دارد؛ به طور 
سرمایه به تغییر و تحوالت اقتصاد کشور گره اساسی خورده است .بر همین اساس نیز
اجرایی شدن برجام و امید به بهبود شاخصهای اقتصادی موجب شد تا انتظارها مبنی
بر رشد شاخصهای بورس نیز مد نظر کارشناسان قرار بگیرد؛ انتظاری که یک ماه پس
از اجرای برجام نشانههای خود را در بازار سرمایه نشان داد .بر همین اساس کارشناسان
روند بازار سرمایه در سالجاری را رو به صعود پیشبینی كردند .با وجود اين ،بازار سرمایه
از ابتدای سال تاکنون ،هم روزهای آرامی را تجربه و هم نوساناتی را تحمل کرده است .اما
بروز مسائل مختلف از جمله عدم رشد شاخصهای اقتصادی متناسب با انتظارها موجب
شده بسیاری با دیده تردید به آینده بازار سرمایه نگاه کنند؛ موضوعی که کارشناسان
نسبت به آن نظرات متفاوتی ارائه میکنند.

پوشــه

اشکها و لبخندها در تاالر شیشهای
روزهای خوش بازار سرمایه در راه است
بمانجان ندیمی
خبرنگار

اگر دولت برای
ماههای پیش رو،
قصد دارد بازار
سرمایه کشور
تکان بخورد ،باید
اقتصاد و صنعت
کشور را تکان دهد
و بحث تامین مالی
و مشکالت پیش
روی کارخانهجات
را حل و فصل کند و
به شرکتها کمک
کند که صادرات
بیشتریداشته
باشند

بازار سرمایه در حالی چشم امید به رونق در شاخصهای اقتصادی کشور
دارد تا بتواند آینده روشنی را برای خود متصور شود که بسیاری از کارشناسان،
شــرایط فعلی بازار سرمایه را بازتابدهنده رکود حاکم بر فضای کسب و کار
کشور عنوان میکنند و تاکید دارند در صورت افزایش رونق در اقتصاد کشور،
بازار سرمایه نیز به همان میزان رشد را تجربه خواهد کرد.
به اعتقاد بســیاری از کارشناسان ،شــرایط بازار سرمایه ایران امروز نمود
شرایط اقتصادی کشور است .چرا که با نگاهی به وضعیت تولید و فروش صنایع
کشور بهخوبی متوجه خواهیم شد که سود شرکتها در حال کاهش بوده و
صادرات نیز نتوانسته گرهی از مشکالت شرکتها بگشاید .بنابراین از آنجا که
تولید زیر ظرفیت اسمی تولیدکنندگان صورت میگیرد و شرکتها نیز حال
و روز خوشی ندارند به تبع آن ،بازار سرمایه نیز نتوانسته رشد مورد انتظاری را
که برای سال جاری و در دوره پساتحریم مدنظر قرار گرفته بود محقق کند.
در این بین بســیاری تاکید دارند از آنجا که در اقتصاد کالن هنوز هیچ اتفاق
جدیدی رخ نداده و هیچ سودآوری عملیاتی قابل اتکایی برای شرکتها محقق
نشده است ،این موضوع باعث شده تا سرمایهگذاران با ناامیدی روز خود را در
تاالر شیشهای سپری کنند .یکی از اتفاقاتی که در سال جاری موجب شده بود
امیدها نسبت به چشمانداز بازار سرمایه مثبت باشد ،اجرای برجام و انتظارات
شکلگرفته مبنی بر نتایج ناشــی از آن بود؛ اینکه برجام بتواند بهسرعت در
اقتصاد ایران اثر بگذارد و شــرکتها از وضعیت رکود خارج شوند؛ اما گذشت
زمان نشان داد که انتظارها برای رشد صعودی بازار برای دو یا سه ماه بود که
این موضوع با رشد قیمت بر درآمدی بازار محقق شد .همین موضوع نشان داد
که فعاالن اقتصادی باید به مسائل واقعبینانه نگاه کنند چرا که رفع تحریمها
با صرف زمان بیشــتری در اقتصاد کشــور اثر خود را بر جای میگذارد .به
رغم اینکه برخی از کارشناسان معتقدند پیشبینیهایی که برای بازار سرمایه
در ســال  ۹۵صورت میگرفت آنگونه که مــورد انتظار بود ،پیش نرفت ،اما
دیدگاههای مختلفی نسبت به چشمانداز بازار سرمایه طی ماههای باقیمانده
به پایان سال وجود دارد .بنا بر دیدگاه مثبتاندیشان هرچند بازار سرمایه بنابر
انتظارات ابتدایی سال مبنی بر رشد پیش نرفته است ،اما بازار طی ماههای آتی
روزهای خوشی را پیش رو دارد؛ چرا که حضور سرمایهگذاران خارجی موجب
شده که اقتصاد کشور در برخی بخشها تکان بخورد که اثر این موضوع را در
بازار سرمایه میتوان بهخوبی مشاهده کرد .به اعتقاد این دسته در صورتی که
شرایط به همین منوال پیش برود و جذب سرمایه خارجی بیشتری در صنایع

نکتههایی که باید بدانید

[اقتصاد کشور اگر در یک چرخه به حرکت درآید ،بازار سرمایه را نیز تکان خواهد داد.
[ زمانیکه نرخ نفت افزایش پیدا کند درآمد کلی کشور با توجه به محوری بودن صادرات مواد
اولیه و محصوالت خام افزایش پیدا خواهد کرد.
[ تکنرخی شدن ارز ،کاهش تورم و گشایشهای اقتصادی و دسترسی به منابع بینالمللی نقاط
قوت بورس را در سال آینده رقم خواهد زد.
[ شرایط بازار سرمایه ایران امروز نمود شرایط اقتصادی کشور است.
[ فعاالن اقتصادی باید به مسائل واقعبینانه نگاه کنند چرا که رفع تحریمها با صرف زمان بیشتری
اثر خود را در اقتصاد کشور بر جای میگذارد.
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مختلف صورت بگیرد ،و همسو با آن تولیدکنندگان داخلی بتوانند در شرایط
جدید بر سرعت امور خود بیفزایند ،قطعا طی ماههای آتی شاهد روند مثبتتر
نمادها خواهیم بود .در این زمینه کارشناســان به شــرایط رشد نرخ فلزاتی
همچون مس ،روی و سرب و سودآوری شرکتهای این گروهها اشاره میکنند.
قیمت سنگ آهن و فوالد نیز رشد خوبی کرده و بسیاری از شرکتهای این
گروه مستعد تعدیل مثبت هســتند .بنابراین گروههای مورد اشاره به همراه
تولیدکنندگان متانول و اوره از دید تحلیل بنیادی گزینههای سرمایهگذاری
هستند که طی ماههای آتی و سا ل آینده روند خوبی خواهند داشت .از سوی
دیگر اما بنا بر دیدگاه شکاندیشان چون آثار نامناسب اقتصادی بهخوبی در
بازار سرمایه دیده میشود و سودآوری شرکتها نیز شرایط رضایتبخشی ندارد
بازار سرمایه نیز نمیتواند روند خوبی را طی ماههای آتی دنبال کند .به اعتقاد
این دسته بازار سرمایه با انتشار خبرهای مختلف تحتالشعاع قرار میگیرد.
میزان نوســانات بازار سهام در ایران بسیار باالست و بازار از این نوسانات و باال
و پایینشدنهای بیدلیلی که گاهی اتفاق میافتد ،رنج میبرد .در این میان
برخی به انتخاب رئیسجمهور جدید امریکا اشاره میکنند؛ اینکه اقتصاد کشور
پس از این موضوع در یک شــک و تردید قرار گرفته است .بهخصوص اینکه
شفاف نبودن برنامههای ترامپ در زمینه مسائل اقتصادی و حتی نوع نگرشش
نســبت به ایران باعث شده است بار دیگر ســرمایهگذاران اروپایی با احتیاط
بیشتری گام بردارند که این موضوعات آثار خود را بر بازار سرمایه نیز گذاشته
اســت .این دسته حتی به رشد مثبت اقتصادی کشور در سال جاری چندان
اعتقادی ندارند و تاکید دارند چون انتظارات نسبت به تعامالت اقتصادی با دنیا
بهخصوص تسهیل در تعامالت بانکی محقق نشده است ،به همین دلیل فعال
شرایط بازار سهام ،همان شرایط یک سال گذشته است .در حالی كه این دسته
معتقدند ،رشد اقتصادی هنوز نمودی در بازار سرمایه نداشته است ،چراکه این
رشد برای ایجاد تحرک در بازار کم است ،همه کارشناسان متفقالقول تاکید
دارند که اگر دولت برای ماههای پیش رو ،قصد دارد بازار سرمایه کشور تکان
بخورد ،باید اقتصاد و صنعت کشور را تکان دهد و بحث تامین مالی و مشکالت
پیش روی کارخانهها را حل و فصل کند و به شرکتها کمک کند که صادرات
بیشتری داشته باشند ،از طرف دیگر اقتصاد کشور اگر در یک چرخه به حرکت
درآید ،بازار سرمایه را نیز تکان خواهد داد .تکنرخی شدن ارز ،کاهش تورم و
گشایشهای اقتصادی و دسترسی به منابع بینالمللی نقاط قوت بورس را در
سال آینده رقم خواهد زد و قطعا وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد .از
سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که رشد قیمتهای جهانی در این
مدت به گونهای بوده اســت که از گروههای فلزی و معدنی میتوان کماکان
انتظار گزارشهاي مطلوبی داشت و از این رو به نظر میرسد روند رو به رشد
این صنایع در آینده نیز برقرار باشد .از طرف دیگر با توجه به تحوالتی که در
منطقه انتظار میرود رخ دهد ،انتظار میرود روند قیمت نفت نیز در ماههای
آینده با رشد همراه باشد و از این رو قیمت فرآوردههای نفتی نیز دستخوش
رشد قیمتی میشود .زمانیکه نرخ نفت افزایش پیدا کند درآمد کلی کشور
با توجه به محوری بودن صادرات مــواد اولیه و محصوالت خام افزایش پیدا
خواهد کرد .از اینرو میتوان گروه پاالیشــی را نیز در دسته صنایعی قرار داد
که در ماههای آینده با تقاضا همراه شوند و رشد قیمتی را تجربه کنند .بنابراین
روزهای خوش بازار سرمایه در راه است.

تمدید تحریمهای داماتو را نباید فراموش کرد .اگر این موضوع موثر باشد ،آثار خود را طی
ماههای آینده نشان خواهد داد .اما به نظر نگارنده تمدید تحریمهای فوق موجب نمیشود
اروپاییها بخواهند با امریکاییها همسو شوند.

چشمانداز روشن بازار سرمایه

سرمایه خارجی بر رونق بورس چه تاثیری دارد؟
بازار سرمایه متاثر از شاخصها و مسائل اقتصادی کشور است که در این
بین قیمت نفت اثر زیادی بر آن دارد .بهخصوص در شرایط کنونی که اوپک
برگزار شد و برخی کشورها حجم تولید خود را کاهش دادند و ایران افزایش
را در برنامه خود قرار داده است ،این بازار تکان خوبی خورده و این موضوع
در اقتصاد کشور ما بسیار سرنوشتساز است .به رغم آنکه سیاستگذاریها
بر این موضوع تکیه دارد که اقتصاد کشور نفتی نباشد اما در حال حاضر
بهناچار اقتصاد کشور متکی به درآمدهای نفت است چرا که افزایش نرخ و
تحریمها اثر بسیاری بر اقتصاد کشور ما بر جای گذاشت .در پساتحریم به
دنبال آن هستیم که اقتصاد کشور از موانع گذشته عبور کند و به سوي
ساختار جدید بدون تالطم پیش برویم .بعد از برجام مسیر خوبی در حال
طی شدن بود اما با برگزاری انتخابات امریکا یک سری واکنشها در اقتصاد
کشور به وجود آمد .در این زمینه میتوان به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد.
اینها نشاندهنده این است که تالطم در اقتصاد کشور همچنان وجود دارد.
هرچند این چالشها در حال کاهش بود اما برخی از مولفههای اثرگذار در
این زمینه بار دیگر با تغییراتی مواجه و موجب شد که اقتصاد کشور دچار
نوساناتی شود .قطعا این موضوعات در بازار سرمایه نیز اثرگذار است .بازار
سرمایه نیازمند آرام شدن جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور است؛ چرا که
این موضوعات ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.
در این بین باید به پیشبینی الیحه بودجه سال  1396اشاره کرد که
دولت در آن پیشبینی رشد اقتصادی را مطرح کرده است که خوشبختانه
این موضوع موجب دلگرمی فعاالن اقتصادی کشور شده است .در صورتی
که بتوانیم براساس پیشبینی اقتصاددانان به رشد  5.5درصدی دست پیدا
کنیم اتفاقات مهم وخوبی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد .هرچند دولت
در سال جاری نیز پیشبینی رشد  5درصدی را کرده بود اما این رشد به
دلیل درآمدهای نفتی محقق شد .ولي بحث مهم این است که دولت برای
سال آینده ،رشد اقتصادی را با اتکا به درآمدهای نفتی در نظر نگرفته است
بلکه قصد دارد این رشــد از طریق صنایع مهم و پیشــران کشور صورت
بگیرد .قطعا رشد و توسعه صنایع و اثر آنها در اقتصاد کشور به همان میزان
که موجب رونق اقتصاد کشور خواهد شد و شاخصها را با تحوالت جدی
مواجه خواهد کرد ،موجب رونق بازار سرمایه نيز خواهد شد .نباید فراموش
کرد که بازار سرمایه متاثر از تمامی عوامل و شاخصهای اقتصادی کشور
است .در این بین توسعه و رشد صنایع نقش مهمی ایفا میکند.
اما موضوع امیدوارکننده دیگر که اثر مهمی بر شاخصهای اقتصادی
کشــور و رونق بازار سرمایه در ماههای آتی و بهخصوص سال آینده دارد،
سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در اقتصاد کشور است .وقتی درهای
اقتصاد کشــور بعد از رفع تحریم به روی خارجیها باز شد ،به معنای آن
است که کشــور میتواند رشد اقتصادی براساس صنایع پیشرو را تجربه
کند که این موضوع نیز قطعا در رونق بازار ســرمایه اثرگذار است .در این
زمینه میتوان به سرمایهگذاری خودروسازان خارجی و قراردادهایي که
در صنعت خودرو کشور به امضا رسید ،اشاره کرد .به دنبال این قراردادها
شاخص بورس بسیاری از شرکتهای خودروساز با افزایش قابل توجهی
مواجه شد که اثر بسیاری نیز در بازار سرمایه داشت .بنابراین افزایش تمایل

و عالقهمندی خارجیها برای حضور فعال در اقتصاد کشور موجب خواهد
شد که مقصد نهایی اقتصاد و بازار رونق و رشد باشد.
به همین دلیل یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی آن است که
همسو با موضوعاتی چون جذب سرمایه خارجی با برنامهریزیهای دقیق
بتوانیم رشد اقتصادی مد نظر در کشور را محقق کنیم .اما در صورتی که
خارجیها به کمک ما نیایند این هدف محقق نخواهد شد .آنها هم پول و
سرمایه و هم تکنولوژی و امکانات دارند که ميتوانند به تحقق رشد باالی
 5درصدی اقتصاد کشور شتاب ببخشند .اشتغالی که با سرمایه آنها ایجاد
میشود قطعا به نفع خودمان است چرا که سرمایهگذاریهای داخلی به
اندازهای نیست که بتواند ثمره چندانی داشته باشد و چرخهای اقتصاد را
تکان دهد .چرا که حضور خارجیها نشاندهنده اعتماد به اقتصاد ایران و
دلگرمکننده سرمایهگذار داخلی است .بخش صنعت بیش از سایر بخشها
نیازمند ســرمایهگذاری اســت .آنها تکنولوژیهایی ميآورند که بتوانند
با کیفیت باال محصول تولید کنند و صــادرات را افزایش دهند .بنابراین
صادرات که باال برود ،بازده و ســود نیز باال ميرود و شاهد رونق اقتصادی
خواهیم بود.
اما تمدید تحریمهای داماتو را نباید فراموش کرد .اگر این موضوع موثر
باشــد ،آثار خود را طی ماههای آینده نشان خواهد داد .اما به نظر نگارنده
تمدید تحریمهای فوق موجب نمیشود اروپاییها بخواهند با امریکاییها
همسو شــوند .بعد از تمدید تحریمهای داماتو رفتار اروپاییها نشان از آن
داد کــه آنها قصد دارند مجزا از رفتارهای امریکا مســائل اقتصادی خود را
دنبال کنند .از آنجا که یکی از موضوعات اساسی ما در بازار سرمایه حضور
سرمایهگذران خارجی در بازار ایران است ،هرچقدر خارجیها حضور بیشتری
داشته باشند ،بازار سرمایه ما رونق بیشتری خواهد داشت .این موضوع نیز اثر
خود را نشان داد ،به طوری که بورس کشور در اوایل آذرماه جاری وارد کانال
 80هزار واحدی شد .در واقع شــاخص کل بورس اوایل آذرماه هزار واحد
رشد کرد؛ رشدی که ناشی از اتفاقات سیاسی نبود .در گزارش ماهیانه بیالن
شرکتها هم بازده شرکتها بهبود پیدا کرده و باعث شده رشد شاخص کل
بورس اتفاق افتد .این گزارش نشان از سوددهی اکثر شرکتها دارد و این
سود خودش را در افزایش شاخص کل بورس نشان داده است .به هرصورت
درحال حاضرشرایط تغییر کرده و ورود سرمایه خارجی ،سرمایهگذاریهای
مختلف ،رفع و لغو تحریمها اثر مثبتش را در اقتصاد کشورگذاشته است.

حسین سلیمی
نایبرئیس کمیسیون بازار پول
و سرمایه اتاق تهران

پیشبینیرشد
اقتصادی در
الیحه بودجه
سال  1396دولت
موجب دلگرمی
فعاالن اقتصادی
کشور شده است.
در صورتی که
بتوانیم براساس
پیشبینی
اقتصاددانان به
رشد  5.5درصدی
دست پیدا کنیم
اتفاقات مهم و
خوبی در اقتصاد
کشور رخ خواهد
داد

نکتههایی که باید بدانید

[ بازار سرمایه نیازمند آرام شدن جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور است.
[ دولت برای سال آینده ،رشد اقتصادی را با اتکا به درآمدهای نفتی در نظر نگرفته است بلکه قصد
دارد این رشد از طریق صنایع کشور صورت بگیرد که اثر مستقیمی در بازار سرمایه دارد.
[ سرمایه خارجی میتواند به تحقق رشد باالی  5درصدی اقتصاد کشور شتاب ببخشد.
[ تمدید تحریمهای داماتو موجب نمیشود اروپایی ها بخواهند با امریکاییها همسو شوند.
[ شاخص کل بورس اوایل آذرماه هزار واحد رشد کرد؛ رشدی که ناشی از اتفاقات سیاسی نبود.
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پوشــه

مولفههای موثر بر بازار سرمایه

پیشبینی میشود چشمانداز بازار سرمایه با وجود همه مولفهها در پایان سال مثبت باشد

علی اسالمی بیدگلی
نالمللی
تحلیلگربی 
سرمایهگذاری و دبیر کانون
نهادهای سرمایهگذاری

در حال حاضر
مجددا یک چالشی
در بازار پول داریم.
شنیده میشود
نرخ بانکی به
دلیل مشکالت و
محدودیتهای
مالی در حال
افزایش در برخی
از بانکها است
که این موضوع
موجب شده مجددا
نرخهایترجیحی
و مذاکرهای در بازار
پول برای نرخهای
باالی  20درصد
فراهم شود
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طی چند هفته اخیر شاهد تحوالتی بودیم که میتواند در بازار اثر
مســتقیمی بر جای بگذارد .یکی از این اتفاقات تقدیم الیحه بودجه
کشور توسط دولت به مجلس بوده است که با نفت  50دالری و نرخ
ارز  3300تومان بسته شده است .اتفاقات دیگر نیز نوسانات نرخ ارز
در بازارهای غیررسمی بوده که منجر به تغییر قیمت سهام شرکتها
در بازار شده است .با توجه به اینکه مشخص نیست که روند صعودی
نرخ ارز در ماههای آتی ادامهدار است یا نه ،برخی از اهالی بازار سرمایه
افزایش نرخ ارز را اتفاقی ادامهدار ميدانند .در دو هفته گذشته بهویژه
در زمانهایی که ارز جهش قابل توجهی داشــته است ،شاهد رشد
قابل توجه سهام شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای معدنی بودهایم.
همزمان هم روند تغییر و افزایش محصوالت معدنی و پتروشیمی در
بازارهای جهانی مزید بر علت شد و این روند صعودی را فزایندهتر کرد.
طی هفتههای گذشته نیز شاهد رشد بیش از  20درصدی برخی از
محصوالت پتروشیمی و فلزی در بازارهای جهانی بودهایم .بنابراین،
ایندو اتفاق موجب شــده که سهام شرکتهای بزرگ دولتی ،شاهد
رشد قابل توجهی باشد و منجر به افزایش رشد شاخص شد .طبیعتا
همانطور که انتظار میرفت ،از طرف مقابل ســهام شرکتهایی که
مواد اولیه ارزی داشتند ،با کاهش قیمت مواجه شدند .به رغم اینکه
تصور این است که با افزایش قیمت ارز ،شاهد تورم عمومی در جامعه
خواهیم بود و سطح عمومی قیمتها تغییر خواهد کرد ،بهعنوان مثال
قیمت خودرو در بازارها افزایش پیدا کند ،اما به دلیل اینکه کشــش
قیمتی در این صنایع باال است و انتظار اینکه با افزایش قیمت ارز ،بهای
تمامشده این محصوالت افزایش پیدا کند و فروشنده و تولیدکننده
نهایی نتواند این افزایش قیمت را به مصرفکننده نهایی تحمیل کند،
سهام شرکتهای خودروســازی رشد قابل مالحظهای داشته است.
با وجود این طی دو هفته اخیر نوســاناتی را در بازار ســرمایه شاهد
بودهایم؛ بنابراین اینکه بخواهیم تخمین بزنیم که در ماههای آتی چه
اتفاقاتی خواهد افتاد ،طبیعتا بستگی خیلی زیادی به سیاستهای
بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز در بازار غیررســمی خواهد داشت
و اینکه سیاســتگذاران چه مسیری را برای نرخ ارز در نظر خواهند
گرفت ،چرا که ارز اثر مســتقیمی بر بازار سرمایه دارد .بر این اساس،
بدیهی اســت اگر قیمت ارز در قیمتهــای موجود باقی بماند ،باید
انتظار داشته باشیم که  EPSشرکتهای معدنی از پتروشیمی افزایش
یابد و همچنین شاید ،شاهد رشدهای بیشتر هم باشیم .البته با این
پیششرط که این قیمت در بازارهای بینالمللی هم دچار تغییر نشود.
چون ما در این روزها با متغیرهای زیادی مواجه هستیم .در یکی ،دو
ماه گذشــته دائما قیمت محصوالت فلزی و پتروشیمی در بازارهای
جهانی روند صعودی داشته است .البته در چند هفته گذشته این روند
متوقف شده است .معموال به صورت تاریخی وقتی که این روند متوقف
میشود ،شاهد افت تدریجی این قیمتها خواهیم بود .اگر بخواهیم
این تحلیل را به کار ببریم ،و با این پیشفرض که قیمتهای ارز هم
جهش اصلی و انتزاعی خودش را انجام داده است باید شاهد متوقف
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شدن روند صعودی قیمت سهام پتروشیمیها و معدنیها باشیم .ولی
چنانچه این روند ادامهدار باشد ،پیشبینی آن در شرایط موجود بسیار
مشکل است .طبیعتا میتوانیم انتظار داشته باشیم که این رشدها هم
تداوم خواهند داشت.
موضوع مهم دیگر که باید به آن اشــاره کرد اینکه در حال حاضر
مجددا یک چالشی در بازار پول داریم .شنیده میشود نرخ بانکی به
دلیل مشــکالت و محدودیتهای مالی در حال افزایش در برخی از
بانکها است که این موضوع موجب شده مجددا نرخهای ترجیحی و
مذاکرهای در بازار پول برای نرخهای باالی  20درصد فراهم شود .البته
این اتفاقات بهصورت غیررسمی پیش خواهد آمد و این اتفاق منجر به
این خواهد شد که منابع جدید کمتر به بازار سرمایه وارد شوند .شاید
ما بهزودی شاهد خروج منابع باشیم .بهویژه اینکه بازار ارز تالطمهای
خود را ادامه دهد و برخی از افراد تصمیم بگیرند که از این تالطمها
در بازارهای غیررسمی استفاده کنند .بدین صورت مجددا خروج منابع
از بازار پول را خواهیم داشــت .این اتفاقات باعث خواهد شد که بازار
سرمایه هم دچار دگرگونی جدیدی بشود .شاید هم تاثیرات این اتفاق،
تاثیر مثبتی در بازار ســرمایه نداشته باشد .از آن طرف در مفروضات
بودجه کشــور ،نفت را  50دالر و دالر را هــم  3300تومان در نظر
گرفتهایم .با توجه بــه ظرفیتهایی هم که در فروش صادراتی نفت
ایران اتفاق افتاده است ،امیدواریم صادرات ما به دو و نیم ميليون بشکه
در روز برسد که این موضوع نیز نوید روزهای خیلی خوبی را به دولت
از نظر پایان یافتن محدودیتهــای مالی میدهد و این اتفاق باعث
میشــود که تواناییهای ریالی و هم تواناییهای ارزی دولت افزایش
پیدا کند .طبیعتا وقتی که این اتفاقــات بیفتد ما باید این انتظار را
داشته باشیم که دولت بعد از این توانایی کنترل اوضاع غیررسمی ارز را
داشته باشد و یک ثبات نسبی را به بازار ارز تحمیل کند .به دنبال این
موضوعات انتظار این است که همچنین بودجه عمرانی دولت افزایش
پیدا کند .همانطور که در الیحه هم پیشبینی شده ،با افزایش بودجه
برای بسیاری از شرکتها ،بهبود در وضعیت فروش و منابع مالی آنها
ایجاد خواهد شــد و این انتظار مــیرود که این موضوعات منجر به
افزایش سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس شود.
مولفههای دیگری همچون حجم تقاضای انباشته یا تقاضای واقعی
در بخش مســکن که متاسفانه االن وجود ندارد شاید این رشدها را
کاهش بدهد .ولی بههرحال صنایع زیربنایی میتوانند توسعه پیدا
کنند؛ مثال بودجه عمرانی افزایش پیدا میکند .مصرف سیمان ،فوالد
و صنایع پتروشیمی توسعه مییابد .از آنجا که یکی از مصرفکنندگان
دولت است و اقتصاد کشور نیز وابسته به دولت است ،بخش عمدهای
از درآمدها و مخارج متعلق به دولت است و اکثر بنگاهها و اشخاص
و کسب و کارها با چند واسطه به دولت متصل میشوند .طبیعتا در
چنین وضعیتی وقتی که بودجه عمرانی افزایش یابد ،میتواند موجب
رونق خیلی از صنایع ما شــود :شرکتهای پیمانکاری ،پتروشیمی،
شرکتهای سیمانی و فلزی .با بهبود بودجه عمرانی ،باید به طور قطع

یکی از ریسکهای اساسی که منجر به ابهام در قدرت سودآوری بنگاهها ميشود ،ابهام در نرخ ارز است .نرخ ارز و نوسانات آن ،عامل
مهمی در میزان سودآوری بنگاهها است و زمانی که ثبات الزم برای نرخ ارز حاصل شود ،سودآوری آتی بنگاههای اقتصادی با ابهام
کمتر امکا نپذیر میشود.

این انتظار را داشته باشیم که رونق قابل توجهی در اقتصاد ایجاد بشود.
اما این موضوعات منوط به این است که جریان نقدی ناشی از افزایش
ظرفیت و بهای نفت ،در اقتصاد کشــور نمایان شود ،که در چند ماه
گذشته این انتظار را داشتیم ولی به نظر میرسد که این اتفاق دچار
تاخیر شده است .به همین دلیل هم ما دچار رکود نسبی در ماههای
گذشته بودهایم .انشاءاهلل اگر این جریان نقدینگی ایجاد شود ،انتظار
این است که بازار سرمایه ،بهتر بشود .موضوع مهم دیگر اینکه بعد از
توافقات هستهای ریسکهای سیستماتیک بینالمللی از بازار سرمایه
برداشته و از اثر آنها به میزان قابل توجهی کاسته شد .انتظار میرفت
با حذف شــدن این ریسکها ،میزان قابل توجهی از سرمایهگذاران
خارجی به بازار ســرمایه ایران وارد شوند اما در حال حاضر آمارهای
مختلفی از ورود ســرمایهگذاران خارجی به بازار ســرمایه منتشر
میشود که نشان ميدهد هنوز میزان قابل توجهی از منابع خارجی
جذب اقتصاد کشور نشده است .هرچند که تالشهای صورتگرفته
در این خصوص قابل تحســین است ولی همگان انتظار داشتند تا
شاهد میزان بسیار باالتری از سرمایهگذاران خارجی باشیم .یکی از
عواملی که باعث ميشود این اتفاق محقق نشود یکسانسازی نرخ
ارز است .یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یک موضوع قابل توجه برای
سرمایهگذاران خارجی مورد ارزیابی قرار میگیرد و با این اتفاق درآمد
بنگاهها دچار تغییر ميشود ،بنابراین عدم یکسانسازی نرخ ارز عالوه
بر تاثیراتی که در نرخ سود بنگاهها دارد روی تصمیم سرمایهگذارانی
که با مجوز سرمایهگذاری خارجی قصد سرمایهگذاری دارند تاثیرگذار
است .اگر سرمایهگذار خارجی وارد بازار سرمایه ایران شود باید نرخ
ارزی که وارد کرده است بر اساس ارز مبادلهای تسعیر شود و طبیعتا
ارزش سهامی که در مالکیت وی قرار ميگیرد ،بر اساس نرخ ارز بازار
آزاد محاسبه ميشود و این اختالف قیمت ارز یکی از عواملی است که
باعث شده سرمایهگذاری خارجی کمتر وارد بازار سرمایه ایران شود.
طبیعتا سرمایهگذاران نیاز دارند تا ریسکهای ناشی از فعالیتهای
اقتصادی کنترل شود.
یکی از ریسکهای اساسی که منجر به ابهام در قدرت سودآوری
بنگاهها ميشــود ،ابهام در نرخ ارز است .نرخ ارز و نوسانات آن ،عامل
مهمی در میزان سودآوری بنگاهها است و زمانی که ثبات الزم برای
نرخ ارز حاصل شود ،سودآوری آتی بنگاههای اقتصادی با ابهام کمتر
امکانپذیر میشــود .در پی این ابهامزدایی ،سرمایهگذاران خارجی
میتوانند با اعتماد بیشــتری به امر سرمایهگذاری اقدام کنند .عالوه
بر ایــن ،عوامل دیگری همچون آماده نبودن بدنه دســتاندرکاران
بازار سرمایه باعث استقبال کمتر سرمایهگذاران خارجی شده است.
البته تاکنون مذاکرات متعددی در این زمینه رخ داده و میتوانیم در
ماههای آینده اگر دولت یکسانسازی نرخ ارز را عملیاتی کند شاهد
ورود منابع قابلتوجهتری باشــیم .بستر دیگری که باید فراهم شود،
تدوین صورتهای مالی با زبان گزارشگری بینالمللی است .اگر این
اقدام صورت گیرد ،سرمایهگذاران خارجی با اعتماد بیشتری نسبت به
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اقدام میکنند .تدوین صورتهای
مالی شرکتها با زبان گزارشگران بینالمللی ،از موضوعات مهم جذب
منابع خارجی اســت اما هنوز در تدوین صورتهای مالی بر اساس
گزارشگری بینالمللی چندان کوشا نبودهایم .اتخاذ سیاستهای پولی
بلندمدت نظیر انســجام در نرخ بهره میتواند از عوامل تاثیرگذار در
ســرمایهگذاری بلندمدت سرمایهگذار خارجی در بازار سرمایه باشد.
همچنین کاهش زمان رویههای اخذ مجوزهای الزم همچون افتتاح

نکتههایی که باید بدانید

[ هرچه ابهامات در بازار سرمایه کمتر شود حجم بازار سرمایه بزرگتر و سرعت گردش سهام و
میزان معامالت بیشتر ميشود.
شهاي 9ماهه خیلی خوبی نخواهیم داشت .طبیعتا مردم با مشاهده گزارش 9ماهه ممکن
[ گزار 
است تصمیم ورود به بازار را به تاخیر بیندازند.
[ اتخاذ سیاســتهای پولی بلندمدت نظیر انسجام در نرخ بهره میتواند از عوامل تاثیرگذار در
سرمایهگذاری بلندمدت سرمایهگذار خارجی در بازار سرمایه باشد.
[ اینکه بخواهیم تخمین بزنیم که در ماههای آتی چه اتفاقاتی خواهد افتاد ،بستگی خیلی زیادی
به سیاستهای بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز در بازار غیررسمی خواهد داشت.
[ طی هفتههای گذشته شاهد رشد بیش از 20درصدی برخی از محصوالت پتروشیمی و فلزی
در بازارهای جهانی بودهایم .بنابراین شاهد رشد قابل توجه سهام شرکتهای بزرگ دولتی و افزایش
رشد شاخص بودیم.

حســاب و کد ســهامداری از پیشفرضهای اصلی اســت و اصالح
رویههای آن میتواند حجم گســتردهای از ســرمایهگذاران خارجی
را وارد بازار ســرمایه کند .از ســوی دیگر علیرغم رفع تحریمهای
بینالمللی انتقال وجوه برای سرمایهگذاران خارجی با مشکالتی مواجه
است بنابراین حذف محدودیتهای ناشی از انتقال وجوه و باز شدن
سوئیفت یا احتماال شعبه کارگزاری بانکهای ایران در کشورهای دیگر
ميتواند به تسهیل این فرآیند کمک کند .در هر صورت منابع طبیعی
کشور همچون منابع نفت و گاز ،صنایع پاییندستی منابع معدنی که
تعداد قابل توجهی از شرکتهای بورسی را نیز در بر میگیرد ،جذابیت
بیشتری برای سرمایهگذاران خارجی خواهند داشت.
در پایان باید گفت که چشمانداز بازار سرمایه با وجود همه مولفهها
در پایان سال مثبت است .به هر حال قیمت ارز تغییر نسبی داشته
است .بسیاری از کارشناسان هم پیشبینی ارز حدود  4000تومان در
روزهای پایانی سال را داشتند .الزاما افزایش قیمت ارز در این محدوده
معقول برای کشور اتفاق بدی نیست و میتواند رونق اقتصادی ایجاد
کند .فروش نفت کشور هم افزایش یافته است و وضع مالی دولت را به
صورت قابل توجهی میتواند بهبود ببخشد .با این مولفهها ،باید انتظار
داشته باشیم که وضعیت بازار سرمایه بهتر بشود .برای این اتفاق دچار
چند هفته توقف هستیم .یکی از موضوعات گزارش 9ماهه شرکتها
است .تصور من این است که گزارشهاي 9ماهه خیلی خوبی نخواهیم
داشت .طبیعتا مردم با مشاهده گزارش 9ماهه و اینكه  PVEبازار از 8
فراتر رفته است ،ممکن است تصمیم ورود به بازار را به تاخیر بیندازند.
این منجر به کاهش جریان ورودی نقدینگی به بازار خواهد شــد و
انتظار بهبود ما را به تاخیر خواهد انداخت .ولی من فکر ميکنم که در
دو ماه پایانی سال ،ماههای بهتری را داشته باشیم .ولی ماه آتی با توجه
به انتشار گزارش 9ماهه و اینکه گزارشها خیلی مطلوب نخواهند بود،
احتماال ماه خیلی مناسبی برای بازار سرمایه نباشد.
در هر صورت هرچه ابهامات در بازار ســرمایه کمتر شــود حجم
بازار سرمایه بزرگتر و سرعت گردش سهام و میزان معامالت بیشتر
ميشــود .بدون شــک به واسطه توســعه بازارهای مالی و تغییرات
تکنولوژیک ،قواعد بازی در بازار ســرمایه نسبت به سالهای گذشته
تغییرات شگرفی کرده است و تطبیقپذیری اهالی بازار سرمایه با این
تغییرات انکارناپذیر است .این تحوالت قطعا جنبههای مثبت بسیاری
هم دارد.

چشمانداز بازار
سرمایه با وجود
همه مولفهها در
پایان سال مثبت
است .به هر حال
قیمتارزتغییر
نسبیداشته
است .بسیاری از
کارشناسان هم
پیشبینی ارز
حدود  4000تومان
در روزهای پایانی
سال را داشتند
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پوشــه

از آنجایی که فاکتورهای اقتصادی در کشور روند ثابتی ندارند و پیشبینیپذیر نیستند پیشبینی آینده بازار سرمایه در داخل
کشور نیز بهمراتب سختتر است ،عالوه بر آن در برهه زمانی فعلی اقتصاد جهانی نیز متالطم است که این موضوع نیز تحلیلها
پیرامون آینده بازار را پیچیدهتر میکند.

آینده پیچیده بازار سرمایه

عدم قطعیت در ذات بازار سرمایه است

یکی از مهمترین ویژگیهای بازار سرمایه نوسانپذیری
و عدم قابلیــت پیشبینی آن اســت .به همین جهت
بررسی وضعیت آینده این بازار برخالف بازارهای موازی
نظیر بانک ،ســکه و طال ،مسکن و ...بسیار سخت است
چرا که عدم قطعیت در ذات این بازار اســت .از آنجایی
که فاکتورهای اقتصادی در کشــور روند ثابتی ندارند و
پیشبینیپذیر نیستند پیشبینی آینده بازار سرمایه در
بهنام بهزادفر
داخل کشور نیز بهمراتب سختتر است ،عالوه بر آن در
برهه زمانی فعلی اقتصاد جهانی نیز متالطم اســت که
کارشناس بازار سرمایه
این موضوع نیز تحلیلها پیرامون آینده بازار را پیچیدهتر
میکند .فاکتورهای بسیار زیادی جهت بررسی آینده بازار وجود دارد که در اینجا دو مورد از
مهمترین فاکتورها مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
JJنرخ دالر
1
نرخ دالر در حال حاضر در محدوده  3900تومان قرار دارد که نسبت به رقم ابتدای سال
رشدی  11درصدی را تجربه کرده است .در حال حاضر تحلیلهای بسیار زیادی مبنی بر
واقعی بودن یا نبودن این نرخ وجود دارد .با بررسی فاکتورهای مختلفی میتوان نرخ ارز را
پیشبینی کرد .یکی از این فاکتورها پیشبینی قیمت ارز بر اساس نرخ تورم کشور است،
عامل دیگر پیشبینی نرخ ارز بر اساس میزان صادرات و واردات کشور است ،مقدار و میزان
فروش نفت نیز میتواند تخمین مناســبی برای کسری بودجه دولت و قیمت ارز باشد ،اما
یکی از مهمترین روشهای محاســبه نرخ دالر حقیقی یا ارزش ذاتی دالر ،تعدیل نرخ ارز
اســمی بر اســاس مابهالتفاوت تورم داخلی و امریکاست .در این روش انتخاب سال مبنا از
اهمیت راهبردی برخوردار است .بهترین زمان برای تعیین سال مبنا ،سالی است که عرضه و
تقاضای ارز بدون دخالت دالرهای نفتی تعیین شده باشد .برخی از تحلیلگران سال ،1340
برخی دیگر ابتدای انقالب و برخی نیز سال  1380را سالی مناسب میدانند .نمودار زیر نشان
میدهد در صورتی که ســالهای محور افقی به عنوان سال پایه انتخاب شوند ارزش ذاتی
قیمت دالر چقدر میشود .همانگونه که از جدول فوق مشخص است چنانچه دهه  60و
 70مبنای محاسبه سال پایه قیمت دالر قرار گیرند تفاوت تورم داخلی و امریکا ارقامی باالی
 6000تومان را برای قیمت واقعی دالر رقم میزنند و چنانچه سالی همانند  1359سال پایه

در نظر گرفته شود رقم فعلی دالر همان ارزش ذاتی آن است .دادههای این جدول و قیمت
واقعی دالر همچنین نشان میدهد که هر زمان با فشار سعی در تثبیت قیمت دالر شد به
همان میزان جهش قیمتی در ســالهای آتی به وجود آمده است .وضعیتی که بسیاری از
تحلیلگران آن را مشابه شرایط فعلی میدانند.
چنانچه دالر در محدودههای باالی  4000تومان قرار گیرد طبیعتا آن دسته از شرکتهای
پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که صادراتی هستند (همانند
شرکتهای پتروشیمی ،فلزی ،معدنی ،پاالیشگاهی -قیمتگذاری با نرخهای جهانی -و) ...
سودآوری بهتری خواهند داشت و همچنین سایر شرکتها از بابت افزایش نرخهای احتمالی
پس از رشــد دالر تعدیالت مثبت بسیار خوبی خواهند داد .تجربه نیز نشان داده معموال
وضعیت بورس با قیمت دالر رابطه مستقیم دارد که در جدول زير نیز این ارتباط مشخص
اســت .همانگونه که در جدول فوق نیز مشخص است بین نرخ دالر و ارزش بازار ارتباط
تقریبا مستقیمی وجود دارد و متغیر پیشنگر نیز نرخ دالر است .به عبارت دیگر ابتدا نرخ
دالر رشد کرده و سپس بازار به آن واکنش نشان داده است و بالعکس .با رشد قیمت دالر از
محدوده  3500تومان به محدوده  3800تومان تاکنون شرکتی از این بابت تعدیلی را اعالم
نکرده که پیشبینی میشود در ماههای آتی این مهم به وقوع بپیوندد.

1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

JJنرخهای جهانی
2
حدودا  60درصد بورس کشور به صورت مستقیم به قیمتهای جهانی نفت ،مشتقات
نفتی و فلزات اساسی وابســتگی دارد .زمستان سال گذشته را میتوان اوج افت کاالهای
کامودیتیمحور دانســت .در همین بازه زمانی شاخص به کمترین رقم خود در سه سال
گذشته نیز رسیده بود .در این فصل برخی از کامودیتیها همانند مس پایینترین قیمت
را از ســال  2008و برخی دیگر همانند نفت پایینترین قیمت را از ســال  2004تجربه
کردند .از زمستان سال گذشته تاکنون فلزات اساسی ،نفت و فرآوردههای نفی رشد قابل
توجهی داشــتند و این موضوع موجب شــده که بازار سرمایه کشور نیز رشد مناسبی را
تجربه کند .قیمت ســنگ آهن بیش از  100درصد رشد ،مس  35درصد رشد ،روی 80
درصد رشد و همچنین فوالد ،آلومینيوم ،نفت ،مشتقات نفتی از جمله متانول ،اوره و سایر
محصوالت پتروشیمی رشد محسوسی داشتند .در چنین شرایطی شرکتهای مرتبط گروه
محصوالت شیمیایی ،نفتی ،فلزی و معدنی نیز رشد بسیار مناسبی را تجربه کردند .تاثیرات
ســودآوری ،هم در گزارشهاي 3ماهه و هم در گزارشهاي 6ماهه صنایع مرتبط بســیار
محســوس بود .به عنوان مثال نماد
ارزش ذاتی قیمت دالر با احتساب سالهای پای ه مختلف
فاســمین با دو بار تعدیل در گزارش
11000
سال جاری رقمی معادل  950درصد
 10000تعدیل مثبت داده و نسبت به دیماه
9000
 8000سال گذشته نیز بازدهی معادل 150
 7000درصد داشته است .این موضوع برای
6000
سایر نمادهای مرتبط با کامودیتیها
 5000نیز صادق اســت و انتظار میرود در
4000
شهاي 9ماهه و ابتدای سال بعد
گزار 
3000
نیز این روند ادامهدار باشد .در نتیجه
2000
در مجموع روند حرکت کامودیتیها
1000
1
حاکی از چشمانداز مثبت برای بازار
سرمایه است.
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راهربد
آیندهنگرعملکردسازمانتأمیناجتماعیرا
بررسیمیکند

زیر فشار بیقانونی

اعتراض بخش خصوصی به عملکرد ســازمان تأمین اجتماعی و
برخوردهای سلیقهای در این سازمان با بنگاههای اقتصادی ،این
روزها به صورت جدیتر بیان میشود .به گفته نمایندگان بخش
خصوصی هنوز از ســوی مقامات دولتی ،علیرغم وعدههایی که
داده شده ،اقدامات مؤثری صورت نگرفته است و مشکالت فعاالن
اقتصادی با این ســازمان همچنان پابرجاست .بخش خصوصی
خواهان ممانعت از برخوردهای غیرقانونی بازرسان سازمان تأمین
اجتماعی است ،در حالی که برخی از کارشناسان این سازمان اعتقاد
دارند این گونه برخورد مغایرتی با قانون ندارد .اما به این موضوع
نیز اذعان دارند که باید نقش کارفرما بیش از آنچه هست در این
سازمان برجسته شود.

عکس :رضا معطریان

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیئت نمایندگان در آبانماه امسال ،از سه چالش بخش خصوصی با
سازمان تأمين اجتماعی سخن گفته است .ترکیب شورای حل اختالف ،بازرسی دفاتر حسابرسی بنگاهها تا بازه 10ساله و بیمه
خرید و فروش کاال ،مهمترین مشکالت بخش خصوصی و سازمان تأمين اجتماعی به شمار ميرود.

راهربد

نگاهخصمانهحمایتگر
سازمان تأمين اجتماعی با تولید چه کرد؟

سازمان تأمين اجتماعی به دنبال چیست؟ آیا سازمانی که قرار
است حمایتگر باشد در تقابل با ذینفعان خود قرار گرفته است؟
بمانجان ندیمی
اعتراض بخش خصوصی به عملکرد این ســازمان حاکی از آن
خبرنگار
است که نهتنها حمایتی از سوی سازمان تأمين اجتماعی صورت
نگرفته است بلکه بازرسان این سازمان در شرایط رکود ،سختگیرانهتر از گذشته رفتار کردهاند .حتی
از این سازمان به عنوان دشمن تولید نیز یاد شده است.
مســعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیئت نمایندگان در آبانماه امسال،
از سه چالش بخش خصوصی با سازمان تأمين اجتماعی سخن گفته است .بر این اساس ،ترکیب
شورای حل اختالف ،بازرسی دفاتر حسابرسی بنگاهها تا بازه 10ساله و بیمه خرید و فروش کاال،
مهمترین مشکالت بخش خصوصی و سازمان تأمين اجتماعی به شمار ميرود.
فعاالن بخش خصوصی اعتقاد دارند عملکرد سازمان تأمين اجتماعی ،غیرقانونی است .برخورد
سلیقهای این سازمان با کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی موجب شده است عملکرد این سازمان با
قانون مغایرت داشته باشد .به عنوان مثال ،فعاالن بخش خصوصی ميگویند قاعده بر این است که
به ازای پرداخت هرگونه حق بیمه ،خدماتی نیز دریافت شود .حال آنکه برای یک قرارداد خرید و
فروش ،شــرکت بیمه چه خدماتی میدهد .برخورد سلیقهای بازرسان سازمان موجب شده تا در
برخی از مواقع ،قراردادهای خرید و فروش نیز قراردادهای پیمانی تلقی شوند و همین امر موجب
الزام پرداخت عوارض و در صورت تعلل در این امر ،آن بنگاه مجبور به پرداخت جریمه خواهد بود.
حتی متولیان بخش خصوصی اذعان دارند که برخی از بنگاهها جریمههای سنگینی بابت چنین
رفتار غیرقانونیاي پرداخت کردهاند.
به عقیده برخی از فعاالن بخش خصوصی ،ســازمان تأمين اجتماعی باید در راستای حمایت
از بنگاههای اقتصادی عمل کند .حال آنکه کارنامه عملکرد این سازمان طی سالهای اخیر نشان
ميدهد که در زمان رکود و شــرایط نامساعد اقتصادی ،این سازمان فشاری مضاعف را بر واحدها
اعمال کرده است .البته نمیتوان رکود حاکم بر اقتصاد و تاثیر آن را بر سازمان تأمين اجتماعی نادیده
گرفت .کارشناسان معتقدند درآمدهای سازمان تأمين اجتماعی رابطه مستقیم با درآمد بنگاههای
اقتصــادی دارد .هنگامی که رکود اقتصادی بر تولید و فعالیتهای واحدهای تولیدی تاثیر منفی
ميگذارد ،درآمدهای یک بنگاه اقتصادی نیز کاهش ميیابد .بنابراین میزان پرداختی به این سازمان
نیز به حداقل خواهد رسید .در این صورت منابع سازمان نیز کاهش ميیابد .از سوی دیگر با توجه
به رشد نرخ بیکاری در کشور که بخش مهمی از آن تحت تاثیر رکود است ،این سازمان باید بخشی
از منابع خود را به این گروه به صورت پرداخت ماهانه اختصاص دهد .همچنین با توجه به افزایش
نکتههایی که باید بدانید

[بازرسی دفاتر باید در بازه 6ماهه صورت بگیرد.
[بازرســی دفاتر حسابرسی شرکتها نیز خود به عاملی چالشبرانگیز برای
بنگاهها بدل شده است.
[کارشناسان سازمان تأمين اجتماعی اعتقاد دارند ترکیب شورای حل اختالف
بر اساس قانون ،کامال منطقی است.
[درآمدهای ســازمان تأمين اجتماعی رابطه مســتقیم با درآمد بنگاههای
اقتصادی دارد.
[فعــاالن اقتصادی معتقدند ســازمان تأمين اجتماعی در شــرایط رکود،
سختگیرانهتر از گذشته رفتار کرده است.
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تعداد بازنشستگان ،هزینههای مضاعف دیگری نیز متوجه این سازمان خواهد بود.
تمامی این موارد در حالی مورد قبول بخش خصوصی و سازمان تأمين اجتماعی است که فعاالن
اقتصادی همچنان به عملکرد این سازمان انتقاد دارند.
ترکیب شــورای حل اختالف یکی از انتقاداتی است که در این خصوص مطرح ميشود .البته
کارشناسان سازمان تأمين اجتماعی اعتقاد دارند ترکیب این شورا بر اساس قانون ،کامال منطقی
است .در ترکیب قانونی این شورا یک نفر نماینده وزارت رفاه و تأمين اجتماعی ،یک نفر نماینده از
قضات دادگستری ،یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمين اجتماعی  -که از زمان دولت سابق چند
نفری را جایگزین شورای عالی تأمين اجتماعی کردهاند که این نیز یکی از مشکالتی است که بخش
خصوصی با آن درگیر اســت -یک نفر به عنوان نماینده سازمان با انتخاب رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل سازمان ،یک نفر بهعنوان نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده اصناف در موارد صنفی و
صاحبان حرفه ،حضور دارند .اما مشکل از جایی شروع ميشود که بر اساس تصمیمات اتخاذشده،
نماینده وزارت رفاه ،کار و تأمين اجتماعی به عالوه نماینده شورای عالی تأمين اجتماعی به سازمان
تأمين اجتماعی تفویض شده است .فعاالن اقتصادی اعتقاد دارند با چنین تصمیمی دیگر نمی توان
ترکیب گذشــته را برای این شورا متصور بود ،چراکه در واقع سه جایگاه در اختیار سازمان تأمين
اجتماعی قرار ميگیرد و کارفرمایان تنها دارای يك کرسی در این شورا هستند و رعایت عدالت در
این شرایط بعید به نظر ميرسد .اما کارشناسان تأمين اجتماعی عدم رعایت انصاف در این شورا را
رد ميکنند و ميگویند نباید چنین حکمی را صادر کرد اما همین افراد نیز اعتقاد دارند کارفرمایان
باید در جریان تصمیمات سازمان قرار گیرند و جایگاه آنها در قانون ارتقا یابد.
از سوی دیگر بازرسی دفاتر حسابرسی شرکتها نیز خود به عاملی چالشبرانگیز برای بنگاهها
بدل شده است .فعاالن اقتصادی معتقدند طبق قانون تأمین اجتماعی ،این سازمان باید ظرف 6
ماه به لیست بیمهای که از طرف کارفرما داده میشود رسیدگی کند .حال آنکه مسئوالن سازمان
به ماده  47اســتناد ميکنند و ميگویند این دفاتر باید تا بازه  10سال گذشته رسیدگی شود .به
گفته برخی از فعاالن بخش خصوصی ،شرکتهای بورسی در این مدت بارها سهامشان را خرید
و فروش کردهاند ،مالکشان عوض شده یا شرکت خصوصی ممکن است در این مدت تیمش تیمی
نباشد که چند سال گذشته روی کار بوده است .بنابراین بازرسان سازمان اقداماتی انجام ميدهند
که ســنخیتی با زمان حال ندارد .البته نمیتوان فساد ناشی از چنین رفتاری را نیز نادیده گرفت.
عدهای از این آب گلآلود ماهی ميگیرند و با مقدار کمتری پول حاضرند جریمههای سنگین ناشی
یرسد و تنها دردسرش برای
از این برخورد را پاک کنند .در این سیستم هیچچیزی به سازمان نم 
تولیدکننده و کارخانهدار است.
همانطور كه گفته شد ،بر اساس قانون ،بازرسی دفاتر باید در بازه  6ماهه صورت بگیرد .این در
حالی است که بازرسان سازمان تأمين اجتماعی با مراجعه به بنگاهها ،این دفاتر را تا بازه زمانی 10
سال بررسی ميکنند .این رفتار بازرسان موجب شده است که بنگاههای اقتصادی دفاتر سالهای
گذشته را حفظ کنند چراکه در غیر این صورت ،محکوم به پرداخت جریمههای سنگین هستند.
حال آنکه آنچه از کارشناسان و مقامات مسئول سازمان تأمين اجتماعی شنیده ميشود حاکی از
آن اســت که بازرسی از دفاتر بنگاههای اقتصادی مشمول واحدهای بزرگ و واحدهایي با بيش از
 50نفر کارگر نمیشود.
به هر حال اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکلها و پارلمان بخش خصوصی ،پس از آنکه در
قانون به عنوان مشــاور سه قوه مطرح شد ،موضعگیریهایي جدی برای حل مشکالت بنگاههای
اقتصادی در مقابل دولتیها داشــت .بنگاههای اقتصادی از دیرباز تاکنون با مشــکالت مربوط به
سازمان تأمين اجتماعی دست به گریبان بودهاند .اما اینکه بخش خصوصی اخیرا با جدیت بیشتری
به بیان این موضوع ميپردازد به ارتقای جایگاه این بخش بر اساس قانون و تغییر استراتژی دولتیها
در خصوص میدان دادن به بخش خصوصی برمیگردد.

فلسفه وجودی سازمان تامین اجتماعی این است که در یک همکاری سهجانبه ،بین دولت ،کارفرمایان و کارگران نهادی شکل
بگیرد که ضمن اینکه بخشی از مسئولیت دولت را در تأمين اجتماعی به عهده ميگیرد ،برخی از مسئولیتهای مدني و كاري
کارفرمایان را در ارتباط با کارگرانشان عهدهدار شود و ضامن امنیت و رفاه کارگران باشد.

راه را اشتباه رفتند

آثار مخرب عملکرد سازمان تأمين اجتماعی بر
بنگاههای اقتصادی کامال مشهود است
مشــکالتی که بنگاههای اقتصادی با سازمان تأمين اجتماعی
دارند ،طبیعتا از گذشته وجود داشته است .اما اتفاقاتی رخ داده
که موجب تشــدید مشکالت این سازمان شــده است .بر این
اساس ،اوال فلسفه وجودی ســازمان تأمين اجتماعی اقتباسی
است از سایر مدلها در دنیا .هنگامی که در ایران سازمان تأمين
اجتماعی راهاندازی شد ،در طراحی قانون و طراحی ساختار آن ،از
سیستمهای مشابه اروپایی بهویژه در قبل از انقالب استفاده شده
پدرام سلطانی
است .فلسفه وجودی این سازمان این است که در یک همکاری
سهجانبه ،بین دولت ،کارفرمایان و کارگران نهادی شکل بگیرد
نایبرئیس اتاق ایران
که بتواند ضمن اینکه بخشــی از مسئولیت دولت را در تأمين
اجتماعی به عهده ميگیرد ،برخی از مسئولیتهای مدني و كاري کارفرمایان را در ارتباط با کارگرانشان
عهدهدار شود و ضامن امنیت و رفاه کارگران باشد .به این مفهوم زمانی که آنها بیکار یا اخراج ميشوند،
بتوانند از بیمههای مربوطه برخوردار باشند و زمانی که بازنشسته ميشوند ،حقوق بازنشستگی داشته
باشند .مأموریت اصلی و اساسی این سازمان ،زمانی محرز ميشود که همکاری بهینهای وجود داشته
باشــد و طبیعتا نگاه مثبت به عواملی که ميتوانند شرایط مطلوب و هدفگذاریشده برای مأموریت
سازمان را محقق کنند .این نگاه ميتواند از طریق سازمان فراهم بشود .از سویی ،برای بهبود فعالیتی
که سازمان تأمين اجتماعی قصد دارد نقش خود را ایفا کند باید رابطهای همافزا وجود داشته باشد نه
اینکه به صورت یک عامل مخل و مزاحم باشــد .اما در سالهای گذشته اتفاقهایی رخ داد که تشدید
مشکالت را به دنبال داشت.
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی در دولت قبل تغییراتی پیدا کرده است .به عبارتی آن ضلع تأمين
اجتماعی که شامل کارفرما و دولت ميشوند ،به گونهای دستخوش تغییر شد که چیرگی دولت را به
دنبال داشت و نقش و اثر کارفرمایان و کارگران در تأمين اجتماعی را بسیار کوچکتر و تشریفاتی کرد.
در این اثنا بهدلیل اینک ه دولت توجه الزم را به تأمين اجتماعی مبذول نمیکرد و ســهم خود را برای
تأمين منابع این سازمان برای سالیان متمادی پرداخت نکرده بود ،این عدم پرداخت ،به اوج خود رسید.
از آن طرف سازمان مذکور با کسری منابع مواجه شد .از طرف دیگر نیز در همین ده سال به موجب
قوانین متعدد ،چه به صورت الیحه از جانب دولتیها ،و چه به صورت طرح ،چالشی به دوش سازمان
تأمين اجتماعی گذاشته شد بدون اینکه منابعی برای آن تعریف شود .در این شرایط ،مستمریبگیران و
گیرندگان پوشش سازمان تأمين اجتماعی به میزان قابل توجهی افزایش یافتند.
اتفاق دیگری که در این ده سال افتاد این بود که تأمين اجتماعی از ساز و کارهای روز ،اداره سازمان،
ارائه خدمات ،مدیریت درآمد و منابع خود ،عقب ماند .یعنی از روشها و ساز و کارهای روز بهره نگرفت.
به گونهای که در مقایسه با بسیاری از سازمانها ،از مسیر دولتهای الکترونیک بسیار عقبتر است .بهویژه
در بعد ارتباط با کارفرمایان و ارائه خدمات به کارفرمایان ،متأسفانه مقررات و ضوابط آن بهروز نشده است
و تغییراتی هم که در روابط آن به وجود آمده ،صرفا به صورت یکطرفه ،برای تالش بیشتر در جهت
تأمين منابع خود ،نه از جانب دولت ،بلکه از جانب کارفرمایان بوده است.
در بعد ساختاری ،قانونی و مقررات ،این سازمان در سالهای گذشته عقبماندگیهای انباشتهای
پیدا کرد .از سوی دیگر به واسطه ناتوانی دولت گذشته یا سوءمدیریتهای موجود ،برای پرداخت دیون
دولتی به سازمان تأمين اجتماعی رد دیون به وسیله اموال دولتی ،کارخانهها و بنگاههای دولتی که در
قالب اصل  44گنجانده شده بود ،به سازمان تأمين اجتماعی واگذار شد .متأسفانه بخش زیادی از این
دیون ،شرکتهایی بودند که مشکالتی داشتند و طبیعتا برای یک سازمان عمومی مانند تأمين اجتماعی
این امکان و توان مدیریتی فراهم نبود و نیست که بتواند انبوهی از کارخانهها و شرکتهای مشکلدار را
اصالح ساختار کند و آنها را به درآمدزایی ،کارآیی و بهرهوری باالیی برساند .طبیعتا این حلقه مدیریت و

گرفتاریها و مشغلههای سازمان تأمين اجتماعی را افزایش داد .حتی تا حد زیادی بخش خصوصی را که
همان کارفرمایان و ذینفعان سازمان هستند را در قالب رقیب مطرح کرد .یعنی سازمان تأمين اجتماعی
در قالب شرکت سرمایهگذاری تأمين اجتماعی یا شستا ،تبدیل به یکی از مجموعههای شبهدولتی یا
اصطالحا خصولتی شد .این انحراف ،سازمان تأمين اجتماعی را از مأموریت اصلی خود دور کرد .این در
حالی است که الگوی سرمایهگذاری در سازمان تأمين اجتماعی و نهادهای تأمين اجتماعی دنیا ،الگوی
سهامداری و مدیریت ســبد داراییها است و نه الگوی بنگاهداری که درحال حاضر در سازمان تأمين
اجتماعی ایران غالب شده است .در دنیا سازمانهای اینچنینی مالکیت بنگاه را به صورت مدیریتی در
دست نمیگیرند .بلکه با یک سبد متنوع از انواع ابزارهای پولی و مالی سعی ميکنند خود را تقویت و
از محل آن هزینهها را پرداخت کنند .در این ده سال ،شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران بودهایم؛
بسیاری از کسانی که شاغل بودند و عمال بیمه پرداخت ميکردند ،در حال حاضر به سن بازنشستگی
رسیدهاند .میزان مستمریبگیران و بازنشستگانی که در حال حاضر تحت پوشش تأمين اجتماعی قرار
دارند ،به طور بیسابقهای افزایش یافته است .در حالی که میزان پرداختکنندگان بیمه ،یا شاغالنی که
خود و کارفرمایانشان بیمه پرداخت ميکنند ،به آن نسبت افزایش نیافته است .بلکه این روند به جهت
رکودی که در اقتصاد وجود داشته ،تا حدی ثابت یا به صورت کاهشی بوده است .همچنین نرخ بیکاری
و افزایش بیکاران را باید به این موارد افزود .آنها بیمه بیکاری دریافت ميکنند.
این مواردی که عنوان شــد ،موجب شده است که سازمان تأمين اجتماعی به یک جریان پیچیده
و کالف سردرگم مبدل شود .متأسفانه در این مدت هم تغییرات پیدرپی مدیریت در سازمان تأمين
اجتماعی ضربات مهلک و جبرانناپذیری به سازمان وارد کرده و سوءمدیریت هم به مسائل و مشکالت
سازمان افزوده است .در مقابل تمامی این مسائلی که وجود داشته ،به اصطالح عامه ،زور سازمان تأمين
اجتماعی فقط به کارفرمایان رسیده است .در چند سال گذشته به شیوههای متعدد ،به لطائفالحیل و با
تفسیر موسع از بخشنامه درآمدی سازمان ،با سختگیریهای زیاد ،با رفتارهای سلیقهای متعدد ،فشار
را به بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان منتقل کرده است .همچنین مطالبات واهی و غیرواقعی را از آنها
به عمل ميآورد و متأسفانه باید اضافه کرد که سیستم مخرب فساد اداری موجود در تمام دستگاهها
گریبانگیر سازمانهای تأمين اجتماعی نیز شده است .این امر مزید بر علت شده که بعضی از مدیران
ناسالم حتی به دالیل منافع شخصی ،سختگیریها بر فعاالن اقتصادی را بیشتر کنند .در دو سال و
نیم گذشته با تمرکز و شدت بیشتری ،این مسائل با وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعی دنبال شد و
یک سری از رویههای مخل این سازمان نیز بازگو و یادآوری شد و خواهان اصالح آن شدیم .حتی قول
اصالح آنها را از وزیر و مدیر سازمان گرفتیم .اما هیچکدام از آنها محقق نشده است .امروز آثار مخرب
و مخل سازمان تأمين اجتماعی در محیط کسب و کار از کلیه سازمانهای دیگر بیشتر است .حتی از
امور سازمان مالیاتی که تصور ميشود به واسطه وظايفش ،فشار بر فعاالن اقتصادی وارد آورد .ولی امروز
ســازمان تأمين اجتماعی از این بابت یک سر و گردن از سازمان امور مالیاتی نیز باالتر است .تحمیل
فشارهای غیرواقعی به فعاالن اقتصادی یا برگ تشخیصهای عجیب و غریب برای واحدهای اقتصادی،
بهویژه بنگاههای تولیدی از جمله چالشهای بخش خصوصی با این سازمان است.
اظهار نظر در خصوص اینکه چه بخشــی از رکود اقتصادی بنگاهها به ســازمان تأمين اجتماعی
برمیگردد ،سخت است .اما ميتوان گفت که اصوال در دوران رکود ،سیاستهایی که دولت در کشور
اتخاذ ميکند ،باید سیاســتهای انبساطی باشد .این در حالی است که به واسطه اجبار و کمتوجهی،
سازمان تأمين اجتماعی نهتنها سیاستهای انبساطی را در پیش نگرفته است ،بلکه عملکرد آنها حاکی
از برخوردهای انقباضیتر و سختگیرانهتر است.
نکتههایی که باید بدانید

[فلسفه وجودی سازمان تأمين اجتماعی اقتباسی است از سایر مدلها در دنیا.
[اساسنامه سازمان تأمين اجتماعی در دولت قبل تغییراتی پیدا کرده است که
چیرگی دولت را به دنبال داشت.
[سیاستهای سازمان تأمين اجتماعی در دوره رکود انقباضی بود نه انبساطی.
[فشار تأمين اجتماعی بر بنگاههای اقتصادی یک سر و گردن باالتر از سازمان
امور مالیاتی است.
[واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به سازمان تأمين اجتماعی بهجای بدهی،
این سازمان را به رقیب بخش خصوصی تبدیل کرده است.
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راهربد

یکطرفه به قاضی نروید

سازمان تأمین اجتماعی مدافع بنگاههای اقتصادی است
صمداهلل فیروزی ،سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگوی خود
با آیندهنگر ،به دفاعی تمامقد از سازمان متبوعش پرداخته است .البته او منکر
مشکالت موجود در این سازمان نیست اما اعتقاد دارد نباید یکطرفه قضاوت
شود .فیروزی میگوید بنگاههای اقتصادی منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی
هستند پس این سازمان با منبع درآمد خود دشمنی ندارد .او در مورد اهداف
شکلگیری این سازمان و مشکالت و مصائبی که تحت تاثیر وضعیت اقتصادی
کشور برای سازمان مذکور ایجاد شده است سخن میگوید و به اصالحات و بازنگری در عملکرد سازمان
تأمین اجتماعی نیز اعتقاد دارد .در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.

در حال حاضر مشکالتی بین بنگاههای اقتصادی و سازمان تأمین
اجتماعی وجود دارد .با توجه به اینکه شــما مدتی سرپرست سازمان
تأمین اجتماعی بودهاید ریشه این مشکالت را چه میدانید؟

امروز کار کردن
در زمین اقتصاد
سخت شده است
و این زمین سخت
دارد به همه فشار
میآورد و فشار
را متوجه همه
میکند؛فشارهایی
اعم از نقدینگی که
ضرورت یک بنگاه
اقتصادی است و
تولید

از نظر من بنگاههای اقتصادی و سازمان مشکلی ندارند .بلکه به نظر من
اصل مطلب برمیگردد به مشکالتی که نه متوجه سازمان تأمین اجتماعی
اســت نه بنگاههای اقتصادی .ما با یک برش در مسئله ،نمیتوانیم بگوییم
ســازمان تأمین اجتماعی مقصر است .تأمین اجتماعی در ذات خودش و در
مبادی و مبانی شکلگیریاش ،در جهت حمایت از سرمایه شکل گرفته است.
حاال این سرمایه میتواند نیروی انسانی باشد یا سرمایههای مادی .اینها الزم و
ملزوم هم هستند .اگر مثال نیروی انسانی باشد اما سرمایه وجود نداشته باشد،
طبیعتا حرکت اقتصادی با مشکل روبهرو میشود و بالعکس اگر پول و منابع
باشــد اما آدم توانمند و دانا نباشد ،سرمایه به حرکت درنمیآید .علت اصلی
شکلگیری سازمان تأمین اجتماعی در اروپا ،صیانت از سرمایه اعم از نیروی
انسانی و نیروی مادی بود .تعریف دیگری در تأمین اجتماعی وجود دارد که
میگوید تأمین اجتماعی هم هدف توســعه است و هم ابزار توسعه .دولتها
برای اینکه خودشان را به صورت مثبت مطرح کنند ،یکی از شاخصهایی که
برای اثبات رونق و سالمت دولت مورد توجه قرار میدهند ،تأمین اجتماعی
است .اقداماتی هم که ما به عنوان نیروی انسانی انجام میدهیم با هدف غایی
رسیدن به رفاه اجتماعی برای خود و جامعه است تا در روز مبادا به جایی پناه
ببریم و به آنجا اعتماد داشته باشیم و جایی حافظ منابع و زندگی ما باشد.
بنابراین برخی نگاهها که تأمین اجتماعی مانع فالن پیشــرفت شده درست
نیست و باید بررسی کنیم که چرا چنین نگاهی شکل گرفته است .من نزدیک
چهل سال در تأمین اجتماعی از پایینترین تا باالترین سطوح کار کردهام و
این تجربه را به دست آوردهام که یکی از ضروریترین حوزههای زندگی فردی
و اجتماعی مان که بایــد مورد توجه قرار گیرد و به آن دقت کنیم ،موضوع
تأمین اجتماعی است.

اینکه به اهمیت سازمان تأمین اجتماعی اشاره کردید درست است،
اما مشکالت بخش خصوصی با این سازمان را نمیتوان نادیده گرفت .تا
چه اندازه شرایط اقتصادی را ریشه این مشکالت میدانید؟

امروز همه دوســتانی که در حوزه اقتصاد کار میکنند به یک نکته اذعان
دارند که کار کردن در زمین اقتصاد سخت شده است و این زمین سخت دارد
به همه فشار میآورد و فشار را متوجه همه میکند؛ فشارهایی اعم از نقدینگی
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که ضرورت یک بنگاه اقتصادی است و تولید .قطعا برای تولید بیشتر باید بازار
رونق داشــته باشد .موارد مختلف دیگری هم در حوزه اقتصاد تاثیرگذارند که
شامل روابط داخلی و خارجی و موضوعات دیگر میشوند .همه شرایط اقتصادی
و اجتماعی و بازار و ...در این شرایط اقتصادی مقصر هستند .آیا واقعا انصاف است
برویم یک طرف را بگیریم و بگوییم که تأمین اجتماعی  -که دارد بر اساس تعهد
قانونیاش از نیروی کار صیانت میکند -مقصر است؟ هر بنگاه اقتصادی یک
منبع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی است .هیچکس در تأمین اجتماعی
از باال تا پایین نگاهش این نیست که یک بنگاه اقتصادی در کارش خلل ایجاد
شود .این میشود به ضرر خود سازمان .بنابراین در سازمان تأمین اجتماعی از
فعالیتهای بنگاههای اقتصادی حمایت میشود زیرا خودشان به نوعی در آنجا
سهیم هستند .اگر یک بنگاه تعطیل شود اولین جایی که متضرر میشود تأمین
اجتماعی است چراکه آن نیروی بیکار به اولین جایی که مراجعه میکند سازمان
تأمین اجتماعی است و این سازمان باید بر اساس قانون از شش ماه تا  48ماه
بیمه بیکاری بدهد .بیمه بیکاری یعنی یک هزینه خارج از قاعده که تحمیل
میشود .میلیاردها تومان فقط بابت تعهداتی که تأمین اجتماعی در حوزه بیمه
بیکاری دارد پرداخت شده است .از طرف دیگر اگر تأمین اجتماعی از نیرویی
حمایت میکند که برای بنگاه اقتصادی کار میکند آیا باید این را به عنوان یک
وظیفه مثبت تلقی کنیم یا نگاه منفی که این حمایت بازدارنده است .در تأمین
اجتماعی کارفرما یک رکن اساسی در مشارکت سهجانبهاش است .یک رکن
نیروی کار است و یک رکن دیگر دولت به عنوان یک ناظر که دارای نقش است.
ممکن است امروز این سهجانبهگرایی را به آن شکلی که در تأمین اجتماعی بوده
رعایت نکرده باشد .چون مستحضر هستید تأمین اجتماعی بیش از شصت سال
سابقه عملیات اجرایی دارد .در این دوره شصتساله کدام مقطع بوده که تأمین
اجتماعی به عنوان عامل بازدارنده فعالیتهای اقتصادی مطرح شده است؟ در
هیچ مقطعی این نگاه وجود نداشته اما چون االن شرایط سخت شده است ما در
این شرایط سخت دنبال یک مقصر میگردیم و به این نگاه رسیده ایم .اما اینکه
در ساختار تأمین اجتماعی باید سهجانبهگرایی رعایت شود حرف درستی است.
یعنی اینکه کارفرمایان به همان نسبتی که پول میدهند به همان نسبت در
تصمیمگیریهای تأمین اجتماعی نقش و حضور داشته باشند.
مشکل عمده بخش خصوصی به عملکرد سازمان برمیگردد؛ اینکه
در بازرسی دفاتر بنگاههای اقتصادی درست عمل نمیکنند .آیا توجیهی
برای این رفتار در سازمان وجود دارد؟

دیدهام که برخی به شش ماه برای بازرسی دفاتر در قانون اشاره کردهاند.
اما در هیچجای قانون گفته نشده است شش ماه .ماده قانونی میگوید اگر
کارفرما لیستی را ارائهکند و آن لیست مورد اعتراض قرار بگیرد تا شش ماه
باید بررسی شــود .ما دهها مورد داریم که ممکن است به دالیل مختلفی از
پوشش تأمین اجتماعی خارج بمانند .توجه داشته باشید که تأمین اجتماعی
بنگاههای بزرگ اقتصادی را بازرسی نمیکند .کارگاههای باالی پنجاه نفر را
بازرسی نمیکند .در کارخانههای بزرگ ورود نمیکند .همین االن اگر مراجعه
کنید ،دهها و صدها مورد پرونده در دیوان عدالت و هیئتهای حل اختالف
اداره کار وجود دارد که ما ســالها در فالنجا کار کردهایم و حق بیمه دوران
اشــتغال ما پرداخت نشده است .چه تضمینی وجود دارد که یک نیروی کار
در ســاعات اول کاری در روز اول کاریاش دچار حادثه منجر به فوت نشود؟
چهکسی تضمین میدهد که برای یک کار موقت حادثه و خطر وجود ندارد؟

در حال حاضر چند نفر نیروی کار در کشــور وجود دارد که بیمه
نیستند؟

بر اساس آماری که وجود دارد شش تا هفت میلیون نفر نیروی کارداریم
که به اَشکال مختلف کار میکنند و فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند .اینها
کجا باید دیده شــوند؟ در هیچجا حق حسابرسی از تأمین اجتماعی گرفته

آیا واقعا انصاف است برویم یک طرف را بگیریم و بگوییم که تأمین اجتماعی -که دارد بر اساس تعهد قانونیاش از نیروی کار
صیانت میکند -مقصر است؟ هر بنگاه اقتصادی یک منبع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی است .هیچکس در تأمین اجتماعی از
باال تا پایین نگاهش این نیست که یک بنگاه اقتصادی در کارش خلل ایجاد شود.

نشــده است .نکته دیگری که وجود دارد خیلی از آدمها کار میکنند و مزد
واقعیشان در لیست ثبت نمیشود .من به عنوان کسی که سالها در تأمین
اجتماعی کار کردهام ،میگویم که آمار مســتند وجــود دارد که از مجموع
نیروهای شــاغل ،شاید  24 ،23درصد نیروهای شاغل کشور ،بیمه حداقلی
هستند .اما همین االن شما به تأمین اجتماعی مراجعه کنید ،شاید قریب به
 50درصد کسانی که به تأمین اجتماعی لیست میدهند روی حداقل حقوق
لیست خود را میبندند .خب اگر قرار باشد کسی مزد واقعیاش را ثبت نکند،
چطور باید این موضوع مشخص شود؟
تاثیر چنین رفتاری چیست؟

هنگامی که لیست شرکتی برای یک کارگر با حداقل حقوق بسته میشود،
حقوق دوران بازنشستگی آن کارگر نیز بر همین اساس در نظر گرفته میشود.
تصور کنید من به عنوان یک کارگر به اندازهای حقوق میگیرم که به هر حال
مایحتاج زندگیام را تأمین کنم .هنگامی که این حقوق در لیست قرار نگیرد
بعد از اینکه توان کار نداشتم و سنم زیاد شد و هزینههای زیادی به زندگیام
افزوده شــد ،به جای اینکه حقوقم حداقل معادل زمان اشــتغالم باشد60 ،
درصد حقوق زمان کار است 40 .درصد افراد زیر یکمیلیون تومان مستمری
بازنشستگی میگیرند ،چرا؟ به این دلیل که این افراد در دوره بیمهپردازی،
حقوق واقعیشــان در لیستها آورده نشده است .در چنین شرایطی آیا این
اجازه به تأمین اجتماعی نباید داده شــود که بر دستگاه و شرکتها در این
زمینه نظارت کند؟ آیا این ســازمان به عنوان دفاع و صیانت از افراد تحت
پوشش خود که حدود  40میلیون نفر بوده و بالغ بر  12میلیون نفر نیروی
کار مستقیم تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند ،نباید نظارت الزم
را اعمال کند؟ اینها به نظرم مسائلی است که نه در یک مصاحبه بلکه در یک
میزگرد باید مورد بحث کارشناسی خیلی گسترده قرار گیرد و صاحبنظران
درباره ابعاد مختلفش بحث کنند .واقعا اینکه بخواهیم انگشت اتهام را متوجه
یک دستگاه کنیم درست نیست .ممکن است در رفتار اداری کارکنان تأمین
اجتماعی مشــکالتی وجود داشته باشد اما به نظر من هر موضوعی را باید با
ضرورتهای خودش بررسی کنیم.
بحث دیگری که مطرح است در مورد شورای حل اختالف است که
ترکیبی که حضور دارند قانونی نیستند .شورای عالی تأمین اجتماعی و
وزارت رفاه ،برای انتخاب نماینده ،به ســازمان تأمین اجتماعی تفویض
اختیار کردهاند .در این صورت نمیتوان انتظار داشت که رأی منصفانه
صادر شــود .نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا باید در این خصوص
تجدیدنظر شود یا خیر؟

باز برمیگردم به سابقه تاریخی همین هیئت حل اختالف که فیمابین
کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی است .ما یک تعریف سهجانبه در تأمین
اجتماعی داریم که این تعریف باید درست انجام شود .اینکه شما گفتید در
واقع یک معلول است و جزئی از یک کل است .به نظر من در حال حاضر
باید بازنگری درحوزه تصمیمگیری ســازمان تأمین اجتماعی به گونهای
صورت بگیرد که نقش شــرکای اجتماعــی در آن پررنگتر و بهانصافتر
باشــد .ترکیب قانونی هیئت حل اختالف درست است .یک عضو نماینده
وزیر اســت به دلیل ماموریت قانون اساسی و دستگاه حاکمیتی و ناظر بر
دستگاههای اداری و اجتماعی کشور .آن نمایندهای که نماینده وزیر است
دارای این نقش حاکمیتی میشود .نفر بعد نماینده قوه قضاییه است که آن
هم استقالل خودش را به دلیل جایگاه حقوقیاش دارد .نفر دیگر نماینده
شورای عالی است .همان شورای عالی که با تعریف سهجانبهگراییاش شکل
گرفته است یعنی هم از کارفرما حمایت میکند هم از کارگر .در گذشته
نقش کارفرما در این شورا بسیار پررنگتر از االن بود .شما منشأ و مبدأ را
درست کنید تا نتیجه درست دربیاید .این جایگاه در قانون درست تعریف

نکتههایی که باید بدانید

[از مجموع چندمیلیون کارگاه تحت پوشش تأمین اجتماعی ،کمتر از نیم در هزار ،کارشان به
شوراهای حل اختالف میرسد.
[ 40درصد افراد زیر یکمیلیون تومان مستمری بازنشستگی میگیرند.
[حدود  40میلیون نفر و بالغ بر  12میلیون نفر نیروی کار مستقیم تحت پوشش سازمان تأمین
اجتماعیهستند.
[اینکه بخواهیم انگشت اتهام را متوجه یک دستگاه کنیم درست نیست.
[در هیچجای قانون گفته نشده است که دفاتر حسابرسی در بازه شش ماه باید بررسی شود.

شــده است .این ســه نفر در واقع افراد بیطرف هستند .جایگاه را در نظر
بگیرید نه اشــخاص را .ترکیب جایگاهی کامال درست است .شما در این
ترکیب جایگاهی هیچگونه شبههای نمیتوانید ایجاد کنید .از دو نماینده
دیگر میماند یک نماینده کارفرما و یک نماینده سازمان تأمین اجتماعی.
عنوان این شورا هیئت حل اختالف مطالبات کارگر و کارفرما است .آن سه
نفر به عنوان ناظر نگاه میکنند ،نمایندگان ســازمان از آنچه هست دفاع
میکند و نماینده کارفرما از کارفرما دفاع میکند .آن سه نفر هم به عنوان
ناظر نشســتهاند بین این دو جایگاه .با این ترکیب ما یکی از مناسبترین
جایگاههای حل اختالف را داریم .ما یک موقع میگوییم تعریفمان نادرست
است ،یک موقع میگوییم این فرد و شخص نادرست است.

اما االن وزیر و شــورای عالی تأمین اجتماعی تفویض اختیار
کردهاند.

بله ،این هم دالیلی دارد و این کار باید انجام میشد .نمیشود دهها پرونده
را که در حال بررســی است رها کنیم .من نمیگویم حرف کارفرما بیمورد
یا بامورد اســت .ممکن اســت در جایی حق با کارفرما باشد ،در جایی حق
با تأمین اجتماعی باشــد .اما وقتی تأمین اجتماعی میرود حق کارگر را از
کارفرما میگیرد ،کارفرما فکر میکند تأمین اجتماعی دارد پول زور میگیرد.
اصال اینطور نیست .البته قطعا جایی بوده که خطایی شده و درست تصمیم
گرفته نشده است اما از مجموع چندمیلیون کارگاهی که تحت پوشش تأمین
اجتماعی وجود دارد ،کمتر از نی م در هزار ،کارشان به شوراهای حل اختالف
میرسد .چندمیلیون کارگاه در سطح کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی
است .در کمتر از نی م در هزا ِر اینها کارفرما به رأی صادره درباره خودش شاکی
میشــود و این به هیئتهای حل اختالف میرود .اینگونه نیست که همه
کارفرماها اعتراض میکنند .اما چون در همان نیم یا یک در هزار که اعتراضی
هســت و دیده میشود ،مسئله کشدار شده است .من با صدای بلند این را
اعالم میکنم که فعالیتهای اقتصادی است که منبع مادی تأمین اجتماعی
اســت و موجب حرکت آن میشــود .ما که با منبع خودمان هیچ دشمنی
نداریم ،اما چون شــرایط به گونهای پیش رفته است که آن نیم در هزار به
این هیئتها میرسد ،مورد اعتراض واقع میشود و حتما امکان دارد جایی
کارفرما دلخور و شاکی شود .االن فراوان هستند کارفرماهایی در حوزههای
مختلف که به دالیل مختلفی به قراردادهایشــان عمل نکردهاند .اما تأمین
اجتماعی میتواند اگر کارفرمایی قراردادی بسته است و عمل نکرده ،بگوید
ما حمایتی از شما نمیکنیم؟ با این نگاه منصفانه حتما میتوانیم مسائلمان
را بهتر حل کنیم .ما هم نمیگوییم هیچ مشکلی نداریم ،اما تالش میکنیم
بهانصاف قضاوت کنیم .انصاف یعنی حق دو طرف را دیدن .اسمش شورای
حل اختالف است و دو طرف دارای اختالفاند .این البته معنایش این نیست
که همه ما صددرصد منصفانه کار میکنیم .این یک داســتان چندوجهی
است که اگر همه وجوهش را ببینیم و باانصاف نگاه کنیم ،حتما میتوانیم
عیبهایش را کمتر کنیم .ما نیاز به مراقبت و اصالح داریم.

