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ما کمبودهای فراوانی داریم ،این را از نظر دور نمیداریم و انکار نمیکنیم،
ظرفیتهای بســیاری هم در اختیار ما اســت؛ ما
لکن انکار هم نکنیم که
ّ
ظرفیتهای بهرهبردارینشــده و استفادهنشــده ،استفاده
میتوانیم از این
ّ
کنیم به توفیق پروردگار .شما مسئوالن کشور  -بخصوص آن مجموعهای
که انشــاءاهلل بزودی تشکیل خواهد شــد در حولوحوش ریاست محترم
جمهوری ،و هیئت دولت و ق ّوهی مجریّه را تشکیل خواهند دادّ -
سکاندار
پرظرفیتی هستید؛ این را بدانید .نظام جمهوری اسالمی و کشور
چنین نظام
ّ
پرظرفیت و پرامکان و پراســتعداد است؛ این استعدادها
نظام
یک
عزیز ما
ّ
را باید دانهدانه شــناخت و از آنها بهرهبرداری کرد .شما با تکیهی بر هویّت
مهمی است -با کار جهادی ،با حمایت مردمی،
انقالبی -این نکتهی بسیار ّ
با انبوه سرمایههای ما ّدی و معنوی که امروز در اختیار شما است ،میتوانید
کشور را پیش ببرید و من سه جهتگیری عمده را توصیه میکنم:
جهتگیریِ ا ّول ،پرداختن به مشــکالت مردم  -امروز در درجهی ا ّول،
مشکالت اقتصادی و معیشتی -است؛ این کا ِر ا ّولی است که از این سه کا ِر
همزمان باید انجام بگیرد؛ این ا ّولینش اســت :پرداختن به مسائل داخلی،
پرداختن به مشــکالت مردم ،مسئلهی معیشــت و اقتصاد؛ که این را باید
انشاءاهلل به یک نقطهی قابل قبولی ،در طول این چهارسال برسانید.
جهتگیری د ّوم ،تعامل گستردهی با دنیا است؛ این توصیهی همیشگی
ما اســت که این درســت نقطهی مقابل آن چیزی است که دشمنان ما و
ســلطهگران عالم دنبالش هســتند .ما میتوانیم با دنیا ارتباطات وسیع و
گستردهای داشته باشیم ،هم به ملّتها و دولتهای دیگر کمک کنیم ،هم

از کمک آنها بهرهمند بشویم؛ حیات اجتماعی بشریّت اینجور پیش میرود:
همــکاری ،همدلی ،همراهی ،تعامل با دنیا؛ اقلیم ما ،جغرافیای ما ،امکانات
فراوان ما ،این را برای ما آسان میکند.
و جهتگیری ســ ّوم؛ در برابر هر ســلطهطلبی ،با صالبت و قدرت ظاهر
بشــوید؛ آن سلطهطلب هر که میخواهد باشــد؛ امروز از همه متجاوزتر و
وقیحتر ،رژیم ایاالت متّحدهی آمریکا است؛ در مقابل اینها با صالبت ظاهر
بشوید ،با قدرت ظاهر بشوید؛ با پشــتوانهی اقتدار ملّی و کمک این مردم
میتوانیــد از ترفندهای آنها جلوگیری کنید و آن را دفع کنید .چهار دهه،
الیت بینالمللی به ما نشان میدهد که هزینهی تسلیم در برابر
تجربهی ف ّع ّ
قدرتهای زورگو بمراتب بیشتر از هزینهی ایستادگی در مقابل آنها است؛
تسلیم شــدن در مقابل زورگوییهای قدرتهای زورگو ،ملّتها و کشورها
را بیچاره میکند؛ راههای پیشــرفت آنها را به معنای واقعی کلمه مسدود
میکند؛ آنها را از ارزشهای انسانی دور میکند؛ هزینههای سنگینی دارد .ما
به توفیق الهی و به حولوق ّوهی الهی ،با استکبار و با نظام سلطه از سر تسلیم
وارد نشدیم ،تسلیم نشدیم ،با آنها بر سر خواستههای آنها سازش نکردیم ،و
امروز از دیروز تواناتر و قدرتمندتریم؛ امکاناتمان امروز از دیروز خیلی بیشتر
است .ایستادهایم در مقابل آنها ،تسلیم آنها هم نشدهایم؛ این یک تجربهی
مهمی است .البتّه در این راه شهدائی داشتهایم ،فداکارانی داشتهایم؛
بسیار ّ
شخصیتهای ارزشمند و برجستهای را از دست دادهایم لکن نظام جمهوری
ّ
اسالمی پیشرفت کرده است ،حرکت کرده است ،شعارهای خود را برجستهتر
کرده است.
برگرفت ه ازفرمایشات مقام معظم رهبری در سایت khamenei.ir
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حمایت بخش خصوصی از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت
نشست مردادماه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران با توجه به معرفی کابینه دوازدهم
از سوی رئیسجمهور به بحث و بررسی در مورد برنامه دو تن از وزرای پیشنهادی اختصاص
یافت و دو روز زودتر از زمان همیشگیاش برگزار شد .در بیستونهمین نشست هیئت
نمایندگان اتاق تهران ،مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و محمد
شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت با حضور در جمع نمایندگان بخش
خصوصی ،برنامههای خود را تشریح کردند .آنها همچنین به سؤاالت اعضای هیئت نمایندگان
اتاق تهران و کارشناسان میهمان پاسخ دادند.علینقی مشایخی ،حسین عبده تبریزی و داود
دانشجعفری ،سه میهمانی بودند که هرکدام در سخنانی جداگانه به تشریح وضعیت اقتصاد
و ماموریتها و اولویتهای پیش روی این دو وزارتخانه پرداختند .مسعود خوانساری در
ابتدای این نشست گفت :خوشبختانه اعضای کابینه دوازدهم بعد از گمانهزنیهای بسیار
به مجلس معرفی شدند که جا دارد خشنودی خود را از انتخاب افراد پیشنهادی برای دو
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت اعالم کنیم.
حمایت تشکلها و شرکتهای استارتآپی از وزیر پیشنهادی ارتباطات
ساعاتی بعد از بیست و نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران ،پارلمان بخش خصوصی تهران میزبان محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر پیشنهادی
ارتباطات و فناوری اطالعات و تشکلها و شرکتهای استارتآپی بود.محمدجواد آذری جهرمی جوانترین وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم به اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی آمده بود تا از برنامههای آیندهاش در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بگوید و در جریان خواستههای
فعاالن بخش خصوصی و تشکلهای حوزههای مختلف فناوری اطالعات و استارتآپهای کشور قرار بگیرد .در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران با خوش آمدگویی به وزیر پیشنهادی گفت« :مهمترین ویژگی آقای مهندس جهرمی در کابینه پیشنهادی دولت جوان بودن
ایشان است .انتظار داریم که آقای مهندس جهرمی بحث ارتباطات را پیش از بیش گسترش دهند؛ در برنامههایشان هم یکی از نکات اصلی و
اساسی افزایش پهنای باند بود».
 1396/04/28همکاری مستقیم یک بانک اندونزی با بانکهای ایرانی
سفیر جمهوری اندونزی در مالقات و
گفتوگو با رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران از پنج برابر
شدن حجم مبادالت دو کشور تا پایان
از موانع صادرات غیرنفتی تا کمبود برق در شهرکهای صنعتی 1396/04/31
سال جاری میالدی خبر داد .به گفته او،
اعضای شورای گفتوگوی استان تهران در سی و پنجمین نشست خود ،عالوه بر
در حال حاضر میزان مبادالت تجاری دو
بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که میتواند به رشد آمار صادرات
کشور در حدود  340میلیون دالر است.
منتهی شود ،به بررسی مشکالت بخشهایی از اقتصاد پایتخت پرداختند؛ مانند
«اوکتاوینو علیمالدین» در این مالقات از همکاری یک بانک اندونزیایی با  10بانک
مسائلی که قانون مشاغل سخت و زیانآور برای برخی بنگاهها ایجاد کرده یا
ایرانی و گشایش السی تا سقف  200میلیون دالر برای تجار هر دو کشور خبر داد.
مشکالتی که در رابطه با تأمین برق شهرک صنعتی عباسآباد وجود دارد.
او همچنین خاطرنشان کرد که دولت اندونزی به دنبال آن است تا مبادالت مالی دو
در ابتدای نشست سیدحسین هاشمی ،استاندار و رئیس شورای گفتوگوی استان
کشور در قالب ریال و روپیه صورت گیرد.
تهران گفت :دستیابی به رشد اقتصادی هشتدرصدی ،مستلزم سرمایهگذاری 65
میلیارد دالری در سال است و بهوضوح منابع داخلی برای این میزان سرمایهگذاری
کافی نیست .در ادامه این نشست ،مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران و دبیر  1396/05/04رئیس اتاق تهران از شهرک صنعتی عباسآباد بازدید کرد
مسعود خوانساری با حضور در شهرک صنعتی
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ،با ابراز امیدواری نسبت به
عباسآباد از سه واحد صنعتی منتخب
اینکه دولت دوازدهم فعالیتهای خود را با کابینهای جوانتر و کارآمدتر در پیش
بازدید و در نشست با مسئوالن این شهرک،
بگیرد ،سخنان خود را آغاز کرد.
مشکالت زیرساختی این منطقه صنعتی را
بررسی کرد .پسازآنکه رئیس هیئتمدیره
همپیمانی استارتآپها در اتاق تهران 1396/05/08
شهرک صنعتی عباسآباد با حضور در
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در نشستی میزبان صاحبان
سیوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت
بنگاههای دانشبنیان و فعاالن کسبوکارهای استارتآپی بود که آمده بودند تا
و بخش خصوصی استان تهران از مشکالت
گرههای ریزودرشت کارشان را با مدیران اتاق تهران و نمایندگان بخش خصوصی
عدیده این شهرک صنعتی بهویژه در تأمین برق سخن گفت ،رئیس اتاق تهران به همراه
در میان بگذارند و راه چارهای برای باز کردن آن بیابند .در این گردهمایی البته جای
تعدادی از مدیران این نهاد بخش خصوصی از این شهرک صنعتی بازدید کردند .در بازدید
برندهای نامآشنا خالی نبود و نمایندگان این بنگاهها نیز به اتاق تهران آمده بودند
مسعود خوانساری و همراهان روند تولید و مسائل مختلفی که تولیدکنندگان با آن درگیر
تا در کنار تازهواردها از تجربیات خود در این عرصه بگویند و اینکه پای آنان نیز
هستند موردبحث و بررسی قرار گرفت.
هنوز در البهالی موانع و دستاندازها میلنگد.
 1396/05/17انتخابات کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران انجام شد
ماه گذشته در انتخابات هیئترئیسه کمیسیونهای مشورتی اتاق تهران تغییرات
اندکی ایجاد شد .بر اساس این انتخابات ،هیئترئیسه کمیسیونهای «کشاورزی،
هیئت اقتصادی از طرف اتاق تهران به اروپا میرود
آب و صنایع غذایی»« ،تسهیل کسبوکار» و «اقتصاد سالمت» تغییری در
اتاق تهران و اتاق بازرگانی ایران و سوئیس بهطور مشترک در نظر دارند تا به دعوت اتاق
روسای کمیسیون ایجاد نشد ،بنابراین کاوه زرگران ،محمدرضا نجفیمنش و محمود
بازرگانی ژنو ،یک هیئت اقتصادی-تجاری متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی را
نجفیعرب در دو سال آینده نیز به کار خود ادامه میدهند .در چهار کمیسیون
به سرپرستی جناب آقای مهندس خوانساری ،ریاست اتاق تهران و نایبرئیس اتاق ایران
«تسهیل تجارت و توسعه کسبوکار»« ،صنعت و معدن»« ،بازار پول و سرمایه»
از تاریخ چهارشنبه  5مهرماه تا شنبه  8مهرماه سال جاری به کشور سوئیس اعزام کنند.
و «انرژی و محیطزیست» تنها یک تغییر در ریاست صورت گرفت .با ابقای
زمینههای فعالیت هیئت اعزامی ،نساجی ،ماشینآالت و تجهیزات صنعتی ،نفت و گاز ،صنایع
بهرامی ارضاقدس ،پورقاضی و سنگینیان در این سه کمیسیون ،رضا پدیدار در
نیروگاهی و انرژیهای تجدیدپذیر ،برق و الکترونیک ،صنایع غذایی ،دارو و تجهیزات پزشکی
کمیسیون انرژی جانشین منصور معظمی شد که از حضور مجدد در انتخابات انصراف
و امور مالی و بانکی است.در سفری دیگر ،اتاق تهران در نظر دارد تا به دعوت اتاقهای
داده بود.
بازرگانی براتیسالوا ،اتریش علیا و وین یک هیئت اقتصادی-تجاری متشکل از بازرگانان
و صاحبان صنایع ایرانی را به سرپرستی جناب آقای مهدی جهانگیری ،نایب رئیس اول
اتاق تهران از تاریخ یکشنبه  ۲۱آبان تا جمعه  ۲۶آبان ماه سال جاری به کشورهای اسلواکی
و اتریش اعزام کند .زمینههای فعالیت هیئت اعزامی ،نساجی ،ماشینآالت و تجهیزات
صنعتی ،صنایع خودروسازی و قطعات خودرو ،معدن و ماشینآالت معدنی ،نفت و گاز ،صنایع
نیروگاهی و انرژیهای تجدیدپذیر ،صنایع هوایی سیویل ،برق و الکترونیک ،کشاورزی و
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صنایع غذایی ،دارو و تجهیزات پزشکی و امور مالی و بانکی است.

ســرمقـالـه
اعالنـات
فصل هماهنگی و عمل

وحدت عامل حرکت اقتصاد ایران به سمت رونق است
هفته سوم مردادماه اتاق بازرگانی تهران میزبان سه وزیر دولت بود.
از میان این جمع دو وزیر سابقه آشنایی و رابطه با بخشخصوصی
را داشــتند و وزیر سوم هم جوانی تازهنفس است که نشست اتاق
فرصتی را برای تعامل بیشتر با او مهیا کرد.
آقای مسعود کرباسیان ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،پیش از
این ،هم عضو هیئت رئیسه اتاق ایران ،هم هیئت نمایندگان اتاق
تهران و هم مشــاور اتاق بازرگانی بودهاست .بخشخصوصی او و
دیدگاههایش را به خوبی میشناسد .پیش از آنکه در جایگاه وزارت
مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر قرار گیرد ،مدتی طوالنی در وزارتخانههای صنایع سنگین ،نفت،
بازرگانی و اقتصاد سابقه حضور و تجربهاندوزی داشته که از بدنه
و رئیس اتاق تهران
وزارتخانه به صندلی وزارت میرسد .کرباسیان فردی پاکدست و
اهل تعامل است .به واسطه تالیف و ترجمه  16جلد کتاب اقتصادی هم از دیدگاههای نظری و دانش روز
جهان در حوزه اقتصاد آگاهی قابل تقدیری دارد .بررسی عملکرد کرباسیان نشان میدهد که عالقهمند به
ت او در گمرک و با
ایجاد تحول ،بوروکراسیزدایی و توجه به جوانان است .به خصوص در آخرین مسئولی 
راهاندازی سامانه جامع هوشمند ،رضایت نسبی نیز از عملکرد دستگاه متبوعشان به وجود آمد.
همچنین آقای شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دسته افرادی قرار میگیرد که بخش
خصوصی به خوبی از عملکرد و دیدگاهشان شناخت دارد .ایشان فردی سالم ،اهل مشورت ،قاطع و از
همه مهمتر اهل تصمیمگیری و عمل است .آقای شریعتمداری به واسطه  8سال وزارت بازرگانی در دولت
اصالحات بینش قابل تقدیری در مورد بازرگانی داخلی و خارجی دارد .طی سالهای حضورش در سمت
معاونت اجرایی رئیسجمهور هم به دلیل سفرهای متعدد استانی و گفتوگو با صاحبان صنایع به درک
عمیق و میدانی از وضعیت صنایع کشور دست پیدا کردهاست .خوشبختانه آقای شریعتمداری اعتقاد به
کوچکسازی دولت دارد و میتوان امیدوار بود که در دوران تصدی ایشان در وزارت صنعت ،روندها به
سمت حضور موثرتر بخشخصوصی در عرصه عمل پیش رود.
عالوه بر ویژگیهای مشخصی که به آنها اشاره شد ،میتوان به دو مورد دیگر هم اشاره کرد:
اول :وزرای اقتصاد و صنعت طی چند دهه گذشــته ســابقه رفاقت و همکاری زیادی دارند .آنها با
دیدگاههای هم آشــنا هســتند و مهم اینکه در بسیاری از موارد همنظر به شمار میآیند .خروجی این
موضوع برای بخشخصوصی هماهنگی بیشتر میان وزرا ،افزایش قدرت تصمیمگیری آنها و در نتیجه
حرکت همسو در راستای اجراست.
ش خصوصی کشور باید
دوم :هردو وزیر خوشبختانه به این درک رسیدهاند که در عرصه عمل ،بخ 
اقتصاد را به پیش هدایت کند .بنابراین هم میتوان انتظار داشت که سیاستگذاریها به این سمت برود
و هم اینکه موانع پیش روی صاحبان کسبوکار برداشتهشود.
ش خصوصی ایران از وزرای اقتصادی دولت و به خصوص ایندو ،خواستههای مشخصی دارد که
بخ 
میتوان به  24مورد از آنها اشاره کرد:
توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده  2و  3قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مبنی بر استفاده مؤثر
از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آییننامهها؛
توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در
راستای نقشآفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛
برنامهریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشــور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از
بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی ،بهبود محیط کسب و کار ،تسهیل دسترسی به
منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛
تغییر رویکرد در رویه خصوصیسازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی مؤثر؛
برنامهریزی وزرای اقتصادی به منظور شفافسازی حداکثری در حوزه عملکرد خود ،مبارزه هوشمند
با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاههای بزرگ اقتصادی متعلق به دولت ،اجرای قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در حوزه اقتصادی ،انتشار صحیح اطالعات و آمار اقتصادی ،و افزایش
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شفافیت مالیاتی و گمرکی؛
تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی و کمک به ارتقای رشد
اقتصادی کشور؛
تدوین برنامهای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکالت نظام بانکی کشور مشتمل بر بهکارگیری
روشهای کارآمدتر پیشگیرانه و پیادهسازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛
ارتباط نزدیکتر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاهها ،اصالح بازار مالی و
توسعه متوازن آنها؛
برنامهریزی به منظور عادیسازی مناسبات بانکی با نظام بینالمللی جهت کاهش ریسک و افزایش
مبادالت ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیر  ،LCیوزانس و...؛
ارائه برنامه مشخص حاوی زمانبندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم
انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات  WTOو به صورت FTA؛
لزوم آزادسازی قیمتها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخگذاری؛
تکنرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامههای چهارم ،پنجم و احکام
دائمی برنامه ششم؛
هدفمندی پرداخت مشــوقهای صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده باال در
حوزه کاال و خدمات؛
مدیریت تعادلمحور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال
موانع تعرفهای یا غیرتعرفهای؛
تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کاال؛
انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه ،حداقل به مدت یک
سال با هدف ایجاد شفافیت در معامالت تجاری؛
واگذاری موضوع تصدیگرایانه مدیریت نمایشگاههای تجاری به بخش خصوصی کشور؛
تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مســئولیت قانونی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
وزارتخانه مذکور و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو ،در حوزه عملکرد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی؛
تمرکز اختیارات تجاری در حوزههای مختلف در وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
برنامهریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهرهوری و نیز ارتقای توان رقابتی نزد
تولیدکنندگانداخلی؛
برنامهریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایهگذاران خارجی برای طرحهای تولید مشترک با
اولویت بهرهگیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرحهای توسعهای و مناقصات دولتی؛
ضرورت تدوین اســتراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و
چندجانبهکشور؛
ب ایده؛
جوانگرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازهنفس و صاح 
توجه ویژه به مشکالت و وضعیت شرکتهای استارتآپی و اسامایها بهخصوص در حوزه مالیاتی.
محصول هماهنگی میان وزرای اقتصادی دولت میتواند اجرای این بندها در راستای نقشآفرینی
ش خصوصی و کمک به توسعه کشور باشد .یکی دیگر از وزرایی که در اتاق تهران حضور یافت
بیشتر بخ 
آقای آذری جهرمی ،وزیر جوان ارتباطات بود .ایشان تازهنفسترین و کمترشناختهشدهترین چهره اقتصاد
ایران به شمار میآید .به نظر میرسد که وزیر ارتباطات کامال به حوزه کارش تسلط دارد .او بر دو نکته
ش ارتباطات تا کلیه بنگاهها در یک فضای رقابتی به کار
مهم هم تاکید داشت :اول ،نگاه اقتصادی به بخ 
خود ادامه دهند؛ دوم ،پاسخگو بودن به ارباب رجوع و فعاالن بخشخصوصی این حوزه.
ب سرمایههای داخلی
نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در این دوره جدید به افزایش اشتغال ،جذ 
و خارجی ،و در نهایت تسهیل فضای کسبوکار نیاز دارد .فعال آنچه به نظر میرسد ،نشانههایی از تحقق
این خواستههاست و امید همه به این است که  4سال دیگر ،این دولت باافتخار از کارنامه خود در این
زمینهها دفاع کند.

چه میخوانید؟

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بهراد مهرجو
سردبیر

تکنوکرات یا روشنفکر یا اقتصاددان؟ اقتصاد ایران
را کدام گروه میتوانند به مقصود برسانند؟ طی یک
ماهه گذشــته و همزمان با افزایش بحثها در مورد
شــیوه انتخاب اعضای کابین ه بارها و بارها این بحث
مطرح و مورد بررسی قرار گرفت ولی همچنان بیپاسخ
ماند .برآوردهای موسسه مطالعاتی اکونومیست نشان
میدهد که یک میلیون اقتصاددان در جهان فعالیت
میکنند ولی در مورد ایران هیچ آمار دقیقی نیست.
استناد به اساتید اقتصادی دانشگاه عددی نزدیک به
 200نفر را نشان میدهد ولی معیارهای اقتصاددان
شناختهشــدن عموم فراتر از کار در آکادمی اســت.
حتی در مورد تکنوکراتهای ایرانی نیز عدد دقیقی
وجود ندارد .استناد به آمار مدیران ارشد دولتی تایید
میکنــد که  120هزار مدیر در رده باالی کشــوری
در این ســرزمین پســت و مقام دارند و بیش از 36
هــزار مدیر بخشخصوصی نیز بــه این جمع اضافه
میشود .از نظر عدد چندان از دنیا عقب نیستیم ولی
واقعیتهای عینی مشخص میکند که هیچ گروهی
نمیتواند اقتصاد ایران را نجات دهد چراکه اساسا در
ایران نه تکنوکرات به معنای جهانیاش نفس میکشد
و نه اقتصاددان در کالس بینالمللی به تعداد بیش از
انگشتان دو دست حضور دارد .گرفتاری امروز استفاده
از این یا آن نیست ،بلکه پیدا کردن این یا آن است..
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

علینقــی عالیخانی وزیر اقتصاد ســالهای دهه 40
شمســی که بســیاری از او بهعنوان معمار صنعتی
نویــن ایران یاد میکنند در خاطراتش از هدیه دادن
یخچال ارج به یکی از مقامات کشور روسیه و شادی
او اینچنین تعریف میکند« :در آخرین ســفری که
به شــوروی کردم به نایب نخســتوزیر شوروی که
قائممقام کاســیگین در امور اقتصادی بود (نوویکو)
بهعنوان هدیه ،یک یخچال ایرانی دادم .او فوقالعاده
خوشحال شد و به من تاکید کرد که راننده خودش
میآید یخچــال را ببرد و تاکید کرد مبادا یخچال را
به دفترش بفرستم .میخواستم بگویم یخچال ساخت
ایران شهرت داشت ».حاال با گذشت بیش از نیم قرن
از آن روزها دیگر کارخانــه تولید لوازمخانگی ارج از
نفس افتاده و تعطیلشــده اســت ولی کارخانههای
جدیدی جای آن را گرفتهاند ،کارخانههایی که در این
یک دهه تالش کردهاند خــود را ازنظر تکنولوژی و
بهرهوری رشد و ارتقا دهند تا بتوانند در بازار رقابتی
دوام بیاورند و مشــتریانی برای خود دستوپا کنند.

یکی از این کارخانهها امرسان است که در تولید انواع
لوازمخانگی بهخصوص یخچال بســیار فعال است و
حتی انواع ســاید بای ســایدها را هم تولید میکند.
در این شــماره در بخش کارخانه سری به مجموعه
امرســان زدهایم و از مراحل تولید یخچال گزارشــی
تهی هکرد هایم.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده پژوهی و بایگانی

این راکه رشــد  12.5درصدي اقتصاد در ســال
 95در بدنه اقتصاد ملموس نيست به نفتي بودن آن
ارتباط ميدهند .اگر واحدهاي صنعتي كه سهم بااليي
از اشــتغال دارند ،به رونق برسند ميتوان نشانههاي
واقعي تحرک اقتصاد را در بدنه جامعه احساس كرد.
فصل آينده پژوهي در اين شماره به بررسي وضعيت
صنعت در رشد توليد كشور پرداخته و  4صنعت غذا،
فوالد ،ســيمان و خودرو را به عنوان صنايع بزرگ و
پيشران مورد تحليل قرار داده است .تغييرات توليد در
اين صنايع طي سالهاي گذشته ،آنچه براي سالهاي
آينده در برنامه دارند به همراه يادداشــتي از فعاالن
اين صنعت در مورد چالشهاي پيشرو ،در اين بخش
آمده است.
کاوه شجاعی

دبیر بخش نماگر

به قدرت رسیدن ترامپ به دنیا نشان داده که پشت
زرق و برقهای رســانهای ،اوضاع امریکا اصال خوب
نیست .در گزارشی به عقب ماندن امریکا از همسایه
شمالیاش کانادا میپردازیم و خواهید دید که چطور
امریکاییها از  ۱۹۹۵تاحاال حتی نتوانســتهاند یک
فرودگاه جدید بســازند و زیرساختهای این کشور
چقدر کهنه است .همچنین نگاهی به تحوالت اخیر
اقتصــاد ترکیه داریم و اینکه چطور اردوغان ســعی
دارد با ارائه وامهای گســترده صاحبان کســبوکار
و رایدهنــدگان را راضــی نگــه دارد .در صفحات
آیندهپژوهی هم به «صنعت» نوظهور هوش مصنوعی
خواهیم پرداخت و خواهیم دید که چطور کارآفرینان
چینی از آن پول در میآورند و با شرکتهای امریکایی
به طور جدی رقابت میکنند.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش کارآفرین خارجی

اگر اهل فیلمبینی هســتید پیش از هرچیز در
این شــماره شــما را توصیه میکنیم به خواندن
دو صفحــه ویژه کارآفرینان و ســینما .از آنجایی

که ســینما به همهچیــز رنگ و لعــاب میدهد
نشــریه فوربز به کارآفرینان توصیــه کرده کدام
فیلمها را ببینند ،چهبســا با اســتفاده از جادو و
جوگیری حاصل از تماشــای دستپخت هالیوود
کسبوکارشــان رونق بگیرد .در اواخر بخش هم
میلیاردرهای جهان را به ترتیب سن و کشور و کار
و کاسبیشــان بهخط کردهایم تا روی نقشه بهتر
متوجه شوید که دنیا دست کیست .محبوبترین
چهرهها در میان میلیاردرهای این شماره هم از نظر
نگارنده باید تعلق بگیرد به رالف لورن که خودش
را از پسربچهای در محله برانکس نیویورک تبدیل
کرد به قهرمان دنیای مد؛ و آقای دینگ که ثروتش
را از گرم کردن سر گیمرها به بازی به دست آورده
است.
بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

در پرونده «هزینه یا فایده؟!» سیاست خودکفایی
را به چالش کشیدهایم .سیاستی که گفته میشود
نمیتواند برای تولید چندان مثمر ثمر باشد .در این
پرونده سعی کردیم نظرات تحلیل گران اقتصادی
را منعکــس کنیم تا فعاالن اقتصــادی با خواندن
مطالب آنها تصمیم بهتری برای ســرمایهگذاری
در بخشهای مختلــف اتخاذ کنند .بانک مرکزی
نیز مجددا ً بــر ادغام بانکها تأکید کرده اســت.
ازایــنرو آیندهنگر نیز در یک پرونده به بررســی
این طرح پرداخته اســت .اگر شما هم سهمی در
بازار پولداریــد ،میتوانید چندوچون این طرح را
در پرونده «طرح مبهم» با گفتوگویی با از دکتر
فرشــاد فاطمی و دو تحلیل از احمد حاتمی یزد و
بهاءالدین حسینی هاشمی بخوانید.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست

چه میشــود اگر دونالد ترامپ دوباره در چهار سال
بعدی نیز به ریاستجمهوری امریکا دست پیدا کند؟
اگر همه جادههای جهان به اندازه جادههای ســوئد
امن بودند ،چه میشــد؟ اگر افریقا یک کشــور بود،
چه میشد؟ اگر همه خودروهای جدید ،برقی بودند،
چه میشد؟ اگر آدمها  100سال عمر میکردند ،چه
میشــد؟ هفتهنامه اکونومیســت هر چند وقت یک
بار ویژهنامهای با عنوان «دنیا اگر »...منتشــر میکند
و در آن بــه بررســی اتفاقاتی میپــردازد که اگر در
آینده بیفتد ،میتواند روی ســایر مسائل در دنیا نیز
اثرگذار باشد .البته ویژهنامه «دنیا اگر »...جدا از اینکه
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احتمالی آینده میپردازد،
به پیشبینی وضعیتهای
ِ
گاهی نیز به احتماالتی میپردازد که اگر در گذشته
رخ دادهبود میتوانست تغییراتی در دنیا ایجاد کند .در
این شماره آیندهنگر در بخش اکونومیست به برخی از
این احتماالت پرداخته شدهاست.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

گــذر از عصــر چرتکه بــه مرز ماشینحســاب
اکتفا نمیکنــد .مرزهای علم بینهایت اســت و
همین هم باعث شــده هرروز شــکل و قیافه ما و
کســبوکارهایمان تغییر کند .نگاه این شــماره
ســراغ کســبوکارهای دانشبنیان رفته اســت.
شــرکتهایی که در دو سال گذشــته قارچگونه
در ایران رشــد کردند .در این پرونده با مدیر یک
شرکت دانشبنیان مصاحبه کردیم و البته با یکی
از مسئوالن معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست
جمهوری درباره مهمترین چالشهای شرکتهای
دانشبنیان گپ زدیم.
متیندخت والینژاد
دبیر بخش کسبوکار

 4سال اول دولت روحانی تمام شد و دولت دوازدهم
روزهای نخســت خود را پشــت ســر میگذارد .در
نظرســنجی این شــماره آینده نگر فعاالن اقتصاد و
بخش خصوصی نظرهــای خود را در زمینه عملکرد
دولت روحانی در  4ســال گذشته دادند و برای 100
روز اول کاری دولــت دوازدهم پیشــنهادهایی ارائه
دادند .به طور خالصه کارشناسان در زمینه تک رقمی
کردن تورم و ثبات در بازار رضایت خود را ابراز کردند
اما همچنان مشکالتی در نظام اقتصادی کشور وجود
دارد که باید دولت بیشتر به آنها توجه کند.
مونا مشهدی رجبی

دبیر بخش کامنت خارجی و موفقیت

در این شــماره خالصه دو مقاله مهم از نشریه
بیزینس مانیتــور با محور مصرف در خاورمیانه و
شــمال افریقا بعد از سقوط قیمت نفت در بازار و
میزان ســرمایهگذاری در انرژیهای پاک ،ترجمه
شــده اســت .مقاالتی در زمینه قیمــت نفت در
بودجه روســیه و دلیل مناسب بودن یا نبودن این
قیمتگذاری و خودروهای آینده بشــر هم تالیف
شده است که میتواند تصویری از شرایط اقتصادی
دنیا در ســالهای آینده را در اختیار خواننده قرار
دهد .در بخش کامنت به مسئله ارزش دالر در بازار
جهانی و پیشبینیهای مرتبط با آن پرداختیم و
نظر اقتصاددانــان امریکایی را در این زمینه اعالم
کردیم .ارزش دالر نهتنها برای اقتصاد امریکا بلکه
بــرای تمامی دنیا اهمیــت دارد و به همین دلیل
بررسی دیدگاههای مختلف در این زمینه برای ما
اهمیت دارد.
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صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

سینمای ایران از عدد و رقم فراری است .بعید
است که یک آمار فروش سرراست ساالنه بتوانید
به دســت بیاورید .تازه از وقتی سیســتم مکانیزه
فروش بلیت به راه افتاده کار کمی راحتتر شده.
اما نکتهای که همچنان ســخت اســت درآوردن
هزینه تولید فیلمهاست .برخی تهیهکنندهها رقمها
را بیشــتر اعالم میکنند تا فیلمشــان به عنوان
پروداکشنی بزرگتر در مقیاس سینمای ایران در
نظر گرفته شود .برخی دیگر از گفتن هزینه واقعی
ســر بازمیزنند چون نگراناند فروش کم گیشه
بعدتر نشان بدهد فیلمشان شکست خورده .عوامل
تقریبا هیچوقت نمیگویند که چه دستمزدی از هر
فیلمی دریافت کردهاند .با این حال اگر این پرونده
را بخوانید از خالل صحبتهــای صریح مرتضی
شایســته ،که یکی از قدیمیتریــن و موثرترین
تهیهکنندگان سینمای ایران است ،متوجه میشوید
که هزینه تولید یک فیلم در ایران این روزها حدودا
چقدر است .پیشــنهاد بعدی این است که هزینه
تولیدات سینمای جهان را بخوانید تا متوجه شوید
چطور به تفکیک مشاغل شفافسازی هزینه دارند.
راستی اگر مقدمه را هم بخوانید نکتههای جالبی
پیدا میکنید ،مثال اینکه پرهزینهترین فیلمهای
ایران چقدر فروختهاند!
ساعد یزدانجو

دبیر بخش کتاب ضمیمه

وقتي كه يك وسيله يا جايي اضافه داريد و ميخواهيد
از آن پــول دربياوريد يا اينكه بــا موجوديِ محدود
خودتــان ميخواهيد كمكخرجي بــراي خودتان
درست كنيد ،چه ميكنيد؟ اينترنت و دنياي ديجيتال
ظرفيتهاي بسيار خوبي براي ارتباط گرفتن با كساني
درست كرده است كه همين ظرفيتهاي شما را نياز
دارند و حاضرند با پولي كمتر از حد معمول ،آنها را از
شما قرض بگيرند يا در كنار خودتان از آنها استفاده
كنند .به اين كار ميگويند «مصرف اشتراكي» و در
بخش كتاب ضميمه اين شماره ميتوانيد بخشي از
كتابي را كه درباره مصرف اشتراكي نوشته شد ه است
بخوانيد .نام كتاب این اســت« :آنچه مال من است،
مال شماست» .اين كتاب شرح ميدهد كه نمونههاي
مصرف اشتراكي چيست و اين مصرف بر اساس چه
اصول اجتماعي و اقتصاديای بنا شده است.
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

مشــاغلي هســتند كه از قديم ،زمزمه رد و بدل
شدن پولهاي هنگفت در آنها وجود داشته است.
پزشكي ،بازيگري و وكالت از اين دست مشاغلاند.
در سالهاي اخير ،درآمد حرفههاي ديگري چون

مربيگري فوتبــال و طراحي وب نيز به آنها اضافه
شده است .درآمدهايي كه گاه تا  2ميليارد تومان
هم ميرسد .در پرونده اين ماه به بررسي برخي از
اين مشاغل پرداختهايم.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و پاورقی

به صــدای گوشخراش بوق ماشــینها گوش
بسپارید؛ به فریاد مردم عصیانگر و عصبانی؛ به دود
و سرفههای ســیاه؛ به اشک ماتمی بر گوشه لب؛
تومورهای درهمتنیده در اندامهای شهروندان؛ به
شهر یغمارفته؛ به شهر شکستخورده نه شورشی
بیندیشید .شهری بینماد و اسیر در دستان آهن و
سنگ؛ شهر من و تو .دیگر شهر فروخته شده است
و من تو حقی به اندازه سقف باالی سر خود بر آن
داریم .آشفتگی از سر و روی شهر میبارد .راستی
چرا تهران بیقواره است؟ شهر توتستانها و باغها؛
چرا دیگر هیچ درخت تنومندی از تیشه و تبر در
امان نیست؟ شهر را چه شده است؟ دست یغماگر
با شهر من و تو چه میکند؟ شهروند چگونه باید
از شهر خود محافظت کند؟ در این پرونده معضل
شهر تهران بررسی میشــود و برای اداره شهر نه
درآمد پایدار که بدون اقتصاد شکوفا ممکن نیست،
بلکه اقتصاد کارآمد توصیه میشود .شهر باید بتواند
با نظم و برنامه برای آینده خود چارهاندیشی کند؛
باید این نهــاد کژکارکرد خود را بازیابی کند برای
فرداهای شهر .برای واکاوی مشکالت شهری با دو
نفر از شهرداران تهران در دو برهه حساس تاریخ،
به گفتوگو نشستهایم :محمد توسلی اولین شهردار
تهران بعد از انقالب و غالمحســین کرباســچی،
شهرداری در میان حسن و ظن .در بخش پاورقی
شــش موضوع اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفته
است :محیط زیست ،مدیریت آب ،توسعه روستاها،
رشد اقتصادی ،بودجهنویســی ،و الزامات توسعه
پایدار .این پروندهها را بخوانید.
ریحانه یاسینی

دبیر بخش گزارشگر

کافی است چند روز صفحه اینستاگرامی یکی از
استارتآپبازها را دنبال کنید ،به سرعت با انگیزه و
ذوق آنها ارتباط برقرار میکنید و حس صمیمیت
میانتان ایجاد میشود .آنها جوانهایی هستند که
با ذوق فراوان و دنیای جدیدی که خود ساخته و
به آن وارد شدهاند ،کسبوکارهایشان را راهاندازی
کرده و دور از دنیای کارمندی و پشتمیزنشینی،
به خلق کار و شغل و پول رسیدهاند .اگر میخواهید
با ویژگیهای شخصیتی آنها آشنا شوید و از آخرین
اطالعات فعالیت این نســل جدیــد کارآفرین که
ارزش استارتآپهایشــان در کل جهــان به ۱۷
میلیارد دالر میرسد ،خبردار باشید« ،گزارشگر»
این شماره را بخوانید.

شـاخصهای ماه
در چهار ماه نخست سال  96معامالت مسكن افزايش پيدا نكرد

هياهوي توخالي در بازار مسكن

پس از پايان ماه رمضان در اوايل تيرماه ،رفت و آمد در بنگاههاي
معامالت ملكي افزايش قابل توجهي پيدا كرد .اين موضوع هياهو در
بازار مســكن را افزايش داد و برخي از بازگشت رونق سخن گفتند.
قيمتهاي پيشنهادي فروشندگان مسكن نيز به دليل تصور بازگشت
رونق اندكي افزايش يافت اما آمارهاي رسمي واقعيت ديگري را نشان
داد .طبق گزارش بانك مركزي ميزان معامالت مســكن در تيرماه
نهتنها افزايش پيدا نكرده ،كه كاهش يافته اســت .در مجموع  4ماه
نخست سال نيز كاهش معامالت خريد و فروش مسكن رقم خورده
اســت .بنا بر آنچه مشاوران امالك ميگويند ،مراجعهكنندگان بازار
مسكن در اين فصل بيشتر متقاضيان اجاره مسكن هستند .مراجعه
مستاجران و موجران به بنگاههاي معامالت امالك براي قراردادهاي
اجاره در فصل تابستان بيشــتر از ساير ايام سال است و آنطور كه

آمارها نشان ميدهد در بخش خريد و فروش مسكن اتفاق ويژهاي
نیفتاده است.
طبق آمار بانك مركزي ،تعداد معامالت مســكن در تيرماه سال
جاري به  14هزار و  533مورد رسيد كه  5.4درصد كمتر از معامالت
خرداد و  2.5درصد كمتر از تير  95بوده اســت .قيمت مســكن اما
در اين ماه افزايش يافته است .متوسط هر متر زيربناي مسكوني در
تهران به  4ميليون و  619هزار تومان رسيد كه نسبت به ماه خرداد
 1.2درصد و نسبت به تير ســال گذشته  6.2درصد افزايش يافته
است .آمارها نشان ميدهد كه تعداد معامالت مسكن در  4ماهه سال
جاري نسبت به  4ماهه سال گذشته  0.01درصد كاهش يافته است.
ميانگين قيمت مسكن در  4ماه ابتدايي امسال نيز نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  5.2درصد افزايش يافته است.
درصدتغيير

 4ماه نخست
1394

1395

1396

1395

1396

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.1

4.2

4.5

2.8

5.2

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

46264

51660

51653

11.7

-0.01

2.8

درصد
بازدهی بازار مسکن از
تير  95تا تير 96

0.1

درصد
میزان كاهش
معامالت مسکن در
4ماهه 96نسبت
به 4ماهه 95

هزينههاي توليد چقدر افزايش يافت؟

تورم تولیدی

نرخ تورم تولید در  12ماه منتهی به تیر  96به  7درصد رســید که نیم
درصد بیشــتر از ماه قبل از آن اســت .نرخ تورم تولید نشــاندهنده میزان
افزایش هزینههای تولید است .در واقع قیمت تمامشده تولید کاال در کارخانه
در این شــاخص مورد ارزیابی قرار میگیرد .از این شاخص به عنوان «تورم
پیشنگر» یاد میشود به این مفهوم که تغییر در بهای تمامشده کاال در قیمت
مصرفکننده کاال نیز اثرگذار است و این موضوع در نرخ تورم کاالهای مصرفی

تاثیر میگذارد .در حال حاضر نرخ تورم مصرفی به  10.3درصد رسیده است
اما نرخ تورم تولید همچنان تکرقمی باقی مانده است که این موضوع میتواند
به کاهش نرخ تورم مصرفی در ماههای آتی منجر شــود .نرخ تورم نقطه به
نقطه تولید در ماه چهارم سال نسبت به تیر سال گذشته معادل  8.9درصد
برآورد شده است .تورم ماهانه تولید یعنی میزان افزایش هزینههای تولید در
ماه چهارم سال نسبت به ماه سوم سال نیز  1.1درصد برآورد شده است.

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در تیرماه 96
گروههای اصلی تولید

درصد تغییر نسبت به
ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

1.1

9.3

ساخت (صنعت)

0.7

8.8

حمل و نقل و انبارداری

2.3

7.3

هتل و رستوران

1.7

11.7

اطالعات و ارتباطات

0.3

7.1

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

آموزش

0.4

11.2

بهداشت و مددکاری اجتماعی

0.3

10.4

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

1.6

11.5

گروه اختصاصی :خدمات

1.6

8.7

1.1

درصد
میزان افزایش
هزینههای
تمامشده تولید در
تیر96

8.7

درصد
تورم نقطه به
نقطه تولید در
بخش خدمات در
تیر 96نسبت به
تیر95
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1.5

درصد
بازدهی بازار
مسکوکات از
ابتداي سال تا
نيمه مرداد 96

1.1

درصد
میزان افزایش
بهای جهانی طال
از ابتدای سال تا
نیمه مرداد 96

طال و سكه روي موج دالر

بازدهي بازار سكه جلوتر از طالی جهانی
بازار طال و سکه در ماههای ابتدایی سال بیشتر نوسانات خود را مدیون تحوالت
بازار جهانی طال بود چراکه قیمت دالر در بازار داخل به عنوان دومین متغیر اثرگذار
بر بهای طال و ســکه ،در  3ماه ابتدایی سال ثبات نسبی را تجربه کرد .از تیر سال
جاری که بهای دالر حرکت صعودی را آغاز کرد و از  3740تومان تا  3811تومان
در میانه مرداد پیش رفت ،بازار طال و سکه نیز افزایش قیمت را تجربه کرد .بهای
سکه تمامبهار آزادی طی  45روز ابتدایی تابستان از یک میلیون و  208هزار تومان
به یک میلیون و  218هزار تومان رسید .بررسی تغییرات بهای سکه از ابتدای سال

تا نیمه مرداد نشان میدهد که در این مدت سکه بهار آزادی  18هزار تومان افزایش
یافته اســت .بر این اساس بازدهی بازار سکه طی این مدت  1.5درصد بوده است
یعنی دارندگان سکه در  4ماه و نیم ابتدایی سال به این میزان سود کردهاند .بازار
جهانی طال نیز در این مدت با افزایش  15دالری هر اونس طال مواجه شده است.
قیمت هر اونس طال از یک هزار و  245دالر به یک هزار و  259دالر رســید .این
اعداد نشان میدهد که طال در بازار جهانی در  4ماه و نیم ابتدایی سال  96معادل
 1.1درصد رشد کرده است .بازار داخلی  0.4درصد جلوتر از بازار جهانی بوده است.

تغییرات قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای سال تا نیمه مرداد96

96/01/6
 1200000تومان
96/05/16
 1218000تومان

بورس رکورددار بازدهی شد

5.3

درصد
بازدهی بازار
سرمایه از ابتداي
سال تا نيمه مرداد
96

تابستان داغ در بازار سرمایه
تابســتان برای بورس تهران خوشیمن بــود .پس از آنکه نمودار
شاخص بورس تهران در خردادماه نزولی شده بود ،در تابستان تغییر
مسیر داد تا سهامداران بازار سرمایه طعم صعود شاخص را بچشند .در
انتهای خرداد ،شــاخص بورس در  78هزار و  736واحد ایستاده بود
اما در روزهای ابتدایی تیر حرکت صعودی شاخص بورس آغاز شد به
طوری که تا نیمه مرداد شاخص بورس به  81هزار و  384واحد رسید.
بازدهی بورس در یک ماه و نیم ابتدایی تابستان به  3.3درصد رسید تا
در میان بازارهای موازی نظیر طال و ارز ،رکورددار باشد .شاخص کل

بورس سال گذشته را با  77هزار و  230واحد به پایان رسانده بود اما
این شــاخص تا نیمه مرداد ماه  4هزار و  150واحد افزایش را تجربه
کرد که بازدهی  5درصدی را نشــان میدهد .این میزان بازدهی در
میان بازارهای رایج طی مدت  135روز ،منحصر به فرد است .بازدهی
بازار طال و ارز در این مدت  1.5و  2درصد بوده اســت و بازدهی بازار
مسکن در  4ماه ابتدایی سال  2.8درصد برآورد شده است .این نشان
میدهد که در میان  4بازار رایج کشــور ،بورس بیشترین بازدهی را
تجربه کرده است.

تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای سال تا نیمه مرداد 96

81533

96/05/15
 813841واحد

واحد
باالترين ميزان شاخص بورس
در  135روز ابتدايي سال 96

10

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوسه ،شهریور 1396

96/01/6
77485واحد

بازار ارز ،منتظر يكسانسازي نرخ دالر

صعود آرام پول امريكايي
بازار ارز كه در سه ماه ابتدايي سال با آرامش همراه بود از تيرماه فضاي جديدي
را تجربه كرد .بهاي دالر در بازار آزاد طي  45روز ابتدايي تابستان با افزايش مواجه
شد و از  3هزار و  745تومان به  3هزار و  811تومان رسيد و افزايش  2درصدي
را تجربه كرد .قيمت دالر طي يك ماه و نيم  66تومان گران شد و از مرز  3هزار
و  800تومان گذشــت .اين در حالي است كه تا قبل از اين افزايش قيمت ،بهاي
دالر نســبت به ابتداي سال روندي كمنوسان و حتي كاهشي را تجربه كرده بود.
همزمان با اين تغيير قيمت ،رئيسكل بانك مركزي اعالم كرد كه يكسانسازي

نرخ ارز در اوايل دولت دوازدهم اجرايي خواهد شد .ماموريت اول بانك مركزي در
دولت جديد عمل به وعدهاي خواهد بود كه چندبار به تعويق افتاده است .ولياهلل
سيف ابتدا شش ماه پس از اجراي برجام را زمان تكنرخي شدن ارز اعالم كرد اما
پس از آن اجراي اين سياست را به عادي شدن روابط بينالمللي بانكي منوط كرد.
قيمت رسمي دالر در ميانه مردادماه به  3هزار و  281تومان و اختالف نرخ رسمي
و آزاد به  530تومان رسید .اختالف  16درصدي اين دو نرخ بايد در اوايل دولت به
حداقل برسد تا بتوان يكسانسازي نرخ ارز را اجرايي دانست.

تغییرات شاخص کل از ابتدای سال تا نیمه مرداد96
96/05/15
 3821تومان

96/01/6
 3754تومان

2

درصد
بازدهی بازار ارز از
ابتداي سال  96تا
نيمه مرداد

16

درصد
اختالف نرخ
رسمي و آزاد دالر
در نيمه مرداد

بهای نفت به باالی  50دالر بازگشت

عملیات احیا در بازار نفت
بهای نفت برنت دریای شــمال به عنوان شــاخص بازار طالی
سیاه در میانههای خرداد به زیر  50دالر سقوط کرده و تا  45دالر
در هر بشــکه تنزل یافته بود اما عملیات احیا در بازار نفت با اتحاد
تولیدکنندگان بر سر طرح کاهش تولید ،اجرا شد و بهای نفت در
اوایل مردادماه بار دیگر به باالی  50دالر صعود کرد و در نیمه این
ماه تا  52دالر در هر بشکه پیش رفت .گزارشهای بینالمللی نشان
میدهد که ثبات در تعــداد دکلهای نفتی امریکا ،کاهش ذخایر
نفت این کشور و همچنین کاهش صادرات عربستان ،سبب تقویت
قیمت نفت شده اســت .رویترز اعالم کرده است که شرکت ملی

نفت عربستان ،اختصاص نفت به مشتریانش در سراسر جهان در
ماه سپتامبر را تا حداقل  520هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.
این در حالی اســت که تولید نفت اوپک در ماه جوالی به باالترین
میزان در ســال  2017رسید و میزان صادراتش رکورد ثبت کرده
است .مقامات اوپک و غیراوپک میانههای مرداد در ابوظبی گرد هم
آمدند و در مورد راههای افزایش همکاری با توافق برای کاهش 1.8
میلیون بشکه در روز از تولید خود بحث و تبادل نظر کردند .اتحاد
تولیدکنندگان نفت برای حفظ توافق فریز نفتی از دالیل افزایش
بهای نفت عنوان شده است.

تغییرات قیمت نفت از ابتدای سال تا نیمه مرداد96
96/05/16
 52.27دالر

96/01/01
 51دالر

44.9

دالر
بهاي نفت برنت در 31
خرداد 96

52.2

دالر
بهای نفت برنت در 15
مرداد 96
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5.8

درصد
بازدهی بازار پول در
سه ماه و نيم ابتدايي
سال

18

درصد
نرخ سود
خودروسازان به
وديعه مشتريان
خودرو

بازگشت تجارت به تراز منفی

واردات افزایش یافت ،صادرات کم شد
در 4ماهه نخســت امسال ،مجموع صادرات و واردات ایران به 29
میلیارد و  272میلیون دالر رسید که این رقم  6درصد بیشتر از مدت
مشابه سال  1395است .میزان واردات در این  4ماه بیشتر از صادرات
بود و تراز تجاری منفی شد .تراز تجاری در سالهای  1394و 1395
مثبت شده بود .در 4ماهه سال جاری صادرات کاهش یافت و واردات
رشد کرد.
در 4ماهه اول ســالجاری  15میلیارد و  813میلیون دالر انواع
کاال وارد کشــور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13.97
درصد افزایش نشــان میدهد .عمدهترین دالیل افزایش واردات ،به
خودرو و قطعات منفصله خودرو ،کاالهای سرمایهای و برخی کاالهای
اساسی مربوط میشود .در این مدت متوسط قیمت کاالهای وارداتی
ک هزار و  399دالر رسید که در مقایسه
کشورمان به ازای هر تن به ی 
فعالیت

 4ماه نخست 96

با سال گذشته  9درصد افزایش داشته است.
در این مدت مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 4ماهه اول ســال
جاری به  13میلیارد و  459میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت
مشابه ســال قبل به میزان  9.5درصد کاهش داشته است .صادرات
پتروشیمی  3.7درصد و صادرات میعانات گازی  4.17درصد کاهش
یافت همچنین صادرات سایر کاالها  14.99درصد افت کرد .متوسط
قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادشده به  358دالر رسید
که  22.5درصد افزایش داشت .در این مدت صادرات به کره جنوبی
با افزایش  16.5درصدی همراه شده است .صادرکنندگان معتقدند که
صادرات مستقیم و بدون واسطه کاال به واسطه رفع تحریمها افزایش
یافتــه اما مواجهه با روند نزولی مجموع صــادرات نیاز به حمایت از
صادرات دارد.
 4ماه نخست 95

درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

وزن

دالر

واردات

11300

15813

9958

12756

13.48

23.97

صادرات

37637

13459

42523

14879

-11.49

-9.54

نشانه امیدواری در تورم ماهانه و نقطه به نقطه

9.9

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه در تیر96
نسبت به تیر95

-0.1

بازگشت به زیر  10درصد

شاخص نرخ تورم که از خردادماه به باالی  10درصد افزایش یافته است،
تیر را نیز در محدوده دورقمی گذرانده است .نرخ تورم در تیرماه به روایت
بانک مرکزی  10.3درصد بوده اســت که  0.1درصد بیشــتر از نروخ تورم
در خرداد اســت .جزئیات شــاخص تورم در ماه چهارم سال اما نشانههای
امیدوارکنندهای برای بازگشت نرخ تورم به دوران تکرقمی از خود به جای
گذاشته است .در این ماه تورم نقطه به نقطه یعنی میزان افزایش قیمتها در
گروههاي اصلي

تغيير تیر نسبت به خرداد

تغيير تیر  96نسبت به تیر 95

يها و آشاميدنيها
خوراك 

-1.5

13.6

دخانيات

-0.5

0.2

پوشاك و كفش

0.2

6.7

مسكن ،آب ،برق و گاز و ساير سوختها

0.5

8.9

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

0.6

8.2

بهداشت و درمان

0.4

10.1

حمل و نقل

0.7

7.9

ارتباطات

0.1

6.4

تفريح و امور فرهنگي

0.7

7.9

تحصيل

0.2

10.9

رستوران و هتل

1.4

10.9

كاالها و خدمات متفرقه

0.7

8.5

درصد
نرخ تورم ماهانه
در تیر 96

12

تیر  96نسبت به تیر  95معادل  9.9درصد بوده است .تکرقمی شدن تورم
یانجامد.
نقطه به نقطه و تداوم آن به تکرقمی شدن نرخ تورم 12ماهه م 
تورم ماهانه نیز وضعیت امیدوارکنندهای داشت .قیمت کاالها و خدمات در
ماه چهارم سال نسبت به خرداد  0.1درصد کاهش یافته و تورم ماهانه منفی
شده است .اگر تورم ماهانه کمتر از  0.8درصد باشد عمال نرخ تورم پس از
 12ماه تکرقمی خواهد بود.
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پرسش ماه
تحلیلگران

پرداخت برابر :راهی برای پرکردن شکاف جنسیتی

واکاوی سیاسی :چرا ترامپ ب ُرد

زنان گاهی باید با خودشان این جمله را تکرار کنند« :بله!
ما میتوانیم بیشتر از اینها پول دربیاوریم .ابتدا باید ارزش
حقیقی خود را باور کنیم» .اما آیا همه تمرکز ما باید روی
تغییر رفتار زنان باشــد؟ شاید بســیاری تصور کنند این
مدیرها هســتند که باید یاد بگیرند به چهکسانی پاداش
بدهند .اما واقعیت این است که در وهله نخست زنان باید
یاد بگیرند خودشان را به هنجارهای مردانه برسانند .زنان
تام شولر
مشغول انجام کارهای مردانه هستند اما
بسیاری این روزها
ِ
متأسفانه حقوق یا دستمزدی که دریافت میکنند کمتر از
تحلیلگر گاردین
مردان است .اما کافی است زنان به خودشان بیایند و حق
طبیعی خود را طلب کنند .به هر حال یکی در این دنیای مدرن باید زبان بگشاید و از نابرابریها
ِ
شغلی زنان
زندگی
زندگی اجتماعی شروع شده و حاال وقت آن است که در
بگوید .این روند در
ِ
ِ
ِ
نیز آغاز شود.

پرسش حقیقی در مورد انتخابات ریاستجمهوری امریکا
در سال  2016این نیست که چرا دونالد ترامپ برنده شد،
این اســت که اص ًال او چطور توانست به این ماجرا نزدیک
بشود؟ پاسخ این پرسش در تفرقه و چنددستگیای است
که امریکا این روزها با آن دســتوپنجه نرم میکند .این
تفرقه نیز از چهار عامل نشئت گرفتهاست .نخستین عامل
«کاپیتالیسم» است .اقتصاد در امریکا مسیری را در پیش
فرید زکریا
گرفته که تنها افراد صاحب ســرمایه را به جلو میراند در
ی که بقیه امریکاییها عقــب ماندهاند .دومین دلیل
حال 
تحلیلگر سیانان
تفرقه ،فرهنگ است .امریکا در چند دهه اخیر مهاجران از
هر طیفی را پذیرفته و همین امر باعث نگرانی و واکنشهای نامطلوب سفیدپوستان شدهاست.
عامل
سومین عامل طبقه است .رأی ترامپ در حقیقت رأی طبقه شورشگر بود .در نهایت آخرین ِ
تفرقه نیز روابط است .روابط گسترده منجر به چنددستگی شده است.

توافق هستهای :قمار خطرناک ترامپ بر سر ایران

اقتصاد کالن :رشد جهانی به بدهی چین بستگی دارد

تنشها بین ایران و امریکا دوباره شدت گرفتهاست.
از وقتی توافق هستهای بین ایران و قدرتهای بزرگ
غربی به امضا رسید ،فشار و تنشی که در میان بود،
کمتر شــدهبود .اما اکنون بــا روی کار آمدن دولت
دونالد ترامپ در امریکا ،اوضاع کمی تغییر کردهاست.
تاکنون آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،هفت بار تأیید
درون توافق پایبند بوده ،دیگر
کرده که ایران به موار ِد ِ
امیر هندجانی
طرفهای مذاکره از جمله اروپا ،روسیه و چین نیز
تاکنون چندین بار این مسئله را تأیید کردهاند .حتی
تحلیلگر رویترز
ِ
دولت جدی ِد امریکا نیز تاکنــون دوبار این توافق را
تأیید کردهاست؛ با وجود همه اینها ترامپ اصرار دارد که توافق را پاره کند و از آن خارج
بشــود .در واقع او هیچ توجهی به تعهدات در این توافق ندارد و تنها هدف خودش را
دنبال میکند .اما اگر او همینطور به این وضعیت ادامه بدهد تنها لطفی که کرده این
است که فصل جدیدی از خصومتها با تهران را آغاز کردهاست.

بدهیهای اخیر چین نشان میدهد اقتصاد جهان چگونه
ممکن است گرفتار وضعیت بدتری بشود .دنیا از بحران
بزرگ اقتصادی سال  2008تاکنون ،روزهای بسیار سختی
را از سر گذرانده تا به بهبود اقتصادی دست پیدا کند .همه
منتقدان و کارشناسان اقتصادی ،رشد اقتصادی غولهای
جهان را هرروز رصد میکنند تا بهتر بتوانند وضعیت آینده
را پیشبینی کنند .حاال بعد از گذشــت  8سال از بحران
دانیل ماس
بزرگ ،صندوق بینالمللی پول نیــز اعالم کرد که زخ ِم
اقتصادهای بزرگ قدری بهبود پیدا کردهاست .اما اخیرا
تحلیلگربلومبرگ
بدهی چینیها ثابت کــرده اگر عضوی در این اقتصادها
همچنان زخمخورده باشــد ،بقیه اعضا نیز در امان نخواهند ماند .صندوق بینالمللی پول نیز
بدهی چین را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد جهان قلمداد کردهاست .البته نگاهها به چین عموماً
افراطی است ،یک روز همه با خوشبینی میگویند اقتصاد این کشور هیچ مشکلی ندارد و روز
کل دنیا را به زمین خواهد زد.
دیگر همه در اوج بدبینی اعالم میکنند که اقتصاد چین به زودی ِ

اوپک :دو برنده کاهش تولید نفت

افزایش حقوق :رشد دستمزد ،پایین است

اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک)
بــه دنبال مذاکرات تازه برای کاهش تولید نفت و افزایش
قیمت هستند .اما در این بین دو تولیدکننده این سازمان
از وضعیت فعلی نهایت استفاده را میبرند :آنگوال و نیجریه.
بررسیها از وضعیت بازار نشان میدهد نفت خا ِم این دو
اصلی خاورمیانه را
کشور جای نفت خا ِم تولیدی کشورهای ِ
گرفتهاست .نیجریه جزو کشورهای معاف از کاهش تولید
آیرینا اسالو
نفت بود .اما آنگوال قرار بود تولید نفت خود را کاهش بدهد.
به هر حال این دو کشور اکنون نفت خود را به آسیا و امریکا
تحلیلگربیزنساینسایدر
صادر میکنند و حتی به دنبال افزایش صادرات نفت خود
هستند .در حالیکه کشورهایی مانند عربستان سعودی و ونزوئال ظاهرا ً جزو بازندههای توافق
برای کاهش تولید نفت هستند ،نیجریه و آنگوال روزهای شادی را پشت سر میگذارند.

خوشــحالی مردم امریکا باشــد.
این روزها باید روزهای
ِ
بررسیها نشان میدهد امریکاییهای بیشتری به شغل
دست پیدا میکنند و نرخ بیکاری به کمترین میزان خود
در 16سال گذشته رسیدهاست .قطعاً این خبر خوبی است.
اشــتغال امریکا وجود دارد که
اما هنوز ارقامی در گزارش
ِ
نگرانکننده است؛ ارقامی مثل رشد دستمزد .در امریکا هر
نفر به طور متوســط در ازای هر یک ساعت دقیقاً 26.36
پائول آر المونیکا
دالر پول دریافت میکند .این رقم خوب اســت اما عالی
نیســت .اکثر اقتصاددانان از جمله کارشناسان اقتصادی
تحلیلگر سیانان مانی
فدرال رزرو معتقدند رشد دستمزد با نرخ  3تا  3.5درصد،
منطقی و سالم است چرا که به مصرفکننده اجازه میدهد همپای تورم جلو بیاید .در امریکا از
سال  2007تاکنون این رقم روی 3درصد باقی ماندهاست.
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کامنت ماه
اعالنـات
گامهای اقتصادی تیم روحانی
اقتصاددانانو فعاالن اقتصادی از دولت دوازدهم توقع رونق اقتصادی دارند
پیش روی کشو ِر در حالتوسعه قرار گرفته
دولت دوازدهم ِ
متیندخت والینژاد
و باید برای توسعه اقتصاد تالشهای بیشتری کند .با توجه
به اینکه در چهار سال گذشته دولت روحانی تمرکز زیادی
خبرنگار
بر توافق هستهای و برجام داشت ،برخی کارشناسان بر این
باورند در بخش اقتصادی کارهایی را که باید ،انجام نداده اســت؛ اما اینطور که پیشبینی
میشــود در این چهار سال پیش رو دولت دیگر تنشهای سیاسی مانند گذشته نخواهد
داشت و تنها باید بر سیاستهای اقتصادی و برنامهریزی خود تمرکز کند.
 ۲۴میلیون نفری که به حسن روحانی ،تیم اقتصادی و سیاستهای او رأی دادند به آینده
کشور امید دارند و شاید به عبارتی توقع دارند روحانی ،ماهاتیر محم ِد ایران شود .بتواند با
سیاستهایی که اتخاذ میکند از نیروی کار داخلی استفاده کند و کشوری صادراتمحور در
رقابت با بازارهای جهانی ایجاد کند .دولت یازدهمزمانی که روی کار آمد قول تورم تکرقمی
را داد .توانســت به این وعده پایبند باشد و تورم بیش از  ۴۰درصدی را که در سا ل  ۹۲در
کشــور حاکم بود در سال  ۹۵به  ۹درصد برساند .این در حالی بود که کشور همچنان در
یک رکود اقتصادی قرار داشت .به همین ترتیب اولین سؤال نظرخواهی این شماره آیندهنگر
از فعاالن بخش خصوصی و کارشناسان «آیا دولت همچنان اولویت خود را باید حفظ تورم
تکرقمی بداند؟» است .اکثر فعاالن بر این باورند که دیگر تنها تمرکز دولت بر تورم تکرقمی
فایده ندارد و باید بیشتر به رونق اقتصادی کشور توجه کند .حتی برخی معتقدند افزایش
تورم در نتیجه رونق اقتصادی اشــکالی ندارد .حال با آغاز دولت دوازدهم ،پیشنهادهایی از

50
10
14

سوی فعاالن و کارشناسان برای  ۱۰۰روز اول کاری دولت بیانشده است .برنامههایی مانند
اشتغالزایی ،بهبود فضای کسبوکار و رونق در تولید که در چهار سال گذشته بهدرستی
انجام نشد .رأیدهندگان توقع دارند که در این چهار سال حتما به این موارد رسیدگی شود،
به همین ترتیب سؤال دوم نظرسنجی «در  100روز اول کدام اقدام اساسی از سوی دولت
باید صورت گیرد؟» اســت .اما مهمترین کاری که دولت باید انجام دهد ،مرور گذشــته و
برنامهریزی برای آینده است .اقتصاددانان معتقدند دولت باید بداند که در گذشته چهکارهایی
را انجــام نداده تا در زمانی که باقی مانده بتواند آن را اصالح کند .در همین زمینه فعاالن
اقتصادی به سؤال «فکر میکنید بعد از  4سال چند درصد مشکالت اساسی اقتصاد ایران
مثل مالیات و ...حلشده اســت؟» پاسخ دادهاند .رضایت نسبی میان فعاالن در خصوص
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وجود داشت اما آنها بر این باورند که همچنان دولت میتواند
برای ارتقای ســطح اقتصاد کشور سیاســتهای جدیدی را اتخاذ کند .در این نظرسنجی
آیندهنگر ،سیدرضی حاجیآقامیری ،رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ،حمیدرضا صالحی،
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،سید حسین سلیمی ،نایبرئیس کمیسیون بازار پول و
ســرمایه اتاق تهران ،محمدرضا زهرهوندی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،محمدرضا
بوکار اتاق تهران ،حیدر مستخدمین حسینی،
نجفیمنش ،رئیس کمیسیون تسهیل کس 
کارشناس اقتصادی ،غالمحسین دوانی ،عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران،
محمدرضا مرتضوی ،رئیس خانه صنعت ،معدن استان تهران ،سید حمید حسینی ،عضو
هیئت نمایندگان اتاق ایران و جعفر خیرخواهان ،کارشناس اقتصادی شرکت کردهاند.

آیا دولت همچنان اولویت خود را
باید حفظ تورم تکرقمی بداند؟

در  100روز اول کدام اقدام اساسی از سوی دولت باید
صورت گیرد؟

فکر میکنید بعد از 4سال چند درصد مشکالت اساسی
اقتصاد ایران حلشده است؟

1

2

3

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
خروج از رکود
در کنار تورم تک رقمی

40

60

تک نرخی کردن ارز،
اشتغال و تولید باید در اولویت دولت باشد

درصد اعتقاد دارند

افزایش تورم درگرو رونق اقتصادی
اشکالیندارد

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
کنترل تورم
دیگر دست دولت نیست
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درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

20

20

40

درصد اعتقاد دارند

تیم اقتصادی دولت باید
سامان بگیرد

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
 ۱۰۰روز اول کاری در دوره
دوم دولت روحانی معنا ندارد

20

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند
تالش بیشتری نیاز است

40

درصد اعتقاد دارند

دولت مشکالت اساسی کشور را
حل نکرده است

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

مشکالت سیاسی وضعیت اقتصادی کشور را
تحت تاثیر قرار داده است

اقتصادهایی که روبهجلو حرکت میکنند نیاز به تورم مصنوعی دارند که در گرو فشاری است که
دولت به بازار وارد میکند .تورم منجر به این میشود که چرخ اقتصاد بچرخد و عرضه و تقاضا در
بازار بیشتر شود .در کل به نفع اقتصاد میشود.

آیا دولت همچنان اولویت خود را باید حفظ تورم تکرقمی بداند؟

50

غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران
خبره ایران

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

خروج از رکود
در کنار تورم تک رقمی

سیدحسینسلیمی
نایبرئیس کمیســیون بازار پول و
سرمایه اتاق تهران

بههرحال دولت دوازدهم همان دولتی است که وعده
داده بود بــرای تکرقمی کردن تورم قدم برمیدارد.
رئیسجمهور نیز همان رئیسجمهور اســت قطعا
تکرقمی کردن تورم را جزو اولویتهایشان میگذارند.
محمدرضامرتضوی
رئیس خانه صنعت ،معدن استان تهران

قطعا ما بهعنــوان بخش خصوصی
میخواهیــم که تورم پایین نگ ه داشــته شــود و
شاخصهای اصلی از طرف دیگر کنترل شود .ولی
باید در نظر داشــت که در حال حاضر رکود حاکم
است و باید برای رونق اقتصادی تالش کرد و تورم را
همچنان تکرقمی نگه داشت .در حال حاضر قدرت
خرید مردم بهشــدت پایین است به همین ترتیب
اقتصاد باید بهبود پیدا کند و تورم هم ایجاد شود،
این تورم ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی خواهد
بود.
جعفرخیرخواهان
کارشناساقتصادی

تورم تکرقمی جزو ضروریات در دولت
گذشته بوده است .خود رئیسجمهور گفته بود تورم
را به تکرقمی میرســاند .تورم تکرقمی باید یکی
از اولویتهای دولت قرار بگیــرد زیرا تورم دورقمی
زیانهای زیــادی دارد و باید بتوانیــم آن را بهطور
همیشگی حفظ کنیم.
محمدرضانجفیمنش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار
اتاق تهران

مشابه شرایط اقتصادی ایران در دنیا زیاد بوده است.
باید تورم به یک الی  ۳درصد برسد و سود بانکی نیز
کاهش پیدا کند که اقتصاد ما در مقابل اقتصاد دنیا
بتواند رقابتی شود.

دولت نباید تنها یک هدفمندی را در دستور کار خود
قرار دهد .تنها با تکرقمی کردن نمیشود اقتصاد را
اداره کرد .دولت باید چندین هدف و اولویت داشــته
باشد که میان آنها تورم تکرقمی نیز قرار داشته باشد.

40

درصد اعتقاد دارند

افزایش تورم درگرو رونق اقتصادی
اشکالی ندارد
حیدرمستخدمینحسینی
کارشناساقتصادی

در بخش اقتصادی کشــور با توجه به
اقداماتی که صورت گرفته توانستند تورم را مهار کنند
اما زمانی که زمینههای اقتصادی رشــد و بروز پیدا
میکند ،اهرمهایی را باید به کار گرفت که متغیرهای
اصلی تورم و رکود را کاهش دهد .اولویت سال گذشته
دولت مهار تورم بوده است اما با توجه به سیاستهایی
که دولــت میخواهد برای خروج از رکود اتخاذ کند،
امکان افزایش تورم در کشــور وجود دارد .سالهای
گذشته به دلیل غیرفعال بودن بنگاهها و رکودی بودن
اقتصاد کشور تورم کاهش پیدا کرد اما در حال حاضر
برای از بین بردن این مشکالت باید تورم را افزایش داد.
حمیدرضا صالحی
عضوهیئتنمایندگان اتاقتهران

در برخــی مواقــع تــور م توســط
سیاستگذاری بانکی از سوی بانک مرکزی افزایش
پیدا میکند .اقتصادهایی که روبهجلو حرکت میکنند
نیاز به تورم مصنوعی دارند که در گرو فشاری است که
دولت به بازار وارد میکند .تورم منجر به این میشود
که چرخ اقتصاد بچرخد و عرضه و تقاضا در بازار بیشتر
شــود .در کل به نفع اقتصاد میشود .در ایران رکود
وجود دارد و برای اینکه بتوانیــم از این رکود خارج
شویم ،تورم اندک بد نیســت .مهم این است که در
کشــور بهاندازه کافی تورم پایین آمده است .باید به
نحوی برنامهریزی شود که هم بتوانیم از رکود خارج
شــویم و هم اینکه به اقشار آسیبپذیر کشور فشار
وارد نشود .در کل در خیلی از اقتصادهای دنیا امروز

سیاستگذار بانکی حتی میزانی تورم مصنوعی ایجاد
میکند تا تحولی در اقتصاد ایجاد شود.
سیدحمیدحسینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

من فکــر میکنم که دولــت باید در
اولویت کاری خود اشــتغال و خــروج از رکود را قرار
دهد .اگر بتواند این را همزمان با تورم تکرقمی داشته
باشد خیلی خوب است اما اگر درصدی تورم افزایش
پیدا کند اشکالی ندارد.
محمدرضازهرهوندی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

دولت در دوره اول نیاز داشــت تورم را
مهار کند؛ زیرا تورم بهشدت باال بود و شیب صعودی
داشــت .کاری که دولت کرد نقدینگیها را از دست
مردم گرفت و با یک حرکت انقباضی توانست تورم را
پایین آورد .زمانی که تورم با این روش پایین میآید
گردش از بازار گرفته میشود .در حال حاضر فعاالن
اقتصادی کمترین گردش ممکن را دارند .دولت حتما
باید یک سری حرکتهای انبساطی در اقتصاد داشته
باشد ولو اینکه تورم از تکرقمی خارج شود .شاید تورم
 ۱۳درصد شود ولی گردش در بازار افزایش پیدا کند و
رونق اقتصادی صورت بگیرد.

10

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

کنترل تورم
دیگر دست دولت نیست

سیدرضی حاجیآقا میری
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

بلــه اما جدا از نگهداشــتن تــورم در
سطح زیر  ۱۰درصد ،مسائل دیگری نیز وجود دارد.
موضوع تنها تورم تکرقمی نیست .در شرایط فعلی
دیگر دولــت نمیتواند تورم را کنتــرل کند .دولت
نمیتواند تورم را تکرقمی نگه دارد زیرا تورم تحت
تأثیر اقدامات اقتصــادی باال میرود .تا حدودی باید
آمادهباشیم و نباید افزایش تورم را برای خروج کشور
از رکود ،مشــکل تلقی کنیم .اگر دولت اقداماتی در
جهت بیرون آمدن رکود انجــام دهد تورم مقداری
افزایش پیدا میکند.
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اگر به سرمایهگذاری و اشتغال توجه نکنیم و در اولویت صدروزه کشور نباشد قطعا با مشکل اجتماعی
مواجه خواهیم شد .این مسئله جزو اولویتهای دولت ،برنامه ششم و فرمایشهای مقام معظم رهبری است.
باید برای بهبود شرایط تولید و اشتغال جذب سرمایهگذاری کرد.

کامنت

در  100روز اول کدام اقدام اساسی از سوی دولت باید صورت گیرد؟

60

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

تک نرخی کردن ارز ،اشتغال و
تولید باید در اولویت دولت باشد

حمیدرضا صالحی
عضوهیئتنمایندگان اتاقتهران

باید در زمینه اقتصاد کالن به سمت
واقعی کردن نرخ ارز با شیب مالیم حرکت کرد .دوم
اینکه کاهش بهرههای بانکی و تسهیالت بانکی باید
در اولویت دولت قرار بگیرد .دولت باید از اختیارات
رگوالتــوری که بانک مرکزی دارد اســتفاده کند و
بانک مرکزی هم باید از ظرفیتهایش استفاده شود.
از سوی دیگر کاهش قیمتهای تمامشده کاالهای
تولیدی صورت بگیرد که از طریق کاهش نرخ بهره
بانکی و تسهیالت امکانپذیر است.
سیدحسینسلیمی
نایبرئیس کمیســیون بازار پول و
سرمایه اتاق تهران

مهمترین مسئله تولید و اشــتغال است .اگر به
سرمایهگذاری و اشــتغال توجه نکنیم و در اولویت
صدروزه کشور نباشد قطعا با مشکل اجتماعی مواجه
خواهیم شد .این مســئله جزو اولویتهای دولت،
برنامه ششــم و فرمایشهای مقــام معظم رهبری
است .باید برای بهبود شرایط تولید و اشتغال جذب
سرمایهگذاری کرد .دولت باید اقداماتی انجام دهد که
سریع مسئله رکود در تولید به حالت عادی بازگردد و
بتوانیم مشکالت را حل کنیم.
محمدرضازهرهوندی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

دولت قبل از اینکه کار خود را شروع
کند با یک تحریمی مواجه شــده اســت .اگر ابعاد
این تحریم را باز کنیم واقعا شــدیدترین تحریمی
اســت که در کل این دوران داشــتیم .دولت حتما
در سیاســتهای اقتصادی خود باید به این موضوع
توجه کند .رویکرد دولت برای شکستن این تحریمها
باید این باشــد که ارتباطاتش را با اروپا قویتر کند
و راهکارهایی داشــته باشد که فشار تحریم بر بدنه
اقتصادی کشــور کمتر جلوه کنــد .باید بر بحث
اشتغالزایی و اقتصاد انبساطی تمرکز کند که گردش
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اقتصادی در کشــور ایجاد شود .بهطور طبیعی اگر
گردش اقتصادی در کشور ایجاد شود بهنوعی باعث
رونق اشتغال نیز خواهد شد.
محمدرضانجفیمنش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار
اتاق تهران

اولین اقدام باید کاهش سود بانکی باشد .سپس
باید به سمت یکسانســازی نرخ ارز رفت و نهایتا
آزادسازی نرخ ارز بر اساس بازار انجام شود.
غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران
خبره ایران

دولــت هیچ برنامه اقتصادیای ندارد و تکلیفش
با اقتصاد کشور مشخص نیســت .چند اقتصاددان
با خوانــدن یک کتاب انگلیســی نباید فکر کنند
که میتوانند چرخ اقتصاد را در کشــور بچرخانند.
مهمترین اقدام باید متوقف کــردن واردات بیرویه
باشد .در حال حاضر  ۶۰الی  ۷۰درصد اجناسی که
صادر میکنیم در داخل تقاضا دارد و کاالهایی را که
وارد میکنیم میتوان در داخل کشور نیز تولید کرد.
جعفرخیرخواهان
کارشناساقتصادی

هدفگذاریچهارسالهوبرنامهریزی
کنند که به چه نحوی اقتصاد کشور را حرکت دهند.
اقتصاد باید به سمت رونق برود و این موضوع باید در
اولویت قرار بگیرد.

20

درصد اعتقاد دارند

تیم اقتصادی دولت باید سامان
بگیرد
حیدرمستخدمینحسینی
کارشناساقتصادی

چند کار بایــد بهصورت موازی در
کشــور انجام شود .نخســتین اقدام باید تغییر تیم
اقتصادی دولت باشد .تنها جابهجا کردن فایده ندارد
و باید این تیم اصالح شود .جابهجایی این افراد عالوه
بر اینکه برای کشور مفید نیست مشکالت جدیدی را

اضافه خواهد کرد .دومین کار بهبود فضای اقتصادی
در کشور است .باید فضای کسبوکار در کشور آزاد
شود و محدودیتهایی که در زمینه تجارت در کشور
وجود دارد برداشته شود .نکته سوم بحث نقدینگی
است .اگر نقدینگی در خدمت تولید قرار نگیرد مضر
خواهد بود .افزایش نقدینگی وحشــت ندارد اگر در
خدمت تولید باشد.
سیدحمیدحسینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

در  100روز اول وزرا باید مستقر
شوند و ســازماندهی کنند .خودشان را برای این
چهار ســال آماده کنند .اولویتشــان نیز میتواند
اولویتبندی مســائل کشور باشد .مشخص کردن
رویکردهایی که میخواهند در این چهار سال در
پیش بگیرند باید یکی از اقدامهای دولت در 100
روز اول باشد.

20

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

 ۱۰۰روز اول کاری در دوره دوم
دولت روحانی معنا ندارد

سیدرضی حاجیآقا میری
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

من اصال به  ۱۰۰روز اول اعتقادی
ندارم .فکر میکنم  ۱۰۰روز اول آقای روحانی دیگر
تمام شــد؛ همــان  ۱۰۰روزی که بــرای اولین بار
رئیسجمهور شدن مطرح بود .در حال حاضر دولت
دست اوست و  ۱۰۰روز اول معنا پیدا نمیکند .باید
به اســتراتژیای که در دوره اول دولتش مشخص
کرده پایبند باشد و ادامه آن راه را برود.
محمدرضامرتضوی
رئیس خانه صنعت ،معدن اســتان
تهران

خیلی طرفدار بحث  ۱۰۰روز اول کاری نیســتم.
دوباره دولت کنونــی روی کار میآید به همین دلیل
 ۱۰۰روز اول کاری معنی پیدا نمیکند .دولت باید به
وعدههایی که داده توجه کند .معموال دولتها در دوره
دوم به قولهایی که دادند توجهی نمیکنند.

ل شده و اگر این قفل باز
نقدینگی کشور  ۲برابر کل دوران قبل شد و بیش از  ۵۰درصد بهرههای بانکی قف 
شود نقدینگی در کشور سرریز میشود .از سوی دیگر عدم اعتماد ب ه نظام بانکی بهشدت افزایش پیدا کرده
است .خصوصیسازی اصال در کشور موفق نبوده است.

فکر میکنید بعد از 4سال چند درصد مشکالت اساسی اقتصاد ایران حلشده است؟

40

درصد اعتقاد دارند

تالش بیشتری نیاز است
حمیدرضا صالحی
عضوهیئتنمایندگان اتاقتهران

 ۳۰الــی  ۴۰درصد مشــکالت را
دولت تاکنون حل کرده اســت .دولت یک انضباط
مالی را در کشــور ایجاد کرد که در گرو این انضباط
مالی ،تورم کاهش پیــدا کرد؛ اما دولت حرکتهای
اقتصادیای را که منجر به خروج از رکود شود هنوز
شروع نکرده است .ساختار اقتصاد کالن کشور نیاز
به اصــاح دارد که جراحی مدیریتشــده باید در
این زمینه انجام شــود .دولت شــجاعت الزم را در
تصمیمگیری اساســی نداشته است و باید در دولت
دوازدهم این کار را انجام دهد.

اقتصاد کشور داشتیم .قبل از دولت یازدهم شاهد
دو برابر یا سه برابر شدن قیمت ارز در بازار بودیم؛
دگرگونیهای اقتصادی شدیدی در کشور ایجاد
شــد که با اقدامات دولت یازدهم این مشکالت
مهار شــد .باید بتوانیم در آینده ســرمایهگذار
خارجی جذب کنیم و در دوره چهارساله بعدی
باید با جذب ســرمایهگذاری در کشور اشتغال
ایجاد شود.

40
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دولت مشکالت اساسی کشور را حل
نکرده است
حیدرمستخدمینحسینی
کارشناساقتصادی

کارهای خوبــی در بخش مالیات
در کشور انجام شد .مالیات امسال با توافق  ۸درصد
نســبت به پارسال رشــد پیدا کرد .دولتمردان باید
بدانند که بعد از یک رکود طوالنی و فشــار طوالنی
وارد گردش اقتصادی شدهایم که هنوز کامل نشده
است .دولت باید به این موارد توجه کند.

وضعیت  ۴ســال گذشــته اصال
پیشبرنده نبوده بلکه تنها درجا زدن بوده است .رکود
ایجاد شد و خبری از ورود به کانال رونق نبود .از سوی
دیگر نقدینگی کشــور  ۲برابر کل دوران قبل شد و
ل شــده و اگر
بیش از  ۵۰درصد بهرههای بانکی قف 
این قفل باز شود نقدینگی در کشور سرریز میشود .از
سوی دیگر عدم اعتماد ب ه نظام بانکی بهشدت افزایش
پیدا کرده است .خصوصیسازی اصال در کشور موفق
نبوده است.

محمدرضانجفیمنش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و
کار اتاق تهران

غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران
خبره ایران

محمدرضازهرهوندی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

یکی از اتفاقات خوبی که در دولت گذشــته رخ
داد کاهش تورم بوده است ولی این میزان باز هم باید
پایینتر بیاید .باید مشکل تأمین اجتماعی را در کشور
حل کنیم؛ در حال حاضر در بخش مالیات و تأمین
اجتماعی مشکالت تا حدودی حلشده است.
سیدحسینسلیمی
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و
سرمایه اتاق تهران

درصدی نمیتوان گفت ولی باید توجه داشت
که یکی از معضالت مملکت ما داشتن تورم ۳۰
الی  ۴۰درصدی بود که خوشبختانه به تکرقمی
رســید .تثبیت نرخ دالر را نیز از سوی دیگر در

دولت نتوانسته مشــکالت اساسی کشور را در ۴
سال گذشته حل کند .دولت تنها توانسته تنشهای
سیاسی کشور را پایین آورد .تنشهای سیاسی پایین
آمده اما هیچ گامی برای اقتصاد برداشته نشده است.
حتی گام اول برای پیشرفت اقتصاد نیز برداشته نشده
بهطوریکه همچنان تولید معضل اقتصادی کشور
است.
سیدحمیدحسینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

مشکالت اساسی مانند دولتی بودن
اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشور به نفت همچنان باقی
مانده اســت که دولت باید در این زمینه کار اساسی

انجام دهد؛ اما توانست سیاستهای غلط را در زمینه
نقدینگی ،ارزی و مسکن مهر اصالح کند و آرامش را
به اقتصاد کشور بازگرداند.
جعفرخیرخواهان
کارشناساقتصادی

مشکالت اساسی کشور حلنشده
است .بهتازگی روشنشده است که این مشکالت چه
بودند .درواقع تازه توانستیم مشکالت اساسی کشور را
تشخیص دهیم و دولت باید در سالهای آینده به این
مشکالت با تمرکز بیشتر بپردازد.
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مشکالت سیاسی وضعیت اقتصادی
کشور را تحت تاثیر قرار داده است
سیدرضی حاجیآقا میری
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

بستگی به وضعیت سیاسی ایران
دارد .این موضوع را نمیتوان بهطور دقیق تحلیل
کرد .در ایران ،نقش سیاســت در اقتصاد بیش از
هر کشــوری پررنگ و مهم است .چون سیاست
کشور صد درصد دســت دولت نیست به همین
ترتیب نمیتوانیم بپرســیم که تا کی چهکاری را
انجام میدهد؟ اگر قطعنامه یا تحریمی علیه کشور
وضع شود ،همه شرایط اقتصادی را مجدد دگرگون
خواهد کرد.
محمدرضامرتضوی
رئیس خانه صنعت ،معدن اســتان
تهران

دولت در دوره اول تعهداتی داشت که بخشی از آن
را انجام داد اما باید در نظر داشت که فاکتورهای دیگر
غیر از برنامهریزی دولت برای رشد و توسعه در کشور
وجود دارد .بهطور مثال وجود امید در کشــور کامال
تأثیرگذار است .اگر خوشحال باشید بیرون میروید
و خرید میکنید .برخی عامدانه ناامیدی در کشــور
ایجاد میکنند که اختالف در کشور ایجاد شود .دولت
یازدهم توانست تورم را کاهش دهد و تعامل خود را با
کشورهای خارجی نگه دارد .از سوی دیگر نرخ ارز را
در چارچوب قرار داد.
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اعداد ماه
اعالنـات
گاردین نوشت

نسیم بنایی
خبرنگار

رسانهها
سیانان مانی خبر داد

دنیا در محاصره خودروهای برقی

صعود سرمایهگذاری تأثیرگذار

عصر جدیدی در راه اســت ،عصر خودروهای جدید با موتورهای
جدیــد؛ عالیم و نشــانههای کوچــک آن نیز همهجا مشــاهده
میشــود .گاردین در همین راستا به خودروهای برقی و آینده آنها
پرداختهاست .بر اساس گزارش گاردین ،بسیاری از تولیدکنندگان
خودرو به تولید خودروهای هیبریدی روی آوردهاند .شــرکت ولوو
اعالم کرده که از ســال  2019به بعد دیگر هیچگونه خودرویی که
تنها بنزین مصرف کند ،تولید نخواهد کرد .اعداد و ارقام بسیاری در
این زمینه وجود دارد که نشــان میدهد عصر خودروهای بنزینی
کمکم به پایان خواهد رسید .ماشینهای شخصی مانند تلفنهای
همراه در آینده اهمیت بسیاری دارند و نقش اقتصادی مهمی را ایفا
خواهند کرد .البته تنها عنصری که هیچگاه در تبلیغات خودروها
نمیبینید در حالیکه همیشه حضور دارد «ترافیک» است .مردم
بدون توجه به آن ،خودرو میخرند و به زودی این خودروها همگی
«برقی» خواهند بود.