تأمیناجتماعی
در ذات خودش و
در مبادی و مبانی
شکلگیریاش،
در جهت حمایت
از سرمایه شکل
گرفته است.
حاال این سرمایه
میتواند نیروی
انسانی باشد یا
سرمایههای مادی.
اینها الزم و ملزوم
همهستند
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راهربد

سازمان حمایتگر یا مداخلهگر
چرا باید نگران تامین اجتماعی بود؟

سید حامد واحدی
عضو هیئت رئیسه اتاق
بازرگانی تهران

درخواست بخش
خصوصی از دولت
و تأمین اجتماعی،
پایبندی به قانون
است .امروز اقتصاد
ایران نیاز به تشویق
سرمایهگذاران
داخلی و خارجی
برای حضور مؤثر
در عرصه تولید
دارد و اگر رفتارها
به همین شکل باقی
بماند،نمیتواند
انتظاربهبود
داشت .امیدبخش
خصوصی این است
که با بهبود فضای
کسبوکار ،رونق
دوباره به اقتصاد
ایران بازگردد
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پرســش این مقاله خیلی سادهاســت :ســازمانی مانند تامین
اجتماعی که قرار بود ،حامی بخشخصوصی و کارگران زحمتکش
باشد ،چطور نمیتواند در این راه گام بردارد؟
متاسفانه تامین اجتماعی طی سالهای گذشته به سمتی رفته
که با وضعیت عمومی حاکم براقتصاد و تولید کشور همخوان نیست.
ب این سازمان
اتفاقا در این دوره زمانی ،به شدت به عملکرد مطلو 
نیاز است چراکه اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی
آغوش گشوده و قطعا با فضای کنونی حاکم برکسب و کار ایران نباید
چندان خوشبین به تحقق این هدف بود.
بخش خصوصی همیشه سعی کرده تا روحیه خود برای ادامه کار
را حفظ کند و گواهی این ادعا نیز مرور روزهایی اســت که اقتصاد
ایران در چنگال تحریم گرفتار بود و بازهم در آن شــرایط سخت
بخش خصوصی ایران دســت از کار نکشید .امروز هم همان قاعده
باقی است ولی قطعاً در پس اجرای بر جام و حضور دولتی اعتدالی،
میتوان و باید انتظار بیشتری برای بهبود روندهای حاکم بر محیط
کســبوکار داشــت .اما امروز درحالیکه تنها  4ماه به پایان سال
باقیمانده ،پایش فضای کســبوکار در کشور چندان امیدبخش
نیســت و البته که این بدترین خبر برای تولید و کسبوکار است.
فعاالن اقتصادی انتظار داشتند دولتی که با موانع سخت موفق به
انجام مذاکراتی هنرمندانه برای رفع تحریمها شــد ،زمینهها برای
تغییر شرایط نامناسب کسبوکار در کشور را نیز ایجاد کند.
اما چرا امروز باید به همین اندازه قاطعانه در مورد وضعیت داخلی
و فضای اداری کشور اظهارنظر کرد.
متأســفانه فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی هم به وضعیت
عمومی اقتصاد ایران و حتی شــرایط سیاســی جهان گرهخورده
است .آنچه رخداده نیز دوگانهای ناگوار را میسازد .از سوی محیط
کســبوکار ایران باوجود تمام پتانســیلهای نهفته در آن ،برای
سرمایهگذار بینالمللی جذاب نیست و از سوی دیگر اقتصاد کشور
در تب جذب این سرمایهها گرفتار است .اما راهکار چیست؟
در حــال حاضر تصور اینکه ســرمایههای خارجی بهســرعت
و ســهولت روانه اقتصاد ایران میشــود ،کمی خوشبینانه است.
فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار پیچیده و طوالنی است
درحالیکه نیازهای اقتصاد ایران آنی و لحظهای شده است .بنابراین
تنها گزینه پیش روی اقتصاد ایران برای خروج از این چرخه ،تشویق
سرمایهگذاران داخلی به کار بیشتر است .اما واقعیت این است که
فضای کسبوکار داخلی اساساً مناسب این حضور نیست.
در مورد فضای حاکم بر کسبوکار کشور باید به چند شاخص
مهم بهعنوان نمونههای واقعگرایانه توجه داشت .نظام بانکی ،نظام
تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی نشــان میدهند که اساساً فضای
بوروکراتیک کشور برای سرمایهگذاران چقدر جذاب است .اصالح
این فضا هم به نفع ســرمایهگذاران داخلی و هم به مصلحت برای
جذب سرمایهگذاران خارجی است .اما جای حسرت است که باید
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بهصراحت بیان داشت ،ســاختار دولتی ایران راه را گمکرده است.
نمونه قابلبحــث و مثال در این زمینه وضعیت ســازمان تأمین
اجتماعی است.
سؤال این است که نهادی مانند سازمان تأمین اجتماعی با چه
فلسفهای تشکیلشده و قرار اســت در این سازمان چه اتفاقی رخ
دهد؟ قطعاً این سازمان باید تأمینکننده منافع کارگران و نهادی
برای گســترش رفاه در کشور باشــد .با این تفسیر هیچ تحلیلگر
باانصافی نمیتواند که ذات حضور این ســازمان را رد کند .اساســاً
بخش خصوصی هم طی تمامی سالهای گذشته همراه نظام تأمین
اجتماعی در کشور و طرفدار گسترش ایده تأمین رفاه عمومی آتیه
مردم بوده اســت .اما آنچه موجب نگرانی است ،برخی تفسیرها و
رفتارهاست که عم ً
ال عدم دقت به قانون و یا عدم رعایت قانون است.
ً
این برداشــت از قوانین درنهایت به اینجا رسیده که عمال نظام
تأمین اجتماعی صنعت کشور را گرفتار کرده است.
اما بهطور خاص در مورد ســازمان تأمیــن اجتماعی ،اعتراض
روشنبخش خصوصی به سه حوزه مربوط است.
اول :بازرســی از کارگاهها :در این مورد آنچه در سازمان تأمین
اجتماعی رخ میدهد ،استناد به دستورالعمل فنی است که درواقع
تفسیر به رأی قانون را انجام داده است .در قانون ذکرشده که سازمان
تأمین اجتماعی تا شــش ماه اجازه بازرسی از کارگاهها را دارد ولی
در دســتورالعمل فنی و روند اجرایی این مدت را به  10سال بسط
دادهاند .آنچه رخ میدهد ریشه قانونی ندارد و عم ً
ال فضا را به سمت
تولید فساد پیش میبرد.
دوم :دریافت بیمه از خریدوفروش کاال :خریدوفروش مشمول
بیمه نیســت ولی سازمان تأمین اجتماعی در بررسی دفاتر بهطور
مثال از طرف خریدار یک قرارداد ،میخواهد که از طرف فروشنده،
مفاصاحساب بیمه دریافت کند.
ســوم :ترکیب هیئتهای حل اختالف :در این مورد اعتراض
بخش خصوصی به ترکیب هیئتهاســت .در این هیئتها عم ً
ال
برخی نمایندهها از یک منشان هستند و بنابراین رأی نماینده بخش
خصوصی یا صنف ،بیاثر میشود.
درخواست بخش خصوصی از دولت و تأمین اجتماعی ،پایبندی به
قانون است .امروز اقتصاد ایران نیاز به تشویق سرمایهگذاران داخلی و
خارجی برای حضور مؤثر در عرصه تولید دارد و اگر رفتارها به همین
شکل باقی بماند ،نمیتواند انتظار بهبود داشت .امیدبخش خصوصی
این است که با بهبود فضای کسبوکار ،رونق دوباره به اقتصاد ایران
بازگردد .جامعه ایران نیز به انتظار نشســته که از پس طلوع دوباره
رونق ،اشتغال برای جوانان جویای کار ایجاد شود .امروز اعتراض به
برخی روندهای ناصواب تنها یک خواسته اقتصادی نیست بلکه به
مطالبهای اجتماعی تبدیلشده است .امیدبخش خصوصی این است
که دلسوزان کشور هرچه سریعتر فکری به حال این وضعیت کنند
و راه نجاتی را به تولید و پسازآن جامعه نشان دهند.

نگـاه
نگاهی به اقتصاد پسماندهای شهری

آشغاله ای دوستداشتنی
پسماندهای شــهری و زبالهه ا برای مدیران شهری یک معضل است اما از نظر یک
فعال اقتصادی فرصت .صنعت بازیافت از آشغاله ا و دورانداختنیهای شما به درآمد
میرسد و البته سیاره زمین را هم تبدیل به جای بهتری برای زندگی میکند.

نگـاه

یپایان
راه ب 
چارهای جز تولید آشغال نداریم
زینب کوهیار
خبرنگار

چرا باید خواند:
صنعت بازیافت به سه
دلیل مهم است :ظرفیت
باالی اشتغالزایی،
سودآوری اقتصادی و
نجات کره زمین.

در بین کشورهای
توسعهیافته
نیوزیلند،ایرلند،
نروژ ،سوئیس و
امریکا پنج کشور
اول در تولید
پسماندهایجامد
شهریهستند

شهروندان در سراسر جهان در هر لحظه چیزی را تولید میکنند
کــه هیچ عالقهای به نگهداری از آن ندارند .آنها در اولین فرصت این
تولیدات گرانبها و کارآمد را از خود و خانهشان دور میکنند در حالی
که بســیاری از آنها از ارزش این تولیــدات هیچ خبری ندارند .آدمها
در مواجهه با این ساختهها که محصول کنشهای مستقیم خودشان
اســت ،برعکس دیگر محصــوالت و تولیدات رفتــار میکنند .این
ساختههای بشری همان پسماندها یا آشغالها و به عبارت بیگانه اما
مصطلح زبالههایی هستند که هر لحظه از جوامع انسانی صادر میشوند
و آدمها برای فاصله گرفتن از آنها تمام تالششان را به کار میگیرند.
با شکلگیری اولین جوامع شهری آدمها در اولین قدم در پیشرفت
شهرنشینی پسماندهای ناشی از سکونت ،تغذیه ،تفریح ،حمل و نقل
و بهداشت و سالمتیشان را به دورترین نقطه از شهرها بردند و جایی
دفن کردند .آنها نمیدانستند که روزی آنقدر در تولید انواع و اقسام
تجهیزات صنعتی برای فراهم آوردن آســایش در زندگی پیشرفت
میکنند که آشغالهایشــان قابل دفن کردن و ســپردن به دست
طبیعت نیست و باید فکری به حال آن کرد .امروز دیگر آشغالهای
مردان و زنان شیکپوش شهری تنها شامل پسماندهای غذایی نیست.
در زندگی پیچیدهای که آدمها برای ارتباط با یکدیگر از جدیدترین
تجهیزات الکترونیکی استفاده میکنند زبالههایی تولید میشوند که
نمیتوان بهراحتی از شر آنها خالص شد .زبالههایی که حتی فضای
خارج از کره زمین را هم تحت تاثیر قرار میدهند.
آمارهای جهانی از رابطه متقابل افزایش تولید پســماندها و رشد
شهرنشینی و صنعتی شدن هرچه بیشتر زندگی خبر میدهد .براساس
گزارش بانک جهانی تا سال  ،2025بیش از  1.4میلیارد نفر از مردم
در سراســر جهان در شهرها زندگی میکنند و هرکدام در هر روز به
طور متوسط تولیدکننده  1.42کیلوگرم پسماند شهری جامد خواهند
بود .برآوردها نشان میدهد که پسماندهای شهری در سراسر جهان
در هر سال سه برابر میشوند .به نظر میرسد تولید ساالنه پسماندهای
شهری در سراسر جهان از  0.68میلیارد تن به  2.2میلیارد تن رسیده

نکتههایی که باید بدانید

[صنعت بازیافت از اشتغالزاترین صنایع است.
[انسان پسماندهایی را تولید میکند که بازیافت آن از توان طبیعت در کوتاهمدت خارج است.
[برای ارتقای صنعت بازیافت باید قانون حمایت از این صنعت را بهروز کنیم .قوانین فعلی جاذبهای
برای فعالیت صنعتگران در صنعت بازیافت ایجاد نمیکند.
[هرچند صنعت بازیافت در ایران در بعضی رشتهها سودآور است اما ما از معافیتهای مالیاتی و
قوانین حمایتی و وامهای بیبهره بینیاز نیستیم.
[افزایش ســرانه تولید پســماند در تهران یک خطر بزرگ برای محیط زیست کل کشور تلقی
میشود و برای کاهش این خطر عالوه بر کاهش تولید حجم زباله باید به توسعه صنعت بازیافت
اندیشید.
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است .بانک جهانی براساس اطالعات در دسترس از کشورها تا سال
 2012گزارشی را با محوریت تولید پسماندهای جامد شهری منتشر
کرده است .براساس این گزارش متوسط تولید زباله در سراسر جهان
 1.2کیلوگرم است .در بین کشورهای توسعهیافته نیوزیلند ،ایرلند،
نروژ ،سوئیس و امریکا پنج کشــور اول در تولید پسماندهای جامد
شهری هستند .سرانه تولید زباله در نیوزیلند  3.68کیلوگرم ،ایرلند
 3.58کیلوگرم ،نروژ  2.80کیلوگرم ،سوئیس  2.61کیلوگرم و امریکا
 2.58کیلوگرم است .در بین کشورهای جهان غنا و اروگوئه کمترین
میزان پســماند جامد شهری را تولید میکنند .سرانه تولید پسماند
جامد شهری در غنا  0.09کیلوگرم و در اروگوئه  0.11کیلوگرم است.
براساس گزارش بانک جهانی بعضی جزایر کوچک سهم بسزایی
در تولید پسماندهای جامد شهری دارند .سرانه تولید پسماند جامد
شــهری در جزایر ترینیداد و توباگو به ازای هر نفــر در روز 14.40
کیلوگرم اســت .این میزان در جزایر آنتیگوا و باربودا  5.5کیلوگرم،
ســنتکیتس و نویس  5.45کیلوگرم ،ســریالنکا  5.10کیلوگرم،
باربادوس  4.75کیلوگرم ،سنتلوسیا  4.35کیلوگرم ،جزایر سلیمان
 4.30کیلوگرم ،گویان  5.33کیلوگرم و کویت  5.72کیلوگرم است.
رسانههای ایران در آغاز دهه  90شمسی اینطور گزارش کردند که
ایرانیه ا در سال  20میلیون تن آشغال تولید میکنند .در فروردینماه
ســال جاری اما معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
تهران در گفتوگو با یکــی از خبرگزاریها از تولید روزانه  410تن
پسماند ویژه در استان تهران 12 ،هزار تن پسماند عادی و  103تن
پسماند پزشکی خبر داده است .براساس گفتههای مصطفی سرمدی
ســرانه تولید زباله در ایران  750گرم در روز است که حجم پسماند
تولیدی استان تهران با آن برابری میکند .سرانه تولید پسماند شهری
برای شهر تهران  900گرم در روز اعالم شده که با توجه به جمعیت
آن  100گرم از ســرانه کل کشور پیشی گرفته است .افزایش سرانه
تولید پسماند در تهران یک خطر بزرگ برای محیط زیست کل کشور
تلقی میشــود و برای کاهش این خطر عالوه بر کاهش تولید حجم
زباله باید به توسعه صنعت بازیافت اندیشید.
JJبازیافت کره زمین را نجات میدهد
پسماند شما نشاندهنده فرهنگ و شخصیت شماست
صنعت بازیافت صنعت ســودآوری است و توســعه آن به چند
علت برای بشــر ضروری اســت .اول اینکه صنعت بازیافت یکی از
اشــتغالزاترین صنایع اســت .نکته دوم این است که سودآوری این
صنعت بسیار باالست و مسئله سومی که بشر را ناگزیر کرده تا صنعت
بازیافت را جدی بگیرد ،اثرگذاری این صنعت بر نجات محیط زیست
است .در بخش خصوصی تشکلی برای توسعه صنعت بازیافت شکل
گرفته است .اتحادیه صنایع بازیافت کشور در آستانه تبدیل شدن به
کنسرســیوم انجمنهای صنایع بازیافت ایران است .در حال حاضر
 9انجمن جدا از اتحادیه شــکل گرفته است که در آینده نزدیک در

در زندگی پیچیدهای که آدمها برای ارتباط با یکدیگر از جدیدترین
تجهیزات الکترونیکی استفاده میکنند زبالههایی تولید میشوند که
نمیتوان بهراحتی از شر آنها خالص شد.

یک کنسرسیوم فعالیت میکنند .ولیاهلل غالمی نجفآبادي رئیس
اتحادیه صنایع بازیافت ایران است .نجفآبادی درباره صنعت بازیافت
و معضل پسماندها میگوید« :رشد فرهنگی و صنعتی انسان باعث
بروز شیوههای متعدد در زندگی و شکلگیری ساختارهای جدید شده
اســت .صد سال پیش کسی خودرو نداشت و همه ســوار بر ارابه و
اسب بودند اما امروز به جایی رسیدهایم که میلیونها خودرو در دنیا
تولید میشود .هر خودرویی عمری دارد و باالخره مستهلک میشود و
تبدیل میشود به زباله که البته من اصرار دارم به آن بگوییم پسماند».
با صنعتی شدن زندگی انسان در قرن حاضر میزان تولید پسماند
افزایش پیدا کرده اســت .پسماندها متناسب با فرهنگ هر کشوری
تولید میشوند و نوع پســماند ما وابسته به آداب و فرهنگ ماست.
پســماندها انواع مختلفی دارند .پســماندهای غذایی ،لوازم خانگی
مثل ماشــین لباسشــویی ،یخچالفریزر ،میز و نیمکت ،مبلمان،
لوازم آشــپزخانه ،لپتاپ و لباسها که دیگر مثل گذشته از پشم و
پنبه تولید نمیشود و الیاف مصنوعی آن حاوی پلمیر است .غالمی
نجفآبادی در اینباره میگوید« :پســماند فقط شامل پسماندهای
خانگی نیســت .هر خودرویی بیش از یک تــن وزن دارد و از آهن،
پلیمر ،چدن و الستیک ساخته شده است .میلیونها خودرو در سال
اسقاط میشــود و میلیونها خودروی جدید جایگزین میشود که
هرکدام عمر محدودی دارد و مصرف میشود .منازل و ساختمانها
و به طور کلی هر خانهای که مورد استفاده قرار گرفته روزی تخریب
میشود و پسماند دارد .با رشد صنعت و فرهنگ ،تولید پسماند تغییر
میکند و نوع پسماند تولیدشده متناسب با فرهنگ است .زباله صنعتی
پاریس با زباله صنعتی تهران متفاوت است .زباله صنعتی شمال تهران
با زباله صنعتی جنوب تهران فرق دارد .پسماندها نشاندهنده زندگی
فرهنگی و صنعتی یک جامعه اســت و تولید پسماند اجتنابناپذیر
است .میلیونها تن پســماند از قطار داریم ،هواپیمایی که روی هوا
پرواز میکند ،کشتیهای اقیانوسپیما ،واگن قطارها ،ادوات جنگی و
اتوبوسهای شهری .اینها چیزی متفاوت از آشغالهای عمومی است
که هرساله توسط مردم تولید میشود .هرچه که روی کره زمین وجود
دارد ،پس از گذران عمرش مستهلک میشود و قابل استفاده نیست

جدول.1سرانه تولید پسماند جامد شهری در نواحی مختلف جهان در هر روز به کیلوگرم
مناطق مختلف جهان

کمترین میزان تولید پسماند بیشترین میزان تولید پسماند متوسط تولید پسماند

کشورهای آفریقایی

0.09

0.3

0.65

آسیای شرقی و اقیانوسیه

0.44

4.3

0.95

اروپای شرقی و مرکزی

0.29

2.1

1.1

آمریکای التین

0.11

5.5

1.1

خاورمیانه و شمال آفریقا

0.16

5.7

1.1

سازمان همکاریو توسعه
اقتصادی

1.10

3.7

2.2

آسیای جنوبی

0.12

5.1

0.45

و دوباره باید به چرخه بازگردد .هیچ اتم یا مولکولی روی زمین نابود
نمیشود بلکه همهچیز تغییر شکل میدهد .زندگی به گونهای روی
پوسته کره زمین میچرخد که چارهای جز تولید پسماند نداریم و البته
چاره ای هم جز بازیافت پسماندها نداریم».
JJهیچچیز روی کره زمین مرگ ندارد
طبیعت وظیفه مهم بازیافت و بازگرداندن بســیاری از چیزها به
چرخه زندگی را برعهده گرفته است .برگ درخت روی زمین میریزد
و طبیعــت به طور خودکار برگ را تبدیل به تغذیه درخت میکند و
دوباره این ماده وارد ســاختار گیاهی میشود که بعدها از آن خاک
میروید .انسان پسماندهایی را تولید میکند که بازیافت آن از توان
طبیعت در کوتاهمدت خارج است .خودرو ،هواپیما ،کشتی ،قطار ،انواع
و اقسام لوازم الکترونیکی ،پلیمرها و میلیونها تن مواد پالستیکی که
هر روز مورد استفاده قرار میگیرد در طبیعت باقی میماند و خاک و
هوا زورشان به اینها نمیرسد .این مواد به طور حتم باید بازیافت شوند.
اینها ساخته دست انسان هستند .رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران
میگوید« :اکنون دنیا به این فکر افتاده است که این مواد را بازیافت
کند و بازیافت اینقدر مهم است که تبدیل به یک صنعت شود.

66

سال دیگر
 70درصد از جرم
کره زمین بازیافت
میشود

جدول .2سرانه تولید پسماند جامد شهری در نواحی مختلف جهان تا سال 2025
نواخی مختلف جهان

تولید پسماند در حال حاضر
جمعیت شهری
(میلیون)

تولید پسماند تا سال 2025
رشد جمعیت شهری

میزان تولید پسماند
سرانه در هر روز به کل تولید زباله در
هر روز(تن)
کیلوگرم

کل جمعیت
(میلیون)

تولید پسماند جامد شهری

جمعیت شهری سرانه تولید زباله در کل تولید زباله در
هر روز به کیلوگرم هر روز (تن)
(میلیون)

کشورهای آفریقایی

260

0.65

169.119

1.152

518

0.85

441.840

آسیای شرقی و اقیانوسیه

777

0.95

738.958

2.124

1.229

1.5

1.865.379

اروپای شرقی و مرکزی

227

1.1

254.389

339

239

1.5

354.810

آمریکای التین

399

1.1

437.545

681

466

1.6

728.392

خاورمیانه و شمال آفریقا

162

1.1

173.545

379

257

1.43

369.320

کشورهای عضو سازمان همکاریو توسعه اقتصادی 729

2.2

1.566.286

1.031

842

2.1

1.742.417

آسیای جنوبی

426

0.45

192.410

1.938

734

0.77

567.545

جمع کل

2.980

1.2

3.532.252

7.644

4.285

1.4

6.069.703
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نگـاه

بازگشتطالیکثیف

 6نکته درباره صنعت بازیافت به روایت رئیس انجمن بازیافت ایران

1

پیشبینی شده است که تا  66سال دیگر  70درصد از جرم
کره زمین بازیافت میشود .این به این معناست که مواد
روی زمین تمام میشود و برای رسیدن به مواد تازه مجبور
به بازیافت پسماندها هستیم .معادن آهن دیگر آهنی ندارند و باید برای
ساخت کشتی و خودرو هواپیما و مبلمان و قفل در خانهتان از اسقاط
قبلیها استفاده کنید و آنها را بازیافت کنید .فلزات قبلی را ذوب کنید
و از نو بسازید .به همین دلیل آخرین تکنولوژیها در صنعت بازیافت
پسماند مورد استفاده قرار میگیرد .پسماند گوشیهای تلفن حاوی
طالست که باید ذوب شود و مورد استفاده قرار بگیرد .همهچیز در این

جهان قابل تبدیل است اما باید برای جداسازی و طی مراحل بازیافت
از تکنولوژیهای برتر اســتفاده کنیم تا بتوانیم دوباره این مواد را به
چرخهبرگردانیم».

2

هر تجارتی در نقطه آغاز کار وابسته به تولیدش است .هیچ
تجارتی را نمیتوانید از تولیدش تفکیک کنید .وقتی از توسعه
تولید حرف میزنید باید نقش عوامل و مسائل بسیاری را در
این زمینه در نظر بگیرید .قوانین حاکم بر تولید ،میزان انرژی مورد نیاز
برای تولید هر واحد کاال ،نیروی کار و ماشینآالت و پس از آن بازار فروش
محصول .از یک سوزن تا یک قطار را میشود بازیافت کرد .هرچیزی که
ساخته میشود باالخره مستهلک و از دور کار خارج میشود اما ما همه را
بازیافت میکنیم .البته در برخی موارد بازیافت پسماندها تخصصیتر است.
غالمی نجفآبادی میگوید« :پسماندهای پزشکی فوقالعاده خطرناکاند.
اگر یک سوزن استفادهشده در بیمارستان به حال خودش رها شود ،امکان
دارد هزاران نفر را بیمار کند .در بیمارستانهای کشورهای توسعهیافته
امکاناتی برای معدوم کردن سرنگها بالفاصله پس از مصرف تعبیه شده
است تا از انتقال هر نوع آلودگی از پسماندهای بیمارستانی بهویژه سرنگ
و سوزن جلوگیری شود .در ایران رسیدگی به پسماندهای بیمارستانی به
بیمارســتانها سپرده شده اســت .این در حالی است که بیمارستانها
تخصصــی در بازیافت یا مدیریت این پســماندها ندارند و متاســفانه
پسماندهای بیمارستانی همراه با دیگر زبالههای عمومی شهر تهران به
جنوب تهران برده میشــود و با توجه به وزش باد در این منطقه امکان
انتقال بیماری بســیار باالســت .البتــه در بعضی بیمارســتانها برای
معدومسازی از زبالهسوزها اســتفاده میکنند اما با پسماندهای بخش
تزریقات بهداریها مثل زبال هه ای عمومی رفتار میشود».

3

 3تعریف از  MSWیا پسماندهای جامد شهری

عآوریشده
 1ســازمانهای همکاریهای اقتصادی و توسعه  OECDکلیه پسماندهای جم 
توسط شهرداریها را پسماند جامد شهری میداند .تعریف این سازمان از پسماند جامد شهری
ضایعات تولیدشده در خانهها ،ضایعات بزرگ ،ضایعات ناشی از فعالیتهای بازرگانی و تجارت،
ساختمانهای اداری ،کسبوکارهای کوچک ،حیاطها و باغها ،خیابانها ،شبکه فاضالب را شامل
یشود.
م 
 2ســازمان بهداشــت پان آمریکن  PAHOکلیه پســماندها و مواد زائد جامد و نیمه جامد
تولیدشده در مراکز پرجمعیت ازجمله پسماندهای خانگی ،زبالههای تجاری و پسماندهای ناشی
از فعالیت صنایع کوچک و مؤسسات ازجمله درمانگاهها و بیمارستانها را در تعریف پسماندهای
جامد شهری در نظر میگیرد.
 3تعریف مجمع بینالمللی تغییرات آب و هوایی یا  IPCCاز پســماندهای جامد شــهری،
تمــام زبالههای مواد غذایی ،ضایعات باغها ،حیاطها و پارکهای عمومی ،کاغذ و مقوا ،چوب،
منسوجات ،پوشــاک ،الستیک و چرم ،فلز ،شیشه ،سفال ،چینی ،خاک و خاکستر ،زبالههای
الکترونیکی و حتی گردوغبار را شامل میشود.
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نجفآبادی درباره پیامدهای رهاسازی پسماندها در محیط
زیست به آیندهنگر میگوید« :تجزیه الستیک خودرو در
طبیعت سیصد تا چهارصد سال طول میکشد و البته این
مسئله در شرایط آب و هوایی مختلف متفاوت است .در بهترین حالت
چهارصدسال زمان برای تجزیه یک حلقه الستیک خودرو الزم است
این در حالی است که ممکن است به واقع شرایط طبیعی ایران برای
تجزیه یک حلقه الستیک به گونهای باشد که این فرآیند را طوالنیتر
کند .تولید تنها یک قسمت از خودرو را در نظر بگیرید .میتوان گفت
نزدیک به  80تا  90میلیون حلقه الستیک در ایران مورد استفاده قرار
میگیرد .تصور کنیــد تنها ایران این  80میلیون حلقه الســتیک
مســتهلک را در بیابان رها کند .هر الستیک دستکم یک متر جا
میگیرد و پس از آن دیگر جایی برای زندگی بشــر نیست .محیط
زیســت بهشدت از این مواد آسیبپذیر است .دود یا کربن حاصل از
تجزیه این مواد به الیه ازون ،سپر دفاعی زمین برابر اشعههای مضر
خورشید آســیبهای جدی وارد میکند .همه این ضرورتها باعث
میشود که مسئله بازیافت پسماندهای بشر اهمیت ویژهای پیدا کند،
آنقدر که در سطح رؤسای جمهور کشورها در اینباره تصمیمگیری
میشــود .به هرحال یکی از دالیل مهم مدیریت پسماندها و توسعه
صنعت بازیافت نجات کره زمین است».

4

غالمی نجفآبادی درباره ســودآوری صنعت بازیافت به
آیندهنگر اینطور میگوید« :در ایران نزدیک به  2میلیون
تن پسماند در سال  94بازیافت شده است .ما از بازیافت

خاورمیانه و شمال آفریقا
آسیای جنوبی

%5

کشورهای %44

عضو سازمان
همکاریهای
اقتصادی و
توسعه

کشورهای آفریقایی

در آغاز دهه  90شمسی اینطور گزارش کردند که ایرانیها در سال  20میلیون تن آشغال تولید میکنند.
که پسماندهای شهری در سراسر جهان در هر سال سه برابر میشوند .به نظر میرسد تولید ساالنه
پسماندهای شهری در سراسر جهان از  0.68میلیارد تن به  2.2میلیارد تن رسیده است.

%5 %6

%21

سهم نواحی مختلف جهان
در تولید زباله

%7

%12

آسیای شرقی و اقیانوسیه

اروپای شرقی و
آسیای مرکزی

آمریکای التین

پسماندهای کشور نزدیک به یک میلیون و  300هزار تن انواع پلمیر و
پالستیک در ســال گذشــته دریافت کردیم .کاغذ و سلولز ،سرب
خودروهای فرسوده ،انواع شیشه و ...از دیگر موادی است که از بازیافت
پسماندهای کشور به چرخه تولید بازمیگردد .البته یکی از نقاط ضعف
صنعت بازیافت در ایران مســئله آمار است 500 .هزار نفر در شغل
بازیافت فعالیت میکنند .این  500هزار نفر جدای از افرادیاند که به
اســتخدام پیمانکاران شــهرداری درآمدهاند و زبالهها را جمعآوری
میکنند .بین جمعآوری پسماندها و بازیافت آن تفاوت وجود دارد.
درواقع شهرداری فقط پسماندها را جمعآوری میکند اما تفکیک و
ذوب و بازیافت این پسماندها برعهده بخش خصوصی است .درواقع
بخش خصوصی اســت که صنعت بازیافت را میگرداند .شهرداری
پسماندها را جمع میکند و پسماندهای تر را تبدیل به کود میکند.
در کل دنیا همین روند در صنعت بازیافت در پیش گرفته میشود .به
همین دلیل قوانین صنعت بازیافت باید به دســت بخش خصوصی
سپرده شــود .در هیچجای دنیا شهرداریها نمیتوانند پسماندهای
نفتــی را بازیافت کنند .یک میلیون و  200هزار تن روغن خودرو در
سال دارید که باید بازیافت کنید؛ شهرداری کجای دنیا میتواند این
حجم از فرآوردههای نفتی را بازیافت کند؟»

5

بــرای بازیافت در سراســر جهــان به ویژه کشــورهای
توسعهیافته جهان قوانین خاصی نوشته شده است اما در
ایران وضعیت چطور است؟ غالمی نجفآبادی در اینباره
میگویــد« :باید تاکید کنم که قوانین مربوط به صنعت بازیافت در
کشورهای مختلف حمایتی اســت .در بسیاری از کشورهای جهان
صنعت بازیافت سودآوری ندارد و کسی مایل به فعالیت در این صنعت
نیست و تنها دلیل توسعه صنعت بازیافت مسائل زیستمحیطی است.
به همین دلیل در بسیاری از کشورها قوانینی برای تسهیل کار فعاالن
این صنعت در نظر گرفته شــده است .از جمله این قوانین معافیت
فعاالن این صنعت از مالیات است .در کشورهای توسعهیافتهای مثل
آلمان ،امریکا و ژاپن تنها به دلیل ضرورتهای زیستمحیطی نه سود
اقتصادی و کسب درآمد به صنعت بازیافت بها داده میشود .متاسفانه
در ایران قوانین حمایتی برای صنعت بازیافت تصویب نشده است و
مالیات مثل دیگر صنایع از این صنعت دریافت میشود .با توجه به این
شــرایط فعاالن بخش خصوصی به حضور در صنعت بازیافت تمایل
ندارند و در نهایت آســیبهای این بی انگیزگی به محیط زیست و
زندگی مردم وارد میشود .هرچند صنعت بازیافت در ایران در بعضی
رشتهها سودآور است اما ما از معافیتهای مالیاتی و قوانین حمایتی و
وامهای بیبهره بینیاز نیستیم .هزینههای کار در این صنعت بسیار
باالســت .فرض کنید بخواهید یک باتری را که حاوی ســرب است
بازیافت کنید .سرب ماده آالینده ای است که تفکیک و بازیافت آن به
دقت عمل و تجهیزات پیشرفته نیاز دارد .از نیروی کار در این فعالیت
تا محیط کار هزینهبر است .صنعت بازیافت از نظر حمایتی از دنیا عقب

است و باید فکری به حال آن کرد.
در ایران هم برخی رشتههای بازیافت سودآور نیست .شاید تفکیک
آهن سودآور باشد اما پسماندهای نفتی و روغنهای سوخته خودروها
سودآور نیســت .در نتیجه برای فعالیت در این رشتهها هیچ انگیزه
اقتصادی وجود ندارد و دولت باید برای کاهش آسیبهای واردشده به
محیط زیست فکری بکند .در حوزه فلزات و آهنآالت بازیافت سودآور
اســت اما همه پسماندها چنین خاصیتی ندارند .گاه بازیافت برخی
پسماندها انرژی بیشــتری از تولید محصول اولیه میبرد و بهصرفه
نیست .برای تفکیک و بازیافت برخی محصوالت برق بیشتری مصرف
میکنیم و جداسازیها شامل شستوشو میشود .در نتیجه هزینه
تولید افزایش پیدا میکند .از سوی دیگر بازیافت برخی پسماندها به
محیطهای خاص از نظر بهداشــتی برای کارگران نیاز دارد .در مورد
بازیافت مادهای مثل سرب باید از لباسهای محافظ استفاده کرد تا
کارگر به دلیل باال بودن سطح آالیندگی کار دچار بیماری نشود .تامین
منابــع الزم برای تهیه و فراهم کردن این تجهیزات به منابع عمومی
دولت نیاز دارد .از ســوی دیگر ما جزو کنوانســیونهای بینالمللی
هســتیم و تعهد داریم تا گاز گلخانهای کمتری تولید کنیم .این در
حالی اســت که در صنعت بازیافت برای مثال با ذوب قراضهها آهن
تولید میکنیم و اگر تجهیزات کافی نداشته باشیم بیش از کمک به
محیط زیست به آن ضربه زدهایم» .

6

نجفآبادی درباره وضعیت صنعــت بازیافت در ایران به
آیندهنگر میگوید« :در ایران نیروی متخصص و آگاه در
صنعت بازیافت داریم .این صنعت ،صنعت بهروز و در حال
پیشرفتی است که در آن برای کاهش آسیبها و افزایش بهرهوری از
بهروزترین ماشینآالت استفاده میکنیم .صنعت بازیافت در آلمان با
کمبود پسماند روبهرو شده است .حرکت این صنعت در آلمان آنقدر
سریع بوده است که در بازیافت پسماند با کمبود مواد اولیه مواجه شده
است .در ایران هم حرکتهای خوبی انجام شده است .ما در مواردی
پسماند کشورهای همجوار را خریداری و بازیافت میکنیم .باتریهای
فرسوده ،و پسماندهای ناشی از جنگ تحمیلی ایران و عراق از جمله
پسماندهای بازیافتشده در ایران است .انواع پلمیرها و پالستیکهای
مورد استفاده در محصوالت مختلف از جمله در و پنجرهها از جمله
نتایج پیشرفتهای صنعت بازیافت در ایران است .هیچ پسماندی از
ایران صادر نمیشــود و به طور معمول پسماندها در ایران و توسط

نجفآبادی
میگوید:
شهرکهای
بازیافت با اجماع
تمامتجهیزات
میتواند نقش
موثری در رونق
صنعتبازیافت،
کاهش آلودگیهای
زیستمحیطی
و کسب درآمد از
بازیافتپسماندها
ایفا کند .در
زمینهای پست و
درجه دوم و سوم
در مناطقی بین
تهران و قم امکان
احداث شهرکهای
بازیافت وجود دارد
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نگـاه
فعاالن صنعت بازیافت ،بازیافت میشــود .البته در
 10کشور برتر جهان در بازیافت پسماندهای
مواردی بحث صادرات پسماند به چین مطرح شده
شهری در سال 2015
است».
درصد بازیافت پسماند
کشورها براساس رتبه
نجفآبــادی در اینباره که برای ارتقای صنعت
شهری در سال 2015
بازیافت در ایران چه باید کرد میگوید« :برای ارتقای
 63درصد
اتریش
صنعت بازیافت بایــد قانون حمایت از این صنعت
 62درصد
آلمان
را بهروز کنیم .قوانین فعلی جاذبهای برای فعالیت
درصد
60
تایوان
صنعتگران در صنعت بازیافت ایجاد نمیکند .یکی
 59درصد
سنگاپور
از این قوانین حمایتی معافیتهای مالیاتی اســت.
دولت و مجلس شورای اسالمی باید تا جای ممکن
 58درصد
بلژیک
سرمایهگذاری و کار در این صنعت را سودآور کنند.
 49درصد
کره جنوبی
تا زمانی که بازیافت پسماند را سودآور و اقتصادی
39درصد
بریتانیا
نکنیم به جایــگاه واقعیمــان در صنعت بازیافت
36درصد
ایتالیا
نمیرسیم .نکته دوم در بهبود صنعت بازیافت ایجاد
شــهرکهای بازیافت است .شهرکهای بازیافت با
35درصد
فرانسه
اجماع تمام تجهیزات میتواند نقش موثری در رونق
34درصد
امریکا
صنعت بازیافت ،کاهش آلودگیهای زیستمحیطی
30درصد
استرالیا
و کســب درآمد از بازیافت پسماندها ایفا کند .در
27درصد
کانادا
زمینهای پست و درجه دوم و سوم در مناطقی بین
21درصد
ژاپن
تهران و قم امکان احداث شهرکهای بازیافت وجود
دارد .در این زمینهای لمیــزرع میتوان با انتقال
انرژی و دایر کردن تجهیزات تحولی در صنعت بازیافت ایجاد کرد .این
منطقه با توجه به قرار گرفتن در بین سه استان پرجمعیت کشور یعنی
زبالهصنعتی
تهران ،البرز و قم که تولید پسماند باالیی دارند ،از موقعیت مناسبی
زباله
پاریس با
برای احداث شهرکهای بازیافت برخوردار است و البته میتوان در این
تهران
صنعتی
شهرکها نیروی متخصص و دانشگاهی مورد نیاز برای کار در محیط
است.
متفاوت
زیست و صنعت بازیافت را تربیت کرد».

زبالهصنعتی
شمال تهران با
زبالهصنعتی
جنوب تهران فرق
دارد .پسماندها
نشاندهنده زندگی
فرهنگیوصنعتی
یک جامعه است
وتولیدپسماند
اجتنابناپذیر است

JJآلمان درخشان
بازیافت بیش از  63درصد از پسماندها
دفن زباله در کشورهای توسعهیافته هنوز مهمترین ابزار خالص
شدن از شر پسماندهای شهری است .بسیاری از کشورها برای کاهش
حجم پسماند به استفاده از زبالهسوزها روی میآورند یا مناطق خاصی
از سرزمین را برای دفن زباله در نظر میگیرند که وسعت این مناطق
روزبهروز بیشتر میشــود .مجله فوربز در گزارشی تجربه کشورهای
عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را در بین کشورهای مختلف
جهان درزمینه بازیافت پسماندهای شــهری مورد بررسی قرار داده
است .در گزارش فوربز آلمان بهعنوان یک نمونه درخشان در بازیافت

پسماندهای شهری بررسیشده است .نیل مککارتی ،روزنامهنگار در
این گزارش مینویسد« :در مرکز شهر فرانکفورت مردم بیچارهای را
میبینید که آشغالها را زیرورو میکنند .آنها در این زیرورو کردنها،
بطریهای پالستیکی و شیشــههایی را شکار میکنند که در زمان
بازیافت  7و  25ســنت قیمت دارند .عملیاتی کردن ابتکاراتی مثل
اینکه مردم فقیرتر در جامعه بطریها را به سطلهای آشغال بسپارند،
تا حد زیادی نرخ بازیافت را در سراسر کشور افزایش میدهد ».آمار
منتشرشده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد
که  65درصد از پسماندهای شهری آلمان در سال  2013بازیافت یا
کمپوست شده است .موسسه آمار اتحادیه اروپا گزارش داده است که
در سال  2012در آلمان  353میلیون تن آشغال تولیدشده است و
از این میزان 152.8 ،میلیون تن بازیافت میشود 34،میلیون تن برای
بازیابی انرژی به کار میرود 11 ،میلیون تن سوزانده میشود و 63.8
میلیون تن دفن میشود.
JJبدها و خوبهای بازیافت پسماندهای شهری در جهان
ارزش بازار بازیافت جهان رو به افزایش است
بر اســاس آمار جهانی  35درصد از پسماندهای شهری در امریکا
بازیافت میشود ،در کانادا  24درصد از پسماندهای شهری بازیافت یا
کمپوســت میشود و این رقم در ترکیه یک درصد تخمین زدهشده
است .یکی دیگر از کشورهای موفق در بازیافت پسماندهای شهری
اتریش اســت .بر اساس آمار جهانی اتریشــیها در سال 63 ،2015
درصد از پســماندهای شهری را بازیافت کردند .پس از آنها آلمانیها
با  62درصد قرار دارند .تایوان ســومین کشور موفق جهان در توسعه
طرحهای بازیافت پسماند است و رتبههای چهارم و پنجم در ردهبندی
آماری متعلق به کشورهای سنگاپور و بلژیک است .اما نکته نگرانکننده
این است که با وجود دغدغهمندی بخشی از مردم جهان در تفکیک و
بازیافت زباله ،در کشورهایی مثل کانادا و ژاپن آمار بازیافت پسماندهای
شهری کاهشیافته است و این کشورها در ردههای پایینتری در بین
 10کشور اول جهان در بازیافت زباله قرار گرفتهاند.
ســرعت نرخ بازیافت پسماندهای شــهری در بعضی کشورهای
جهان افزایشیافته اســت اما بسیاری از کشورها همچنان منابعی را
که میتوانند از بازیافت زبالههای شهری به دست آورند با فرستادن
پسماندها به محل دفن زباله از دست میدهند .باوجود این پیشبینی
میشود که بازار بازیافت در یک دهه آینده به رشد چشمگیری برسد.
ارزش بازار بازیافت در سراسر جهان در سال  35 ،2011میلیارد یورو
برآورد شــده است و پیشبینی میشــود که ارزش این بازار در سال
 ،2020به  35میلیارد یورو برسد.

2

میلیونتن
پسماند در سال 94
بازیافت شده است
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گیشه

مسیر دشوار هنر برای خصوصی شدن

چطور میتوانیم هنرمان را با استفاده از جریان اقتصادی بخش خصوصی تبدیل به صنعت کنیم؟
االن تقریبا همه به این نتیجه رسیدهایم که اگر بخش خصوصی وارد حوزههای مختلف نشود امکان ورشکستگی آن حوزهها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی وجود دارد.
سینمای ایران بعد از چند سال افول خیلی بد ،سال گذشته و امسال چرخش مالی خیلی خوبی داشت .بخشی از این چرخش مالی به دلیل حضور بخش خصوصی بود.
فیلمهایی که سرمایهگذاران خصوصی داشتند و سالنهایی که توسط بخش خصوصی به وجود آمده بودند بیشترین مخاطبان را میان مردم داشتند .با این حال هنوز پیوند
بخش خصوصی و سرمایهگذاران با اهالی هنر و فرهنگ چندان قوی نیست .بدون حضور سرمایهگذاران و تزریق پول و نگاه اقتصادی به هنر سینما ،نمیتوانیم آن را در
کشورمان تبدیل به صنعت کنیم ،و هنر سینمای ایران این پتانسیل را دارد که مهمترین صنعت سینما نهفقط در خاورمیانه ،که همپای مثال چین و کره باشد که در سالهای
اخیر سینمایشان رشد فوقالعادهای داشته است .در این پرونده قرار است موانع سر راه بخش خصوصی را در حوزه فرهنگ بررسی کنیم.

«سالم بمبئی» و«من سالوادور نیستم» دو فیلم پرفروش امسال هستند که به عنوان نمونه در بخش خصوصی تولید شدهاند و حتی توانستهاند خارج از مرزهای ایران بروند

گیشـه

امیدی هست؟ امیدی نیست؟

چرا علیرغم تمایل دوسویه اهالی فرهنگ و هنر ،و دولت ،همچنان در ایران حرکت هنر به سمت خصوصی شدن
خیلی کند است و بخش خصوصی این وسط رغبت کمتری دارد
صوفیا نصرالهی
خبرنگار

یکی از حوزههایی
که شدیدا نیازمند
خصوصیسازی
است و به نظر
میرسد در خیلی
موارد امکانش
فراهم است اما
حرکتشبه سمت
صنعتی شدن و
خصوصیسازی
خیلی کند است،
حوزه هنر و
فرهنگ است
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بیایید همین اول کار خوشبین باشیم .نیمه پر لیوان را ببینیم .حداقل
در سالهای اخیر اسم خصوصیسازی به گوش همه مردم خورده است .از
رانندههای تاکسی تا کارگردانان و بازیگران مشهور در حرفهایشان درباره
خصوصیسازی حرف میزنند .اخیرا فوتبالیستها هم به خیل کسانی که
درباره خصوصیســازی حرف میزنند ،پیوستهاند .به هرحال آنها هم چند
سالی است که منتظر هستند باشگاههایشان از نظارت وزارت ورزش خارج
شــود و به بخش خصوصی بپیوندد ،شاید ســر و سامانی بگیرند20-15 .
سال پیش اگر به یک طرفدار پرسپولیس یا استقالل میگفتید میخواهید
باشگاهش را بفروشید و ســهامداران مختلف داشته باشد احتمال داشت
خودش را آتش بزند! فکر میکرد قرار اســت باشــگاه محبوبش به دست
چهکســانی بیفتد چون قبال خیالش راحت بود که باشگاه دولتی است و
صاحب آن دولت است و نه شخص خاص .ولی حاال همه کم و بیش با مفهوم
خصوصیسازی آشناشدهاند و مهمتر اینکه به ضرورت آن در فضای اقتصادی
این ســالهای ایران پی بردهاند .حاال اگر ولمان کنند دوســت داریم کار و
زندگیمان را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم! این وسط در صنعتهای
مختلف اتفاقات خوبی افتاد .سرمایهگذاران بخش خصوصی به میدان آمدند
تا از رکود جلوگیری شــود .البته که مثل هرچیزی که در ابتدای راه است
گیر و گورهایی هم داشته .به هرحال زمان میبرد تا اقتصاد آزاد به صورت
شفاف به جریان بیفتد و این وسط حتما ناخالصیهایی مثل فرارهای مالیاتی
و غیره وجود خواهد داشت.
این مقدمه را گفتیم تا به اینجا برسیم که یکی از حوزههایی که شدیدا
نیازمند خصوصیسازی است و به نظر میرسد در خیلی موارد امکانش فراهم
است اما حرکتش به سمت صنعتی شدن و خصوصیسازی خیلی کند است،
حوزه هنر و فرهنگ اســت .چندی پیش پروندهای داشتیم درباره حضور
بخش خصوصی در سینما .اینکه چه اشتباهاتی از سمت بخش خصوصی
صورت میگیرد که فیلمهایی با سرمایه خصوصی یا برگشت مالی ندارند یا
از نظر هنری از اعتبار ساقط هستند .دلیل عمدهاش به این برمیگشت که
بخش خصوصی سرمایهگذار با ذات کاری که میخواست انجام بدهد غریبه
بود .یا دنبال تبلیغات مستقیم در فیلم بود یا کال راه را آنقدر اشتباه میرفت
که در فیلمی مشارکت میکرد که ضرر دنیا و آخرت بود .نه گیشهای داشت
و نه منتقدپسند بود .اینبار ولی میخواهیم از اهل فرهنگ و هنر بگوییم.
اینکه چرا نمیتوانند سرمایهگذار را به سمت خودشان بکشانند؛ چرا بیشتر
سرمایهگذاران (بهجز برخی بانکها) فقط در یک فیلم سرمایهگذاری کردهاند
و بعد عطای حضور در حوزه فرهنگ را به لقایش بخشیدهاند؟
راســتش دالیل گوناگون زیادی دارد که مهمترینشان متاسفانه نه به
اهالی هنر ربط پیدا میکند و نه به سرمایهگذاران .مشکل از نبو ِد قانون و
مجریانی است که هنوز با این ایده خو نگرفتهاند .فرض کنید برای فیلمی
میخواهید سرمایهگذار پیدا کنید .طبعا یک مرحله قبلتر فیلمنامهتان را
نوشتهاید و به شورای پروانه ساخت ارائه دادهاید .آنها از فیلمنامهتان ایراد
گرفتهاند و رفتهاید و آمدهاید و اصالحیهها را انجام دادید تا ســرانجام به
نسخهای رسیدهاید که توانسته پروانه ساخت بگیرد .کارت تهیهکنندگی
هم در جیبتان اســت .کارگردان قبراق و آماده هــم دارید و فقط نیاز به
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سرمایهگذار دارید که آن را هم پیدا میکنید .اولین مشکل در همان مراحل
فیلمبرداری سر و کلهاش پیدا میشود .حواشیای از فیلمتان در رسانهها
درج میشود .اینکه ممکن اســت فیلم توقیف شود .اینکه وزیر یا رئیس
سازمان سینمایی پشت صحنه فیلم رفته .ناگهان فیلمتان از طرف خود
اهالی رسانه و فرهنگ جناحبندی میشود و سعی میکنند به یک دسته و
گروه خاص شما را بچسبانند .خب برای تهیهکننده و فیلمسازی که عمرش
در سینمای ایران گذشته همه اینها طبیعی است .اما برای سرمایهگذاری
که تا به حال سر و کارش با فرمولهای اقتصاد و بازار بوده این هجمه طبعا
ترس و وحشتی ایجاد میکند که مبادا سرمایهاش به خطر بیفتد .فرض را
بر این میگیریم که این گردنه را هم بهسالمت رد کردید .نوبت اکران فیلم
میرسد ،یکدفعه شورای پروانه نمایش تصمیم میگیرد فیلمی را که پروانه
ســاخت داشته توقیف کند .یعنی کل سرمایه سرمایهگذار نابود میشود.
خوشبینانهترش این است که به شما اجازه اکران در جشنواره میدهند و
بعد هم اصالحیههایی به فیلم میزنند .احتماال به همان سکانسهایی که
دل سرمایهگذار خوش بوده با آنها مخاطب را به سینما بکشاند و احیانا سود
که هیچ ،اصل پولش را بتواند برگرداند .تازه چون االن در شــرایط ایدهآل
فکر میکنیم فرض بعدی این اســت که اصالحیه را انجام دادید و بعد از
کلی دوندگی پروانه نمایش هم گرفتید .کلی فیلم در صف اکران اســت و
این وسط معلوم نیست سکه شما شیر بیفتد یا خط که در فصل خوبی مثل
عید فطر یا نوروز اکران شوید یا به فصلهای کمرونق اکران مثل دوره قبل
از جشــنواره یا محرم و روزهای عزاداری بیفتید .رقبایتان در اکران ممکن
است فیلمهای مورد حمایت دولت باشند که طبعا بیشتر سالنهای سینما
در اختیارشان اســت .حاال گیرم شما بهزور توانستید در فصل خوبی هم
فیلمتان را اکران کنید؛ از آنجا که انگار هیچ هماهنگیای میان نهادهای
مختلف ما وجــود ندارد ،میزند و یکدفعه حوزه هنری تصمیم میگیرد
فیلم شــما را در سینماهایش نمایش ندهد .البته که سینماهای خودش
است و حق دارد ولی در سینمایی که درنهایت سر همهچیز به دولت وصل
است و تعداد سینماهای خصوصی و سینماداران بخش خصوصی به تعداد
انگشتان دو دست هم نیست باید قوانین ثابتی حتی برای سالنهای دولتی
وجود داشــته باشد .چطور ممکن است فیلمی که از وزارت ارشاد تاییدیه
گرفته از طرف سازمان دیگری توقیف شود؟ خب اینجا معلوم است نتیجه
چه میشود .سرمایهگذار میفهمد اوضاع سینمای ایران بلبشوتر از آن است
که ریســکش را قبول کند .همان یکبار بس است .این موضوع در مورد
شبکه نمایش خانگی ،حوزه موسیقی و حتی تئاتر و هنرهای خاصتر مثل
تجسمی هم صدق میکند .در حال حاضر چشمانداز خوب اقتصادی برای
سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ وجود ندارد .درنتیجه بخش خصوصی وارد
جریان نمیشــود .به تبع آن چرخه اقتصادی سینما نمیچرخد و تبدیل
به صنعت نمیشود و دور باطلمان همچنان ادامه دارد .یک مورد آخر هم
هست :اهالی سینما و هنر هم باید زبان اقتصاد را بیاموزند .یاد بگیرند که با
سرمایهگذار چطور باید برخورد کرد .تا چه حد نرمش و تا چه حد قاطعیت
نشان داد .اینیکی دیگر ربطی به دولت ندارد و ما حتی در همین رفتارهای
شخصی هم ارتباط فرهنگمان با اقتصاد کامال گسسته است! .

ملتها با ديدن يك فيلم ،موسيقي ،تئاتر ،تابلو و هنر تجسمي خوب ،حالشان بهتر ميشود .اگر اين راه
بسته شود ،مردم دچار خفقان و انباشت خواسته ميشوند .پس هنر براي هر جامعهاي اولویت دارد و اگر
هنرمندان يك كشور بتوانند مفاهيم را از طريق هنر صادر كنند ،قطعا موفقتر خواهند بود.

یسازی
ضگامبرداشتندرمسیرخصوص 
کپیرایتپیشفر 

گفتوگو با قاسم تقيزاده خامسي درباره حضور بخش خصوصي در حوزه فرهنگ و هنر
به عنوان اولین سؤال میخواهم بدانم اصوال میشود رابطهای میان
هنر و اقتصاد برقرار کرد؟ آیا تبدیل هنر به یک صنعت امری طبیعی و
شدنی است؟

به نظرم باید برای جواب این سؤال یک مقدمه بگویم .هنر زبان مشترك
انســانها براي گفتوگوست .آنچه انســانها بر روي سنگها و گاه بر روي
درختان مينويسند در واقع همان انتقال سخن است .به قول تولستوي« :هنر،
ســرايت دادن و اشاعه احساس اســت ».هنرمند از طريق هنر ديگران را به
احساسي كه خود تجربه كرده است ،مبتال ميكند .همه آنچه به عنوان هنر
ميراث ميشود ،ميراثي است كه غالب صاحبان قدرت و حكومت در آن نقش
نداشتهاند .چون تاريخنويسان تحتتاثير قدرت هستند و كمتر تاريخي بدون
تاثير حكومتها نگاشته شده است .حتي گذشتگان در آثار هنري دادخواهي
هم كردهاند .پس از جنگ جهاني دوم اكسپرسيونيســتها زبان انسانهاي
تحت ستم بودند تا حال مردم را بهتر كنند .بعد از پايان جنگ جهاني دوم،
امريكاييها به اتريش كه ويران شده بود ،مبلغي كمك كردند تا بتوانند چرخه
زندگي اقتصادي مردم را به گردش دربياورند اما اتريشيها اين مبلغ را صرف
بازسازي و ساخت سالنهاي اپرا ،تئاتر و كتابخانه كردند .امريكاييها اعتراض
كردند و پاسخ شنيدند اقتصاد ،بدون فرهنگ و هنر بازسازي نميشود.
ملتها با ديدن يك فيلم ،موســيقي ،تئاتر ،تابلو و هنر تجسمي خوب،
حالشان بهتر ميشــود .اگر اين راه بسته شود ،مردم دچار خفقان و انباشت
خواســته ميشوند .پس هنر براي هر جامعهاي اولویت دارد و اگر هنرمندان
يك كشور بتوانند مفاهيم را از طريق هنر صادر كنند ،قطعا موفقتر خواهند
بود .اين يك تجربه جهاني است و ما كه مدعي تمدن و هنر و فرهنگ هستيم
نبايد از اين موضوع غفلت كنيم!
پس تا اینجا به این نتیجه میرسیم که میان اقتصاد و هنر اصال پیوند
ناگسستنی وجود دارد .حاال میرسیم به سؤالی که موضوع بحث ماست.
اینکه آیا هنر در ایران صنعتی شده است؟ بخش خصوصی تا چه حد این
وسط تاثیرگذار بوده یا میتواند تاثیرگذار باشد؟

هنر در جهان ،صنعت شده است اما در کشور ما هرچند دائم درباره صنعتی
شــدنش حرف میزنیم ولی واقعیت این است که هنر در ایران هنوز صنعت
نشــده .در بقیه نقاط دنیا که به هنر به چشم صنعت نگاه میکنند ،بخش
خصوصي مياندار اســت .در حال حاضر حــدود  800ميليارد دالر صادرات
محصوالت فرهنگي و هنري در جهان صورت ميگيرد و سهم ما اين وسط
حدود  100ميليون دالر است؛ يعني هيچ!
درواقع میشود گفت ما تقریبا صادرات فرهنگی و هنری نداریم.

واقعیتش نه .یک حراج کریستی است فقط که در آن چند تابلو به فروش
یرود.
م 
خب چرا ایــن اتفاق صــادرات فرهنگی و خصوصی شــدن و
سرمایهگذاری بخش خصوصی در جهت صنعتی شدن در ایران نمیافتد؟

دليل اصلي آن وضعيت هنر در داخل كشور است .ما بايد مشخص كنيم
موسيقي ،سينما ،هنرهای تجسمي و ساير موارد در مقوله هنر را ميخواهيم
داشته باشيم يا نه! تهيهكنندهاي كه نميداند فيلمش حتي بعد از مجوز وزارت
ارشاد قابل اكران است يا نه چطور به صادرات فكر كند؟

سالهاست که درباره خصوصیسازی در کشور حرف میزنیم .از فوتبال گرفته تا سینما و هنر.
خصوصیسازی باشگاههای پرسپولیس و استقالل که به جایی نرسید ولی در مورد مقوله هنر بهخصوص
سینما هنوز امیدهایی هست که بشود از سرمایه بخش خصوصی استفاده کرد و از دولت فاصله گرفت.
بهخصوص که در سالهای اخیر بودجه دولتی مثال برای ساخت فیلمها که از سوی بنیاد فارابی تامین
میشد با کسری زیاد مواجه شده و دولت اصال دیگر توان حمایت از چرخه بزرگ فیلمسازی در ایران را که
روزبهروز هم گستردهتر میشود ندارد .از همین رو سراغ قاسم تقیزاده خامسی رفتیم که مشاور برندسازی
اتاق بازرگانی است و مهمتر از آن یکی از اولین کسانی که بخش خصوصی را به میدان آورد و موسس
فروشگاههای زنجیرهای شهروند بود .خامسی درباره اینکه چرا سرمایهگذاران جرئت نمیکنند پولشان را در
حوزه فرهنگ و هنر خرج کنند و اهمیت صنعتی کردن هنر در ایران توضیح داده است:

ايران مزيتهاي فرهنگي بسياري دارد .شاهنامه ،مثنوی ،هزار و يك شب
و تنوع اقليمي همراه با عالقه عمومي از جوان تا پير نسبت به حافظ ،موالنا،
سعدي و ...در جهان بینظیر است .در صورتي كه مثال عالقه انگليسيها نسبت
به شكسپير چنين نيست .عالوه بر اين گاه سبكهاي هنري در ايران بالمنازع
است ،مثل نقاشي قهوهخانهاي ،نقالي و ...لذا ابتدا بايد نگاه يكساني در مديران
و مســئوالن فرهنگي و هنری نسبت به اين مقوله پيدا شود و ظرفيتهاي
خالــي را كه در داخل وجود دارد با حمايت پر كنند .به صورت طبيعي پس
از آن جريان فرهنگي و هنري به صادرات خواهد رسيد .الزم نيست در اولين
گامها به صادرات جهاني فكر كنيم .همين كشورهاي همجوار فارسيزبان و
حتي آذريزبان به هنر ايراني عالقهمند هستند و اين جمعيت كمي نيست
و درواقــع ما يك جهان كوچكتر ولی ايراني در اطراف خود داريم كه از آن
غافليم .حداقل افرادي كه به عنوان رايزن فرهنگي به کشــورهای اطرافمان
اعزام ميشــوند بايد ديپلماسي هنر را بشناسند و براي گسترش هنر ايراني
برنامه داشته باشند و درواقع گزارش كار بدهند .اين كار در كشور ما به صورت
هدفمند رايج نيست!
مسیر رفتن به سمت خصوصیسازی هنر و به تبع آن صنعتی شدن
چطور بوده است؟یعنی اساسا پیشرفتی در این زمینه داشتهایم؟

۱۳۰
ميليارد تومان
فروش در شبکه
نمایشخانگی
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گیشـه

۸۰۰
ميليارد دالر
صادرات
محصوالت
فرهنگي و هنري
در جهان
سهم ایران ۱۰۰
میلیون دالر

وزارت ارشاد در
مقام حمايت از
بخشخصوصي
بايد داشتههاي
خود را با تشكيل
شركتهايتوسعه
هنر به عرصه
بياورد و بخش
خصوصي اگر به
اين نقطه برسد كه
ميتواند در قالب
شركتهاي بورس
به سرمايه و سود
خود برسد ،افق
گستردهاي در اين
عرصه وجود دارد؛
بايد ساز و كار آن
آماده شود

در هنر سينما در داخل و خارج نسبتا در اين دولت وضع مناسبتري پيدا
كردهايم ،ميل مردم به ديدن فيلم در ســالنها بيشتر شده است و در سطح
جهاني بيشتر از  200جايزه نصيب فيلمسازان ايراني شده اما گره كار هنوز
باز نشــده .سال  2014در جهان حدود  7ميليارد بليت سينما فروخته شده
است كه اين رقم در ايران در همان سال  54ميليون است؛ يعني عددي بسيار
ناچيز .و در شبكه خانگي  130ميليارد تومان فروش داشته كه ممكن است در
ابتدا عدد خوبي به نظر برسد اما دقت كنيد كه در مقابل ،شبكه قاچاق  5برابر
آن فروخته است .اين مسئله كپي رايت و مسئله تعرض به دارايي خصوصي
در بخش هنر و فرهنگ از اموري اســت كه بايد مجلــس و دولت براي آن
برنامهريزي و قانون عملياتي داشته باشند به طوري كه منافع بخش خصوصي
و حكومت هردو ديده شود.
چاره کار باالخره چیست که سرمایه بخش خصوصی را به سمت هنر
جذب کنیم؟

در كشــور افراد زيــادي وجود دارند كه عالقهمند به هنر هســتند ولي
ميترسند به صورت انفرادي وارد اين كار شوند .بايد شركتهاي هنري بزرگ
در بورس تشــكيل شود ،يقين دارم كه مردم در آن مشاركت ميكنند .اصال
توسعه هنر در غالب شــركتهاي بزرگ ميتواند در قالب اقتصاد مقاومتي
تعريف شــود .االن هنر در ايران توجيه اقتصادي دارد حتي اگر به صادرات
نينجامد .شما سالنهاي سينما را ببينيد ،فيلمسازان سالن براي اكران ندارند
و در صف ايستادهاند .تابلوهايي در سالهاي گذشته خريداري شده كه االن
با چند برابر به فروش ميرســد .مهمتر از همه اينكه محصول هنري هر روز
گرانتر ميشــود و اســتهالك ندارد در صورتي كه غالب مقوالت اقتصادي
اينطور نيســت! این چیزی اســت که همــه از آن غافلاند .همه چیزهای
اقتصادی دیگر استهالک دارند ولی از عمر اثر هنری هرچقدر میگذرد آنتیک
میشود .براي حضور هنر ايران در بازارهاي بينالمللي استفاده از ظرفيتهاي
نهادهاي موجود مثل يونسكو ،كنفرانس اسالمي و آرسيكا الزامي است .چطور
ما براي كرســيهاي ورزشي جهان رقابت ميكنيم؟براي كسب كرسيهاي
فرهنگي هم در اين نهادها بايد جدي باشيم .هرساله رويدادهاي بزرگ هنري
فراواني در دنيا برگزار ميشود كه ما در آنها غايب هستيم!
دولت این وسط باید چه نقشــی بازی کند تا خصوصیسازی هنر
راحتتر انجام شود؟

دولت بايد پاي خود را از عرصه هنر كنار بكشــد تا بخش خصوصي وارد
شود ،فرقي با ديگر حوزههاي اقتصادي ندارد .البته خوشبختانه در اين دولت
فضاهاي خوبي ايجاد شده است .تعداد سالنهاي فيلم و محصوالت فرهنگي
افزايش جدي داشتهاند .االن تابلوهاي ايران در حراج كريستي بسيار فراتر از
انتظار به فروش ميرسد .مردم از سينما خوب استقبال میکنند .اما اينها كافي
نيست .اينكه ما با كشورها دهها موافقتنامه فرهنگي مبادله كنيم ولي نتوانيم
يك فيلم با روشي منطقي و درآمدزا در كشورهاي دیگر به نمايش بگذاريم
كه حتي با ما همزبان هستند ،در حال حاضر وجود ندارد و طبعا سرمايهگذار
بخش خصوصي را تشويق به كار بيشتر نميكند .وزارت ارشاد در مقام حمايت
از بخش خصوصي بايد داشتههاي خود را با تشكيل شركتهاي توسعه هنر
به عرصه بياورد و بخش خصوصي اگر به اين نقطه برسد كه ميتواند در قالب
شركتهاي بورس به سرمايه و سود خود برسد ،افق گستردهاي در اين عرصه
وجود دارد؛ بايد ساز و كار آن آماده شود.
درباره مســئلهای که به شرکتهای هنری اشــاره کردید اصال
میخواستم این سؤال را بپرســم که آیا حتما باید شرکتهای هنری
خصوصی به میدان بیایند و برای مشارکت در اثر هنری سرمایهگذاری
کنند یا هر کارخانه و صنعتی میتواند وارد هنر شود و به خصوصیسازی
آن کمک کند؟
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اگر بخواهید روش برای آن تعریف کنید به نظرم این موضوعی است که
حتما به وزارت ارشاد ربط پیدا میکند .درنتیجه قطعا وزارت ارشاد باید در آن
حضور داشته باشد اما نه به عنوان اکثریت آرا.
مثال نمایندهای در آن شرکتها داشته باشد؟

خیر .باید شرکتی تبدیل شــود که  30درصدش مربوط به وزارت ارشاد
و  70درصد متعلق به بخش خصوصی باشــد .در بخشهای خصوصی هم
جاهایی که تامین سرمایه میکنند زیادند .نمیتوانیم تعریف کنیم که فقط این
صنعتها میتوانند مشارکت کنند .در دوره وزیر قبل کاری شبیه این صورت
گرفت که فکر میکنم در این دوره هم ادامه پیدا کند و آن تشکیل شرکت
بزرگی است که االن مراحلش در حال انجام است و سهام عمدهاش را بخش
خصوصی دارد که غالبا بانکها هستند و سهام اقلیتش هم در اختیار وزارت
ارشاد است که اگر آن شرکت شکل بگیرد شروع بسیار خوبی است برای اینکه
بقیه هم بروند این کار را انجام بدهند.

االن با توجه به حرفهای شما متوجه شدم در حقیقت این ترس در
بخش خصوصی وجود دارد که سرمایهاش از بین برود ،چون هیچ تضمین
امنیتی برای یک اثر هنری وجود ندارد.

بله ،در همه مقولهها اینطور اســت .فکر کنید میخواهید کتاب منتشر
کنید یکدفعه مجوز چاپ نمیدهند .یا مجوز انتشــار میگیرید اما باز هم
اجازه چاپ نمیدهند .در مقوله فیلم هم که زیاد میبینیم فیلم پروانه نمایش
هم دارد ولی اکران نمیشــود .این است که باید در زمینهای که سرمایهگذار
احســاس امنیت میکند این کار صورت بگیرد و بهترین راهش هم تشکیل
شرکتهای بورسی است و بورس هم اعالم آمادگی کرده که این کار را انجام
بدهد .مقوله جدیدی برای بورس هم به شمار میرود و کار خیلی خوبی است.
فکر کنید سریالهای محبوب که درآمد خیلی خوبی داشتند اگر در بسترهای
قانونی مثل بورس کارهای مالیشان انجام میشد بعدا دیگر حرف و حدیثی
هم پیش نمیآمد .چون همهچیز شفاف و روشن بود.

در حقیقت یکی از مشــکالت ما انگار این اســت که گاهی بخش
خصوصی برای مزایایی مثل فرار از مالیات به سرمایهگذاری در اثر هنری
رو میآورد.

البته این فقط مربوط به کشور ما نیست .در دنیا رسم است .کشور ما هنوز
به این قسمتها هم نرســیده که بخش خصوصی برای فرار از مالیات مثال
بیاید فیلم بسازد .ممکن است بهندرت مورد اینطوری هم داشته باشیم ولی
فرهنگ سرمایهگذاری در هنر حتی هنوز به اینجا هم نرسیده .اگر میبود هم
اتفاقا چیز بدی نبود که بهجای دادن مالیات فیلم بسازد .اتفاقا کار خوبی است.
فرض کنید در امریکا آقای بیل گیتس یکدفعه همه ثروتش را به یک بنیاد
میبخشد .او هم خیلی کار خیریه نمیخواهد انجام بدهد .بخش عمدهاش به
خاطر همین مسئله مالیات است .حتی هنرپیشگانی که خیلی پولدار میشوند
این کار را میکنند و بد هم نیست .مشکل این است که در کشور ما این مسائل
شفاف نیست و این عدم شفافیت است که اذیت میکند .وگرنه اگر در پروسه
شفاف این اتفاق بیفتد ،هم به هنر کمک میشود هم به خیریهها.

چطور میشود بین دولت و بخش خصوصی این هماهنگی را به وجود
آورد که دولت به سرمایهگذار این اطمینان را بدهد که میتواند سرمایهاش
را وارد هنر کند و محصولش اجازه پخش داشته باشد؟

فقط از طریق قانون؛ قوانين جدیدی که باید نوشته شوند .ما باید مسئله
کپیرایت را در کشورمان حل کنیم .این واقعا فاجعه است .در عقبماندهترین
کشورها مسئله کپیرایت حل شده و کشور ما هنوز درگیر این مسئله است.
واقعا نمیدانم چرا حل نمیشــود .وقتی شما این امنیت را ندارید که قبل از
اکران سیدی فیلمتان بیرون میآید یا نه ،خب نباید هم انتظار سرمایهگذاری
داشته باشید .ما به قوانین محکم و مجری استوارتر نیاز داریم.

کشتیآرای :به جز اعتماد که پله اول است که میتواند سرمایهگذار را به تهیهکننده وصل کند،
عوامل زیادی وجود دارند .انگیزههای پنهانی که سرمایهگذار باید داشته باشد تا وارد این کار شود.
در وهله اول باید بگویم که سرمایه خیلی ترسوست .به این سادگی جذب سینما نمیشود.

جلب اعتماد بخشخصوصی با این اوضاع کار سختی است
گفتوگو با جواد نوروزبيگي ،تهيهكننده سينما و اميد كشتيآراي
سرمايهگذار بخش خصوصي كه در آخرين فيلم نوروزبيگي« ،سالم بمبئي» سرمايهگذاري كرده است
بگذارید به عنوان اولین ســؤال بپرســم که اصال چطور شد برای
فیلمهایتان تصمیم گرفتید از بخش خصوصی کمک بگیرید؟
نوروزبیگی :سینما تا یک مقطعی دست دولت بود و واقعا

مقاومت داشت که بخش خصوصی را به سینما راه بدهد.
بخش خصوصی درواقع خود تهیهکنندهها بودند .تا زمانی
که وضع اقتصادی مملکت خوب بود بنیاد سینمایی فارابی
با دادن وام یا مشــارکت با بودجههای خیلی خوب در ساخت فیلمها کمک
میکرد .حوزه هنری و شــهرداری هم در کنارش جزو نهادهایی بودند که به
ساخته شدن تولیدات سینمایی کمک میکردند .حتی سازمان صدا و سیما
هم در سال تعدادی فیلم سینمایی داشت .نسبت به زیرساختها و سالنهای
ســینمایی که وجود داشت تولیدات ما به اندازه بود .شرایط زمانی هم بود و
فیلمها خیلی به سمت گیشــه نمیرفتند که بخش خصوصی هم بخواهد
درگیرش شــود .غالب فیلمها درباره آسیبهای اجتماعی بود .فیلم کمدی
نداشــتیم .از یک جایی خوردیم به شرایطی که سینما دیگر کمتر در کشور
حمایت میشــد .سینما مجبور شد که بیاید و کنار صنایع قرار بگیرد .مثل
اسپانسرهایی که از صنایع جذب میکرد .البته سرمایهگذاران خیلی با احتیاط
وارد شدند .صد درص ِد یک فیلم را حاضر نبودند مشارکت کنند ولی مخاطب
 30-20درصدی داشتند .کنارش تبلیغاتشان هم صورت میگرفت .در یک
بخشهایی سود بردند و گاهی هم نه ولی در عوض از امتیازات دیگری مثل
چیزهایی که مربوط به مالیات میشد یا شهرت و بقیه چیزها استفاده کردند.
ورودشــان داخل سینما گستردهتر شد و ما هم کمکم از فارابی و بقیه جاها
فاصله میگرفتیم و منفک میشدیم .از اواسط دهه  80دیگر بخش خصوصی
خودش را در سینما خیلی پررنگ نشان داد .اتحادیه تهیهکنندگان و صنوف
دیگر راه را باز کردند تا بقیه بیایند و عضو بشوند .به همین ترتیب اصال تعداد
تهیهکنندگان زیاد شد .کمکم ما هم شروع کردیم به کار کردن با سرمایهگذارها.
بهنظرم برای سینما اتفاق خوبی بود .سینما از یک جایی مجبور شد روی پای
خودش بایستد .مثال اینکه صد درصد یا نود درصد وابسته به دولت باشد از بین
رفت .االن هم به نظرم وابستگی سینما به مجموعه نهادهایی که ما به کلی
عنوان دولت به آنها میدهیم کمتر از پنجاه درصد اســت که برای فیلمها و
ژانرهای خیلی خاص که بخش خصوصی سرمایهگذاری نمیکند آن بودجه
دولتی به کار میرود .من هم کنار خیلی از سرمایهگذاران خصوصی و حتی
بانکهای خصوصی قرار گرفتم .درآمد هم بد نبوده .حاال این درآمد ،هم شامل
برگشت سرمایه و ســود و هم ماجرای تهاتری بودن میشد .مثال بخشی از
بودجه تبلیغات محصول یا برند در فیلم شکل میگیرد.
میخواهم ببینم شما چطور برای سرمایهگذار خصوصی جلب اعتماد
میکنید که مثال آقای کشتیآرای االن بیاید و در فیلم «سالم بمبئی»
سرمایهگذاریکند؟
نوروزبیگی :این سؤالی که میکنید سؤال خیلی سختی

است چون واقعا تهیهکننده تا یک حدی میتواند جلب
اعتماد کند .وقتی سرمایهگذار ورود میکند عناصر دیگری
هم هســتند که باید در جلب اعتماد سرمایهگذار موثر
باشند .حرفه و اعتبار من خب اولین قدم برای جلب اعتماد است .طبیعتا در

جواد نوروزبیگی تهیهکننده باسابقه سینماست که اکثر فیلمهایش را در سالهای اخیر با حمایت بخش
خصوصی و بهخصوص بانکها تولید کرده است .در آخرین فیلمش «سالم بمبئی» که این روزها بر پرده
سینماهاست و فروش افتتاحیهاش هم فوقالعاده بوده ،توانسته اولین سرمایهگذاری مشترک ایران و هند را
در یک پروژه سینمایی رقم بزند .او برای کلید زدن پروژهاش اینبار سراغ سرمایهگذاری از بخش خصوصی
رفته که تا به حال در فیلمهای سینمایی مشارکت نداشته است .امید کشتیآرای زمینه اصلی کارش تجاری
است .از خانوادهای که رئیس صنف طال و جواهر هستند .با ایندو نفر درباره وضعیت سرمایهگذاری بخش
خصوصی در سینمای ایران گفتوگو کردیم.

گوگل جستوجو میکنند و از دو نفر سؤال میکنند که نوروزبیگی کیست و
در سینما چه کرده .اینجا اولین همکاریها شکل میگیرد اما در ادامه شاید
متوجه جریان پیرامونی من بشوند که شامل پخش و تولید و اینها میشود و
از یک جایی شــاید مناسبات فکریای که دارند با واقعیت سینما همخوانی
نداشته باشد و اینها اعتماد را کمرنگتر میکند.
آقای کشتیآرای ،آیا شما دفتر فرهنگی ،هنری دارید؟

کشتیآرای:فعال نــه اما قصد تاسیسش را داریم« .سالم
بمبئــی» اولین فیلم بلندی اســت که در ســاخت آن
مشارکت کردیم اما قبلتر یکی ،دو فیلم کوتاه کار کرده
بودیم.

 االن خیلی جالبتر شد .چون شما روی فیلم کوتاه سرمایهگذاری
کردید که نه تماشاگر زیادی دارد و نه بازخورد ،چه مالی و چه اجتماعی.
انگیزه شما از سرمایهگذاری به عنوان بخش خصوصی در فیلم کوتاه چه
بود و چه بازخوردی گرفتید؟
کشتیآرای:من میخواهم درباره آن سؤالتان که گفتید

چطور جلب اعتماد میشود بگویم که فکر میکنم بهجز
بخش تهیهکننده قطعا یک سری جذابیتهای دیگر برای
ما داشته که این همکاری صورت بگیرد و قطعا فقط به
منافع اقتصادیاش فکر نکردیم .چون وقتی پروژه تعریف شد به هیچعنوان
توجیه اقتصادی نداشت .دو سال پیش سینمای ما این اوج فروش را تجربه
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نکــرده بود .بهجز اعتماد که پله اول اســت که میتواند ســرمایهگذار را به
تهیهکننده وصل کنــد ،عوامل زیادی وجود دارنــد .انگیزههای پنهانی که
سرمایهگذار باید داشته باشد تا وارد این کار شود .در وهله اول باید بگویم که
ســرمایه خیلی ترسوست .به این سادگی جذب ســینما نمیشود .مگر در
سالهای اخیر که جوری تبلیغ شده که اثر فیلم و رسانه را برای دیده شدن
خیلی بیشتر میبینیم .فضاهای مجازی تا یکی ،دو سال پیش آنقدر قدرت
نداشت و االن قدرت پیدا کرده است .اینها هم جزو عواملی است که به سینما
خیلی رونق دادهاند و بخش مهمتر اینکه ما االن در کشــورمان به سینما به
عنوان یک محصول فرهنگی نگاه میکنیم نه صنعتی .اگر سینما صنعت شود
ورود ســرمایه بسیار زیادی را در آینده خواهیم داشت .اینها زنجیروار به هم
وصل هستند .االن در کشور دچار کمبود سالن سینما هستیم .اگر این مسئله
برطرف شــود طبعا تولیدات بیشتر خواهد شد و امکان پخششان هم فراهم
میشــود .در مورد فیلمهای کوتاه صددرصــد انگیزههایمان فرهنگی بود و
منفعت اقتصادی در آن دیده نمیشود.

حاال در مورد اولین فیلم بلند سینماییتان به نظرم افقها باید کمی
فرق بکند دیگر .یعنی اینجا پای مسائل اقتصادی هم وسط است .اینجا
چه عواملی برایتان جذابیت دارد و مهم است که سرمایهتان را وارد کار
میکنید؟
کشتیآرای :فکر میکنم یکی از مهمترین دالیل همکاری

ما این بود که مدتها بود برای شــروع دنبال یک پروژه
میگشــتیم ولی پروژهای که درخور باشد و تهیهکننده
معتبری هم پشت کار باشد که شروع خوب و قوی داشته
باشیم .پروژهای که با کارهای دیگر متفاوت باشد .یک پروژه بینالمللی باشد
مثل «سالم بمبئی» که کار مشترک بین دو کشور باشد و صرفا کاری برای
داخل ایران نباشد .عوامل زیادی در ساختش دخیل باشند که ما هم بتوانیم از
قدرتها و ارتباطاتمان اســتفاده کنیم .صِ رف این نباشــد که در یک کاری
سرمایهگذاری کرده باشیم و بعد هم رفته باشیم؛ اگر رابطهای هست یا کمک
دیگری میتوانســتیم تا انتهای اکران انجام بدهیم ،کنارشان حضور داشته
باشیم.

آقای نوروزبیگی ،شما تهیهکننده فیلم هستید .سابق بر این تا یک
جایی حداقل مسئولیت فیلم با شما بود .فعال که هیچ ضمانتی نمیتوانید
به سرمایهگذار در هیچ موردی بدهید .ممکن است پروانه ساخت بگیرید،
فیلم هم به ســامت ساخته شود ولی مثال یکی از عواملتان به خارج از
کشــور سفر کند و فیلم توقیف شود .در چنین شرایطی وقتی پای میز
مذاکره مینشینید چهچیزی به سرمایهگذار میگویید که بتوانید اقناعش
کنید؟
نوروزبیگی :من با هرکسی تا به حال پای میز نشستهام

واقعا شرایط بازگشت سرمایه به سینما را برایش تشریح
کردهام .اینکه قوانین اکــران ،رایتها ،پخشبینالمللی
چطور اســت و حتی اینکه شورای پروانه ساخت و پروانه
نمایش و پروانه مالکیت چیست .وظیفهام است که همه اینها را تشریح کنم .این
را روشن کنم که اگر فیلمی  10میلیارد تومان میفروشد به این معنی نیست
که  10میلیارد تومان به جیب سرمایهگذار و تهیهکننده میرود 35 .درصد تا
 40درصدش ممکن است دست ما را بگیرد .از آن طرف خدمات جانبیای را
هم که یک فیلم میتواند به سرمایهگذار ارائه بدهد تشریح میکنم .سرمایهگذار
فکر میکند ،حاال من به صورت مشخص میتوانم از بانک پاسارگاد نام ببرم ،که
خب ابتدای کار من دارای درآمد هستم .بعد هم که دارم از بودجه تبلیغاتی کارم
صرف میکنم .اینکه من بتوانم افق دید سرمایهگذار را در همان ابتدای کار باز
کنم خیلی مهم است .مثال بازی مار و پله را برایشان میزنم .یعنی ممکن است
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ما تا یک مرحلهای باال برویم بعد نیش بخوریم و برگردیم از اول بازی تا اینکه
به هدفمان برسیم .به هر حال امنیت سرمایهگذاری را نمیشود تضمین داد
بهخصوص اگر در مورد کارهایی باشد که برای اولینبار در کشور انجام میشود.
مثل اولین پروژه بینالمللی .کامال ریسک دارد .این را باید همان ابتدا روشن کرد
چون سرمایهگذار اگر در همه مراحل حمایتت نکند نمیتوانی کار را با خیال
راحت و اطمینان جلو ببری .مثال یک سرمایهگذاری در پروژه فرهنگی سرمایه
گذاشته ولی االن خودش در زندان است اما مسیر کار فرهنگیای که انجام داده
بود دارد طی میشود .خب من حس میکنم آن سرمایهگذار کارش را در آن
پروژه فرهنگی درست انجام داده که کار ادامه پیدا کرده است .آقای کشتیآرای
این ویژگی را داشت .یعنی ما مناسبات قراردادی نداشتیم .ضمن اینکه من هم
به تمام امضاهایی که کردم وفادار بودم .اما حمایت سرمایهگذار از تهیهکننده و
اینکــه کنارش قرار بگیرد حاصلش کیفیت خوب محصول میشــود .یعنی
سرمایهگذار به عنوان بیزنس محض نباید به کار نگاه کند .بهخصوص که اولین
خبر که منتشر شود سرمایهگذاری برای فالن فیلم پیدا شده حواشی شروع
میشود .یک عده از اهالی خود سینما و رسانهها سراغ سرمایهگذار میروند که
مراقب باش ،با تیمی کار میکنی که خوشنام نیستند .یک عده دیگر میگویند
اصال چرا پولت را وارد سینما کردی؟ میرفتی سراغ فالن کار .یعنی سرمایهگذار
دائم با این حرف و حدیثها مواجه میشود؛ آرامشی تا انتهای کار برقرار نیست.
و خب درنتیجه همه میگویند همین یکی بس است .شما اگر آماری نگاه کنید
بیشتر ســرمایهگذاران بخش خصوصی بعد از یک پروژه سینمایی دیگر کار
سینما انجام ندادهاند .دلیلش همین فضاسازیها بوده است.

 اگر بخواهیم وارد بحث صنعتی شــدن سینمای ایران بشویم االن
در شرایط حاضر پیشنهادی که سینما و فرهنگ میتواند به سرمایهگذار
بخش خصوصی بدهد چیست؟ اصال پیشنهادی برایش دارد؟
نوروزبیگی :االن پیشنهاد سینما برای سرمایهگذاری که

صنعتــی را دارد فقط ماجرای تبلیغات اســت .ما هنوز
نمیتوانیم به ســینمایمان بگوییــم صنعت چون اصال
زیرساختش را نداریم .کشوری با نزدیک به  80میلیون نفر
جمعیت فقط حدود  300ســالن سینما دارد .حاال چند تا فیلم دارد ساخته
میشود؟ بالغ بر  150-140فیلم .خب برای همه این فیلمها پول خرج شده.
فرق نمیکند چقدر .همهشان هزینه داشتهاند ولی همهشان شرایط اکران پیدا
نمیکنند .حاال من فیلمهایم را به اعتباری اکران میکنم .یکی این قدرت را
ی موارد را
ندارد .خب سرنوشــت فیلم و سرمایهاش چه میشــود؟ من خیل 
میدانم که سرمایهگذار کنار تهیهکنندهای ایستاده که خیلی قوی نبوده و البته
محصول نهایی هم چندان باکیفیت از کار درنیامده و  500-400میلیون تومان
هزینه فیلم رفته داخل کمد و هیچوقت هم اکران نشده است .به هر حال هر
تولیدی یک عرضهای دارد .همه این فیلمها تولید که میشوند محلی برای
نمایش و اکران ندارند .عرضه و تقاضا فعال اصال در سینمای ایران معنا ندارد.
ما استانی داریم که سالن سینما ندارد .در شعارهای مسئوالن همیشه سینما
در رأس بوده اســت .ســینما اهمیت زیادی دارد ولی جایش در بودجههای
دولتی و صنایع هیچوقت در اولویت نبوده است .خیلی از صنایع هستند که
حداقل میتوانند کنار سینما قرار بگیرند ولی خودشان را کنار کشیدهاند .چون
از نظر من متاســفانه هنوز ســینما مشــروعیت کامل پیدا نکرده اســت.
تهیهکنندگان میخواهند تالش کنند سینما را همانطور که در دنیا مرسوم
اســت به شکل صنعت ببینند ولی آنقدر کنارش مسئله دارد که نمیشود.
کمکم دارم به این نتیجه میرسم که باید معکوس عمل کنم و بگویم همان
بهتر است که دولت ما را حمایت کند .چرا برویم سراغ کسانی که اطمینان به
بازگشت سرمایهشان نداریم؟ چرا اطمینان نداریم؟ چون از وضعیت اکرانمان
مطمئن نیستیم.

مناگــر

چرا دولت هند به پولهای نقد مردم حمله کرد

سهای مجروح
اسکنا 
هند صاحب سریعترین رشــد اقتصادی در دنیاست ،اما همچنان در بوروکراسی و
فساد مالی و سنتهای قدیمی دست و پا میزند .دولت هند حاال با استدالل «مبارزه
با فساد مالی» ،پول نقد مورد استفاده مردم را از دست آنها خارج کرده و انتظار دارد
این جامعه ســنتی فورا خود را با زندگی عاری از پول نقد تطبیق دهد .این حرکت
شوکدرمانی است یا بیفکری؟

مناگـــر
گزارش اختصاصی خبرنگار آیندهنگر از هند

کودتای پولی مودی

چرا هند یکشبه درشتترین اسکناسهایش را از رده خارج کرد
فرزانه سالمی
خبرنگارآیندهنگردربمبئی

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید
تا از حمله ناگهانی
دولت هند به پولهای
نقد مردم و پولهای
افراد فراری از مالیات
سر دربیاورید و
ببینید واکنش مردم و
اقتصاددانها به حذف
پولهای درشت هند
چه بوده است.

114

غروب هشــتم نوامبر امســال ،در حالی که اکثر مردم دنیا اخبار
شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا را دنبال میکردند هند
تکان عجیبی خورد .نارندرا مودی نخستوزیر این کشور که از طریق
تلویزیون مردم را خطاب قرار داده بود ،ناگهان اعالم کرد دو اسکناس
درشت رایج در هند  -یعنی پانصد روپیهای (تقریبا برابر با  ۷.۵دالر) و
هزار روپیهای (تقریبا برابر با  ۱۵دالر) -ســاعاتی بعد ،از ارزش خواهند
افتاد .او این اقدام را حملهای علیه فساد مالی و فرار از مالیات خواند و به
مردم عادی اطمینان داد که مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد .مودی
به مردم اطمینان داد که پولشان مال خودشان خواهد ماند اما تا آخر
ماه دسامبر  -یعنی ظرف یک ماه و نیم -باید تمام پولهای قدیمی خود
را در حساب بانکی بگذارند و مقدار محدودی از آن را نیز در بانکها با
اسکناس جدید تعویض کنند .نارندرا مودی نام این اقدام ضربتی دولت
را پولزدایی از اقتصاد گذاشت.
این در حالی است که بزرگترین معامالت در هند  -حتی معامالت
بزرگ مســکن -نیز با پول نقد انجام میشــوند و درواقع دو اسکناس
حذفشــده در جامعه هند به صورت روزانه و گسترده مورد استفاده
بودند.
هنــد پیشتر هم دو بار در ســالهای  ۱۹۴۶و  ۱۹۷۸میالدی در
جهت حذف برخی از اسکناسهای رایج اقدام کرده بود اما وسعت این
اقدامات ،محدودتر از تصمیم اخیر دولت نارندرا مودی بود .در کشوری
که امروزه یک میلیارد و  330میلیون نفر جمعیت دارد و اکثر مردمش
هم وابسته به پول نقد هستند ،این اقدام واقعا تکاندهنده بود.
ظاهرا مردم عالوه بر شوک ناشی از این خبر ،به نوعی دچار نگرانی
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هم شــدند چون خیلی از آنها بهسرعت به طالفروشیها هجوم بردند
و پولهــای نقد پانصد و هــزار روپیهای خود را خــرج کردند .برخی
فروشــگاههای زنجیرهای فورا پیامک دادند که تا نیمهشب باز هستند
و مردم میتوانند خریدهای خــود را انجام بدهند .همهجا صحبت از
«پول ســیاه» بود؛ اصطالحی که در هند به پولهای نقد اعالمنشده و
پنهانشده در خانه اطالق میشود .نارندرا مودی در سخنان خود تاکید
کرده بود که قصد ریشهکنی پول سیاه را دارد و از مردم خواسته بود در
جهت تامین این هدف صبوری کنند.
حرکتی که از ســوی دولت هند اعالم شد درواقع اقتصاد سایه این
کشــور را هدف گرفته بود :معامالت بیشــماری که با پول نقد انجام
میشــوند و دولت راهی برای ردگیری آنها و بستن مالیات روی آنها
ندارد .این اقتصاد سایه تقریبا برابر با یکچهارم تولید ناخالص داخلی
هند اســت .بنا بر آمار ،دولت هند ســاالنه بیش از  300میلیارد دالر
مالیاتی را که میتوانســت از هندیها بگیرد ،به دلیل وجود پول سیاه
از دست میدهد.
اما شــوک ناشی از بیارزشاعالمشدن اسکناسهای پانصد و هزار
روپیهای خیلی باال بود و آنچه در هفتههای بعد در هند رخ داد ،جنبههای
مختلفی از این شوک را به نمایش گذاشت .اسکناسهای پانصد و هزار
روپی های  ۸۶درصد از کل پول نقد رایج در هند را تشــکیل میدادند و
بیارزششــدن آنها خأل عظیمی ایجاد کرد .از سوی دیگر ،دولت هند
تاکید داشــت که برای مخفیماندن برنامه حذف این اسکناسها ،از
انتشار گسترده اسکناسهای کوچکتر  -مثل اسکناس صد روپیهای-
خودداری کرده است .بنابراین مسئله کمبود اسکناسهای کوچکتر هم
بهشدت حس میشد .این شرایط برای اقتصاد هند که بخش عمدهای از
معامالت در آن با پول نقد انجام میشود ،ضربه سنگینی بود.
با باز شــدن بانکها ،صفهای بســیار طویلی تشــکیل شــد تا
اسکناسهای از رده خارجشده تحویل بانک شود و پولهای جدید به
دست مردم برســد؛ اما ماجرا به این سادگیها نبود .بانکها پولهای
قدیمی را بیشــتر بــه عنوان ســپرده در حســابهای بانکی مردم
میپذیرفتند و مقدار بســیار اندکی از آنها نیز با یک اسکناس جدید-
دوهزار روپیهای -تعویض میشد .در روزهای آغازین طرح دولت هند،
بسیاری از مردم موفق به گرفتن پول جدید نشدند چون هیچ پولی به
دستگاههای خودپرداز تزریق نشده بود و ایستادن در صف طویل بانکها
نیز به هیچجا نمیرسید .معضل دیگر این بود که دولت اعالم کرده بود
اسکناسهای جدید پانصد روپیهای را نیز وارد بازار میکند اما این اقدام
تا مدتی بعد از اعالم حذف اسکناس پانصد روپیهای قدیمی عملی نشد.
از سوی دیگر ،جامعه هند هنوز آمادگی آن را نداشت که یکشبه از
پول نقد دست بردارد و از کارتهای بانکی و پرداختهای آنالین برای
انجام امورات خود استفاده کند .اقتصاد هند در سالهای اخیر به یکی
از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شده ،اما واقعیت این است که
میلیونها کسبوکار و صدها میلیون نفر در هند هنوز حساب بانکی
ندارند و بسیاری از مردم برای هر کاری -از خرید سبزیجات گرفته تا
معامله زمین -از پول نقد استفاده میکنند.
همچنین بســیاری از مردم هند تمایل به استفاده از پول نقد در
معامــات دارند تا ثروت خود را آشــکار نکننــد و از پرداخت مالیات
فرار کنند .کمتر از ســه درصد مردم در هند مالیات بر درآمد خود را
میپردازند و روزی نیست که در رسانهها خبر بازداشت یا پیگرد قانونی
برخی از چهرههای سیاسی یا اقتصادی یا بالیوودی به جرم فساد مالی
منتشر نشود .اما بسیاری از مردم هند صرفا از روی عادت به پول نقد

اسکناسهای پانصد و هزار روپیهای حدود  ۸۶درصد از کل پول
نقد رایج در هند را تشکیل میدادند و بیارزششدن آنها خأل
عظیمی ایجاد کرد.

وابستهاند .عده زیاد دیگری نیز که در روستاها زندگی میکنند به بانک
دسترسی ندارند یا با خدمات بانکی آشنا نیستند .اما اکثر مردم عادی
هند یک نقطه اشــتراک دارند و آن هم نفرتشــان از پول سیاه است.
واکنشهای آنها به پولزدایی دولت مودی نیز بیشتر روی همین مسئله
متمرکز بود.
JJدلنگرانیها کم نیست
در ایــن میان ،عدهای از مخالفان اقدام دولت میگفتند دولت هند
میخواهد تصویر یک دولت مدرن و در حال مبارزه با فســاد را از خود
به نمایش بگذارد اما واقعیت جامعه هند چیز دیگری است و بنابراین،
اقدام دولت در حذف اسکناسهای پانصد و هزار روپیهای ایراد دارد .هند
کشوری است که نزدیک به نیمی از جمعیت آن حتی حساب بانکی
هم ندارند و بخش اعظم جمعیت نیز در مناطق غیرشــهری زندگی
میکنند و مشغول کشاورزی یا مشاغل مشابه هستند .طبیعی است
که این بخش عظیم از جمعیت ،به پول نقد وابسته باشند .همچنین
طبیعی است که رساندن پول جدید به این جمعیت عظیم در مناطقی
که بانکها کمیاب یا ناموجود هســتند بسیار سخت باشد و کشور را
دچار آشوب کند.
به گفته منتقدان ،همین بخش عظیم از جمعیت دارند بیشترین
ســختی را از بابت پروژه پولزدایی تحمل میکنند؛ مثل بســیاری از
کارگران روزمزد که تا مدتی پس از آغاز طرح مودی حقوقی نصیبشان
نشد .همچنین بسیاری از ساکنان مناطق روستایی باید راههای درازی
را طی کنند تا خود را به بانک برسانند و تازه آنجا هم با کمبود پول نقد
یا نبود آن مواجه شوند .این وضعیت ،هیچ شباهتی به تصویر یک اقتصاد
دیجیتال که نخستوزیر هند میخواهد آن را به دنیا نشان بدهد ندارد.
از ســوی دیگر ،نکته اینجاســت که هندیهای دارنده بیشترین
پولهای سیاه عمال آنها را در تشک و رختخوابشان پنهان نکردهاند،
بلکه آنها را با خیال راحت به بانکهای خارجی فرســتادهاند یا امالک
مختلف به نامهای مختلف خریدهاند .بنابراین آنها کمتر از قشر متوسط
و فقیر دچار دردسر شدهاند.
جالب اینجاســت که اکثریت جمعیت هند بــه رغم نارضایتی از
معضالت بزرگ ایجادشده پس از پولزدایی ،اعتراض واضحی به عملکرد
دولت نکردند .البته درگیریهای سیاسی پس از اقدام مودی بهشدت باال
گرفت و هنوز هم ادامه دارد و اعتراضها نیز بیشتر در همان چارچوب
صورت گرفت .یکی از علل سیاسیشــدن قضیه ،پول نقدی است که
همواره در انتخابات ریز و درشت محلی و ایالتی و فدرال ،از سوی احزاب
سیاســی خرج میشــود .دولت هند از حزب بیجیپی است که یک
حزب هندوی ناسیونالیست است .اقدام دولت در حذف اسکناسهای
پانصد و هزار روپیهای در شرایطی صورت گرفت که انتخابات محلی در
برخی ایالتها پیش رو بود .احزاب مخالف  -و در رأس آنها حزب کنگره
به رهبری سونیا و رائول گاندی -به همین جهت دولت را متهم کردند
که در خصوص حذف اسکناسهای پانصد و هزار روپیهای به رهبران
حزب خودش هشدار داده و آنها را برای هزینههای دوران انتخابات آماده
کرده ،اما احزاب سیاسی دیگر را با حذف اسکناسهای درشت عمال در
وضعیت خأل و بیپولی قرار داده است .پارلمان هند نیز در جریان بحث
در خصوص اقدام دولت در پولزدایی به مدت چندین روز پیاپی صحنه
درگیریهای لفظی بود.
در این میان ،یکــی از معروفترین چهرههای هندی امروز دنیا از
جنبهای دیگر به انتقاد از تصمیم دولت هند پرداخته اســت .آمارتیا

سن استاد فلســفه و اقتصاد دانشگاه هاروارد که جایزه نوبل هم برده،
جنبه سیاســی و اخالقی را در اقدام مودی بررســی کرده و میگوید:
«اینکه ناگهان به عموم مردم بگویید اسکناسهای اطمینانبخشی که
در دستشان بود دیگر اطمینانی به همراه نمیآورد ،نشاندهنده نوعی
استبداد پیچیده است که دولت میخواهد آن را موجه جلوه دهد؛ آن
هم به این خاطر که بخشــی از پولها دست افراد کالش است .معنی
واقعی اقدام دولت این است که همه هندیها  -درواقع همه دارندگان
واحد پول هند -کالش فرض میشوند؛ مگر آنکه موفق شوند برعکسش
را ثابت کنند».
JJاقتصا ِد بدون پول ،هند دیجیتال
اما یکی از قویترین استداللها در باب حمایت از اقدام دولت هند
را چهرههایی ارائه میدهند که گذار هند به ســمت دیجیتالیشدن را
بســیار ضروری میدانند .آرون جیتلی وزیر دارایی هند و بسیاری از
صاحبان کسبوکارهای دیجیتال در هند میگویند اقدام رادیکالی مثل
پولزدایی برای جامعه هند الزم است تا راه گذار به سمت دیجیتالشدن
هموار شود .با وجود این« ،هند دیجیتال» مفهومی است که با توجه به
مشــکالت این کشور در برخی زمینهها  -از جمله برقرسانی و ایجاد
دسترسی به اینترنت برای جمعیت عظیم این کشور -زیادی جاهطلبانه
به نظر میرسد .از سوی دیگر ،فرصتها و آمادگی جامعه هند از لحاظ
اجتماعی و سیاسی برای تغییرات بسیار بزرگ اصال باال نیست چون این
جامعه بهشدت سنتی است..
با وجود این ،یکی از مهمترین طرفداران اقدام دولت هند در حذف
اسکناسهای پانصد و هزار روپیهای بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان
است .او که فعالیت انساندوستانه بنیاد بیل گیتس در هند را به صورت
جدی دنبال کرده میگوید اقدام دولت مودی ،گام بزرگی اســت برای
از بین بردن اقتصاد ســایه و رسیدن به اقتصاد شفافتر .او همچنین
پیشبینی میکند که در چند سال آینده ،اقتصاد هند به اقتصادی بسیار
دیجیتالیزه تبدیل شود.
آنچه گیتس میگوید در عملکرد استارتآپهای پرداخت دیجیتال
در هند خودش را نشــان داده است .این استارتآپها پرداخت سریع
دیجیتال پول را از طریق موبایل فراهم میکنند و یکی از معروفترین

آمارتیا سن استاد فلسفه
و اقتصاد دانشگاه هاروارد
میگوید« :اینکه ناگهان
به عموم مردم بگویید
اسکناسهای اطمینانبخشی
که در دستشان بود دیگر
اطمینانی به همراه نمیآورد،
نشاندهنده نوعی استبداد
پیچیده است که دولت
میخواهد آن را موجه جلوه
دهد».

اقدام رادیکال دولت
هند درواقع اقتصاد
سایه این کشور را
هدف گرفته بود:
معامالت بیشماری
که با پول نقد انجام
میشوند و دولت
راهی برای ردگیری
و بستن مالیات
روی آنها ندارد
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بیل گیتس میگوید اقدام
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پیشبینی میکند که در چند
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آنهــا  -یعنی پِیتیام ـ بعد از پولزدایی دولت اعالم کرده که شــاهد
سیصد درصد افزایش دانلود اپلیکیشناش بوده و هماکنون  ۱۵۰میلیون
کاربر دارد.
با وجود این ،دشواری دسترسی به اینترنت برای بسیاری از هندیها
هنوز یک مســئله مهم اســت .تنها نزدیک به یکســوم از جمعیت
هند میتوانند به اینترنت دسترســی داشته باشند و آن هم از طریق
گوشــیهای موبایل است؛ زیرا اینترنت پهنباند هند هنوز محدود به
مناطق شهری بزرگ است.
اما اســتارتآپهایی مثل پیتیام که بیل گیتس هم به آنها اشاره
دارد ،در شرایط فعلی وضعیت مطلوبی دارند و آیندهشان هم احتماال
روشن خواهد بود .آنها از نرمافزارهایی بهره میبرند که ابتدا در برخی
کشورهای افریقایی مورد استفاده قرار گرفت و به نوعی بانک دیجیتال
تبدیل شــد .کاربر با استفاده از آن میتوانست قبض و هزینه کاالها و
خدمــات را بپردازد ،پول جابهجا کند و حتی وام هم بگیرد .به اعتقاد
گیتس ،پروژه پولزدایی و سایر تحوالت دیجیتال به این معنی است که
تمام قطعات پازل دارند در کنار هم قرار میگیرند تا هند دیجیتال شکل
بگیرد .به اعتقاد او ،اقتصاد مبتنی بر پول نقد بسیار پرهزینه است و برای
کشوری مثل هند مناسب نیست.
JJرشد اقتصادی باالست (هنوز هم)
در میان آشفتگیهای بعد از پولزدایی در هند ،آماری منتشر شد
که نشان میدهد اقتصاد این کشور در فاصله ماههای جوالی و سپتامبر
امسال رشد سریعی داشته است .تولید ناخالص داخلی هند در ماههای
جوالی ،آگوســت و سپتامبر رشــد  ۷.۳درصدی داشت که نسبت به
سهماهه قبلی (با رشد  ۷.۱درصدی) باالتر بود و از رشد تولید ناخالص
داخلی چین ( ۶.۷درصد) نیز باالتر بود.
اما این آمار باعث نشد که رسانهها تاثیر ماجرای پولزدایی در سومین
اقتصاد بزرگ آسیا را دستکم بگیرند .پیشبینی عمومی رسانهها این
است که کاهش شدید مصرف در هند که بعد از حذف اسکناسهای
پانصد و هزار روپیهای و کمبود اســکناسهای دیگر در بازار رخ داده،
همچنان ادامه داشته باشد و چشمانداز آینده اقتصاد را تغییر دهد.
آرون جیتلی وزیر دارایی هند میگوید کند شــدن اقتصاد هند بر
اثر حذف پولهــای نقد بزرگ احتماال ظرف چند ماه برطرف خواهد
شد اما همه اقتصاددانها اینقدر خوشبین نیستند و البته معتقدند
که عوامل پیچیدهای در وضعیت اقتصاد هند دخیلاند که بررسی همه
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آنها دشوار است.
رویترز در این راستا به بررسی بخش ساختمانسازی هند میپردازد
و مینویسد« :این بخش بهشدت به پول سیاه وابسته بوده و هزینههایش
از این طریق تامین میشــده است اما هشت درصد از تولید ناخالص
داخلی هند را هم تشکیل داده و  ۴۰میلیون نفر را به کار گرفته است.
اما در هفتههای پس از اعالم پولزدایی ،کامیونهای زیادی که معموال
بارهای بخش ساخت و ساز را حمل میکردند خالی ماندند و عده زیادی
از کارگران نیز بیکار شــدند چون پول نقــدی برای ارائه به آنها وجود
نداشت .وضعیت مشابه در بخشهای دیگر بهتدریج کندی اقتصاد را
به دنبال خواهد داشت».
حذف اسکناسهای پانصد و هزار روپیهای به یک بخش مهم دیگر
از اقتصاد هند نیز لطمه سنگینی زد :بخش گردشگری که طبق آمار
در ســال  ۲۰۱۵میالدی  ۱۲۰میلیارد دالر درآمد برای هند داشت و
 ۶.۳درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشــکیل داد و  ۸.۷درصد از
کل مشــاغل در هند را نیز ایجاد کرد .در این سال 8میلیون گردشگر
خارجی به هند آمدند.
اما امسال بحران پول نقد در هند به کابوسی برای گردشگران خارجی
تبدیل شــد و آنها را بسیار بیشــتر از اتباع هندی به دردسر انداخت.
ماه نوامبر یکی از بهترین زمانها برای ســفر به هند است و در همین
راستا شمار زیادی از گردشگران خارجی یا در هند به سر میبردند یا
همزمان با حذف اسکناسهای پانصد و هزار روپیهای به هند وارد شدند.
از همان ابتدا مشخص شد روپیههایی که آنها در اختیار دارند در هند
به هیچ کارشــان نمیآید اما مسئله این بود که حتی در فرودگاه یا در
صرافیها نیز سقف بسیار محدودی برای تبدیل پول و ارائه اسکناس
جدید دوهزار روپیهای به گردشگران در نظر گرفته شده بود .این وضع
باعث شد بسیاری از گردشگران بدون پول نقد در هند دچار وضعیت
سختی شوند .حتی آن گردشگرانی که اسکناس دوهزار روپیهای جدید
را در دست داشتند هم نمیتوانستند از آن استفاده کنند ،چون کسی
اسکناس کوچکتر برای برگرداندن بقیه آن در اختیار نداشت.
JJاگر روپیه دالر بود
حذف پولهای نقد درشت قبال از سوی اقتصاددانهای زیادی در
سطح دنیا و در زمانهای مختلف و با استداللهای مختلفی مطرح شده
است .اما ضربه اقدام دولت هند ظاهرا اقتصادنویسها و اقتصاددانهای
جهان را نیز شوکه کرده است .یادداشتنویس نشریه نیویورکر امریکا
در بررســی وضعیت هند پس از حذف اســکناسهای پانصد و هزار
روپیهای نوشت وضعیت مثل این است که ناگهان بخواهید یک کشتی
اقیانوسپیما را با چراغی که نورش در حد یک ماشین است پیش ببرید.
کنت راگف اســتاد دانشگاه هاروارد و ســتوننویس اقتصادی روزنامه
نیویــورک تایمز نیز در این خصوص موضعگیری کرد .راگف از جمله
افرادی است که سالها خواهان کنار گذاشتهشدن اسکناسهای دالر
درشت در امریکا بودهاند .او و همکارانش معتقدند اسکناسهای درشتی
مثل صد دالری امریکا فقط باعث زیرزمینیشدن اقتصاد میشوند و این
در حالی است که بنا بر آمار ،حدود هشتاد درصد از پول نقد در امریکا
همین اسکناسهای صد دالری هستند .حذف اسکناسهای پانصد و
هــزار روپیهای در هند قاعدتا باید نظر این اقتصاددان را جلب میکرد
چــون او هم مثل نارندرا مودی طرفدار اقتصاد بیپول نقد اســت .اما
اینطور نشــد .نشریه نیویورکر به نقل از او نوشت« :اقدام نخستوزیر
هند بیشتر نوعی نمایش قدرت است .اینجا اول مسئله به دامانداختن

اقتصاد هند به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شده ،اما
میلیونها کسبوکار و صدهامیلیون نفر در هند هنوز حساب بانکی
ندارند و برای هرکاری از پول نقد استفاده میکنند.

پولهای زیرزمینی مطرح بوده و در درجه بعدی ،محدود کردن استفاده
از پول نقد مورد توجه قرار گرفته اســت .در شرایط فعلی ،آنهایی که
پولهای نقد زیادی جمع کرده بودند چارهای ندارند جز آنکه به بانک
مراجعه کنند و آن وقت اســت که میلیونها پول نقد آنها در تیررس
ماموران مالیاتی قرار میگیرد».
در همیــن حال ،دولت هند به جای آنکه اســکناسهای ریزتر از
اســکناسهای حذفشده را به بازار بیاورد ،اسکناسی بزرگتر  -یعنی
اسکناس دوهزار روپیهای -را معرفی کرد و البته وعده معرفی اسکناس
پانصد روپیهای جدید نیز داده شد .به اعتقاد راگف ،تاثیر درازمدت برنامه
مودی این خواهد بود که مردم از استفاده از پول کاغذی خسته بشوند
و اعتمادشان را به آن از دست بدهند .اگر این احساس به وجود بیاید
که هر لحظه ممکن است اسکناس جدید نیز بیارزش اعالم شود ،تقاضا
برای اسکناسهای جدید و نگهداری آنها هم کاهش پیدا خواهد کرد.
در چنین صورتی ،مودی عمال روحیه و عادات مردم هند را نیز هدف
قرار داده است.
راگــف همچنین درباره تفاوت اقــدام دولت هند با برنامه خودش
برای اقتصاد امریکا (که به برنامه درازمدت کشورهای اروپایی برای کنار
گذاشتن واحد پول مجزای خود و رسیدن به واحد پول مشترک یورو
شباهت دارد) مینویسد« :یک راهش این است که به مردم اجازه دهید
اسکناسهای قدیمی خود را بهتدریج ظرف چند سال تعویض کنند .در
این مدت ،پولهای نقد بهتدریج ردگیری میشوند و میتوان پولشوییها
را پیگیری کرد .بعد باید بهتدریج ،تعویض اسکناسها را دشوارتر کرد؛
مثال اسکناسهای درشت را در مراکز محدودتری قبول کرد و مدارک
بیشــتری را برای قبولکردن آنها خواست .اما حذف کامل و ناگهانی
اســکناسها  -مشابه کاری که دولت هند انجام داده -ممکن است در
این راستا اشتباه باشد».
به نوشــته نیویورکر ،اقتصادهایی که رونق شدید را تجربه کردهاند
 مثل چین و هند -فساد مالی بسیار باالیی را نیز تجربه میکنند .اماوقتی قرار باشــد بخشهای بزرگی از این اقتصادها هدف قرار بگیرد -
مثل کاری که مودی کرد -بازار در آن کشور ضربه سنگینی میخورد.
در هفتههای پــس از اعالم خبر حذف اســکناسهای پانصد و هزار
روپیهای مشخص است که معامالت در عرصه امالک ،طال و بسیاری
از حوزههای دیگر در هند کساد شده است .مردم عادی نیز با احتیاط
بسیار بیشتری نسبت به گذشته پولشان را خرج میکنند که آن هم
تاثیری منفی روی اقتصاد دارد.
به اعتقاد راگف ،اینکه موفقیت کوتاهمدت برنامه مودی تا چه حد
خواهد بود هنوز مشخص نیست اما گذار از اسکناس قدیمی به جدید
دردســرهای زیادی برای مردم داشته و این نویدبخش نیست؛ چون
اسکناسهای ریزتر به اندازه کافی در بازار موجود نیست و انتشار کافی
آنها نیز مدت زیادی زمان خواهد برد .همچنین درباره موفقیت درازمدت
این برنامه نمیتوان پیشبینی درستی داشت و به چند سال وقت نیاز
اســت .در آن صورت میتوان میزان رضایت مردم از چنین برنامهای،
تاثیر آن روی تغییر قوانین و مقابله با فساد مالی را بررسی کرد و به این
نتیجه رسید که تغییرات رادیکال در جامعه هند جواب میدهد یا نه.
JJلری سامرز راضی نیست
یکی دیگر از چهرههای معروف اقتصاد جهان که اقدام دولت هند
در حذف اسکناسهای پانصد و هزار روپیهای را نقد کرده ،لری سامرز
وزیر ســابق خزانهداری امریکا است .او که خودش سالها طرفدار کنار

گذاشته شدن پولهای بســیار درشت (صد دالری در امریکا و پانصد
یورویی در اتحادیه اروپا) بوده ،میگوید از اقدام مودی جا خورده است.
او در توضیح موضع خود در نشریه فوربز مینویسد« :اسکناسهایی در
این برنامه هدف قرار گرفتهاند که بهشدت مورد استفاده روزانه بودهاند.
طبقه ثروتمند امریکا هرگز به صورت روزانه از اســکناس صد دالری
س هزار روپیهای به صورت روزانه
اســتفاده نمیکند اما در هند اسکنا 
مورد استفاده بوده اســت .در این میان ،بحث مقابله با فساد مالی در
هند را باید جور دیگری بررســی کرد .در اکثر جوامع آزاد دنیا ،دولت
از وجــود خالفکاران مالی خبر دارد ولی آنها را به دام نمیاندازد چون
در آن صورت مجبور خواهد بود افراد بیگناه را نیز درگیر کند .اما حاال
در هند این اتفاق افتاده اســت .از سوی دیگر ،در کشوری مانند هند
بحث در مورد اینکه چه کاری قانونی و چه کاری غیرقانونی اســت ،به
نتیجه واضحی نرسیده است .همچنین کشور به ابزار الزم برای مقابله
با فساد مجهز نشده است و بنابراین صرفا برخورد با پول نقد نمیتواند
مسئله فساد را حل کند .بنابراین در شرایط جدید هم فساد در هند با
هماهنگیهای جدیدی ادامه پیدا خواهد کرد .درواقع مسئله حذف پول
نقد بزرگ حتی در کشورهایی با قوانین بهتر در اروپا و امریکا نیز ریسک
بزرگــی را به دنبال میآورده که دولتها خواهان پذیرش آن نبودهاند.
تبعات اقدام دولت هند باعث خواهد شد این دولتها همچنان به عدم
حذف اسکناسهای رایج تمایل نشان بدهند».

نارندرا مودی نخست وزیر
هند

اقدام رادیکال دولت
هند درواقع اقتصاد
سایه این کشور را
هدف گرفته بود:
معامالت بیشماری
که با پول نقد انجام
میشوند و دولت
راهی برای ردگیری
و بستن مالیات
روی آنها ندارد

سلفی با پول جدید
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مناگـــر

ردپای امریکا در نابودی یمن

ائتالف عربستان زیرساختهای اقتصاد فقیر ترین کشور عرب را نابود میكند

بن هوبارد
گزارشگر جنگ

منبع نیویورك تایم ز

چرا باید خواند:
جنگیمنخیلیكمتر
از جنگ سوریه توسط
رسانههای غربی دنبال
میشود .اما این جنگ
همانقدر كه جنگ در
سوریه برای ایران مهم
است ،برای كشور اهمیت
دارد .بدیهی است كه
آنچه در گزارش منتشر
شده ،موضع نشریه
«آیندهنگر» نیست.

خانواده مصطفی العقیل سالها غذای آماده محبوبی در یمن
تولید میكرد به همــراه چیپس و ذرت بــوداده كه در كارخانه
خانوادگی آنها بســتهبندی میشد .اما طی تابستان گذشته ،یك
ائتالف نظامی توسط عربستان سعودی انجام شد كه بمبافكنها
را بر آســمان یمن به پرواز درآورد و كارخانه العقیلها را بمباران
كرد .انفجار آنجا را ویران كرد ،آتش در آن افكند و كارگران در آن
گیر افتادند .این حمله  10نفر از كارگران را كشت و كسبوكاری
را ناپدید كرد كه دهها خانواده را به كار گرفته بود .العقیل میگوید:
«آنجا همهچیز ما بود».
ائتالف به رهبری عربستان از  20ماه گذشته در حال بمباران
یمن بوده و تالش كرده كه گروههای جنبش مردمی را كه از سال
 2014كنترل صنعا ،پایتخت یمن ،را به دست گرفتهاند خلع سالح
كند .سعودیها میخواهند ریاستجمهوری عبد ربه منصورهادی
عوض جنگیــدن با جنبش مردمی ،در یك
را احیــا كنند .اما به
ِ
بنبست طاقتفرسا فرو رفتهاند كه به طرزی سیستماتیك در حال
نابود كردن اقتصاد نحیف كنونی یمن است .ائتالف گستره وسیعی
از اهداف غیرنظامی را نابود كرده كه منتقدان میگویند هیچ ارتباط
روشنی با جنبش مردمی ندارند.
این ائتالف بیمارســتانها و مدارس را مــورد هدف قرار داده
اســت .پلها ،نیروگاههای برق ،مرغداریها و یك شهر بندری و
كارخانههایی را كه ماســت ،چای ،پارچه ،سرامیك ،كوكاكوال و
چیپس سیبزمینی تولید میكنند ویران كرده است .این ائتالف
عروسیها و یك مراسم ترحیم را بمباران كرده است .كارزار بمباران
بحران انســانی را در فقیرترین كشور عرب جهان وخیمتر كرده؛
جایی كه طبق اعالم سازمان ملل متحد وبا شایع شده ،میلیونها

حمله هوایی به مناطق غیرنظامی برخی از قانونگذاران امریکایی را به این فكر سوق داده كه فروش اسلحه به
عربستان سعودی را به تعویق بیندازند
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كودكان
نفر برای رســیدن به غذای كافی دچار مشكل هستند و
ِ
دچار ســوءتغذیه طاقت بیمارستانها را طاق كردهاند .میلیونها
نفر ناچار به ترك خانه خود شــدهاند و از ماه اوت ،دولت پرداخت
دستمزد به بیشتر كارگران شهری را قطع كرده است.
امریکا به طور علنی فاصله خود را با جنگ حفظ كرده اما ائتالف
این كشور با عربستان كه قدمتی به اندازه چند دهه دارد و زیربنای
آن با فروش میلیاردها دالر اسلحه محكم شده ،ردپای امریکا را در
حمالت هوایی به جای گذاشته است.
بســیاری از حمالت به وسیله خلبانان آموزشدیده در ایاالت
متحده انجام میشود كه با جتهای ساخت امریکا پرواز میكنند
و با هواپیماهای امریکایی روی هوا دوباره سوختگیری میكنند.
و یمنیها اغلب مهمات ســاخت امریکا را كه باقی میمانند پیدا
میكننــد؛ همانطور كه این اتفاق در آوار پس از حملهای به یك
مراسم ترحیم كه در ماه گذشته انجام شد و بیش از  100عزادار را
كشت رخ داد .یك گرافیتی روی دیوارهای صنعا میگوید« :امریکا
در حال كشتن مردم یمن است».
رئیسجمهور منتخب امریکا ،دونالد ترامپ ،نگفته است كه آیا
حمایت امریکا از جنگ را ادامه خواهد داد یا نه اما موضعی بسیار
انتقادی نســبت به عربستان سعودی داشته و گفته است كه این
كشور «بدون ما زنده نخواهد ماند» .او در یك كارزار انتخاباتی در
ماه ژانویه گفت كه ایران «در یمن باقی خواهد ماند» و در منطقه
«هر كاری را خواهد كرد» اما روشن نكرده است كه واكنش او در
قبال این موضوع چه خواهد بود.
تخریــب همهجانبه زیرســاختهای غیرنظامی تحلیلگران
و مددكاران را به این نتیجه رســانده كه هدف قرار دادن اقتصاد
یمن بخشــی از اســتراتژی ائتالف اســت .جامی مكگلدریك،
هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه ســازمان ملل در یمن،
میگوید« :جنبه اقتصادی این جنگ تبدیل به یك تاكتیك شده
است .این تاكتیك همهچیز را شامل میشود  -بندر ،پل ،كارخانهها.
اینها تخریب میشوند و بر سیاست فشار وارد میكنند».
ژنرال ارشد احمد عاصری ،یكی از سخنگویان ائتالف عربستان،
میگوید كه حمله هوایی پیشرفت جنبش مردمی را متوقف كرده،
 90درصد راكتها و جنگندههای آنها را نابود كرده و به آنها فشار
وارد كرده اســت تا به مذاكرات پایان جنگ بپیوندند .او تكذیب
میكند كه ائتالف در پی تحمیل مصیبت به غیرنظامیان است و
میگوید تنها تجهیزاتی را كه به فعالیتهای جنگی ارتباط دارند
مورد هدف قرار میدهــد .او جنبشهای مردمی ،حوثیها ،را به
داشتن مسئولیت در بحران انسانی متهم میكند .ژنرال عاصری
میگوید« :مســئولیت بر عهده گروههای حوثی است كه دولت
مشروع یمن را بركنار كرده و مانع جریان كمكهای بشردوستانه
میشود».
عربستان سعودی و دیگر كشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

درگیری در یمن كشور را تجزیه كرده ،توسط نیروهایی در جنوب و شرق این كشور كه از سوی
كشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت میشوند و به طور اسمی به رئیسجمهور در تبعید وفادارند؛
جایی كه القاعده و داعش حمالت مرگباری را ترتیب میدهند.

نیز بزرگترین كمككنندگان آذوقه و غذا و دارو به یمن بودهاند.
اما با اینكه آنها خوداتكایی این كشور را تضعیف میكنند ،در عین
حال ،كمك میكنند كه جمعیت در این كشور باقی بمانند .حمله
هوایی به مناطق غیرنظامی برخی از قانونگذاران امریکایی را به این
فكر سوق داده كه فروش اسلحه به عربستان سعودی را به تعویق
بیندازند .تد لیو ،یكی از نمایندگان كنگره امریکا از كالیفرنیا كه در
نیروی هوایی یك دادستان نظامی است ،میگوید« :یك نارضایتی
اخالقی این اســت كه ما به فراهم كردن ســاح برای عربستان
سعودی و مشــاركت در عملیات نظامی در یمن ادامه میدهیم.
ایاالت متحده در خطر شــریك جرم بودن در جرایم جنگی یمن
قرار گرفته است».
من و یك عكاس نیویورك تایمز  10روز در یمن بودیم و برای
تردد در نقاط مختلف این كشور باید از حوثیها جواز میگرفتیم.
دولت در تبعید این كشــور در عربستان و جنوب یمن حكومت
میكند .ما نمیتوانســتیم با هواپیما به صنعا برویم چون ائتالف
پروازهــای هوایی تجاری به پایتخت را لغو كرده اســت .با كمك
سازمان ملل توانستیم به یك پرواز به صنعا دست پیدا كنیم .آنجا
دیدیم كه زیرساختهای فرودگاهی پایتخت ویران شدهاند.
یك بار در یمن به ما گفته شــد كه بدون همراه داشتن یك
نماینده از حوثیها نمیتوانیم به جایی برویم .او به جز هتل همهجا
با ما بود .ما از سایتهای نظامی دیدن نكردیم چون ائتالف آنها را
به طور سنگینی بمباران میكرد تا موشكهای بالستیكی را كه
جنبشهای مردمی به سمت عربستان شلیك میكردند نابود كند.
اما خرابی و مصیبتی كه جنگ مسببش بود همهجا دیده میشد.
گداهایی كه به دلیل حمالت بیخانمان شده بودند دور خودروی
ما را میگرفتند و از ما پول و غذا میخواســتند .ســاختمانها با
حمالت هوایی كه پایتخت را هدف قرار داده بود ویران شده بودند؛
وزارتخانههای دفاع و كشور ،دفتر مركزی ارتش و امنیت مركزی،
آكادمی پلیس و كلوپ افسران ،اتاق بازرگانی و صنعت صنعا ،و خانه
مقاماتی كه به جنبش مردمی پیوسته بودند.
درگیری در یمن كشــور را تجزیه كرده ،توسط نیروهایی در
جنوب و شرق این كشــور كه از سوی كشورهای حاشیه خلیج
فارس حمایت میشوند و به طور اسمی به رئیسجمهور در تبعید
وفادارند؛ جایی كه القاعــده و داعش حمالت مرگباری را ترتیب
میدهند .اما مناطق شــمال غربی را كه مــا از آن بازدید كردیم،
جنبش مردمی باثبات در كنترل داشــت و مردان مسلح در كنار
نیروهای پلیســی كه به آنها پیوسته بودند در ایستهای بازرسی
حضور داشــتند .در شهر قدیمی صنعا ،پوسترهایی از «شهدا»ی
جنگ كل ساختمانها را پوشانده بود .كامیونهایی كه سالحهای
خــودكار باالی آنها بود و رزمنــدگان را حمل میكردند گاهی با
سرعت رد میشدند.
مقامات ســازمان ملل به ما عكسهایی را از ویرانههایی نشان
امریکایی  226كیلویی كه با
دادنــد كه در آن بقایای یك بمــب
ِ
لیزر هدایت میشود مانده بود .هواپیماهای جنگی امریکایی به طور
معمول از این كالس بمبها اســتفاده میكنند و ایاالت متحده
چنین بمبهایی را برای ارتش عربستان سعودی فراهم میكند.
ویران كــردن یمن اقتصاد این كشــور را مدتی طوالنی فلج
خواهد كرد و و روشــن نیســت كه چطور میتواند احیا شــود.
عبدالحكیم المانج ،یك وكیل در اتاق بازرگانی و صنعت یمن كه

به كسبوكارها كمك میكند تا حمالت را برای شكایتهایی در
آینده مستندسازی كنند ،میگوید« :آنها بسیاری از كارخانهها را بر
پایه اینكه مورد سوءظن هستند هدف قرار دادهاند اما ما هرگز دلیل
واقعی آن را نفهمیدهایم .هر نهادی كه یك انبار بزرگ دارد هدف
مستقیم آنها قرار گرفته است ».بعضی از كسبوكارها میگویند
مشكوكاند كه مورد هدف قرار گرفتهاند ،تنها به این دلیل كه آنها
به كار خود بعد از قدرت گرفتن حوثیها ادامه داده بودهاند .هارون
السعدی از كارخانه سیمان «عمران» كه تحت تملك دولت بوده و
پیش از دوبار بمباران شدن  1500كارگر داشته ،میگوید« :از نظر
عربستان سعودی ،همه ما حوثی هستیم».
كارگران كارخانه به ما بقایای مهماتی را نشــان میدهند كه
دســتكم متعلق به یك بمب  CBU-105است كه در كارخانه
سیستمهای دفاعی «تكسترون» در رود آیلند امریکا تولید میشود.
ژنرال عاصری میگوید كه هیچ عالقهای ندارد كه هیچ بخشــی
از اقتصاد یمن نابود شــود و تالش زیــادی میكند كه از صدمه
دیدن غیرنظامیان جلوگیری شــود .او از تشریح جزئیات درباره
ی اجتناب میكند اما ادعا میكند كه ائتالف
كارخانههای بخصوص 
دارای اطالعات موثق اســت كه در برخی از كارخانهها ســاح و
مهمات ذخیره یا مراكز فرماندهی نظامی ساخته شده است.
جنگ هیچ چیزی را برای برادران الســونیدار ،خالد و عبداهلل،
دســتنخورده باقی نگذاشته است؛ كسانی كه مالك یك گروه از
كارخانهها در خارج از صنعا هســتند .این خانواده با یك شركت
ایتالیایی برای تولید پمپهای آب كشــاورزی كار میكنند .آنها
همچنین یك كارخانه تولیــد آجر دارند كه از كار افتاده و تالش
میكنند كه یك كارخانه ،این بار هم با شراكت ایتالیاییها ،برای
تولید لولههای فلزی آب كه به پمپها وصل میشوند برپا كنند .در
ماه سپتامبر این مجموعه دوبار بمباران شد و هرسه كارخانه نابود
شد .گزارشگران خبری سعودی گفتهاند كه این كارخانهها برای
جنبش مردمی راكت تولید میكرده اما برادران صاحب كارخانه
این ادعا را رد كردهاند .هم آنها هم شركای ایتالیاییشان به سازمان
ملل نامه نوشتهاند و توضیح دادهاند كه كارخانهها نمیتوانستهاند
فناوری نظامی تولید كنند و تقاضای تحقیق در اینباره كردهاند.

كارگران كارخانه به ما بقایای
مهماتی را نشان میدهند كه
دستكم متعلق به یك بمب

 CBU-105است كه در
كارخانه سیستمهای دفاعی
«تكسترون» در رود آیلند
امریکا تولید میشود

امریکا به طور علنی
فاصله خود را با
جنگ حفظ كرده اما
ائتالف این كشور با
عربستانكهقدمتی
به اندازه چند دهه
دارد و زیربنای آن
با فروش میلیاردها
دالر اسلحه محكم
شده ،ردپای امریکا
را در حمالت هوایی
به جای گذاشته
است
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بزرگترین مهاجرت دستهجمعی به پاكستان ،نه اروپا
رسانهها روی بحران مهاجرت در اروپا خیلی تكیه میكنند اما كسی به فكر افغانها نیست

متیو گرین
گزارشگر اجتماعی

ك
منبع نیوزوی 

چرا باید خواند:
بحران مهاجرت برخالف
آنچه رسانهها مدام روی
آن تاكید میكنند صرفا
مربوط به اروپا نیست و
كشوری مثل پاكستان
كه همسایه ایران است،
دارای مهاجرانی حتی
بیشتر از اروپاست.
بحران مهاجرت از
افغانستان در ایران
نیز بهخوبی مشاهده
میشود.

بیش از ســه دهه قبل ،چشــمان ســبز نافذ و حالت مضطرب
شربتگل روی جلد مجله نشنال جئوگرافیك ظاهر شد .دخترك 12
ساله به نمادی قدرتمند از وضع اسفناك پناهندگان افغان تبدیل شد
كه در جریان جنگ با شوروی به پاكستان فرار كرده بودند .اكنون نیز
او چهره گروه جدیدی از پناهندگان افعان است؛ آنهایی كه از لب مرز
پس رانده میشوند.
تگل  44ساله با چهار فرزندش به افغانستان
در  9نوامبر امسال ،شرب 
بازگردانده شده ،بعد از اینكه در پیشاور به دلیل داشتن كارت هویت
جعلی پاكستانی دستگیر شــده بود .برای بسیاری از مردم در كابل،
مورد شربتگل شاهدی از یك تنبیه وسیعتر بود .از ماه ژوئیه ،بیش
از  500هزار افغان بهزور پاكستان را ترك كرده بودند .مقامات سازمان
ملل پیشبینی میكنند كه تا پایان ســال این رقم به  730هزار نفر
برسد كه تقریبا به طور مساوی بین پناهندگان و مهاجران «غیرمجاز»
تقسیم شدهاند .مهاجران غیرمجازی كه گروهی از آنها احتماال چند
نسل در پاكستان سكونت داشتهاند اما هیچگاه درخواست پناهندگی
نكردهاند .گزارشهای گســتردهای از آزاد و تهدید این شَ ك را بیشتر
میكند كه پاكستان اجتماعات كاملی از پناهندگان قدیمی را وادار
به ترك كشــور كرده است و این اتفاق میتواند بزرگترین مهاجرت
اجباری در هرجایی از جهان باشد.
مهاجرت جمعی از پاكستان خیلی كمتر مورد مداقه قرار گرفته
تا ســیل عظیم مهاجران به اروپا؛ اتفاقــی كه باعث ایجاد بحثهای
تفرقهافكنانه در دو ســوی اقیانوس اطلس شــده است .اما برخی از
فعاالن حقوق بشــر در حال تحقیق هستند كه آیا اسالمآباد قوانین
بینالمللی را با وادار كردن پناهندگان به بازگشت به كشوری كه هنوز

درگیر جنگ است زیر پا گذاشته یا نه .جری سیمپسون ،محقق ارشد
پناهندگان در دیدهبان حقوق بشر ،میگوید« :دهها افغان كه بعد از
اینكه وضعیت پناهندگی آنها به اتمام رسیده از پاكستان برگشتهاند،
به ما درباره اقدامــات متمركزی گفتهاند كه آنها را مجبور به بیرون
رفتن كرده اســت .بسیاری میگویند نمیتوانند به روستاهای ناامن
بازگردند و تقریبا همهشان میگویند كه نمیدانند كجا غذا ،سرپناه،
کار و مدرسه پیدا كنند».
اسالمآباد اصرار دارد كه افغانها به صورت داوطلبانه بازمیگردند
و اینكه كشور پاكستان با سازمان ملل و دولت كابل برای بازگرداندن
ایمن  1.5میلیون پناهنده ثبتشده افغان به كشور همكاری میكند.
تخمین زده میشود كه دستكم یك میلیون افغان دیگر به صورت
غیررسمی ،مثل شربتگل ،در پاكســتان زندگی كنند .نوازشریف،
نخستوزیر پاكســتان ،در اظهارات اخیر خود گفته است« :افغانها
برادران ما هستند و برای ما خیلی عزیزند».
اما پناهندگان افغان كه مدتهاست به وسیله مقامات پاكستانی
مــورد اخاذی قرار میگیرند میگویند كه میــزان اذیت و آزار از ماه
ژوئن شدت گرفته است؛ زمانی كه دو كشور به طور مختصر در منطقه
«ترخام» به سوی هم آتش گشودند؛ گذرگاهی كوهستانی كه یكی از
دو معبر اصلی در مرز مشترك افغانستان و پاكستان به حساب میآید.
فعاالن حقوق بشر میگویند كه پلیس پاكستان از آن زمان ،شروع به
درخواست رشوههایی به طور فزاینده بیشتر كرد ه و به بهانههای پوچ
پناهندگان افغان را به زندان میاندازد.
پناهندگان معتقدند كه پاكســتان به آنهــا ضربه وارد میكند تا
رئیسجمهور افغانستان ،اشرف غنی ،را به دلیل جستوجوی ارتباطات

افغانها چطور به ایران آمدند
بسیاری از
بازگشتگان در
سمتافغانی
جبهههایمتروك
رها شدهاند
و مددكاران
نگراناند كه دچار
سوءتغذیه ،بیماری
یا حتی مرگ بر اثر
یخ زدن بشوند

120

افغانهای مقیم ایران در پــی ناامنی و جنگ طوالنیمدت
داخلی پس از آوریل  ۱۹۷۸میالدی که در افغانســتان روی داد
به ســمت ایران مهاجرت کردند و به این کشور پناهنده شدند.
ویكیپدیای فارســی به نقل از نشریه «ایراندیلی» نوشت ه است
كه زبان ،فرهنگ و دین مشترک باعث اقبال افغانها برای آمدن
به ایران شــد .با آغاز جنگهای سخت میان نظامیان وابسته به
شوروی سابق و شــبهنظامیان مجاهدین افغان تعداد زیادی از
مردم افغانستان به خاطر نجات از جنگ و فقر ،افغانستان را ترک
کردند و به کشــورهای مختلف پناهنده شدند که در این میان
بیشترین آنان به ترتیب پاکستان ،کشوری در جنوب و شرق و
ایران ،کشوری در غرب افغانستان را برای مهاجرت برگزیدند .در
میان کسانی که بیش از همه از جنگ متضرر میشدند ،پشتونها
بیشتر به پاکستان و تاجیکها ،و تعدادی از مردم هزاره افغانستان
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به ایران پناهنده شدند .در نتیجه ،با وقوع جنگهای افغانستان در
سال  ۱۳۵۷و سپس حمله شوروی به این کشور صدها هزار تن از
مردم افغانستان به ایران آمدند .بر اساس آمار ارائهشده سه میلیون
مهاجر افغان بهتدریج وارد ایران شدند .بنا بر گزارش کمیساریای
عالی ســازمان ملل برای پناهندگان حدود  ۹۵۰هزار مهاجر به
صــورت قانونی و با مدارک اقامتی در ایران حضور دارند .اگرچه
وزارت کشــور ایران تعداد کل جمعیت افغانستانیها در ایران را
 ۳میلیون نفر برآورد کرده اســت .افرادی که پناهنده شناخته
میشوند ،تحت حمایت سازمان ملل در امور پناهندگان خواهند
بود و با کمک دولت ایران شــرایط قانونــی برای اقامت آنان در
ایران فراهم میشود .آنها حقوق شهروندی ایران یا اقامت دائمی
نمیتوانند داشته باشــند و در ایران تحت شرایط محدودشده
اقامتی زندگی میکنند.

تعداد افغانهایی كه در جستوجوی سرپناه هستند افزایش پیدا خواهد كرد چراكه اروپا با توافقی
ِ
كمك اشرف غنی شروع به بیرون كردن اجباری دهها هزار تن از كسانی
محتاج
جدید با دولت
ِ
كرده كه پاسخ به پرونده پناهندگی آنها منفی بوده است.

نزدیكتر با هند كه رقیب هستهای پاكستان به حساب میآید ،تنبیه
كند .ارتش پاكســتان مدتها نگران بوده است كه دهلینو از طریق
افغانستان آنها را غافلگیر كند و همین ترس باعث شد كه آژانسهای
امنیتی این كشــور در دهه  1990از طالبــان حمایت كنند .در ماه
سپتامبر امسال ،بیشتر به دلیل دشمنی با ژنرالهای پاكستانی ،اشرف
غنی به مذاكرات با دهلینو پیوست و قول كمكهای اقتصادی یك
میلیارد دالری نیز با آن همراه شــد .توافق در قالب تنش احیاشــده
در منطقه مورد بحث كشمیر باعث دشمنی بیشتر بین پاكستان و
هند شده است .پناهندگان افغان میگویند كه تنش كامال محسوس
است .بعد از اینكه مدتها كشور همسایهشان آنها را «كابلی» مینامید،
برخی از مسلمانان افغان كه در پاكستان زندگی میكنند میگویند كه
حاال آنها «هندو» خطاب میشوند.
مثل شربتگل ،بسیاری از ســربازان از جنگ بازگشته از آشوب
سیاســیای فرار كردند كه در اواخر دهه  1970و در نتیجه دخالت
شوروی ،افغانستان را در خود فرو برده بود .نسل دوم و سوم مهاجران
به كشوری بازمیگردند كه بهندرت آن را میشناسند .در روزهای اخیر،
دستهای از كامیونها و مینیبوسهای قراضة پرشده از اثاثی كه متعلق
به خانوادههای بزرگ است  -از پدربزرگها و مادربزرگهای مسن تا
مادرهای جوان با نوزادانشان -به چادرهای سفید یك مركز پذیرش
پناهندگان سازمان ملل در اطراف كابل رسیدند .محمد اسحاق 52
واردان بهســتوهآمده میگوید« :ما  30سال در
ســاله و یكی از تازه
ِ
پاكستان زندگی كردیم اما آنها ناگهان ما را به روشی خیلی توهینآمیز
بیرون كردند .ما حاال مشــكل داریم .كارهایمان را از دست دادهایم.
برنامه روشنی نداریم كه بعد از این باید چه كنیم».
بسیاری از بازگشتگان در ســمت افغانی جبهههای متروك رها
شــدهاند و مددكاران نگراناند كه دچار سوءتغذیه ،بیماری یا حتی
مرگ بر اثر یخ زدن بشــوند .با اینكه كمكهای خیریه به افغانستان
در یك كنفرانس در اوایل اكتبر امســال در بروكسل دوباره تجدید
شد ،برنامه جهانی غذای ســازمان ملل برای جمع كردن پول برای
غذا دادن به تازهواردان  -در كنار صدها هزار نفری كه امسال بهزور از
خانههایشان به دلیل یورش طالبان بیرون شدهاند  -با مشكل مواجه
است .آنجلین روداكوبانا ،معاون برنامه جهانی غذای سازمان ملل در
افغانســتان ،میگوید« :وقتی كه زمستان به اوج برسد وضعیت برای
زنان و بچهها وحشتناك خواهد شد».
آنچه بدتر است این است كه تعداد افغانهایی كه در جستوجوی
سرپناه هستند افزایش پیدا خواهد كرد چراكه اروپا با توافقی جدید با
ِ
كمك اشرف غنی شروع به بیرون كردن اجباری دهها
محتاج
دولت
ِ
هزار تن از كســانی كرده كه پاســخ به پرونده پناهندگی آنها منفی
بوده اســت .در روز  9نوامبر گذشته رئیسجمهور افغانستان شخصا
از بازگشتن شربتگل استقبال كرد و به او وعده یك خانه را داد .اما
او یك ســتاره مشهور است؛ افغانهای كمی میتوانند انتظار چنین
سخاوتی را داشته باشند.
منصفانه باشد یا نه ،بسیاری دولت تجزیهشده غنی را مقصر شكست
انجام كارهایی برای كمك به آنها میدانند .جان خان ،یك مغازهدار،
توی یك لندكروز پرشده از بستگانش نشسته چراكه طالبان در ماه
سپتامبر گذشته به «ترین كوت» ،مركز والیت جنوبی اُروزگان ،حمله
كرد .او راهی یك سفر  130كیلومتری به حاشیههای پرغبار قندهار،
بزرگترین شهر جنوبی افغانستان شد؛ جایی كه خانوادهاش اكنون
زندگی بخورونمیری مشابه وضعیت زاغهنشینها دارند .خان میگوید:

شربت گل دختری که عکس
جلد نشنال جئوگرافی شد
بیش از سه دهه قبل،
چشمان سبز نافذ و حالت
مضطرب شربتگل روی جلد
مجله نشنال جئوگرافیك
ظاهر شد .دخترك  12ساله
به نمادی قدرتمند از وضع
اسفناك پناهندگان افغان
تبدیل شد كه در جریان
جنگ با شوروی به پاكستان
فرار كرده بودند

«اگر اتحاد و همكاری در دولت باشد آن وقت مشكلی نخواهد بود .اما
همه با آنها مشكل دارند».
با تحمیل تلفات ســنگین به ارتش و پلیس افغانســتان از سوی
طالبان ،شــانس اشــرف غنی در مذاكرات پایــان جنگ كم به نظر
میرســد .در بیمارســتان صلیب سرخ در كابل ،یك ســرباز به نام
حمیداهلل كه پای راستش را در یك بمبگذاری انتحاری از دست داده
منتظر است تا یك پای مصنوعی پالستیكی را امتحان كند .او میگوید
كــه  16نفر از همكارانش در آن انفجار كشــته و  42نفر هم زخمی
شدند .حمیداهلل میگوید« :وقتی سر كار برگشتم ،اصال نگذاشتند كه
به خط مقدم برگردم .آنها به من یك شغل دفتری خواهند داد ».شاید
دیگر از افغانها در پاكستان استقبال نشود اما برای بازگشتگان بیكار
كه سنشان به جنگیدن میخورد ،آغوش نیروهای امنیتی باز است.

پناهندگان
معتقدندكه
پاكستان به آنها
ضربه وارد میكند
تارئیسجمهور
افغانستان ،اشرف
غنی ،را به دلیل
جستوجوی
ارتباطات نزدیكتر
با هند كه رقیب
هستهایپاكستان
به حساب میآید
تنبیهكند
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آب رفتن تكههای شیرین شكالت

گرانی كاكائو برندهایی مثل تابلرون و مارس را به طراحی دوباره محصوالتشان وادار كرده است

امیكو ترازونو
گزارشگر اقتصادی

منبع فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
صنایع غذایی همانطور
كه در ایران بخش
بزرگی از اقتصاد را
تشكیل میدهد در
غرب نیز بسیار فعال
است .مشكالت یكی از
حوزههای این صنعت
به دلیل افزایش قیمت
مواد اولیه ،چشماندازی
جهانی برای
تولیدكنندگانصنایع
غذایی فراهم میكند.

طراحی دوباره قطعات شــكالت «تابلرون» كه در انگلســتان به
فروش میرسد آخرین شاهد برای این است كه صنعت شكالتسازی
به استقبال «آبرفتن تورمی» میرود؛ جایی كه قیمت شكالت همان
مقدار سابق باقی مانده اما اندازهاش كوچكتر شده است« .موندلیز»
كه شركت امریکایی باالدستی «تابلرون» است ،مدعی شده كه باالتر
بودن قیمت مواد اولیه و به همان اندازه هزینههای تولید ،باعث شده
تعداد قطعات در یك تكه شكالت این شركت كه در سوئیس تولید
میشود كاهش یابد.
سوئیس كشوری است كه بیشترین شكالت در آن مصرف و البته
میزان زیادی از شكالت جهان نیز در این كشور تولید میشود .شركت
عظیمی مثل نستله كه بسیاری از برندها مثل «كیتكت» را تولید
میكند در این شــركت ثبت شده است و كار میكند .آلمان دومین
كشور مصرفكننده شكالت اســت و البته در تولید شكالت نیز ید
طوالیی دارد .كشورهای ایرلند ،انگلستان ،نروژ ،سوئد ،استرالیا ،هلند،
امریکا و فرانسه نیز به ترتیب بعد از سوئیس و آلمان ،بیشترین شكالت
را در جهان مصرف میكنند .امریکا یكی از بزرگترین كشــورهای
امریکایی
تولیدكننده شكالت جهان است و در سال  ،2015دو شركت
ِ
«مارس» و «موندلیز» به ترتیب بیشترین فروش شكالت را در جهان
دارا بودهاند .این دو شــركت در سال  2015به ترتیب  18.4و 16.6
میلیارد دالر انواع محصوالت مرتبط با شكالت فروختند .شركت رتبه
سوم فروش شكالت جهان ،نستله از سوئیس بوده كه در سال گذشته
میالدی  11میلیارد دالر فروش داشــته اســت .گروه شكالتسازی
«فرهرو» در لوکزامبورگ -ایتالیا و شركت شكالتسازی «میجی» در
ژاپن شركتهای دارای رتبه چهارم و پنجم از فروش شكالت جهان

هستند كه به ترتیب ،فروششان  9.7و  8.4میلیارد دالر بوده است.
موندلیز اعالم كرده است كه افزایش شدید در هزینههای مواد اولیه
به «چالشی در سراسر صنعت برای مدتی» تبدیل شده است .در عمل،
تابلرون تنها شركت حوزه شیرینی سازنده شكالت نیست كه قربانی
«آبرفتــن تورمی» در مواجهه با افزایش قیمت مهمترین ماده خام
آن ،كاكائو ،شده است .طی چند سال گذشته ،قطعات شكالتهای
«مارس» و «اســنیكرز» كوچك شده اســت؛ یك جعبه «كوالیتی
استریت» یك كیلوگرمی به  820گرم كاهش پیدا كرده است و بسته
ششتایی تخممرغهای ِك ِرمی «كدب ِریز» به بستههایی شامل پنج قطعه
تبدیل شده است .تولیدكنندگان همچنین بستههای حاوی قطعههای
كوچك شــكالت را كه برای مشتریان حجیم و اشتهابرانگیز به نظر
میرسند عرضه میكنند اما در واقع شكالت كمتری در این بستهها
وجود دارد .بنا به گفته جك اسكلی ،تحلیل موسسه یورومانیتور ،یك
گروه تحقیق كاالهای مصرفی ،تولیدكنندگان این كار را میكنند تا
تالش كنند درآمدها را افزایش و هزینهها را كاهش دهند .او میگوید:
«هزینهها در حال باال رفتن است و حاشیه سود كوچكتر میشود».
یك شــاخص وزنی از تركیبات شــكالت شیری فشــاری را كه
ســازندگان شــكالت از ناحیه قیمتهای مواد خام بــا آن روبهرو
هستند نشان میدهد .مطابق دادههای مواد خام ارائهشده در شركت
«مینتك» ،یك قیمت تركیبی از شــكالت شیری  -آمیختهای از
قیمتهای كره شكالتی ،پودر كاكائو ،آب پنیر ،شكر و پودر شیر كامل
 در سال جاری تقریبا  40درصد افزایش داشته است.قیمت شكالت از سال  2013میالدی به شدت افزایش یافته بود
چون نگرانیهایی وجود داشت درباره اینكه پدیده آبوهوایی النینو

اتفاقی مشابه در ایران
سؤال بزرگ امسال
این است كه چرا
قیمت شكالت در
حال افزایش است
و آبرفتن تورمی
وقتی اتفاق میافتد
كه قیمت كاكائو در
عمل در حال پایین
آمدن است
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در سالهای مدیریت دولت نهم و دهم در ایران كه قیمت ارز
به طور ناگهانی سه برابر شد و مواد اولیه به دلیل تحریمها از خارج
كمتر وارد میشد ،بســیاری از كارخانههای ایران دچار بحران
افزایش ناگهانی هزینههای تولید و قیمت مواد اولیه شده بودند.
در اوج این ماجرا ،در شهریور  ،1391فردانیوز گزارشی نوشت كه
گویای این وضعیت بود :این روزها این بیاخالقی اقتصادی رنگ
و بویــی جدید به خود گرفته و در تمامی اجناس خصوصا مواد
خوراکی بهوفور دیده میشود .از آنجایی که تولیدکنندگان دیگر
قادر به افزایش قیمتهای نجومی نیستند ،شیوهای دیگر را برای
تامین منافع خود برگزیدند که بر اساس آن با همان قیمت اولیه،
ماده موثر درون یک محصول را کاهش دادهاند .یکی از تخلفات
آشکار و گســترده در بازار محصوالت سلولزی بهویژه دستمال
كاغذی به چشم میخورد .در حال حاضر اندازه جعبه دستمال
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كاغذی که باید  20.5در 20سانتیمتر باشد ،با اندازههای  17در
 17یا  19در  19به فروش میرسد كه این به معنای كمفروشی
آشكار اســت .با این كار میزان و تعداد دستمال كاغذی موجود
در جعبــه كاهش مییابد ،اما قیمت آن هیچ تغییری نمیكند.
مــواد لبنی هم از غافله عقب نمانده و با وجود افزایش چندهزار
تومانــی در هریک از محصوالت ،این روزهــا از محتوای داخل
بستهبندیهایشان هم کسر شده است .از پنیر و خامه و ماست
گرفته تا شیر .از سویی دیگر گهگاه اخباری هم از وقوع کمفروشی
در حوزههای دیگر صنعت همچون محصوالت کنسروی به گوش
میرســد .این محصوالت از جمله مواردی است كه بهراحتی با
كاهــش وزن محصول و افزایش میزان آب ،نمك و برخی دیگر
از مــواد محتوی ،به نوعی از كمیت و كیفیت آن میکاهند و به
یکنند.
اصطالح كمفروشی م 

سازندگان شكالت محصوالت جدیدی را از برندهای موجود معرفی خواهند كرد و به مینیاتوریسازی تولیدات كنونی
ادامه خواهند داد .آنها محصوالت جدید را به این صورت معرفی خواهند كرد كه سالمتر هستند و كمتر روی این مسئله
تمركز میكنند كه چنین محصوالتی به كاهش هزینههای آنان كمك خواهد كرد.

به تولیــد كاكائو در غرب افریقا ضربه وارد كند .با این حال ،ســؤال
بزرگ امسال این است كه چرا قیمت شكالت در حال افزایش است و
آبرفتن تورمی وقتی اتفاق میافتد كه قیمت كاكائو در عمل در حال
پایین آمدن است .جواب این سؤال به كره كاكائو برمیگردد؛ این ماده
از دانههای كاكائو درست میشود و دیگر تركیبات شكالت ،شامل شكر
و پودر شیر كامل ،طبق دادههای موسسه مینتك ،بیش از  50درصد
افزایش یافته است چراكه میزان تولید آنها كاهش یافته است.
جاناتان پاركمن ،یكی مدیران شــركت كارگــزاری بورس كاالی
كشاورزی «ما ِركس اسپكترون» ،میگوید« :قیمت كره كاكائو بسیار
باال بوده است ».برخالف دانههای كاكائو ،هیچ آیندهای برای بازار كره
كاكائو كه باعث آب شــدن شكالت در دهان میشود ،وجود ندارد .با
این حال ،قیمت تركیبات فیزیكی برای مصرف بین ماههای اكتبر تا
روزهای كریسمس باال میرود و پاركمن تذكر میدهد كه این اتفاق
وضعیت را برای سازندگان شكالت «خیلی خیلی دردناك» میكند.
قیمت كره كاكائو امسال حدود  40درصد افزایش داشت ،با وجود
اینكه قیمت دانههای كاكائو كاهش یافته و به كمترین میزان در سه
سال اخیر رســیده بود .همین امسال نیز قیمت دانههای كاكائو 26
درصد كاهش یافت .فروش ســودآور و پیشبینی آبوهوای بهتر در
كشــورهای كلیدی تولیدكننده كاكائو باعث شــدت گرفتن فروش
دانههای كاكائو به زیر قیمت شد؛ بهخصوص به وسیله صندوقهای
سرمایهگذاری و دیگر سرمایهگذاران ریسكپذیر.
در سالی كه گذشت ،صنعت شكالتسازی برای تهیه كره كاكائو
به زحمت افتاده بود چون گذشته از كمبود تولید دانههای شكالت به
دلیل آبوهوای بد ،تقاضای جهانی به علت باال رفتن ظرفیت تبدیلی
صنعت شكالت نیز افزایش یافته و اوضاع را وخیمتر كرده بود .در اروپا
كه یك منطقه پیشرو در صنعت تبدیلی شكالت است ،مسائل جریان
موقت نقدینگی به همراه كمبود جدی در دسترسی به كره كاكائو در
مناطقی كه شكالتسازی در آنها رونق دارد ،وضعیت صنعت شكالت
را دشوار كرده و هزینهها را باال برده بود.
در نیمه دوم ماه نوامبر گذشته ،نشانههایی وجود داشت مبنی بر
اینكه بازار كره كاكائو در حال رسیدن به ثبات است .به گفته تجار فعال
در بازار جهانی ،قیمتها نسبت به فصل ژانویه تا مارس امسال حدود
 30درصد كاهش یافته بود ،به دلیل افزایش دسترســی به دانههای
كاكائو و سقوط شدید قیمتهای آینده .به گفته كارلوس مِرا ،تحلیلگر
در موسسه رابوبانك ،این اتفاق «تغییر بزرگی در اساس» بازار شكالت
اســت .او میگوید« :مردم امسال انتظار مازاد تولید زیادی را دارند و
آبوهوا هم خیلی خوب بوده است ».مرا میافزاید كه بانك متبوعش
پیشبینی میكند كه مازاد تولیدی در حدود  218هزار تن كاكائو در
بازار به وجود بیاید كه باالترین مازاد در طول شش سال گذشته است.
صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران ریسكپذیر با اتخاذ
موقعیتی بسیار بدبینانه و با احتیاط كامل نسبت به این اتفاق عمل
كردهاند تا حدی كه تجارت كاكائو در نیویورك به كمترین میزان خود
از آوریل  2013تاكنون رسیده است .موسسه رابوبانك میگوید كه در
لندن نیز سرمایهگذاران ریسكپذیر یك موقعیت منفی نسبت كاكائو
برای اولین بار از فوریه  2012تاكنون اتخاذ كردهاند.
تجار میگویند كه ســقوط در بازار دانههای كاكائو و كره كاكائو
ممكن است تقاضایی را كه عمدتا به دلیل قیمتهای باال كاهش یافته
بود تحریك كند .مطابق آمار شركت یورومانیتور ،فروش خردهفروشی
كاكائو نیز امسال نسبت به سال  2014با حدود  2درصد كاهش مواجه

بوده است .به عبارت دیگر ،همه این حرفها اینطور تفسیر میشود
ت تركیبات شــكالت بسیار افزایش یافته بوده و شركتهای
كه قیم 
سازنده شــكالت برای كاهش هزینههای خود از وزن محصوالتشان
كم كرده و محتویات بســتههای شكالت را كاهش دادهاند اما اكنون
نشــانههایی به دست آمده كه میگوید در آینده نزدیك قیمت مواد
اولیه ســاخت شكالت از جمله دانههای كاكائو و كره كاكائو بهشدت
ارزان خواهد شد .در این وضعیت سازندگان شكالت چه واكنشی نشان
خواهند داد؟
با همه پیشبینیهایی كه درباره بازار آینده كاكائو و مواد خام شكالت
وجــود دارد ،قیمتهای پایینتر به طور خودكار به این معنی نخواهد
بود كه اندازه تكههای شكالت افزایش خواهد داشت .آقای اسكلی در
موسســه یورومانیتور تذكر میدهد كه سازندگان شكالت محصوالت
جدیدی را از برندهای موجود معرفی خواهند كرد و به مینیاتوریسازی
تولیدات كنونی ادامه خواهند داد .آنها محصوالت جدید را به این صورت
معرفی خواهند كرد كه سالمتر هستند و كمتر روی این مسئله تمركز
میكنند كه چنین محصوالتی به كاهش هزینههای آنان كمك خواهد
كرد .اسكلی میگوید« :شما شاهد این نخواهید بود كه شركتها در آب
رفتن شكالتی كه در محصوالت كنونیشان اعمال كردهاند بازبینی كنند
و این محصوالت را بزرگتر كنند».

قیمت كره كاكائو
امسال حدود 40
درصد افزایش
داشت ،با وجود
اینكهقیمت
دانههای كاكائو
كاهش یافته و به
كمترینمیزان
در سه سال اخیر
رسیده بود .همین
امسالنیزقیمت
دانههای كاكائو
 26درصد كاهش
یافت اما شكالتها
بزرگتر نمیشوند

نوسان قیمتهای کاکائو
400
350
کره کاکائو

300
250
200
150
100

کاکائو
16

15

14

13

2012
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مناگـــر

َك ِلگزیت؛ تالش برای
خروجكالیفرنیا
ازایاالت متحده

انتخابات اخیر امریکا ثروتمندترین ایالت این کشور را شاكی كرده است
جیمز نش /اسمه ای دپرز
گزارشگران سیاسی

ك
منبع بلومبرگ بیزینسوی 

چرا باید خواند:
امریکا كشوری است كه
درسیاستبینالمللی
اثر میگذارد و هرگونه
بحران سیاسی در آن،
میتواند بر همه جهان
تاثیر داشته باشد .تالش
برای ایده جدایی ایالت
كالیفرنیا از امریکا بحران
سیاسی جدی در این
كشور ایجاد خواهد كرد.

61

درصد
در انتخابات اخیر
ریاستجمهوری
امریکا ،هیالری
كلینتونبیشاز
 61درصد آرای
كالیفرنیا را به
خود اختصاص
داد كه باالتر از
سهم اوباما در
این ایالت در سال
 2012بود
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برای اولین بار در  10سال اخیر ،جمهوریخواهان امریکا در شرف
تحتكنترلدرآوردنكنگرهوریاستجمهوریهستندونقطهنظرهای
جاهطلبانهای دارند .آنها قول دادهاند كه قانون رفاهی «اوباماكِر» را ملغا
كنند ،مهاجران غیرقانونی را بیرون كنند و نظارتهای محیطزیستی
را بــه عقب بازگردانند .دموكراتهایی كــه دولت ایالتی كالیفرنیا را
اداره میكنند خوشحال نیستند .بالفاصله پس از انتخابات ،كوین د
لئون ،رئیس مجلس سنا و همتایش در كنگره ،آنتونی رندون ،هردو
التینتبارهایی از جنوب كالیفرنیا ،بیانیه تندی را به زبان انگلیسی و
اسپانیولی صادر كردند كه به  39میلیون كالیفرنیایی اطمینان میداد
آنها برای جنگ سیاسی آمادهاند .آنها در بیانیه خود نوشتند« :امروز ما
با احساسی مثل احساس یك غریبه در سرزمینی بیگانه بیدار شدیم
چون دیــروز امریکاییها دیدگاه خود را درباره یك جامعه كثرتگرا
و دموكراتیك كه بهروشنی با ارزشهای مردم كالیفرنیا شكل گرفته
ارائه كردند .ما مقاومت در برابر هر تالش را كه بافت اجتماعی و قانون
اساسی ما را تكهتكه كند رهبری خواهیم كرد».
دموكراتها از سال  2011میالدی ،وقتی كه جری براون بر آرنولد
شوارتزنگر به عنوان فرماندار ایالت پیروز شد ،هر شعبه از دولت محلی
كالیفرنیا را تحت تسلط خود داشتهاند .این ایالت با داشتن بزرگترین
اقتصاد در امریکا و محســوب شدن به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ
جهان ،در بیشتر موارد از استقالل بیشتری نسبت به ایالت واشنگتن
بهرهمند بوده اســت .در سال  2002این ایالت اولین ایالتی در امریکا
بود كه خودروهایش را با استانداردهای انتشار گازهای آالینده منطبق
كرد .،در سال  ، 2012بعد از اینكه جمهوریخواهان كنگره یك مدل
ملی را برای محدود كردن انتشار گازهای گلخانهای رد كرد ،كالیفرنیا
تنها سیســتم نظارت انعطافپذیر برای این محدودیت را ابداع كرد.
كالیفرنیا كه باالترین تعداد مهاجران غیرقانونی را در میان ایالتهای
دیگر امریکا داراست ،به آنها گواهینامه رانندگی و نیز كمكهای مالی
برای تحصیل در دانشگاه ارائه كرده است .این ایالت برای فروش اسلحه
برخی از ارزیابیهای محدود سابقه خریداران در سطح كشور را اعمال
كرده است .این ایالت یكی از سه ایالت امریکا است كه مستمری برای
خانوادههای نیازمند و مرخصی پزشــكی برای كاركنان خود در نظر
گرفته و یكی از پنج ایالتی اســت كه به كاركنان شركتها مرخصی
درمانی با حقوق ارائه میكندِ .د لئون میگوید« :دیده شدن این امور
در تاریخ سیاسی جهان احتمال نداشته است .ما هرچه در قدرتمان
داشته باشیم برای حفاظت از شهروندانمان و ارزشهایمان تحت عنوان
كالیفرنیاییها انجام خواهیم داد».
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در انتخابات اخیر ریاستجمهوری امریکا ،هیالری كلینتون بیش
از  61درصد آرای كالیفرنیا را به خود اختصاص داد كه باالتر از سهم
اوباما در این ایالت در ســال  2012بــود .رأیدهندگان با برگههای
رأی خود جرمزدایی از اســتفاده از ماریجوآنا ،محدود كردن فروش
مهمــات و افزایش مالیات برای ثروتمندان را تایید كردند .اما نتیجه
انتخابات ملی به آتش فانتزی جدایی كالیفرنیا دمید و اكنون هشتگ
«كلگزیت» كه تركیب شــده از كلمــات «كالیفرنیا» و «اگزیت» به
معنی خارج شدن کالیفرنیا از امریکا است در شبكههای اجتماعی و
كارزارهای آنالین بسیار طرفدار پیدا كرده است .ریشه كلمه كلگزیت
همان كلمه تركیبی و ابداعشــده برگزیت است كه برای همهپرسی
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا درست شده بود.
دموكراتهای ایالت كالیفرنیا میگویند به دلیل اینكه این ایالت
سهم خیلی زیادی در بودجه دولت فدرال در واشنگتن دارد جدا شدن
كالیفرنیا از امریکا به این راحتی نخواهد بود .طبق تحقیقی كه در بنیاد
مالیاتها در واشنگتن كه یك اتاق فكر غیرانتفاعی است و تحلیلهای
فدرال و سیاســتهای مالیاتی كشور را فراهم میكند انجام شده ،به
ازای هر یك دالری كه به خزانه میفرستد  78سنت از بودجه فدرال
دریافت میكند .این امر به صاحبمنصبان ایالتی این توان را میدهد
كه وقتی آنها از سیاستی احساس نارضایتی میكنند بتوانند حرفهای
خود را به كرسی بنشانند .نارضایتی آنها از آنجا شروع شده كه زمزمه
اخراج مهاجران غیرقانونی در كشور پیچیده است.
از ژانویه  2014تا ســپتامبر  ،2015كالیفرنیا اســامی مهاجران
غیرقانونی را كه طبق قوانین فدرال قابل اخراج كردن هستند در قالب
یك فهرست  11هزار نفره منتشر كرده است .این ایالت تالش كرده
كه آنها را طبق قوانین موجود به زندان نیندازد و فشار زیادی به آنها
وارد نكند .ایالت بعدی كه دارای شمار زیادی از مهاجران قابل اخراج
كردن است ،ایالت نیویورك است كه فهرستی  2هزار نفره از مهاجران
غیرقانونی تهیه كرده است.
بــا وجود اینكه دونالد ترامپ بودجه فدرال را در ایالتهایی كه به
اصطالح پناهگاه مهاجران به شمار میآید قطع میكند ،در  14نوامبر
امسال ،رئیس پلیس لسآنجلس ،چارلی بك ،گفته است كه سیاست
منع كردن افســران از اعمال قوانین مهاجرتی را كه مدتهاست در
كالیفرنیا پی گرفته میشود تغییر نخواهد داد .این سیاست حمایتهای
قانونی از شــهروندان را در قبال ماموران فــدرال انجام میدهد .بك
میگوید« :ما با ســازمان امنیت داخلی برای پیشنهاد دادن فهرست
افرادی كه باید اخراج شوند به آنها كار نخواهیم كرد .این نه كار ماست

دموكراتها از سال  2011میالدی ،وقتی كه جری براون بر آرنولد شوارتزنگر به عنوان فرماندار ایالت پیروز شد ،هر شعبه از
دولت محلی كالیفرنیا را تحت تسلط خود داشتهاند .این ایالت با داشتن بزرگترین اقتصاد در امریکا و محسوب شدن به عنوان
ششمین اقتصاد بزرگ جهان ،در بیشتر موارد از استقالل بیشتری نسبت به ایالت واشنگتن بهرهمند بوده است.

ایرانیان در كالیفرنیا
کالیفرنیــا ایالتی در غرب امریکا بــر کرانه اقیانوس آرام
است .مرکز آن ساکرامنتو و شهرهای مهم آن لسآنجلس،
سندیگو ،ســنخوزه و سانفرانسیسکو هستند .همچنین
این ایالت پرجمعیتترین ایالت امریکا است .کالیفرنیا پس
ِ
بزرگ امریکا از لحاظ
از آالســکا و تگزاس ،ســومین ایالت
وسعت است .کالیفرنیا پرجمعیتترین ایالت امریکاست و نیز
بزرگترین جمعیت ایرانیتبار خارج از خاورمیانه را در خود
جای داده اســت به طوری که چندین تن از اعضای شورای

و نه من خواهم گذاشت كه كار ما شود ».شهردار سانفرانسیسكو ،اد
لی ،نیز به صورت علنی تایید كرده اســت كه میخواهد شهرش به
عنوان یك شهر امن برای مهاجران باقی بماند و بن روزنفیلد ،یكی از
مقامات این شهر ،گفته است كه اداره متبوعش در حال برنامهریزی
برای دست و پنجه نرم كردن با بودجههای فدرال كمتر است.
یكی از نقاط شروع مجادله بین ساكرامنتو ،مركز ایالت كالیفرنیا ،و
واشنگتن ترامپ ،میتواند تغییرات اقلیمی باشد .رئیسجمهور منتخب
ِ
گرمایش جهانی را یك كلك مینامد كه «به نفع چینیها ساخته شده
تا تولید در امریکا را غیررقابتی كند» .او همچنین قول داده است كه
توافق پاریس را كه در ســال  2015برای اولین بار در سطح جهانی
ایجاد شد تا انتشــار كربن را كاهش دهد كنار خواهد گذاشت و نیز
برنامــه انرژیهای پاك اوباما را كه به دنبال كنترل انتشــار گازهای
گلخانهای از نیروگاههای برق است لغو كند.
فرماندار كالیفرنیا ،بــراون ،خود را وقف قویتــر كردن مقررات
كربن كالیفرنیا كرده است؛ مقرراتی كه هماكنون
جلوگیری از آلودگی ِ
در سطح كشور سختتر است .براون در بیانیهای كه همچنین به یافتن
زمینهای مشترك بین عقاید ترامپ و حزب جمهوریخواه پرداخته،
گفته است« :ما از حق مردممان حفاظت خواهیم كرد و به مواجهه با
تهدیدهای وجودی زمانه خود ادامه خواهیم داد ».لیبی شاف ،شهردار
اوكلند ،میگوید كه شهرها باید میل داشته باشند كه از توافق پاریس
در ســطح محلی حمایت كنند .او میگوید« :شما شاهد هستید كه
 70درصد انتشار گازهای گلخانهای از شهرها انجام میشود .اگر همه
شهرداران تصمیم بگیرند كه در قبال آن واكنش نشان دهند ما در واقع
میتوانیم واكنشهای نامربوط فدرال را جبران كنیم».
دموكراتهای كالیفرنیا همچنین راههایی را كشــف كردهاند تا
اطمینان حاصل كنند از اینكه دسترســی به مراقبتهای بهداشتی
ادامه پیدا خواهد كرد .قانون مراقبتهای بهداشتی مناسب كه از سوی
دولت فدرال ارائه شــده بود ،یارانههای بهداشتی را برای  90درصد از
 1.4میلیون نفر از ساكنانی كه تحت پوشش بیمه كالیفرنیا هستند
تضمین كرده اســت و نیز  5.5میلیون كالیفرنیایی اكنون از طریق
توسعه قانون كه از سال  2010انجام شده،تحت پوشش بیمه درمانی
هستند .طبق محاسبات موسسه غیرانتفاعی «اربن» ،لغو این قانون،
همانطــور كه ترامپ و جمهوریخواهان قول دادهاند ،میتواند برای
ایالت كالیفرنیا بیش از  15میلیارد دالر یارانه فدرال در ســال در بر
داشــته باشــد .دیو جونز ،یكی از اعضای كمیسیون بیمه كالیفرنیا،
میگوید« :روی كاغذ ،كالیفرنیا میتواند برنامه مراقبتهای بهداشتی

شهر بورلی هیلز ایرانیتبار هستند .کالیفرنیا صنعت فناوری
اطالعات و رایانهای بســیار پیشــرفتهای دارد به طوری که
شرکتهای اوراکل ،سیسکو سیستمز ،اینتل ،گوگل ،یاهو،
ایامدی ،سان مایکروسیستمز ،و نیز شرکت رایانهای اپل و
شِ وران نیز در این ایالت مرکزیت دارند .عالوه بر این ،دوتا از
آزمایشــگاههای فدرال بزرگ امریکا در این ایالت قرار دارند
از جمله آزمایشــگاه ملی الرنس لیورمور و آزمایشگاه ملی
الرنس برکلی.

سراسری خود را پیادهسازی كند ».او هشدار میدهد كه با وجود انجام
این كار هم مالیات ایالتی به طور چشمگیری افزایش مییابد.
یكی از حوزههایی كه ممكن است ترامپ قادر باشد ایدههای ایالت
كالیفرنیا را كنار بگذارد ایدهاش درباره ساخت یك دیوار مرزی است.
همین حاال هم بیشتر مرز كالیفرنیا با مكزیك به وسیله یك حصار
بلند و حسگرهای حركتی خطكشی شده است .اما هنوز شمار زیادی
از سیاستها وجود دارد كه ترامپ نخواهد توانست آنها را كنار بگذارد.
قانون سقط جنین را در نظر بگیرید؛ در سال  1973دیوان عالی امریکا
قانونی شدن سقط جنین را بررسی كرد و تصمیم درباره قانون شدن
آن را به ایالتها واگذار كرد .رهبران كالیفرنیا این امر را بررسی كردند
و توانســتند مجوز این كار را بگیرند و عمال این ایالت را به بهشــت
زنانی تبدیل كردند كه به دنبال جایی برای سقط جنین میگردند.
بسیاری از مســائلی كه ترامپ به دنبال عملی كردن آن است ،مثل
ممنوعیت سقط جنین ،چیزی است كه در كنگره و در سطح فدرال
درباره آنها تصمیمگیری نمیشود و ایالتها و تصمیمگیران محلی باید
درباره آن اعمال نظر كنند .شهردار شاف میگوید« :من فكر میكنم
این هوشمندی است كه در برابر خیلی از اتفاقاتی كه هنوز رخ نداده
تدبیری بیندیشیم و خود را آماده و قوی كنیم در برابر كارهایی كه آنها
میخواهند انجام دهند».

یكی از حوزههایی
كه ممكن است
ترامپ قادر باشد
ایدههای ایالت
كالیفرنیا را كنار
بگذارد ایدهاش
درباره ساخت
یك دیوار مرزی
است .همین
حاالهمبیشتر
مرزكالیفرنیابا
مكزیكبهوسیله
یكحصاربلند
و حسگرهای
حركتیخطكشی
شده است

یكی از نقاط شروع مجادله
بین ساكرامنتو ،مركز ایالت
واشنگتن ترامپ،
كالیفرنیا ،و
ِ
میتواند تغییرات اقلیمی
باشد .رئیسجمهور منتخب
گرمایش جهانی را یك كلك
مینامد كه «به نفع چینیها
ساخته شده تا تولید در
امریکا را غیررقابتی كند»

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهوپنج ،دی 1395

125

یک استاد دانشگاه را تصور کنید که به  ۲۱۰میلیون شاگردش بگوید« :سه ماه
دیگر امتحان پایان ترم برگزار میشود .امسال به شما تکتک نمره نمیدهم .از کل
نمرههای کالس میانگین میگیرم و به همه نمرهای یکسان میدهم».