ایــن روزها مردم به جای اینکه ســرمایههای خــود را در بانکها
بخوابانند و چشــم به نرخ بهره بدوزند؛ ســرمایه خود را وارد کارها
و فعالیتهای اجتماعی یا زیستمحیطی میکنند تا در کنار سود
اندکی که به آن دست مییابند ،روی اجتماع یا محیطزیست نیز اثر
مثبت گذاشتهباشند .این سرمایهگذاریِ تأثیرگذار است که بر اساس
گزارش سیانانمانی این روزها به سرعت در حال افزایش است .یک
جمعیتِ ســرمایهگذاری در امریکا تشکیل شده که افراد میتوانند
حتــی  20دالر نیز در آن ســرمایهگذاری کننــد .اما نکته جالب
اینجاســت که این جمعیت تاکنون موفق شده به 1.5میلیون دالر
ِ
کوچک متعددی نیز شرکت
سرمایه دست پیدا کند و در پروژههای
کردهاست .بررسیها نشان میدهد در حال حاضر 114میلیارد دالر
دارایی برای مدیریت در بخش سرمایهگذاریِ تأثیرگذار وجود دارد.
افراد از طریق این سرمایهگذاریها هم به سود اقتصادی دست پیدا
میکنند و هم در ایجاد جامعهای پایدار شریک میشوند.

35هــزار دالر قیمت تسال 3
که در امریکا به عنوان خودروی
برقــی بــه فــروش میرســد

بلومبرگ بررسی کرد

114

میلیارد دالر دارایی قابل مدیریت

بــرای ســرمایهگذاری
تأثیرگذار در دنیا وجــود دارد
بیزنساینسایدر تحلیل کرد

شنی سعودی
ِ
خانههای

توسعه با اینترنت پر سرعت

بیش از نی م قرن اســت که سعودیها نفت به عنوان سوخت به
اقتصاد خود تزریق میکنند .اما حاال که به نظر میرســد عصر
نفت به پایان خود نزدیک میشود ،سعودیها قدمی فراتر از نفت
برداشــتهاند و به منبع دیگری روی آوردهاند« :صحرا» .پادشاهی
سعودی سعی دارد هزاران کیلومتر مربع شن را به شهرهای جدید
تبدیل کند و از مسیر صحرا ،تنوعبخشی را به اقتصاد خود هدیه
بدهد .سرمایهگذاری در این زمینه میتواند شغلهای بسیاری نیز
ایجاد کند .در واقع قرار است یک سلسله شهرهای اقتصادی در
این منطقه ساخته شود .ارزش مالی این منطقه حدود 10میلیارد
دالر است .البته پیش از آنکه قیمت نفت سقوط کند نیز ساخت
این شــهرها در دستور کار سعودیها بود اما پیشرفت آن بسیار
ُکند بود .حاال این شــهرها در برنامه چشمانداز  2030سعودیها
قرار گرفتهاست .البته این پروژه پیچیدهتر از ظاهر آن است؛ یعنی
در ظاه ِر کلمه به آن «شهرهای شنی» میگویند اما قرار است در
زمینه توریسم و سرگرمی ارزآوریِ بسیاری داشتهباشد.

دسترسی سریع و اتصال راحت به شبکههای اینترنتی ،یکی از مهمترین
ِ
مسائل در کشورهای توسعهیافته به شمار میآید .با وجود اهمیت این
مسئله ،بســیاری از کشــورهایی که به لحاظ اقتصادی توسعهیافته
محسوب میشــوند مانند بریتانیا ،در زمینه سرعت دانلود ،عملکرد
بســیار ضعیفی دارند .برای نمونه در میان  40کشور توسعهیافت های
که مورد بررســی قرار گرفتهاند ،بریتانیا رتبه  31را به خود اختصاص
داده که بسیار ضعیف به شمار میآید .این در حالی است که کشوری
مانند سنگاپور در این زمینه عملکرد قابل دفاعتری دارد و شهروندان
دسترسی آسانتری به اینترنت و سرعت باالی دانلود دارند .برخی تصور
ِ
میکنند تراکم جمعیت میتواند مانعی برای ایجاد اینترنت پرسرعت
باشد ،اما بررسیها در برخی مناطق پرتراکم نشان میدهد اگر دولتها
به این مسئله رسیدگی کنند ،تراکم جمعیت نمیتواند مانعی ایجاد
کند .برخی از افراد نیز ادعا کردهاند که وســعت کشور میتواند مانعی
برای افزایش سرعت اینترنت باشد ،اما به گفته تحلیلگران در کشور
پهناوری مانند کانادا ،سرعت اینترنت بسیار باالست.
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مگابایــت در ثانیــه

ســرعت دانلــود در
سنگاپور که به عنــوان کشوری

کوچک بســیار خــوب برآورد شدهاســت

رویترز تحلیل کرد

مکدونالد چینی

شــرکت مکدونالد تا سال  2022تعداد
فروشــگاههای خود را در چین به 4هزار
و  500خواهــد رســاند .در حال حاضر
تعداد فروشــگاههای مکدونالد در چین
2هزار و  500است .این یکی از برنامههای
ِ
استراتژیک چینیهاست که در دستور کار
خود قرار دادهاند .این فروشگاه زنجیرهایِ
سال
غذا سعی دارد فروش خود را تا پنج ِ
آینده ،دو برابر کنــد .مکدونالد یکی از
فروشگاههای مورد عالقه چینیهاست.
از آنجا که مســئوالن این شرکت پی به
عالقه چشمبادامیها بردهاند ،به همراه دو
شرکت دیگر پروژهای را در این کشور آغاز
کردهاند تا به کمک آن تعداد فروشگاههای
خود را در این کشور افزایش بدهند .البته
مکدونالد یک فروشگاه زنجیرهایِ جهانی
است اما به نظر میرسد چینیها تقاضای
بیشــتری برای آن دارند .اگر قــراردا ِد
مکدونالد نهایی بشــود و بتواند تعداد
فروشــگاههای خود را افزایش بدهد ،در
حقیقت امپراتوریِ مکدونالد را در چین
به راه انداختهاســت .به این ترتیب این
شرکت به یکی از اصلیترین کسبوکارها
در چین و هنگکنگ تبدیل خواهد شد.

2500

فروشــگاه

جدیــد از طرف شــرکت

مکدونالد
سال 2022

تا

در چین اضافه خواهد شد

کشاورزی پایدار الزم است که مهمترین آنها افزایش بهره ِ
ِ
وری
بر اساس گزارش فائو ،چند اصل برای دست یافتن به
استفاده از منابع طبیعی ،افزایش انعطافپذیری کشاورزان و بهکارگیری مکانیسمهای کنترلیِ موثر برای بهبود وضعیت
کشاورزی است که در نهایت به کشاورزی پایدار کمک خواهد کرد.

سازمانها
بانک جهانی خبر داد

صندوق بینالمللی پول هشدار داد

یکمیلیارد نفر در جهان برق ندارند

جلوی تراژدی اقتصادی را بگیرید

زندگی در خاموشــی در دنیای امروز عم ً
ال غیرممکن به نظر میرسد .برق به بخشی
ضروری در حیات بشــر تبدیل شده اســت .با این حال بررسیها نشان میدهد هنوز
بسیاری از انسانهای عصر مدرن به برق دسترسی ندارند .گزارشها نشان میدهد در
ســال  2014حدود 15درصد از جمعیت جهان که برابر با یکمیلیارد و 100میلیون
نفر میشود ،به برق دسترسی نداشتهاند .نیمی از این افراد ،روستائیانی بودهاند که در
افریقا یا جنوب آسیا زندگی میکنند .نیمی از مردم جهان که به برق دسترسی ندارند
تنها در چهار کشو ِر هند ،نیجریه ،اتیوپی و بنگالدش زندگی میکنند .این وضعیت در
سالهای اخیر بهبود چندانی پیدا نکرده و هنوز این کشورها راه زیادی را باید طی کنند
تا به انرژی برق دست پیدا کنند .برخی از این کشورها راه انرژیهای خورشیدی را در
پیش گرفتهاند و سعی دارند برق مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کنند اما باز هم
راه بسیاری ماندهاست.

تراز مالی و تجاری کشــورها اهمیت بســیاری در اقتصاد جهان دارد .صندوق بینالمللی پول
مدتهاســت که با گزارشهای منظم سعی دارد به مســئله تراز مالی در دنیا رسیدگی کند.
بررسیها نشان میدهد وضعیت تصمیمگیری درباره قیمتها ،پساندازها و سرمایهگذاریها به
گونهای نبوده که بتواند تراز الزم را ایجاد کند .این جریان نهتنها روی وضعیت ارزهای مختلف در
جهان تأثیر منفی گذاشته ،بلکه تغییراتی ساختاری نیز ایجاد کردهاست .اگر این مسیر به همین
شکل ادامه پیدا کند ،در نهایت برخی از کشورها با مازاد سرمایه و پسانداز مواجه میشوند در
حالیکه برخی دیگر کمبود خواهند داشت .در نتیجه کشورها باید به صورت متحد ،سیاستهای
اقتصادی جدیدی را در نظر بگیرند تا بتوانند جلوی تراژدیِ احتمالی در اقتصاد جهان را بگیرند.
البته بررسیها نشان میدهد کشورهای توسعهیافته به درستی تمرکز خود را روی این مسئله
گذاشــتهاند اما الزم است همه کشورهای جهان دست به دست هم بدهند تا بتوانند مانع بروز
فاجعه بشوند .تراز مالی و تجاری مسئلهای است که همه باید آن را جدی بگیرند.

1.1

میلیــا ر د نفــر ا ز

کــره زمیــن

جمعیــت

بــه بــرق دسترســی ندارنــد

 29اقتصــاد بــزرگ جهان مســئله تــراز مالی
و تجــاری را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد

سازمان ملل پیشبینی کرد

افریقا سریعترین رشد جمعیت دنیا را دارد
در سال  1950یعنی پنج سال پس از تأسیس سازمان ملل ،جمعیت جهان حدود 2میلیارد و 600میلیون نفر برآورد شدهبود .در سال  1987این رقم به 5میلیارد
نفر رسید .در سال 1999نیز جمعیت جهان به 6میلیارد نفر رسید .در اکتبر  2011طبق بررسیها ،جمعیت جهان 7میلیارد نفر بود .از همان زمان بود که برنامههایی
برای این 7میلیارد نفر در نظر گرفتهشد .البته جمعیت جهان تا سال  2015به 7میلیارد و 300میلیون نفر رسید .بررسیها نشان میدهد 60درصد از جمعیت جهان
در آسیا زندگی میکنند که برابر با 4میلیارد و 400میلیون نفر است16 .درصد نیز در افریقا زندگی میکنند که برابر با 1میلیارد و 200میلیون نفر است10 .درصد
تمامی این مناطق ،رشد جمعیت در افریقا از همهجای دنیا بیشتر است .در واقع
کل جمعیت جهان در اروپا و 9درصد در امریکای التین زندگی میکنند .از بین
از ِ
ِ
انتظار میرود تا سال  2050بزرگترین تغییرات جمعیتی در افریقا رخ بدهد.

صندوق بینالمللی پول خبر داد

2.6

میلیــا ر د

نفــر جمعیــت
کــره زمین در
سال 1950

بانک جهانی بررسی کرد

پشتی اقتصاد جهان
ِ
حرکت الک

انقالب تکنولوژی در مبارزه با فقر

اقتصاد جهان در حال رشد است اما حرکت آن به صورت بسیار ُکند و الکپشتی صورت میگیرد.
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،رشد تولید جهان در سال  2017برابر با 3.5درصد
و در ســال  2018برابر با 3.6درصد خواهد بود .رشــد اقتصاد جهان نیز در سالهای  2017و
 2018حدود 3.2درصد پیشبینی شده که هنوز هم پایینتر از متوسطِ آن پیش از بحران بزرگ
اقتصادی است .رشد اقتصادی بهویژه در کشورهای توسعهیافته و همچنین اقتصادهای نوظهور
هنوز با شرایطِ پیش از بروز بحران بزرگ اقتصادی در جهان فاصله دارد و باید افزایش پیدا کند.
البته عالوه بر بحران اقتصادی مشــکالت دیگری نیز برای اقتصاد ایجاد شده؛ از جمله افزایش
جمعیت و ضعف سرمایهگذاری باعث شده رشد اقتصادی به حد مطلوب خود دست پیدا نکند.
اقتصادهایی مانند برزیل ،چین و مکزیک باید تالش بیشتری کنند تا به وضعیت مطلوبتری
دست پیدا کنند .شرایط اقتصادیِ این کشورها برای سایر نقاط دنیا نیز تعیینکننده خواهد بود.

دنیا هدفی بزرگ برای خود در نظر گرفته :تا سال  2030فقر مفرط را ریشهکن کند .اما این کار
داشتن دادههای دقیق و درست درباره فقر تقریباً غیرممکن است .الزم است که
بدون در اختیار
ِ
همه بدانند چه پیشرفتهایی حاصل شده و کدام بخشها در مسیر صعود قرار گرفته تا بتوان
برنامههای جدید را در دستور کار قرار داد .اکثر کشورها از طریق پژوهشهایی که خانهبهخانه
صورت میگیرد ،میزان فقر را در جامعه خود رصد میکنند .اما اکنون تکنولوژی آنقدر پیشرفت
کرده که میتوان قلم و کاغذ را زمین گذاشت و به شیوههای مدرنی اقدام به جمعآوریِ داده در
زمینه فقر کرد .هرچند هنوز هم کسانی که میخواهند دادهها را جمعآوری کنند باید به نقاط
دورافتاده سفر کنند اما به سیستمهایی مجهز هستند که میتواند شرایط را برای آنها تسهیل
آسانی بیشتری اقدام
کند .ابزارهای جدیدی که در اختیار افراد قرار گرفته به آنها کمک میکند با ِ
به جمعآوری داده در زمینه فقر کنند.

 3.2درصــد رشــد اقتصــادی
جهــان در ســالهای  2017و  2018خواهــد بــود

1.90

دالر نقطــهای کــه فقر را مشــخص میکنــد؛ درآمد
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کیوسک ماه
اعالنـات
 500شركت 28هزار ميليارددالري

در آخرين رتبهبندي  500شركت برتر فوربز ،آمازون پيشرفت بسيار خوبي داشته است
ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

.

ترامپ همچنان سوژه مجالت ماه اوت است .به نظر ميرسد تا وقتي او رئيسجمهور امريكا باشد ،همچنان اين سوژهبودنها ادامه داشته باشد .يكي از بهترين
جلدهاي مجالت انگليسيزبان در ماه گذشته ،جلد هفتهنامه اكونوميست بود كه ترامپ را روي مبل و كنترل تلويزيون به دست نشان داده بود كه بيحال و
حوصله و خسته است .وضعيت روسيه در جهان ،جدال امريكا با كره شمالي و رتبهبندي شركتهاي برتر جهان در مجله فورچون ،از ديگر مطالب مهمي بوده
كه در مجالت منتشر شده است.

تايم
 7اوت 2017
داروی جدید برای
درمان افسردگی جهان
را دگرگون میكند

آخرن شــماره مجله تایم در  7اوت منتشر شد
و طــرح روی جلد خود را بــه یك گرافیك انتزاعی
اختصاص داده درباره افسردگی و درمان افسردگی.
گزارش مربوط به این جلد ،رســیدن به روشهای
جدید درمان افسردگی اســت .نویسنده گزارش به
مشكالت زیادی كه افســردگی در جوامع به وجود
میآورد اشــاره میكند و میگوید كه تعداد زیادی
از افراد گرفتار افســردگی هســتند و اگر روشهای
جدید درمانی ابداع شود و به نتیجه برسد ،بسیاری
از مشــكالت جهانی ممكن است تغییر كند و حتی
تصویر جهان عوض شــود .در این شــماره گزارش
مفصلی هم منتشر شده است درباره امریكاییهایی
كه خارج از این كشــور دستگیر شدهاند و در زندان
هســتند یا ناپدیدند .كار جالبی كه تایم كرد ه این
است كه عكسهای زیادی از وسایلی منتشر كرده كه
متعلق به این افرادند.
شماره قبلتر مجله تایم ،طرح جلدی داشت با یك
تصویرسازی از چهره والدیمیر پوتین .عنوان تیتر این
است« :برنامه سری :متوقف كردن برنامه انتخاباتی
پوتین» .در انتخابات اخیر ریاســتجهوری امریكا،
روسهــا نفوذ زیادی كرده بودند و طرح جلد و تیتر
این شماره از مجله تایم به این موضوع اختصاص داده
شده بود كه نیروهای نظامی امریكا و نیروهای امنیتی
این كشور قصد داشتند مانع نفوذ روسیه و اثرگذاری
این كشــور بر انتخابات شوند .در همین شماره یك
گزارش جالب درباره مرگ و زندگی مالهای خرید
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منتشر شده بود .مالها كه زمانی بسیار مورد استقبال
مردم بودند اكنون دیگر رونق سابق را ندارند و حتی
گاهی در سراسر امریكا مالهایی دیده میشوند كه
مثل شهرهای مرده خالی از سكنه و پر از سكوتاند.
این گزارش نوشــته بود كه به موازات مالهایی كه
بسته میشوند ،مغازههای زیادی نیز در امریكا هستند
كه تعطیل میشوند و دیگر مشتری ندارند.

نیویورك تایمز
 7اوت 2017
از دست دادن وزن به
هر قیمتی نمیارزد به
تلخ كردن زندگی

آخرین شــماره مجله نیویورك تایمز در  6اوت
منتشر شده است و طرح جلد بسیار انتزاعی و حتی
نامفهوم آن به رژیمهای غذایی و عادت همیشه رژیم
گرفتن پرداخته اســت .مطلبی مربوط به این جلد
میگوید مــا وارد دورانی شــدهایم كه دیگر چاق و
الغر بودن خجالتی ندارد و الزم نیست مثل دهههای
گذشــته سبك زندگیای داشته باشــیم كه در آن
همیشه افراد رژیم دارند .كافی است كه رژیم غذایی
خود را سالم كنیم و با فیزیك بدن خود كنار بیاییم و
از آن خجل نباشیم.
مجله شــماره  23جوالی عكس روی جلد خود
را بــه پرتره مــردی عراقی اختصــاص داده بود كه
چشمهای خود را در نبرد با داعش در موصل از دست
داده اســت .مجله نیویورك تایمز روی عكس جلد
خود تیتر نمیگذارد اما در زیر عكس به عنوان تیتر
نوشته است« :زندگی و مرگ» .در این شماره گزارش
مفصلی همراه با عكسهای زیاد درباره نبرد با داعش
در بغداد منتشر شده است.

نیوزویك
 11اوت 2017
ترامپ خسته است ،
ترامپ بیحوصله است

روی جلد آخرین شــماره نیوزویــك كه در 11
اوت منتشر شــده ،خیلی جالب است« :پسر تنبل:
ترامپ خســته و بیحوصله اســت ،تصور كنید اگر
میخواست كار كند چه حالی داشت» .روی جلد این
شــماره دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریكا ،را نشان
میدهد كه خسته و افسرده روی یك مبل افتاده و
جعبههای مصرفشده فستفود در اطرافش ریخته
اســت ،در حالی كه كنترل تلویوزیون را در دســت
دارد و مثل آدمهای بیحال و حوصله و خســته ،در
حال مدام عوض كردن شــبكههای تلویزیون است.
در كنار صفحه ،ســه عدد نوشــته شده است 6 :ماه
در كاخ ســفید 40 ،روز در باشگاه گلف و صفر مورد
قانونگذاری مهم .در مطلب دیگری در این شماره،
به این مسئله پرداخته شده است كه آیا كسوف یك
فاجعه غیرطبیعی است كه انسان باعث آن میشود
یا اینكه انسان هنوز نتوانسته است در این مقوله اثر
بگذارد و فاجعه به وجود بیاورد .مطلب جذاب دیگر
این شماره ،درباره ایموجیها یا شكلكهای تلفنهای
هوشمند است كه میگوید جامعه و فرهنگ امریكا را
تغییر داده است و حركتی ضدروشنفكری و ضدعلمی
است.
شماره قبلتر نیوزویك در  21ژوئیه منتشر شده
بــود و طرح جلد آن مربوط به یك بمب اســت كه
پرچم كره شــمالی روی آن نقش بسته و به صورت
قلكی است كه دستی كه متعلق به ترامپ است درون
آن ســكه میاندازد .تیتر اصلی جلد چنین بود« :به

روی جلد آخرین شماره نیوزویك خیلی جالب است« :پسر تنبل :ترامپ خسته و بیحوصله است ،تصور كنید اگر میخواست كار كند چه حالی داشت» .این شماره دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور امریكا ،را نشان میدهد كه خسته و افسرده روی یك مبل افتاده و جعبههای مصرفشده فستفود در اطرافش ریخته است ،در حالی كه كنترل تلویوزیون
را در دست دارد و مثل آدمهای بیحال و حوصله و خسته ،در حال مدام عوض كردن شبكههای تلویزیون است.

صورت اتمی شــدن» .در گزارش این شماره ،نوشته
شــده اســت كه بمبهایی كه كره شمالی مدام در
حال آزمایش كردن آنهاست ،كاری بس خطرناك در
سطح جهانی و در سطح منطقه است .گزارش دیگری
در این شــماره منتشر شده كه در آن نوشته بود در
روسیه به دلیل كارهای پوتین ،استالین به عنوان یك
شخصیت تاریخی این كشور ،به بیشترین محبوبیت
خود رسیده است .در همین شماره یك گزارش چاپ
شده بود درباره فواید كلم بروكلی و اینكه اگر كسی
میخواهد قند خون خود را متعادل كند ،باید از این
سبزی زیاد بخورد.

اكونومیست
 5اوت 2017
شاید روزی بیاید كه
امریكا و كره شمالی
درگیر جنگ هستهای
شوند

آخرین شــماره مجلــه اكونومیســت در  5اوت
منتشر شده اســت .طرح جلد این شماره یك موج
انفجار قارچی بمب اتمی اســت كه در امواج حاصل
از انفجار ،چهره رؤسای جمهور امریكا و كره شمالی
مشخص است .در كنار تصویر هم یك پرنده كه نماد
توئیتر است بر یك شاخه خشكیده درخت نشسته
و گرد و خاك چهره و بدنش را پوشــانده است .تیتر
اكونومیست این است« :شاید اتفاق بیفتد» .در این
روزها مقامات كره شــمالی و امریكا به شدت درگیر
جنگ لفظی شدهاند و مطلب اكونومیست میگوید
كه شاید واقعا این حرفها به درگیری اتمی بینجامد.
مطلب دیگری در این شــماره منتشر شده كه روی
جلد هم آمده اســت درباره این پیشــنهاد كه بهتر
اســت بهجای مالیات گرفتن از سوخت ،از جادهها
مالیات گرفته شــود .كنار گذاشته شدن نواز شریف
از نخستوزیری پاكستان به دلیل اتهام فساد ،از دیگر
گزارشهای تحلیلی مهم این شماره است.
شــماره قبلتر هفتهنامه انگلیسی اكونومیست
عكس روی جلدی داشت كه به بحران اقتصادی در
ونزوئال پرداخته بود .معموال روی جلد اكونومیســت
بهجای عكس از تصویرســازی استفاده میشود اما
در شماره  29ژوئیه با طرح جلدی غیرمعمول برای
اكونومیست ،عكسی از اعتراضات در ونزوئال منتشر
شده بود با تیتر «ونزوئال در آشوب» .مطلب مربوط به
این جلد میگفت كه چطور بحران اقتصادی ونزوئال
پیــش آمد و چطور این بحران تبدیل به یك بحران
سیاسی گستردهتر شد و جهان در مقابل بینظمی
و آشوب سیاســی ونزوئال كه تلفات جانی نیز به بار

آورده ،چه باید بكند .مطلب مهم دیگر این شــماره
رابطه چین و روســیه بود و پیشبینی شده بود كه
رقابتها بین ایندو قدرت جهانی احتماال وضعیتی
را به وجــود خواهد آورد كه چین و روســیه رابطه
دوســتانهای با هم نداشته باشند .گزارش دیگری در
بخش بینالملل این شماره منتشر شده بود كه خبر
میداد جمعیت كودكان در حال افزایش است و این
اتفاق جمعیتشناختی چه اثراتی میتواند بر جهان و
اقتصاد و سیاست آن داشته باشد.
شماره  22ژوئیه به آینده یادگیری پرداخته بود.
طرح جلد ،دو نفر را نشــان میداد كــه از ابزارهای
مدرن استفاده میكنند و به دو طرف درختی تكیه
دادهاند كه شاخههایش به شكل مغز انسان است .در
این مطلب نوشته شده بود كه فناوری چطور میتواند
آموزش را تغییر بدهد و آینده یادگیری با مغزی كه
حتی با فناوریها تغییر شــكل یافته ،چطور خواهد
بود .در این شــماره ،چند صفحه به صورت ویژهنامه
به ارتباط بین دو كشور هند و پاكستان پرداخته بود.
مسئله داماد ترامپ و رسوایی ارتباطاتی كه با روسیه
داشته ،در این شماره مطرح شده بود.
شــماره قبلتر اکونومیست ،در  15ژوئیه منتشر
شــده بود که روی جلد آن ،عکس لیو شیائوبو ،یکی
از معترضان به سیاستهای چین و مطلبش درباره
مرگ بود .یکی از گزارشهای مهم این شماره ،درباره
همین جلد است که به سرنوشت معترضان سیاسی
در چین پرداخته و گفتــه بود که اگر اقتصاد چین
میخواهد باز شود ،باید فضای سیاسی این کشور نیز
باز شــود .گزارش دیگر این شماره ،درباره اعتیاد به
مواد مخدر بود که نویسنده آن معتقد بود بر خالف
گفتههای همیشگی ،اعتیاد خیلی درمانپذیر نیست.
سرنوشــت کودکانی که در پناهگاه های مهاجران و
کمپها بــه دنیا میآیند و بزرگ میشــوند نیز از
دیگر موضوعاتی بود که در این شــماره از هفتهنامه
اکونومیست به آن پرداخته شده بود .ماجرای برگزیت
نیز همچون دیگر شمارههای اکونومیست که به یکی
از موضوعات همیشــگی تبدیل شده ،در این شماره
نیز در میان مطالب مربوط به کشورهای انگلستان
یشد.
دیده م 

فورچون
اوت 2017
28تریلیارد دالر ،دارایی
 500شرکت برتر جهان

جدیدترین شماره ماهنامه فورچون در اوت امسال

منتشر شده اســت و طرح جلد خود را به رقابت دو
شركت تاكسی خبر كردن تلفنی «اوبر» و «لیفت»
اختصاص داده است .شركت اوبر در هفتههای اخیر
دچار مشكالتی در مدیریت خود شده كه با کنار رفتن
كاالنیك از مدیرعاملی این شركت همراه بوده است.
مطلب روی جلد این شماره میگوید كه اگر اوبر دچار
افت شود ،رقیب آن ،لیفت ،میتواند سرعت بیشتری
بگیرد .اما مهمترین مطلب این شــماره فورچون به
رد هبندی  500شــركت برتر جهان در سال 2016
اختصاص پیدا كرده اســت .فورچون اعالم كرده كه
این  500شــركت برتر ،در مجموع  28هزار میلیارد
دالر دارایی و  67میلیون كارمند و كارگر دارند .مجله
فورچون به ردهبندی شركتهای برتر شهرت دارد و
فهرستهای آن به مرجع رتبهبندی شركتها تبدیل
شده است .در آخرین رتبهبندی فورچون ،شركتهای
چینی و هندی نقش پررنگتری از گذشته دارند .در
این فهرست ،والمارت برترین شركت است .شركت
آمازون مهمترین پیشرفت را داشته و از رتبه  44در
ســال  2015به رتبه  26در سال گذشته دست پیدا
كرده است.

فوربز
 27ژوئیه 2017
چطور آدمهای هوشمند
میتوانند بیتكوین
را از چنگ احمقهای
حریص درآورند؟

آخرین شــماره مجله فوربز تیتــ ِر یك خود را با
عنوان «احمقانهترین حباب تاكنون» به پول مجازی
بیتكوین اختصاص داده است .طبق اعالم این مجله،
تاكنون كل بیتكوین تولیدشده بر اساس زنجیرههای
رمزگذاری سیستمی كه با آن كار میكند ،در سطح
جهان به  100میلیارد دالر رســیده است .گزارش
فوربز میگوید كه این پول مجازی یك پول مسخره
و احمقانه اســت كه در دست آدمهای حریص قرار
گرفته اما افراد هوشمند میتوانند آن را از چنگ این
افراد دربیاورند و نجاتش بدهند .از سوی دیگر ،گزارش
فوربــز میگوید كه بیتكوین به شــدت به صورت
حبابی و به شكل احمقانهای افزایش پیدا كرده است
كه میتواند خطرناك باشــد .مطلب دیگری كه در
این شماره منتشر شده مربوط به شركت استارتآپ
«كلریفای» فعــال در زمینه هــوش مصنوعی در
شاخه تشخیص چهره اســت .این گزارش میگوید
محصوالت این شــركت به همان خوبی محصوالت
شركتهای گوگل ،آیبیام و مایكروسافت میتواند
كار كند و غولهای این شاخه را به چالش بكشد.
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قاب ماه
سلطنت اردوغان
از نگاه اکونومیست

رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه سوژه
ِ
کارتونیست
طنزِ هفتهنامه اکونومیست شدهاست.
اکونومیست در این طرح تالش کرده به دیکتاتوری
اردوغان در کشور ترکیه اشاره کند .به اعتقاد
ی که ظاهر ًا به
کارتونیست اکونومیست ،اردوغان در حال 
شیوه دموکراتیک به قدرت دست پیدا کرده اما مفهوم
جدیدی از دموکراسی را به نمایش گذاشته که در آن
قدرت حرف اول را میزند.

میشل رامیرز ،کارتونیست برنده پولیتزر
دستاوردها  /دونالد ترامپ به خاطر توئیتربازیهایش سوژه
همیشگی کارتونیستها در سرتاسر دنیاست.
نقد
ِ

الرس ُون تی ِیر ،کارتونیست نیویورکر
ِ
شرمساری شنی درست کردم!
پدر ،من

بروس اریک کاپالن ،کارتونیست نیویورکر
مالی جدیدی تعریف کردهایم که در آن شما هیچ
ما مدل ِ
حقوقی دریافت نمیکنید.

پیتر کوپر ،کارتونیست نیویورکر
رئیسجمهوری «خط قرمز» را کشیدهاست.

انتقاد کارتونیست گاردین از سازمان ملل

نیکوال جنینگز ،کارتونیست گاردین به خاطر عملکرد سازمان ملل در مورد رئیسجمهوری کرهشمالی ،در این کارتون از سازمان ملل
انتقاد کرد.
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نیویورکر

 .............................پــاورقــی .............................
اقتصاد ایران در میانه اصالح و اضمحالل
اقتصاددانها در جستوجوی توسعه پایدار
توسعه پایدار حلقه مفقوده اقتصاد ایران است؛ توسعه پایدار مفهومی است که در همه ابعاد
توسعه از توسعه کشاورزی ،صنعتی ،محیط زیست و آب گرفته تا رشد اقتصادی معنا
و مفهوم دارد؛ ابعادی به گستردگی همه مفاهیم اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و
اجتماعی .در این پرونده اقتصاددانها ،استادان دانشگاه و کارشناسان
درباره رشد اقتصادی ،توسعه کشاورزی ،محیط زیست ،مدیریت
آب و بودجهنویسی گفتهاند .آنها ارتباط این موضوعات را با
مفهوم توسعه پایدار بررسی کردهاند.

عکس :رضا معطریان

پــاورقــی

چطور باید بودجه بنویسیم؟

اجرای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در یک چارچوب میانمدت مخارج دولتی

*

بـهـانـه

مخارج دولتی بر اساس چه چارچوبی مشخص میشود؟ ارتباط بین تخصیص منابع بودجه براساس اولویتهای سیاستی و انضباط مالی انجام میشود؛ این بهانهای است که به سراغ محمد
کردبچه میرویم تا از او درباره انضباط مالی دولت و نظام بودجهنویسی در ایران بپرسیم.

محمد کردبچه
اقتصاددان

چرا باید خواند:
چرا نظام بودجهنویسی
مهم است؛ چون و
چراهای این علم کدام
است؟ در این مقاله پاسخ
سؤاالت خود را درباره
نظامبودجهنویسی
مییابید.

JJکلیات
چارچوب میانمدت مخارج دولتی ارتباط بین تخصیص
منابع بودجه مبتنی بر اولویتهای سیاستی و انضباط مالی
موردنیاز بودجه را برقرار میسازد .مفاهیم چارچوب مذکور
ارتباط نزدیکی با مفاهیم بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارد
و از طریق تخصیص بهینه منابع به برنامهها و بودجهریزی
فراتر از افق ساالنه ،موجب بهبود عملکرد برنامهها میشود.
نکات مهمی که قبل از شروع به اجرای نظام بودجهریزی
مبتنی بر عملکرد در چارچوب میانمدت مخارج دولتی باید
موردتوجه قرار گیرد به شرح زیر است:
 -1زمان موردنیاز برای اجرای فرآیند اصالح

مقامات اجرایی کشــور باید آمادگــی یک دوره زمانی
بلندمدت برای اجرا را داشــته باشند .آنان درواقع وارد یک
فرآیند مستمر اصالح نظام موجود میشوند .فرآیند جدید
ضمن پیچیدگی برای تمام عوامل اجرا آموزنده نیز هست.
طبعاً مشــکالتی در مسیر ممکن است پیش آید .لذا الزم
است تمام عوامل اجرا متعهد به مقابله و حل این مشکالت
باشند .همچنین پیچیدگی برخی از وجوه این اصالحات
نباید مانعی برای اجرای کامــل آنها ایجاد کند و ضروری
اســت اصول و مبانی موردنظر در تمامی مراحل مختلف بودجه از تهیه تا ارزشیابی عملکرد
موردتوجه قرار گیرد.

 -2رهبری فرآیند

رهبری قوی ،همراه با تعهد سیاسی و توافق عمومی برای اصالح مستمر نظام بودجهریزی
ضروری اســت .بدون ایــن موارد نقاط ضعف مهمی در ارتباط بین اســتراتژی دولت و نظام
بودجهریزی پیش خواهد آمد که از آن جمله میتوان به آثار روند گذشــته تخصیص بودجه
اشاره کرد که میتواند تمرکز بر راهبردها و اولویتهای جدید را کاهش دهد .نکته حائز اهمیت
این اســت که افراد کلیدی ،هریک بهصورت گردشی در چند وزارتخانه فعالیت کنند .فشار
بهعملآمده از طرف مردم برای دریافت خدمات بهتر و مخارج مفیدتر کمک زیادی خواهد کرد.
مردم ،متقاضی خدمات عمومی با کیفیت باال هستند و دولت برای توجیه اخذ مالیات باید این
خدمات را ارائه دهد .نکته مهم دیگر این است که فرآیند اصالحات در فرآیند اجرا باید استمرار
داشته باشد و تغییرات احتمالی دولت نباید خدشهای در فرآیند ایجاد کند .با توجه به اینکه
این اصالحات بخش مهمی از نوسازی و افزایش کارایی بخش دولتی را تشکیل میدهد باید از
پشتیبانی گسترده برخوردار باشد.

 -3تجربه و شور و شوق

در بخش دولتی الزم اســت یک گروه مرکزی نوگرا برای پشتیبانی در ایجاد انگیزه برای
تصمیمگیران ایجاد ،حفظ ،حمایت و تشــویق شــود .این مشوقها میتواند شامل پیشنهاد
فرصتهای آموزشی مرتبط برای نهادهای ذیربط باشد .این گروه باید شامل کارکنان با کیفیت
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باال و آشــنا به روشهای نوین بودجهریزی و متخصص در چگونگی اجرای آنها باشــد .وجود
حداقل یک سازمان مرکزی کارآمد و باتجربه مدیریت اصالحات میتواند برای راهنمایی و ارائه
مشاوره به سایر دستگاههای اجرایی مفید باشد.

 -4مهارتها ،استعدادهای مرتبط و ویژگیهای کارکنان

تجهیز مهارتها و استعدادهای موردنیاز در سازمان مسئول بودجهریزی و سایر دستگاههای
اجرایی عامل دیگری برای دستیابی به یک اصالح نظاممن د است .مهارتهای مدیریت بودجه
شامل دانش فنی جدید (تجزیهوتحلیل کالن اقتصادی ،الگوسازی بخشی) و همچنین توانایی
مدیریتی و حل مسائل بین پرسنلی است .محیط مدیریت دولتی باید ضمن تأکید بر سطوح
جدید حرفهای و همبستگی و تعهدات شخصی ،انگیزه خودتوسعهای را در کارکنان ایجاد کند.

 -5وجود یک روش جامع و سازگار مرحلهبندیشده

ممکن اســت این عامل واضح به نظر برسد ،لیکن برای اجرای موفق هر اصالح پیشرفته
مخارج عمومی ضروری است .بدین منظور بررسی دقیق نارساییهای فرآیند موجود مدیریت
مالی دولتی و ارائه یک برنامه مرحلهبندیشده منطقی مشتمل بر روشهای پیشرفته باید انجام
گیرد .این برنامه شــامل تغییرات فنی مرتبط با اصالحات مدیریت مالی (تغییر طبقهبندی،
شکل جداول ،ساختار برنامهها و فعالیتها) ،اصالحات سازمانی دستگاههای اجرایی و کمک به
تصمیمگیران از طریق ارائه اطالعات الزم به آنان است.
 -6تشخیص پیچیدگی و مکمل بودن اصالحات

هر اصالحی شــامل ابعاد فنی است که به سایر بخشهای اصالح مزبور و همچنین سایر
مفاهیم جدید روشهای بهبود مدیریت بودجه مرتبط هستند .اجرای یک چارچوب میانمدت
مخارج دولتی مفید و مؤثر نیز ممکن است چالشهایی برای نظام و تواناییهای موجود ایجاد
کند که مهمترین آنها به شرح زیر است:
سیاستهای کالن اقتصادی مناســب و پیشبینیهای قابلاعتماد  -در صورت نبود این
سیاستها و پیشبینیها اعتبار چارچوب میانمدت مخارج دولتی زیر سؤال میرود.
سیاستها و ابزارهای مالی سازگار و انعطافپذیر  -مخارج پیشبینیشده باید با منابع موجود
تطابق داشته باشد.
اولویتبندی و تخصیص مجدد  -چارچوب میانمدت مخارج دولتی باید بهمنظور افزایش
میزان هماهنگی بین سیاستهای بودجهای و منابع مورداستفاده قرار گیرد.
انضباط مالی  -تخصیصهای بودجه باید مبتنی بر سقفهای کلی برای همه وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی باشد.
هماهنگی نهادی  -چارچــوب میانمدت دولتی باید بهعنــوان چارچوب اصلی که تمام
تصمیمات هزینهای دولت بر مبنای آن اخذ میشود موردپذیرش همهجانبه قرار گیرد.
پارامترهای مناسب  -این پارامترها شامل تعریف مخارج کلی ،ارتباط بین نیازهای بخشی و
مبانی سازمانی دولت برای تخصیص ،محتوای بستههای هزینهای ،فروض قیمتی برای برآورد
مخارج آینده و سازوکارهایی برای بهکارگیری این پارامترها در فرآیند بودجههای ساالنه میشود.
شفافیت  -شفافیت هم شامل شفافیت مالی مانند ساختار و وظایف دولت ،محدودیتهای
سیاستهای مالی ،حســابهای بخش دولتی و پیشبینیهای مالی و هم شفافیت سیاسی
مربوط به هدفهای بودجهای و مقاصد توسعه اقتصادی و اجتماعی میشود .شفافیت همچنین

تفاهم و اعتمادسازی در مورد اصالحات در بین کارکنان دولت ضروری است .بدین منظور
فراگیری مستمر و باثبات فرصتها و انگیزههای مفید و مؤثر بری توسعه انسانی و مقابله با انگیزه
فشارهای بوروکراتیک ،باید مورد توجه قرار گیرد.

به حسابداری و گزارشدهی برای عملکرد واقعی بهنحویکه مخارج انجامشده را به کمیت و
کیفیت محصول و نتایج بهدستآمده مرتبط سازد ،مربوط میشود.
 -7چالشهای فنی

اجــرای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در یک چارچوب میانمدت مخارج دولتی با
چالشهای فنی نیز روبهرو است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
دستیابی به هماهنگی و ارتباط بین محصول (کاال و خدمات) با اهداف موردنظر .این مشکل
ناشــی از برداشت محدود اولیه از مفاهیم مختلف هدفها و در پارهای موارد به دلیل ابهام در
مسئولیت نظارت بر اجرای نظام است.
تلفیق نظامهای اطالعاتی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی یا فراهم کردن اطالعات معتبر و
کامل موردنیاز .بررسی نظام اطالعاتی موجود و طراحی نظام اطالعاتی جدید برای بهکارگیری
اطالعات موردنیاز بودجه و مدیریت نهتنها به مهارتهای خاص نیازمند اســت ،بلکه نیازمند
فرآیندهای کارآمدی برای تعریف و تشخیص نیازهای جدید است.
 -8تفاهم و اعتمادسازی

تفاهم و اعتمادسازی در مورد اصالحات در بین کارکنان دولت ضروری است .بدین منظور
فراگیری مستمر و باثبات فرصتها و انگیزههای مفید و مؤثر بری توسعه انسانی و مقابله با انگیزه
فشارهای بوروکراتیک ،باید موردتوجه قرار گیرد .با توجه به اینکه اصالح مدیریت مالی دولت
فرآیندی فنی و پیچیده است ،ارتباط در سطح عالی با سیاستمداران و تصمیمگیران نیز ضروری
اســت .کمک به درک مقامات و تصمیمگیران نسبت به ارتباط بین مسائل اصالحات فنی و
نوسازی و توسعه خدمات عمومی ،مانند تغییر طبقهبندی و بهکارگیری نظام حسابداری تعهدی،
یک چالش مهم است .مؤسسات تخصصی در این زمینه نقش مهمی دارند و میتوانند تجربیات
بینالمللی را برای بهکارگیری در اصالحات نظام داخلی بومیسازی کنند .این وجود تفاوت در
کیفیت و سرعت اجرای اصالحات در نهادهای مختلف دولتی گریزناپذیر است.
 -9متقاعد کردن مدیران به توانایی اجرای روشهای جدید

غالب اوقات مســئله اساســی بهجای طراحی فنی ،متقاعد کردن مسئوالن و کارکنان به
توانایی اجرای اصالحات است .اگرچه بعضی از وجوه طراحی فنی را میتوان به مشاوران بخش
خصوصی محول کرد ،اجرای نظام درهرحال در دست مدیران بخش دولتی است .تعامل مستمر
بین گروههای مختلف بین گروههای مختلف فعال در اجرای نظام میتواند به درک مشترک
مفاهیم و مبانی جدید اصالحات کمک شایان توجهی کند.
 -10چالشهای پیش رو

همانطور که در ابتدا اشاره شد ،فرآیند پیش روی اصالحات پیچیده و طوالنی است .بهتدریج
که اصالحات پیش میرود تواناییهای حرفهای مدیران دولتی و انتظارات نسبت به عملکرد بهتر
افزایش مییابد .نقشه راه اصالحات باید واقعبینانه باشد و اینکه تا چه حد اصالحات میتواند
پیش برود از ابتدا مشــخص نیست .هدف اصلی ،توسعه مستمر است ،حتی برای کشورهایی
که به پیشرفتهایی شایان توجه در این زمینه دستیافتهاند .ارتباط موفقیتآمیز ابعاد انسانی
و فنی اصالحات بودجهای با دستور کار سیاستی اصالح عملکرد بخش دولتی مهمترین شرط
موفقیت اصالحات موردنظر است.
JJپیشنهاد روش اجرایی
تهیه و اجرای یک چارچوب میانمدت مخارج دولتی در یک فرآیند یکپارچه از باال به پایین
و از پایین به باالی برنامهریزی راهبردی هفتمرحلهای انجام میگیرد که نتیجه هر مرحله در
مرحله بعدی مورداستفاده قرار میگیرد .در نمودار یک ارتباط مراحل هفتگانه و اقدامات مهم
هر مرحله نشان دادهشده است .اقدامات تفصیلی هر مرحله به شرح زیر است:
مرحلــه  -1در این مرحله چارچوب کالن اقتصادی تهیه میشــود .از این چارچوب برای
پیشبینی منابع و مصارف بودجه در دوره موردنظر ( 2یا  3ســاله) استفاده میشود .فعالیت
اصلی و کلیدی این مرحله تجزیهوتحلیل کالن و الگوسازی است ،که در دستیابی به انضباط
مالی ضروری است .داشتن چارچوبی از آنچه از نظر مالی استحکام کافی برای اتخاذ تصمیم
در شرایط متفاوت را داشته باشد ،ضرورت دارد .بدین منظور« ،مرتبط ساختن پیشبینیهای
اقتصادی به هدفهای مالی» و همچنین «الزامات ساختن و استفاده از الگوها» از اهمیت ویژهای
برخوردار است.

مرتبط کردن پیشبینیهای اقتصادی به هدفهای مالی -حرکت از برنامهریزی بهسوی
بودجهریزی غالباً با ناسازگاریهایی ازجمله تعهدات اضافی روبهرو است و دلیل این ناسازگاری
این است که در تصمیمات متخذه محدودیتهای منابع و هزینههای مربوطه موردتوجه قرار
نمیگیرد .الگوها از طریق کنترل سازگاری داخلی و انجام پیشبینیهای دقیق به تشخیص
مشکالت میتوانند کمک کنند .همچنین الگوها میتوانند بدهبستانهای بین شقوق مختلف
استفاده از منابع را تعیین کنند و نتایج فرضیات مربوط به روابط و اولویتها را آشکار سازند.
الگوسازی تفاوت نتایج حاصل از فرضیات یا اولویتها را مشخص میکند و نارساییهای مربوط
به آمار و اطالعات را روشن میسازد.
استفاده از الگوها و الگوسازی -ارزش الگوسازی در مشارکت دادن تصمیمگیران در بررسی
آمار و اطالعات ،بحث در خصوص روابط مناسب شاخصها و تشخیص نیازهای آماری است.
کارگروه مسئول تهیه الگوی کالن اقتصادی و مالی باید متشکل از متخصصان مالی ،برنامهریزی
و آماری باشد .تجمیع این متخصصان میتواند مبنایی برای یک هماهنگی نظاممند در آینده
محســوب شود .نکته دیگر این اســت که الگوی موردنظر در این زمینه الگوی مناسب برای
یهای کوتاهمدت تا  3سال است .بنابراین استفاده از نتایج حاصل از الگوهای میانمدت
شبین 
پی 
موجود برای هدف موردنظر نمیتواند کارایی داشته باشد و از نتایج آنها صرفاً یک راهنما بوده و
نباید در بودجههای دوساالنه و سهساالنه استفاده کرد.
مرحله  -2در این مرحله ،سه مرحله از مراحل چهارگانه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به
اجرا درمیآید ،شامل بازبینی و احصای برنامههای اجرایی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی،
تعیین شاخصهای عملکرد و اهداف کمی مربوط به هریک ،و هزینهیابی برنامهها و فعالیتها و
تعیین هزینه تمامشده کاالها و خدمات ارائهشده از سوی دستگاههای اجرایی.
الف -بازبینی و احصای برنامههای اجرایی

مهمترین عامل نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد «برنامه» اســت .برنامه مجموعهای از
فعالیتها یا پروژههای تحتنظر دســتگاه یا واحد اجرایی خاص است که با استفاده از منابع
موجود به دســتیابی به اهداف و نتایج موردنظر کمک میکند .اهداف عملیاتی برنامه باید
قابل برآورد باشد .براین اساس بودجهریزی و حسابداری باید بهنحوی انجام گیرد که هزینهها
و درآمدهای هر برنامه یا فعالیت برای تصمیمگیران مشــخص باشد .با توجه به ویژگیهای
یادشده ،نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد مطلوب باید دارای سه مشخصه اساسی باشد :اول،
ساختار برنامه در یک چارچوب راهبردی وسیعتر تعریف شود؛ دوم ،چارچوب برنامه به نحوی
تعریف شود که تصمیمگیری و اولویتبندی را تسهیل کند؛ سوم ،ساختار آن بهگونهای باشد
که پاسخگویی را تقویت کند.
درحالیکه ساختار برنامه عامل ارتباط بودجه با اهداف راهبردی به شمار میآید ،سؤالی که

نکتههایی که باید بدانید
[مقامات اجرایی کشور باید آمادگی یک دوره زمانی بلندمدت برای اجرا
را داشته باشند .آنان درواقع وارد یک فرآیند مستمر اصالح نظام موجود
میشوند.
[رهبری قوی ،همراه با تعهد سیاسی و توافق عمومی برای اصالح مستمر
نظام بودجهریزی ضروری است.
[در بخش دولتی الزم است یک گروه مرکزی نوگرا برای پشتیبانی در
ایجاد انگیزه برای تصمیمگیران ایجاد ،حفظ ،حمایت و تشویق شود.
[محیط مدیریت دولتی باید ضمن تأکید بر سطوح جدید حرفهای و
همبستگی و تعهدات شخصی ،انگیزه خودتوسعهای را در کارکنان ایجاد کند.
[ارزش الگوسازی در مشارکت دادن تصمیمگیران در بررسی آمار و
اطالعات ،بحث در خصوص روابط مناسب شاخصها و تشخیص نیازهای
آماری است.
[برنامهها «تکوظیفهای» هستند ،بنابراین هر برنامه فقط به یک وظیفه
دستگاه اجرایی مربوط میشود.
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پــاورقــی
مطرح میشود این است که چگونه برنامهها باید طراحی شوند که دسترسی به اهداف با سهولت
بیشــتری انجام گیرد؟ برای این منظور دو روش کلی وجود دارد :روش اول تعریف برنامههای
خاص برای هر وزارتخانه یا دستگاههای اجرایی است .روش دوم تعریف یک چارچوب وسیع
سیاستی و تشخیص برنامهها در این چارچوب است و درواقع هر دستگاه اجرایی بخشی از برنامه
کلی را به اجرا درمیآورد .در روش اول پاسخگویی سادهتر بوده و نظارت و ارزشیابی با سهولت
بیشتری انجام میگیرد .روش دوم نیاز ب ه نظام حسابداری در سطح پیشرفته برای تشخیص
دادههای مربوط به هر برنامه بدون توجه به مأخذ آن دارد.
نقطه شروع مناسب در تعیین چارچوب سیاستی در طراحی برنامه استفاده از طبقهبندی
عملیاتی هزینههای دولت است .مناسبترین شکل این طبقهبندی نظام طبقهبندی استاندارد
پیشنهادی ســازمان ملل متحد ( )COFOGاست .با توجه به اینکه در طبقهبندی عملیاتی
اطالعات مربوط به دســتگاههای اجرایی مجری فعالیتها و برنامههای مشابه جمع میشود،
تصویر جامعی از هزینههای دولت در ســرفصلهای مختلف قابلارائه خواهد بود و درنتیجه
چارچوب مناســبی برای طراحی برنامه به دست میدهد .در این نظام طبقههای عملیاتی به
برنامهها تفکیک میشوند که هریک به سیاست خاصی مربوط است.
وقتی برنامهها بهطور مشترک توسط چند دستگاه اجرایی به اجرا درمیآید ،مسئولیت نیز
به همین ترتیب تقسیم میشود ،بهگونهای که فعالیتهای مشخص و محصوالت نهایی مربوط
به هر دستگاه معلوم باشد.
نکاتی که در طراحی برنامهها باید موردتوجه قرار گیرد به شرح زیر است:
برنامهها «تکوظیفهای» هســتند ،بنابراین هر برنامه فقط به یک وظیفه دستگاه اجرایی
یشود.
مربوط م 
هر برنامه شامل تعدادی فعالیت یا طرح است .هر فعالیت یا طرح فقط به یک برنامه ارتباط
یکند.
پیدا م 
هر برنامه بهمنظور مدیریت کارا ،باید حجم و اندازه مناســبی داشــته باشد .این اندازه برای
کشورهای مختلف ممکن است تفاوت کند .نکته شایان توجه این است که سطح پاسخگویی
عملکرد باید در سطح پایینتر از برنامه باشد.
برنامهها ،فعالیتها و طرحها باید به نحوی تعریف شــوند که هماهنگ با تصمیمگیریها و
اولویتهای دولت باشند .بدینمنظور باید ارتباط مستقیمی بین منابع مورداستفاده و اهداف
مربوط به محصوالت یا خدمات وجود داشته باشد.
برنامهها باید تمامی فعالیتها و طرحها را که درمجموع اهداف آن را محقق میکنند دربر
گیرند .این نکته بدین معنی است که اعتبارات هزینه و سرمایهای تواماً هدف برنامه را محقق
میسازند.
پاسخگویی در مقابل طرحها و فعالیتها باید مسئولیت مدیران دستگاههای اجرایی تلقی شود.
مســئولیت اجرای هر برنامه خاص باید در قالب یکــی از فصول ،در چارچوب طبقهبندی
عملیاتی ،مشخص شود .در صورت عدم امکان ،مسئولیت تحقق اهداف برنامه بر عهده فصل
خواهد بود.
ب -تعیین شاخصهای عملکرد و اهداف کمی مربوط به هریک

در زنجیره پاسخگویی ،هر مدیر برای تولید مجموعهای از محصوالت متناسب با بودجهای
که در اختیار او گذاشته میشود از انعطافی نسبی باید برخوردار باشد .محصوالت مزبور اقالمی
هستند که در سطح خاصی از عملکرد انتظار تحقق آن میرود .سطح باالتر محصول از طریق
صرفهجویی در استفاده از منابع و یا از طریق تولید بیشتر همراه با کارایی باالتر و در یک نظام
انگیزشی امکانپذیر است .مدیر باید در مقابل آنچه از او انتظار پاسخگویی به آن میرود ،کنترل
الزم را داشته باشد .بدین منظور جزئیات شاخصهای عملکردی که بر فعالیتهای مدیر تأثیر
میگذارد باید مشخص شود.
شــاخصهای عملکرد باید در چارچوب اهداف برنامه یا وظایف دستگاه باشند .این اهداف
باید مشخص ،تفکیکشده و قابلاندازهگیری باشند .بدین ترتیب بهصورت پلی بین اهداف،
منابع تخصیصیافته (دادهها) و ستاندهها و نتایج تلقی میشوند .بهطور دقیقتر شاخصهای
عملکرد باید بهگونهای طراحی شوند که منعکسکننده وجوه زیر باشد :بهرهوری ،هزینه واحد،
زمان موردنیاز ،تقاضا برای خدمات ،در دسترس بودن خدمات و نتایج مورد انتظار .هدف کمی
هریک از شاخصهای عملکرد با استفاده از نتایج الگوی موضوع مرحله اول تعیین خواهد شد.
26
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در طراحی نظام شــاخصهای عملکرد ،به نیازهای اســتفادهکنندگان و ارتباط با فرآیند
بودجهریزی باید توجه خاص مبذول شود .از دیدگاه دستگاههای اجرایی ،آمار جمعآوریشده
در زمینه عملکرد باید در زمینه برنامهریزی برای انجام فعالیتها ،هدفگذاری و تخصیص بهینه
زمان ،نیروی انسانی و مواد به کار برده شود .از نظر دستگاههای اجرایی مرکزی ،پیشرفت در
زمینه عملکرد و تأثیر آن بر منابع آینده و آثار سیاســتی آن حائز اهمیت است .بدین ترتیب
اندازهگیری عملکرد را میتوان یک زنجیره ارزشی تلقی کرد که در آن اهمیت هر عامل معادل
ارتباط آن در زنجیره است.
شــاخصهای عملکرد نقش مهمی در اصالح و بهبود مدیریت مخارج عمومی دارند .این
نقش در بهبود کارآیی اجرایی بودجه چشمگیرتر است .برای مثال در کشور سوئد وزرا و رؤسای
دستگاههای اجرایی مکلفاند در گزارشهای عملکرد خود عالوه بر صورتحسابهای مالی به
شاخصهای عملکرد نیز اشاره کنند .در کشور انگلیس بین وزرا و مدیران واحدهای مختلف
موافقتنامه عملکرد مبادله میشود.
شاخصهای عملکرد عالوه بر بهبود اجرای بودجه در بهبود فرآیند تخصیص منابع نیز نقش
مؤثری دارند .با در اختیار داشتن ابزار شاخصهای عملکرد ،کارشناسان دفاتر مرکزی بودجه
بهطور مؤثرتری با پیشنهادهای مطرحشده از سوی دستگاه اجرایی برخورد میکنند .در کشور
نیوزیلند اطالعات عملکرد نقش مهمی در تصمیمات تخصیص منابع در بودجههای ســاالنه
دارد .بیشتر تخصیصهای بودجه در این کشور بر مبنای قراردادهای خرید بین وزرا و رؤسای
واحدهــای اجرایی انجام میگیرد .در ایــن قراردادها نوع ،حجم ،زمانبندی ،کیفیت و هزینه
محصوالت در مقابل تخصیص منابع منظور میشود.
بهرغم اطالعات مفیدی که شــاخصهای عملکرد فراهــم میکنند ،که در بهبود کارآیی
و اثربخشی نقش اساســی دارد ،تجربه کشورهای مختلف اشاره به این دارد که در تشخیص
محدودیتهای ذاتی شاخصهای عملکرد بخش عمومی (بهخصوص اینکه شاخصها باید به
تصمیمگیری کمک کنند نه اینکه تصمیمسازی کنند) و همچنین در انتخاب شاخصهای
عملکرد دولت باید احتیاط شود .برای مثال عملکرد یک واحد مالیاتی ممکن است از طریق
هزینه هر واحد درآمد کسبشده اندازهگیری شود .این شاخص ممکن است مدیران را به کنار
گذاشتن فعالیتهای مهمی که ممکن است هزینه واحد را افزایش دهد (مانند جلوگیری از فرار
مالیاتی) تشویق کند.
ج -هزینهیابی برنامهها ،فعالیتها و محصوالت

متدولوژی «هزینهیابی» در نظام بودجهریزی عملکرد معموالً موردتوجه الزم قرار نمیگیرد.
تأکید بر محصول یا نتایج ،نیاز به تعیین و تشــخیص داده (که از اصول روشهای ســنتی
بودجهریزی است) را منتفی نمیسازد .برای اینکه برنامه قابلاجرا باشد ،باید سازوکار کافی برای
هزینهیابی آن وجود داشته باشد .بهگونهای که برای ارزیابی عملکرد برنامه ،محصوالت برنامهها
را بتوان به هزینههای بودجه و درنهایت به منافع حاصل از آنها ارتباط داد.
هزینهها را به روشهای مختلف میتوان بــه موضوعهای هزینه اختصاص داد .از دیدگاه
بودجهریزی برنامهای مهمترین معیار ،ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم آن با برنامه است .هزینهها
را میتوان به موضوعهای مختلفی ازجمله :واحدهای عملیاتی ،مراکز هزینه ،محصوالت و طرحها
و پروژهها مربوط ســاخت .در هر معیاری که مورداستفاده قرار گیرد ،نظام هزینهیابی نهتنها
باید بتواند اطالعات هزینهای دقیقی را در خصوص برنامهها تولید کند ،بلکه باید قادر باشــد
این هزینهها را بهدرســتی به موضوعهای هزینه مرتبط سازد .برای برخورداری از دقت کافی،
اختصاص هزینه به موضوعهای ذیربط باید از دو نوع اختالل دوری کند .اختالل اول ناتوانی
مبانی هزینههای استفادهشــده در تشریح فعالیتهای برنامه در مصرف منابع مربوطه است.
راهحل این مشکل پیشبینی سازوکار الزم برای برقراری دقیق ارتباط بین هزینه و فعالیت است.
راهحل دیگر تفکیک فعالیتهای برنامه به گروههای با تجانس بیشتر است .البته هردو راهحل
پیشنهادی موجب افزایش پیچیدگی و هزینه بیشتر نظام میشوند.
اختالل دوم ،عدم توانایی انعکاس کمیت واقعی منابع مصرفشــده بهوســیله هزینههای
مرتبطشــده به محصول فعالیتهای برنامه است .در نظامهای هزینهای ساده ،معموالً فرض
میشود منابع بهکاررفته در یک واحد عملیاتی متناسب با میزان محصوالت تولیدشده توسط
واحد به مصرف میرسد .اگر چنین تناسبی وجود نداشته باشد اختالل کمیتی بروز خواهد کرد.
راهحل این مشکل برقراری ارتباط هزینهای از طریق روشهای مناسبتر و مجاز کردن واحد

شاخصهای عملکرد باید در چارچوب اهداف برنامه یا وظایف دستگاه باشد .این اهداف باید
مشخص ،تفکیکشده و قابلاندازهگیری باشند .بدین ترتیب بهصورت پلی بین اهداف ،منابع
تخصیصیافته (دادهها) ،و ستاندهها و نتایج تلقی میشود.

عملیاتی به استفاده از سازوکارهای چندگانه برقراری ارتباط هزینهای است.
نظامهای تخصیص هزینهبــرای ارائه اطالعات هزینهای در ابعاد مختلف مانند واحدهای
سازمانی ،مراکز هزینهای ،طرحها و نظایر آن ،طراحیشدهاند .ابعاد یادشده بهعنوان موضوعهای
هزینه نظام هزینهیابی شناخته میشوند .انتخاب موضوع هزینهبر سطح پیچیدگی اداری تأثیر
میگذارد و هزینههای اجرای نظام تخصیص هزینه را تعیین میکند .البته بین درجه تفصیل
موضوعهای هزینه ،که از میزان اطالعات هزینهای موردنیاز تصمیمگیران حاصل میشــود ،و
هزینه اجرای نظام نوعی بدهبســتان یا رابطه جانشینی وجود دارد .باید توجه داشت اگر نظام
تخصیص هزینه بیشازاندازه ساده باشد ،ممکن است نتیجه ،تخصیص ضعیف هزینه و افزایش
خطر اطالعات گمراهکننده برای تصمیمگیران باشد.
بهمنظور بودجهریزی برنامهای و مبتنی بر عملکرد ،روش مصرف هزینهها بهوسیله برنامهها،
فعالیتها و محصوالت یا مراکز (هزینهای) ،چگونگی تخصیص هزینهها را بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم تعیین میکند .برای افزایش دقت تعیین هزینههای برنامه یا محصول ،و درعینحال
کاهش تخصیص اعتبارات هزینهها ،الزم اســت هرچه بیشتر ،منابع مصرفی بهصورت هزینه
مستقیم تلقی شود .البته برای برخی از اقالم هزینه به دلیل اشتراک در بیش از یک موضوع،
امکان ارتباط مســتقیم ،با موضوعهای هزینه ممکن اســت وجود نداشته باشد .هرچند که
این هزینههای غیرمســتقیم (سربار) را میتوان بر اساس میزان مصرف یا میزان تأثیر آنها به
موضوعهای هزینه مرتبط ساخت.
اگر واحد عملیاتی یا مرکز هزینه تنها با یک محصول ،برنامه با فعالیت مرتبط باشد ،فرآیند
هزینهیابی در یک مرحله امکانپذیر است و نیازی به تخصیص هزینه در مرحله دوم نخواهد
بود .این در حالی است که اغلب هزینههای تجمیعشده در مرکز هزینه به دو یا تعداد بیشتری
محصول ،فعالیت یا برنامه باید تخصیص یابند و یا بعضی واحدهای موجود در یک ســازمان،
خدماتی به سایر واحدها ارائه میکنند .در چنین مواردی نظام پیچیدهتر در مرحله تخصیص
موردنیاز خواهد بود .در این روش ،هزینههای تجمیعشــده به مجموعه دیگری از هزینهها یا
موضوعهای هزینه مرتبط میشود ،تا اینکه تمامی هزینهها به موضوعهای هزینه نهایی مرتبط
شوند.
بهطورکلی فرآیند نظام هزینهیابی بر مبنای برنامه یا فعالیت به شرح زیر است:
تفکیک برنامه به فعالیتها ،تعیین اهداف کمی برنامهها و فعالیتها و تعیین واحد مسئول
هر فعالیت تشخیص منابع قابلاستفاده و هزینههای ذیربط آنها برحسب واحدهای مسئول
انجام فعالیت در برنامه طبقهبندی و اندازهگیری هزینههای مستقیم و هزینههای غیرمستقیم
یا باالسری مرتبط ساختن یا تخصیص هزینههای مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت یا فعالیتها
برآورد هزینه تمامشده هر فعالیت یا در دست داشتن هزینه کل و شاخص کمی ذیربط.
مرحله  -3با در دست داشــتن چارچوب کالن اقتصادی و نتیجه هزینهیابی پیشنهادی
دستگاههای اجرایی ،دستگاه مسئول بودجهریزی اقدام به تهیه یک چارچوب هزینهای راهبردی
میکند .ایــن چارچوب تجزیهوتحلیل و تصمیمگیری برای توزیع اعتبارات درونبخشــی و
بینبخشی را امکانپذیر میکند ،ضمن اینکه مبنای تعیین سقف اعتبارات برای بودجه سال
اول و سالهای بعد خواهد بود.
چارچــوب هزینهای راهبردی درواقع راهنمای مباحثی اســت که در هیئت دولت انجام
میگیرد و به اتخاذ تصمیمات راهبردی در زمینه تخصیص منابع کمک میکند .سیاستهای
اتخاذشده در این مرحله اگر با توافق کلی صورت پذیرد موجب ارتقای انضباط مالی خواهد شد.
این تفاهم ضروری است زیرا که نشان میدهد در سقفهای هزینهای و روشهای توافقشده
انضباط کافی وجود دارد .چارچوب یادشده باید دوره زمانی چارچوب میانمدت ( 2یا  3سال)
را پوشش دهد و حاوی مالحظات مهم زیر باشد:
[هدفها و سیاستهای ناظر بر نقش دولت در اقتصاد
[ضرورت رعایت انضباط در مدیریت اقتصادی
[هدفهای مربوط به منابع و مصارف بودجه
[روشهای تعیین و تجدیدنظر در چارچوب مخارج
تهایدستگاههایاجرایی.
[مسئولی 

همانطور که مالحظه میشود بستههای تفاهمشده هم شامل جنبههای سیاستی و هم
جنبههای فنی است .بنابراین برای اینکه بهبود روند بودجهریزی تداوم داشته باشد ،تعهد مراجع

سیاسی و اقتصادی در اجرای آن ضرورت کامل دارد.
مرحله  -4مرحله چهارم مرحله حســاس نظام چارچوب میانمدت مخارج دولتی است.
در این مرحله هیئت وزیران بر اســاس نتایج مرحله سوم نسبت به تخصیص منابع بر مبنای
اولویتها تصمیم میگیرد .این تصمیم شامل تعیین سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی در دو
تا سه سال آینده است .به هر میزان اطمینان نسبت به منابع و اجرای سیاستها بیشتر باشد،
اعتماد نسبت به سقفهای پیشنهادی سالهای آینده بیشتر خواهد بود .از طرف دیگر ضعیف
بودن و عدم اطمینان نسبت به منابع پیشبینیشده اعتبار چارچوبهای هزینهای سالهای
بعد را بهشدت کاهش میدهد .بهبیاندیگر بسته مخارج سالهای بعد از بودجه سال اول که
در ابتدا بهصورت یک راهنما تلقی میشود ،در صورت استحکام منابع پیشبینیشده ،مبنای
مطمئنتری برای بودجه سالهای مزبور خواهد بود.
بستههای مخارج دستگاهی با افق دو تا سهساله مبنایی برای قابلیت پیشبینی آنها است و
به اتخاذ تصمیمات مناسب برای اجرای آنها کمک میکند .وجود انضباط در تعریف بستههای
مخارج دستگاهی ،قابلیت پیشبینی جریانات درآمدی را افزایش میدهد و از این طریق کارآیی
عملیاتی افزایش مییابد و انعطاف بیشتری در مدیریت منابع حاصل خواهد شد .برای تعیین
بستههای مخارج دستگاههای اجرایی میتوان ابتدا یک تصویر کالن پایدار از سقفهای مخارج
برای دوره موردنظر تعیین کرد و سپس بر اساس اولویتها و نتایج حاصل از مرحله سه ارقام
کالن را به جزئیات تقسیم کرد .همچنین تفکیکی بین مخارج قطعی (مانند جبران خدمت
کارکنان) و مخارج غیرقطعی باید صورت گیرد .انجام پیشبینیهای الزم برای مخارج اضطراری
و نیز قابل پیشبینی ضروری است.
رســیدن به تفاهم در خصوص ضوابط تخصیص منابع بسیار مهم است .وجود یک
مجموعه از ضوابط مورد تفاهم ،راهنمای خوبی برای تخصیص منابع جدید و یا اصالح
و تجدیدنظر تخصیصهای قبلی است و موجب ارتقای انضباط مالی میشود .بستههای
مخارج دستگاههای اجرایی منعکسکننده سیاستهای فعلی و پویایی تغییر اولویتهای
اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی دولت است .این بستهها باید بهگونهای تعیین شوند که
انگیزه الزم برای بدهبستانهای بین برنامههای اجرایی ذیل دستگاههای اجرایی را فراهم
آورند .بســته مخارج هر دســتگاه باید از جامعیت کافی در خصوص دربرگیری مخارج
هزینهای و سرمایهای برخوردار باشد.
مرحله  -5در این مرحله ،دستگاههای اجرایی بر مبنای سقفهای ابالغی در برآورد
اهداف کمی و اعتبارات ذیربط اولیه خود تجدیدنظر الزم را به عمل میآورند و نتیجه را
به دستگاه مرکزی بودجهریزی اعالم میکنند.
مرحله  -6بودجههای دستگاههای اجرایی ارسالشده از سوی دستگاههای اجرایی در
دستگاه مرکزی بودجهریزی جمعبندی میشود و پس از تصویب در هیئت وزیران ،الیحه
بودجه برای تصویب به مجلس ارائه میشود.
همانطور که در باال اشاره شد ،اجرای چارچوب میانمدت مخارج دولتی کار نسبتاً
پیچیدهای است و نیازمند انجام اصالحات گسترده در فرآیندهای موجود است .موفقیت در
این زمینه به عوامل متعددی وابسته است ازجمله :پذیرش و تعهد باالترین مراجع سیاسی
و اقتصادی نسبت به انجام اصالحات موردنیاز .شاید الزم باشد برای تأمین منابع موردنیاز
بعضی از فعالیتهای یک دســتگاه ،بخشی از فعالیتهای دستگاه یا دستگاههای دیگر
حذف شود؛ مدیریت کارآمدتر در چارچوب سازوکار جدید؛ اجرای تصمیمات اتخاذشده
در خارج از فرآیند بودجه که دارای بار مالی هستند در چارچوب انضباط مالی چارچوب
میانمدت مخارج دولتی؛ تعهد نسبت به عدم اتخاذ تصمیمات بودجهای در مرحله اجرای
بودجــه که موجب تخصیص مجدد منابع شــود (در غیر این صورت تصمیمات جدید
بــه معنی عدم رعایت بودجه مصوب مجلس خواهد بود).؛ بهبود نظام نظارت بر بودجه
بهگونهای که تصمیمات دستگاه اجرایی موجب هزینه اضافه و تخصیص مجدد وجوه در
مرحله اجرای بودجه نشود؛ بهبود مدیریت کالن اقتصادی و جمعآوری منابع بهمنظور
جلوگیری از تعدیل برآوردهای بودجه در صورت کاهش منابع؛ توجیه مراجع سیاسی و
اقتصادی در مرحله اجرای بودجه؛ بهبود نظام ارزشیابی و گزارشگیری؛ بهبود و توسعه
نظام اطالعاتی بودجه.
)* Medium Term Expenditure Framework (MTEF
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پــاورقــی

زندگی ما و زندگی آنها

مقایسه تجربه زندگی در دو کشور توسعهیافته و در حال توسعه

بـهـانـه

سیســتم با شهروندان خود در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته چه میکند؟ نظارت این کشورها بر شهروندان خود چقدر است؟ برای درک این رویهها ،این مقاله نوشته
عملی علی دادپی را با شما در میان بگذاریم.
شده است تا تجربه زیسته و دانش
ِ

علی دادپی
استاد اقتصاد دانشگاه سنت
ادوارد در آستین تگزاس

چرا باید خواند:
اگر تصمیم بگیرید در
یککشورتوسعهیافته
یا در حال توسعه ماشین
بخرید ،چه مسیری
را پیش میگیرید؟ این
مقالهرابخوانیدتاببینید
چگونه در کشورهای
توسعهیافتهرفتار
شهروندان ثبت میشود.

حجم دادهها و مشاهدات آماری سطح جدیدی از دانش و خودآگاهی را پدید
آورده اســت که انگیزههای جدیدی را برای مصرفکنندگان در بازارها ایجاد
کردهاست .بیایید نگاهی بیندازیم به فرآیند خرید ماشین برای درک این تغییر.
صبح به خیر! بیدار شدهاید و میخواهید بروید ماشین بخرید؟ این فرآیند با
توجه به کشور محل زندگیتان میتواند بسیار متفاوت باشد .در یک کشور در
حال توسعه ،که برای همه بسیار عزیز است ،زندگی میکنید .بیدار میشوید،
موجودی حساب بانکی را چک میکنید .میروید نمایندگی احتماالً ماشین
صفری را برای شما دارد که چند وقت پیش به نام یک نفر دیگر از کارخانه
دریافت کرده است .پرداخت نقدی بهای خودرو را شروع میکنید تا با انتقال
سند فرآیند خرید و پرداخت پول تکمیل شود .فرض کنید شما صاحب یک
خودرو در اقتصادی هســتید که نرخ تورم آن ناچیز نیست ولی خوشحالید
که به زیادیِ گذشته نیست .حاال فرض کنید در یک کشور غیرتوسعهیافته
بیدار شــدهاید .آنالین میشوید ،یک ماشین حساب آنالین پیدا میکنید ،با
پیشپرداختهــای مختلف و نرخ بهرههای مختلف بــرای مدتزمانهای
مختلف بازپرداخت سناریوهای مختلف دریافت وام را چک میکنید تا ببینید
قسطتان چقدر میشود .به نمایشگاه ماشین میروید ،بعد از انتخاب خودرو
و قبول شــدن قیمت پیشنهادیتان ،یا با مدیر مالی مشغول پیدا کردن وام
مناسبی میشوید یا وام مناسبی از بانکتان دریافت کردهاید که میخواهید
از آن اســتفاده کنید .نامه یا پرینت ایمیل ارسالی را به مدیر مالی میدهید
و کارها خاتمه پیدا میکند .ماشــین را بیمه میکنید و راه میافتید .حاال از
 ۳تا  ۶سال باید قســط بپردازید ولی این همه داستان نیست .در کشور در
حال توسعه فقط بانک شما متوجه برداشت شما از حسابتان شده است .این
برداشت در صورتحسابِ حساب بانکی شما ثبت میشود و اتفاق خاصی هم
نیست .در کشور توسعهیافته در گزارش اعتباری شما ،چند یا چندین قسمت
اضافه شــدهاند .اول تعداد دفعاتی که مدیر مالی برای شما تقاضای وام کرده
است به گزارش اضافه شده است و بعد بانکی که وام داده است و بعد خود وام.
حاال هر عضو معتبر شبکه بانکی و مؤسسات اعطای وام میتواند با استفاده
از شناســه ملی شما به این گزارش دسترسی پیدا کند و ببیند که تعهدات
مالی شما چه تغییری کرده است و میزان قسطهای ماهیانه شما چقدر است.

نکتههایی که باید بدانید
یشود.
[مشاهده به اطالعات و اطالعات به دانش و توانایی پیشبینیپذیر تبدیل م 
[در کشور در حال توسعه فقط بانک شما متوجه برداشت شما از حسابتان میشود؛ این
حساب حساب بانکی شما ثبت میشود.
برداشت در صورت
ِ
[در یک نظام بانکی الکترونیکی که همه از شناسههای ملیشان استفاده میکنند،
کوچکترین رفتار مالی ثبت میشود؛ این ثبت یعنی مشاهده.
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ها دیگر برای شما نامه یا ایمیل اعطای وام خودرو نمیفرستند.
بعضی از بانک 
در عوض بعضی دیگر بعد از چند ماه شروع میکنند وامهایی با بهره کمتر به
شما پیشنهاد دادن تا وام اصلی را پرداخت کنید و با قسط کمتری از ایشان
وام بگیرید .چه اتفاقی دارد میافتد ؟ مگر شما جاسوس دارید؟
واقعیت اینجاست که در یک نظام بانکی الکترونیکی که همه از شناسههای
ملیشان استفاده میکنند ،کوچکترین رفتار مالی ثبت میشود؛ این ثبت
یعنی مشــاهده .به عبارت دیگر هربار که شــما خریدی میکنید یا وامی
میگیرید یک ردیف به کارنامه مالی شــما اضافه میشود .این مشاهدات به
خودی خود مهم نیستند ،آنچه مهم هست اطالعات نهفته در این مشاهدات
اســت که به مدد مدلهای اقتصادسنجی که الگوهای رفتار مصرفکننده را
در بازارها کمی میکنند ،آشــکار میشــود .این اطالعات که در نتیجه این
مشاهدات گردآوری میشود به آموختههای همه بازیگران اقتصادی در یک
بازار میافزاید .مصرفکننده خیلی زود میفهمد که از چندین بانک تقاضای
وام کردن یا تأخیر در پرداخت وام به ضرر اوســت و از نمره اعتباری کارنامه
مالیاش میکاهد .عرضه کننده ،در اینجا بانک ،خیلی زود متوجه میشــود
برخی متغیرها و رفتارها خبر از بدقولی احتمالی وامگیرنده در بازپرداخت وام
میدهند و روند آنها را دنبال میکند .از توانایی ثبت داد و ســتد در بازار به
توانایی تولید دانش درباره رفتار مصرفکننده و عرضهکننده در بازار میرسیم.
خیلی زود این دانش باعث خودآگاهی افراد از هزینه و اثر رفتارهایشان میشود.
این خودآگاهی تغییر و اصالح رفتار را به دنبال دارد .ناگهان متوجه میشوید
که شما ممکن است در یک کشور توسعهیافته خوشحسابتر باشید تا در
یک کشور در حال توسعه .چون در اولی بدحسابی شما بهطور کام ًال شخصی و
خصوصی ثبت میشود و در تصمیمگیری بانکها و مؤسسات مالی به حساب
میآید .در دومی ثبتی در کار نیست و وقتی مشاهده نیست ،خبری از افزایش
آگاهی و دانستههای اقتصادی هم نیست .تحولی که در نتیجه انقالب رایانهای
عصر ما روی داده است این توانایی کسب و گردآوری دانستنیهای مختلف
درباره افراد مختلف با سالیق گوناگون در بازارهای مختلف است .به این ترتیب
مشاهده به اطالعات و اطالعات به دانش و توانایی پیشبینی تبدیل میشود.
این توانایی در همه سطوح تعریف و عرضه کاال و خدمات مورد استفاده قرار
میگیرد .حاال این روزها این ســؤال مطرح است که مرحله بعدی این تحول
چه خواهد بود؟ آیا خواهیم توانســت مدلهایی بسازیم که بر مبنای رفتار
مصرفکنندگان در شبکههای اجتماعی رفتار آنها را در بازارها پیشبینی کند؟
خیلی زود ابررایانهها خواهند توانست ابرهای اطالعات و دادهها را با هم تلفیق
کنند .آن وقت اگر میخواهید ماشین بخرید شاید باید نگران پستی باشید که
درباره قیمت نفت گذاشتهاید و اثرش بر نرخ بهره وامی که دریافت میکنید.
همانطور که گفتم ماشین خریدن مهم نیست ،اینکه کجا ماشین میخرید
مهم است و اینکه چقدر از رفتار شما ثبت شده است.

محدودیتهای شدید موجود در منابع بودجهای دولت و مشکالت
ساختاری نظام بانکی ،امکان اتکا بر سیاست افزایش تقاضای کل
برای اثرگذاری بر رشد اقتصادی را سلب میکند.

کدام رشد؟

شواهدی از ناپایداری رشد اقتصادی

بـهـانـه

رشد اقتصادی ،چرایی و چگونگی آن بارها مورد پرسش فعاالن اقتصادی و کنشگران سیاسی بوده است .رشد اقتصادی پایدار به چه عواملی بستگی دارد و دولتها برای رسیدن
به آن ،چه بایدها و نبایدهایی را پیش روی خود دارند؛ آیا اقتصاد ایران ظرفیت رشــد پایدار را دارد یا نه؟ این پرســشها بهانهای است برای طرح این موضوع با حمید آذرمند،
لگر اقتصادی.
تحلی 

در ســال  ،1395پس از قریب به هشت سال بیثباتی
و رکــود اقتصادی ،جهش قابل مالحظهای در رشــد
اقتصادی حاصل شد .این رشد چشمگیر ،عمدتاً محصول
گشایشهای پس از برجام ،بهبود انتظارات ،جهش تولید
نفت و فعالشــدن ظرفیتهای بیکار بهویژه در بخش
تولید محصوالت شیمیایی و خودرو بود .با وجود خروج
اقتصاد ایران از رکود عمیق ســالهای گذشته ،نگرانی
حمید آذرمند
جدی نسبت به ناپایداری رشد اقتصادی و کاهش مجدد
تحلیلگر اقتصاد ایران
رشد وجود دارد .مهمترین دالیل و شواهد برای طرح این
نگرانی ،روند تغییرات عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی
چرا باید خواند:
در ایران است .الزم است اشاره کرد که رشد اقتصادی،
عواملتعیینکننده
همانطور که در مباحث رشد مطرح میشود ،به واسطه
برای رشد اقتصادی
رشد موجودی سرمایه ،نیروی کار و بهرهوری کل عوامل
ایران کدام است؟ در
تعیین میشود .مطالعات تجربی نشان میدهد در اقتصاد
کنار عوامل متعدد دیگر،
ایران ،عامل رشد موجودی سرمایه ثابت خالص ،عامل
رشد موجودی سرمایه
اصلی تعیینکننده رشد اقتصادی است .برخی مطالعات
ثابت خالص ،عامل
درزمینه تحلیل پویاییهای رشد اقتصادی بلندمدت در
اصلیتعیینکنندهرشد
اقتصاد ایران نشان میدهد انباشت داراییهای سرمایهای
اقتصادی است .در این
اعم از زیرساختها ،تأسیسات ،ماشینآالت و تجهیزات
مقالهعواملتعیینکننده
تولیدی ،مهمترین عامل توضیحدهنده رشد اقتصادی
رشد تبیین شده است؛
بلندمدت در ایران بوده است.
باهمبخوانیم.
از طــرف دیگــر ،طی ده ســال گذشــته ،تحت
تأثیــر عوامــل مختلف ازجملــه بیثباتــی اقتصاد
کالن ،تحریمهای بینالمللی ،افزایش ریســک سرمایهگذاری و کمتوجهی به توسعه
زیرساختهای اساسی ،روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناپایدار و نزولی بوده است.
به دنبال کاهش سرمایهگذاریها ،بهتدریج رشد موجودی سرمایه ثابت خالص بهویژه
از سال  1391به بعد کاهشیافته است .بهطور خاص ،رشد موجودی سرمایه ثابت در
بخش ماشینآالت ،با شیب بسیار تندی رو به کاهش نهاده است بهطوریکه در سال
 ،1394رشــد موجودی سرمایه در بخش ماشــینآالت به رقم منفی  1.7رسید .این
واقعیت آماری بدان معنی اســت که در اقتصاد ایران ،تشکیلسرمایه ساالنه درزمینه
ماشینآالت ،کمتر از میزان استهالک داراییهای سرمایهای بوده است ولذا بهطور ساالنه
نهتنها به مقدار خالص داراییهای سرمایهای در بخش ماشینآالت افزوده نشده است
بلکه طی چهار سال گذشته ،از مقدار واقعی آن داراییها نیز بهتدریج کاسته شده است.
بر اساس برآوردهای انجامشده ،در صورت ادامه روند موجود ،رشد موجودی سرمایه در
بخش ماشینآالت ،تا پایان سال  1398همچنان منفی خواهد بود و این به معنی یک
وضعیت بحرانی است .کاهش شدید رشد موجودی سرمایه ثابت بهطور عام و کاهش
میزان داراییهای سرمایهای در بخش ماشینآالت و تأسیسات بنگاههای تولیدی بهطور

خاص ،مستقیماً بر کاهش رشد اقتصادی سالهای آینده و ناپایداری رشد اثر میگذارد.
تغییرات موجودی سرمایه ،آثار ماندگاری بر رشد اقتصادی دارد و حتی در صورت یک
جهش سرمایهگذاری در کشور ،افزایش رشد موجودی سرمایه و تأثیرگذاری آن بر رشد
ک روند مالیم حاصل خواهد شد .به لحاظ نظری ،بهجز عامل
اقتصادی ،بهتدریج و با ی 
موجودی سرمایه ،عوامل رشد نهاده کار و رشد بهرهوری نیز میتوانند بر رشد اقتصادی
تأثیرگذار باشند .در اقتصاد ایران ،عامل نهاده کار ،متغیری نسبتاً باثبات و با نوسانات کم
است .در یک افق زمانی بلندمدت ،عامل رشد بهرهوری کل عوامل تولید ،بهرغم نقش
تعیینکننده آن در کشــورهای با رشد اقتصادی باال بهویژه کشورهای شرق آسیا ،در
رشد اقتصادی ایران نقشی نداشته است .مطالعات حسابداری رشد نشان میدهد سهم
رشد بهرهوری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی ،در بلندمدت تقریباً نزدیک به صفر
بوده است.
بنابراین ،از بین ســه متغیر تأثیرگذار بر رشــد اقتصادی ایران در ســالهای آینده،
عامل رشــد نهاده کار و رشد بهرهوری کل عوامل تولید تأثیر ناچیزی بر رشد اقتصادی
خواهند داشت .در مقابل ،نرخ رشد منفی موجودی سرمایه ثابت خالص در ماشینآالت
و تأسیسات ،طی ســالهای آینده نقش بازدارندهای را برای افزایش رشد اقتصادی ایفا
خواهد کرد.
از سوی دیگر ،ظرفیتهای خالی موجود در اقتصاد ایران ،بهویژه در صنایعی مانند نفت،
خودروسازی و صنایع شیمیایی که در اثر رکود عمیق سالهای گذشته شکلگرفته بود،
طی ســه سال گذشته به روند بلندمدت خود بازگشتهاند ولذا در سالهای آینده ،از این
محل ،جهشی در رشد اقتصادی کشور انتظار نمیرود .درزمینه سیاست تحریک تقاضای
کل نیز مالحظاتی وجود دارد .از یکسو محدودیتهای شدید موجود در منابع بودجهای
دولت و همچنین مشکالت ساختاری نظام بانکی ،امکان اتکا بر سیاست افزایش تقاضای
کل برای اثرگذاری بر رشــد اقتصادی را سلب میکند .از سوی دیگر نیز ،سیاستهای
تحریک تقاضای کل ،بدون افزایش سطح تولید بالقوه و بدون افزایش ظرفیتهای تولید
در اقتصاد ،اثر ماندگاری بر رشد اقتصادی ندارند و پافشاری بر اینگونه سیاستها درنهایت
منجر به افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد .درمجموع باید تأکید کرد که شواهدی مانند
سهم ناچیز بهرهوری در رشد اقتصادی بلندمدت ،روند نزولی رشد موجودی سرمایه کل،
نرخ رشد منفی موجودی سرمایه ماشینآالت ،رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و
تداوم آن تاکنون ،عدم بهبود قابلتوجه در محیط کسبوکار ،مشکالت جدی نظام بانکی
و مشکالت تنگنای مالی بنگاهها و نظایر آن ،همگی موجبات نگرانی از ناپایداری و کاهش
مجدد رشد اقتصادی را فراهم میکنند.
در مقابل ،فرصتها و امیدهایی مانند گشایشهای پس از برجام ،وجود ظرفیتهای
ســرمایهگذاری در بخشهایی مانند معادن ،صنایع معدنی ،نفت و گاز ،پتروشــیمی،
حملونقل ،گردشگری ،فناوری ارتباطات و انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین عوامل مهم
و تعیینکنندهای مانند وجود امنیت و ثبات نسبی در کشور ،بازار بزرگ داخلی ،سرمایه
انسانی قابلتوجه و نظایر آن ،فرصتهایی را فراهم میکند که میتوان به اتکای آنها ،امید
به بهبود شرایط اقتصادی در سالهای آینده داشت.
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از ناممکن تا ممکن

ریزگردها ،از علل داخلی تا منطقهای

بـهـانـه

گاه و بیگاه طوفان گرد و غبار جنوب و شمالغربی کشور را گرفتار میکند؛ منشأ این گردوغبار کجاست و چه باید کرد؟ آیا این یک مسئله داخلی است و یا کشورهای منطقه هم در پیدایش
لیاسین به آن پاسخ میدهد.
کانونهای گردوغبار و ریزگردها دخالت دارند؟ این پرسش بهانه طرح موضوعی است که احمد آ 

احمد آلیاسین

هوازدگی و قابلیت فرسایش از مهمترین عوامل ایجاد گردوغبار
در نواحی خشک سیاره زمین مانند نوار خشک شمال افریقا
تا صحرای گبی 1در کشــور چین شناختهشده است .بخش
عمدهای از فرســایش زمین ،ناشــی از فرسایش باد یا عمل
باد در کندن و همراه بردن ذرات میکرومتری خاک از سطح
زمینهای بایر ،بیابانی ،بدون پوشش گیاهی و رطوبت خاک
است .در اثر این عمل باد تودههای عظیم گردوغبار در ارتفاعات
باال به فواصل دورتر حمل میشوند و فضا را تیرهوتار میکنند.