مناگـــر

ن نادانند
ترامپ برد چون رأیدهندگا 

دموکراسی قرار است اراده مردم را به قانون دربیاورد؛ اما اگر مردم درست و غلط را تشخیص ندهند چه؟

جیسون برنان
استادیار استراتژی ،اقتصاد،
اخالق و سیاستگذاری عمومی
در دانشکده اقتصاد جرجتاون

ترجمه کاوه شجاعی
روزنامهنگار و مترجم

ی
منبع فارن پالس 

ترامپ پیروزیاش را مدیون بیاطالعهاســت .اما ترامپ تنها
نیســت .دانشمندان علوم سیاسی بیش از  ۶۵سال است که
رفتار رأیدهندگا ن امریکایی ،دانســتههای آنها و شکل فکر
کردنشــان را مورد مطالعه قرار دادهانــد و نتیجه یافتههای
آنها ترسناک اســت .رأیدهندگا ن به طور کلی میدانند که
رئیسجمهورشان چهکسی است اما نه بیشتر .آنها نمیدانند
کدام حــزب کنگره را کنتــرل میکند ،کنگــره اخیرا چه
کرده ،یا اوضاع اقتصاد دقیقا بدتر شــده یا بهتر .در انتخابات
ریاســتجمهوری ســال  ۲۰۰۰امریکا ،اکثر رأیدهندگان
میدانستند که ال گور از جر ج دبلیو .بوش لیبرالتر است ،اما
فقط نیمی از آنها میدانستند که ا ل گور بیشتر از بوش مدافع
برنامههای رفاهی دولت ،کمک بیشتر به سیاهها یا حفاظت
بیشتر از محیطزیست است .علت این بیاطالعی رأیدهندگان
برای محققان روشن اســت .این به خاطر احمق بودن مردم
نیست .مشکل اینجاســت که دموکراسی انگیزه خوبی برای

فهمیدن به مردم نمیدهد.
یــک مثال میزنم :اگر بخواهید ماشــین بخرید ،اول تحقیق میکنیــد .چون اگر تصمیمی
هوشمندانه بگیرید بعدا پاداشش نصیب خودتان میشود .اگر انتخاب بدی بکنید هم عواقبش را
خواهید دید .اصوال با گذشت زمان اکثر مردم خریداران بهتری میشوند .حاال این را مقایسه کنید با
سیاست .در اینجا ،اینکه همه ما مشترکا چطور رأی میدهیم خیلی اهمیت دارد ،اما اینکه تکتک ما
چطور رأی میدهیم نه .یک استاد دانشگاه را تصور کنید که به  ۲۱۰میلیون شاگردش بگوید« :سه
ماه دیگر امتحان پایان ترم برگزار میشود .امسال به شما تکتک نمره نمیدهم .از کل نمرههای

عبور از دموکراسی؟

چطور دموکراسی در قرن بیست و یکم کم آورد

متیو پریس
نویسنده و عضو سابق پارلمان
انگلیس

منبع اسپکتیتو ر
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انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور امریکا میتواند
سیگنال مرگ یکی از مقدسترین چیزها در سیاست باشد:
دموکراسی .چه در اروپا و چه در امریکا ،مردم کمکم به این
نتیجه میرسند که دموکراسی آن خیر مطلقی نیست که
نتوان به چالشش کشید.
بعد از ترامپ و برگزیت ،اعتقاد من به دموکراســی در
حال از دست رفتن است .مسئله این نیست که دموکراسی
به نتایجی ختم میشود که من اصال نمیپسندم .مسئله
اینجاست که دموکراســی نهفقط به مردم ،که به اراذل و
اوباش متعصب و چماق به دســتها هــم حق انتخاب
یدهد.
م 
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کالس میانگین میگیرم و به همه نمرهای یکسان میدهم ».در
چرا باید خواند:
این حالت ،به احتمال زیاد هیچکس به خودش زحمت مطالعه
در واکنشی رادیکال به
پیروزی ترامپ ،ایندو نمیدهد و نمره میانگین  Fخواهد بود .همه میافتند.
اکثر رأیدهندگا ن نادان هســتند یا اطالعات غلطی دارند
یادداشت را بخوانید تا
چون هزینه اکتساب اطالعات سیاسی بیشتر از مزایای احتمالی
ببینید چرا در دنیای
آن است .مردم مشــکلی ندارند که اطالعات احمقانه ،غلط و
کنونی دموکراسی
توهمی داشته باشــند چون این اعتقادات برای آنها هزینهای
باعث بهتر شدن
نخواهد داشــت .چون همه میداننــد احتمال اینکه رأی آنها
انتخاب نمیشود.
نتیجه انتخابات را مشــخص کند بسیار بسیار پایین است .در
نتیجه افراد تمایل دارند که طوری رأی بدهند که تعهدشــان به یک حزب یا جهانبینیشــان را
نشان بدهد .مردم رأی میدهند تا عقیدهشان را در چشم بقیه فرو کنند ،نه اینکه اوضاع زندگیشان
را بهتر کنند .رأیدادن بیشتر بهجای آنکه شبیه انتخاب یک سیاست باشد ،شبیه همراه شدن با
موج مکزیکی در استادیوم است .فیلیپ کانورس ،دانشمند علوم سیاسی زمانی گفته بود« :دوتا از
دهندگان معمولی میدانم این است که

سادهترین حقایقی که درباره توزیع اطالعات سیاسی رأی
دهندگان هیچچیز نمیدانند ،تعدادی

میانگین پایین است و واریانس باال ».به بیان سادهتر ،اکثر رأی
از آنها کمی میدانند (آنها کسانیاند که نادان نیستند اما در رأی دادن اشتباه میکنند) و عدهای
خیلی میدانند .در کل ،کسانی که در دانشگاه درس خواندهاند ،اطالعاتشان از دیپلمهها باالتر است
و دیپلمهها هم از کسانی که دبیرستان را تمام نکردهاند اوضاع بهتری دارند.
وقتی مردم این آمار افسردهکننده را میشنوند خیلی سریع انگشت اتهام را به سمت سیستم
آموزشی معیوب امریکا نشانه میگیرند .آنها خواهند گفت« :این نشان میدهد که ما معلمان بهتری
نیاز داریم ».این درست به نظر میرسد .اما اشتباه است.
در واقع ،امریکاییها نسبت به  ۶۰سال پیش آموزش بیشتری میبینند و بیشتر درسشان را تمام

ب خوردن
ترامپ بدون تردید یک احمق است و احمق کثیفی است .و این رقابت باید مثل آ 
به نفع هیالری تمام میشد .اما نشد .چه اتفاقی افتاد؟ آیا واقعا میتوانیم مثل قبل مطمئن
باشیم که دموکراسی درست کار میکند؟ آیا دموکراسی واقعا همان سنگری است که همیشه
فکر میکردیم جلوی دیوانگی سیاسی را میگیرد؟
هواداران ترامپ در مریکا ،برگزیت در انگلیس ،پوپولیســتهای دستچپی در اسپانیا و
نژادپرستهای طرفدار ژان -ماری لو پن در فرانسه به من خواهند گفت :تو دموکراسی را به
چالش میکشی چون نتایجی را به بار آورده که تو خوشت نمیآید.
آنها درست میگویند .من دارم شبیه بازندهای میشوم که بعد از باخت ،زیر کل مسابقه
میزند .آیا همه ما همینیم؟ که بعد از یک باخت ،کل این سفر متمدنانه سیاسی را به چالش
کشیدهایم؟
اما چرا حاال؟ چرا وقتی ریچارد نیکسون دوباره انتخاب شد کسی دموکراسی را به چالش
نکشید؟ چرا وقتی دولت محافظهکار انگلیس سقوط کرد و سوسیالیستها به قدرت رسیدند
لیبرالها و محافظهکارها علیه دموکراسی حرف نزدند؟ چرا آن موقع به مردم اطمینان داشتیم
 حتی اگر اشتباه میکردند  -و چرا حاال این اطمینان از بین رفته؟من به خرد جمعی اعتقاد داشتم نه به خرد اوباش و دار و دستههای متعصب .دموکراسی
پیشتر همین معنی را داشت :هم اعتقاد جمعی را مشخص میکرد هم جلوی قدرتگیری
اوباش را میگرفت .درست است که خیلی اوقات مردم با امیدهای واهی و ترسهای بیربط
رأی میدادند ،درست است که گاهی کار به خشونت و نفرت میکشید اما اصوال مردم بعد از

ب خوردن به نفع هیالری تمام میشد .اما نشد.
این رقابت باید مثل آ 
چه اتفاقی افتاد؟ آیا دموکراسی واقعا همان سنگری است که همیشه فکر
میکردیم جلوی دیوانگی سیاسی را میگیرد؟

میکنند ،اما نادانی سیاسی افراد طی این  ۶۰سال کاهش نیافته
است .مدرسه را مقصر شــناختن هم سوءتعبیر است .مدارس
بیشتر چیزی را که بچهها نیاز دارند تا خوب رأی بدهند به آنها
یاد میدهد .اما آنهــا آن را فراموش میکنند چون این اطالعات
«به دردشــان نمیخورد ».چرا این اطالعات به درد آنها نمیخورد؟
چون شخص مطمئن است رأی او بهتنهایی نتیجه انتخابات را تعیین
نمیکند .ما اطالعاتی را که برایمان ســودی نداشته باشد ،فراموش
میکنیم.
دیگران میگویند اگر شهروندان را تشویق کنیم تا یکدیگر را بهتر
درک کنند اوضاع بهتر میشود .این گروه اعتقاد دارند اگر گروههای تصادفی از
امریکاییها با هم درباره سیاست حرف بزنند باعث میشود اختالفنظرها کاهش
یابد ،همه آگاهتر شوند و مردم به تفاهم برسند .اما تجربه  -و نتیجه یک تحقیق
دانشــگاه پرینستون  -نشــان داده که این بحثها نهفقط دموکراسی را ترمیم
نمیکنند ،که باعث اختالفنظر و تنش بیشتر میشوند.
طرح :کاوه شجاعی

دهندگان مطلعتر ،طرفدار حزب دموکرات هستند؟ نه

JJآیا رأی
اطالعات سیاسی افراد چقدر روی رأی آنها تاثیر میگذارد؟ هر چند سال یک بار،
دهندگان سه مورد را مشخص میکند:

«مرکز ملی مطالعات انتخابات امریکا» با بررسی آمار رأی
 )۱رأیدهندگا ن چه میدانند؟  )۲از چه سیاستهایی حمایت میکنند؟  )۳چهکسانی هستند؟
(سیاه یا سفید ،ثروتمند یا فقیر ،بیکار یا )...با نگاه به این سه نوع آمار ،میتوانیم متوجه شویم
که اطالعات سیاســی چه تاثیری روی خواستههای رأیدهندگا ن میگذارد (چون میتوانیم
عوامل نژاد ،جنسیت و درآمد را کنترل کنیم) .هواداران ترامپ حتما عصبانی خواهند شد اگر
دهندگان با اطالعات بیشتر (بدون توجه به سطح درآمدی ،نژاد،

بفهمند که بر این اساس ،رأی
وضعیت استخدام ،جنسیت و محل زندگی) موافق تجارت آزاد و مهاجرت هستند .سیاستهای
ضد مهاجرتی و ضد تجارت آزاد ترامپ نهفقط با مخالفت همه اقتصاددانان  -چپ ،راســت و
دهندگان مطلعتر صرفنظر از نژاد و تحصیالت و ثروتشان با

میانه -روبهروســت ،که همه رأی
آن مشکل دارند.
دهندگان مطلعتر تمایل به حمایت از حزب دموکرات دارند .در

این به آن معنا نیست که رأی
دهندگان مرزهای حزبی را پشت سر میگذارد .سیاستهای مورد

واقع سیاستهای این گروه از رأی

تجربه عواقب یک رأی اشتباه ،میدیدند چه اتفاقی افتاده و دفعه بعد رأی متوازنتری میدادند.
وقتی سوسیالیستها جواب نمیدادند مردم به محافظهکاران رأی میدادند .وقتی نیکسون
مشکل پیدا میکرد برایش جایگزین پیدا میکردند .خرد جمعی در بدترین حالت مثل یک
خفاش نیمهکور عمل میکرد و باالخره راه خود را پیدا میکرد .اما امسال چنین چیزی رخ نداد.

حمایت آنها ترکیبی از سیاستهای هردو حزب است :آنها حامی تجارت آزاد،
حامی ورود مهاجران ،حامی اصالحات در سیستم قضایی ،حامی باال رفتن
مالیاتها برای کاهش کسری بودجه و مخالف با جنگ هستند .آنها به عالوه
اعتقاد ندارند که حرکت به سمت دولت رفاه میتواند همه مشکالت ما را حل
کند .مسئله اینجاست که وقتی به پلتفرم سیاسی هردو حزب نگاه
میکنیم میبینیم که هم دموکراتها و هم جمهوریخواهان
ســعی میکنند سیاستهایی را به پیش ببرند که به مذاق
رأیدهندگا ن کماطالع و بیتوجه خوش میآید .ما نمیتوانیم
آنها را زیاد مقصر بدانیم چون هدف سیاســتمداران بردن
انتخابات است و برای بردن انتخابات باید برای رأیدهندگا ن
جذاب به نظر برسید .در دموکراسی مدرن ،تعداد رأیدهندگا ن
غیرمطلع بسیار بیشتر از رأیدهندگا ن مطلع است و کیفیت
نامزدها نشاندهنده کیفیت رأیدهندگا ن است .جالب اینجاست
که خــود دموکراســی رأیدهندگا ن را تشــویق میکند که
بیکیفیت باشند( .چون کیفیت داشتن  -یا مطلع بودن  -سود
آنی ندارد).

JJعبور از دموکراسی؟
باید اعتراف کرد که هیچ راهحلی برای مشــکل نادانی سیاسی وجود ندارد مگر اینکه تصمیم
بگیریم از دموکراسی عبور کنیم .گروهی از اقتصاددانان مثل رابین هنسن معتقدند که باید روی
سیاستهای مختلف  -نه سیاستمداران  -چیزی شبیه شرطبندی انجام شود نه رأیگیری .ایلیا
سومین ،استاد حقوق میگوید که باید کامال از سیاست تمرکززدایی شود و مردم به شکل فدرال
در امور کوچک منطقه محل سکونتشان رأی بدهند نه در مقیاس ملی .من هم در کتابم «علیه
دموکراســی» توضیح دادهام که چرا باید رأیگیری ملی وجود داشته باشد اما رأی مردم با توجه
به دانش سیاسیشان اندازهگیری شود .یعنی افراد مطلعتر قدرت رأی بیشتری داشته باشند ،افراد
کماطالعتر قدرت کمتری .اما همه اینها ایدههایی خام هستند و احتماال مردم عادی جلوی امتحان
آنها را خواهند گرفت .پیروزی ترامپ پیروزی بیاطالعها بود .اما اگر بخواهیم صادق باشیم پیروزی
کلینتون هم چنین چیزی میبود .دموکراسی حاکمیت مردم است و مردم امریکا در زمینههای
مختلف ،نشان دادهاند که صالحیت حکمرانی ندارند.

قرار بود وقتی مردم حماقت و خطر ترامپ را میدیدند  -حتی اگر در رأیگیریهای مقدماتی
به او رأی داده بودند  -رأی خود را از او پس بگیرند .اما مردم طور دیگری رأی دادند .چرا؟
چون قبال خرد جمعی از میلیونها فردی تشــکیل شــده بود که شاید با هم تبادل نظر
میکردنــد اما در نهایت تنها تصمیم میگرفتند .در دنیــای قدیم  -دنیای قبل از اینترنت،
فیسبوک و توئیتر  -ســر و صدای بیرون کمتر بود و شخص واقعا
کمتر تحتتاثیر اخبار دروغین ،پروپاگاندا و فشار جمع قرار میگرفت.
انتخابــات امریکا و رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا نشــان داده که
کمکم فاصله میان خرد جمعی و فشــار اوباش و دار و دستههای
متعصب از بین میرود .حاال تندروها ،افراطیها و متعصبها اینترنت
را در دســت دارند و این یعنی آنها افکار عمومی را به هر ســمت
که میخواهند میبرند .متعصبها حاال بهراحتی همدیگر را پیدا
میکنند و بزرگ و بزرگتر میشوند .تا زمانی که نتوانیم این شکل
تاثیرپذیری خرد جمعی از اوباش متعصب را درمان کنیم ترامپها و
لو پنها با دموکراسی به قدرت میرسند .دموکراسی قرن بیست و
یکمی به همین دالیل ،ایده قابل اطمینانی نیست.
دهندگان غیرمطلع بسیار بیشتر

در دموکراسی مدرن ،تعداد رأی
دهندگان مطلع است و کیفیت نامزدها نشاندهنده کیفیت

از رأی
رأیدهندگان است
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مناگـــر

روح جابز بر فراز سیلیکون ولی

تغییرات بنیادین در دنیای تکنولوژی آغاز شدهاند

ترجمه کاوه شجاعی
روزنامهنگار و مترجم

منبع فورب ز

چرا باید خواند:
دنیای تکنولوژی در
حالتجربهتغییراتی
بنیادین است .این دو
یادداشت را بخوانید
تاببینیدچطور
این تغییرات به نفع
گوگل تمام میشود و
چرا حتی اگر استیو
جابز هم زنده بود
نمیتوانستپسرفت
اپل را متوقف کند.

اپل دیگر آن شــرکت عزیزکرد ه دنیای تکنولوژی نیســت.
روزگاری بــود که اگر مطلبی با تهمایه انتقــادی درباره اپل
مینوشــتید ،ســیل طرفداران ســینهچاک روانه وبالگتان
میشدند و به اشــکال مختلف قانعتان میکردند که اشتباه
میکنید .آن روزها تمام شدهاند .همین چند هفته پیش والت
مسبرگ ،روزنامهنگار کهنهکار حوزه تکنولوژی( Siri ،هوش
مصنوعی اپــل) را احمق توصیف کرد .یا اســتیو بلنک ،در
هاروارد بیزینس ریویو ،بینش اپل در مورد آینده را به چالش
کشید .حتی بیزینس اینسایدر نوشت حاال مردم مایکروسافت
را ابتکاریتر از اپل میدانند.چه شده که حرفهایی که چند
سال پیش کفر به حساب میآمدند حاال غیرمنطقی به نظر
نمیرسند؟ سادهترین جواب میتواند این باشد که اپل قبال
بیجهت بزرگ شده بود و حاال تحلیلها منطقیتر شده .یک
جواب دیگر هم میتواند به مرگ استیو جابز و خأل او در اپل
مربوط باشد .اما ماجرا بنیادیتر از اینهاست و به چرخههای
تکنولوژی ارتباط دارد .مسئله این است که در چرخه کنونی،
اپل نقطه ضعف جدی دارد.

JJآیفون :قهرمان سابق
برای فهم قدرتگیری بینظیر اپل ،بهتر است به اواخر دهه  ۹۰میالدی برگردیم .زمانی که استیو
جابز به شرکتی که خودش تاسیس کرده بود و بعدا از آن اخراج شده بود برگشت تا آن را از هرج و
مرج کامل نجات دهد .برای آنکه بدانید اوضاع اپل چقدر بد بود این را در نظر بگیرید که اپل در آن
دوران برای زنده ماندن نیاز به سرمایهگذاری  ۱۵۰میلیون دالری مایکروسافت داشت.

نکته اینجاست که صنعت کامپیوتر در آن دوران در وضعیت گذار به سر میبرد .ظهور اینترنت،
میلیونرهای داتکام را به وجود آورده بود و کامپیوترهای شخصی کمکم به محصوالتی جاافتاده و
نهچندان انقالبی تبدیل شده بودند .کامپیوتر مکینتاش اپل که زمانی هیجانانگیز و جذاب به حساب
میآمد ،حاال نوستالژی دوران گذشته بود .استیو جابز آنچه را که دیگران بیثباتی و بیماری در بازار
میدیدند ،فرصت دید .او توانست کامپیوترهای شخصی را از نو تجسم کند و آنها را به عنوان یک
مرکز دیجیتال طراحی کند که دیگر تکنولوژیهای موجود را به هم مرتبط میکند .آیپادها ،آیتیونز،
آیفون و آیپد محصول همین نگاه بودند و باعث شدند اپل به ارزشمندترین شرکت زمین مبدل شود.
این استراتژی دقیقا با استعدادهای اپل هماهنگ بود .این استراتژی به کشفهای مهم تکنولوژی
نیاز نداشــت ،فقط باید محصوالت را به شــیوههای تازه و خالقانهای طراحی ،مهندسی و تلفیق
میکردند .آیفون یک ابزار عالی برای مصرف و استفاده از محصوالت و خدماتی بود که قبال وجود
داشــتند .این به معنای نابغه نبودن استیو جابز نیســت .او نابغه بود و نگاهش با وضعیت جهان
تکنولوژی در آن دوران هماهنگ بود .مشــکل اینجاســت که دنیای تکنولوژی از آن دوران دچار
تغییراتی بنیادی شده و احتماال اگر استیو جابز زنده بود هم کار زیادی از دستش برنمیآمد.
JJچرا اپل کم میآورد؟
محیط تکنولوژیکی کنونی بهشدت با فضای اواخر دهه  ۹۰متفاوت است .حاال جهان تکنولوژی
در دو حوزه در حال شکوفا شدن است :یکی  cloud computingیا رایانش ابری است و دیگری
 cognitive computingیا رایانش شناختی .اولی سعی میکند تمام فعالیتهای کامپیوتری
مــا را به اینترنت منتقل کند (تا دیگر به جای نیاز به کاالیی خاص مثل کامپیوتر شــخصی ،به
سرویسی خاص در اینترنت نیاز داشته باشیم) و قصد دومی شبیهسازی و تقلید از فرآیند فکری
انسان توسط کامپیوتر است .هر دوی این تکنولوژیها خدمات به حساب میآیند ،نه کاال .و اپل
اســتاد فروش کاالست ،نه خدمات .نوآوری و ابداع در تولید کاال با ابداع تکنولوژیک تفاوت عمده
دارد .اپل در اولی خبره اســت که نیازمند درک عمیق از نیازهای مصرفکننده ،یکپارچگی تولید

چرا گوگل میبرد و اپل میبازد

آیفون دیگر مهم نیست

مارکو آرمنت
برنامهنویس و تحلیلگر
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قبل از آیفون ،بلکبری پادشاه اسمارتفونها بود .بلکبری
توقفناپذیــر بــه نظر میرســید و در دو حــوزهای که
اســمارتفونها در آن رقابت میکردند  -ایمیل و تماس
تلفنی  -عالی بود.
آیفون این بــازی را تغییر داد و اســمارتفونها را از
دســتگاههای ایمیلخــوان مورد نیاز افــراد حرفهای ،به
کامپیوترهای شخصی تبدیل کرد با سیست م عاملهایی در
حد کامپیوتر و اکوسیستمی غنی از برنامهها.
بلکبری بعد از آیفون هم اسمارتفون تولید کرد و آنها
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تلفنهای بدی نبودند .مســئله اینجا بود که دنیای اســمارتفون به سمتی حرکت کرد که
ح باال ،طراحی
ورای تواناییهای بلکبری بود .بلکبری سالها هزینه را صرف سیستم عامل سط 
گوشیهای لوکس ،و توسعه اپاستور نکرده بود .اینها نقاط قوت اپل بودند و سالها تجربه در
این حوزهها باعث شد آیفون به چنین موفقیتی دست یابد .هیچ تغییر سیاستی در سال ۲۰۰۷
نمیتوانست بلکبری را نجات بدهد .دیگر دیر شده بود.
امروز آمازون ،فیسبوک و گوگل روی آیندهای ســرمایهگذاری کردهاند که در آن هوش
مصنوعی پیشــرفته ،دستیارهای مجازی همیشــهحاضر و رابط کاربری صوتی حرف اول را
میزند .از دید این سه شرکت اسمارتفونهای ما  -یا دستگاههایی که جایگزین اسمارتفونها
میشوند  -به این سمت حرکت خواهند کرد.

محیط تکنولوژیکی کنونی بهشدت با فضای اواخر دهه  ۹۰متفاوت است .حاال جهان تکنولوژی در
دو حوزه در حال رونق گرفتن است :یکی رایانش ابری است و دیگری رایانش شناختی .اپل در
هیچکدام از این دو حوزه قدرتمند نیست.

نرمافزاری و سختافزاری ،مهندسی قوی و ظرفیتهای طراحی باالست .اما ابداع تکنولوژیک بیشتر
نیازمند اکتشاف و رویکردی بازتر است .رایانش شناختی یک تکنولوژی بسیار پیشرفته است که به
پژوهش و تحقیق گسترده در چندین حوزه نیاز دارد .یعنی عالوه بر سرمایهگذاری
ســنگین ،همکاری قوی و فعال با جامعه دانشگاهی هم مورد نیاز است .اپل
پولدارترین شرکت دنیاست و میتواند هرچقدر که خواست در هر حوزهای
ســرمایهگذاری کند ،اما ارتباط با دانشگاه؟ نه ،حرفش را نزنید .برای جذب
بهترین پژوهشگران جهان باید به آنها اجازه دهید که یافتههایشان را منتشر و با
دیگر افراد فعال در آن حوزه مشورت کنند .این اصال با مخفیکاریهای صنعتی
اپل جور درنمیآید.
از طرف دیگر در حال حاضر مشتریان اصلی در حوزه رایانش ابری بیشتر
شرکتهای بزرگ هستند نه مصرفکنندگان معمولی .دو شرکت آیبیام
و مایکروسافت سالهاست که به شرکتهای بزرگ خدمات میدهند و
به همین خاطر برای پیشرفت در حوزه رایانش ابری آمادهتر هستند.
در حال حاضر پلتفرمهای  Azureمایکروسافت و  Bluemixآیبیام
بین کاربران حرفهای طرفدار جدی دارد و شبیه ویترینی برای دیگر
محصوالت این دو شــرکت عمل میکند .برای آیبیام و مایکروسافت،
رایانش ابری یک بســتر جذاب برای توزیع و پخش محصوالت فعلی ،و
همچنین فرصتی بزرگ برای توســعه تکنولوژیهای تاز ه برای مشتریان
بزرگ شرکتی آنهاست .برای اپل ،رایانش ابری احتماال بیشتر تهدید است تا فرصت.
JJجامعه باز ،جامعه بسته
یک جنبه دیگر تکنولوژیهای جدید این اســت که آنها در اکوسیستمهای باز شکوفا
میشوند .استیو جابز میخواست تمام جنبههای تجربه مشتریان از محصوالت اپل را تحت
کنترل داشته باشد ،از سختافزار گرفته تا نرمافزار و رابط کاربری .حاال ببینیم در حوزه هوش
مصنوعی چه روندی در جریان است .گوگل اخیرا بخشی از مهمترین تکنولوژیها و دانش
خود را در حوزه ابزارهای یادگیری برای ماشــینها اوپن سورس یا متنباز کرده و با عنوان
 TensorFlowدر اختیار همه قرار داده است .مایکروسافت و فیسبوک هم با ارائه CNTK
و  Torchهمین کار را کردهاند .آیبیام هم بیکار ننشســته و قابلیتهای سیستم هوش
مصنوعی مشــهور خود ،واتسون ،را در اختیار توسعهدهندگان قرار داده است .وقتی فوربز
از راجات مونگا ،مسئول تیم  TensorFlowعلت این تصمیم گوگل را پرسید او جواب

داد« :متنباز کردن سیستم به ما این امکان را داده که با محققان در دانشگاهها و استارتآپهای
مختلف همکاری داشــته باشیم و این به ما درباره چگونگی پیشبرد آن ایدههای جدید میدهد.
از زمانی که ما تصمیم متنباز کردن را گرفتیم ،هوش مصنوعیمان ســریعتر شده،
کارهای بیشتری میتواند انجام دهد و انعطافپذیریاش باالتر رفته است ».در
بازاری که از پلتفرمها ،اکوسیستمها و شبکهها تشکیل شده  -و نه از ابزارها
و کاالها  -بهترین استراتژی گستردهکردن و عمیقکردن ارتباطات است .اپل
هیچوقت چنین استعدادی نداشته است.
JJآینده اپل :تویوتا یا بلکبری؟
استیو بلنک در مقاله خود در هاروارد بیزینس ریویو ،از شباهتهای استیو
بالمر و تیم کوک مینویسد .او میگوید که هردو نفر جانشین بنیانگذاران
آرمانگرا و دوراندیش شرکتهایشان (بیل گیتس و استیو جابز) شدند و هردو
بیشتر مدیر اجرایی به حساب میآمدند نه مبدع یا مخترع .بلنک تا حدی درست
میگوید اما در مورد استیو بالمر ،مدیرعامل سابق مایکروسافت کملطفی میکند.
درست است که بالمر را نمیتوان با گیتس مقایسه کرد اما این به معنای آن نیست
که بالمر بینشی برای آینده نداشت .مثال بخش «سرورها و ابزارها» را در نظر بگیرید که
بالمر در اوایل دوران مدیرعاملیاش روی آن سرمایهگذاری کرد .این بخش تکنولوژیای را
توسعه داد که حاال موفقیت مایکروسافت را در حوزه رایانش ابری امکانپذیر کرده است.
مسئله اینجاست که عمده پروژههای بالمر مشتریان شرکتی داشت و توجه مجالت و
مصرفکنندگان معمولی را جلب نکرد .تیم کوک هم چنین ادراکی دارد .اتحاد اخیر
او با آیبیام اثباتکننده این واقعیت است .به احتمال زیاد امکان نداشت که جابز دست
به چنین کاری بزند ،اما در این تصمیم هم هوش باالیی نهفته است .این به اپل اجازه
ت تکنولوژیک و روابط
میدهد که تواناییهایش را در حوزه طراحی رابط کاربری با مهار 
فروش آیبیام ترکیب کند .این به اپل در بازار شرکتی جاپای محکمی میدهد .عدهای از
تحلیلگران این روزها اپل را با بلکبری مقایسه میکنند و سقوط آن را محتمل میدانند.
اما شــاید بهترین راه برای نگاه به اوضاع کسبوکار اپل مقایسه آن با تویوتا پس از مرگ
بنیانگذارش کیشیرو تویودا باشد .به احتمال زیاد اپل دیگر هیچگاه به اندازه زمان حضور
استیو جابز بر بازار مســلط نخواهد بود ،اما همچنان شرکتی خواهد ماند که عالی اداره
میشود و محصوالتی عالی به بازار عرضه میکند .ممکن است این رویایی و انقالبی نباشد،
اما بهترین راه پول درآوردن است.
طرح :کاوه شجاعی

اگر آنها درست بگویند  -و این «اگر» کوچکی نیست  -باید برای اپل نگران باشیم .اپل این
روزها در کل خیلی خوب عمل میکند اما در صورت حرکت جهان به سمت هوش مصنوعی و
کال نداده ( )big dataممکن است اپل در وضعیت ده سال پیش بلکبری قرار بگیرد .آمازون،
فیسبوک و گوگل -بهخصوص گوگل  -سالهاســت سرمایهگذاری سنگینی روی خدمات
وب کالنداده و هوش مصنوعی انجام دادهاند و این دو حوزه را در اولویت خود قرار دادهاند.
مشکل اپل اینجاست که در این حوزهها هیچ راهحل سریعی وجود ندارد .نمیتوانید فالن
شــرکت را بخرید و مخفیانه روی هوش مصنوعی کار کنید و موقع
معرفی آیفون بعــدی ،از طرح هوش مصنوعی
خود رونمایی کنید .ســالها تحقیق،
توسعه و آزمایش و رابطه با دنیا نیاز
است .باید شرکت کالنداده باشید
که بتوانید هوش مصنوعیتان را طی
سالها هوشــمندتر ،سریعتر و قابل
اطمینانتر کنید .شما میتوانید توسعه
یک خودرو را از بقیه مخفی کنید اما چنین
چیــزی در حوزه هوش مصنوعــی و خدمات

امکانپذیر نیست .هوش مصنوعیای که با دنیا تعامل ندارد نمیتواند در خفا هوشمند شود.
گوگل در دنیای هوش مصنوعی در جای خوبی ایســتاده اســت .البته ممکن است آنها
اشتباه کنند و جهان اسمارتفونها به آن سمت حرکت نکند .ممکن است دستگاههای هوش
مصنوعی  -مثل عینک گوگل  -به لحاظ اجتماعی خجالتآور به نظر برسند و شکست بخورند.
اگر گوگل اشتباه کند و آینده همچنان شبیه حاال باشد  -ضربه زدن هزارانباره ما روی یک
شیشه جذاب مثل آیفون  -حال اپل در بلندمدت خوب خواهد بود .اما اگر گوگل درست بگوید،
اپل ،ارزشمندترین شرکت دنیا ،سالهای سختی را در پیش خواهد داشت.
امروز آمازون ،فیسبوک و گوگل روی آیندهای
سرمایهگذاری کردهاند که در آن هوش
مصنوعی پیشرفته ،دستیارهای مجازی
همیشهحاضر و رابط کاربری صوتی حرف اول را
میزند .اپل آیفون در این آینده جایی ندارد
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در نظم جهانی میگیرد؟

پل هاکنوس
نویسنده مقیم برلین

ی
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چرا باید خواند:
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پیامی که آنگال مرکل صدراعظم آلمان برای تبریک پیروزی در
انتخابات ریاست جمهوری خطاب به دونالد ترامپ منتشر کرد ،کامال
با پیامهای تبریک همتایان اروپاییاش به ترامپ تفاوت داشت .این
پیام نه تند و تیز بود و نه متملق.
در همین میان ،شــگفتی و آشفتگی ناشی از انتخاب ترامپ به
ریاســت جمهوری امریک ا در آلمان و سایر نقاط اروپا حس میشد.
اشتفان براون در روزنامه زوددویچه سایتونگ در این خصوص نوشت:
«حاال که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریک ا رسیده ،آلمانیها
احساس میکنند در برابر یک حفره سیاه ایستادهاند .دنیای پیش
روی آنها ممکن اســت طوری تغییر کند که از زمان سقوط دیوار
برلین رخ نداده بود».
اما واکنش مرکل به انتخاب ترامپ چه بود؟ او در پیامش به ترامپ
یادآوری کرد «ارزشهایی وجود دارد که آلمان و امریک ا را از گذشته
به هم متصل کرده است ...بر مبنای این ارزشها ،همکاری نزدیک
آلمان را به رئیسجمهور آینده امریک ا ارائه میکنم».
برخی از صاحبنظران بالفاصله بعد از انتشــار این پیام به این
نتیجه رسیدند که مرکل دارد ترامپ را به دلیل رفتارهایش در زمان
کمپین تبلیغاتی زیر ســؤال میبرد .اما ظاهرا این دیدگاه چندان
درست نیست .نیروهای نزدیک به دولت آلمان میگویند مرکل هیچ
عالقهای ندارد که وارد مواجهه با دونالد ترامپ شود یا به عنوان معلم
اخالق او عمل کند .چنین رویکردی اصال با شخصیت محافظهکار
آنگال مرکل سازگار نیست.
درواقــع مرکل میخواهد در این میان پیشــنهاد اســتراتژیک
همکاری به امریک ا بدهد و پارامترهایی را که این همکاری میتواند
بر اساسش شکل بگیرد ،به او یادآوری کند .لحن او خطاب به ترامپ
حاکی از این است که حفظ مناسبات خوب با آلمان  -و کل اروپا-
وابســته به حفظ اصول و قواعدی است که از قبل در مناسبات این
قدرتهای غربی حاضر بوده است.
شــاید این روش به نظر آشنا برســد :خود امریک ا در گذشته از
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پیغامهایش خطاب به برخی رهبران دنیا اســتفاده میکرد تا نوع
خاصی از مناســبات موثر را با آن کشورها برقرار کند .این رهبران
اکثرا دیدگاههایی پیشبینیناپذیر داشتند و امریک ا میخواست به
آنها یادآوری کند که در چه شــرایطی و بر اســاس چه ارزشهایی
خواهان اتحاد و همکاری با آنها خواهد بود .حاال مرکل هم مستقیما
به اتحاد شــمال اقیانوس اطلس اشاره دارد که مبنایش در گذشته
برای کشورهای غربی مشخص بوده است.
درواقع از وقتی دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریک ا رسید،
اروپاییها و بهخصوص آلمانیها مجبور شدند با دید جدیدی به دنیای
اطرافشان نگاه کنند .آنها که آمادگی انتخاب ترامپ را نداشتند ،حاال
از آنچه که پیش روی خود میبینند گیج شدهاند .نیروهای سیاسی
در اروپا به وضوح اذعان میکنند که نمیدانند از دولت دونالد ترامپ
باید چه انتظاری داشته باشــند و در نتیجه مجبورند خود را برای
بدترین سناریوها هم آماده کنند .دیپلماتهای ارشد برلین میگویند
مشاوران سیاست خارجی ترامپ را اصال نمیشناسند و این وضعیتی
است که در گذشته در قبال سایر دولتهای منتخب امریکایی رخ
نداده است.
برتهولد کهلر ناشــر روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه پس از انتخاب
ترامپ نوشــت« :اگر دونالد ترامپ واقعا آنچه را که در زمان کمپین
تبلیغاتیاش در عرصه سیاست خارجی وعده داده بود عملی کند،
آنگاه شاهد خواهیم بود که اتحاد اقیانوس اطلس و نظام ساختارهای
ژئوپلیتیکی غرب که هردو از قبل دچار تنش و فشار بودند ،حاال با
انقالبی بزرگ مواج ه شدهاند».
آنچه بسیار محتمل به نظر میرسد ،این است که مرکل و اروپا
به سمت تالش برای حفظ آنچه که در هفت دهه گذشته به عنوان
اتحاد دو ســوی اقیانوس اطلس شناخته میشود کشانده شدهاند.
این اتحاد درواقع در مقابل شــوروی سابق شکل گرفته بود و منافع
مشترک کشورهای اروپایی غربیمسلک و امریک ا  -مثل تجارت آزاد
و ســاختارهای امنیتی مشترک بهخصوص ناتو -را شامل میشد و

پیام تبریکی که مرکل برای ترامپ فرستاد درواقع پیامی به سایر رهبران اروپایی بود؛ به این معنی که به خاطر معاملهکردن با ترامپ،
ارزشها و قواعد اتحادیه اروپا را زیر پا نگذارید .یکی از مسائل مهم در این خصوص ،موضعگیریها در باب مسئله اوکراین است
که با توجه به نزدیکی احتمالی موضع ترامپ با والدیمیر پوتین ،میتواند برای اروپا چالشبرانگیز باشد.

البته پلورالیسم و حاکمیت قانون هم در آن مورد توجه قرار داشت.
اگــر امریکای دونالد ترامپ عمال از این عرصــه کنار برود ،قرار
نیســت آلمان رهبر جدید آن شــود .اما واقعیت این است که اروپا
ناگهان خود را در شــرایطی یافته که بر مبنایش ترامپ قصد دارد
استراتژیهای نو-انزواطلبانه و لغو برخی تعهداتش در عرصه سیاست
جهانی را دنبال کند .منطقه اروپا در حال حاضر خودش با دردسرها
و بحرانهای مختلفی مواجه است که از جمله آنها میتوان به حضور
رهبران سرسخت و پیشبینیناپذیر در روسیه و ترکیه ،ضعف دولت
فرانســه ،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و عصبانیت و گاه خصومت
کشورهای اروپایی در قبال یکدیگر اشاره کرد .اگر خیلیها مرکل را
چهرهای میبینند که باید همه این ماجراها را کنترل کند ،علتش این
اســت که خلئی به وجود آمده و هیچ رهبر منطقی دیگری هم در
عرصه مشاهده نمیشود.
البته اکثر اروپاییها از مدتی پیش متوجه شده بودند که اتحاد
بعد از جنگ جهانی دوم که بین امریک ا و کشــورهای اروپایی ایجاد
شده بود ،دیگر عمرش بعد از دوران جنگ سرد به پایان رسیده است.
در دو دورهای که جورج دبلیو .بوش رئیسجمهور امریک ا بود ،امریک ا
و شرکای اروپاییاش آشکارا در خصوص مسئله جنگ عراق مواضع
سرسختی علیه یکدیگر گرفتند .حتی در دو دوره ریاست جمهوری
باراک اوباما نیز اروپاییها متوجه شدند که اولویت امریک ا دیگر اروپا
نیست؛ بلکه تحکیم مناسبات با آسیا و برخی نقاط دیگر جهان در
اولویت قرار گرفته است.
با وجود تمام این نشانهها ،اروپا نتوانست برنامه جایگزینی در این
خصوص تدوین کند و به فکر چاره باشد .اتحادیه اروپا که تمایلش
به اتخاذ سیاستهای امنیتی و خارجی مشترک با امریک ا را پنهان
نمیکرد ،عمال نتوانست به رویکردی منسجم و موثر در این خصوص
برســد .اتحادیه اروپا در عرصه تجاری موفــق به اتحاد واقعی بین
کشورها شد اما شکافهای مختلف درون اروپا و ناکامی در رسیدن
به مواضع جمعی در باب سیاست خارجی باعث شده که آینده این
اتحادیه در حال حاضر بیش از همیشه ناامیدکننده باشد
در این میان ،اکثر کشــورهای اروپایی بــه وعده خود مبنی بر
افزایش ســرمایهگذاری در بخش نظامی -که در چارچوب ناتو باید
انجام میشد -عمل نکردند و این مسئله نارضایتی امریک ا را به دنبال
داشــت .دونالد ترامپ در جریان کمپین تبلیغاتی خود چندینبار
بهوضوح گفت حمایت امریک ا از ناتو تنها به کشورهایی که خرجش
را بدهند تعلق خواهد گرفت .این مسئله حاال به صورت ناگهانی در
آلمان و احتماال برخی کشورهای اروپایی دیگر مورد بحث قرار گرفته
و البته مسئلهای است که از لحاظ سیاسی در بسیاری از کشورهای
اروپایی با مخالفت مواجه است .جالب اینجاست که در همین سال
جاری میالدی ،آلمان تحت فشار امریک ا اعالم کرد بودجه بیشتری
به بخش نظامی اختصاص خواهد داد؛ هرچند که رقم دقیقی در این
خصوص اعالم نشد.
واقعیت این است که انتخابات امریک ا باعث شد محاسبات سیاسی
در باب این مسئله در اروپا تغییر کند .نقشهای متفاوتی که آلمان و
امریک ا در زمان بعد از جنگ جهانی دوم به عهده داشتهاند ،به آلمان
و مرکل این اجــازه را نمیدهند که در صورت کنار رفتن امریک ا از
اتحاد با اروپا ،آلمان بتواند جای امریک ا را در این اتحاد بگیرد :یعنی
آن ابرقدرت نظامیای شود که کشورهای اروپایی زیر چتر حمایت
هستهایاش قرار بگیرند.

اما کاری که ممکن اســت از دست آلمان بربیاید ،این است که
اتحادیه اروپا را به صورت کلی در باب مسئله امنیت به سمتی ببرد
که تکیهاش فقط روی خودش باشد .مایکل برونینگ استاد سیاست
بینالملل در فریدریش ابرت اشتیفتونگ که یک موسسه نظرسنجی
و تحقیقاتی نزدیک به سوسیالدموکراتها است ،در این خصوص
میگوید« :این وضعیت میتواند بیدارباشی برای اروپا باشد .اروپاییها
باید بیدار شوند و سریع رشد کنند .همین که انگلیس هم از سر راه
کنار رفته است ،شرایط بهتری را برای کنار هم آمدن اروپاییها ایجاد
کرده است».
اورسوال وون در لین وزیر دفاع آلمان نیز در این خصوص گفته که
«انتخاب ترامپ میتواند مشوق مهمی برای بهروز شدن قابلیتهای
نظامی اتحادیه اروپا و بهبود ســاختارهای آن شود ».بر این اساس،
اتحادیه اروپا مجبور میشود مسئولیتهای بیشتری در امور خارجی
و نظامی بپذیرد.
یکی از واضحتریــن موضعگیریها در این خصوص را ژان کلود
یونگر رئیس کمیســیون اروپایی داشــته و دوباره احتمال تشکیل
«ارتش اتحادیه اروپا» را مطرح کرده اســت .این ایده در گذشــته
مطرح شده بود ولی فورا به کناری گذاشته شده بود .حاال با به قدرت
رســیدن دونالد ترامپ در امریکا ،این ایده دوباره
میتواند مطرح شود و حامی پیدا کند.
در حال حاضر در برخی کشورهای اروپایی مثل
لهستان و مجارستان نیز چهرههای لیبرال بر سر
کار آمدهاند که میتواند به این رویکردها در اتحادیه
اروپا پا بدهد.
به گفته آلن پاســنر از روزنامــه دیولت ،پیام
تبریکــی که مرکل برای ترامپ فرســتاد درواقع
پیامی به ســایر رهبران اروپایی بود؛ به این معنی
که به خاطر معاملهکردن با ترامپ ،ارزشها و قواعد
اتحادیه اروپا را زیر پا نگذارید .یکی از مسائل مهم در
این خصوص ،موضعگیریها در باب مسئله اوکراین
است که با توجه به نزدیکی احتمالی موضع ترامپ
با والدیمیر پوتین ،میتواند برای اروپا چالشبرانگیز باشد.
به گفته پاســنر ،ترامپ در عرصه ریاســت جمهوری نیز مثل
یک بیزینسمن رفتار خواهد کــرد؛ پس اگر اروپاییها از او چیزی
میخواهند باید در مقابل ،خواســته او را نیز تامین کرده باشــند.
اروپاییها شــاید بیش از هرچیز نگران این باشند که ترامپ از ناتو
بیرون بیاید و اروپا را در مقابل روســیه دســتتنها بگذارد .اما اگر
کشورهای اروپایی نظر او را در خصوص افزایش بودجههای نظامی
و دفاعیشان تامین کنند ،او هم احتماال چنین کاری نخواهد کرد.
واقعیت این است که چشمانداز دوستی نزدیک امریک ا و روسیه
در دوران ریاست جمهوری ترامپ ،کشورهای غرب اروپا را بهشدت
میترســاند .این وضعیت در زمان ســفر باراک اوباما رئیسجمهور
امریک ا به اروپا  -که درســت پس از انتخاب ترامپ انجام شــد -نیز
بهوضوح دیده میشد و مشخص بود که اوباما میخواهد اندکی خیال
اروپاییها را از بابت آنچه در زمان ریاست جمهوری ترامپ رخ خواهد
داد راحت کند .به هر حال ،همانطور که وزیر دفاع آلمان هم گفته،
برگزیت و انتخاب ترامپ هردو باعث تغییر اروپا شدهاند .حاال مرکل
و سایر رهبران اروپایی باید مشخص کنند که رویکرد جدیدشان در
این میانه چه خواهد بود.

با انتخاب ترامپ،
اروپاییها و
بهخصوص
آلمانیهامجبور
شدند با دید
جدیدی به دنیای
اطرافشان نگاه کنند
و البته از آنچه پیش
رومیبینندگیج
شدهاند

ترامپ در جریان
کمپینتبلیغاتی
خود چندینبار
بهوضوح گفت
حمایتامریکا
از ناتو تنها به
کشورهایی که
خرجش را بدهند
تعلق خواهد گرفت.
این مسئله مثل یک
بیدارباش برای
اروپا عمل کرد
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رقابت شرکتهای کرهای باال میگیرد

هیاهوی فساد

از تلفن هوشمند تا خانه هوشمند
گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
بازار لوازم خانگی
جهان به تکنولوژی
وابسته است و رقابت
برای ارائه لوازم
هوشمند در آن باال
رفته .این گزارش
به رقابت الجی و
سامسونگ در این
عرصه میپردازد.

مسئله لوازم خانگی
هوشمند هنوز در بازار
بهخوبی جا نیفتاده و برخی
مشتریان ممکن است این
لوازم را گیجکننده و پیچیده
قلمداد کنند

وقتی جنجال بر سر انفجار گوشیهای گلکسی نوت  7سامسونگ
در رسانهها باال گرفته بود و خطوط هواپیمایی مختلف استفاده از آن
را ممنوع اعالم میکردند ،رقیب کرهای سامسونگ  -الجی -به تکاپو
افتاد تا از فرصت به سود خودش استفاده کند .البته رقابت بین این دو
شرکت کرهای در عرصههای مختلفی جریان دارد که از گوشی موبایل
کامال فراتر است .واقعیت این است که بازار لوازم خانگی جهانی بسیار
بزرگ است و ارزشی برابر  ۳۸۱میلیارد دالر دارد و همین عرصه ،جای
رقابت زیادی بین برندهای مختلف ایجاد کرده است.
شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی در سالهای اخیر تالش زیادی
را برای تولید وسایل هوشمند صورت دادهاند و همه در تالشاند که از
قافله عقب نمانند .مثال الجی در ماه سپتامبر گذشته یخچالی را معرفی
کرد که صفحه لمسی مجهز به ویندوز  ۱۰دارد .کامپیوتر این دستگاه
میتواند دستورهای آشــپزی را در خود ذخیره کند و کار جالبتری
هم انجــام بدهد :وقتی مواد الزم برای پخت غذای خاصی در یخچال
موجود نباشــد ،این دستگاه کمبودها را از طریق اپلیکیشن موبایل به
دارنده دستگاه اعالم میکند .یک محصول دیگر که الجی آن را چند
هفته بعد در نمایشگاه مرکز راکفلر نیویورک عرضه کرد ،یخچالی بود که
وقتی پا نزدیک آن میشد ،حسگرهای آن فعال میشدند و در یخچال
را باز میکردند .گزینه دیگر هم این بود که ســطح بیرونی یخچال به
حالت شفاف تبدیل میشد و مواد داخل یخچال را نشان میداد .ظاهرا
الجی با این تولید  -که قیمتش  ۸۵۰۰دالر اســت -در تالش است
ســهم خود را از بازار جهانی لوازم خانگی بیشتر کند .البته رقابت در

یخچال با صفحه مجهز به ویندوز ۱۰
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مورد محصوالت دیگر هم شدت دارد .تصفیهکنندههای هوا با حساسیت
بســیار باال به بازار آمدهاند؛ به طوری که به شکل بسیار دقیقی ذرات
معلق را تشخیص میدهند .همچنان برخی از لوازم خانگی را میتوان
در دنیای جدید از راه دور و با استفاده از اپلیکیشن موبایل و وایفای به
کار انداخت .ماشینهای لباسشوییای به بازار آمدهاند که میتوانند دو
حجم مختلف لباس را با دو فرمان مختلف (مثل شستوشوی سفید یا
رنگی) به صورت همزمان شستوشو دهند.
خیلیها معتقدنــد که این تازه اول ماجراســت و برندهای بزرگ
تولید لوازم خانگی در عرصه لوازم هوشــمند پیشرفتهای بیشتری
خواهند کرد .بهخصوص مســئله فرمانگرفتن لوازم خانگی از طریق
اپلیکیشنهای کنترلی مورد توجه زیادی قرار دارد .در چنین شرایطی،
تکنولوژی و طراحی باید با سرعت بیشتری در کنار هم پیشرفت کنند.
سامسونگ هم در این عرصه فعالیت داشته و مثال یخچال ۵۸۰۰
دالری آن که در ماه ژانویه معرفی شد ،وایفای دارد و به دارنده آن اجازه
میدهد لیست خرید درست کند یا از طریق اسپیکرهایش آهنگ پخش
کند .این شرکت معتقد است که مشتریانش به دستگاههای متصل به
هم توجه زیادی دارند و چنین محصوالتی برای آنها ارائه میشود .در
این میان ،الجی برای پیشیگرفتن از سامسونگ کار دشواری در پیش
دارد .با وجود آنکه ماجرای گلکسی نوت  7به سامسونگ ضربه زده ،اما
الجی هم در عرصه گوشی موبایل وضعیت خوبی ندارد و مدت زیادی
ضرر داده است .لوازم خانگی درواقع نقطه قوت الجی بوده و  ۳۵درصد
از درآمد اخیر آن را تشکیل داده است .این در حالی است که سامسونگ
در امریک ا اخیرا در خصوص برخی از ماشینهای لباسشویی تولیدیاش
هم دچار دردسر شد و هشدارهایی درباره امنیت استفاده از آنها مطرح
شد .برخی از این دستگاهها که در آنها باالست ،در حین استفاده دچار
اختالل شده بودند و به همین جهت ،کمیسیون امنیت محصوالت برای
مشتری در امریک ا در خصوص استفاده از آنها هشدار داد.
با تمام این اوصاف ،مســئله لوازم خانگی هوشــمند هنوز در بازار
بهخوبی جا نیفتاده و نظرات درباره اقبال مشتریان به آن متفاوت است.
جیسون لو تحلیلگر و محقق مرکز کانالیس در این خصوص میگوید
هنوز مشخص نیســت که آیا تعداد زیادی از مشتریان خواهان لوازم
خانگی هوشمند هستند یا نه .بنابراین در حال حاضر نمیتوان گفت
که لوازم خانگی هوشمند به استراتژی درازمدتی در بازار تبدیل خواهند
شد یا نه.
حتی اگر قیمت لوازم خانگی هوشــمند و با تکنولوژی پیشــرفته
مقداری پایینتر بیاید ،باز هم باید راههای بیشــتری برای جلب توجه
مشتریان به محصوالتی مثل یخچالی که موسیقی پخش میکند پیدا
شــود .ممکن است برخی از مشتریان به این نتیجه برسند که چنین
لوازم هوشمندی زیادی پیچیده هستند و بهجای راحتکردن کارشان،
آنها را گیج میکنند .به هر ترتیب ،الجی و سامســونگ باید هردو به
صورت درازمدت روی مسئله لوازم خانگی هوشمند متمرکز شوند .آنها
با خطر باختن بــازار به رقبای قدرتمند چینی مواجهاند و این تهدید
جدی است .برندهای چینی در عرصه تلفنهای هوشمند پیشرفته و نیز
تلویزیونهای پیشرفته ،بهسرعت در حال حرکت هستند.
مارک نیومن تحلیلگر موسســه سنفورد ســی برنستاین در این
خصوص میگوید در دنیای امروز شرایط به گونهای است که هر برندی
باید سعی کند بیشترین و باالترین جا را در بازار لوازم خانگی هوشمند
به دســت بیاورد و اگر اینطور نشود ،آن برند به شکل جبرانناپذیری
عقب خواهد ماند.

در زمان زمامداری پرونیستها ،شرکتها باید برای واردات کاالها درخواست
اجازه مخصوص میکردند و توضیح میدادند که چرا نتوانستهاند تولیدکننده داخلی
آنها را پیدا کنند.

در خدمت و خیانت واردات

مرارتهای باز شدن اقتصاد آرژانتین

نزدیک به یک سال پیش ،موریسیو ماکری رئیسجمهور آرژانتین با وعده
باز کردن اقتصاد این کشور  -که یکی از بستهترین اقتصادهای دنیا بوده -به
قدرت رسید .حاال او متوجه شده که باز کردن اقتصاد بعد از بیش از یک دهه
سیاستهای حمایتگرانه داخلی چقدر دشوارتر از آن است که به نظر میآمد.
موانع واردات  -که سازمان تجارت جهانی آنها را ممنوع اعالم کرده بود -در
جریان سیاستهای او نسبتا برداشته شد اما رفع این موانع حاال با مخالفت
شدید صنایع مختلف در آرژانتین مواجه شده و حتی ائتالف راست میانه نیز
که به ماکری نزدیک بوده ،انتقاد زیادی از رویکرد دولت ابراز داشــته است.
ماکری حاال در تالش برای کاهش تعرفه واردات کامپیوترهای شــخصی به
آرژانتین اســت که در حال حاضر بالغ بر  ۳۵درصد میشود .این مسئله نیز
مخالفتهای جدیدی را با سیاستهای او به دنبال داشته است.
صنایع و کسبوکارهای داخلی آرژانتین در دوران ریاست جمهوری نستور
کرچنر و همسرش کریستینا فرناندز حسابی در ناز و نعمت به سر میبردند
چون سیاستهای حمایتگرانه داخلی بهشدت از سوی دولت دنبال میشد.
حاال کسبوکارها ،اتحادیهها و سیاستمداران دارند در خصوص از دست رفتن
فرصتهای شغلی و بروز بحران اقتصادی در این کشور هشدار میدهند؛ زیرا
کاهش تعرفه واردات باعث ضربهخوردن صنایع داخلی شده است.
در این میان ،ماکری تالش کرده برنامههایش را به صورت تدریجی پیش
ببرد تا جلوی اعتراضات اجتماعی در این خصوص گرفته شود؛ اما واقعیت این
است که اقتصاد آرژانتین به میزان  ۳.۴درصد کوچک شده و نرخ بیکاری نیز
باالی  ۹درصد است .فرانسیسکو کابرا وزیر تولید آرژانتین در این خصوص در
اواسط ماه سپتامبر گفته بود دولت قصد دارد با صاحبان کسبوکار رایزنی کند
و ببیند آنها تا چه حد میتوانند تمرکز تولیدات خود را به سمت بخشهایی
ببرند که قدرت رقابتیشدن دارند.
معضل بزرگ بخش تولید در آرژانتین این اســت :بسیاری از محصوالت
تولیدی مثل البسه ،کفش و پارچ ه تاکنون تنها با تکیه بر یارانههای دولتی و
سیاستهای حمایتگرانه داخلی زنده ماندهاند.
پرونیستها  -که در ســال  ۲۰۱۵از ائتالف به رهبری ماکری شکست
خوردند -حاال بهشدت در تالشاند تا در بخشهای مختلف جلوی باز شدن
اقتصاد را بگیرند .از نظر آنها باید حتی از کوچکترین محصول تولید داخل نیز
حمایت کرد .ماریا سوریا یکی از نمایندگان اپوزیسیون پارلمان در یک مباحثه
ب جنوب آرژانتین دارند به خاطر
در ماه آگوست استدالل کرد محصوالت سی 
سیاستهای دولت از بین میروند اما  ۷۰۰هزار کیلو سیب از شیلی که توسط
دولت وارد شده در بازار معامله میشود و در مورد کاالهای دیگر نیز وضع به
همین منوال است.
در بخش تولید کفش نیز تولیدکنندگان آرژانتینی ضرر کردهاند و  2هزار
فرصت شغلی از دست رفته اســت .دولت اعالم کرده واردات کفش تا سال
 ۲۰۱۸باید محدود و کمتر از ســاالنه  ۲۴میلیون جفت باشد .با وجود این،
آگوستین امیکوانه رئیس اتحادیه کفشســازان آرژانتین گفته که افزایش
واردات کفش باعث شــده شرکتهای کفشسازی تحت فشار قرار بگیرند و
ارزش سهامشان پایین بیاید .حاال اپوزیسیون آرژانتین با تمام قدرت اصرار
دارد که هیچ امری در این کشــور مهمتر از حمایت از شرکتهای کوچک و

متوسط وجود ندارد و سایر امور باید در مرحله بعدی مورد توجه قرار بگیرند.
وضعیت آرژانتین مدتهاست که شرایط سختی را برای مصرفکننده به
وجود آورده اســت .مثال یک تلویزیون الایدی  55اینچ در شیلی  -کشور
همســایه آرژانتین -در فروشــگاههای زنجیرهای به قیمت  ۶۸۹دالر عرضه
میشود اما همین محصول در آرژانتین به قیمت  ۲۳۰۰دالر فروخته میشود.
در زمان زمامداری پرونیستها ،شرکتها باید برای واردات کاالها درخواست
اجازه مخصوص میکردند و به مقامات توضیح میدادند که چرا میخواهند
داخلی آن کاال را پیدا کنند.
کاالیی را وارد کنند و چرا نتوانستهاند تولیدکننده
ِ
اما از ماه دسامبر گذشته ،ماکری بخش زیادی از این محدودیتها را کاهش
داده و  ۸۰درصد از درخواستها برای واردات کاال به صورت اتوماتیک پذیرفته
میشوند .ادارههای پست نیز بهتازگی دارند بستههای پستی را که به صورت
آنالین توسط آرژانتینیها از خارج خریده شدهاند به دست مردم میرسانند.
این مسئله باعث رونق کســبوکار آمازون و شرکتهای مشابه شده است.
خوان واکر مسئول بخش امریکای التین در شرکت دوپونت در این خصوص
میگوید این شرکت بخش زیادی از وقت خود را باید صرف پر کردن فرمهای
الزم و گرفتن اجازه واردات از ســوی مقامات دولتی میکرد اما حاال میتواند
روی کار اصلیاش و گسترش کسبوکار خود متمرکز شود.
در حالــی که دولت دارد موانــع واردات را کاهش میدهد ،حجم واردات
در ســهماهه دوم امسال نسبت به سال گذشته میالدی افزایشی  8درصدی
داشته و میزان واردات کاالهای مصرفی  ۲۹درصد باال رفته است .ماسا رهبر
اپوزیســیون آرژانتین در واکنش به این آمار خواهان آن شــده که یک دوره
اضطراری گمرکی به مدت  ۱۲۰روز در آرژانتین اعالم شود و اقدامات کنترلی
الزم در این خصوص صورت بگیرد .دولت اما باز شدن اقتصاد را اجتنابناپذیر
خوانده است.
به هر حال همچنان اقتصاد آرژانتین در فراز و فرودهای ناشی از این تغییر
سیاستها به سر میبرد .در نیمه اول سال جاری میالدی  ۱۱۸هزار فرصت
شــغلی در این کشور از دســت رفته و ظاهرا دولت باید راهی برای مقابله با
اعتراضها و در عین حال ،دنبالکردن سیاستهای خودش پیدا کند.

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
آرژانتین تازه درهای
اقتصادش را باز کرده
و از این بابت دچار
دردسرهای داخلی
شده که توضیحش
را در این گزارش
میخوانید.

موریسیو ماکری رئیسجمهور
آرژانتین با وعده باز کردن
اقتصاد این کشور  -که یکی
از بستهترین اقتصادهای
دنیا بوده -به قدرت رسید.
حاال او متوجه شده که باز
کردن اقتصاد بعد از بیش
از یک دهه سیاستهای
حمایتگرانه داخلی چقدر
دشوارتر از آن است که به
نظر میآمد.
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مناگـــر
وقتی نظم کهنه جهانی فرومیریزد

پایان دنیا

پیشبینیهای موسسه اوراسیا :احتماال دنیا چند سالِ
شدیدا بیثبات را تجربه خواهد کرد

یان برمر
استاد دانشگاه نیویورک،
متخصص ریسک سیاسی
نالمللی
بی 

ترجمه کاوه شجاعی

نظم جهانیای که بعد از جنگ جهانی دوم دنیا را شــکل
میداد بیشتر از این نمیتواند ادامه بیابد و نشانههای پایان
آن را در نقاط مختلف جهان مشاهده میکنیم .فروپاشی
موازنههای سیاســی داخلی ،منطقــهای و بینالمللی که
دههها قدمت داشتند سیاستگذاران را به جایی رسانده که
توانایی و عالق ه کمتری به همکاریهای بینالمللی داشته
باشند .نتیجه :دنیایی که در آن رهبری بینالمللی وجود
ندارد .برای فهم این دنیای نو و پیشبینیهایی برای آینده
آن ،خالصه گزارشی را بخوانید که توسط یان برمر ،رئیس
مرکز تحقیقاتی اوراسیا ،برای صندوق بینالمللی پول نوشته
شده است.

JJمقدمه :پایان یک چرخه ژئوپلیتیک
روزنامهنگار و مترجم
گــروه فزایندهای از اقتصاددانــان میگویند جهان در
چرا باید خواند:
حال حاضر وارد دورهای از رشد طوالنی ضعیفی شده که
اگر احساس میکنید
باید آن را «حالت نرمــال جدید» قلمداد کرد .اما چیزی
دنیا ناامنتر شده
که نادیده گرفته میشود این است که عالوه بر پایان این
و فهم مناسبات آن
چرخــه اقتصادی ،ما به پایان یک چرخه ژئوپلیتیکی هم
برایتان سخت شده،
نزدیک شــدهایم .نظم جهانیای که بعــد از پایان جنگ
تنهانیستیدواشتباه
جهانی دوم شــکل گرفته بود بیش از این نمیتواند ادامه
هم نمیکنید .ساز و
پیداکند .تا زمانی که مدل تازهای از نظم و حاکمیت جهانی
کار جهان تغییر کرده
پدیدار نشود ،جهان در دورهای از بیثباتی سیاسی به سر
است .متاسفانه چند
خواهد برد .بحرانهای اقتصادی اصوال بیشتر از بحرانهای
سال آینده بهخصوص
ژئوپلیتیک رخ میدهند ،چون چرخههای اقتصادی کوتاهتر
سالهایی بیثبات
از چرخههای ژئوپلیتیک هستند .چرخههای ژئوپلیتیک
خواهند بود.
عمری چنددهــهای یا حتی چندقرنــی دارند .نظمهای
ِ
ژئوپلیتیک شکســتخورده ،عموما بعد از پایان تاریخ انقضای خود کمی دوام میآورند و در
چنین زمانی ،فهم دنیا و پیشبینی آیندهاش بهشــدت سخت میشود .ما در حال حاضر در
چنین نقطهای قرار داریم .عقیده عمومی این است که پایان جنگ سرد در دهه  ۱۹۹۰میالدی
نشاندهنده پایان یک چرخه ژئوپلیتیک است .اما در واقع پایان جهان دوقطبی ،اثباتکننده  -و
نه برهمزننده  -چارچوب حاکمیت جهانی امریکا پس از جنگ جهانی دوم بود.
در طول چند سال اخیر ،اما ترکهایی بزرگ بر نظم امریکایی پس از جنگ دیده میشود.
مداخالت پرهزینه در خاورمیانه باعث شده امریکاییها کمتر از گذشته بخواهند قدرتشان را
خــارج از خانه ابراز کنند و احیای کمرمق اقتصادی و همچنین ظهور همزمان ژئوپلیتیک و
اقتصادی چین باعث کاهش توانایی واشنگتن در رهبری شده ،آن هم در موارد معدودی که
قصــد چنین کاری را دارد .نتیجه اینکه ما در وضعیت  G-Zeroقرار گرفتهایم :لحظه صفر.
دورهای که در آن هیچکس حکم نمیکند .این دیگر جهان امریکا نیست ،اما به جهان کس
دیگری هم تبدیل نشده است .لحظه تکقطبی جهان به پایان خود رسیده ،اما هنوز جایگزینی
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در غرب ،حتی در کشورهایی که میانهروها در
قدرت ماندهاند ،رهبران مجبورند سیاستهای
پوپولیستیتری را در پیش بگیرند چرا که
رأیدهندگان به طرز فزایندهای به رویکردهای
ارتجاعی عالقه نشان میدهند

برای آن مشــخص نیست .چند سال آینده ،سالهای بیثباتی خواهند بود و سیاستگذاران
بدون شک دچار این وسوسه خواهند شد که منفعالنه سوار موجهای مختلف شوند ،اما این
عاقالنه نخواهد بود .چه شــهروند یک بازار توسعهیافته پرثبات باشید چه در دنیای در حال
رشد زندگی بکنید ،این احتمال وجود دارد که متوجه بیثباتی سیاسی فزایندهای در اطرافتان
شــدهاید .اگر آن را حس نمیکنید ،انتظارتان خیلی طول نمیکشد .از آنجا که ساختارهای
ِ
ژئوپلیتیک ســالهای پیش رو وجــود دارد ،فهم این
اندکــی برای مالی م کردن تنشهای
چشمانداز سیاسی در حال تغییر میتواند به ما ،هم در تصمیمگیریهای شخصیمان کمک
کند و هم در ساختن دنیای نو به کارمان آید .این گزارش به خوانندگانش ابزارهایی را خواهد
داد تا در مورد آینده به نتیجهگیری بهتری برسند و برای آن آمادهتر شوند .با روحیه «هیچوقت
نگذارید یک بحران خوب به هدر برود!» آن را بخوانید:
ت به شکلی که میشناختیم
JJپایان سیاس 
به پایان رسیدن نظم ژئوپلیتیکی چه معنایی دارد؟ به لحاظ بنیادین چنین تغییراتی زمانی
رخ میدهند که نهادهای کلیدی که از سیستم ژئوپلیتیک حمایت میکنند آنچنان رو به زوال
میگذارند که غیرقابل تشخیص و ناکارآمد میشوند .چنین روندی در حال حاضر در مورد نظم
دنیای پس از جنگ جهانی دوم مشاهده میشود:

در سیاست داخلی

موازنههای پرسابقه سیاسی در کشورهای پیشرفته بر هم میخورد
بازارهای توســعهیافته پیش از این دو تفاوت عمده با بازارهای در حال توسعه
داشتند :اولی ثبات سیاسی بود و دومی قابل بیشبینی بودن برونداد بازار .این
دیگر درست نیست .اگر تعریف بازارهای درحال رشد این بود که سیاست به اندازه اقتصاد روی
وضعیت بازار تاثیر میگذارد ،حاال با کمی اغراق میتوان گفت که غرب هم بازار در حال رشد به
حساب میآید! تحوالت پس از بحران مالی جهانی  ۲۰۰8-۲۰۰7باعث شده امریکا و اتحادیه
اروپا دیگر آن پناهگاههای امن مالی گذشته به حساب نیایند .بدهی سنگین و چارهناپذیر امریکا
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نظم جهانیای که دنیای پس از جنگ جهانی به آن عادت کرده بود به پایان خود رسیده است .در
این دنیای بدون ابرقدرت ،بازیگران جدید و شکل تازهای از روابط به وجود آمدهاند و سیاست
داخلی و بینالمللی به آن شکلی که میشناختیم دیگر وجود ندارد.

و بحران مالی مداوم یونان مثالهای دمدستی این روند هستند.
یکی از دالیل اصلی چنین وقایعی ،فروپاشی چارچوبهای دیرینه سیاسی در این اقتصادهای
پیشــرفته است که باعث شده مردم و تجار نسبت به آینده تردید داشته باشند و بالتکلیفی
باال برود .ارزشهایی که پیش از این باعث میشد وضعیت جامعه متعادل بماند و مردم دست
به هرکاری نزنند ،ضعیف شدهاند و به همین خاطر احزاب و کاندیداهای معقولتر در لیبرال
دموکراسیهای غربی در سه سطح مختلف شاهد شکستهای جدی بودهاند .در سطح اول،
احزاب سابقا اقلیت و تندرو و نامزدهای آنها توانستهاند بقیه را شکست دهند و به قدرت برسند:
بهترین مثال در این حوزه قدرتگرفتن آلکسیس سیپراس و حزب چپگرای سیریزا در یونان
اســت .در سطح دوم ،چهرههای تندرو در احزاب سابقهدار به قدرت میرسند و این احزاب را
ی پارتی و پس از آن دونالد ترامپ در حزب جمهوریخواه و برنی
متحول میکنند :جنبش ت 
ســندرز در حزب دموکرات امریکا و جرمی کوربین در حزب کارگر انگلیس بهترین مثالها
هستند .و در سطح سوم ،حتی در کشورهایی که میانهروها در قدرت ماندهاند ،رهبران مجبورند
سیاســتهای پوپولیستیتری را در پیش بگیرند چرا که رأیدهندگان به طرز فزایندهای به
رویکردهای ارتجاعی عالقه نشان میدهند .اینجا میتوانیم نیکالی سارکوزی ،رئیسجمهور
سابق فرانسه را مثال بزنیم که متهم میشد از ترس قدرتگیری افراطیهای جبهه ملی ،خودش
سیاستهای دستراستی در پیش گرفته است.
در انگلیس هم ،تحلیلگران معتقدند دیوید
کامرون ،نخســتوزیر ســابق ،برای خاموش
کردن تاکتیکی دستراســتیهایی مخالف
اتحادیه اروپا ،پیشنهاد رفراندوم را مطرح کرد.
(او مطمئن بود که مردم به رفراندوم خروج از
اتحادیه اروپا رأی منفی میدهند و این میتواند
دستراستیها را برای مدتی ساکت کند که
ش رفت).
البته ماجرا درســت برعکس پیــ 
حتی در آلمان هم آنــگال مرکل برای پایین
نیامدن محبوبیتش مجبور شده سیاستهای
اقتصــادیای را در پیش بگیرد که به رویکرد
مخالفانش نزدیکتر است.
رادیکال شدن سیاست و جزئینگرتر شدن
سیاستمداران در کشورهای پیشرفته باعث
شده آن شکل از حکمرانی که پیشتر باعث
رونق بازار میشد روز به روز سختتر شود.

جالب اینجاســت که حتی در کشورهایی که دولت بهندرت اعتراض را تحمل میکند شاهد
افزایش تظاهرات مردمی هستیم (مثل روسیه) یا جمهوری آذربایجان که تصمیم دولت در
پایین آوردن ارزش واحد پول این کشور باعث شد هزاران نفر در اعتراض به خیابانها بیایند.
جنبشهای جداییطلبانه تقویت میشوند
با افزایش ناکارآمدی دولتهای ملی ،تقاضا برای قطع ارتباط با قدرت مرکزی
شدت میگیرد .چه اسکاتلندیها با منابع طبیعی سرشارشان که به دنبال جدایی
از انگلیس هستند چه اهالی کاتالونیا که استقالل از اسپانیا را میخواهند بخشی از یک روند
بزرگتر به حساب میآیند .دولتها به طور فزایندهای با بیثباتی سیاسی چه در سطح ملی و
چه در سطح محلی روبهرو میشوند و رابطه میان ملی و محلی پیچیدهتر و سختتر میشود.
مردمی که به دنبال جدایی و تمرکززدایی از قدرت هستند امیدوارند که با نزدیکتر کردن
مراکز تصمیمگیری به خودشان میتوانند دولت بهتری داشته باشند .اما این اصال آسان نیست.
بازار از بیثباتی میترسد و جنبش جداییطلبانه  -حتی اگر پیروز هم نشود  -باعث هراس
ســرمایهگذاران و کند شدن رشد میشود .مثل پوند انگلیس که سقوطش مدتها پیش از
رأیگیری برگزیت آغاز شد.
حمالت تروریستی اخیر بلژیک هم نشان
داد که چطور اختالفات فرهنگی -اجتماعی
یو
درونــی (بهخصــوص بین جوامــع والون 
ی این کشور) میتواند انسجام دولت را
فالندر 
تضعیف کند و امنیت شهروندانش را به خطر
بیندازد.
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تعداد و تاثیر دولتهای
ناکام باال میرود
ت ناکام ( )failed stateبه
دول 
دولتی گفته میشود که آنچنان ضعیف شده
که از عهده انجام مسئولیتهایش برنمیآید و
در اعمال حاکمیت بر قلمروی خود یا حفاظت
از مرزهایش ناتوان شده است.
اصوال دربــاره درباره میــزان تاثیر منفی
دولتهای ناکام برثبات بینالمللی غلو میشود
و تحلیلگران اینگونه دولتهــا را از عوامل
اصلی گسترش تروریسم میدانند .اما از دید ما
مشکل اصلی تاثیر چندجانبه دولتهای ناکام
شکاف میان انتظارات و
بر اقتصاد جهانی است.
تواناییها در کشورهای در
اول ،پیــش از این دولتهــای ناکام فقط
حال توسعه باال میرود و
ورود شخصیتهای جنجالی به صحنه سیاسی کشورهای توسعهیافته :آلکسیس سیپراس،
جرمی کوربین ،برنی سندرز و دونالد ترامپ
در بخشهای کمتر توسعهیافته جهان دیده
این باعث بیثباتی میشود
میشــدند اما حاال ماجرا به اقتصادهای با درآمد متوسط هم کشیده شده است( .طبق اعالم
دهه اول قرن بیست و یکم ،دهه چرخه طوالنی رشد در بازارهای در حال توسعه بود .همین
بانک جهانی در ســال  ،۲۰۱۲کشورهایی که ســرانه درآمد ناخالص ملیشان بین  ۱۰۳۶تا
باعث شد بخشهای بزرگ از جمعیت این کشورها یا از فقر بیرون بیایند یا  -در حالت بهتر
 ۱۲۶۱۵دالر بود اقتصاد با درآمد متوسط شناخته میشدند ).این بسیار خطرناک است چرا
 وارد طبقه متوسط شوند .با این حال دو عامل پیشبرنده این چرخه  -رشد چین و قیمتکه تاثیر کشورهای با درآمد متوسط بر اقتصاد و سیاست جهان بسیار باالست .طبقه متوسط،
باالی مواد خام  -حاال ضعیف شدهاند و شکاف میان تقاضای مردم از یک سو و ظرفیتهای
بهخصوص در بازارهای در حال رشد ،بدون تردید یکی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات و بیثباتی
دولت برای پاسخگویی به انتظارات تازه از سوی دیگر بیشتر و بیشتر میشود .نتیجه :باالرفتن
جهانی به حساب میآید و نمیتوانید انتظار داشته باشید طبقه متوسط تحت حاکمیت یک
نارضایتی مردم.
دولت ناکام مسیر درستی را برود.
این نارضایتی را میتوان در اعتراضات مردمی در نقاط مختلف دنیا دید :در ســال ۲۰۱۳
دوم ،در حال حاضر دولتهای ناکام به خاطر وضعیت جغرافیاییشــان به طور فزایندهای
علیه قطع یارانه سوخت در اندونزی ،علیه فساد در برزیل به طور ساالنه ،یا در سال  ۲۰۱۵علیه
روی زنجیرههای تامیــن) (supply chainsو بازارهای عمده دنیا تاثیر منفی میگذارند.
شهریههای دانشجویی در افریقای جنوبی .و اوضاع بدون تردید بدتر خواهد شد .اگر به تقویم
وقتی هائیتی دچار دردسر میشود فقط با تراژدی انسانی روبهرو هستیم و بازارهای دنیا دچار
انتخاباتی کشورهای در حال توسعه در طول چند سا ل آینده نگاه کنیم متوجه پایین بودن
مشکل نمیشــوند .اما وقتی چین تصمیم میگیرد روی «کمربند اقتصادی جاده ابریشم»
نسبی تعداد رأیگیریها میشویم .این یعنی مردم در این کشورها که نمیتوانند راه سازندهای
سرمایهگذاری کند تا بتواند بهتر و سریعتر از گذشته به اروپا و آسیا جنس بفروشد ،کشورهای
برای نشاندادن و تخلیه نارضایتیشان پیدا کنند بیشتر از گذشته به خیابانها خواهند آمد.
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مناگـــر
نمودار -۱دولتهای ناکام و آسیبپذیر دیگر محدود به کشورهای توسعهنیافته نیستند :تعداد دولتهای ناکام در دو گروه درآمدی
تعــدادی از کشــورها در این منطقه رســما در حال
فروپاشیدن هستند .در اوایل سال  ۲۰۱۶لیبی سه دولت
داشــت .یا عراق که تکــهای از خاکش را دولت منطقهای
کردســتان عراق اداره میکند و تکــه دیگرش در اختیار
درآمد پایین
داعش اســت .مسئله اینجاست که امریکا و همپیمانانش
دیگر عالقهای ندارند که سرمایه اقتصادی ،دیپلماتیک و
درآمد متوسط
امنیتی خود را صرف حفظ انســجام مصنوعی خاورمیانه
کنند .واشنگتن که حاال کمتر از گذشته به نفت خاورمیانه
وابسته است ،ممکن است از حمله به لیبی حمایت کند اما
نیروهایش را به طور بلندمدت در این کشور نگاه نمیدارد.
نکتــه دیگر اینکه به خاطر اوضاع بد اقتصادی ،توانایی
دولتهای عربی خاورمیانه در جلب وفاداری مردمشــان
*دولتهایی ناکام شناخته میشوند که در شاخص ساالنه دولتهای ناکام در مرحله هشدار قرار گرفته باشند.
پایین آمده است .بیثباتی داخلی لیبی به صادرات نفت آن
ضربه زده است .دخالت عربستان سعودی در اوضاع یمن
افغانســتان و پاکســتان به حلقهای کلیدی در موفقیت دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل
باعث شده از توانایی این کشور بر تمرکز روی اصالحات اقتصادی (مشهور به طرحهای )۲۰۳۰
میشوند .مسئله دیگر سیل پناهجویانی است که از کشورهایی جنگزدهای مثل سوریه و لیبی
کاسته شود .جنگ با داعش خزانه دولت منطقهای کردستان عراق را خالی کرده .و بدتر از همه
روانه اروپا میشوند و اقتصاد این کشورها را بیثبات میکنند.
این «جنگ همه با همه» باعث شده گردش مالی -اقتصادی بین کشورهای خاورمیانه مختل
تعداد
محدود
جغرافیایی
ه

منطق
در
و باالخره ،تاریخ اخیر خاورمیانه نشان میدهد که وقتی
شود و این جلوی توسعه منطقه را گرفته است .روند بلندمدت حرکت به سمت نفت ارزان باعث
کشورها
این
عادی
حالت
از
فراتر
کلی
باالیی دولت ناکام جمع شوند یک احساس فروپاشی
میشود دولتهای بیپول خاورمیانه در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی آسیبپذیرتر شوند.
به وجود میآید .داعش از آسیبپذیری عراق برای ضربه زدن به سوریه استفاده میکند و از
آسیبپذیری سوریه برای ضربهزدن به عراق و تاکنون توانسته از این چرخه باطل بیشترین
اروپا برای بقا میجنگد
سود را ببرد.
اتحادیه اروپا زمانی طوالنی به عنوان الگوی ثبات و تبادل آزاد فرا -مرزی شناخته
میشد .اما حاال رهبران میانهرو برای حفظ روابط موجود و جلوگیری از فروپاشی
این اتحادیه کار بســیار سختی پیش رو دارند .مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادهاند
در سیاست منطقهای
و پروسه مذاکره بر سر رابطه تازه بسیار خشن و وقتگیر خواهد بود .احتمال خروج یونان از
خاورمیانه بیثباتتر میشود
اتحادیه اصال کم نیست .یکی از نامزدهای اصلی در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه قول داده
این خارجیها بودند که با دو توافقنامه در ســالهای  ۱۹۱۶و  ۱۹۲۳مرزهای
در این کشور هم رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا برگزار کند .رفراندوم حساس قانون اساسی در
کشورهای تازهتاســیس خاورمیانه را مشخص کردند .هدف آنها طبیعتا سود
ایتالیا و انتخابات ملی در فرانسه ،آلمان و هلند در سال آینده این فرصت را به پوپولیستهای
رساندن به قدرتهای استعماری اروپایی بود نه مردمی که در این کشورها زندگی میکردند.
ضد اتحادیه اروپا میدهد که بر آتش تجزیه بدمند و تردید درباره آینده این اتحادیه را افزایش
این نظم تحمیلی کم و بیش یک قرن دوام آورد اما حاال در حال فروپاشی است .جنگ عراق
دهند .بحران خاورمیانه و سیل پناهجویان پشت درهای اروپا را به این بحران اضافه کنید تا
در سال  ،۲۰۰۳اشغال لیبی در سال  ،۲۰۱۱جنگ داخلی پایانناپذیر در سوریه ،ظهور داعش
ببینید که رهبران میانهرو با چه مشکالت عظیمی دست و پنجه نرم میکنند .انسجام اروپا از
در سال  ۲۰۱۴و جنگ داخلی یمن ،وضعیت مرزهای خاورمیانه را گرفتار چالشی بیسابقه
درون و بیرون تحت حمله قرار گرفته است.
کرده است.
از طرف دیگر بحران پناهجویان ،مواضع داخلی و خارجی آنگال مرکل صدراعظم آلمان را
تضعیف کرده است .نقش حیاتی مرکل در حفظ انسجام
اتحادیــه اروپا در زمان بحرانهای مالی را نمیتوان نادیده
نمودار :۲مرزهای جدید خاورمیانه با خطچین مشخص شده است.
گرفت و تضعیف او بهشدت برای آینده اروپا نگرانکننده
است .اروپاییها نگران این مسئلهاند که پناهندگان روی
اقتصادهای شــکننده قاره تاثیر منفی بگذارند و دولتها
مجبور شــوند از توافق کلیدی شــنگن در آزادی حرکت
اردن
درون مرزهای قاره بیرون بیایند .تعداد زیادی از ارزشهایی
که «رویای اروپایی» را پیش میبردند حاال طوری آسیب
دیدهاند که احتمال تقویت آنها وجود ندارد .اگر اتحادیه اروپا
عربستان سعودی
سقوط کند ،جهان الگویی را از دست میدهد که باز کردن
مرزها و ادغام نهادها را ترویج میکرد.

2
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امریکای التین :امن اما بیتاثیر
اوضاع دولتهای امریکای التین از دولتهای
مناطــق دیگر دنیا در حوزه بینالمللی بهتر
است .با وجود آنکه جرایم سازمانیافته امنیت این کشورها
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نظم تحمیلی خاورمیانه کم و بیش یک قرن حفظ شد اما حاال در
حال فروپاشی است .جنگ عراق در سال  ،۲۰۰۳اشغال لیبی در
سال  ،۲۰۱۱جنگ داخلی پایانناپذیر در سوریه ،ظهور داعش در
سال  ۲۰۱۴و جنگ داخلی یمن ،وضعیت مرزهای خاورمیانه را گرفتار
چالشی بیسابقه کرده است.

اگر تعریف بازارهای درحال رشد این بود که سیاست به اندازه
اقتصاد روی وضعیت بازار تاثیر میگذارد ،حاال با کمی اغراق
میتوان گفت که غرب هم بازار در حال رشد به حساب میآید!

نمودار -۳اروپاییهایی که میخواهند رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا برگزار کنند

را به چالش میکشند ،این منطقه از تنش ژئوپلیتیک خالی
است و دولتها میتوانند هزینهها و ریسکهای سیاست
من میخواهم کشورم عضویت در اتحادیه اروپا را به رفراندوم بگذارد
خارجیشان را بدون فکر به احتمال جنگ کنترل کنند.
من نمیخواهم کشورم عضویت در اتحادیه اروپا را به رفراندوم بگذارد
پایان جنگ داخلی پنجاهساله کلمبیا نشاندهنده بهبود
اوضاع امنیتی منطقه است.
با اینهمه ،رهبران منطقه آنچنان درگیر مشــکالت
داخلیشــان هســتند که وقت و انــرژیای برای تقویت
اتحادهای منطقهای نمیماند .کمپین ضد فســاد ،دولت
برزیــل را از پا انداختــه ،در آرژانتین رئیسجمهور جدید
اهرمهای محدودی برای تقویت نهادهای اقتصادی کشور
فرانسه
سوئد
اسپانیا
آلمان
دارد ،و در ونزوئال سقوط ارزش نفت و تورم بیسابقه کشور
را به مرز فروپاشی کشانده است .دولتهای امریکای التین
هیچوقت بر اوضاع سیاسی قارههای دیگر تاثیرگذار نبودهاند ،اما بیمیلی شدید کنونی آنها به
سالهای آینده قدرت بیشتری را از آن خود خواهند کرد .پیشتر ،بازیگران غیردولتی گاهی
حضور در صحنه بینالمللی (و ناتوانی آنها در این حوزه) کامال بیسابقه است.
اوقات به اندازه دولتها تاثیرگذار بودند .اما حاال آنها اصوال از اکثر دولتهای دنیا قدرتمندتر
و تاثیرگذارترند .حزباهلل لبنان یا مقتدی صدر در عراق را میتوان از قدرتمندترین بازیگران
رقابت سنگین در اوراسیا
غیردولتی خاورمیانه به حساب آورد.
ســابق
قلمروی
را
اعظمش
بخش
که
اوراســیا
اوضاع سیاســی منطقه
البته ماجرا به خاورمیانه ختم نمیشــود .نوع تازهای از بازیگران غیردولتی شــرکتهای
اتحاد جماهیر شــوروی تشــکیل میدهد  -به گونهای رقم خورده که به سود
بزرگ تکنولوژیک هستند و تالش آنها برای تاثیرگذاری سیاسی را در موسسه اوراسیا «ظهور
همکاریهای منطقهای اقتصادی عمل نمیکند .اگر چین بتواند برنامه سرمایهگذاری جاده
تکنولوژیســتها» نام گذاشتهایم .وقتی اپل با دولت امریکا میجنگد و اجازه نمیدهد حریم
ابریشــم جدید خود را عملی کند ممکن است زمانی آنقدر سودآور باشد که باعث نزدیکی
خصوصی کاربرانش نقض شــود یا وقتی که شی جینپینگ و نارندرا مودی ،رهبران چین و
بیشتر کشورهای آسیای مرکزی شود .اما این سالها وقت نیاز دارد و البته روسیه به آن روی
هند ،در سفرشان به امریکا به اندازه دیدارشان با سیاستمداران ،با تکنولوژیستهای سیلیکون
خوش نشــان نخواهد داد« .اتحادیه اوراسیایی» که مهمترین نهاد سیاسی این منطق ه است
ولی وقت میگذرانند اثباتکننده قدرت فزاینده این بازیگران جدید است.
بیشتر ،بهنوعی ابزار سیاسی روسیه به حساب میآید .بحران اوکراین هم تقابل میان اعضای
اتحادیههای اروپا و اوراسیا را شدیدتر کرده است.
متحدان دیرپا از هم دور میشوند
در طول سالهای اخیر تمام اتحادهایی که روابط بینالمللی پس از جنگ جهانی
آسیا :سردرگم میان امنیت یا اقتصاد
دوم را تقویت میکردند تضعیف شــدهاند و روابط ناپایدار و غیرقابلپیشبینی
تنشی مشابه در آسیا هم دیده میشود :تعداد زیادی از کشورهای آسیای جنوب
تازهای به وجود آمد ه اســت .امریکا دیگر آن شریک مطمئن اروپاییها نیست و روابط لندن
شرقی از طرفی به لحاظ اقتصادی به چین وابستهاند و از طرفی میخواهند به
و واشــنگتن توخالی شده .اوضاع ناتو هم خوب نیست .وقتی فرانسه برای جنگ با داعش به
لحاظ سیاسی در برابر پکن قویتر ظاهر شوند و توازن قدرت برقرار کنند .امریکا در این میان
دنبال کمک است ،به روسیه روی میآورد .و وقتی انگلیسیها به دنبال منابع مالیاند ،به چین
ســعی دارد با پیشبرد شراکت ترنس -پسیفیک که  ۱۲کشور منطقه آسیا -اقیانوسیه را در
نگاه میکنند .در طول سالهای اخیر امریکا به دنبال رابطهای متوازنتر با ایران بوده و خشم
بر میگیرد چین را در حیاط خلوتش مهار کند .چین البته بیکار نخواهد نشســت و پیمان
اســرائیل و متحدان عربش را برانگیخته اســت .روسیه و ترکیه که زمانی یکدیگر را شریک
«مشارکت جامع اقتصادی منطقهای» را تقویت خواهد کرد.
استراتژیک میدانستند چند ماه پیش در آستانه جنگ قرار گرفتند .پیونگیانگ مانند گذشته
به پکن امیدوار نیست و کوبا که از برادر ورشکسته ونزوئالییاش ناامید شده ،با امریکا رابطه
ناهمگونی بنیادین افریقا
برقرار میکند.
سیاست در افریقا در طول سالهای اخیر راه زیادی را رفته است :حکمرانی در
سراسر قاره بهبود یافته و با وجود آنکه شعار «خیزش افریقا» همچنان خوشبینانه
اتکا به دیگر کشورها نقطه ضعف شده است
به نظر میرسد ،اما رسیدن به آن آنقدرها هم دور نیست .سرعت رشد طبقه متوسط در قاره
نهفقط روابط میان متحدان قدیمی بد میشود ،که رابطه دشمنها و رقیبها
افریقا سریعتر از هر قاره دیگری است اگرچه هنوز هم برای افریقاییها تجارت با یکدیگر به
خشنتر میشود .سابقا کشورها سعی میکردند حتی با دشمنانشان رابطه
اندازه بازرگانی با بقیه دنیا دشوار است( .در واقع بخش اعظم تجارت در قاره افریقا ،یک طرف
اقتصادی را حفظ کنند چون هم سود مالی داشت و هم ثبات بینالمللی حفظ میشد .اما
غیرافریقایی دارد و فقط  ۱۵درصد روابط تجاری ،بین کشــورهای افریقایی انجام میشود).
این پارادایم در طول سالهای اخیر تغییر کرده است .امروز همانطور که پیروزی ترامپ
دو قدرت اصلی اقتصادی افریقا  -نیجریه و افریقای جنوبی  -درگیر مشــکالت خانگیاند و
نشان داد انزواطلبی ارزش به حساب میآید و اتکا به دیگر کشورها نقطه ضعف .یکی از
نمیتوانند میان همسایگانشان اتحاد به وجود آورند .گروههای مختلف تروریستی هم ،از بوکو
دالیل این شکل از انزواطلبی در میان رقبای امریکا ،استفاده بیحد امریکا از حربه تحریم
حرام گرفته تا الشباب و داعش ،تهدیدی جدی برای رشد و امنیت افریقا به حساب میآیند.
اقتصادی بوده که باعث شده کشورها به این نتیجه برسند که خروج از سیستم اقتصادی
بینالمللی تحت سلطه امریکا به نفعشــان است .البته کشورهای دیگر هم راه امریکا را
رفتهاند و با دشمنانشان جنگ تجاری راه انداختهاند .روسیه با اتحادیه اروپا (بزرگترین
در صحنه سیاست جهانی
شریک تجاریاش) در جنگ تجاری است و عربستان سعودی نهفقط ایران ،که لبنان را
بازیگران غیردولتی وارد میشوند
هم تحریم کرده است.
یک ربع قرن است که تحلیلگران روابط بینالملل از ورود بازیگران غیردولتی
حاال با اطمینان میتوانیم بگوییم سیاست داخلی و بینالمللی به آن شکلی که میشناختیم
حرف میزنند اما به نظر میرسد این بازیگران هنوز جای رشد دارند و در طول
به پایان رسیده است .به دنیای بیابرقدرت و ناشناخته جدید خوش آمدید.
درصد پاسخدهندگان
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مناگـــر
او افسانگر رند است .او قلدر و جنگجو است .او همانطور
که واقعیت دارد تعریف میکند .اگر الزم باشد دروغ
میگوید .بیش از سه دهه است که در حال ساختوساز
است و جزو  ۴۰۰ثروتمند فوربز بوده است .به گفته مجله
فوربز این رئیسجمهوری آینده کشور امریکا حدود ۳.۷
میلیارد دالر ارزش دارد.

مردی که در تجارت ادعا دارد

 8شکست تجاری رئیسجمهوری امریکا

4
سال

بازی ترامپ

ایرالینهای ترامپ

در اکتبر سال  ۱۹۸۸دونالد ترامپ پول
خود را در زمینه تجارت ایرالینها خرج
کرد و شرکت هوایی شرقی را خرید .این
شرکت هواپیمایی حدود  ۲۷سال بین
بوستن ،نیویورک و واشنگتن پرواز داشته
است و ارزش آن  ۳۶۵میلیون دالر بوده
است .ترامپ  ۱۷ناوگان بوئینگ ۷۲۷
خریداری کرد که بتوانند در سه شهر
اشارهشده فرود بیایند و اسم ترامپ
را روی خود داشته باشند .او کف این
هواپیماها را تخت چوبی کرد ،کمربندهای
چرمی و توالتهای رنگ طال را به آن
اضافه کرد .اما او در این تجارت اشتباه
کرد .بدهیهای زیاد باعث شد که ترامپ
وامهای زیادی بگیرد و بعد از مدتی اعتبار
این ایرالین را به فروش گذاشت .در
سال  ۱۹۹۲این شرکت دیگر در بازار وجود
نداشت و مدیریت آن تمام شد.

دانشگاه ترامپ

در سال  ۲۰۰۵ترامپ دانشگاه غیرمعتبر
سوددهی برای خود تأسیس کرد که ۴
دانشجوی آن در سال  ۲۰۱۰از این دانشگاه
شکایت کردند .اعتراض آنها به این بوده
که آنجا کالسهای غیرمرتبط برگزار میشود.
ترامپ اسم این دانشگاه را به «مؤسسه
کارآفرین ترامپ» تغییر داد .ولی در سال
 ،۲۰۱۳وکالی نیویورک از دانشگاه و ترامپ به
دلیل فریب دادن دانشجوها شکایت کردند.
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2
سال

دونالد همیشه درباره موفقیتهای خودش در تجارت صحبت میکند ولی او بیش از
چند شکست در سالهای کاری خود در تجارت داشته است .اینجا میتوان نگاهی به
شکستهای ترامپ در حوزه تجارت داشت.
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1.5
سال
خدمات وام مسکن ترامپ

در آوریل سال  ،۲۰۰۶پس از سالیانی که
ترامپ در بازار ساختوساز کارکرده بود،
تصمیم گرفت شرکت وامدهی مسکن را
اداره کند .او برای افتتاحیه این شرکت،
مراسمی باشکوه برگزار کرد در این نشست
پسر او ،دونالد جونیور پیشبینی کرد که این
شرکت بزرگترین شرکت وامدهی مسکن در
کشور خواهد شد .ترامپ در مصاحبهاش به
سیانبیسی گفت« :کی بهتر از من از تجارت
میداند؟» اینطور که معلوم شد خیلی از تجار
کارشان را از او بهتر بلد بودند :پس از یک
سال و نیم از افتتاحیه ،این شرکت بسته شد.

در سال  ۱۹۸۹دونالد ترامپ با میلتون بردلی
شریک شدند تا بازیای مانند «مونوپلی» به
اسم «ترامپ» را در بازار ارائه دهند .این بازی
که حداکثر نیاز به سه تا چهار بازیکن دارد،
نوعی تجارت را بازسازی کرده است .دو سال
بعد ترامپ اعالم کرد که فروش این بازی نسبت
بینی  ۲میلیون بسته بسیار کمتر شده
به پیش ِ
است .ترامپ پس از  ۱۵سال دوباره یک بازی
دیگر به بازار عرضه کرد که نحوه بازی آن نیز
مانند یک تجارت کوچک بازسازیشده است.

4
سال
مجله ترامپ

ترامپ در سال  ۲۰۰۷مجلهای به اسم
«ترامپ» راهاندازی کرد .این مجله بیشتر
به نحوه پولدار شدن و زندگی پولداری
میپرداخت .این مجله یک سال و نیم پس از
راهاندازی ،توقیف شد.

استیکهای ترامپ

دونالد ترامپ در ژوئن سال  ۲۰۰۷اعالم کرده
که یکی از بهترین استیکهای گوشت گاو را
در جهان ارائه خواهد داد .این شرکت پس
از آن دیگر ادامه کار نداد .شاید مربوط به
یک استیک هاوس ترامپ در وگاس بود که
به دلیل  ۵۱مشکالت بهداشتی مانند اینکه
گوشت اردک  ۵ماه مانده را در رستوران خود
میگذاشت.

موتور جستوجوگر ترامپ

ترامپ در سال  ۲۰۰۶موتور جستوجوگر
 go trump.comرا برای سفرهای لوکس
راهاندازی کرد که پس از یک سال در رقابت با
شرکتهای دیگر عقب ماند و توقیف شد.

ارتباط ترامپ با چین

ترامپ سال گذشته در مصاحبهاش با خبرگزاری فاکس گفت که مشکل اقتصاد امریکا در حال حاضر این است که کاالیی را در داخل کشور تولید نمیکند.
او عالوه بر این اعتراض کرد« :هر وسیلهای که از چین میخریم پس از یک سال تا یک سال و نیم از بین میرود ».این در حالی است که ترامپ خط تولید
پوشاک مخصوص خود را دارد که ساخت چین است( .البته همه لباسهای او ساخت چین نیست ،منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم برخی از لباسهای او ساخت
بنگالدش و مکزیکاند).

موفقیتهای تجاری رئیسجمهوری امریکا

ترامپ پاالس

پیست یخ وولمن

هتل گراند هیات

۱۹۷۴
در منطقه وست ساید ساخته شد که
به نحوی تبدیل به «شهر تلویزیونها»
شد.

۱۹۸۶
با بودجهای کمتر از  ۳۵۰هزار دالر
توانست آن را بازسازی کند.

۱۹۷۴
ترامپ توانست با بازسازی این هتل ،آن
را به هتلی معروف و باشکوه تبدیل کند.

برج بینالمللی شیکاگو ترامپ

 ۴۰والاستریت

برج ترامپ

۲۰۰۵
دومین هتل بلند در شیکاگو است که
در سال  ۲۰۱۰بهترین هتل در امریکای
شمالی شناخته شد.

۱۹۹۵
به قیمت یکمیلیون دالر خریداری شد
و  ۳۵میلیون دالر هزینه بازسازیاش
شد که در حال حاضر  ۵۰۰میلیون دالر
میارزد.

برنامه تلویزیونی شاگرد

۲۰۰۴
برنامه شبکه «انبیسی» است كه
شهرت یافت .هماکنون این شبکه با
ترامپ همکاری نخواهد کرد ولی برنامه
همچنان ادامه دارد.

۱۹۸۰
آسمانخراشی در «اونیو  »۵نزدیک
سنترال پارک قرار دارد.

مدیریت مدل ترامپ

۱۹۹۹
یکی از برندهای یونیک در منهتن است
که در حال حاضر پروندههایی در دادگاه
دارد.
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20

سال

15

سال

1.5 2

سال سال

6
سال 5

سال

4

1 1.5

سال

سال سال

2

سال

5

سال

طول مدت ورشکستگیهای او به میانگین  ۴.۶سال میرسد
که اگر بخواهیم از آنها میانه بگیریم  ۴سال میشود.

ترامپ چقدر میارزد؟
بیش از  10میلیارد دالر

ترامپ

 4میلیارد دالر

 2.9میلیارد دالر

ترامپ خیلی گران است

1.2

1.8+

 778میلیون دالر

 250میلیون دالر

شاخصهای بورس

 87.9میلیون دالر 33.4-دالر

فوربز

بلومبرگ

بانک شمالی فورک

والاستریت ژورنال
بانک دویچه

نیویورکتایمز

هلدینگها

۳۹۱

موسسه
که به اسم او کار
میکنند
باارزش

3,320,020,000
دالر

۵۰۰

موسسه
که خود او مدیریت
میکند یا عضو
هیئت مدیره آن
است

اما امسال او بهاندازه میلیاردها دالر ضرر دیده است.
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سود سهام سرمایهگذاری
مجدد
شاخص 500 s&p

همچنان هنوز معلوم نیست تمام دارایی ترامپ را خودش بناکرده باشد.

8
میلیارد دالر

امکان دارد میلیاردها دالر ضرر کرده باشد.
این آمار براساس دادگاههایی است که او
برای ضررهای مالی رفته است.

 8میلیارد دالر
7

سود سهام
سرمایهگذاری مجدد
شاخص 500 s&p

6
5

3

4
3
2
1

میلیارد دالر

 ۱۹۷۴ارث

هرچقدر که تصور میکنید ترامپ سرمایه
دارد ،او فقط در بورس چند برابر آن را دارد.

با تمام این ضررها و زیانهای
ترامپ ،او همچنان بیشتر از شما
پول دارد
گفتههای ترامپ

زندگی من بهتمامی
بردن است .من
هیچوقت نمیبازم.

بعضی وقتها شما با باختن
یک مبارزه میتوانید یک راه
جدید برای بردن جنگ پیدا
کنید.

بدون شور و اشتیاق ،انرژی
نخواهید داشت و بدون انرژی
هیچ ندارید.
به هر حال شما تفکر خواهید
کرد ،پس چرا بزرگ فکر
نکنید.
آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهوپنج ،دی 1395

141

مناگـــر

خوب بخواب

معجزه انرژی

خواب ناکافی به اقتصاد دنیا صدمه میزند

تغییرات کلیدی در نوع انرژی مصرفی نیاز اصلی
دنیای امروز است

کارگرانی که خــواب کافی ندارند میلیاردها دالر
به اقتصاد دنیا صدمه میزنند و باعث میشــوند
تا بخش زیادی از کارها بهدرســتی انجام نشود.
کمخوابی باعث افزایش خطاهای انسانی میشود
و حتی ممکن اســت زمینهساز مرگ عده زیادی
از مردم دنیا شــود .کمخوابی تمرکــز را از بین
میبرد و باعث میشــود تا افراد ساعات زیادی از
نیل مککارتی
روز را بیحوصله و کسل باشند و کاری که انجام
تحلیلگر اقتصادی
میدهند هم راندمان باالیی نداشته باشد.
طبق مطالعات انجامشده توسط موسسه راند،
منبع فورب ز
اقتصاد امریکا بیشــترین آســیب را از کارگران
کمخواب متحمل شده است .در سال گذشته اقتصاد امریکا به دلیل خواب ناکافی و
نامناسب کارگران  ۴۱۱میلیارد دالر زیان دید .این زیان به دلیل این بود که کارگران
به دلیل ناکافی بودن خواب خسته بودند و کارایی باالیی نداشتند یا اینکه به دلیل
کمخوابی ســر كار نميرفتند .طبق این آمار  ۱.۲میلیون روز کاری در هرسال در
امریکا به دلیل کمخوابی از بین مــیرود و هزینهای که به اقتصاد امریکا تحمیل
میکند بالغبر  ۲.۲۸درصد تولید ناخالص داخلی كشور است.
دومین کشور دنیا که درنتیجه این مسئله آسیبدیده است ،ژاپن است .این کشور
به دلیل کمخوابی و خواب ناکافی  ۶۰۰هزار روز کاری در سال از دست میدهد و
هزینهای که این مسئله به اقتصاد تحمیل میکند بالغبر  ۱۳۸میلیارد دالر امریکا
اســت .این هزینه معادل  ۲.۹۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن است .در
انگلستان هم کارگران خوابآلوده  ۶۰۰هزار روز کاری را از بین میبرند و بالغبر ۵۰
میلیارد دالر به اقتصاد آسیب وارد میکنند.
ســومین کشوری که بیشــترین هزینه را به دلیل کمخوابی کارگران متحمل
میشود آلمان است .این کشور در سال قبل  ۶۰میلیارد دالر به دلیل خواب نامناسب
کارگران زیان دید .کانادا از این نظر در جایگاه پنجم قرار دارد و هزینهای که اقتصاد
این کشور متحمل شد بالغبر  ۲۱.۴میلیارد دالر بود .کانادا در اثر کمخوابی کارگران
معادل  ۳درصد تولید ناخالص داخلی خود زیان متحمل میشود و این مسئله برای
اقتصاد اين كشور بسیار مهم است.
طبق این مطالعه افرادی که کمتر از شش ساعت در روز میخوابند  ۱۳درصد
بیشتر از افرادی که  ۷تا  ۹ساعت در روز میخوابند احتمال مرگ زودرس دارند .از
طرف دیگر راندمان کاری این افراد پایینتر است و به همین دلیل کارفرمایان بهتر
ن روز در شرکتها و کارخانهها احداث
اســت اتاقهایی برای خوابهای کوتاه میا 
کنند تا از این طریق راندمان کاری کارگرانشان را باال ببرند.

در سالهای اخیر استفاده از انرژی باد و خورشید
بــرای تولید برق رشــد کرده ولــی هنوز هزینه
صرفشده برای مطالعه درزمینه ایندو منبع انرژی
بسیار کم است .ما نتوانستیم سیستمی طراحی
کنیم که از این پتانســیل استفاده بهینه کنیم.
هماکنون تولید برق با ســلولهای خورشیدی از
نظر اقتصادی بهصرفه نیســت و مهمتر اینکه نور
بیل گیتس
خورشید در تمامی ساعات روز وجود ندارد .بنابراین
بنیانگذار شرکت مایکروسافت
هنوز انــرژی خورشــیدی را نمیتوان جایگزین
سوختهای فسیلی دانست ولی باید در نظر داشت
منبع نیویورک تایم ز
با افزایش سطح مطالعات و افزایش هزینه در بخش
تحقیقاتی میتوان این مشکالت را برطرف کرد .به نظر من اصلیترین مشکل انرژی
باد و خورشید را میتوان در هزینه باالی نگهداری آنها دانست .البته هنوز راه قابل
اعتمادی برای نگهداری این انرژی و استفاده آن در ساعات تاریکی کشف نشده است
و سرمایهگذاری در این زمینه هم بسیار کم است.
برخی از کشورها برای کاهش انتشار گازهای آالینده و کاهش قیمت برق مصرفی
توسط مردم ،اقدام به نصب پنلهای خورشیدی روی سقف خانهها کردهاند .در این
شــرایط برق مورد نیاز خانه در ساعات روز با استفاده از این پنلها تأمین میشود
و براي شــب نیروگاههای زغالسنگی یا گازی تولید برق را بر عهد ه دارند .این کار
باعث شده تا انتشار گاز دیاکسیدکربن بالغبر  ۵۰درصد کاهش یابد و هزینه تولید
برق هم تنزل یابد.
باید روی نقش مردم در این گذر از مصرف سوختهای آالینده به سوختهای
کمآالینده تاکید کرد .زمانی که مردم به ســرطان بهعنوان یک مشکل نگاه کردند
دولتها بهخصوص دولت امریکا اعالم جنگ علیه سرطان کرد و امروزه هرساله بالغ
بر  ۳۰میلیارد دالر برای مطالعه درزمینه سرطان و راههای مقابله با آن سرمایهگذاری
میشود .اما با وجود اینکه در جلسات و گردهماییهای جهانی بارها در مورد تغییرات
جوی صحبت شــده است ،هیچگاه خطرات آن جدی گرفته نشده و برای مقابله با
این مشکل تالشینشده است .هماکنون هزینه مطالعه در زمینه انرژی و منابع تازه
انرژی در امریکا برابر با  ۶میلیارد دالر در ســال است که با توجه به بزرگی مشکل
تغییرات جوی در دنیا رقم اندکی است .به نظر من امریکا نیاز دارد ساالنه  ۱۸میلیارد
دالر برای مطالعه در زمینه انرژی سرمایهگذاری کند تا بتواند پیش از بحرانی شدن
اوضاع دنیا ،راهی برای حل این مشــکل پیدا کند .اگر دیگر کشــورها هم در این
مسیر با امریکا همراه شوند بهزودی شاهد عرضه منابعی خواهیم بود که انتشار گاز
دیاکسیدکربن آنها کم است.

نیل مککارتی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی است که در سالها در موسسه
مطالعاتی و رتبهبندی فوربز استاتیستا کار کرده است .او در این سالها مقاالت
زیادی برای نشریه فوربز تألیف کرده است که از نظر اثرگذاری و اهمیت جایگاه
باالیی دارد.
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بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان و بنیانگذار شــرکت مایکروســافت
اســت .او بنیادهای خیریه زیادی دارد که در این بنیادها به ارائه کمکهای
انساندوستانه به مردم دنیا میپردازد.

صادرکنندگان بزرگ

مصرف را کاهش دهید

 15کشور  ۹۷درصد صادرات سنگآهن را دارند

بهترین راه کنترل خشکسالی کاهش مصرف است

در سال گذشــته ارزش صادرات ســنگآهن در دنیا
بالغبر  ۷۱میلیارد دالر بود که نســبت به سال ۲۰۱۱
میالدی  ۵۳.۷درصد کاهش داشــت .در سال ۲۰۱۱
ارزش صادرات ســنگآهن در جهان بالــغبر ۱۵۳.۴
میلیارد دالر بوده است .آمارها نشان میدهد در فاصله
سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۵ارزش صادرات سنگآهن در
جهان  ۴۰.۳درصد تنزل داشــت که کاهش پروژههای
ادوین باسون
ساختمانی در جهان و کاهش تولید فوالد در برخی از
استاد دانشگاه
کشورهای دنیا ازجمله اصلیترین دالیل آن بود.
در ســال  ۲۰۱۵اســترالیا نیمی از ارزش صادرات
ی
منبع سیسی تیو 
ســنگآهن دنیا را در اختیار داشــت .امریکای التین
بهاستثنای مکزیک به همراه کشورهای کارائیب  ۲۱.۹درصد از کل ارزش صادرات سنگآهن
را به خود اختصاص دادند .سهم کشورهای اروپایی در ارزش صادرات سنگآهن دنیا برابر با
 ۱۰.۱درصد و ســهم کشورهای افریقایی برابر با  ۷.۵درصد بود .کشورهای امریکای شمالی
 ۴.۸درصد از کل صادرات را به خود اختصاص دادند و سهم کشورهای آسیایی در صادرات
سنگآهن دنیا تنها برابر با  ۴درصد بود.
در سال  ۲۰۱۵استرالیا بزرگترین صادرکننده سنگآهن در جهان بود و ارزش صادرات
ســنگآهن در این کشــور معادل  ۳۶.۷میلیارد دالر امریکا بود .در سال گذشته این کشور
 ۵۱.۷درصد از کل ارزش صادرات ســنگآهن را داشــت .برزیل دومین صادرکننده بزرگ
سنگآهن در جهان بود و ارزش صادراتی این کشور برابر با  ۱۴.۱میلیارد دالر امریکا اعالم
شد .برزیل  ۱۹.۸درصد از کل صادرات سنگآهن دنیا را به خود اختصاص داد .سومین کشور
بزرگ صادرکننده ،افریقای جنوبی اســت که در سال گذشته درنتیجه صادرات سنگآهن
 ۴.۳میلیارد دالر درآمد کسب کرد و  ۶درصد از کل ارزش صادرات دنیا را داشت .اوکراین و
کانادا چهارمین و پنجمین کشور بزرگ صادرکننده سنگآهن در دنیا بودند و ارزش صادرات
ســنگآهن در هریک از این کشورها تقریباً برابر با  ۲.۸میلیارد دالر بود و سهمی معادل ۴
درصد در ارزش صادرات دنیا داشــتند .در سال  ۲۰۱۵ایران دهمین صادرکننده سنگآهن
بود .ارزش صادرات ســنگآهن در این کشور برابر با  ۶۹۶.۹میلیون دالر بود و یک درصد از
کل ارزش صادرات جهان را داشت .سهم ایران در بازار صادرات سنگآهن تقریباً برابر با سهم
شیلی و سهم امریکا است.
در سال گذشته کشورهای سوئد و هلند و روسیه و شیلی جایگاه ششم تا نهم بزرگترین
صادرکنندگان ســنگآهن دنیا را داشتند و سهم این چهار کشور در ارزش صادرات جهان
برابر با  ۶.۸درصد بود.
در فهرســت بزرگترین صادرکنندگان سنگآهن کشورهای امریکا ،موریتانی ،مالزی،
بحرین و ونزوئال جایگاه دهم تا پانزدهم را داشــتند و مجموع سهم این پنج کشور کمتر از
 ۳.۵درصد بود.
صادرات مالزی  ۱۲۰درصد رشد کرد .این پانزده کشور درمجموع  ۹۷درصد از صادرات
سنگآهن را در اختیار داشتند.

اصلیترین تأثیر تغییرات جوی را میتوان از طریق تغییر
عرضه آب متوجه شــد .تغییرات جوی سبب میشود تا
چرخه هیدرولوژی در دنیا تغییر کند و در برخی مناطق
بارشهای بیشتر داشته باشیم و در برخی دیگر از مناطق
دنیا شاهد خشکسالی باشیم .ما شاهد این هستیم که
در برخی از کشــورهای دنیا بارندگیهای زیاد خارج از
فصل اتفاق میافتد و باعث جاری شــدن سیل میشود.
ریچارد دامانیا
این بارشها هم میتواند به راندمان زمینهای کشاورزی
اقتصاددان
آســیب وارد کند و هم اینکه در صورت تبدیلشدن به
ســیل زیانهای فیزیکی بر جای بگذارد .از طرف دیگر
ی
منبع بانک جهان 
بخشهایی از زمین که هماکنون با مشکل خشکسالی
روبهرو هستند به دلیل تغییرات جوی شاهد بیشتر شدن سطح و شدت این بحران خواهند بود.
باید در نظر داشت ما تابهحال در مورد نیاز مردم به آب برای ادامه حیات صحبت میکردیم ولی
واقعیت اینجاست که اقتصاد دنیا هم به آب نیاز دارد .بنابراین زمانی که منابع آبی ناکافی دارید،
عملکرد اقتصادیتان آسیب ميبيند و نرخ رشد اقتصادی کاهش مییابد .این بحران میتواند
آسیب جبرانناپذیری به اقتصاد وارد کند و کشور را به سمت تهدیدهای بزرگ اقتصادی پیش
ببــرد .ما در بانک جهانی یک مدل تغییرات جوی را با چرخههای هیدرولوژیکی تلفیق کردیم
و نتایج آن را در یک مدل اقتصادی اســتاندارد که تمامی اقتصاددانان اســتفاده میکنند وارد
کردیم .در این مدل اقتصادی آب یکی از نهادههای تولید بود درحالیکه اغلب مدلهای قبلی
استفادهشده در برآوردهای اقتصادی فاکتور آب را بهعنوان یک ماده اولیه تولید در نظر نمیگرفت.
با استفاده از این مدل ما تأثیر تغییرات جوی را از طریق تغیير منابع آب موجود در کشورها وارد
کردیم و حاصل این مطالعه نقش تغییر منابع آبی در نرخ رشــد اقتصادی را نشان داد .اگر در
منطقه شما آب وجود نداشته باشد ولی صنایع برای اینکه بتوانند فعالیت کنند نیاز به آب داشته
باشند ،هزینه فعالیتهای صنعتی و تولیدی باال میرود .با افزایش هزینههای تولید ،نرخ رشد
اقتصادی هم تحت تأثیر قرار میگیرد و به دنبال آن اقتصاد آسیب میبیند .این رابطه را میتوان
بهراحتی تشخیص داد ولی براي اینکه نرخ کاهش رشد اقتصادی در اثر کاهش دسترسی به آب
را تعیین کنیم ،از مدلهای پیشرفته اقتصادسنجی استفاده کردیم .نکته متفاوت در مطالعات
اخیر با مطالعات قدیمی این است که تصور میکردیم آب همیشه موجود است ولی در دنیایی
که هماکنون در آن زندگی میکنیم دیگر آب بهوفور یافت نمیشــود و در بسیاری از مناطق
خشکســالی دیده میشود .مردم در شماری از کشورهای خاورمیانه تا بیست سال آینده آب
شرب کافی نخواهند داشت و برای تأمین نیاز مصرفی حتی مجبور به مهاجرت میشوند .بدون
شک در اینچنین کشورهایی استفاده از آب برای مصارف صنعتی بسیار گران خواهد بود .رشد
جمعیت در دنیا باعث شــد تا تقاضا برای آب هم زیاد شود و این افزایش تقاضا در کنار ارتقای
دمای کره زمین و افزایش تبخیر آب که به دلیل تغییرات جوی ایجاد شده است شرایط را کام ًال
تغییر داد .حال ما باید خود را برای دنیای تازهای آماده کنیم که آب کم است و برای استفاده از
این منبع ارزشمند حیات باید برنامهریزی دقیقی انجام شود .این برنامهریزی بیشتر باید در جهت
كنترل مصرف باشد زیرا هم سریعتر به نتیجه میرسد و هم کمهزینهتر است.

ادوین باســون مدیرعامل اتحادیه جهانی فوالد است .او بالغبر  ۲۰سال در
صنعت فوالد کار کرده و همیشه بهعنوان یک فرد صاحبنظر در این صنعت
شناختهشده است.

ریچارد دامانیا اقتصاددان فعال در بانک جهانی و مســئول پروژه مطالعاتی
تغییرات جوی ،آب و اقتصاد است .او طی هفت سالی که در بانک جهانی کار
میکند مطالعات زیادی در زمینه مسائل زیستمحیطی انجام داده است.
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مناگـــر

کلید رشد چین

افزایش بهرهوری نیروی کار ضروری است
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از ابتدای قرن بیســت و یکم میالدی اقتصــاد چین با نرخ بالغبر ۷
درصد رشد کرد و در فاصله سالهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۴نرخ رشد اقتصادی
این کشور دورقمی بود .این کشور با سرعت از یک اقتصاد کمتوسعهیافته
به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شد و هماکنون از نظر ارزش تولید ناخالص
داخلی دومین اقتصاد بزرگ دنیا است .اما این رشد اقتصادی بدون ارتقای
بهرهوری اقتصادی میتواند به تحولی موقتی در اقتصاد تبدیل شود و حتی
در بازه زمانی ۱۰ساله از بین برود .چین باید از پتانسیلهای خود استفاده
کند .جمعیت جوان این کشور باید فرصت تحصیل و کسب مهارت داشته
باشند ،باید استاندارد زندگی و سطح درآمد آنها ارتقا یابد و بتوانند از رشد
اقتصادی کشور منفعتی کسب کنند تا از این طریق بهعنوان عضوی مفید
و مؤثر ،عالقه به حضور در اقتصاد و اجتماع داشته باشند.
در یک دهه اول قرن بیســت و یکم دلیل اصلی رشد اقتصادی چین
رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهای صنعتی بود .از طرف
دیگر صادرات هم عاملی بود که ســبب شد تا اقتصاد بتواند رشد کند،
ولی هردو عامل خارجی بودند و آســیبپذیری اقتصاد چین را در برابر
بحرانهای اقتصادی دنیا بیشــتر کردند .در سال  ۲۰۱۵سهم مصرف به
تولید ناخالص داخلی این کشور کمتر از  ۳۰درصد بود درحالیکه سهم
مصرف به تولید ناخالص داخلی در کشور امریکا برابر با  ۷۰درصد است.
این تفاوت فاحش میتواند نشاندهنده راه زیادی باشد که چین باید در
مسیر صنعتی شدن بپیماید.
حال چالش بزرگ چین این است که مصرفکنندگان به مصرف روی
ن یک فرصت مهم
بیاورند و فرهنگ مصرف در این کشور به وجود آید .ای 
و بزرگ برای اقتصاد است .البته نسل دوم چینیها یعنی افرادی که کمتر
از  ۲۵سال سن دارند و نسبت به والدینشان ثروتمندتر هستند ،میل نهایی
به مصرف باالتری دارند و بار اصلی هزینههای مصرفی کشور چین را به
دوش میکشند .انتظار میرود تا نیمه دوم دهه  ۲۰۲۰این نسل دومیها
 ۴۰درصد از هزینههای مصرفی را به خود اختصاص دهند.
از طرف دیگر چین نیاز به ارتقای بهرهوری در بخشهای زیرساختی
دارد .در راستای ارتقای بهرهوری زیرساختها اولین گام کاهش هزینههای
حملونقل بار اســت .در مطالعهای که موسســه مککینزی انجام داده
مشخص شــد هزینههای لجستیکی در چین یعنی هزینهای که صرف
انتقال بار ،کاال و غیره از یک محل به محل دیگر میشود برابر با  ۱۲تا ۱۳
درصد تولید ناخالص داخلی چین است ،درحالیکه در سال  ۲۰۱۰این
سهم برابر با  ۱۵درصد بود .در سال گذشته سهم هزینههای لجستیکی
در امریــکا به تولید ناخالص داخلی این کشــور برابر با  ۵درصد بود که
تقریباً یکسوم چین است .مقایسه هزینههای لجستیکی چین با امریکا
 بهعنوان نمادی از یک اقتصاد صنعتی و توسعهیافته -نشان میدهد کهچین هم برای ارتقای بهرهوری فعالیتهای اقتصادیاش نیاز به تالش و

سیاستگذاری زیاد دارد.
سؤال اینجاست که بزرگترین اقتصاد آسیا و تأثیرگذارترین اقتصاد این
منطقه چگونه میتواند هزینههای لجستیکی خود را تقلیل دهد؟ این کار
تنها از طریق سرمایهگذاری امکانپذیر است .این سرمایهگذاری میتواند
در ساخت خطآهن پرسرعت یا احداث خطوط مختلف مترو برای تسهیل
ارتباط باشــد یا اینکه در ساخت کشتیهای باری صرف شود .چین در
سالهای اخیر ســرمایهگذاری در این زمینه را آغاز کرده و در نظر دارد
ظرف  ۱۰ســال آینده  ۴۰خط مترو در شهرهای مختلف احداث کند.
احداث این خطوط مترو نیاز به سرمایهگذاریهای کالنی دارد و بازگشت
این سرمایهها طی  ۵۰سال و تنها از طریق افزایش بهرهوری اقتصاد میسر
خواهد بود.
JJتغیير نقش دولت ضروری است
در راستای ارتقای بهرهوری در کشوری مانند چین ،دولت باید در نقش
خود تغییراتی ایجاد کند .در سالهای گذشته اقتصاد چین با حمایتهای
بیحدوحصر دولت اداره میشد و دولت همیشه یک عضو اثرگذار و مهم
در فعالیتهای اقتصادی بود .ولی بهمنظور ارتقای بهرهوری فعالیتهای
اقتصــادی و افزایش راندمان فعالیتهای دولتی باید فعالیتهای دولتی
از امور اقتصادی جدا شود و سیاستهای اقتصادی تنها بر مبنای مصالح
اقتصادی نه نظر سیاستمداران تدوین شود .البته در اقتصادی دولتی مانند
چین پروسه این جدایی نه یکباره بلکه تدریجی خواهد بود .دولت باید
بهعنوان یک ارگان سیاستگذاری و ناظر بر عملکردهای اقتصادی باقی
بماند و مداخله در بازار ارز یا ساختارهای دیگر اقتصادی را رها کند .بخش
خصوصی هم باید بهمنظور کســب سود و افزایش سطح خدماترسانی
به رقابتی سخت و تنگاتنگ با فعاالن اقتصادی بپردازد .زمانی که بخش
خصوصی مسئولیت کنترل بازار را در اقتصاد بر عهده داشته باشد ،رقابت
بیشتر میشــود و در تالش برای کسب سهم بیشتری از بازار مصرف و
کسب درآمد و سود بیشتر مجبور میشود تا نوآوری بیشتری نشان دهند.
افزایش سطح نوآوری و خالقیت میتواند خود بستر الزم را برای افزایش
بهرهوری اقتصاد فراهم کند .درواقع مسیری که تنها با تالش برای فراهم
کردن بستر مناسب برای حداکثر شدن مشارکت اقتصادی و ایجاد امنیت
برای نیروهای کاری آغاز شد زمینه را برای رشد خالقیت در اقتصاد فراهم
کرد و به دنبال آن اقتصادی توســعهیافته و جامعهای آرام به وجود آورد.
این مسیری است که اقتصادهای صنعتی طی کردند و اقتصادهای آسیایی
هم برای افزایش دادن سطح بهرهوری باید بپیمایند.
در این مسیر که رشد و رونق اقتصادی به همراه میآورد دولت و بخش
خصوصی با هم کار میکنند ولی هریک در حوزهای خاص فعالیت دارند و
وارد حیطه کاری یکدیگر نمیشوند.

جاناتان ووتزل رئیس بخش مطالعات آسیا در موسسه مطالعاتی بروکینگ است .او یکی از اقتصاددانان برجسته امریکایی است که طی ده
سال گذشته در موسسه بروکینگ مشغول به کار بود.
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شبین
جوانان خو 

جوانان امریکایی به اوضاع اقتصادی امیدوارتر هستند
سالهای اخیر برای سیاستمداران امریکایی سالهای
خوبی بود .آنهــا در عرصه بینالملل و سیاســتهای
داخلی موفقیتهای زیادی بهدست آوردند ولی با وجود
تالشهای زیاد نتوانستند اوضاع اقتصادی کشور را آرام
کننــد و امنیت و خوشبینی را به اقتصاد بازگردانند .از
ســال  ۲۰۰۸که بحران اقتصادی در امریکا ایجاد شد،
بانک مرکزی سیاستهای مختلفی را به کار گرفته است
بن برنانکی
و با استفاده از این سیاستها توانست از تعمیق بحران
رئیسکل سابق فدرال رزرو
اقتصادی جلوگیری کند .در نتیجه اجرای این سیاستها،
امریکا
هماکنون فرصتهای شغلی بیشتری در امریکا ایجاد شده
و تورم کاهش یافته و فعالیتهای صنعتی رشد کرده ولی
منبع سیانبی سی
مردم به اوضاع اقتصادی کشور چندان خوشبین نیستند
و نارضایتی مردم در مورد اقتصاد یک مسئله مهم است .حال سؤال اینجاست که مردم از
چهچیزی ناراضی هستند و چگونه میتوان این نارضایتی را برطرف کرد؟
JJدلیل نارضایتی مردم امریکا از اقتصاد چیست؟
مهمترین دالیل نارضایتی مردم افزایش بیعدالتی در توزیع درآمد و افزایش اختالف
درآمدی اســت .در سالهای اخیر سطح درآمد افراد ثروتمند امریکایی با سرعت زیادی
رشد کرده است درحالیکه افراد فقیر به دلیل عدم افزایش دستمزد و حتی بیکار شدن
شــاهد کاهش بیسابقه وضعیت اقتصادی خود بودند .برای افراد طبقه متوسط و پایین
اقتصادی تثبیت ســطح دستمزدها هم مسئله مهمی است که به نارضایتی مردم دامن
زده است.
این تنها یک بخش از ماجرا اســت .طبق آمارهای رســمی دولتی در سالهای اخیر
شرایط اقتصادی کشور بهبود یافته است و این مسئله در میانمدت میتواند زمینهساز
بیشتر شدن سطح رضایت مردم شود .ازجمله نشانههای مثبت اوضاع اقتصادی میتوان
به بهبود بازار کار ،کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت بنزین در بازار مصرف اشاره کرد که
در صورت تداوم میتواند اوضاع مردم را بهتر کند .مطالعات انجامشــده توسط دانشگاه
میشــیگان در مورد اوضاع اقتصادی امریکا و شرایط اقتصادی افراد ساکن در این کشور
نشان میدهد که حتی زمانی که اوضاع اقتصادی افراد بهطور موقتی بهبود پیدا میکند
هم نمیتوان از آنها انتظار خوشبینی به اوضاع اقتصادی کشور را داشت .یافتههای این
مطالعه نشان میدهد  ۷۰درصد افرادی که با گذشت چند سال از بحران اقتصادی شاهد
بهبود نسبی شرایط اقتصادی خود بودند نسبت به اوضاع چندان خوشبین نبودند و آینده
اقتصادی کشور را تیرهوتار ميديدند .این افراد افق اقتصادی کشور و وضعیت اقتصادی
خــود را در بلندمدت ناامیدکننده میدیدند و بر این باور بودند كه زیرســاختها برای
تداوم رشــد اقتصادی نامناسب است و هر تحولی که اکنون در اقتصاد امریکا ایجادشده
است به دلیل تأثیر کوتاهمدت سیاستهای اجراشده توسط دولت و بانک مرکزی است.
سیاستهایی از قبیل کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش تزریق به اقتصاد که میتواند بهطور
موقتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور شود.

JJجوانان باالترین سطح امید را دارند
یکی دیگر از مســائل مهم شرایط سنی افرادی است که دیدگاه منفی نسبت به اقتصاد دارند.
مطالعات نشان میدهد با وجود تمامی مشکالت موجود در امریکا برای جوانان که شامل سطح باالی
بدهیهای دانشجویی و فرصتهای شغلی کمتر است ،هنوز جوانان خوشبینترین و امیدوارترین
افراد در مورد آینده اقتصادی کشور هستند .به همین دلیل است که تمامی فعاالن و سیاستگذاران
اقتصادی شرایط آینده کشور را مثبت ارزیابی میکنند .آنها با توجه به سطح باالی امیدواری جوانان
میگویند :آینده کشــور را جوانان میسازند و زمانی که جوانان به آینده خوشبین باشند ،تالش
بیشتری برای اصالح مشکالت اقتصادی ميكنند و همین مسئله میتواند رشد اقتصادی و توسعه
فعالیتهای صنعتی را به دنبال داشته باشد .در جامعه کنونی امریکا جوانان خوشحال و خوشبین
هستند .اینان آینده اقتصاد و سیاست امریکا را در دست دارند و تا زمانی که در مورد تواناییهای
خود اطمینان داشته باشند و برای بهتر شدن اوضاع زندگی و کشورشان تالش کنند ،میتوان انتظار
رشد در اقتصاد کشور را داشت .طبق این مطالعات افراد باالتر از  ۶۰سال بدبینترین گروه سنی در
مورد اوضاع اقتصادی امریکا هستند ولی میزان بدبینی آنها کمتر از سطح بدبینی در سالهای دهه
 ۱۹۸۰است .در گزارش دانشگاه ایلینویز آمده است :این گروه هم اهمیت دارند زیرا تجربه سالهای
کاری گذشته را دارند و شاید بتوانند پیشبینیهای دقیقتری ارائه دهند؛ ولی واقعیت این است که
افراد باالی  ۶۰سال در ساخت آینده اقتصادی امریکا نقش کمی دارند و ناامیدی آنها نمیتواند جو
فعالیت اقتصادی را در کشور از بین ببرد.
JJافزایش اختالف سطح درآمد
یکی دیگر از مســائلی که در ناامیدی مردم به آینده اقتصادی کشــور تأثیر دارد
نابرابری در توزیع درآمد است .هرچه این نابرابری بیشتر باشد ،میزان نارضایتی مردم
از اقتصاد کشور هم بیشتر است و ناامیدی آنها در مورد آینده مالی خود و خانوادهشان
هم باالتر است .طبق مطالعه دانشگاه میشیگان چارک باالیی درآمد در امریکا یعنی ۲۵
درصد افرادی که باالترین سطح درآمد را دارند نسبت به دیگران خوشبینتر هستند
یکه  ۲۵درصدی که کمترین سطح درآمدی را دارند پایینترین سطح رضایت
درحال 
را هم دارند .این مسئله را میتوان درک کرد که افراد دارای سطح درآمد پایین معموالً،
هم ناامیدتر به اوضاع اقتصادی هســتند و هم به دلیل اینکــه خود را ناتوان در ایجاد
تغییرات بنیادین میدانند به آینده خوشبین نیستند .ولی اینکه دولتها در افزایش این
نابرابری چقدر سهم دارند مسئلهای است که باید موردبررسی قرار گیرد .دولتها معموالً
مهمترین عامل در افزایش نابرابری در کشورها هستند و این نابرابری سبب میشود تا
بحرانهای زیادی در جوامع به وجود آید .سیاســتهای اقتصادی دولت ،عد م حمایت
مالی از طبقات پایین اقتصادی از طریق تدوین نظام مالیاتی حمایتکننده از آنها و ارائه
یارانههای مختلف بهخصوص در بخش آموزش و درمان میتواند به بیشتر شدن اختالف
درآمدی دامن بزند و شرایطی را ایجاد کند که در سالهای اخیر با آن مواجه بودیم .در
سالهای اخیر بارها مطالعاتی در مورد فقیرتر شدن مردم دنیا منتشر شده است به این
معنا که سطح درآمد قابل استحصال آنها بعد از تعدیل با نرخ تورم تنزل یافت و تداوم
این وضعیت در دنیا نگرانکننده است .البته در این آمار  ۱۰درصد ثروتمند دنیا در نظر
گرفته نشدهاند.

بن برنانکی رئیسکل سابق فدرال رزرو امریکا و استاد اقتصاد در شماری از برجستهترین دانشگاههای اين كشور است .او در سالهای ریاستش بر فدرال رزرو برای خارج کردن
اقتصاد از رکود تالش زیادی کرد و طرحهای تزریق به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی از سیاستهای او بود.
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مناگـــر

نامعلوم پس از لندن
دنیای
ِ
بانکها به کجا پرواز میکنند؟

منبع بیزینس ویک

چرا باید خواند:
این گزارش به بررسی
اوضاع چند شهر
اروپایی که میتوانند
پس از برگزیت ،میزبان
بانکهای بزرگ دنیا
و کارکنان آنها باشند
میپردازد.

پیشتر گزارشی درباره احتمال جابهجایی مقر بانکهای بزرگ دنیا در دوران بعد از
برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) منتشــر کردیم که نیویورک را گزینه اول برای
مســتقر شدن این بانکها میدانست .حاال با گذشت چند ماه از شوک برگزیت و نیز با
انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری امریکا ،نظرات دیگری هم در این خصوص
مطرح شده است.
رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در  ۲۳ژوئن امسال باعث سقوط استرلینگ
و سهامهای تبادلشونده در لندن و کسادی برخی کسب وکارها شد اما چند هفته بعد
از این رأی شــگفتیآور ،صاحبنظران و مردم سعی کردند اوضاع جدید را عادی تلقی
کنند .آیا تبعات این انتخاب به همین زودیها از لندن و مردمش رخت خواهد بســت؟
خیر .واقعیت این است که لندن از زمان بسیار دوری  -حتی دوران امپراتوری روم -محل
تجارت خارجی بوده و بعدها هم مرکز شماره یک بانکداری جهان به شمار میآمده است.
خدمات مرتبط مالی مشاوره ،خدمات مالی و بیمه و خدمات حقوقی که در این راستا در
لندن ارائه میشود حدود  ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس را تشکیل میدهد.
ایــن بخش بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد انگلیس مالیات میدهد و  ۲.۲میلیون
فرصت شغلی در این کشور ایجاد کرد ه است.
بانکهایی که در شــرایط جدید و با محدودیتهای قانونی خــروج از اتحادیه اروپا
مواجهاند ،در وهله اول شــاید به نقل مکان به یک مرکز بزرگ تجاری دیگر دنیا  -مثل
نیویورک -فکر میکردند اما حاال به نظر میرسد که پخششدن فعالیتهای بانکداری و
استقرار آنها در نقاط مختلفی از اروپا احتماال مورد توجه قرار خواهد گرفت
یکی از مهمترین این مراکز که از همان ابتدا نامش مطرح بود ،شهری در آلمان است.
هوبرت وات رئیس گروه تجاری فرانکفورت فایننس روز  ۲۳ژوئن در حالی به خواب
یبُرد وقتی بیدار شــود خبر ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا را خواهد
رفت که گمان م 
شنید .اما با تلفنهای غیرمنتظرهای بیدار شد و در نهایت قبل از ساعت هفت صبح فردا

خدمات مرتبط مالی مشاوره ،خدمات
مالی و بیمه و خدمات حقوقی که
در این راستا در لندن ارائه میشود
حدود  ۱۲درصد از تولید ناخالص
داخلی انگلیس را تشکیل میدهد.
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با همکارانش در دفترش -که مشرف به برج جدید بانک مرکزی اروپا است -حاضر شد.
درست دو ساعت بعد ،او و تیمش یک کمپین توئیتری و حتی وبسایتی را کلید زدند که
پیامش بهوضوح خطاب به بانکهای مستقر در لندن بود« :فرانکفورت شما را میخواهد».
JJفرانکفورت انتقامش را میگیرد
واقعیت این است که برگزیت اصال آلمانیها را خوشحال نکرد .انگلیس سومین شریک
تجاری بزرگ این کشــور اســت و برگزیت باعث دردسرهای اقتصادی بزرگی در آلمان
خواهد شــد .اما افرادی مثل وات معتقدند که ظرف پنج سال آینده میتوانند  10هزار
فرصت شغلی را در عرصه بانکداری و مشاورههای مالی و حقوقی به فرانکفورت بکشانند.
عدهای از صاحبنظران معتقدند از زمان معرفی یورو به عنوان واحد پول مشــترک
اروپایی ،موقعیت فرانکفورت به عنوان مرکز مالی افت کرده بود .این در حالی اســت که
پیشتر دویچه مارک (مارک آلمان) موقعیت ممتازی داشت .درواقع فرانکفورت از سالها
پیش میدان را به لندن واگذار کرده بود اما حاال میتواند آن را پس بگیرد.
حدود  ۲۰۰بانک در فرانکفورت مســتقرند و بیش از  ۶۰هزار نفر نیز در بخش مالی
مشغول به کارند .به گفته یووه بکر معاون شهردار فرانکفورت ،اگر مقر برخی بانکهای
خارجشده از لندن به این شهر منتقل شود ،اقتصاد آن تکان خوبی خواهد خورد« :لندن
تا حد زیادی لندن باقی میماند ،اما نقش فرانکفورت در عرصه مالی اروپا بهشدت تغییر
خواهد کرد.
علت جذابیت فرانکفورت هم ســاده است :این شهر در قلب بزرگترین اقتصاد اروپا
قرار دارد و همواره مرکز مالی بوده است .این شهر حتی امیدوار است مقر جدید رهبری
بانکداری اروپایی را نیز جذب خود کند.
اما فرانکفورت نکاتی منفی نیز با خود به همراه دارد .قوانین کار در آلمان آسانگیرانه
نیستند و برای کارفرماها دردسر درست خواهند کرد .از سوی دیگر ،مالیاتها در آلمان
سنگیناند و هرکس را که بخواهد در این کشور کار کند تحت تاثیر قرار خواهند داد.
نکته بعدی این است که فرانکفورت در مقایسه با لندن شهری کوچک و حتی به نوعی
کسلکننده و روستایی محسوب میشود و کسی که بخواهد از لندن به فرانکفورت نقل
مکان کند احتماال از این بابت دچار دردسر خواهد شد؛ هرچند که احتماال بعد از مدتی از

وضعیت سادهتر زندگی در فرانکفورت لذت خواهد برد.
ی آلمان متولد برلین است و دو سال پیش
کارستن برزسکی اقتصاددان ارشد آیانج 
و پس از  ۱۵سال زندگی در خارج از آلمان ،در فرانکفورت مستقر شد .او در خصوص این
شهر میگوید حاال از فضای سادهتر شهر و دوچرخهسواری تا محل کارش لذت میبرد اما
آن اوایل بهشدت از دیدگاه بسته مردم متعجب میشد.
اما مثال کسی که از لندن به فرانکفورت نقل مکان کند نصف لندن اجاره خواهد داد و
میتواند زندگی راحتتری از این بابت داشته باشد .همچنین رفت و آمد در شهر راحت
است .ساکنان فرانکفورت به صورت متوسط و با استفاده از وسایل نقلیه بعد از  ۱۵دقیقه
به محل کار خود میرسند و فاصله فرودگاه تا مرکز مالی شهر هم با قطار  ۲۰دقیقه است.
JJدر دوبلین همه انگلیسی حرف میزنند
دوبلین پایتخت ایرلند به عنوان مرکز بانکی اروپا گزینه عجیبی به نظر میرســد اما
واقعیت این اســت که از مرکز تجاری لندن تا مرکز دوبلین را میتوان با مترو و هواپیما
ظرف سه ساعت طی کرد .در تمام طول راه هم مردم انگلیسی صحبت میکنند.
این دو نکته بیش از هرچیز دیگری جذابیت دوبلین را برای جهان مالی پس از برگزیت
به نمایش میگذارند .از ســوی دیگر ،بسیاری از قوانین در دوبلین با آنچه در انگلیس و
امریک ا وجود دارد هماهنگ است .خالصه اینکه تنها شهری در اتحادیه اروپا که احتماال
برای خارجشــدگان از لندن آشنا به نظر خواهد رسید ،دوبلین خواهد بود .هرچه باشد
بریتانیاییها سیستم آنجا را شکل دادهاند.
جمعیت دوبلین و حومههایش  ۱.۸میلیون نفر است که نسبت به لندن کامال پایینتر
اســت .دوبلین از لحاظ زندگی اجتماعی وضعیت خوبی دارد و طبیعت آن هم با فاصله
کوتاهی ،از کوه تا دریا را شامل میشود .رفت و آمد به محل کار در دوبلین کامال آسان
است و تقریبا در کمتر از نیم ساعت انجام میشود.
ایرلند میزبان  ۵۰۰شــرکت مالی بینالمللی اســت ،از مورگان اســتنلی گرفته تا
اســتارتآپهای ســیتیگروپ .این بخش  ۳۵هزار نفر را در استخدام خود دارد .اخیرا
نهادها و شرکتهای مهم مختلفی با قدرت بیشتر در دوبلین مستقر شدهاند که از جمله
آنها میتوان به کردیت سوئیس ،استیت استریت و حتی گوگل و فیسبوک اشاره کرد.
جالب اینجاست که یکی از بزرگترین معضالت شرکتها و نهادهای بینالمللی در دوبلین
تاکنون این بوده که نیروی متخصص مناسب خود را از میان اتباع ایرلندی انتخاب کنند.
نیروی متخصص مناســب در حالت عادی برای زندگی به این شــهر نمیآمده ولی اگر
جابهجایی نهادها و بانکهای بزرگ از لندن به ســمت این شــهر سرعت بگیرد ،اوضاع
دگرگون خواهد شد.
با وجود این ،دوبلین یک نکته بسیار منفی در عرصه امالک دارد :فضای تجاری مناسب
بسیار کم است و اجار ه آنها نیز سر به فلک میزند .حتی از لحاظ یافتن فضای مسکونی
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مناگـــر
هم دوبلین وضعیت دشــواری دارد .از زمان بحران سال  ۲۰۰۸که قیمت مسکن در این
شهر  ۶۰درصد سقوط کرد ،بسیاری از ساختمانسازها پروژههای خود را متوقف کردند.
در نتیجه در طول ســالهای متوالی ،فضای جدیدی ساخته نشد و فضاهای موجود با
رشد جمعیت هماهنگ نبوده است .به همین جهت ،از سال  ۲۰۱۲به بعد ،قیمت امالک
بهشــدت باال رفته است .با وجود این ،اگر جایی پیدا شود قیمت آن همچنان از قیمت
امالک مشابه در لندن پایینتر است .البته یک نکته را هم نباید فراموش کرد :هوای دوبلین
حتی از لندن هم بارانیتر و کسلکنندهتر است! بانکهایی که بخواهند به دوبلین نقل
مکان کنند باید این نکته را هم در نظر بگیرند.
JJآمستردام کاپیتالیسم را نمیخواهد
آمستردام شهر آسانگیر و خوشی است .تقریبا همه انگلیسی بلدند و با دوچرخه رفت
و آمد میکنند .از فرودگاه اسخیفول آمستردام تقریبا به هر نقطهای از دنیا میتوان سفر
کرد و قوانین مالیاتی نیز در آن به گونهای است که شرکتهای چندملیتی تمایل به دفتر
زدن در آن پیدا میکنند و ســه بانک بزرگ خارجی و چند صندوق مقرری بزرگ دنیا
نیز از قبل در آن فعالاند .این مسئله میتواند باعث جذب شغل در مدیریت داراییها و
تجارت در سطوح باال شود .اما مشکل آمستردام این است که برخی از هلندیها از کل
ماجرای نظام سرمایهداری و حضور آن در کشورشان خست ه شدهاند و اولین شرکتی که
سهامش را به بخش عمومی فروخت در آمستردام قرار داشت .بعد از بروز بحران مالی نیز
مقرراتی تصویب شد که ارائه مزایا به بانکها و بیمهکنندگان آنها را محدود به  ۲۰درصد
از حقوق ساالنه آنها کرد.
JJلوکزامبورگ زیادی کوچک است
مدت زیادی است که لوکزامبورگ در عرصه مالی بسیار باالتر از سطح انتظارات عمل
میکند .صدها بانک خارجی از جمله دویچه بانک ،جیپی مورگان چیس ،و اچاسبیسی
در آن فعالیت میکنند .اما لوکزامبورگ شهری بسیار کوچک است که تنها  ۱۰۰هزار نفر

جمعیت دارد و از لحاظ محیط اجتماعی نیز کمی بسته است؛ مسئلهای که احتماال برای
بانکدارهای عادتکرده به لندن چندان خوشایند نیست.
JJپاریس؛ عشق و نفرت
پاریس سالها رقیب لندن بوده .همه بانکدارها دوست دارند برای تعطیالت به پاریس
بروند اما آیا دوســت دارند همانجا کار هم بکنند؟ واقعیت این اســت که پاریس تنها
سایهای است از آنچه که در دهه  ۱۹۹۰بود .این روزها کسبوکارهای آنگلوساکسون با
موضعگیری منفی فرانســویها مواجهاند و قانون  ۳۵ساعت کار در هفته هم باعث بروز
مشکل در بازدهی است.
JJمیالن و فرهنگ بوروکراتیک
دو بانک بزرگ ایتالیایی و نیز بازار بورس این کشور در میالن واقع شدهاند .متیو رنزی
نخستوزیر ایتالیا تالش دارد با اختصاص هزینه  ۱.۵میلیارد یورویی به زیرساختها در
میالن ،آن را برای کسبوکار خارجی جذابتر کند .اما فرهنگ بوروکراتیک ایتالیا جذابیت
آن را برای بانکها و کســبوکارها کم میکند و فساد مالی و عدم شفافیت مالی نیز به
آن دامن میزند.
JJورشو عجله ندارد
لهستانیها بعد از هندیها بزرگترین نیروی کار مهاجر در انگلیس را تشکیل میدهند و
برگزیت ضربه سنگینی به آنها زد .در این میان ،مقامات لهستانی امیدوارند بهتدریج شرایطی را
فراهم کنند که برخی فعالیتهای مالی بیرونمانده از لندن به ورشو منتقل شود .اما واقعیت این
است که بهرغم میزبانی برخی فعالیتهای مالی کماهمیتتر توسط گلدمن ساکز و یواسبی،
بخشهایی از ورشو هنوز مثل شهرهای دوران شوروی سابق به نظر میرسد و فعالیت مالی
سطح باال در آن انجام نمیشود .البته مقامات لهستانی معتقدند که جذب سرمایهگذاری در
بخش مالی بهتدریج نصیب ورشو خواهد شد و تعجیلی هم در کار نیست.
تنها شهری در اتحادیه اروپا که احتماال برای
خارجشدگان از لندن آشنا به نظر خواهد رسید،
دوبلین خواهد بود .هرچه باشد بریتانیاییها
سیستم آنجا را شکل دادهاند.
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جهانمنا

چرا رسانهها در اتفاقات بزرگ سیاسی اشتباه کردند
و بازی را به هکرها و افشاگران باختند

افشاساالری در غیاب رسانههای بزرگ افلیج
انتخابات امریکا و برگزیت در سال 2016نشان داد که رسانههای بزرگ و سنتی غرب در پیشبینی
و رقم زدن سرنوشتهای سیاسی بهشدت ضعیف شدهاند .فلج شدن رسانههای جریان اصلی به
دلیل نزدیکی بیش از حد آنها به ساخت قدرت است .جای آنها را افشاگرانی مثل ویکیلیکس و
هکرهای گمنام گرفتهاند؛ کسانی که سرنوشت بزنگاههای سیاسی را تعیین میکنند.

جهانمنا

ِ
جدید «افشاساالری»
عصر
ویکیلیکس و شبکهای از هکرهای گمنام تاثیر عمدهای بر بزنگاههای سیاسی کشورها میگذارند

استیون هیل
نویسنده حوزه سیاسی

منبع گاردین

چرا بایداین مقاله خواند:
انتخابات امریکا نمونه
بزرگی از تغییر فضای
سیاسیکشورها
و دست باال داشتن
هکرها،افشاگرها
و اخبار نادرست در
عرصهسیاستملی
بود .در ایران نیز
افشاگریها بر فضای
سیاسی تاثیر میگذارد
و میتوان گفت
چنین اتفاقاتی برای
مخاطبان در بسیاری
از کشورها جالب توجه
است.

یک مولفه جدید و نگرانکننده طی انتخابات اخیر ریاستجمهوری
امریکا ظاهر شــد؛ امری که میتواند انتخابات را برای همیشه تغییر
دهد و آن اینکه دموکراســیها اکنون در چنگال فناوریهای هک و
نظارت  -و کسانی که آنها را تحت کنترل دارند -اسیرند .ویکیلیکس
و شــبکهای از هکرهای گمنام به عامل موثر عمدهای تبدیل شدهاند
و مناسک دموکراسی به جشــنهای کثافتکاری برای تابلوئیدها و
مطبوعات هوچی بدل شده است .و البته دولتهای خارجی هم دستی
در کار دارند  -که چنین چیزی در انتخابات امریکا ،درباره روســیه
گفته میشود.
فناوری بهســرعت از یک انتخابات تا انتخابات
بعدی پیشــرفت کــرده و قدرتمندتر و همهگیرتر
توانایی دسترسی به
شــده اســت .هکرهای ماهر
ِ
مکالمات ،ارتباطات و اطالعات شخصی و انتشار آنها
را دارند ،خواه مربوط به دو ســاعت پیش باشد خواه
 20ســال پیش .و حاال در امریــکا ،این فناوری نقش
صاحب قدرت پشــت پرده را بازی میکند؛ قدرت آتش
ویکیلیکس تنها به سوی یکی از نامزدها معطوف شده بود و
موضوع ایمیلهای گمشده به طور بحثبرانگیزی ن ُه روز پیش از
انتخابات به وسیله افبیآی احیا شد .هیالری کلینتون این
دخالت را یکی از دالیل شکســتش در انتخابات دانسته
است .هردوی این اتفاقات یک رویه قضایی وحشتناک
ایجاد کردند اما این «افشاساالریِ » (معادل فارسی واژه
«لیکوکراســی» ترکیبشده از «لیک» به معنی فاش
کردن و «دموکراســی») نوظهور تنها تهدیدی برای
امریکانیست.
در پــی دو حمله ســایبری جداگانه که احزاب

سیاسی بزرگ را در آلمان هدف گرفته بود و هردو به روسیه ارتباط
داشــتند ،آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان هشدار داده است که روسیه
ممکن اســت تالش کند بر انتخابات فدرال آتی آلمان در سپتامبر
 2017از طریق عملیاتی از هک کردن و نشر اطالعات گمراهکننده
تاثیر بگذارد .مرکل میگوید که آلمان هماکنون «وظیفهای روزانه»
برای جواب دادن به حمالت سایبری روسیه دارد .کارشناسان امنیتی
حدس میزنند که روسیه ممکن است فکر کند بهتر میتواند با دولتی
متمایل به جناح چپ آلمان تا کند تا دولت ائتالفی فعلی که به وسیله
مرکل رهبری میشود و به جناح محافظهکار راست
میانه نزدیک است.
س موسسه
مارتین شــالبروخ ،قائممقام رئی 
جامعه دیجیتال برلین ،میگوید آزمون شواهدی
که در بســیاری از هکهای اخیر به دست آمده
جهت روسیه را نشان میدهد .او میگوید« :مهم
این است که حمالتی شبیه به اینها بیشازپیش با
این تالش صورت میگیرند که میزان زیادی از داده را
به دست بیاورند ،همانطور که در مورد حمله به کمیته
حزب دموکرات امریکا اتفاق افتاد ،به این منظور که از آنها در
آینده اســتفاده کنند .کمتر از یک سال تا انتخابات ملی
آلمان فاصله داریم .و حملهکنندهای که امروز اطالعات
را مــیدزدد بهتر میتواند در ن ُه مــاه آینده از آنها
اســتفاده کند ،این اطالعات را درز دهد یا با آنها از
کسی اخاذی کند .این کار قابل تصور است .آن را در
امریکا دیدهایم ،پس چرا در آلمان اتفاق نیفتد؟»
جنگافزار سایبری در آوریل  2015به کانال
 5تلویزیون فرانسه نیز آسیب زد و این شبکه را

افشاگریهایه الیوودی

فناوری بهسرعت
از یک انتخابات تا
انتخاباتبعدی
پیشرفت کرده
و قدرتمندتر و
همهگیرترشده
است
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انتخابات دوره اخیر ریاستجمهوری امریکا بسیار بهیادماندنی
و همراه با رســواییهای عجیب و غریــب بود .انگار که مخاطب در
حال دیــدن یک فیلمهالیوودی مثل «ســگ را بجنبان» یا یک
سریال امریکایی مثل «خانه پوشالی» است .دو پدیده این انتخابات
مربوط به فایل صوتی حرفهای شــنیع ترامپ درباره زنان بود که
واشنگتنپســت آن را منتشــر کرد و نیز ایمیلهایی هکشده از
هیالری کلینتون منتشــر شد که گفته میشد کار هکرهای روس
است و نشان میداد بنیاد او از افراد نزدیک به داعش در قبال فروش
اسلحه پول گرفته است .روزنامه واشنگتنپست و شبکه تلویزیونی
انبیسی در ماه اکتبر ویدئویی از دونالد ترامپ مربوط به سال 2005
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منتشــر کردند ،که او در آن از تمایل خود بــرای رابطه با یک زن
متاهل ســخن میگفت و مدعی میشد که شهرتش باعث شده تا
زنان مایل به روابط صمیمانه با او باشند .چند ساعت بعدتر ترامپ
در پیامی ویدئویی در فیسبوک نوشت« :من حرفهای احمقانهای
زدهام .اشتباه کردم و عذر میخواهم ».با این حال او انتشار این فایل
ویدئویی را «تنها برای انحراف افکار عمومی» دانست و افزود« :تفاوت
زیادی میان گفتار و رفتار دیگران وجود دارد .بیل کلینتون در عمل
زنان را آزار میداد ».در همان روزها ،هیالری کلینتون نیز دردسرهای
خود را داشت؛ ویکی لیکس هزاران ایمیل را از جان پودستا ،رئیس
ستاد کلینتون ،منتشر کرد که شامل گزیدههایی از سخنرانیهای

در پی دو حمله سایبری جداگانه که احزاب سیاسی بزرگ را در آلمان هدف گرفته بود و هردو به روسیه ارتباط داشتند ،آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان هشدار داده است که روسیه ممکن است تالش کند بر انتخابات فدرال آتی آلمان در سپتامبر  2017از طریق عملیاتی از
هک کردن و نشر اطالعات گمراهکننده تاثیر بگذارد.

وادار کرد که آنتنش را قطع کند و پیام تبلیغاتی داعش در وبسایت
و حسابهای کاربری این تلویزیون در شبکههای اجتماعی قرار داده
شد.
در فیلیپین ،درست یک ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری در
مه  ،2016دولت متحمل احتماال بدترین نفوذ به دادههایش تاکنون
شد ،در حالی که چند ماه قبلتر نیز کمیسیون انتخابات فیلیپین دیده
بود که وبسایتش آســیب دیده و تمام پایگاه دادههایش به صورت
آنالین به جایی ارسال شده است .ریان فلورس ،مدیر ارشد در شرکت
امنیت فناوری اطالعات «ترند میکرو» ،میگوید که آســیبپذیری
امنیت سایبری دولت میتوانست انتخابات را به سوی «خرابکاری»
هدایت کند.
در انگلستان ،اوراق فاششده پاناما منتشر و مشخص شد که دیوید
کامرون ،نخستوزیر انگلیس ،شخصا با فرار مالیاتی در یک صندوق
سرمایهگذاری خارجی که توسط پدرش تاسیس شده بوده 30 ،هزار
پوند را مخفی کرده بوده است .کامرون که به عنوان رهبر دوفاکتوی
کارزار تبلیغاتی «در اتحادیه بمانیم» در همهپرســی برای خروج از
اتحادیه اروپا یا برگزیت فعالیت میکــرد ،اعتبار عمومی خود را در
حادثه اوراق پاناما از دست داد و کارزار ماندن در اتحادیه صدمه دید.
در زمانی که انتخابات امریکا در جریان بود ،امریکاییها سردرگم
بودند و گیج میخوردند .بعد از مبازرات تبلیغاتی بیرحمانه طرفین،
هم دونالد ترامپ و هم هیالری کلینتون جایگاه منفی بیســابقهای
نزد رأیدهندگان پیدا کردند .حتی احتمال ایجاد ناراحتی به وسیله
یک مورد نشســت اطالعات ،افــرادی را از تالش برای رفتن به کاخ
ریاستجمهوری منصرف کرده اســت .مگر چند نامزد بالقوه تمی ِز
تمیز هستند که بتوانند در مقابل مکالمات دزدیدهشده یا ایمیلهای
جداشــده از پسزمینه خودشان و منتشر شــدن چشمگیر آنها در
تیترهای رسانهها دوام بیاورند؟ یا اینکه بتوانند دوام بیاورند در مقابل
س ستاد
داشتن آرشیو ایمیلهای مشاور نزدیک یک کاندیدا (مثل رئی 
تبلیغاتی کلینتون ،جان پودستا) و زیر و رو کردن آن برای به دست
آوردن مواد خام یک رسوایی؟
فنــاوری مطمئنا قبال هم روی انتخابات تاثیر گذاشــته اســت؛
مشهورترین آنها رویداد مهیجی بود که توسط مناظرههای تلویزیونی
جان کندی و ریچارد نیکســون ایجاد شد .آنهایی که مناظرهها را از

نامزد دموکراتها برای مدیران والاســتریت و دیگران بود .در این
گزیدهها ،کلینتون برخالف مواضع بعدتر خود ،با حمایت از تجارت
آزاد گفته بود آرزو دارد بازار مشترکی در نیمکره غربی با تجارت آزاد
و مرزهای باز ایجاد شــود؛ نظراتی که ترامپ به آنها حمله میکرد
اما کلینتون آنها را تکذیــب میکرد .او تا آن موقع با بیتوجهی به
درخواستهای ترامپ ،از انتشار متن این سخنرانیها خودداری کرده
بود .ارزیابی قبلی  1700ایمیل منتشرشده کلینتون نیز نشان داده
بود که او ارتباط مستقیمی با انتقال سالح به لیبی و سوریه و فروش
آن به داعش و القاعده داشته است .ایده دیوار ساختن ترامپ در مرز
بین امریکا و مکزیک یا بیماری ریوی کلینتون که باعث میشد در
توانش برای ریاست جمهوری تشکیک شود هم از دیگر وقایع مهم
این دوره انتخابات امریکا بود اما هیچکدام به اندازه افشــاگریهایی

تلویزیون تماشــا میکردند فکر میکردند کندی برده و آنهایی که
مناظرهها را از رادیو گوش میدادند فکر میکردند نیکسون برده است.
اما در انتخابات ریاستجمهوری اخیر امریکا ،برای اولین بار فناوری
چنین نقش مرکــزیای را در فرو رفتن در زندگیهای شــخصی،
هک کردن ارتباطات شــخصی ،برمال کردن چیزهایی که تا قبل از
آن برمالنشــدنی بود  -و ســپس عرضه روشهایی برای پخش این
موارد در سراسر جهان -بازی میکرد .به این اتفاقات مرموز و تراژیک
احتمال ظاهری این مسئله هم افزوده میشود که دولتهای خارجی
بیشازپیش توانایی دارند که کارهایی علیه یکدیگر انجام دهند ،تالش
کننــد نتیجه انتخابات را تحت تاثیر قرار دهنــد و به رأیدهندگان
نامزدی کمک کنند که برای آنها خوشایندتر است.
اجازه دادن به جولیان آسانژ یا والدیمیر پوتین برای اینکه تبدیل
به قدرت پشت صحنه انتخابات مهم سراسر جهان شوند مثل درست
کردن یک راه میانبر به سوی مارپیچ مرگ دموکراسی به نظر میرسد.
ما باید تاثیر نامتناســب فناوری را به طور گستردهای دوباره ارزیابی
کنیم چون روندها و نهادهای اساسی دموکراسی میتوانند شکنندهتر
از آن چیزی باشند که فکر میکنیم.

که دو طرف علیه هم انجام میدادند عجیب و حیرتانگیز نبود .کار
به جایی کشید که چندین نفر با رسانهها مصاحبه و اعتراف کردند
که ترامپ به آنها تجاوز و تعرض کرده است .مناظرههای کلینتون و
ترامپ به قدری سطح پایین و پر از جر و بحث و تمسخر و توهین
و افترا بود که همه دنیا را حیرتزده کرد .طرح جلد آخرین شماره
هفتهنامه «اشپیگل» پیش از انتخابات بهخوبی منعکسکننده این
رسوایی بود؛ این نشریه روی جلد خود چهره هردو نامزد را چاپ کرده
بود ،در حالی که لجنمال شده بودند .انتخاب ترامپ در امریکا نشان
داد که عوام و مردم عادی امریکا از سیاستهای یکنواخت و به نفع
طبقه حاکم خسته شدهاند و به دنبال کسی که حرفی متفاوت بزند
کشانده شدند و در نهایت به یک پوپولیست تمامعیار افراطی رأی
دادند .فناوری در این جهتگیری مردم امریکا بسیار تاثیرگذار بود.

اجازه دادن به جولیان آسانژ
یا والدیمیر پوتین برای
اینکه تبدیل به قدرت پشت
صحنه انتخابات مهم سراسر
جهان شوند مثل درست
کردن یک راه میانبر به
سوی مارپیچ مرگ دموکراسی
به نظر میرسد.

کتابهای « 10قدم برای
روبهراه کردن دموکراسی
امریکا» و «بیانصافی :چطور
“اقتصاد اوبر” و سرمایهداری
عنانگسیخته در حال کاله
گذاشتن بر سر کارگران
امریکایی است» نوشته
استیون هیل
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جهانمنا

اشتباه رسانهها در قضیه ترامپ و برگزیت

رسانههای بزرگ برای مقابله با اطالعات گمراهکننده و دروغ باید دوباره به یک حاشیهنشین قدرت تبدیل شوند

ریچارد سَ مبروک
استاد روزنامهنگاری

ن
منبع کان ِورسِ یش 

به نقل از نیوزویک

چرا باید خواند:
این روزها رسانهها
بسیاری از مسائل
سیاسی،اجتماعی
و اقتصادی را
تبیینمیکنندو
در تصمیمگیری و
سیاستگذاری برای
آنها تاثیر میگذارند.
این امر در همه
کشورهای جهان و از
جمله ایران صادق است.
اما اشتباه رسانهها
در ماجراهای بزرگ
میتواند درسآموز
باشد.

در پی انتخاب دونالد ترامپ ،رسانههای امریکا طوفانی از اتهامزدن به خود
را در پیش گرفتند .بسیاری از مسائلی که آنها دربارهاش بحث میکردند درباره
رسانههای انگلیسی و مسائل موجود در پوشش خبری همهپرسی خروج از
اتحادیه اروپا نیز صدق میکند.
شــکی نیســت که این دو مبارزه سیاســی بــزرگ در ســال 2016
نقطهضعفهای هردو دسته رسانههای سنتی و دیجیتال را به طور آشکاری
برجســته کردهاند .اما کارزارهای سیاسیای که به واقعیتهای طرفداری از
اغراق و احساسات توجهی نمیکنند با موفقیت به ما اثبات میکنند که باید
دنبال چیزی بیشتر باشیم؛ یعنی رسانهها باید تعدیل شوند .مسائل پیچیدهتر
از یک اتهامزنی ســاده خطاهای آزادیخواهانه و نخبهگرایانه است ،با وجود
اینکه برخی از این مسائل از همین خطاها ناشی شدهاند.
اول اینکه رســانههای بزرگ بهســادگی بیش از حد به بخشی از حباب
سیاسی /ستاره تبدیل میشوند و تمایل دارند که فراموش کنند روزنامهنگاری
به معنی یک فعالیت «حاشیهنشین» است؛ در حاشیه و بیرون از سالنهای
قدرت اما نه در حاشیه و بیرون از اجتماعاتی که به آنها خدمت میکند .جذبه
وضعیت ستاره بودن روزنامهنگاران بسیار زیادی را در آغوش کسانی قرار داده
است که باید با آنها چالش کنند .استقالل واقعی-از نظر سیاسی ،شرکتی و
فرهنگی-خیلی کمیاب و به دست آمدن آن خیلی دشوار است .به این دلیل
باید ارزشــمند باشد .بسیاری از رسانهها وقت بسیار زیادی را صرف صحبت
کردن با خود میکنند ،نه صحبت با اجتماعاتی که به آنها خدمت میکنند.
این واقعیت دارد که ستوننویسها در لجاجت و تاثیرگذاری با همدیگر رقابت
میکنند و نیز اینکه برنامههای تلویزیونی با محتوایی پخش میشود که در آن،
گویندگان با گزارشگران درباره دیدگاههای تاکتیکی سیاستمداران مربوط
به یک اتفاق خیلی دور مصاحبه میکنند .واقعا آیا بهتر نیست که با کسانی
مصاحبه شود که مستقیما تحت تاثیر آن اتفاق قرار گرفتهاند؟ این کار باعث
کمک به بینندگان در تفسیر وقایع میشود و فرق بین کارشناسان متخصص
با روزنامهنگاران را نشان میدهد .اما اکنون بسیار معمولتر است که فاصله بین
مخاطبان و روزنامهنگاران تقویت شود؛ هم فاصله جغرافیایی و هم اجتماعی.
رســانههای خبری ،همانطور که میدانیم ،در حال از سر گذراندن یک

نقش پررنگ
انتخابات اخیر امریکا که به پیروزی دونالد ترامپ منجر شد ،نشان داد
که روزنامهنگاری چقدر کار ناجوری اســت و چقدر شکاف بین رسانهها و
اتفاقاتی که میان مردم در جریان است وجود دارد .واقعیت وحشتناک روز
پس از انتخابات نیز دریافتن این واقعیت اســت که اکوسیستم رسانهای
امــروز نیز این شــکاف را تقویت میکند .در انتخابات امســال بازیگران
رســانهای زیادی را میتوان بازشناخت اما مطمئنا یکی از بازیگران اصلی
این صحنه فیسبوک بوده است .سیستم بازفید در فیسبوک مورد استفاده
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تغییر اقتصادی ســخت هستند .نرخ آگهی در حال ســقوط است و درآمد
دیجیتالی به اندازه کافی رشــد نکرده تا کسریها را جبران کند .در نتیجه،
ما شاهد تعدیل نیروی عمیقی در تحریریهها و فروپاشی اخبار محلی هم در
امریکا هم تا حد زیادی در انگلستان هستیم.
بیشتر گزارشها از پشت رایانه و کمتر و کمتر از میدان وقوع خبر تهیه
میشــود .این امر به این معنی است که رد چیزی را گرفتن از آنتن و درک
تغییرات اجتماعی دیگر آنجا وجود ندارد .گفتوگوی ساده در اغلب موارد به
جمعآوری خبر ترجیح داده میشــود چون ارزانتر است-اما لزوما به اندازه
کافی دارای اطالعات نیست .و در انتخابات ،این وضعیت با اتکای بیش از اندازه
به نظرسنجیهای تلفنی و آنالین-که اکنون ثابت شده معتبر نیستند-وخیمتر
میشود .تحریریهها در ایجاد تنوع کامل-از نظر اقتصادی یا طبقه اجتماعی و
نیز در زمینه نژادی -شکست خوردهاند .رسانهها عمدتا به حرفههایی مربوط
به سفیدپوستان و اعضای طبقه متوسط تبدیل شدهاند که راههای معدودتری
برای دسترسی به این شغل از سوی آنهایی که ارتباطاتی ندارند وجود دارد.
این اتفاق تنگنظری را در دیدگاهها ،نگرشها و روشها-و نهفقط به طور ساده
در خطوط سیاسی  -تقویت میکند.
در همان زمان که رسانههای سنتی گرفتاریهای زیادی دارند ،شبکههای
اجتماعی در حال رشــد هستند .اما از پشت عینک دو کارزار بزرگ سیاسی
امســال ،نقطهضعفهای آنها بیشتر از همیشه آشکار شده است .فیسبوک
با عنوان «وصلهکننده اطالعات گمراهکننده» توصیف شــده و توئیتر هم به
آهنربای سوءاستفاده و تفرقه .و الگوریتمهای هردوی این شبکههای اجتماعی
کاربرانی تولید کرده با نوشتههایی که ممکن است نظرات یک اتاق دربسته
را به اشتراک بگذارد؛ جایی که خوانندگان بهندرت چیزی را که با آن موافق
نیستند به چالش میکشند؛ همین امر به قطبی شدن بیشتر منجر میشود.
اینترنت به هرکسی اجازه داده است که در بحثهای عمومی شرکت کند.
این امر برای یک محیط رسانهای دموکراتیکتر بسیار قدر دانسته شده است
اما این پدیده همچنین جامعــه را به اطالعات گمراهکننده تعمدی هدایت
میکنــد (معموال به دالیل تجاری ،اغلب به دالیل سیاســی) که به اتفاقی
مسمومکننده تبدیل شده است.

بهجای رسانهها
بسیاری برای انتشار اطالعات گمراهکننده قرار گرفت و این اطالعات مانند
یک آتش وحشــی همه جنبههای انتخابات را تحت تاثیر خود قرار داد.
خبرهای تقلبی و اطالعات نادرســت به بالی بزرگی در عرصه سیاســی
تبدیل شده است .در عرصه انتخابات و مخصوصا روزهای پیش از برگزاری
آن ،بســیاری از خبرهای دروغ در چرخه فیسبوک بهراحتی منتشر شد
و روی رأیدهنــدگان اثر گذاشــت .جیم راتنبــرگ در روزهای پیش از
انتخابات در روزنامه نیویورک تایمز بهخوبی نوشــت که برای رسیدن به

رسانههای بزرگ بهسادگی بیش از حد به بخشی از حباب سیاسی /ستاره تبدیل میشوند و تمایل
دارند که فراموش کنند روزنامهنگاری به معنی یک فعالیت «حاشیهنشین» است؛ در حاشیه و بیرون
از سالنهای قدرت اما نه در حاشیه و بیرون از اجتماعاتی که به آنها خدمت میکند.

روزنامهنگاری سنتی بر پایه
مولفهها ،شواهد و بحثهای
باز ایدهآل روشنگری بنا
شده است .بیشتر این
موارد (البته نه همه آنها)
تالش میکنند که میانه
میدان را در اختیار بگیرند.
اما میانه میدان به مسیری
ختم میشود که بیشازپیش
با دعواهای سیاسی قطبی
شده است

به طور اساسیتر ،روزنامهنگاری سنتی بر پایه مولفهها ،شواهد و بحثهای
باز ایدهآل روشنگری بنا شده است .بیشتر این موارد (البته نه همه آنها) تالش
میکنند که میانه میدان را در اختیار بگیرند .اما میانه میدان به مسیری ختم
میشود که بیشازپیش با دعواهای سیاسی قطبی شده است؛ مثل «شما یا با
ما هستی یا علیه ما ».و روزنامهنگاری در تالش برای عینی بودن و در نتیجه
این کار ،میتواند خود را در سمت اشتباه هر دعوایی بیابد.
بسیاری از مفسران فعالیتهای رســانهای را به دلیل نداشتن تعادل در
دعواهای نامتقارن سیاسی به باد انتقاد میگیرند-برای مثال داستان ایمیلهای
هیالری کلینتون را در نظر بگیرید که زمان بسیار بیشتری در تلویزیون صرف
آن شــد تا رسواییهای مربوط به دونالد ترامپ .تنها دو واکنش در قبال این
مســئله وجود دارد؛ هر دو طرف را در نظر بگیر یا روزنامهنگاری مســتقل
ت را تشــدید کن .دومی شاید دوستان کمی برای روزنامهنگاران
سفتوسخ 
باقی بگذارد اما به وسیله تاریخ ارزشمندتر تلقی خواهد شد.
اگر اعتقاد داریم که روزنامهنگاری جدی یک کاالی عمومی اســت که از
یک دموکراســی قوی پشتیبانی میکند (و امروزه کسان زیادی هستند که
در این مورد تردید دارند) ســازمانهای رســانهای چه باید بکنند؟ بازبینی
حقایق از سوی برخی به عنوان یک خصلت مالنقطی کنار گذاشته میشود
اما حقایق بســیاری اهمیت دارند .بازبینی حقایقی که از سوی یک فرد ادعا

یک روزنامهنگاری باکیفیت و جدی یکی از مهمترین کارها این است که
روزنامهنگاری تقلبی را از چرخــه کار روزنامهنگاری حذف کرد .خیلی از
افرادی که در این انتخابات امریکا شــرکت کرده بودند میگفتند که نظر
آنها در رأی دادنشــان بسیار وابسته به مسائلی بوده که در محیط آنالین
خواندهاند .بنابراین بســیاری از کسانی که در کارزارهای انتخاباتی نقش
داشــتند به اهمیت محیط آنالین مخصوصا در شبکههای اجتماعی پی
برده بودند و با به کار بردن خبرهای تقلبی و اطالعات گمراهکننده از آنها
عمال به عنوان ابزار و سالح مبارزات سیاسی استفاده میکردند .فیسبوک
در این زمینه چه کاری میتواند بکند؟ با اینکه این شــرکت تالش کرده

میشود باید فعالیت اصلی و مرکزی یک وبسایت باشد ،نه فعالیت حاشیهای
روزنامهنگاران در کنج یک وبسایت .همکاری در بازبینی حقایق ممکن است
به افزایش هزینه دروغگویی سیاســی-کاری که در حال حاضر بسیار ارزان
است -منجر شود .ما باید اتاقهای طنین انداختن نظرات خاص در محیط
آنالین را جستوجو و درک کنیم و راههایی برای نفوذ در آنها پیدا کنیم .در
معرض دیدگاههای دیگر قرار گرفتن از بازتاب افکار پشتیبانی میکند و قدرت
تحمل نظرات دیگران و درک آنها را مهیا میســازد .باید روی سواد رسانهای
سرمایهگذاری کنیم تا با سونامی اطالعات گمراهکننده که بحثهای عرصه
عمومی را به ســردرگمی و انحراف میکشانند-اطالعاتی که بسیاری از آنها
بهروشنی به عنوان سالح به کار میروند  -مبارزه کنیم.
ما نیاز به این داریم که سختتر برای پیدا کردن مدلهایی از روزنامهنگاری
متنــوع و جدی کار کنیم یا راههایی بیابیم برای دسترســی پیدا کردن به
اطالعات مفید برای منافع عمومی؛ روزنامهنگاریای که تالش میکند فضای
عمومی را برای مباحثه قدرتمندتر کند .در زمانهای که رســانهها بهشدت از
ســوی همه احزابِ درگیر مبارزات انتخاباتی مورد انتقاد قرار میگیرند این
رسانهها باید سختگیری ،استقالل و چالشی بودن خود را تقویت کنند .در
غیر این صورت ،شــرایط آنها را با شتاب به سوی روزنامهنگاری زرد گذشته
هدایت خواهد کرد.

پس از انتخابات نقش داشتن در نتایج فعالیتهای سیاسی را تکذیب کند
اما میتواند با استفاده از نرمافزارها و ویراستارانی اخبار تقلبی و اطالعات
نادرســت را از چرخه خبرخوانهای خود حــذف کند .یک راه دیگر این
است که فیسبوک روزنامهنگارانی را به کار بگیرد که خبرهای درست را
از نادرست تشخیص دهند .میتوان گفت که در انتخابات اخیر ،رسانههای
اجتماعی توانستند در غیاب کار درست روزنامهنگاری جریان اصلی ،کارها
و نقشهای عمده خبری را در اختیار بگیرند و عمال سرنوشت را رقم بزنند.
بنابراین باید دســتکم به اندازه روزنامهنگاری سنتی به عینیت و صحت
اطالعاتی که منتشر میکنند پایبند باشند.