تحلیلگر بینالمللی حوزه آب و

محیطزیست
JJپیشینه
سالهاســت که پهنه ایرانزمین از دو ســو مورد هجوم
چرا باید خواند:
ریزگردها یا طوفانهای گردوغبار قرارگرفته اســت .یکی از
آیا به مسائل
سمت سیستان و بلوچستان در دوره بادهای معروف  120روزه
محیطزیستیعالقهمند
که زندگی را بر مردم ناحیه بهویژه اهالی زابل بسیار سخت و
هستید؟میخواهید
توانفرسا کرده اســت .دیگری از ناحیه غرب و جنوب غربی
ببینید چرا ایران گاه
کشور با منشأ کشورهای مختلف مانند شمال افریقا از مصر و
به گاه اسیر گرد و غبار
لیبی ،عربستان ،عراق ،سوریه و اردن .هجوم ریزگردها از این
میشود؟ چرا خوزستان،
نواحی زندگی مردم خوزستان و سایر نواحی کشور را مختل
کردستان و ایالم در
کرده و به تعطیلی مدارس ،کندی و توقف کسبوکار و فعالیت
چنبره گردوغبار اسیر
مردم منجر شــده اســت .برای مثال ،تراکم و انباشت ذرات
است؟ حتما این مقاله را
گردوغبار روی مقرهای ایستگاههای توزیع برق اهواز در طوفان
بخوانید؛ به سواالت شما
ریزگردهای بهمن  ،1395سبب قطع برق و بهتبع آن قطع آب
در این مقاله پاسخ داده
و از کار افتادن دستگاههای خنککننده منازل ،بیمارستانها
شده است.
و اماکــن عمومی و ادارات شــد .در این طوفان  11شــهر و
روستاهای خوزستان با دشواریهای گوناگون روبهرو شدند.
خوزستان در جنوب غربی ایران با دو پدیده ماسههای روان و پدیده ریزگردها روبهرو بوده است.
نگارنده در دهههای  1350 1340بهدفعات انسداد جاده اندیمشک  -اهواز توسط حرکت تپههای
ماسه روان و هجوم ریزگردها را در خاطر دارد .خوزستان شدیدترین طوفان ریزگردها با تراکم زیاد را
در تیرماه  1346که کمتر از  24ساعت به طول انجامید شاهد بوده است .انسداد جاده اندیمشک -
اهواز در شمال غرب اهواز در دهه  1340با کاشت نوعی بوته یا درختان سازگار با اقلیم گرم و کمآب
مانند کهور ،تا امروز برطرف شده است .گفتنی است که آثار مخرب طوفان ریزگردها در دهه 1340
و  1350به شدت طوفانهای ده سال اخیر نبوده است (ازنظر تراکم غبار و طول مدت طوفان).
اولین طوفان گردوغبار در جنوب غرب ایران و کشور عراق بعد از انقالب در بین سالهای 1363
تا  1367گزارششده است .این ریزگردها مناطق وسیعی از عراق و مرزهای جنوبغرب کشور را
تحت تأثیر قرار داد .ریزگردها برای مدت طوالنی ظاهر نشدند تا اواخر زمستان  1384و سال .1386
در سالهای  1387و  1388هجوم طوفانها اوج گرفت و مناطق وسیعی را دربر گرفت .در طوفان
گردوغبار بهمن  1393خوزستان خیابانهای اهواز از مردم تهی شد و آنها به خانههای خود پناه
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بردند اگرچه درون منازل هم از شدت گردوغبار در امان نماندند .شدت طوفان ریزگردها در بهمن
 1395به حدی رسید که آب و برق شهر قطع شد و بیمارستانها با هجوم آسیبدیدگان تنفسی
و قلبی روبهرو شدند .ریزگردها دانههای بسیار ریز با قطر کمتر از بیست میکرون و غالباً با منشأ
رســی است که در فرآیند بیابانزایی و فرسایش خاکی صورت میگیرد .بادهای غرب به شرق از
کشورهای شمال افریقا ،عربستان ،عراق و سوریه حامل بیشترین گردوغبار به نواحی غربی و جنوب
غربی ایران بودهاند.
بعد از ورود ریزگردها به جریانهای هوا ،دیگر نمیتوان از انتشار و صدمات آن جلوگیری کرد.
بنابراین باید پیش از شروع فرسایش بادی و بلند شدن گردوغبار از سطح زمین ،آن را زمینگیر و
تثبیت کرد .مانند پاشیدن مالچ ،کاشت بوتهها و درختان سازگار با محیطهای کمآب و یا در صورت
امکان پوشش سطح کانونهای تولید گردوغبار با الیه رسی متراکم و یا الیه شنی که در پی عملیات
گسترده وگرانقیمت با ماشینآالت سنگین میسر خواهند بود.
JJعلت پیدایش ریزگردها
علت اصلی پیدایش ریز گردها گرم شدن اقلیم ،کاهش باران ناشی از تغییرات اقلیمی ،کاهش
پوشــش گیاهی ،از دســت رفتن رطوبت خاک در شــمال خاورمیانه و منطقه میانرودان ،رشد
بیابانزایی با ازکارافتادن زمینهای کشاورزی در هالل حاصلخیز به دلیل بیآبی و نابودی پهنههای
آبی شناختهشده است .از دســت دادن رطوبت خاک ،سبب لق شدن و جدا شدن ذرات خاک از
یکدیگر شده و بهآسانی در اثر باد از جا کنده و همراه جریان بادها به علت ریزی دانهها و سبکی وزن
به فواصل دورتر حمل میشوند.
JJکانونهای پیدایش ریزگردها
بر اســاس گزارش برنامه محیطزیســت سازمان ملل ،خاورمیانه و شــمال افریقا کانونهای
ریزگردهاست .از بخشهایی از شمال کرانههای خلیجفارس و دریای عمان ،جنوب دریاچه ارومیه،
تاالب خشکشده هامون ،تاالب هورالعظیم در مرز ایران و عراق و بخشهایی از دشت کویر و دشت
لوت بهعنوان کانونهای داخلی ریزگردها نا م بردهاند.
ایران از نظر جغرافیایی ،در مدار بیستتا چهل درجه نیمکره شمالی قرارگرفته است .در نواری
که از صحرای شمال افریقا شروع میشود و پس از دربر گرفتن صفحه عربستان و ایران تا صحرای

نوار خشک و نیمهخشکی که ایران و خاورمیانه را دربر گرفته است

بعد از ورود ریزگردها به جریانهای هوا ،دیگر نمیتوان از انتشار و صدمات آن جلوگیری کرد .بنابراین باید پیش از شروع فرسایش بادی و بلند شدن گردوغبار از سطح زمین،
آن را زمینگیر و تثبیت کرد .مانند پاشیدن مالچ ،کاشت بوتهها و درختان سازگار با محیطهای کمآب و یا در صورت امکان پوشش سطح کانونهای تولید گردوغبار با الیه
رسی متراکم و یا الیه شنی که در پی عملیات گسترده و گرانقیمت با ماشینآالت سنگین میسر خواهند بود.

حرکت ریزگردها از سمت غرب به درون کشور

تاک المان 2و صحرای گبی چین ادامه پیدا میکند .و جزو مناطق خشــک و نیمهخشک جهان
یشدهاست.
طبقهبند 
بنا به نظر کارشناســان منشأ برونمرزی تولید ریزگردها بیابانهای عراق ،عربستان و یا بستر
خشــکیده تاالبهای بینالنهرین شناختهشــده و این بحث پیچیدهای اســت که حتی تصاویر
ماهوارهای هم نتوانسته به آن پاسخ دهد .چراکه در برخی تصاویر ،منشأ غبارها ،عربستان و شمال
افریقا و در زمان دیگر بیابانهای عراق و ســوریه و گاهی نیز بستر خشک بهجامانده از تاالبهای
بینالنهرین است .تاالبهای بینالنهرین در منتهیالیه رودخانه کرخه و دجله و فرات قرار دارند و در
 40سال گذشته ترکیه و عراق بیش از  32سد بزرگ روی دو رودخانه دجله و فرات احداث کردند
و پروژههای بزرگ انتقال آب مانند کانال صدام ،نیز وسعت این مجموعه تاالبها را به یکدهم مقدار
3
طبیعی خود تقلیل داد.
ناامنی و آشــوب از ســوریه تا لبنان و عراق ،مهار ریزگردها با کانون خارجی را دشــوار کرده
اســت .از سال  ۲۰۰۸به اینسو  ۹موافقتنامه بین ایران و کشورهای عراق ،ترکیه و سوریه برای
کنترل ریزگردها امضاشــده اســت .با توجه به وضعیت حاکم بر منطقه ،بعید به نظر میرسد که
سیاستگذاران کشور قادر باشند ابتکار عمل را به دستگیرند و سران کشورهایی را که کانون اصلی
ریزگردها هستند پای میز مذاکره بکشانند .نقشی که  ۴۲سال پیش ایران در مهار بیابانگستری در
منطقه ایفا کرد امروز به خاطرهها پیوسته است.
JJآثار مخرب ریزگردها در سالمت جامعه
بنا بر خبرنامه فرهنگستان علوم 4مهمترین آثار زیانبار طوفان ریزگردها عبارتاند از:
اثرات زیستمحیطی و بهداشتی
هر گرم از ذرات گردوغبار ،محتوی یکمیلیون سلول از باکتریهایی است که میتواند خطراتی
جدی در سیستم تنفسی ایجاد کند و حتی منجر به اپیدمیهای مرگبار جهانی شود.
ایجاد اختالل در ناوبری زمینی و هوایی
پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی
اثرات زیانبار در بخشهای کشاورزی ،مراتع و دامداری
اثر متقابل بر پدیدهها و پارامترهای جوی
JJسیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات مورد نیاز برای مقابله با ریزگردها
برای مبارزه با پدیده زیانبار ریزگردها و آثار جانبی آن در تخریب محیطزیست ،تندرستی مردم،
بهداشت جامعه ،کاهش تلفات جانی به سبب حمالت تنفسی و ریوی ،خسارات اقتصادی و غیره
میتوان با تشکیل «ستاد اجرایی دائمی پایش ریزگردها» اقدامات گوناگونی ازجمله محورهای زیر
را بنا بر خبرنامه فرهنگستان علوم در دستور کار قرار داد:
گســترش همکاریهای بینالمللی با کشورهای همســایه برای رهیافتهای مناسب کنترل
ریزگردها

طوفان ریزگردها برفراز عراق و به سمت ایران

حرکت ریزگردها به سمت کرانههای خلیجفارس

شناخت سامانههای جوی مؤثر بر پدیده ریزگرد
بررسی ویژگیهای اقلیمی منطقه و محیطزیست
بررسی شدت و دوره تناوب خشکسالی
بررسی اثرات طوالنیمدت و اقلیمی ریزگرد
بررسی عوامل انسانی مؤثر در ایجاد ریزگرد
ایجاد شبکه دیدهبانی و دسترسی به دادههای منطقهای و جهانی
ایجاد سامانه مدلسازی عددی برای پیشبینی.
پس از تشدید و تکرار طوفانهای گردوغبار در کشور ،هیئتوزیران در جلسه مورخ  21تیرماه
 1388و بر پایه اصل صدوسیوهفتم قانون اساسی ،به تدوین و تصویب آییننامه مقابله با پدیده
گردوغبار مبادرت ورزید .ازآنجاکه کانون تولید گردوغبار منشــأ برونمرزی دارد ،دولت و نهادهای
مدنی مربوطه باید با فعال کردن ســتادی اجرایی مانند «ســتاد اجرایی دائمی پایش ریزگردها»
در ســطح کشورهای منطقه به همکاری و هماهنگیهای الزم برای تخفیف و کنترل آثار زیانبار
ریزگردها تا دستیابی به نتایج مطلوب بپردازند.
پینوشتها

1. Gobi
2. Taklaman

 .3دکترحسین آخانی ،عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران ،هفتهنامه آسمان ،خوزنیوز
 .4دکتر حسن احمدی ،عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه تهران
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تزهایی درباره ایران

«ایران
بزرگ فرهنگی» است
ِ
ِ
ایرانزمین ،در معنای دقیق آن،

زمین سرزمین همهی «ایرانیان» است .ایرانیان نا ِم
ایران ْ
عام همهی «ما» ،یعنی مردمانی است که به طور تاریخی،
از کهنترین روزگاران ،در آن سکونت گزیده و تقدیر تاریخی
آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را رقم زدهاند.این «ما» هیچ
قید و تخصیصی ندارد و هیچ قید و تخصیصی نباید به هیچ
نامی و به هیچ بهانهای بر آن وارد شــود .این «ما» بر همهی
شمول عام دارد و هیچ ایرانی را نمیتوان به هیچ
مردم ایران
ِ
جواد طباطبایی
نامی و هیچ بهانهای از شــمول عام آن خارج کرد .این «ما»
فرآوردهی وحدت کلمهی سیاســی نیست ،بهطور تاریخی
استاد علوم سیاسی
نیز چنین نبودهاســت ،بلکه مانند خود ایرانزمین ،بهطور
خودجوش ،وحدتیدرکثرت است .این «ما» کثرت همهی ایرانیانی است که از هزارههای پیشین،
در زمانهایی و از مکانهای گوناگون ،مهاجرت کرده و این سرزمین بزرگ را برای سکونت خود
برگزیدهاند ،سهمی در نیک و بد آن دارند و تاریخ ،تمدن و فرهنگ آن را آفریدهاند.
«ایران ِ
ایران جغرافیای سیاسی کنونی
ِ
ایرانزمین ،در معنای دقیق آن،
بزرگفرهنگی» استِ .
زمین فرهنگی است که به برخی از ویژگیهای آن اشاره خواهد
تنها ناحیههایی از این ایران ِ
ایران ِ
آن ایرانیان محدودهی جغرافیای سیاسی امروز ایران نیست ،میراث
بزرگفرهنگی تنها از ِ
شدِ .
همهی اقوامی است که سهمی در آفریدن آن میراث مشترک داشتهاند ،اگرچه بسیاری از آن اقوام،
به لحاظِ سیاسی ،به ملّتهای مستقل تبدیل شده و سرنوشت سیاسی جدای خود را رقم زدهاند.
بهعنوان مثال ،ملتهایی که در آسیای مرکزی و نیز در قفقاز کشورهایی مستقل ایجاد کردهاند،
در معنای سیاسی کلمه ،ایرانی نیستند ،اما در میراثی که در ایران بزرگ آفریده شده ،به درجات
متفاوت ،سهیم بودهاند و هستند .امروزه ،این اقوام به زبانهای «ملّی» خود سخن میگویند ،اما
بخش بزرگی از آنچه در این زبانهای «ملّی»ِ ناحیهای بیان میشود ایرانی است .حتی ترکیه ،که
از ســدهها پیش هویت قومی متمایز از هویت قومی ایرانی یا ،به تعبیر من ،ایرانشهری داشته ،تا
ترکی عثمانی ،ایرانی و از
گسســتی که بنیادگذار ترکیهی نوین ایجاد کرد ،بخش مهمی از ادبِ
ِ
شاخههای فرهنگ ایرانی است که به زبان ترکی عثمانی بیان شده است.
ایــن حکم ،به طریق اولــی ،در درون مرزهای ایران کنونی نیز مصــداق دارد .ایرانیان ،در
محدودهی مرزهای سیاســی کنونی ،اعم از اینکه به یکــی از زبانهای ایرانی یا غیرایرانی
سخن بگویند ،درونمایههای ادب و فرهنگ ایرانی را بیان میکنند .از این حیث ،ادب کردی به
همان اندازه ناحیهای از ادب ایرانی اســت که ادب ترکی آذری .این زبانهای محلی ،اعم از ایرانی
و غیرایرانی ،نهتنها زبانهایی که در درون مرزهای کنونی ایران به آنها سخن گفته میشود ،بلکه
حتی زبانهایی مانند اردو و ترکی عثمانی ،که زبانهای ایرانی نیستند ،از طریق زبان فارسی و بر
اثر جاذبهی ادب و فرهنگ ایرانی به زبانهای فرهنگی تبدیل شده اند.
بزرگ فرهنگی ،چنانکه از نا ِم آن برمیآید ،فرهنگی است و هیچ داعیهی سیاسی ندارد.
ایران ِ
ِ
بخش بزرگی از ادب و فرهنگی که در ناحیههایی از شبهجزیرهی هند ،ترکیه،
تاریخ ِ
اینکه ِ
تاجیکستان ،ازبکستان و ...آفریده شده ایرانی است ،امروزه به لحاظ سیاسی هیچ اعتباری ندارد.
سن همجواریُ ،علقههای فرهنگی،
سیاست خارجی همهی این کشورها باید بر اساس مناسبات ُح ِ
ایران بزرگ خاستگاه ادب و
منافع مشترک برابر و رعایت منطق منافع ملّی کشورها باشد .اینکه ِ
فرهنگی بوده که در بسیاری از کشورهای منطقه جاری است ،به لحاظ سیاسی ،برای ایران سیاسی
کنونی اعتباری به شمار نمیآید .در مناسبات فرهنگی وضع متفاوت است :نه تنها ابنسینا ازبک
ایرانفرهنگی تعلق
و موالنا ترک نیســتند ،بلکه بسیاری از نویسندگان اردو ،ترک و ازبک نیز به ِ
دارند ،چنانکه دیوان فضولی و شاه اسماعیل ،بهرغم ترکی بودن آنها ،آثاری در ادب ایران هستند.
ِ
فرهنگ
تاریخ ادب و
تاریخ مرزهای
ایران جغرفیایِ
تاریخ ِ
ِ
ِ
سیاسی کنونی است ،اما ِ
سیاسی کنونیِ ،
ِ
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ایران ِ
بزرگفرهنگی است .بههرحال ،مرزهای سیاسی ایران
تاریخ ِ
ایرانی ایرانشهری است ،یعنی ِ
ْ
آنهایی هستند که اینک هستند ،اما مرزهای فرهنگی ایرانزمین آنهایی هستند که از آغاز بودهاند.
آنکه بخواهد مرزهای ایران سیاســی را بر هم زند ،به یکی از وجوه ماجراجویی ناسیونالیســتی
دستزدهاست ،حتی اگر خود نداند ،اما پاسداری از مرزهای فرهنگی ،و حتی گسترش آنها ،مندرج
در تحت وطنخواهی است.
ایران سیاسی کنونی یک «کشور» است .مرزهای سیاسی آن همان است که هست ،اما
مرزهای ایران فرهنگی همان مرزهایی اســت که بهطور تاریخی بودهاند .از اینرو ،ایران،
بهخالف بسیاری از کشورها ،تنها یک کشور نیست ،بلکه یک تمدن با فرهنگی فراگیر است.
معنای شطح آن وزیر مختار فرانسه ،که «نام ایران را میتوان از آن گرفت ،اما ایران نخواهد مرد
ایران سیاسی میتواند به صورتی که هست نباشد ،ولی
ایران ایران خواهد ماند» ،این است که ِ
و ْ
تمدن ایران باقی خواهد ماند .از اینرو ،برای بسیاری از کشورهایی که ایران را احاطه کردهاند،
اما از سدهها پیش از آن جدا شده ،یا در بیرون قلمرو سیاسی ایران قرار گرفتهاند ،اگر بخواهند
تنها یکی از واپسین کشورهایی نباشند که در دهههای اخیر به افتخار پیوستن به سازمان ملل
نایل شده و یکی از واپسین رقمهای در پایان سیاههی آن را بهدستآوردهاند ،نفی ایران نفی
خویشــتن خویش است .میراث تاریخ سیاسی گذشته این کشورها را به بخشهایی از قلمرو
ِ
فرهنگی ایران تبدیل کردهاست.
دفاع ما از تاریخ سیاسی ایران کنونی و وحدت سرزمینی آن در چهارچوب منافع ملّی باید
دفاع همهجانبه و تمام عیار باشــد .به لحاظِ فرهنگی ،ایران همچنان کانون آفرینش ادب و
فرهنگ ایرانی است .کشورهایی که ابنسینا و موالنا را م ِ
ِلک طِلق خود میدانند ،میتوانند به مزایای
درآمد گردشگری آنها دل خوش کنند ،اما نه ترکان و نه ازبکان ،برای فهم سرمایههای «ملّی» خود،
هرگز از ایرانیان بینیاز نخواهند شد .ابنسینا و موالنا هرگز بخشی از ادب ترکی  -چنانکه امروزه
به آن زبان سخن گفته میشود و نه ترکی عثمانی که عمدهی آن برای ترکان امروزی قابل فهم
نیست -نبودهاند ،در حالیکه اگرچه ابونصر فارابی ،حتی اگر چنانکه گفتهاند ،ترکتبار میبوده،
و جز به عربی ننوشته ،اما پیوسته جزیی از تاریخ اندیشیدن ایرانی بوده و فصلی مهم از فلسفهای
است که بهطور عمده در ایران بسط پیدا کردهاست.
سیاسی واحدی سیاسی است و برای فهم و دفاع از آن به ضرورت باید ملّی اندیشید ،اما
ایران
ِ
ْ
ملّی بودن و ملّی اندیشیدن زمانی و به شرطی ممکن است که معنای ملّت و ملّی اندیشیدن
به درستی فهمیده شده باشد.
همهی ایرانیانی که از کهنترین روزگاران تا کنون در بخشهایی از ایرانزمین ساکن شدهاند،
در گذر تاریخ به «ملّت» در معنای دقیق و جدید آن تبدیل شدهاند .تبدیل ایرانیان به یک
«ملّت» ،به لحاظ تاریخی ،بسیار زود ممکن شده است .اگرچه واژهی ملّت در تداول جدید آن در
تعین پیدا کردهاست،
آغاز دوران جدید تکوین پیدا کرده و مضمون مفهوم آن نیز در دوران جدید ّ
اما واقعیت آن ،در ایران ،به ســدههای پیش از دوران جدید تعلق دارد و در شــرایط متفاوتی نیز
تعین مضمون آن ممکن شده است .بهعنوان مثال ،در اروپا ،پدیدار شدن ملّت
پدیدارشــدن واژه ّ
جدید با فروپاشی امپراتوری مقدس ُرمی-ژرمنی ،که مبتنی بر سلطنت خالفتی نظام ا ّمت مسیحی
بود ،ممکن شد .در ایران ،که هرگز بخشی از دستگاه خالفت و نظام ا ّمت آن نبود ،فروپاشی ا ّمت
شرط تکوین ملّت نبود ،بلکه مخالفت ایرانیان با چیرگی دستگاه خالفت و رویارویی آنان با منطق
سیاسی خالفت موجب شد که واقعیت «ملّت» پیش از جعل واژهی آن تکوین پیدا کند .این ام ِر
مسلّ ِم تاریخی ،از شدت بداهت آن برای وجدان ایرانیان ،مورد توجه قرار نگرفته است ،اما با توجه به
بحران کنونی و دگرگونیهای در رابطهی نیروها ،و اینکه ایرانزمین دورهی پرمخاطرهای را سپری
میکند ،باید با توضیح تاریخی و فلسفی معنای آن را روشن کرد تا به شالودهای برای تکوین هویت
حال تکوین تبدیل شود.
جدید در ِ
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اقتصاد سیاسی هم از نظر ماهیت و هم از نظر ساختار ،دربرگیرنده نوعی از تکثرگرایی است و در نتیجه یک تفسیر جهانشمول از اقتصاد سیاسی وجود ندارد .بدین معنی که
ایدئولوژیهای مختلف سیاسی ،بر اساس مبانی خود تفسیری از اقتصاد سیاسی ارائه دادهاند .با وجود این تفاسیر ،میتوان این مفروض را پذیرفت که اندیشه اقتصاد سیاسی
امری تاسیسی است ،امری که با توجه به مبانی فکری ،نظری و فلسفی میتواند تاسیس شود.

زوال اقتصاد سیاسی در ایران

آیا میتوان از اقتصاد سیاسی به روایت جواد طباطبایی سخن گفت؟

چرا نظام برنامههای توسعه در ایران محقق نشده است؟ چرا
بسیاری از سیاســتگذاریهای اقتصادی در ایران شکست
حبیباله آرین
میخورد؟ چرا الگوها و برنامههای اقتصادی در برابر مشکالت
کارشناس ارشد علوم سیاسی
اقتصادی راهگشــا نیستند؟ و چرا سیاســتهای اقتصادی
دولتها در ایران متفاوت و گاه مبهم اســت؟ چه الگویی از توســعه برای ایران کارساز است؟ و...
اینها پرسشهایی است که مدتها در فضای اقتصادی ایران مطرح بوده است .پاسخ بخش بزرگی
ها را باید در سپهر اقتصاد سیاسی جستوجو کرد .حوزهای از دانش که به مطالعه
از این پرسش 
ت به عنوان تجسم مصالح عالی و
رابط ه میان بازار و دولت میپردازد .بازار به معنی کالن آن و دول 
تامینکنند ه آن .اقتصاد سیاسی به عنوان شاخهی مهمی از دانش اجتماعی ،بیشک ذیل اندیشه
سیاسی شکل گرفت .اندیشه سیاسی ،در معنای دقیق آ ن به نظامی از اندیشیدن دربار ه مناسبات
قدرت اطالق میشود .سیدجواد طباطبایی متفكری است كه با دقتی فلسفی و با محوریت اندیشه
و به خصوص اندیشه سیاسی كمر به بازخوانی انتقادی سنت و مرور دوباره تاریخ از منظری فلسفی
بسته است .ثمره دقت فلسفی طباطبایی در تاریخ ایرانزمین نظریه زوال اندیشه و امتناع تفكر بوده
است كه به انحطاط تاریخی ایران انجامیده است .او هجوم ایدئولوژیها را یکی از دالیل این زوال
میپندارد .پروژه فکری سید جواد طباطبایی طیف وسیعی از اندیشه سیاسی غرب و تمدن ایران،
اندیشه ایرانشهری ،تاریخ سدههای میانه و ...را شامل میشود .در این پارادایم و به عنوان نمونه،
آنجا ک ه طباطبایی به بحث توسعه و توسعهیافتگی وارد میشود ،به درستی از بنیانهای اندیشگی
آن میپرسد و در گیر و دار این بحث ،علل و عوامل توسعهنیافتگی ایران معاصر را در جداافتادگی
از نوسازی فرهنگی و تجدد فکری شناسایی میکند؛ طباطبایی بر این باور است که بحث توسعه
از آنجا که به هویت و بحران مربوط میشــود ،سؤالی فلسفی است و باید از موضع فلسفی طرح
شود .به سخن طباطبایی در واقع بحث بر سر آن نیست که چه الگویی برای توسعه ایران مناسب
است؛ پرسش بنیادین این است که خود آن «الگوها» بر مبنای کدام تلقی از آدم و عالم قابل طرح
است .در شرایطی که جامعه ما در بنبست فرهنگی به دنبال یافتن روزنهای برای نیل به توسعه
است شاید بتوان یکی از راهحلهای مهم را مسئله نقد سنت یا به تعبیری عالمانه مناقشه با سنت
دانست .این سخن بدین معناست که تا ما از دیدگاه نقد سنت وارد مباحث جدیدی چون هویت و
بازگشت به خویشتن و ...نشویم راه برای توسعه همهجانبه گشوده نخواهد شد .در گذشته نظراتی
مبنی بر بازگشت به هویت و تثبیت سنت خود به هویت مستقل طرح شده اما این در حالی است
که این نظریهپردازان از منظر تحلیل تاریخ اندیشه و از دیدگاه تاریخی این مسئله را مورد بررسی
[]1
قــرار ندادهاند ،آنان وجهی از امروز ما را به صورت آرمانی طرح و آن را هویت ما قلمداد کردند.
در این میان نظریه داللتی -پارادایمی ،یکی از چهارچوبهایی است که میتواند عدم توفیق را از
منظر رابطه بین نظریههای توسعه و اندیشه سیاسی تببین کند .بنا بر این نظریه ،شرایط توفیق
ها و برنامههای توسعه به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریههای توسعه ارجاع دارد؛ زیرا
اســتراتژی 
اندیشه سیاسی ،معرفتی ،تاریخی هنجاری است که امکانات آینده تاریخی هر جامعه را در خود
نهفته دارد و متضمن داللتهای تاریخی ،بنیادین ،هنجاری ،راهبردی و کاربردی است که نظریه
توســعه یکی از داللتهای کاربردی آن محسوب میشــود و داللتهای پیش از خود را در خود
مندرج دارد ]2[.با این وصف توفیق نظریه توسعه به موثر بودن اندیشه سیاسی آن ارجاع دارد .این
تاثیر در گام اول به تناسب داللت تاریخی اندیشه سیاسی با زمینه اجتماعی تاریخی کاربرد نظریه
ی است که در
توسعه بازمیگردد زیرا داللت تاریخی بیانگر تناسب و ربط تاریخی اندیشه سیاس 
نظریه توسعه انعکاس و امتداد یافته است ] 3[.نظریه فوقالذکر گویای تاثیر عمیق نظام اندیشگانی و
به ویژه اندیشه سیاسی بر نظام توسعه و در تصویری کالنتر ،اندیشه اقتصاد سیاسی است .این مقاله
تفسیری است از قرائت سید جواد طباطبایی از اقتصاد سیاسی که گویای چگونگی زایش اندیشه
اقتصاد سیاسی در غرب و البته شکست آن در ایرانزمین است.

JJزایش اقتصاد سیاسی
به نظر میرســد اقتصاد سیاســی هم از نظر ماهیت و هم از نظر ساختار ،دربرگیرنده نوعی
از تکثرگرایی اســت و در نتیجه یک تفسیر جهانشمول از اقتصاد سیاسی وجود ندارد ]4[.بدین
معنی که ایدئولوژیهای مختلف سیاسی ،بر اساس مبانی خود تفسیری از اقتصاد سیاسی ارائه
دادهاند .با وجود این تفاســیر ،میتوان این مفروض را پذیرفت که اندیشه اقتصاد سیاسی امری
تاسیسی است ،امری که با توجه به مبانی فکری ،نظری و فلسفی میتواند تاسیس شود .با وجود
نگاه کثرتگرایانه در اقتصاد سیاســی ،بسیاری از اندیشمندان و من جمله سید جواد طباطبایی
معتقدن د اندیشه اقتصاد سیاسی به عنوان شاخهای از عاوم اجتماعی حاصل مجادلههای نظری
بوده اســت و دیالکتیک نظری در این خصوص منجر به زایش آن در انگلستان و اسکاتلند شده
است .مجادلههایی در حوز ه الهیات مسیحی که در سدههای میانهی متاخر در انگلستان درگرفته
بود ،و تاسیس مکتب اصالت تسمیه متأل ه انگلیسی ویلیام اکامی ،زمینه را برای طرح مبانی جدید
و به ویژه تدوین برخی از مفاهیم بنیادین ،مانند نظریه اصالت فرد و نظریه حقوق شخصی ،فراهم
آورد .وانگهی ،انگلستان و اســکاتلند کانون بنیانگذاری و تدوین یکی از شاخههای مهم دانش
اجتماعی جدید« ،اقتصاد سیاســی» بود و در گهواره همین دانش اقتصا ِد نوبنیاد بود که یکی از
عمدهترین مفاهیم آنچه «تجدد سیاسی» خواندهاند ،یعنی «جامعه مدنی» ،در تمایز آن با دولت
تدوین شد ]5[.الزم به توضیح است که بحث دربار ه امر اجتماعی به عنوان امری مستقل و قانونمند،
در تاریخ اندیشــه مغربزمین ،در آغاز ،در درون اندیشه اقتصادی ممکن شد ،همچنان که بحث
درباره امر اقتصادی نیز در درون اندیشــه سیاسی امکانپذیر شده بود .به عبارت دیگر نخستین
بحث «اقتصادیات» ،در برخی از نوشتههای سیاسی صورت گرفت و چنان که میدانیم ،ارسطو در
«سیاست» خود ،به تفاریق ،زیر عنوان تدبیر منزل ،مباحثی را به «اقتصادیات» اختصاص داد ،اما تا
تاسیس علم اقتصاد ،به ویژه در مکتب اسکاتلند ،از سویی ،استقالل امر اقتصادی و قانونمند بودن
آن شناخته نشد و از سوی دیگر ،مناسبات اجتماعی ،به عنوان عاملی در حیات سیاسی-اقتصادی
نتوانست مطرح شود و بدین سان ،اگرچه بحثی در مناسبات اجتماعی ،در درون اندیشه سیاسی
جدید و علم اقتصاد ،آغاز شــده بود ،اما درک آن مناســبات ،به عنوان امری مستقل ،قانونمند و
موضوع علمی متمایز از دیگر علوم اجتماعی ،دســتکم ،تا زمان اعالم تاسیس جامعهشناسی از
سوی آگوست کنت ،به تعویق افتاد[.]6
JJدیالکتیک مفاهیم دولت و مفاهیم اقتصادی
همانطور که پیشتر اشاره شد بسیاری از مفاهیم اقتصادی از دل مجادالت اندیشه سیاسی
شکل گرفته و قوام یافته است در ادامه به منظور اثبات این ادعا به برخی از مهمترین اندیشمندان
سیاسی و مفاهیم نزدیک به اندیشه اقتصادی که این اندیشمندان در نظریات سیاسی خود طرح
کردهاند پرداخته شده است.
JJماکیاولی :گسست از نظریات قدیم
همانطور که پیشتر اشاره شد اندیشه اقتصاد سیاسی ماحصل مجادالتی نظری بود ،در واقع
بسیاری از مفاهیم اندیشه اقتصاد سیاسی و البته پس از آن ،اقتصاد نظری ،در دل جدال قدیم و
ی بازتعریف و نمایان شدند .مبدأ این تحوالت ،گذار از اندیشه
ن اندیشه سیاس 
جدید و در پی تدوی 
قدیم به جدید بود .پیش از آن نی ز در هزارهای از تاریخ تدوین الهیات مســیحی که با آگوستین
قدیس آغاز شد و با ویلیام اکامی به پایان رسید ،برای تدوین اندیشه سیاسی در محدود ه شریعت
کوششهای عمدهای صورت گرفت اما به تبع اصول دیانت مسیحی سیاست آن از محدود ه اخالق
فراتر نمیرفت و اندیشــهای اخالقی بود .اما ماکیاولی با گسست از سیاست ُم ُد ِن ناظر بر غایات
ســدههای میانه ،راه بنیانگذاری اندیشه سیاسی را هموار کرد .ماکیاولی با نظریه عمل سیاسی
خود گامی بلند به ســوی تدوین نظریه جمهوریخواهی برداشت و در قلمرو نظر چنان شالوده
استواری برای آن فراهم آورد که پس از او هیچ نظریهپردازی نتوانست به مبانی نظری او بیاعتنا
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پــاورقــی
باشد[ .]7با تاسیس مبانی نظری ماکیاولی ،نظریهپردازان پس از او نیز با گسست از نظریات قدیم ،به
نظریهپردازی در سپهر اندیشه سیاسی دست زدند .ناگفته پیداست که این مجادالت نمیتوانست
بیاعتنا به مفاهیم اقتصادی باشد.
JJژان بدن :مالکیت ،مهمترین نشانه وجود نظام سیاسی
پس از ماکیاولی ،ژان بُدن مفهوم «حاکمیت» را تدوین کرد و بسط داد .بدن مفهوم انتزاعی
حاکمیت را به عنوان جانشین مفهوم «والیت مطلقه» پاپ و کلیسا مطرح کرد .با اینهمه از نظر
بدن ،اطالق حاکمیت به معنای بسط ید حاکم در همه امور نیست بلکه قانون الهی یا طبیعی دست
او را میبندد .افزون بر ضرورت رعایت قانون الهی و طبیعی ،میتوان به حق مالکیت اشاره کرد که
بدن آن را مصون از هر تعرضی میداند .او به نقل از سنکا مینویسد« :همه امور در قدرت پادشاه
است ،اما افراد صاحب مالکیت خود هستند ».بدن بر آن بود که مصون بودن مالکیت از تعرض و
اینکه مردم ترسی از شرف ،جان و ناموس خود نداشته باشند ،یگانه مبانی «آزادی راستین مردم»
است .همچنین به نظر بدن ،مالکیت مهمترین نشان ه وجود نظام سیاسی در کشور است و اگر نظام
سیاسی وجود نداشته باشد اساس کشور نابود خواهد شد[ .]8بحث دیگر ژان بدن اشاره او به مفهوم
شــهروندی بود ،هر کشوری از گردآمدن شهروندان ( )citoyenبسیار فراهم میآید و از این رو،
مفهوم شهروندی پیوندی ناگسستنی با مفهوم حاکمیت دارد و شهروندی از زمانی پدیدار شد که
حاکمیت به وجود آمد[.]9
JJهابز :تفکیک حوزه عمومی و خصوصی و تحقق حکومت قانون
همچنین مبانی نظری تامسهابز در دریافت جدیدی از فلسفه طبیعی جدید و در تعارض با
نظام سنت قدمایی بود .او معتقد است که «بنیاد قانون طبیعی را نه در غایت انسان ،بلکه باید در
آغاز او جستوجو کرد .آنچه برای بیشتر افراد انسانی از بیشترین نفوذ برخوردار است ،عقل نیست،
بلکه هواهای نفسانی است ».از این رو قانون طبیعی باید از قویترین انفعاالت نفس استنتاج شود.
ی هابز ،تحول اساسی از تکالیف طبیعی به حقوق طبیعی بود .در چنین نظریهای
از دیگر نوآوریها 
«وظیفه دولت دفاع و حمایت از همین حقوق اســت ».در واقع دولت مصنوع افرادی اســت که
برای بیرون آمدن از وضع طبیعی قراردادی را میان خود منعقد میکنند تا هواهای نفسانی خود
را به نیروی عقلی که میتوان آن را عقل ُعقالیی خواند مهار کنند (عقل عقالیی خردی است که
با کاربرد صرف اصول صوری حســابگری ،نسبت میان وسیله و هدف را به تجربهها و خواستها
ت تمایز میان حوزه خصوصی و عمومی به
مشخص میکند ).یکی دیگر از تامالت نظریهابز ثب 
عنوان اساسیترین مفردات حکومت قانون بود[.]10
JJالک :آزادی فردی و حفاظت از داراییها
«حق وضع قانون و اجرای کیفر مرگ
جان الک با عرض ه جدیدی از قدرت سیاســی آن را ِ
و دیگر مجازاتها برای تنظیم مناســبات مالکانه و حمایت از داراییهای مردم و دفاع از مرزهای
کشــور» تعریف میکند .الک در بســط نظریه سیاسی خود معتقد است که آزادی انسان تحت
قانونی تبدیل میشــود که با توافق همگانی وضع شده است .وانگهی معنای آزادی فرد آن است
که شخص تحت سلطه هیچ ارادهای نداشته ،یا محدود به هیچ قانونی نباشد ،مگر قانونی که قوه
قانونگذاری به موجب اعتمادی که از طرف مردم به آن تفویض شده ،وضع کرده باشد .او معتقد
است هر فردی به طور کامل آزاد به دنیا میآید و حق بهرهمند شدن از همه حقوق و و امتیازاتی
را که قانون طبیعی در دسترس همگان قرار میدهد دارد و کسی را نیز نمیرسد که به داراییهای
او «که همان زندگی ،آزادی و اموال» اوســت تجاوز کند .او غایت اجتماع سیاســی را حفاظت از
«دارایی»های فردی میداند .غایتی که افراد انســانی از ورود به اجتماع سیاسی دنبال میکنند،
صلح و امنیت و امکان بهرهمندی از داراییها و مهمترین ابزار برای نیل به این هدف نیز قانونهایی
اســت که در اجتماع وضع میشود« :نخستین قانون موضوعه بنیادین هر کشوری استقرار قوه
[]11
قانونگذاری است».
JJمونتسکیو :تبیین قانونمندیهای حیات اجتماعی
در میان مفاهیم نظری ،میتوان جامعه مدنی را مهمترین مفهوم به منظور شکلگیری و زایش
اقتصاد سیاســی دانست .مفهومی که مانند مفاهیمی همچون اصالت فرد ،نظریه حقوق فردی،
میانه مجادالتی در حوزه اندیشه سیاسی تکوین شد.
مالکیت و دارایی فردی ،عقل عقالیی و ...از 
امروزه ،هم ه نویســندگان تاریخ اندیشه ،به ویژه تاریخ اندیش ه سیاسی ،بر آناند که با منتسکیو
و «روحالقوانین» او تحول بنیادین دیگری در قلمرو اندیشــه سیاسی جدید پیدا شد و پیوندی
میان نظریهپردازی در حوزه سیاست ،تاریخ و نیز نظریه اقتصادی برقرار شد .منتسکیو «جامعه»
34
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و وجوه متنوع مناســبات اجتماعی را ،در استقالل آن ،موضو ِع دانش سیاسی قرار داد و به راهی
رفت که پیش از او ماکیاولی رفت ،که بررسی قانونمندیهای رابط ه نیروهای سیاسی را به تبیین
قانونمندیهای وجوه متنوع حیات اجتماعی تعمیم داد که بررسی پدیدارهای تاریخی ،اجتماعی
و اقتصادی و پیوستگی آنها با رابط ه نیروهای سیاسی جایگاهی پراهمیت در آن داشت .پیشتر،
ماکیاولی تبیین امر سیاسی را در استقالل آن نسبت به احکام الهیات و قواعد مابعدالطبیعه تثبیت
کرده بود؛ منتسکیو با تبیین قانونمندیهای حیات اجتماعی با توجه به حا ِق واقعیت ،نفساالمر
یا «طبیعت امور» ،دریافت نویی از اندیشه سیاسی به دست داد که علم سیاست ،تاریخ و اقتصاد
را به دانشی جدید تبدیل میکرد[ .]12در واقع منتسکیو ،به دنبال تدوین اندیشه سیاسی نویی بود
که توانست راهی به سوی درک جامعهشناختی اجتماع انسانی باز کند ،به عبارت دیگر ،اندیشه
جامعهشــناختی او درون اندیشه سیاسی او تاسیس شده است .به تعبیری مونتسکیو نخستین
فیلسوف سیاسی بود که طبقهبندی نظامهای سیاسی را با تحلیل انواع اجتماعی پیوند داد.
JJهگل :ادغام اقتصاد سیاسی جدید در فلسفه
هگل جوا ن نیز در نخستین نوشتههای خو د با نقادی رویکرد آرمانی به واقعیت اجتماع انسانی
که بر مبنای تمایز و تباین وجودی و معرفتی میان واقعیت و ارزش استوار بود ،روشی نو عرضه
کرد که بر شالود ه نظری ه وحدت استوار بود .هگل با تکیه بر این وجود و روششناسی جدید که آن
را فلسف ه  sprkulativنامید ،توانست نتایجی بگیرد که یکی از اساسیترین آن نتایج ،طرح نظریه
اجتماعی جدیدی بر مبنای ادغام اقتصاد سیاسی جدید در فلسفه بود .هگل با ادغام اقتصاد سیاسی
در فلسفه توانست تمایزی بنیادین میان دو مفهوم «جامعه مدنی» و دولت ایجاد کند .تمایزی که
تا آن زمان در اندیشــه سیاسی که هم ه وجوه زندگی اجتماعی را به ساحت سیاسی آن محدود
میکرد ،جایی نداشت .ادغام اقتصاد سیاسی جدید در فلسفه بر پایه شالوده فلسفی جدیدی که
هگل ،به تدریج در نوشتههای فلسفی خود تدوین کرده بود ،انقالبی در فلسفه و اندیشه سیاسی در
[]13
تحول به علوم اجتماعی ایجاد کرد.
JJآدام فرگوسن :جامعه مدنی ،قلمرو منافع فردی
اگرچه در نوشت ه جان الک قرینهای بر آگاهی او به نوعی از تمایز میان دو مفهوم دولت و جامعه
مدنی وجود دارد ،اما نخستین کاربرد مفهوم جامع ه مدنی را در رسالهای در باب تاریخ جامع ه مدنی
ت و در تمایز با
آدام فرگوسن میتوان یافت و هم از این کتاب بود که هگل آن مفهوم را وام گرف 
مفهوم دولت به کار گرفت ]14[ .در رساله آدام فرگوسن نخستین تعریف از جامعه مدنی ارائه شد.
به نظر او جامع ه مدنی در تمایز با دولت که حوز ه مصلحت عمومی است ،قلمرو منافع فردی است.
فرگوسن مینویسد« :نفع ،انسان را به کار کردن و پذیرش مشاغل سودآور وامیدارد .حاصل کار
کارگر را برای او تضمین کنید ،افقی در برابر او قرار دهید که استقالل و آزادی او را تضمین کند ،در
این صورت ،فردی در اختیار دولت قرار خواهید داد که توانایی کسب ثروت را دارد و میتواند آنچه
را که به دست آورده ،حفظ کند ».این توانایی کسب ثروت هر فرد در سطح جامعه مدنی ،در نظر
آدام فرگوسن ،نهتنها نظم اجتماعی را به هم نمیزند ،بلکه در نهایت ،عاملی در جهت هماهنگی و
انسجام اجتماعی نیز هست ،زیرا بر اثر آزادی و به دنبال آن «آشتی طبیعی» ناهماهنگی و بینظمی
آغازین ،به تدریج ،جای خود را به هماهنگی میان نفع خصوصی و مصلحت عمومی خواهد داد.
[ ]...در جایجای نوشته آدام فرگوسن مالحظاتی اساسی به چشم میخورد در باب تمایز دولت
و جامعــه مدنی که پس از او هگل عمد ه آن مالحظــات را ،با تکمیل آنها با مباحث برگرفته از
بنیانگذاران اقتصاد سیاسی ،در اصول فلسفه حق خود خواهد آورد.
JJجیمز استوارت و آدام اسمیت :دوگانه مصلحت عمومی
یکی از کسانی که به دنبال آدام فرگوسن تمایز میان دو مفهوم دولت و جامعه مدنی را به تصریح
بیان کرد ،جیمز استوارت بود که با وارد کردن مفهوم سیاستمدار یا  statesmanآن را موضوع
اقتصاد سیاسی قرار داد ،زیرا در نظر او اگر در رأس جامعه سیاستمداری وجود نداشته باشد ،نظم
اجتماعی مختل و حیات اجتماعی دچار تالشی خواهد شد ،اما نقش سیاستمدار در نظری ه اقتصادی
جیمز استوارت به جنبه نظارت و نمایندگی مصلحت عمومی آن محدود میشود تا استقالل جامعه
مدنی که از نتایج تحول دوران جدید است ،نتواند شالود ه حیات اجتماعی را متالشی کند .جالب
توجه است که تحلیل هگلی دولت از مفهوم سیاستمدار جیمز استوارت و تحلیل جامعه مدنی از
اقتصاد سیاسی آدام اسمیت برگرفته شده است .آدام اسمیت به خالف جیمز استوارت که ایجاد
هماهنگی میان قلمرو منافع خصوصی در سطح جامع ه مدنی و مصلحت عمومی در سطح دولت را
امری طبیعی نمیداند ،بر آن است که اگر هم ه امتیازات و موانع را از سر راه آزادی طبیعی جامعه

تاسیس علم اقتصاد جدید به دنبال تحولی امکانپذیر شد که در مبانی دانش غربی صورت گرفت .به تعبیر طباطبایی
بازیابی نوشتههای ارسطو در سدههای دوازدهم و سیزدهم میالدی که از طریق ترجمهی آثار فیلسوفان دوره اسالمی
صورت گرفت و بازگشت به دانش و منطق ارسطویی ،آغازگر تحولی اساسی در مغربزمین بود.

بردارند و هرکس تا جایی که از قانون تجاوز نکرده و به حقوق دیگران دســتدرازی نکند ،در به
کارگرفتن تواناییها و ابتکارهای خود آزادی عمل داشته باشد ،به ضرورت ،جامعهای آزاد و شکوفا
ایجاد خواهد شــد .عاملی که در نظریه اقتصادی آدام اسمیت ،این آزادی و شکوفایی را تضمین
میکند ،سیاستمدار جیمز استوارت نیست که از باال و با اشراف خود بر جامعه ،هماهنگی را به
جامعه بازگرداند ،بلکه عامل هماهنگی در نظریه اقتصادی آدام اسمیت ،ناشی از عملکرد مکانیسم
بازار است که چونان «دستی نامرئی» عمل میکند و مانع اختالل جامعه میشود [.]15
JJاقتصاد در تمدن اسالمی  -ایرانی
همانطور که اندیشه سیاسی در ایرانزمین مسیر متفاوتی با غرب در پیش گرفت و در نهایت
به دالیلی همچون فتح مغوالن و هزیمت ســپاه ایران در برابر روس به زوال دچار شــد ،اندیشه
اقتصادی نیز به کورهراه دیگری جز آنچه که در مغربزمین طی شده بود رفت .تاسیس علم اقتصاد
جدید به دنبال تحولی امکانپذیر شد که در مبانی دانش غربی صورت گرفت .به تعبیر طباطبایی
بازیابی نوشتههای ارســطو در سدههای دوازدهم و سیزدهم میالدی که از طریق ترجمهی آثار
فیلســوفان دور ه اسالمی صورت گرفت و بازگشــت به دانش و منطق ارسطویی ،آغازگر تحولی
اساسی در مغربزمین بود ]16[.اگرچه در میان نوشتههای فیلسوفان اسالمی رسالههایی را با عنوان
تدبیر منزل میتوان یافت ،اما در مضمون آنها اشارات ژرفی از آن دست که در نوشتههای ارسطو
درباره «تحلیل پدیدارهای اقتصادی» میتوان یافت ،وجود ندارد ،زیرا فیلسوفان دوره اسالمی رساله
تدبیر منزل منسوب به ارسطو و بخشهای مربوط به «تدبیر منزل در سیاست» را نمیشناختند.
از این حیث ،بدیهی اســت که در نوشتههای فلیسوفان دور ه اسالمی ،بحثی که بتوان با تحلیل
پدیدارهای اقتصادی ارسطو مقایسه کرد ،وجود ندارد[.]17
JJانسان مجنون در برابر انسان خردگرا
در تمدن اسالمی و با توجه به مبانی نظری آن امکانپذیر نشد ،به ویژه اینکه در سدههای متاخر
این دوره ،با نیرومند شدن تصوف که اساس آن قناعت و امساک بود ،جمعی میان بازپرداخت از
ظاهر شریعت که غزالی بزرگترین نماینده آن به شمار میآمد ،و تصوف فراهم آمد و سدههای
پیدرپی به مذهب مختار تبدیل شد که راه هرگونه تحول در مبانی را به طور کلی و برای همیشه
مسدود میکرد .اساس این جمع میان ظاهر شریعت و تصوف ،تاکید بر نوعی خردستیزی بنیادین
و فرار از کاربرد عقل در امور معاش و معاد بود و در نهایت به تلقی ویژهای از انسان منتهی میشد
که برترین اســو ه آن مجنون بود و از این حیث ،این «انسان مجنون» در تعارض کامل با
انسان خردگرایی بود که به دوران جدید تعلق داشت و یکی از اساسیترین ویژگیهای
آن این بود که در هم ه امور و به ویژه در امور معاش عقل را راهنمای عمل خویش
قرار میداد و به همین ســبب «انســان اقتصادی» یا Homo economicus
خوانده شد.تلقی نویی که به تدریج ،از انسان دوران جدید پیدا شد و اینکه انسان،
افزون بر اینکه حیوانی سیاســی -اجتماعی است ،عامل تولید و توزیع ثروت نیز
هست که نمیتواند به شئون دیگر حیات اجتماعی فروکاسته شود ،وضعیتی را به
دنبال آورد که در تاریخ دوران قدیم شناختهشده نبود .اینک« ،انسان اقتصادی»
و حیات اقتصادی به عنوان دو عامل عمده و در واقع نیروی محرک
دوران جدید مورد توجه قرار گرفته بود و این امر امکانپذیر
نمیشد مگر آنکه ماکس وبر و نویسندگان دیگری با اقتدا
به او کوشیدهاند توضیح دهند راه این تلقی نو با تحولی در
مبانی نظری اندیشه شرعی هموار میشد[.]18
JJسیاستنامهنویسی توضیحدهنده مفهوم عدل
بوده و نه تحلیلکننده پدیدارهای اقتصادی
بسیاری از اندیشمندان تمدن اسالمی و به تعبیر سید
جواد طباطبایی سیاستنامهنویســانی نیز وجود داشتهاند
که در بــاب موضوعات اقتصادی اظهار نظر کردهاند .برخی،
در ایران یکی از این نویســندگان (ابن خلدون) را به اشتباه
پدر اقتصاد میدانند .در حالی که طباطبایی این دیدگاه را رد
میکند زیرا اساس اندیشه ابن خلدون را در نظام سنت قدمایی
میانگارد .شالود ه نظری ابن خلدون ،مانند دیگر سیاستنامهنویسان
در تحلیل پدیدارهای اقتصادی ،عدالت را اساســیترین عامل قوام

نظم و نسق اجتماعی میدانند و از این حیث [ ]...نباید توضیح آنان را دربار ه را با تحلیل پدیدارهای
اقتصادی یکسان انگاشت [.]19
JJفقدان گسست ،امتناع تاسیس
نظیر این رویکرد در کتاب محمد بن هندوشاه نخجوانی که از کارگزاران بزرگ پس از یورش
و چیرگی مغوالن بود و آسیب و آفت جدی واردشده به کشور را به خوبی میشناخت و تحلیل
میکرد کم نیست .وانگهی ،کتاب «دســتور الکاتب فی تعیین المراتب» مانند هم ه کتابهای
سیاستنامه که به ویژه پس از چیرگی ترکان بر ایرانزمین و نابودی توان بازسازی کشور نوشته
شــدهاند ،توجهی ویژه به مشکل اقتصادی -اجتماعی دارد و بنابراین ،خالی از تاملی اساسی در
ی اقتصادی اجتماعی» با خواجه نظامالملک در
اینباره نیســت .این وسوسه «تحلیل پدیدارها 
«سیاستنامه» آغاز و در نوشتههای نویسندگان و وزیران دور ه مغول در کتابهایی مانند «تاریخ
غازانی» و «ســوانح رشیدی» خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی ،تاریخ «وصافالحضره» و در
برخی از رســالههای خواجه نصیر طوسی دنبال میشود .اما حتی مالحظات بسیار واقعبینانه و
ژرفنگرانهای که کارگزار سیاسی -اقتصادی کشور دارد و اندیشه منضبطی از «سیاست اقتصادی»
را میتــوان در آثار او یافت ،نمیتوان به معنای دقیق کلمه اقتصادی دانســت .به عبارت دیگر
«پارادایم» تحلیل سیاستنامهنویسان است و «گسست معرفتی» الزم برای تاسیس علم اقتصاد
[]20
ایجاد نشده است.
JJظاهر شدن امر اقتصادی با تلقی نو از انسان ممکن است
اندیشــمندان تمدن اسالمی مانند ابن خلدون نمیتوانستند امر اقتصادی را در استقالل آن
نسبت به امر سیاسی مورد بررسی قرار دهند .لوئی دومن به درستی توضیح میدهد که عدم تمایز
میان دو ساحت یا شأن سیاسی و اقتصادی جامعه از ویژگیهای هم ه اجتماعات پیش از دوران
جدید یا «جوامع سنتی» بوده است .زیرا در این اجتماعات ،روابط میان انسانها دارای ارزشی برتر
از روابط میان انســان و اشیا بوده و این نســبت با ظهور و آغاز دوران جدید بود که واژگون شد،
دورانی که روابط میان انسانها وابسته به روابط میان انسان و اشیاست .به دنبال باژگونی ارزشها،
دریافت نویی از ثروت پیدا شد[ .]21تمایز میان امر سیاسی و اقتصادی جامعه در آغاز دوران جدید،
گامی بلند در جهت استقالل شأنی از پدیدارهای اجتماعی بود که از آن به «امر اقتصادی» تعبیر
شده است .فارغ از بحث در مورد زمان تاسیس اقتصاد مسئله اساسی این است که بدانیم تاسیس
اقتصاد در چه شرایطی امکانپذیر شده است .لوئی دومن توضیح داده است که افزون بر اینکه علم
اقتصاد ،در آغاز به عنوان علمی مستقل باید از سیاست تمایزی اصولی پیدا کند ،اخالق نیز
قلمروی دیگری بود که اقتصاد باید نسبت به آن خود را مستقل اعالم میکرد .نکته پراهمیت
دیگر در فرآهم آمدن شرایط امکان تاسیس علم اقتصاد ،پیدایش تلقی نویی از انسان است
که به عنوان فردی آزاد و برابر دیگر افراد جامعه ،با خارج شدن از وضعیت امت و جماعت،
به انسانی تبدیل میشود که در فلسفه جدید از آن به عاقل فعال یا  Subjectتعبیر شده
است[ .]22از این حیث ،تاکید لوئی دومن بر ظاهر شدن قلمرو ویژه امر اقتصادی ،با توجه به تلقی
نویی از انسان ،به عنوان انسان اقتصادی که با آغاز دوران جدید و فلسف ه جدید ،چونان مفهوم
اساسی علوم انسانی مطرح شد ،دیدگاهی بنیادی است و تا زمانی که این تلقی از
انسان ،به دایر مدار و شالود ه استوار علوم انسانی جدید تبدیل نشود ،شرایط
امتناع همچنان ادامه خواهد داشت.
JJامتداد امتناع
سدههای دور ه اسالمی از آغاز تا پیروزی جنبش مشروطهخواهی
را میتوان سدههای میانه نامید .در نظام استبدادی و خودکامه ایران
در این دوره ،شاه در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشت و حوزهای
بیرون از قلمرو قدرت سیاســی که بتوان آن را «حوز ه عمومی» و
«مصالح عمومی» نامید ،به وجود نیامد .کشور و همه شئون آن،
ملک طلق و خصوصی شاه به حساب میآمد .به عنوان مثال شاه
صفوی ،افزون بر انحصار قدرت سیاسی و بنابراین ،هم ه امور کشور،
انحصار بازرگانی بیشــتر کاالهای صادراتی ایران را نیز در دست
داشت و همین امر موجب شد طبقه بازرگان مستقلی تکوین پیدا
نکند تا همراه با مبادله کاال برای تامین سود خود ،راه مبادل ه فرهنگی
را نیز هموار کند[.]23
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پــاورقــی
JJتامل در جنبههای اقتصادی ناشناختهترین بخش در تاریخ اندیشه ایران
به دنبال شکست ایران در جنگهای ایران و روس و در میان کسانی از رجال دارالسلطنه
تبریز نطفه اندیشــه اصالحات بسته شــد اما اکثریت مردم ایران و حتی بیشتر گروههای
اهل نظر ،همچنان تختهبند روایتی انحطاطیافته از نظام سنت قدمایی باقی ماندند.از این
رو فرمانروایی قاجار تا پدیدار شــدن روشنفکران در افق بحثهای نظری ایران به نوعی در
خأل اندیشه سیاسی سپری شد .در فقدان اندیشه عقالیی و زوال اندیشه سیاسی در ایران،
مردم ،رجال و کارگزاران حکومتی به یکسان تختهبند وجه انحطاطیافته نظام سنت قدمایی
بودند و نمیتوانستند تصوری از دگرگونیها پیدا کنند .ایرانیان با رفتار غیرعقالیی خود راه
تحمیل مناسبات امپریالیســتی را به خود هموار کردند .این در حالی است که با توجه به
برخی از رسالههای عصر ناصری و دور ه مشروطیت تامل در جنبههای اقتصادی حیات انسان
ناشناحتهترین بخش در تاریخ اندیشه ایران بود .به نحوی که کمتر بحثی را میشناسیم که
بیگانهتر از اندیشه معاش از نظام سنت قدمایی ایران باشد .به ویژه به دنبال یورش مغوالن،
صوفیان به متفکران قوم تبدیل شدند و عرفان مبتذل هرزهدرایی ،تنآسایی و مفتخواری
بود .بدیهی است با چنین «مذهب مختاری» حتی اگر در دورههایی تولید اقتصادی یکسره
از میان نرفت اما به هر حال جایی برای اندیشیدن درباره آن وجود نداشت و راه بر هر اندیشه
عقالیی تولید ثروت بسته بود .با وجود این شرایط توجه روشنفکران به اندیشه اقتصادی با
تاخیر بسیار در افق بحثهای نظری ایران پدیدار شد و هرگز نیز چندان ژرفایی پیدا نکرد .در
واقع استقرار حکومت قانون و نظام مشروطیت تنها وجه سیاسی خواستهای اصالح طلبان
و مشروطهخواهان بود اما بدون اصالحات اقتصادی ،شالوده نهادهای آزادی تثبیت نمیشد.
ن و مشروطهخواهی
در واقع اصالحات سیاسی و اقتصادی دو روی سکه واحد حکومت قانو 
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بود و فقدان یکی مانع راه تحقق دیگری به شمار میآمد.
JJتفسیر امتداد زوال
در نگاه طباطبایی دو ضربه سخت به ازمیانرفتن خردورزی پاگرفته در عصر زرین ایران
انجامید .یکی دوباره ســربرآوردن راستکیشــی مذهبی بود ــ یعنی خالفتی که به یاری
سلجوقیان بر ایران و جهان اسالم سایه گسترد و تا حمله مغولها به ایران ادامه یافت .در این
دوره تاریخی ،دســتگاه خودکامه خالفت در برابر نوزایش هرگونه اندیشه عقالنی /عرفی که
میتوانست دلیلهای راستین نابسامانیهای اجتماعی ـ سیاسی را بکاود ،ایستاد ]31[ .دوران
دامنهدار «زوال» آغاز شــده بود .این دوران که تا جنگ چالدران (ســال  920ق) و از آن تا
شکست در دو جنگ ویرانگر با روسیه (سالهای  1192و  )1207ادامه داشت ،به پدیداری
«اسالم غیرعرفی» بهسان شیو ه زندگی و دینورزی انجامید .در نگاه طباطبایی ،در سحرگاه
دیدار ایرانیان با اروپاییان مدرن ،این پیوستار زوال و رکود فکری ،هر تکاپویی برای ساماندهی
نظام تاز ه اندیشــ ه فلسفی که بتواند با سنت فکری کهن ایران پیوندی انتقادی بخورد به
شکست واداشته میشــد ]32[ .مشروطهخواهان ایرانی نیز بههیچرو نمیتوانستهاند به درک
درستی از ایدههای بنیادی مشروطیت اروپایی راه ببرند :آنان از فهم پایههای فکری فلسفه
مدرن حقوق بشر (یعنی مفهومهایی چون شهروند مستقل و مختار ،حکومت انتخابی و قانون
بهسان جلوه اراده همگانی ،که در کنار هم ایده «آزادی» در عصر روشنگری را شکل میدهند)
ناتوان بودهاند ]33[ .این پارههای کانونی اندیشه و عصر روشنگری با سنت ایرانی سازگار نبودند؛
ســنتی که هم گرفتار رکود بود و هم افق آشنایی با دیگری را فروبسته بود .ازاینرو در نگاه
طباطبایی ،هنگامی که هیچیک از پیشنیازهای فلسفی مدرنیته در زمانه و زمینه ایران عصر
مشروطه جایگیر نشده بودند ،خود مدرنیته نیز نمیتوانست در ایران پا بگیرد.
JJتفسیر اقتصاد سیاسی از منظر انگاره جدال قدیم و جدید
اشاره به نگاه و روششناسی سید جواد طباطبایی علیرغم طوالنی بودن تصویر روشنتری
ی را در ایران به نمایش میگذارد .یک انگار ه کانونی در
از موقعیت زوالیافته اندیشه سیاس 
ی بحران «جدال قدیم و جدید» است .در عین حال طباطبایی مهمترین رسالت
فهم طباطبای 
خود را تبیین نقطه مختصات «ایران» در نسبت با سنت و غرب میداند .با توجه به آنچه
که در این مقاله گذشت ،به نظر میرسد سید جواد طباطبایی زایش اقتصاد سیاسی را از
این انگاره کانونی تفسیر میکند .بدین معنی که جدال نظری در سپهر اندیشه سیاسی بستر
مناسبی برای خلق مبانی و مفاهیم اندیشه سیاسی خلق کرده است« .ما به غرب که نگاه
میکنیم ،میبینیم در درجه اول بحث دموکراسی در قلمرو سیاسی است که در اروپا آغاز
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میشود یعنی علم سیاست جدید با اندیشه سیاسی جدید است که بر اقتصاد تقدم دارد و
وقتی که مقدمات یک حکومت قانونی تا حدی در اروپا آغاز شد ،سپس به نظریهپردازی روی
مباحث اقتصادی پرداختند .آدام اسمیت در زمانی نظریه اقتصاد آزاد خود را مطرح کرد که
قبال بحث حکومت قانون ،دموکراسی و نهادهای دموکراتیک جا افتاده بود و تا حدی هم در
اروپای آن زمان تحقق خارجی پیدا کرده بود ،بنابراین عامل حاکمیت مردم و حاکمیت قانون
بر توسعه اقتصادی تقدم دارد؛ یعنی تا زمانی که مردم به عنوان موجوداتی عاقل و بالغ در نظر
نیایند و نتوانند منافع و مصالح خود را بیان کنند ،مصلحت و منفعت جمعی عمومی و ملی
اصال ظاهر نخواهد شد ]34[ ».طباطبایی د ر این گفتوگو تاکید میکند که اندیشه اقتصاد
سیاسی به موجب تکوین اندیشه سیاسی فرصت امکان یافته است .در ایران اما به واسطه
دامن ه طوالنی زوال اندیشه سیاسی و البته عدم امکان جدال زاینده قدیم و جدید ،اندیشه
سیاسی مجال تکوین نیافت .بیشک اندیشه اقتصاد سیاسی نیز به همان سرنوشتی دچار
شد که اندیشه سیاسی با آن دست به گریبان است .بدان معنی که در بیتوجهی به سنت
و نقد آن ،و البته عدم شــناخت کافی از مبانی نظری آن در مغربزمین ،این ایدئولوژیها
بودند که در خأل نظری در اندیشــه اقتصاد سیاسی ،به ایران وارد شدند و راه تاسیس این
اندیشه را که به تبیین بنیادهای نظری در ارتباط میان دولت و اقتصاد میپردازد بستند .با
ی تاریخی اندیشه سیاسی
وجود این ،باید تاکید کرد با وجود اینکه در بحرانها و گسستها 
به مسئلهای قابل مداقه بدل شد ،اندیشه اقتصاد سیاسی به مراتب بیشتر از اندیشه سیاسی
مورد بیمهری قرار گرفته است .یکی از مهمترین نشانههای زوال یا به تعبیری بهت ر مرده
زاییده شدن اقتصاد سیاسی ،سردرگمی در تبیین مبانی توسعه و برنامهریزیهای توسعه در
سالهای اخیر است .برنامههایی که در بیتوجهی به مبانی نظری در تالش برای پوشاندن
قبای بدقواره «الگوهای» توسع ه وارداتی به تن ایران است .در انتها باید اشاره کرد که پروژه
فکری سید جواد طباطبایی میتواند رویکرد مناسب و راه جدیدی برای پژوهش در این حوزه
اندیشه انسانی ،یعنی اندیشه اقتصاد سیاسی فراهم کند .رویکردی که با نقادی سنت مقدمات
تاسیس این اندیشه را فراهم میسازد.
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 ................................راهربد ................................
آیندهنگر کارنامه خودکفایی در ایران را بررسی میکند

ایستادن میان زمین و هوا
در گندم خودکفا شدیم و در تولید شکر هم توانستهایم کارنامه قابل قبولی ارائه دهیم .اما آیا میتوانیم در تمام صنایع و محصوالت خودکفایی را در پیش بگیریم؟
تجربه دنیا نشان میدهد کشورهایی که قصد داشتند در تمام بخشها به خودکفایی برسند هیچیک موفق نبودهاند و مجبور به تغییر رویه شدهاند .کشورهای
پیشرفته حتی پا را فراتر گذاشته و سرمایهگذاری در برخی از بخشها را نیز ممنوع کردهاند .چراکه تولید همه کاالها و محصوالت را اقتصادی نمیدانند .بنابراین
برای رسیدن به خودکفایی نیاز است به این موضوع توجه شود که تولید یک محصول را با پرداخت چه هزینههایی از منابع طبیعی گرفته تا پولی ،در دستور کار
قرار میدهیم.

عکس :رضا معطریان

راهربد

سیاست یا اقتصاد؟!
آیا خودکفایی باید بازتعریف شود؟

نفوذ نامحسوس چپها

صفایی فراهانی از سیاست خودکفایی در ایران میگوید

خودکفایــی به عنوان یک هدف ،در زمان
بمانجان ندیمی
مرکانتیلیستها در ســدههای  ۱۷و ۱۸
میــادی مورد توجه بــود و با ظهور علم
دبیر بخش راهبرد
اقتصاد و پیدایش اقتصاددانان کالسیک ،به
حاشیه رفت .کسانی چون ریکاردو اثبات کردند که تجارت و دادوستد باعث
افزایش رفاه برای هردو سو خواهد شد .موضوع جالب این بود که آنها نشان
دادند حتی اگر در کشوری امکان تولید ارزانتر همه کاالها نسبت به کشور
دیگری وجود داشته باشد ،باز همچنان امکان رسیدن به رفاه بیشتر برای آنها
ممکن است .هرچند خودکفایی معموالً به میزان تولید داخلی وابسته است،
اما بر پایه برخی نظریات ،عالوه بر آن ،به قابلیت و توانایی کشــور در واردات
محصوالت راهبردی در شرایط مطلوب اقتصادی نیز وابسته است .بنا به باور
شماری از کارشناســان حداقل در خصوص برخی «کاالهای استراتژیک»،
رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت بسیاری دارد و اقتدار
ملی را برای آن کشور به ارمغان میآورد( .منبع :ویکی پدیا)
آنچه امروز در ایران به عنوان خودکفایی از آن یاد می شــود ،از نظر برخی از
کارشناسان نمیتواند اهداف مورد نظر دولتمردان و سیاستمداران را محقق
کند .بسیاری از صاحبنظران ،شعار خودکفایی را بیش از آنکه در مسیر توسعه
اقتصادی بدانند ،سیاسی میدانند و ریشه های آن را نیز منتسب به پس از
انقالب میشمارند .زمانی که تفکر چپها بر اکثر تصمیمات سایه افکنده بود
و امروز شــاهد تاثیر آنها هستیم .تجربه کشورها نشان داده که تا زمانی که
چنین تفکراتی در یک کشور حکمفرما بوده ،مسیر توسعه اقتصادی آن کشور
مسدود شده است.
برخی از کارشناســان عنوان میکنند که مســئله خودکفایی امروز باید با
هوشمندی و مطالعه عملی همراه باشد .باید دید در کشور ما چه ظرفیتهایی
وجود دارد که میتواند ایران را در آن زمینه خودکفا کند .البته این موضوع نیز
مورد توجه قرار گرفته است که در برخی از بخشهای غیراقتصادی دستیابی
به خودکفایی ضروری اســت .مانند تجهیزات نظامی که برای امنیت کشور
الزم اســت .همچنین در بخش غذایی .اما از این موضوع نیز نباید غافل شد
کــه ایران در منطقه کمآب قرار گرفته اســت و تامین مواد غذایی باالخص
محصوالت کشــاورزی باید با توجه به این امر مورد توجه قرار گیرد .به گفته
برخی از صاحبنظران حوزه کشاورزی ،در حال حاضر ایران دچار بحران است.
بحرانی که گاهی جنگهای قومی و قبیلهای را نیز به دنبال داشــته است.
در نتیجه جنگ آب در ایران آغاز شــده و نیاز است برای ممانعت از وخیمتر
شدن اوضاع ،با بیرحمی نسبت به صرفهجویی در آب اقدام کرد .شاید بتوان
یکی از مهمترین راههای صرفهجویی در مصرف آب را اصالح تولید برخی از
محصوالت کشاورزی دانست .باید دید به ازای خودکفایی بهدستآمده ،چه
منابعی از دســت میرود .حساب دودوتا چهارتای قدیمی است .این دیدگاه
باید در مورد صنایع هم به کار رود .سرمایههای هنگفتی که برای پابرجا نگه
داشــتن برخی از صنایع صرف شده ،تا چه اندازه توانسته برای کشور مزیت
ایجاد کند ،آیا در این میان کسی به صادرات هم فکر میکند؟ کارشناسان بر
این باورند که چنانچه تولید هر کاالیی با هدف صادرات صورت نگیرد ،سرمایه
نیز بازگشت نخواهد داشت.

محسن صفایی فراهانی ،اقتصاددان ،در مورد روند تاریخی ایجاد تفکر خودکفایی در کشور سخن میگوید.
ی کند که استارت چنین طرز فکری ،دوره بعد از انقالب خورده است .دوره ای که تفکر
او عنوان م 
چپگرایانه در تار و پود ایران به صورت محسوس و نامحسوس ریشه دوانده و بیشتر تصمیمهای آن دوره
هم تحت تاثیر این نوع تفکر بود .هرچند سیاستمداران در این سالها چنین القا میکنند که ایدههای
چپها را قبول ندارند ،اما در عمل میبینیم که همچنان نگاه گذشته ،بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
به گفته صفایی فراهانی ،هنوز هم از خودکفایی و حمایت از تولید داخلی آن هم به هر قیمتی ،سخن به
میان میآید بدون اینکه ظرفیتها و مزیتهای تولید آن کاالها و محصوالت مورد بررسی قرار گیرد .او
میگوید هرچند سیاست خودکفایی ،شرایط اقتصادی ایران را نامناسب ساخته است اما فرقی نمیکند که
خودکفایی را برای چه کاال و محصولی استفاده کنیم؛ در ایران امروز ،خودکفایی به عنوان یک سیاست کلی
مطرح است .در ادامه مشروح گفتوگوی آیندهنگر با او را میخوانید.
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نمونههای
سرمایهگذاریهای
هنگفت در کشور
نشان دهنده
این است که
سیاستهای
صنعتیاتخاذشده
جواب نمیدهند
و پایبندی به این
سیاستهابهمعنی
ابطال سرمایههای
ملی است .در ایران
دو برابر ترکیه
سرمایهگذاری
صنعتیصورت
گرفته است ،اما
صادرات صنعتی
کشور ،کمتر از
یکدهم ترکیه در
بازار صادراتی است

این روزها جریانهای مختلف سیاســی و اقتصادی ایدههای
متفاوتی را در خصوص خودکفایی مطرح میکنند .این موضوع گاه
از ســوی برخی مورد مخالفت قرار میگیرد و در مقابل ،برخی از آن
استقبال میکنند .این ایده از چه زمانی در ایران مطرح شد؟ آیا این
خودکفایی الگوی جهانی دارد یا خیر؟

بحث خودکفایی در ایران عمدتا بعد از انقالب مطرح شد .پیش از اینکه
این موضوع در ایران مطرح شود ،در هند به عنوان یک سیاست بلندمدت
مورد توجه بود .اوایل انقالب ،جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات
مطرح شــد .یعنی به جای اینکه تولیدات صادراتمحور باشد ،صنعت و
کشــاورزی آنچه که نیاز به وارد کردنش باشد ،تولید کنند .علت هم این
بود که اوایل انقالب تفکرات چپ در ایران رشد کرد و میشود گفت وجه
غالب تصمیمگیریهای کشور بود که نهایتا منجر به تعطیلی بانکها و
بیمههای خصوصی و مصادره بسیاری از کارخانهها شد .هند هم تفکری
مانند ایران در این زمینه داشت .ولی نه ما در ایران از این موضوع نتیجه
مثبت گرفتیم و نه هند به نتیجه رسید .هند هم پس از دهه  80میالدی
این سیاســت را کنار گذاشت و به دنبال توسعه صادرات رفت و میتوان
گفت از همان زمان صنایع هند شکوفا شد و روند توسعه اقتصادی هند
شکل گرفت .در دهههای اخیر به ظاهر سیاستگذاران از تفکرات چپ
فاصله گرفتند ،اما در عمل همان نگاه سابق همچنان بر اقتصاد ایران سایه
سنگینی دارد و کماکان موضوع خودکفایی ،و حمایت از تولید داخلی به
هر قیمت حرف اول را میزند! اگر صادرات مشتقات نفتی را کنار بگذارید،
میبینید حجم صادرات صنعتی ایران نسبت به سرمایهگذاریای که در
صنایع کشــور شده چقدر ناچیز است .اتخاذ این سیاست به عقیده من
ضررهای هنگفتی به اقتصاد ایــران وارد کرد .محصوالت ایران عموما با
تکنولوژی کهنه تولید میشود و غیررقابتی است .نمونه بارز این زیان در
صنعت خودرو که نسبت به بقیه صنایع ،بیشترین سرمایهگذاری در آن
اتفاق افتاده ،دیده میشود .میتوان گفت بزرگترین واحدهای تولیدی
خودروی خاورمیانه و شمال افریقا و آسیای میانه در ایران قرار دارد و بازار
ایران هم بزرگترین بازار خودروی منطقه است .ساالنه حدود یک میلیون
دســتگاه اتومبیل در ایران تولید میشود و حدود  5درصد از نیاز داخلی

اوایل انقالب ،جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات مطرح شد .یعنی به جای اینکه تولیدات صادراتمحور باشد ،صنعت و کشاورزی
آنچه که نیاز به وارد کردنش باشد ،تولید کنند .علت هم این بود که اوایل انقالب تفکرات چپ در ایران رشد کرد و میشود گفت وجه
غالب تصمیمگیریهای کشور بود که نهایتا منجر به تعطیلی بانکها و بیمههای خصوصی و مصادره بسیاری از کارخانهها شد.

نیز وارد میشــود .ولی متاسفانه محصوالت تولید ایران قابلیت صادرات
ندارد .وزارت صنایع کیفیت استاندارد خودرو را به  5درجه تقسیم کرده
و بیش از  70درصد خودروهــای تولید داخل در پایینترین درجه این
ردهبندی قرار گرفتهاند .و صد درصد آنها زیر درجه  3هستند ،یعنی این
محصول مطلقاً نمیتواند بازار صادراتی داشته باشد ،حتی شرایط مناسب
بــرای مصرف داخل را نیز ندارد .خودروی تولید داخل عمر خوبی ندارد،
مصرف سوخت آن باال است ،آلودگیهای زیستمحیطی ایجاد میکند.
و اکثر آنها ایمنی الزم را دارا نیستند! این تولید به اقتصاد ملی هم هزینه
سنگینی وارد میکند و به جای اینکه به نفع اقتصاد باشد ،در نگاه کالن
به ضرر کشور است .یا به طور مثال در صنایع خانگی هم چنین وضعیتی
را میبینیم .عموم محصوالت صنایع خانگی تولیدی ،نسبت به محصوالت
مشابه مصرف برق خیلی باالیی دارند و دارای کیفیت مناسبی نیستند.
امروزه در دنیا وسایلی که با راندمان مناسب برق کمتری مصرف میکنند
و اتومبیلی که در  100کیلومتر زیر  6لیتر بنزین مصرف میکند ،مورد
توجه است .اینها نشاندهنده این است که سیاستهای صنعتی اتخاذشده
جواب نمیدهند و پایبندی به این سیاستها به معنی ابطال سرمایههای
ملی است .در ایران دو برابر ترکیه سرمایهگذاری صنعتی صورت گرفته
است ،اما صادرات صنعتی کشور ،کمتر از یکدهم ترکیه در بازار صادراتی
است.
یعنی بازگشت سرمایه در ایران قابل قبول نیست؟

بسیاری از سرمایهگذاریها در ایران بازگشت مطلوبی ندارند ،وقتی از
بازگشت سرمایه صحبت میکنیم ،مفهوم آن این است که سرمایهای که
از محل فروش نفت خام تامین میشود ،در مدت محدودی بتواند اصل
سرمایه را به صورت ارزی بازگشت دهد .نه اینکه نفت خام را بفروشیم،
ماشــینآالت خریداری کنیم و در داخل ایران این ماشینآالت را نصب
کنیم .بعد محصوالتی با این ماشینآالت تولید شود که صرفا با ریال و با
کیفیت پایین در کشور قابل فروش باشند .ایران در  28سال گذشته بیش
از  1200میلیارد دالر درآمد از محل صادرات نفت و گاز داشــته اســت.
اگر به آماری که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده نگاهی بیندازیم،
درمییابیم که بر اساس قیمت پایه  2010در  8سال دولت آقای هاشمی
 228میلیارد دالر 8 ،سال دولت آقای خاتمی  222میلیارد دالر 8 ،سال
آقای احمدینژاد  621میلیارد دالر و در  4سال آقای روحانی  164میلیارد
دالر درآمد حاصل شده است (آمارها بر اساس قیمت پایه  2010است).
کشور به طور متوسط ساالنه نزدیک  40میلیارد دالر درآمد ارزی از محل
نفت داشته است .حاصل فروش این حجم نفت خام و آثار آن در صادرات
صنعتی کشور چه میزان است؟
در ایران چه فرصتهایی برای رسیدن به بهرهوری بیشتر وجود
دارد؟

فرصتهای مناسبی در ایران داریم ،هزینه استخراج و تولید هر بشکه
نفت ایران ،پایینترین رده جهانی است .بین  10تا  11دالر در هر بشکه
هزینه دارد .این هزینه در امریکا حدود  37دالر و در روســیه نزدیک 28
دالر برای هر بشکه است .پس نشان میدهد که ما یک مزیت نسبی بسیار
خوبی در این زمینه داریم .امروزه بزرگترین ذخایر گاز دنیا در ایران است
و استخراج و تولید گاز معادل یک بشکه نفت  7دالر است .امروز بعد از
 115ســال که از کشف نفت در کشورمان میگذرد سرمایهگذاریهای
صنعتی کشور چه میزان میتواند در تولید تجهیزات استخراج ،تولید و
پاالیش نفت و گاز و پتروشــیمی کمک کنــد؟ صنعت ایران چه میزان
در بقیه کشورهای نفتی منطقه حرف برای گفتن دارد ،چرا صنایع کره
جنوبی امروز عمده تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی مورد نیاز ایران را

باید تامین کند؟ پروژههایی که به شرکتهای داخلی واگذار میشود آیا
قادر هستند در رقابت  ،چه زمان و چه قیمت با کرهایها برابری کنند؟
کی میخواهیم واقعبین شــویم ،آیا بهتر نیست به جای شعار دادن این
کاســتیها را به درســتی نگاه کنیم؟ و به اصالح مسیر صنعتی کشور
روی بیاوریم؟!
شما به اندیشــه چپ در ایده خودکفایی هم اشاره کردید .اما
چینیها با وجود اینکه کمونیست هستند ،چرا موفقاند؟

در چین نیز مانند کره شمالی ،مادام که اندیشه چپ در اقتصاد حاکم
بود ،بیشتر از کره شمالی مشکل داشتند .یعنی اگر گذشته چین را بررسی
کنید ،میبینید که ریختهگری را با کورههای زیر یک تن انجام میدادند
به دلیل اینکه فکر میکردند باید خودکفا شوند .تغییر نگرشی که تنگ
شیائو پینگ از ســال  1980در اقتصاد چین به وجود آورد ،اقتصاد را از
روال کمونیستی خارج کرد و چین به اقتصاد آزاد روی آورد .پس از این
زمان چین هم متحول شــد .تا پیــش از  1980چین صادرات صنعتی
نداشت و پس از آن است که چین وارد دنیای صنعتی میشود و رشدی
که امروز میبینیم حاصل همین  37ســال کار است .تا سال  1990آنها
واحدهای  100مگاواتی بخاری روســی را کپی میکردند و توان تولید
ماشین سواری نداشتند .اما تغییر نگرش اقتصاد آنها را نجات داد .متوجه
شــدند اگر بخواهند اقتصاد را به همان روش نگــه دارند ،چیزی غیر از
فقر توزیع نمیکنند .پس برای اینکه از این شــرایط خارج شوند ،نظام
اقتصادیشان را از نگاه سیاسی کامال منفک کردند .امروز چین 45درصد
کشــتیهای جهان50 ،درصد ذغالسنگ 60 ،درصد سیمان70 ،درصد
تلفن همراه80 ،درصد دستگاه تهویه مطبوع و 80درصد المپ کممصرف
و ...را میسازد و صادر میکند!