منبع :ن ِیمان لَب (خالصهشده)

بازبینیحقایقی
که از سوی یک
فرد ادعا میشود
بایدفعالیتاصلی
و مرکزی یک
وبسایت باشد ،نه
فعالیتحاشیهای
روزنامهنگاران در
کنج یک وبسایت.
همکاری در بازبینی
حقایقممکن
است به افزایش
هزینه دروغگویی
سیاسی-کاری
که در حال حاضر
بسیار ارزان است-
منجرشود
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شركت «تککو» روشهای قدیمی كار كردن را بهزور دور انداخته .این
شركت محصول یك دورا ِن از نظر اجتماعی شبكهایشده است كه در آن
افراد با روشهای مختلفی در داخل شركت با هم ارتباط برقرار میكنند.

جهانمنا

شركتی ضدپیرها در دره سیلیكون
فرهنگ
ِ
روندهای پراداواطوار سازمانی كه با پیرترها سازگار نیست رو به گسترش است

الكی كالوِی
تحلیلگر حوزه مدیریت

منبع فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
بخش بزرگی از
اقتصاد امروز جهان
در حوزه دانشمحور
است و دره سیلیكون
نیز بزرگترین قطب
اقتصادمبتنیبر
فناوری به شمار
میرود .آگاهی از
فرهنگ كسبوكار دره
سیلیكون برای فعاالن
اقتصادی ایران نیز
مفید است.

شــركتهای حوزه فناوری در دره سیلیكون ضد پیرها هستند.
میانگین سنی كاركنان در شركتهای فیسبوك و لینكداین  29سال
اســت .در گوگل این رقم برای همه به  30سال میرسد .همانطور
كه ادعا شده مارك زاكربرگ ،مدیرعامل فیسبوك ،گفته« :اشخاص
جوان حتما باهوشتر هســتند» .حتی اگر آنها باهوشتر هم نباشد،
مطمئناارزانترند.
داســتانهای زیادی از افراد تاسفبرانگیزی در دهههای  40و 50
ت یك ابَرقهرمان را میخرند و آنها را
عمرشان وجود دارد كه مزخرفا 
واقعی جستوجوی یك
راه
به
قدم
اینكه
خیلی زیاد میخوانند ،قبل از
ِ
شغل بگذارند .برخی عاقبت استخدام میشوند اما بیشتر آنها پیداست
كه نمیتوانند كاری پیدا كننــد .همه اینها چیزهایی را از زنانی به
خاطر من میآورد كه تالش میكردند برای ورود به یك جهان مردانه
مانند مردها شوند -شلوار میپوشیدند و گلف بازی میكردند ،كارهایی
كه تنها در زمانه كنونی بدتر به نظر میرسد .سانفرانسیسكو به مركز
بوتاكس تبدیل شده است ،با كاركنان حوزه فناوری كه در اواخر دهه
 20و دهه  30عمر خود هستند و در جستوجوی تزریق مادهای به
صورت خودشاناند كه باعث بیروح و بیحالت شدن آنها میشود تا با
همكارانی مانند شوند كه صورتهایی شبیه به بچهها دارند.
هنوز موانع بزرگتری برای افراد مســنتر شاغل در حوزه فناوری
وجود دارد كه هیچكس درباره آن صحبت نمیكند و هیچ خاطرات
و نصایح پرتوپال یا سرنگ پر از مواد سمی به آن توجه نخواهد كرد.
نمیتوان گفت كه یك پیشداوری دربــاره این وجود دارد كه افراد
باالی دهه  40سن خود در تبحر یافتن در فناوری ُكند یا فاقد روحیه
كارآفرینی هســتند .در عوض ،مانع امر خیلی مهمی اســت كه این
شركتها بابت آن به خود میبالند؛ ساختار سازمانی جدید آنها.
من كتاب «شــركت گفتوگویــی» را كه كاتریــن توركو ،یك
جامعهشــناس در امآیتی ،نوشــته خواندهام .توركو كسی است كه
ماهها زمان برای رخنه در شــركت «تككو» فعال در حوزه نرمافزار

نمیتوان گفت كه افراد باالی دهه  40سن خود در تبحر یافتن در فناوری ُكند یا فاقد روحیه كارآفرینی هستند.
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در امریکا كه بهســرعت در حال رشد اســت ،صرف كرده است .این
شــركت روشهای قدیمی كار كردن را بــهزور دور انداخته و تالش
كرده روی خطوط بازتر و غیرسلسلهمراتبیتر حركت كند .این شركت
دوران از نظر اجتماعی شبكهایشده است كه در آن افراد
محصول یك
ِ
با روشهای مختلفی در داخل شركت با هم ارتباط برقرار میكنند.
توركو میگوید كه نتیجه این شده است كه یك سازمان ساختهشده
پیرامون گفتوگو شــكل بگیرد .این اتفاق خیلی خوب و خیلی دور
است؛ همه افراد در سن من عاشق گفتوگو هستند .اما نه با اینهمه
تنوع.
این كتاب با یك توصیف درخشــان از «شــب هك» در شركت
«تككو» آغاز میشــود .صدها كارمند شركت در یك سالن در دفتر
مركزی شركت جمع میشوند .عصر با اعالم كردن نام هركس برای
گفتن ایدهاش به مخاطبان شروع میشود .سپس هر ایده به بخشی
از ســالن اختصاص مییابد و هركسی به گوشــهای میرود تا درباره
ایدههایی كه نظرش را جلب كرده بحث كند .نوشیدنی ،پیتزا و كلی
بحث در آنجا هست .این كار ساعتها طول میكشد .نزدیك ساعت 9
شب هركسی به خانهاش میرود.
در شركت «تككو» اشــخاص عاشق شب هك هستند .اما آنها
این طورند چون میانگین سنی  600كارمند آنجا  26سال است .من
به این شــبها به عنوان یك وحشت محض نگاه میكنم؛ نه به این
دلیل كه فكر میكنم كار نمیكند یا بحثهای ثمربخشی در نهایت
از آن نتیجه نمیشود .این كار بهسادگی برای من به عنوان بخشی از
شركت كار نمیكند چراكه من دستكم دو دهه از میانگین سنی آنجا
پیرتر هســتم .تككو این جلسات را «آشوب كنترلشده» نامیده اما
من مخالف هر نوع از آشوب هستم روی زمینی كه پر از آشوب است
و بنابراین روش سازمانیدهی آن نسبت به چیزی كه ساختیافتهتر
باشــد كمتر كارآمد اســت .بدتر اینكه ایده شب هك به من آسیب
میرساند چون مثل خیلی از افراد در سن خودم ،آدم بدبینی هستم.
سازمانهای سنتی میتوانند میزان كموبیشی از بدبینی را تحمل كنند
اما این شركتهای جدید تنها وقتی درست كار میكنند كه هركسی
به آن واقعا باور داشته باشد.
هرچه شركتهایی كه خود را با این نوع از «گفتوگو» مدلسازی
میكنند بیشتر باشند ،افراد بیشــتری از نسل من درهای آنها را به
روی خود بسته میبینند؛ حتی اگر رئیسهای جوان گفتن چیزهای
عصبانیكننده ضدپیرها را متوقف كنند و تالش كنند كه برخی از افراد
مسن را نیز به استخدام دربیاورند .مسئله اینجاست كه این روند ادامه
دارد و وقتی كه یك ســرمایهدار سندار میخواهد كسبوكاری را به
راه بیندازد ،باید كار را به افرادی بسپارد كه اصال دركی از روش كاری
آنها ندارد .چیزی كه باعث نگرانی من میشود این است كه ایدههای
سازمانی در شركتهای دره سیلیكون در حال از بین رفتن هستند و
این شركتها نه به دلیل تعصبها بلكه به دالیل ساختاری ضد پیرها
و افراد مسن میشوند.

آلمان بهتنهایی حدود  800هزار پناهجو جذب كرده است .این تعداد معادل یك درصد جمعیت
خودش است و معادل جمعیتی است كه در سال  1992از كسانی كه از جنگهای بالكان فرار كرده
بودند و افراد نژاد ژرمن كه اتحاد جماهیر شوروی سابق را ترك كرده بودند جذب كرد.

مشكل بحران هویت اروپا است
نه پنا هجویان

اروپاییان با بحران مهاجرت مواجه نیستند
بلكه مهاجران با بحران اروپا روبهرو شدهاند

شــروع به جایگزین شــدن با خارجیهای غیراروپاییای میكند كه هویت
مهاجرت به احتمال خیلی زیاد یك موضوع دامنهدار در سیاست اروپایی
كشور را نابود خواهند كرد .همچنین انعكاسهایی از از این نظریه در جنبش
باقی میماند .و همچنین به مدتی طوالنــی .این پدیده در قلب رقابتهای
«پگیــدا» در آلمان وجود دارد كه نام كامل آن «اروپاییهای میهنپرســت
همهپرسی انگلســتان بود (با اینكه نگرانیها عمدتا مربوط به مهاجرتهای
علیه اسالمیسازی غرب» است .شكستن این اسطوره كار دشواری است و
داخل اروپا بود) و در انتخابات فرانســه و آلمان در سال آینده نیز به موضوع
غالب تبدیل خواهد شد (که بیشتر متمركز بر مهاجرت از خارج از اروپا است).
بسیاری از تجربههای اختالط نژادی و فرهنگی در خاطر مردم فراموش شده
اســت .مثال گفته میشود كه ورود عربها به فرانسه از بعد از جنگ جهانی
در تابستان سال  ،2015آنگال مركل پیشبینی كرد كه مهاجرت و پناهجویی
دوم اتفاق افتاده كه نیروی كار در این كشــور الزم بوده اما ورود آنها به این
«فكر و ذكر اروپا را در آینده به خود مشغول خواهد كرد» خیلیخیلی بیشتر
كشور دستكم یك قرن سابقه داشته است .بحران مهاجران در سال 2015
از آنكه مسائل مالی به خود مشغول كرده بودند .یك سال بعدتر ،داللی كمی
درباره تردید درباره آن وجود دارد .مطابق اعالم سازمان ملل متحد ،سه هزار
آینهای مقابل اروپاییان قرار داده است؛ این بحران آنها را ناچار كرده كه از خود
بپرسند چهكسانی هستند ،چطور باید خود و كنشهایشان را تعریف كنند.
و  800نفر از ابتدای امسال در دریای مدیترانه تلف شدهاند .اروپا ممكن است
مسیرهای بالكان و دریای اژه را بسته باشد اما افرادی حتی بیشتر از گذشته
 1.3میلیون نفری كه سال گذشته خود را به این قاره رساندند تنها  0.2درصد
كل جمعیت اروپا محسوب میشوند .این رقم باید قابل مدیریت بوده باشد.
در مدیترانه مركزی غرق میشوند ،آنهایی كه ناامیدانه تالش میكنند به ایتالیا
آلمان بهتنهایی حدود  800هزار نفر را جذب كرده اســت .این تعداد معادل
برسند.
مسئله مهاجرت گفتمان سیاسی را در اروپا شكل داده است و به احتمال
یك درصد جمعیت خودش است و معادل جمعیتی است كه در سال 1992
از كسانی كه از جنگهای بالكان فرار كرده بودند و افراد نژاد ژرمن كه اتحاد
زیــاد به شــكل دادن آن ادامه خواهــد داد .در یك ســو بینالمللگراهای
جماهیر شوروی سابق را ترك كرده بودند جذب كرد.
آزادیخــواه قرار دارند كه به اصول بنیــادی پناهجویی یا رویای یك جهان
اگر بحرانی در سال  2015باشد ،كمتر به مهاجران مربوط است؛ كسانی كه
حصارسازان بیگانههراسی هستند
بدون مرز الصاق شــدهاند .در یك سو هم
ِ
میدانند از چهچیزی فرار میكنند و به كجا میخواهند بروند .این بحران بسیار
كه به مهاجرت در قالب یك نسخه مدرن از تهاجم بَربَرمانند نگاه میكنند كه
بیشتر به دولتها و جوامع اروپایی مربوط است كه هیچكدام واكنشی نشان
فرهنگ و تمدن را به خطر میاندازد .این دومی ،افسوس ،كه تمایل دارد تاثیر
ندادند .در حقیقت ،اروپا با بحران پناهجویان و مهاجران
خود را بر اروپا بگذارد .یكی از تخریبهای ثانویِ سیاست
مواجه نشــده است؛ این پناهجویان و مهاجران هستند
پســاحقیقت این است كه نهتنها اكنون را وارونه جلوه
كه با بحران اروپا مواجه شــدهاند .رسوایی این است كه
میدهد بلكه گذشــته را هم به همان اندازه بازنویسی
در دریای مدیترانه آنها هستند كه با جان خود هزینه را
میكند .ویدئوهای آنالین نژادپرستانه فانتزیهای اروپا
یكنند.
پرداختم 
را «قبل» و «بعد» از مهاجرت به تصویر میكشد« .قبل»
مسئله اینجاست كه جمعیتشناسان گفتهاند برای
با صحنههای بانظمی از خیابانها ،مغازهها و پاركهای
اولیــن بار در تاریخ ،در ســال  2014اروپا به مقصدی
دهه  1950مجسم میشود كه جمعیت سفیدپوست با
محبوبتــر از امریکا برای مهاجران تبدیل شــد .نرخ
خوشحالی در آن رفتوآمد یا بازی میكنند« .بعد» به
نفر
مهاجرت مهاجران قانونی به ازای هر هزار نفر جمعیت
صورت گروهی از مردان با صورت تیره تصویر میشود
از ابتدای سال
در اروپا بیشــتر از امریکا شده است .این واقعیت جدید
كه به زنان حمله میكنند ،با پلیس درگیر میشوند و
جاری میالدی
و دگرگونكنندهای است كه هنوز بسیاری از اروپاییان
شعارهای اسالمی سر میدهند.
تاكنون ،سه هزار
از آن خبر ندارند .از نظر تاریخی ،اروپا همیشــه محلی
روایت اساسی متعصبان این است كه دنیای اروپایی
و  800نفر از
ما در حال فروپاشی تحت هجوم توده از راه رسیدگان از
برای خروج بوده اما حاال بســیار امنتر و ثروتمندتر از
پناهجویان جان
دیگر نقاط جهان شده اســت .پس در اروپا تنوعی به
فرهنگی است كه ما احتماال نمیتوانیم با آنها بجوشیم.
خود را در دریای
وجود خواهد آمد كه شروع به رشد كرده است اما نه با
در فرانســه ،یك نظریه كه «جایگزینی بزرگ» نامیده
مدیترانه از دست
سناریوی «جایگزینی بزرگ» .اروپا نیاز به مهاجرت در
میشــود در میان بخشهای بزرگی از جناح راســت
دادهاند
قالب تزریق جوانی و پویایی دارد تا نیروی كار و پیشرفت
و مطمئنا راســت افراطی اشاعه یافته است .این نظریه
آن را تشكیل دهد.
میگوید كه در نتیجه مهاجرت جمعیت اصلی كشور

3800

جمعیتشناسان گفتهاند
برای اولین بار در تاریخ ،در
سال  2014اروپا به مقصدی
محبوبتر از امریکا برای
مهاجران تبدیل شد .نرخ
مهاجرت مهاجران قانونی به
ازای هر هزار نفر جمعیت در
اروپا بیشتر از امریکا شده
است

ناتالی نوگایره
سردبیر سابق لوموند

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
بحران مهاجرت و سیل
ورود پناهجویان به
اروپا از مسائلی است
كه دو سال گذشته قاره
سبز را به خود مشغول
كرده است .این مسئله
در اقتصاد این قاره كه
شریك تجاری مهمی
برای ایران است تاثیر
زیادی گذاشته است.
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جهانمنا

تسخیر آینده الکترونیک توسط گذشته جنگ سرد
روسها همیشه اعتقاد داشتهاند که ارزش واقعی حوزه سایبر ،جنگ و تاثیر روانی آن است

گیلیان ت ِت
دبیر بخش امریکای فایننشال
تایمز

چرا باید خواند:
یکی از مهمترین صنایع
کنونیجهانصنعت
الکترونیک است که طی
چهار دهه گذشته با
همگرا شدن با صنایع
قدیمی ،رشد بسیار
زیادی کرده و وارد
عرصههایمتنوعی
شده است .اینکه
سیاست میتواند آینده
این صنعت را تغییر
دهد چشمانداز فعاالن
اقتصادی را بازتر
میکند.
نگرانیهای انتخاباتی آمریکا یک
نکته مهمتر را برجسته میکند؛
جبهه جدیدی در جنگ سایبری
در حال گشوده شدن است .این
جبهه عواقب بزرگی هم برای
نخبگان سیاسی هم برای مدیران
کسبوکارها دارد
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امسال امریکا شاهد به وجود آمدن تحوالت عجیب و غریبی
انتخابات
ِ
شــده اســت .در اینجا میتوان از یکی دیگر از این تحوالت سخن گفت؛
شرکت «کربن بلک» که یک شرکت فعال در حوزه امنیت سایبری است
یک نظرسنجی انجام داده و نتایج آن مشخص کرده است که  58درصد
از رأیدهندگان فکر میکنند که «به احتمال زیاد» ماشینهای رأیگیری
مورد حمله سایبری قرار خواهند گرفت .در واقع ،این نگرانی آنقدر باالست
که ممکن است  15میلیون نفر در انتخابات شرکت نکنند .کربن بلک گفته
اســت  28درصد رأیدهندگان میگویند که خطر حمله از داخل امریکا
خواهد بود 17 ،درصد میگویند از جانب روســیه خواهد بود و  15درصد
نیز میگویند خود نامزدها بیشترین خطر حمله را ایجاد خواهند کرد.
این اتفاق ممکن است نوعی وسوسه برانگیختن در بازاریابی سیاسی به
نظر برسد یا نشانهای از وضعیت سیاسی پرجنبوجوش پیش از انتخابات
اما در نظر نگرفتن عدد  58درصدی نگرانیها یک اشتباه خطرناک است.
یک دلیل این است که بسیاری از مقامات دولتی امریکا کامال در این نگرانی
رأیدهندگان شریکاند .زیاد تعجبی ندارد .نفوذهای کوچک سایبری به
سیستم ثبتنام انتخاباتی همین حاال هم در آریزونا و ایلینویز اتفاق افتاده
است .ایالتهای گوناگونی به نظر میرسد که در قبال حمالت به سیستم
انتخاباتی آسیبپذیرند ،بهویژه در جاهایی مثل پنسیلوانیا که از ماشینهای
«الکترونیکی ثبت مستقیم» برای شمارش آرا استفاده میکنند .شرکت
کربن بلک حدس میزند« :پنسیلوانیا به احتمال زیاد زمین اصلی جنگ در
انتخابات پیش رو خواهد بود و از وقتی که با ماشین الکترونیکی رأیگیری
را انجام میدهد شاید بیشترین نگرانی در آنجا به وجود آمده است».
حتی اگر نگرانیهای انتخاباتی به نادرســتی مطرح شده باشد ،یک
نکته مهمتر را برجسته میکند؛ جبهه جدیدی در جنگ سایبری در حال
گشوده شــدن است .این جبهه عواقب بزرگی هم برای نخبگان سیاسی
هم برای مدیران کســبوکارها دارد .دو دهه قبل ،اینطور تصور میشد
که هکرها قصد دارند یکی از این چهار عمل را انجام دهد؛ دزدیدن پول،
سرقت اسرار ،برجسته کردن یک نکته سیاسی یا یک خرابکاری فیزیکی.
نیروهای امنیتی غربی به سمت خنثی کردن این تهدیدها حرکت کردهاند.
بــرای مثال ،افبیآی و وزارت امنیــت داخلی امریکا در حال حاضر یک
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«ماه آگاهی از امنیت ســایبری» برگزار میکنند تا به مصرفکنندگان و
کسبوکارها آموزش دهند که چطور از کالهبرداری و سرقت اجتناب کنند.
در ایــن میان ،ارتش امریکا و وزارت امنیت داخلی تالش میکنند که به
اصطالح به صورت سیستماتیک از زیرساختهای مهم در قبال خرابکاری
محافظت کنند .بعد از اینکه هکرها در سال گذشته به شبکه فشار قوی
برق اوکراین صدمه زدند ،فعالیتهای شدیدی حولوحوش شبکه فشار
قوی برق امریکا وجود داشته است.
انتخابات امریــکا گونه پنجمی در رادار ردیابــی هکرها ایجاد کرده
اســت؛ حمالت سایبری که هدفش وارد کردن تخریب روانشناختی از
راه متالشی کردن اعتماد عمومی است .دیمیتری آل ِپروویچ ،بنیانگذار
گروه امنیت سایبری «کرودا ِسترایک» که اعالم کرده بود ظاهرا از سوی
افراد وابسته به روسیه در کمیته ملی حزب دموکرات رخنه سایبری اتفاق
افتاده ،میگوید« :مردم همه این کار را اشــتباه میفهمند .در  30سال
گذشته همه نگران حمالت زیروروکننده ،بگو حمله به یک شبکه فشار
قوی ،بودهاند .ما منتظر یک پرل هاربر سایبری هستیم .اما روسها همیشه
اعتقاد داشتهاند که ارزش واقعی حوزه سایبر جنگ و تاثیرگذاری روانی
است».
یک نیروی امنیتی ارشــد امریکایی اخیرا در یک جلسه خصوصی با
صاحبان کسبوکار و دســتاندرکاران سیاست عنوان کرده است« :اگر
هدف کلیدی هکرهای سایبری اکنون سرقت نباشد بلکه کاهش اعتماد
به چیزهایی باشــد که زندگی مــا را هدایت میکنند ،ما چه کاری باید
بکنیم؟» مقامات امنیتی بهویژه نگران خطرات یک حمله به سیستم مالی
هستند؛ سیستمی که تا حاال تنها سیستمی بوده که با اطمینان کار خود
را انجام میداده است؛ همانطور که در بحران مالی سال  2008نیز این
اطمینان را نشان داد.
مقامات امریکایی در حال تالش برای ضدحمله هســتند .برای مثال،
وزارت امنیت داخلی اخیرا یک دستیار امنیت سایبری تولید کرده که به
مقامات ایالتی کمک میکند از امنیت انتخابات حفاظت کنند .دهها ایالت
پذیرفتهاند که از این ابزار استفاده کنند .اما انتخابات بسیار نزدیک است و
ایالتها بسیار از نظر مالی در مضیقه هستند تا جایی که معلوم نیست این
ابزارهای دفاعی چقدر موثر خواهند بود .از سوی دیگر ،وزارت امنیت داخلی
سیســتم ثبتنام در انتخابات را یک «زیرساخت اساسی» در نظر نگرفته
است .اما اگر بودجههای فدرال صرف این کار شود و اهمیت جنگ سایبری
در این انتخابات تشخیص داده شود ،این مسئله قابل حل خواهد بود .اکنون
بزرگترین مسئله خطر روانشناختی است .برخی کارشناسان میگویند که
دولت امریکا باید بگوید نفوذهای سایبری ریشه روسی دارند تا افکار عمومی
برای چنین حمالتی آماده شوند .آنها میگویند که در دوران جنگ سرد،
امریکا یک واحد برای خنثی کردن عملیات تبلیغاتی شوروی داشت که بعد
از فروپاشی شوروی منحل شد اما حاال دوباره باید چنین واحدی احیا شود.
همچنین تاثیراتی که جنگ سرد دوباره احیاشده خواهد داشت ،صنعت
الکترونیک جهان و مدیران اقتصادی و صاحبان کســبوکار را نیز تغییر
خواهد داد و بر آینده فضای سایبر تاثیرگذار خواهد بود.

فروش مستقیم ،بهخصوص در سطوح پایین ،به عنوان «پول زنان» نگاه میشود كه یك شغل رسمی نیست و موقعیت شغلی مردان را به خطر
نمیاندازد .این كار به زنان اجازه میدهد كه از نظر مالی مستقل شوند و به تامین هزینههای خانوار كمك كنند و نیز راهی است كه با آن زنان الزم
نیست ساعتهای كاری منظم داشته باشند و خانه را برای تمام ساعتهای روز ترك كنند.

راز موفقیت زنان برزیلی :كار كردن برای خود

فروشندگان زن وامهای ُخرد میگیرند ،محصوالت را مستقیم میفروشند و از نظر مالی مستقل میشوند
شركت «تاپِر ِویر» كه یك برند متعلق به دهه  1950امریکا در زمینه
لوازم منزل اســت ،این روزها با محدودیت در چشمانداز اقتصادی زنان
مواجه شــده اما در كشوری دیگر بازاری موفق پیدا كرده است؛ بازاری با
برزیل عصر جدید .این شركت یك نمونه
پویایی جنسیتی مصیبتبار در
ِ
برای شكوفایی فعالیتهای اقتصادی زنان در برزیل است .ریك گوئینگز،
مدیرعامل شــركت آپرویر ،میگوید كه حتی با سقوط اقتصادی اخیر و
بیثباتی سیاســی در برزیل ،فروش بر حسب دالر امریکا در فصل دوم
امســال  22درصد افزایش پیدا كرده اســت .برزیل كه پنجمین كشور
پرجمعیت جهان است منبع رشد درآمد برای شركتی شده كه  92درصد
از كســبوكار خود را خارج از امریکا انجــام میدهد .آیا روش كاری كه
تاپرویر برای كسب اطمینان از موفقیتش در برزیل استفاده میكند هنوز
یدهد؟
جواب م 
اســتراتژی فروش تاپرویر به فروش مستقیم وابسته است .شركت به
زنان وامهای خُ رد میدهد تــا ظرفهای ذخیره غذا و دیگر محصوالت
مرتبط با آشپزخانه را خود بخرند و سپس آنها را به نمایش بگذارند و به
شبكه اجتماعی خود بفروشند .اگر آنها موفق شوند بهقدری رشد میكنند
كه یك مدیر واحد فروش ،مدیر دیگر فروشندگان زن و در نهایت ،اگر كار
خود را بهخوبی ادامه دهند ،توزیعكنندگانی میشوند كه مدیر واحدهای
گوناگون شوند .در حالی كه درآمد برای حلقه اول فروشندگان خرد خیلی
باالست ،گوئینگز میگوید كه توزیعكنندگان عمده تنها حاشیه سودی در
حدود  10درصد دارند.
مدل فروش مســتقیم میتوانــد به ویژه برای زنــان برزیلی جذاب
باشد .برودوین فیشر ،استاد تاریخ امریکای التین و مدیر مركز مطالعات
امریکای التین در دانشگاه شیكاگو،
میگوید آزار جنســی در محیط كار
و سوءاســتفاده و خشــونت خانگی
در برزیل شایع اســت .در حالی كه
تصویر ایدهآل برای طبقه متوســط
پایین و فقیر در برزیل این است كه
مردان كار و از همسرشــان مراقبت
كنند ،فیشر میگوید زنانی كه در این
طبقه هستند باید همیشه كار كنند
تا دخل خانــواده با خرجش بخواند.
فیشــر میگوید كه فروش مستقیم،
بهخصوص در سطوح پایین ،به عنوان
«پــول زنان» نگاه میشــود كه یك
شغل رسمی نیست و موقعیت شغلی
مردان را به خطر نمیاندازد .این كار
به زنان اجازه میدهد كه از نظر مالی
مستقل شوند و به تامین هزینههای
خانوار كمك كنند و نیز راهی است
كه با آن زنان الزم نیست ساعتهای

كاری منظم داشته باشند و خانه را برای تمام ساعتهای روز ترك كنند.
شركت تاپرویر تالش كرده است كه در این پویایی جنسیتی حساسیت
به خرج دهد و مطمئن شــود نقشــی برای شــوهرانی كه زنانشان از
سلسلهمراتب سازمانی باال میروند پیدا میكند .برای شركتی كه كارش در
عمل توانمندسازی زنان است (گوئینگز خودش در بخشی از فعالیتهای
سازمان ملل در زمینه زنان نقش بازی میكند) مدیران اجرایی شركت
زمان زیادی صرف میكنند تا روی نیازهای مردان متمركز شوند.
شركت تاپرویر شــوهران زنانی را كه توزیعكننده موفقی در شركت
میشوند ترغیب میكند نقشهایی را در مدیریت و عملیات شبكه توزیع
همســران خود بر عهده بگیرند .گوئینگز میگوید وقتی كه زنانی از نظر
مالی موفق میشوند و اعتماد به نفسشان رشد میكند ،شركت تاپرویر
زمان زیادی وقت صرف میكند تا سعی كند به آنها آموزش دهد چطور
كارشــان را خوب انجام دهند و به پویایی زندگی همسرانشان حساس
باشند .وقتی كه یك توزیعكننده در سطح باالی مدیریتی به سفری كاری
به میزبانی شركت میرود ،شوهرش را با او همراه میكند ،شركت برای
تشویقنامهها عكس زن و شوهر را با هم چاپ میكند و نیز وقتی كه زنان
روی صحنه میروند تا جایزهای را به مناسبت تجلیل از فعالیتهایشان
در شركت بگیرند ،شوهرانشان نیز با آنها روی صحنه میروند .گوئینگز با
برعكس كردن یك ضربالمثل قدیمی اینطور میگوید كه «پشت سر
هر زن موفق یك مرد ایستاده است» .او میگوید كه بسیاری از مردان خود
را با موفقیتهای همسرانشان هماهنگ میكنند چراكه كیفیت زندگی
خود آنها نیز بهبود مییابد .گوئینگز تضمین میكند كه استقالل اقتصادی
جدید زنان برزیل با كاهش خشونت خانگی آنها نسبت مستقیم دارد.
شركت تاپرویر و بازوی امریکایی
فروش مســتقیم آن به نــام «آ ُون»
تنها شركتی نیســت كه با ترغیب
كردن جمعیت زنان در برزیل كه در
جســتوجوی راههای پول درآوردن
هســتند به موفقیت رســیده است.
فروش مســتقیم پدیده جدیدی در
برزیل نیست .در حقیقت ،یك شركت
محلی به نام «نیچرا» كه صابون ،عطر
و تولیدات طبیعی دیگر میســازد،
همین حــاال هم محصــوالت خود
را بین  1.9میلیون برزیلی توســط
نیروی كار فروش مستقیم به فروش
میرساند .فیشر میگوید كارآفرینی به
هر نوعی برای زنان برزیل جذاب است
تا حدی به این دلیل كه آنها دوست
ندارند با مشكالت محیط كار كه زنان
این كشور را بسیار آزار میدهد مواجه
شوند.

استراتژی فروش تاپرویر به فروش مستقیم وابسته است .شركت به
زنان وامهای ُخرد میدهد تا ظرفهای ذخیره غذا و دیگر محصوالت مرتبط
با آشپزخانه را خود بخرند و سپس آنها را به نمایش بگذارند و به شبكه
اجتماعی خود بفروشند

اولگا اوكسمن
گزارشگر اقتصادی

منبع گاردین

چرا باید خواند:
تعداد زنانی كه در
ایران فعالیت اقتصادی
میكنند در دهههای
اخیر بسیار افزایش
یافته است .ایران نیز
مثل برزیل به بازاری
نوظهورتبدیل
میشود و تجربیات
كارآفرینان زن در این
كشور میتواند برای
ما نیز آموزنده باشد.

كارآفرینی به هر
نوعی برای زنان
برزیل جذاب است
تا حدی به این
دلیل كه آنها دوست
ندارند با مشكالت
محیط كار كه زنان
این كشور را بسیار
آزار میدهد مواجه
شوند
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میانگین رشد جریانهای تجارت جهانی از سال  1949تا  2008ساالنه نزدیك
به  10درصد رشد كرده است .اما این اعداد بین سالهای  2009تا ،2015
تا  1.3درصد سقوط كرده و نشانهای از باال رفتن نیز مشاهده نشده است،
حتی با اینکه اقتصاد جهانی نسبتا از ركود خارج شده است

جهانمنا

پارادایم جدید تجارت جهانی
با جهانیشدن دیجیتال
آیا معامالت بین مرزی به حد نهایی خود رسیده است؟

رعنا فروهر
معاون سردبیر روزنامه تایم

چرا باید خواند:
اقتصاد جهانی گاهی
نشانههایی از خود
بروز میدهد كه به
ركود شباهت دارد اما
در مواردی نیز این
شبهه ایجاد میشود
كه به بیشترین حد
تجارتبینالمللی
رسیده است .آگاهی
بیشتر از حجم تجارت
جهانیهمیشهبرای
فعاالن اقتصادی
جذاب بوده است.
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جهانیسازی معموال به عنوان حركت آزاد افراد ،كاالها و سرمایه
تعریف میشود .این پدیده مهمترین نیروی اقتصادی مدرنیته بوده
اســت .تا قبل از بحران مالی ســال  ،2008تجارت جهانی دو برابر
سریعتر از خود اقتصاد جهانی رشد میكرد .از آن موقع ،هم به دالیل
اقتصادی هم سیاسی ،جهانیسازی همانطور كه میدانیم بهسرعت
در حال تغییر است.
آمارهــا ماجرا را میگویند :طبق اعالم ســازمان تجارت جهانی،
ل  1949تا 2008
میانگین رشــد جریانهای تجارت جهانی از ســا 
ســاالنه نزدیك به  10درصد رشــد كرده اســت .اما این اعداد بین
ســالهای  2009تا  ،2015تا  1.3درصد ســقوط كرده و نشانهای
از باال رفتن نیز مشاهده نشــده است ،حتی با اینکه اقتصاد جهانی
نسبتا از ركود خارج شده است .در این میان ،جریانهای سرمایه مالی
باید گفت بعد از دههها نزدیكتر شــدن به هم تكهتكه شده است و
بازارهای مالی و سیستمهای بانكی در حال دور شدن از هم هستند.
در حالی كه جریانهای كاال ،خدمات و امور مالی بین مرزی در سال
 2007حدود  53درصد اقتصاد جهان را تشكیل میدادند ،سهم آنها
اكنون به رقم كم  39درصد رسیده است .همچنین یك تقابل سیاسی
شــدید علیه جریان آزاد افراد بین مرزهای ملی كه جهانیسازی در
انسانیترین جنبه به شمار میرود ایجاد شده است.
سؤالی اینجا مطرح میشود :آیا ما به قله تجارت جهانی رسیدهایم؟
ســوزان لوند ،مدیر بخش تحقیقات موسســه جهانی مككینزی،
میگوید« :اگر به جهانیســازی در اصطالح سنتی آن فكر كنید ،در
معنای خطوط قدیمی تجارت كاالها برای مثال ،آنگاه پاسخ این سؤال
بله اســت .اما اگر آن را به معنای جریان دادهها و ایدههای دیجیتال
در نظر بگیرید ،آن وقت پاسخ منفی است .این جریان واقعا در حال
افزایش است ».در واقع ،جریان بین مرزی دادههای دیجیتال – یعنی
تجارت الكترونیك ،جستوجوگرهای اینترنتی ،ویدئوهای آنالین و
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تراكنشهای ماشین به ماشین -از ســال  2005در حدود  45برابر
رشد كرده و پیشبینی میشود كه در چند سال آینده بسیار سریعتر
از رشــد اقتصادی جهان افزایش یابد .سؤاالت واقعی این است كه آیا
این فعالیتها باعث افزایش اقتصاد جهانی خواهد شد آنطور كه زمانی
تجارت كاالهای فیزیكی این كار را كردند و آیا یك نوع همهگیرتر از
جهانیشدن میتواند به ضدیت با حمایت از صنایع داخلی ،ملیگرایی
و خارجیهراسی كمك كند.
شكی در این نیست كه جهانیسازی باعث افزایش ثروت در هر دو
سطح جهانی و ملی شده است .طبق اعالم شورای مشاوران اقتصادی
امریکا ،كاهش موانع تجاری بهتنهایی تولید ناخالص داخلی امریکا را
از پایان جنگ جهانی دوم تا سال  ،2014به اندازه  7.3درصد افزایش
داده است .اما تجارت آزاد همچنین توانسته شكاف ثروت بین كشورها
را افزایــش دهد ،تا حدی با ایجاد گروههای متمركزشــده بازندگان
اقتصادی .تجارت آزاد كاالها و خدمــات را برای امریکاییها ارزانتر
كرده – به همه كاالهای گران ساخت چین در والمارت فكر كنید -اما
همیشه به چشماندازهای شغلی آنها كمك نكرده است .از سال 1990
تا  ،2008حوزههایی كه بیشــتر از دیگران در معرض رقابت خارجی
بودند تقریبا هیچ شغل تازهای را به خود ندیدهاند .این یكی از دالیلی
اســت كه نسل نوی امریکاییها در مسیر فقیرتر شدن از والدینشان
یكنند.
حركتم 
از عقل اقتصادی رایج اینطور برمیآید كه این نیروها باید بهراحتی
كارگران غربی را به ســمت حوزههای با بهرهوریِ بیشــتر اقتصادی
هدایت كند مثل كارها و خدمات یقهسفیدها .اما بسیاری از مطالعات
– شامل یكی از تحقیقات تاثیرگذار كه به وسیله اقتصاددانان دیوید
آتر ،دیوید دورن و گردون هانســن انجام شده -نشان داده است كه
همیشــه این قضیه صادق نیست .دستاوردهای تجارت آزاد همیشه
غلبه بر شكستها و خسارتها نیست .مطالعه آنها نشان میدهد كه
دستمزدهای كاهشی بازار كار امریکا كه در معرض رقابت با چینیها
قرار میگیرد درآمدهای بزرگســاالن را تا  213دالر در سال كاهش
داده است.
فهم اینکه موج جهانیسازی همه قایقها را باال نمیبرد در جنبش
ضد تجارت آزاد وارد شــده اســت .و شركتها خودشــان در حال
برداشتن حمایتشان از جهانیســازی هستند .تا سالهای طوالنی،
روندی روبهرشد از كسبوكارها به سمت به اصطالح یكپارچهسازی
مشاغل طوالنیمدت –
عمودی وجود داشــت كه در آن ،شركتها با
ِ
مثل واحدهای تحقیق و توسعه یا طراحی محصول  -را به كارخانهها
و مشاغل لجستیكی كوتاهمدتتر نزدیكتر كرده است .هدف دست
یافتن به مشــتریان راضیتر بود كه امــكان انتخاب محصوالت در
فروشگاهها را میخواهند .این امكان انتخاب با تغییر كردن محصوالت
هر چند هفته مهیا میشــود تا یك بار تغییر در هر سه یا شش ماه.
شركتهایی مثل «امریكن آپارل»» ،زارا»« ،ال برندز» و بسیاری دیگر
اكنون بیش از اینکه ساختمانهای مجتمعهای جهانی بسازند دست
بــه ایجاد چندین مركز فــروش در مناطق مختلف میزنند ،بر پایه
اینکه كدام محصول میتواند با ارزانترین قیمت ســاخته شود .این
«محلیسازی» اكنون به وسیله شركتهایی از «جنرال الكتریك» تا
«كاترپیالر» و «آیبیام» مورد استفاده قرار گرفته است.
و درباره جریان آزاد افراد وضعیت چطور اســت؟ عمدتا به دلیل
بحران ســوریه ،جریان جهانی مهاجران ،بهویــژه پناهجویانی كه به
كشورهای عضو سازمان توســعه و همكاریهای اقتصادی میروند،

شكی در این نیست كه جهانیسازی باعث افزایش ثروت در هر دو سطح جهانی و ملی شده است .كاهش موانع تجاری
بهتنهایی تولید ناخالص داخلی امریکا را از پایان جنگ جهانی دوم تا سال  ،2014به اندازه  7.3درصد افزایش داده اما تجارت
آزاد همچنین توانسته شكاف ثروت بین كشورها را افزایش دهد.

دو رویكرد به جهانیسازی
رویكردهــای مختلف به جهانی شــدن تابــع دیدگاهها و
تعاریفی اســت كه از جهانی شدن به عمل آمده است .در یك
دسته از تعاریف جهانی شدن را مترادف غربی شدن دانستهاند
و این باور را ترویج كردهاند كه كشــورهای مغربزمین اهتمام
میكنند تا دیگر كشــورها را به شكل خود درآورند ،فرهنگ و
خصوصیات اجتماعی و ارزشی آنها را از بین ببرند و فرهنگ و
شیوه زندگی غربی را به آنان تحمیل كنند .جهانی شدن را به
این تعبیر جهانیســازی نامیدهاند و بر این نكته پای فشردهاند
كه كشورهای مترقی و قدرتمند به كمك این ابزار در پی آناند
كه كشورهای ضعیف را به رنگ خود درآورند و هویت آنها را از
بین ببرند .جهانی شدن در این تعریف منجر به ایجاد تبعیض و
تاراج منابع جهان سوم و از میان رفتن كشورهای فقیر و صنایع
و كشــاورزی آنها میشود .در دسته دوم تعاریف جهانی شدن،
این پدیده به نیرویی توســعهدهنده ،رفاهبخش ،پیامآور صلح و
دوستی و ارتقادهنده دانش و فناوری و ایجادكننده دموكراسی و
آزادمنشی تعبیر شده است .در جهانی شدن هر كشوری در یك
بهشدت در چند سال گذشته افزایش یافته است .آنها با آغوش باز مورد
استقبال قرار نمیگیرند .فشارهای سیاسی بسیار علیه مهاجرت ،آنگال
مركل ،صدراعظم آلمان ،را به مرز سقوط رسانده و به یك مسئله مهم
در انتخابات امریکا تبدیل شده است .طبق آخرین گزارش چشمانداز
مهاجرت سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی ،افرادی حتی بیشتر
از گذشته ،در میان مردم كشورهای توسعهیافته دارای دیدگاههای ضد
مهاجرتهستند.
یك دلیل برای امیدوار بودن به آینده جهانیســازی وجود دارد؛
دســتكم در نوع جهانیســازی بر پایه اطالعات .دادههای موسسه
مككنزی پیشبینی كرده اســت كه شركتهای مسئول باال رفتن
جریان كاالها ،خدمات و اطالعات دیجیتالی شامل سهم بسیار بیشتری
از كســبوكارهای كوچك نسبت به گذشته باشند .یك نظرسنجی

جامعه جهانی از مزیتها و امكانات گستردهتر خدمات علمی و
فنی و بهداشتی و امنیتی و زیستمحیطی برخوردار میشود و
همكاری و نزدیكی ملتها و كشورها با هم به كاهش منازعات
و بهرهوری بیشــتر از منابع ،و مبارزه جدیتر و همهجانبهتر با
عوارض مخرب دنیای امروز منجر میشــود .امروزه مسائلی در
زمینههای امنیتی ،بهداشتی ،زیستمحیطی و سیاسی در جهان
به وجود آمده است كه راهحل آنها فراتر از حوزه اقتدار و اختیارات
یك دولت یا یك كشور خاص است و غلبه بر آنها مستلزم عزم
جهانی و اراده جمعی همه كشورها و ملتهاست .در تعریف دوم
جهانی شدن حركتی است كه از مدتها قبل در روند رو به رشد
ارتباطات میان كشورها آغاز شده است و حاصل اراده یك یا چند
كشور به شمار نمیآید .مدیران و كسانی كه این تعریف از جهانی
شدن را پذیرا میشوند ،تالش دارند تا در جهان پیچیده امروز در
مقابل پدیده جهانی شدن با توانمندسازی خود به طور فعال و
اثرگذار عمل كنند و جهانی شدن را به صورت یك فرصت ،و نه
تهدید در حیات سازمانی خود تجسم كنند.
موسسه مككنزی تخمین زده است كه  86درصد از استارتآپهای
مبتنی بر فناوری دارای كســبوكارهایی به نوعی بینمرزی باشند؛
امری كه قبل از ظهور اینترنت غیرممكن بود ،یعنی زمانی كه غولها
در جهانیســازی دست باال را داشتند .این امر به این معنی است كه
ثروت بیشــتری كه از جهانیسازی تولید میشود میتواند به سوی
 80درصد جمعیت سرازیر شود؛ جمعیتی كه به اندازهای كه باید از
جهانیسازیمنتفعنشدهاند.
اگر این افراد احساس كنند كه با مرزهای باز و تجارت آزادتر قویتر
میشوند ،ممكن است پاندول سیاسی دوباره به سوی برخی از اشكال
جهانیسازی بازگردد .به رغم نقایص جهانیسازی ،این پدیده نیروی
اقتصادیای دارد كه بیشتر از هر پدیده شناختهشده دیگر در جهان،
توانسته مردم را از فقر خارج كند.

یك دلیل برای
امیدوار بودن به
آینده جهانیسازی
وجود دارد؛
دستكم در نوع
جهانیسازی بر
پایه اطالعات.
دادههای موسسه
مككنزیپیشبینی
كرده است كه
شركتهای
مسئول باال رفتن
جریان كاالها،
خدمات و اطالعات
دیجیتالیشامل
سهمبسیار
بیشتری از
كسبوكارهای
كوچكنسبتبه
گذشتهباشند

از دست رفتن شغل و دستمزد

فرصتهای تازه

رقابتپذیر باقی ماندن

درصد
درصد افرادی با دیپلم دبیرستان یا كمتر
كه موافقاند درگیری امریکا با اقتصاد
جهانی «بد» است چون دستمزدها را
پایین آورده و شغلها را در امریکا از بین
برده است .تنها  28درصد از افراد با سطح
تحصیلی كالج و باالتر اینطور احساس
میكنند.

درصد
درصد افرادی با مدرك دانشگاهی كالج
یا باالتر كه فكر میكنند درگیر شدن
امریکا با اقتصاد جهانی «خوب» است
چون دسترسی به بازارها و رشد جدید
را فراهم میكند .تنها  41درصد افراد با
مدرك دیپلم دبیرستان و كمتر این دیدگاه
را دارند.

درصد
درصدی از حامیان كلینتون كه فكر
میكردند امریکا به طور كلی در حال
پیشرفت است ،در مقایسه با  4درصد
حامیان ترامپ 72 .درصد از حامیان ترامپ
فكر میكردند كه امریکا در حال سقوط
است ،در مقابل  23درصد از حامیان
كلینتون كه اینطور فكر میكردند.
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جهانمنا

فیسبوك دیگر آن فیسبوك سابق نیست

میزگردی درباره دردهای تغییر ماهیت یك شركت از یک درگاه فناوری به یك كمپانی رسانهای
فیسبوك قبال راهی بود برای به اشــتراك گذاشــتن عكسهای
دوســتان یا تولهســگها .اكنون این شــركت یك ناشــر خبر ،یك
پخشكننده برنامههای تلویزیونی و رادیویی و یك بازار است .برای به
دســت آوردن یك زاویه دید درونی از شركت و اینكه چطور نقشهای
خود را متعادل میكند ،خبرنگار والاستریت ژورنال با كریس كاكس،
مدیر بخش محصوالت فیسبوك ،و شــرلی ســندبرگ ،مدیر بخش
عملیات این شــركت ،میزگردی برگزار كرده است .در ادامه خالصهای
ویرایششده از این مباحثه را میخوانید.
پاساریلو :در هفتههای گذشته ،شــركت فیسبوك اعالم كرد كه
مقررات خود را برای اجازه دادن به محتواهایی با ارزش خبری بیشتر به
منظور باقی ماندن در سایتش تسهیل خواهد كرد .و همچنین تصمیم
گرفته است كه برخی از پستهای بحثبرانگیز دونالد ترامپ را حذف
نكند .این كارها شبیه به تصمیمگیریهای تحریریه یك رسانه است .آیا
فیسبوك خود را در نقش یك شركت رسانهای میبیند و نهفقط یك
درگاه خروجی مبتنی بر فناوری؟
سندبرگ :فیسبوك درگاهی برای همه ایدههاست .ماموریت اساسی
ما این است كه مردم بتوانند هرچیزی را كه به آن اهمیت میدهند در
فیسبوك به اشتراك بگذارند .ما همچنین میخواهیم كه یك اجتماع
واقعا امن باشــد .شــما میدانید در فیسبوك فضایی برای خشونت،
تروریسم و نفرت نیست .اما این چیزها میتواند برای هر مورد متفاوت
باشــد .یك مثال میزنم كه اخیرا در اخبار وجود داشته؛ عكس جنگ
تروریســتی ویتنام .این عكســی بود كه فجایع جنگ را نشان میداد.
همچنیــن یك بچه برهنه در آن بود .یك بچه برهنه اســتانداردهای
هــر اجتماعی را زیر پا میگذارد .ما آن عكس را از صفحات فیسبوك
حذف كردیم .از ســوی دیگر ،این عكس دارای اهمیت تاریخی بود .اما
تصمیم گرفته شد كه آن عكس بازگردد .آنچه میگوییم این است كه ما

كریستینا پاساریِلو
گزارشگر حوزه كسبوكار

ل
منبع والاستریت ژورنا 

چرا باید خواند:
فیسبوك یك شركت
حوزه فناوری است
كههمیشهالگوی
شركتهای این
حوزه بوده و ابتكارات
زیادی در كسبوكار
فناوری انجام داده
است .دانستن اینكه
این شركت چطور
در حال تغییر مسیر
است ،برای هر فعال
اقتصادی حوزه
فناوری جذاب است.
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استثناهایی را در قبال استانداردهای اجتماعمان خواهیم ساخت .هیچ
مثالی بهتر و كاملتر از برهنگی كودكان نمیتواند وجود داشــته باشد
برای اینكه مزایای داشتن ارزش خبری را نشان دهد.
پاساریلو :آیــا این كارها باعث میشود كه فیسبوك به یك سایت
خبری تبدیل شود؟
كاكس :اگر به چگونگی تعریف ما از خودمان از زاویه درونی شركت از
 12سال پیش تا به حال نگاه كنید ،میبینید كه فیسبوك یك شركت
حوزه فناوری بوده است .یك شركت رسانهای درباره مطالبی است كه
به مخاطبان میگوید .یك شركت حوزه فناوری درباره ابزاری است كه
میسازد .ما همچنین دریافتهایم كه به یك بخش مهم از راهی تبدیل
شــدهایم كه مردم اطالعات خود را درباره اینكه در جهان چه اتفاقاتی
میافتد كسب میكنند .این امر مسئولیت عظیمی به همراه میآورد .و
این یكی از كارهایی است كه ما با جدیت دنبال میكنیم.
پاساریلو :با وجود ویدئوهای آنالین و میزان رو به افزایش محتوا ،آیا
شما قادر خواهید بود كه بر مطالب اشخاص نظارت كنید؟ یا آیا نیاز به
ابزار فناورانه قویتری دارید؟
كاكس :تركیبی از اینها اســت .بسیاری از راههایی كه سیستم با آن
كار میكند متكی به اجتماعاتی اســت كه در آن ،افراد چیزهایی را كه
میبینند گزارش میكنند .پس این كار تركیبی از ســاختن ابزارهای
واقعی برای هر زبان ،هر وســیله ،هر مكان و هر وضعیتی است كه در
آنها ،افراد میتوانند از این خدمات اســتفاده كنند تا بتوانند چیزهایی
را كه احساس میكنند علیه تجربیات خوبشان است گزارش كنند .ما
موارد نامطلوب زیــادی را در هر حوزهای داریم كه گزارشهای مربوط
به آنها را به كارشناســان آن حوزهها با قــرار دادن در یك صف ارجاع
میدهیم و آنها مسائل را بررسی میكنند .البته با ابزاری كه موجود است،
این موارد اولویتبندی میشود و ممكن است مسئلهای آنقدر گزارش
شود كه جزو اولویتهای ما قرار بگیرد و باعث شود بهسرعت درباره آن
تصمیمگیریكنیم.
پاســاریلو :به نظر میرســد كه مردم بیش از هر موقع دیگری از
نظر سیاسی نســبت به محتواهای فیسبوك حساس شدهاند .یكی از
مهمترین ابزارهایی كه امسال در فیسبوك ایجاد شده ،خوراكهای قرمز
و خوراكهای آبی بوده است كه نشان میدهد چقدر مكالمات سیاسی
در فیسبوك قطبیشده هستند .میتوانید ببینید كه افراد چطور ابعاد
متفاوت نگاه سیاســی به اتفاقات جدید را به صورتهای مختلفی نگاه
میكنند .آیا اگر شما چشــماندازهای متضاد به خوراكهای خبری را
بیشتر نشان دهید ،میزان درگیر شدن با این مطالب كمتر خواهد شد؟
سندبرگ :چون فیسبوك شما را قادر میسازد كه صداهای بیشتری
را هر روز نسبت به آنچه در گذشته میشنیدید بشنوید ،واقعا تعداد و
نوع و تنوع منابع خبری را كه گوش میدهید وســیعتر كرده است .و
بنابراین در خوراكهای خبری هرروزه تنها یك خروجی رسانهای وجود
ندارد .تنها شما حرف پنج نفر را نمیشنوید بلكه با یك گستره خیلی
وسیعتر مواجهید.

مورد روئالس نشان میدهد كه شبكههای اجتماعی برای اهداف دیگری به وجود آمدهاند اما اكنون
مورد استفاده پلیس برای نظارت و شنودهایی قرار میگیرد كه اصال مورد هدف شركتهای مبدع
این فناوریها نبوده است.

«مامانپز» امریکایی در زندان

مادر مجردی كه در كالیفرنیا با فیسبوك غذاهایش را بدون مجوز میفروخت به حبس میرود
یك مادر مجرد ممكن است برای فروش غذای «سویچه» خانگی و
آئوكادوی سرخشده شكمپر با جوجه در فیسبوك با سه سال زندان در
كالیفرنیا مواجه شود .این محكومیت بعد از این اتفاق افتاده كه عملیات
اكتشافی اجرای قانون توسط پلیس انجام شده و به او اتهام زده شده
است كه بدون مجوز ،یك كسبوكار غذا به راه انداخته است.
داستان جریمه ماریزا روئالس از وقتی بهسرعت منتشر شد كه این
زن ساكن شهر استاكتون مورد اعتراض علنی پلیس قرار گرفت كه
او را هدف یك تحقیق آنالین در یك گروه فیسبوكی قرار داده بود.
اعضای این گروه دستور پخت غذا را با هم به اشتراك میگذاشتند،
مهمانیهایی با خوراكهای مختصــری كه هركس با خود میآورد
برگزار میكردند و غذا میفروختند.
جریمه خالف «راهاندازی تسهیالت غذا بدون مجور معتبر» و «وارد
شدن در كسبوكار بدون داشتن مجوز فروش» انتقادات گستردهای را
متوجه پلیس كالیفرنیا و بازرسان بهداشتی كرده و سؤاالت جدیدی را
درباره این به وجود آورده است كه چگونه آژانسها در اجرای قانون از
رسانههای اجتماعی برای شنود استفاده میكنند.
روئالس  37ســاله در تمــاس تلفنی گاردیــن میگوید« :این
غیرقابل باور است .آنها میتوانند گوشهای بایستند و مجرمان واقعی
یا قاچاقچیان مواد مخدر را بگیرند .این احمقانه است كه آنها پشت
یك میز بنشــینند و با رایانه غذا سفارش بدهند ».روئالس میگوید
كه دادســتانها به او توافقی را پیشنهاد كردهاند كه در آن ،او باید به
جرمش اعتراف كند و  80ساعت خدمات اجتماعی اجباری را انجام
دهد.
مادر شش بچه كه اولین بار داستانش را به ایستگاه رادیویی محلی
«فاكس  »40گفته بود ،از پذیرش تخفیف مجازات در صورت اعتراف
به جرمش امتناع كرده است .این كارش به این معنی خواهد بود كه
مورد او به دادگاه روانه خواهد شد .روئالس میگوید كه او به راهاندازی
گروه «فود اسپات  »209در فیسبوك كمك كرده كه نامش را از كد
منطقه استاكتون گرفته است.
در ماه دسامبر ،كســی كه از طریق گروه فیسبوكی با او تماس
گرفته و از او غذای سویچه درخواست كرده بود برای او فاش ساخت
كه یك عضو گروه تحقیق اكتشــافی ناحیه «سن خواكین» است و
یك «تله» از سوی دفتر دادستان منطقه برای او گذاشته بوده است.
روئالس و پنج كاربر دیگر صفحه فیسبوكیشان متهم به ارتكاب دو
جرمی شــدهاند كه دادستانها برای آنها در نظر گرفتهاند اما او تنها
كســی از آن گروه اســت كه از امضای توافق اعتراف به جرم امتناع
كرده است .او میگوید كه خوشحال میشده خدمات اجتماعی انجام
میداده و جریمه را پرداخت میكرده اما او نمیخواسته كه ارتكاب یك
جرم در سوابقش ثبت بشود.
قائممقام دادستان منطقه سن یواخین ،كلی مكدنیل ،به گاردین
میگوید كه روئالس بعد از اولین احضار نیز از آن صفحه فیسبوكی
اســتفاده میكرده تا غذا بفروشــد كه در مجموع شامل چهار فقره

میشده و محكومیت آن حداكثر سه سال زندان و جریمه احتمالی
بیش از  10هزار دالر است .روئالس میگوید كه آئوكادوی سرخشده
شــكمپر جوجه میفروخته و ســعی میكرده كه با ایــن كار پول
هزینههای دادگاه را جمع كند.
مكدنیل میگوید« :این موردی است مربوط به سالمتی و امنیت.
ما منتظر نمیمانیم كه یك نفر از غذای كسی بمیرد یا مریض شود
تا بعــد او را جریمه كنیم ».او میگوید كه دولــت برای گروه «فود
اســپات  »209هشداری فرستاده بوده است اما روئالس میگوید كه
او هیچوقت هیچ تذكری را قبل از اینكه جریمه شود دریافت نكرده
بوده است.
روئالس ،مادر بچههایی بین  6تا  19ساله ،میگوید كه مخصوصا
وقتی ناراحت شــد كه احساس كرد پلیس محلی كار بدی كرده كه
موردی را كه قبال برای برادرش وجود داشــته  -او توسط یك راننده
مست كشته شد -دستاویزی برای زیر نظر گرفتن او قرار داده است .او
همچنین اشاره میكند كه استاكتون یكی از خطرناكترین شهرهای
امریکاست .روئالس میگوید« :برای خانواده من اتفاقاتی افتاده بوده
كه در آنجا ،ما نیاز به سیستم عادالنه برای خودمان داشتهایم اما این
سیستم وجود نداشت .چرا من باید برای چنین كاری حتی یك روز
به زندان بیفتم؟»
مورد روئالس نشان میدهد كه شبكههای اجتماعی برای اهداف
دیگری به وجود آمدهاند اما اكنون مورد استفاده پلیسی برای نظارت و
شنودهایی قرار میگیرد كه اصال هدف شركتهای مبدع این فناوریها
نبوده است .در حالی كه فیسبوك در اوایل امسال ،فروش سالح را در
سایت خود ممنوع كرده بود ،گزارشهایی دریافت شده از اینكه فروش
اسلحه در این شبكه اجتماعی همچنان ادامه دارد .منتقدان معتقدند
كه فیسبوك و دستگاههای مجری قانون برای مواردی مثل فروش
اسلحه واكنش كندی دارند اما برای مسائل كوچكی مثل فروش غذا
بهسرعت وارد عمل میشوند.

سم لوین
گزارشگر گاردین در
سانفرانسیسكو

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
در امریکا یك كسبوكار
شخصیكهمجوز
نداشته با اتهام فعالیت
غیرقانونیمواجه
شده و به زندان محكوم
خواهد شد .برای
خوانندگان در ایرانی
كه استارتآپهایی
بهسرعت در حال رشد
دارد ،دانستن اینكه
ایجاد یك كسبوكار
بسیار كوچك اما بدون
مجوز در امریکا به
دردسر بزرگی تبدیل
میشود جالب است.

داستان جریمه ماریزا روئالس از وقتی بهسرعت منتشر شد كه این زن ساكن شهر استاكتون مورد اعتراض علنی
پلیسی قرار گرفت كه او را هدف یك تحقیق آنالین در یك گروه فیسبوكی قرار داده بود
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جهانمنا

انکار واقعیتهای تغییرات اقلیمی

دردهای اقتصادی جلوگیری از گرم شدن زمین به حدی است که بسیاری اصل آن را انکار میکنند

مارتین وُلف
دبیر بخش مفسران اقتصادی
فایننشالتایمز

منبع فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
تغییراتاقلیمی،
آثار اقتصادی و
هزینههایی كه این
پدیده در سراسر
جهان ایجاد میكند
موضوعی مهم برای
همه سیاستگذاران
و صاحبان كسبوكار
است .نگاهی جهانی به
تغییراتاقلیمیباعث
میشود تنها از زاویه
ملی به اقتصاد نگاه
نكنیم.

طبیعت اهمیتی نمیدهد كه ما درباره آن چه فكری میكنیم .در واقع،
طبیعت اصال به ما اهمیتی نمیدهد .ولی ما باید به طبیعت اهمیت بدهیم.
فراتر از همه اینها ،ما باید به طبیعت اهمیت بدهیم اگر كارهایمان باعث
تاثیر نامطلوب در آن میشود .شاید مهمترین راهی كه ما با آن بر طبیعت
اثر میگذاریم آبوهوا باشد .اگر هنوز واكنش ما انكار احمقانه و امید واهی
باشد طبیعت تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
آنچه طبیعت در زمانه كنونی در حال انجامش است گرم كردن كره
زمین اســت .شكی جدی در اینباره باقی نمانده است .توقف گرم شدن
جهانی بین ســالهای  1998تا  2013به پایان رسیده است .حتی قبل
از اینكه دما به باالترین ركورد خود افزایش پیدا كند توجه به توقف گرم
شــدن زمین كار بیهودهای بود .در سال  ،1998یك طوفان «النینو»ی
قوی رخ داد كه یكی از جنبههای باال بودن دمای جهانی بود .آنچه قابل
توجه بود این بود كه ســالها بعد از  1998دمای هوا همچنان باال مانده
است.
هر دو سال گذشته و سال جاری ،با یك طوفان النینوی قوی دیگر،
دمای هوا ركورد شكسته است .با كشیدن یك خط مستقیم بین باالترین
دمــا در ژانویه  1958و فوریه  ،2016همه دماهای هوا در ماههای میانی
این دو نقطه زمانی زیر خط قرار میگیرند .همین قضیه صادق است برای
خطی بین باالترین دمای هوا در ماه مارس  1990و فوریه  .2016میانگین
بین دماهای هوا در  12ماه و  60ماه ،یك تصویر مشابه را ارائه میكنند.
هیچ كاهشــی در نرخهای اساسی افزایش دمای هوا رخ نداده است .بعد
از النینوی اخیر یك توقف ادعایی ممكن است اتفاق بیفتد اما همچنین
احتماال یك سطح میانگینی باالتر از دوره زمانی قبلی هم رخ خواهد داد.
همانقدر كه جهان در حال رســیدن به باالترین دمای خود اســت
(نسبت به میانگین دوره زمانی بین  1951تا  1980و سطح دمای دوران
پیش از صنعتی شدن) ،میزان تراكم گاز دیاكسید كربن در اتمسفر هم

در حال رســیدن به باالترین حد خود است .امسال ،میانگین جهانی به
طور قطع از میزان  400واحد دیاكســید كربن در هر میلیون واحد هوا
گذر میكند كه  40درصد بیشتر از سطح دوران پیشاصنعتی است .با در
نظر گرفتن اثر معروف گازهای گلخانهای در علم فیزیک ،رابطه علی بین
افزایش تراكم گازهای گلخانهای و افزایش ثابت دمای هوا با در نظر گرفتن
كمترین تاثیرها نیز به طور قطع باوركردنی خواهد بود.
در نهایت ،ما همچنین میدانیم كه افزایش تراكم دیاكســید كربن
مطمئنــا ادامه پیدا میكند و این افزایــش مدتی طوالنی وجود خواهد
داشــت .دلیلش نیز این است كه خود انتشار گازهای گلخانهای افزایش
یافته است ،با وجود مذاکراتی که درباره تحت کنترل درآوردن آنها انجام
شده است .بنابراین نهتنها سهم دیاکسید کربن افزایش یافته بلکه حتی
جریان انتشار آن براثر فعالیتهای انسانی نیز رشد کرده است.
واقعیت قابل توجه این بوده است که با در نظر گرفتن چنین حقایق
ســادهای ،ســؤال درباره تغییرات اقلیمی در مناظرههای انتخابات اخیر
ریاستجمهوری امریکا بسیار کم مورد اشاره قرار گرفت .این امر به این
علت نبود که موضوع اهمیتی نداشــت .به این دلیل نبود که نامزدها با
آن موافق نبودند .به این دلیل بود که خواســت کمی برای فکر کردن به
پیچیدگیهای این واقعیتها وجود داشت.
به طور کلی ،دو واکنش عمده در قبال واقعیتهای مشهود خطرات
اقلیمی به صورت انکار کردن وجــود دارد .اما این واکنشها دو انکار به
شکلهای مختلف هستند .من فکر میکنم که اینها را میشود به دو نوع
«انکار اصلی» و «انکار فرعی» تقسیم کرد.
«انکار اصلی» از دست راســت میآید .این انکار از دو واقعیت و یک
فرض شــروع میشــود .واقعیت اول این است که بسیاری از مردمی که
به صورت جدی متحمل تغییرات اقلیمی میشوند بسیار به اقتصاد بازار
شک دارند؛ هرچند که دشــمن درجهیک آن نباشند .واقعیت دوم این

ترامپ؛ فاجعهای برای محیط زیست
غیرممکناستکه
ما فقط یک سیاست
اقلیمیامریکایی
یاسیاست
اقلیمیچینی
داشته باشیم .این
سیاستهاباید
جهانیباشند
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پیروزی ترامپ در انتخابات ریاســتجمهوری امریکا میتواند
فاجعهای برای کره زمین باشــد .به گزارش الف ،مجله تایم چند
جمهور امریکا،

روز بعــد از انتخاب دونالد ترامــپ به عنوان رئیس
مقالهای در وبسایت خود درباره تاثیر پیروزی او در محیط زیست
کره زمین نوشت و اعالم کرد که دانشمندان آب و هوا ،قانونگذاران
و سیاستمداران (طرفدار محیط زیست) چه برنامههایی را در دوره
ریاستجمهوری ترامپ دنبال خواهند کرد؟ کسانی که زندگانی
خود را وقف نجات کره زمین کردهاند خوشبینانه ترجیح میدادند
به چگونــه کار کردن با هیالری کلینتون به عنوان رئیسجمهور
امریکا فکر کنند .با وجود این ،ترامپ تا چند ماه آینده ســکاندار
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کاخ سفید خواهد شد و این امر به معنای پایان دورهای از اقدامات
امیدبخش برای مطرح کردن موضوع تغییرات اقلیمی در امریکا و
همچنین از میان رفتن تالشهای مشابه بینالمللی در این مورد
اســت .مایکل برون ،مدیر اجرایی موسسه زیست محیطی «سیرا
کالب» در اینبــاره میگوید« :ما با شــناخت واقعیتها کار خود
را آغاز کردیم .ترامپ تنها رئیسجمهوری اســت که تغییرات آب
و هوایی را واقعی نمیدانــد .ما باید اقدامات الزم را برای مقابله با
مسائل دولت آینده انجام دهیم ».ترامپ در کارزار انتخاباتی خود
بارها از موضوعات زیست محیطی سخن به میان آورده است .نامزد
پیروز انتخابات وعده داده بود مقررات زیست محیطی را لغو کند و

«انکار اصلی» از دو واقعیت و یک فرض شروع میشود .واقعیت اول این است که بسیاری از مردمی که به صورت جدی متحمل تغییرات اقلیمی
میشوند بسیار به اقتصاد بازار شک دارند؛ واقعیت دوم این است که تغییرات اقلیمی از سرایت پرهزینه و جهانی فعالیتهای اقتصادی بازارمحور
نشئت گرفته است .فرض نیز این است که انجام هر کاری برای آرام کردن تغییرات اقلیمی باید مستلزم دخالت وسیعی در اقتصاد بازار باشد.

است که تغییرات اقلیمی از سرایت پرهزینه و جهانی فعالیتهای اقتصادی
بازارمحور نشئت گرفته است .فرض نیز این است که انجام هر کاری برای
آرام کردن تغییرات اقلیمی باید مستلزم دخالت وسیعی در اقتصاد بازار
باشد و هزینههای اقتصادی زیادی را تحمیل میکند.
نتیجه طبیعی چنین مقدماتی این است که ایده انسانساخته بودن
امکان واقعیت داشتن
تغییرات اقلیمی باید یک امر ساختگی باشد چون با
ِ
آن ،تعمق دربارهاش بسیار دردناک خواهد بود .این کار برای کسانی که
میخواهند برای انجام ندادن کاری در قبال تغییرات اقلیمی موافقت کنند،
به جای اینکه توافق کنند تغییرات اقلیمی واقعیت دارد اما آنقدری ارزش
ندارد که در قبالش کاری کنیم ،ممکن است .ایراد این کار این است که
بحث را به اینجا میکشاند که چگونه انجام ندادن کاری عاقالنه خواهد بود.
«انکار فرعی» از سمت کسانی میآید که خطرهای مشهود را تشخیص
دادهاند اما استدالل میکنند که سد کردن راه تغییرات اقلیمی در عمل
خیلی روش کمهزینه همراه با چالشهای کمی خواهد بود .این بحث نیز
ناپذیرفتنی است .حتی اگر آنطور که آنها استدالل میکنند ،فناوریهای
مورد نیاز برای حفظ رشد اقتصادی در عین کاهش چشمگیر انتشار کربن
اکنون در دسترس باشــد یا در آینده هزینهها کاهش یابد ،چالشهای
سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی توقف معنیدار در روند تغییرات اقلیمی
هولناک خواهد بود .در دنیای واقعیتها ،بیش از اندازه ساده است که ما
فقط با یک اشاره از همه کشورها بخواهیم تالش کنند تا تغییرات اقلیمی
متوقف شود.
توافق پاریس در دســامبر  2015که بسیار درباره آن حرف زده شده
است ،نهتنها فاقد قدرت است بلکه میتواند در نگه داشتن افزایش دمای
زمین کمتر از  2درجه سانتیگراد که کمتر از  1.5درجه سانتیگراد مورد
نظر کارشناســان است ،شکست بخورد .عمل به این توافق باید همراه با
تالش جهانی در مقیاسی مناسب و فوری باشد .در غیر این صورت ،هیچ
چیز معنیداری تغییر نخواهد کرد.
«انکار اصلی» اشــتباه را تضمین میکند .این ایدهای است که دونالد
جمهور آن را بــا خود به کاخ ســفید خواهد برد .تحت

ترامــپ رئیس
ِ
ریاستجمهوری او ،احتماال قدمهای چشــمگیری که در دوران باراک
اوباما برداشته شــد فراموش خواهد شد .اما امریکا اکنون نهتنها دومین
منتشــرکننده بزرگ گاز دیاکسید کربن است بلکه دارای رتبه نخست
سرانه انتشــار گازهای گلخانهای است .بدون امریکا ،تالش برای کاهش

انتشار دیاکسید کربن حاصل مصرف انرژی (میلیارد تن)
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خطرات اقلیمــی راه به جایی نخواهد برد .این مســئله حتی بهقدری
ارزش نداشــت که در مناظرهها دربارهاش بحث شود .اگر کلینتون هم
جمهور میشد ،دست به «انکار فرعی» به جای «انکار اصلی» میزد

رئیس
و یک سری ژستها را جایگزین سیاســتهایی میکرد که قادر بودند
تغییرات واقعی در روند آبوهوا رقم بزنند.
در عمل ،بدون دستکم شروعی برای قیمتگذاری کربن و خواست
سرعت بخشیدن به توســعه فناوریها ،تغییر الزم در این روند در طول
زمــان اتفاق نخواهد افتــاد .در آن موقع ،جهانی که خود را با پیامدهای
تغییرات اقلیمی ســازگار کرده ،ظرفیت جلوگیری از تغییرات اقلیمی را
نخواهد داشت .غیرممکن است که ما فقط یک سیاست اقلیمی امریکایی
یا سیاست اقلیمی چینی داشته باشیم .این سیاستها باید جهانی باشند.
خیلی چیزها از یک دهه پیش که انگلســتان گزارش تغییرات اقلیمی
«اســترن» را منتشر کرد عوض شده است .اما از آن زمان تاکنون ،کمتر
چیزی در این حوزه تغییر کرده است .اگر ما واقعیتهایی را که در حال
رخ دادن بود تشخیص میدادیم ،اکنون خیلی چیزها تغییر کرده بود .بر
این اساس ،من همچنان درباره اجرایی شدن شعارهای تغییرات اقلیمی
بدبین باقی خواهم ماند.

1980

90

«انکار فرعی»
از سمت کسانی
میآید که
خطرهایمشهود
را تشخیص دادهاند
اما استدالل میکنند
که سد کردن راه
تغییرات اقلیمی در
عمل خیلی روش
کمهزینههمراه
با چالشهای
کمی خواهد بود.
این بحث نیز
ناپذیرفتنیاست

صنایع بیمار زغالسنگ را بازگرداند .یکی دیگر از شعارهای ترامپ کنار
کشیدن از توافقنامه زیست محیطی پاریس بود که مهمترین توافق
بینالمللی درباره تغییرات اقلیمی است .ترامپ در تبلیغات انتخاباتی
خود بــه صورت دائم از لغو یا مذاکره مجدد درباره توافقنامه پاریس
سخن میگفت .او تاکید دارد :قرارداد پاریس نقطه ضعفی برای رقابت
اقتصادی امریکا است؛ بهخصوص آنکه کشورهای بزرگ در حال توسعه
مانند چین محدودیت کمتری در تولید دیاکسید کربن دارند .با وجود
این ،عقبنشــینی امریکا از توافق پاریس شامل فرآیندی طوالنی و
سهساله میشود .مذاکره مجدد برای این توافق نیز تقریبا غیرممکن
است و نیازمند دههها زمان است .براساس توافق پاریس ،امریکا متعهد
شده است میزان تولید گازهای گلخانهای خود را تا سال 26 ،2025
تا  28درصد کاهش دهد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهوپنج ،دی 1395

163

شاید یك مولفه كلیدی در اینباره اتحادیههای كارگری باشند و البته در كنار این مسئله ،دیگر
حمایتهای كارگری در اروپا بسیار قویتر از امریکا است .در امریکا ،افراد باالی  65سال ،در 50
سال اخیر ،خیلی بیشتر سر كار رفتهاند.

جهانمنا

امریکاییها بیشتر از اروپاییها كار میكنند
ساكنان اتحادیه اروپا روزانه یك ساعت كمتر از ساکنان ایاالت متحده سر كار میرود

بن استیورمن
گزارشگر اقتصادی

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
اشتغال یكی از
مهمترینمشكالتی
است كه اقتصادهای
غربی با آنها دست
به گریبان هستند .با
اینكه آنها توانستهاند
بهسختیرشد
اقتصادی خود را به
اندازه كمی باال ببرند
اما در زمینه اشتغال
خیلی موفق نبودهاند.
با این حال دانستن
اینكه در خود غرب هم
انواع اشتغال متفاوت
است ،میتواند برای
خواننده ایرانی كه او
نیز با بحران بیكاری
مواجه است جذاب
باشد.

164

امریکاییها به كارشــان معتاد هستند .كارگران امریکایی نهتنها
ســاعتهای بیشــتری از هر كارگری تقریبا در هرجای دیگری كار
میكنند بلكه آنها همچنین بیشازپیش دیرتر بازنشسته میشوند و
روزهای كمتری به مرخصی میروند.
مطالعه جدیدی تالش كرده است كه به طور دقیق مشخص كند
امریکاییها به طور كلی چقدر بیشتر از اروپاییها كار میكنند .پاسخ
این اســت :یك فرد معمولی در اروپا  19درصد كمتر از فرد میانگین
در امریکا كار میكند .این كمتر كار كردن تقریبا  258ساعت در سال
میشــود یا در حدود یك ســاعت كار كمتر در هر روز كاری .از راه
دیگری هم میشود به قضیه نگاه كرد؛ كارگران امریکایی تقریبا 25
درصد بیشتر از اروپاییها كار میكنند.
مطابق با یك تحقیق منتشرنشــده الكساندر بیك ،اقتصاددان در
دانشگاه ایالتی آریزونا ،بتینا بروگمان در دانشگاه مكمستر در ایالت
انتاریوی كانادا و نیكال فاكس -شاندلن از دانشگاه گوته فرانكفورت در
آلمان ،ساعات كاری از یك كشور تا كشور دیگر بسیار با هم متفاوت
است .عادتهای كاری سوئیسیها شبیهترین عادات به وضعیت كاری
امریکاست ،در حالی كه ایتالیاییها كمترین شباهت را به امریکاییها در
زمینه كار دارند .ایتالیاییها  29درصد كمتر از امریکاییها كار میكنند.
تحقیقی كه اخیرا در زمینه عادتهای كاری انجام شــده ،طوری
طراحی شده بوده كه بتواند مقایس ه كشورها را با یكدیگر در حوزه كار
راحتتر كند؛ این مطالعه این كار را با محاسبه سراسری ساعتهای
كاری بر اساس سرانه انجام داده است ،نهفقط با محاسبه افرادی كه در
یك شغل بخصوص كار میكنند .همچنین این تحقیق نهتنها طول
مدت هفته كاری یك فرد شــاغل را بررسی میكند بلكه همچنین
بازنشســتگی ،مرخصیها ،بیكاریها و دیگــر زمانهایی را هم كه
نیروهای كار سپری میكنند در نظر گرفته است.
باید گفت كه همه زمانی كه در یك دفتر كاری ،فروشگاه یا كارخانه
در ساعتهای كاری سپری میشود زمانهایی نیستند که بهخوبی
گذشته باشــند .خروجی نیز یك مولفه اساسی در معادله بهرهوری
اســت .اما مهم است كه یك محاسبه معنیدار از ساعتهایی كه هر
فرد كار میكند انجام شود تا میزان بهرهوری به صورت صحیح تخمین
زده شود .میزان بهرهوری در اینجا یعنی میزان ارزش اقتصادیای كه
هر كشور از هر ساعتی كه شهروندانش سر كار میگذرانند به دست
میآورد .جزئیات دادههای این مطالعه میتوانسته به محققان كمك
كند كه محاســبه كنند چطور امریکاییها بسیار بیشتر از اروپاییها
سر كار میمانند و كدام مولفههای كاری آنها بیشترین تاثیر را روی
یگذارد.
بهر هوری آنها م 
دورا گیچوا ،اقتصاددان در دانشگاه كارولینای جنوبی در گرینسبورو،
در یكی از تحقیقاتش كه مربوط به مقایســه كار در امریکا و ْآلمان
بوده ،مینویســد« :یك نظریه این است كه امریکاییها ساعتهای
طوالنیتری كار میكنند چون تالش اضافی آنها به احتمال بیشتر به
پاداش ختم میشود .افراد در امریکا در دایره وسیعتری درآمد كسب

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهوپنج ،دی 1395

میكنند بنابراین كاركنان مشوقی دارند كه سختتر تالش كنند تا
از نردبان شــغلی باال روند چون پاداشی كه برایش میگیرند بیشتر
یارزد».
م 
مالیات نیز یك مسئله دیگر است؛ با وجود چیزی كه دونالد ترامپ
گفته ،میزان مالیات بر درآمد در امریکا به طور چشــمگیری كمتر
از اروپا اســت .مطالعات نشان داده است كه باز مالیاتی بیشتر باعث
میشود افراد برای ساعتهای بیشتری سر كار ماندن تشویق شوند.
لی اوهانیان ،اقتصاددان در دانشگاه كالیفرنیا در لسآنجلس ،میگوید:
«امریکاییها واقعا پولدارتر از اروپاییها هستند و یك دلیل برای اینكه
چرا اینطور اســت ،این است كه مالیاتها باعث میشود مشوقهای
كمتری برای اروپاییها برای كار كردن وجود داشته باشد».
شاید یك مولفه كلیدی در اینباره اتحادیههای كارگری باشند و
البته در كنار این مســئله ،دیگر حمایتهای كارگری در اروپا بسیار
قویتر از امریکا اســت .در امریکا ،افراد باالی  65ســال ،در  50سال
اخیر ،خیلی بیشــتر سر كار رفتهاند .در امریکا برنامه سنتی مستری
گرفتن تغییر كرده و به صورتی درآمده كه افراد خیلی كمتر میتوانند
اطمینان حاصل كنند كه چه زمانی برای بازنشسته شدن آنها مناسب
است .اما یك چیز مشــخص است؛ تفاوت بین ساعتهای كاری در
امریکاییها و اروپاییها بیشتر از یك اختالف فرهنگی است .آمارهای
اوایل دهه  1970تاكنون در مطالعات گوناگون نشــان داده است كه
مــردم در امریکا و اروپای غربی تقریبا با ســاعتهای كاری هفتگی
یكســان كار میكنند .اگر اختالف فرهنگی بین امریکا و اروپا وجود
داشت ،این شباهت در ساعتهای كاری پیش نمیآمد.
ساعت کاری هرنفر در هفته در کشورهای منتخب
18.4
19.3
19.4
19.8
20.2
20.5
20.7
21.2
21.4
21.9
22
22.2
22.2
22.7
22.7
22.7
23.4
25.1
26.1

ایتالیا
فرانسه
بلژیک
لهستان
آلمان
مجارستان
هلند
اسپانیا
نروژ
سوئد
انگلستان
ایرلند
یونان
اتریش
دانمارک
پرتغال
جمهوری چک
سوئیس
امریکا

موفقیت
ثروتمندترین مرد دنیا از اصول موفقیت میگوید

راه پرپیچوخم موفقیت

هیچ موفقیتی یکشبه به دست نمیآید بلکه در طول زمان و با تالش حاصل میشود

موفق بودن یک پروســه اســت و هیچگاه
یکشبه به دست نمیآید .شما نمیتوانید
مونا مشهدیرجبی
یکشبه موفق شوید ولی میتوانید یکشبه
خبرنگار
راهی را که دهها ســال طی کردهاید خراب
کنید .بنابراین برای موفق شدن تالش کنید و برای حفظ موفقیت هم از هیچ
تالشی فروگذار نکنید .درباره اینکه موفقیت چگونه حاصل میشود و افراد
موفق چه توصیههایی برای کارآفرینان تازهکار دارند مطالب زیادی ارائ ه شده
است .اما یک نکته بسیار بااهمیت این است که بدانید موفقیت اصولی دارد که
یادگرفتن آنها شما را به آن موفقیت نزدیکتر میکند .رسیدن به موفقیت تنها
دو ابزار دارد و آن اعتمادبهنفس و تالش است و افرادی میتوانند این مسیر
را تا انتها طی کنند که از ابزارهای مذکور بهخوبی استفاده کنند .یادگرفتن از
افراد موفق هم کمک بزرگی به شما میکند .موفق شدن به معنای یادگرفتن
اصول موفقیت از کسانی است که با تالش و کوشش به اهداف خود رسیدهاند
و در راه رسیدن به اهدافشان هیچگاه از شکست و موانع مختلف موجود در
راه نهراسیدهاند .داشــتن یک مدل برای موفقیت کارآفرین را میتوان یک
مزیت مهم دانســت ولی همه افراد نمیتوانند از این مزیت برخوردار باشند.
اگر شما هنوز نتوانستهاید کسی را پیدا کنید که اصول و رموز موفقیتش را
به شما بگوید و شما را در مسیر رسیدن به موفقیت راهنمایی کند هماکنون
زمان مناسب برای این کار فرارسیده است .شما میتوانید برجستهترین اصول
موفقیت را از زبان ثروتمندترین فرد دنیا بشنوید و بدانید که چگونه توانست
از یک فرد عادی به اولین فرد ثروتمند دنیا تبدیل شــود .او در تمامی این
مسیر بارها شکست خورد و بارها مورد انتقاد قرار گرفت ولی هربار قویتر و
با جدیت بیشتری از بحران خارج شد و با گامهای استوارتری به سمت هدف
خود حرکت کرد .بیل گیتس اصلیترین رمز موفقیت را ثابتقدمی ذکر کرده
است ولی برای اینکه ثابتقدم بمانیم باید اصولی را بشناسیم که این اصول به
گفته بیل گیتس عبارتاند از:
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موفقیت
موفقیت
1

خود را به چالش بکشــید :ریچارد برانســون اقتصــاددان و کارآفرین
برجسته دنیا بر این باور است که اصلیترین و مهمترین انگیزه برای ادامه کار
و تالش و زمینهساز موفقیت این است که همیشه خود را به چالش بکشید
و از دایره امن خود خارج شــوید .به چالش کشــیدن خود به معنــای قرار گرفتن در
موقعیتهای جدیدی است که قب ً
ال آن را تجربه نکردهاید و به شما فرصت رشد بیشتر
میدهد .اگر در دایره امن خود قرار داشته باشید هرگز نخواهید توانست پیشرفت کنید زیرا
این دایره امن به شما فرصت تکاپو را نمیدهد و به یک روزمرگی بیهدف میرسید .او
میگوید که زندگی مانند یک دانشــگاه بزرگ اســت که زمان آغاز و پایان ندارد و شما
میتوانید هرروز بیشتر از روز قبل یاد بگیرید .درصورتیکه زندگی را مانند یک دانشگاه در
نظر بگیرید میدانید که هرروز بیشــتر از قبل باید برای موفقیت تالش کنید .بنابراین
دانشاندوزی در دانشگاه زندگی خود را از همین امروز آغاز کنید و برای اینکه بتوانید در
این روند موفق شوید از هیچ تالشی فروگذار نکنید .این نکته را در نظر داشته باشید که
در طوفانهای بزرگ است که فرصتهای طالیی ایجاد میشود بنابراین تمامی طوفانها
را با درایت و توجه سپری کنید و از قرار گرفتن در معرض طوفانهای بزرگ هم نهراسید
بلکه اطمینان داشته باشــید در جریان این طوفانها انسانهای قویتر و استعدادهای
شکوفاتری ساخته خواهند شد که قب ً
ال وجود نداشتند.

2

کاری را انجام دهید که برایتان اهمیت دارد :بدون شک آغاز یک کار
و راهانــدازی یک بیزینس زمان زیادی نیــاز دارد و هیچ نتیجه مثبتی در
کوتاهمدت حاصل نمیشــود .بنابراین صبور باشید و این فرصت را به خود
بدهید که موفقیت را تجربه کنید .گاهی شما برای رسیدن به هدف اصلی و مهم خود در
بیزینسی که راهاندازی کردهاید مجبور هستید یک دهه تالش کنید و وقت صرف کنید
بنابراین طی شدن این روزهای مهم از زندگی شما باید برایتان لذتبخش باشد در غیر
صورت از ادامه راه بازمیمانید پسکاری را انتخاب کنید که برایتان لذتبخش است و از
صرف وقت و انرژی برای آن خشنود میشوید .استیو جابز بر این باور است که تنها راهی
که میتوانید از زندگیتان احساس رضایت کنید این است که در زندگی کاری را انجام
دهید که واقعاً از آن لذت میبرید و به آن اعتقاد دارید .شما تماموقت و انرژی خود را برای
کارتان میگذارید و زمانی موفق میشوید که روی کار دلخواه خودتان سرمایهگذاری کرده
باشید .بنابراین اولین گام برای موفقیت انتخاب کاری است که آن را دوست دارید و از وقت
گذاشتن برای آن لذت میبرید در غیر این صورت نهتنها لذتی از کارتان نمیبرید بلکه از
زندگی خود هم احساس خوبی نخواهید داشت.
خطرپذیر باشید و کارتان را شروع کنید :تا وقتیکه یک کار را انجام
نداده باشید نمیتوانید در مورد نتیجه آن اطالع داشته باشید .بنابراین کاری را
که تصور میکنید درست است انجام دهید و منتظر نتیجه بمانید و بدانید قبل
از انجام هیچ کاری نتیجه مشــخص نیست .بدون شک اگر برای انجام کاری تالش کنید
میتوانید نتیجه خوبی از کارتان به دســت آورید و احساس خوبی هم همراه این نتیجه
مطلوب خواهد بود .جف بزوس یکی از برجستهترین کارآفرینان امریکا میگوید :شما همیشه
از اینکه کاری را انجام ندادهاید احساس پشیمانی و ندامت میکنید ولی کمتر زمانی است
که از شکست پشیمان شوید .شکست نتیجه کاری است که انجام دادهاید ولی مسائل خارج
از کنترل شما باعث شد تا نتیجه مطلوب نگیرید .پس شکست جای پشیمانی ندارد ولی
تالش نکردن باعث پشیمانی شما میشود .موفقترین کارآفرینان در دورههایی از زمان خطر
میکنند و تصمیماتی میگیرند که از نتیجه آن کمتر از پنجاه درصد اطمینان دارند .البته
اینکه تمام آنچه را ساختهاید در یک ریسک پرخطر از دست بدهید کار منطقی و قابل قبولی
نیست ولی باید در نظر داشته باشید اگر هیچ ریسکی نپذیرید نخواهید توانست موفقیتی هم
ک روند دنبالهدار
به دست آورید .موفقیت حاصل تصمیماتی است که هرروز میگیرید و ی 
ک روند ساده و غیرپویا .بنابراین شما هم همینطور عمل کنید و با تمام قدرت
است نه ی 
وارد میدان شــوید و بدانید که کار درست همان کاری است که االن برای انجام آن اقدام
کردهاید نه کاری که باید برای انجام دادن آن ماهها و سالها صبر کنید.
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در مورد کاری که میخواهید انجام دهید ایده داشته باشید و آن را
عملی کنید :گاهی میخواهید کاری را انجام دهید ولی در مورد چندوچون
انجام کار اطالعات کاملی ندارید و اص ً
ال نمیدانید چرا میخواهید آن کار را انجام
دهید و روند انجام کارتان چگونه است .فرد موفق کسی است که ایدهای کلی در مورد کارش
داشته باشد و بداند که چهکاری را نمیخواهد انجام دهد .به تعبیر بهتر ،شما باید بدانید که
میخواهید چهچیزی درست کنید و این تصویر ایدهآل را بهعنوان هدف خود در نظر بگیرید.
از طرفی در مسیر رسیدن به این تصویر ایدهآل هم باید به خودتان ایمان داشته باشید .این
ایمان سبب میشود تا هرروز اشتباهاتتان را اصالح کنید ،ایدههای جدید ارائه دهید و برای
رسیدن به هدفتان بیشازپیش تالش کنید .اگر به این اطمینان داشته باشید که تنها شما
هستید که میتوانید مشکل را حل کنید در آن صورت موانع ،سادهتر از پیش پای شما کنار
میرود و سادهتر میتوانید به هدفی که در نظر دارید برسید .از طرف دیگر دنیا پر از ایدههای
خوب اســت ولی تنها ایدههایی که اجرا میشود شما را به موفقیت میرساند .بنابراین وارد
میدان شوید و از همین امروز کارتان را شروع کنید .سختترین بخش هر کار آغاز آن است
زیرا با آغاز کردن یک کار گام اصلی را که تصمیمگیری برای انجام کار است برداشتهاید .این
را بدانید که بهترین راه برای شروع یک کار ،پایان دادن به صحبت و آغاز کار است پس همین
امروز حرف زدن را کنار بگذارید و وارد میدان عمل شوید .شما باید کاری را که در مورد آن
اطالعات کاملی دارید و بعد از مطالعات و تحقیقات زیاد ایدههای درستی در مورد آن ایجاد
کردهاید انجام دهید تا نتیجه مطالعات و تحقیقاتتان را ببینید.
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با ترسهایتان روبهرو شوید :غلبه به ترسها کار سادهای نیست ولی باید
بر این ترسها که بر زندگی شما مسلط شدهاند غلبه کنید تا بتوانید کارهای
بزرگ انجام دهید و موفق شوید .با ترس نمیتوانید موفق شوید .ترس را باید
کنار بگذارید و وارد میدان عمل شوید .گاهی فردی از انجام یک کار میترسد زیرا بر این باور
است که ریســک کار زیاد است یا خطراتی غیرقابلپیشبینی در مسیر وجود دارد .کام ً
ال
ل پیشبینی بیفتد ولی
درست است که این ریسکها وجود دارد و ممکن است اتفاقاتی غیرقاب 
این بخشی از زندگی شما است .باید بر این ترسها غالب شوید و بدانید که نمیتوان بدون
مقابله با این ترسها موفق شد .آریانا هافینگتون در این مورد میگوید :نبود ترس مانند یک
ماهیچه است .هرچه بیشتر ماهیچه را ورزش دهید قویتر میشود و هرچه برای خالی شدن
از ترسها بیشتر تالش کنید ،موفقتر خواهید شد .پس همین امروز کارتان را شروع کنید و
خود را در مواجهه با ترسهایتان قرار دهید .ترسهایی که نمیتوان برای آنها ابعادی در نظر
گرفت فقط آنقدر بزرگ هستند که شما را از رسیدن به هدف اصلی خودتان دور میکنند .با
ترسها مقابله کنید و هرروز بیشتر از روز قبل با گامهای استوار در مسیر موفقیت حرکت
کنید .در نظر داشــته باشید که امروز اولین روز آیندهای است که میخواهید آن را بسازید،
بنابراین از همین امروز فرصت برای ایجاد روشنایی بیشتر دارید.
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از اشتباهاتتان درس بگیرید و شکایتهایی را که به شما میشود
غنیمت شمارید :بسیاری از کارآفرینان از اشتباهات خود بهعنوان اصلیترین
و بهترین معلمان خود یاد میکنند .این اشتباهات بهترین معلمها هستند زیرا
شما دلیل ایجاد این اشتباهات را میدانید و تمامی اتفاقاتی را که قبل از آن افتاده است هم
میشناسید و درنهایت میتوانید به بهترین شکل تصمیمگیری کنید .وقتی از اشتباهات خود
درس میگیرید به موفقیت نزدیکتر میشــوید و این اتفاق حتی در شرایطی که در ابتدا
شکستخورده باشید هم میافتد .بنابراین بهتر است یاد بگیرید که درس گرفتن از اشتباهات
کلید موفقیتهای بعدی شــما اســت و این کلیدی اســت که هرگز نباید فراموش کنید.
دانشمندان علم روانشناسی بر این باورند که افراد موفق کسانی هستند که بعد از شکست
دوباره شروع به کار میکنند و افراد ضعیف افرادی هستند که با یک یا دو شکست از ادامه کار
بازمیمانند .پس بدانید اگر کاری را شروع کردهاید بارها در مراحل مختلف آن کار شکست
خواهید خورد ولی باز هم باید از جا بلند شوید و به کارتان ادامه دهید .ولی هربار یک آگاهی
به مجموع آگاهیهای شما اضاف ه شده است و آنهم درسی است که از شکست قبلی خود
گرفتهاید .بیل گیتس همیشه میگوید ناراضیترین مشتریهای شما اصلیترین منبع آموزش
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و یادگیری در شما هستند .آنها با شکایات خود از محصوالت شما این امکان را فراهم میکنند
که ضعفهای موجود در سیستم کاری خود را از بین ببرید و موفقیت بیشتری به دست آورید.
این منابع ارزنده برای موفقیت شما ضروری هستند بنابراین هیچگاه نباید به شکایات به چشم
یک ضعف نگاه کنید بلکه آنها ابزاری برای قویتر شدن شما هستند.
صنعتی را که در آن کار میکنید بهدرستی بشناسید و سرمایه الزم
را برای کارتان فراهم کنید :شما همیشه باید با آگاهی وارد یک کار شوید.
تونی هسیه بنیانگذار زاپوس میگوید :وارد بازیهایی نشوید که شناختی از آنها
ندارید .حتی اگر میبینید افراد زیادی درآمدهای کالن از آن بازیها و فرصتهای شــغلی
کسب میکنند ،باز هم به دلیل کمبودن میزان آگاهی و اطالعاتتان بهتر است وارد آن بازیها
نشوید .این ریسکی است که تنها نتیجه آن شکست است و باید از آن اجتناب کنید .بنابراین
صنعت خود را بهدرستی بشناسید و زمانی که از زیر و بم آن آگاه شدید شروع به کارکنید.
شناخت درست از صنعت کلید موفقیت شما است و هیچوقت فراموش نکنید که افراد در اثر
ناآگاهی وارد مسیرهای اشتباه میشوند .بهتر است از این مسیرها دوریکنید و به این نکته
اطمینان داشته باشید که نمیتوان از راه نادرست به نتیجه درست رسید .بنابراین صنعت خود
آن کسی
را بهدرستی بشناسید و بدانید که میخواهید چهکاری را انجام دهید .موفقیت از ِ
است که بهدرستی در مسیر موفقیت گام بردارد و هرروز بیشتر از روز قبل برای پیشرفتش
سرمایهگذاری کند .شروع کار نیاز به سرمایه دارد ضمن اینکه باید برنامههای درستی برای
سرمایهگذاریهای آتی داشته باشید .باید برنامههای درستی برای سرمایهگذاری داشته باشید
تا بتوانید موفق شــوید .سرمایه اولیه برای کارتان ضروری است و سرمایه انسانی هم شامل
جمــعآوری اطالعات در زمینه صنعت و حوزهای که در آن کار میکنید ضرورت دارد .وارد
راهی شوید که آینده روشنی برایش متصور هستید و بدانید این آینده روشن برای افراد آگاه
و با برنامهریزی ایجاد میشود.
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به مشــتریان خود بیش از آنچه از شــما انتظار دارند خدمات ارائه
دهید تا شــناختهتر شــوید :وقتی وارد یک کسبوکار میشوید ،تالش
میکنید تا در میان مشتریان خود شناخته شوید چون بدون اینکه کسی شما
را بشناسد نخواهید توانست پیشرفت کنید و به موفقیت برسید .لری پیج یکی از مدیران ارشد
گوگل در این زمینه میگوید :همیشه خدماتی بیشتر از انتظار مشتریانتان ارائه دهید زیرا این
راهی بسیار مهم و خوب برای جلبتوجه در صنعت و ایجاد اعتبار بین مشتریان است .برای
اینکه یک کارآفرین موفق باشــید باید تالش زیادی بکنید و دید خوبی در مورد کاری که
میخواهید انجام دهید داشــته باشید .باید بدانید در چه راهی حرکت میکنید و به دنبال
رســیدن به چه هدفی هستید .اما داشتن مشتری شرط اول موفقیت است و جلب رضایت
مشــتریان هم اهمیت بسیار باالیی دارد .شــما با ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خودتان
میتوانید بازاریابی درستی داشته باشید و با سرعت بیشتری در مسیر موفقیت حرکت کنید.
بنابراین هیچگاه در ارائه خدمات کوتاهی نکنید و محصولی را که تولید میکنید با بهترین
کیفیت به بازار عرضه کنید و بدانید که این کار ســبب میشود تا هرچه بیشتر به موفقیت
برسید و از رسیدن به موفقیت لذت ببرید .این روشی بسیار خوب برای بازاریابی است و هم
باعث افزایش سهم شما در بازار مصرف میشود و هم شرکت شما را ب ه عنوان یک شرکت
موفق و نوآور در بازار میشناساند .مطالعه بازار نشان میدهد شرکتهایی در طول سالهای
کاری خود موفقیت بیشــتری به دست میآورند که خدمات باکیفیتتری ارائه میدهند و
محصوالتی را وارد بازار مصرف میکنند که بازار بهتری دارد .آنها جلب رضایت مصرفکننده
را اصلیترین عامل پیشرفت خود میدانند و هرگز از تالش زیاد دوری نمیکنند.
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عاقالنهوبافکرسرمایهگذاریکنید:زمانی که برای کارتان سرمایهگذاری
میکنید با درایت و عاقالنه این کار را انجام دهید .این نکته را بدانید که صرف
پول زیاد و بدون برنامه کار سختی نیست ولی سرمایهگذاری و درست و اصولی
هم نیاز به زمان زیادی دارد و هم مطالعات کامل .بنابراین هرگاه میخواهید پولتان را در یک
بخش سرمایهگذاری کنید دقت کنید که آن بخش خاص نیاز به سرمایه دارد یا خیر و اگر نیاز

به سرمایهگذاری دارد میزان این سرمایهگذاری مورد نیاز را هم مشخص کنید .همیشه به این
مسئله توجه داشته باشید که منابع مالی شما محدود هستند و استفاده نادرست از این منابع
محدود باعث میشود برای بخشهای مهم کارتان نتوانید پول کافی در اختیار داشته باشید.
پس برای هزینه کردن هوشــیار باشید و محدودیتهای مالی خود را بهدرستی بشناسید و
برمبنای همین محدودیتها برای سرمایهگذاریهای کنونی و حتی سرمایهگذاریهای آتی
برنامهریزی کنید .البته ســرمایهگذاری صحیح را فراموش نکنید و در زمان مناســب و در
بخشهای صحیح ســرمایهگذاری کنید و بیدلیل این کار را به تعویق نیندازید .در تمامی
مراحل کارتان همیشه به افزایش سرمایه و راههای مناسب برای این کار توجه کنید زیرا در
آیندهای نهچندان دور نیاز به افزایش سرمایه خواهید داشت و بهتر است از همین امروز در
مورد نحوه افزایش سرمایه اطالعات الزم را جمعآوری کرده باشید.
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گروه خوبی ایجاد و افرادی با قابلیتهای خاص را استخدام کنید:
این نکته را بدانید که شما بهتنهایی کار نمیکنید و همیشه یک گروه با شما
همکار هستند بنابراین گروهتان را بهدرستی انتخاب و افرادی را استخدام کنید
که ارزشهای آنها با ارزشهای شرکت شما همسو باشد .موفقیت شما به تکتک این افراد
بستگی دارد و هیچگاه یک فرد بهتنهایی نمیتواند موفقیتی به دست آورد .این را بدانید که
برای داشتن یک بیزینس موفق نیاز به افراد توانمند دارید .بنابراین گروهی را انتخاب کنید که
توانا هســتند و به شما در رسیدن به اهدافتان کمک میکنند .گروهی که هریک به دلیل
تواناییهای خاص خود میتوانند در بخشی از کار موفق باشند و شما را یک گام به اهدافتان
نزدیکتر کنند .از طرف دیگر آموزش گروهی که برای همکاری انتخاب کردهاید هم میتواند
شما را به اهدافتان نزدیکتر کند .اما به این نکته توجه داشته باشید با آموزش ،مهارتهای
موردنیاز خود را در افراد ایجاد میکنید ولی نمیتوانید افرادی را به وجود آورید که با ساختار
شرکت شما همسو باشند .در نظر داشته باشید افرادی را برای همکاری استخدام کنید که
تواناییهایی بیشتر از شما داشته باشند .این کار باعث پیشرفت شرکت میشود .در شرکتهای
کوچک و ضعیف معموالً مدیران ســعی میکنند افرادی را استخدام کنند که ضعیفتر از
خودشــان هستند ولی در شرکتهای قوی که افراد موفق و برجسته آنها را اداره میکنند،
نیروهایی برای استخدام انتخاب میشوند که تواناییهای خاص دارند و متمایز از دیگران عمل
میکنند .یک فرد موفق در انتخاب همکارانش سختگیر است و افرادی را استخدام میکند
که حداقل در یک بخش  -از بخشهای مرتبط با کار شرکت -از او بهتر هستند.

11

راه رفته را از میانه بازنگردید :بارها اتفاق افتاده است که فرد بسیار
هرگز ِ
موفق در میانه راه در مورد درستی کارش تردید کرده یا انجام کار را غیرضروری
و نادرست دانسته است .او ممکن است شک کند کار درستی انجام میدهد یا
نه و حتی در مورد اینکه انجام کار ضرورت داشت یا نه با دودلی روبهرو شود ولی هیچگاه به
این تفکرات بازدارنده توجهی نمیکند ،زیرا میداند این تفکرات موقتی هســتند و به دلیل
مشــکالت مختلفی که در مسیر وجود دارد در ذهن او به وجود آمدهاند .باید بدانید که این
احساساتی است که به دلیل تغییرات بزرگی که در زمینه کارتان ایجاد شده است در شما به
وجود آمده است بنابراین هیچگاه به این احساسات توجه نکنید .راهی را که شروع کردهاید
ادامه دهید .شما قبل از انجام کار بارها فکر کردهاید و ساعتها برای تحقیق زمان گذاشتهاید
و بدانید که در آن زمان بدون دخالت احساسات تصمیمگیری کرده بودید و تصمیم آن زمان
شما اهمیت بیشتری نســبت به تصمیم کنونیتان دارد .در نظر داشته باشید در میانه راه
عقبنشینی نکنید زیرا این کار باعث هدر رفتن وقت و انرژی و سرمایه شما میشود و حتی
اعتمادبهنفس شما را هم کمتر میکند .پس به راهتان ادامه دهید و بااقتدار حرکت کنید و
بدانید که عقبنشینی نشانه ضعف است و انسان موفق هیچگاه از راهی که شروع کرده است
عقبنشینی نمیکند .انسان موفق همیشه به جلو نگاه میکند و برای اینکه از فرصتهای
موجود اســتفاده کند به آینده چشم دوخته است .شــما هم برای اینکه از اصول موفقیت
آنکسی است که
برخوردار باشید در میانه راه عقب نکشید و به راهتان ادامه دهید .آینده از ِ
از گذشته درس بگیرد و برای آینده برنامهریزی کند .بنابراین یک کارآفرین موفق از اشتباهات
گذشته درس میگیرد و به موفقیتهای آینده میرسد.
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افراد موفق قبل از خواب برنامه روز بعد خود را مشخص میکنند .آنها میدانند که روز بعد چه کاری میخواهند انجام دهند و
هر کار را در چه ساعاتی باید انجام دهند و به این ترتیب صبح که از خواب بیدار میشوند با برنامه صحیح و اصولی و بسیار با
دانش و آگاهی کار خود را شروع میکنند.

موفقیت

2

خواب آرام

افراد موفق قبل از خواب چه کارهایی انجام میدهند
اغلب ما در مورد عادتهای کاری و عادتهای روزانه افراد ثروتمند و موفق میشنویم .مطالعات ما در مورد
زمان بیداری این افراد و طرز تفکر آنها است .در بسیاری از مقالهها نوشتهاند که افراد موفق صبح زود از
خواب بیدار میشوند و روزشان را زودتر از دیگر افراد دنیا آغاز میکنند .ولی کمتر در مورد رموز افراد
موفق قبل از خوابیدن صحبت میشود .نشریه الیفهاک که یکی از معتبرترین نشریات دنیا در زمینه
زندگی و رموز موفقیت است در شماره اخیر خود نوشت :افراد موفق برای خواب خود مانند بیداریشان
برنامهریزی میکنند زیرا یک خواب خوب و راحت زمینهساز یک روز پویا و پر از موفقیت است .اغلب افراد
موفق چهار عادت برای قبل از خواب خود دارند که این عادتها را میتوان اینطور بیان کرد:

1

مطالعه کتاب در
شب به مدت ۶
دقیقه باعث میشد
تا سطح استرس
شما در طول روز
 ۶۸درصد کاهش
یابد .از طرف دیگر
مطالعه کتاب در
شب باعث میشود
تا سالمت مغزی
شما در بلندمدت
تامین شود
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یــک ســاعت قبل از خــواب مطالعــه میکننــد :بارها
شــنیدهایم که مطالعه قبل از خواب باعث میشود تا خواب
آرامتری داشته باشیم ولی تعداد افرادی که به این توصیه عمل میکنند بسیار
کم است .آمار نشان میدهد اغلب افراد موفق یک ساعت قبل از خواب مطالعه
میکننــد و موضوع مطالعات آنها را نمیتــوان در یک یا چند زمینه خاص
خالصه کرد .بیل گیتس در مصاحبهای اعالم کرد که گستره کتابهایی که
مطالعه میکند بسیار وسیع است و از سیاست و اقتصاد گرفته تا مسائل روز
دنیا را شامل میشود .تیم کوک مدیرعامل شرکت اپل هم خود را یک خوره
کتاب معرفی میکند که ضمن کسب اطالعات از کتاب آرامش الزم برای یک
خواب راحت را هم از کتاب دریافت میکند .وی یکی از مهمترین و اصلیترین
طرفداران کتابهای سیاســی و دیپلماسی است و بر این باور است که برای
مطالعه ،نه یک مجله و مقاله بلکه باید کتابی قطور و مفصل را انتخاب کرد تا
باعث شود ذهن در تمامی طول روز درگیر مسائل آن باشد .تحقیقات نشان
میدهد مطالعه کتاب در شب به مدت  ۶دقیقه باعث میشود تا سطح استرس
شما در طول روز  ۶۸درصد کاهش یابد .از طرف دیگر مطالعه کتاب در شب
باعث میشود تا سالمت مغزی شما در بلندمدت تامین شود .هر بار مطالعه
مانند یک تمرین ورزشی برای مغز است و هرچه این تمرینها بیشتر و مداومتر
باشد ،مغزی پویاتر و بهتر خواهید داشت .از طرف دیگر افرادی که مغز خود را
از طریق روشهایی مانند مطالعه تقویت میکنند به طور متوسط  ۳۲درصد
کمتر از افراد دیگر قدرت ذهن خود را با افزایش سن از دست میدهند و این
یک موفقیت بزرگ برای افراد محسوب میشود.
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موبایل را در یک اتاق دیگر میگذارند :مطالعات نشان
میدهد نور کمی که از صفحه موبایل پخش میشــود
باعث میشــود تا ریتم طبیعی خواب در بدن انسان بر هم بخورد و
خواب راحت و سالم از او گرفته شود .این نور کمرنگ باعث میشود تا
مواد شیمیایی خاصی که باعث خواب ســاده و راحت شود در بدن
ترشح نشود و به دنبال آن سرعت به خواب رفتن شما کمتر میشود.
بنابراین اگر میخواهید خواب راحتی داشته باشید باید شب موبایلتان
را در یک اتاق دیگر قرار دهید تا تمرکز و توجه شما در طول شب از
طریق موبایل از بین نرود .بررسیها نشان میدهد اغلب افراد موفق هم
از این سیاســت پیروی میکنند .آنها از یک ساعت قبل از خوابیدن
موبایل خود را از اتاق خواب خارج میکنند و برخی برای اینکه تحت
هیچ شرایطی با آن در ارتباط نباشند از ساعت خواب تا زمان بیداری
در صبح آن را خاموش میکنند.

3

قبل از خواب نیم ســاعت پیادهروی میکنند :شمار
زیادی از افراد موفق در تمامی طول روز در حال مطالعه
کردن هستند و به همین دلیل مطالعه بیشتر در ساعات پایانی شب
برای آنها مناسب نیست .برخی برای آرامش اعصاب و خارج شدن از
تفکرات روزانه پیادهروی میکنند .مدیرعامل شرکت بافر در این زمینه
میگوید :من هر شب پیادهروی میکنم .این کار باعث میشود تا فکر
من آزاد شــود و تمامی مشغلههای روزانه حل شــود .من از طریق
پیادهروی خود را برای یک روز بهتر و یک روز عاری از مشکالت قبلی
آماده میکنم .پیادهروی در شب که معموال آرامش بیشتری نسبت به
روز دارد باعث میشود تا استرس شما کمتر شود و فکرتان بازتر شود.
مطالعات نشان میدهد پیادهروی قبل از خواب باعث افزایش خالقیت
میشود و افرادی که شبها پیادهروی مناسب و کافی دارند در طول
روز میتوانند ایدههای بهتری داشته باشند و کارهای مفیدتری انجام
دهند .آنها میتوانند راهحلهای بهتری برای مشکالتشان داشته باشند
و موفقیت بیشتری را برای کارشان به ارمغان بیاورند.

4

برای روز بعد برنامهریزی میکنند :افراد موفق قبل از
خــواب برنامه روز بعد خود را مشــخص میکنند .آنها
میدانند که روز بعد چه کاری میخواهند انجام دهند و هر کار را در
چه ساعاتی باید انجام دهند و به این ترتیب صبح که از خواب بیدار
میشوند با برنامه صحیح و اصولی و بسیار با دانش و آگاهی کار خود
را شروع میکنند .این برنامهریزی یک اصل کلی و بسیار مهم است و
موفقیت افراد را به همراه میآورد و نهتنها در میان افراد موفق بلکه در
تمامی ردههای ســنی تاثیرگذار اســت .به عنوان مثال دانشمندان
مطالعهای روی دانشآموزان یکی از دبیرستانهای امریکا انجام دادند.
آنها این مطالعه را از ســال آخر دبیرستان تا سال آخر دوره لیسانس
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که افرادی که مدیریت بهتری در
زمان داشــتند و برنامهریزیهای دقیقتری انجام میدادند ،موفقیت
تحصیلی باالتری به دســت میآوردنــد و از موقعیت علمی بهتری
برخوردار بودند .این نشان داد که مدیریت زمان و برنامهریزی دقیق
یک اصل بسیار مهم در موفقیت افراد است و میتواند کمک بزرگی در
جهت پیشرفت افراد باشد.

ارزش کارتان را با قیمتگذاری پایین محصوالتتان کم نکنید .در نظر داشته باشید که ارزش واقعی کاالی شما در واقع ارزشی
است که به آن ایمان دارید ،اگر برای تولید محصول یا خدمت خود تالش کنید و کاالی ارزشمندی ارائه دهید ،در آن صورت
میتوانید قیمت مناسبی برای آن در نظر بگیرید.

انقالبی در کسبوکار شما

یتوانید از بحرانهای مالی با موفقیت عبور کنید
چگونه م 
در طول سالهای کاری هر فرد ممکن است تحوالت منفی ،رکودها و بحرانهای اقتصادی ایجاد شود .شما گاهی شکست میخورید و گاهی ممکن است نتوانید بهترین نتیجه را از تالشتان
بگیرید ولی زندگی ادامه دارد .افراد موفق و صاحبان مشاغل موفق افرادی هستند که این تحوالت منفی را بهدرستی مدیریت میکنند و هیچگاه از تالش کردن بازنمیایستند .افراد موفق
با مشکالت مقابله میکنند و از دل مشکالت عامل موفقیت را بیرون میکشند .نشریه موفقیت در شماره اخیر خود مقالهای با عنوان «چگونه کسبوکار خود را متحول کنید» منتشر و
در این مقاله راهکارهایی را که یک مدیر موفق در شرایط بحران اقتصادی با آن روبهرو است معرفی کرده است .در این مقاله این راهکارها با عنوان دروس مهم اقتصادی معرفی شده است
که شما و هر فرد دیگر باید از آنها بیاموزید .اصل اول و مهم در این راهکارها را میتوان توجه به مشتریان و نیازهای آنها دانست .شما به عنوان یک فرد موفق باید بدانید بازاریابی موثر در
موفقیتتان اثرگذار است و هیچکس نمیتواند در راه رسیدن به اهدافش از سختیها دور بماند.

درس اول :زمانی که فروش شرکت شما راکد است ،نمیتوانید به حرف بقیه تکیه کنید و با
تکیه بر حرفهای بیپشتوانه در مورد سیاستهای آتی تصمیمگیری کنید .در این شرایط بهترین
کار سرمایهگذاری در بخش بازاریابی است تا از این طریق بتوانید افراد بیشتری را به سمت کار
خــود جذب کنید و بازار محصوالت خود را بزرگتر کنید .زمانی که با بحران مالی در بیزینس
خود روبهرو میشوید ،سریع به فکر چاره باشید و بدانید بدون برنامهریزی اصولی نمیتوانید رشد
کنید .این مسئله حیاتی است که بدانید کار شما نیاز به مطالعه دارد و با اصول قدیمی نمیتوانید
در دنیای جدید کار کنید .پس مطالعات کارشناسی روی کار خود داشته باشید ،برنامهریزی کنید
و در نهایت از روشهای بازاریابی استفاده کنید .شاید یک دلیل عمده برای کاهش درآمد شما
بازاریابی ضعیف است .در دنیایی که تعداد رقبای زیادی دارید باید روشهای بازاریابی موفقی را در
پیش بگیرید و از تمامی روشها در جهت پیشبرد اهدافتان استفاده کنید.
درس دوم :گاهی بهترین استراتژی بازاریابی این است که با دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی
کوچک شریک شوید .واحدهایی که اهدافی مشابه اهداف شما دارند و مسیر یکسانی را با هم طی
میکنید .این کار برای تجمیع منابع و کاهش محدودیتها ضروری است .این را در نظر داشته
باشید که تجمیع همیشه بد نیست زیرا باعث میشود منابع بیشتری داشته باشید و هزینه اولیه
انجام کار شما کمتر شود .در نتیجه هزینه تمامشده کاالهایی که تولید میکنید کمتر میشود و
میتوانید هر روز بیشتر از روز قبل به تولید کاالهایی بپردازید که ارزانتر
است و بازار بیشتری دارد.
درس سوم :اگر کسبوکار شما نیاز به مشتریانی بیشتر
از مشــتریانتان در محیط اطراف محل کارتان دارد،
بهتر اســت بازاریابی خود را وسیعتر کنید و برای
به دست آوردن مشتری از محلها و شهرهای
دیگر هم اقدام کنید .در نظر داشــته باشید
داشتن مشتری رمز اول موفقیت
شما اســت زیرا باعث میشود
تا کارتان را بهتر انجام دهید،
موفقتر شــوید و با ســرعت
بیشــتری رشــد کنید .از طرف
دیگر مشتریهای مختلف باعث
میشوند با ســرعت بیشتری
ایرادات کارتان را برطرف کنید
و با ســرعت بیشــتری شاهد
رشد کسبوکار خود باشید .پس
بازاریابی خود را وسیعتر کنید و از هیچ
تالشــی برای تحقق اهدافتان چشمپوشی
یک دلیل عمده برای کاهش درآمد شما بازاریابی
ضعیف است .در دنیایی که تعداد رقبای زیادی دارید
باید روشهای بازاریابی موفقی را در پیش بگیرید و از
تمامی روشها در جهت پیشبرد اهدافتان استفاده کنید

نکنید .در نظر داشته باشید این شما هستید که هر روز بیشتر از روز قبل میتوانید موفقیت در
کارتان ایجاد کنید و مسیر موفقیت از یک بازاریابی فکرشده و اصولی میگذرد.
درس چهارم :حتی وقتی  ۱۱۳سالتان باشد ،هنوز چیزهای جدیدی برای یادگیری دارید و
هنوز راههای نرفته زیادی هست که میتوانید امتحان کنید .در نظر داشته باشید که هیچگاه
برای موفق شدن دیر نیست و هیچکس نمیتواند شما را از راهی که میروید منع کند .امروزتان
را طوری برنامهریزی کنید که تا ابد بتوانید در مسیر پیشرفت قرار داشته باشید و هر روز بیشتر
از قبل تغییر کنید .از یادگیری نهراسید و از موفقیت دور نشوی د و بدانید که شما هر روز باید
یک نکته تازه یاد بگیرید و از یک راه جدید به سمت موفقیت بروید؛ در غیر این صورت نخواهید
توانست پیشرفت کنید.
درس پنجم :در تصمیمگیریهای خود متمرکز عمل کنید ،از تغییر مسیرهای غیرضروری
و نادرست اجتناب کنی د و تالش کنید تا بیشترین موفقیت را در مسیری که طی میکنید به
دست آورید .شما در صدر فهرست افراد موفق قرار خواهید داشت اگر هر روز بیشتر از قبل در
مسیر خود مصمم و ثابتقدم حرکت کنید .بسیاری از صاحبان مشاغل با تغییر مسیر مداوم خود
را از پیشرفت و موفقیت دور میکنند .باید در نظر داشته باشید که موفقیت به معنای کسب
درآمد بیشتر در راهی است که بیشترین لذت را از آن میبرید ،پس روی کارتان متمرکز شوید
تا پیشرفت کنید.
درس ششم :ارزش کارتان را با قیمتگذاری پایین محصوالتتان
کم نکنید .در نظر داشته باشید که ارزش واقعی کاالی شما،
در واقع ارزشی اســت که به آن ایمان دارید ،اگر برای
تولید محصول یا خدمت خود تالش کنید و کاالی
ارزشمندی ارائه دهید ،در آن صورت میتوانید
قیمت مناسبی برای آن درنظر بگیرید .اگر
قیمت کاالی شــما پایین باشد،
در واقــع ارزش کارتــان را
نادیده گرفتهاید و اگر قیمت
کاالی شما بســیار باال باشد
بازار را از دســت خواهید داد.
پس امروز برای یک قیمتگذاری
صحیح و اصولــی تالش کنید
و کاالیی ارزشــمند و با قیمت
مناسب تولید کنید .نه خودتان
را دســتکم بگیرید و نه اینکه با
وضع قیمتهای بسیار باال بازار را از دست
بدهید.
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فرد موفق همیشه تالش میکند تا از شکست
دوری کند ولی اگر شکست خورد ،از ادامه راه
بازنمیماند و ناامید نمیشود.

موفقیت

نبایدهایموفقیت

اشتباهات گذشته را تکرار نکنید تا موفق شوید

تاکنون در مورد کارهایی صحبت شد که افراد موفق انجام میدهند زیرا ما بر این باوریم
که باید مسیری را طی کنیم که آنها رفتهاند تا از این طریق موفق شویم .در گزارشها و
مطالعات اخیر به این نکات توجه شده است که افراد موفق قبل از خواب چه میکنند،
روزشان را چگونه شروع میکنند و چه کارهایی را برای موفقیت در کسبوکار خود انجام
میدهند .ولی کمتر پیش میآید در مورد کارهایی که افراد موفق انجام نمیدهند صحبت
بشود .در حالی که کارهایی که آنها انجام نمیدهند هم بسیار اهمیت دارد و خود باعث
پیشرفتشان میشود .نشریه موفقیت در مورد نبایدهای افراد موفق نیز مطلبی نوشته
است که اصول اصلی و مهم آن به قرار زیر است.

کاری را که نتوانســت در آن موفق شــود رها میکنــد و از دوباره رفتن
مســیر اشتباه میپرهیزد :چه شما کاری را شروع کرده و در آن ناموفق باشید
چه در یک رابطه قرار داشته و موفقیتی در آن به دست نیاورده باشید ،بازگشت به عقب
را فراموش کنید و از تکرار اشتباه بپرهیزید .یک فرد موفق میداند بدون اینکه تغییری
اساسی در شرایط ایجاد شده باشد ،نباید کاری را که قبال امتحان کرده و در آن موفق نبوده
است دوباره انجام دهد و انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشد .پس ،از دوبارهکاری بپرهیزید و
هیچگاه به پشت سرتان نگاه نکنید و از شمارش شکستهایتان امتناع کنید.
فرد موفق کاری انجام نمیدهد که به ویژگیهایی متفاوت با ویژگیهای
او نیاز داشته باشد :گاهی برای کاری که میخواهید انجام دهید باید در بهترین
حالت خودتان باشید که انجام این کار مناسب است و باعث بهتر شدن شما میشود .ولی
در شرایطی شما برای کار مناسب نیستید و تنها در صورتی میتوانید آن را انجام دهید
که شخصیتی متفاوت با آنچه هستید داشته باشید و به تعبیر بهتر یک فرد دیگر شوید.
یک فرد موفق هیچگاه نمیپذیرد مانند فرد دیگری رفتار کند و از خودش فاصله بگیرد.
یک فرد موفق میداند که نمیتواند همه را راضی نگه دارد و باید کار
درســت را در اولویت قرار دهد :او میداند که نمیتواند کاری انجام دهد که
همه احساس رضایت کنند زیرا یک کار گاهی برای برخی از افراد ناخوشایند است .مرکز
مطالعات مدیریتی امریکا در گزارش اخیر خود نوشت :همیشه یک کار به نفع عدهای است
و عدهای دیگر از انجام آن ناراضی هستند.
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برای موفق شدن باید سختی امروز را به جان بخرد تا در آینده موفقیت بیشتری به دست
آورد .پس این اصل اساسی و مهم را در نظر میگیرد که نمیتوان راحتی امروز و موفقیت آینده
را همزمان داشت و بدون شک موفقیت آینده به راحتی امروز اولویت دارد
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راحتــی کوتاهمدت خــود را به منافع و مزایــای موفقیت در بلندمدت
ترجیح نمیدهد :بسیاری از کارها نیاز به تالش زیاد دارد و باعث میشود تا شما
راحتی امروز خود را از دســت بدهید .ولی یک فرد موفق میداند که باید در این مسیر
حرکت کند تا به موفقیت برسد .او میداند برای موفق شدن باید سختی امروز را به جان
بخرد تا در آینده موفقیت بیشتری به دست آورد .پس این اصل اساسی و مهم را در نظر
میگیرد که نمیتوان راحتی امروز و موفقیت آینده را به طور همزمان داشت و بدون شک
موفقیت آینده به راحتی امروز اولویت دارد.
از تمرکز و توجه به هدف اصلی غافل نمیشــود :یک فرد موفق همیشه
به هدف اصلی خود توجه دارد و میداند که برای رســیدن به هدف همیشه باید
آن تصویر را در نظر داشته باشد و برای رسیدن به آن هدف تالش کند .تصویر موفقیت
همیشــه در مقابل چشمان فرد موفق است و از انجا م کارهایی که باعث میشود از این
هدف دور شود امتناع میکند.
از تــاش زیاد غافل نمیشــود :هیچ کاری بهراحتی انجام نمیشــود و باید
همیشه تالش کرد .افراد موفق از تالش کردن خسته نمیشوند و همیشه به تالش
خود ادامه میدهند .آنها به دنبال کسب درآمد یا پول بدون سختی نیستند و میدانند تنها
موفقیتی ماندگار است که با تالش به دست آمده باشد .فرد موفق از تنبلی دوری میکند
و همیشه تالش زیاد را برای رسیدن به هدفش ضروری میداند.
از اینکــه بگویــد من چــرا ایــن کار را انجام میدهم امتنــاع میکند و
همیشــه تالش میکند تا نقش خود را در موقعیتهای مختلف پیدا
کند :یک تفاوت اصلی فرد موفق و فرد ناموفق این است که فرد ناموفق همیشه در مواقع
سختی از خود میپرسد من چرا این کار را انجام میدهم یا چرا در این رابطه هستم ولی
یک فرد موفق در مواقع بحرانی میگوید که نقش من در این موقعیت چیست و چگونه
میتوانم نقش خود را به بهترین شکل برای پشت سر گذاشتن این بحران ایفا کنم .فرد
موفق همیشــه خود را یک عامل اثرگذار میداند و هیچگاه نمیخواهد از موقعیتهای
مختلف فرار کند ولی فرد ناموفق فرار را بر قرار ترجیح میدهد.
فقــط به زندگی بیرونی خود توجه نمیکنــد :موفقیت را در ظاهر میتوان
نتیجه کار و کسب درآمد دانست ولی مطالعات نشان میدهد تمام افراد کار میکنند
تا آرامشی درونی داشته باشــند و این آرامش درونی
میتوانــد روی موفقیتهای بیرونی هم اثرگذار
باشد .افراد موفق تنها به ظواهر موفقیت توجه
نمیکنند بلکه به وضعیــت درونی خود هم
توجــه دارند و برای رفع مشــکالت درونی
خود وقــت میگذارند .آنهــا یک رابطه
سالم خانوادگی و دوستانه و یک رابطه
ســالم فردی با خود را در اولویت قرار
میدهنــد و میدانند که اینها باعث
آرامش درونی میشود.
از شکست نمیهراسند ولی
به اســتقبال آن نمیروند:
یک فرد موفق همیشه تالش میکند تا
از شکســت دوری کند ولی اگر شکست
خــورد ،از ادامــه راه بازنمیماند و ناامید
نمیشــود .یک فرد موفق امروز خود را به
گونهای برنامهریزی میکند که شکست نخورد
ولی اگر به هر دلیلی شکست خورد ،عامل
این شکست را شناسایی میکند و به رفع
دلیل شکســت اقدام میکند .او دوباره
کارش را شــروع میکنــد و این بار
ایرادات قبلی را برطرف میکند.
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رایحه تحول در هوای 2017
پیشبینی اکونومیست از اقتصاد جهان در سال نو

اقتصاد جهان در سال  2017مانند سالهای گذشته روزهای بد و خوبی خواهد داشت؛ برخی از صنایع پیشرفت میکنند و برخی دیگر رو به عقب
میروند .در این بین رشد اقتصادی جهان برای سال  2017روی  2.5درصد خواهد بود و زنگخطر را به صدا درمیآورد اما باز هم امید به تحول در
سال نو وجود دارد.

یکی از دالیل مهم کاهش رشد اقتصادی ،محو شدن تولید است .تولید در امریکا در فاصله سالهای  1990تا  2005هر
سال  1.5درصد رشد داشتهاست اما در یک دهه گذشته کمتر از نیمدرصد بودهاست .حوزه یورو نیز ثمردهی بسیار کمی
داشتهاست .البته نرخ تولید در بازارهای نوظهور وضعیت بهتری داشتهاست .اما نکته اصلی این است که سرعت رشد این
نرخ در چین کاهش یافتهاست .چشمانداز تولید برای سال  2017بهتر از این نیست

[ جهان ] 2017

تداوم سقوط

اقتصاد جهان برای رسیدن به ارتفاعات دستوپا میزند
کاهش رشد اقتصادی به وضعیت طبیعی جدید در جهان تبدیل
شدهاســت .تولید جهانی با نرخ ارز بازار در سال آینده کمتر از 3
درصد رشــد خواهد داشت و این وضعیت برای ششمین سال در
سال  2017ادامه خواهد داشت .این طوالنیترین ضعف اقتصادی
است که جهان تاکنون در نیمقرن گذشته با آن مواجه بوده .بهبود
موثــری که فعاالن اقتصادی از ســال  2008تاکنون انتظار آن را
میکشیدند هنوز اتفاق نیفتادهاســت .انتظار هم نمیرود که این
تجارتی دونالد
بهبود در ســال  2017آغاز شود .سیاستهای ضد
ِ
ترامپ در صورت اجرایی شــدن آســیب جدی به اقتصاد جهانی
وارد خواهد کرد .اما این آســیب در ســال  2017مشهود نخواهد
بود چراکه تازه آغاز راه است .البته اگر او جنگ تعرفهای با چین را
آغاز کند باید انتظار سقوط زودرس اقتصاد جهان را داشته باشید
اما احتمال چنین چیزی بسیار کم است .ضعف تقاضا و ضعف تولید
مهمترین مشکالتی هستند که در سال  2017مانع رشد اقتصاد
جهان میشوند.
جهانی قوی معموالً باید باالی  4درصد در ســال
یک اقتصاد
ِ
رشد داشته باشــد؛ در واقع این نرخی است که سرمایهگذاران بر
اساس بازار برآورد میکنند .رشد  3درصد تقریباً به وضعیت طبیعی
نزدیک اســت و همان چیزی اســت که جهان در دو دهه تا سال
 2050تجربه کردهاست .اقتصاد جهان همیشه در کوتاهمدت تعریف
شدهاست .بر اساس برآوردهای اکونومیست ،اقتصاد جهان در سال
 2017رشد 2.5درصدی را تجربه خواهد کرد و بعد از آن نیز بهتر

چرا باید خواند:
اقتصاد جهان در سال
 2017به کدا م سو
خواهد رفت؟ گزارشگر
اکونومیستتالش
کرده در این گزارش
با تحلیل دادههای
موجود ،وضعیت
اقتصاد جهان در سال
 2017را پیشبینی
کند.

2.5

درصد
رشد اقتصاد جهان
در سال 2017

پیشرفتی در کار نیست

رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی ،درصد
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کاهش رشد اقتصادی به وضعیت طبیعی جدید در جهان تبدیل شدهاست .تولید جهانی با نرخ ارز بازار در سال
آینده کمتر از  3درصد رشد خواهد داشت و این وضعیت برای ششمین سال در سال  2017ادامه خواهد داشت.
این طوالنیترین ضعف اقتصادی است که جهان تاکنون در نیمقرن گذشته با آن مواجه بوده .بهبود موثری که
فعاالن اقتصادی از سال  2008تا کنون انتظار آن را میکشیدند هنوز اتفاق نیفتادهاست
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از این نخواهد بود.
ضعف همهجا را گرفتهاســت .در حوزه یورو رشد اقتصادی در
شش سال گذشته زیر  2درصد بودهاست .امریکا نیز شرایط مشابهی
داشتهاست .اقتصاد جهان برای رشد ساالنه  1درصد تقال میکند.
اکثر اقتصادهای نوظهور نیز یک دهه پیش اوضاع خوبی داشتند.
چین زیر بار بدهیها له شدهاست و تالش میکند در سال 2017
اقتصاد خود را با رشــد  6درصد پیش ببرد اما عقبگرد به رشــد
4درصدی خواهد داشت .هند تنها کشوری است که وضعیتی نسبتاً
خوب با رشد 7.5درصدی خواهد داشت.
این کاهش رشد اقتصادی روی وضعیت بانکهای مرکزی در
جهان نیز اثر میگــذارد .هرگاه فدرال رزرو امریکا از وضعیت بازار
شــغل رضایت داشته باشد ،نرخ بهره را افزایش میدهد .اما شوک
انتخاب ترامپ هنوز حاکم است .در بانکهای مرکزی اروپایی نیز
وضعیت به گونهای مشابه است.
یکی از دالیل مهم کاهش رشد اقتصادی ،محو شدن تولید است.
تولید در امریکا در فاصله ســالهای  1990تا  2005هر سال 1.5
درصد رشد داشتهاست اما در یک دهه گذشته کمتر از نیمدرصد
بودهاســت .حوزه یورو نیز ثمردهی بسیار کمی داشتهاست .البته
نرخ تولید در بازارهای نوظهور وضعیت بهتری داشتهاست .اما نکته
اصلی این است که سرعت رشد این نرخ در چین کاهش یافتهاست.
چشمانداز تولید برای سال  2017بهتر از این نیست.
JJنگاهی به نیمه پر لیوان
با وجود همه پیشبینیهای دردناک ،امســال سال درخشانی
خواهد بود .مصرفکننده امریکایی جان میگیرد .رکود درآمدها
شکســته میشــود و آمار و ارقام در این زمینه به سمت بهبود
حرکت میکند .کارخانه تولید شغل در این کشور بیش از 2میلیون
موقعیت شغلی در سال  2017ایجاد میکند .سیاستهای ترامپ
باعث کاهش مالیات هم میشود .چین به سمت اقتصادی پیش
میرود که مصرفکننده در آن محور است .هرچند بدهیها باعث
گیجی این کشور شده اما باز هم حرکت این کشور موثر خواهد بود.
در اروپا هرچند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بحرانهایی را ایجاد
کرد اما باز هم وضعیت به ســمت بهبود خواهد بود .در این بین
بریتانیا از همه بیشتر تقال میکند خودش را نجات بدهد .روسیه
نیز بعد از دو ســال بحران در ســال  2017قدمی به سوی بهبود
برمیدارد .بحران برزیل نیز به پایان میرسد اما باز هم مشکالتی در
این کشور پابرجا خواهد بود .کشورهایی که به کشاورزی و معدن
یبرند.
متکی هستند از افزایش قیمت کاال در سال  2017سود م 
البته اگر دوباره بازار خرسی شود ،خبری از افزایش قیمت کاال هم
نخواهد بود .رشــد اقتصاد جهان به صورت کلی ضعیف است .اما
چرخه کسبوکار هنوز ادامه دارد .شاید اقتصاد از خاک برخیزد اما
 2017آن سال نخواهد بود.

اگر توافق همچنان پابرجا بماند ،فرصتهای دلچسبی در اختیار ایران خواهد بود .صنعت اتومبیل در این کشور رتبه هجدهم را در جهان دارد .ایران
بیش از 50تولیدکننده دارویی دارد و بسیاری از آنها در بازار سهام تهران هستند .صنعت توریسم نیز در این کشور به لطف آثاری که در میراث
فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده ،ظرفیتهای بسیاری برای پیشرفت دارد .صنعت غذا و فرش که همین حاال هم در سطح جهان در حال رقابت هستند.

[ ایران ] 2017

این شما و این چیران

ایران میتواند با دنبال کردن مدل چینی به قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه تبدیل بشود

چین در سال  1990یا همان ایران در سال  .2017ایران مدتها
بود از عرصه بینالمللی دور شــده بود اما اکنــون ظهوری دوباره در
جهان دارد .کسانی که پیشرفت اقتصادی در چین را دنبال کردهاند با
فرمول پیشرفت این کشور آشنا هستند :سرمایهگذاری صنعتی موتور
رشد اقتصادی این کشور بود .تنها خطری که در حال حاضر ایران را
تهدید میکند ریاستجمهوری دونالد ترامپ است به این خاطر که او
بارها توافق هستهای با ایران را مورد نقد قرار دادهاست .او ممکن است
تمام نقشهها را نقش بر آب کند .البته ایرانیها امید دارند که متحدان
اروپایی مانع این رخداد بشوند.
اگر توافق همچنان پابرجا بماند ،فرصتهای دلچسبی در اختیار
ایران خواهد بود .صنعت اتومبیل در این کشــور رتبه هجدهم را در
جهان دارد .ایران بیش از  50تولیدکننده دارویی دارد و بســیاری از
آنها در بازار سهام تهران هستند .صنعت توریسم نیز در این کشور به
لطف آثاری که در میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده ،ظرفیتهای
بســیاری برای پیشرفت دارد .صنعت غذا و فرش که همین حاال هم
در سطح جهان در حال رقابت هستند .این کشور در چند وقت اخیر
تالش کرده روابط خود را با تاجران و فعاالن اقتصادی سرتاســر دنیا
بهویژه اروپاییها گسترش بدهد.
چین نیز با توزیع جمعیتی خود پیشرفت کرد .ایران در موقعیتی
تقریباً مشابه این کشــور قرار دارد 60 :درصد از جمعیت این کشور
زیر  30ســال سن دارند .رفاه نیروی کار میتواند باعث بهبود فضای
اقتصادی در این کشور بشود .اگر مشارکت زنان در کار با همین روند
ادامه پیدا کند میتوان بیشتر به بهبود اقتصاد در ایران امیدوار بود .فرار
مغزها نیز در ایران روندی معکوس داشته -در حال حاضر از هر چهار
تحصیلکرده ایرانی ،یک نفر خارج از این کشــور زندگی میکند -و
میتواند به تولید بیشتر در این کشور کمک کند.
پیشرفت ناگهانی اژدهای سیلیکونی در چین به شرکتهای داخلی
مانند علیبابا فرصتی داد که بر بازار داخلی حکمرانی کنند و اکنون
سلطان داخلی محسوب میشوند .جمعیت جوان و شهری تهران نیز
در حال حاضر از اســتارتآپهایی همانند حمایت میکنند و باعث
پیشرفت آن میشوند .دیجیکاال نمونه ایرانی و داخلی آمازون است
که مردم حمایت بســیاری از آن کردهاند و این استارتآپ پیشرفت
بسیار خوبی داشتهاست .این شرکت در سال  2007راهاندازی شده و
تمرکز نخست خود را روی کاالهای برقی قرار دادهاست اما
اکنون تنوع بسیاری به کاالهای خود بخشیده و هرچیزی که
مصرفکننده نیاز داشته باشد در خود دارد.

کوچک از همسایههای خود بودهاند .یک امر برای ایران بسیار محتمل
است :اگر این کشور فرصت کافی در اختیار تولیدکنندگان خود قرار
بدهد میتواند به هاب خاورمیانه تبدیل شود .البته مقامات و مسئوالن
در این کشور باید در زمینه بهبود وضعیت زیرساختها تالش کنند.
دولت تالش میکند قراردادهایی را در دستور کار خود قرار دهد که
به همه فرصت پیشرفت بدهد و در عینحال برای همه جذاب باشد.
برای مثال هندیها ساخت 500میلیون دالری در چابهار را پذیرفتهاند
که قدم بسیار بزرگی بودهاست.
حزب کمونیســت چین تالش کرده راه را برای بخش خصوصی
باز کند و به این ترتیب به آنها فرصت میدهد که به رشــد اقتصادی
کمک کنند .این فضا باعث میشود سرمایهگذاران خارجی بیشتر به
داخل جذب شوند .حسن روحانی نیز در ایران به دنبال ایجاد همین
فضاست و امیدوار است با انتخاب دوباره در سال  ،2017تعادل را به
بازار بازگرداند .او رویکرد خود را مایل به ســرمایهگذاران داخلی قرار
داده و سعی میکند رابطه دولت با آنها را دوستانهتر کند .البته هنوز
بخشهای حیاتی در قلمروی دولت قرار دارد و این به عنوان مانع عمل
میکند .تجربهای که چین در سالهای گذشته داشته نشان میدهد
ایران نیز میتواند به موقعیت مشابه دست پیدا کند .حتی وضعیت
شرکتها در ایران نیز کام ً
ال مشابه چین است پس این کشور میتواند
امید داشته باشــد که به چینی نو در منطقه تبدیل شود.

چرا باید خواند:
اکونومیست در این
گزارش به پیشبینی
وضعیت آینده ایران در
سال  2017پرداخته و
پیشبینی کرده که ایران
میتواند با پیگیری
الگوهای چینی به
قدرت بزرگ اقتصادی
تبدیل بشود.

چین سال  2001به سازمان تجارت
جهانی پیوست و از همان زمان
تاکنون در زمینه بازار تولید و
صادرات در سطح جهان بیشتر مطرح
شدهاست .چینیها موفق شدهاند
در میان صادرکنندگان آسیایی سهم
بیشتری داشته باشند .البته در این
بین آنها واردکنندگان اصلی قطعات
کوچک از همسایههای خود بودهاند.
یک امر برای ایران بسیار محتمل
است :اگر این کشور فرصت کافی
در اختیار تولیدکنندگان خود قرار
بدهد میتواند به هاب خاورمیانه
تبدیل شود

JJتولیدکنندگان داخلی به دنبال فرصت
چین سال  2001به سازمان تجارت جهانی پیوست و از همان زمان
تاکنون در زمینه بازار تولید و صادرات در سطح جهان بیشتر مطرح
شدهاست .چینیها موفق شدهاند در میان صادرکنندگان آسیایی سهم
بیشتری داشته باشند .البته در این بین آنها واردکنندگان اصلی قطعات
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جهان در اعداد

(کشورها)

ایرلند
ایتالیا
لتونی
لیتوانی
هلند
نروژ
لهستان
پرتغال
رومانی
روسیه
اسلواکی
اسلوونی
اسپانیا

اروپا
اتریش
بلژیک
بلغارستان
کرواسی
جمهوری چک
دانمارک
استونی
فنالند
فرانسه
آلمان
یونان
مجارستان

ژاپن
قزاقستان
مالزی
نیوزیلند
پاکستان
فیلیپین
سنگاپور
کرهجنوبی
سریالنکا
تایوان
تایلند
ازبکستان
ویتنام

سوئد
سوئیس
ترکیه
اوکراین
بریتانیا
آسیا
استرالیا
بنگالدش
چین
هنگکنگ
هند
اندونزی

رشد تولید ناخالص داخلی جهان ،2017 ،درصد

امریکای شمالی
کانادا
مکزیک
ایاالت متحده امریکا

پاراگوئه
پرو
اروگوئه
ونزوئال

امریکای التین
آرژانتین
بولیوی
برزیل
شیلی
کلمبیا
کوبا
اکوادور

خاورمیانه و افریقا
الجزایر
آنگوال
کامرون
مصر
اتیوپی
ایران
عراق

اروپای غربی

اروپای شرقی

امریکای شمالی

خاورمیانه
و شمال افریقا

ژاپن
آسیا

(به جز ژاپن ،استرالیا و
نیوزیلند)

استرالیا
تجارت پایین

تجارت جهانی ،تریلیون دالر

امریکای التین

افریقا
صادرات ،تحویل روی عرشه ()fob
واردات ،قیمت هزینه و ترابری ()cif

بیشترین رشد اقتصادی
رتبه

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
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بیشتر از  4درصد
بین  2تا  4درصد
کمتر از  2درصد
*با نرخ ارز بازار
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کشور

رشد تولید ناخالص داخلی ،درصد

1

یمن

9.0

2

میانمار

8.6

3

ساحل عاج

8.3

4

مغولستان

7.8

5

الئوس

7.6

=6

غنا

7.5

=6

هند

7.5

8

کامبوج

7.2

=9

بوتان

6.8

=9

جیبوتی

6.8

اردن
کنیا
لبنان
لیبی
مراکش
نیجریه
عربستان سعودی
افریقای جنوبی
سوریه
زیمبابوه

اصلی جهان،
در میان اقتصادهــای
ِ
هند کشــوری اســت که از اصالحات
بازارهای پیشرو بیشــترین استفاده را
برده و تنها بازاری است که در فهرست
کشــورهای  2017بیشــترین رشــد
اقتصادی را تجربه خواهد کرد .در میان
سایر کشــورها ،یمن رتبه نخست را به
خود اختصاص دادهاست .هرچند جنگ
این کشور را به زانو درآورده ،پیشبینی
میشود قرارداد صلحی در سال 2017
محقق شــود که به رشد اقتصادی این
کشور کمک کند .میانمار نیز به خاطر
توافق میان مقامات ارتشی و نیروهای
شهری درهای سیاست و اقتصاد خود را
به روی جهانیان باز کرده و از این داستان
ســود میبرد .ثبات سیاسی در ساحل
عاج نیز باعث تشــویق سرمایهگذاران
خارجی به حضور در این کشور خواهد
شد .بخش صادرات معدنی در مغولستان
نیز از تحــوالت قیمتی منتفع و باعث
رشــد اقتصادی این کشور خواهد شد.
در الئــوس نیــز ســرمایهگذاریهای
جدیدی در بخش زیرساختها صورت
خواهد گرفت که به رشد اقتصادی این
کشور کمک خواهد کرد .جیبوتی هم با
راهاندازی دو فرودگاه و اسکله در بخش
زیرساختهاپیشرفتهایبزرگیخواهد
داشت .پیشرفت پروژههای نفتی و تولید
طالی سیاه به اقتصاد غنا کمک میکند.
یهای مشابه در پروژههای
سرمایهگذار 
مختلف و پیشرفت صادرات باعث ترقی
اقتصــاد کامبوج میشــود .پروژههای
هیدرولیکی به رشد اقتصاد بوتان کمک
خواهد کرد ،البته هزینه دورقمی دولت
باید تغییر کند.

اتریش در ماه مارس میزبان المپیک زمستانی خواهد بود؛ در این
سری از مسابقات 3هزار ورزشکار معلول از  110کشور جهان
دور هم جمع خواهند شد.

اروپا :اشتباهات برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)

تجارت بریتانیا ،در سال  ،2015میلیارد دالر
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بستن شکافها
کرواسی:
ِ

درصد از تولید ناخالص داخلی
سقف کسری اتحادیه اروپا
تراز بودجه

10
ایتالیا

اسپانیا

بلژیک

ایرلند

هلند

فرانسه

چین

اتریش
رشد تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

بلغارستان

تورم

 1.8درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

جمعیت

چپ
ائتالف
دولتی حزب راســت میانه ِ
خلق اتریش و حزب ِ
ِ
میانه سوسیال دموکرات این کشور باید تکمیل شود و به ثمر
بنشیند .البته نزاع و کشمکشها باعث بیتابی رأیدهندگان
شــده و در کنار آن مســائلی مانند افزایش بیکاری و جریان
مهاجران باعث میشود جریان به نفع حزب راستِ آزادیخواه
تمام شــود .انتخابات در ســال  2018برگزار خواهد شد اما
احتمال دارد که زودتر نیز برگزار شــود .اقتصاد این کشور به
پای اقتصاد آلمان نمیرسد هرچند کامال وابسته به آن است.
در نظر داشته باشید :مدالهای یخی .اتریش در

ماه مارس میزبان المپیک زمستانی خواهد بود؛ در

این سری از مسابقات 3هزار ورزشکار معلول از 110

کشور جهان دور هم جمع خواهند شد.
بلژیک
رشد تولید ناخالص داخلی

 1.1درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 41.065دالر (برابری قدرت
خرید 46.160 :دالر)

تورم

 1.9درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.4
جمعیت

11.4میلیون

اجماع در زمینه اصالحات اقتصادی در بازارهای پیشرو
باعث میشــود ائتالف راست میانه دولت بدون خدشه
باقی بماند .سیاســتها در بلژیک روی بهبود وضعیت
فاینانــس متمرکز خواهد بود؛ به عــاوه دولت تالش
میکند پس از حمالت تروریســتی که در این ســال

0

متحمل شد خود را برای سال  2017تقویت کند .این
کار توسط سرویسهای امنیتی صورت خواهد گرفت.
تنشها میان فرانسویزبانها و فالندرزها ادامه خواهد
داشت اما دولت به صورت یکپارچه باقی خواهد ماند.

 1.0درصد

 8.6میلیون

-3
-4
-5

منبع :صندوق بینالمللی پول

 45.280دالر (برابری قدرت
خرید 51.170 :دالر)

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.3

آلمان

JJاروپا

امریکا

صادرات بریتانیا

واردات بریتانیا

-2

-6
-7
17

16

15

14

13

12

-8
2011

جمهوری چک
 3.2درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 7.284دالر (برابری قدرت
خرید 19.660 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 18.624دالر (برابری قدرت
خرید 35.650 :دالر)

تورم

 1.7درصد

تورم

 1.7درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.0
جمعیت

7.0میلیون

بویکو بوریسف نخســتوزیر این کشور برای مدیریت
اقلیت دولتی دســتوپا میزنــد و تالش میکند زنده
بماند .دولت سیاستهای عملی برای سرعت بخشیدن
به رشــد اقتصــادی و همچنین افزایــش کارایی در
بخشهای مختلف را در دســتور کار خود قرار خواهد
داد .سیاســتهای ضــد ریاضت اقتصــادی که باعث
سقوط دولت به رهبری بوریسف شده دوباره به شکل
محکمتری اجرا خواهد شد.
کرواسی

 2.5درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -0.5
جمعیت

10.6میلیون

ائتــاف میانهروها از ســال  2013تاکنــون قدرت را
در جمهــوری چک در دســت گرفت ه اســت .اکنون
برنامهریزیهایی برای انتخابات مجلس در اکتبر 2017
در دستور کار قرار دارد .یک تاجر از حزب میانه شانس
بســیار زیادی برای پیروزی در انتخابات دارد .اقتصاد
این کشور نیز به بازار آلمان قالب شده و انتظار میرود
شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند .عمدهترین صنعت نیز
در این کشور صنعت خودروسازی خواهد بود.
دانمارک

رشد تولید ناخالص داخلی

 2.2درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 1.4درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 11.684دالر (برابری قدرت
خرید 24.400 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 53.321دالر (برابری قدرت
خرید 49.170 :دالر)

تورم

 0.7درصد

تورم

 1.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.1
جمعیت

4.2میلیون

آندژی پولنکویک از اتحاد دموکراتیک کرواســی پس
از انتخابات اواخر  2016به عنوان نخستوزیر انتخاب
شد .انتظار میرود دولت جدید نسبت به دولت پیشین
ثبات بیشــتری داشته باشــد .تمرکز اصلی این دولت
روی سیاستهای اقتصادی خواهد بود .هرچند اعتماد
مصرفکننده افزایش پیدا خواهد کرد اما باز هم رشد
اقتصادی زیر اوج خود که در سالهای  2007و 2008
بود ،باقی خواهد ماند.

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.8
جمعیت

5.7میلیون

حزب لیبــرال دولــت در اقلیت قــرار دارد و از میان
179صندلی مجلــس تنها  34کرســی را در اختیار
دارد .به این ترتیب احتماالً این حزب در ســال 2017
جان ســالم به در نخواهد برد .نارضایتیهای عمومی
از مهاجــرت نیز یکی از فاکتورهــای موثر خواهد بود.
سوســیالدموکراتهای مخالف بیشــترین نفع را در
انتخابات آتی خواهند برد .دولت باید روی بودجه تمرکز
کند .رشد اقتصادی در میانه جلو خواهد رفت.
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در نظر داشته باشید :توزیع مجدد .دولت تنها با

کاهش هزینه پناهندگان میتواند تا سال  2020به

148میلیون دالر دست پیدا کند.
استونی
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 18.763دالر (برابری قدرت
خرید 30.310 :دالر)

تورم

 2.3درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -0.1
1.3میلیون

جمعیت

این کشور سال جدید را با مدیریت دولتی شروع میکند
که اواخر ســال  2016شکســت خورد .دولت جدید
احتماالً به دســت جوری راتاس از حــزب میانه اداره
خواهد شد .فضای باز اقتصادی از جمله مواردی است
که دولت روی آن متمرکز خواهد شد .تحریم روسیه در
بخش صادرات کشاورزی به این کشور فشار وارد خواهد
کرد .اما رشد اقتصادی این کشور قابل مالحظه است.
در نظر داشته باشید :تمامقد ایستاده .استونی

ریاست اتحادیه اروپا را برای نیمه دوم سال 2017

به دست خواهد گرفت .این جایگاه در اختیار

بریتانیاییها بود که به دست استونی میافتد.
فنالند
رشد تولید ناخالص داخلی

 0.9درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 42.497دالر (برابری قدرت
خرید 42.810 :دالر)

تورم

 1.0درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.5
5.5میلیون

جمعیت

راستهای افراطی از سال  2015تاکنون در فنالند قدرت را
در دست دارند .اما بهزودی حامیان آن به دو دسته تقسیم و
باعث سقوط دولت خواهند شد .انتخابات شهرداری در آوریل
 2017باعث هیجان در رأیدهندگان خواهد شــد .کاهش
رشد اقتصادی در اروپا و همچنین تحریمهای روسیه موتور
اقتصادی فنالند را متوقف خواهد کرد .البته با وجود اینها باز
هم اقتصاد این کشور رشدی را تجربه خواهد کرد.

احتماالً نخستوزیر ســابق باید دولت بعدی را پس از
انتخابات ریاستجمهوری در ماه آوریل تشکیل بدهد.
البته احتماالً نیکالی سارکوزی رئیسجمهوری سابق
ضربههایــی به اولویتهــای او وارد خواهد کرد .حزب
ملیگرای راســت آلمان از ماجراهایی مانند تروریسم،
برگزیت و مهاجرت بسیار ســود بردهاست و عملکرد
خوبی در آینده خواهد داشــت .اقتصاد این کشــور از
ماجرای برگزیت تأثیر میگیرد.
در نظر داشته باشید :عصر میانه .امانوئل

ماکرون وزیر سابق اقتصاد در فرانسه در رقابت

ریاستجمهوری شرکت خواهد کرد؛ او حزب میانه

جدیدی در اروپا به راه انداخته؛ هرچند پیروز
نخواهد شد.
آلمان
رشد تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 42.281دالر (برابری قدرت
خرید 49.950 :دالر)

تورم

 1.3درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) 0.5
82.5میلیون

رشد تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر
تورم

 0.1درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.0
جمعیت
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64.9میلیون
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تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.3
جمعیت

10.9میلیون

ائتالف مســتقلها و حزب سیریزا در یونان در مجلس
اکثریت را به دســت گرفته و اصالحات منفوری که به
وسیله کمکهای مالی اروپایی صورت گرفته تنشهایی
را بــرای انتخابات به وجود آوردهاســت .احتماالً حزب
ِ
دموکراسی جدید از این ماجرا سود میبرد .هنوز
راست
ِ
احتمال اخراج یونان از حوزه یورو وجود دارد.
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.4درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 12.755دالر (برابری قدرت
خرید 27.800 :دالر)

تورم

 1.7درصد

جمعیت

9.8میلیون

آنگال مرکل به عنوان صدراعظم و برای چهارمینبار در
انتخابات بازمیگردد .هرچند او شهرت و محبوبیت خود
را نسبت به گذشته از دست داده و سیاست آغوش باز
به روی مهاجرت برای او گران تمام شــده اما باز هم در
ماه اکتبر حضور خواهد داشت .مرکل در صدر ائتالفی
بزرگ قرار خواهد گرفت و وظیفه نخستش محافظت
از اتحادیه اروپا با وجود عزیمت بریتانیا است .چپها با
اصالح ساختاری بازارهای پیشرو مخالفت خواهند کرد.
رشد اقتصادی کشــور از میانگین اتحادیه اروپا بیشتر
خواهد بود.

دور دوم ائتالفهــا در ایــن کشــور بــا قدرتگیری
محافظهکاران به پایان کار خود خواهد رسید .این مسئله
باعث میشود موسسههای اتحادیه اروپا با این کشور و
سیاستهای خارجی آن دشمن شوند .البته تالش دولت
برای برطرف کردن کسری بودجه حیاتیترین مسئله در
این کشور است .اگر دولت بتواند هزینهها را بهدرستی
مدیریت کند اقتصاد کشــور رشد خواهد کرد .در واقع
رشد اقتصادی این کشور از متوسط اتحادیه اروپا بهتر
خواهد بود .البته اقتصاد مجارستان در سالهای 2014
و  2015وضعیت بسیار بهتری داشت.

آلمان :اقتصاد جواب میدهد

در نظر داشته باشید :جشنواره .مجارستان

نرخ بیکاری ،درصد

12
10

در ژوئن  2017میزبان یوروهند خواهد بود؛

رویدادی تحقیقاتی که به بیماریها و جراحی

دست میپردازد.
ایرلند

فرانسه
 1.1درصد

تورم

 0.9درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.7

8

 38.032دالر (برابری قدرت
خرید 43.270 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 18.063دالر (برابری قدرت
خرید 27.690 :دالر)

مجارستان

 1.3درصد

جمعیت

یونان
رشد تولید ناخالص داخلی

 1.5درصد
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رشد تولید ناخالص داخلی

 3.0درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 62.717دالر (برابری قدرت
خرید 70.130 :دالر)

تورم

 0.9درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -0.8
جمعیت

4.7میلیون

ائتالفی که دولت تشــکیل داده پایههای سســت

آنگال مرکل به عنوان صدراعظم و برای چهارمینبار در انتخابات بازمیگردد .هرچند او شهرت و
محبوبیت خود را نسبت به گذشته از دست داده و سیاست آغوش باز به روی مهاجرت برای او
گران تمام شده اما باز هم در ماه اکتبر حضور خواهد داشت.

و لرزانی دارد و نشــان میدهــد که مردم از ریاضت
اقتصادی خسته شــدهاند .انتظار میرود انتخاباتی
زودتر از موعد در اوایل ســال  2017در این کشــور
برگزار شود .برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
روابط این دو کشور را پیچیده کرده و به باری بر دوش
اقتصاد تبدیل شدهاست .سیاستهای مالیاتی در این
کشور باعث رشد اقتصاد و کسبوکار شده و عملکرد
خوبی را نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد.
ایرلند :اقداماتی برای تراز بودجه

رشد تولید ناخالص داخلی ،درصد (چپ)
تراز بودجه ،درصد از تولید ناخالص داخلی (راست)
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نخستوزیر لتونی سیاستهای محافظهکارانه را در
مورد مســائل مالی و اقتصادی این کشور در پیش
خواهد گرفت .روابط این کشــور با روســیه پرتنش
باقی خواهد ماند چرا که هنوز بر سر کریمه عصبانی
است .این کشور تالش میکند تکیه خود را به اقتصاد
روســیه کمتر کند و در مقابل برای دست یافتن به
اهدافش روی پیوند مســتحکم با ناتو تمرکز خواهد
کرد .مصرف داخلی در این کشور نیز به لطف اصالح
نظام مســتمریبگیران وضعیت بهتری پیدا خواهد
کرد.
در نظر داشته باشید :میانه پابرجا .حزب میانه
اقلیتهای قومی روس همچنان در مجلس به

عنوان گروهی بزرگ باقی خواهد ماند اما اکثریت

گروههای قومی لتونی مانع قدرت گرفتن آنها

میشوند.
لیتوانی

رشد تولید ناخالص داخلی

 2.8درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 15.785دالر (برابری قدرت
خرید 31.030 :دالر)

تورم

 1.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -0.9
جمعیت

ایتالیا
رشد تولید ناخالص داخلی

 0.9درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 30.616دالر (برابری قدرت
خرید 38.450 :دالر)

تورم

 0.5درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.3
جمعیت

50.8میلیون

متیو رنزی بســتهای برای اصالحــات قانونگذاری در
اواخر سال  2016به رأی گذاشته و اکنون آیندهاش به
عنوان نخستوزیر ایتالیا به سرنوشت این بسته بستگی
دارد .اگر جواب «بله» باشد که دوباره قدرت را به دست
میگیرد اما اگر نتیجه «خیر» باشد باید جایگزین شود.
این تنشها و عدم اطمینان سیاســی برای اقتصاد این
کشور حکم سمی مهلک داشتهاست.
لتونی
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.8درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 14.656دالر (برابری قدرت
خرید 19.750 :دالر)

تورم

 1.7درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.2
جمعیت

1.9میلیون

 2017در قامت اشخاص
چپ سیریزا
اگر دولت یونان با حزب مایل به ِ
سه کرســی اکثریت خود را در مجلس از دست
بدهد-که به خاطر برنامه جدید ریاضت اقتصادی
باید این کار را بکند و به عالوه جزو شروط اتحادیه
اروپا برای کمک مالی است -آن وقت راستهای
میانه از حزب دموکراسی نو به رهبری کریاکاس
میتســوتاکیس باید تا زمــان انتخابات عهدهدار
تعهدات یونان بشوند .این شرایط برای تنبیه است.
سرنوشــت و آینده حضور یونان در حوزه یورو در
دستان پسر میتسوتاکیس نخستوزیر سابق این
کشــور قرار خواهد گرفت .این آینده البته آینده
خو ِد حوزه یورو نیز به شمار میآید.

2.8میلیون

در انتخابات اکتبر  2016در لیتوانی بزرگترین حزب
مشخص شد .اکنون در کنار تمام مذاکرات ،بحث اقتصاد
آزاد در میان است .مانند دیگر کشورهای عضو اتحادیه
اروپا که مرز مشــترکی با روســیه دارند این کشور نیز
باید اولویتبخشــی به عرضه گاز خود را در دستور کار
قرار بدهد .ســرمایهگذاریها در این کشور باعث رشد
اقتصادی آن شده است.
هلند
رشد تولید ناخالص داخلی

 1.0درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 45.005دالر (برابری قدرت
خرید 51.350 :دالر)

تورم

 1.3درصد

در نظر داشته باشید :اتفاق میافتد .رویداد

 Fآمستردام در ماه فوریه به آینده ابداعات
 ITC

و ابتکارات خواهد پرداخت (البته اگر برنامه
بهدرستی پیش برود).
نروژ
رشد تولید ناخالص داخلی

 1.5درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 75.513دالر (برابری قدرت
خرید 65.370 :دالر)

تورم

 2.2درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) 3.7
جمعیت

5.2میلیون

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.0
جمعیت

17.1میلیون

انتخاباتــی که در مــاه مارس  2017در این کشــور
برگزار میشود تغییرات اساسی برای دولت به ارمغان
میآورد .حزب پوپولیست بیشترین حمایت را خواهد
داشت .دولت بعد از انتخابات دچار شکافهای عمیقی
خواهد شد .اقتصاد به سمت بهبود حرکت خواهد کرد
و علیرغم تنشها و ابهامات سیاســی باز هم موفق
خواهد بود.

اواخــر  2017انتخاباتی در این کشــور برگزار خواهد
شد که دولت راست میانه متشــکل از محافظهکاران
و مخالفان مهاجرت از میــان آنها ظهور خواهند کرد.
بحث مهاجرت در این کشــور موافقها و مخالفهای
تو
بســیاری دارد .دوســوم از کل صادرات نروژ را نف 
گاز تشکیل میدهد که اکنون با کاهش قیمت روبهرو
شده و اقتصاد این کشور را با مشکل روبهرو کردهاست.
پایین بینالمللی به این کشور کمک
البته نرخ سودهای
ِ
کردهاست .رشد اقتصادی آهسته اما پیوسته خواهد بود.
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نروژ :ن ِ
َشت نفت

در نظر داشته باشید :منتظر بمانید .هرچند

درآمدهای دولتی از نفت ،میلیارد KOK

500

فشارهایی از سمت چپ برای کاهش ریاضت

ذخیره که یکی از دو منبع اصلی تأمین هزینه در

450

بازنشستگی را در ماه ژانویه باال خواهد برد و به

مسئله شرایط را قدری پیچیده خواهد کرد.

400
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رومانی

رشد تولید ناخالص داخلی

 2.7درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 16.502دالر (برابری قدرت
خرید 31.660 :دالر)
 1.1درصد

300

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 10.335دالر (برابری قدرت
خرید 24.780 :دالر)

تورم

250

تورم

 2.2درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.9

200

لهستان

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 12.139دالر (برابری قدرت
خرید 28.610 :دالر)

تورم

 1.6درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.3
38.3میلیون

دولت در لهستان با ترکیبی از دادگاه ،نیروهای امنیتی
و رســانه مدیریت میشــود .این اتفاق بعد از سقوط
کمونیستها رخ دادهاست .دولت کشمکشهایی را با
شرکای خود در اتحادیه اروپا خواهد داشت .ادامه بحران
اقتصادی میتواند پایان دولت را رقم بزند اما این اتفاق
در سال  2017رخ نخواهد داد.
پرتغال

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.2
جمعیت

19.2میلیون

اعتراضات مردمی باعث شــد دولتــی جدید روی
کار بیایــد و اکنــون این دولت باید عوض شــود.
رأیدهنــدگان نارضایتیهایی دارند کــه احتماالً
تشــدید خواهد شــد .بخشــی از این ماجــرا به
بوروکراســی دولتی مربوط میشود .این کشور بعد
از بحران بزرگ اقتصادی هنوز نتوانسته اقتصاد خود
را بهبود ببخشد .دولت این کشور به همین خاطر با
کسری بودجه روبهرو شدهاست .مصرف باعث رشد
اقتصادی این کشور در میان کشورهای اتحادیه اروپا
یشود.
م 
روسیه

رشد تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

15.581دالر (برابری قدرت
خرید 30.580 :دالر)

تورم

 1.5درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.3
10.6میلیون

دولت این کشــور از حزب سوسیالیســت اســت و
حمایتهای الزم را از سوی مجلس دریافت میکند.
اما هنوز وعدههایی در مورد ریاضت اقتصادی وجود
دارد که محقق نشدهاســت .همه اینها باعث کاهش
رشد اقتصادی در این کشور شدهاست .با وجود همه
اینها حزب سوسیالیست از محبوبیت باالیی برخوردار
اســت و به متحدان خود در مجلس تکیه کردهاست.
به این ترتیب انتظار نمیرود انتخابات زودهنگام در
این کشــور صورت بگیرد .اقتصاد نیز رفتهرفته رشد
خواهد کرد.
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جمعیت

در نظر داشته باشید :خأل قدرت .اگر روبرت

فیکو نخستوزیر اسلواکی در شش ماه ریاست

این کشور بر اتحادیه اروپا در پایان ژانویه 2017

کنارهگیری کند نوعی خأل قدرت ایجاد میشود که
میتواند دولت را پایین بکشد.

رشد تولید ناخالص داخلی

 0.7درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

اسلوونی

تورم

 5.7درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

جمعیت

146.4میلیون

ضدغربــی والدیمیر پوتین با
دولــت اقتدارگرا و
ِ
اندکی ضعف وارد هجدهمین سال خود میشود.
نارضایتی عمومی تشــدید شده اما انتظار میرود
در ســال  2017بعد از دو ســال ،بهبود در رشد
اقتصادی روسیه حاصل شود به این ترتیب برخی
امیدوار میشــوند که روزهای خــوب بازگردند.
وضعیت به گونهای اســت کــه میتوان به بهبود
شــرایط امیدوار بود و به این ترتیب رژیم پوتین
دوام خواهد آورد .استانداردهای زندگی تا حدودی
کاهش خواهند یافــت .تحریمهای اتحادیه اروپا
علیه روسیه در واکنش به اقدامات مسکو در برابر
اوکراین در ژانویه  2017ادامه خواهد داشت؛ این
در حالی است که تحریم خردهفروشی نیز پیشتر
علیه روسیه اعمال شدهاست.

5.4میلیون

دولت که به رهبری چپهای میانه مشغول به کار است
تمرکز خود را روی بهبود وضعیت تحصیل و ســامت
قرار خواهد داد و همچنین مبارزاتی علیه فساد خواهد
داشت اما پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد .اقتصاد
از تکیــه به تقاضای خارجی بیــرون میآید و بر مدل
مصرف داخلی متکی میشود .البته برگزیت اوضاع را در
اسلواکی قدری پیچیده کرده و رشد اقتصادی این کشور
را زیر سؤال بردهاست.

 10.119دالر (برابری قدرت
خرید 25.320 :دالر)

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.2
 1.3درصد
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 66سال و  3ماه خواهد رساند.

اسلواکی

رشد تولید ناخالص داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی

جمعیت

اقتصادی وجود دارد اما باز هم دولت سن

روسیه است در سال  2017خالی خواهد شد .این

 3.4درصد

 2.9درصد

جمعیت

در نظر داشته باشید :صندوقهای خالی .صندوق

 2.0درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 20.820دالر (برابری قدرت
خرید 33.490 :دالر)

تورم

 1.2درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.4
جمعیت

2.1میلیون

اقتصاد این کشــور قدری رشد خواهد کرد و دولت در
سال  2017از استقالل و آزادی بیشتری در امور مالی
برخوردار خواهد بود .البته مشــکالتی در زمینه توافق
میان احزاب مختلف در این کشــور ایجاد خواهد شد.
برنامه خصوصیســازی تنها موردی اســت که انتظار
میرود بهخوبی پیش برود.
در نظر داشته باشید :اصرار برای مراسم .مردم
اسلوونی در سال  2017به رئیسجمهوری جدید

خود رأی خواهند داد اما رقابت بیشتر یک مراسم
خواهد بود که تأثیری نیز نخواهد داشت.

حدود یکسوم از کل مقامات ارشد کشور در کودتای ترکیه قربانی شدند.
اکنون ترکیه تالش میکند داخل و بیرون از مرزها استراتژیهای نظامی
جدیدی را پایهریزی کند.

در نظر داشته باشید :فکری به حال خانه کنید.

اسپانیا

در نظر داشته باشید :سقوط رتبهای .حدود

رشد تولید ناخالص داخلی

 2.0درصد

سوئدیها از ماه مارس تغییراتی را در سرمایههای بانکی

یکسوم از کل مقامات ارشد کشور در کودتای

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 27.311دالر (برابری قدرت
خرید 37.950 :دالر)

برسانند .نرخ بهره و هجوم مهاجران باعث بروز مشکالتی

داخل و بیرون از مرزها استراتژیهای نظامی

تورم

 1.7درصد

در این بخش شدهاست.

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.7
جمعیت

سوئیس

46.1میلیون

اواخر ســال  2016ماریانو راجوی از حزب راســت میانه به عنوان
نخســتوزیر و مهره اصلی دولتی انتخاب شد .به هر حال احتمال
بسیار کمی وجود دارد که دولتی منسجم در اسپانیا شکل بگیرد .اما
تاکنون اصالحاتی صورت گرفته که اقتصاد از آنها منتفع خواهد شد.
اسپانیا :کمی سر و صدا
درصد تغییر

تولید صنعتی

سرمایهگذاری خالص
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در نظر داشته باشید :ضربه نهایی .اسپانیا باید تا

سال  2018به هدف 3درصدی برای شکاف بودجه دولتی
دست پیدا کند در غیر این صورت اتحادیه اروپا مجازاتی

را در نظر خواهد گرفت.
سوئد
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.5درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 51.542دالر (برابری قدرت
خرید 49.100 :دالر)

تورم

 0.9درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -0.3
جمعیت

ایجاد خواهند کرد تا فشار بر بازار مسکن را به حداقل

10.1میلیون

دولت در سوئد در اقلیت قرار گرفتهاست اما انتظار انتخابات
زودهنــگام نمیرود .به نظر میرســد در صــورت برگزاری
انتخابات نیز احزاب اعتدالگرا رأی بیشتری به دست بیاورند.
هیجانــات عمومی در مــورد مهاجرت در این کشــور اوج
گرفتهاست .البته دولت هزینههای بیشتری برای ارائه خدمات
در زمینه مهاجرت کردهاســت .برگزیت باعث کاهش تقاضا
برای این کشور میشود اما مصرف داخلی همچنان به رشد
اقتصاد کمک خواهد کرد.

ترکیه قربانی شدند .اکنون ترکیه تالش میکند
جدیدی را پایهریزی کند.
اوکراین

رشد تولید ناخالص داخلی

 1.5درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 2.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 80.883دالر (برابری قدرت
خرید 65.650 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 1.989دالر (برابری قدرت
خرید 8.690 :دالر)

تورم

 0.5درصد

تورم

 9.8درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) 0.2
جمعیت

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.5
جمعیت

8.2میلیون

دولت در سوئیس از ائتالف چهار حزب در سال  2014و طی
یک همهپرسی شکل گرفتهاست .این دولت از ماه فوریه سال
 2017محدودیتهایی را برای مهاجران در نظر خواهد گرفت.
بحث آزادی جنبشها نیز بین این کشور و اتحادیه اروپا وجود
دارد .اما انتظار میرود این کشور با اتحادیه اروپا به توافق دست
پیدا کند .این کشور سیاست اجماعی را در پیش میگیرد و به
مشکل عمدهای برنمیخورد .تمرکز هر اصالحی در این کشور
روی تعادلبخشی به بودجه است.
ترکیه

42.4میلیون

حمله روســیه به کریمه ،دولــت اوکرایــن را دچار چالش
کردهاســت .این کشور سعی میکند چالشها را برطرف و به
کمک اصالحات اقتصادی به رشــد دست پیدا کند .اما سال
 2017بسیاری از این پیشرفتها را مشخص میکند .برخی
از مشکالت در این کشور آنقدر ریشهای است که حل آنها
نیاز به گذشت یک نسل دارد .اگر دولت در مخمصه اقتصادی
گرفتار شود احتمال دارد انتخاباتی زودهنگام برگزار شود.
در نظر داشته باشید :زمزمههای شادی .اوکراین

میزبان شصتودومین مسابقه موسیقی یوروویژن

خواهد بود.

رشد تولید ناخالص داخلی

 3.3درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 9.821دالر (برابری قدرت
خرید 21.800 :دالر)

بریتانیا

تورم

 7.2درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 0.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 37.317دالر (برابری قدرت
خرید 43.812 :دالر)

تورم

 2.8درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.0
77.9میلیون

جمعیت

کودتای شکســتخورده در سال  2016باعث جلب حمایت
عمومی از دولت رجب طیب اردوغان شــد .به عالوه فرصتی
فراهم آمد تا مخالفان رژیم از ســر راه برداشــته شوند .آقای
اردوغــان به لطف همین کودتا ،تالشهایش را برای متمرکز
کردن دولتش دوبرابر خواهد کرد و به این ترتیب سعی میکند
به قدرت بیشتری دست پیدا کند .اگر در اهداف خود موفق
نشود درخواست انتخابات زودهنگام برای مجلس خواهد داد.
ترکیه :اعتماد و سرمایه

سرمایهگذاریها به جریان داخلی
اوراق با ارز خارجی به صورت خالص؛ میلیارد دالر
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تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -4.5
جمعیت

65.3میلیون

ســالهای آینده را بریتانیا با ســاختن رابطهای تازه با اروپا
میگذراند و دنیا همچنان در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
بحث خواهد کرد .هرچند رأی به خروج داده شده اما بریتانیا
همچنــان تالش دارد به برخی امتیازهای موجود در اتحادیه
اروپا دسترسی داشته باشد و به همین خاطر رایزنیهایی دارد.
اقتصاد بریتانیا به محرکهایی نیاز دارد .سیاســتهای مالی
مهمترین فعالیت دولتی در بریتانیا خواهد بود.
در نظر داشته باشید :معامله .اجرای خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا نیازمند آمادهسازی همه مردم

پرسی دیگر
است .شاید این کار به کمک یک همه
ِ

صورت بگیرد .البته ممکن است کسانی که به

خروج رأی دادهاند احساس کنند به آنها خیانت
شدهاست.
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در نظر داشته باشید :مخلوطی در پکن .شی

آسیا :جاری باقی میماند

جینپینگ به عنوان رئیس حزب تالش میکند

تراز بودجه فعلی ،درصد از تولید ناخالص داخلی

3.5

قدرتی منحصر به فرد و شخصی در ساختار قدرت

3.0

در دفتر سیاسی ایجاد خواهد کرد.