مفهومبازگشت
سرمایه این است
که سرمایهای که از
محل فروش نفت خام
تامین میشود ،در
مدت محدودی بتواند
اصل سرمایه را به
صورت ارزی بازگشت
دهد .نه اینکه نفت
خام را بفروشیم،
ماشینآالت
خریداری کنیم
و در داخل ایران
این ماشینآالت
را نصب کنیم .بعد
محصوالتی با این
ماشینآالت تولید
شوند که صرفا با
ریال و با کیفیت
پایین در کشور قابل
فروش باشند

نکتههایی که باید بدانید
[محصوالت ایران عموما با تکنولوژی کهنه تولید میشود و غیررقابتی است.
[بحث خودکفایی در ایران عمدتا بعد از انقالب مطرح شد.
[حجم صادرات صنعتی ایران نسبت به سرمایهگذاری در صنایع ناچیز است.
[بسیاری از سرمایهگذاریها در ایران بازگشت مطلوبی ندارند.
[مسئوالن به ایجاد بازار رقابتی و باال بردن توان مدیریت کشور توجهی ندارند.
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راهربد

اگر بخواهیم
واقعا تحول به
وجود بیاید ،باید
اصل رقابت و
اقتصادرقابتی
و ایجاد فضای
تحرک مدیریت
وپتانسیلهای
نوآورانه مورد
توجه قرار گیرد.
این در دنیا حرف
اول را میزند .در
ایران هم در شعار
گفته میشود که
اقتصاد دانشبنیان
باید رشد پیدا کند.
اقتصاد دانشبنیان
زمینه خودش
را میطلبد .باید
بستری فراهم
شود که وقتی دانش
تبدیلبهمحصول
میشود ،امکان
حضور در بازار
رقابتی را داشته
باشد .اما متاسفانه
به آنها اعتقاد
ندارند

دردهه  ٥٠صنايع ايران با سياست مونتاژ رشد كردند .چرا اين
نگاه در دهههاي بعدي متوقف شد؟

در اینباره دو نگرش وجود دارد .زمانی شما اقتصاد مونتاژ را در صنایع
وابســته میبینید و زمانی به عنوان زنجیره تولیــد و حضور در اقتصاد
جهانی .اگر نگرش شــما نوع اول باشد ،مردود است .اگر زنجیره جهانی
یک محصول را در نظر بگیریم و بخواهیم بخشی از آن باشیم و این کار
را به عنوان صادرات در جهان انجام دهیم قابل توجیه است .به طور مثال
بخشــی از قطعات یک محصول را از کشور دیگری وارد کنیم و بخشی
از قطعــات را در ایران تولید کنیم؛ اما بازار آن محصول در منطقه به نام
محصول ایرانی ولی با برند اصلی باشد ،این رشد است .در این مدل شما
پتانسیل جدیدی را در کشور به وجود میآورید و میتوانید در بازار منطقه
و تجارت جهانی حضور داشته باشید .مطمئناً دقت در این کار میتواند
ارزش افزوده مناسبی نصیب اقتصاد کشور کند.
اشاره کردید که خودکفایی بعد از انقالب در ایران مطرح شد.
کدام دولت و چرا این اندیشه را به وجود آورد؟

این روند از انقالب شــروع شــد .اگر به ســال  58و  59بازگردید
میبینید که بانکها ملی شدند ،سرمایهها در اختیار دولت قرار گرفت،
کارخانههای بزرگ مانند اتومبیل و فوالد دولتی شد ،بیمهها در اختیار
دولت قرار گرفتند .این فرآیندی بود که آن زمان آغاز شد ،اما در ادامه راه
تعطیل نشد .به ظاهر این نگرش کنار گذاشته شد؛ اما در عمل همچنان
با همان روش اقتصاد ایران اداره میشــود .درســت است که دوباره به
بانکهای خصوصی اجازه فعالیت داده شد اما در بازار مالی حق هیچگونه
تحرک خاصی ندارند و مجبور هستند تمام نقطه نظرات و دستورهایی
را که به آنها داده میشــود رعایت کنند .حتی درمورد ارائه تسهیالت
دستوری باید نظر بانک مرکزی را عینا اجرا کنند .پاالیشگاهها چند سال
است که خصوصی شدهاند ،اما نمیتوانند در میزان و قیمت محصولشان
تغییری حاصل کنند و عمال شما شرایط گذشته را حاکم میبینید .در
سراسر ایران نرخ فروش بنزین یکسان است و کیفیت آن در سراسر ایران
مشابه است .در دنیا اینطور نیست و برندهای مختلف کیفیت و قیمت
متفاوتی در یک محصول یکسان مانند بنزین ارائه میکنند که منجر به
رقابت و حفظ بازار توسط صاحبان صنایع میشود .در ایران همهچیز در
ظاهر تغییر میکند! به ایجاد بازار رقابتی و باال بردن توان مدیریت کشور
توجهی ندارند .بهرهوری نیروی کار در طول  30ســال گذشته ،ساالنه
 0.2درصد رشــد کرده ،اما چین در همین زمان به رشــد  7درصدی
رسیده است .این نشان میدهد که از سرمایهگذاری استفاده نمیشود،
و نمیتوانند محصوالت بــا ارزش افزوده باال تولید کنند .اگر بخواهیم
واقعــا تحول به وجود بیاید ،باید اصــل رقابت و اقتصاد رقابتی و ایجاد

نکتههایی که باید بدانید
[بهرهوری نیروی کار در طول  30سال گذشته ،ساالنه  0.2درصد رشد کرده که در مقایسه با
چین بسیار ناچیز است.
[فرقی نمیکند خودکفایی در چه محصولی تعریف میشود؛ خودکفایی جزو سیاستهای
کلی کشور است.
[ما به عنوان یک کشور کمآب نباید به دنبال تولید تمام محصوالت برویم؛ اما نگاه ما در
صنعت و کشاورزی این نیست.
[سرمایهگذاریهایی که در ایران ایجاد شده با هدف توسعه صادرات نبوده است.
[اگر نگاه به تولید داخلی جایگزین واردات باشد ،صنعت کشور رشد نخواهد کرد.
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فضای تحرک مدیریت و پتانســیلهای نوآورانه مورد توجه قرار گیرد.
این در دنیا حرف اول را میزند .در ایران هم در شعار گفته میشود که
اقتصاد دانشبنیان باید رشد پیدا کند .اقتصاد دانشبنیان زمینه خودش
را میطلبد .باید بستری فراهم شود که وقتی دانش تبدیل به محصول
میشود ،امکان حضور در بازار رقابتی را داشته باشد .اما متاسفانه به آنها
اعتقاد ندارند.
چرا در دولت خاتمي بر موضوع خودكفايي گندم پافشاري شد؟

دولت آقای خاتمی هم مثل بقیه در چارچوب این سیاستهای کلی
مانور میداد و خارج ازآن نبود ،عموما فرقی نمیکند خودکفایی را در چه
محصولی تعریف میکنیم .خودکفایی جزو سیاستهای کلی کشور است.
امروز هم بحث خودکفایی گندم مطرح اســت .سال گذشته هم یکی از
افتخارات دولت روحانی خودکفایی گندم بود .این مقوله به این دولت و
آن دولت ربطی ندارد.
آیا در تمام محصوالت کشــاورزی نیاز است که به خودکفایی
برسیم؟

ما به عنوان یک کشور کمآب نباید به دنبال تولید تمام محصوالت برویم،
باید ببینیم کدام محصوالت ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور دارد؟
اگر محصولی را با آب کمتر از آب مصرفی گندم بتوانیم تولید کنیم ،با قیمت
خوبی صادر کنیم و در ازای آن کسری گندم را با قیمت پایینتر وارد کنیم،
آیا این عقالنی نیست؟ اما نگاه ما در صنعت و در کشاورزی این نیست! ما
بهترین زمینهای کشاورزی را که امکان تولید محصوالت با ارزش افزوده
باال دارد هندوانه میکاریم .نگاه ما اقتصادی و برای باال بردن پتانسیل کشور
نیست و همان نگاه خودکفایی است .بزرگترین کارخانهای را که میتواند
قطعات سنگین را آهنگری و ماشینکاری کند در شهر اسفراین گذاشتند که
نه راهآهن آنجاست و نه جاذبهای برای زندگی مهندسان دارد .این کارخانه
نقلی وسیعی
باید در خوزستان که به آب نزدیک است و هم مسیر حمل و ِ
دارد ،دایر میشد و محصوالت آن در صنایع کشتیسازی ،توربین و ...مورد
استفاده قرار میگرفت و با این حجم از سرمایهگذاری میتوانست صادراتی
باشد .در زمان رژیم گذشته هم متاسفانه همین نگرش حاکم بود .به طور
مثال شــرکت ایرالکو در اراک احداث شد که اصال عقالنی نیست! آلومینا
ی رود .برق کارخانه از
از اســترالیا به بندر امام میآید ،با قطار به اراک مــ 
خوزستان میآید و محصول را باید به بندر امام برد تا صادر شود .چون نگاه
اصال اقتصادی و با هدف توسعه صادرات نبوده این مشکالت به وجود آمد .در
امارات این کارخانه در ساحل احداث شد .سرمایهگذاری ما با هدف توسعه
صادرات نبوده اســت .در دنیا توسعه صنایع با رعایت مزیتهای نسبی و با
هدف حضور در بازارهای جهانی صورت میگیرد .با توجه به داشتن صنایع
نفت و گاز و معادن غنی باید امروز در مهندســی و تولید تجهیزات مورد
نیاز نفت و گاز و محصوالت معدنی ،کشــور در منطقه حرف اول را میزد.
مزیتهای نســبی ایران کامال مشخص است .باید سرمایهگذاری به سمت
آنها برود تا در زنجیره تولید جهانی قرار بگیریم تا از این راه ،در بازار رقابتی
نهتنها توان مدیریتی خود را باال ببریم بلکه توان فنی و اجرایی کشور را هم
ارتقا دهیم تا بتوانیم رقابت کنیم .اگر نگاه به تولید غیر از این بود در صنعت
خودرو میتوانستیم در زنجیره تولید جهانی قرار بگیریم؛ هم میتوانستیم
بازار خاورمیانه را از آن خود کنیم و هم نیاز داخلی را به خوبی تامین کنیم.
خودروسازی کره جنوبی و ایرانخودرو با هم کار را شروع کردند ،اما میبینیم
که هیوندا بازار جهان را فتح کرده است .باید نگاه مسئوالن به تولید داخلی
اصالح شود .اگر نگاه به تولید داخلی جایگزین واردات باشد ،صنعت کشور
رشد نخواهد کرد .اما اگر به دنبال توسعه صادرات برویم این سرمایهگذاریها
میتواند جایگزین نفت شود.

امروزه باید به این نکته توجه کرد که محصوالتی همچون گندم و شکر که محصوالت امنیتی ما هستند
و به عنوان کاالی استراتژیک به آنها نگاه میکنیم ،با چه شرایط ،نیازها و مولفههایی تولید میشوند و چه
هزینههایی برای تولید آنها به کشور تحمیل میشود .این طرز فکر یک نگاه هوشمندانه میخواهد.

سرمایه به کشور را بررسی کرد:

جاللپور بایدها و نبایدهای ورود

هدف منسوخ
پای صحبت محسن جاللپور ،رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ،نشستهایم .گپ و گفتی
در مورد مسئله خودکفایی داشتیم و نظر او را در مورد این سیاست جویا شدیم .جاللپور
میگوید در دنیای امروز خودکفایی معنی ندارد.چراکه شرایط حال حاضر بسیار متفاوت از
روزهایی است که این ایده مطرح شده است .اما در عین حال او به خودکفایی در برخی از
حوزهها باور دارد .از جمله آنها ،حوزههای نظامی و امنیتی است .همچنین در بحث امنیت
غذایی ،با درنظر گرفتن نوع محصول ،مواد اولیه و مولفههای تولید ،در خصوص مواد اولیه
حیاتیتر و امنیتیتر باید چنین نگاهی وجود داشته باشد .او اعتقاد دارد باید به این سؤال
سرمایه ملی تجدیدناپذیر است و برای امنیت کشور اهمیت

پاسخ داده شود که آیا آب که
دارد ،مولفه مهمتری است یا تولید برخی از محصوالت کشاورزی؟ جاللپور همچنین در
مورد چگونگی شکلگیری ایده خودکفایی ،بخشهایی که قابلیت خودکفایی در آنها وجود
سرمایه مطالبی را بیان کرده که در ادامه میخوانید.

دارد و بایدها و نبایدهای ورود
آیا ایده خودکفایی در تمام بخشهای اقتصادی ایده درستی است؟

موضوع خودکفایی باید به چند بخش تقســیم شــود .اول ،امروز در دنیا خودکفایی معنا و
مفهومی ندارد .زمانی خودکفایی مطرح میشود که شرایط ارتباط نامناسب و تکنولوژی عقبافتاده
باشد .امروزه وقتی من با شما صحبت میکنم ،سراسر دنیا میتواند تصویر ما را ببیند .ارتباط کاری
و خرید و فروش محصول ،کاال و تولیدات در لحظه اتفاق میافتد .پس نمیشود گفت که شرایط
کشور مانند  50یا حتی  30سال پیش است و از آن زاویه به تولید نگاه کنیم .من اعتقاد دارم که
دهه آینده ،یعنی سا ل  1400به بعد ،این نگاه در کشور قابل تداوم نیست .ببینیم در سالهای
گذشته چه وضعیتی داشتیم و در آینده به کجا خواهیم رسید .فاصله امروز کشور در زمینههای
حمل و نقل ،ارتباطات ،تولید ،وضعیت جمعیتی و سطح سواد با شرایط  50سال پیش بسیار زیاد
اســت ،شاید به اندازه چند قرن .در  5سال گذشته هم این اتفاق افتاده است .در اوایل دهه 90
بسیاری از افراد به دنبال تقلید فضاهای تجاری و مراکز خرید بزرگ دنیا بودند و امروزه پیشبینی
میشود تا سال  ،1400بیش از  5درصد از مراودات خانوادهها در فضای مجازی صورت گیرد .اگر
یک روز به شما میگفتند که در سال  2020به جایی خواهیم رسید که  10درصد از مالهای دنیا
و در  30 ،2025درصد و در  50 ،2030درصد از مالهای دنیا ،که بزرگترین سرمایهگذاریها در
آنها شده است ،غیر قابل استفاده و تعطیل خواهند شد ،شاید تصور این امر مشکل بود .اما با وجود
مجموعههای بزرگی که امروز در فضای مجازی ایجاد شده که نمونه آن در دنیا آمازون و علیبابا و
در ایران دیجیکاال و مجموعههای اینچنینی است ،میبینید که این گفته در حال وقوع است .این
روند و از همه مهمتر وصل شدن تمام کشورهای دنیا به همدیگر در سازمان جهانی تجارت ،که
امروز  90درصد کشورهای دنیا در این شبکه هستند ،عمال خودکفایی را از فضای تولید کشورها
ساقط میکند .اما در بعضی محصوالت ،به دلیل برخی مسائل امنیتی و دیدگاههای غیراقتصادی،
شاید هنوز بتوان به خودکفایی فکر کرد.
منظورتان از مسائل امنیتی و غیراقتصادی چیست؟

به طور مثال اگر در دفاع از کشور و مجموعه نیازهای دفاعیمان به سمت خودکفایی پیش
برویم ،نگاه درستی است ،زیرا در زمان نیاز به اینگونه امکانات ،ما در محذوریت قرار میگیریم .در
بحث امنیت غذایی ،با درنظر گرفتن نوع محصول ،مواد اولیه و مولفههای تولید ،در خصوص مواد
اولیه حیاتیتر و امنیتیتر باید این نگاه را داشته باشیم و این نگاه قابل تامل و قابل دفاع است .به
طور مثال در محصول گندم خودکفا شدهایم .این بسیار هم خوب است .در روزهای اخیر نشستی
در خصوص افزایش تولید و نزدیکی به خودکفایی شکر در اتاق برگزار شد .امروز  75درصد شکر
کشــور در داخل تولید میشود و کمتر از  25درصد با خودکفایی فاصله داریم .در حالی که در

دهههای گذشته ،بیش از  75درصد نیاز کشور از واردات این محصول مرتفع میشد .امروزه باید
به این نکته توجه کرد که محصوالتی همچون گندم و شکر که محصوالت امنیتی ما هستند و به
عنوان کاالی استراتژیک به آنها نگاه کنیم ،با چه شرایط ،نیازها و مولفههایی تولید میشوند و چه
هزینههایی برای تولید آنها به کشور تحمیل میشود .این طرز فکر یک نگاه هوشمندانه میخواهد.
اگر ما گندم را به روشی تولید کنیم که از کشت دیم به جای منابع تجدیدپذیر استفاده شود یا
بههیچوجه از منابع تجدیدناپذیر استفاده نکنیم ،خیلی هم خوب است؛ ولی وقتی در برخی نقاط
کشور ،گندم با استفاده از منابع تجدیدناپذیر تولید میشود که نمیتوانیم هرگز آنها را جایگزین
سرمایه ملی

کنیم ،مشکالتی ایجاد میکند .در اینجا باید به این سؤال پاسخ داد که آیا آب که
تجدیدناپذیر است و برای امنیت کشور اهمیت دارد ،مولفه مهمتری است یا گندمی که امروز با
چنین روشی تولید میکنیم؟ من بارها به این نکته اشاره کردم ،کشوری مانند جمهوری اسالمی
که از نظر خاک پهناور است و توان تولید در بسیاری از محصوالت را در این یک میلیون و 650
هزار کیلومتر مربع دارد ،باید برای هر قطره آب برنامهریزی کند .باید بداند محصولی که به ازای
مصرف این گنجینه ملی تولید میشود ،مقرون به صرفه ،عقالنی ،امنیتی ،علمی و کارشناسی
هست یا خیر .بنابراین در بحث محصوالت کشاورزی باید بدانیم ابتدا باید منابع اساسی مانند آب،
خاک و هوا را حفظ کنیم و بعد برای تولید محصوالتی برنامهریزی کنیم که به خاک و آب و هوای
کشور صدمهای وارد نکند .باید محصوالت استراتژیک را در کشور تولید کنیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به اینکه ما کشور کمآبی هستیم ،بهجای کشت
برخی از محصوالت بهتر است که به سمت واردات آنها برویم .نظر شما در اینباره چیست؟

نکتههایی که باید بدانید
[امروز در دنیا خودکفایی معنا و مفهومی ندارد.
[ما با کشور طوری برخورد میکنیم که گویی برای همهچیز جایگزین داریم.
[ما تنها کشور از بیست اقتصاد بزرگ دنیا هستیم که امروز بایدها و
نبایدهایمانتعریفنشدهاست.
[پس از انقالب در بسیاری از زمینههای اقتصادی بسیار کماطالع و کمتجربه بودیم.
[باید در دفاع از کشور و مجموعه نیازهای دفاعیمان به سمت خودکفایی
پیش برویم.
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راهربد
این نگاه مثبتی است که در جهت اصالح اتفاق میافتد .در دهههای گذشته بدون توجه به
این مسائل ،قصد رسیدن به خودکفایی به هر قیمتی داشتیم .در حال حاضر مهمترین نکته
تولید  75درصدی شکر مصرفی کشور در داخل ،این موضوع است که در سال  80به ازای هر
متر مکعب آب 220 ،گرم شکر تولید میکردیم ،ولی امروزه به ازای هر متر مکعب آب 600 ،گرم
تولید شکر داریم .پس به جای توسعه کشت ،به سمت استفاده بهینه از آب و منابع و باال بردن
بهرهوری پیش میرویم .با این نگاه ســیر انجام کار ،مثبت است .از طرفی توقف ناگهانی تولید
گندم یا شکر به جهت حفظ منابع آب و حذف حجم زیادی از مشاغل مربوط به این محصوالت،
معقول نیســت .زیرا غیر از امنیت و امنیت غذایی ،باید اشــتغال هم دیده شود .اما حرکت به
سمت باال بردن بهرهوری ،حفظ معقول آبهای تجدیدناپذیر ،کارآمدی و بهینهسازی برداشت و
صرفهجویی آب ،اشکال ندارد .در سه سال آخر وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم اقداماتی
جهت بهرهوری آب کشــاورزی صورت گرفت و ساالنه  6درصد یعنی در سه سال  18درصد از
آب کشاورزی ذخیره شد .اما در مجموع ،سیاستهای گذشته کشور ،خصوصا در دو دهه اول
انقالب ،به همه مولفهها که اصلیترین نیازهای بشــر برای زندگی هستند صدمه زده است .ما
نهتنها به آب ،که به خاک ،اکوسیستم و فضای زندگی هم صدمه زدهایم .امروز ما با مشکالتی
چون ریزگردها ،خشک شدن دریاچه ارومیه ،نابود شدن آبهای تجدیدناپذیر ،نابودی جنگلها و
مراتع و نشست غیرقابل قبول خاک مواجه هستیم .همه اینها مشکالت زیست محیطی هست که
به واسطه سیاستهای اشتباه به وجود آمدهاند .ما با کشور طوری برخورد میکنیم که گویی برای
همهچیز جایگزین داریم ،در صورتی که چنین چیزی نیست و بعضی از اینها غیرقابل برگشت
است .بسیاری از اقتصاددانان و فعاالن اجتماعی معتقدند در همه زمینهها امکان حل مشکل را
نداریم و باید به سمت مدیریت مشکل برویم .امروزه از مرحله حل مشکل محیط زیست عبور
کردهایم .تنها باید وجود مشکالت را بپذیریم و آنها را مدیریت کنیم .در غیر این صورت در ده
سال آینده این امکان هم وجود ندارد.
 چنین ایدههایی در خصوص خودکفایی از کجا نشئت گرفته است؟

به جرئت میتوانم بگویم پایه بسیاری از اشتباهات ما در دهه اول انقالب ،به سه دلیل گذاشته
شد .اول اینکه ما در بسیاری از زمینههای اقتصادی بسیار کماطالع ،کمتجربه و کمدانش بودیم.
متاسفانه پیش از انقالب هیچ برنامه و استراتژیای برای جمهوری اسالمی بعد از استقالل نداشتیم
و به دلیل نگاه تند و بغضآلودی که به رژیم قبل داشتیم ،از برنامههای کارشناسی آن دوره هم
بهره نبردیم .اما امروز داریم بسیاری از آنها را دوباره به صحنه میآوریم .دوم اینکه جنگ مسئله
بزرگی برای کشور بود و تمام نیرو ،بودجه و مدیریت ما صرف مسئله جنگ میشد .عمال سالهای
زیادی نتوانستیم دانش نو کسب کنیم .سوم هم استقرار نظام جمهوری اسالمی بود .بعد از 2500
سال نظام پادشاهی ما زیربنای یک نظام جمهوری را نداشتیم و پایهریزی آن کار ساده ای نبود.
تثبیت مردمســاالری دینی در دهه اول انقالب و تنظیم و تایید قانون اساسی کار بزرگی بود .با
توجه به شرایطی که داشتیم ،تصمیماتی در آن دوره گرفته شد که بسیاری از مشکالت امروز
به خاطر آنها اســت .بعدها هم به آنها نپرداختیم .برای مثال بعد از جنگ ،بدون در نظر گرفتن
اکوسیستم و اقلیم ،به سدسازی پرداختیم .بسیاری از سدهایی که امروزه وجود دارد ،اصال مورد
نیاز کشور نیستند .یعنی کار به صورت ناقص و بدون کارشناسی ،بدون محاسبات و نگاه جامع و
همهجانبه از نظر اقلیمی ،جغرافیایی ،تاریخی ،اکوسیستم ،اقتصادی و اجتماعی انجام میشد .البته
در کنار هم قرار دادن تمام این مولفهها کار خیلی سختی است .ما در همه اینها به صورت مقطعی
و جزیرهای عمل کردیم و بسیاری از مشکالت امروزه خود را نشان میدهد.
در مورد صنعت هم به نظر میرسد ایدههای خودکفایی غالب بوده است .به عنوان مثال
در صنعت خودرو این اتفاق افتاده است.

ما تنها کشوری از بیست اقتصاد بزرگ دنیا هستیم که امروز بایدها و نبایدهایمان تعریفنشده
است .من همیشه گفتهام که نبایدهای ما از بایدهایمان بیشتر است .اما به آن توجه نداریم .در
طول چهل سال گذشته نیز به این موضوع که در چه زمینههایی نباید ورود کنیم و توان و ظرفیت
نداریم ،نپرداخته ایم .همه قطبهای اقتصادی دنیا ،حداقل  10و حداکثر  20مولفه در اقتصادشان
انتخاب کرده و روی آنها متمرکز شــدهاند .امروز در کشور در همه زمینههای معدنی ،صنعتی،
خودروسازی ،پتروشیمی ،فوالد ،فرآوردههای کشاورزی و ...ورود کردهایم .بزرگترین سؤالی که
شرکتها و سرمایهگذاران دارند این است که استراتژی توسعه کشور بر مبنای کدام اولویتها و
بایدها و نبایدهاست .ما تنها اقتصاد از این بیست اقتصاد هستیم که در بحث سرمایهگذاری باید و
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نباید نداریم .کشورهای دیگر ،در برخی زمینهها به هیچ عنوان سرمایهگذار خارجی نمیپذیرند؛
در بعضی زمینهها تا  50درصد و در برخی زمینهها  100درصد سرمایهگذاران خارجی هستند.
ما اصال چنین برنامهریزیای نداریم.
برای اینکه چنین موضوعی در کشــور اجرا شود ،باید یک منو در اختیار سرمایهگذار
خارجی قرار گیرد.

ما در اتاق ایران این کار را کردیم .پیش از ورود ســرمایهگذار امکانات را بررسی میکردیم و
براساس آن برنامهریزی صورت میگرفت .این کار بر عهده ما نیست و باید به صورت استراتژی
جامع در کشــور مورد توجه قرار بگیرد و اتاق هم در آن نقش داشته باشد .وزارتخانه ،مجلس،
مجموعه ســرمایهگذار و ســرمایهپذیر دخیل باشــند .به طور مثال اگر امروز در استان کرمان
ســرمایهگذاری برای ورود به صنعت فوالد تمایل داشته باشد ،هر  23شهرستان استان تالش
میکنند سرمایهگذار را به سمت خودشان هدایت کنند و فکر میکنند بهترین موقعیت را دارند.
درحالی که در کل استان کرمان فقط سه شهرستان ظرفیت تولید فوالد دارند .این اتفاق زمانی
رخ میدهد که استراتژی منطقهای و استانی نداشته باشیم.
یکی از سیاستهایی که در گذشته اجرا میشد ،بحث مونتاژ بود .اما امروز شاهد آن
هستیم که این سیاست کنار گذاشته شده است .آیا مونتاژ منافاتی با سیاستهای کنونی
دارد؟

نمیتوان گفت صنعت مونتاژ خوب است یا بد .باید محصول را بررسی کرد .من فکر میکنم
ایده آقای عالیخانی بسیار خوب بود و بعد از  40سال که آن دوره را بررسی میکنیم ،میبینیم
که تنها دههای که رشــد دورقمی ،تورم زیر  5درصد و توسعه پایدار داشتهایم همان دوره است
که هنوز آثارش هست .مبنای کار ایشان این بود که کاالهای قابل مصرف و در سبد خرید مردم
را بررسی کردند .متوجه شدند بیش از  90درصد آنها از کشورهای دیگر وارد میشد .عمال توليد
وجود نداشت .ايشان واردكنندههاى كاال را دعوت كرد و گفت از االن تا سه سال آينده به شما
تضمين مىدهم كه اين كاال را فقط شما وارد كنيد ،تعرفه گمركى را كم مىكنم و امكانات براى
واردات شما فراهم مىكنم ،اما بعد از  3سال  ٣٠درصد و ظرف  ٥سال آينده بايد  ٥٠درصد آن
کاال را در كشور توليد كنيد .در طول دوره هفتساله وزارت آقاى عاليخانى صنعتى پايهگذارى
شد كه تا پیش از آن نداشتيم .اين يعنى ما در مقطعى مونتاژ را پذيرفتيم ولى نه براى هميشه.
امروزه در بعضى كاالها امكان كار و رقابت با دنیا را نداريم .شايد به هيچ وجه صالح نباشد كارخانه
توليد محصول را در کشور احداث کنیم و بهتر باشد مونتاژ كنيم .در بعضى كاالها شايد مونتاژ
هم هزينهبر باشد و بايد از كاالى آماده استفاده كنيم .امروزه نباید بر اساس سليقه ،عالیق و افكار
خودمان كارى انجام دهيم ،بايد بر اساس منافع تصميمگيرى كنيم .بابد ببينيم تامین كاال به
چه روشی براى كشور سود ،منفعت ،ارزآورى ،بازده و اشتغال بيشتری دارد و همه اينها در كنار
يكديگر ديده شود .بنابراين مونتاژ ،هم خوب است و هم خوب نيست .بايد از كارى كه در دهه 40
اتفاق افتاده و نتيجه داشته و به رشد و توسعه منجر شده ،استفاده کنیم .در آن زمان انقالبى در
توليد كشور اتفاق افتاد و زمينه احداث بسيارى از كارخانههاى ما در همان دهه  40ایجاد شد .اما
با تكنولوژى پیش نرفتند .به دليل بهروز نشدن مشكالتى ایجاد شد .امروزه پايه اقتصاد ما میتواند
در معدن ،صنعت و كشاورزى باشد.
به نظر شما ما در چه صنايعى قابليت خودكفايى داريم؟

من فكر مىكنم در چند زمينه مىتوانيم خيلى خوب وارد شويم و حتى منطقه را هم پوشش
دهيم .به طور مثال در حوزه دارو ،با توجه به نوآورىها ،علم ،دانش ،تخصص و ماشينآالتى كه
وجود دارد ،كامال اين امكان وجود دارد که نهتنها براى  ٨٠ميليون جمعيت کشور ،بلكه براى
 ٤٠٠ميليون جمعيت منطقه توليد داشــته باشیم .نیاز دارویی دنیا با توجه به مسائل زيست
محيطى و امراض و بيمارىها روز به روز در حال افزايش است .به نظرم این امکان وجود دارد
که دارو به عنوان يك هدف اقتصادى در نظر گرفته شود .همچنین در بحث صنايع دستى كه
در ايران توليد ميشود ،نهتنها مىتوانيم بازار داخل بلكه بازار منطقه و در بعضى موارد بازار دنيا
را هــم هدف قرار دهيم .اما در بحث محصوالت صنعتى من فكر مىكنم در هيچ زمينهاى ما
نمىتوانيم و نبايد منابع را هدر دهيم .بخش خصوصى بايد خودش را با دنيا هماهنگ كند و
مطابقت دهــد .اگر فضا را باز بگذاريم ،خود بخش خصوصى راه و چاه كار خودش را مىداند.
خودش ورود پیدا میکند و قطعا نیازها را مهیا میکند .تحميل ،تصميمات اجبارى و بعضى
تعصبات اقتصادى را بايد كنار بگذاريم.

طبق آمار وزارت نیرو آب مصرفی ما در سال حدود  97میلیارد متر مکعب است .در حالی که کل آبهای
زیرزمینی و جاری  88میلیارد متر مکعب است و ما  110درصد آبهای تجدیدپذیر را مصرف میکنیم در
حالی که ،از نظر قوانین علمی و مهندسی هیدرولوژی حداکثر باید  40درصد استفاده کنیم.

آغاز جنگ آب

با کشور خودمان دوستی خالهخرسه کردیم
شعار خودکفایی همواره از گوشه و کنار کشور به گوش میرسد.
اما بســیاری بدون کار کارشناسی در اینباره سخن میگویند .به
اعتقاد نگارنده ،چنانچه خودکفایی در راستای توسعه پایدار باشد،
اشــکالی به آن وارد نیست .اگر اصول توسعه پایدار رعایت شود و
بتوان در هر محصولی خودکفا شد بسیار هم خوب است .اما زمانی
که اصول توســعه پایدار رعایت نشــود ،این خودکفایی نهتنها در
میانمدت در راستای تخریب منابع و در راستای بر هم زدن اقتصاد
کشور است ،بلکه مسلما هیچ فردی این موضوع را تایید نمیکند.
بنابراین باید دید که خودکفایی در چه محصوالتی در راستای
توسعه پایدار است .باید به این پرسش پاسخ داد که آیا ما مستحق
خودکفایی در این شــرایط هستیم یا خیر .البته درمورد محصول
گندم چون در دولت قبل قیمت نان اصالح شــد ،مصرف آن  4تا
 5میلیون تن کاهش پیدا کرد .با توجه به کشت آبی که در کشور
استفاده میشود و رعایت تناوبهای کشت ،ناچار هستیم با توجه
به اینکه  6.1میلیون هکتار زراعت آبی و حدود  6میلیون هکتار
زراعت دیم داریم 2.5 ،تا  2.7میلیون هکتار باید زیر کشت زمستانه
باشد .عملکرد محصول گندم به طور متوسط  3.7تا  4تن در هکتار
در شــرایط آبی اســت ،پس برای خودکفایی گندم که  9.5تا 10
میلیون تن است ،مشکلی نخواهیم داشت .ما در هر شرایطی حدود
 9میلیون تن را میتوانیم تولید کنیم و مشکلی برای کشاورزی و
مصرف آب ایجاد نمیکند.
اما بیش از این مقدار کشــور را با مشکالتی روبهرو میکند .اگر
تعدیل قیمت نان صورت نمیگرفت ،نیاز گندم ما حدود  16میلیون
تن بود و از پس آن بر نمیآمدیم .اما در سایر محصوالت ،محدودیت
آب داریم .توسعه پایدار چهار اصل دارد که باید رعایت شود .مسائل
اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیستی و درنظرگرفتن و حفظ حقوق
آیندگان در تمام رفتارهای خود با طبیعت و منابع در توسعه پایدار
باید مدنظر قرار بگیرد .ما حق نداریم چون تکنولوژی باالســت یا
دستگاههای حفاری در اختیار داریم و سرعت کار باال است ،تمام
آبهای کشــور را غارت کنیم .اما در حال حاضر این اتفاق افتاده
سال گذشته این اتفاق افتاده است که مغایر
است؛ حدود  15یا ِ 16
با توسعه پایدار است .در نتیجه خودکفایی به این شیوه ،اشتباه است.
امروزه در حدود  47میلیارد متر مکعب از چاهه ا آب اســتحصال
میکنیم و حدود  4.5میلیارد متر مکعب از قنوات ،که به این مقادیر
آبهای سطحی هم اضافه میشود .یعنی ما حدود  52میلیارد متر
مکعب آب را از زیر زمین بیرون میکشــیم .آبهای تجدیدپذیر
زیرزمینی ما ســاالنه  20میلیارد متر مکعب است .یعنی حتی ما
اگر  100درصد آبهای زیرزمینی را بخواهیم مصرف کنیم ،باید
 20میلیارد متر مکعب برداشت کنیم .این یعنی ناپایداری .آبی که
مصرف میشود از آبهای فسیلی است که از میلیونه ا سال پیش
ذخیره شده و ما آن را استخراج کردهایم .از حدود  200میلیارد متر
مکعب آبهای شــیرین زیرزمینی باالی  150میلیارد آن مصرف

شــده و اگر با این ترتیب پیش رویم نســل بعد هیچ ذخیره آبی
نخواهد داشت.
طبق ضوابط بینالمللی هیچ کشــوری حق ندارد بیش از 40
درصد از آبهای تجدیدپذیر خود را مصرف کند .ما  88میلیارد متر
مکعب آب تجدیدپذیر داریم که با رعایت قانون  40درصد ،ساالنه
اجازه مصرف  36میلیارد متر مکعب را داریم .طبق آمار وزارت نیرو
آب مصرفی ما در سال حدود  97میلیارد متر مکعب است .در حالی
که کل آبهای زیرزمینی و جاری  88میلیارد متر مکعب است و
مــا  110درصد آبهای تجدیدپذیر را مصرف میکنیم .در حالی
که ،از نظر قوانین علمی و مهندسی هیدرولوژی حداکثر باید 40
درصد استفاده کنیم .به عبارتی  70درصد مصرف اضافه داریم .این
یعنی از بین بردن حقوق نسل بعد ،کشتن سرزمین ،تخریب منابع،
فرونشست اراضی و اینکه برای همیشه باروری زمینه ا را از دست
بدهیم .زیرا اگر بارندگی ما هزاران میلیمتر هم باشد ،به دلیل نبودن
امکان ذخیره ،تبخیر میشود و این امر به معنی ناپایداری است.
اگر در راستای توسعه پایدار و علم مهندسی هیدرولوژی رفتار
کنیم ،نمیتوانیم در همه محصوالت خودکفا شویم .این امکان در
یک محصول مانند گندم وجــود دارد .زیرا  40درصد در مصرف
گندم صرفهجویی کردیم ،حــدود  25درصد آن از طریق زراعت
دیم تامین میشــود و بخشــی از  10میلیون تن مصرف آن ،در
زمینهای آبی تولید میشود .بنابراین کامال پاسخگو است .اما در
بقیه محصوالت ،اگر فشار بر طبیعت را افزایش دهیم عمر سرزمین
را کوتاه میکنیم .در ابتدای انقالب برداشت اضافی از آبهای کشور
صفر بود .به مرور این رقم افزایش یافت تا امروز که حدود  17تا 18
میلیارد متر مکعب بیالن منفی داریم .به طور قطع میتوان گفت
کشور توان خودکفایی در همه محصوالت ندارد و با حفظ پایداری
سرزمین و با توجه به اینکه صدها نسل دیگر باید در این سرزمین
زندگی کنند ،نســل ما نسل خودخواهی است .چرا که میخواهد
تمام منابع را مصرف کند .حتی به فکر فرزندان خود هم نیستیم
چه رسد به نسلهای بعدی و این روش درستی در استفاده از منابع
و دولتمداری نیســت .با وجود اینکه شاید برای گفتن بسیاری از
صحبته ا دیر شده باشد ،اما باید باز هم این نکته را یادآور شد که
کاهش اســتحصال آب ضروری است؛ حداقل برداشت آب باید به

عیسی کالنتری
رئیس سازمان محیطزیست

هر قدمی که
برداشته شد،
طبیعتکشور
بیشترتهدیدشد
و ماندگاری این
سرزمین کاهش
یافت .امروزه
خیلی دیر شده
است اما باز هم
فرصت هست که
با محدودیتهای
خیلی شدید ،از
قهقرا و انحطاط
خود جلوگیری
کنیم

نکتههایی که باید بدانید
[شدیدترین برخوردها باید با کسانی صورت بگیرد که در مسائل آب تخلف میکنند.
[خارج از علم تولید و علم اقتصاد نمیتوان رفتار کرد.
[با احساسات برای تولید و منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نمیتوان تصمیم گرفت.
[امروزه آبیاری بارانی به سبک گذشته از نظر علمی رد شده است.
[باید ببینیم به ازای به دست آوردن محصوالت کشاورزی چهچیزی را از دست میدهیم.
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راهربد

رفتارهای
بیرحمانه زیادی
درمورد آب دیده
میشود .پس باید با
بیرحمی درمورد
آب سیاستگذاری
کرد .دیگر نمیتوان
با کدخدامنشی و
روشهای هیجانی
حیات کشور را
تضمینکرد.
امروزه کشور در
این باب به شدت
در خطر است .پس
نمیتوان در رفتار با
آب تعارف داشت

نصف مقدار کنونی کاهش داده شــود .در حال حاضر ارتباط بین
آبهای مصرفی و بهرهوری از هم گسیخته است .ما باید استحصال
را کم کنیم و با باقیمانده آن بهرهوری را به  100درصد برسانیم.
این روشــی که در بخش کشــاورزی در بحث مصرف منابع آبی
میبینیم ،به شدت ناپایدار و خطرناک و بحرانآفرین است .امروز
ما در میانه خطر هستیم .برخی میگویند جنگ آینده کشورها بر
سر آب خواهد بود .اما هماکنون در داخل کشور بین قومیته ا و اس
تانه ا و شهرها جنگ آب شروع شده است .کشت و کشتار شروع
شده و آب به مسئلهای امنیتی تبدیل شده است .این روند ادامهدار و
پایداری نیست و خطرات ادامه این روند به مراتب بیشتر از خطرات
تهدیدهای کشورهایی مانند امریکا و اسرائیل است .تخریب منابع
آبی کشور را ویران میکند.
اما اینکه چرا خودکفایی در کشور مطرح شد ،باید به این نکته
اشاره کرد که ریشه خودکفایی در محصوالت کشاورزی ،سیاسی
است و از زمانی که بعد از انقالب ،ایران با امریکا اختالف پیدا کرد،
چنین ایدهای هم رشد یافت .دولتمردان تصور کردند امریکاییها
ایران را تحریم غذایی میکنند .این توهمات باعث شد منابع کشور
را به بدترین شکل ممکن از بین ببرند.
در واقع این موضوع ،نوعی تحمیل تفکرات سیاسی بر تفکرات
علمی استفاده از منابع است .هر قدمی که برداشته شد ،طبیعت
کشور بیشتر تهدید شد و ماندگاری این سرزمین کاهش یافت.
امروزه خیلی دیر شــده اســت اما باز هم فرصت هســت که با
محدودیتهای خیلی شدید ،از قهقرا و انحطاط خود جلوگیری
کنیم .با کشــور خود دوستیخاله خرسه کردیم .برای تولید یک
کیلو گوشــت گاو  25هزار کیلو آب شــیرین ،یک کیلو گوشت
گوسفند حدود  9هزار کیلو آب شیرین و یک کیلو گندم حدود
 1200کیلو آب شیرین استفاده میشود .باید کشور تعادل داشته
باشــد و مجموعه واردات و صادرات با نسبت معقولی انجام شود.
گرچه با وادرات نفتی که منابع تمامشدنی است ،صادرات مثبت
شد ،اما برای صادرات محصوالت کشاورزی باید ببینیم یک کیلو
آب بــا تولید کدام محصول چند دالر تولید میکند .باید بدانیم
که تولید کدام محصول برای ما اقتصادی است و تولید کدامیک
به ضرر کشور است .برخی میگویند چرا در کشور هندوانه تولید
میشود .هر کیلو هندوانه حدود  100لیتر آب میخواهد و قیمت
آن معادل گندم اســت ،در حالی که هر کیلو گندم  1200کیلو
آب میخواهد .کشور با ســرمایهگذاریهای فراوان ،بیش از 60
درصد نیاز خود را از نیشکر تامین میکند .بنابراین در این حوزه
سرمایهگذاری شده است .اما محصولی مانند چغندر ،خراسان را
خشک کرده است و در غرب کشور نیز شرایط بحرانی ایجاد کرده
اســت .به ازای مصرف آب ،اگر تولید اقتصادی داشته باشیم ،هر

نکتههایی که باید بدانید
[کشور باید به سرعت ،به شدت و با بیرحمی به سمت صرفهجویی در مصرف آب برود.
[مصرف کل آب کشور باید به زیر  45میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند.
[خودکفایی نوعی تحمیل تفکرات سیاسی بر تفکرات علمی استفاده از منابع است.
[ریشه خودکفایی در محصوالت کشاورزی ،سیاسی است.
[چنانچه خودکفایی در راستای توسعه پایدار باشد ،اشکالی به آن وارد نیست.
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تن شکر چیزی در حدود  1500تن آب شیرین میخواهد .باید
بررسی کنیم و ببینیم به ازای به دست آوردن محصوالت کشاورزی
چه چیزی را از دست میدهیم .نباید شعاری پیش برویم .کشور
باید به ســرعت ،به شدت و با بیرحمی به سمت صرفهجویی در
مصرف آب برود .در غیر این صورت نابود میشــویم .مصرف کل
آب کشور باید به زیر  45میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند که
از این مقدار سهم بخش کشاورزی  30تا  35میلیارد متر مکعب
خواهد بــود .در حالی که امروزه بیش از  80میلیارد متر مکعب
در کشــور آب مصرف میشــود و این امر با پایداری و ماندگاری
کشور در تضاد است .اگر بتوانیم با  30میلیارد متر مکعب ،همین
تولیدات را داشته باشیم ،خیلی خوب است و امکانپذیر هم هست
اما سرمایهگذاری سنگینی بیش از  120میلیارد دالر نیاز دارد .که
امکان آن وجود ندارد.
امروزه آبیاری بارانی به سبک گذشته از نظر علمی رد شده است.
ممکن بود تا  20یا  15سال پیش از این روش به عنوان یک روش
بهینه برای کاهش مصرف آب استفاده شود اما امروزه این روش نیاز
به تغییرات اساسی دارد.
به طور خالصه میتوان گفت که خارج از علم تولید و علم اقتصاد
نمیتوان رفتار کرد و با احساسات برای تولید و منابع تجدیدپذیر و
تجدیدناپذیر نمیتوان تصمیم گرفت .با توجه به رفتارهای سیاسی
کشور هم نمیتوان برای آنه ا تصمیم گرفت .اینه ا بستهای به هم
پیوســته و کامال علمی است و اگر رفتارهای ما در آن چهارچوب
بگنجد خوب است و اگر نگنجد باید آن را اصالح کنیم.
به نظر میرسد خیلی کم به سمت بهینه کردن مصرف آب و
اقتصادی کردن محصوالت کشاورزی پیش رفتهایم و این پاسخگوی
خطراتی که کشــور را تهدید میکند نیست .اول باید آب مصرفی
کشاورزی برای تعا دلبخشی و حفظ محیط زیست قطع و سهمیه
آن داده شــود و با توجه به باقیمانده آن تصمیمگیری شود .نباید
تمام این مقدار آب را بگیریم و به فکر بهرهوری و توســعه باشیم.
اینگونه عمل کردن هیچ کمکی نمیکند .اگر قرار باشد با اصالح
سیستمهای آبیاری توسعه کشاورزی صورت بگیرد ،بهتر است از
همان روشهای قدیمی استفاده کنیم .چون در غرقابی بازچرخانی
منابــع آبهای زیرزمینی اســت ،ولی در روشهــای جدید این
بازچرخانی و نفوذ آب و رسیدن به سفرههای آب زیرزمینی وجود
ندارد و یکطرفه است و آبهای زیرزمینی تخلیه میشود.
رفتارهــای بیرحمانه زیادی درمورد آب دیده میشــود .پس
باید با بیرحمی درمورد آب سیاســتگذاری کرد .دیگر نمیتوان
با کدخدامنشی و روشهای هیجانی حیات کشور را تضمین کرد.
امروزه کشــور در این باب به شدت در خطر است .پس نمیتوان
در رفتار با آب تعارف داشت .امیدوارم که دولت جدید آقای دکتر
روحانی مسئله آب را به شدت جدیتر از دولت قبل بگیرد .باید با
خاطیان برخورد جدی شود .شدیدترین برخوردها باید با کسانی
صورت بگیرد که در مسائل آب تخلف میکنند .امروزه از چاههای
غیرمجاز 7.5 ،میلیارد متر مکعب آب برداشــت میکنند .حتی از
چاههــای مجاز نیز  8میلیارد متر مکعب آب غیرمجاز برداشــت
میکنند .نهتنها باید از مصرف این  15میلیارد متر مکعب جلوگیری
کنیم ،بلکــه باید معادل این حجــم از آب را از مردم خریداری و
چاههای آنه ا را تعطیل کنیم .البته به تبع آن کشاورزی هم تعطیل
میشود ،اما کشور نجات پیدا میکند.

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

راه رهایی شهر از گرفتاریها کدام است؟

شهری در حصار دود و اقتصاد
شــهر بینماد شده است؛ حاال دیگر نماد تهران ،نه میدان آزادی و نه برج میالد ،که هاله دود اطرافش است :صدای بوق ممتد اتومبیلها در ترافیک
سرسامآور؛ ساختمانهای بیقواره و رنگپریده و ناامن؛ مردمانی که دم غروب با صورتهای درمانده و بیلبخند ،کنار خیابان منتظر وسیلهای هستند
که آنها را به خانه برساند .حاال تهران ،زیر چتری از دود دراز کشیده و سرفه میکند .چتری که راه اکسیژن را سد کرده و با ابرهای بارانزا در ستیز است.
شهر در انتظار آغاز فصل جدید است؛ چند روز مانده به شروع کار پنجمین شورای شهر و شهردار دیگر؛ شاید آنها بتوانند برای شهر طرحی نو دراندازند؛
برای اقتصاد شهر؛ برای شهری اسیر در بند دود و سیاست .باید در شهر گرفتار برای حق شهروند چارهای اندیشید.

توسعه

شهر سیاستزده
تهران :شهر بینماد ،نماد بینشان

یاقــوت حموی ،تهران قرن ششــم و هفتم هجری را یکی
از «دیه»هــای بــزرگ اطــراف ری توصیــف میکند که
لیال ابراهیمیان
ساختمانهایش در زیر زمین قرارگرفته است .هیچ سلطانی
دبیر بخش توسعه
بر سرنوشت مردمش والیت ندارد و والیان در حسرت دیناری
مالیات ماندهاند .حفرههای زیرزمینی ،پناهگاه فراریان و شورشگران بر حکومت است و باغها
و تاکستانهای اطراف این قریه خوشآبوهوا ،راه هجوم غارتگران را سد کرده است .بهگفته
یاقوت حموی ،تهران آن زمان ،دارای دوازده محله بوده و هر محله شیخی داشته است .ساکنان
هر محله با اهالی محلههای دیگر بر سر نزاع بودهاند ،بهخاطر همین ،بهندرت از محلهای به محله
دیگر میرفتند .این وصف از دهات تهران ،به فیلمفارسیهای دهه  40و  50طعنه میزند که هر
محله قلمرو قلندری بوده و «چاقوی دستهگوزن اصل زنجان» حکم بین افراد بوده است .انگار
روح سرکش و تسلیمناپذیر اجداد تهرانیها ،نسل به نسل منتقلشده است.
در سال  ،1335جمعیت تهران یک میلیون و  500هزار نفر بوده است .از همان سالها ،با
سرازیرشدن درآمدهای نفتی ،طرحهای گسترش تهران کلید میخورد و زمینهای موات به
ساختمان تبدیل میشود .حکومت وقت ،زمینهای عباسآباد را به ارتشیان میدهد و تهران
رفتهرفته در آغوش شــمیران پناه میگیرد .افزون بر رشد عرضی شهر ،قد ساختمانها هم
بلند میشود .ساختمانهای بلند به نماد مدرن شدن شهر تبدیل میشوند .کمکم معضالتی
همچون ترافیک و آلودگی هوا نمایان میشود .ازجمله قوانینی که برای مقابله با این معضالت به
تصویب میرسد ،محدودیت تأسیس صنایع در شعاع  120کیلومتری شهر است .شاه بهخاطر
فشار درباریان ،به سه واحد اجازه تأسیس میدهد و علینقی عالیخانی در اعتراض به این کار،
از وزارت استعفا میدهد .دعوای قدیمی رانتخواران و قانون ،پساز آن هم ادامه دارد .گویی
جثه نحیف قانون ،در محاصره زورمداران گیر افتاده و آماج مشت و لگد است .زمین میخورد
و تا میآید نفسنفسزنان بلند شود ،دوباره سکندری میخورد.
اما در آن زمان نهچندان دور خیابانهای تهران ،هنوز مجبور نبودند سنگینی وزن اینهمه
خودرو ،موتورســیکلت و عابران پیاده را تحمل کنند؛ هنوز آن روزها زمین و فضای شهر در
اختیار شهر بود نه در چنبره ساختمانهایی از آهن و سیمان و شهروندان حق برحق بر شهر
داشتند؛ مردمی که شاید غروبهایشان را به تماشای تئاتر میگذراندند ،سیگار میکشیدند،
قدم میزدند در میان انبوه کافهها ،مغازهها و کارگاههای کوچک .شــاید زیر درختان تنومند
شریعتی امروز تن خود را به سایهسار آنها میسپردند .اما شهر ،کالنشهر
خیابان ولیعصر یا
ِ
تهران سالهاست که به بیماری مزمنی دچار شده است .اگر روزگاری ،در زمان انقالب مشروطه
«استقالل شهر» را به رسمیت شناختند و در  ۱۲خرداد سال  ۱۲۸۶خورشیدی ،بلدیه تهران با
استقالل از حکومت تأسیس شد ،اما در دوران رضاخان و محمدرضا این استقالل به یغما رفت
و شهر را حکومت از مردم بازپس گرفت تا دوران انقالب و جنگ.
اما در کنار استقالل بلدیه ،تقابل تهران قدیم با تهران جدیدی که پدیدار میشد و تهدید
میکرد که تهران کهنه را ببلعد ،آغاز شد .ساختمانهای بلند غولپیکر در اطراف شهر تهدید
میکردند و به شهر حمله میکردند و امروز دستان برج میالد و زمانی دست ساختمان فلزی
پالسکو را به نماد مفتضح ،یا دشمن سرسخت عصر سنت و شوالیه شهر مدرن میفشردند.
حاال آن ساختمانهای بیروح روزبهروز خیابان را چون کاالیی دربر میگیرد و فضا را از آن خود
میکند .توتستانها و صدای سار و بلبل هردو خشکیدهاند و آهن چون کمباینی همه سرسبزی
را درون خود فرو برده است .طرح جامع شهر هم از زمان غالمرضا نیکپی ،شهردار تهران در
پیش ار انقالب ،نتوانست شادابی را به شهر بازگرداند.
انقالب که شــد دیوارهای شهر در میان ماژیکها ،اسپریها و قلمموها شادی خود را به
جهانیان مینمایاند تا آمدن محمد توسلی اولین شهردار تهران؛ نامهای انقالبی ،خیابانهایی
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به نام قهرمانها .شهر انقالب کرده بود؛ کهنه دیگر نمیتوانست ادامه یابد .اما شور و شعار زود
جای خود را به زرهپوشها و تانکها داد؛ جنگ آغاز شده بود؛ شهرداری هم طرح جامع شهر
را که طرحی  25ساله برای آبادانی تهران بود ،به کنار گذاشت و خود طرحی نو درانداخت؛ گل
و سبزه خشکید ،کسی هم هوس باغبانی نداشت ،شهر درگیر جنگ بود ،جنگی هشتساله.
زمانی میرحسین موسوی ،نخستوزیر برای جمع کردن آشغالها از شهر ،از ماشینهای ارتش
کمک میگرفت و نظم و پاکیزگی تنها خواست شهر از شهرداری بود .شهرداران در دوران جنگ
عالقه چندانی به ماندن در ساختمان شهرداری نداشتند ،توسلی که بعد از  24ماه کنار رفت،
در مدت  34ماه ،تهران پنج شهردار به خود دید تا آمدن  44ماهه محمدنبی حبیبی ،دبیرکل
فعلی حزب موتلفه و بعد از آن سیدمرتضی طباطبایی .ولی یکی از تاثیرگذارترین شهرداران
تهران غالمحسین کرباسچی بود؛ او به طور همزمان تقبیح و تشویق میشود .عدهای میگویند
در دوره کرباسچی ،شهر در چنبره بسازوبفروشها و پیمانکاران گرفتار شد و تراکمفروشی تنها
راه خودکفایی شهر شد .شهر شد «دگرشهر» ،شهری با ظهور سرمایهداری نوین ،ساختمانهای
تجاری ،نمادهای مصرفگرایی؛ و تحسینگران او به پلها ،به بزرگراه همت ،نواب و نیایش ،به
فرهنگسراها اشاره میکنند ،به گلها و سبزههای شهر تاکید دارند .او از طرف آیتاهلل اکبر
هاشمیرفسنجانی انتخاب و حمایت میشد و از طرف عبداهلل نوری وزیر کشور وقت برایش
حکم شهرداری زدند .شاید مهمترین حامی کرباسچی ،رئیس دولت سازندگی بود در همان
هشتسال و هربار در اختالف او با وزرا ،به خصوص وزیر مسکن و شهرسازی این شهردار بود
که موفق به پیش بردن اهداف خود بود؛ شهرداری موفق در ساخت «دگرشهر» و فضای دیگر
شهر تهران؛ در این دوره شهر ساخته و بازساخته میشد در گرداب دگرگونی.
اما این محمود احمدینژاد بود که میخواســت راهی از بهشــت تا پاستور را بپماید و در
نهایت اینگونه شــد؛ او اگرچه اولین شهردار سیاسی تهران نبود ،شهرداری بود که در مسیر
سیاست از شهرداری به طور جدی طی طریق کرد؛ از زمانی که از فهرست ۱۶نفره «ائتالف
جمعیت آبادگران ایران اسالمی»  ۱۵نفرشان وارد شورای شهر شدند و بعد احمدینژاد شهردار
پایتخت شد .شهر در تالطم سیاست آتش گرفت؛ در میان دود و سیاست .کالنشهر تهران
تهویه مطبوع خود را از دست میداد و سیاست میرفت که شهر را جوالنگاه برنامههای زودگذر
قرار دهد .در دوران 10ساله حضور احمدینژاد در شهر نهادهای شهری به حاشیه رفت ،برنامه
ســوم توسعه ،طرح جامع شهری از اولویت افتاد و در دوران ریاستجمهوری هشتسالهاش
برنامههای آنی او تهران را به مرکز ورشکستگی بدل میکرد.
او جــای خود را به محمدباقر قالیبــاف داد ،اما همان دعوای قدیم او با قالیباف ادامه
یافت .قرار بود در سال  1382و  1384قالیباف جای احمدینژاد بنشیند ولی در لحظه
آخر اینگونه نشد و این کینه تا به امروز هم ادامه دارد .در دوران شهرداری قالیباف شهر
دیگر طغیان کرد با حضور مگامالها و نماد مصرفگرایی شهری .در همین دوران سنگ
بنای کجی را گذاشتند؛ خواستند شهر درآمد پایدار داشته باشد نه اقتصاد پایدار؛ اما درآمد
در غیبت اقتصاد به ســربرآوردن رانت و رانتجویی ،شهر و شهرفروشی بدل شد و شد
تهران امروز ،اسیر در چنبره دود و سیاست که شهرداران شهر را سکوی پرتابی میدانند
تا ساختمان پاستور؛ قالیباف هم چنین سودایی در سر داشت در اردیبهشت  .1396ولی
چنین وفادار نبود به او این عروس هزارداماد؛ این سیاست .او سرمایه موهومی را در شهر
بنا گذاشت با نمادهایی موهوم؛ میگویند همین نماد او هم خم شده است چند ماه بعد از
ریزش ساختمان پالسکو که اگر به طراح و مدیر اولیهاش خلق را دسترسی نیست و مدیر
کنونیاش ساکت از پاسخگویی درباره سرنوشت شهر است ،اما باید برای استحکامسازی
میالد نور چارهاندیشــی کرد و برای کل شهر اندیشید؛ برای شهر گرفتار در میان دود،
سیاست و حق فراموششده شهروندان بر شهر.

بزرگترین ضربهای که در اواخر سا ل  59و  60به کشور وارد شد ،حاکم شدن جو خشونت بر جامعه بود و این
باعث شد فضای جامعه بسته شود .ما راهبرد مدیریت از پایین و سپردن کارها به دست مردم را مطابق اصول قانون
اساسی هدف قرار داده بودیم ،اما با بسته شدن فضای سیاسی کشور ،متأسفانه این روند متوقف شد.

میخواستیمساختار
اداره شهر متحول شود
محمد توسلی در گفتوگو با آیندهنگر
از شهرداری اول انقالب میگوید

چند روز از اول انقالب میگذشت که دولت موقت ،محمد توسلی را
بهعنوان اولین شهردار تهران بعد از انقالب انتخاب کرد .محمد توسلی
از روزهای حضورش در شهرداری تهران میگوید« :در ابتدای کار ،چند
موضوع مهم در دستور کار ما قرار گرفت .یکی از موضوعات شوراها و
ضرورت برنامهریزی برای سپردن کار مردم به دست خود مردم بود ».او
به «بلدیه» اشاره میکند که در گفتمان مشروطه مطرح بود ،دکتر محمد
مصدق پرورشش داد و با شروع انقالب در صدر قرار گرفت .او معتقد است
بعدها این مطالبات به دلیل خشونت از اولویت خارج شد.

چرا باید خواند:
برای درک وضعیت و
عملکرد شهرداری تهران،
باید تاریخ آن را خواند؛
آنچه بر شهرداری
تهران گذشته است .این
مصاحبه خاطرات و نگاه
اولین شهردار تهران به
وضعیت امروز شهرداری
تهران است؛ با هم
بخوانیم.

شما نخستین شهردار تهران بعد از انقالب هستید که
قانون شوراها در نخســتین ماههای بعد ازانقالب اسالمی با
پیگیری شما در دستور کار قرار گرفت .تجربه اداره پایتخت
در آن روزها چگونه بود؟

در شرایطی مسئولیت مدیریت شهرداری تهران را پذیرفتم
که کل کشور و شهر تهران در یک برهه و شرایط بحرانی بود.
بعد از  22بهمن اولین مسئولیتم تهیه پیشنویس اساسنامه
طــرح گارد ملی بود که امام (ره) مطرح کرده بودند و اجرای
آن را به عهده دولت موقت و معاونت امور انقالب آقای دکتر
ابراهیم یزدی گذارده بودند .مرحوم آیتاهلل الهوتی هم نماینده
امام (ره) در این مجموعه بودند .نام ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی را بنده طراحی کردم چون گارد ملی که تداعی گارد
شاهنشــاهی را میکرد ،واژه خوبی نبود .واژه سپاه با توجه به
عملکرد سپاه دانش و سپاه بهداشت و ...زمینه فرهنگی و اجتماعی خوبی در ذهنیت جامعه داشت.
نگاه اینطور بود که با توجه به نگرانی از تکرار کودتای  28مرداد ،تا استقرار نهادهای رسمی ،باید
نهادی موقت ایجاد میشد تا از آرمانهای تاریخی ملت ایران و از آرمانهایی که مردم در انقالب
داشتند پاســداری کند و این واژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی از همانجا کلید خورد و پس از
تصویب رهبر فقید انقالب ،اعالم شد.
دولت موقت ،هفتم اسفندماه  57به بنده مأموریت داد که مدیریت شهرداری تهران را بر عهده
بگیرم و بنده توان خود را برای انجام این مسئولیت سنگین متمرکز ساختم .این انتخاب و پذیرش
آن به استناد سوابق تحصیلی و تجربیات مدیریتی و اجتماعی بنده بود .به لحاظ تحصیلی کارشناس
ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای ناتمام حملونقل و ترافیک
را از امریکا و آلمان داشتم و ده سال هم در جایگاه مدیریت مهندسان مشاور با شهرداری تهران در
خصوص مسائل مختلف شهری کار کرده بودم .به لحاظ اجتماعی  -سیاسی هم از سال  36در دوره

دانشجویی و سپس از سال  41در خارج از کشور ،در اروپا ،امریکا و خاورمیانه و پس از سال  46که
به ایران برگشتم و ممنوعالخروج شدم ،تا سال  57در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و مدیریت
انقالب ،تجربه الزم را کســب کرده بودم .با این ســوابق و شرایط خاص بعد از انقالب ،مسئولیت
سنگینی بر دوش خود احساس میکردم .از مدیران بعد از انقالب انتظار میرفت طوری برنامهریزی
و عمل کنند که به مطالبات تاریخی و نیازهای مردم پاسخ داده شود.
چند موضوع مهم در همان اســفندماه در دستور کار ما قرار گرفت .یکی از موضوعات شوراها
و ضرورت برنامهریزی برای ســپردن کار مردم به دســت خود مردم بود .از دوره مشــروطه بحث
راهاندازی بلدیه مطرح بود .زمان دکتر مصدق این گفتمان توسعه پیدا کرد و اصالح قانون انتخابات
و شهرداریها و بحث توسعه مدیریت شهری و تقویت آن یکی از محورهای برنامه راهبردی دکتر
مصدق در کنار اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود .در دوران تحصیل در اروپا و امریکا شاهد
روشهای نوین مدیریت شــهری بودم و میدیدم در آنجا مردم چطور در اداره شــهرها حضور و
مشارکت مستقیم دارند .در این کشورها ،دولتهای مرکزی کاری بهجزئیات زندگی مردم ندارند.
کار را به خود مردم به صورت حکمروایی محلی ) ،(Local Govermentسپردهاند .دولتها نگاه
کالن مدیریتی ،منافع ملی و مسائل امنیتی و اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند
و به همین دلیل سازمان و نیروی انسانی دولتهای مرکزی کارآمد ولی کوچک است.
در کنار این تجربه بشــری ،ما با توجه به آموزههای قرآنی اصل شوراها را یکی از اصول تعالیم
اسالمی میدانستیم که بر پایه آن مردم باید در اداره کشور جایگاه تصمیمساز داشته باشند .از سوی
دیگر حضور مردم در انقالب و مطالباتی که در شعارهایشان مطرح بود صرفاً به دلیل مخالفت با
شخص شاه نبود بلکه «نظام» استبدادی شاه را که در آن مردم جایگاهی نداشتند و مدیریت جامعه
از باال بود نمیخواستند .بنابراین مطالبات و انتظار مردم از مدیران انقالب فراهم کردن زمینههای
عینی دستیابی به شرایطی بود که مردم بتوانند برای اداره شهر و کشورشان نقش اصلی داشته
باشند .این مطالبات در شعار استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی مردم در انقالب منعکس بود که
در اصول قانون اساسی از جمله اصول ششم ،هفتم ،پنجاه و ششم و بهطور مشخص در فصل هفتم
شوراها ،اصلهای یکصدم تا یکصد و ششم آن ،تبلور پیدا کرد.
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توسعه
آیا در ابتدای کار مدل جدیدی را برای اداره شهر مطرح کردید؟

بله ،از همان اسفندماه  ،1357دو گروه کارشناسی تشکیل شد تا مطالعاتی را درزمینه اصالح
ساختار تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیشنویس قانون شوراها انجام دهند .هدف اصلی از این
مطالعات فراهم کردن زیرساختهایی بود که براساس آن بتوان اداره شهر را در چارچوب مدیریت
واحد شهری ،کل خدمات موردنیاز مردم به دست خود مردم ،سپرد.
بر اساس مطالعات گروه تقسیمات شهری ،با توجه به اینکه محدوده غربی شهر تهران مسیل َکن
بود ،در شهر تهران  341محله با اشتراکات فرهنگی و اجتماعی شناسایی شد .از ترکیب تعدادی
از محالت ،نواحی شهری و از ترکیب چند ناحیه  20منطقه شهری مشخص شد که محدوده آنها
کام ًال مرزهای طبیعی و منظمی دارند .براین اساس شهر تهران به  20منطقه و هر منطقه به تعدادی
نواحی و محالت تقسیمبندی شدند .بر طبق قانون شوراهای مطالعهشده مقرر شد کوچکترین واحد
حکمروایی محله باشــد و هر محله بین  10تا  20هزار نفر جمعیت داشته باشد .پیشبینی شده
بود از هر محله حداقل پنج نفر نماینده انتخاب شوند و از نمایندگان محالت در هر منطقه شورای
منطقه تشکیل شود و از هر منطقه نیز حداقل یک نماینده در شورای شهر حضور داشته باشد .به این
ترتیب ارتباط ارگانیک بین نمایندگان محالت و مناطق با شورای شهر برقرار میشود .در سالهای
اخیر که محدوده غرب مسیل کن وارد محدوده شهر شده ،دو منطقه  21و  22نیز به مناطق شهر
تهران اضافه شده است .بر اساس مطالعاتی که با مناطق جدید بهعمل آمده تعداد کل محالت شهر
تهران به  354محله رسیده است .گروه مطالعات قانون شوراها ،ابتدا «طرح تشکیل شوراهای شهری
و نحوه اداره شهر تهران» را در شش فصل و چهل و چهار ماده تهیه کرد .این طرح پس از بررسی
در وزارت کشور و اصالحات بهعملآمده مجددا ً در پنج فصل و سی ماده با عنوان «قانون تشکیل
شــوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» در تیرماه به دولت موقت ارسال شد .مرحوم مهندس
مهدی بازرگان طرح را با دقت مطالعه و نظرات خودشان را در حاشیه آن منعکس کردند .بر اساس
این نظرات پیشنویس اصالح و طرح جدید در اول مهرماه سال  1358در شورای انقالب به تصویب
رسید .در اجرای مواد  42و  44این قانون مجددا ً طرح آییننامههای وظایف و اختیارات شورای شهر
تهیه و برای تصویب دولت موقت ،ارسال شد .یادداشتهای مرحوم مهندس بازرگان نخستوزیر
دولت موقت در حاشیه پیشنویس این آییننامهها (که در اسناد موجود است) نیز توجه و دقت نظر
ایشان را برای سامان بخشیدن به مدیریت شهری و اهمیت آن نشان میدهد.

این طرح نقطهعطف مهمی در تاریخ شــهرداریهای ایران اســت .اداره شهر به شکل
ساختاری چه تغییراتی پیدا میکرد؟

نگاه ما در جایگاه موقت مدیریت شهری و بهعنوان کارشناس این بود که ساختار اداره شهر به
کلی متحول شود؛ نهتنها مردم از طریق شورای محالت ،مناطق و شورای شهر برخدمات شهری
نظارت داشته باشند ،بلکه ســاختار مدیریتی بقیه خدمات مورد استفاده شهروندان را نیز با این
تقسیمبندی هماهنگ کنند و زیر نظر مردم اداره شود؛ البته به غیر از خدمات قضایی ،امنیتی و
مسائلی که جنبه ملی دارد و ضرورتاً در اختیار دولت مرکزی قرار میگیرد .به این ترتیب شورای شهر
از وضعیت کنونی شورای شهرداری خارج خواهد شد و بهصورت مدیریت واحد شهری درخواهد
آمد .در این صورت کلیه خدمات شهری و موردنیاز زندگی مردم زیر نظر مردم قرار خواهد گرفت
و سازمان دولت هم کوچک خواهد شد .در کشور ما متأسفانه سازمانهای دولتی از جمله وزارت
کشور تشکیالت گستردهای در سراسر کشور دارند و با اجرای قانون مدیریت واحد شهری و سپردن
خدمات روســتاها و شهرها به دســت خود مردم ،همانگونه که در سایر کشورها مورد عمل قرار
گرفته است ،سازمان دولت مرکزی کوچک خواهد شد و بر وظایف ملی و نظارت بر اجرای قانون
متمرکز خواهد شد .خوشبختانه ،در سال  1393وزارت کشور این مهم را در دستور کار خود قرار
داده و پیشنویس الیحه مدیریت شهری را تهیه و به دولت تقدیم کرد .در حال حاضر موضوع در
کمیسیون خاصی در دست بررسی است و تاکنون دو کنفرانس هماندیشی برای بررسی این الیحه
برگزار شده است .بهطور خالصه اهداف مطرحشده در این الیحه هماهنگ با تجربه جهانی است
اما ضوابط تعریفشــده برای شورای شهر و مدیریت اجرایی شهر واقعبینانه نیست؛ به طوری که
پیامد آن افزایش تمرکز اختیارات در مدیریت اجرایی شهر و کاهش جایگاه شورای شهر برای انجام
وظایف محوله خواهد شد.
چرا اجرای قانون «مدیریت واحد شهری» مصوب شورای انقالب پیگیری نشد؟

بزرگترین ضربهای که در اواخر سال  59و  60به کشور وارد شد ،حاکم شدن جو خشونت بر
جامعه بود و این باعث شد فضای جامعه بسته شود .ما راهبرد مدیریت از پایین و سپردن کارها به
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دست مردم را مطابق اصول قانون اساسی هدف قرار داده بودیم ،اما با بسته شدن فضای سیاسی
کشور ،متأسفانه این روند متوقف شد.
اما شوراها باالخره شکل گرفتند و حاال هم به دوره پنجم رسیدهاند...

بله .بعد از دوم خرداد  76به همت جناب آقای خاتمی ،در راستای برنامه توسعه سیاسی ،ایشان
جهت پایهگذاری نهاد شوراها ،بهرغم ناکارآمدی قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم ،نسبت به
انجام انتخابات شوراها در سال  77همت گماشتند.

شــما اولین شهرداری بودید که بعد از مهندس جواد شهرستانی آمدید .شما شهرداری
شدید بدون داشتن «انجمن بلدیه» اما درصدد برآمدید که شوراها را تشکیل دهید .تعریف
آن زمان شما از شورا با آنچه امروز شاهد آن هستیم چه تفاوتی دارد؟ درواقع بگذارید شفاف
بپرسم :چه نمرهای میدهید به شورای شــهر؟ قرار بود شوراها برخالف انجمن بلدیه ،نماد
حکومت از پایین باشند .این اتفاق افتاد؟

قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم با قانون مصوب شورای انقالب تفاوت زیادی دارد .اما در
طی این چهار دوره شورای شهر یک فرآیند یادگیری طی شده است .شورای اول یک تجربه خاص
بود که به علت برخوردهای سیاسی ،عم ًال موفق نبود و متوقف هم شد و تأثیر منفی در نگاه مردم
نسبت به شوراها در پی داشت .ما متأسفانه فکر میکنیم تحوالت باید یکشبه انجام شود و این
ناشی از زمینههای فرهنگ استبدادی ما در سطح کالن جامعه است؛ فرهنگ زور و زود .الزم است
بپذیریم که تحوالت فرهنگی و اجتماعی زمانبر و تدریجی است و ممکن است چند نسل طول
بکشد .تحوالت مشــابه در اروپا چند قرن طول کشید .اما ما انتظار داریم در این صد سالی که از
انقالب مشروطه میگذرد باید به جایگاه جامعه صددرصد دموکراتیک رسیده باشیم .همین نگاه بود
که باعث شد با شکست شورای اول ،مردم به این باور برسند که شورا از اساس به درد نمیخورد و
به همین علت بود که در انتخابات شورای دوم تهران فقط  11درصد مردم شرکت کردند و با اینکه
این انتخابات همزمان با مجلس ششم بود و وضعیت تأیید صالحیتها متعادل بود ،رأی اقلیتی که
فقط کمی بیشتر رأی داشتند به کرسی نشست و از دل آن شورا ،آقای احمدینژاد شهردار شد و
شهرداری هم برای او سکوی پرشی به سمت دو دوره ریاست جمهوری شد.
در آن انتخابــات عم ًال مردم با قهر از صندوق انتخابــات ،خودزنی کردند و عم ًال رأی به آقای
احمدینژاد دادند و این تجربه گرانقدری بود که مردم هوشمند ما در انتخاباتهای بعدی بهکار
گرفتند .شورای سوم و چهارم هم از نظر من در همان راستای یادگیری طی شده است .ناکارآمدی
قانون و مشکالت شورای شهر با مدیریت متمرکز شهرداری در این دو دوره کام ًال برجسته است.
برخی از اعضای شــورای شــهر در خصوص اقدامات خالف قانون و عدم شفافیت مالی شهرداری
اظهارنظر کردند و مدیریت شهرداری را به چالش کشیدند .امروز هم مردم ،هم دولت ،هم وزارت
کشور و هم شهرداریها به این نتیجه رسیدهاند که ادامه وضع موجود قابل تحمل نیست .به همین
دلیل اســت که افراد زیادی آمدند و برای انتخابات نامنویسی کردند 3 .هزار نفر داوطلب برای 21
کرســی .فکر میکنم که وظیفه ما بهعنوان کارشناس و وظیفه شما بهعنوان رسانه این است که
کوشش کنیم که در این تجربه تاریخی شرکت کنیم و راهکارهای مشکالت را ارائه دهیم .کوشش
کنیم با همکاری نزدیک دولت ،مجلس و شوراهای شهر پنجم با آگاهی بیشتر و عزم راسخ بتوانند
راه را برای اصالح الیحه مدیریت شهری ،تصویب و اجرای آن هموار کنند.
شورای بعدی را چطور میبینید؟ قرار است دولت الیحه مدیریت یکپارچه شهری را نهایی
و برای تصویب به مجلس ارائه کند .تا تصویب این الیحه شورای پنجم در چارچوب قانون موجود
چگونه عمل کند؟ شورای پنجم چه کمکی به فرآیند تصویب این الیحه میتواند داشته باشد؟

نگاه بنده خوشبینانه اســت؛ زیرا تجربه نشان داده است که باید همه در مسیر آموختن قرار
بگیریم .توصیه بنده به اعضای منتخب شورای پنجم این است که از دو زاویه به وظیفهشان عمل
کنند .یکی اینکه در چارچوب قانون موجود عمل کنند زیرا قانون یکشبه تغییر نمیکند .دوم آنکه
کوشش کنند شهرداری را انتخاب کنند که بتواند قانونمند و در راستای اصالح مدیریت شهری عمل
کند .بررسی نقایص الیحه مدیریت شهری و پیگیری رفع آنها ضروری است .زیرا در مواردی این
الیحه دچار تناقص است .شورای شهر اختیاراتش روشن نیست .شورای شهر نیاز به کادر فنی دارد
تا بتواند خود برنامهریزی کند تا نظارت بر برنامهها امکانپذیر شود .ساختار شهرداری باید عوض
شود و برخی از قسمتهای آن باید زیرمجموعه شورای شهر قرار گیرد .اما در مورد محدوده وظایف
مدیریت شهری ،بهغیر از خدمات شهری ،خدماتی همچون آموزش و پرورش ،محیط زیست ،آب و
برق و گاز ،راهنمایی و رانندگی و ...هم باید به تدریج زیرمجموعه مدیریت شهری قرار بگیرند .امروز،

شورای شهر باید بهطور طبیعی ریشه در مردم و شهروندان داشته باشد و از مردم محالت شهر نشئت گرفته باشد .برای این
منظور شورا باید با پیگیری الیحه مدیریت شهری زمینه اصالحاتی را در مدیریت شهری فراهم سازد تا در انتخابات بعدی
مردم در محلههای خود ،نمایندگان محالت را انتخاب کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم آمادگی این همکاری را دارند که نسبت به رفع نقایص الیحه
اقدام کنند .لذا شوراهای جدید میتوانند در خصوص نهایی شدن این الیحه در دولت و در مجلس
پیگیریهای الزم را داشته باشند.
به نظر شما مشکالت و چالشهای پیش روی شورای شهر پنجم چیست و این شورا چگونه
باید درصدد حل این مسائل برآید؟

ببینید! در این دوازده ســال اخیر و میتوان گفت حتی بیش از دوازده ســال ،مدیریت شهر
تهران ،قدرتمدار بوده است .به این معنا که شهرداری و شورای شهر تهران بیشتر ،سکوی پرشی
برای تصدی قدرت باالتر تلقی شده است .این موضوع در دوره دوازدهساله آقای محمدباقر قالیباف
کام ًال مشخص است .در طول این  ۱۲سال ،برخی اقدامات مفیدی نیز صورت گرفته ،اما کارنامه
دوران شهرداری آقای قالیباف در نظر مردم مثبت نبوده و مردم در این انتخابات ،به مدیریت او و
همکارانش رأی منفی دادند .دلیل این موضوع آن است که آقای قالیباف و بسیاری از محافظهکارانی
که مؤید حضور او در شهرداری بودند ،به دنبال قدرت بودند .شورای پنجم و مدیریت منتخب آنان
شایسته است هماهنگ با گفتمان اصالحات ،نگاه شهروندمدار را سرلوحه بینش و برنامههای خود
قرار دهند .بررسی کنند که شهروندان چه نیازهایی دارند و همه برنامههای خود را در راستای تأمین
نیازها و مطالبات مردم به کار گیرند .اگر چه برخی از اعضای شورای شهر ،نمایندگان احزاب سیاسی
هستند ،اما فضای مدیریت جدید شهر تهران بایستی به سمت «شهروندمداری» متحول شود .البته
سابقه سیاسی این افراد و پایبندی آنان به کار جمعی بسیار مفید است ،زیرا این تجربیات میتواند
از بروز مشکالتی که در شورای اول رخ داد ،جلوگیری کند؛ اما این سابقه سیاسی و وابستگیهای
حزبی نباید باعث شود که شورای شهر ،بار دیگر سمت و سوی حزبگرایی و قدرتمداری به خود
بگیرد .خوشبختانه مردم تهران هم توجه دارند که رأی دادن و انتخاب نمایندگان ،پایان کار نیست.
جامعه باید در جایگاه «دیدهبان» همچنان پیگیر اقدامات شوراها باشند .همچنین نهادهای مدنی،
احزاب و گروههای سیاسی نیز باید بهعنوان «دیدهبان» فعالیتهای شورای شهر را زیر نظر داشته
باشند .در این میان ،رسانهها نیز نقش مهمی دارند .رسانهها بهعنوان دیدهبان باید به عملکرد شوراها
و شــهرداریها نظارت کنند ،نظرات مردم را منعکس کنند و همواره چنین تعاملی را میان آحاد
جامعه و مدیریت شهری شکل دهند .شورای شهر بایستی نگاه جدیدی به شهروندان داشته باشد.
در کشورهای پیشرفته نهتنها شوراها مستقیماً بهعنوان نمایندگان مردم به عملکرد مدیریت اجرایی
شهر نظارت میکنند ،بلکه خود شهروندان نیز در مقاطع مختلف به طور مستقیم نظر خود را به
مدیریت شهری میدهند .به این معنا که در پروژهها و تصمیمهای کلیدی ،مدیریت شهری از مردم
دعوت به عمل میآورند که در «سیتیهال» یا همان سالن شهر ،حضور پیدا کنند و نظر خود را به
صورت مستقیم اعالم کنند .در واقع یک چنین فرآیندی میتواند به تدریج شکل بگیرد که نهتنها
کارشناســان و گروههای مرتبط شوراها بلکه در فضای عمومی هم مردم بتوانند درباره پروژههای
کلیدی شهری و ایدههای جدید مدیریت شهری نظر بدهند .این تعامل با شهروندان میتواند جایگاه
شهروندمداری شوراها و مدیریت شهری را تقویت کند .البته رسانهها در این فرآیند همواره میتوانند
نقش مؤثری داشته باشند.
شهر تهران با مشکالت فراوانی مانند ازدحام جمعیت ،ترافیک ،آلودگی هوا ،آسیبهای
اجتماعی و ...مواجه است .مدیران شهر تهران با چه برنامهای میتوانند مسائل و مشکالت شهر
تهران را حل و فصل کنند؟

نخستین اقدامی که شورای شهر در دســتور کار خود دارد انتخاب شهرداری است که بتواند
مجری سیاســتها و برنامههای شورا باشد .این شــخص عالوه بر خصوصیاتی مانند پاکدستی،
شــهروندمداری و توان مدیریت باال و برخورداری از روحیه کار جمعی ،باید بتواند از پس مسائل
پیچیده شهر تهران بربیاید .هرکسی نمیتواند چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد .این شخص باید
مشکالت شهر را بداند ،سابقه اجرایی و مدیریتی باالیی داشته باشد .این نکته بسیار مهمی است
که شهردار قادر باشد با شورا و دستگاههای اجرایی کشور تعامل سازندهای داشته باشد .به نظر بنده
فقط شخص شهردار مهم نیست .سوابق و توانایی جمع همکاران او نیز بسیار اهمیت دارد؛ در زمینه
برنامهها نیز شورای شهر باید دو نگاه کوتاهمدت و بلندمدت داشته باشد .در بخشی که مربوط به
برنامههای کوتاهمدت است ،شورا میتواند در چارچوب قانون فعلی ،تالش کند که وضع موجود را
ساماندهی کند .پس از انتخاب شهردار ،سنگینترین وظیفه شورای شهر پیگیری برنامه ساماندهی
وضع موجود است .چراکه در همه کالنشهرها بهویژه تهران ،وضعیت موجود با سطح انتظار مردم
فاصله زیادی دارد و شورای شهر میتواند در چارچوب قانون ،وضعیت موجود را سامان ببخشد .با

نکتههایی که باید بدانید
[در اسفندماه  1357یکی از موضوعات شوراها ضرورت برنامهریزی برای سپردن
کار مردم به دست خود مردم بود .از دوره مشروطه بحث را هاندازی بلدیه مطرح بود.
[اصالح تقسیمات شهری و قانون مدیریت واحد شهری تهیه شد و به تصویب
شورای انقالب رسید اما در چهار دهه گذشته مورد عمل قرار نگرفته است.
[از همان اسفند 57دو گروه کارشناسی تشکیل شد تا مطالعاتی را درزمینه اصالح
ساختار تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیشنویس قانون شوراها انجام دهند.

توجه به مشــکالتی مانند بدهیهای سنگین ،پرسنل انبوه ،فقدان منابع سالم درآمدی و ...که در
شهرداری تهران مشاهده میکنیم ،نمیتوان انتظار داشت همه مشکالت تهران یکشبه حل شود.
این نیاز به برنامهریزی جهت ساماندهی وضعیت موجود دارد که در چارچوب اختیارات ،امکانات و
قانون موجود در کوتاهمدت میتواند صورت گیرد.
شما معتقدید که مدیران شهری امروز الزم است برنامه کوتاهمدت و برنامه بلندمدتی را
در دستور کار داشته باشند .برنامه بلندمدتی که شورای پنجم باید در دستور کار داشته باشد
و آن را دنبال کند چیست؟

شورای شهر باید بهطور طبیعی ریشه در مردم و شهروندان داشته باشد و از مردم محالت شهر
نشئت گرفته باشد .برای این منظور شورا باید با پیگیری الیحه مدیریت شهری زمینه اصالحاتی را
در مدیریت شهری فراهم سازد تا در انتخابات بعدی مردم در محلههای خود ،نمایندگان محالت
را انتخاب کنند ،از درون نمایندگان محالت ،شــورای مناطق را تشکیل دهند و درنهایت ،شورای
شهر یا پارلمان شهری انتخاب شود .این فرآیند امروز در شهرهای کشورهای توسعهیافته و حتی
درحالتوسعه اجرا میشود .در چنین شرایطی است که نمایندگان شورای شهر نمایندگان واقعی
مردم شهر هستند و پارلمان شــهری را شکل میدهند .مردم در پارلمان شهری نهتنها خدمات
شهرداری بلکه همه خدماتی را که نیاز دارند مانند آب ،برق ،حملونقل و ...پیگیری میکنند؛ البته
بهجز مسائل امنیتی ،نظامی و ملی که در اختیار دولت مرکزی است؛ مابقی امور در اختیار مردم
قرار میگیرد که به «دولت محلی» معروف است .این ساختار جدیدی است که شورای شهر پنجم
باید به دنبال آن باشد و پایهریزیهای اولیه آن را پیگیری کند .خوشبختانه در دولت یازدهم نیز
گامهای نخســتین چنین تحولی برداشتهشده است .در چنین جایگاهی ،شورای شهر سازمان و
نهادهای زیرمجموعه خود را خواهد داشت تا بتواند سیاستگذاری و برنامهریزی الزم را انجام دهد و
برنامههای مصوب را برای اجرا در اختیار مدیریت اجرایی شهر قرار دهد .در شرایط کنونی که چنین
امکانات کارشناســیای وجود ندارد ،شورای شهر عمال نقش ماشین امضا جهت تأیید برنامههای
شهرداری را خواهد داشت .انتظار هست که شورای شهر پنجم پیگیری این تحول ساختاری را در
دستور کار خود قرار دهد تا شورای شهر و شهرداری در جایگاه طبیعی خود قرار گیرند و همانطور
که اشاره شد مدیریت واحد شهری و پارلمان شهری شکل بگیرد .این چشماندازها است که وظایف
شورای شهر را سنگین میکند که عالوه بر برنامههای کوتاهمدت خود ،نقشی کلیدی در واگذاری
واقعی حق تصمیمگیری به مردم و در ایفا کردن نقش اصالحطلبانه خود داشته باشد .این موضوع
ممکن است در یک دوره شورا عملی نشود و زمانبر باشد؛ اما این شورا میتواند هموارکننده این راه
باشد و گامهای مؤثری را در این خصوص بردارد .این موضوع ،چالشهای متعددی را برای مدیریت
شــهری جدید پدید خواهد آورد؛ اما مدیریت شــهری در برنامه کوتاهمدت خود ،الزم است این
مشکالت را بررسی کند و به جمعبندی دقیقی برسد تا بتواند این مشکالت را با درایت برطرف کند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،الگوی اداره شهرها چگونه شد و قبل از آن چگونه بود؟

همانگونه که توضیح داده شد برنامه راهبردی ما بعد از انقالب ایجاد تحول در ساختار مدیریت
شــهری بود تا با بهرهگیری از تجربه بشری و در چارچوب ارزشهای دینی و ملی زمینههای عملی
سپردن کار مردم به دست مردم فراهم شود .اصالح تقسیمات شهری و قانون مدیریت واحد شهری تهیه
شد و به تصویب شورای انقالب رسید اما به دالیلی که گفته شد در چهار دهه گذشته مورد عمل قرار
نگرفته است .امروز از دولت دوازدهم و مجلس و پنجمین شوراهای شهری انتظار میرود با بهرهگیری
از توان کارشناســی کشور الیحه مدیریت شهری را با اصالحات الزم تکمیل کنند و پس از تصویب
مجلس مورد عمل قرار دهند .به نظر بنده کلید موفقیت دولت دوازدهم اجرای الیحه مدیریت واحد
شهری است که همزمان زمینههای الزم برای کوچک و چابک شدن دولت را فراهم خواهد کرد.
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توسعه

در شهرداری با نهاد ناقص
روبهرو هستیم
کمال اطهاری در گفتوگو با آیندهنگر
از درآمد پایدار شهرداری میگوید

یک نوستالژی تاریخی ،یک حسرت و یک افسوس؛ اینها چکیده سیر تاریخ نهاد شهری در ایران است؛ تاریخ مشروطه با قانون بلدیه اداره شهری را از ید قدرت بیرون آورد؛ در دوره
دولت اصالحات نهادسازی مورد توجه بود و این همان حسرتی است که با آمدن دولت نهم به حاشیه رفت .افسوس کالنشهرها و نهاد شهری در اثر قدرت توتالیتر دچار کژکارکردی شده
است؛ این بخشی از گفتههای کمال اطهاری ،کارشناس اقتصاد توسعه است .او شهر و نهاد شهر را میشناسد و چگونگی توسعه شهر را نه با درآمد پایدار ،که با اقتصاد توسعهیافته میبیند.

چرا باید خواند:
اقتصاد شهری در
ایران ،همچون اقتصاد
شهرهای آن ،در دو
دهه اخیر راه زوال را
پیموده است ،چرا که
درباره آن به درستی
یا به طور ماهوی فکر
نشده است .در این
مصاحبه دلیل این
مسئلهبهدرستی
واکاوی شده است.

بعد از پیروزی انقالب اســامی ،الگوی اداره شهرها
چگونه شد و قبل از آن چگونه بوده است؟

از زمان رضاشــاه تــا پایان دوره پهلوی شــهرداریها
کمابیش جزئی از حکومت مرکزی بود و استقالل نداشت.
البته در ســال  1348انجمن شهر تهران تشکیل شد و از
جمله کارهایی که انجام داد وضع عوارض شهری بود .جالب
است بدانید که شهردار انتخابی آنها یعنی نیکپی به جرم
حل نکردن معضل ترافیک ،اخذ رشــوه فــراوان ،واگذاری
مناقصههای دولتی به اشــخاص به جهت منافع شخصی،
تغییر طرح جامــع تهران ،ایجاد بازار بــرای فروش ابزار و
ماشینهای خارجی و جلوگیری از بورژوازی ملی و کاهش
تولید ملــی و ...به اعدام محکــوم و در تاریخ  ۲۲فروردین
 ۱۳۵۸تیرباران شد .یعنی اموری که اخالف او گاه با شدت
بیشتری به انجام رساندهاند! تا سال  1368شهرداری عمدتاً
از دولت بودجه میگرفت .بعد از  1368دولت تصمیم میگیرد شهرداری کالنشهرها از لحاظ
مالی مستقل شــوند ؛ غافل از اینکه یکشبه نمیتوان نهاد مستقل شهری ساخت .برای این
استقالل مالی دو شرط الزم است :به طور مقدم رشد پایدار اقتصادی که مازاد اقتصادی الزم برای
اداره شهر را به دست دهد؛ و مشارکت مردم تا پشتیبان این رشد پایدار شوند .در اینجا هزار نکته
باریکتر از مو را ندیدهاند .منشأ تراکمفروشی یا به تعبیری قانونفروشی از همین تصمیم عجوالنه
ناشی شده است .یعنی کژفهمی از علم اقتصاد که به کژکارکردی و کژاندامی شهر انجامید .باید
شــهر مازاد اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی داشته باشد تا به درآمد پایدار شهری برسد ،ولی
شهرهای غیردموکراتیک و کژکارکردشده ایران (ابتدا با پول نفت و بعد تراکمفروشی) در هیچ
دورهای مازاد اقتصادی کافی نداشتهاند که به درآمد پایدار برسند .در اینجاست که همه حرفهای
قبلی ما معنادار میشود .شهر باید در فعالیت اقتصادی حضور داشته باشد.
چگونه؟
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شورای شهر و شهرداریها باید رابطه همافزایی بین اقتصاد محلی و اقتصاد ملی تعریف کند؛
در اینجا اقتصاد مورد نظر من است نه درآمد .من در این چند سال هرچه شنیدم بازآرایی رابطه
مالی شهرداری با دولت بود؛ هیچکس نگفته است بازآرایی اقتصادی شهر و نقش شهرداری با
دولت چگونه باشد.
تفاوت این دو چیست؟

ببینید بخــش واقعی اقتصادی با بخش مالی اقتصاد فرق دارد .بخش مالی اقتصاد گردش
در تولید و بازتولید اقتصادی تاثیرگذار اســت .پول و سرمایه را در اقتصاد واقعی سرمایهگذاری
ش افزوده تولید کند؛ خود پول به تنهایی ارزش نیست؛ اگر سرمایه به سود یا ارزش
میکنید تا ارز 
افزوده یا مازاد اقتصاد بدل شود ،رشد پایدار اقتصادی ایجاد میکند نه اینکه آن را بهصورت رانت
از کشور خارج کنند یا تبدیل به مسکن لوکس ،پورشه و مگامال شود.
در این میان شهرداریها باید چه کنند؟

نقش شهرداری این است که شهر باید به درآمد پایدار برسد؛ راه این درآمد پایدار ،رشد پایدار
اقتصادی است .اما به نظر میرسد کسی به اهمیت این مسئله پی نبرده است؛ کالنشهر بدون
اقتصاد دانشپایه نمیتواند رشد کند .عدهای آن زمان این گفته را کهکشانی میدانستند و در
جواب میگفتند ما امروز برای اداره شهر به درآمدی نیاز داریم که آشغالهای شهر را جمع کند.
درنهایت همه «مالیچی» شدند .بخش مالی ،سهمی کوچک در اقتصاد دارد .سیستم دولت و قوه
مقننه اهمیت اقتصاد پایدار را متوجه نیستند و هنوز نمیدانند موضوع شهرداری ،موضوع مالی
نیســت .گویا دولت قدرقدرتی اقتصاد را در دست دارد و شهرداری باید آشغالها را جمع کند،
برای کسب درآمد هم باید تراکمفروشی کند .ما در سطح شهری به لحاظ اقتصادی خأل قانونی
داریم .این خأل جنبه معرفتی و قانونی دارد.
این خأل چیست؟

ببینید در خأل قانونی دولت قدرقدرت نمیخواهد در درآمدها با شــهرداری شــریک شود.
این در تشکلهراسی و جغرافیای شــهری هم نمود دارد .مث ً
ال فردی در نهاد «بازآفرینی»! ـ
با این واژه عیب نهادها را در بافت فرســوده و سکونتگاه غیررسمی میپوشانند ـ خود را رقیب
شهرداری میداند و نمیتواند رابطه همافزایی را تعریف کند .در چارچوب بازنگری طرح جامع

دولت یازدهم گیج بود ،چون اقتصاددان توسعه و شهری نداشت .کسی در دولت اقتصاد فضا نمیدانست؛ دولت نمیدانست درباره
اقتصاد شهری و مسکن چه باید بکند .اما هنوز فکر میکنم این دولت یازدهم حداقل کاری که کرد این بود که وضعیت را بدتر از
قبل نکرد بلکه وضع موجود را حفظ کرد.

مسکن ما گفتیم شــهرداریها محل اصلی بازسازی مسکن اجتماعی برای اقشار پاییندست
شوند ،ولی دولت اجازه این کار را نمیدهد .بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی برای حفظ
بوروکراســی خود ،حاضر به هیچ تفویض اختیاری نیست .یا شروط تحقق طرح جامع تهران،
اگرچه آقای قالیباف به قول و قرارهای خود پشتپا زد ،ولی دولت هم همین کار را کرد .وقتی
این خأل وجود دارد ،بخش اقتصادی مازاد اقتصادی ندارد .تراکمفروشی به همین بهانه همیشه
وجود داشته است.
آنها با چه سیاستی برای درآمد پایدار شهری میرسند؟

سیستم تعریف درآمد شهرداری در هر دوره ناقص است؛ همان زمان که شهرداری به بدنه
دولت وابســته بود و هم االن تعریف نادرســتی از درآمد شهری و شــهرداری وجود دارد .پول
شهرداری را زمانی دولت میگرفت و به آنها سهم میداد و االن هم به نوعی اینگونه است .مالیات
را دولت جمعآوری میکند ولی این درآمد مال شهری است .این ردیابی نهادی و مقایسه تطبیقی
باید در چارچوب کار قرار گیرد .وابسته به مسیر و وابسته به تاریخ بودن سیستم نهادی فقط واژه
نیست ،باید اینها را دقیق بررسی کنیم .ما در اینجا اقتصاددان توسعه نداریم؛ البته معنای گفته
این نیست که من اقصاددان توسعه هستم ،بلکه من جهل مرکب ندارم .مسئله اقتصاد شهری
رویکرد مکانپایه به اقتصاد است و نباید آن را به مالیه تقلیل داد .ولی کسی به این مسئله توجه
ندارد .در الیحه مدیریت پایدار اص ً
ال به این اصل توجه نشده است .این الیحه داعیه فئودالی است
که میخواهد عادل باشد .شهر محل تولید ثروت است و باید شهرداریها در تولید ثروت دخالت
کنند .شهر نباید محل اخذ رانت باشند؛ وظیفه شهرداری فقط وضع عوارض نیست .اما متاسفانه
اقتصاددانها و شــهرداری ما وارد دوران نوین نشدهاند؛ اما این فهم را روشنفکران مشروطه ما
داشتند .ما االن نوعی عقبگرد داریم .باید در الیحههای شهر رویکرد اقتصادی موردتوجه باشد
نه رویکرد مالی.
ایرادی که شما به الیحه مدیریت شهری میگیرید چیست؟

این الیحه بر مبنای اصول فئودالی است؛ در آن به وضع عوارض بهعنوان یک اصل توجه شده
است ،درحالیکه اص ً
ال از اصل اقتصاد توسعهیافته خبری نیست .چرا گفته نشده که بر پایه چه
اقتصادی عوارض وضع شده است؟ شاید همین عوارض ضد اقتصاد دانشپایه باشد .این الیجه
درآمد پایدار است نه الیحه اقتصاد پایدار .اینها باید پاسخ گویند که چرا به درآمد فکر میکنند نه
اقتصاد .اگر این رویکرد درست شد دیگر الزم نیست شهردار تهران به کابینه دولت برود( .که چرا
بقیه کالنشهرها نروند؟!) چون به نهادسازی فکر نمیکنند .طبق معمول با رویکردی سازمانگرا،
برای حل مسئله میخواهند شهردار را به کابین دولت درآورند!
چقدر این تأمین درآمد با حقوق شهروندی تناسب دارد؟

هیچ تناســبی وجود ندارد چرا که در شــکل کنونی حق مردم به توسعه اقتصادی برآورده
نمیشود؛ شهرداری باید الیحهای برای داشتن حق برنامه اقتصادی بدهد.
آیا این توان و حق این پیشنهاد را دارد؟

بلــه ،شــهرداری میتوانــد پیشــنهاد دهــد .در دنیــا بــا طــرح  LEDیــا
 Local Economic Developmentشهرداریها سعی میکنند طرح اقتصادی را در فضای
منطقهای سامان دهند؛ ما هم میتوانیم به این اصل توجه کنیم .طرح جامع شهری هم چنین
امکانی به شهرداریها داده است .من خودم از این طرح دفاع کردهام که تهران شهری دانشپایه،
هوشمند و جهانی است .همه دستگاهها و سازمانها به این طرح رأی دادهاند که این طرح در
راستای برنامه چهارم توسعه و سیاست کلی نظام است .اما هنوز این طرح را شهرداریها اجرا
نکرد هاند.
چرا؟

برای اینکه دستگاههایی که این طرح را تصویب و به شهرداری ابالغ کردهاند برای خودشان
به آن بهصورت ارجاعی نگاه میکنند .یعنی مرگ خوب اســت برای همسایه! .طرح جامع به
لحاظ نهادی خیلی اهمیت دارد؛ این طرح بهصورت قانونی به شــهرداری ابالغ میشــود ولی
تصویبکننده ،طرح جامع را به خود ابالغ نمیکند تا مســئولیتی نداشته باشد .در حالی که
نمایندههای دولت در سطح وزیر در شورای عالی شهرسازی و معماری حضور دارند.
اعضا کداماند؟

وزیر راه و شهرسازی ،وزارت اقتصاد ،وزارت کار ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،وزارت دفاع ،اطالعات .درواقع اینها یک هیئت دولت در اشــل کوچکتر

هستند .اما همه این اعضا بعد از تصویب طرح در اجرای آن خود را سهیم نمیدانند.
سهمی که شهرداریها از عوارض و مالیات میگیرند چقدر است؟

ش افزوده اخیرا ً تصویبشده که به شهرداری داده شود؛ بعد از الیحه
ن ُه درصد مالیات بر ارز 
تجمیع عوارض ،این ســهم هم به شــهرداری داده میشود که به سازمان شهرداریها تجمیع
میشود .نوعی اتوریته هم هست که دولت و وزارت کشور برای سر جا نشاندن شهرداری از این
اســتفاده میکنند .درحالیکه مالیات بر مستغالت و نقلوانتقالها اساساً مال شهرداری است؛
ولی ن ُه درصدآن به شــهرداری داده میشود؛ ولی این سهم باید معکوس باشد .شهرداری نباید
خیابانکشی ،پلسازی ،پارکسازی یا متروسازی را با تراکمفروشی انجام دهد ،بلکه باید از این
منبع درآمدی اســتفاده کند .اگرچه درهرصورت پول آن را مردم شهر میدهند نه دولت .ولی
نباید شهر به محل رانتجویی تبدیل شود؛ حق مرغوبیت شهر مال شهرداری است اما مالیات
آن را دولت میگیرد .سیستم نهادی ناقص به این کژکارکردی اقتصادی و نهادی کمک میکند.
حلقهمفقودهچیست؟

ببینید موضوع معرفت ساخت نهاد مسئله کوچکی نیست .یک نظامی یا مهندس نمیتواند
این معرفت ساخت نهاد را به همین راحتی به دست آورد .باید الگوی توسعه وابسته به مسیر
باشد .از طرفی در توسعه شهری باید موضوع درآمد پایدار جای خود را به اقتصاد پایدار بدهد.
درآمدســازی کار حسابداری است .درآمد پایدار گفتمان اشتباهی است که از زمان رضاشاه در
ایران معمول شده است .در دوره مشروطه اقتصاد شهری مطرح بود اما درآمد شهری یک گفتمان
اشتباه است .در اقتصاد شهری رویکرد مکانپایه مطرح است .چگونه گرفتن مهم نیست ،زمینه
ایجاد اقتصاد پایدار مهم است .باید اول واژهها را درست استفاده کنیم و گفتمانسازی درستی
انجام شود .شهر به اقتصاد پایدار و پویا نیاز دارد نه درآمد پایدار.
ما زمانی شهرداری را دولتی کرده بودیم؟

بله ،در عمل و اجرا وابســته به دولت شــده بود .ولی عدهای میخواستند این را قانونی هم
بکنند .ما باید سازمانها را درست کنیم نه اینکه صورتمسئله مدیریت شهری را پاککنیم.
باید نهادهای توسعه پایدار را برای شهر برپا کنیم .باید شهر را توانمند کرد .این نیاز به برنامه و
زمان دارد.
این الزامات نهادسازی چیست؟

بهجای بردن شهرداری به هیئت دولت ،اختیاراتی به شهرداری بدهند  -در برنامه سوم این
ی شده بود -که شهرداری تبدیل به رشدگاه شود؛ یعنی شهر به محلی برای
اختیارات پیشبین 
استقرار فضایی فعالیت مستقر بدل شود که درنهایت همافزایی داشته باشد .وظیفه شهرداری
پاکبانی نیست؛ شهرداری باید رشدگاه باشد .یعنی شهرداری همپیوندی کارکردی و همپیوندی
همافزایی را بین فعالیت اقتصادی ،شهری برقرار کند ،درنتیجه این اقدام هم شهر به توسعه پایدار
ن یکشبه به دست نمیآید و نیاز به اصول و
میرسد و هم اقتصاد شهری توسعهیافته میشود .ای 
سازوکاری دارد که چندین سال انجام آن به طول میکشد .باید نهادسازی الزم انجام شود .البته
از زمان برنامه سوم توسعه این مسئله مطرح بود که در دوره بعدی فراموش شد.
در این دولت چقدر به بازگشت به مسیر توسعه کمک شد؟

دولت یازدهم گیج بود ،چون اقتصاددان توســعه و شهری نداشت .کسی در دولت اقتصاد
فضا ( )space economyنمیدانست؛ دولت نمیدانست درباره اقتصاد شهری و مسکن چه
باید بکند.

نکتههایی که باید بدانید
[سال  1368به بعد شهرداریها را خودکفا اعالم کردند اما این مسئله
سبب شد تراکمفروشی رونق یابد.
[ما در شهرداریها با نهاد ناقص روبهرو هستیم ،همین نقص خود را در
قالب قوانین و طرح جامع شهری نشان داد.
[ کژفهمی از علم اقتصاد به کژکارکردی و کژاندامی شهر انجامید.
[گفتمان درآمد پایدار شهر تهران را نجات نمیدهد؛ راه نجات شهر در
گفتمان اقتصاد توسعهیافته و دانشبنیان است.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوسه ،شهریور 1396

51

توسعه
تراکمفروشی ،ایدهصحیحی که به انحراف رفت

بدقوارگی شهر از بدقوارگی اقتصاد و سیاست است

آنچه بر شهرداری تهران گذشت در گفتوگو با غالمحسین کرباسچی

یرفسنجانی را به استاندار اصفهان میرسانند و او عازم تهران
روزی که به شهرداری تهران آمد ،بعد از تالش عبداهلل نوری ،وزیر کشور و محمد عطریانفر بود؛ آنها پیام آیتاهلل هاشم 
میشود .کار خود را با حمایت رئیسدولت شروع میکند .زمانی که غالمحسین کرباسچی در سال  1368به شهرداری میآید ،بودجه شهرداری  5میلیارد و ششصدمیلیون تومان بود و به
روایت خودش تنها دغدغه شهر ،جمعآوری آشغالها از سطح خیابان بود .او با مجموعه مشاوران  100نفره کار خود را شروع میکند که از گفتن نام تکتکشان امتناع میکند .کرباسچی
میگوید :در اول الگویی برای شهرسازی نداشت و بعدها در روند کار طرحی را انتخاب میکند که در نهایت هم ناقص میماند .او افسوس میخورد از طرح نیمهتمام خود؛ اما معتقد است:
بلندپرواز نبود .به واقعیتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی شهر بدقواره تهران نگاه میکند؛ این بدقوارگی در همه این وجوه قابل مشاهده بود.

چرا باید خواند:
دوره شهرداری
غالمحسینکرباسچی
یکی از مهمترین ادوار
شهرداری تهران است؛
فراز و نشیبی از پایان
دوران جنگ تا شروع
سازندگی در تهران؛
کرباسچی از هشت
سال دوره حضورش
در شهرداری میگوید
و مشکالتی که در
آنجا داشته است .این
مصاحبه را بخوانید.

شــهرداریها چگونه شهرها را اداره میکنند؛
هزینه اداره شهر از کجا و چگونه تأمین میشود؟

روش اداره شــهرها در کشورهای مختلف جهان،
متفاوت است و بستگی به الگوی اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعــی هر کشــوری دارد .اگر شــهرها را به
مجتمعهای مسکونی تشــبیه کنیم؛ همانطور که
در چنین مجتمعهایی افرادی انتخاب میشوند که
آن مجتمــع را اداره کنند و روشهایی به کار میرود
که هزینه اداره مجتمع تأمین بشــود ،در شــهر هم
همینطور اســت .برای خدمات عمومی و فضاهایی
که همه در آن مشــترک هستند ،مدیریتی انتخاب
میکنند .افراد هزینهها را به هیئتمدیره مجتمع یا
مدیر مجتمع پرداخت میکنند و با تمهیداتی مث ً
ال
سالن اجتماعات ،مجموعه ورزشی یا مجموعه تجاری
مجتمع اداره میشود و هزینههای اقتصادی مجتمع
تأمین میشود .الگوی رفتاری مشابهی را در سطح شهری میتوانیم گسترش بدهیم.
هیئتمدیره میشود همان شورایی که در شهر تصمیم میگیرد و مدیریت مجتمع
فردی است که بهعنوان شــهردار انتخاب میشود .بودجه شهرداری هم همان حق
شارژی است که افراد ماهانه ،سهماهه یا ساالنه پرداخت میکنند و درآمدهای دیگر
مجتمع با آن اداره میشود.
در بعضی از نظامهای اجرایی و اقتصادی ممکن است که دولت یا حکومت بهعنوان
کسی که بخشی از امکانات اقتصادی کشور را در دست دارد به کمک شهرداری بیاید.
این شیوه را در کشورهای نفتخیز حوزه خلیجفارس میتوانیم ببینیم .در شوروی سابق
هم الگو این بود؛ چون امکانات بخش خصوصی خیلی محدود بود و بسیاری از جاها
مربوط به دولت بود ،حکومت به اداره شهر کمک میکرد.
بعد از انقالب اسالمی چه الگوهایی در اداره شهر در تهران حاکم بوده است؟

همان الگویی که در همهجای دنیا حاکم است.
الگوی شرق یا الگوی غرب؟

در نظام جمهوری اســامی یک تحوالتی در نحوه اداره شهرها ایجادشده است.
ازجمله این بحث اســتقالل مالی و یا خودکفایی شــهرداریها .قبل انقالب هم این
استقالل مالی تا حدودی بوده ولی کمکهایی هم دولتها به شهرداری داشتهاند .ولی
استقالل از دولت و حکومت زیاد پررنگ نبود .مث ً
ن همه میگویند و در
ال در مورد تهرا 
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خاطرات برخی مسئوالن هم نوشتهشده است که شهردار تهران را همیشه خود شاه
تعیین میکرد .به این دلیل که شاه هم در نظام سیاسی مداخله داشت و هم در انتخاب
انجمن شهری و شهرداری دخالت میکرد .البته بخشی از این دخالت هم به خاطر این
بود که شهرداری از کمکهای مالی و اجرایی دولتی استفاده میکرد .در امور اجرایی
هم همینطور بود .مث ً
ال اگر از کنار پادگانی میخواست اتوبانی رد شود ،حتماً شاه باید
دستور میداد که همکاری بشود .بعد انقالب تالش شد انتخابات واقعی و حکومتهای
مردمی محقق شود و تا حدودی هم پیاده شد ،البته برخی قیودات و محدودیتها در
این زمینه ایجاد شد که شاید آن قیود را بشود تعبیر به برخی مداخلهها کرد تا روی
کارها نظارتهایی شود .تا اینکه «قانون شوراها» در دولت آقای خاتمی پیاده شد .قبل
ن هم صحبت از انتخاب شــهردار و شــورای اسالمی شهر و روستا بود .همان اوایل
آ
هم کارهایی شد ولی درنهایت تا زمان دولت آقای خاتمی انتخاب شهردار در اختیار
قائممقام وزارت کشور بود و دولت در آن مداخله داشت .الگوی اداره مالی هم گرفتن
عوارض از مردم بود.
یعنی همان طرح خودکفایی شهرداری که از سال  1368آغاز شد برای تأمین
درآمد بود؟

بهطورکلی کمک دولت به شهرداریها زیاد نبود و بیشتر درآمد شهرداری توسط
خود شهرداری بود؛ مث ً
ال در آن سالی که من شهردار شدم بودجه شهرداری  5میلیارد
و  600میلیون تومان بود .درواقع  7میلیارد بود ولی آنچه توانســتند تحقق بدهند
همین رقم بود .همان موقع کل کمک دولت  200الی  300میلیون بود؛ یعنی نزدیک
ن هم در پروژههای خاصی تأمین میشد؛ مث ً
ال آبهای
 5درصد درآمد شــهرداری .آ 
زیرزمینی .بعد که کمکم درآمدها و بودجه شهرداری باال رفت ،دولت سعی کرد پولها
را به شهرهای کوچک بدهد که درآمد چندانی ندارند.
دیماه  68که شما از اصفهان به تهران آمدید وضعیت شهرداری تهران
ازنظر درآمدی و طرحهایی که شروعشــده بود چطور بود؟ یک شِ مایی از آن
روزها بدهید.

واقعیت این است که پیش از آن ،زمان جنگ تحمیلی بود و خیلی خدمات عمرانی
در شــهر نبود .یعنی شــهرداری همین کارهای جاری را انجام میداد .حتی نظافت
شهری هم دچار اخالل بود .علت این بود که شرایط جنگی بود؛ نه کسی توقع داشت
و نه امکانات کارهای بیشتری وجود داشت .گردش اقتصادی در شهر هم طوری نبود
که بتواند این بار را تأمین کند .بهتدریج و بعد از جنگ و با راه افتادن کارها در بخش
کشــاورزی و خدمات ،در ساختوســاز ،جریان اقتصادی در همهجا و بهخصوص در
تهران راه افتاد و عمران و آبادی شــهری که در جنگ بسیار خسارتدیده بود شروع

واقع ًا الگوی مشخصی برای اداره شهر در ابتدا مطرح نبود ولی بعدا ً با بازسازیهای بافتهای
فرسودهای که در شهرهای بزرگ دیگر مثل پاریس (ل دفانس) و یا لندن (کناری ولف) اجراشده
مشابهت پیدا کرد و از موسسه آغاخان جایزه معماری و شهرسازی دریافت کرد.

تقاطعهای غیرهمسطح و مترو هم بهمرور مطرح شد .متأسفانه در ابتدا مدیریت مترو
دولتی بود و کارآمد نبود .بعد مدیریت مترو به شهرداری رسید .اولین مدیری که مترو
را فعال کرد هم آقای محســن هاشمی بود .قبل از ایشان مترو چون پولی در اختیار
نداشت متمرکزشده بود روی یک سری کارهایی که بتواند انجام بدهد و پول این کار
را دربیاورد .ولی این کارها آنقدر زیاد شده بودند که وقتی برای ساختن مترو نمانده
بود .کار اول محسن هاشمی این بود که کلیه آن فعالیتهای غیر مترو را متوقف کرد
و گفت ما قرار است مترو بسازیم نه اینکه چهل ،پنجاهتا پروژه از معدن و ساختوساز
در سراسر کشور پیش ببریم .این مقدمهای شد و با کمک شهرداری و کمی هم کمک
دولت مترو راه افتاد.
توقع اول از شــهرداری نظافت شهری بود .دغدغه دولت این بود که وسط خیابان
اصلی شهر گاهی تا نصفه پر زباله بود .از چند کیلومتری شهر هم دپوی زباله بود و بوی
تعفن داشت و گاهی این قسمت آتش میگرفت و دودش شهر را فرامیگرفت .همه
اینها بهتدریج حتی از خاطرهها هم فراموششده است.
آیتاهلل هاشمی چگونه به این شناخت رســیده بودند که شما میتوانید
شهردار دوران سازندگی باشید؛ آیا کارنامهای از شما دیده بودند؟

در اصفهان غیر از شهر اصفهان  48شهرداری وجود داشت .اداره همهکارهای این
شهرداریها و بودجهها با استانداری بود .طرحهای هادی ،طرحهای شهری و طرحهای
تفصیلی شــهرهای اصفهان با استاندار بود .مدیریت استان در جریان نیازمندیهای
شهری و توقعات مردم بود .اصفهان شهری زنده و قدیمی بود و در حین جنگ یعنی
ســال  61تا  68بازسازیشده بود .شــاید اولین نقطهای که بهعنوان عمران شهری
فعالیتش آغاز شد شهر اصفهان باشد .آقای هاشمی هم الگوی اصفهان را دیده بودند و
اصرار داشتند که این الگو در تهران هم پیاده شود.
خود آیتاهلل هاشمی از شما درخواست کرد شهردار شوید؟

نه .آقای عبداهلل نوری که وزیر کشــور بودند ابتدا مطــرح کردند و بعد افرادی را
فرســتادند ،یکبار هم آقای عطریان را فرســتادند ،اما من موافق نبودم .چون فکر
میکردم شهرداری تهران خیلی کار دشواری است .من  8سال استاندار اصفهان بودم
یعنی از ســال  1361تا  .1368استانداری و مسئولیت آنیک کار روتینی شده بود.
دوران جنگ را پشــت سر گذاشته بودیم .به خصوص چون اصفهان هم مورد حمله
بود و از طرفی هم پشتیبان جبههها بود ،دوران سختی داشت و بهتدریج خرابیهای
جنگ را برطرف میکردیم و شهر در حال شکل گرفتن بود .من خیلی موافق نبودم به
تهران بیایم و کار جدیدی را بر عهده بگیرم .اما ایشان اصرار کردند که تهران پیشانی
کشور است .درواقع حکم کردند که در دولت سازندگی این مسئولیت را بپذیرم چون
پای آبروی شهر مطرح است.
شد .سالها بود که کسی در ساختوساز و عمران تهران سرمایهگذاری نکرده بود .با
آغاز این دوره فعالیتهایی را شهرداری شروع کرد.
شما معتقدید کسی که سمت شهرداری را میپذیرد باید اولویتهایی را در
نظر بگیرد .شما اولویتهایتان چه بود وقتی شهرداری تهران را بر عهده گرفتید؟

آن زمان شــهر خیلی مخروبه و تقریباً رهاشــده بود .در زمان جنگ حتی از نظر
دفع زباله و خدمات شــهری مشکل داشتیم؛ و آنقدر شهرداری فشل بود که مردم
شکایت میکردند و در دولت مهندس موسوی یادم هست که چند بار مجبور شدند از
ماشینهای ارتشی برای دور کردن زباله از شهر کمک بگیرند.
توقع مرحوم آیتاهلل هاشمیرفســنجانی در آغاز ریاســت جمهوری این بود که
مدیریت شهر سیمای قابل قبولی برای شهر تهران بسازد .در ابتدا بحث عمران شهری
مثل اتوبان ،مترو یا پل مدنظرشان نبود .ظواهر و سیمای شهری که خیلی بههمریخته
و زننده بود مدنظر ایشــان بود .بهمرور با ساختوسازها و خدمات شهری و نظافت و
فضای سبز و تغییر الگوهای معماری ،درخواستها برای گسترش خدمات زیربنایی
شــهری زیاد شــد .بحث دفع آبهای زیرزمینی ،تونلهای شهری ،بحث اتوبانها و

 شما وقتی به تهران آمدید اتاق فکری داشتید که اولویتها را برای شروع

کار معین کنید؟

واقعیت این است که به معنای امروز اتاق فکر نبود .با توجه به تجربه شهر اصفهان
بعضی دوستان را که فکر میکردم مؤثر هستند دعوت کردم و آمدند تهران و برخی هم
در شهرداری خود تهران بودند .بههرحال تیمی جور شد که درزمینه عمران و خدمات
شــهری گذشته خوبی داشت .جلسات مشورتی و طرح و برنامه هم در قالب شورای
مدیران تشکیل میشد.
این افراد چهکسانی بودند؟

من خیلی مایل نیستم افراد را نام ببرم .باید اسم حدود صد نفر مدیر را بیاوریم که
نمیشود و اگر اسم بعضی را ببرم و بعضی را نبرم خیلی جالب نیست .یک گروه بود و
به شکل سازمانی کار میکرد .در آن دوره شرکت واحد ،سازمان پارکها ،میدان میوه
و ترهبار ،سازمان بهشتزهرا ،سازمان ترمینالها و ...همه به لحاظ قانونی جزو ادارات
شــهرداری بودند .همه این واحدها سازماندهی مستقل شد بهطوریکه هر سازمان
بهصورت واحد مجزا اداره شود تا خودشان بتوانند کار کنند و درآمدهای خود را داشته
باشند .همه مدیران این سازمانها مؤثر بودند و جزو تیمی بودند که با هم کار کردند.
کار فردی نبود و معتقد هم نیستم که کسی قهرمان بود.
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توسعه
حامی اصلی شما در دوره شهرداری برای اجرای طرحها چهکسی بود؟

دولت پنجم و ششم خیلی کمک میکرد .خود آقای هاشمیرفسنجانی هم خیلی
پشــتیبان بود .خیلی از کارهای شــهرداری کارهای جدیدی بود که با آنها مخالفت
میشد .همه اینها را آقای هاشمی حل میکردند .من بارها گفتهام که شهرداری کار
یک نفر و یک مجموعه و یک تیم نبود؛ همه بهخصوص رئیس دولت به شــهرداری
کمک میکردند.
یعنی تصمیمات شما فردی نبود؟

خیر!

شما در جلسات هیئت دولت هم بودید؟

بله .یکی ،دو سال بعد از آمدنم در هیئت دولت هم شرکت میکردم.

چهکسی از شما دعوت کرد؛ خودتان خواستید یا پیشنهاد آنها بود؟

خود رئیسجمهور چنین خواستند .ما حرفمان این بود که میگفتیم شهرداری
مستقل از دولت است و چون جدا از دولت است تمام بخشهای دولتی برایش مثل
بخشهای خصوصی بهحســاب میآید .همانطور کــه مردم وقتی میخواهند یک
ساختمان بسازند با ضابطه آن را میسازند ،اگر دولت هم بخواهد ساختمانی بسازد باید
با ضابطه بسازد .یا اگر در شهر یک قسمتهایی را اجازه نمیدهیم مردم ماشینشان را
در آن پارک کنند ،به وزارتخانهها هم نباید اجازه بدهیم چنین کاری بکنند.
یادم هســتزمانی جلوی سازمانها و وزارتخانهها را پارکینگ اختصاصی کرده
بودند .کســی هم با ماشــین دولتی نه برخورد میکرد و نــه آن را جریمه میکرد.
مؤسســات دولتی در ساختوسازها عقبنشــینی را رعایت نمیکردند یا پارکینگ
مؤسســات دولتی رعایت نمیکردند .یکی از کارهای جدی این بود که با مؤسسات
دولتی هم که میخواستند از خدمات شهری استفاده کنند ،برخورد میکردیم.
مثل کدام وزارتخانه؟

بــا همه وزارتخانهها ،فرقی نمیکرد .بعضی وزارتخانهها مث ً
ال وزارت دفاع با این
عنوان که ما زیر نظر فرماندهی هستیم میخواست کارهای بدون مجوزی بکند ،که
ما جلوی آنها هم ایستادیم .مث ً
ال خود وزارت اطالعات که وزارتخانه بستهای بود ،ما
آمدیم اتوبان همت را که شریان محوری شهر بود از وسط این وزارتخانه گذراندیم.
با همکاری دولت و وزارت اطالعات این اتوبان را کشــیدیم و دو طرفش را دیوارهای
بلندکشیدیم.
آن موقع مخالفتی نمیشد؟

چرا ،مخالفت میشــد ولی چون دولت و رئیسجمهور حمایت میکرد ،وزیر هم
کمک میکرد و مسئله حل میشــد .بههرحال نمیشد اتوبانی به عظمت همت تا
آنجا کشــیده میشد و بعد به کوچه و پسکوچه کشیده میشد .اینجور مسائل که
پیش میآمد ،وزرا میرفتند پیش رئیسجمهور و شکایت میکردند ،اما آقای هاشمی

نکتههایی که باید بدانید
[روش اداره شهرها در کشورهای مختلف جهان ،متفاوت است و بستگی به
الگوی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی هر کشوری دارد.
[توقع مرحوم آیتاهلل هاشمیرفسنجانی در آغاز ریاست جمهوری این بود
که مدیریت شهر سیمای قابل قبولی برای شهر تهران بسازد .توقع اول از
شهرداری نظافت شهری بود.
[دولت پنجم و ششم خیلی به شهرداری کمک میکرد .خود آقای
هاشمیرفسنجانی هم خیلی پشتیبان بود .خیلی کارهای شهرداری کارهای
جدیدی بود که با آن مخالفت میشد.
[طرح جامع اول تهران در سال  1349تهیه شد و به طرح «فرمانفرماییان»
معروف است .مشاور این طرح هم خارجیها بودند و طرحی  25ساله بوده
است.
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از فعالیتهای شــهرداری حمایت میکردند ،چون میدیدند کــه مردم از کارهای
شهرداری راضیاند و احساس میکنند که کاری دارد برایشان انجام میشود .به همین
خاطر ایشان گفتند که بهتر است شهردار در جلسات هیئت دولت شرکت کند .چون
ارتباط کاری ما با همه وزارتخانهها روزمره شــده بود .مث ً
ال ما عبور کامیون در روز
را ممنوع کرده بودیم .وقتی یک ســازمان غله میخواست بار بیاورد ،ما سازمانها را
مجبور میکردیم .بههرحال دولت همیشه خود را تافته جدابافته میداند .آقای هاشمی
گفتند فالنی بیاید در جلسات شرکت کند که توضیح بدهد چهکارهایی را مجبور است
بکند .اتفاقاً این خیلی مؤثر شد .و وقتی هر هفته به دولت میرفتیم بین شهرداری و
سازمانهای مختلف دولتی هماهنگی به وجود میآمد.
آیا پیشآمده بود که گاهی وزارتخانه طرف دعوی شما را بگیرد؟

خیلی کم .تا آنجا که یادم هست از برنامههای شهرداری حمایت میکردند البته اگر
دستوری ضروری بود طبعاً عمل میشد.
 تعامل وزارت مسکن و شهرسازی با شهرداری به چه نحوی بود؟

یکی از وزارتخانهها که با شــهرداری خیلی اصطکاک داشــت ،وزارت مسکن و
شهرســازی بود .ایــن را قب ً
ال هم در اصفهان تجربه کرده بــودم .یک دلیل این بود
که شــهرداری خود را متولی اداره شــهر میدانست .وزارت مسکن و شهرسازی هم
میخواست در همه امور دخالت کند .من میگفتم که اگر وزارت مسکن میخواهد
در هر بخشــی نظری بدهد باید عواقب آن را هم در نظر بگیرد .مث ً
ال اگر یک جایی
قرار اســت اتوبانی کشیده شود ،اگر وزارت مسکن میگوید اینجا نباید ساخته شود،
باید بگوید کجا ساخته شود .یا اگر مردم میخواهند جایی ساختمان مسکونی بسازند
و وزارت مسکن میگوید اینجا نسازید ،باید بگوید کجا این را بسازید یا تکلیف زمین
مردم چه میشــود .باالخره یک زمینی را مردمدارند که در طرح جامع گفتهشــده
است اینجا ساختوساز مسکونی نشود .اینکه مال ما نیست مال مردم است و وزارت
مسکن باید پاسخگو باشد و بگوید این فرد کجا بسازد و این ضرر را برایش جبران کند.
شــهرداری در این مواقع که زمینی را در طرحی میگذاشت یا آن زمین را میخرید
یا مابهازایی به افراد میداد .وزارت مسکن اظهارنظر و دخالت در مسائل میکرد بدون
اینکه عواقب آن را در نظر بگیرد .البته بعدا ً وزارت مسکن فهمید که باید پاسخگو باشد.
دلیل دوم این بود که وزارت مســکن معتقد بود تمام زمینهای شهری متعلق به
دولت است ،ولی شهرداری معتقد بود که زمینهای شهری «ذخیرههای شهرسازی
شــهر» است و باید در اختیار شهرداری باشد تا بتواند طرحها را اجرا بکند .با وزارت
مسکن این دو اختالف وجود داشت .شهرداری میگفت همه زمینهای شهری باید
بهعنوان «مع ّوض» در اختیار شهرداری قرار بگیرد و مجبور به پرداخت غرامت سنگین
برای خانههایی که خراب میشود نباشد ،به ازای هر ملکی زمینی دیگر از زمینهای
شهری را در اختیار آن افراد قرار دهد .وزارت مسکن این را قبول نداشت و البته این
ضعف قانون بود و باید این قانون اصالح میشد.
این مسئله حل شد؟

نه ،متأسفانه هنوز هم حلنشده است و بین شهرداری و وزارت مسکن در شهرهای
مختلف این درگیری وجود دارد و نتوانستهاند این موضوع را حل کنند .این زمینها
برای وزارت مســکن و ســازمان زمین سرمایهای هنگفت است و اینطور نیست که
بتوانند از آن دســت بکشــند .اوالً خیلی از زمینها برای طرحهای دولتی الزم است
و برخی هم سرمایه آنها برای پروژههای عمرانی است .بههرحال این اختالف مهمی
بود که وجود داشت .در یک سری جلسات مشترک کاری مثل کمیسیون ماده  5یا
شورای شهرسازی بر سر طرحهای جامع شهری یا طرحهای تفصیلی یا موردی ،موارد
اختالف شهرداری و وزارت مسکن مطرح میشد .در شهرداری این قانون خاص وجود
داشت که اختیار طرحهای تفصیلی با شهردار بود لذا این اختالفات شدیدتر میشد.
شما طرح جامع شهری را در دوره خودتان به کار گرفتید؟

کدام طرح جامع؟

طرح جامع اول که اتوبان نواب هم در آن مطرحشده است.

بله! طرح جامع اول تهران در ســال  1349تهیه شد و به «طرح فرمانفرماییان»

یکی از وزارتخانهها که با شهرداری خیلی اصطکاک داشت ،وزارت مسکن و شهرسازی بود .این
را قب ً
ال هم در اصفهان تجربه کرده بودم .یک دلیل این بود که شهرداری خود را متولی اداره شهر
میدانست .وزارت مسکن و شهرسازی هم میخواست در همه امور دخالت کند.

معروف است .مشاور این طرح هم خارجیها بودند و طرحی 25ساله بوده است یعنی
از ســال  49تا  74 -73دوره طرح جامع تمام میشود .البته معنای تمام شدن طرح
به این معنا نیست که بعد از آن هرکسی هرکاری خواست بکند؛ یعنی در این دوره
25ساله طرح جامع این پروژهها و طرحها باید انجام بشود .این اتوبانها کشیده بشود،
این نوسازیها انجام بشود ،این پارک ،مدرسه و خانهها ساخته بشود .در سال  1368و
آغاز دوره جدید به اعتراف مسئوالن شهری  5درصد از طرح جامع سال  49انجامشده
بود .یکبخشی به خاطر کمبودهای شهرداری در زمان جنگ انجامنشده بود و بخشی
هم به خاطر هرجومرج سالهای آخر رژیم پهلوی و اوایل انقالب .لذا عم ً
ال طرح جامع
اول شهری تهران اجرانشده بود.
آقای مهندس موسوی که خودش معمار و صاحبنظر در این مسائل بود ،پیش از
آن مأموریتی را به وزارت مســکن داده بود که طرح جامع را بررسی کنند و باعنوان
«طرح ساماندهی» درواقع تجدیدنظری در طرح جامع بکنند.
یعنی این طرح بهجای طرح جامعه شهری مطرح میشود؟

بله ،درواقع طرح جامع را کنار نمیگذارند .در خیلی موارد که خالف طرح جامع
عمل شده بود و راه اصالحی نبود تجدیدنظری انجام میشد .مث ً
ال در مواردی جایی
که باید خیابان کشــیده میشد به مردم اجازه داده بودند که در آن منازل مسکونی
بســازند ،و میدیدند تبدیل دوباره مناطق مسکونی به خیابان به این راحتی ممکن
نیســت ،وظیفه این گروه این بود که این طرح جامع را که آخر دوره زمانیاش بود و
هنوز اجرانشده بود ببینند چقدر از آن اجرانشده یا بهجایش کار دیگری شده است.
یک کارهایی آقایان انجام دادند اما این طرح ساماندهی هم طرح کاملی نشد .امروز
روشنشده است که هر طرح جامعی باید یک ضمیمه اجرایی اقتصادی داشته باشد.
یعنی وقتی میگوییم ظرف  5سال میخواهیم یک اتوبان بکشیم ،باید بگوییم پولش
را از کجا میآوریم..
استدالل شما برای اجرای طرحها چه بود؟

مــا گفتیم قبل از اینکه هر طرحی را اجرا کنیم اول باید بفهمیم پولش را از کجا
بیاوریم .اگر دولت قرار اســت پول بدهد مشخص بشود و اگر شهرداری قرار است آن
پول را تأمین کند اول بگوید کجا چاله آن پول را میکند .از موارد اختالف ما با وزارت
مسکن همین بود .مث ً
ال در همین طرح نواب که خیلی طرح سختی بود ،حدود 10
هزار واحد مسکونی و تجاری در مسیر این خیابان بود 20 .سال بود میگفتند اینجا
قرار است خیابان بشود و روی خانهها پرچم قرمز زده بودند .این خانهها نه اجازه تعمیر
و نه اجازه ساختوســاز داشت .این محل تبدیلشده بود به یک محل مخروبهای که
هم خودش مرکز فساد شده بود هم اطرافش .در این منطقه گاراژهای عجیبوغریبی
بود که احیاناً ولگردها و معتادها در آن جمع شده بودند .بههرحال این منطقه یک لکه
عجیبوغریبی شده بود .ما دیدیم که نه هزینه آن را داریم و نه میتوانیم بدون دادن
این هزینه مردم را از ملکشان بلند کنیم .طرحی که آن موقع به عقل ما رسید و انجام
دادیم و یک نقدهایی هم به آن شد این بود که ما گفتیم ما بهجای خیابانی با عرض
 45متر بیاییم خیابانی  120متری آزاد کنیم و بعد دو طرف این خیابان را ساختوساز
بکنیم و از این ساختوساز به کسانی که این وسط هستند این ساختمانها را بدهیم و
اگر نخواستند هم اینها را بفروشیم و پولش را بدهیم .درواقع از وسط این بافت پهنشده
راهی بازکنیم .مورد دیگر اتوبان نیایش بود .ما زمینی را پیشبینی کردیم که یا کاربری
نداشت یا کاربری ویژهای داشت و آن را به ساختوساز اختصاص دادیم .میخواستیم
از محل درآمدی که از این طرح کسب شد ،آن اتوبان را که االن گشایشی برای تهران
است بسازیم .یا اتوبان یادگار امام؛ بحث این بود که زیر این اتوبانیک واحدهای تجاری
ن هم اتوبان رد بشود .ممکن است این
ساخته بشود که به درد مردم بخورد و از باالی آ 
موارد را برخی دیدگاههای شهری نپسندد که چرا شما از وسط یک منطقه قدیمی یک
اتوبان رد میکنی و یک گسل اجتماعی یا شهری ایجاد میکنی؛ ولی در آن تاریخ و با
شرایط بحرانی ترافیک و مشکالت آن منطقه راه بهتری واقعاً مطرح نبود.
آیا شــما در طراحی این الگو ،از روی الگویی کپیبرداری کرده بودید؟ این
محصول تجربه شما بود یا مطالعه؟

نکتههایی که باید بدانید
[در سال  1368و آغاز دوره جدید به اعتراف مسئوالن شهری  5درصد از
طرح جامع سال  49انجا مشده بود.
[قواره شهرها چیزی جدا از زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شهرها
نیست .شما وقتی شهری را میبینید که بدقواره است و فرازوفرود دارد
میبینید که تقسیم ثروت و قدرت به همان بدقوارگی در آن جامعه است.
[توسع هیافتگی هم در اقتصاد ،هم سیاست و هم فرهنگ باید باشد .شما
جایی را پیدا نمیکنید که توسعهیافته باشد و شهرش درب و داغون باشد و
بالعکس .هرجا توسعه میرود همراه خودش توسعه شهری را میبرد.
[نوعی انحراف و تبلیغات منفی درباره ایدهای کام ً
ال صحیح تراکمفروشی
است .اصل ایده این نبود که شما تراکم بفروشید اصل ایده همان حرفی بود
که من درباره خیابان نواب زدم.
[اصل مسئله این است که شهر را برای مردم ساکن آن قابل سکونت
کنیم .باید وضع موجود را مطالعه و مشکالت را اولویتبندی کرد و با امکانات
موجود طرحهای ضروری را اجرا کرد.

واقعاً الگوی مشــخصی در ابتدا مطرح نبود ولی بعدا ً با بازســازیهای بافتهای
فرســودهای که در شهرهای بزرگ دیگر مثل پاریس (ل دفانس) و یا لندن (کاناری
وارف) اجراشــده مشابهت پیدا کرد و از موسسه آغاخان جایزه معماری و شهرسازی
دریافت کرد.
آیا به الگوی آلترناتیوی فکر نمیکردید یا به شــما پیشنهاد نمیشد؛ و اگر
پیشنهاد میشد چرا به آنها توجه نمیکردید؟

گفتم آن موقع طرح دیگری مطرح نبود و چند شرکت مشاور بزرگ و مطرح آن
سالها روی طرح کار میکردند
امروز انتقاد خود شما به آن طرح چیست؟

متأسفانه به خاطر تغییر و تحول در شهرداری آن طرح کامل نشد .مطالعات این بود
که آن طرح بهصورت مادوالر تکرار شود؛ یعنی از شرق و غرب خیابان نواب و پایین
خیابان انقالب مطالعه شده بود و قرار نبود این طرح اینجا متوقف شود ولذا قسمتهای
انتهاییاش ساختوســاز نشــد و آن بردی را که باید نداشت .قرار بود بافت فرسوده
پایین انقالب بهجز بافتهایی که به لحاظ تاریخی ارزش این را داشــت که نگهداری
شود بقیه نوسازی شود و از زمین بهتر استفاده شود .همبافتها نوسازی شود و هم
مردم گشایشی برایشان حاصل شود و با کمک بخش خصوصی اینهمه ساختهای
بیقواره فرسوده را به سمت نوسازی هدایت بکنیم .خطرات زلزله و این موارد را کم
کنیم و خدمات را هم زیاد کنیم .مث ً
ال میشد برای جنوب به شمال تهران بهجای یک
خیابان نواب  5خیابان مثل نواب داشته باشیم .یا شرقی -غربیها مثل خیابان انقالب
هم میتوانست بیشتر باشد و یک گشایشی برای شهر میشد؛ یعنی از تهرانپارس و
افسریه تا آزادی بهصورت مادوالر اجرا میشد .به نظر من اگر این طرح بهطور کامل
اجرا میشد ممکن بود  15الی  20سال هم ادامه پیدا بکند؛ خصوصاً با سیستم اوراق
قرضه که در این طرح انجام شد به نظرم میتوانست گشایشی در تهران ایجاد شود.
ولی به خود طرح نواب هم انتقادهایی مطرح است .اینکه در شروع آن تعجیل
صورت گرفت یا بخشی از پیمانکاران از آن منتفع شدند نه مردم.

خب هر طرحی که اجرا شود کارگر و مهندس و سایر عوامل کار میکنند و منتفع
میشــوند ولی استفاده از طرح و خیابان که مختص آنها نیست؛ مردم از آن استفاده
میکنند.
شما به بیقوارگی یا بدقوارگی شهر تهران اشاره کردید ،اگر از باال به شهر
تهران نگاه کنیم میبینیم که هیچ شکلی ندارد .بافت زیگزاگی دارد .آیا در دوره
شما برای این مسئله فکری شده بود؟ این امر چرا اتفاق افتاده است؟ از بیبرنامگی
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توسعه
است یا تراکمفروشیای که شهرداری انجام داده است؟

قواره شهرها چیزی جدا از زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شهرها نیست .شما
وقتی شهری را میبینید که بدقواره است و فرازوفرود دارد ،میبینید که تقسیم ثروت و
قدرت به همان بدقوارگی در آن جامعه اســت .شهر درواقع نمود و چهره واقعیت جامعه
اســت .اگر به یک سری شهرهای شوروی ســابق نگاه کنید ،میفهمید اینجا شهرهای
اقتدارگرای سوسیالیستی استالینیستی است .شهرهایی با فضاهای عمومی بسیار وسیع،
مث ً
ال با اتوبانهای به عرض  150متر برای رژه نظامی ساالنه جلوی استالین ،اما با خانههای
النهزنبوری .این نمودار چهره حکومت آنجاســت .اگر شما به یک شهر صنعتی و کشور
توسعهیافته همسفر کنید ،جایی که الگوی ثروت و قدرت در آن الگوی قابل قبولی است،
هیچوقت شهرش هم حالت غیرقابل قبولی ندارد .اگر شما به پایتختهای قدیمی برزیل،
سائوپائولو یا ریودوژانیرو بروید ،میبینید که به دلیل افزایش جمعیت شهری ،تا  18الی 20
میلیون نفر آنجا شهری شده که هم ثروتمندان بسیاری دارد و هم فقرای بسیاری و این
عیناً الگوی شهر شده است؛ یعنی شهر پرشده است از کاخهای ثروتمندان و بیغولههای
فقرا .بعد هم که پایتخت را به برازیلیا منتقل کردند ،قرار بود در شهر از آن بههمریختگی
خبری نباشد و یک پایتخت خوب منظم دیگر داشته باشند ،با همین هدف با زحمت بسیار
پایتخت را منتقل کردند به شهر جدید برازیلیا .برای ساخت شهر از بانک جهانی  97میلیارد
دالر وام گرفتند اما باز هم شهری که قرار بود محل زندگی  500هزار نفر باشد جایگاه 4
میلیون نفری شد .امروز هم اگر هر شهری را ببینید تقریباً همینطور است .چهره شهر
نمایشگر چهره تقسیم قدرت و منافع در آن کشور است .تهران هم همین بوده است ،هم
زمان شاه و هم متأسفانه بعد از انقالب.
شما مدل و سیستم کدام شهر را ایدهآل دیدید و دوست داشتید برای تهران آن
را الگو قرار دهید؟

ببینید ،آدم که نمیتواند خیالبافی کند .آن شهرها با تحوالت اقتصادی و فرهنگی و
شهری خود در زمان شکل گرفت .قطعاً شهری که درآمد سرانه مردم  30الی  40هزار دالر
است با شهری که درآمد سرانه مردم آن  200الی  300دالر است ،فرق دارد .به نظر من
نمیشود شما شهری را ایدهآل با معماری ،رفاه و آسایش عالی تصور کنید ولی وضعیت
اقتصادی مردم یا وضعیت توزیع قدرت و منافع در آن شــهر ناعادالنه باشد .نمیشود که
خانههایی ساخته شود که یک شیر دستشویی آن معادل  5هزار یورو باشد و یکخانه
را در جنوب شهر با کمتر از این مبلغ بشود ساخت .این الگو در معماری و در ظاهر شهر
خودش را خواهناخواه نشان میدهد .مدیریتهای محلی و شهری توان آن را ندارد که در
برابر سیل قدرت و ثروت مقاومت کند .بهخصوص که آن شهرداری و اداره حکومت بخواهد
تحت عنوان مدیریت مردمساالرانه اداره بشود.
درواقع اقتصاد توسعهیافته سبب میشود که یک شهر درآمد پایدار داشته باشد؟

نهفقط اقتصاد .توسعهیافتگی هم در اقتصاد ،هم سیاست و هم فرهنگ باید باشد .شما
جایی را پیدا نمیکنید که توســعهیافته باشد و شــهرش درب و داغان باشد و بالعکس.
هرجا توســعه میرود همراه خودش توسعه شــهری را میبرد .ما هم نباید با حرفهای
دلخوشکنک فضای غیرواقعی برای مردم درست کنیم .اگر ما بخواهیم شهرهایمان به
لحاظ الگوی رفاهی وضعیت مطلوبی پیدا بکنند ،چارهای نداریم جز اینکه کل اقتصاد و
سیاست و توزیع قدرتمان متحول بشود .اگر فکر کنیم با یک اقتصاد و صنعت ورشکسته
و یک سیل جمعیت بیکار و نصف جمعیت زیرخط فقر میتوانیم شهرهای توسعهیافته
بسازیم ،خوشخیالی است.
انتقادی که به مدیریت شما وارد میکنند مکانیسم تراکمفروشی است که از
سال  68وارد چرخه درآمدی شهرداریها شد .چرا چنین مکانیسم درآمدیای را
انتخابکردید؟

من چند جا و در چند مصاحبه به این پرسش جواب دادهام .این حرف از عنوانش
که شعار تراکمفروشی است ،نوعی انحراف و تبلیغات منفی درباره ایدهای کام ً
ال صحیح
است .اصل ایده این نبود که شما تراکم بفروشید؛ اصل ایده همان حرفی بود که من
درباره خیابان نواب زدم .اگر یک مجموعهای را در یک شهر در نظر بگیرید شما دو جور
میتوانید در آن ساختوساز کنید :اول اینکه بیایید به همه بگویید یکی دوطبقه بسازید
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و بعد هیچ کوچهای برای عبور نیست؛ راه دوم این است که بگویید کوچه را بازکنید و
کسی را که خانهاش این وسط است بردارید و بگذارید روی خانه بغلی .مکانیسم اجرایی
چنین کاری این است که در طرحهای شهری که یکی اتوبان و یکی کوچه و فضای
سبز و بیمارستان و ورزشگاه است ،آن واحدهای مسکونی را بگذاریم روی این مراکز.
در آن ســالها شورایی بود به ریاست رئیسجمهور و وزرایی مثل وزیر راه و برنام ه و
بودجه و اقتصاد در آن حاضر میشدند و در این موارد با هم مشورت میکردند .آن شورا
که اسمش «شورای گسترش شهر تهران» بود تصمیم میگرفت شهر تهران چطور
گسترده بشود .درواقع اختیارات ساختوساز در شهر تهران در اختیار این شورا بود .آن
شورا بعد از مطالعاتش به این نتیجه رسید که استفاده ما از زمین در تهران خیلی اشتباه
است .ما از زمین خیلی کم استفاده میکردیم درحالیکه در شهرهای مشابه ما مث ً
ال
در دمشق که ازنظر الگو تقریباً شبیه ما بود از زمین بهتر استفاده میکردند .مث ً
ال در آن
زمان متوسط طبقات در دمشق  5طبقه بود ولی همان زمان در تهران متوسط طبقات
یک و نیمطبقه بود .لذا اجازه دادند که اســتفاده از زمین را در تهران بیشــتر کنیم.
بهجای اینکه گسترش شهر را بیرون ببریم و اطراف شهر را به مردم بدهیم که در آن
خانه بسازند ،اجازه بدهیم اینجا در شهر ساختوساز کنند .این ایده افزایش تراکم بود.
طبیعی است که اگر کسی بهجای دوطبقه ،خانهاش را پنج طبقه میکند و استفاده
بیشــتری از زمین میکند باید از آن عوارض بیشتری بدهد .خاطرم نیست ولی فکر
میکنم آنوقت این مبلغ  5برابر قیمت منطقهای شــد .یک فرمولی داشت ،همین
فرمولی که االن تقریباً وجود دارد .یعنی اگر برای ساختوساز معمولی یک هزار تومان
میگرفتیم از چنین فردی  5هزار تومان میگرفتیم .این پول قرار بود در یک حساب
مخصوصی برای گسترش خدمات شهری ذخیره شود .پس الگوی افزایش تراکم برای
ساماندهی شهر بود ،نه کسب درآمد.
ایدههایی وجود داشت و گفته میشد در  20منطقه تهران باید  20منطقه خدماتی
تجاری ساخته شود که هرکسی خرید دارد به منطقه  12و بازار نرود و ترافیک درست
کند ،ولی االن در هر منطقه و در هر کوچهای ما بهشدت با ساختوسازهای تجاری
روبهرو میشویم .ما با این کارها مقابله میکردیم و پلمب میکردیم .ما میگفتیم در
هر مرکزی باید امکانات پارکینگ و ســایر خدمات باشــد؛ بنابراین اصل تراکم برای
ساماندهی شهری بههمریخته ،ایده درستی بود .ما از اول نمیخواستیم شهر بسازیم.
وقتی به یک نفر میگفتیم باید خانهات را خراب کنیم ،میگفتیم برو باالی خانه این
آقا خانهات را بساز .مکانیسم حقوقی این کار این بود که از آن فردی که میخواست
خانه چندطبقه بسازد عوارضی بگیریم و آن را به این فرد بدهیم .اصل این ایده این بود
ولی اینکه تبدیل به چهچیزی شد مسئله دیگری است.
تبدیل به چه شد؟

ما مراکز بلندمرتبهســازی با خدمات ویژه در هر منطقه یک ساختمان تجاری،
خدماتی ساختیم ولی االن شهر به محل مگامالها و مالها تبدیلشده است .اصل ایده
این بود که کسی که از زمین بیشتر استفاده میکند باید عوارض بیشتری بدهد .حاال
اینکه االن منبع درآمد کارهای جاری شهرداری شده است ،مسئله نامعقولی است.
در این دوره چه باید کرد؛ باید و نبایدهای شهرداری برای توسعه شهری چه
باید باشد؟

اصل مســئله این است که شهر را برای مردم ساکن آن قابل سکونت کنیم .باید
وضع موجود را مطالعه کرد .مشکالت را اولویتبندی کرد .با امکانات موجود طرحهای
ضروری را اجرا کرد .طبعاً امکان متوقف کردن همه ساختوسازهای مردم را نداریم.
ن را سازمان داد و معقول کرد .از واگذاری اراضی اطراف شهر به
نیاز مردم است ،باید آ 
مهاجران جدید خصوصی و عمومی و نهادهای دولتی و نظامی خودداری کرد .مراکز
غیرضروری را از تهران منتقل کرد (این کار در همان سالهای دهه  70مطالعه شده
اســت) تا مهاجرت معکوس بهتدریج شکل بگیرد .حضور نامتوازن انبوه خودروهای
شخصی را با ابزار عوارض و قیمت پارکینگ (مثل شهرهای بزرگ دیگر) کنترل کرد.
حملونقل عمومی و به خصوص مترو را کارا ســاخت (قرار بوده با خطوط مترو 15
میلیون سفر انجام شود اما االن حدود  2.5میلیون انجام میشود) .و. ...

 ................................روایـت ................................
آیا نظام بانکی ایران ،ادغام را میپذیرد؟

طرح مبهم

ادغام بانکها در ایران قصهای دیرینه است که بازهم بر سر زبانها جاریشده؛ مسئوالن بازار پول این بار هم میخواهند برای اصالح نظام
بانکی و بهبود شرایط آنها این سیاست را در پیش بگیرند .اما هنوز جزئیاتی دراینباره منتشرنشده که کارشناسان بتوانند نظر قطعی بدهند.
ازاینرو آنچه از ســوی صاحبنظران ارائه میشود ،یا نظر به تجربیات گذشته در ادغام بانکها در ایران است و آن را ناموفق میدانند ،یا
اشاره به تجربیات موفق دنیاست و از آن بهعنوان گام مهمی بهسوی اصالح نظام بانکی یاد میکنند .آنچه مسلم است ادغام بانکها نیاز به
بررسیهای دقیق و کارشناسی دارد .همچنین تحقق اهداف دنبال شده شروطی دارد که باید آنها را مورد متوجه و در دستور کار قرارداد.

روایت

کورسویتغییر
راهکار اصالح نظام بانکی چیست؟
بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

به نظر میرسد ساز
و کار ادغام بانکها
در ایران هنوز
شفاف نیست و در
اینباره هیچ گزارش
کارشناسی از سوی
بانک مرکزی ارائه
نشده تا بتوان بر
اساس آن در این
خصوص رأی
صادر کرد

رئیسکل بانک مرکزی از ادغام بانکهای غیرمجاز خبر داده اســت.
البته طرح ادغام بانکها طرح جدیدی نیســت و سالهاست زمزمه آن
مطرح شده اســت .این اقدام قرار است در راستای اصالح نظام بانکی و
عبور از چالشهایی صورت گیرد که امروز گریبانگیر اقتصاد کشور است.
تاکید ولیاهلل سیف بر ادغام بانکها در حالی مطرح شده که رئیس اتاق
ایران نیز ضمن اشاره به بانکمحور بودن اقتصاد کشور ،خواستار تسریع
در اجرای این وعده شده است .هرچند برخی از مشتریان بانکها نسبت
به این تصمیم نگرانیهایی دارند اما ســیف گفته است :سپردهگذاران،
سرمایهگذاران بانکها هســتند و بانک مرکزی هرگز اجاز ه نخواهد داد
منافع ســپردهگذاران دچار مشکل شود .از سوی دیگر بانکها در فضای
رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست
بدهنــد؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد .همچنین این مقام
مسئول بازار پول ،ادغام را یکی از روشهای نزدیک شدن صورتهای مالی
بانکها به استانداردهای روز دنیا دانسته است.
تجربه ادغام بانکها در دنیا نشان میدهد که آنها به منظور افزایش
قدرت رقابت و بهبود عملکرد بانکی دست به این اقدام زدهاند .در حالی
که به گفته تحلیلگران ،تجربــه ایران در ادغام بانکها چنین هدفی را
محقق نساخته است .البته آنها به این موضوع نیز اذعان دارند که ادغامهای
صورتگرفته در گذشــته ،چنین اهدافــی را دنبال نمیکردند و فضای
سیاسی آن روزها موجب چنین تصمیمگیریهایی شده بود .به همین
دلیل ادغامهای ناموفق در این بخش که بیشتر به تجمیع شبیه است،
تجربه تلخی را در اذهان جامعه به جا گذاشته و گاهی موجب نگرانیهایی
در بین مشتریان بانکها میشود.
در حال حاضر نیز به نظر میرسد ساز و کار ادغام بانکها در ایران هنوز
شفاف نیست و در اینباره هیچ گزارش کارشناسی از سوی بانک مرکزی
ارائه نشــده تا بتوان بر اساس آن در این خصوص رأی صادر کرد .یکی از
مواردی که در مورد بانکها مطرح است ،عدم شفافیت صورتهای مالی
آنها است .این عدم شفافیت موجب میشود که در مورد وضعیت بانکها
اطالعات دقیقی در دسترس قرار نگیرد .در نتیجه نتوان رأی قاطعی در
مورد درست بودن یا نبودن ادغام بانکها صادر کرد.
اما پــس از اعالم موضع رئیــسکل بانک مرکزی کشــور ،یکی از
گمانهزنیهایی که شد در خصوص ارتباط ادغام با ورشکستگی بانکها بود.

نکتههایی که باید بدانید
[ادغام بانکها قرار است در راستای اصالح نظام بانکی و عبور از چالشهای این نظام صورت گیرد.
[ادغام یکی از روشهای نزدیک شدن صورتهای مالی بانکها به استانداردهای روز دنیا است.
[در دنیا به منظور افزایش قدرت رقابت و بهبود عملکرد بانکی ،ادغام انجام شده است.
[ادغام بانکها با ورشکستگی آنها ارتباطی ندارد.
[عدم شفافیت صورت مالی موجب میشود در مورد وضعیت بانکها اطالعات دقیقی در
دسترس قرار نگیرد.
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اما این موضوع نیز توسط علی دیوانداری ،رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی رد شد .او گفته است :براساس تقسیم کار صورتگرفته در
بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت
این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ بهطور کلی میتوانم بگویم که این
شایعات ریشه در واقعیت ندارد .به گفته دیواندری پیامهای مقامات بانک
مرکزی نیز حکایت از این دارد که در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد
و نباید آرامش و اعتماد از بین برود .ادغام بانکها یک استراتژی و انتخاب
در جهت بهینهســازی و کم کردن از هزینهها در تمامی صنایع از جمله
صنعت بانکداری اســت ولی در ماههای اخیر مقداری با مباحث دیگر
خلط شــده است .به گفته دیواندری ،ادغام به معنای مشکل در بانکها
نیســت و آن را باید از موضوع مربوط به رســیدگی در بازار غیرمتشکل
پولی تفکیک کرد .به عقیده رئیس پژوهشکده پولیو بانکی مشکلی در
زمینه موسســات مجاز و بانکها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارتها و
کنترلهای خود را دارد .طبیعتا ادغام برای بهینهســازی و ایجاد ارزش
افزوده و کم کردن هزینهها صورت میگیرد و اگر مشکلی وجود داشته
باشد با ادغام حل نمیشود و بانک مرکزی چنین اقدامی نخواهد کرد .او
با بیان اینکه از ابتدای انقالب بحث ادغام را نداشتیم ،بلکه بیشتر بانکها
و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند ،اظهار کرد :این تجمیع نیز برای این
بود که برخی موسســات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به
بانک را بگیرند .البته کارشناسان نیز بر این ادعا مهر تایید میزنند و عنوان
میکنند که ادغامها در ایران شفاف نیست و شاید دلیل مهم عدم موفقیت
ادغامهایی که تاکنون انجام شده به همین موضوع برگردد .کارشناسان
و صاحبنظران بانکی بر این باورند که چنانچه قرار باشــد بانک مرکزی
تصمیم خود را در خصوص ادغام بانکها بگیرد ،باید پس از ادغام از بانک
پذیرنده حمایت کند .در غیر این صورت ،این طرح شکست میخورد .اما
همه آنها به این موضوع اذعان دارند که مسئله ادغام ،کار آسانی نیست.
براساس قوانین کشور ما ،اعمال مقررات ورشکستگی صرفا در مورد تجار
و اشخاص حقوقی تجاری صادق است .براساس مواد  1و  2قانون تجارت
ایران ،بانکها نیز در ردیف اشــخاص تجاری قــرار دارند .بنابراین ادغام
بانکها مسئلهای کامال قانونی است اما فاقد جزئیات الزم است.
یكي از نكاتي كه در بحث ادغام بانكهاي ايراني وجود دارد ،موضوع
تضاد منافع ،ميزان رأي و قدرت تصميمگيري و مديريت و سهم هريك
از هلدينگهاي ســرمايهگذاري ،آورده سرمايه و ...است .به عبارت ديگر،
در بانكهاي غيردولتي ايران كه در ســالهاي اخير خصوصي شدهاند،
همچنان بخشي از سهام آنها متعلق به هلدينگهاي بزرگ سرمايهگذاري
مانند تامين اجتماعي ،بنياد ،سازمان گسترش ،و ساير سرمايهگذاريهاي
خصوصي و دولتي و شــبهدولتي است و اگر قرار باشد كه بانكها ادغام
شوند ،به چند روش میتوان اين ادغامها را انجام داد .یك روش تشكيل
يك بانك جديد است كه در آن به ميزان آورده نقدي سهامداران و سرمايه
و داراييهايي كه با خود به شــركت و بانــك جديد میآورند ،حق رأي،
عضویت در هيئت مديره و درصد ســهام خواهند داشت و در نتيجه به
ميزان قدرت سهامداران ،در مديريت بانك اثرگذار هستند.

اگر دو بانک بخواهند در هم ادغام شوند ،سهامداران هر دو بانک ،سهامداران بانک جدید هستند .اما نسبت
سهام آنها متفاوت است و تعداد سهام آنها نیز یکسان نخواهد بود .لذا الزم است پیش از ادغام ،ارزش سهام
این دو بانک تعیین شود و دو طرف نیز در مورد ارزش سهام توافق کنند.

شروط ادغام بانکها

صورتهای مالی غیرشفاف مشکلساز است
مسئله ادغام ،در قانون تجارت ایران پیشبینی نشده است .تاسیس ،انحالل
و خرید شــرکتها توسط بنگاههای اقتصادی دیگر ،در قانون وجود دارد .اما
هنوز ،ادغام ،در قانون تجارت طرح نشــده است .در زمان دولت آقای خاتمی
قانون تجارت اصالح شد ،به تصویب هیئت دولت رسید و به مجلس فرستاده
شــد .این قانون حدود  13سال است که در مجلس مانده است .این قانون
تجارت مفصل و مدرن ،در  1100ماده نوشــته شد که موضوع ادغام و موارد
دیگری از مسائل تجاری امروز جهان در آن دیده شده بود .قانون تجارت فعلی
ایران در سال  1310و زمان رضاشاه تدوین شده است .این قانون جوابگوی
وضعیت موجود نیســت و یکی از نقایص آن نیز همین موضوع اســت که
مباحث نوینی چون ادغام در آن دیده نشــده است .از سویی وقتی دو یا سه
موسسه قصد دارند در هم ادغام شوند یا تصمیم گرفته می شود که موسسهای
خریداری شود ،اولین قدم ارزیابی ارزش سهام آن است .زیرا وقتی دو شرکت
ادغام میشوند ،سهامداران آنها در نهایت ،هر دو سهامدار مجموعهای خواهند
شد که پس از ادغام به وجود میآید .به طور مثال اگر دو بانک بخواهند در
هم ادغام شوند ،سهامداران هر دو بانک ،سهامداران بانک جدید هستند .اما
نسبت سهام آنها متفاوت است و تعداد سهام آنها نیز یکسان نخواهد بود .لذا
الزم است پیش از ادغام ،ارزش سهام این دو بانک تعیین شود و دو طرف نیز
در مورد ارزش سهام توافق کنند .در غیر این صورت هر دو میتوانند ادعا کنند
که قیمت ســهام آنها بیش از ارزش سهام دیگری است .این موضوع نیازمند
آن اســت که یک حسابرس مستقل ،ارزش سهام را ارزیابی کند و پیشنیاز
آن ،داشتن صورتهای مالی شفاف و قابل قبول است .یعنی هر دو موسسه
باید ترازنامه و سود و زیانی ارائه دهند که کسی نتواند در صحت و سقم آن
شک کند .بانکهای ایرانی در این زمینه مشکل دارند و صورتهای مالی آنها
بر اســاس استانداردهای بینالمللی تهیه نشده است .بانک مرکزی دو سال
است که سعی میکند بانکها را مجبور کند که صورتهای مالی خود را با
یگویند (استاندارد بینالمللی گزارشدهی
استانداردهایی که به آن  IFRSم 
مالی) تنظیم کنند؛ اما بانکها در مقابل آن مقاومت میکنند .زیرا مدیران آنها
فکر میکنند اگر حســاب شفافی تهیه کنند ،بانک را زیانده نشان میدهد.
داراییهایی که بانکها در ترازنامه مینویســند ،داراییهای موهوم اســت و
همه آنها واقعی نیست و مهمترین دارایی موهوم که در ترازنامه قید میشود،
مطالبات معوق آنهاست .بانکها طلبهایی از شرکتها یا از دولت دارند که
هر سال سودی برای آنها منظور میشود .به این ترتیب آنقدر تسهیالت داده
شده و سود آنها انباشته شده ،رقمی به عنوان طلب از دولت و یا شرکت در
ترازنامه نوشته میشود که هرگز توان وصول آن را نخواهند داشت .بانک برای
ایــن داراییهای موهوم باید ذخیره بگیرند و با این کار ضررده می شــوند و
سرمایه آنها کم میشود .با این شرایط مشکالت زیادی پیش میآید .بنابراین
تا زمانی که بانکها و بنگاههای اقتصادی ترازنامه شفافی ارائه ندهند ،ادغام
عملی نخواهد بود .فرآیند شفافســازی حسابها و ارزیابی سهام ،پروسهای
تقریبا دوساله است و در کوتاهمدت عملی نمیشود .بعد از شفافسازی نیز
دوطــرف باید این ادغام را بپذیرند .مخصوصا دو بانک خصوصی که هرکدام
از سهامداران آنها استفادههای خاصی از بانک خود میکنند ،به آسانی حاضر
نیستند این مزایا را از دست دهند .بانک برای آنها یک ابزار قدرت است؛ قدرت

مالی ،قدرت اقتصادی ،پرستیژ اجتماعی و غیره .لذا پذیرش آنها هم مهم است
و نمیتوان آنها را به ادغام واداشت .پروژه ادغام به عنوان یک راهحل برای بهبود
شرایط اقتصادی مطرح شــده است و مزایایی نیز دارد .موسسهای که ادغام
میشود از سرمایه بیشتری برخوردار است ،بزرگتر است و هزینههای آن کم
میشود .وقتی بانکها در هم ادغام میشوند شعبههای نزدیک به هم را تعطیل
میکنند و با بستن این شعب ،تعداد پرسنل و هزینه اداره کمتر و بانک تقویت
خواهد شد .اما مسئله و مشکل اساسیای که بانکهای ایران در حال حاضر
دارند ،عدم کفایت سرمایه است .به این معنی که سرمایه آنها کافی نیست و
این مشکلی حلنشدنی است .ادغام میتواند از طریق کاهش هزینه ،راهحل
این مشکل باشد ،ولی راهحل کوتاهمدتی نیست و به تنهایی هم نمیتواند این
مسئله را حل کند .بانک باید همزمان با ادغام ،افزایش سرمایه دهد.
گفته میشود اقتصاد ایران یک اقتصاد بانکمحور است .علت بانکمحور
بودن اقتصاد کشــور ما این اســت که افــرادی که پول دارند ،به ســمت
سرمایهگذاری پیش نمیروند .ترجیح میدهند این سرمایه را از بانک دریافت
کنند و پس از آن نیز اگر خواستند آن پول را پس ندهند .این بیماری بخش
خصوصی ما و ناشــی از عدم اعتماد به شرایط اقتصادی کشور است .یعنی
مردمی که پول دارند و میتوانند از پول خود سرمایهگذاری کنند ،میترسند
پول آنها مصادره شود .سرمایه در ایران احساس امنیت نمیکند ،چه سرمایه
داخلی ،چه سرمایه خارجی .زیرا شرایط و ضوابط کسب و کار در ایران شفاف
نیست .فساد زیادی که در نظام اداری ایران وجود دارد و موسساتی که هر روز
اموال را تحت عناوین مختلف مصادره میکنند ،باعث شده است که ثروتمندان
ثروتشان را شفاف بیان نکنند و اگر سرمایهای دارند ،سعی میکنند ،خارج از
کشور نگه دارند .سرمایهدارا ن در ایران به جامعه خود وفادار نیستند .وقتی باید
با هم کار کنند و سود ببرند ،از سرمایه بانکی استفاده میکنند و به این دلیل
است که اقتصاد ایران بانکمحور شده است 90.درصد سرمای هگذاریهایی که
در کشور انجام شده با وام بانکی بوده است .وامهایی گرفتهاند ،سرمایهگذاری
کردهاند ،بعد از اینکه ســود خود را برداشت کردند ،حاضر نیستند پول بانک
را پس دهند .از ســوی دیگر ،برخی از افراد نسبت به ازدیاد بانکها در ایران
انتقاد میکنند .اما نباید فراموش شود که جامعه به این تعداد بانک نیاز دارد؛
مسئله این است که بانکهای موجود ضعیف هستند .اگر بخواهند جوابگوی
نیازهای کشــور باشند باید همزمان با ادغام ،بتوانند سرمایههای بیشتری را
جلب کنند .بانکها برای دادن تسهیالت به پروژههای بزرگ ،نیاز به سرمایه
بیشــتر دارند .بنابراین باید تقویت شوند و سرمایه آنها افزایش یابد؛ نه اینکه
تعدادشان بیشتر شود.

احمد حاتمی یزد
کارشناس امور بانکی

سرمایهبانکها
کافینیست
و این مشکلی
حلنشدنی است.
ادغام میتواند
از طریق کاهش
هزینه ،راهحل این
مشکل باشد ،ولی
راهحل کوتاهمدتی
است و به تنهایی
هم نمیتواند این
مسئله را حل کند.
بانک باید همزمان
با ادغام ،افزایش
سرمایه دهد

نکتههایی که باید بدانید
[تا زمانی که بانکها و بنگاههای اقتصادی ترازنامه شفافی ارائه ندهند ،ادغام عملی نخواهد بود.
[مشکل اساسیای که بانکهای ایران در حال حاضر دارند ،عدم کفایت سرمایه است.
[داراییهایی که بانکها در ترازنامه مینویسند ،داراییهای موهوم است و واقعی نیست.
[سها مداران بانکهای خصوصی به آسانی حاضر نیستند این مزایا را از دست دهند.
[ 90درصد سرمایهگذاریهایی که در کشور انجام شده با وام بانکی بوده است.
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روایت
فرشاد فاطمی تشریح کرد

ابهام در ادغام

هنوز ساز و کار تجمیع بانکها مشخص نیست
فرشاد فاطمی ،اقتصاددان ،اعتقاد دارد ادغام بنگاههای اقتصادی برای آنها منفعت دارد چراکه باعث وسعت
یشود .قدرت یافتن بنگاههای اقتصادی نیز از دیگر مواردی است
یافتن فعالیت آنها و اقتصادی شدن آن م 
یافزاید .اما صحبت از ادغام بانکها باید با مالحظات خاص آن صنعت صورت گیرد.
که بر مزیت ادغام م 
چرا که صنعت بانکداری یکی از صنایعی است که در دنیا به شدت نیاز به نظارت دارد .فاطمی به این
یکند که در دنیا نیز ادغام بانکها تجربه شده است .در واقع ،یکی از راهحلهایی که بعضا
موضوع اشاره م 
برای حل مشکالت بانکها دیده میشود ،مسئله ادغام آنهاست .حال در ایران هم قرار است برای حل
مشکالت بانکی طرح ادغام بانکها اجرا شود .اما در مورد جزئیات آن چیزی منتشر نشده بنابراین نمیتوان
یتواند به سود سیستم بانکداری کشور باشد یا خیر .ممکن
در اینباره رأی قاطع داد که آیا این کار م 
است برخی از پژوهشهایی که انجام گرفته پرسشهایی را مطرح کند که شاید نتیجه آنها ،رسیدن به این
موضوع باشد که تعدد شعب و بانکها در کشور نظارت بر آنها را مشکل ساخته است .حال باید دید که آیا
یتواند راهگشا باشد یا خیر؟ او در این خصوص بر این باور است که مسئله ،هم
واقعا در این زمینه ،ادغام م 
نظارت بانکی است هم رقابت ،هم اقتصاد مقیاس است و هم ریسک؛ بنابراین برای ادغام باید به این چهار
موضوع توجه شود .به این معنی که برای سادهتر کردن مسئله نظارت یا حل بخشی از مشکل ریسک
بانکها دست به ادغام زده شود و از سوی دیگر مطمئن شویم که درنتیجه رقابتها و افزایش تمرکز در بازار
یگوید که در بستهای
پول منجر به وجود آمدن قدرت انحصاری برای گروهی از بانکها نمیشود .فاطمی م 
یرسد بخشی از مشکالت بخش خصوصی نیز
که برای اصالح نظام بانکی در نظر گرفته شده است ،به نظر م 
رفع خواهد شد .البته باید در اینباره به صورت دقیق و کارشناسی بررسیهایی صورت گیرد و پس از آن به
ادغام بانکها رأی داده شود  .

مدتی است که موضوع ادغام بانکها مطرح است .طرح این
بحث به چه دلیل بوده و به نظر شما این کار به نفع نظام بانکداری
هست یا خیر؟

هنوز گزارش
کارشناسیای به
صورت رسمی از
سوی بانک مرکزی
منتشرنشدهاست
تا ببینیم که آیا
راهحل این مشکل
میتواند ادغام
باشد یا خیر؟
تجربهجهانی
نشان داده است که
بعضیکشورهابه
این سمت رفتهاند تا
مشکل را حل کنند
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موضوع ادغام و تملک در نظریه اقتصاد به تفصیل مطرح شــده
اســت .اگر از دید بنگاههای اقتصادی به موضوع نگاه کنید ،معموال
ادغام و تملک برای بنگاههای اقتصادی منفعت دارد ،زیرا باعث میشود
فعالیتشان وسعت یابد و مقیاس اقتصادی پیدا کند .به همین خاطر
خیلی از بنگاهها ،به ویژه بنگاههای بزرگ ،به دنبال این هســتند که
بنگاههای رقیب را تملک کنند .منفعت اول ادغام بنگاههای اقتصادی
پــس از ادغام با بنــگاه رقیب ،اقتصاد مقیــاس خواهد بود .منفعت
دوم هم این اســت که معموال بــا ادغام و تملک ،بنگاهها قدرت بازار
بیشتری پیدا میکنند .بنابراین بنگاهها معموال به دنبال ادغام هستند.
در بســیاری از کشورها عمدتا با توجه به قوانین ناظر بر رقابت ،برای
ادغام و تملک در شــرایط ویژه نیاز به مجوز اســت؛ به ویژه ادغام و
تملکهایی که تمرکز در بازار را از میزان معینی بیشتر میکند .اگر
بخواهیم از دید بهینه اجتماعی به موضوع نگاه کنیم هرچند افزایش
کارایی حاصل از بهبــود اقتصاد مقیاس جنبه مثبت ادغام و تملک
اســت ولی تاثیر افزایش قدرت بازار و انحصار بر رفاه اجتماعی باید
جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .به این دلیل نهادهای ناظر بر رقابت
به بررسی دقیق نتایج اقتصادی ادغام و تملکهای مورد نظر بنگاهها
میپردازند و در شرایط خاص ادغام و تملک تنها وقتی مجاز شمرده
میشود که مقام ناظر مجوز آن را صادر کند .بحث مختصر فوق ناظر
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به ادغام و تملک در فضای کلی صنایع مختلف است .ولیکن وقتی به
طــور خاص در مورد صنعت بانکداری بخواهیم صحبت کنیم ،باید
مالحظات خاص این صنعت را در نظر داشــته باشیم .قاعدتا صنعت
بانکداری ،یکی از صنایعی است که در تمام دنیا شدیدا نیاز به نظارت
دارد .به صورت عملی تجربههای بحرانهای بانکی نشان داده است که
صنعت بانکداری به دالیل مختلف نظری و عملی احتیاج به نظارت
دقیق دارد .عمال در برخی از مواقع ،ادغام و تملک بانکها ممکن است
جزو ابزارهای نظارتی نهاد ناظر قرار گیرد .از جمله دالیل استفاده از این
ابزار میتوان به امکان نظارت دقیقتر و قدرتمندتر نهاد ناظر و محدود
کردن ریسک شبکه بانکی اشاره کرد.
آیا در دنیا تجربه ای برای ادغام بانکها وجود داشته یا خیر؟

بله ،تجربه ادغام بانکها در دنیا نیز وجود دارد .معموال در دنیا ،در
مواقعی که یک یا چند بانک دچار مشکل میشوند ،بانک مرکزی از
طریق روشهای در اختیار خود از جمله ادغام ،دولتی کردن و محدود
کــردن فعالیتهای بانک برای یک دوره مشــخص ،تالش میکند
وظایف نظارتی خود را انجام دهد .به همین خاطر یکی از راهحلهایی
که بعضا برای حل مشکالت بانکها دیده میشود ،مسئله ادغام آنها
است .این روزها در ایران هم زمزمههایی وجود دارد که بانک مرکزی
فکر میکند برای حل مشکل بانکها این روش هم قابل استفاده است.
با توجه به اینکه بسیاری از بانکها در کشور سودده نیستند
یتواند راهگشا باشد یا
و به عبارتی بدهکار هستند ،آیا ادغام آنها م 
مشکالت را بیشتر خواهد کرد؟

نکته اساسی این است که ما درباره ادغام بانکها در ایران چیزی
بیش از سخنرانی رئیسکل در این خصوص نمیدانیم .این پرسش
مانند این اســت که شما بپرسید آیا این دارویی که پزشک به بیمار
میدهد به درمان کمک میکند یا خیر؟ من حتی اگر پزشــک هم
باشم میگویم که تا پرونده این بیمار را نخوانم ،نمیتوانم توصیهای
به شما بکنم .نکته اساسی این است که هنوز گزارش کارشناسی به
صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است تا ببینیم که
آیا راهحل این مشکل میتواند ادغام باشد یا خیر؟ تجربه جهانی نشان
داده اســت که بعضی کشورها به این سمت رفتهاند تا مشکل را حل
کنند .نکته دیگری که وجود دارد این است که ممکن است مطالعاتی
درباره چند بانک رسمی و تعدادی موسسات اعتباری غیر رسمی انجام
و پرسشهایی مطرح شود .به عنوان مثال پرسشهایی از قبیل اینکه
آیا این تعداد موسســه مالی  -اعتباری که در بازار پول فعالاند ،برای
اقتصادی با خصوصیات اقتصاد ایران الزم است یا خیر؟ چگالی مناسب
بانکها برای کشــور ما چقدر است؟ آیا بانکها از نظر درجه ریسک،
پوشش ریسک مناسبی دارند یا خیر؟ در پاسخ به همه این سؤاالت
ممکن است ادعا شود ،بخشی از مسئله بانکی که ما االن داریم به این
موضوع برمیگردد که تعداد واحدهای بانکی ما به سرعت زیاد شده و
نهاد ناظر ،قدرت نظارت بر اینها را ندارد .من نمیدانم این توجیهات
در اینجا صادق است یا خیر .به همین دلیل حرفهایی که میزنیم

اگر از دید بنگاههای اقتصادی به موضوع نگاه کنید ،معموال ادغام و تملک برای بنگاههای اقتصادی
منفعت دارد ،زیرا باعث میشود فعالیتشان وسعت یابد و مقیاس اقتصادی پیدا کند .به همین خاطر
خیلی از بنگاهها ،به ویژه بنگاههای بزرگ ،به دنبال این هستند که بنگاههای رقیب را تملک کنند.

تماما بر مبنای گمانهزنی اســت .زیرا طرح ادغام به صورت یک طرح
کارشناسی از طرف بانک مرکزی برای عموم و حتی برای کارشناسان
ارائه نشده و داوری کردن درباره آن سخت است .ممکن است راهحل
مشــکالت ادغام باشد و ممکن هم هست که نباشد .در دنیا معموال
خیلی با مالحظه و با دقت با بحرانهای بانکی رفتار میشود .ممکن
است از طرح کامل ابعاد این موضوع در سطح کارشناسی خودداری
شود .اما من امیدوارم در آن صورت بانک مرکزی به اندازه کافی مطالعه
کرده باشد و بر مبنای مطالعات انجامشده کار را پیش ببرد .دقت کنید
در این موضوع ،چند مسئله مطرح است .مسئله ما هم نظارت بانکی
است هم مسئله رقابت ،هم مسئله اقتصاد مقیاس است و هم مسئله
ریسک .میخواهم بگویم با این  4خصوصیت متفاوت است که میشود
یک ادغام را بررسی و ارزیابی کرد .امیدوارم در طرحی که بانک مرکزی
دارد ،هر  4موضوع دیده شده باشد و برای سادهتر کردن مسئله نظارت
یا حل بخشی از مشکل ریسک بانکها دست به ادغام زده شود و از
سوی دیگر مطمئن شویم که رقابتها و افزایش تمرکز در بازار پول
باعث به وجود آمدن قدرت انحصاری برای گروهی از بانکها نمیشود.
یکی از مســائلی که این روزها بخش خصوصی هم دربارهاش
موضع گرفته است ،همین مسئله ادغام بانکها بوده؛ حتی رئیس اتاق
ایران به اقتصاد بانکمحور هم اشاره کرده و از دولت خواسته ادغام
بانکها را در دستور کار قرار دهد .اقتصاد بانکمحور از کجا شروع
شده و تفکری که این اقتصاد را به وجود آورده ،از کجا آمده است؟

در ایران چون بازار سرمایه در اقتصاد خیلی قوی نیست ،معموال
بار تامین مالی بنگاهها بر دوش بانک اســت .در بسیاری از کشورها
بازار و اقتصادشان ،بازار سرمایهمحور است .برخی کشورها مانند ایران
نیز بانکمحور هستند .نمیتوان گفت لزوما بانکمحور بودن یکی از
شاخصهای خوب یا بد نظام تامین مالی بنگاههاست .ممکن است در
مواردی این رویکرد (بانکمحور بودن) خوب عمل کند و جای دیگر
روش دیگری بهتر به کار بیاید .نکته اساسی این است که چه از نظام
بانکداری و چه از بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاهها استفاده شود،
باید به اندازه کافی مالحظات منطقی الزم در نظر گرفته شود.
یکنید درصورت ادغام بانکها ،بخش خصوصی منتفع
 فکر م 
میشود؟

بر اساس شنیدهها ظاهرا در بستهای که در حال حاضر برای اصالح
نظام بانکی مورد نظر است ،ادغام راهحل بخشی از مشکالت در نظر
گرفتهشده است .هرچند آنچه تاکنون انجام شده تنها ادغام (یا انتقال
مدیریت بدون ادغام) موسسات غیرمجاز در بانکهای مجاز است .در
صورتی میتوان به این موضوع توجه کرد که ادغام با تمام مالحظات
اقتصادی و فنی خود انجــام گیرد ،تمام ذینفعان به درجاتی ،از آن
منتفع شوند .انتظار این است که مقام ناظر با این مالحظات به ادغام
رأی دهد.
آیا در ایران تجربه ادغام بانکها وجود داشته است؟

در ابتــدای انقالب همزمان با ملی شــدن بانکها ادغامهایی هم
صورت گرفت که البته مسلما اهداف آن با آنچه این روزها مطرح است
متفاوت بود .در سالهای اخیر هم چند بانک با ادغام موسسات پولی
تشکیل شدند نظیر بانک آینده یا بانک ایرانزمین .هرچند در برخی
موارد این ادغامها که برای موسسات ناسالم بودند و بدون مالحظات
الزم انجام گرفتند تا مدتها موسســات جدیــدی را که حاصل آن
ادغامها بودند دچار مشــکالت عمیق کردند .در آخرین نمونهها هم
میتوان به انتقال مدیریت دارایی و بدهیهای چند موسسه غیرمجاز

به چند بانک اشاره کرد.