2.5
2.0

رشد تولید ناخالص داخلی

1.5

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 44.391دالر (برابری قدرت
خرید 59.860 :دالر)

تورم

 2.2درصد

0.5
17

آسیا و استرالیا

16

چین

15

JJآسیا

14

12

13

استرالیا
رشد تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 51.459دالر (برابری قدرت
خرید 48.880 :دالر)

تورم

 2.2درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.8
جمعیت

24.6میلیون

استرالیا اواسط سال  2016انتخابات خود را برگزار کرد
و به دنبال آن لیبرال -ناسیونالیستها به قدرت رسیدند.
البته دولت در زمینه مجلس مشکالتی دارد و نمیتواند
در مورد هزینههای خود با مجلس به توافق دست پیدا
کند .اقتصاد در استرالیا تلنگرهایی به سیاست میزند.
هزینههای مصرفکننده مهمترین مســئله در اقتصاد
خواهد بود.
بنگالدش
رشد تولید ناخالص داخلی

 6.4درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 1.480دالر (برابری قدرت
خرید 3.810 :دالر)

تورم

 5.8درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 6.0درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 8.438دالر (برابری قدرت
خرید 17.050 :دالر)

تورم

 2.1درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -4.2
جمعیت

چین :طبقات تفریحی

180

7.4میلیون

نظام رأیگیری در این کشــور به گونــهای پیش میرود که
حامیان دموکراسی و استقالل را به شکلی نامناسب نمایش
میدهد .دولت در پکن برگ برندههای بســیاری در اختیار
دارد .کسی به اصالحات سیاسی اهمیت نمیدهد و اعتراضات
باعث بروز مشکالتی برای کسبوکارها میشود .اقتصاد نسبت
به وضعیت ضعیف خود در ســال  2016اوضاع بهتری پیدا
میکند .اما رشد تجارت جهانی همچنان مشکل خواهد داشت.
 7.5درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 1.772دالر (برابری قدرت
خرید 7.110 :دالر)

تورم

 5.1درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.6
جمعیت

1.34میلیارد

هند روزهای خوبی را با توسعه اقتصادی پایدار سپری میکند
اما اگر ســرمایهگذاریها بهویژه در بخش زیرساختی اوضاع
بهتری پیدا کند حتما حالوهوای اقتصاد این کشور نیز تغییر
خواهد کرد .بخشــی از مشکل هند این اســت که دولت با
نخستوزیری نارندرا مودی در مجلس کرسی کافی در اختیار
ندارد .به این ترتیب این دولت نمیتواند برنامههای اقتصادی
خود را بهدرستی اجرا کند .اصالحات هنوز به مالیات بستگی
دارد که در سال  2017مشخص خواهد شد .قانونها در مورد
ورشکستگی نیز دوباره نگاشته خواهند شد .اما تمرکز دولت در
نیمه دوم سال بعد روی انتخاباتِ مجدد خواهد بود.
اندونزی

400

دولت بنگالدش حاال در اختیار حزب عوامی لیگ است
اما اعتراضات سیاسی در سطح خیابانها انجام میشود.
اعتصابها و تظاهرات اقتصاد را تحتالشعاع خود قرار
دادهاست .با وجود همه این مسائل ،دولت سرمایهگذاری
در بخش خصوصی را تشویق میکند و به همین خاطر
اقتصاد در حال پیشــرفت اســت .این کشور به سمت
اهداف هزاره سازمان ملل در حرکت است.
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166.2میلیون

جمعیت

رشد تولید ناخالص داخلی

رشــد اقتصادی در حالی کاهش یافته که این کشور از مدل
سرمایهگذاری برای صادرات به سمت مدل هزینه برای مصرف
حرکت میکند .اما اصالحات سیاسی و اقتصادی به هر میزان
که صورت بگیرد باز هم این کشــور به تحوالت اساسی نیاز
خواهد داشــت .چین تالش میکند مهارتهای جدیدی به
نیروی کار خود آموزش بدهد و برای برطرف کردن حبابهای
اقتصادی اقداماتی داشتهاســت .مقامات این کشــور تالش
میکنند قدری تکثرگرایی به نظام سیاسی خود تزریق کنند.
اما در نهایت همه اینها برای حفظ و نگهداری حزب کمونیست
چین اســت .هرچه دولت بیشتر دســتوپا میزند توجهات
خارجی به اقتصاد چین بیشتر میشود.
هزینه ،تفریح و تحصیل مصرفکننده؛ میلیارد دالر

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) 0.5

هند

1.37میلیارد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -5.3
جمعیت

0.0

چین

 2.9درصد

هنگکنگ
 1.9درصد

1.0

2011

برای خودش تعریف کند .این مسئله تغییراتی را

300
200

رشد تولید ناخالص داخلی

 5.3درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 4.255دالر (برابری قدرت
خرید 12.530 :دالر)

تورم

 4.1درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.0
جمعیت
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260.6میلیون

شی جینپینگ به عنوان رئیس حزب تالش میکند قدرتی منحصر
به فرد و شخصی در ساختار قدرت برای خودش تعریف کند .این
مسئله تغییراتی را در دفتر سیاسی ایجاد خواهد کرد.

جوکو ویدیدو دولت خود را با قدری تنش و لرزش آغاز
کرد و اصالحات اقتصادی را در بازار پیشــرو در دستور
کار خود قرار داد .او به کسبوکارهای مختلف مجوز داد
و شرایطی را فراهم کرد که پروژههای بزرگ زیرساختی
آغاز به کار کنند .با وجود این هنوز هم ســرمایههای
عظیمی در چنگال بوروکراســی گرفتار هستند که به
این راحتی آزاد نمیشــوند .سرمایهگذاریها در بخش
زیرساختی میتواند به رشد اقتصادی این کشور کمک
کند .به عالوه حمایتی نیز برای تولیدکنندگان داخلی
خواهد بود کــه از کاهش قیمــت کاال ضربه مهلکی
خوردهاند.
ژاپن
رشد تولید ناخالص داخلی

 0.4درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 39.083دالر (برابری قدرت
خرید 39.280 :دالر)

تورم

 0.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -7.0
جمعیت

126.0میلیون

دولت در ژاپــن مجلس را در اختیــار دارد و فرصتهای
بســیاری در این زمینه دارد اما باز هم مشخص نیست که
بتواند شرایط را به نفع خودش حفظ کند .ائتالفی که دولت
تشکیل داده با نخستوزیر شینزو آبه موقعیت بهتری داشته
اما اصالحات اقتصادی آنطور که باید در دســتور کار قرار
نگرفتهاست .شایه بسته «آبهنامیکس» یا اقتصاد شینزو آبه
دوام بیاورد اما باز هم رشد اقتصادی دور از دسترس است.

مالزی
رشد تولید ناخالص داخلی

 4.5درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 10.136دالر (برابری قدرت
خرید 29.560 :دالر)

تورم

 2.3درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.1
31.2میلیون

جمعیت

در نظر داشته باشید :سقف بدهی .نرخ بهره کم

دولتی که در حال حاضر بر مسند قدرت است تا سال
 2018دوام مــیآورد اما احتماالً انتخاباتی را در میانه
ســال  2017برگزار خواهد کرد .رهبر این کشــور که
نجیب رزاک نخستوزیر آن است با فشارهایی روبهرو
است .دولت تالش میکند اقتصاد مالزی را نجات بدهد،
این در حالی است که قدرت خودش به خطر افتادهاست.
کاهش قیمت نفت باعث شده عملکرد دولت نیز زیاد به
چشم نیاید .هرچند اقتصاد مالزی رشد میکند اما باز هم
مانند یک دهه پیش نیست.
مالزی :پیش به سوی رشد اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی ،درصد

8
7
6
5
4

دولت سعی دارد مانع آن بشود.
پاکستان
رشد تولید ناخالص داخلی

 5.1درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 1.571دالر (برابری قدرت
خرید 5.600 :دالر)

تورم

 5.2درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -4.8
جمعیت

196.7میلیون

حزب لیگ مسلمان پاکســتان در مجلس از اکثریت
برخوردار اســت اما مخالفانی سرسخت دارد و در برابر
بسیاری از اتهامات آسیبپذیر است .هرچند دولت به
بهبود زیرساختها و ارتقای سطح روابط با چین تمایل
زیادی دارد اما در زمینه تأمین امنیت مناطق دورافتاده

2
1

رشد تولید ناخالص داخلی

 1.5درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 7.739دالر (برابری قدرت
خرید 25.030 :دالر)

تورم

 6.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.2
18.1میلیون

نورسلطان نظربایف معتقد رئیسجمهوری قزاقستان
تضمین کرده که با حمایت و شــکیبایی دوباره ثبات
به این کشــور بازگردد .اما شواهد نشان میدهد ثباتی
که این رهبر 76ســاله از آن سخن میگوید آنقدر هم
محققشدنی نیست .کاهش شدید قیمت نفت و ضعف
ارز باعث شده تقاضای داخلی نیز سقوط کند .برنامههای
مربوط به خصوصیسازی نیز احتماالً برای حفظ مشاغل
مورد توجه چندانی قرار نخواهد گرفت.
در نظر داشتهباشید :نسخه پزشکها .کارمندان

باید در ماه جوالی برای بیمه سالمت اجباری اقدام
کنند.

باعث شده حبابی در بازار مسکن شکل بگیرد که

3

قزاقستان

جمعیت

بودهاســت اما عملکرد ضعیفی که در این مدت داشته
احتماالً باعث میشود دوره چهارم رأی کافی به دست
نیاورد .تمرکز سیاســتها در این کشور بر تراز بودجه
خواهد بود و اولویت بر ایجاد فضای اقتصادی باز است.
قیمتها به کف خود رسیده اما باز هم نسبت به دوره
 2013و  2014وضعیت نامناسبی دارد.
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در نظر داشته باشید :بازی استقالل .کواالالمپور

به عنوان پایتخت مالزی در ماه آگوست همزمان
با جشن شصتمین سالگرد استقالل این کشور،

میزبان بازیهای آسیای جنوب شرقی خواهد بود.
نیوزیلند
رشد تولید ناخالص داخلی

 3.3درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 39.134دالر (برابری قدرت
خرید 38.800 :دالر)

تورم

 1.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) 1.2
جمعیت

4.8میلیون

جان کی نخستوزیر این کشور تاکنون سه دوره متوالی
انتخاب شــده و از محبوبیت بســیار باالیی برخوردار

 2017در قامت اشخاص
اگر یوریکو کویک به عنوان نخستین حکمران
زن در توکیو انتخاب شــود سال بسیار شلوغی
خواهد داشت .آمادهسازی برای المپیک ،2020
پاک کردن رســوایی دولتی در ســطح شــهر و
مقاومت در برابر سنتها از جمله کارهایی است
که او باید انجام بدهد .او مارگارت تاچر را به عنوان
الگوی خود معرفی میکند .به هر حال این شرایط
برایش بسیار دشوار خواهد بود .دیدگاههای او فراتر
از محدودیتهای شهری خواهد بود .او به خاطر
اســتقاللی که برای خودش تعریف کرده آماده
تنش و درگیری با نخستوزیر شینزو آبه است.
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بسیار ضعیف عمل کرده و این مسائل روی سیاستهای
خارجی این کشور اثرگذار است.
در نظر داشته باشید :واکنشهای بمبی .حملههای

تروریستی در مراکز شهری تشدید خواهد شد و

دلیل آن نیز عدم پیشرفت مذاکرات با طالبان است.

کر ه جنوبی
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 27.830دالر (برابری قدرت
خرید 37.800 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 22.235دالر (برابری قدرت
خرید 49.630 :دالر)

تورم

 1.5درصد

تورم

 1.6درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -0.8
جمعیت

فیلیپین
رشد تولید ناخالص داخلی

 6.3درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 3.164دالر (برابری قدرت
خرید 8.350 :دالر)

تورم

 2.9درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.3
جمعیت

103.8میلیون

اقتصاد فیلیپین وارد یک دوره پایدار شده و در نتیجه
با رشــد قابل مالحظهای روبهرو خواهد شد .رودریگو
دوترت کــه در میانه ســال  2016انتخاب شــد نیز
سیاســتهای پیشین را دنبال خواهد کرد چرا که این
سیاســتها ثمربخش بودهاست .بهبود زیرساختها و
جذب ســرمایههای بخش خصوصی از جمله مواردی
اســت که با دنبال کردن سیاستهای پیشین محقق
خواهد شــد .رئیسجمهوری به اهداف خود در بخش
جادهای دست پیدا میکند اما برخی موسسههای دولتی
ممکن است به عنوان سدی بر سر راه اقتصاد عمل کنند.
سنگاپور
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.7درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 52.322دالر (برابری قدرت
خرید 88.810 :دالر)

تورم

 0.8درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) 0.8
جمعیت

تایوان
رشد تولید ناخالص داخلی

 1.7درصد

5.8میلیون

حزبی که در حال حاضر در سنگاپور از حمایت بسیاری
برخوردار است روی مسائلی مانند مسکن ،بهداشت و
ســامت و حملونقل تمرکز کرده و به همین خاطر
به محبوبیت بسیاری دست پیدا کردهاست .این حزب
دغدغههای مردم را جزو اولویتهای خود قرار دادهاست.
البته پشت پرده ماجرای دیگری است و این حزب برای
نخستوزیری بعدی تالش میکند .اقتصاد این کشور
قدری عقب مانده بود که امسال احتماالً در صورت بهبود
تجارت جهانی اوضاع بهتری پیدا خواهد کرد.

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -0.6
جمعیت

50.7میلیون

پــارک گئونهــی رئیسجمهوری این کشــور
لنگانلنگان به انتخابات دســامبر  2017نزدیک
میشــود و حزب او باید به فکر جایگزین باشــد.
ایــن دولت فقــط وعده آزادســازی و اصالحات
اقتصادی داد .کاهــش حجم تجارتهای جهانی
باعث شده اقتصاد به مصرف داخلی متکی شود و
اگر مصرف داخلی بهخوبی پیش برود جرقه رشد
زده میشود.
سریالنکا
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در نظر داشته باشید :بایتها و رباتها .کنگره
برگزار خواهد شد.

رشد تولید ناخالص داخلی

 5.1درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 3.995دالر (برابری قدرت
خرید 12.820 :دالر)

تایلند

تورم

 4.2درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 3.0درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 6.070دالر (برابری قدرت
خرید 18.050 :دالر)

تورم

 0.7درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -4.2
22.0میلیون

جمعیت

دولت از اتحادی متفاوت تشــکیل شــده؛ از دو
حزبــی که همواره رقیب یکدیگــر بودهاند یعنی
جزب ناســیونال متحد و حزب آزدای سریالنکا.
اما ایندو در کنار هم برای پیشــرفت برنامههای
اصالحی چندان موفق عمــل نمیکنند .آنها در
این زمینــه با چالشهایی روبهرو خواهند شــد.
اقتصــاد در صورتی پیشــرفت میکنــد که این
شرایط تا حدودی تغییر کند.
سریالنکا :هزینههای صلح
رشد تولید ناخالص داخلی ،درصد
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در نظر داشتهباشید :اقدامات نوزادانه .دولت باید

که بتواند جایگزینهای الزم را فراهم کند.

حــزب دموکراتیک پیشــرو بــا در اختیار داشــتن
ریاستجمهوری و مجلس روی کار آمد و موقعیت خود
را تثبیت کرد .در خانه نوعی منطقه ویژه اقتصادی ایجاد
شدهاست و میتواند به بهبود اوضاع صنایع کمک کند.
به عالوه اســتانداردهای زندگی نیز برای نسل جوانتر
باال خواهد رفت .رشد اقتصادی این کشور هیجانانگیز
نخواهد بود اما بهتر از سال  2016است.
جهانی فناوری اطالعات در ماه سپتامبر در تایپی

2

در مورد مهاجرت و تأمین نیروی کار اقداماتی داشته

باشد چرا که نرخ زاد و ولد بسیار کمتر از آن است

23.5میلیون
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تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.8
جمعیت

67.7میلیون

شــاهزاده قرار بود در دســامبر  2016بر مسند قدرت
بنشــیند و ارتش از او محافظت میکنــد .بیثباتی و
ناآرامی همچنــان حکمفرما خواهد بود تا ارتش دوباره
موفق شــود قدرت را به طول کامل به دولت ببخشد.
برنامهای درازمدت برای پیشرفت اقتصادی در نظر گرفته
شده که ارتش باید آن را دنبال کند .رشد اقتصادی در
این کشور آهسته اما پیوسته خواهد بود.
در نظر داشته باشید :کمتر اعلیحضرت .شاهزاده

رفتاری نفرتانگیز داشته و بسیاری در مورد توانایی

او برای اداره حکومت پدرش مردد هستند .در واقع
کمتر کسی او را شایسته جانشینی پدرش میداند.
ازبکستان
رشد تولید ناخالص داخلی

 4.4درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 2.161دالر (برابری قدرت
خرید 6.480 :دالر)

تورم

 12.5درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) 0.1
جمعیت

32.3میلیون

پارک گئونهی رئیسجمهوری کره جنوبی لنگانلنگان به انتخابات دسامبر  2017نزدیک میشود و حزب او باید به فکر جایگزین باشد.
این دولت فقط وعده آزادسازی و اصالحات اقتصادی داد .کاهش حجم تجارتهای جهانی باعث شده اقتصاد به مصرف داخلی متکی
شود و اگر مصرف داخلی بهخوبی پیش برود جرقه رشد زده میشود.

نظام سیاســی در ســپتامبر  2016آزمون ســختی را پشت
سر گذاشــت چرا که رئیسجمهوری این کشــور از دنیا رفت.
نخســتوزیر قرار شد به جای او در این مدت دولت را در اختیار
بگیرد .او در دسامبر  2016با فاصلهای کم پیروز خواهد شد .انتظار
میرود دولت جدید هیچ تغییر و تحول جدی در سیاستها ایجاد
نکند .چشمانداز رشد اقتصادی در سال  2016بسیار ضعیف است
چرا که این کشور با بحران منطقهای روبهرو بود .سقوط قیمت
جهانی طال نیز از دیگر دالیل ضعف اقتصاد این کشور است.

امریکای شمالی :سرمایهگذاری مجدد

ِ
خالص ثابت ،درصد تغییرات حقیقی
گذاری
سرمایه
ِ
مکزیک

ایاالت متحده امریکا

کانادا

10
8
6
4
2

ویتنام
رشد تولید ناخالص داخلی

 6.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 2.245دالر (برابری قدرت
خرید 6.780 :دالر)

تورم

 3.4درصد

0
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تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -4.3
جمعیت
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95.4میلیون

دولتی که تنها از یک حزب تشکیل شده با هیچ چالشی روبهرو
نیست اما تفاوت در منابع و ایدئولوژیها درون حزب به منشأ
ناآرامی و عدم ثبات تبدیل شدهاست .نارضایتی عمومی نیز در
حال افزایش اســت .بهویژه در مورد اقدامات چین در جنوب
دریای چین نارضایتیهای بسیاری وجود دارد .دولت از یک
سو تالش میکند رضایت مردم را جلب کند و از سوی دیگر
سعی دارد روابط خود را با چین حفظ کند .دولت ویتنام برای
اینکه اوضاع را بهبود ببخشد باید اتحادیه کارگران را تشکیل
بدهد و به آنها اجازه بدهد صدایی قدرتمند برای خود داشته
باشند .اقتصاد در این شرایط دوام میآورد.

 2017در قامت اشخاص
بیل مورنی وزیر اقتصاد و دارایی کانادا به عنوان
استاد اقتصاد در این کشور پشت سر نخستوزیر
این کشــور یعنی جاستین ترودو تالش میکند
دولــت را به لحاظ مالی به ســمتی هدایت کند
که ریاضتهای اقتصادی برطرف شود و در میانه
بحران اقتصادی این کشور به سمت بهبود حرکت
کند .دیگر دولتهای غربی نیز ســر و صداهای
مشابهی داشتهاند .مورنی میتواند در این شرایط
به معمار قراردادهای جدید تبدیل شود.

امریکای شمالی
کانادا
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.2درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 45.677دالر (برابری قدرت
خرید 46.580 :دالر)

تورم

 2.0درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.1
جمعیت

36.6میلیون

جاستین ترودو نخســتوزیر کانادا به همراه حزب لیبرال خود
از اکثریــت آرا در قانونگذاری اســتفاده میکنند تا اصالحات
اقتصادیای را که طراحی کردهاند اجرایی کنند و به این ترتیب
طبقه متوسط و بومیان منطقه را باال ببرند .آنها همچنین برای
بهبود زیرساختها بهویژه در زمینه حملونقل فعالیت خواهند
کرد .البته حباب شــوم مســکن همچنان وجود دارد که باید
برطرف شــود .همه این هزینهها خودش را در کاهش کسری
بودجه نشان میدهد .در مورد سیاستهای خارجی نیز بهبود
روابط با رئیسجمهوریِ جدید امریکا از اولویتهای این کشور
خواهد بود.
در نظر داشته باشید :رأی به اصالح .لیبرالها به
دنبال تغییر نظام رأی برای سال  2019هستند اما

ابتدا باید مراحل قانونی آن را طی کنند.
مکزیک
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.5درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 8.598دالر (برابری قدرت
خرید 18.270 :دالر)

تورم

 3.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.6
جمعیت

130.2میلیون

انریکو پنانیتو رئیسجمهوری این کشور به دنبال اجرایی کردن
اصالحات ســاختاری اســت و تمرکز خود را روی بخشهای
انرژی ،آموزش و تلهکام قرار دادهاســت .اما حمایت از دولت او
بسیار ضعیف است .کاهش درآمدهای نفتی باعث شده دولت او
به دردسر بیفتد .تهدیدهای امنیتی همچنان پابرجاست .میزان
خودکشی در این کشور در حال افزایش است و همه در جنگ و
جدال هستند .این مسئله باعث افسردگی عمومی شده؛ چیزی
که زمانی رئیسجمهوری وعده داده بود آن را از میان بردارد.
در نظر داشته باشید :پاسیون مورنا .آندره مانوئل

لوپز که تاکنون دو بار در جدال ریاستجمهوری شکست

خورده جنبشهایی را به راه خواهد انداخت.
امریکا
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.3درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 59.391دالر (برابری قدرت
خرید 59.390 :دالر)

تورم

 2.1درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.2
جمعیت

326.5میلیون

نابرابری درآمدها و گرفتاری طبقه متوســط که از انتخابات
ناشی شدهاســت فشــارهایی را وارد کردهاســت .کارکنان
2میلیون شغل جدید در سال  2017ایجاد خواهند کرد که
به 14میلیون شغلی اضافه میشود که از سال  2011تاکنون
ایجــاد کردهاند .به این ترتیب خیلی از افرادی که از دایره کار
کنار زده شــده بودند دوباره به دنیای کاری بازمیگردند .این
مسئله اوضاع را تا حدودی بهتر خواهد کرد اما برای شرکتها
که به سرمایهگذاری نیاز دارند وضعیت کمی متفاوت است.
کنگره جدیدی که تشکیل میشود میتواند در تعیین وضعیت
آنها تا حدودی موثر باشــد .به هر حال وضعیت تولید بهبود
پیدا خواهد کرد.
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امریکای التین :بازگشت به گذشته

رشد تولید ناخالص داخلی ،درصد
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رتبه میشل بچلت رئیسجمهوری این کشور در زمینه
محبوبیت بسیار پایین آمدهاســت .اما باز هم حزب او
در نوامبر  2017شــانس پیروزی دارد .کاهش قیمت
کاال باعث کاهش صادرات از ســوی شیلی و در نتیجه
سقوط اقتصاد این کشور شدهاست .اما باز هم میتوان
با سیاستهای رئیسجمهوری به بهبود اوضاع اقتصادی
در شیلی امید داشت.
کلمبیا
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.7درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 6.311دالر (برابری قدرت
خرید 14.750 :دالر)

تورم

 3.5درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.8
جمعیت

JJامریکای التین
آرژانتین

زیادی کردهاست .قیمتها نیز در سال  2017افزایش
خواهد یافت که باعث بهبود شــرایط اقتصادی خواهد
شد .دولت نیز ســعی دارد از منابع و ذخایر موجود در
کشور حداکثر استفاده را ببرد.

رشد تولید ناخالص داخلی

 2.8درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 13.299دالر (برابری قدرت
خرید 22.470 :دالر)

برزیل

تورم

 21.6درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -4.9
44.0میلیون

جمعیت

دولت در زمینه اقدامات اقتصادی اشتباهاتی داشته که
سختیها و دردسرهایی را برای مردم ایجاد کردهاست.
اما مارسیو مارســی رئیسجمهوری این کشور تالش
میکند حمایتهای قانونگذاران را جلب کند .دولت
تالش دارد ســرعت اصالحات را بــاال ببرد تا رضایت
رأیدهندگان را نیز جلب کند .نظام بهداشــت جهانی
جدید به این مســائل کمک خواهــد کرد .اقتصاد این
کشور پس از ســقوطی که در سال  2016تجربه کرد
دوباره در مسیر صعود قرار میگیرد.
بولیوی
رشد تولید ناخالص داخلی

 3.9درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 3.499دالر (برابری قدرت
خرید 7.550 :دالر)

تورم

 4.6درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -4.0
جمعیت

11.1میلیون

رئیس دولت از یکسو تالش میکند از موقعیتهای
موجود برای تثبیت قدرت خود استفاده کند اما از طرف
دیگــر گروههای اجتماعی نارضایتی خــود را از دولت
اعالم میکنند و در خیابانها دست به اعتراض میزنند.
صادرات گاز طبیعی به رشــد اقتصادی کمک بســیار
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رشد تولید ناخالص داخلی

 1.0درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 9.523دالر (برابری قدرت
خرید 15.620 :دالر)

تورم

 5.5درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -6.9
جمعیت

207.7میلیون

میشل تمر که جایگزین دیلما روسف شده ـ رئیسجمهوری
که در سال  2016استیضاح شد -تا پایان سال  2018بر برزیل
حکمرانی خواهد کرد .او از سیاســتی مطابق با بازار پیروی و
تالش خواهد کرد اشــتباهاتی را که در زمان روســف ایجاد
مشــکل کرده برطرف کند .تالش تمر برای حفظ و احیای
اقتصاد ادامه خواهد داشــت .رشــد اقتصادی در سال 2016
کاهش بیسابقهای داشت .اما اعتماد مصرفکننده در سال بعد
افزایش پیدا میکند و این مسئله باعث رشد اقتصادی میشود.
در نظر داشته باشید :تمر -اوسو .بازجوییها در

مورد شرکت نفت پتروبراز میتواند پای تمر را هم
به میان بکشد.
شیلی

49.1میلیون

نوعــی عدم قطعیت بر کلمبیا حاکم اســت .این ابهام
در ســال  2016تشدید شد .البته احتمال اینکه نوعی
خشــونت و درگیری در این کشور شکل بگیرد قدری
بعید اســت .اقتصاد در درازمدت وضعیت بهتری پیدا
خواهد کرد اما در سال  2017تالش اصلی برای تکان
دادن به درآمدها خواهد بود.
در نظر داشته باشید :امید پاپ .پاپ فرانسیس

قول داده که امسال در صورت دست یافتن به
توافق و شکلگیری صلح به کلمبیا سفر کند.
کوبا
رشد تولید ناخالص داخلی

 1.0درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 8.518دالر (برابری قدرت
خرید 13.220 :دالر)

تورم

 4.8درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -4.0
جمعیت

11.2میلیون

تا ســال  2018تکلیــف رئیسجمهــوری بعدی
مشخص نخواهد شــد و تحوالت انقالب همچنان
ادامه دارد .اصالحات برای آزادسازی رفتهرفته انجام
خواهد شــد .بخش خصوصی در سال  2017نقش
بسیار پررنگی در رشد اقتصاد کوبا بازی خواهد کرد.
هرچند میزان گردشــگران از ونزوئال کاهش پیدا
کرده اما امریکاییها در سال  2017جای خالی آن
را پر میکنند.

رشد تولید ناخالص داخلی

 2.1درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 14.038دالر (برابری قدرت
خرید 23.580 :دالر)

تورم

 3.3درصد

پایتخت کوبا میزبان جشن معروفترین کاالی

18.3میلیون

مراسم در ماه فوریه برگزار خواهد شد.

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.0
جمعیت

در نظر داشته باشید :روزهای خوش هاوانا.

صادراتی این کشور یعنی سیگار خواهد بود .این

میشل تمر که جایگزین دیلما روسف شده ـ رئیسجمهوری که در سال  2016استیضاح شد -تا
پایان سال  2018بر برزیل حکمرانی خواهد کرد .او از سیاستی مطابق با بازار پیروی و تالش
خواهد کرد اشتباهاتی را که در زمان روسف ایجاد مشکل کرده برطرف کند.

اکوادور

ونزوئال

پرو

رشد تولید ناخالص داخلی

 1.3درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 4.2درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 -7.3درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 6.413دالر (برابری قدرت
خرید 11.620 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 6.779دالر (برابری قدرت
خرید 12.370 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 24.643دالر (برابری قدرت
خرید 12.620 :دالر)

تورم

 1.4درصد

تورم

 3.1درصد

تورم

 484.3درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.9
جمعیت

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.5
جمعیت

15.9میلیون

دولت آلیانزا از تفرقه مخالفانش ســود میبرد و تا ماه
فوریه در قدرت خود دوام مــیآورد .رافائل کاری ،به
عنوان یکی از قدرتهای مهم در این کشــور از سال
 2007تاکنون ،همچنان دامنــه نفوذ خود را حفظ
خواهد کرد .احتمال میرود اعتراضاتی به دولت صورت
بگیرد .در این صورت باید انتظار کوچک شدن اقتصاد
را داشت.
اکوادور :کوه بدهی

بدهی عمومی ،درصد از تولید ناخالص داخلی
35
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پاراگوئه
رشد تولید ناخالص داخلی

 3.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 4.320دالر (برابری قدرت
خرید 9.810 :دالر)

تورم

 3.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.5
جمعیت

6.8میلیون

جمعیت

31.8میلیون

رئیسجمهــوری نیکالس مــادورو احتماالً تا ســال 2018
یکند
دوام نخواهد آورد .این کشــور در سال  2017سعی م 
پیشــرفتهایی حاصل کند .مصرف و ســرمایهگذاری هردو
در این کشــور در حال سقوط هستند .اقتصاد هرروز بیشتر
به بخش دولتی وابسته میشود و کاهش قیمت نفت آسیب
جدی به اقتصاد وارد کردهاســت .در حال حاضر هزینه تولید
نفت در این کشور از درآمد آن بیشتر است .حتی اگر رهبری
این کشور تغییر کند باز هم بهبود در اقتصاد این کشور حاصل
نخواهد شد .انتظار میرود اقتصاد از سال  2018به بعد روند
بهبود خود را آغاز کند.

دولت پرو در کنگره حکم اقلیت را دارد و به قوانینی تکیه
کرده که معلوم نیست بتواند جان سالم از آن به در ببرد.
اما در این کشور در زمینه اقتصاد لیبرال اجماع وجود دارد
و این مسئله میتواند به رشد اقتصادی موثر در این کشور
کمک کند .البته در مورد قیمت کاالها مشکالتی وجود
دارد اما برنامههای سرمایهگذاری در بخش زیرساختها
برای ســال  2017بهخوبی پیش خواهد رفت و به رشد
اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد.
اروگوئه
رشد تولید ناخالص داخلی

 1.1درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 15.736دالر (برابری قدرت
خرید 21.830 :دالر)

تورم

 8.6درصد

JJافریقا و خاورمیانه
الجزایر

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.2
3.4میلیون

جمعیت

تابارهباسکسرئیسجمهوریاینکشوربامخالفتهایسرسختانه
چپیها روبهرو میشود و نمیتواند از اکثریت قانونگذاری استفاده
کافی را ببرد .او در زمینه پیشرفت آموزشی و همچنین اصالحات
ساالنه نیز با مشکالتی روبهرو میشود .او در مورد بودجه به افزایش
مالیات روی خواهد آورد .بهبود در وضعیت اقتصادی آرژانتین و
برزیل به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی

 1.7درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 4.047دالر (برابری قدرت
خرید 15.080 :دالر)

تورم

 7.3درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -12.1
41.7میلیون

جمعیت

عبدالعزیــز بوتفلیقه که از ســال  1999تاکنون در دفترش
مشــغول بــه کار اســت تنها با یــک تهدید جــدی برای

خاورمیانه :کمربندها را برای بودجه ببندید
تراز بودجه دولتی ،درصد از تولید ناخالص داخلی
2012

2017

یمن

الجزایر

تونس

بحرین

ایران

عمان

عراق

امارات متحده عربی

قطر

عربستان سعودی

کویت

لیبی

هوراســیو کارتــس رئیسجمهــوری این کشــور با
مخالفتهای بســیاری روبهرو خواهد شد .پیشبینی
میشــود که او پیشــرفت خاصی در زمینه طرحهای
خود در بخش سرمایهگذاری زیرساختها نداشته باشد.
کارتس تــاش میکند برای دور بعدی کارهایی انجام
بدهد اما در این زمینه چندان موفق نیست .او مانند یک
فرد شکستخورده به انتخابات  2018نزدیک خواهد
شد .در حالیکه برزیل و آرژانتین سختترین روزهای
خود را سپری میکنند اقتصاد پاراگوئه نیز دچار مشکل
یشود.
م 

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -20.2
31.3میلیون
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ریاستجمهوری خود مواجه است :سالمتیاش! این مسئله
توجه همه را به مســابقه جایگزین او جلب کردهاست .خطر
ارتش افراطیها نیز این کشور را تهدید میکند .نیروهای رژیم
در انتخابات پارلمان در ماه می پیروز میشوند و میتوانند به
نقطهای برای اتکا تبدیل شوند.
آنگوال

عمومی و سقوط اقتصاد از جمله مشکالت مصر است .دوستان
سخاوتمند حاشیه خلیجفارس اکنون دیگر با کاهش قیمت
نفت کمکی به این کشور نمیکنند .دولت نیز در حال حاضر
تنهاتر از همیشه است .هیچ نظمی نیز در ساختار داخلی وجود
ندارد و همین مسئله باعث تشدید مشکالت میشود اما دولت
تقال میکند قدرت خود را حفظ کند.

رشد تولید ناخالص داخلی

 3.0درصد

اتیوپی

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 3.591دالر (برابری قدرت
خرید 7.430 :دالر)

رشد تولید ناخالص داخلی

 5.1درصد

تورم

 16.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 595دالر (برابری قدرت
خرید 1.750 :دالر)

تورم

 7.9درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.9
26.7میلیون

جمعیت

جوزه ادواردو دوسانتوس که از سال  1979تاکنون این کشور را
رهبری میکند در انتخابات ماه اکتبر حزب خود را پیش میبرد
اما قول داده که در سال  2018از سمت خود کنارهگیری کند.
اما حتی اگر چنین کاری کند باز هم از قدرت باالیی برخوردار
خواهد بود .کاهش قیمت نفت باعث نارضایتی طبقه متوسط
جامعه شدهاست .شاید فضای جدیدی برای کسبوکار فراهم
شود .اما سختیهای بسیاری برای رژیم در راه است.
کامرون

جمعیت

رشد تولید ناخالص داخلی

4.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر
تورم

 3.0درصد

جمعیت

پائول بیا رئیسجمهوری این کشور تمرکز خود را بر نفر بعدی
قرار داده که قرار اســت در ســال  2018به جای او قدرت را در
دست بگیرد .او در حال حاضر به 85سالگی رسیدهاست .قدرت
احتماالً همچنــان در اختیار او باقی خواهــد ماند .دولت برای
سرمایهگذاری در بخش زیرساختها وامهایی را دریافت و تالش
میکند به کمک کشاورزی کمبود درآمدهای نفتی را جبران کند.
به این ترتیب اقتصاد این کشور به رشد خود ادامه خواهد داد.
مصر
رشد تولید ناخالص داخلی

 4.8درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 2.658دالر (برابری قدرت
خرید 11.520 :دالر)

تورم

 15.1درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -9.9
جمعیت

 95.3میلیون
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منبع :اداره اطالعات انرژی امریکا

اردن

رشد تولید ناخالص داخلی

 5.4درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 2.4درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 5.144دالر (برابری قدرت
خرید 19.520 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 4.648دالر (برابری قدرت
خرید 10.320 :دالر)

تورم

 9.0درصد

تورم

 3.7درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.2
جمعیت

81.0میلیون

حسن روحانی که در حال حاضر رئیسجمهوری ایران است
به لطف پیشرفتهای اقتصادی و توافق هستهای که با غرب
داشته در دور دوم نیز پیروز انتخابات خواهد شد .تحریمهای
بینالمللی علیه این کشور برداشته شده اما قیمت نفت هنوز
پایین است و به همین خاطر دولت تمرکز خود را روی جذب
سرمایههای خارجی قرار دادهاست .انتظار میرود تولید در این
کشور وضعیت خوبی داشته باشد .اگر قیمت نفت بهبود پیدا
کند رشد اقتصادی این کشور چشمگیر خواهد بود.

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -7.1
جمعیت

8.7میلیون

ملک عبداهلل اجازه اصالحات سیاسی را در حدی بسیار
جزئی میدهد اما بایــد از حفظ قدرت خود اطمینان
پیدا کند .به همین خاطر او نیروهای امنیتی را تشدید
میکند .دولت از حمایتهای مالی دولتهای غربی بهره
میگیرد .در کنار آن کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز
به این کشور کمک خواهند کرد .دولت تالش میکند
حداقل بهبود را در فضای کســبوکار ایجاد کند .البته
بحث مهاجران نیز در این کشور مطرح است.
کنیا

عراق
رشد تولید ناخالص داخلی

 4.0درصد

رشد تولید ناخالص داخلی

 5.9درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 5.283دالر (برابری قدرت
خرید 15.400 :دالر)

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 1.546دالر (برابری قدرت
خرید 3.400 :دالر)

تورم

 2.9درصد

تورم

 5.5درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -1.1

دولت عبدالفتاح السیسی تالش میکند به جای تکثرگرایی
نوعی اقتدارگرایی را بر کشــور خود حاکم کند .اما نارضایتی

تولید نفت ،میلیون بشکه در روز

5

104.3میلیون

خشکسالیای که در ســال  2016رخ داد باعث شد بخش
کشــاورزی که اقتصاد این کشــور را در  12ســال گذشته
چرخانده ،فلج شــود .اما هنوز هــم انتظار میرود این بخش
پیشرفت کند .در عینحال دولت تالش دارد در بخش صنعتی
نیز پیشرفتهایی داشته باشد .همه اینها به مرور زمان حاصل
میشود .دولت اتیوپی تالش میکند قدرت خود را حفظ کند
و از مخالفان قومی و قبیلهایاش دوری کند.

 1.302دالر (برابری قدرت
خرید 3.390 :دالر)

24.5میلیون

عراق :بهار خوبی

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.5

ایران

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -5.3

دولت نخســتوزیر عراق که حیدرالعبادی اســت با
نیروهای کرد همــکاری میکند تا بتوانــد نیروهای
داعشی را عقب براند .اما در زمینه اختیار نفتی کردها
بحثهایی مطرح میشود .دولت شیعه عراق مشکالت
و چالشهای زیادی خواهد داشت اما تا انتخابات 2018
دوام خواهد آورد .اقتصاد داخلی بر اساس برنامهای که
صندوق بینالمللی پول تدارک دیده پیشرفت خواهد
کرد.

جمعیت

38.4میلیون

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -7.0
جمعیت

48.5میلیون

حسن روحانی که در حال حاضر رئیسجمهوری ایران است به لطف پیشرفتهای اقتصادی و توافق هستهای که با غرب داشته در دور دوم نیز پیروز انتخابات خواهد شد.
تحریمهای بینالمللی علیه این کشور برداشته شده اما قیمت نفت هنوز پایین است و به همین خاطر دولت تمرکز خود را روی جذب سرمایههای خارجی قرار دادهاست .انتظار
میرود تولید در این کشور وضعیت خوبی داشته باشد .اگر قیمت نفت بهبود پیدا کند رشد اقتصادی این کشور چشمگیر خواهد بود.

انتخابات ماه آگوست با قوانین جدیدی برگزار خواهد
شد .این مســئله باید باعث کاهش میزان خشونتها
بشود .رئیسجمهوری این کشور به دنبال قدرت گرفتن
در دور دوم اســت و با سایر احزاب رقابت میکند .همه
این اقدامات روی هم رفته اقتصاد را به سمت جلو سوق
یدهد.
م 

باقی خواهد ماند .سیاستهای اقتصادی به گونهای پیش
خواهد رفت که به توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی
برای صادرات صنعتی و همچنین کشاورزی کمک کند.
البته بخش کشــاورزی این کشور از خشکسالی سال
 2016آسیب دید.

مراکش :باران دوباره

رشد تولید ناخالص داخلی ،درصد

در عینحال قدرت خاندان آل ســعود را حفظ کند .اما
کاهش قیمت نفت اقتصاد و بودجه این کشور را تحت
فشار قرار دادهاست.
افریقای جنوبی
رشد تولید ناخالص داخلی

 1.4درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 5.430دالر (برابری قدرت
خرید 13.860 :دالر)

رشد تولید ناخالص داخلی

 1.9درصد

6

تورم

 5.6درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 7.891دالر (برابری قدرت
خرید 14.900 :دالر)

5

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.1

تورم

 2.2درصد

لبنان

7

4
3

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -9.1
جمعیت

لیبی
رشد تولید ناخالص داخلی

 -3.7درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر
تورم

 15.3درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -22.1
6.2میلیون

به نظر میرســد تنشهای دولتی که سازمان ملل به
رسمیت میشناسد با نیروهای دیگر تمامی ندارد .همه
به دنبال زیرساختهای نفتی در این کشور هستند چرا
که آن را یک منبع درآمد مهم میدانند .اگر در ســال
 2017باالخره توافقی حاصل شود میتوان به سرکوب
فعالیتهای داعش امیدوار بود.
مراکش
رشد تولید ناخالص داخلی

 3.3درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 3.060دالر (برابری قدرت
خرید 8.460 :دالر)

تورم

 2.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.8
جمعیت

1

12 13 14 15 16 17

35.2میلیون

در مراکش دولت اصالحات سیاســی را در دستور کار
خود قرار میدهد .البته پادشاه در این کشور قدرت اصلی

11

2008 09 10

0

نیجریه
رشد تولید ناخالص داخلی

 2.2درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 1.865دالر (برابری قدرت
خرید 6.000 :دالر)

تورم

 15.4درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -2.1
جمعیت

 3.208دالر (برابری قدرت
خرید 14.740 :دالر)

جمعیت

2

6.3میلیون

تغییرات قدرت که در منطقه رخ میدهد محکی برای
دولت لبنان بودهاست .مشکالت در سوریه نیز به معضلی
برای لبنان تبدیل شدهاست .انتخاباتی که از سال 2013
تاکنون قرار بوده برگزار شود باالخره برگزار اما منجر به
بیثباتی میشود .بانک مرکزی نیز محرک سیاستهای
اقتصادی خواهد بود .البته اقداماتی صورت میگیرد که
مانع میشود.

جمعیت

55.4میلیون

191.8میلیون

در نیجریــه جنگ نفتــی ادامه خواهد داشــت .البته
تنشهایی درازمدت نیز به صورت قومی و قبیلهای در
این کشــور برقرار بوده که همچنان ادامه خواهد یافت.
افراطیها و بوکوحرام که در این کشور فعالیت میکنند
به عدم ثبات آن دامن میزنند .اگر قیمت نفت افزایش
پیدا کند اقتصاد این کشــور مســیر بهبود را در پیش
خواهد گرفت .شرایط کسبوکار نیز در این کشور بهبود
خواهد یافت.
عربستان سعودی

آرای مردم در ســال  2016باعث شد بالهای پروانه
کنگره ناسیونال افریقا بشکند .اکنون دولت افریقای
جنوبی با چالشهای بســیاری روبهروســت و این
وضعیت تا انتخابــات  2019ادامه خواهد داشــت.
مقامات باید تالش کنند نظم عمومی را حفظ کنند
و سیاستهای پولی و مالی را به گونهای دنبال کنند
که مشکلی ایجاد نشــود .در واقع آنها باید از کشور
محافظتکنند.
سوریه
رشد تولید ناخالص داخلی

 -2.1درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 1.114دالر (برابری قدرت
خرید 4.170 :دالر)

تورم

 61.0درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -9.8
جمعیت

16.1میلیون

جنگ در سوریه میان نیروهای بشار اسد و سایر نیروها
همچنــان ادامــه دارد .وضعیت به گونهای اســت که
نمیتوان به پایان این جنگ امید داشــت .هرروز تعداد
مهاجرانی که دل به ســفری سهمناک میزنند افزوده
میشود و همین باعث پیچیدهتر شدن اوضاع میشود.

رشد تولید ناخالص داخلی

 1.7درصد

زیمبابوه

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 23.833دالر (برابری قدرت
خرید 56.440 :دالر)

رشد تولید ناخالص داخلی

 4.5درصد

تورم

 4.1درصد

تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر

 925دالر (برابری قدرت
خرید 1.790 :دالر)

تورم

 3.3درصد

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -7.9
جمعیت

31.9میلیون

عبدالعزیز پادشــاه این کشــور هر کاری که شاهزاده
محمدبــن ســلمان بگوید انجــام میدهــد .در واقع
تصمیمگیرنده اصلی اوست .شاهزاده به دنبال اصالحات
بســیار عمیقی است و سعی دارد از این طریق به رشد
اقتصادی درازمدت دست پیدا کند .او همچنین سعی
دارد تکیه خود را به صادرات نفتی به حداقل برساند و

تراز بودجه (درصد تولید ناخالص داخلی) -3.9
جمعیت

16.3میلیون

سیاســت در این کشــور گرفتار مردی 92ساله شده
است و همه منتظرند طبیعت آنها را نجات بدهد .هیچ
انتظاری برای ثبات در این کشور وجود ندارد .اقتصاد در
سال  2017از خشکسالی نجات پیدا خواهد کرد اما باز
هم عقب خواهد بود.
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دنیا به کدام سمت میرود؟

جهان در اعداد (صنایع)
ماشینآالت
دفاع و فضا
انرژی
سرگرمی
خدمات مالی

غذا و کشاورزی
سالمت
فناوری اطالعات ،سختافزار
فناوری اطالعات ،نرمافزار و خدمات
رسانه

10

1

رویه اصلی
کسبوکار در سال

2017
4
6
8
9

نرخ بودجه فدرال ،درصد تا پایان دوره
1.0

3

شرکتهای بازارهای نوظهور بالهای خود را میگشایند .مغازههای افریقای
جنوبی در نیجریه گشوده میشود و فروش آنجا  3درصد افزایش پیدا میکند.

5
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همهچیز به هم وصل میشود .بیش از یکسوم از شرکتها در
جهان پروژه «اینترنت اشیا» را برای سال  2017اجرایی خواهند
کرد.

7

هند به خودروسازان
روی میآورد در حالیکه
تقاضای چین کاهش پیدا
میکند .در هند  21خودرو
در ازای هر هزار نفر وجود
دارد.

سهام خودروهای شخصی
در ازای هر  1000نفر

17

16

2

افزایش درآمدها و گسترش جمعیت در کنار بهبود وضعیت
اقتصاد باعث میشود قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای
نوظهور مانند روسیه حدود  2درصد افزایش پیدا کند.

16

17

15

14

2013

0.0

خردهفروشیها در کشورهایی که به کاال وابسته هستند آسیب میبینند:
رشد 2درصدی برزیل در برابر سقوط 25درصدی ونزوئال ،درخشان است.

فروش موشک که اصلیترین بخش در تجارت لوازم نظامی است
رشد 5درصدی را تجربه خواهد کرد .بخش مهمی را کر ه جنوبی
تحویل میگیرد.

15

0.5

به محض اینکه امریکا نرخ بهره را 25
واحد اساسی باال ببرد ،تولیدکنندگان
نفت شیل به عرصه بازمیگردند.

افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت نفت و رسیدن آن به 54
دالر در ازای هر بشکه خواهد شد .البته باز هم عربستان
سعودی نمیتواند با این قیمت ادامه بدهد.

گیشههای چین روی دست گیشههای
امریکایی میزند و رکورد 10میلیارد و
300میلیون دالر را میشکند.
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فلزات و معدن
خردهفروشی
تلهکام
سفر و گردشگری

میلیارد دالر

13

12

2011

12
8
4
0

10

سهام خودروهای شخصی
در ازای هر  1000نفر

120

چین

80
40

هند
17

16

15

14

13

12

2011

درخواست برای گوشیهای همراه
در سطح جهان به 6میلیارد و
100میلیون رسیدهاست .اتصال
خطوط بسیار موثر بودهاست.

0

پیشرفت تکنولوژی و ایجاد خودروهای راحت و دم ِ
دست برقی که به محیطزیست نیز آسیب نمیرسانند از خودروهای کوچک و شخصی به خودروهای سنگین خواهد
رسید .تسال در اوایل  2017تراکتور و اتوبوس برقیاش را معرفی میکند .اوبر نیز استارتآپی در این زمینه راهاندازی کردهاست که تراکتورهای بدون راننده میسازد .احتما ً
ال
سرمایهگذاریها در این زمینه جواب میدهد .فروش این خودروها در سال  2017رشد 6درصدی خواهد داشت.

بخشهایی هستند که ظرفیت خود را محک میزنند.
فولکسواگن و جنرالموتورز هم شانس خود را امتحان
میکنند .ولوو و اوبر هم به دنبال ســاخت خودروهای
بدون راننده میروند و جرقه این کار را در سال 2017
میزنند .اوبر در سال  2017عمومیتر میشود .رقیب
آن در چین که دیدی چاکسینگ نام دارد هم وضعیت
مشــابهی خواهد داشــت .گوگل ماشــینهای بدون
سرنشین خود را امتحان میکند .رقیب چینی آن نیز
که بیدو است ساخت این خودروها را آغاز میکند.
هرچه ثبتنام برای خودرو در امریکا محو میشود
در بازارهــای نوظهور مشــتریها و مصرفکنندگان
جدید میآیند .البته مباحثی مانند مالیات باعث کند
شــدن رشد این بازار میشود .بازار خودرو در هند احیا
میشود و تویوتا و فیات سرمایهگذاریهای بیشتری در
این کشور میکنند .در این بین هیوندای کرهجنوبی در
میانه برنامه چهارساله خودش است و  22مدل جدید را
به اروپا به عنوان بازار اصلی خود عرضه میکند.

حالوهوای کسبوکار

در نظر داشتهباشید :تراکتورهای برقی .پیشرفت
تکنولوژی و ایجاد خودروهای راحت و دم ِ
دست برقی

دنیای صنایع در سال  2017را با ذرهبین اکونومیست ببینید

کوچک و شخصی به خودروهای سنگین خواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی جهان و تجارت

رشد تولید ناخالص داخلی جهان (حقیقی ،با برابری
قدرت خرید) ،درصد
رشد تجارت جهانی (ارزش به دالر) ،درصد
4.1

2.9

3.4

2.9

3.2

JJماشینآالت

تسال در اوایل  2017تراکتور و اتوبوس برقیاش را

معرفی میکند .اوبر نیز استارتآپی در این زمینه
راهاندازی کردهاست که تراکتورهای بدون راننده

میسازد .احتما ًال سرمایهگذاریها در این زمینه جواب
میدهد .فروش این خودروها در سال  2017رشد
6درصدی خواهد داشت.

3.9
3.4

که به محیطزیست نیز آسیب نمیرسانند از خودروهای

JJدفاع و هوافضا

3.3

2.6

1.7

17

16

15

14

2013

بانکهای مرکزی یک ســال دیگر هم به نرخ بهره
پاییــن ادامه خواهند داد .اما این کارها ارزشــی ندارد،
رشد اقتصادی جهان به  3.3درص ِد قدرت برابری خرید
ســقوط خواهد کرد .عدم قطعیت بر بازارهای جهانی
حکمرانی خواهد کرد .در این بین اتحادیه اروپا بیشتر
با این ابهام روبهرو خواهد شد .پوپولیستها به ظاهر از
تجارت آزاد حمایت میکنند و حجم تجارت جهانی تا
حدودی در سال  2017بهبود پیدا خواهد کرد؛ حدود 3
درصد .وضعیت بازارهای نوظهور قدری بهتر است و از 4
درص ِد سال  2016به  4.6درصد خواهد رسید.

واگن آلمان در مورد انتشار کربن
رســوایی فولکس ِ
تا ســال  2017ادامه پیدا خواهد کرد .خودروهایی که
ســوخت آنها بنزین اســت مورد واکاوی بیشتری قرار
میگیرند .خودروســازان ســرمایهگذاریهای خود را
برای خودروهای الکتریکی بیشتر میکنند .آنها تسال
را محک میزننــد و این کارخانه تالش میکند تولید
خود را در ســال  2017افزایش بدهد .بازار خودروهای
برقی که هنوز خیلی کوچک اســت رشد سریعتری را
تجربــه خواهد کرد .تقاضا برای خودروهای شــخصی
در ســال  2017حدود  3درصد افزایش پیدا میکند.
فروش خودروهای برقی و هیبریدی نیز  15مرتبه بیشتر
یشود.
م 
تالش برای خودروهای برقی باعث میشود صنایع
مختلف بــا یکدیگر همــکاری کنند .اپــل کارپلی و
خودروهای سرگرمی اتو آندروید گوگل جزو نخستین

ســوخت ارزان برای سازندگان موشکهای فضایی
یک موهبت است .آنها در سال  2017حدود  7درصد
بیشتر جت تولد میکنند .موسسه مودی هم پیشبینی
کرده که این افزایش اتفاق بیفتد.
خطوط هوایی جوان در آسیا به دنبال هواپیماهای بزرگ
هســتند و مشتری اصلی به شمار میآیند .آنها همچنین
جتهای باریــک را ترجیح میدهند .خبــر خوب برای
ایرباس :سفارشها برای  A320جدید آن حدود  50درصد
بیشــتر از بوئینگ  MAX 737است که قرار است در سال
 2017روانه بازار شود .ایرباس رقیب بوئینگ است اما دیرتر
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از بوئینگ در ســال  2017به بازار میآید .به صورت کلی
نیز استانداردهای اروپایی در این زمینه به رقیب امریکایی
که ســهم زیادی در بازار دارد نزدیک خواهد شــد .البته
ریاضت اقتصادی مشــکالتی را ایجاد میکند .اما به صوت
کلــی هزینههای جهانی در بخش نظامی در حال افزایش
است .بر اساس برآوردهای موسسه مودی ،چشمانداز امنیت
جهان باعث شده هزینههای دفاع در جهان  4درصد افزایش
پیدا کند .مسائلی مانند تروریسم ،ماجراجوییهای روسیه و
آشوب در خاورمیانه در کنار بلندپروازیهای هستهای کره
شمالی باعث میشود این پیشبینیها صورت بگیرد .آشوب
همیشه برای ســاح خوب بوده :تقاضا برای موشکهای
دفاعی ساالنه حدود  5درصد افزایش پیدا میکند.
در نظر داشتهباشید :پرینت و فضا .شرکتهای
دفاع و هوافضا بیش از یکدهم از کل درآمدهای
پرینت سهبعدی را به خود اختصاص دادهاند .البته
بالهای پرینتشده راه درازی در پیش دارند .در
سال  2017این مسئله بیش از پیش مورد توجه
قرار خواهد گرفت.

JJانرژی

نفت ارزان باعث شده حفاران نفتی کمتر در عرصه
نفت سرمایهگذاری کنند .با وجود این ،عرضه جهانی در
سال  2017افزایش پیدا خواهد کرد .البته این در حالی
است که اعضای اوپک برای اجرایی کردن توافق خود در
مــورد کاهش تولید نفت همچنان بحث و جدل دارند.
بحث اصلی آنها سهمیه هریک از کشورهاست و برخی از
کشورها بر این باور هستند که تقلبهایی در این زمینه
صورت گرفتهاســت .در این بین ایــران که بهتازگی از
چنگال تحریمهای بینالمللی رها شده تالش میکند تا
جای ممکن نفت بیشتری تولید و روانه بازارهای جهانی
کند .عربســتان ســعودی نیز روزانه باالی 10میلیون
بشکه نفت روانه بازار میکند .اوپکیها با تولید بیسابقه
نفت انقالب نفت شــیل را شکســت دادهاند .میتوان
انتظار داشت که تولید نفت شــیل در سال  2017به
ثبات برسد .تقاضا نیز به خاطر افزایش مصرف سوخت
خودروها و همچنین افزایش مصرف بازارهای نوظهور
برای نخستین بار از سال  2013تاکنون از عرضه پیشی
خواهد گرفت .قیمت نفت برنت در سال  2017به 54
دالر در ازای هر بشکه خواهد رسید.
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در نظر داشتهباشید:مشکالت پمکس .جوالی 2016

قیمت نفت

در حقیقت ماه سقوط شرکت نفت مکزیک برای

میانگین ،دالر در ازای هر بشکه ،برنت

پانزدهمین ماه متوالی بود .تولید نفت این شرکت
کاهش یافته و مشکالتی برای این کشور ایجاد
کردهاست .این شرکت احتما ًال در نهایت باید از

شرکای خارجی استفاده کند.

JJسرگرمی
57

45

52

99

109

17

16

15

14

2013

قیمت الانجی یا گاز طبیعــی مایع به صورت تاریخی
در درازمدت به نفت وابســته اســت .اما در سال  2017برای
نخستین بار این رابطه کمرنگ خواهد شد.
زلزلهای که در سال  2011در ژاپن به وقوع پیوست باعث
شــده احیای رآکتورها همچنان در هالهای از ابهام باشد .به
این ترتیب احتماالً اشتهای این کشور برای الانجی کاهش
پیدا کند .البته به صورت کلی مصرف انرژی در جهان حدود
 2درصــد افزایش پیدا خواهد کرد .تقاضــای جهانی برای
زغالســنگ متوقف خواهد شد و افزایش قیمتی که در حال
حاضر رخ داده کوتاهمدت خواهد بود .مصرف زغالسنگ در
هند کاهش پیدا کرده و اما در چین قدری افزایش یافتهاست.
اما  2017سال سقوط زغالسنگ خواهد بود .به عالوه بحث
انرژیهای نو نیز باعث کاهش قیمت زغالسنگ خواهد شد.

ســینما به طور غالب قصه چین است .گیشههای چین
در ســال  2017بیش از 10میلیارد و 300میلیون دالر سود
خواهد داشت که از امریکا نیز پیشی میگیرد .طرفداران سینما
در چین بســیار محروم هستند به همین خاطر نرخ صعود و
پیشــرفت سینما در چین در حال افزایش است .در این بین
استودیوهای هالیوود کمترین تغییر را داشتهاند .قهرمانهای
بزرگ هالیــوود همچنان یک جزء اصلی خواهند بود .دیزنی
به دنبال 2میلیارد دالر سود است .نتفلیکس به عنوان رهبر
بازارهای جهانی در ســال  2017بیشترین سود را به دست
خواهد آورد .اما تعداد کسانی که مشترکش میشوند کاهش
خواهد یافت .البته آمازون نیز نقش پررنگتری ایفا خواهد کرد.
در نظر داشتهباشید :پیش به سوی پوکمونگو.
چطور نینتندو میتواند به موفقیتهای بیشتر

پوکمونگو امیدوار باشد؟ تولید این شرکت در

سال  2017ادامه خواهد داشت .کنسولهای قابل

 2017چه میشد اگر؟
بازیهای خوبی برای فصل جشن و شادی در راه
است و این هیجان را کسانی که فانتزی تکنولوژی
دارند ایجــاد میکنند .هرکســی در بخش خود
نولی
شاهکارهایی دارد .استارتآپهای سیلیکو 
بخشی از ماجرا هستند .آیا گوگل ،توئیتر را میبلعد؟
شاید هم یک کارخانه خودروسازی راهاندازی کند.
آمازون برای مصرفکنندگان الکترونیکی دنیایی
جدید خلق میکند؟ همــه اینها جزو احتماالت
است .تیم کوک رئیس اپل ادعا کرده که برنامههای
بزرگی در دست دارد .اپل نیز به جنبشی بزرگ نیاز
دارد .نتفلیکس با تمام مشکالتی که دارد رهبری
بازار را در دست خواهد داشت.

حمل نینتندو نیز در ماه مارس روانه بازار خواهد
شد .این دستگاه میتواند مورد عالقه افرادی

باشد که به بازی پوکمونگو اعتیاد دارند.

JJخدمات مالی

فرصتهــای بیشــتری بــرای ذخیــره ،وام و
سرمایهگذاری در ســال  2017در اختیار افراد قرار

مشکالت پمکس .جوالی  2016در حقیقت ماه سقوط شرکت نفت مکزیک برای پانزدهمین ماه
متوالی بود .تولید نفت این شرکت کاهش یافته و مشکالتی برای این کشور ایجاد کردهاست .این
شرکت احتما ً
ال در نهایت باید از شرکای خارجی استفاده کند.

خواهد گرفت .در حالیکه سرویسهای مالی پراکنده
میشوند مجموع وامها به 100تریلیون دالر میرسد.
یک بانک یا شرکت ســرمایهگذاری بدون شک در
جایی سقوط میکند اما امسال باالخره بعد از سالها
تزلزل ،ســرویسهای مالی به ثبات میرسند .به هر
حال یافتن راهی برای کسب سود هنوز کاری دشوار
است .بخشــی از این ماجرا به قوانین سختگیرانه
یشود.
مربوط م 
امریکاباعثمیشودبانکهاقوانینسختگیرانهتری
را در ســال  2017در نظر بگیرنــد .وامدهندگان و
وامگیرندگان باید در اقیانوسی از قبضها و دفترها و
کاغذها شنا کنند تا بتوانند به مقصد خود برسند .این
مسئله در اتحادیه اروپا بهشدت خودش را نشان خواهد
داد .در لندن نیز برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا باعث میشود ابهامات بسیاری وجود داشته باشد.
آنها باید خودشــان را با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت
بدهند.
نــرخ بهرههــای پاییــن یکــی از معضالت
شرکتهای مالی خواهد بود .وام دادن در بسیاری
از کشورهای ثروتمند به صورت هفتگی افزایش
خواهد یافت .در بازارهای نوظهور نیز درصد وام
دادن دورقمی خواهد شد .برای مثال در اندونزی
 17درصــد ،ویتنام  15درصــد و فیلیپین 11
درصد خواهد بود.
ســپردهگذاری در چین نیز بــه 30تریلیون دالر
نزدیک خواهد شد .این میزان تقریباً دو برابر سطوح
آن در امریکاســت .کاهش نرخ بهره باعث میشــود
میزان وامها افزایش پیدا کند .البته بانکهای بزرگ
سود کمی از این طریق به دست خواهند آورد.

کنند .پدیده النینو تولید محصوالت را در بســیاری از
مناطق تحت تأثیر خود قــرار داد .تولید کاکائو نیز از
این پدیده آســیب جدی دید .در این میان ذرت یک
استثنا بودهاست .تولید این محصول در امریکا به باالترین
میزان آن در جهان رسید .اما در نهایت وضعیت غذا تنها
کمی بهتر از سال گذشته خواهد بود .در برخی از نقاط
وضعیت حتی بدتر نیز خواهد بود.
افزایش تقاضا در کشــورهای در حال توسعه باعث
افزایش قیمت خواهد شــد .رشــد جمعیت ،افزایش
درآمدها و تغییر ذائقهها جادویی به راه میاندازند .پایان
رکود در روسیه و برزیل به این جریان کمک خواهد کرد.
البته تحریم روسیه در سال  2017ادامه خواهد داشت
و از اتحادیه اروپا هیچ محصول کشاورزی را وارد نخواهد
کرد .این کار روسیه در واکنش به تحریمهای ناشی از
بحران اوکراین است.
به این ترتیب سهم تولید شکر اتحادیه اروپا در سال
 2017حدود  10درصد رشــد خواهد داشت .اروپا که
اصلی شکر در جهان به شمار میآمد
زمانی تولیدکننده ِ
به صادرکننده خالص محصوالت شیرین تبدیل خواهد
شــد .یک شرکت فرانسوی به نام ترئوس که در زمینه
تولید شکر بسیار فعال است تولید خود را در سال 2017
به میزان  20درصد افزایش خواهد داد .کشورهای افریقا
و حــوزه کارائیب که صادرکننده شــکر بودند نیز باید
جای جدیدی برای شــکر خود پیدا کنند .در آرژانتین
نیز مارسی رئیسجمهوری این کشور مالیات صادرات
گنــدم ،ذرت و آفتابگــردان را از اواخر ســال 2015
برداشتهاست .تولید گندم در آرژانتین بیش از  25درصد
افزایش پیدا خواهد کرد.

امریکای شمالی

امریکا به چینیها چای میفروشد .بیش از  16برند

آسیا

بازار 63میلیارد یوآنی (9.4میلیارد دالری) چای

امریکای التین

اما تالش میکنند با آن کنار بیایند .بسیاری از

جدید از امریکا در آسیا راهاندازی شده و به دنبال

بانکی بشود .در سال  2017تغییرات محسوسی در

در چین است .بر اساس گزارشهای بلومبرگ این

JJغذا و کشاورزی

JJسالمت

هوای خراب در ســال  2015تا  2016باعث شــد
محصوالت کشاورزی کاهش قیمت شدیدی را تجربه

هزینهها برای ســامت بعد از ســقوط عجیبی
که داشت دوباره در ســال  2017افزایش 4درصدی

این زمینه صورت خواهد گرفت.

تریلیون دالر

در نظر داشتهباشید :چای چینی .استارباکس زمانی

در نظر داشتهباشید:هراسان از تکنولوژی و مشتاق

تکنولوژیها میتواند باعث کاهش هزینههای

قیمت نفت

میانگین ،دالر در ازای هر بشکه ،برنت
هزینه سالمت
2017
2016

اروپای غربی

حرف اول را میزد اما حاال قهوه زنجیرهای و نمادین

به تکنولوژی .بانکها از فناوری مالی هراس دارند

را در قالب دالر در ســطح جهان تجربه خواهد کرد.
البته بخش مهمی از این ماجرا به شــرایط اقتصادی
جهان بستگی دارد .بازار سالمت در خاورمیانه و افریقا
ســودآوری خود را تا حدودی از دســت میدهد .در
افریقای جنوبی نیز وضعیت اقتصادی باعث میشود
هزینههای ســامت یکنواخت باقی بماند .برخی از
کشورهای آســیایی مانند هند و فیلیپین به دنبال
نظام جهانی سالمت و بهداشت هستند 30 .درصد از
طرحهای جدید برای سالمت در آسیا صورت خواهد
گرفت.
احیای اقتصاد در اروپا به صورت نســبی باعث میشــود
خدمات ســامت که تحت فشــار بود تا حدودی آزاد شود.
اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانهای در زمینه ابزار پزشکی در
نظر خواهد گرفت .البته هنوز مشکالتی در زمینه سلولهای
بنیادین و بینظمی در این زمینه وجود دارد.
امریکا تالش میکند وضعیت سالمت را بهبود ببخشد اما
شکافهای بزرگی در بدنه نظام سالمت این کشور وجود دارد.
بیمهها نیز در این کشور برای ورود به بخش سالمت بهویژه در
مورد طرح اوباما هنوز به صورت قطعی اعال ِم موضع نکردهاند.
فروش دارو نیز در امریکا  5درصد رشــد خواهد داشــت که
بخشی از این به خاطر درمانهای نوین خواهد بود.

اروپای شرقی و مرکزی

میزان از فروش قهوه خیلی بیشتر است.

خاورمیانه و افریقا
4.0

3.0

2.0

1.0

0

در نظر داشتهباشید:پیوندهای خونی .بسیاری

از بخشها در مورد درمان سرطان پیشرفتهای

چشمگیری داشتهاند .پروتئینهای جدیدی

ساخته شده که برای ایمنسازی بدن به کار

میآید .از شیمیدرمانی گرفته تا واکسن همگی

روشهای جدید درمان سرطان هستند .بیشترین

پیشرفت باید در زمینه سرطان پوست و ریه

باشد .شرکتهای داروسازی در این زمینه فعالیت
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میکنند.

JJفناوری اطالعات ،سختافزار

ماشینها با ماشینها حرف میزنند؛ یعنی  37درصد
دیگر از دستگاهها در سال  2017به اینترنت اشیا وصل
میشوند .در این زمینه نیز کارخانههای چینی به چشم
یک بازار بزرگ و پرسود دیده میشوند.

JJرسانه

در نظر داشته باشید :درست و غلطهای ربات.

هوش مصنوعی در حال گسترش است و در کنار
آن دوگانگیهای فنی ایجاد میشود .یکی از آنها
رباتهایی هستند که در زمینه پزشکی فعالیت

میکنند .اما آیا یک ربات میتواند تصمیمات

ِ
زشــت نرمافزار است .گارتنر به
سختافزار خواهر
عنوان یک موسســه مشــاوره در این زمینه ادعا کرده
میزان فروش این وسایل از کامپیوتر رومیزی گرفته تا
گوشی تلفن همراه در سال  2017افزایش پیدا خواهد
کرد .البته این شرط و شــروطی دارد .کسبوکارهای
مختلــف و دولتها بایــد  5درصد بیشــتر در زمینه
تجهیزات کامپیوتری در سال  2017هزینه کنند.
آنها که به صورت ســنتی کار میکنند با مشکالت
جدی روبهرو خواهند شد .برخی از شرکتها در تایوان و
چین راهاندازی شدهاند و از امتیاز آسیایی بودن برخوردار
هســتند .آنها در حقیقت در قلب تقاضا قرار دارند و با
چالش کمتری روبهرو میشوند.

 2017چه میشد اگر؟
بخش تحقیقات اکونومیست آسمانی آفتابی و
روشــن را برای بازارهای نوظهور در سال 2017
پیشبینی میکند .البته بدهیهــا  75درصد از
تولیــد ناخالص داخلی را تشــکیل میدهند .در
یک دهه پیش این میــزان  50درصد بود .اما آیا
بحران بدهی میتواند ناگهان افق این بازار را تیره
و تار کند؟ در واقع بله ،چنین امکانی وجود دارد.
البته بخشی از این ماجرا نیز به تصمیمات فدرال
رزرو امریــکا در مورد نرخ بهره در ســال 2017
بســتگی دارد .ونزوئال با شرایطی که دارد از همه
آسیبپذیرتر اســت .کاهش قیمت کاال ضربهای
مهلک برای اقتصادهای نوظهور خواهد بود.

192

آیندهنگر |  | tccim.irشماره پنجاهوپنج ،دی 1395

پزشکی خود را بهدرستی به بیمار منتقل کند؟

در سال  2017پژوهشهای بیشتری در این زمینه

صورت خواهد گرفت.

JJفناوری اطالعات ،نرمافزار و خدمات

فضای کســبوکار جهانی در زمینــه نرمافزار و
خدمات برای ســال  2017تقریباً عالی است .بهویژه
برنامههایی که به مدیریت خریدار مربوط میشــوند
بسیار مفید هستند .بازار فناوری اطالعات و ارتباطات
در چین با فاصله بسیاری در رتبه دوم نسبت به امریکا
قرار گرفته و یکی از نقاطی است که باید به آن توجه
داشت.
مهندسها و غولهای تکنولوژی تالش میکنند خود
را بهروز کنند؛ قراردادها میان شرکتهایی مانند جنرال
الکتریک و مایکروسافت از جمله مواردی است که این
تالش را نشان میدهد .مایکروسافت تالش دارد شکاف
خود را با آمازون کمتر کند.
ایجاد سکوها و اپلیکیشنهایی که بتواند خدماتی را
برای اینترنت اشیا ارائه بدهد جزو بهترین موارد فناوری
اطالعات است .پیشبینیها نشان میدهد که درآمد از
این طریق بیش از  23درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب این گوشهای پرسود در بازار سال 2017
خواهد بود.
در نظر داشته باشید :هوآوی پیش نمیرود.

برنامه شرکت چینی هوآوی که سومین تولیدکننده
گوشیهای تلفن همراه هوشمند است به شکلی

متفاوت انجام میشود .هزینههای این شرکت برای

هر سال نیز بسیار باال برآورد شدهاست.

باالخره ســالها از عمر تلویزیــون میگذرد و اکنون
پیشبینی میشــود که درآمدهای حاصــل از آگهی در
ســال  2017حدود  3درصد کاهش پیدا کند .تلویزیون
جایی اســت که بسیاری از افراد به آن مانند یک کارخانه
تولید پول نگاه میکنند؛ بسیاری از امریکاییها با همین
آگهیهای تلویزیونی پول زیادی به دســت میآورند .اما
همهچیز در حال تغییر اســت .رشد تلویزیون بیشتر در
کشورهایی مانند برزیل و هند خواهد بود .به عالوه مجموع
هزینههای آگهیهای اینترنتی نیــز  11درصد افزایش
خواهد یافت.
کمتر کسی به جذب هزینههای آنالین توسط گوگل
و فیسبوک شــک دارد؛ آنها به امریکا بســیار وابسته
هستند .آگهیهای ویدئویی در موبایلها بخش مهمی
از سود این بخش در سال  2017خواهد بود.
کسانی که در دنیای چاپی کار میکنند سعی دارند
ایــن روند را ادامه بدهند .آگهیهای روزنامهای رشــد
چشمگیری نخواهد داشت و در واقع سقوط 3درصدی را
نیز تجربه خواهد کرد .چشمانداز مجلهها نیز مبهم است.
JJفلزات و معدن

سقوط پنجســاله قیمتها برای بخش معدن ضرر
بزرگی بودهاست .خوشبختانه بسیاری از آنها با وضعیت
بهتری به سال  2017ورود پیدا میکنند .تولیدکنندگان
فوالد و آلومینیوم هزینه عملیات خود را پایین میآورند.
شرکت جهانی بیاچپی بیلیتون به دنبال سود 2میلیارد
و 200میلیون دالری از تولید برای دو ســال گذشته تا
ژوئن  2017خواهد بود .همه اینها باعث میشود قیمت
محصوالت معدنی در سال  2017افزایش پیدا کند.
البتــه با وجــود افزایش قیمتی که فلــزات تجربه

پیشبینی میشود آمازون در سال  2017در زمینه فروش پوشاک از همه پیشی بگیرد .این شرکت
در زمینه فروش آنالین با دیگر شرکتها رقابت میکند .به این ترتیب فروش پوشاک برای این
کمپانی برگ برنده اصلی خواهد بود.

حجم خردهفروشی در سرتاســر جهان در سال
 2017حدود  3درصد افزایش خواهد داشت .بخشی
از این ماجرا به خاطر کاهش عدم قطعیت در میان
مصرفکنندگان اســت .بازارهای نوظهور برخالف
وعدههایــی که میدهند چندان جــذاب نخواهند
بود .حجم خردهفروشــی در روسیه در سال 2017
چندان جالب توجــه نخواهد بود اما به صورت کلی
در ســالهای گذشته وضعیت وخیم آن بهبود پیدا
کردهاســت .حجم خردهفروشی در برزیل حتی به 2
درصــد هم نخواهد رســید .در ونزوئال هم به خاطر
مشکالتی که وجود دارد ،حجم خردهفروشی بیش
از  25درصد ســقوط خواهد کرد .چین هم تعریفی
ندارد به همین خاطر به صورت کلی همه چشم امید
به هند دارند.

میکنند باز هم نســبت به دوران اوج خود کمارزشتر
خواهند بود .اشتهای چین برای کاالها نیز به دوران اوج
خود بازنمیگردد .بخشی از شکاف تقاضا از سوی جنوب
شرق آسیا و هند پر میشود.
فوالد در چیــن به عنوان بزرگترین تولیدکننده و
مصرفکننده آن بیش از  1درصد کاهش خواهد یافت.
چین  25درصد بیش از نیاز خود فوالد تولید میکند .اما
به صورت کلی قیمت فوالد  4.5درصد افزایش خواهد
یافت.
روی تنها فلز اصلی اســت که از قیمتهای ســال
 2011عبور خواهد کرد و به صورت متوســط در سال
 2017حدود  25درصد رشد خواهد داشت .سازندگان
خودرو بیش از همه باید از این بابت خوشــحال باشند.
اما در مورد مس و آلومینیوم چشمانداز آنقدر هم زیبا
و رمانتیک نیست .کاهش هزینه و تقاضا آنقدر نیست
که راضیکننده باشد .طال همچنان خواهد درخشید.
کاهش نرخ بهره در بسیاری از کشورها باعث میشود
طال همچنان پول زیادی را به خود جذب کند.

پوشاک از همه پیشی بگیرد .این شرکت در زمینه

JJخردهفروشی

این ترتیب فروش پوشاک برای این کمپانی برگ

در نظر داشته باشید :آمازون میتازد .پیشبینی
میشود آمازون در سال  2017در زمینه فروش

فروش آنالین با دیگر شرکتها رقابت میکند .به

برنده اصلی خواهد بود.

JJتلهکام

سنتی خردهفروشی
فروشگاههای بزرگ و غولهای
ِ
ضربههای بزرگی از فروشــگاههای آنالین میخورند.
در این بین بازیگران بازارهای نوظهور مانند علیبابای
چینی هم ضربه نهایی را به آنها وارد میکنند .والمارت
برای اینکه با آمازون همگام باشد روی بخش عطاری،
ابزارآالت و اپلیکیشنهای موبایلی خود 2میلیارد دالر
ســرمایهگذاری میکند .به این ترتیب اینها هم تالش
میکنند به تجارت آنالین روی بیاورند.
فروش خردهها

حجم رشد ،درصد تغییر

6.9

هند

5.9

چین

2.7

نیجریه

2.6

امریکا

1.6

برزیل

0

روسیه

بریتانیا

-3.1

ونزوئال

-24.8

دنیای تلهکام با تغییرات بزرگی روبهرو خواهد شد.
تا ســال  2017بیش از یکچهار ِم خطوط ارتباطی
دچار مشــکالتی مانند پوسیدگی میشوند این در
حالی است که استفاده از گوشیهای همراه به اوج
میرسد .تعداد کسانی که از اینترنت استفاده میکنند
نیز در سال  2017از مرز 3میلیارد نفر عبور خواهد
کرد .به این ترتیب آینده در دستان کشورهایی است
که روی خطوط تلفن همراه کار کنند .اپراتورها نیز به
دنبال این بازار خواهند بود.
گوشیهای هوشمند  3Gدر کانون توجه خواهند
بود و بیشترین رشــد را تجربه خواهند کرد .البته
کشورهایی مانند مکزیک و افریقای جنوبی به طیف
 4Gتوجه خواهند داشــت .هند مناقصههایی برای
فروش در ســال  2017خواهد داشت و به خدمات
 4Gدسترســی پیدا خواهد کــرد .چین بهتنهایی
امیدوار است بیش از نیممیلیارد مشترک  4Gداشته
باشد.

جهانی تلهکام
اشتراک
ِ
در ازای هر  100نفر
اشتراک موبایل
کاربر اینترنت
خطوط اصلی تلفن

120
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اپل و سامســونگ به عنوان بازیگران اصلی در بازار
گوشــیهای همراه ،کمی عقبگرد خواهند داشت.
آیفون  8میتواند یک مورد خاص باشــد و راهی برای
تغییرات اساسی باز کند .در این بین چینیها در حال
توسعه بازار خود هستند .صحبتهایی نیز در مورد 5G
میشود اما استانداردهای رسمی بسیار دور است.

JJسفر و گردشگری

هزینههای توریســم و گردشگری در ســال  2017حدود
 4درصد افزایش خواهــد یافت .به این ترتیب این هزینهها از
مرز 5تریلیون دالر عبور خواهد کرد .کاهش قیمت ســوخت
به خطوط هوایی کمک میکند همهجا حضور داشتهباشــند.
رقابتهــا در این عرصــه اوج میگیرد و این رقابت در آســیا
تنگاتنگتر است .خطوط هوایی چینی حداقل باید  100خلبان
در هفته بیشتر داشته باشند .سفرهای طوالنی که سود بیشتری
دارند مورد توجه قرار خواهند گرفت .البته کشورهای اروپایی در
مورد خطر تروریسم در سال  2017بسیار نگران هستند.
در نظر داشتهباشید :هواپیمای شما یا من؟ گردشگری
فرصتهای بسیاری را در اختیار افراد میگذارد .آسیا
رتبههای خوبی در این زمینه کسب کردهاست .در

این بین کشتیها و هواپیماهای خصوصی بیشتر مورد
استقبال واقع میشوند .میلیونرها به این جتهای

شخصی روی میآورند.
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کیوسـک
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 :دالر اعظم

هفتهنامه اکونومیست در شماره  3دسامبر خود تصویر جرج واشنگتن رئیسجمهوری امریکا را که روی اسکناسهای یکدالری زیاد دیده شده به شکلی نامتعارف روی
جلد قرار داد .در این تصویر واشنگتن به شکلی قدرتمند و قویهیکل نشان داده شده و در کنار آن تیتر «دالر اعظم» انتخاب شدهاست .دلیل این مسئله نیز قدرت
گرفتن بیش از اندازه دالر است که به تعبیر اکونومیست باعث میشود نهتنها اقتصاد امریکا ،بلکه اقتصاد جهان نیز با مشکالت جدی روبهرو شود .قدرت گرفتن دالر
امریکا باعث میشود تولیدکنندگان داخلی نتوانند محصوالت و کاالهای تولیدی خود را به قیمت ارزان به فروش برسانند و این مسئله باعث بروز مشکالت اقتصادی
میشود .هرچند بسیاری تصور میکردند این مشکل با روی کار آمدن دونالد ترامپ اتفاق خواهد افتاد اما اکنون به نظر میرسد قدری زودتر و پیش از آغاز سیاستهای
ترامپ رخ دادهاست.

تایم :پسافیدل

هفتهنامه تایم در شماره  12دسامبر مانند بسیاری از رسانههای دیگر جهان جلد خود را به فیدل کاسترو رهبر کوبا اختصاص داد .البته از آنجا که تا تاریخ  12دسامبر خبر
فیدل 90ساله در تمامی رسانهها منتشر شده بود ،این هفتهنامه به تحلیل اوضاع بعد از فیدل پرداخته و تیتر «پسافیدل» را انتخاب کردهاست .در گزارش مجله تایم
مرگ ِ
وضعیت کوبا بعد از رهبر انقالبی آن یعنی کاسترو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاست .از آنجا که در مورد فیدل کاسترو عموماً دو طیف متفاوت از طرفداران دوآتشه
و مخالفان اساسی وجود دارد ،مجله تایم سعی کرده با عنوان «اسطوره پیچیده» به این پدیده بپردازد و دالیل این تفاوتها را مورد بررسی قرار دادهاست .این مجله در
بخش دیگری به مسئله مرگ کاسترو و ارتباط آن با سیاستهای دونالد ترامپ در آینده نیز پرداختهاست.

بلومبرگ بیزنسویک :هشدار! لولههای منفجرشدنی

مجله بلومبرگ بیزنسویک در گزارشی ویژه به وضعیت آتشسوزی خطوط لوله پرداخته اما شکل پرداخت آن قدری متفاوت و البته جذاب است .این مجله در  28نوامبر
به این سوژه پرداخته و گزارشگر برای ترغیب خواننده اینطور نوشته« :ما به مسئله آتشسوزیها پرداختهایم .آتش خوب است .بهویژه در این فصل سال که هوا سرد
است ،آتش خیلی بهتر است .به عالوه از شر درختان هم راحت میشویم .خدا میداند که هر درخت چقدر از فضای ارزشمند زمین را اشغال میکند .پس بهتر است که
بسوزد!» از آنجا که طرح جلد کمی دردناک و نگرانکننده است ،گزارشگر تالش کرده با لحنی متفاوت این میل را در خواننده ایجاد کند .او در پایان نوشته« :فکر کردم
تیتر ترسناک است؛ سعی کردم خوشبین باشم تا آن را بخوانید!» این گزارش ویژه بلومبرگبیزنسویک را از دست ندهید.

نیوزویک :اقتصاد رباتی

از آن زمان که رباتها روی کار آمدند تاکنون ،همیشه بحث آنها در میان افراد مختلف بودهاست .بسیاری تصور میکنند رباتها بازار کار را برای بشر کساد میکنند و
شدن
جای آنها را اشغال میکنند .مجله نیوزویک نیز در شماره  9دسامبر خود به این مسئله پرداخته و از تیتر «اقتصاد رباتی» استفاده و سعی کرده نسبت به رباتی ِ
اقتصاد جهان هشدار بدهد .هرچند مجالتی دیگر مانند اکونومیست معتقدند رباتها کارهای فیزیکی را برای بشر انجام میدهند و فضایی را برای بشر باز میکنند تا
شدن اقتصاد جهان
فعالیتهایی با مهارت فکر را انجام بدهد اما نیوزویک باز هم نگاه بدبینانهای به این آدمآهنیها داشتهاست .آنها در این شماره خود نسبت به رباتی ِ
هشدار دادهاند و آن را بهشدت نقد کردهاند.

نيویورکتایمز :امریکا قیچی شد

نقشه کامل و زیبایی از کرهزمین است که تنها بخش امریکا در آن به صورت کامل قیچی شده و در حال برداشته شدن است .جلد زیبا و خالقانه نیویورکتایمز در
واکنش به انتخابات امریکا بود .در حالیکه تقریباً همه رسانههای جهان بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهوری طرح جلد خود را به ترامپ اختصاص
دادند ،نیویورکتایمز اقدامی متفاوت داشت و طرح جلد خود را به نقشه امریکا اختصاص داد اما آن را به شکلی متفاوت نشان داد .در این نقشه زیر بخش قیچیشده که
امریکاست ،نوشته شده« :تا چند دهه امریکا و بریتانیا نظم جهانی را شکل میدادند؛ حاال چطور؟» در واقع این نشریه معتقد است نتیجه انتخابات امریکا یا نتیجه برگزیت
در بریتانیا نشاندهنده بینظمی در این جوامع است؛ آنها خالف جهانیشدن حرکت میکنند.

افتی :قله کریسمس

ک زندگی اختصاص داد .کسی که این نشریه
هفتهنامه افتی اقدامی متفاوت در آستانه سال نو میالدی داشت؛ این هفتهنامه تمامی بخشهای خود را به آشپزی و سب 
را ورق میزد امکان نداشت تصور کند این یک نشریه اقتصادی است بلکه تصور میکرد یک نشریه آشپزی را نگاه میکند .این نشریه به صورت ویژه کریسمس را به اوج
رساند و تمامی صفحات خود را با غذاهای کریسمسی و طرز تهیه آنها پر کرد .هرچند این نشریه عموماً چنین اقداماتی نمیکند اما به نظر میرسد اینبار کریسمس
هوش از سر اهالی افتی بردهاست .به این ترتیب این نشریه در آستانه کریسمس ،چهرهای کام ًال خوشمزه و کریسمسی داشت.
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