به فرض اینکه بانکها با یکدیگر ادغام شوند ،آیا بدون اصالح
یتوان توفیقی در بهبود شرایط ایجاد کرد؟
نظام بانکی م 

اصوال ادغام توصیهشده از سمت نهاد ناظر در شرایط فعلی تنها در
صورتی قابل توجیه است که جزئی از بسته اصالح نظام بانکی باشد.
هر اقدامی که یک تکه از پازل اصالح نظام بانکی نباشد ،عمال میتواند
مشکل را عمیقتر کند.
یتواند راهگشا
این ادغام برای موسسات مالی و اعتباری نیز م 
باشد؟

حل معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مسئلهای چندبعدی
و پیچیده است .به احتمال قوی موسسات غیرمجاز قواعد بانکداری
را به دقت مراعات نکردهاند و بخشــی از منابع سپردهگذاران نزد آنها
ضایع شــده است .هر اقدامی برای این موسسات الزم است در اولین
گام مشخص کند این ضرر توسط چهکسانی و به چه میزان جبران
میشود .آیا دولت از محل بودجه عمومی قصد جبران دارد .مدیران،
ســهامداران و سرمایهگذاران با چه ساز و کار و به چه میزان مسئول
شمرده میشــوند .در کنار این موضوع الزم است نهاد ناظر از بسته
شدن مسیر تولد موسسات غیرمجاز جدید اطمینان حاصل کند و به
یاد داشته باشد هر اقدامی در این مقطع از طریق فرآیند یادگیری برای
فعاالن بازار پول انتظاراتی به وجود میآورد.

معموال در دنیا ،در
مواقعی که یک یا
چند بانک دچار
مشکلمیشوند،
بانک مرکزی از
طریق روشهای
در اختیار خود از
جمله ادغام ،دولتی
کردن و محدود
کردن فعالیتهای
بانک برای یک دوره
مشخص ،تالش
میکند وظایف
نظارتی خود را
انجام دهد

نکتههایی که باید بدانید
[در ایران چون بازار سرمایه در اقتصاد قوی نیست ،معموال بار تامین مالی بنگاهها بر دوش بانک است.
کداری ،یکی از صنایعی است که در تمام دنیا شدیدا نیاز به نظارت دارد.
[صنعت بان 
[در دنیا معموال با مالحظه و دقت با بحرانهای بانکی رفتار میشود.
کمحور بودن شاخص خوب یا بد نظام تامین مالی بنگاههاست.
[نمیتوان گفت بان 
[ظاهرا در بسته اصالح نظام بانکی ،ادغام راهحل بخشی از مشکالت است.
[در ابتدای انقالب ادغامهایی در بانکها صورت گرفت که اهداف آن با آنچه امروز مطرح است متفاوت بود.
[هر اقدامی که یک تکه از پازل اصالح نظام بانکی نباشد ،مشکل را عمیقتر میکند.
[ استفاده بنگاهها از نظام بانکداری یا بازار سرمایه برای تامین مالی باید با مالحظات منطقی باشد.
[طرح ادغام به صورت یک طرح کارشناسی برای عموم و کارشناسان ارائه نشده است.
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روایت

کها
ندهی بان 
ساما 
مسئله ادغام در ایران روشن نیست

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس امور بانکی

امروزه هم
بیشتربانکها
زیانده هستند.
صورتهای
مالیشان با مشکل
مواجه است .در
تاییدحسابرسی
مشکل دارند.
بانک مرکزی
صورتهای مالی
آنها را نمیپذیرد.
روش  FRISکه
روش جدیدی برای
تهیه صورتهای
مالی بانکهاست،
تمام اطالعات آنها
را افشا میکند

مسئله ادغام بانکها مســئلهای جدید نیست و سالهاست این موضوع
مطرح شده است .از سویی ادغام مختص بانکها نیست .شرکتهای بزرگ
که در بازار ،رقبایی دارند و به دنبال سود حداکثر و هزینه حداقل هستند یا
شرکتهای ضعیفتر برای قدرت یافتن بیشتر ،ادغام را انتخاب میکنند .ادغام
روشــی است که بنگاههای اقتصادی بتوانند هزینههای جاری را به کمترین
میزان برسانند و سود و درآمد حداکثری داشته باشند .ایده ادغام شرکتها و
بانکها امروزه در تمام دنیا رواج دارد و بسیاری از بانکها در کشورهای ژاپن،
انگلیس ،امریکا و کشــورهای اروپایی نیز در حال ادغام هستند .از آنجا که
بعضی از گروههای تجاری یا بانکهای تخصصی و سرمایهای فعالیت همسانی
دارند ،ممکن است بعضا برای داشتن سهم بیشتری از بازار ،کاهش هزینهها،
آزادســازی داراییهای اضافه و در نهایت افزایش سود خود ،تصمیم به ادغام
بگیرند .قانونی هم به نام ادغام وجود دارد که بتوانند به موسسهای واحد تبدیل
شــوند .در کشور ما قانون ادغام خیلی روشن نیست ،یعنی اگر دو شرکت یا
دو بانک بخواهند در هم ادغام شــوند ،باید هردو منحل و شــرکت جدیدی
تاسیس شود که ایندو سهامدار آنجا باشند .به این معنی که برای ادغام شدن
مشکالت قانونی و ابهاماتی وجود دارد .بعد از اعالم محاصرههای اقتصادی و
تحریمها ،وضعیت بانکهای ایران نامناســب بود و روزهای بدی را گذراندند
و میتــوان گفت تقریبا تمام آنها در حال درماندگی هســتند .در این مدت
بانکهای کوچکی تاسیس شــدند و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به
وجــود آمدند که اختالالتی در بازار به وجود آوردند .بانکهای بزرگ دولتی
در رقابت با بانکهای خصوصی به دلیل امتیازات بیشتر آنها دچار مشکالتی
شدند .چون این بانکها در سیستم خصوصی بودند ،توجه بیشتری به آنها شد.
بنابراین بانکهای دولتی در رقابت ،مقدار زیادی از منابع و بازارشان را از دست
دادند .دوره رکود اختصاصی از سال  89شروع شد و این رکود نیز خود باعث
شد مطالبات بانکها وصول نشود و در مجموع بانکها شرایط نامساعدی را
تجربه کردند .امروزه هم بیشتر بانکها زیانده هستند .صورتهای مالیشان
با مشــکل مواجه اســت .در تایید حسابرسی مشــکل دارند .بانک مرکزی
صورتهای مالی آنها را نمیپذیرد .روش  FRISکه روش جدیدی برای تهیه
صورتهای مالی بانکهاست ،تمام اطالعات آنها را افشا میکند.
بــا این روش بانکها قابلیت ارزیابی ،کنترل و نظارت دارند .بســیاری از
بانکها در تطبیق با این سیستم مشکل دارند و به جایی رسیدهاند که روزهای
خوبی را هم پیش رو ندارند .بانک مرکزی برای ســاماندهی آنها پیشنهاد
ادغام داده است .البته تصمیم ادغام بانکها با صاحبان سهام بانکهاست .باید
درمورد بانکهای دولتی ،دولت تصمیم بگیرد و درمورد بانکهای خصوصی

نکتههایی که باید بدانید

کمحوری بد نبود.
[اگر اقتصاد ما با دنیا در ارتباط بود ،بان 
[در کشور ما همه شرکتها توقع دارند از سیستم بانکی تسهیالت بگیرند.
[تصمیم ادغام بانکها با صاحبان سهام بانکهاست.
[بانک مرکزی نمیتواند تکلیف به ادغام کند.
[برای ادغام شدن مشکالت قانونی و ابهاماتی وجود دارد.
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باید صاحبان سهام تصمیم بگیرند .بانک مرکزی نمیتواند تکلیف به ادغام
کند .بانک مرکزی روشها و سیاستهای نظارتی خود را دارد و بانکها باید
اصول و استانداردها را رعایت کنند .در مواردی بانک مرکزی به عنوان ارشاد و
راهنمایی ممکن است به آنها پیشنهاد بدهد که ادغام هم میتواند یک راهحل
باشد .چرا که در شرایط ادغام ،بانک مرکزی باید مدلهایی را صادر کند ،هم
برای انحالل یک بانک و هم برای تاســیس یک بانک جدید و به این منظور
حضور و موافقت بانک مرکزی اهمیت دارد.
از سویی اقتصاد ایران ،اقتصادی بانکمحور است .بانکمحور بودن اقتصاد
کشور ،به نحوه تامین ســرمایه برای سرمایهگذاریها ارتباط دارد .در کشور
ما دو بــازار وجود دارد :یکی بازار پول و بانک و دیگری بازار ســرمایه .تمام
ســرمایهگذاریهای جدید و نیمی از ســرمایهگذاریهای موجود ،از طریق
بانکها تامین میشــود .در این شرایط میتوان گفت اقتصاد ما بانکمحور
است .همچنین بازار سرمایه دیگری فعال است و بهجای اینکه مردم پولشان
را در بانــک بگذارند و بانک به واحدهای اقتصــادی وام و اعتبار بدهد ،بازار
سرمایه از طریق انتشار اوراق ســهام یا اوراق مالی به طور مستقیم از مردم
پول میگیرد وشرکتها به بانک بدهکار نیستند .در این شرایط ،هم امنیت
مالی بیشــتری دارند هم در گرو بانکها نیستند .همچنین کمک میکند
که واحدهای اقتصادی از رشــد و امکانات بیشتر بهرهمند شوند .در کشور ما
همه شرکتهای بزرگ حتی شرکتهای سهامی عام توقع دارند از سیستم
بانکی تسهیالت بگیرند .در صورتی که سیستم بانکی هم قدرت محدودی در
پرداخت تسهیالت دارد .به ویژه در ایران که به بازار بینالملل مرتبط نیست
و نمیتواند از اعتبارات بینالمللی استفاده کند .اگر اقتصاد ما با دنیا در ارتباط
بود ،بانکمحوری بد نبود و بانکها هم تامین مالی میکردند .اما چون ما به
سیستم بینالملل مرتبط نیستیم و حتی بازرگانی خارجیمان ،یعنی واردات،
به ریال متکی است ،مشکل ایجاد میکند .در نتیجه ،بانکمحور بودن باعث
شده همه توقع زیادی از سیستم بانکی داشته باشند و سیستم بانکی نتواند
پاســخگوی این توقع باشد .از طرف دیگر بانک قادر به وصول مطالبات خود
نیست .پس بانکمحور بودن مشخصه خوبی برای اقتصاد ما نیست .اقتصاد
باید هم بانکمحور باشــد هم بتواند از بازار سرمایه ،پول تامین کند .یعنی
شرکتها بهجای دریافت وام از بانک ،از طریق سهامداران و سایر مردم افزایش
سرمایه دهند.
اکثر بانکهای کشور ما تجاری هستند و فقط در یک محور کار میکنند؛
این موضوع باعث رقابتهای مضر و مخرب بین آنها میشــود .این شرایط
میتواند به سوداگری و واسطهگری منتهی شود و تعداد شعب بانکها را زیاد
کند .در شرایطی که اکثر بانکها در کشور تجاری هستند ،حدود 25هزار
شعبه منطقی و اقتصادی نیست .بانکها میتوانند در هم ادغام شوند ،تعداد
شعبشان را کم کنند و حتی بعضی از بانکها که نسبتها و کفایتها را
ندارند ،نباید ادامه فعالیت داشته باشند .البته اگر نظارت جدی وجود داشته
باشد و بانکهایی که حداقل استانداردهای بانکی و مالی را نیز ندارند ،متوقف
شوند ،خود به خود تعداد شعب بانکها کم میشود .به اعتقاد نگارنده نظارت
میتواند ،بانکها را مجبور کند که نسبت کفایت سرمایهشان پایینتر از حد
معقول نباشد یا صورتهای مالیشان را بر اساس  FRISتهیه کنند که کامال
شفاف و قابل نظارت باشد و یا اینکه اجازه ندهند یک گروه خاص بیش از
یک کرســی در بانک داشته باشند ،به این معنی که بیش از  20درصد از
سهام آن را در اختیار نداشته باشند .اگر نظارت دقیقی وجود داشته باشد،
بانکها نمیتوانند به این صورت رشد کنند .در چند سال گذشته ،بانکهایی
در کشور ایجاد شدهاند که برای خدمترسانی به مردم نبوده و بیشتر خزانه
ســرمایهداری برای سهامداران درست کردهاند ،و این موضوع اشکال ایجاد
کرده است.

 ...........................آینده مـــا ...........................
چه سرنوشتي در انتظار صنايع غذايي ،فوالد ،سيمان وخودرو است

بزرگان آيند هساز

توليد ناخالص داخلي در سال  95پس از  5سال به سطح سال  1390رسيد تا كيك اقتصاد ايران به اندازه  5سال پيش برسد .رفت
و آمد آمار رشد اقتصادي به زير و باالي صفر در سالهاي گذشته از دهه  ،90شرايط ويژهاي براي توليد ناخالص داخلي رقم زده
است .سال  95را شايد بتوان ،پايان دوران عقبگرد توليد كشور در دهه  90دانست .در اين سال رشد توليد نفت  ،شاخص اصلي
اقتصاد ايران را تكان داد اما در سالهاي پيشرو صنايع ديگر بايد به ميدان رشد توليد بيايند .صنايع بزرگي كه سال گذشته نيز
سهم صنعت از رشد اقتصادي را ارتقا بخشيدهاند ،خود را براي صعود توليد در سالهاي آينده مهيا كرده اند ،هرچند كه هركدام
در چشمانداز خود چالشهايي را نيز متصور شدهاند .فوالد ،خودرو ،سيمان و صنايع غذايي ،نشانههاي اميدواركنندهاي براي
رونق از خود نشان دادهاند .صنايع غذايي ركورددار صدور پروانه بهرهبرداري و تقاضاي مجوز از سوي سرمايهگذاران بوده است
و سه صنعت سيمان ،فوالد و خودرو نيز در سند راهبردي وزارت صنعت صنايع پيشران شناخته شدهاند.

عکس :رضا معطریان

آینده ما
[ بیزینس مانیتور گزارش میدهد ]

خاورمیانه مصرفزده میشود؟

واکاوی اقتصاد خاورمیانه در سالهای بعد از سقوط نفت

افت قیمت نفت در بازار جهانی بیشترین آسیب را به اقتصادهای
وابســته به نفت و مصرفکنندگان این کشــورها وارد کرد .در این
کشورها انتظار افزایش قیمت نفت و بازگشت رونق به تدریج رنگ
باخته است زیرا با گذشت حدود سه سال از زمانی که قیمتها تنزل
یافت ما شاهد این مسئله هستیم که بازار هنوز روی رونق را ندیده
است و ســرعت افزایش قیمت نفت بسیار پایین است .اما کاهش
قیمت نفت و درآمد کشــورهای نفتخیز مسئلهای است که طی
ســالهای اخیر مقاالت زیادی در مورد آن نوشــته شده است ولی
مســئلهای که کمتر به آن توجه شده است تاثیر افت قیمت نفت
روی الگوی مصرف مردم در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و
راهکارهای مقابله با این تاثیر بد است .از طرف دیگر این سؤال مهم
هم وجود دارد کــه تا چه زمانی تاثیر بد بحران نفتی روی مصرف
مردم مشاهده میشود و چه کاالهایی بیشترین تاثیر را میپذیرند؟
در نتیجه افت قیمت نفت در بازار جهانی ،اعتماد مصرفکنندگان

مونا مشهدی رجبی
منبع بیزینس مانیتو ر

چرا باید خواند:
تاثیرافتقیمتنفت
روی اقتصاد کشور و
عملکرد دولت بارها
بررسی شده است
ولی تاثیر آن روی
الگوی مصرف مردم و
تصمیماتاقتصادیآنها
کمتر مورد مطالعه قرار
گرفته است.
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2015

2016

2017

2018

نرخ رشد (درصد )GDP

۲.۶

۳.۸

۲.۳

۳.۲

تراز حساب جاری (درصد )GDP

-4.4

-3.7

-1

-0.6

تراز مالی (درصد )GDP

-9.1

-9.6

-5.2

-4.1

نرخ تورم (درصد)

۶

۶

۸.۷

۷.۱
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به اوضاع اقتصادی به پایینترین سطح طی  ۱۰سال اخیر رسید و
همین مسئله سبب شد تا مردم هزینههای مصرفی خود را کاهش
دهند و همیشــه منتظر روز مبادا باشند .انتظار میرود این الگوی
مصرفی احتیاطی حداقل تا پنج سال دیگر هم در منطقه حاکم باشد
زیرا مردم به این زودیها شــاهد رشد فرصتهای شغلی و افزایش
قیمت نفت و رونق اقتصادی در جهان نخواهند بود و همیشه نگران
تحوالت اقتصادی آینده هستند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر دولتها برای کاهش هزینههای
خود اقدام به حذف یارانههای انرژی و یارانههای کاالهای اساســی
کردند و همین مسئله سبب شد هزینه تامین انرژی و هزینه قبوض
آب و برق و غیره در خانهها بیشتر شود تا منابع مالی کمتری برای
خانوارها باقــی بماند که صرف خرید کاالهای مصرفی غیرضروری
کنند .در این شرایط هزینه اجاره آپارتمان و قیمت خانهها هم افزایش
یافت زیرا هزینه ساخت آنها بیشتر شد و تامین انرژی برای آنها هزینه
بیشتری داشــت .از طرف دیگر حذف یارانه باعث رشد هزینههای
حمل و نقل شــد و قیمت کاالهــای وارداتی به خاورمیانه به دلیل
افزایش هزینه حمل افزایش یافت.
زمانــی که قیمت نفت در بازار جهانی تنــزل یافت ،دولتهای
کشــورهای نفتخیز شاهد کاهش درآمد نفتی بودند و برای اینکه
بتوانند هزینههای جاری خود را با بودجه موجود تامین کنند اقدام
به کاهش هزینهها کردند .در درجه اول یارانهها را حذف کردند و در
مرحله بعد قوانینی در زمینه افزایش نرخ مالیات وضع کردند و مالیات
بر ارزش افزوده را به عنوان ابزاری برای کسب درآمد معرفی کردند.
ولی همه این ابزارها زمینه را برای کمتر کردن قدرت خرید مردم در
بازار مصرف فراهم کرد.
JJمصرف با شرایط تازه تطبیق پیدا کرد
مصرفکنندگان خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل تداوم قیمت
پایین نفت در بازار جهانی و کاهش درآمد دولت الگوی مصرف خود
را تغییر دادهاند .در این کشــورها مصرفکنندگان بیشتر به خرید
کاالهــای ضروری روی آوردهاند و هزینههای مصرفی خود را کمتر
کردهاند .اما همین تطبیق پیدا کردن با شرایط تازه هم میتواند به
تشدید افت نرخ رشــد اقتصادی در کشور بینجامد .از طرف دیگر
کاهش یارانههای دولتی ،وضع مالیات بر ارزش افزوده در کنار کاهش
هزینههای مصرفی در کشــورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده
اســت تا نرخ بیکاری در این کشــورها افزایش یابد و قدرت خرید
خانوارها کمتر شــود .این در حالی است که در سالهای  ۲۰۰۷تا
 ۲۰۱۳میالدی یعنی ســالهایی که قیمت نفت در بازار جهانی در
ســطح باالیی قرار داشت و روند افزایشی را طی میکرد هزینههای

۱۰
۸
۶

در مورد دالیل عدم مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای حاشیه خلیج فارس میتوان به موارد مختلفی اشاره کرد ولی یکی ۴از
مهمترین دالیل ساختار فرهنگی در این کشورها است که زنان را از فعالیت در خارج از منزل منع میکند و این فرهنگ در طول
۲
سالهای طوالنی در این کشورها رخنه کرده است.
۲۰۱۷-۲۰۲۱

مصرفی هم در این کشورها در سطح باالیی قرار داشت .همین مسئله
ســبب شــده بود تا نرخ بیکاری در این کشورها پایین و نرخ رشد
اقتصادی باال باشد.
آمارها نشان میدهد در ســالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۳هزین ههای
مصرفی خانوارها در کشــورهای خاورمیانه و شــمال افریقا بالغ بر
 ۱۰درصد رشــد کرد ولی بعد از افت قیمت نفت در ســال ۲۰۱۴
هزینههای مصرفی خانوارها توان رشــد خود را از دســت داد .در
ســالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶هزینههای مصرفی خانوارها با نرخ ۲.۵
درصد رشــد کرد و انتظار میرود در سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۲۱به
دلیل افزایش قیمت نفت و از بین رفتن فشــار مالی ناشی از شوک
منفی قیمت نفت ،هزینههای مصرفی خانوارها با نرخ بالغ بر  ۵درصد
رشد کند .در این بازه زمانی نرخ رشد هزینههای مصرفی خانوارها
نصف نرخ رشد هزینهها در سالهای رونق قیمت نفت خواهد بود ولی
در مقایسه با سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶این نرخ دو برابر خواهد شد.
JJبحران اواسط سال  ۲۰۱۴شروع شد
اواســط سال  ۲۰۱۴که قیمت نفت در بازار جهانی سقوط کرد،
بحران بزرگی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا ایجاد شد .در
فاصله سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۴این کشورها به نفتی که با قیمت باالتر
از  ۱۰۰دالر فروخته شــده بود عادت کرده بودند .این قیمت باالی
نفت باعث شده بود تا نرخ رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی در
کشــورهای خاورمیانه رشد کند و هزینههای مصرفی افزایش یابد؛
اگرچه مازاد عرضه نفت در بازار جهانی باعث شد تا قیمت نفت در
اواسط سال  ۲۰۱۴بهیکباره سقوط کند و این قیمت پایین تا انتهای
ســال  ۲۰۱۵در بازار نفت باقی بماند .در انتهای سال  ۲۰۱۵قیمت
نفت به مرز  ۴۰دالر نزدیک شد که برای اقتصادهای نفتخیز بحران
بزرگی بود .متوسط قیمت نفت در سال  ۲۰۱۶به  ۴۵.۱دالر امریکا
رسید و انتظار میرود در خوشبینانهترین حالت تا انتهای سال جاری
متوسط قیمت هر بشــکه نفت در بازار جهانی به  ۵۷دالر برسد .با
وجود اینکه این روند افزایشی قیمت نفت بسیار مثبت و امیدوارکننده
اســت ولی ما انتظار نداریم تا انتهای سال  ۲۰۲۱قیمت به سطح
 ۱۰۰دالر برسد .مرکز مطالعات بازار نفت بیزینس مانیتور انتظار دارد
متوسط قیمت هر بشکه نفت خام در بازار جهانی در سال  ۲۰۲۱به
مرز  ۷۰دالر برســد و این قیمت هم نشان میدهد که اقتصادهای
نفتخیز خاورمیانه باید برای تامین هزینههای جاری خود تا سال
 ۲۰۲۱از ابزارهای دیگری استفاده کنند.
در ســالهای  ۲۰۱۳تــا  ،۲۰۱۶افت قیمت نفت باعث شــد
هزینههای مصرفی خانوارها در خاورمیانه و شــمال افریقا کاهش
یابد و به دنبال آن عامل مهمی در رشــد اقتصادی از بین برود .در
این ســالها دولتها برای اینکه بتوانند هزینههای خود را با درآمد
نفتی تطبیق دهند از ابزارهای ریاضتی استفاده کردند .از جمله این
ابزارهای ریاضتی میتوان به حــذف یارانههای انرژی ،حذف یارانه
سوخت و غذا ،کاهش نرخ رشد دستمزدها و پاداشهای کارمندان
دولتی و در نهایت کاهش شــمار افراد شاغل در شرکتهای نفتی
به دلیل تالش این شرکتها در کاهش هزینههای خود اشاره کرد.
در این دوره اعتماد مصرفکنندگان به اوضاع اقتصادی کمتر شد و
نگرانی آنها در مورد اوضاع مالیشــان در آینده بیشتر و بیشتر شد.
همین نگرانی باعث شد مردم در هزینههای مصرفی خود با احتیاط
بیشتری عمل کنند.

۲۰۱۴-۲۰۱۶

۰

۲۰۰۶-۲۰۱۳

متوسط قیمت نفت (دالر به ازای هر بشکه)
۱۴۰
۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

JJقیمت نفت در سال ۲۰۱۷
در نیمه اول سال جاری متوســط قیمت نفت به  ۵۳.۴دالر به
ازای هر بشــکه رسید .مطالعات نشان میدهد در نیمه دوم امسال
و سالهای آتی شاهد بازســازی تدریجی بازار نفت خواهیم بود و
این بازسازی تدریجی زمینه را برای افزایش نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا فراهم میکند .البته
بازســازی قیمت نفت باعث نمیشود شاهد سهرقمی شدن قیمت
نفت در بازار باشیم و در بهترین حالت تا انتهای سال  ۲۰۲۱قیمت
هر بشکه نفت در بازار جهانی به  ۷۰دالر خواهد رسید.
انتظار میرود در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی امارات
متحده عربی به  ۲.۸درصد برســد در حالی که نرخ رشد اقتصادی
این کشور در سال گذشته برابر با  ۲.۲درصد بود .کویت هم در سال
جاری شــاهد رسیدن نرخ رشــد اقتصادی خود به مرز  ۲.۸درصد
خواهد بود که نسبت به ســال قبل  ۰.۹درصد بیشتر خواهد بود.
انتظار میرود کویت در سال  ۲۰۱۹رشد  ۳.۵درصدی را تجربه کند.
عربستان سعودی در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا
یک استثنا اســت .در ســال  ۲۰۱۷اقتصاد عربستان نهتنها رشد
نمیکند بلکه با نرخ  ۰.۲درصد منقبض میشود و هزینههای مصرفی

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۰

بالغ بر  ۲۸درصد
از شاغالن عمانی
خواستار اصالح
قوانین مربوط به
نیروی کار هستند
در حالی که ۱۰
درصد از شاغالن
اقتصادی بحرین به
این مسئله اعتراض
دارند و این قوانین را
مانع اصلی توسعه
کسب و کار خود
میدانند

خانوارهایی که بیش از  ۲۵هزار دالر امریکا درآمد دارند (درصد کل خانوارهای کشور)
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰
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۶۰
۵۰

آینده ما
نرخ رشد هزینههای مصرفی خانوارها در خاورمیانه و شمال افریقا (درصد)
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲

۲۰۱۴-۲۰۱۶

۲۰۱۷-۲۰۲۱

یکی از مشکالت
بزرگی که در
اقتصادهای
خاورمیانه و شمال
افریقا دیده میشود
بزرگی دولت است.
در این کشورها دولت
بسیار بزرگ است و
در برخی از کشورها
از قبیل عربستان بالغ
بر ۹۰درصد اقتصاد
کشور توسط دولت
اداره و کنترل میشود
۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۰

۲۰۰۶-۲۰۱۳

مردم هم در این کشــور با افزایش همراه نخواهد بود .انتظار میرود
در ســال جاری اقتصاد عربستان وارد رکود شود و این رکود تا سال
 ۲۰۲۰ادامــه پیدا کند .این رکود میتواند هزینههای مصرفی را۱۴۰در
کشور کمتر و اقتصاد را با تنشهای مالی روبهرو کند .مسئلهای که
است
برای اقتصادی که بزرگترین صادرکننده نفت در سازمان اوپک ۱۲۰
میتواند بسیار آسیبرسان و نگرانکننده باشد.
۱۰۰

۹۰

منفی
JJمالیات بر ارزش افزوده ،ابزاری برای کاهش اثرات
۸۰
۸۰
کاهش درآمد نفتی
۷۰
اقدام
اخیر
های
ل
سا
در
فارس
خلیج
حاشیه
بسیاری از کشورهای
۶۰
۶۰
گران
ل
تحلی
از
برخی
کردند.
افزوده
ارزش
بر
مالیات
به وضع و دریافت
۵۰
کاهش
باعث
مدت
ه
کوتا
در
ها
ت
مالیا
این
که
کردند
اقتصادی اعالم
۴۰
۴۰
برای
انگیزه مصرف در میان مردم میشــود و به دنبال آن زمینه را ۳۰
ولی
کاهش نرخ رشــد اقتصادی این کشــورها فراهم خواهد کرد۲۰ .
۲۰
بررسیها نشان داد که این تاثیر کوتاهمدت است و در میانمدت ۱۰و
بلندمدت تاثیر منفی این شوک از بین میرود.
۰
۰
خلیج فارس
حاشیه
کشورهای
خانوارهای ساکن
ثروت باالی
 ۲۰۱۰در ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳ ۲۰۱۴
نرخ مشارکت اقتصادی زنان (درصد کل زنان)
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

۲۰۲۰
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۲۰۱۵

۲۰۱۰

۲۰۰۵
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۲۰۰۰

۱۹۹۵

۱۹۹۰

۰

در کنار نرخ پایین تورم در این کشورها باعث میشود حتی با وجود
کاهش قیمت نفت و افزایش مالیات بر ارزش افزوده باز هم شاهد از
بین رفتن قدرت خرید مردم در این منطقه نباشــیم .از طرف دیگر
دولتهای این منطقه همچنان حمایت از مصرف کاالهای اساسی
مانند مواد غذایی و خدمات بهداشــتی و درمانی را ادامه میدهند
و همین مسئله باعث شده است تا مردم همچنان منابع مالی مازاد
برای خرید کاالهای مصرفی را در اختیار داشته باشند .آمارها نشان
میدهد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس
باالتر از متوسط جهانی است؛ درآمد خانوارهای این منطقه نسبت
به متوسط درآمد خانوارهای جهانی باالتر است .در میان کشورهای
منطقه کشور عمان باالترین میزان ثروت و درآمد را دارد و  ۷۵درصد
از خانوارها در سه کشور امارات و بحرین و قطر درآمد خالصی بیش
از  ۲۵هزار دالر امریکا در هر ســال کسب میکنند .به همین دلیل
است که حتی با وجود وضع مالیات بر ارزش افزوده باز هم میتوان
شاهد رشد قدرت خرید مردم در این کشورها بود.
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس اعالم کردند در
سال  ۲۰۱۸نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به مرز  ۵درصد میرسانند
زیرا این منطقه به دنبال افزایش درآمدهای غیرنفتی است .اغلب این
کشورها سال  ۲۰۱۸را به عنوان اولین سالی که این مالیات تازه را در
کشور استفاده میکنند اعالم کردند .کشورهای حاشیه خلیج فارس
در نظر دارند یک نظام جامع مالیاتی وضع کنند که بخشهای اصلی
ی سال  ۲۰۱۶به امضای تمامی اعضا رسیده است.
و مهم آن در م 
مالیات بر ارزش افزوده میتواند منابع درآمدیِ تازهای در اختیار
دولت قرار دهد و به همین دلیل در ســالهای اخیر تعداد زیادی از
کشورهای خاورمیانه اقدام به وضع این قانون کردند و قرار است این
سیاست ادامه پیدا کند و الگوی دریافت مالیات به عنوان ابزار اصلی
تامین درآمد دولت معرفی شــود تا از وابستگی اقتصادی به درآمد
نفتی کاسته شود.
JJبیکاری ،مشکلی پیچیده با راهحلی پیچیدهتر
مســئله بیکاری در خاورمیانه بســیار پیچیده است و عوامل
زیادی روی بیکاری در این کشــورها تاثیر دارد .از جمله مســائل
تاثیرگذار روی نرخ بیکاری در این کشــورها میتوان به روندهای
نامناسب دموگرافیک در آنها اشاره کرد .از طرف دیگر تفاوت زیاد
بین دســتمزدهای نیروهای فعال در بخش دولتی و خصوصی هم
میتواند تاثیر زیادی روی بیکاری در این کشــورها داشــته باشد.
مشــکل دیگری که در این منطقه وجود دارد عدم هماهنگی بین
مهارتهای نیروهای کاری و نیازهای بازار اســت .مشکل دیگری
که در شماری از کشــورهای خاورمیانه وجود دارد و انگیزه کار را
در این منطقه از بین برده اســت شبکه حمایتی بسیار گسترده و
سخاوتمندانه دولتی است که باعث شده است مردم انگیزهای برای
کار و تالش بیشتر برای تامین نیازهای خود نداشته باشند .در این
کشورها بزرگترین معضل ،نرخ بالغ بر  ۲۵درصد بیکاری جوانان
است .در حالی که جوانان اصلیترین و مهمترین گروهی هستند که
باید در کشور فعالیت داشته باشند و برای کشور درآمد ایجاد کنند.
از طرف دیگر نرخ پایین مشــارکت اقتصادی زنان در این کشورها
هم باعث شــده است تا شــمار زیادی از جمعیت کشور از چرخه
فعالیت اقتصادی خارج شوند .البته نکته مهم این است که بسیاری
از کشورهای حاشیه خلیج فارس زنان و جوانان را در زمره نیروهای

بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس در سالهای اخیر اقدام به وضع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند .برخی از تحلیلگران اقتصادی اعالم کردند که این مالیاتها
در کوتاهمدت باعث کاهش انگیزه مصرف در میان مردم میشود و به دنبال آن زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها فراهم خواهد کرد .ولی بررسیها نشان داد
که این تاثیر کوتاهمدت است و در میانمدت و بلندمدت تاثیر منفی این شوک از بین میرود.

فعال اقتصادی قرار نمیدهند و بدون در نظر گرفتن این افراد نرخ
بیکاری کشــور را بین  ۳تا  ۵درصد اعالم میکنند ولی مطالعات
سازمانهای جهانی نشــان میدهد که این منطقه بیشترین نرخ
بیکاری را در میان تمامی کشورهای دنیا دارد.
JJبیکاری زنان و جوانان همچنان معضلی جدی است
برای اینکه یک خانوار بتواند با حداکثر ظرفیت خود مصرف کند
باید بتواند با حداکثر ظرفیت خود کار کند و درآمد داشته باشد .ولی
نرخ باالی بیکاری زنان و جوانان در این مناطق مانع از این شده است
که کشورهای مذکور با حداکثر پتانسیل مصرفکنند .افزایش نرخ زاد
و ولد در کشورهای خاورمیانه در نیمه دوم قرن بیستم باعث شد تا
این کشورها دارای جمعیت جوان زیادی باشد .در سال  ۲۰۱۷شمار
جوانان بزرگتر از  ۱۵سال در این منطقه بیش از  ۱۴۰میلیون نفر
بود و انتظار میرود تا سال  ۲۰۲۰تعداد جوانان بزرگتر از  ۱۵سال
در این منطقه به  ۱۶۲میلیون نفر برسد .برای این جمعیت جوان پیدا
کردن شغلی مناسب در جامعه به یک بحران جدی تبدیل شده است
به خصوص که سیســتم آموزشی در این کشورها دارای ضعفهای
زیادی اســت و افرادی که از شبکه آموزشی خارج میشوند توانایی
الزم را بــرای انجام وظایف اجتماعی و اقتصادی خود ندارند .دولت
هم در ایجاد اشــتغال با مشکالت زیادی مواجه است زیرا اغلب این
کشورها دارای اقتصاد نفتی هستند و سهم زیادی از مردم در صنعت
نفت مشغول به کارند .دیگر بخشهای اقتصادی این کشورها اغلب
دولتی است و کارایی باالیی ندارد.
JJدالیل عدم مشارکت اقتصادی زنان چیست؟
در مــورد دالیل عدم مشــارکت اقتصادی زنان در کشــورهای
حاشیه خلیج فارس میتوان به موارد مختلفی اشاره کرد ولی یکی
از مهمترین دالیل ســاختار فرهنگی در این کشورها است که زنان
را از فعالیــت در خارج از منزل منع میکند و این فرهنگ در طول
سالهای طوالنی در این کشورها رخنه کرده است .از دیگر دالیلی
که میتوان برشــمرد نبود فرصتهای شغلی کافی در این کشورها
است که باعث شده تا نهتنها مردان امکان شغلیابی نداشته باشند
بلکه زنان هم فرصتهای شغلی مناسبی در اختیار نداشته باشند.
البته باید به یک نکته بســیار مهم هم توجه داشت و آن تضعیف
اوضاع اقتصادی در این کشورها و در جهان است؛ در شرایطی که نرخ
رشد اقتصادی و هزینههای مصرفی کم میشود فرصتهای شغلی
هم تنزل پیدا میکند و در تمامی دنیا مردان برای شغلیابی بر زنان
اولویت دارند .شاید به همین دلیل باشد که در گزارشهای رسمی
بانک جهانی که در نمودار چهار ترســیم شده است از کاهش نرخ
مشارکت اقتصادی زنان در سالهای اخیر نسبت به اوایل قرن بیست
و یکم حکایت شده است.
به هر حال دلیل هرچه باشــد ،باید به این نکته توجه داشــت
که زنان نیمی از جامعه را تشــکیل میدهند و حذف شدن نیروی
کاری زنــان در هر جامعهای به معنای حذف شــدن نیمی از توان
رشد اقتصادی و مصرفی در کشورها است که به تدریج آثار مخرب
اقتصادی و اجتماعی این بحران در کشورها ظاهر میشود.

شمال افریقا دیده میشود بزرگی دولت است .در این کشورها دولت
بسیار بزرگ است و در برخی از کشورها از قبیل عربستان بالغ بر
 ۹۰درصد اقتصاد کشور توسط دولت اداره و کنترل میشود .دولت
اصلیترین و بزرگترین کارفرما است و ایجاد شغل برای تمامی
مردم کشــور بر عهده دولت است در حالی که از نظر اقتصادی و
زیرساختی برای این کار آمادگی ندارد .از طرف دیگر چون دولت
بخش بزرگی از درآمد خود را از فروش نفت به دســت میآورد،
افت قیمت نفت در بازار جهانی باعث میشود منابع مالی کمتری
برای تامین دستمزدها و هزینههای جاری در اختیار داشته باشد.
در این شرایط افت قیمت نفت مستقیما باعث کاهش فرصتهای
شغلی و اشتغال میشود که آسیب بزرگی به اقتصاد وارد میکند.
یکی از راهکارهای کاهش آســیبپذیری در این کشورها توسعه
بخش خصوصی و ایجاد تنوع در اقتصاد است که در میانمدت و
درازمدت میتواند اقتصاد را پایدارتر و مستحکمتر بکند.
از طرف دیگر اصالح قوانیــن مربوط به نیروی کار و کاهش
میزان سختگیری در فرآیند اســتخدام و اخراج نیروی کار از
مسائلی است که میتواند زمینه را برای توسعه بخش خصوصی
و افزایش فرصتهای شــغلی در این بخش فراهم کند .فعاالن
اقتصادی عمان بیشتر از دیگر کشورها به محدودیتهای بازار کار
اشاره میکنند و از این محدودیتها و ضعف قوانین مربوط به آن
به عنوان اصلیترین مانع در توسعه کسب و کار خود نام میبرند.
بالغ بر  ۲۸درصد از شاغالن عمانی خواستار اصالح قوانین مربوط
به نیروی کار هستند در حالی که  ۱۰درصد از شاغالن اقتصادی
بحرین به این مســئله اعتراض دارند و این قوانین را مانع اصلی
توسعه کسب و کار خود میدانند.
در پایان بایــد گفت که خاورمیانه و شــمال افریقا با وجود
داشتن ذخایر غنی انرژی و ثروت طبیعی کالن ،اقتصادی بسیار
آســیبپذیر دارند و برای از بیــن بردن این معضل باید اقدام به
اصالح قوانین ،کاهش فشــار روی بخش دولتــی ،وضع منابع
درآمدی دیگر و در نهایت تسریع نرخ رشد اقتصادی خود بکنند.
از طرف دیگر ایجاد فرصت رشــد برای زنان و استفاده از نیروی
کاری زنان و جوانان هم میتواند این کشــورها را به سمت رشد
بیشتر هدایت کند.

در نیمه اول سال
جاری متوسط
قیمت نفت به۵۳.۴
دالر به ازای هر بشکه
رسید.مطالعات
نشان میدهد در
نیمه دوم امسال و
سالهای آتی ما
شاهد بازسازی
تدریجی بازار نفت
خواهیم بود و این
بازسازی تدریجی
زمینه را برای
افزایش نرخ رشد
تولیدناخالص
داخلی در کشورهای
خاورمیانه و شمال
افریقا فراهم میکند

فعاالن اقتصادی که بر این باورند که قوانین مربوط به نیروی کار اصلیترین مانع فعالیت اقتصادی است (درصد)
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵

JJدولتهای بزرگ ،مشکل دیگر کشورهای خاورمیانه
یکی دیگر از مشکالت بزرگی که در اقتصادهای خاورمیانه و

۰
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آینده ما
[ آینده انرژی پاک ]

از انرژی پاک تا هوای پاک

ها به سمت انرژیهای پاک نویدبخش کاهش سرعت گرمایش زمین است
هدایت سرمایه 
افزایش دمای زمین در ســالهای اخیر باعث شد جلسات متعددی در
مورد چگونگی مقابله با این بحران جهانی برگزار شــود .در این جلسات در
مورد راهکارهای مقابله با گرمای زمین صحبت شد و تعهدات بینالمللی هم
داده شد ولی بعد از اینکه دونالد ترامپ در مورد غیرضروری بودن توافقهای
زیستمحیطی صحبت کرد قوانین وضعشده توسط دولت اوباما که در حمایت
از اقتصاد داخلی بود غیراجرایی شد و نگرانی در مورد مسائل زیستمحیطی
در دنیا باال گرفت .طی یک دهه اخیر جلسات زیادی بین سران اقتصادی و
سیاســی دنیا برگزارشد و تالش برای کاهش انتشار کربن از طریق استفاده
از انرژیهای پاک به جای سوختهای فسیلی به عنوان اصلیترین سیاست
جهان معرفی شد .تبلور این تالش را میتوانیم در توافقنامه پاریس ببینیم که
سران کشورهای صنعتی در مورد میزان کاهش انتشار کربن تصمیمگیری
کردند و خود را متعهد به اجرای آن دانستند .این توافقنامه در دسامبر سال
 ۲۰۱۵میالدی امضا شــد و  ۱۹۵کشور دنیا متعهد به تالش برای محدود
کردن روند افزایش دمای کره زمین شدند.
مسئله گرمای زمین از چند جنبه برای دنیا اهمیت دارد .در درجه اول
گرمای زمین به دلیل تاثیرات منفی زیست محیطی ،از بین رفتن زیستگاه
طبیعی حیوانات مختلف و در نهایت انقراض حیوانات مختلف اهمیت دارد.
از طرف دیگر گرمایش زمین به دلیل افزایش سطح آبها و افزایش احتمال
آتش گرفتن جنگلها مهم است و این پدیده زیستمحیطی میتواند زمینه
را برای آسیبهای انسانی زیادی در کشورها فراهم کند.
از نظر اقتصادی مســئله گرمایش زمین و ضرورت کاهش اســتفاده از
سوختهای فسیلی برای کشورهای تولیدکننده منابع فسیلی به معنای آغاز
نگرانی در مورد شرایط اقتصادی است .کشورهای نفتخیز باید به فکر کاهش
وابستگی اقتصادی خود به منابع انرژی فسیلی باشند تا در دنیایی که استفاده
از انرژیهای فســیلی در آن محدود اســت هم توان رشد داشته باشند .از

مونا مشهدی رجبی
منبع بیزینس مانیتو ر

چرا باید خواند:
انرژیهای پاک رقیب
اصلی نفت و گاز طبیعی
در بازار هستند و عرضه
آنها میتواند بازار منابع
فسیلیراتحتتاثیر
قرار دهد .در سالهای
اخیر سرمایهگذاری در
این بخشه ا رشد زیادی
کرده است .این گزارش
میتواند تصویری از
عملکرد این بازار را
نشان دهد.

گذاریهای جدید در پروژههای تولید انرژی پاک (میلیارد دالر)
ارزش سرمایه 
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طرف دیگر مصرفکنندگان هم باید به فکر تبدیل تجهیزات خود و استفاده
از تجهیزات فعال با انرژیهای پاک باشــند که این فرآیند هم زمانبر و هم
یبر است.
انرژ 
به هر حال این گذر بسیار کند و بسیار پرهزینه خواهد بود ولی با توجه
به اجماع رهبران اقتصادی و سیاســی دنیا و توجهی که دنیا به این مسئله
کرده اســت به نظر میرسد مسیری است که باید طی شود و هیچ گریزی
از آن نیست.
JJتغییر مسیر به سمت انرژیهای پاک برای آسیا ضروری است
تالش برای کاهش انتشار کربن معطوف به سالهای بعد از توافق پاریس
نیست .از ابتدای قرن بیست و یکم ما شاهد افزایش سرمایهگذاری جهانی
درتولید انرژیهای پاک بودیم تا اینکه میزان سرمایهگذاری در سال گذشته
به اوج خود رسید .ارزش سرمایهگذاری انجامشده در تولید انرژیهای پاک
در دنیا در سال  ۲۰۰۴برابر با  ۶۲میلیارد دالر و در سال  ۲۰۱۶برابر با ۲۸۷.۵
میلیارد دالر بود .البته در سال  ۲۰۱۵این سرمایهگذاری به اوج رسید و بعد
از آن ما شاهد افت  ۱۸درصدی سرمایهگذاری بودیم.
در فاصله ســالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۶ارزش سرمایهگذا ریهای تازه در
انرژیهای پاک در کشورهای اروپا ،خاورمیانه و افریقا  ۱۵۸درصد رشد کرد در
حالی که سرمایهگذا ریهای تازه در امریکا  ۴۲۱درصد و سرمایهگذا ریهای
تازه در آسیا-پاسیفیک ۶۹۰درصد افزایش یافت .کشورهای آسیا-پاسیفیک
در این بازه زمانی بیشترین رشد سرمایهگذاری را در بخش تولید انرژیهای
پاک شاهد بودند و چین و ژاپن در این عرصه بیشترین سهم را داشتند .در
صورتی که رشــد ارزش سرمایهگذاری از ســال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۶را در نظر
بگیریم شــاهد افت  ۳۷.۵درصدی در اروپا و خاورمیانه و افریقا ،رشــد ۸.۹
درصدی در امریکا و رشد  ۶۶درصدی در کشورهای آسیا-پاسیفیک خواهیم
بود .در مورد دلیل پیشــگامی آسیا هم میتوان به این موارد اشاره کرد که
آســیا به خصوص دو کشور چین و هند با سرعت باالیی در مسیر صنعتی
شدن حرکت میکنند .این صنعتی شدن نیاز به مصرف انرژی زیادی دارد
و در نتیجه انتشار گازهای آالینده در این کشورها بسیار زیاد است .از طرف
دیگر این کشورها بسیار پرجمعیت هستند و نیاز به استفاده از سوختهای
فسیلی برای تامین نیازهای روزانه مردم هم باال است و این مسئله هم مزید
بر علت شــده است .بنابراین دولتمردان آسیا از سالها قبل به فکر افزایش
سرمایهگذاری در این بخش افتادند تا هم بتوانند به تقاضای انرژی در بازار
داخل پاسخ گویند و هم مانع از افزایش انتشار گازهای آالینده شوند و در این
مسیر هم موفق بودند.
JJبازار در حال اشباع شدن است
در سال  ۲۰۱۵ارزش سرمایهگذاری در تکنولوژیهای پاک دنیا برابر با
 ۳۴۸.۵میلیارد دالر بود که نسب به سال قبل از آن رشد داشت ولی در سال
گذشته سرمایهگذاری در این بخش با  ۱۸درصد کاهش به  ۲۸۷.۵میلیارد
دالر رسید .در نگاه اول افت سرمایهگذاری در تولید انرژیهای پاک در دنیا
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برق
جهانی در شش ماه اول سال  ۲۱ ، ۲۰۱۶درصد از نیروگاههای تولید
به گزارش موسسه منابع
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های خورشیدی در شمال ۶۲
برق
درصد از نیروگاه
۷۳بادی در چین و ۱۲.۱
چین یا تعطیل شدند یا اینکه ۱۰۰
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مصرف منتقل نشد.
بازار
ها به
۱۲۸ ۱۳۷تولیدی در این نیروگاه 
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نرخ رشد ساالنه سرمایهگذاری در تولید انرژی پاک (درصد)
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JJاین کاهش چندان نگرانکننده نیست
برخی از فعاالن محیط زیست از کاهش سرمایهگذاری در تولید انرژیهای
پاک در دو کشور مذکور به عنوان یک عامل نگرانکننده برای محیط زیست
نام میبرند ولی پژوهشگران بر این باورند که وضعیت در این بازار در مسیر
عادی قرار دارد .جاســتین وو یکی از تحلیلگران ســرمایهگذاری در مرکز
مطالعات انرژیهای سبز میگوید :از ابتدای قرن بیست و یکم سرمایهگذاری
در تولید انرژیهای پاک در دنیا با ســرعت باالیی رشــد کرد و هماکنون
زیرســاختهای زیادی در جهت تولید انرژیهای پاک در دنیا فعال است.
حال زمان آن فرارسیده است که کشورهای دنیا سرمایهگذاری در پروژههای
تــازه و با مقیاسهای بزرگ را کاهش دهند و به بهرهگیری از ظرفیتهای
تولیدی موجود بپردازند.
به گزارش موسســه منابع جهانی در شش ماه اول ســال ۲۱ ، ۲۰۱۶
درصد از نیروگاههای تولید برق بادی در چین و  ۱۲.۱درصد از نیروگاههای
خورشــیدی در شمال چین یا تعطیل شــدند یا اینکه برق تولیدی در این
ها به بازار مصرف منتقل نشد .در پاسخ به این تولید مازاد انرژی در
نیروگاه 
کشور چین وزارت انرژی این کشور طرحی را در دستور کار قرار داده است
تا ســرمایهگذاری در تولید انرژیهای پاک را کاهش دهد .طبق این طرح
پنجساله سرمایهگذاری در تولید برق بادی و خورشیدی کاهش خواهد یافت.
طبق این طرح تازه تا سال  ۲۱۰ ، ۲۰۲۰گیگاوات برق بادی در چین تولید
میشود که  ۱۶درصد کمتر از طرح قبلی خواهد بود و تولید برق خورشیدی
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خبر بدی برای فعاالن محیط زیســت بود ولی پژوهشگران بیان کردند که
انتظار کاهش تولید را داشــتند .حال ســؤال اصلی این است که دلیل افت
سرمایهگذاری در تولید انرژیهای پاک دنیا چیست؟ آیا کشورهای مختلف
سیاستهای خود را تغییر دادند یا اینکه وضعیت اقتصادی دنیا باعث کاهش
سرمایهگذاری در این زمینه شده است؟
دلیل اصلی کاهش ســرمایهگذاری در تولید انرژیهای پاک در جهان
کاهش سرمایهگذاری در دو کشور چین و ژاپن است .ارزش سرمایهگذاری در
تولید انرژیهای پاک در چین سال  2016برابر با  ۸۷.۸میلیارد دالر بود که
 ۲۶درصد نسبت به سال  ۲۰۱۵میالدی کاهش داشت .چین در سال ۲۰۱۵
رکورد ســرمایهگذاری در تولید انرژیهای پاک را شکســت و بالغ بر ۱۱۹
میلیارد دالر در این بخش سرمایهگذاری کرد اما در جریان انتخابات ریاست
جمهوری در امریکا و افت نرخ رشد اقتصادی چین ،توجه این کشور به محیط
زیســت و ضرورت سرمایهگذاری در انرژیهای پاک کمتر شد .در ژاپن هم
شرایط کم و بیش مشــابهی اتفاق افتاد .در سال گذشته سرمایهگذاری در
تولید انرژیهای پاک در کشور ژاپن به  ۲۲.۶میلیارد دالر رسید که نسبت
به سال قبل از آن  ۴۳درصد تنزل یافت .در سال  ۲۰۱۵بالغ بر  ۴۰میلیارد
دالر در تولید انرژیهای پاک در این کشور صنعتی قاره آسیا سرمایهگذاری
شده بود .بحران اقتصادی داخلی ژاپن عامل اصلی افت سرمایهگذاری در این
کشور ذکر شد .دو کشور ژاپن و چین در منطقه آسیا -پاسیفیک واقع شدهاند
که ارزش ســرمایهگذا ریهای انجامشده در انرژیهای پاک در این منطقه
برابر با  ۱۳۵میلیارد دالر بود .این کشورها  ۴۶.۹درصد از کل سرمایهگذاری
انجامشده در این صنعت را به خود اختصاص دادند .در سال  ۲۰۰۴سهم این
منطقه برابر با  ۲۷.۴درصد و در سال  ۲۰۱۰برابر با  ۲۹.۳درصد بود ولی از
ســال  ۲۰۱۰تاکنون سهم سرمایهگذاری این منطقه به کل سرمایهگذاری
انجامشده در تولید انرژیهای پاک در دنیا رشد کرد و به حدود نصف رسید.
در این بازه زمانی سهم کشورهای امریکایی تقریبا ثابت و برابر با  ۲۵درصد
بود و سهم کشــورهای اروپا و خاورمیانه و افریقا از  ۵۰درصد به حدود ۲۸
درصد تقلیل یافت.
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هم برابر با  ۱۱۰گیگاوات خواهد بود که  ۲۷درصد از طرح قبلی کمتر است.
قرار بر این است که چین تا سال  ۲۰۲۰بالغ بر  ۳۶۰میلیارد دالر در تولید
انرژیهای پاک سرمایهگذاری کند که رقم قابل توجهی است .ولی در صورتی
که سرمایهگذاری این کشور در سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۲۰را با سرمایهگذاری
انجامشده در نیمه اول دهه جاری مقایسه کنیم ،شاهد افتی زیاد در میزان
سرمایهگذاری خواهیم بود.

دلیل اصلی کاهش
سرمایهگذاری در
تولید انرژیهای
پاک در جهان کاهش
سرمایهگذاری در
دو کشور چین و
ژاپن است .ارزش
سرمایهگذاری در
تولید انرژیهای
پاک در چین سال
 2016برابر با ۸۷.۸
میلیارد دالر بود که
 ۲۶درصد نسبت به
سال  ۲۰۱۵کاهش
داشت

JJتولید برق در خانه
انتظار میرود در ســالهای آتــی ســرمایهگذاری در نصب پنلهای
ها و واحدهای صنعتی کوچک در ژاپن افزایش یابد
خورشیدی در سقف خانه 
زیرا مردم در این کشور ابراز تمایل زیادی برای استفاده از انرژیهای پاک به
جای انرژیهای آالینده کردهاند.
ایران در ســالهای خیر ســرمایهگذاری در تولید انرژیهای پاک را در
دســتور کار خود قرار داده است و شرکتهای خارجی زیادی در این زمینه
فعال شدهاند .اگرچه میزان سرمایههای جذبشده در ایران در مقایسه با دیگر
ها نشان میدهد که نرخ
کشورهای خاورمیانه رقم اندکی است ولی بررسی 
رشد سرمایهگذاری در این بخش در ایران نسبت به دیگر کشورها بیشتر است
و بعد از برداشته شدن تحریمهای اقتصادی علیه ایران و عادی شدن وضعیت
بانکی کشور میتوان انتظار رشد در این بازار را داشت.

گذاریهای تازه در انرژیهای پاک (میلیارد دالر)
ارزش کل سرمایه 
۴۰۰
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۲۰۰۵

۲۰۰۴
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صنعت ،پیشران اقتصاد میشود؟

بررسی سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به عنوان بخشی که در سالهای پیش رو انتظار باالیی از آن میرود
رشــد اقتصاد ایران در ســال  95به  12.5درصد رســید و رقم
بیســابقهای را به ثبت رساند .رشــد دورقمی اقتصاد بدون تحلیل
جزئیات رشد ،نشاندهنده رونقی قابل توجه در فضای اقتصاد است
اما بررسی آمارها نشان میدهد که این رشد چشمگیر ،بیشتر تحت
تاثیر تحرک چند صنعت بزرگ کشور قرار دارد .شاید به همین دلیل

محمد عدلی
دبیرگروهآیندهپژوهی

هدفگذاری ظرفیت تولید برخی از صنایع در افق 1404
صنایع منتخب
مواد و محصوالت شیمیایی

محصوالت منتخب

واحد

ظرفیت فعلی ظرفیت 1404

پتروشیمی

میلیون تن

58

130

دارو

میلیارد عدد

50

60

سیمان

میلیون تن

80

120

کاشی و سرامیک

میلیون متر مربع

543

700

وسایل نقلیه زمینی ،ریلی و دریایی

خودرو

میلیون دستگاه

1.9

3

معدن و استخراج معدنی

سنگ آهن

میلیون تن

66

165

محصوالت کانی غیرفلزی

فلزات اساسی
صنایع پیشرفته :الکترونیک و
میکرو الکترونیک

صنایع پیشرفته :هوا و فضا

محصوالت الستیکی و پالستیکی

ماشين آالت و تجهيزات
صنعتي
و توليدي

نساجی و پوشاک

70

فوالد خام

میلیون تن

28.6

55

آلومینیوم

هزار تن

460

1200

مس کاتد

هزار تن

255

450

گیرندههای  LEDو LCD

میلیون دستگاه

2.3

4

وسایل پرنده بدون سرنشین

فروند

500

1000

وسایل پرنده دونفره ،سبکتر و ورزشی

فروند

80

200

پرندههای تا  20نفر

فروند

10

50

بازسازی و تعمیر اساسی
هواپیماهای مسافربری و هلیکوپتر

فروند

10

20

تایر و تیوپ

هزارتن

363.4

700

تجهیزات صنعتی

هزار تن

850

1200

تراکتور

هزار دستگاه

40

60

کمباین

دستگاه

1200

2000

یخچال و فریزر

میلیون دستگاه

2.4

4

لباسشویی

میلیون دستگاه

1.7

4

کولر آبی

میلیون دستگاه

2.2

3

الیاف اکریلیک

هزار تن

40

150

الیاف پلی استر

هزار تن

240

350

نخ سیستم پنبهای

هزار تن

240

470

نخ یکسره پلی استر

هزار تن

300

400

فرش ماشینی

میلیون متر مربع

124

135
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باشــد که هنوز رونق اقتصادی در بدنه اقتصاد ،احساس نشده است.
صنعت نفت بیشترین نقش را در رشد اقتصادی داشته به طوری که
رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشــته  3.3درصد برآورد شده
است .رشد  3.3درصدی بدون احتساب نفت نیز بیشتر مدیون صنایع
بزرگ است .صنعت خودرو یکی از سهامداران بزرگ رشد اقتصاد در
ســال گذشته است و انتظار باالیی از آن برای نقشآفرینی مجدد در
تولید ناخالص داخلی میرود .در ســال  1396و سالهای پس از آن
دیگر تکرار شرایط استثنایی ایجادشده برای بخش نفت وجود ندارد.
رشد  61.6درصدی ارزش افزوده تولید نفت در سال  95تحت تاثیر
رفع تحریمها اتفاق افتاد و طی سالهای آینده تنها در صورت افزایش
چشمگیر قیمت طالی سیاه تکرار خواهد شد.
از سال جاری شــرایط نرخ رشد در بخشهای مختلف ،عادیتر
خواهد شد و نتیجه عملکرد هر بخش بهدور از رویدادهای فرابخشی
خود را نشــان خواهد داد .بخشهایی که رشد یا رکود آنها برای بدنه
اقتصاد و جامعه ملموس اســت ،بیشتر در میان صنایع کشور جای
گرفتهاند .سرفصل صنایع و معادن در گزارش رشد اقتصادی شامل 4
زیربخش میشود .بخشهای معدن ،صنعت ،ساختمان ،و برق و آب و
گاز 4 ،عضو تشکیلدهنده خانواده صنایع و معادن است .در این میان
بخش صنعت برآیند صنایع کشور نظیر خودرو ،فوالد ،نساجی ،لوازم
خانگی ،صنایع غذایی و ...است.
بخش صنایع و معادن ســال گذشته رشد  2.2درصدی را تجربه
کرده است که نسبت به ســال  94معادل  8.3واحد درصد افزایش
یافته است و سهم آن از رشد  12.5درصدی اقتصاد معادل  0.6واحد
درصد است .بخش صنعت به عنوان یکی از زیربخشهای گروه صنایع
و معادن در سال  95رشد  6.9درصدی را تجربه کرده است.
مقایسه رشد بخش صنعت با میانگین رشد اقتصادی در سالهای
سپریشده از دهه  90نشــان میدهد که این بخش کامال همراه با
رشد اقتصادی پیش رفته است .یعنی در  6سال گذشته  3سال را با
رشد زیر صفر و سه سال را با رشد باالی صفر سپری کرده است دقیقا
بهمانند رشد اقتصادی در این سالها.
لهای  1392 ،1391و  1394برای بخش صنعت و البته کل
سا 
اقتصاد ایران سرنوشت خوشایندی رقم نخورد و با رشد منفی سپری
شــد .رشد بخش صنعت در ســال  1390معادل  5.6درصد بود .در
لهای  91و  92رشد این بخش به  -4.1و  -5.3تنزل کرد .در سال
سا 
 93رشــد بخش صنعت به  8درصد صعود کرد اما در سال  1394تا
 -4.6تنزل یافت .در سال  95همزمان با صعود رشد اقتصادی ،رشد
صنعت به  6.9درصد رسید.
روند تغییرات نرخ رشد صنعت در طول سال  395نشان میدهد
که رشــد این بخش در سال  1396نیز قابل تکرار و حتی پیشرفت
اســت .طبق گزارش بانک مرکزی رشــد صنعت در فصل بهار سال
گذشــته  1.4درصد بود که در تابستان به  5.3درصد رسید .این نرخ
در پاییز به  11.2و در زمســتان به  9.4درصد افزایش یافت و نیمه

میزان تولید فوالد خام در سال گذشته به  18.4میلیون تن رسید که  11درصد نسبت به سال  94رشد داشت .مجموع تولید محصوالت
فوالدی نیز در سال گذشته  18.1میلیون تن بود که  4درصد بیشتر از سال  94است .در سال گذشته میزان واردات فوالد خام نسبت به سال
 94معادل  44درصد افزایش یافت .صادرات فوالد خام در سال گذشته  108درصد بیشتر از سال  94بود.

آینده صنعت
طبق برنامهریزی وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در
سند راهبردی این وزارتخانه ،در سال  ۳ ،۱۴۰۴شاخص
نوظهور در صنعت اتفاق خواهد افتاد .نخست اینکه درآمد
ســرانه کشــور از  5هزار و  900دالر باید به  ۱۰هزار دالر
برسد؛ دوم اینکه باید ســهم ارزش افزوده صنعت از 0.35
درصد به  0.5درصد جهان برســد و ســوم این است که
ارزش افزوده ســرانه صنعــت از  ۵۲۰دالر باید حداقل به
یک هزار دالر برســد .با توجه به نوآوری ،تحقیق و توسعه،
رقابتپذیری تولید ،و با توجه به بازار و ایجاد تقاضا در داخل
و بازارهای بینالمللی ،ســرمایهگذاری طبق برآورد سند
راهبردی وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت باید صادرات
در ســال  ۱۴۰۰به  ۸۰میلیارد دالر و در ســال  ۱۴۰۴به
 ۱۲۰میلیارد دالر برسد .پیوستن به زنجیره تولید جهانی با
ورود سرمایهگذاران خارجی به بخشهای مختلف تولیدی
نیز در راهبرد صنعت هدفگذاری شده است .بر این اساس
همکاری و تعامل بنگاههای تولیدی بزرگ و کوچک و اتصال
به بازار خارجی در دستور کار قرار گرفته است .طبق گفته
وزیر صنعت دولت یازدهم ،صدها واحد راکد و نیمهفعال به
وضعیت فعال درآمدهاند و راهاندازی بیش از  ۲۰هزار واحد
جدید با بیش از  ۳۰۰هزار اشــتغال طی سالهای گذشته
عملیاتی شــده اســت .پرداخت  ۵۰درصد از هزینههای
پژوهشی بنگاههای بخش خصوصی از سوی دولت با هدف
نتیجهبخش شدن فعالیتها ،بخشــودگی حقوق دولتی،
معافیت مالیاتی با هدفگیری تامین نقدینگی و جذب منابع
مردمی ،و معافیت  ۳۰درصدی مالیات بر درآمد برندهای
خارجی با مشــارکت طرحهای ایرانی در قانون رفع موانع
تولید دیده شده است تا بتوان در سالهای پیش رو به رشد
تولید کمک کرد .ســال گذشته برای واحدهای کوچک و
متوسط حدود  18هزار میلیارد تومان تسهیالت به بیش
از  ۱۲هزار بنگاه صنعتی و همین تعداد بنگاه کشــاورزی
پرداخت شد .برای سال  1396پرداخت تسهیالت  ۳۰هزار
میلیارد تومانی به بنگاههای صنعتی برنامهریزی شده است.
طبق گفته نعمتزاده ،در  4سال گذشته حدود یک میلیون
اشــتغال جدید در بخش صنعت ،معدن ،تجارت و اصناف
ایجاد شده است و برای سال جاری ایجاد  ۴۵۰هزار شغل
جدید پیشبینی شده است.

دوم سال شرایط بهتری برای صنعت نسبت به نیمه نخست سال رقم
خورد .ادامه این روند میتواند به رشد بیشتر صنعت در سال  96منجر
شود .این نرخ رشد بر مبنای سال پایه  1390محاسبه شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم اعالم کرده اســت که
رشد بخش صنعت و معدن در سال  1395نسبت به سال  1394به
 10درصد رسیده است .طبق گفته محمد نعمتزاده با اجرای راهبرد
«تولید و اشتغال ،ساخت ایران» ،ایران به یک کشور نوظهور صنعتی
تبدیل خواهد شد.

صنعت مادر
چگونه پیش میرود؟

بررسی وضعیت تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی و آنچه در
چشمانداز این صنعت وجود دارد
«توسعه صنعت فوالد حتی در زمان جنگ نیز که منابع کافی در کشور وجود نداشت ،متوقف نشد».
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور که زمانی وزیر صنایع و معادن بود ،اینچنین از اهمیت این
صنعت مادر در سیاستگذاریهای کالن کشور سخن گفته است.
صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مادر که سهم باالیی در ارزش افزوده بخش صنعت ایفا میکند،
سال گذشته نیز چنین نقشی را بر عهده گرفت .فوالد به عنوان یکی از صنایع بزرگ ،در سال  1395با
رشد تولید مواجه شد تا در رشد بخش صنایع و رشد اقتصاد موثر بوده باشد .بار اصلی رشد  2.2درصدی
بخش صنایع و معادن در سال گذشته بر دوش صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی ،فوالد و خودرو بوده است.
آمارهای مربوط به تولید در کارگاههای بزرگ صنعتی نیز نشان میدهد که در سال  1395رشد این بخش
به رکورد جدیدی در  6سال اخیر رسیده است.
میزان تولید فوالد خام در سال گذشته به  18.4میلیون تن رسید که  11درصد نسبت به سال 94
رشــد داشت .مجموع تولید محصوالت فوالدی نیز در سال گذشته  18.1میلیون تن بود که  4درصد
بیشتر از سال  94است .در سال گذشته میزان واردات فوالد خام نسبت به سال  94معادل  44درصد
افزایش یافت .صادرات فوالد خام در سال گذشته  108درصد بیشتر از سال  94بود.
روند رو به رشد تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است و انتظار
تکرار رشد تولید در سال  96نیز وجود دارد .آمارهای انجمن فوالد ایران نشان میدهد که تولید فوالد خام
در فصل اول سال جاری به  5.3میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  13درصد رشد
داشته است .مجموع تولید محصوالت فوالدی نیز همین میزان رشد را در فصل بهار سال جاری تجربه

وضعیت تولید ،صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی در سال  1395و مقایسه با سال 1394
کل تولید

صادرات

واردات

نام محصول

 12ماهه
94

12ماهه
95

درصد
تغییرات

 12ماهه
94

12ماهه
95

درصد
تغییرات

 12ماهه
94

12ماهه
95

درصد
تغییرات

تیرآهن

1124

984

-12

54

46

-15

174

210

21

لگرد
می 

6205

6730

8

324

130

-60

302

289

-4

ورق گرم

6955

6988

0

2586

1654

-36

1529

1069

-30

ورق سرد

1760

1918

9

680

617

-9

80

153

91

ورق پوششدار

920

1102

20

419

350

-16

26

28

8

سایر محصوالت
فوالدی

411

429

4

157

118

-25

28

45

61

18151 17375

4

4220

2915

-31

2139

1794

-16

بیلت و بلوم

8522

9497

11

129

184

43

1709

2163

27

اسلب

8134

8969

10

1

3

200

88

1578

1693

18466 16656

11

130

187

44

1797

3741

108

کل محصوالت
فوالدی

فوالد خام
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کرده است .طبق آمارهای رسمی ،میزان واردات فوالد خام در فصل اول سال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  81درصد کاهش یافت .صادرات فوالد خام در این دوره زمانی  67درصد افزایش یافته است.
آمارهای فصل نخست سال جاری نشاندهنده جهتگیری مناسب در تولید ،واردات و صادرات این
محصول در سال  1396است.
تغییر مسیر صنعت فوالد در سال جاری که نشانههای آن از سال گذشته نمایان شده بود ،در حالی
است که در سال  94وضعیت چندان امیدوارکنندهای در مقابل فعاالن این صنعت نبود.
کشــور چین که بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان است و اکثر این محصول در داخل این کشور
صرف میشد ،از سال  2015تغییر مسیر داد و بازار فوالد جهان را با شوک مواجه ساخت .به دلیل کاهش
تقاضای داخلی در کشور چین برای فوالد تولیدی این کشور ،چین خود را به عنوان صادرکننده مطرح
کرد و سیاستهای تشویقی این کشور در جهت صادرات فوالد طراحی شد تا تهدیدی جدی برای سایر
صادرکنندگان فوالد محسوب شود .بنابراین در کمتر از یک سال بسیاری کشورهای صادرکننده فوالد
نهتنها بازارهای سنتی خود را در معرض خطر دیدند بلکه حتی برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی
خود در برابر سیل واردات چینی ناچار به وضع تعرفههای حمایتی در بیش از  40کشور جهان شدند.
ایران در  15سال گذشته همواره به عنوان یک واردکننده فوالد رتبه  2یا  3را در میان کشورهای جهان
داشته است اما به دلیل ظرفیت باالی تولید فوالد در ایران و کاهش تقاضای داخلی به دلیل افول ساخت
و ساز شرایط تغییر کرد و در سال  1394ایران به دلیل نبود تقاضای کافی برای تولیدات داخلی ،در قامت
یک صادرکننده فوالد تبدیل شد .اما این تغییر بنیادی در این جهتگیری نیاز به بازاریابی و سرمایهگذاری
جدید دارد که چالشی برای این صنعت محسوب میشود چراکه رقیب بزرگی نظیر چین در بازارهای
صادراتی فعالیت خود را گسترش داده است.

ظرفیت تولید فوالد دو برابر میشود؟
ظرفیت تولید فوالد ایران در حال حاضر  28.6میلیون تن برآورد شده است اما در افق
 1404هدفگذاری  55میلیون تنی در صنعت فوالد شده است .یعنی طی  8سال آینده باید
ظرفیت تولید فوالد در ایران به دو برابر افزایش یابد.
طرح جامع فوالد نشان میدهد برای تحقق هدف ظرفیت  55میلیون تن فوالد خام به
 6میلیون تن چدن 54 ،میلیون تن آهن اسفنجی 8 ،میلیون تن کلوخه 84 ،میلیون تن
گندله90 ،میلیون تن کنسانتره 11 ،میلیون تن سنگآهن دانهبندیشده و  148میلیون تن
سنگآهن برای کنسانتره نیاز است .سه سناریو برای مصرف فوالد پیشبینی شده که اولی
بر اساس میانگین رشد اقتصادی  20سال گذشته طراحی شده است .بر این اساس در افق
 1404مصرف ســرانه فوالد خام  453کیلوگرم و با احتساب جمعیت بیش از  90میلیون
نفر ،مصرف کل فوالد  40.9میلیون تن پیشبینی شــده است .در سناریوی دوم که روند
نمدت 10ساله را بررسی کرده ،رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط
میا 
رشد در  10سال گذشته در نظر گرفته شده است .براساس این سناریو در افق  1404مصرف
سرانه فوالد خام حدود  499کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از  90میلیون نفر،
مصرف فوالد برابر با  45.1میلیون تن پیشبینی شــده اســت .در سناریوی سوم که روند
کوتا همدت 5ساله را بررسی کرده ،رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط
رشد در  5سال گذشته است .بر اساس این سناریو در افق  1404مصرف سرانه فوالد خام
حدود  421کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از  90میلیون نفر ،مصرف فوالد برابر
با  38میلیون تن پیشبینی شده است .میانگین ترکیب سناریوهای مطلوب مشخص میکند
که مصرف فوالد در افق  1404برابر با  41میلیون تن خواهد بود .دستیابی به  41میلیون
تن مصرف فوالد به معنای تحقق رشدی در حدود  6درصد در مصرف فوالد است که بیشتر
از متوسط رشد محققشده دهه  80است .همانطور که تولید فوالد نیازمند سرمایهگذاری
است ،افزایش مصرف و رشد مصرف سرانه نیز نیازمند سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی
فوالد است .در این میان ،ظرفیت تولید  55میلیون تن و مصرف  41میلیون تنی فوالد در
افق  ،1404الزام صادرات  14میلیون تنی را به دنبال دارد.
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آینده فوالد

دسترسی به مواد اولیه و بازار مصرف
چالشهای جدید فوالد سازان ایران است
صنعت فــوالد در جهــان در دو دهه
گذشــته در حال تبدیل شــدن از یک
صنعت استراتژیک به یک کسب و کار
نســبتا عادی در کنار سایر رشتههای
صنعتی است .این تغییرات در سالهای
پیــش رو کلیه ذینفعان این صنعت از
سرمایهگذاران گرفته تا مصرفکنندگان
بهادر احرامیان
را با شــرایط جدیــدی مواجه خواهد
کرد .تاسیس کارخانهجات فوالدی که
مدیرعامل فوالد یزد
زمانی به دلیل سرمایه و پشتوانه باالی
مورد نیازشــان به طــور انحصاری در
حیطه کاری شرکتهای چندملیتی و دولتها بود ،امروزه شاهد سربرآوردن
شرکتهای بخش خصوصی و کوچکتر است .در ایران از اواسط دهه  70با
رفع محدودیت قانونی در این صنعت در ابتدا شاهد ورود محافظهکارانه بخش
خصوصی در صنعت فوالد بودیم .حرکتی که در اواسط دهه  80و مخصوصا
در ســالهای آغازین دهه  90ســرعت گرفت به نحوی که میتوان گفت با
واگذاری سهام فوالدسازان دولتی (بهجز ذوبآهن) امروزه تمام تولید فوالد
ایران متعلق به بخش غیردولتی (بیشتر خصولتی !) و خصوصی است .البته
در ایران حرکت به سمت خصوصیسازی صنعت فوالد در دولتهای نهم و
یازدهم با تناقضاتی همراه بود چرا که از یک ســو صحبت از خصوصیسازی
بزرگترین و قدیمیترین فوالدسازهای کشور بود ،اما از سوی دیگر دولت رأسا
دست به اجرای هشت طرح استانی نسبتا کوچک و با توجیه سؤالبرانگیز زد.
البته فشار تقاضای مقطعی و کاذبِ ایجادشده ناشی از اجرای طرح مسکن مهر
و نیز ســرازیر شدن درآمدهای نفتی در بازار داخل در آن سالها تنها بخش
دولتی را گمراه نکرد و پروژههای متعددی در بخش خصوصی و عمومی نیز
آغاز و اجرا شدند که در حال حاضر با چالش تامین مواد اولیه و بازار مصرف
مواجهاند .نتایج پایش اخیر پروژههای در دست انجام صنعت فوالد ایران نشان
میدهد که در پس بحثهای کارشناسی موافقان و مخالفان طرح تولید 55
میلیون تن فوالد پروژههایی که به دلیل پیشرفت نسبتا باالی خود با قطعیت
میتوان گفت که به مدار تولید وارد خواهند شد ظرفیت کشور را خیلی زودتر
از افق  1404به هدف تعیینشده خواهند رساند .این پروژهها سوای پتانسیل
افزایش ظرفیت در پروژههای زیر سقفی کارخانهجاتِ موجود است که طبق
برآوردهای محافظهکارانه بالغ بر  10میلیون تن است .به عبارت دیگر در آینده
بسیار نزدیک کشور ایران از دومین واردکننده فوالد دنیا ( )1390به
بازاری با یکی از بزرگترین مازاد ظرفیتها نسبت به نیاز داخل تبدیل
خواهد شــد .در حالی که مصرف ظاهری سال گذشته کشور بالغ بر
 15میلیون تن بوده اســت و با توجه به عدم انتظار رشد جهشی در
بخش ساختمان یا مصارف صنعتی فوالد ،تفاضل ظرفیت ایجادشده و
مصرف داخلی تنها میتواند از کانال صادرات وارد چرخه تولید شود.
اتکا به این حجم از صادرات به نســبت ظرفیت تولید شاید در هیچ
کشور تولیدکنندهای سابقه نداشته باشد .ظاهرا رقابت برای دستیابی
به مواد اولیه و بازار مصرف شرایط پرچالش و تجربهنشدهای را برای
فوالدسازان ایرانی رقم خواهد زد.

سه سناریو برای مصرف فوالد پیشبینی شده که اولی بر اساس میانگین رشد اقتصادی  20سال
گذشته طراحی شده است .بر این اساس در افق  1404مصرف سرانه فوالد خام  453کیلوگرم و با
احتساب جمعیت بیش از  90میلیون نفر ،مصرف کل فوالد  40.9میلیون تن پیشبینی شده است.

آبروی صنعت در جاده صنعت

بررسی وضعیت تولید خودرو و آنچه این صنعت پیش رو دارد

را هم با ادامه افزایش تولید آغاز کرده اســت که در سال  1394با دوپینگ دولتی موفق
به زنده ماندن شده بود .در شرایطی که رکود در بخش تقاضا ،تولید را به چالش کشیده
بود و اقتصاد به رشد منفی بازگشته بود ،در نیمه دوم سال  1394طرحی از سوی دولت
اجرا شد که بر اساس آن وام  25میلیون تومانی خرید خودرو با دوره بازپرداخت 5ساله و
نرخ سود پایینتر از شبکه بانکی ،اعطا شد .در این طرح بیش از  100هزار خودروی تولید
داخل به فروش رسید تا به اصطالح فعاالن بازار ،انبار خودروسازان خالی شده باشد .با این
روش صنعت خودرو از افول قابل توجه تولید در سال  1394رها شد .در سال  1395اما
شــرایط بازار تغییر کرد و مصرفکنندگان به بازار روی خوش نشان دادند .فروش خودرو
قوت گرفت و تولید نیز شرایط امیدوارکنندهای پیدا کرد .طبق آمار انجمن خودروسازان،

صنعت خودرو به عنوان یکی از نمادهای صنعت ایران شــهره شده است .سال 1395
را میتوان سال احیای این صنعت دانست .پس از چند سال رکود در تولید خودرو ،سال
گذشته شرایط تغییر کرد و رشد تولید خودرو با افزایش قابل توجهی همراه شد .پس از نفت
شاید بخش خودرو اولین صنعتی بود که توانست از بند تحریمها رها شود .بالفاصله پس
از لغو تحریمها و اجرای برجام ،قرارداد تولید مشترک خودرو با شرکای فرانسوی به امضا
رسید و تولید محصوالت جدید آغاز شد .از سوی دیگر روند تامین قطعات به شرایط عادی
بازگشت تا خودروسازان توان تامین نیازهای بازار را داشته باشند .افزایش  37درصدی تولید
خودرو در ســال  95موجب شد تا سهم این صنعت در تولید کشور به حدود  2.5درصد
برسد .صنعت خودرو در شرایطی سال  95را با رشد قابل توجه به پایان رساند و سال 1396

جزئیات خودرو در  15سال گذشته (دستگاه)
شركت /
سال

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

ايران
خودرو

306989

446538

534992

536341

536952

553553

611427

692024

761639

772551

443047

353789

606642

507218

654293

گروه سايپا

189976

287959

344240

434697

531230

547764

631465

660290

761878

802935

397437

309565

417469

372911

570847

ساير

35612

17956

25774

33522

33358

46641

55910

63255

77876

71778

81929

73706

112258

251158

124983

كل
صنعت

532577

752453

905006

1004560

1101540

1147958

1298802

1415569

1601393

1647264

922413

737060

1136369

1131287

1350123

وضعیت موجود و هدفگذاری صنعت خودرو تا افق 1404
واحد سنجش

وضعیت در 1394

1396

1400

1404

توضیح

سبک (سواری و وانت)

هزار دستگاه

965

1400

2000

3000

صادرات به میزان  33درصد تولیدات

عنوان بخش
تجاری (اتوبوس ،مینی
بوس و کامیون)

هزار دستگاه

11

40

60

120

صادرات به میزان  25درصد تولیدات

میزان فروش سالیانه صنعت خودرو

میلیارد دالر

-

20

28

50

خودرو و قطعات

سهم ارزش افزوده صنعت از GDP

درصد

( 1.8سال )92

3

3.5

4

به قیمت سال پایه سال  1372مرکز آمار

سهم ارزش افزوده صنعت از ارزش افزوده کل صنعت

تولید خودرو

درصد

( 13.2سال)93

14

15

16

خودرو

میلیارد دالر

0.112

2.2

4.5

15

قطعه

میلیارد دالر

0.153

0.9

1.8

6

اشتغال مستقیم صنعت خودرو

هزار نفر

350

400

466

600

خودرو و قطعات

سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش

درصد

10.3

10.5

11.6

13.3

دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت

ارزش صادرات صنعت
خودرو

نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش صنعت خودرو

درصد

0.5

1

1.5

2.5

شاخص رضایت مصرف کننده از خدمات پس از فروش

امتیاز از 1000

689

780

795

820

سطح استاندارد آالیندگی

یورو

یورو 4

یورو  4و 5

یورو5

استاندارد روز اتحادیه اروپا

متوسط مصرف سوخت

لیتر در  100کیلیومتر

9

7

6

4.7

جایگاه ایران در جهان

رتبه

18

15

13

11

به قیمت سال پایه سال  1372مرکز آمار

برمبنای تولید محصوالت
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آینده ما
در ســال گذشته ،يك ميليون و  350هزار و  123دستگاه انواع خودروي سواري ،وانت و
تجاري توليد شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از  37درصد رشد
نشــان مي دهد .روند صعودی تولید خودرو در سال  1396نیز ادامه پیدا کرده است تا
امیدواری به حفظ سهم خودرو از تولید ناخالص داخلی کشور ،پابرجا بماند .خودروسازان
در چهارماهه نخست سال جاري  434هزار و  295دستگاه انواع خودروي سوازي،وانت و
تجاري توليد كردند كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  17.6درصد رشد
نشــان ميدهد .خودروسازان كشور در چهارماهه نخست سال گذشته  369هزار و 184
دستگاه خودرو توليد كرده بودند .خودروسازان كشور فقط در تيرماه سال جاري  127هزار
و  709دستگاه انواع خودرو توليد كردند .اين درحالي است که اين ميزان در تيرماه سال
گذشته  103هزار و  20دستگاه بود.
JJتولید خودرو به 3میلیون دستگاه میرسد؟
اردیبهشت سال جاری ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت سند راهبردی صنعت خودرو
را بهروز کرد تا هدفگذاری تولید و تجارت در این صنعت نسخه جدیدی پیدا کند .این
وزارتخانه با بررسی وضعیت صنعت خودرو و اهداف سند چشمانداز به نقشه راهی برای
آینده رسیده است که بر اساس آن تولید خودرو در کشور باید طی  8سال از یک میلیون و
 350هزار دستگاه فعلی به  3.1میلیون دستگاه برسد .در حال حاضر ظرفیت تولید خودرو
در کشور  1.9میلیون دستگاه برآورد شده است .بر اساس سند راهبردی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در سال  1404تعداد 3میلیون دستگاه خودرو سواری و وانت با استاندارد
آالیندگی روز اتحادیه اروپا تولید خواهد شد که یکسوم آن راهی بازارهای صادراتی خواهد
شد .در کنار افزایش ظرفیت تولید خودرو ،دولت بر آن شده تا ظرفیت  363هزار تنی تایر
و تیوب در سال جاری را به  700هزار تن در سال  1404افزایش دهد .با توجه به گزارش
وزارت صنعت ،در حال حاضر ســهم تولید خودرو ایران از سهم جهانی  2درصد است در
حالی که ایران در سال  90با تولید بیش از  1.6میلیون خودرو رتبه سیزدهم جهان را به
خود اختصاص داده بود که این رتبه با افت تولید در ســالهای بعد تنزل یافت .برآوردها
نشان میدهد این صنعت در سال جاری  14درصد ارزش افزوده بخش صنعت و  3درصد
سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد .همچنین برآورد شده
در سال  1396خودرو سهم  12درصدی از اشتغال بخش صنعت را تشکیل دهد.
از مناطق فعال صنعت خودروســازی کشــور در حال حاضر میتوان به اســتانهای
تهران ،خراســان رضوی ،کرمان ،آذربایجان شــرقی و اصفهان اشــاره کرد و همچنین
استانهای آذربایجان غربی ،سمنان ،کرمانشاه ،لرستان و مازندران در زمینه قطعهسازی و
مجموعهسازی فعال است .صنعت خودروسازی ایران در کشورهای سوریه ،عراق ،بالروس،
آذربایجان ،مصر ،سنگال و ونزوئال سایت فعال خودروسازی دارد.
بر اساس سند چشمانداز کشور ،چشمانداز خودرو نشان میدهد در افق  1404صنعت
خودرو به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه ،رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با
تکیه بر توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری دست پیدا کند.
وزارت صنعت راهبردهای دستیابی به این هدف را ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با
نام تجاری و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه ،با تاکید
بر صادرات محصوالت تولیدی ،ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعههای خودرو
با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه ،با تاکید بر مزیت رقابتی ،جذب
ســرمایهگذاری داخلی و خارجی در راستای جذب فناوریهای نوین و توسعه صادرات و
ایجاد پایگاه مراکز طراحی ،آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه اعالم کرده است.
بر این اساس در افق  1404تولید خودرو سواری و وانت به  3میلیون دستگاه با محوریت
صادرات  33درصدی خواهد رسید .همچنین پیشبینی شده که تولید خودرو تجاری به
 120هزار دستگاه با صادرات  25درصدی افزایش یابد.
طبق سند راهبردی وزارت صنعت برآورد شده است که میزان فروش سالیانه صنعت
خودرو در سال جاری به  20میلیارد دالر برسد .این رقم در سال  1404باید به  50میلیارد
دالر افزایش یابد .سطح استاندارد آالیندگی خودرو در سال جاری یورو  4و  5است و سال
 1404مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا ارتقا خواهد یافت.
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رشد خودرویی
واردات قطعات و مونتاژ خودرو مربوط به دهههای
گذشته است
صنعت خودروي ايران براي رسيدن به شرايط هدفگذاريشده
در سند چشمانداز اين صنعت ،نيازمند سرمايهگذاري خارجي
است .بدون سرمايهگذاري جديد نميتوان به توليد محصول
روز و مورد پســند جامعه هدف دســت يافت .مفهوم «مورد
پسند» ،هم در كيفيت و قيمت خود را نشان ميدهد و هم در
خدمات پس از فروش تجلي پيدا ميكند .در مورد كيفيت و
خدمات پس از فروش استانداردهايي وجود دارد كه در سطح
ساسان قربانی
بينالمللي تعاريف مشخصي در مورد آنها طراحي شده است.
رعايت مجموع اين استانداردها به توليد خودروي روز با سطح
سخنگوي شورای
سیاستگذاری خودرو
كيفي مشــخص و خدمات پس از فروش استاندارد ،در دنيا
منجر ميشــود .به همين دليل است كه محصوالت وارداتي
به ايران ،در جلب رضايت مشــتريان موفق عمل ميكنند .اين خودروها از خدمات پس از فروش
مناســبي برخوردارند .حتي خودروهاي وارداتي كه از كشورهاي آسيايي وارد كشور ميشوند در
خدمات به مشتري موفق عمل ميكنند .هرچند پراكندگي نمايندگي اين شركتها در كشور زياد
نيست و معموال در مراكز استانها نمايندگي برپا ميكنند ،اما در رساندن خدمات مناسب به مشتري
به موفقيت رسيدهاند .بنابراين براي توليد خودروي مورد پسند بايد الگو و استانداردهاي روز دنيا
مورد توجه قرار گيرد .توليد پلتفرمهاي جديد خودرو در ايران ،نيازمند سرمايهگذاري جديد است.
بدون سرمايهگذاري نميتوان از كيفيت و ويژگيهاي روز برخوردار شد .اگر قرار باشد يك محصول
بر اساس نيازهاي روز توسعه پيدا كند ،نياز به سرمايهگذاري دارد چراكه بايد طراحي ،نمونهسازي
و مدلسازي مهندسي صورت گيرد و مدلهايي نمونه براي هماهنگسازي اجزاي خودرو ساخته
شود .براي صنعتيسازي محصول نيز فرآيندهايي بايد در دستور كار قرار گيرد كه سخت و پيچيده
اســت به همين دليل نیاز است تا از كشورها و شركتهاي داراي دانش استفاده شود كه اين كار
نيازمند سرمايهگذاري است .نميتوان با ايجاد تغييرات كوچك در فيسليفت به تغييرات بنيادي در
محصول دست يافت .همكاري با برندهاي بينالمللي نيز با اين هدف كه قطعات خودروو در داخل
توليد شــود ،مزيت اقتصادي خواهد داشت .اينكه خودروها صرفا در ايران مونتاژ شوند نميتواند
نيازهاي صنعت را برآورده كند .خودرويي كه صرفا با مونتاژ قطعات وارداتي در ايران توليد ميشود،
سودش براي كشورهاي مبدأ خواهد بود و موجب اتالف منابع و امكانات قطعهسازي كشور خواهد
شد .بايد همكاريها به گونهاي طراحي شود كه ارزشافزوده توليد خودرو براي كشورمان محفوظ
بماند .در حال حاضر توليد مشــترك خودرو با برندهاي خوشنام بر اساس سياستگذاري وزارت
صنايع پيش نرفته است .در حال حاضر به مانند آنچه در  40سال پيش اتفاق ميافتاد ،قطعه وارد
ميشود و در ايران به مونتاژ ميرسد .اين روش مزيتي در كشور ايجاد نميكند.
در توليد محصوالت داخلي نيز بايد تنوع منطقي در محصوالت ايجاد كنيم .اگر تنوع را بيش
از حد باال ببريم ،تيراژ توليد در هر محصول پايين ميآيد و در اين صورت ساخت قطعه در داخل
جنبه اقتصادي پيدا نميكند .اگر تيراژ توليد يك خودرو 10 ،هزار دستگاه باشد ،ساخت قطعات و
سرمايهگذاري روي تكنولوژي ساخت قطعه براي قطعهساز صرفه اقتصادي نخواهد داشت بنابراين
بايد خودروي توليد داخل  100هزار تيراژ داشــته باشد تا ساخت قطعه آن در كشور داراي صرفه
اقتصادي باشد .توليد خودرو در تيراژ محدود ،موجب گرايش به سمت واردات قطعات ميشود كه
اين كار برگشت به سياستهاي دهههاي گذشته است .اين سياستها شايد در زمان خود داراي
منطق بود اما در حال حاضر بازگشت به گذشته و ضربه به صنعت محسوب ميشود.
نكته بسيار مهم در مورد آينده صنعت خودرو اين است كه بايد به توليد محصوالتي
در داخل روي بياوريم كه مزيت صادراتي داشــته باشــد .چشم دوختن به بازار داخل و
اكتفا به محصولي كه مشــتري در داخل مجبور به خريد آن است ،صنعت را به سمت
تكنولوژيهاي ردهپايين ســوق ميدهد .وقتي محصول با رويكرد صادراتي توليد شود و
بتواند در عرصه بينالمللي رقابت كند ،در بازار داخل هم ميتواند به موفقيت برسد و مورد
پسند واقع شود.

ظرفیت تولید سیمان در سال گذشته حدود  83میلیون تن بود در حالی که در برنامه راهبردی برای سال  1396دستیابی به رقم
 90میلیون تن طراحی شده است .برای  1399نیز رسیدن به رقم  100میلیون تن مورد انتظار است ،و هدف افق  1404تحقق رقم
 120میلیون تن برنامهریزی شده است.

افت همزمان تقاضا در بازار داخل و خارج
رقابت منفی در صنعت سیمان ،سرمایه ملی را از بین میبرد
صنعت سیمان به عنوان یکی از  7صنعت استراتژیک کشور،
همواره پرچمدار توســعه و پیشرفت و حرکت رو به جلو بوده
و خیلی جلوتر از ســایر صنایع به اهداف تعیینشده در سند
چش مانداز 20ساله  1404کشــور نیز دست یافته است .این
صنعت همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده اما همیشــه در
مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته به طوری که در طول 4
دهه سپریشده از انقالب اسالمی ظرفیت این صنعت بیش از
محمد اتابک
 12برابر شده که عمده این افزایش ظرفیت در نتیجه اجرای
یک برنامه منســجم توسعهای بوده که در زمان صدارت آقای
رئیس انجمن کارفرمایان
صنعتسیمان
جهانگیری در وزارت صنعت در ســالهای  76الی  84کلید
خورد و با یک سیاستگذاری درست از حساب صندوق ذخیره
ارزی و با نیت توسعه این صنعت استراتژیک شکل گرفت و در طی سالهای  84الی  92اجرا شد
و ظرفیت تولید سیمان کشور را به  80میلیون تن رساندند .اما متأسفانه طی سالهای بعد از تحقق
این طرحها ،دولت با عدم اجرای مفاد ماده  1طرح جامع ســیمان و دخالت در روند قیمتگذاری
این محصول و نوســانات قیمت ارز و تغییر پایه پولی کشور ،توان بازپرداخت تسهیالت مزبور را از
شرکتهای سیمانی گرفتند و امروزه این مسئله به یک چالش اساسی برای شرکتهای سیمانی بدل
شده است که با ادامه روند کنونی و عدم اجرای درست ماده  20قانون رفع موانع تولید این شرکتها
قطعاً با مشــکالت اساسیتری مواجه خواهند شد .بخش صنعت و معدن همواره از اهمیت زیادی
در روند توسعه کشور برخوردار بوده و به عنوان موتور رشد اقتصادی ،ایجاد ارزش افزوده و انباشت
سرمایه شناخته ميشود و یکی از منابع با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است زیراکه همواره
در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان و با فرآیند توسعه ،سهم صنعت رو به فزونی بوده و از
طرفی سهم نیروی کار این بخش نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی داشته است .با مروری بر
سهم بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی کشور در تولید ناخالص داخلی طی سالهای گذشته،
اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور بیشتر نمایان ميشود ،به طوری که بعد از سال  58که سهم
این بخش از تولید ناخالص داخلی  7.5درصد بوده است ،همواره سهم قابل توجهی  -البته همراه با
نواساناتی  -از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و رشد مثبت و منفی آن همواره
منجر به افزایش یا کاهش محســوس در رشد اقتصادی کشور شده است .طی سالهای اخیر این
سهم در حدود  12درصد بوده به طوری که با رقم پیشبینیشده در سند چشمانداز  20ساله کشور
که  25درصد است فاصلهاي محسوس و نیاز به توجه ویژه مسئوالن امر دارد چراکه صنعت کشور با

توجه به ظرفیتهای موجود توان بسیار باالتری دارد .با توجه به روند نزولی شدید صنعت ساختمان
طی  2سال اخیر و کاهش تقاضای داخلی سیمان و همچنین مشکالت به وجود آمده در امر صادرات
به ویژه در بازار عراق که عمده صادرات ســیمان به آن کشــور بود ،این صنعت امروزه با مشکالت
فراوانی از جمله ایجاد رقابت منفی که باعث از بین رفتن سرمایههای ملی شده است ،مواجه است که
ميتوان با اتخاذ تدابیری به شرح زير ،هم از نابودی کامل این صنعت و از بین رفتن سرمایههای ملی
جلوگیری کرد و هم به اشتغال و تولید ملی کمک کرد .اصالح الگوی مصرف در صنعت ساختمان و
سوق دادن آن به سمت ساختمانهای بتونی البته با بهبود در فرآیندهای ساخت و افزایش سرعت
آن به طوری که هماکنون حدود  40درصد پروانههای ســاخت در کشور با مصالح اسکلت فلزی و
تیرآهن است .ساختمانهای بتونی هم از لحاظ ایمنی و مقاومت در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله
زلزله و آتشسوزی و هم از لحاظ دوام و استحکام نسبت به ساختمانهای مشابه با سازههای فلزی
از مزیت برخوردار هستند .اصالح الگوی مصرف در امر جادهسازی و استفاده از رویههای بتونی که
بسیار مهم و حیاتی است به طوری که هماکنون بیش از  55درصد مصرف سیمان امریکا که معادل
 45میلیون تن در سال است در امر جادهسازی و توسعه راههای مواصالتی است .اتخاذ سیاستهای
تشویقی جهت رونق بخشیدن به صنعت ساختمان که همواره سهم قابل توجهی در تولید ناخالص
داخلی کشور داشته اما در سالهای اخیر روند نزولی پیدا کرده ،ميتواند در رونق بخشیدن به صنایع
زیرساختی به ویژه سیمان کشــور کمک شایانی کند .توسعه زیرساختهای حمل و نقلی کشور
که هیچگاه نرخ رشد آن با نرخ رشد صنعت سیمان تناسب نداشته و همین امر نیز باعث افزایش
چندین برابری نرخهای حمل شده و صادرات این محصول را تحتالشعاع خود قرار داده است .توسعه
زیرساختهای بندری و حمل و نقل دریایی ،ایجاد مناسبات و پروتکلهای بینالمللی جهت تسهیل
صادرات که از وظایف قطعی دولتها است.
در پایان باید عنوان کنم که اگر دولت ب ه ویژه وزارتخانههای محترم صنعت ،معدن
و تجارت ،و راه ،مسکن و شهرسازی در خصوص عملیاتی شدن پیشنهادهاي فوقالذکر
کمک كنند ميتوان در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام اقتصاد مقاومتی ،تولید،
اشتغال نا مگذاری کردهاند ،ضمن عمل به منویات ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی با
رویکرد درونزا بودن و برونگرا بودن که همواره توجه این صنعت به این مهم بوده و قطعاً
توان آن را نیز دارد ،با عبور از این دوران بسیار سخت و جانکاه و ارائه تولید محاسبهشده،
از به هدر رفتن سرمایههای ملی جلوگیری کرد و در جهت تحقق اهداف تعیینشده در
اسناد باالدستی گام برداشت .در غیر این صورت امکان رخ دادن اتفاقات بسیار ناگواری در
این صنعت دور از ذهن نیست.

روند ظرفیت و تولید سیمان (میلیون تن)
عنوان

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

تولید

35.3

40

44.4

52.1

61.6

66.5

70.1

71

66.5

58.7

57.9

ظرفیت

35.8

49.2

59

69.5

72.1

76.2

76.4

77.4

79.4

79.7

83.5

روند سهم ارزش افزوده از کل صنعت بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران (درصد)
فعالیت

1388

1389

1390

1391

1392

1393

تولید سیمان و آهک و گچ

5.3

4.8

4.3

4

3.8

3.6

روند مصرف آب بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران (میلیارد ریال)
1392 1391
1390 1389 1388
فعالیت
7748 6216 2518 2143 1543
کل صنعت
71
37.1
41.5
22.2
تولید سیمان و آهک و گچ 23.5

1393
7861
67.9

متوسط سرمایهگذاری برای ایجاد یک نفر اشتغال در صنایع سیمان
(براساس اطالعات پروانههای بهرهبرداری)
سال بهرهبرداری

متوسط هزینه ایجاد اشتغال (میلیون تومان بر نفر)

1391

563

1392

928

1393

946

1394

1216
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آینده ما

چشم به راه بازارهای صادراتی

صنایع غذایی  16درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را در اختیار دارد
صنعت غذا یکی از صنایع دیرپای ایران اســت؛ از فراز
و فرودهای تاریخی و دولتهای مختلف گذشته جان
سالم به در برده اســت ،با کم و کاستی حمایتهای
دولتی به کار خــود ادامه داده و امروز خصوصیترین
صنعت کشور به شمار میرود .بخش خصوصی به طور
تاریخــی عمدتاً در این حوزه از صنایع حضور پررنگی
داشته و وزن قابل توجهی ،بیش از معادل  90درصد،
کاوه زرگران
برای خود به دست آورده است .به این ترتیب ساختار
موجــود تولید در این حوزه بســیار رقابتیتر از دیگر
رئیس کمیسیون کشاورزی
اتاق تهران
حوزههاست و درجه انحصار و تمرکز در آن ناچیز است.
صنایــع غذایی ایران در دو دهه اخیر توانســته با
جهشی قابل توجه ،عملکرد بسیار مثبتی از خود نشــان بدهد .حدود  11هزار واحد
صنعتی غذایی به همراه زیرشاخههای آنها در حال حاضر در این صنعت فعالیت میکنند
و با ایجاد ارزش افزودهای معادل  18هزار میلیارد ریال 16 ،درصد از ارزش افزوده بخش
صنعت را به خود اختصاص دادهاند که رقم قابل توجهی محســوب میشود .البته این
میزان از تولید صنعت غذا میتواند با توجه بیشــتر به صنایع تبدیلی غذایی ،افزایش
بیشــتری نیز پیدا کند؛ صنعتی کلیدی و مهم در افزایش بهرهوری تولید محصوالت
غذایی .نگاهی به تجربه کشــورهای درحال توسعه نشان میدهد این کشورها بخش
زیادی از افزایش تولیدات غذایی خود را مرهون سرمایهگذاری در بخش صنایع تبدیلی
خود هســتند .در کشور ما نیز ظرفیتهای بسیار خوبی در صنایع تبدیلی ایجاد شده
است؛ ظرفیت تولید  150میلیون تنی این صنعت درکشور ما بنگاههای صنعتی را قادر
میسازد که عالوه بر مرتفع ساختن نیاز داخلی کشور ،از مازاد تولید خود به کشورهای
دیگر نیز صادر کنند .اما وجود ظرفیتهای خالی سبب شده این صنایع بهرهوری الزم
را نداشته باشند.

یکی از مهمترین موانع موجود بر ســر راه صادرات کاالهای غذایی کشور اما هزینه
باالی تولید این محصوالت در کشور است؛ که عمدتا به علت باال بودن قیمت ماده خام
اولیه تولید این محصوالت در کشــور است .قیمت تمامشده باالی محصوالت غذایی
ایرانی سبب شده این کاالها نتوانند به جایگاه واقعی خود در بازارهای بینالمللی دست
پیدا کنند و با وجود ظرفیتهای تولیدی بســیار خوبی که در داخل کشور وجود دارد
و همینطور موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات این محصوالت ،قدرت رقابت با
کاالهای مشــابه خارجی را نداشته باشند و تولیدکنندگان بازاری برای صادرات مازاد
تولیدات خود پیدا نکنند .حمایتهای دولتی از جمله اعطای یارانه به بخش کشاورزی
برای پایین نگه داشتن قیمت تمامشده کاالها و حمایت از بخش کشاورزی و رونق تولید،
اعطای مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان کاالهای غذایی ،از جمله سیاستهایی
است که در دستور کار کشورهایی که نگاه ویژه به بخش کشاورزی و غذایی خود دارند،
قرار دارد.
با وجود تمام گامهای مثبت برداشتهشده در سالهای گذشته و با وجود پتانسیلهای
باالی تولیدی در این صنعت ،نگاهی واقعبینانه به صنعت غذایی ایران نشــان میدهد
ادامه روند رشــد آن نیازمند بازنگری در سیاستهای کالن صنعت است .پافشاری بر
تولید محصوالتی آببر ،که تولید آنها در داخل کشور با هزینه باالیی صورت میگیرد و
فاقد صرفه اقتصادی است ،تحت شرایطی که کشور دچار کمآبی است و روزی نیست
که موضوع آب و بحرانهای احتمالی پیش رو ،نقل محافل مقامات و مسئوالن مربوطه
نباشد .آب و هوای خشک و نیمهخشک کشور و برداشت بیرویه و بدون برنامه آبهای
زیرزمینی در  40سال گذشته وضعیت نگرانکنندهای برای منابع آبی کشور ایجاد کرده
است و یکی از مهمترین نهادههای تولیدی محصوالت کشاورزی را که ماده اولیه تولیدی
در صنایع تبدیلی غذایی محسوب میشود با خطر بسیار جدی روبهرو کرده است .در
این شرایط ،لزوم تمرکز بر تولید محصوالت کشاورزی با مزیت مطلق و نسبی بیش از هر
زمان دیگری احساس میشود.

روند تغییرات در میزان و ارزش صادرات صنایع غذایی در دهه اخیر

روند واردات صنایع غذایی در دهه اخیر
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 .............................گـزارشـگر .............................
گزارش آیندهنگر از جوانهایی که در کوران بیکاری کار خلق میکنند

 millennipreneursکیستند؟
«با کسب و کار جدید چیزی را خلق میکنیم که قبال وجود نداشته ،ولی تا زمانی که کارمند باشیم ،همیشه دیگرانی هستند که اگر
ما نباشیم وظیفه ما را شاید حتی خیلی بهتر از ما انجام بدهند ».دختر  ۳۱سالهای که در دانشگاه شریف مهندسی برق خواند و در
 ۲۷سالگی استارتآپ «مامانپز» را راهاندازی کرد ،اینطور از سودای خلق کردن حرف میزند .در آنسوی دنیا ،مورفی ۲۶ساله،
از بنیانگذاران اسنپچت که جزو باارزشترین استارتآپهای جهان است ،میگوید« :ما آدمهای باحالی نبودیم ،بنابراین تالش
کردیم چیزهایی بسازیم که باحال هســتند ».کارآفرینان جوان در بازه سنی زیر  ۳۵سال ،احتماال در هرجای دنیا که باشند،
ویژگیهای مشترکی دارند و با جسارت و انگیزه باال ،توانستهاند به چیزهایی برسند که به گواه تحقیقات بینالمللی ،نسل پیش از
آنها در دوره سنی  ۴۰تا  ۵۰سال به آنها میرسید« .گزارشگر» در زندگی و شخصیت آنها ،به کندوکاو پرداخته است.

عکس :رضا معطریان

گـزارشـگر

موفقیتهای زیر  35سال

گزارش «آیندهنگر» از نسل جدید کارآفرینانی که با ایدههایشان ،زود به سود میرسند
ریحانه یاسینی
دبیربخش گزارشگر

چرا باید خواند:
اگر از فعاالن اقتصادی
قدیمیهستید،این
گزارش را بخوانید
تا با جوانهایی که
تازه کارشان را شروع
کردهاند ،آشنا شوید.
اگر هم خودتان از
نسل جدید اقتصاد
هستید ،این گزارش
را بخوانید تا ببینید
آدمهای موفقی که
سروصدا کردهاند ،چه
ویژگیهایی دارند و
چطور سری در میان
سرها بلند کردهاند.

تبسم،صاحب
«مامانپز» :با کسب
و کار جدید چیزی
را خلق میکنیم که
قبال وجود نداشته،
ولی تا زمانی که
کارمندباشیم،
همیشهدیگرانی
هستند که اگر ما
نباشیم وظیفه ما را
شایدحتیخیلی
بهتر از ما انجام
بدهند
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صندلیهای قهوهای و میزهای سفید ،درون سالنی با دیوارهای
آجری چیده شدهاند و پشت آنها ،از دخترهای چادری با روسریهایی
روی پیشــانی گرفته تا پسرهایی با جلیقه و کراوات ،نشستهاند .در
سلف دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،همهنوع تیپ و قومیتی
دیده میشود .دانشجوها ،از دورترین نقطههای ایالم تا مناطق شمالی
تهران در یک محیط درس میخوانند و در میان آنها ،همه نوع بحث و
گعدهای جریان دارد .از یک میز ،صدای جدل بر سر نظریات مارکس
و زیمل بلند اســت و در میزی دیگر هم موضوعات روز سیاسی به
بحث گذاشته شدهاند .در جمعی که دانشجویان مقطع کارشناسی
ارشد تشکیل دادهاند ،بحث جامعهشناسی اقتصادی استارتآپه ا داغ
شده است .یکی از آنه ا سخت باور دارد در ایران ،حتی استارتآپه ا
هم بدون رانت ویژه نمیتوانند موفق شوند و به خاطر مقاومتهای
سنتی ،اتفاقا در این حوزه کاری رانت بیشتری جریان دارد .مهرسا،
 25ساله اســت و در محله دروس تهران زندگی میکند .او جامعه
شناســی میخواند و میگوید« :برادر من دکترای استنفورد دارد و
امریکا زندگی میکند .دو سال پیش وقتی به تهران آمده بود ،طرحی
برای حمل و نقل آنالین به ســازمان تاکسیرانی داد و رد شد .چرا؟
چون رانت و رابطه نداشت .حتما آنهایی که موفق میشوند ،باید به
جایی وصل باشــند ».او طرح بــرادرش را اینطور توضیح میدهد:
«سیستمی طراحی کرده بود که به جای خرج جدید برای راهاندازی
سیستم آنالین تازه ،شــهرداری و سازمان تاکسیرانی تاکسیهای
موجودشان را به سیستمهای آنالین متصل کنند و امنیت و سرعت
باال ببرد و کل سیستم متحول شود .تقریبا مشابه همان ایدهای بود
که االن اجرا میشــود ».در پاسخ به حرفهای او ،دانشجویی که در
رشته برنامهریزی و رفاه اجتماعی تحصیل میکند ،میگوید« :برادر
شما به یک سازمان بوروکراتیک رفته و خواسته مدیران شهرداری را
قانع کند که طرح نو راهاندازی کنند .کار از ابتدا ایراد دارد! شناخت
سازمانهای دولتی و عمومی ایرانی کار سختی نیست ،قابل انعطاف
نیستند .جوانهایی هم که االن موفق شدند ،خودشان برای خودشان
کســب و کار راه انداختند و بعد دنبال کارهــای مجوز و ...رفتند».
نخبهای که ســال گذشته با مهندسی دانشگاه استنفورد در مقطع
دکترا فارغالتحصیل شد ،حاال به همان امریکا بازگشته و در شرکت
اپل کار میکند.
احتماال این روایت ،همان چیزی است که نسل جوان استارتآپباز
را از بقیه متمایز کرده و به ثروت رســانده است .تحقیق در زندگی و
کسبوکار آنه ا نشان میدهد که این جوانان دل به همراهی مدیران
و کارمندان نهادهای دولتی و عمومی نبســته اند و خودشان ،کسب
و کارشــان را راه اندازی کردهاند .سیســتم بوروکراتیک نیز پس از
آنکه کسب و کارهای جدید راه افتادند و با اقبال گسترده بین مردم
آنها افتاد و قوانین مختلفی را
مواجه شــدند ،به فکر همراه شــدن با 
برای مجوزهای صنفی آنه ا وضع کــرد .جوانان کارآفرین ،از دولت و
ســازمانه ا جلو زدند و در سایه ضریب نفوذ  104درصدی موبایل و
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اینترنت ،کســب و کارهایشان را راه انداختند و حاال به لطف همین
جســارت ،به ثروت رسیدهاند .دیجیکاال ،بازار ،دیوار ،اسنپ و ...همه
توســط جوانهای کمتر از  35سال راهاندازی شــدهاند که در زبان
انگلیسی به آنه ا « »millennipreneursبه معنای کارآفرینان هزاره
(نسل جدید) گفته میشود« .آیندهنگر» به بهانه شناخت این جوانها،
دو استارتآپی را که هنوز در مراحل اولیه کار به سر میبرند ،بررسی
کرده است.

فولکس آبی یا «دلبر»ی که پول میسازد

زوج صاحب وِی کافه ،علوم اجتماعــی خواندهاند و با مردمداری،
فعالیت اقتصادیشان روزبهروز بیشتر رونق میگیرد

فولکس واگن آبیرنگ ،روبهروی ساختمان روزنامه ایران ایستاده
و در عصــر جمعه ،هرکدام از کارکنــان روزنامه که بیرون میآیند ،با
دیدن این خودروی خوشآب و رنگ ،لبخندی روی لبشان مینشیند.
ق عقب ایــن خودرو که صاحبان آن «دلبر» صدایش میزنند،
صندو 
باالســت و انواع لوازم کافیشــاپی ،داخل آن دیده میشود .دختر و
پســری جوان ،با خوشرویی و ذوق تمام به مشتریهایشان در کنار
خیابان رســیدگی میکنند و با صمیمیت ،با آنهــ ا عکس یادگاری
میاندازنــد .ذکرا عباســی و فرزاد حســینی ،زوج صاحب این کافه،
ی کافه»
درســت به همان خوشخلقی هستند که در اینستاگرام « ِو 
نشــان میدهند .صفحه اینستاگرامی آنها ،حدود صدهزار فالوئر دارد
و هر شب ،محل حضور فردایشــان را در همین صفحه اطالعرسانی
میکنند .آنه ا با  60میلیون تومان ،این کافه سیار را راهاندازی کردهاند
ها در تهران به حساب
که از اولین و شناختهشــدهترین نوع این کافه 
میآید .ذکرا ،لیسانس روزنامهنگاری دارد و هوش رسانهای ،در پشت
تمام استوریه ا و عکسهایشان پیداست .او هر روز ویدئوهایی کوتاه و
جذاب از آمادهسازی خوراکیه ا تا حرکت به سمت محل استقرار کافه
در استوریهایشان پست میکند و ارتباط نزدیکی با مشتریهایشان
برقرار کرده است .فرزاد نیز مردمشناسی خوانده و ایندو دانشآموخته
علوم اجتماعی ،با مردمداریشان توانستهاند در فعالیت اقتصادی نیز
موفق باشند .فرزاد در مصاحبهای از لذت کسب و کارشان چنین تعریف
کــرده بود« :من خودم به خاطر درســی که خواندهام ،خیلی دغدغه
مردمشناســی دارم .ما وقتی به محلی وارد میشویم ،به اعضای آنجا
تبدیل میشویم؛ انگار یک عضو قدیمی از آن محله .همسایهه ا میآیند
با ما صحبت میکنند و بیشترشــان میگویند شما چقدر باحالید! یا
حتی میپرسند غذا خوردید یا برایتان بیاوریم؟ این چیزهای سنتی،
خیلی دوستداشــتنی است و در فرهنگ ما قشنگ است .وقتی این
ها را میشــنوی و هر روز در این ماشین زندگی میکنی ،این
دیالوگ 
فولکس به میعادگاه آن محل تبدیل میشود .مثال چند بار برایمان اتفاق
ها در این کافه دیدند .یعنی
افتاد که دو دوست همدیگر را بعد از سال 
پدر و مادرهایشــان در آن محل زندگی میکردند و خودشان از آنجا

فرزاد ،صاحب « ِوی کافه» :ما وقتی به محلی وارد میشویم ،به اعضای آنجا تبدیل میشویم؛ انگار یک عضو قدیمی از آن محله .همسایهها
میآیند با ما صحبت میکنند و بیشترشان میگویند شما چقدر باحالید! یا حتی میپرسند غذا خوردید یا برایتان بیاوریم؟ کالبد شهر
ِ
خاکستری بیروح تهران به ما نشان داد که فقط منتظر یک چیز نو است تا خود واقعیاش را نشان بدهد.

رفته بودند .ولی وقتی فهمیدند این کافه به محله قدیمیشان میرود،
تصمیم گرفتند بیایند آنجا سر بزنند و از همین طریق ،همدیگر را پیدا
کردند .این چیزها خیلی برای ما دلچســب است .یعنی کالبد شهریِ
خاکستریِ بیروح تهران ،به ما نشان داد که فقط منتظر یک چیز نو
اســت تا خود واقعیاش را نشان بدهد و واقعا هم خود حقیقیاش را
به ما نشان داد و شهر تهران برایمان شهر مهربانی شد .اگر فقط یک
شیفت پیش ما بمانید ،این مسئله را کامل حس میکنید».
ذکرا و فرزاد ،در ابتدا قصد داشــتند پشــت یک اتوبوس دوطبقه
شــرکت واحد کافه خود را راهاندازی کننــد ولی روند طوالنی کار و
آنها را به
گرفتن مجوزها و پیدا کردن اسپانســر برای خرید اتوبوس ،
این فکر انداخت که فعال با یک فولکس واگن شــروع کنند .در کافه
آنه ا همهچیز خانگی اســت و اســتقبال باال از منوهای آنه ا در نقاط
مختلف سطح شهر باعث شده است که به جز فرزاد و ذکرا چند نفر
دیگر از اعضای خانوادههایشان هم برای درست کردن کیک و آماده
کردن وسایل و ...به کمک آنه ا بیایند .آنه ا حاال که شناخته شدهاند،
به مکانهایی خاص هم دعوت میشــوند و حضورشان باعث جذب
مشتری به رستورانه ا و فروشگاههایی که مقابل آن میروند ،میشود.
آنها جشن تولد کافه یا به قول خودشان ،دلبرشان را به تازگی در کاخ

نیاوران برگزار کردهاند.
میترا ،دختر جوانی که کارهای آنه ا را دنبال میکند ،میگوید« :من
از اینکه هر روز وقتی اینستاگرامم را باز میکنم پستهای ِوی کافه را
میبینم ،حس خوبی بهم دست میدهد .کامال معلوم است که با عشق
و ذوق زیادی کار میکنند و به نظر من همین هم باعث شــده است
آنها خرید کند و حس
که موفق باشند .یعنی آدم خوشش میآید از 
میکند ارتباط نزدیکی با آنه ا دارد .بعضی وقتها ،محل قرار فردای آنه ا
را میبینیم و برای تفریح ،به آنجا میرویم .یعنی طوری نیست که فقط
اتفاقی ،در خیابان ببینیم و قهوهای سفارش دهیم».

از مهندسی برق شریف تا «مامانپز»

همهچیز از دانشجویی شهرســتانی در تهران شروع شد که غذای
مامانپز میخواست و نمیخواست به زندگی کارمندی خو بگیرد

«مامانپز» نیز یکی از همین استارتآپهای نسل جوان است که
دانشجویی خرمآبادی وقتی در یکی از رویدادهای استارتآپی تهران
شرکت کرده بود ،ایده آن به ذهنش رسید .تبسم لطیفی ،چند سال
پیش برای تحصیل در مقطع لیسانس در رشته برق دانشگاه شریف
یا ِی را انتخاب کرد.
به تهران آمد و در مقطع فوقلیسانس رشته امب 
از ابتدای دوران دانشجویی ،او به همراه خواهرش در یک خانه زندگی
میکردند ،هر روز برای نهار مجبور بودند به رستوران بروند و دلشان
آنها در خرمآباد بزرگ شده بودند و
برای غذاهای خانگی تنگ میشد .
غذایی را میپسندیدند که واقعا طعم دستپخت مادر بدهد .به همین
سادگی ،تبسم لطیفی به فکر این میافتد که چرا در تهران ،هیچجایی
بــرای ارائه غذای «مامانپز» وجود نــدارد و ایدهاش را در یک برنامه
پ ویکند ،مطرح میکند .گروهی دور هم جمع میشوند اما
استارتآ 
بیحوصله از رسیدن به نتیجه ،یکییکی اعضا از هم جدا میشوند و
تبسم خودش ،کار را به تنهایی در دست میگیرد .او پیش از این ،مانند
بسیاری دیگر که تب کافه زدن دارند ،دلش میخواست کسب و کاری
برای خودش از طریق راهاندازی یک کافه ،داشته باشد .تبسم با اینکه
در هلدینگی بزرگ کار میکرد ،اما راضی به زندگی کارمندی نبود و
میخواست شغل هیجانانگیزی داشته باشد .تمام اینه ا باعث شد تا در
 11اردیبهشت سال  92همزمان با روز مادر ،سایت «مامانپز» را راه
بیندازد .او همان زمان در معرفی خود و کسب و کارش چنین گفته
بود« :در حال حاضر در یکی از شــرکتهای گروه مالی پاسارگاد در
حوزه توسعه محصول جدید فعالیت میکنم .تحصیالتم را در مقطع
یاِی
لیسانس رشته مهندسی برق و در مقطع فوق لیسانس رشته امب 

پروفایل کارآفرینان موفق جوان
سنی که تصمیم گرفتند
کسب و کاری شروع کنند

29.4

سال

حاشیه سود ناخالص 2015

%

سنی که کارشان را شروع
کردند

31.1

سال

اهمیت مسئولیت اجتماعی
شرکتها(از )10

5.5

سابقه کارآفرینی در
خانواده

61.6

نسب کل ثروت در
داراییهای تجاری

20.1

میانگین معامالت در اولین
کارها
میانگین تعداد شرکتهای
شروعشده

6.5

%

عملکرد کسب و کار در  12ماه گذشته
(درصد افرادی که گفتهاند سودشان
افزایش یافته)

%

عملکرد کسب و کار در  12ماه آینده
(درصد افرادی که انتظار دارند سودشان
افزایش یابد)

میلیون دالر

5.7

شرکت

29.7
51.1

ذکرا لیسانس
روزنامهنگاری
دارد و هوش
رسانهای ،پشت
تمام استوریها
و عکسهایشان
پیداست .او هر
روز ویدئوهایی
کوتاه و جذاب
از آمادهسازی
خوراکیها تا
حرکت به سمت
محل استقرار کافه
در استوریهایشان
پست میکند و
ارتباط نزدیکی با
مشتریهایشان
برقرار کرده است

%

58.2

%

ارزش کل کنونی

6.6

میلیون دالر

میانگین سرمایهگذاری جهانی

1.8

میلیون دالر

منبع :گزارش جهانی BNP
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گـزارشـگر

بیش از  ۵۰نفر در
خانههایشان برای
«مامانپز» آشپزی
میکنند و بیش از
 ۸۰نوع غذا روی
سایت قرار داده
شده است .تاکنون
بیش از ۳۰۰میلیون
تومان برای این
استارتآپ هزینه
شده است

هردو در دانشــگاه شریف به پایان رساندم .مامانپز اولین تجربه من
است .همیشه دلم میخواسته کسب و کار خودم را داشته باشم ،چون
فکر میکنم در این حالت اثرگذاریام بیشتر است .در واقع با کسب و
کار جدید چیزی را خلق میکنیم که قبال وجود نداشته ،ولی تا زمانی
که کارمند باشیم ،همیشه دیگرانی هستند که اگر ما نباشیم وظیفه ما
را شاید حتی خیلی بهتر از ما انجام بدهند».
آخرین آمار از میزان فروش این استارتآپ ،به مهرماه  95مربوط
میشــود .در آن زمان فروش «مامانپز» از  ۵۰غذا در ماه اول به ۴۰
هزار رسیده بود .حاال بیش از  ۵۰نفر در خانههایشان برایش آشپزی
میکنند و بیش از  ۸۰نوع غذا روی ســایت قرار داده شــده اســت.
تاکنون بیش از  ۳۰۰میلیون تومان برای آن هزینه شــده و تبســم
لطیفی میخواهد تا  ۵سال آینده به کل مناطق تهران و بخشهایی از
شهرهای بزرگ ایران خدماترسانی کند و از فروش هزارتایی روزانه به
 ۲۰۰هزار فروش در روز برسد.
تبســم لطیفی حاال  31سال دارد و  4سال پیش در  27سالگی،
روزهای کنونی را پیشبینی کرده و از امید به آینده کســب و کارش
چنین روایت کرده بود« :به چند دلیل به آینده این کسب و کار خیلی
امیدوارم .اول اینکه غذا نیاز اساسی مردم است ،دوم اینکه هر روز افراد
بیشتری به فکر سبک زندگی سالم و غذای سالم میافتند .سوم نفوذ
اینترنت رو به افزایش است ،چهارم کار ما نوعی شبکه اجتماعی است
که در واقع اســتفاده از پتانسیلهای دو گروه مشتری برای رفع نیاز
طرف مقابل است که تجربیات دیگران نشان داده اگر درست اجرا شود
موفق خواهد بود .مستقل از همه این دالیل حتی اگر شکست بخوریم،
دوباره از در دیگری با ایده دیگری وارد میشویم».

ی ِپرنورها» زودتر از همه
«میلِن 
در جهان موفق شدهاند

پژوهشی روی کارآفرینان جوان  18کشور دنیا انجام شده که نشان از
تغییراتی جدی در دنیای کسب و کار دارد

«نسل جدیدی از کارآفرینان از راه رسیدهاند البته در حال حاضر
والدینشان از آنه ا بهتر عمل میکنند .آنه ا «»millennipreneurs
هستند( .در زبان انگلیسی  millennialبه معنای نسل هزاره ،نسل
جدید است و  entrepreneurبه معنای کارآفرین؛ از تلفیق ایندو،
واژه جدیدی با معنای ضمنی کارآفرینان نســل جدید شکل گرفته
اســت ).آنه ا بین  20تا  35سال سن دارند و مطالعهای جدید ،نشان
میدهد شرکتهای بیشتری را نسبت به نسل قبلی خود پایهگذاری
کردهاند ،کارمندان بیشــتری را مدیریت میکنند و اهداف ســودده
باالتری را نیز در سر دارند».
نشــریه فورچون ،این اطالعات را از گــزارش کارآفرینی جهانی
 BNP2016نقل کرده اســت .این گزارش ،در میان  2600کارآفرین
برتر از  18کشور جهان به تحقیق و پیمایش پرداخته که کسب و کار
آنه ا روی هم 17 ،میلیارد دالر ارزش دارد .بر اســاس یافتههای این
پیمایش ،کارآفرینان نسل جدید ،کسب و کار شخصیشان را بسیار
زودتر از نسل پیش ،راه انداختهاند .قدیمیها ،اولین کارشان را حدود
سن  35سالگی به راه انداختند اما آنهایی که millennipreneurs
نامیده میشوند ،حدود  27سالگی اقدام به آغاز کسب و کار شخصی
کردهاند .این به معنای آن است که بعضیهایشان در همین سن پایین،
حدود یک دهه تجربه داشتهاند.
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رمی فرانک ،رئیس بخش جهانی  BNPمیگوید« :روندی که در
این تحقیق توجه ما را جلب کرد ،این بود که شما میتوانید زودتر از
قبل ،به موفقیت برسید .خیلی قبلتر ،برای موفقیت باید بین  40تا
 50سال ســن میداشتید ،سپس زمان موفقیت به بازه سنی  30تا
 40رســید و حاال نیز  20تا  !30این روندی اســت که در همهجای
جهان مشــاهده میشود .اگرچه این مسئله به تکنولوژیهای جدید
وابسته است ،اما تغییر مهمی را هم در جهان نشان میدهد .حاال همه
پذیرفتهاند که شما در سنین جوانی ،میتوانی مدیر ارشد یک شرکت
بزرگ باشــی یا شرکت خودت را داشته باشــی ».بر اساس گزارش
فورچون ،نســل جدید کسب و کارهای بیشتری را هم از نظر تعداد
نسبت به نســل قبلی راهاندازی میکند .تقریبا هر کارآفرین جوان
موفق 8 ،شرکت راه انداخته در حالی که در نسل قبل 3 ،یا  4شرکت
راهاندازی میشد.
به اعتقاد فرانک ،دو دلیل برای این مســئله وجود دارد :اول اینکه
امروز ،راهاندازی کســب و کار راحتتر از قدیم است؛ دوم اینکه نسل
جوان ،احتماال برای گشایش شرکته ا بیشتر از نسل قدیم شکست
میخورند .فرانک میگوید« :قبال شکســت یک توافق به تمام معنا
در حرفه شــما به حساب میآمد؛ امروز ،شما ممکن است به راحتی
شکست بخورید اما به پیش رفتن هم ادامه بدهید .ما نمیدانیم که
تمام  8شرکتی که کارآفرینان جوان راهاندازی میکنند ،موفق هستند
یا نه».
نسل جوان همان راه والدینشان را به طریقی دیگر طی میکنند.
فقط  22درصد از افراد این پیمایش ،نسل اول کارآفرین در خانوادهشان
بودهاند؛ در نسل پیشین ،بیش از  50درصدشان پیشروهای کارآفرینی
بودند .فرانک میگوید« :حتی اگر آنه ا کامال متفاوت با والدینشان رفتار
آنها به عنوان یک کارآفرین ،تحت
کنند ،ما نمیتوانیم انکار کنیم که 
تاثیر بودهاند».
همچنیــن کارآفرینان جدیــد ،تیمهای بزرگتــری را رهبری
میکنند؛ تقریبا برای هر کســب و کار  122کارمند دارند در حالی
که نسل پیشــین ،از  30کارمند استفاده میکرد .این مسئله نیز به
خاطر حوزههایی اســت که در آن فعالیت میکنند .در نسل قدیم،
پول درآوردن در بخشهای خدمات حرفهای مثل حسابداری ،حقوق
و خدمات مشاورهای متمرکز شده ،در حالی که نسل جدید تمرکزش
را روی خردهفروشــی ،تکنولوژی ،مدیریت سرمایهگذاری و تجارت
الکترونیک گذاشته که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد.
نسل جدید ،همچنین حاشیه ســود ناخالص بیشتری را برای
خود در انتظار دارند .تقریبا  75درصدشــان انتظار دارند سود آنه ا
در سال جدید افزایش یابد .در نسل پیش 42 ،درصد انتظار افزایش
سود وجود دارد .این اعداد نشان میدهد کارآفرینان جوان ،جسورتر
و بلندپروازتر از کارآفرینان باالی  50ســال هستند .گزارش BNP
همچنین نشان میدهد که نسل جوان ،نگاه متفاوتی به مسئولیت
اجتماعی دارد .فرانک میگوید« :کارآفرینان سنتی ،ابتدا کسب و کار
خود را به ثمر رســاندند و سپس به اهداف بشردوستانه فکر کردند.
اما جوانان ،از همان ابتدا به تاثیرات اجتماعیشان میاندیشند .این
میتواند رفتار اقتصادی آنه ا را تغییر دهد .آنه ا ممکن است برای این
اثرگذاری ،زودتر کسب و کارشان را رها کنند .آنچه که بیل گیتس در
سن  50سالگی انجام داد ،برای این نسل ممکن است در  30سالگی
اتفاق بیفتد .البته به این مسئله مطمئن نیستم ،اما قطعا امکان آن
وجود دارد».

قدیمیها ،اولین کارشان را حدود سن  35سالگی به راه انداختند اما آنهایی که millennipreneurs

نامیده میشوند ،حدود  27سالگی اقدام به آغاز کسب و کار شخصی کردهاند .این به معنای آن است که
بعضیهایشان در همین سن پایین ،حدود یک دهه تجربه داشتهاند

استارتآپ و پول

بازهای میلیاردر جهان
جوانترین استارتآپ
ِ
شرکتهای نوظهوری که در سالهای اخیر روی کار آمدند ،زندگی
متیندخت والینژاد
مردم را راحتتر کردند .این مدیران توانستند ردپای پررنگی را در
تاریخ قرن  ۲۱بگذارند .مدیران این شرکتهای نوظهور یا در واقع
خبرنگار
مدیرعامل استارتآپها برای جا انداختن ایدههای جدید تالش
مضاعفی نسبت به کارآفرینهای گذشته کردند .ایدههایی که در اول مورد تمسخر افراد قرار میگرفت.
ایدههایی که تحقق یافتن آنها دور از ذهن مردم بود .اما در حال حاضر این مدیران اســتارتآپ از
موفقترین افراد جهان هستند که توانستند با پست سر گذاشتن مشکالت بسیاری به افرادی تبدیل
شوند که مسیر زندگی مردم و تاریخ را تغییر دادند .بعضی از چهرههای جوان ایرانی نیز که استارتآپی
به راه انداختهاند ،میتوانند به همین میلیاردهای جهانی تبدیل شوند .البته مالک و موسس پالگ اند
پلی ،یکی از همین استارتآپهای موفق جهان نیز برادران ایرانی عمیدی هستند که ایدههایشان را به
آنسوی مرزها ،دور از پیچ و خمهای اداری ایران به کار و پول تبدیل کردهاند.
JJاستیو جابز چینی :لی جون با شیائومی
مرد جوانی است که در بازار ایتی چین توانست انقالبی را با گوشی
هوشــمند شیائومیاش ایجاد کند و در حال حاضر با استیو جابز
مقایسه میشود .نام او لی جون است .در حال حاضر هم خودش و
هم گوشیاش در بازار مورد توجه مردم قرار گرفته است .شاید لی
جون برای خیلی از مردم آشنا نباشد ،حتی شاید اسم او را چینیها
نشنیده باشند ،اما نرمافزارهای  UCWEBو کینگ سافت را همه
میشناسند .لی جون در گذشته تصمیم بسیار مهمی گرفته بود:
ن همراه و تبدیل شدن به مرکزیت این بازار .اولین
نفوذ به بازار تلف 
نرمافزاری که لی جون درست کرد ،نرمافزار رمزگذاری بوده است .بعد از آن توانست نرمافزار آنتی
ویروس چینی را توسعه دهد .اما با افزایش اطالعات او در زمینه دنیای تکنولوژی ،لی تبدیل به یک
هکر شد .لی برای توسعه نرمافزارها در شرکتی کار میکرد .او  ۱۶سال در این شرکت به عنوان یک
کارمند ساده کارکرد .در سن  ۳۸سالگی تصمیم میگیرد شرکتی را برای خود تاسیس کند .به گفته
خودش هر روز یک رویایی را میدید و به دنبال آن رویا این شــرکت را تاســیس کرد .او برخالف
گفتههای بقیه باور داشت که باید با افراد غریبه کاردرست همکاری کند .به همین ترتیب شریک
خود را فردی که در گذشته در گوگل سمت باالیی داشت انتخاب کرد .در مرحله بعدی لی نیاز به
ســرمایه کالن داشت .او ایدههای خود را به یک میلیاردر هنگکنگی گفت و چن از سال ۲۰۰۰
تاکنون به عنوان سرمایهگذار لی با او همکاری میکند .در حال حاضر ارزش خالص لی  ۱۳.۳میلیارد
دالر است و مدیر شرکت  ۴۵میلیارد دالری است.
JJاز دره شکست تا قله موفقیت :تراویس کاالنیک ،مدیر اوبر
مدیر اوبر ،تراویس کاالنیک  ۳۸ســاله بــه زیادهگویی و
پرحرفی معروف است ،اما اعتماد به نفس و تمایل شدید او
به رقابتپذیری باعث شده یک کارآفرین موفق و درخشان
شود .شرکت خودرویی او  ۱۸میلیارد دالر ارزشگذاری شده
و در  ۱۲۸شهر  ۴۵کشور فعال است .قبل از اینکه استارتآپ
کاالنیک یکی از موفقترین شرکتها شود ،او در سال ۲۰۱۴
به عنوان یک کارآفرین در تالش بود تا شــرکت خود را در
مسیر موفقیت پیش ببرد .او در سال  ۱۹۹۸از مدرسه بیرون
آمد و به عنوان کارمند تماموقت در یک شرکت مهندسی کار میکرد .او با همکاری یکی

از دوستانش توانست شرکتی به نام اوبر را راهاندازی کند .اما آنطور که فکر میکردند خوب
پیش نرفت .اوبر ظرف چند سال اخیر از لحاظ فرهنگ دوران سختی را پشت سر گذاشته
است ،به ویژه در برابر روزنامهنگارانی که شیوههای آنها را نقد کردهاند .حتی کار به جایی
رسیده بود که به نقل از برخی گزارشها ،یکی از مدیران اوبر در لفافه گزارشگران را تهدید
پ  ۶۵۰۰نفر کارمنــد دارد و به موفقیت
کــرده بــود .اما در حال حاضر این اســتارتآ 
چشمگیری رسیده است .از طرف دیگر کاالنیک قبال گفته بود انتظار دارد اوبر در آینده با
استفاده از خودروهای خودران به فعالیت خود ادامه دهد.
JJزندگی خوب یک میلیاردر جوان :ایوان اشپیگل ،مدیر اسنپ چت
زندگی برای ایوان اشپیگل خوب است .پس از اینکه شرکت
خود اسنپ چت را عمومی کرد ،او  ۸۰۰میلیارد دالر جایزه
گرفت .شرکت اسنپ ارزشش  ۳۳میلیارد دالر است و ارزش
خالص این مدیرعامل  ۲۶ساله  ۴میلیارد دالر است .او یکی
از جوانترین میلیاردرهای جهان محسوب میشود .او یک
زندگی رویایی دارد .به طوری که در همایشش در استنفورد
گفت« :من یک جوان سفیدپوســت تحصیلکرده پولدار
هستم .من خیلی در زندگی شــانس آوردم ،چون زندگی
عادالنه نیست ».ایوان در پسیفیک پلسیدس ،در لسآنجلس بزرگ شده است .والدین او
زمانی که ایوان مشغول تحصیل در دبیرستان بود از یکدیگر جدا شدند .مانند پدرش ،ایوان
هم به تحصیل در رشته طراحی محصول در استنفورد پرداخت .در استنفورد بود که او با
رجی براون و بابی مورفی ،از موسسان اسنپ چت ،آشنا شد .مورفی بعدها در گفتوگو با
فوربز گفت« :ما آدمهای باحالی نبودیم ،بنابراین تالش کردیم چیزهایی بسازیم که باحال
هستند ».در سال  ،2014استارتآپ اشپیگل ،به او و بابی مورفی ،مبلغ  5میلیون دالر
قرض داد .هدف اشپیگل برای آینده آن است که دوربینها را دوباره اختراع کند ادعای
بزرگی است که باید در آینده بیشتر از آن بشنویم.
JJاز ورزش تا تکنولوژی میلیارددالری :برایان چسکی ،مدیر ایر بی ان بی
برایان چسکی چیزی از تکنولوژی قبل از تاسیس ایر بی ان
بی نمیدانســت .مدیر  ۳۴ساله در دانشگاه طراحی لباس
خوانده و در  ۲۰ســالگی بیشــتر تمرکزش را روی ورزش
گذاشته بود .به گفته برایان ایده ایر بی ان بی موقعی که او
در خانه دوستی صبحانه میخورد به ذهنش رسید .فعالیت
این سایت ابتدا در امریکا بود و بعدها به خارج از آن رسید.
نخســتین شــعبه آنها در خارج از امریکا در شهر بندری
هامبورگ آلمان بود که همواره از گردشــگران و مخاطبان
زیادی برخوردار است .به همین ترتیب امروز در  192کشور دنیا و در هزاران شهر توسعه
یافته است .این سایت برای به اشتراک گذاشتن فرصتهای مربوط به اجاره محل اقامت
در سراسر جهان است و این اتفاق موجب شده توریستها از این طریق پول کالن برای
هتل ندهند و برای مدت کوتاه اتاقی را اجاره کنند .برایان در یکی از گفتوگوهای خود
گفته است« :هدف اصلی ما مسافرت و توریسم است و دو چیز برایمان مهم است :در درجه
اول میخواهیم سفرها را تا جای ممکن معنیدار کنیم؛ و دوم ،قصد داریم اقتصاد مشارکتی
را محبوبتر و تا جای ممکن به تعداد کارآفرینها اضافه کنیم».
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جان کمرمق استارتآپه ا در چنگ فیلترینگ
حمایت مالی الزم نیست ،اکوسیستم کارآفرینی بسازید

دولت و به طور مشــخص وزارت ارتباطــات ،نگاه مثبتی به
استارتآپه ا دارد .از این حوزه حمایت کرده و بسترسازیهایی
انجام داده است .اما در بخشهای دیگر دولت و دیگر نهادها،
نگاههای منفی زیادی نیز وجود دارد .به خصوص در ســطح
مدیران میانی ،مخالفت و کارشــکنی زیاد دیده میشود در
صورتی که عالیترین مقامات ،خوشبین هستند.
برای مخالفان اســتارتآپها ،دو نگرانی وجود دارد؛ یکی
افشین کالهی
اینکه فضای سایبری در کشور ما امنیتی به حساب میآید.
ساختارهای سنتی اقتصادی کشور نگراناند که استارتآپها
نایبرئیس کمیسیون جوانان و
کارآفرینی اتاق ایران
به عنوان رقیــب بازار کســب و کار را تهدید میکنند .این
نگرانیها ،در تصمیمهای دفعتی اثرگذار هســتند .از طرف
دیگر ،چند سال پیش و در ابتدای فعالیت استارتآپها ،گفته میشد چون که ایدهه ا و روشهای
کاری این کسب و کارها از خارج میآید ،به عنوان تهدید و نفوذ مطرح هستند .اما راهحل تمام این
نگرانیها ،فیلترینگ و جلوگیری از فعالیت نیست .هر کار کنیم ،تکنولوژی راه خودش را باز میکند.
نهادها و سازمانهای کشور به جای محدود کردن و مقابله کردن ،خودشان هم باید روشهایشان
پ از مبنا دچار
را بهروز کنند و در فرصتهای این فضا شریک شوند .به هر حال راهاندازی استارتآ 
تهدید است .حوزه شکنندهای را در نظر بگیرید که از هر  10شرکت  8مورد از بین میروند؛ در این
شرایط ما هم از نظر نظامی و امنیتی فضا را سخت و فیلتر میکنیم .دیگر چه رمقی برای فعالیت

باقی میماند؟ فکر میکنم با وجود این مشکالت ،مسائل سرمایهگذاری ،بیمه ،مالیات و ...کسانی
آپ و کسب و کارهای
که موفق میشــوند ،کسب و کارشان شبیه به معجزه شــده است .استارت 
دانشبنیان ،راه ناگزیر ما در حل بیکاری است .چاره دیگری نداریم .شرکتهای این حوزه توانایی
تحولآفرینی را در بازار کار کشــور دارند ،به شرط آنکه بستر برایشان فراهم باشد .قوانین دست و
پاگیر برداشته شود و نیاز به مجوزهای مختلف و موازی نباشد و هر وزارتخانهای ادعای خودش
را نداشته باشد .طی سه ،چهار سال اخیر ،تنها اتفاقی که افتاد این بود که محدودیت پهنای باند
برداشته شد و به خاطر همین سرعت افزایش یافت .بر اثر این افزایش سرعت ،شرکتهای زیادی
به وجود آمدند و رشــد کردند .این نشــان میدهد دولت الزم نیست هیچ کار خاصی بکند ،فقط
ها مسائل را پیچیده میکنند .کارآفرینی تعریف مشخص در دنیا
بسترسازی کند .متاسفانه دولتی 
دارد و اکوسیستم مشخص در همه دنیا دارد .برای اینکه کارآفرینی بیاید و اشتغال ایجاد شود ،نیاز
اســت اکوسیستمی را فراهم کنید .آموزش ،فناوری و ...اگر این چند مولفه بدیهی را فراهم کنید،
به دنبال آن ،سرمایهگذاری و کارآفرینی هم میآید .البته دولت طرحهایی را با تسهیالت حمایتی
ایجاد کرده است .این تسهیالت ،تاثیرگذار است ولی من اعتقادی به حمایت مالی ندارم .بررسیهای
ما نشان میدهد شرکتهای نوپایی که حمایت مالی دریافت میکنند ،از منابعشان درست استفاده
نمیکنند و چندان هم موفق نمیشوند .برای موفق شدن ،باید قواعد بازار را خوب فراگرفت .یک
شرکت ایده و محصول دارد ،و زمانی موفق میشود که آن را به بازار برساند .اگر تمرکز را به جای
ها باید
دوندگی در راهروها برای دریافت وام ،بر خلق بازار بگذاریم ،قطعا موفقتر هســتیم .شرکت 
عوامل موثر در بازار رقابتی را شناسایی و روی آن کار کنند.

سازمانهای دولتی از رشد استارتآپه ا عقب ماندهاند
درباره ضرورت وجود پنجرهای واحد از قوانین و مقررات
کشور ما با توجه به نیروی انسانی جوان و عالقهمند به حوزه
فناوریهای نوین ،یکی از کشــورهایی است که در عرصه
فاوا میتواند حرف برای گفتن داشــته باشد و شاهدیم که
جوانان و متخصصان کشــور طی سالهای اخیر با افزایش
سرعت اینترنت کارهای نوینی را به جامعه عرضه کردهاند.
در بخشهای مختلف فعالیت کرده و حتی باعث شدهاند که
فرهنگ جامعه تغییر پیدا کند .دولت هم برای اســتفاده از
محمدرضا طالیی
شبکههای اجتماعی و استفاده از مزایای تلفنهای هوشمند
گامهای مثبتی را برداشــته .البته بــا در نظر گرفتن اینکه
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان نرمافزار
کشورهای همسایه تالش بیشــتری دارند ،هنوز به جایگاه
مطلوب نرسیدهایم ،ولی مردم جامعه ما با پیشرفت تکنولوژی
همگام شدهاند .اما در سوی دیگر ،چه قوه مقننه و چه قوه مجریه ،برای تدوین قوانین و مقررات
هنوز همگام با پیشرفت تکنولوژیه ا گام موثری برنداشتهاند .گاهی شاهد اتفاقهایی هستیم که
شاید باعث شود در آینده صاحبان این کسب و کارها یا دست از خالقیت بردارند ،یا از کشور خارج
ها وجود داشته ،از دست کشور
شوند و سرمایهگذاری هنگفتی که برای رشد و پیشرفت این جوان 
خارج شود .دولت ما باید با دوراندیشی جهت تدوین قوانین و مقررات سهل و آسان در راستای
82
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این نوآوریه ا در بخشهای مختلف اقــدام کند .از صدور مجوزها گرفته تا بحثهای مالیاتی،
دولت باید انعطاف و سرعت باالیی داشته باشد .برای اینکه این معضل بزرگ با خألهای قانونی
حل شود ،پیشنهاد ما این است که بخش دولتی با کمیسیونهای مربوط در اتاق بازرگانی تعامل
بیشتری برای تدوین نقشه راه توسعه کسب و کارهای نو داشته باشد تا ضمن بررسی مشکالت ،در
ها گام برداشته شود .رواج
مسیر تدوین قوانین و مقررات و تسهیل فرآیندهای توسعه این شرکت 
فعالیتهای استارتآپی ،یکی از مزیتهای بزرگ کشور ما برای خروج از رکود ،افزایش بهرهوری،
کاهش هزینههای تولید و در نهایت توسعه اقتصاد است .بهجای برخوردهای قهری ،دولت باید
این فرصت را غنیمت بشمرد و با رفع سوءتفاهمهای قانونی ،از بروز مشکالت جلوگیری کند .بانک
پ در حوزه پولی و بانکی ،تصمیماتی میگرفت
مرکزی باید قبل از توسعه شرکتهای استارتآ 
و مقرراتی وضع میکرد .وزارت ارتباطات همزمان با توســعه زیرساختی ،باید نسبت به فعالیت
استارتآپه ا گامهای زیادی برمیداشت .سازمان مالیاتی هم حاال پیگیر وصول مطالبات و حق
قانونیاش است .اما قوانین شفافی وجود ندارد که چطور این شرکتهای واسط بین سرویسدهنده
آنها نباشیم .اما اقتصاد
و سرویسگیرنده باید پرداخت مالیات داشته باشند تا ما شاهد تعطیلی 
دانشبنیان بدون وجود پنجرهای واحد ،نمیتواند در کشور ما فعالیت کند .پنجرهای که در آن،
قوانین و وظایف سازمانهای مختلف مشخص باشد و این اتفاق ،بدون همکاری دولت با بخش
خصوصی صورت نخواهد گرفت.

 ................................شــهـر ................................

گزارش آيندهنگر از شغلهایی که باالترین میزان دستمزد را دارند

سهاي درشت
اسكنا 

كاسبان كوچه و بازار هنگام پول قرض كردن از هم به زبان ساده ميگويند «چند تومن داري قرض بدي؟» آنها مبلغ درخواستي خود را گرد ميكنند اما
بهراحتي میتوان فهميد منظورشان چند«ميليون» تومان است چون اين رقم با درآمدشان جور درمیآيد .اما اين گرد كردن در مشاغلي ديگر معني
«ميليارد» تومان میدهد .مربيگري فوتبال ،بازيگري و پزشكي از این دسته مشاغلاند .اين پولها چگونه و از چه راهی به دست میآيد؟

شــهـر
از مربيگري فوتبال تا طراحي وب

مهارتهای پر پول

تعدادي از شغلهاي خاص با درآمد خاصتر

در هر جامعهاي افرادي زندگي میكنند كه به دليل داشتن مهارت منحصر به
فرد به حرفهاي خاص مشغولاند و درآمد بااليي هم دارند .پزشكي ،مربيگري
يزدان مرادي
فوتبال ،بازيگري و وكالت از اين دسته مشاغلاند كه از گذشته زمزمه رد
دبیر بخش شهر
و بدل شدن درآمدهاي هنگفت در آنها وجود داشته است .داشتن مهارت
خاص ،دانش باال و تالش مداوم از ويژگيهاي بارز كاركنان اين مشاغل است با اين حال موارد ديگري نيز در
باز شدن دريچه ثروت به روی آنها موثر بوده است .اقبال متخصصان جراحي زيبايي و تغذيه يكي از نمونههاي
بارز آن است كه درآمد گاه تا چندصد ميليون توماني خود در ماه را مديون تغيير سبك زندگي مردم و توجه
آنها (درست يا نادرست) به مسائل ظاهرياند .نبود سيستم منسجم و علمي بهروز و كارآمد براي آموزش
مربيان فوتبال باكيفيت نيز باعث تاثير فاكتورهاي كمارزشتر ديگري چون شهرت ،محبوبيت و عواملي از
اين دســت در تعيين دستمزدها شده است .هرچند بيشتر كاركنان اين قبيل مشاغل از قشر فرهيخته و
تحصیلكرده جامعه هســتند اما اين ويژگي آنچنان در ميزان درآمد برخي از آنها تاثيرگذار نبوده است.
خبرنگاري ،مثال بارز اين مدعاست .در ادامه به بررسي برخي از اين مشاغل پرداختهايم.

چرا باید خواند:
در برخي مشاغل
رقمهاي ميليوني و
گاه ميلياردي رد و
بدل میشود .در اين
بستهخبريميگوييم
شاغالن اين حرفهها
چه مسيري پيمودهاند
و چگونه به اين سطح از
درآمد رسيدهاند.

طراحي وب ،نياز
به فعاليت مداوم
و جستوجوي
پيوستهو
هماهنگ بودن با
پيشرفتهاي وب
دارد ،به همين دليل
بيشترينقشريكه
جذب آن میشوند
جوانهاي زير 30
سالهستند
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1

پولهای میلیاردی در مستطیل سبز

شغل :مربیگری فوتبال /مهارت مورد نیاز :دانش مربوطه /جنسیت:
بیشتر مرد /تحصیالت مورد نیاز :مختلف ،مدرك مربیگری

نیمار ،بازیكن برزیلی تیم فوتبال پاریسن ژرمن فرانسه برای هر دقیقه
حضور در این تیم 60 ،یورو میگیرد و ممكن اســت هنگام گرفتن این
پول ،در خواب یا زیر دوش آب سرد باشد 200 .میلیون یورو رقم قرارداد
این بازیكن  25ساله برای پنج سال است .پولی كه برای یكی از بهترین
بازیكنان دنیا هزینه شده است و باشگاه از قِبل آن درآمد بیشتری به دست
مــیآورد .رقم قرارداد بازیكنان و مربیان در بازار نقل و انتقاالت فوتبالی
آنقدر باالســت كه بعضیها برای سرگرمی ،ماشین حساب میآورند و
درآمد ثانیهای مشــهورترین بازیكنان و مربیان را حســاب میكنند .در
فوتبال ایران نیز به تناسب شهرت و كیفیت بازیكنان و مربیان ،رقمهای
میلیاردی هزینه میشــود .جدای از بازیكنان كه براســاس طبقهبندی
لیگهای حرفهای درآمدهای چندصد میلیونی تا میلیاردی دارند ،مربیان
نیز با توجه به شــهرت ،كیفیت كار ،جایگاه و اعتبارشان مبالغ هنگفتی
دریافت میكنند .این در حالی است كه سطح مربیگری در ایران به نسبت
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دنیا پایینتر است و تاكنون فوتبال ایران موفق به انتقال و معرفی مربی
به تیمهای خارجی نشده است .برای مربیگری در ایران راههای مختلفی
وجود دارد اما بیشتر مربیان همان فوتبالیستهای سابق هستند .آنها پس
از اتمام دوران بازیگریشان وارد كالسهای آموزشی میشوند و با گرفتن
مدارك و گذراندن كالسهای مورد نیاز وارد عرصه مربیگری میشوند.
این در حالی است كه در ایران ،نام و شهرت بازیكنان سابق تاثیر بسیاری
روی كار مربیگریشان دارد .مربیان در لیگ برتر ایران از  400میلیون تا
 2میلیارد تومان میگیرند اما مربیانی هم هستند كه رقم قراردادشان به
 50میلیون تومان هم در ســال نمیرسد .رقم این قراردادها در تیمهای
پایه به زور به  100میلیون تومان میرســد و مربیانی هم هستند كه به
دلیل نداشتن رابطه ،با مبالغی بســیار اندك ،گاه تا  10میلیون تومان،
در تیمها مشــغول به كار میشوند تا شاید در آینده ،شرایطشان تغییر
كند .بیشتر مربیان ایرانی را مردان تشكیل میدهند چرا كه تعداد زنان
فوتبالیست در ایران به دلیل وجود برخی محدودیتها بسیار ناچیز است.
درآمد مربیان و فوتبالیستهای زن نیز به هیچ عنوان با درآمد همتایان
مرد قابل مقایسه نیست.

2

ثروت نهفته در شهرت

شغل :بازیگری /مهارت مورد نیاز :بازیگری ،استعداد /جنسیت :مرد
و زن /تحصیالت مورد نیاز :تئاتر و سینما ،مختلف

«دوست دارم تصویرم را روی پرده سینما ببینم ».همهچیز از همین
یك جمله شــروع میشــود .بازیگری ،حرفهای جذاب و پرماجرا است.
شــهرت و ثروت نهفته در این حرفه باعث شده تا بسیاری از جوانان در
ســودای رسیدن به آن ســر از كالسهای بازیگری درآورند .آنها پس از
پایان دروههای آموزشی تحت تعلیم بازیگران پیشكسوت ،برای بازی در
چند فیلم ســینمایی یا تلویزیونی به كارگردانها معرفی میشوند و در
صورت داشتن اقبال ،جلوی دوربین میروند اما هیچ تضمینی نیست این
روند برای بازی در فیلمهای دیگر نیز برایشــان تكرار شود .چون ممكن
است علت معرفیشان به كارگردانها به مسائلی چون رابطه و یا تالش
برای مثبت جلوه دادن نتیجه كالسهای آموزشی مربوط باشد نه مهارت

سقف حقوق در سينماي ايران براي بازيگران زن يا مرد از  500ميليون تومان فراتر نميرود با اين حال
ديده شده يك بازيگر براي بازي در سريالي مشهور ،يك ميليارد تومان هم گرفته باشد .البته ديده شده
يك بازيگر براي بازي در نقش اول فيلمي موفق ،چندده ميليون تومان بيشتر نگرفته است.

فرد بازیگر .ورود به سینما اما فقط از طریق كالسهای بازیگری نیست.
گروهی از عالقهمندان ترجیح میدهند از طریق دانشــگاه هنر ،شانس
خود را برای بازیگر شدن امتحان كنند .این افراد پس از پایان تحصیالت
تخصصی ،جذب گروههای كوچك تئاتر میشــوند و خود را در معرض
دید كارگردانهایی قرار میدهند كه در سالهای اخیر توجهشان به تئاتر
برای جذب چهرههای جدید ،افزایش یافته است .راههای دیگری نیز برای
بازیگر شدن وجود دارد كه از دادن فراخوان از سوی كارگردانها تا داشتن
رابطه خویشاوندی را شامل میشود .چندی پیش یكی از كارگردانهای
مشهور ایران برای انتخاب بازیگر یكی از نقشهایش ،گروهی تلگرامی راه
انداخت و از عالقهمندان خواست موقعیتی خاص را بازی كنند و فیلم آن
را در تلگرام برایش بفرستند .او در ابتدا قصد داشت بازیگر فیلم خود را از
میان این افراد انتخاب كند اما دستآخر به نتیجه مطلوب نرسید .در یك
كالم ،شهرت و ثروت دو دلیل عمده برای آنهایی است كه سختیهای راه
پرپیچ و خم بازیگری را به جان میخرند .در حالی كه به گفته كارشناسان،
 70درصد این افراد به هدف خود نمیرسند .آنها فقط میتوانند صفحات
روزنامهها را ورق بزنند و دستمزدهای چندصد میلیونی و گاه میلیاردی
بازیگران را ببینند .ســقف حقوق در سینمای ایران برای بازیگران زن یا
مرد از  500میلیون تومان فراتر نمیرود با این حال دیده شده یك بازیگر
برای بازی در سریالی مشهور ،یك میلیارد تومان نیز گرفته است .مهارت
بازیگری ،داشــتن چهره بینالمللی ،دریافت جایزههای معتبر داخلی و
خارجی ،همكاری با كارگردانهای مشهور ،ستاره بودن و ویژگیهایی از
این دست در تعیین دستمزدها تاثیر مستقیم دارد .فقدان هركدام از این
ویژگیها در تعیین دستمزدها اثر میگذارد به نحوی كه دیده شده یك
بازیگر برای بازی در نقش اول فیلمی موفق ،فقط چندده میلیون تومان
گرفته است .پرداخت حقوقهای گاه میلیاردی به بازیگران در حالی است
كه فروش فیلمها در سینمای ایران معموال از مرز چند میلیارد تومان عبور
نمیكند؛ مسئلهای كه بحث ضرر و زیان را پیش میكشد و باعث شده تا
تشكلهای مختلف صنفی در حوزه سینما برای حل آن وارد عمل شوند.

3

طراحیهای میلیونی

شغل :مهندس معمار /مهارت مورد نیاز :تحصیالت مرتبط ،ذوق/
جنسیت :مرد و زن /تحصیالت مورد نیاز :كارشناسی ارشد معماری

ورود به حرفه معماری با تكمیل تحصیالت در دانشگاه امكانپذیر است.
در سالهای اخیر تمایل زنان به انتخاب این رشته افزایش داشته است چرا
كه برخی معتقدند شباهت این حرفه با گرافیك و نقاشی باالست .محمد،
هفت سال است در این رشته فعالیت میكند .حقوق ماهانه او بین  3تا 5
میلیون تومان است .میگوید« :من در یك دفتر مهندسی كار میكنم و

درآمد مشاغل مختلف براساس گزارش آيندهنگر
رديف

شغل

ميزان درآمد (تومان)

1

مربي فوتبال

 10ميليون تا  2ميليارد

2

بازيگر

 10ميليون تا  500ميليون (براي برخي بازيگرها در سريالها تا سقف يك ميليارد)

3

جراح زيبايي  20تا چندصد ميليون

4

پزشك تغذيه چند ده تا  100ميليون

5

داروساز

 10تا  70ميليون

6

خواننده

 10تا  50ميليون (براي هر كنسرت)

7

وكيل

 3تا  20ميليون (براي برخي پروندهها بين  200ميليون تا يك ميليارد)

8

طراح سايت

يك تا  15ميليون

9

معمار

 2.5تا  5ميليون (براي برخي شركتها تا سقف  70ميليون)

10

خبرنگار

 2ميليون و  200هزار تا  3ميليون (سردبير از  5تا  11ميليون)

معموال كل روز مشغول طراحی نمای داخلی و خارجی پروژهها با نرمافزار
طراحی ســهبعدی (تری دی مكس) هستم .در ســالهای قبل ،تعداد
دفاتر مهندســی كمتر بود اما االن دست زیاد شده و خیلی از دانشجوها
هم وارد بازار شــدهاند .آنها كار  1.5میلیون تومانی را با  300هزار تومان
انجام میدهند و باعث شكسته شدن قیمتها و پایین آمدن كیفیتها
شدهاند .از طرفی ساخت و ساز نیز در سالهای اخیر كاهش یافته و همین
موضوع در میزان درآمدم تاثیر مستقیم داشته است ».به گفته محمد ،در
شهرهای كوچك ،بیشتر مهندسان با تاسیس دفتر مهندسی كار خود را
پیش میبرند اما در شــهرهای بزرگ ،حرف اول را شركتهای معماری
میزنند .این شركتها شامل چندین مهندس معمار هستند و با تبلیغات
هدفمند از تخصص خود در زمینه طراحی ساختمانهای اداری ،مسكونی،
مطبها و ...سخن میگویند .درآمد این شركتها تا  50میلیون تومان در
ماه هم میرسد اما وقتی این درآمد بین مهندسان معمار تقسیم شود ،از
 2.5تا  5میلیون تومان فراتر نمیرود .محمد میگوید« :این شــركتها
با رابطههایــی كه دارند ،پروژههای بزرگ میگیرند .مثال طراحی فضای
داخلی و خارجی ســاختمانهای چندینواحدی را بر عهده میگیرند و
از ایــن طریق درآمدی حدود  50میلیون تومان كســب میكنند .البته
این درآمد بین مهندسانشــان تقسیم میشود .این معمارها اگر به طور
انفرادی كار كنند ممكن است یكی ،دو میلیون تومان بیشتر درآمد نداشته
باشند اما این در شرایط بازار رقابتی امروز و اهمیت داشتن رابطه چندان
امكانپذیرنیست».

4

توافق برای نجات

شغل :وكیل /مهارت مورد نیاز :تحصیالت مرتبط /جنسیت :بیشتر
مرد /تحصیالت مورد نیاز :كارشناسی حقوق

بازار سیاه حاشیه این شغل ،گاه شاهد رد و بدل شدن رقمهای
میلیاردی اســت؛ برای یك قاچاقچی مواد مخدر كه زیر تیغ است،
هیچچیز بیشتر از زنده ماندن ارزش ندارد .تجات اعدامیها از مرگ،
پیروزی در یك پرونده ملكی كالن و مواردی از این دست میتواند
نام یك وكیل را ســر زبانها بیندازد .مهارت در وكالت ،تحصیالت
باال ،سابقه درخشان و ویژگیهای اینچنینی در میزان درآمد وكال

مربيان در ليگ
برتر فوتبال از 400
ميليون تا 2ميليارد
تومانمیگيرند
اما مربياني
همهستندكه
رقم قرارداد
ساليانهشانبه
 50ميليون تومان
هم نميرسد.
مربيانيهم
هستند،خصوصا
در تيمهاي پايه،
كه كار خود را با
يك ميليون تومان
شروع میكنند
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شــهـر

دکترداروساز:
داروسازها اگر
در شركتهاي
مرتبطاستخدام
شوند ماهانه
درآمد آنچناني
نصيبشان
نميشود .من
داروخانه دارم و
در ماه حدود  40تا
 70ميليون تومان
درآمد به دست
میآورم .البته
بعضي همكارانم را
هم ميشناسم كه
 10ميليون تومان
درآمد ماهيانهشان
است

86

تاثیر مستقیم دارد .درآمدی كه از چند میلیون تا چندصد میلیون
تومان را شامل میشود و به دستهبندی پروندهها نیز بستگی دارد.
پروندههای ملكی بیشترین درآمد را نصیب وكال میكند .طبق روال
رایج ،مبلغی حدود  10تا  15درصد ســرمایه به وكیلی میرسد كه
بتواند نتیجه مطلوب را از یك دعوای ملكی نصیب موكل خود كند.
پروندههای دادگاه خانواده كه مهریههای سنگین در آن حرف اول
را میزند نیز در همین زمره قرار میگیرد؛  10درصد  1400ســكه
زنی كه قصد جدایی از همسرش را دارد حدود  150میلیون تومان
است .بیشتر این دســتمزدها توافقی هستند و وكال قبل از شروع
كار بــا مراجعهكنندهها درباره حقوق خود مذاكره میكنند .این در
حالی است كه میانگین درآمد بیشتر وكال بین  3تا  7میلیون تومان
در ماه است .سحر ،وكیل پایه یك دادگستری است .میگوید« :در
این شغل بیشــتر مردها حضور
دارند اما در سالهای اخیر تعداد
پذیرفتهشدههای زن خیلی زیاد
بود .درآمد وكال هم بســتگی به
مهارت ،تالش و شهرتشان دارد.
ممكن اســت یك وكیل در یك
ماه هیچ درآمدی نداشــته باشد
یا اینكه  20میلیون تومان بابت
یك پرونده جنایی نصیبش شود.
البته بخشی از درآمدها هم توافقی
اســت و تا یك میلیارد هم میرسد ».به گفته او درآمد وكال در ماه
متغیر است اما میتواند حدد  3تا  7میلیون تومان برای آن متصور
بود .ورود به این حرفه از طریق تحصیالت دانشگاهی با اخذ مدرك
كارشناســی حقوق امكانپذیر اســت .فارغالتحصیالن در امتحان
كانون وكال شركت میكنند و در صورت قبولی در لیست وكال قرار
میگیرند .تعدادی نیز به واسطه شغلی كه در گذشته داشتند مانند
قضات دادسرا یا دادگاههای كیفری میتوانند پس از بازنشستگی در
حرفه وكالت فعالیت كنند .افرادی كه معموال به دلیل تجربه باالیی
كه در زمینه بررســی پروندههای مختلف دارند از مهارت و اعتماد
به نفس بیشــتری برای وكالت هم برخودار هستند؛ قاضی پرونده
بیجه (متهمی كه در ســال  78به جرم آزار و اذیت و قتل  21پسر
نوجوان در پاكدشــت در مأل عام اعدام شد) نسبت به وكالی دیگر
شناختهشد هتراست.

5

درآمد میلیونی از كدهای مجازی

شغل :طراح سایت /مهارت مورد نیاز :برنامهنویسی وب /جنسیت:
مرد و زن /تحصیالت مورد نیاز :مختلف

با پیشرفت روزافزون فضای مجازی در سالهای اخیر ،شركتهای
مختلف برای برقراری سریع و آسانتر ارتباط با جامعه و افزایش دایره
مشــتریهای خود به راهاندازی سایت در فضای مجازی روی آورده
اند .طراحی این سایتها بر عهده افرادی است كه با برنامهنویسی وب
آشنایی دارند و از خالقیت و ایده برخوردارند .عباد ،یكی از این افراد
است .او  25سال بیشتر ندارد اما مدیریت یكی از شركتهای مشهور
طراحی وب با اوســت .از  16سالگی ،زمانی كه هنوز فضای مجازی
مانند امروز بخش جداناشدنی زندگی مردم نشده بود ،برنامهنویسی
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وب را آغاز كرد و اكنون به باالترین سطوح آن رسیده است .میگوید:
«تحصیالت دانشگاهی در این رشــته آنچنان در كسب موقعیت
برتر شــغلی تاثیر ندارد بلكه این مهارتهــای فردی ،هماهنگی با
پیشــرفتهای روز و نمونه كارهاســت كه جایگاه افراد را مشخص
میكند .البته ادارات دولتی هنگام اســتخدام طراح سایت ،مدرك
مرتبط میخواهند اما برای گرفتن پروژه از صاحبان كســب و كار،
بیشترین نیاز همان نمونه كار است .این شغل نیاز به فعالیت مداوم
و و جستوجوی پیوسته و هماهنگ بودن با پیشرفتهای وب دارد.
به همین دلیل بیشــترین قشری كه جذب آن میشوند جوانهای
زیر  30سال هستند ».عباد با بیان اینكه در این رشته بیشتر مردان
فعالاند و حضور زنان در زمینه طراحی گرافیك بیشتر است ،درباره
درآمد این شــغل میگوید« :كمترین درآمد متعلق به افراد تازهكار
و كســانی اســت كه در حوزههای محدودی از وب تخصص دارند.
میانگین درآمد ماهیانه آنها یك میلیون تومان اســت اما بیشترین
درآمــد افراد فعال تا  15میلیون تومان هم میرســد .اگر فردی به
طور شــخصی فعالیت كند ،بیشتر از این هم میتواند درآمد داشته
باشد كه البته وابستگی مستقیم به سطح علم ،مهارت و تجربهاش
دارد ».به گفته عباد ،طراحان سایت بیشتر با صاحبان كسب و كار،
مدیران سازمان و شركتهایی سر و كار دارند كه تصمیم به راهاندازی
خدمات آنالین یا معرفی شركت در فضای مجازی گرفتهاند .شاغالن
این حرفه بیشــتر از سر عالقه وارد كار میشوند اما از رقابت فشرده
سازمانها و نوسان قیمتها اطالع چندانی ندارند .مهمترین سختی
این شغل از نظر عباد ،هماهنگ بودن سطح تخصص با پیشرفتهای
روز دنیا ،بازاریابی و گرفتن مشتریان مناسب و همچنین راضی كردن
مدیران به برنامهریزی بلندمدت روی فضای مجازی است .بسیاری از
صاحبان كسب و كار تصور میكنند یك سایت باید در عرض چند
هفته به باالترین سطح رقابت با همتایان خود برسد درحالیكه زمان،
مهمترین عامل در این زمینه است.

6

كسب پول از چهرههای مردم

شغل :جراحی زیبایی /مهارت مورد نیاز :تحصیالت مرتبط /جنسیت:
مرد و زن /تحصیالت مورد نیاز :تخصص جراحی زیبایی

ورود و فعالیت در حرفه پزشكی نیاز به استعداد ،دانش باال و تالش
مداوم دارد .معدود افراد جامعه میتوانند با عبور از سد كنكور و كسب
رتبههای برتر وارد این رشــته شوند .آنها پس از قبولی در دانشگاه به
مدت هفت سال ،واحدهای مربوط را میگذرانند و سپس یك سال و
نیم به عنوان انترن (كارآموز و دستیار پزشك) در بیمارستانها فعالیت
میكنند .پس از آن در آزمون جامع پزشــكی شــركت میكنند و در
صورت قبولی ،مدرك پزشكی میگیرند .سپس باید دو سال در مناطق
محروم كار كنند تا مجوز مطب بگیرند .گرفتن تخصص نیز بســتگی
به قبولــی افراد در كنكور مرتبط دارد كــه در این خصوص برخی از
پزشــكان ادامه تحصیل در خارج از كشور را انتخاب میكنند .تقریبا
همه تخصصهای پزشــكی از بازار كار به نسبت خوبی برخوردارند اما
برخی تخصصها ،درآمدهای چندصد میلیونی و گاه میلیاردی را هم
تجربه میكنند .یكی از این تخصصها ،جراحی زیبایی اســت .بیشتر
مراجعهكنندهها به مطب این پزشكان ،زنان ،خصوصا جوانترها هستند.
آنهایی كه تصور میكنند با جراحی میتوانند بر زیبایی چهرهشــان

بازار سياه حاشيه اين شغل ،گاه شاهد رد و بدل شدن رقمهاي ميلياردي است؛ براي يك قاچاقچي
مواد مخدر كه زير تيغ است ،هيچچيز بيشتر از زنده ماندن ارزش ندارد .او دنبال وكيلي ميگردد كه
بتواند جانش را نجات دهد و حاضر است يك ميليارد تومان هم بپردازد.

بیفزایند .شــاید حرف زدن از جراحی زیبایی در وهله نخست ،افراد را
یاد بینیهای استخوانی و گوشتی و عمل آن بیندازد اما جراحی زیبایی
دایره وسیعی دارد و از دست بردن در ساختار پلكها و گونهها تا فك و
مو را شامل میشود .هزینه این جراحیها از یك میلیون تومان شروع
میشــود و به  30میلیون تومان هم میرسد .پزشكان مشهور ،در ماه
چندین عمل زیبایی انجام میدهند و درآمدشان چندصد میلیون تومان
برآورد میشود .آنها برای عمل ساده بینی  5میلیون و برای پیچیده آن
 20میلیون تومان ،برای عمل فــك پایین  14میلیون و فك باال 18
میلیون تومان ،برای كاشــت مو  3تــا  6میلیون تومان و برای زیبایی
چشمها و پلكها نیز از یك تا  30میلیون تومان میگیرند .سمیه چندی
پیش ،بینی خود را عمل كرده است .او در حالی كه هنوز چسب سفید
روی بینیاش اســت و قوس آن را میتوان از دور هم تشخیص داد ،با
صدایی بم میگوید« :برای عمل جراحی  6میلیون تومان دادم .كل عمل
یك ساعت هم طول نكشید اما بعد از آن تا چند روز استراحت كردم.
عمل سختی بود .دوست داشتم تغییر كنم .وقتی وارد مطب شدم ،زنانی
را دیدم كه از عمل چشم تا بینی وقت گرفته بودند .یكی از آنها برای
جراحی بینیاش  20میلیون تومان داده بود».

7

پولهایی به اندازه سایز شكم

شغل :پزشك تغذیه و رژیم /مهارت مورد نیاز :تحصیالت مرتبط/
جنسیت :مرد و زن /تحصیالت مورد نیاز :تخصص تغذیه

«در مطب دكتر نشستم .بیشتر خانمهایی كه آمده بودند ،دوست
داشتند الغر شوند .بعضیهایشان برای چندمین بار آمده بودند .اما من
اولین بارم بود 180 .هزار تومان دادم و منتظر ماندم .دكتر نسخهای
برایم نوشــت كه بایــد طبق آن برنج و روغــن را كامال از وعدههای
غذاییام حذف میكردم .روزی یك ساعت هم پیادهروی داشتم .سه
هفته بعــد ،دوباره به مطب رفتم .اینبار  30هزار تومان ویزیت دادم.
قرار شد دوباره برگردم و این روند تا رسیدن به وزن ایدهآل ادامه پیدا
كرد .روزهای اول  85كیلوگرم بودم اما حاال  65كیلوگرم هستم .من
 750هزار تومان ظرف  5ماه پرداخت كردم ».اینها حرفهای سحر
است .او برای رسیدن به وزن ایدهآل به متخصص تغذیه مراجعه كرد.
پزشكان این حرفه با افراد زیادی سر و كار دارند كه بیشترشان را زنان
تشــكیل میدهند .آنها روزانه بین  10تا  15نفر را معاینه میكنند
و نســخه الغریشان را میپیچند .البته افرادی هم هستند كه قصد
جبران كمبود وزن خود را دارند اما تعدادشان كم است .مبلغ ابتدایی
مورد نیاز برای معاینه شــدن و گرفتن نســخه ،میانگین  180هزار
تومان اســت اما برخی از مطبها  300هزار تومان نیز میگیرند .با
یك حساب سرانگشتی ،مبلغ معاینه ابتدایی برای یك روز در حدود
 2تا  4.5میلیون تومان میشود .در كنار این مبلغ ،افرادی هم هستند
كه هر ســه هفته یك بار برای معاینه مجدد به پزشك سر میزنند.
آنها باید میانگین  30هزار تومان برای هر جلسه پرداخت كنند .این
یعنی درآمد چندده میلیون تومانی در ماه برای متخصص تغذیه .سحر
میگوید« :من چند بار به خاطر مشكالتی كه داشتم نتوانستم به طور
دســتور پزشك را انجام دهم برای همین وقفه در كارم افتاد .پزشك
میگوید شما براساس قد و آناتومی بدنتان باید از چه وزنی برخوردار
باشید .بعضیها برای رسیدن به وزن ایدهآلشان میلیونی هزینه كرده
بودند ».متخصصان تغذیه ،هم مرد و هم زن هستند.

8

داروهای پولكی

شغل :داروساز /مهارت مورد نیاز :تحصیالت مرتبط /جنسیت :مرد و
زن /تحصیالت مورد نیاز :داروسازی

زن ،بچه دوسالهاش را در آغوش گرفته و تكان میدهد .بچه آرام و
قرار ندارد و پس از لحظهای سكوت ،دوباره به گریه میافتد .مادر ،وسط
گرمای مرداد ،لباس زمستانی تن بچه كرده .میگوید« :سرما خورده،
دیروز رفته بودیم خانه برادرم مهمانی ،كولر تا خود صبح روشن بود.
بچهام لرز كرد ».پسری جوان با روپوش سفید از پشت پیشخان زن
را صدا میزند .ســبیل سیاه پسر مثل رد قیری كه روی جاده خاكی
كشــیده باشــند ،كل لبش را گرفته .دفترچه بیمه زن را میگیرد و
پشت قفسههای داروخانه ناپدید
میشود .پسربچه اخمهایش را تو
هم كــرده .آب دماغش تنها چند
سانتیمتر تا یقه پیراهنش فاصله
دارد كه مادرش با دستمال كاغذی
آن را پاك میكنــد .بچه را روی
زانوهایش گذاشته و تكان میدهد.
پسر از پشت پیشخان صدا میزند.
در یك ســبد ســفید ،داروهای
ســرماخوردگی را ریخته .چشم
مادر به سرنگها كه میافتد میفهمد تازه اول كار است .بچه ،پشتش
به پیشخان است .به پیرمردی نگاه میكند كه با زور عصا وارد داروخانه
میشود .تا برسد ،زنی جوان با كفشهای پاشنهبلند ،تقتقكنان از او
سبقت میگیرد و خودش را به پسر سبیلدار میرساند .نسخهاش را
میدهد و منتظر میماند .داروخانه متعلق به آقای دكتر است .او ده
ســال پیش تخصص داروسازیاش را گرفت و داروخانه زد .میگوید:
«داروســازها اگر در شركتهای مرتبط استخدام شوند ماهانه درآمد
آنچنانی نصیبشــان نمیشــود .من در ماه چیزی حدود  40تا 70
میلیون تومان درآمد دارم .البته بعضی همكارانم را هم میشناسم كه
 10میلیون تومان درآمد ماهیانهشان است .این موضوع هم بستگی به
سابقه و تجربه و دانش و اعتبار دارد ».به گفته او داروسازها هم مرد و
هم زن هستند اما تعداد مردها پنج ،شش درصد بیشتر است.

9

كلمات پرارزش اما كمبها

شغل :خبرنگاری /مهارت مورد نیاز :روحیه پرسشگری ،استعداد،
آشنایی با فن نگارش /جنسیت :مرد و زن /تحصیالت مورد نیاز:
مختلف (ارتباطات ،روزنامهنگاری و فنی)

روزانه با هزاران كلمه سر و كار دارند .آنها را در قالب جملهها كنار
هم میچینند تا مردم را از وقوع یك اتفاق  ،رویداد یا تغییر و تحول
جدید باخبر كنند .برای نوشتن هر جمله باید چند بار دفترچه خود
را چك كنند تا اطالعات اشتباه یا ناقص ندهند .جملهها نیز باید چند
بار خوانده شوند تا با كمترین ایرادات نگارشی در مقابل دید مخاطبان
قــرار گیرند .خبر ،حاصل پرسوجو و جســتوجوی مدام از منابع
خبری ،حضور در محل حادثه ،نشستهای خبری و مواردی از این
دست است .خبرنگارها برای انجام این كارها ،ماهانه بین یكمیلیون

جراحان زيبايي
براي عمل ساده
بيني  5و براي
پيچيده آن20
ميليونتومان،
براي عمل فك
پايين  14و فك
باال 18ميليون
تومان ،براي كاشت
مو 3تا 6ميليون
تومان و براي
زيبايي چشمها و
پلكها نيز از يك تا
 30ميليون تومان
میگيرند
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شــهـر

درآمد ماهانه
خبرنگارهابينيك
ميليون و  200تا 3
ميليون تومان است
يعني روزي  40تا
 100هزار تومان.
اين در حالي است كه
خبرنگارهامعموال
بيشتر ساعات روز
را در پي كسب و
نگارشخبرهستند
و عمال فرصت
اشتغال به حرفهاي
ديگر را از دست
ميدهند

88

و  200تــا  3میلیون تومان میگیرند یعنی روزی  40تا  100هزار
تومان .این در حالی است كه خبرنگارها معموال بیشتر ساعات روز
را در پی كســب و نگارش خبر هســتند و عمال فرصت اشتغال به
حرفهای دیگر را از دســت میدهند .در این شرایط ،بیشترشان در
بیش از یك رســانه كار میكنند تا میزان درآمدشان افزایش پیدا
كند .گروهی از خبرنگارها هم هستند كه به شكل حقالتحریری كار
میكننــد ،به این معنا كه در ازای تهیه و نگارش خبر یا گزارش ،از
رسانه حقوق میگیرند .میانگین حقالتحریر برای یك گزارش 1200
كلمهایِ قابل اعتنا و مفید كه برای تهیه و نگارش آن دستكم چند
روز زمان صرف شده است ،حدود  85هزار تومان است .خبرنگارها
پس از چند سال فعالیت ،در صورت دستیابی به مهارت و دانش باال
در یك حوزه خبری خاص ،به سِ مت دبیر سرویس مربوط میرسند
و فعالیت چند خبرنگار را تحت پوشش خود قرار میدهند .سوژهیابی،
تعلیم و هدایت خبرنگارها و ارائه مطالب خالقانه از وظایف دبیران
است .حقوق آنها در روزنامههای خصوصی و دولتی متفاوت و بین
 2.500تا  5میلیون تومان متغیر است .حقوق سردبیران روزنامهها
و خبرگزاریها كه باالترین ســطح حرفهای در تحریریه رســانهها
هستند و انتشار محتوای كلی تحت نظارت آنهاست نیز با توجه به
خصوصی یا دولتی بودن رســانه ها بین  5تا  11میلیون تومان در
گردش است .این در حالی است كه پروسه مورد نیاز برای رسیدن به
جایگاه دبیری در یك رسانه معتبر گاه تا  10سال هم زمان میبرد و
برخی سردبیران نیز  20سال سابقه كار حرفهای در رسانهها را دارند.
این شــرایط باعث شده تا عالقه و رسالت آگاهیبخشی ،مهمترین
فاكتور در خالی نشدن رســانههای ایران از خبرنگارهای متعهد و
باكیفیت باشد .ورود به عرصه خبرنگاری نیز از چند طریق امكانپذیر
است .تحصیل در رشته علوم ارتباطات یا روزنامهنگاری یكی از این
روشهاســت .افراد ،زن یا مرد براســاس عالقهمندی و هدف خود
وارد دانشگاه میشوند ،پس از پایان دوره كارشناسی در روزنامهها و
خبرگزاریها كارآموزی میكنند و در صورت جذب ،اصول خبرنگاری
را كه به شكل انتزاعی در دانشگاهها آموختهاند ،به شكل عملی اجرا
میكنند .برخی دیگر نیز از طریق شركت در كارگاههای روزنامهنگاری
تحت نظر استادان روزنامهنگاری یا خبرنگارهای شناختهشده ،اصول
خبرنگاری را میآموزند و همانند دیگران در فرآیند كارآموزی قرار
میگیرند .البته افرادی هم هســتند كه با وجود داشتن تحصیالت
نامرتبط و گاه فنی به دلیل عالقهمندی ،استعداد و روحیه جستوجو
وارد حرفه خبرنگاری شدهاند و در آن به موفقیت رسیدهاند .ذهن نقاد
و پرسشگر ،توانایی جستوجو ،قلم گیرا و روان ،توجه به واقعیتها و
عالقه و ذوق ،از ویژگیهای مورد نیاز برای ورود به حرفه خبرنگاری
و مهمتر از همه ،ماندن در آن است.
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ره صدساله را با ده شب اجرا رفتن

شغل :خوانندگی /مهارت مورد نیاز :صدای خوب (خدادادی و
اکتسابی) به همراه آموزش /جنسیت :مرد (در ایران)  /تحصیالت
مورد نیاز :تئوری و عملی (تکمیلی :نوازندگی)

صدای خوب میتواند یکشــبه کشف شود اما این استثناست و
دســتکم در ایران نباید روی چنین استثنایی حساب ویژه باز کرد.
اینجاست که پای عوامل دیگری هم به میان میآید؛ اول باید هزینه
کنید ،بعد دنبال یک مدیر برنامه خوب بگردید و آخرســر هم با یک
تهیهکننده خوب قرار بگذارید .این راهی اســت که باید برای انتشار
یک آلبوم موســیقی رفت .هرچند در شرایط فعلی نمیتوان درآمد
چندانی برای تولید و انتشار یک آلبوم موسیقی متصور شد .آلبومی
با تیراژ  25000نسخه و قیمت  5000تومان در نهایت  125میلیون
تومان عاید تولیدکنندگانش (ترانهسرا ،خواننده ،آهنگساز و صاحب
استودیو) خواهد کرد .حاال شاید برایتان انبوه اسامی خوانندگان ایرانی
که تکآهنگهایشــان را گاه و بیگاه در فضای مجازی میبینید و
میشــنوید چندان عجیب به نظر نرسد .آنها در بهترین حالت قصد
دارند اگر چنین درآمدی را تجربه نمیکنند دستکم برای هنرشان
(اگر داشــته باشند) هزینه اضافی نکنند .در گذشته اما کار به شكل
دیگری بود .فرد عالقهمند به خوانندگی در کالسهای مرتبط شرکت
میکرد ،بعدها کشف استادش لقب میگرفت و بعد از چند سال امکان
فعالیت مستقل را پیدا میکرد .مثالها در مورد چنین خوانندگانی
در ایران به تعداد انگشتان یک دست است .اینجاست که بحث اصلی
درآمد موسیقی مطرح میشود :برگزاری کنسرت؛ پدیده درآمدزای
موسیقی در یکی ،دو دهه گذشــته در ایران .این در حالی است كه
آمار دقیقی از درآمد كنسرت ها وجود ندارد .در مورد خوانندگان پاپ
کمی اوضاع متفاوت است و بنا بر گفتههای برپاکنندگان کنسرتها،
دســتمزد یک خواننده پاپ برای یک سئانس اجرا چیزی بین  10تا
 50میلیون تومان برآورد میشــود .این رقمی است که در صورت پر
شــدن کل ظرفیت سالن به آنها پرداخت میشود و بعضا هم ممکن
اســت این رقم به کل گروه برســد و نهفقط خواننــده .در این بین
خوانندههای سنتی شناختهشدهای هم هستند که برای یک اجرا به
همراه گروهشان حدود  50میلیون تومان میگیرند ،هرچند این میزان
جدا از پولی است که از بلیتفروشی کنسرت و پس از کسر هزینهها
به آنها میرســد .زنان در ایران برای اشتغال حرفهای به خوانندگی
با محدودیتهای عدیدهای روبهرو هستند به همین دلیل بیشتر به
نوازندگی روی میآورند.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحهها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصتهای ایران برای سرمایهگذاری د ر آنها میپردازد] .

بالروس را بشناسیم

بدون روسیه هرگز

بالروس به خاطر موقعيت جغرافيايي خاص خود و قوانين آسانگيرانهاش پايگاه مناسبي براي توليد
و صادرات به سراسر اروپا به حساب ميآيد
کاوه شجاعی

1

پتانسیل همسایۀ همسایه

بالروس همسایه ایران نیست اما از آنجا که در منطقه اوراسیا
خبرنگار
قــرار گرفته و مشــارکت نزدیکی نیز با روســیه دارد ،جزو
کشورهایی است که میتواند در مدار همکاری تجاری با ایران قرار داشته باشد .بالروس  9.5میلیون
نفر جمعیت دارد و در شرق اروپا واقع شده است .این کشور با لتونی ،لیتوانی ،لهستان ،اوکراین و
روسیه هممرز است .بالروس یا همان روسیه سفید به تبع اسم و جغرافیایش کامال به روسیه نزدیک
است .این کشور نزدیک به هفت دهه جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و تازه در سال  ۱۹۹۱میالدی
استقالل خود را به دست آورد .اما همچنان مناسبات نزدیک سیاسی و اقتصادی خود را بیش از هر
کشور دیگری با روسیه حفظ کرده است و معاهدات زیادی نیز در همین راستا بین این دو کشور
منعقد شده است .همچنین زبان روسی در بالروس زبان رسمی است و  ۷۰درصد از مردم روسی
صحبت میکنند .البته زبان  ۲۳درصد از مردم هم بالروسی است.
JJاوضاع سیاسی
مرزهای امروزی بالروس در دوران جنگ جهانی دوم شکل گرفت .این بخش از اتحاد جماهیر
شــوروی سابق در سالهای بین  ۱۹۴۱و  ۱۹۴۴در اشغال نازیها بود و نزدیک به  2میلیون نفر

از جمعیتش را از دست داد .در سال  ،۱۹۴۴ارتش سرخ شوروی توانست آلمانها را از این منطقه
بیرون براند و در پایان جنگ جهانی دوم ،بخش زیادی از غرب منطقهای که امروزه به عنوان بالروس
شناخته میشود  -اما در گذشته بخشی از لهستان بود -جزو اتحاد شوروی سابق شد .بالروس در
سال  ۱۹۹۱و به دنبال سقوط شوروی ،استقالل خود را به دست آورد .اما در دهههای بعد ،این کشور
همچنان به شکل جداییناپذیری به روسیه وابسته ماند .تنها چهر ه سیاسی که احتماال از بالروس
آشنا به نظر برسد ،الکساندر لوکاشنکو رئیسجمهور این کشور است که از سال  ۱۹۹۴بر سر قدرت
است و یک نظام مرکزی را در کشور اداره میکند.
JJاوضاع اقتصادی
بالروس به عنوان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی ،پایه صنعتی توسعهیافته اما قدیمیشدهای
داشــت و همان را هم حفظ کرد .صنعت در بالروس در حال حاضر وابسته به انرژی سوبسیددار
وارداتی از روســیه و نیز دسترسی به بازار روسیه قلمداد میشود .البته این کشور پایه کشاورزی
گســتردهای نیز دارد که به یارانههای دولتی وابسته اســت .در فاصله سالهای  ۱۹۹۱تا ،۱۹۹۴
اصالحات گسترد ه سرمایهداری در بالروس صورت گرفت و خصوصیسازی بنگاههای دولتی کوچک
و برخی کسب و کارهای بخش خدمات مورد توجه قرار گرفت .همچنین کارآفرینی گسترش یافت
و مالکیت خصوصی باال رفت .اما پس از این دوره ،توسعه اقتصادی بالروس کند شد .در حال حاضر

همسایهها
حدود  ۸۰درصد از صنعت بالروس در اختیار دولت است و سرمایهگذاری خارجی به کندی صورت
میگیرد .برخی از موارد خصوصیسازی که بعد از استقالل بالروس صورت گرفته بود ،حاال دوباره در
اختیار دولت قرار گرفته است .بانکهای دولتی بالروس نیز  ۷۵درصد از کل بخش بانکی را تشکیل
میدهند .در اواسط دهه  ۲۰۰۰دوباره بازده اقتصادی بالروس بهبود پیدا کرد و علتش هم افزایش
قیمت نفت بود .ذخایر نفت خام بالروس زیاد نیســت اما میزان واردات نفت خام و گاز طبیعی از
روسیه  -آن هم به قیمتی کامال پایینتر از بازارهای جهانی -به سود بالروس تمام شد .بالروس در
واقع نفت خام روسیه را تصفیه و آن را به قیمت بازارهای جهانی صادر میکرد و از این بابت درآمد
خوبی داشــت .در اواخر سال  ۲۰۰۶بود که روسیه شروع به کاهش یا تغییر یارانههای خود روی
صادرات نفت و گاز به بالروس کرد .از آن زمان تاکنون ،روســیه و بالروس بارها اختالفاتی جدی
درباب میزان و قیمت انرژی ارسالی از سمت روسیه داشتهاند .حتی زمانی در سال  ۲۰۱۰فرارسید
که روسیه صادرات تمام نفت یارانهای خود به بالروس  -غیر از میزان الزم برای مصرف داخلی این
کشور -را متوقف کرد و تنها بعد از آن بود که دو کشور برای ازسرگیری صادرات نفت تخفیفدار
روسیه به بالروس به توافق جدیدی رسیدند .فراز و نشیبهای ناشی از این وضعیت و بدهیهای
بالروس به روسیه در سالهای بعد نیز بین دو کشور وجود داشته است.
در ســالهای اخیر ،سرمایهگذاری خارجی غیرروســی در بالروس گسترش زیادی نداشته و
معضالتی را تجربه کرده اســت .در سال  ،۲۰۱۱یک بحران مالی در بالروس آغاز شد که کاهش
ارزش شدید روبل بالروس را به همراه آورد .بر اثر آن ،بالروس موافقت کرد که سهام باقیمانده خود
از بلترانسگاز (اپراتور بالروسی خطوط گاز طبیعی) را به روسیه واگذار کند و در مقابل ،دوباره گاز
روسیه را به صورت تخفیفدار دریافت کند.
وضعیت در بالروس در سال  ۲۰۱۲به حال باثبات برگشت چون بالروس بخشی از  ۳میلیارد
وامی را که وعدهاش را از صندوق استقراض اتحادیه اقتصادی اوراسیا گرفته بود دریافت کرد .این وام
شامل یک میلیارد دالر میشد که بانک دولتی روسیه  -اسبربانک -آن را تامین کرده بود .همچنین
بالروس  ۲.۵میلیارد دالر از فروش سهام باقیمانده بلترانسگاز به شرکت دولتی گازپروم روسیه به
دست آورد .با وجود این ،روبل بالروس  ۶۰درصد از ارزش خود را از دست داده بود و تورم در این
کشــور به سطوح باالیی در سالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲رسید .البته در سال  ۲۰۱۳اوضاع بهتر شد
و روســیه هم اعالم کرد که برای سال  ،۲۰۱۴وامی بالغ بر  2میلیارد دالر در اختیار بالروس قرار
میدهد .اما اقتصاد بالروس عمال تحت فشار بدهیها و کسری تجاری قرار داشت .معضالت اقتصاد
روســیه در ســال  ۲۰۱۴و کاهش ارزش روبل در این سال ،تاثیر بدی روی بالروس نیز گذاشت و
روبل بالروس دوباره  ۴۰درصد از ارزش خود را از دســت داد .خالصه اینکه از سال  ۲۰۱۲تاکنون
اقتصاد بالروس دچار رکود بوده و این باعث شــکاف شدید در دستمزدها و کاهش به رهوری شده
است .بالروس در سالهای اخیر سیاستهای پولی خود را تغییر داده و میزان ارائه یارانههای دولتی
به شــرکتهای دولتی در بخش صنعت و کشاورزی را کاهش داده است چون درآمدهای خودش
از صادرات کاالهایی مثل نفت خام و کود پتاس کاهش نشان داده است .بالروس به همین جهت
با مشکل کاهش تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی مواجه است و بیکاری نیز در این کشور
افزایش یافته است.
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کمی امید

پیشبینی بانک جهانی برای بالروس ،می ۲۰۱۷

اقتصاد بالروس که در ســال  ۲۰۱۶هم به انقباض خود ادامه داه بود ،در سه ماهه اول ۲۰۱۷
شروع به تثبیت کرد .روند کوچک شدن اقتصاد در سهماهه آخر  ۲۰۱۶کند شده بود و بهبود تقاضا
برای محصوالت بالروس باعث رشــد خوب  ۹.۷درصدی در بخش کشاورزی و رشد  ۳.۵درصدی
بخش صنعت شد و همه اینها اوضاع اقتصاد را در سه ماهه اول  ۲۰۱۷تغییر داد .در سهماهه اول
امسال ،تولید ناخالص داخلی واقعی بالروس  ۰.۳درصد نسبت به همین دوره در سال پیش رشد
داد که در دو ســال اخیر شاهد چنین روندی نبودهایم .در این دوره بخشهای کشاورزی ،معدن،
تولید کارخانهای ،ترابری و عمدهفروشی رشد داشتند اما بخش خردهفروشی به کوچک شدن خود
ادامه داد.
JJدورنمای میانمدت
انتظــار میرود که روند احیای اقتصادی در میانمدت همچنان ضعیف بماند چون تنگناهای
ساختاری همچنان ادامه دارد و بیپولی جایی برای تقاضای داخلی نگذاشته است .انتظار میرود
تولید ناخالص داخلی در سال  ۲۰۱۷حدود  ۰.۴درصد کاهش پیدا کند ،اما در سال  ۲۰۱۸رشد
کوچک  ۰.۷درصدی داشته باشد و در سال  ۲۰۱۹به رشدی  ۱.۲درصدی برسد.
انتظار میرود روند احیای بخش صنعت با بهبود تدریجی در تقاضای خارجی تقویت شود اگرچه
مشکالت ساختاری قدرت رقابت شرکتهای بالروس را کم کرده است .تداوم روند سرمایهگذاری
پایین داخلــی و خارجی در بالروس به معنای تولید پایین ،درآمد پایین و تقاضای پایین داخلی
خواهد بود .دولت بالروس اخیرا در بهبود فضای کسبوکار داخلی و کاهش مقررات دست و پاگیر
قدمهای مثبتی برداشته و رتبه جهانی بالروس را در زمینه آسانی انجام تجارت و کسبوکار در این
کشور بهبود بخشیده است .اما در کل بخش بازرگانی در این کشور ناکارآمد است و شرکتها بازدهی
الزم را ندارند .باید دید اصالحات اخیر در سیستم اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه.

3

آیا سرمایهگذاری در بالروس عاقالنه است؟

آیا میتوان بالروس را «فرصت ســرمایهگذاری» به حساب آورد؟ اگر فرصت سرمایهگذاری را
به معنای رایج در نظر بگیریم ،پاسخ تقریبا منفی است .اینکه بخواهیم به بالروس به عنوان «بازار
مصرف» نگاه کنیم یعنی واقعیتهای این کشــور را نادیده گرفتهایم .به خاطر مشکالت دیرپای
اقتصادی ،میزان مصرف داخلی در این کشــو ِر  ۱۰میلیون نفری باال نیســت و انتظار نمیرود در
میانمدت شاهد رشد خارقالعادهای در این بخش باشیم (اگرچه در حوزه تجهیزات ،تکنولوژی و
نوســازی صنایع بالروس میتوان به آن کشور صادرات داشت) اما بالروس در یک حوزه میتواند
فرصتی خوب برای ســرمایهگذاری خارجی باشد و آن نگاه به این کشور به عنوان «پایگاهی برای
تولید» است .از این منظر بالروس موقعیت خوبی دارد چون این پایگاه تولید هم میتواند به غرب
خود  -اتحادیه اروپا  -خدمات بدهد و هم به شرق خود  -روسیه و کشورهای اطرافش.
در چنین حالتی ،سرمایهگذاری در بالروس چندین مزیت دارد:
 -۱موقعیت جغرافیایی آن که میتواند کاالی تولیدی شما را به شرق و غرب اروپا صادر کند.
طآهن)
 -۲زیرساختهای توسعهیافته حمل و نقل کاال ( ۵۵۰۰کیلومتر خ 
 -۳نیروی کار باکیفیت و ارزان
 -۴وجود  ۶منطقه آزاد تجاری در بخشهای مختلف کشور
 -۵هزینه پایین خدمات از جمله اجاره ملک
در این میان باید به یکی از نقاط مهم قوت بالروس اشاره کرد :مناطق آزاد تجاری در بالروس
( )FEZهم در موقعیتهای جغرافیایی خوبی پخش شــدهاند هم زیرساختهای تولید و خدمات
در ایــن مناطق اوضــاع بهتری دارد .مقامات بالروس مهمترین اهــداف این مناطق آزاد را جذب
ســرمایهگذاری خارجی و داخلی اعالم کردهاند و به همین خاطر معافیتهای جدی مالیاتی در
این مناطق اعمال میشــود .شش منطقه آزاد تجاری بالروس در این شهرها واقع شدهاند :برست
( ،)۱۹۹۶گومل ( ،)۱۹۹۸مینسک ( ،)۱۹۹۸ویتبسک ( ،)۱۹۹۹گرودنو ( )۲۰۰۲و باالخره موگیلف
( .)۲۰۰۲در حــال حاضر بیش از  ۲۸۰شــرکت در این مناطق فعالیت میکنند و  ۶۱هزار نفر را

يكي از نقاط جذاب بالروس براي سرمايهگذاران خارجي شش منطقه آزاد تجاري در اين
كشور است كه هم در موقعيت جغرافيايي خوبي پخش شدهاند ،هم زيرساختهاي توليدي
قويتري دارند و هم شامل معافيتهاي جدي مالياتي ميشوند.

در اســتخدام خود دارند .شرکتها از  ۳۰کشــور جهان حدود  ۳۶۰میلیون دالر در این مناطق
سرمایهگذاری کردهاند .شرکتها در پنج سال اول کار خود در این مناطق روی سود هیچکدام از
کاال و خدمات خود مالیات نمیدهند و بعد از آن به نسبت بقیه نقاط بالروس تخفیفی  ۵۰درصدی
میگیرند .وارد کردن تجهیزات ،مواد اولیه و کاالها با هدف استفاده در مناطق آزاد تجاری مشمول
گمرک و مالیات نمیشود و این به کاهش حدودا  ۱۵درصدی هزینه تولید منجر خواهد شد .اجاره
ملک در این مناطق ارزانتر و آســانتر از باقی نقاط بالروس خواهد بود و روی ملک خریداری یا
اجارهشده مالیات بسته نمیشود .درخواستها برای آغاز کسبوکار در مناطق آزاد تجاری بالروس
 ۱۴روزه بررســی خواهد شــد و در صورت رد درخواست متقاضی میتواند در دادگاه رأی هیئت
نظارت را به چالش بکشــد .همین شرایط مناسب برای سرمایهگذاری باعث شد در سال ۲۰۱۴
حدود  ۲۳درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور ( ۱۵.۸میلیارد یورو) از طریق سرمایهگذاری
مستقیم خارجی تامین شود.
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آیا تجارت با بالروس دشوار است؟

طبق برآورد بانک جهانی ،انجام کســبوکار و بازرگانی در بالروس خیلی هم سخت نیست و
بالروس در میان  ۱۹۰کشور جهان رتبه  ۳۷را به لحاظ آسانی انجام کسب و کار دارد .بالروس در
مقایسه با سال پیش  ۱۳پله ارتقا داشته است؛ سال گذشته کشور پنجاهم لیست بود.
رتبه بالروس به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان  ۱۳۰کشور جهان
۵

ثبت ملک

۲۴

گرفتن مجوز برق

مهمترین واردات بالروس (به ترتیب ارزش به دالر)
۱
۲

ماشینآالت

 ۲.۶میلیارد دالر ( ۹.۳درصد)

۳

تجهیزات الکترونیک

 ۱.۸میلیارد دالر ( ۶.۴درصد)

۴

خودرو

 ۱.۳میلیارد دالر ( ۴.۹درصد)

۵

پالستیک

 ۱.۳میلیارد دالر ( ۴.۹درصد)

۶

میوه و میوههای مغزدار

 ۱.۱میلیارد دالر ( ۳.۹درصد)

۷

آهن و فوالد

 ۱میلیارد دالر ( ۳.۸درصد)

۸

محصوالت آهنی و فوالدی

 ۷۰۵میلیون دالر ( ۲.۶درصد)

۹

فرآورد ههای دارویی

 ۵۹۹.۴میلیون دالر ( ۲.۲درصد)

۱۰

درختان و گیاهان زنده

 ۵۵۵.۹میلیون دالر ( ۲درصد)

سریعترین رشد در میان واردات بالروس (بین سالهای  ۲۰۱۲تا )۲۰۱۶
۱

سبزیجات

 ۴۰۵.۳درصد رشد ( ۴۷۳.۹میلیون دالر)

۲

دیگر محصوالت با منشأ حیوانی

 ۳۰۶.۹درصد رشد ( ۱۰۲میلیون دالر)

۳

میوه و دانههای روغنی

 ۲۴۹درصد رشد ( ۱.۱میلیون دالر)

۴

پارچه و لباس

 ۱۱۴.۳درصد رشد ( ۱۱۳.۹میلیون دالر)

۵

پارچه کفپوش

 ۱۱۱.۴درصد رشد ( ۱۸.۵میلیون دالر)

۶

لبنیات ،تخممرغ و عسل

 ۷۴.۱درصد رشد ( ۸۳.۶میلیون دالر)

۷

پارچه بافتنی

 ۷۲.۸درصد رشد ( ۱۳۹.۱میلیون دالر)

۸

غالت ،علوفه تغذیه دام شیرده

 ۶۸درصد رشد ( ۱۹۲.۷میلیون دالر)

۹

پوشاک غیربافتنی

 ۳۸.۶درصد رشد ( ۱۲۱.۲میلیون دالر)

پوشاک بافتنی

 ۳۵درصد رشد ( ۱۱۹.۲میلیون دالر)

پر ،مو و گل مصنوعی

 ۲۹.۵درصد رشد ( ۲.۸میلیون دالر)

دیگر تولیدات کارخانهای

 ۱۵.۶درصد رشد ( ۱۲۹.۲میلیون دالر)

۱۳

چرم و روده

 ۱۵.۵درصد رشد ( ۲۶.۳میلیون دالر)

۱۴

دان ههای روغنی

 ۱۲.۱درصد رشد ( ۹۶.۱میلیون دالر)

۱۵

دام زنده

 ۱۰.۲درصد رشد ( ۲۸.۹میلیون دالر)

۲۷

اجرایی کردن قراردادها

۲۸

گرفتن مجوز ساخت

۳۰

۱۰

بازرگانی با خارج از مرزها

۱۱

۳۱

راهانداختن کسب و کار

۱۲

۴۲

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۶۹

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۹۹

پرداخت مالیات

۱۰۱

گرفتن وام

بنا به اعالم نمایندگان بانک جهانی ،طی ســال گذشته بالروس جزو ده کشور با
عملکرد عالی در زمینه اصالحات با هدف آسان کردن کسب و کار بوده است.
در گزارش «انجام کسب و کار» سال  ۲۰۱۷بانک جهانی نیوزیلند در رتبه اول قرار
دارد ،پس از آن سنگاپور .در رتبههای بعدی کشورهای دانمارک ،هنگکنگ ،کره جنوبی،
نروژ ،انگلیس ،امریکا ،سوئد و مقدونیه قرار دارند.
در میان اعضای سابق اتحاد جماهیر شوروی ،استونی با رتبه  ۱۲بهترین وضع را دارد.
بعد از آن لتونی ( ،)۱۴گرجستان ( ،)۱۶لیتوانی ( ،)۲۱قزاقستان ( ،)۳۵ارمنستان (،)۳۸
روسیه ( ،)۴۰مولداوی ( ،)۴۴آذربایجان ( ،)۶۵قرقیزستان ( ،)۷۵اوکراین ( ،)۸۰ازبکستان
( )۸۷و باالخره تاجیکستان ( )۱۲۸قرار دارند.
منبعPan-European Institute :
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سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۷.۴میلیارد دالر ( ۲۶.۸درصد کل واردات)

بالروس در سال  ۲۰۱۶حدود  ۲۳.۴میلیارد دالر صادرات داشت که نسبت به سال  ۲۰۱۲حدود
 ۴۹.۲درصد کاهش نشان میدهد .بین سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۶هم صادرات بالروس  ۱۲.۲درصد
کاهش پیدا کرد .مهمترین محصول صادراتی بالروس نفت پاالیششده است ،و کود پتاس ،پنیر،
نفت خام و ماشین باری در ردههای بعدی قرار دارد.

از کود و پنیر ،تا فوالد و پالستیک

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

بالروس در سال  ۲۰۱۶حدود  ۲۷.۵میلیارد دالر واردات داشت که نسبت به سال  ۲۰۱۲حدود
 ۴۰.۸درصد کاهش نشان میدهد .بین سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۶هم واردات بالروس  ۹.۳درصد
کاهش پیدا کرد .مهمترین محصوالت وارداتی بالروس به ترتیب نفت خام ،گاز مایع ،سیب و گالبی،
نفت پاالیششده و باالخره دارو هستند.
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همسایهها
مهمترین صادرات بالروس (به ترتیب ارزش به دالر)

۵

هلند

 ۹۳۲.۷میلیون دالر ( ۴درصد)

۱

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۴.۹میلیارد دالر ( ۲۰.۸درصد کل صادرات)

۶

لهستان

 ۸۱۳میلیون دالر ( ۳.۵درصد)

۲

کود

 ۲.۴میلیارد دالر ( ۱۰.۴درصد)

۷

لیتوانی

 ۷۷۹.۷میلیون دالر ( ۳.۳درصد)

۳

لبنیات ،تخم مرغ ،عسل

 ۱.۸میلیارد دالر ( ۷.۹درصد)

۸

برزیل

 ۴۴۴میلیون دالر ( ۱.۹درصد)

۴

خودرو

 ۱.۸میلیارد دالر ( ۷.۹درصد)

۹

چین

 ۳۹۹.۳دالر ( ۱.۷درصد)

۵

ماشینآالت

 ۱.۳میلیارد دالر ( ۵.۶درصد)

۱۰

قزاقستان

 ۳۶۱.۵میلیون دالر ( ۱.۵درصد)

۶

پالستیک

 ۹۱۲.۶میلیون دالر ( ۳.۹درصد)

۱۱

لتونی

 ۲۷۳.۲میلیون دالر ( ۱.۲درصد)

۷

چوب

 ۸۴۳.۷میلیون دالر ( ۳.۶درصد)

۱۲

هند

 ۲۵۵.۷میلیون دالر ( ۱.۱درصد)

۸

تجهیزات الکترونیک

 ۷۵۵.۲میلیون دالر ( ۳.۲درصد)

۱۳

اندونزی

 ۱۶۹.۴میلیون دالر ( ۰.۷درصد)

۹

گوشت

 ۶۹۰.۹میلیون دالر ( ۳درصد)

۱۴

بلژیک

 ۱۵۵.۹میلیون دالر ( ۰.۷درصد)

۱۰

محصوالت آهنی یا فوالدی

 ۶۴۳.۲میلیون دالر ( ۲.۷درصد)

۱۵

بنگالدش

 ۱۳۵.۳میلیون دالر ( ۰.۶درصد)

سریعترین رشد در میان صادرات بالروس (بین سالهای  ۲۰۱۲تا )۲۰۱۶
۱

سرب

 ۱۹۶۲درصد رشد ( ۱۶.۵میلیون دالر)

۲

غالت ،علوفه تغذیه دام شیرده

 ۷۰۴.۴درصد ( ۲۲.۵میلیون دالر)

۳

سبزیجات

 ۵۶۴.۳درصد ( ۹۳هزار دالر)

۴

پر ،مو و گل مصنوعی

 ۳۹۵.۵درصد رشد ( ۲۱۸هزار دالر)

۵

روی

 ۳۵۷.۷درصد رشد ( ۶۸۲هزار دالر)

۶

تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری

 ۳۴۳.۸درصد رشد ( ۱.۱میلیون دالر)

۷

ابریشم

 ۲۰۰درصد رشد ( ۱۵هزار دالر)

۸

ماهی

 ۱۷۳.۵درصد رشد ( ۱۱۴.۲میلیون دالر)

۹

دیگر محصوالت با منشأ حیوانی

 ۱۲۵.۴درصد رشد ( ۱۹.۵میلیون دالر)

۱۰

پارچه و لباس

 ۱۱۱.۷درصد رشد ( ۹۹.۴میلیون دالر)

۱۱

سبزیجات

 ۱۰۵.۱درصد رشد ( ۲۳۴.۳میلیون دالر)

۱۲

دیگر تولیدات کارخانهای

 ۹۸.۴درصد رشد ( ۲۱.۷میلیون دالر)

۱۳

الیاف مصنوعی

( 1.71)Stapleدرصد رشد ( ۳.۲میلیون دالر)

۱۴

چوب

 ۵۴.۴درصد رشد ( ۸۴۳.۷میلیون دالر)

۱۵

نیکل

 ۴۲.۵درصد رشد ( ۵۹۰هزار دالر)

۱۶

پالپ چوب

 ۳۷.۶درصد رشد ( ۸.۷میلیون دالر)

۱۷

درخت و گیاه زنده

 ۳۴.۸درصد رشد ( ۶۰۳.۱میلیون دالر)

۱۸

نوشیدنیجات

 ۳۲.۵درصد رشد ( ۱۴۳.۲میلیون دالر)

۱۹

تجهیزات و مواد برای تولید میوه و سبزیجات

 ۲۹.۲درصد رشد ( ۴۹.۴میلیون دالر)

۲۰

مواد شیمیایی معدنی

 ۲۴درصد رشد ( ۳۸.۳میلیون دالر)
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منبعWorld’s Top Exports:

شرکای تجاری بالروس

(به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

واردکنندهها در سال  ۲۰۱۶بالروس  ۲۳.۴میلیارد دالر به دنیا صادر کرد که  ۰.۱۴درصد
کل صادرات دنیا را شامل میشود ۸۲.۹ .درصد صادرات بالروس به کشورهای اروپایی
است و  ۱۰درصد آن روانه آسیا میشود .کمتر از یک درصد صادرات بالروس به مقصد
امریکای شمالی است و  ۰.۷درصد آن به قاره افریقا میرسد .این  ۱۵کشور در سال ۲۰۱۶
مقصد  ۸۶.۷درصد صادرات بالروس بودهاند:
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صادرکنندهها بالروس در سال  ۲۰۱۶نزدیک به  ۴میلیارد تراز منفی تجاری داشت
یعنی وارداتش کمتر از صادراتش بود .واردات از این ده کشور بزرگترین عامل کسری
تراز تجاری بالروس بوده است
۱

روسیه

 ۴.۳میلیارد دالر (کسری تجاری برای بالروس)

۲

چین

 ۱.۷میلیارد دالر

۳

ترکیه

 ۶۳۸میلیون دالر

۴

ایتالیا

 ۴۶۳.۱میلیون دالر

۵

آلمان

 ۳۸۱.۳میلیون دالر

۶

لهستان

 ۳۶۵.۱میلیون دالر

۷

امریکا

 ۲۴۹.۴میلیون دالر

۸

اسپانیا

 ۱۹۹.۸میلیون دالر

۹

فرانسه

 ۱۹۸.۱میلیون دالر

۱۰

سوئیس

 ۱۴۱.۶میلیون دالر

7

شرکتها و موسسات مهم در بالروس

اقتصاد بالروس توسعهیافته به حســاب نمیآید .به همین خاطر نام هیچکدام از شرکتهای
بالروسی در فهرست مجله فوربز از  ۲۰۰۰شرکت بزرگ دنیا دیده نمیشود.
اما اگر به دنبال ارتباط تجاری با بالروس هستید ممکن است دانستن نام این چند شرکت که
جزو موسسات مالی یا صادرکنندههای مهم این کشور هستند به کارتان بیاید:
بزرگترین بانک غیردولتی در بالروس

Belarusbank

تولیدکننده دولتی اتومبیل

Minsk Automobile Plant

تولیدکننده خودروهای برقی حمل و نقل عمومی

Belkamunmash

خط هوایی حمل بار

TransAVIAexport Airlines

ترابری ،لودر و جرثقیل

BelAZ

تلفن همراه

Velcom

تولید موتورسیکلت

Minsk Motorcycle

گاز طبیعی

Beltransgaz

تولیدکننده تایر

Belshina

فوالد

Byelorussian Steel Works
Minsk Tractor Works

۱

روسیه

 ۱۰.۷میلیارد دالر ( ۴۵.۸درصد کل صادرات بالروس)

۲

اوکراین

 ۲.۸میلیارد دالر ( ۱۲درصد)

۳

انگلیس

 ۱.۱میلیارد دالر ( ۴.۷درصد)

تولیدکننده تراکتور

۴

آلمان

 ۹۳۵.۸میلیون دالر ( ۴درصد)

تولیدکننده سیستم دفاع هوایی
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JSC Defense Systems

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

گزارش میدانی خبرنگار آیندهنگر از پهناورترین استان کشور

یجان
کویر ب 

ســاله ا پیش «دشــتیاری» دشتی
سرســبز و آباد بــود .رودخانه کاجو
زهرا روستا
کشــیده میشــد در امتداد دشت و
خبرنگار
مردم روســتاهای اطراف با کشاورزی
و دامداری در این زمینهای سرســبز زندگی میکردند .اما حاال آب
نیست .دشت خشکیده است و بستر خشک رودخانه باید انتظار بکشد
تا مگر آب سد را رها کنند .زندگی مردم این بخش از چابهار بستگی
زیادی به آب رودخانه کاجو دارد .آب که نباشد مردم کار هم ندارند.
خشکسالی و سدسازی بر روی رودخانهها ،دست در دست هم عرصه
زندگی را بر مردم تنگ کرده است .چابهار منطقه آزاد تجاری است،

اما ظاهرا از تجارت منطقه آزاد چیزی نصیب مردم این روستاهای دور
از مرکز نشده است .زندگی در اینجا تفاوت زیادی با زندگی در منطقه
آزاد دارد .گردی شــوم از فقر تمام خانهها را پوشانده است .بیکاری،
بیآبی و نبود حداقل امکانات بهداشــتی و بیشناسنامگی دردهای
مردمی است که با تمام سختیها و بیمهریها هنوز کورسویی از امید
دارند و با رویای ایجاد امکانات رفاهی و بهبود وضعیت اشتغال ،به دولت
روحانی رأی بسیار باالیی دادند .در این منطقه از چابهار روستاهایی
وجود دارد که صد درصد مردمشان به افزایش یارانهها نه گفتند و با
آروزی داشتن کسب و کاری بهتر روحانی را انتخاب کردند.
آنها با امید یافتن شغل روســتاهای محل تولد خود را رها کرده

عکس :مرضیه حیدریزاده

ایرانزمـین

از شمال تا جنوب
استان سیستان و
بلوچستان،قاچاق
سوخت ،تجارتی
پرمخاطره برای
مردم است .اما
سهم رانندگان
خودروهای
سوختکش
و جوانانی که
از مسیرهای
سنگالخیو
پرخطرسوخت
را به آن سوی مرز
حملمیکنند،
بسیار اندک است.
قاچاق سوخت از
مرزهای خاکی
و آبی این استان
یکی از اصلیترین
و خطرناکترین
راههای امرار
معاشمرزنشینان
است
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و راهی شــهر شــدهاند .زندگی در چابهار برای مردم فقیر روســتا،
ســختیهای خودش را دارد و جبر اقتصادی آنها را به حاشی ه شهر
میراند .محلههای حاشیهنشینی چون مرادآباد و جنگلک ،که فاصله
زیادی با منطقــه آزاد چابهار ندارند ،محل زندگی بســیاری از این
روســتاییاناند .کسانی که به امید بهرهمندی از موهبتهای منطقه
آزاد خود را به شــهر رســاندند و در اطراف شهرها با فاصل ه زیادی از
اســتانداردهای زندگی شــهری روزگار میگذرانند .زندگی در شهر
چابهار که در همســایگی منطقه آزاد قرار گرفته است نیز مشکالت
خودش را دارد ،منطقه آزاد در این سالها همچون تکهای جدامانده از
شهر کمکی به توسعه چابهار نکرده است .نرخ مهاجرتها به چابهار با
ِ
سرعت افزایش امکانات شهری و شاخصهای توسعه انسانی همخوانی
ندارد ،در نتیجه یافتن کار نیز برای بسیاری از مردم شهرنشین آرزویی
یماند.
تنیافتنیم 
دس 
از شــمال تا جنوب استان سیستان و بلوچستان ،قاچاق سوخت،
تجارتی پرمخاطره برای مردم اســت .اما سهم رانندگان خودروهای
سوختکش و جوانانی که از مسیرهای سنگالخی و پرخطر سوخت
را به آن سوی مرز حمل میکنند ،بسیار اندک است .قاچاق سوخت
از مرزهای خاکی و آبی این استان یکی از اصلیترین و خطرناکترین
راههای امرار معاش مرزنشینان است .راهی که گاهی جان آنها را نیز
یگیرد.
م 
این مشکالت در تمام نوار ساحلی بندر چابهار از کنارک تا پسابندر
و گواتر دیده میشود .گواتر ،این بندر زیبا و مهجور که زمانی یکی از
قطبهای پرورش میگو در کشور بود ،با بندر همسایهاش در پاکستان
تفاوتهای فراوانی دارد ،هرچه آنجا محل رونق و کســب و کار است
این سوی مرز سکون و رکود است که موج میزند .اینجا قبرستانهای
قایقهای توقیفشده نشان میدهد که قاچاق سوخت از مسیرهای
آبی نیز درجریان است.
ِ
سخت یافتن کار ،نبود مراکز صنعتی و تجاری و بیتوجهی
شرایط
به مبادی تجارت مرزی ،بسیاری از مردم روستاهای شهرهای شمال تا
جنوب این استان را به دریافت مبلغ اندک یارانه قانع کرده است .نرخ
باالی بیکاری در سیستان و بلوچستان نشان میدهد زندگی در شهرها
نیز ســختیهای خودش را دارد و دریافت یارانه خیلیها را از تالش
برای یافتن کار منصرف کرده اســت .تا چند سال پیش میدانهای
شــهر زاهدان پر بود از کارگــران جویای کاری که با کارفرماها چک
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و چانــه میزدند ،اما حاال یارانهه ا و قناعت به همان مبلغ اندک ،این
میدانها را خالی کرده اســت .شهرک صنعتی زاهدان رونق چندانی
ندارد و همان تعداد اندک مراکز صنعتی نیز با مشکالت متعدد مالی
مواجهاند .چهارراه رسولی زاهدان یکی از مرکز تجاری مهم شهر است
که کسب و کار بسیاری از مردم در آن از اجناسی است که معموال به
صورت قاچاق وارد میشوند و رونق کاسبی آنها بستگی زیادی به باز
یا بسته شدن مرز دارد.
در شمال اســتان سیستان و بلوچســتان قریب به بیست سال
خشکسالی ،شرایط سختتری برای مردم منطقه ایجاد کرده است.
در سال  92هماهنگکننده ارشد سازمان ملل در ایران در بازدیدی که
از تاالب هامون داشت گفت« :هرچند مسئله مواد مخدر یک مسئله
امنیت بشــری محسوب میشود اما چیزی که من امروز دیدم حتی
میتواند تهدید امنیت بشریِ بزرگتری داشته باشد .چیزی که بر اثر
فقدان آب در این منطقه حاکم شده است .چیزی که در سیستان دیده
شد نشاندهنده حساسیت و عصبانیتی بود که مردم به دلیل شرایط
طاقتفرسا دچار آن شده اند».
بهجز در زمان جاری شدن سیالب بهاری از کوههای افغانستان به
ت هامون ،که تاالب جانی تازه میگیرد و مردم اندک امیدی برای
دش 
ادامه زندگی پیدا میکنند ،در باقی سال خشکسالی و طوفانهای
طاقتفرسای شن است که امید را از مردم میگیرد.
بسیاری از مردم سیستان به دنبال کســب اندک درآمدی برای
یکنند .مردم سرزمینی که زمانی انبار غله ایران
گذران زندگی کوچ م 
بود یا توانایی آن را دارند که در شهری دیگر برای خود کسب و کاری
راه بیندازند یا اینکه کارگران فصلی استانهای مجاور میشوند .روند
مهاجرت در سیستان همچنان ادامه دارد .مطابق اعالم مرکز آمار ایران
در فاصله سالهای  1385تا  1390بیش از 9هزار نفر از مرزنشینان
شمال استان سیستان و بلوچستان مهاجرت کردهاند و در طول مدت
خشکسالی ،بیش از  70هزار نفر از بهرهبرداران بخش کشاورزی و 3
هزار صیاد ساکن تاالب هامون بیکار شدند.
با کشیده شدن دیوار مرزی نیز قاچاق و تبادل کاال از مرز متوقف
شد و آخرین منبع درآمد از بین رفت .بسیاری از روستاهای مرزی در
سیستان تخلیه شده است و اگر برنامههای دولت برای بهبود وضعیت
کسبوکار مردم عملی نشود ،افزایش مهاجرتها و خالی شدن مرزهای
جنوب شرقی ،روی امنیت کشور اثرات سوئی خواهد گذاشت.
در حال حاضر در شــمال و جنوب استان سیستان و بلوچستان
پروژههای اقتصادی و صنعتی بســیاری در حال اجراست :خطآهن
چابهار به زاهدان که در ادامه قرار اســت از زابل بگذرد و ســپس به
شمال استان خراسان برسد ،برنامههای توسعه بنادر ،افتتاح مجتمع
پتروشــیمی و ایجاد بازارهای مرزی .توجه به پیوســتها اجتماعی
و خواســت مردم محلــی در این پروژهها ضروری به نظر میرســد.
برنامهریزی درازمدت برای مزیتهای دریایی ،شــیالت ،کشاورزی و
ترانزیت کاال میتواند زندگی بخش گستردهای از محرومان سیستان
و بلوچســتان را متحول کند .از طرفی در شــمال اســتان توجه به
مسئله ریزگردها که عالوه بر به خطر انداختن سالمتی مردم امکان
سرمایهگذاری و انجام فعالیت اقتصادی در منطقه سیستان را کاهش
داده اســت ،میتواند از آالم مردم بکاهــد .پیگیری حقاب ه هامون از
رودخانه هیرمند از طریق وزارت خارجه و همچنین گسترش استفاده
از مزیتهای اقتصادی مرز در شمال استان ،از بزرگترین خواستههای
مردم است که تاکنون دستنیافتنی مانده است.

استان سیستان و بلوچستان با  11.4درصد مساحت کشور به عنوان بزرگترین استان با بیشترین
میزان مرزهای آبی و خاکی کشور شناخته میشود ،استانی که حدود  3میلیون نفر جمعیت دارد و
با رشد  3.1درصدی باالترین نرخ رشد جمعیت را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

امید بازگشت زندگی به شهر سوخته

نگاهی به پتانسیلها و مشکالت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان به روایت خبرنگاران آیندهنگر
وزیر راه و شهرسازی که مدتی قبل به استان سیستان و بلوچستان
ســفر کرده بود در پاین ســفرش در کانال تلگرام خود نوشت« :یک
ماه دیگر (در مردادماه) ۱۱۱امین ســالگرد صدور فرمان مشروطیت
و آشنایی رســمی ما ایرانیان با راه و رسم زندگی مدرن است .از آن
زمان تاکنون ،هزاران میلیارد تومان در جهت عمران و نوسازی زندگی
شــهری ایران هزینه شدهاست .ولی کیفیت زندگی شهری در ایران،
وضعیت چندان قابل قبولی را نشان نمیدهد 43 .درصد شهرنشینان
استان سیستان و بلوچستان را حاشیهنشینان شکل میدهند .به اتفاق
اســتاندار و سایر مسئوالن برای ســومین بار از شیرآباد ،رحیمآباد و
سایر محلههای حاشیهای زاهدان بازدید کردم .معابر خاکی نابسامان،
آلونکهای کنار هم ،فقدان فضاهای عمومی ،کیفیت نازل محیطی در
کنار جوانان بیکار و بچههایی که در کوچه موج میزنند اولین مناظری
است که بهچشم میخورند .با سازمان مردمنهادی روبهرو شدم که زنان
محلــه را گرد هم آورده بود تا با مهارتآموزی آنان اقدام به تغییر در
زندگیشان کنند .در ادامه به مدرسهای رفتم که توسط سمن دیگری
برپا شده بود با هدف آموزش دخترانی که از تحصیل بازمانده بودند و
سن آنان تا  ۱۴سال بود و تعداد زیادی از آنان حتی فاقد شناسنامه
بودند .آنان دختران را در تابستان آموزش میدادند تا شاید یکسال
جلو بیفتند .خانه سالمتی هم بر پا شــده بود .شهرداری نیز دست
به کار شــده بود و بعضی معابر را گشوده و در حال آسفالت آنها بود.
واقعیت آن است که  35درصد جعیت شهری ایران در حاشیه شهرها
یا بافتهای میانی فرسودهشده زندگی میکنند ...من امید را در چشم
دخترانی که در مدارس این شهر سوخته در تابستان درس میخواندند
و در میان خانمهایی که موفق شدهبودند محصولی را تولید کنند تا
زندگی خود را دوباره بسازند دیدم».
استان سیستان و بلوچســتان با  11.4درصد مساحت کشور به
عنوان بزرگترین استان با بیشترین میزان مرزهای آبی و خاکی کشور
شــناخته میشود ،استانی که حدود  3میلیون نفر جمعیت دارد و با
رشد  3.1درصدی باالترین نرخ رشد جمعیت را در کل کشور به خود
اختصاص داده اســت اما به همین میزان که این اعداد و ارقام مثبت
اســت و میتواند نشاندهنده ظرفیته ا باشد این استان در بسیاری
از شاخصهای توســعه اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی و ...در انتهای
جدول استانی کشور قرار گرفته و محرومترین استان شناخته میشود؛
مثــا در فقر و بیکاری ضعیفترین آمارهــا را دارد تا جایی که یکی
از نمایندگان این اســتان در مجلس گفته بود« :مردم این استان به
نداشــتهه ا عادت کردهاند ».یا یکی دیگر از نمایندگان این استان در
مجلس گفته بود« :مردم این استان کارخانههای بزرگ مثل ذوبآهن
ندارند که غصه عقب افتادن حقوق بازنشستگانش را بخورند ولی در
عوض جوانان آیندهساز این اســتان جهت برآوردن قوت الیموت از
مرزها و زمانی که خانوادههای آنها چشم به راه هستند با جنازههای
سوخته بازمیگردند و در اثر گناه حمل چند لیتر سوخت ناشی از فشار
بیکاری و فقر به این روز میافتند و این به خاطر آن است که باالترین

شاخص فقر و بیکاری در این استان است و متعجبم از آمارهایی که در
این زمینه اعالم میشود».
طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در اســتان سیستان
و بلوچســتان بیش از  11.5درصد اســت که البته مقامات محلی و
نمایندگان این اســتان آن را قبــول ندارند و میزانش را تا  45درصد
یکنند .همچنیــن این اســتان پایینترین نرخ جذب
هــم اعالم م 
ســرمایهگذاری را در کشور دارد ،اســتانی که هنوز در آن خبری از
صنایــع مادر همچون فوالد ،ذوبآهن و ...نیســت و تنها در منطقه
چابهار طرحهایی برای راهانــدازی این صنایع وجود دارد که البته از
مرکز این اســتان یعنی زاهدان  700کیلومتر فاصله دارد .در استان
سیستان و بلوچستان هنوز وقتی شما از صنعت حرف میزنید همه
یاد صنایع دستی میافتند :ســوزندوزی ،حصیربافی ،کوزهگری و...
که طبق نوشته ســایت اداره کل اقتصاد و دارایی این استان ،پس از
کشاورزی و دامداری در رتبه ســوم اهمیت درآمدزایی خانوادههای
سیستان و بلوچســتانی قرار دارد .این یک واقعیت است که در این
استان تعداد معدود کارخانههای موجود هم در حاشیه شهر زاهدان
قرار گرفته و بیشتر کارهای صنعتی (به مفهوم واقعی) شامل کارگاهها
و واحدهای فلزکاری ،ریختهگری و ...میشــود که در چند شــهرک
صنعتی اســتان جای گرفتهاند و جزو دستهبندی صنایع کوچک و
متوسط قرار میگیرند .البته با وجود این شرایط سیستان و بلوچستان
از پتانسیلهای باالیی برای رشد صنعتی برخوردار است و مهمترین

طبق آمارهای
مرکز آمار ایران
نرخ بیکاری در
استان سیستان و
بلوچستان بیش از
 11.5درصد است
که البته مقامات
محلیونمایندگان
این استان آن را
قبول ندارند و
میزانش را تا 45
درصد هم اعالم
میکنند

 10بحران اصلی اقتصادی سیستان و بلوچستان
ی
-1کمبود منابع مال 
 -2عــدم تمایل بخش خصوصی به مشــارکت در اجرای پروژهه ا بــه دلیل پایین بودن امنیت
سرمایهگذاری و تضمین نشدن سرمایهه ا 
 -3نبود زمینههای تشویقی برای سرمایهگذاری
 -4فقدان برنامههای کالن اقتصادی و توسعهای
-5کمبود نیروی کار ماهر و متخصص
 -6باال بودن ســن و پایین بودن سطح سواد شاغالن بخش کشاورزی و دامداری  ،و عالقهمندی
آنها به روشهای سنتی کشاورزی و دامداری
 -7شرایط اقلیمی خشک و با سطح بارشهای بسیار کم که به بحران تامین آب شرب ،کشاورزی
و صنعتی منجر شده است
 -8مشکل امنیتی و حرکتهای گاه و بیگاه گروههای تروریستی ،اشرار و قاچاقیان مواد مخدر،
دزدان دریاییو...
 -9نبود زیرساختهای مناسب همچون راهآهن ،بزرگراهها ،تاسیسات زیربنایی و البته فاصله بسیار
زیاد شهرها ،روستاها و پراکندگی باالی سکونتی در سطح استان
-10گرمای هوا در بیشتر مناطق استان و طوفانهای 120روزه در شمال استان.
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با قرارداد سهجانبهای که بین حسن روحانی ،نارندرا مودی و اشرف غنی به امضا
رسید یک کریدور حمل و نقل بین سه کشور ایجاد خواهد شد و ارزش این
قرارداد  500میلیون دالر پیشبینی میشود.

ایرانزمـین

هرچقدر صنعت در
این استان هماکنون
حرفی برای گفتن
ندارد ،قوت غالب
مردم این استان
از کشاورزی،
دامپروری و صید
(در جنوب استان
و پرورش میگو)
به دست میآید؛
به خصوص
در شهرها و
روستاهای کوچک
که با مرکز استان
فاصلهبسیاری
دارند

برگ برنده آن بازار تشنه کشورهای افغانستان و پاکستان است که با
بیش از  150میلیون نفر جمعیت میتواند بستر طالیی برای راهاندازی
صنایع مختلف در این استان و تولید کاالهای صادراتمحور باشد .در
حال حاضر در سطح این استان  13شهرک صنعتی با  3920هکتار
وسعت وجود دارد ولی اکثر صنایع در شرایط رکود و نیمهفعال به سر
یبرند و البته تعداد زیادی از آنه ا نیز تعطیل شدهاند.
م 
اما هرچقدر صنعت در این اســتان هماکنون حرفی برای گفتن
ندارد ،قوت غالب مردم این استان از کشاورزی ،دامپروری و صید (در
جنوب استان و پرورش میگو) به دست میآید؛ به خصوص در شهرها
و روســتاهای کوچک که با مرکز استان فاصله بسیاری دارند .البته
بحران آب و خشکسالیهای طوالنی حاال چند سالی است که همین
قوت غالب را هم تحتالشعاع قرار داده است تا جایی که در برخی از
ساله ا این سیلهای بهاری است که مزارع گندم (به عنوان محصولی
یکند.
اصلی که کشت میشود) مناطق مختلف این استان را آبیاری م 
خشکســالیهای پیدرپی سالهای گذشــته در مناطق مختلف
سیستان و بلوچســتان ،تیر خالصی بوده که به کشاورزی به عنوان
مهمترین منبع درآمد بسیاری از مردم این استان خورده است و باعث
شده آنها چاره ای جز مهاجرت نداشته باشند ،اتفاقی که به خالی شدن
بسیاری از روستاهای این استان منجر شده است .چندی پیش علی
ط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در جمع سرمایهگذاران
اوس 
گفت« :سیستان و بلوچستان بیشترین آمار مهاجرفرستی را چه به
مرکز استان و چه به استانهای دیگر از جمله خراسان و گلستان دارد
و باید طرحهای توسعه (به خصوص چابهار) به گونهای باشد که از میل

به مهاجرت بکاهد».
در کنار کشــاورزی و صنعت ،استان سیستان و بلوچستان دارای
معادن مس (معدن شمال باختری با  15میلیون تن ذخیره) ،کرومیت،
منگنز ،ســنگ مرمر ،آهک ،تراورتن و ...هم هست و اتفاقا باتوجه به
آمار باالی بیکاری راهاندازی و بهرهوری فعال از این معادن میتواند به
افزایش اشتغال مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف این معادن که با
مشکل بحران خشکسالی روبهرو هستند به عنوان منبع درآمد مناسب
یگردد.
کمک بسیاری کند اما چالش اصلی به نبود سرمایهگذار بازم 
عالوه بر اینه ا سیستان و بلوچستان از نظر بازرگانی و تجارت نیز شرایط
مناسبی ندارد ،با وجود اینکه به دلیل داشتن بیشترین مرزهای خاکی
و آبی کشور میتواند نگین تجارت کشور لقب بگیرد؛ چابهار در جنوب
این اســتان تنها بندر اقیانوسی کشور است و بدون شک توجه ویژه
و البته با حفظ شرایط زیستمحیطی (توسعه پایدار) میتواند آن را
به یکی از بزرگترین قطبهای اقتصادی کشور تبدیل کند اما بهره
نبردن از این شرایط و ظرفیته ا باعث شده که هماکنون در بازرگانی
استان سیستان و بلوچستان قاچاق کاال حرف اصلی را بزند؛ موضوعی
که به دلیل نرخ باالی بیکاری به یکی از اصلیترین مشاغل سطح این
استان بدل شده است.
استان سیستان و بلوچستان در مجموع دارای چهار فرودگاه فعال
است که  4درصد از سهمکشور را در جابهجایی مسافر به عهده دارند.
همچنبن طول راههای موجود در استان7399.6کیلومتر شامل 29.9
کیلومتر بزرگــراه 1734.7 ،کلیومتر راه معمولی و  271کیلومتر راه
فرعیعریض و  1508کیلومتر راه فرعی آسفالته است.

بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است

سواحل مکران ،گنج پنهان ایران
نام مکران و ســواحل آن مدتی اســت به ادبیات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...ما راه
یافته اســت؛ نامی تاریخی که سواحل جنوب شرقی دریای عمان و جنوب استان سیستان
و بلوچستان و منطقه بلوچســتان را شامل میشود که از بنادر و شهرهای مهمی همچون
چابهار ،کنارک و ...تشکیل شده است و در سالهای گذشته با توجه به ظرفیتهای بسیار باال
توسعه آن به شدت مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که برای اجرای طرحهای زیربنایی
در آن سال گذشته (در خردادماه) قرارداد مشترک سهجانبهای بین ایران ،هند و افغانستان
با حضور رؤســای جمهور سه کشور در تهران به امضا رسید .قراردادی که طبق آن هند در
طرحهای مختلف توسعه بندر چابهار مشارکت و سرمایهگذاری خواهد کرد و از این طریق به
بازار افغانستان دسترسی خواهد یافت .با قرارداد سهجانبهای که بین حسن روحانی ،نارندرا
مودی و اشرف غنی به امضا رسید یک کریدور حمل و نقل بین سه کشور ایجاد خواهد شد
و ارزش این قرارداد  500میلیون دالر پیشبینی میشود .همچنین براساس تفاهمنامهای که
پیش از این بین ایران و هند امضا شــده قرار است دو لنگرگاه از سوی هندیه ا در فاز ِ
یک
توسعه بندرچابهار با سرمایهگذاری  85.21میلیون دالری این کشور ایجاد شود و آنه ا بتوانند
به مدت  10سال از آن بهرهبرداری کنند و به طور متوسط  22.95میلیون دالر از آن کسب
درآمد داشته باشد .براساس این قرارداد پس از گذشت  10سال مالکیت تجهیزات نصبشده
از سوی هند در چابهار به طرف ایرانی منتقل خواهد شد.

عالوه بر هند و افغانستان کشورهای همســایه ایران در آسیای میانه هم فراوان
به ســواحل مکران و چابهار چشم امید دارند؛ نقطهای که میتواند دسترسی این
کشــورها را به آبهای آزاد امکانپذیر کند .بندر چابهــار میتواند ارزانترین،
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امنترین و نزدیکترین راه مبادالت بازرگانی کشورهای آسیای میانه (ترکمنستان،
ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان) باشد ،البته بهره گرفتن از این
پتانسیل نیازمند یک زیرساخت اساسی است و آن خطآهن است ،خطوط ریلی
که از چابهار به شمال استان سیستان و بلوچستان ،پس از آن خراسان رضوی و در
نهایت کشورهای همسایه شمالی متصل میشود و حمل و نقل کاال از این کشورها
به بندر چابهار و پس از آن صادرات به کشورهای مختلف را برایشان ممکن میکند.

بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است که راه دسترسی بسیار مناسبی به آبهای
آزاد دارد و همین نکته نیز فرصت طالیی صادرات و تجارت را برای این منطقه کشــور که
یکند ،فراهم
حاال با بحرانهای اقتصادی بســیار زیاد ،فقر ،بیکاری و ...دست و پنجه نرم م 
میآورد .در طرح توســعه چابهار و سواحل مکران عالوه بر راهاندازی راهآهن و سیستمهای
بندرگاهی ،دولت به دنبال راهاندازی صنایع بزرگ و مادر در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی و
همچنین صنایع فوالدی و ...است .به اعتقاد کارشناسان سواحل مکران و بندرچابهار میتواند
به یکی از بنادر اصلی صادرات نفت ،گاز و انواع محصوالت پتروشیمی در کشور تبدیل شود و
همچنین به دلیل نزدیک بودن به آب به قطب راهاندازی صنایع مادر همچون فوالد که نیاز به
آب دارد بدل شود .اتفاقهایی که رشد و شکوفایی اقتصادی این منطقه را میتواند رقم بزند
زیستی فراوانی هم نسبت به آنه ا وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان
ولی نگرانیهای محیط
ِ
همزمان با اجرایی شــدن طرحهای توسعه (در مراحل ابتدایی و طراحی) باید دیده شود تا
با توســعه پایدار و الگوی مناسب توسعه اقتصادی در این منطقه روبهرو باشیم ،نکتهای که
میتواند به عنوان یک مدل موفق در بخشهای دیگر کشور هم اجرایی شود.

 ...........................کــارخـانــه ...........................

[ آیندهنگر درهر شماره اقدام به گزارشنویسی توصیفی از کارخانههای صنعتی بخشخصوصی میکند .این روش در بسیاری از ماهنامههای اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است] .

عکسها :رضا معطریان

ساعتی در کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان

پرواز یخچاله ا

اولین تصاویری که بــا ورود به کارخانه تولید لوازم خانگی
ولی خلیلی
امرسان در ذهنتان ميتواند نقش ببندد ،بخشهایی از فیلم
«عصرجدید» شاهکار چارلی چاپلین است ،فیلمی که تالش
دبیر بخش کارخانه
داشت تا تصویری از کارخانهاي بزرگ و البته با تکنولوژی
نوین را به نمایش بگذارد ،درســت شــبیه تصویری که شــما با ورود به خط تولید کارخانه
امرسان با آن روبهرو ميشوید؛ کارگرانی که در ردیفی مارپیچ پشت هم در بخشهای مختلف
جای گرفتهاند و چون ریلی پیچ در پیچ خط تولید کارخانه را از جنوبیترین نقطه ســوله تا
شمالیترین بخش آن نشان ميدهند و در نهایت ورقی فلزی را که در ابتدای خط ميبینید به
یخچالی در انتهای خط تبدیل ميکنند و در کارتن مقوایی جای ميدهند.
اما آنچه در این کارخانه چشم هر تازهواردی را به خود جلب ميکند ،بخشهایی از تولید
اســت که به دلیل استفاده از کل فضا روی آسمان شکل گرفته است ،در بخشی از کارخانه
(به خصوص فضای میانی سوله) ریلهایی روی سقف جای گرفته است که برای جابهجایی

بدنههای نیمهآماده انواع یخچا ل از آنها استفاده ميشود؛ اتفاقی که با ورود به کارخانه باعث
ميشــود شما شاهد بدنههای فلزی یخچالهایی باشید که بین زمین سخت و سقف فلزی
زمخت در پرواز هســتند تا از بخشــی به بخش دیگر منتقل شوند و روی خط قرار گیرند تا
کارگران قطعات مختلف به خصوص تجهیزات الکترونیکی و ...را به آنها وصل کنند .شــاید
این بخش تصاویر کارخانه بیشــتر شبیه فیلمهای امیر کاستاريکا کارگران بزرگ بوسنیایی
باشد ،اگرچه که او همچون چارلی چاپلین فیلم مرتبط با صنعت نساخته ولی بارها در آثارش
فضاهایی سوررئال را به تصویر کشیده است که با پرواز درهای فلزی ،بدنهه ا و قطعات دیگر
یخچال از باالی سرتان برای لحظهاي شاید به ذهنتان بیاید .ولی جدای از این رویاها و تصاویر
سینمایی ،شما در واقعیت در کارخانهاي صنعتی در  30کلیومتری تهران و در شهرک صنعتی
عباسآباد قرار دارید؛ کارخانه تولید لوازم خانگی امرسان که روزانه به گفته مدیر کارخانه 1500
یخچال (در انواع مد ل از جمله سایدبایســاید) در آن تولید ميشود؛ یخچالهایی که بعد از
پرواز چنددقیقهاي بدنههایشان بین زمین و سقف سوله در نهایت روی خط جای ميگیرند و

کارخانه

ورقهای فلزی که از کارخانههای مختلف همچون ذوب آهن اصفهان به مجموعه آورده
میشوند در دستگاههای ویژه خم میشوند و شکل میگیرند.

با به پایان رسیدن ساخت بدنه یخچالها تجهیزات مختلف همچون کمپرسور و ...به بدنه
متصل میشود.

بعد از تکمیل شدن تجهیزاتشان در انتهاي خط ،پشت جعبههای مقوایی و بستهبندی مخفی
ميشوند تا راهی بازار و منزل مصرفکنندگان شوند.
امرســان در حال حاضر یکی از قدیمیترین کارخانههای تولید لوازم خانگی در کشــور
(بهخصوص یخچال) محسوب ميشود که در دهه ( 60سال  )1364و در بحبوحه پسالهای
جنگ از سوی سلطان حسین فتاحی تاسیس شد و باتوجه به نوآوریه ا و نگاه ویژه به کیفیت
و سلیقه مشتری ،رشد و گسترش پیدا کرد تا جایی که در سال  1390و در طرح توسعه به
کارخانه فعلی آن با بیش از  150هزار متر مربع وسعت منتقل شد ،کارخانهاي که دو سوله
بسیار بزرگ دارد که چشم با سختی انتهای آنها را ميبیند؛ سولههایی که در یکی از آنها سه
خط تولید انواع یخچال و فریزر با تولید روزانه  2500عدد (ظرفیت اسمی) جای گرفته است و
در سوله دیگرش خط تولید لباسشويي و انبار قرار دارد.
مدیــر کارخانه ميگوید« :همزمان با انتقال کارخانه به محل جدید مدیریت مجموعه به
این نتیجه رسید که نیاز هست تا انقالبی از نظر تکنولوژی و بهرهوری در مجموعه رخ دهد

تا بتوانیم در بازار کشور پیشتازی خودمان را حفظ کنیم .از سوی دیگر برای جذب مشتریان
جدید به این نتیجه رسیدیم که وارد حوزههای تولید محصوالت دیگری در زمینه لوازم خانگی
از جمله ماشین لباسشويي و کولر گازی شویم؛ البته به صورت محدود تولید اجاق گاز را هم
در این شرکت داریم .همچنین در این مجموعه بود که به دنبال تولید محصوالتی با تکنولوژی
بسیار پیشرفته رفتیم و در سال  1392حتی یخچالفریزرهای سایدبایساید و لباسشوييهای
اتوماتیک تولید کردیم».
JJآیا امرسان توان رقابت با برندهای خارجی را دارد؟
کمی آنســوتر از ورودی اصلی ســوله کارخانه و جایی که هنوز اشعه خورشید از داخل
در آهنی خود را بهزور روی زمین ســیمانی انداخته ،مدیران کارخانه نمایشــگاهی کوچک
از تولیداتشــان برپا کردهاند و ردیف انواع یخچال و فریزرها ،لباسشوييه ا و چند نمونه گاز
تولیدشده در مجموعهشان را برای نمایش کنار هم چیدهاند .در بین محصوالت تولیدی و به

ی صنعت لوازم خانگی میگوید:
مدیر کارخانه از چالشها 

از کمبود ورق تا تعرفههای کشور عراق
مدیران شرکت امرسان و به خصوص مدیر کارخانه تاکید دارد برای اینکه آنها بتوانند در
برنامه کالن 10ساله مجموعه خود به موفقیت برسند و به بزرگترین تولیدکننده لوازم خانگی
در کشــور و یکی از شرکتهای موفق منطقه تبدیل شوند باید موانعي را که پیش رو دارند
يکند:
بردارند؛ چالشهایی که مدیر کارخانه آنها را اینگونه بیان م 
بزرگترین مشکل کارخانه ما و به صورت کلی کارخانههای لوازم خانگی تامین
 1مواد اولیه به خصوص ورق است .ما شاهد بودیم که به دلیل حمایت از کارخانههای
فوالد بهیکباره تعرفههای فوالد افزایش پیدا کرد و این موضوع باعث افزایش  30درصدی و
حتی بیشتر قیمت داخلی فوالد شد .مثال اگر قیمت ورقهای نازک که در کار ما استفاده
ميشود  2هزار تومان بود بهیکباره به حدود  3هزار تومان رسید و این در شرایطی بود که
کارخانه فوالد مبارکه اصفهان که تامینکننده اصلی مواد اولیه کارخانه ماست یکدفعه حتی
عرضه داخل را هم محدود کرد .توجه داشته باشد که در سال  1393قیمت ورق وارداتی با
تعرفه  10درصد از قیمت ورق فوالد مبارکه کمتر بود .مثال اگر ورق وارداتی  1800تومان
قیمتگذاری داشت ورق تولیدشده در فوالد مبارکه  2500تومان فروخته ميشد و بعد از
این هم تعرفهه ا را دوباره باالتر بردند و االن به  26درصد رساندهاند .مشکلی که تا حدودی
و در مقاطعی در تامین مواد پلیمری هم از سوی شرکتهای پتروشیمی داخلی با آن مواجه
ميشویم.
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در کنار بحث قیمت ورق و تعرفهه ا یکی از نگرانیهای اصلی ما ،عرضه محصول است
 2یعنی شما در بازار بهیکباره با محدودیت عرضه ورق از سوی کارخانه فوالد مبارکه
روبهرو ميشــوید و نمیدانید که برای ادامه تولید باید چگونه برنامهریزی کنید ،اتفاقی که
احساس ناامنی برای کارخانهه ا ایجاد کرده است.
برای افزایش صادرات و جهانی شدن نیازمند حضور فعال در بازارهای جهانی هستیم
 3ولی مشکالت ارزی ،بانکی و ...راه را بسیار سخت کرده است .توجه داشته باشید که
دولت هیچگونه حمایتی از تولیدکنندگان نميكند در شرایطی که ما در چین ميبینیم که هر
محصول تولیدی از  17درصد معافی مالیاتی برخوردار است یا در ترکیه هم حمایتهای مشابه
صورت ميگیرد .اینجا حتی همان جوایز صادراتی را هم قطع کردهاند.
یکی از مشکالت دیگر ما به دلیل تعرفههایی است که عراق و گمرک این کشور روی
 4صادرات زمینی محصوالت از مرزهای غربی تعیین کرده است و عمال صادرات زمینی
را که مزیت باالیی برای ما دارد غیرممکن کرده است .در حال حاضر گمرک عراق روی هر
کانتینــر جنس حدود  6تا  7هزار دالر ورودی گمرکی دریافت ميکند و باعث شــده تا ما
محصوالت خودمان را به صورت زمینی تا بندرعباس ارســال کنیم و از آنجا به بندر بصره
بفرستیم و از جنوب عراق وارد این کشور شویم .به اعتقاد ما دولت باید با مسئوالن دولتی عراق
و گمرک این کشور وارد گفتوگو شود و این مشکل را حل کند.

مهمترین مواد اولیه که برای تولید یخچال و فریزر مورد استفاده قرار ميگیرد ورق فلزی و مواد پلیمری است که یکی از
مدیران خط تولید کارخانه امرسان ميگوید  80درصد مواد اولیه مورد استفاده در کارخانه را تشکیل ميدهند .برای تولید
یخچال و فریزر در واقع همهچیز از یک ورق ساده شروع ميشود.

یکی از کارگران با قرار گرفتن داخل بدنه یخچال درحال اتصال در به بدنه است.

در مجموعه صنعتی امرسان درحال حاضر  550نفر نیروی کارگری و  70نفر نیروی ستادی
مشغول فعالیت هستند.

نمایش درآمده این مجموعه ،یخچالفریزها هستند که از نظر تنوع و چیدمان توجه بینندگان
را بیشتر جلب ميکنند؛ یخچالهایی از  5فوت تا چند مدل سایدبایساید و یخچالفریزهای
دوقلو كه کنار هم خودنمایی ميکنند .اما با دیدن این محصوالت و اگرچه که تنوع آنها زیاد
است ولی این سؤال مطرح ميشود که آیا تولیدات این کارخانه امکان رقابت با محصوالت بازار
رنگارنگ انواع لوازم خانگی به خصوص محصوالت خارجی کارخانههای سامسونگ ،الجی،
بوش و ...را دارد؟ سؤالی که در پاسخ به آن مدیر کارخانه ميگوید« :مشتریان اصلی ما طبقه
متوسط جامعه هستند و هدفگذاری ما اصال یک گروه دیگری است .افرادی که عالقهمند به
استفاده از محصوالت مدرن هستند و قیمت لوازم خانگی خارجی به نوعی است که خریدشان
برای آنها ســخت است در واقع مشتریان ما هستند و کارخانه امرسان به دنبال آن است که
نیاز این خانوادهه ا را به بهترین شکل و با تولید محصوالت باکیفیت پاسخگو باشد تا جایی که
تمام محصوالت ما هماکنون برچسب انرژی Aمثبت A ،دو مثبت و  Aسه مثبت دارند و هیچ
محصولی با کیفیت زیر رتبه  Aتولید نمیشود ».به گفته مدیرکارخانه توجه به کیفیت از سوی
آنها موضوعی است که به دستيابي به سهم  18درصدی از بازار کشور در فروش انواع یخچال
و فریزر منجر شده است.

به فروش ميرســد و  400شعبه ســرویس و خدمات پس از فروش هم هست .همچنین از
نظر زنجیره تامین مواد اولیه  400شرکت با مجموعه امرسان همکاری دارند .یکی از مدیران
کارخانه با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از  200هزار انواع یخچال و فریزر در این مجموعه
تولید شده است ،ميگوید« :هدفگذاری بخش آر اند دی و طراحی کارخانه امرسان این است
که ساالنه حداقل  4محصول جدید (به معنی طراحی کامل و نه اضافه کردن امکانات و آپشن)
تولید کند ،خط تولید کولر گازی را تا پایان امسال در کارخانه راهاندازي کند و در آینده نیز برای
تولید محصوالت الکترونیک در ضلع جنوبی کارخانه برنامهریزی انجام دهد».

JJاز ورق فلزی تا یخچال
مهمترین مواد اولیه که برای تولید یخچال و فریزر مورد استفاده قرار ميگیرد ورق فلزی و
مواد پلیمری است که یکی از مدیران خط تولید کارخانه امرسان ميگوید  80درصد مواد اولیه
مورد استفاده درکارخانه را تشکیل ميدهند .برای تولید یخچال و فریزر در واقع همهچیز از یک
ورق ساده شروع ميشود ،ورقهای فلزی که در ابتدای خط تولید صاف و صیقلی خودنمایی
ميکنند و وارد دســتگاه بسیار بزرگ برش ميشــوند تا برای ساخت کابین یخچال آماده
شوند .بعد از این مرحله همچون کارگاه فلزکاری واحدی را ميبینید که قطعات اتصالدهنده
بخشهای مختلف را برش ميزنند و خمکاری ميکنند تا با اســتفاده از جوش نقطهاي آنها
را به یکدیگر و کابین اصلی متصل کنند؛ کابینی که شبیه وان فلزی است که نسبت به فوت
یخچال بزرگ و کوچک ميشــود .پس از این کارها نوبت مرحله تزریق فوم بدنه ميرسد و
ورقه ا با ضخامتهای متفاوت توسط دستگاهی ویژه (وکیوم فرمینگ) آماده ميشوند ،با این
اتفاق و البته بعد از رنگ در واقع مراحل ساخت بدنه به پایان ميرسد و نوبت به نصب و مونتاژ
لولههای حمل گاز ،سیستم الکترونیک ،کمپرسور (که نقش موتور یخچال را دارد و به گفته
مدیر کارخانه وارداتی است و در ایران هیچ کارخانهاي آن را تولید نمی کند) و ...ميرسد .پس
از نصب لولههای حمل گاز و بعد از ارتباط لولهه ا به یکدیگر تست نشتی و وکیوم انجام ميشود
و بعد از اینمراحل در یخچال فریزر روی بدنه نصب ميشود و در آخر تست عملکرد انجام
ميشود تا بعد از اطمینان از سالمت محصول آن را بستهبندی کنند.
در مجموعه صنعتی امرســان در حال حاضر  550نفــر نیروی کارگری و  70نفر نیروی
ستادی حضور دارند و محصوالت این کارخانه از سوی  500نفر عامل توزیع در سراسر کشور

JJباال بردن بهرهوری ،فوت کوزهگری مدیران امرسان
اما رمز موفقیت کارخانه امرســان برای رقابت با محصوالت دیگر کارخانهه ا در بازار و به
دست آوردن سهم  18درصدی در بازار ایران با وجود حضور برندهای بسیار معتبر چیست؟
و چگونه است که این کارخانه ميتواند یخچال و فریزهایی را تولید کند که نسبت به نمونه و
مشابه خارجی آن یکسوم و یا نصف قیمت را داشته باشد ،برای مثال سايدبايسايد شرکت
امرسان حدود  4میلیون و  200هزار تومان قیمت دارد در صورتی که نمونه مشابه خارجی
آن حداقل  7.5تا  8میلیون تومان قیمت دارد .پاســخ این سؤاله ا را مدیر کارخانه «افزایش
بهرهوری» ميداند و ميگوید« :از ســال  1390که مجموعه به کارخانه جدید منتقل شده
اســت هر سال تحوالت جدید را شاهد هستیم که ناشی از توجه به بهرهوری است .ظرفیت
عملياتی این کارخانه تولید  4محصول به ازای هر نفر است که عددي بسیار خوب و در حد
استانداردهای جهانی محسوب ميشود .همچنین نسبت هزینههای مواد به کل هزینههای
تولید بیش از  80درصد است یعنی قیمت تمام شده محصوالت ما را اگر خرد کنید به کل
هزینهها ،متوجه ميشوید که بیش از  80درصد قیمت تمامشده آن محصول ما هزینه مواد
اولیه اســت و هزینههای حقوق و دســتمزد ،انرژی ،استهالک و 15 ...درصد باقی را تشکیل
ميدهد که عددي رویایی است و بسیار زحمت کشیده شده تا به آن برسیم و این باعث شده
است که ما در دوران رکود و مشکالت ارزی و ...شرایط کارخانه را حفظ و حتی در  4سال رشد
 20درصدی را تجربه کنیم».
البته رکود اقتصادی در شرکت امرسان هم تاثیرات منفی خود را داشته است تا جایی که
ما با تولید زیر ظرفیت در این کارخانه روبهرو هستیم .یکی از مدیران ميگوید« :درحال حاضر
از ظرفیت اســمی که  2500عدد انواع یخچال و فریزر است ما  1500عدد تولید داریم و در
مجموعه برای حدود یک ماه تولید از پیش مواد اولیه انبار شده است .این کارخانه سه خط
تولید انواع یخچال و فریزر دارد که ظرفیت تمام خطه ا را به میزانی کاهش دادهایم و جمعا
به ظرفیت  1500عدد رسیدهایم ولی خب اگر شرایط مساعد باشد امکان ارتقاي ظرفیت و
رسیدن به  2500عدد تولید در روز ظرف سه روز وجود دارد .االن کارخانه دو شیفت کار در
بخش تولید و یک شیفت در بخش پشتیبانی دارد و در شرایط ویژه ميتوان ظرفیت تولید
را باال برد».
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مدير كارخانه« :هدفگذاریاي که ما برای شرکت امرسان در ده سال آینده کردهایم تبدیل شدن به برترین تولیدکننده لوازم
خانگی در کشور و همچنین جوینت شدن (مشارکت کردن در تولید) با یک شرکت بزرگ خارجی برای رشد در حوزه
تکنولوژی ،طراحی و ...است».

به گفته مدیرکارخانه در این مجموعه روزانه  1500یخچال تولید میشود ولی ظرفیت اسمی
تولید آنها تولید  2500نوع انواع یخچال و فریزر است

یخچالها و فریزرها با اتمام مراحل تولید در انتهای خط در جعبههای مقوایی جای میگیرند و
راهی انبار میشوند

JJطراحی ،مغز کارخانه یخچالسازی
در تولید انواع یخچال و فریزر آنچه در کنار کیفیت محصول حرف اول را ميزند ،طراحی
است ،نکتهاي که مشتری را با دیدن ظاهر محصول و باز کردن در آن ترغیب به خرید ميکند.
در کارخانه امرســان برای طراحی و بخش «آر ان دی» سرمایهگذاری ویژهاي صورت گرفته
است و مدیران این شرکت یکی از رمزهای موفقیت خود را در بازار ،طراحی ویژه محصوالت
ميدانند و در صحبتهایشــان دائم روی آن تاکید ميکنند .مثال یخچال فریزرهای دوقلو با
درهای شیشــهاي در چند مدل و رنگ را نمایش ميدهند و ميگویند ما تنها تولیدکننده
این محصول در ایران هســتیم و بعد از چندین ماه طراحی و فعالیت به تولید این محصول
رسیدهایم .واحد طراحی در کارخانه امرسان در میانه سوله تولید یخچال و فریزر و در یک اتاق
شیشهاي جای گرفته است ،با ورود به این فضا حدود  10نفر را ميبینید که پشت به شما و
رو به مانیتورهایشــان در حال نقش زدن و طراحی هستند؛ یکی از مهندسان در حال نقش
زدن یک سايدبايســايد در فضای سه بعدی است و دیگری به دنبال درست کردن فضایی
ویژه برای نگهداری وســایل خوراکی روی د ِر یکی از یخچالهاست و آنیکی هم طرحی از
یک یخچال امریکایی را در ذهن دارد و تالش ميکند آن را روی صفحه کامپیوترش طراحی
کند .مدیر بخش طراحی با توضیح اینکه همیشــه آنها تالش ميکنند چندین قدم از تولید
جلوتر باشند و برای آینده و کارهای بعدی فکر کنند ،ميگوید« :در حال حاضر و با توجه به
پیشبینیه ا نسبت به گرایش بسیار زیاد بازار به یخچالهای سايدبايسايد ما در بخش طراحی
تمرکز زیادی روی طراحی مدلهای مختلفی از سايدبايسايدها داریم تا بتوانیم در بازار رقابت
حرفهایی برای گفتن داشته باشیم و مشتریان خودمان را با سلیقههای مختلف حفظ کنیم.
در کنار این به دنبال طراحی مدلهای خاصی از یخچاله ا مانند نمونههایی از یخچال آمریکایی
هم هستیم ،یخچالهایی که خیلی از ما در فیلمه ا دیدهایم که ارتفاع آنچنانی ندارند و درهایی
ضخیمتر دارند .البته کار ما کپی کردن صرف از این مدله ا نیست بلکه بعد از الگوبرداریه ا این
طرحه ا را با اضافه کردن امکاناتی به نوعی بومی ميکنیم».
ایدههای نو و طرحهای جدید در مجموعه امرســان به گفته مسئوالن این شرکت باعث
شده است که این مجموعه در صادرات هم موفق باشد و بتواند ساالنه (سالهای  94و )95
به صورت میانگین  18درصد از تولیداتش را به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان
صادر کند و در بازارهای کشورهایی همچون ترکمنستان و تاجیکستان هم حضور فعال و رو
به رشدی داشته باشد.
برای دیدن تصویر جامعی از کارخانه امرسان بهترین کار این است که یک طبقه باال بروید
و بعد مجموعه را تماشا کنید؛ البته امیدوارم تصور نکنید که با استفاده از میلهه ا و دستگاههای
نگهدارندهاي که بدنه یخچاله ا را روی هوا در سوله کارخانه حرکت ميدهند امکان تماشای
خط تولید را از باال دارید ،که ندارید و اگر ميداشــتید واقعا ماجرا شبیه فیلم «عصر جدید»
چارلی چاپلین در صحنههایی ميشــد که او به عنوان یک کارگر وارد چرخدندهه ا شده بود؛
برای دیدن فضای کارخانه از باال باید پلههای کناری خط را باال بروید تا مشــرف به کل فضا

کارگران مشغول کار ،دستگاههای فعال و یخچالهایی هستند
شــوید .آنچه از باال ميبینید
ِ
که پازلگونه و تکهتکه با کنار هم چیده شدن قطعات شکل ميگیرند و در جعبههای بزرگ
مقوایی جا خوش ميکنند.
JJبرنامه کالن 10ساله امرسان
مدیرکارخانه تعریف ميکند که باتوجه به هدفگذاریه ا در مجموعه امرسان که تبدیل شده
به مهمترین شرکت تولید لوازم خانگی در کشور و منطقه ،آنها در ابتدای امسال برنامهریزیها
و اولویتبندیهایی انجام دادهاند« :ما در ابتدای امسال یک برنامه کالن 10ساله برای مجموعه
امرسان ترسیم کردیم و معتقدیم که تمام مجموعههای موفق تولیدکننده لوازم خانگی ظرف
یک دهه برنامهریزی و تالش توانستهاند به تولیدکنندهاي موفق تبدیل شوند .بررسیهای ما
نشان ميدهد که ما در منطقه از مهمترین رقبای خود که شرکتهای ترکیهاي هستند نهتنها
چیزی کمتر نداریم ،که از نظر نیروی انسانی ،انرژی و ...از مزیتهای بهتری هم برخورداریم و
با برنامهریزی دقیق حتما ميتوانیم از این شرکته ا پیشی بگیریم .هدفگذاریاي که ما برای
شــرکت امرسان در ده سال آینده کردهایم تبدیل شدن به برترین تولیدکننده لوازم خانگی
در کشور و همچنین جوینت شدن (مشارکت کردن در تولید) با یک شرکت بزرگ خارجی
برای رشد در حوزه تکنولوژی ،طراحی و ...است .برای این کار ما حدود  20برند معتبر دنیا را
در حوزه تولید لوازم خانگی تعیین و بعد از آن نقاط قوت و ضعف آن شرکته ا و خودمان را
مشــخص کردیم و پس از آن هم اولویتبندیهای نهایی را انجام دادیم تا به فهرست نهایی
رسیدیم و حاال مکاتبات و مذاکراتی را با این شرکته ا از مسیرهای مختلف شروع کردهایم؛
البته عالقهمندی ما همکاری با شرکت بوش آلمان است که از شرکتهای بسیار معتبر دنیا و
اروپا در تولید لوازم خانگی است».

در گوشهای از خط تولید کارخانه امرسان نمایشگاه کوچکی برای نمایش نمونههای تولیدی
این کارخانه راه اندازی شده است
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کارآفرینانی از جنس آهن و سنگ
صنعت کشور را چه کسانی سرپا نگه میدارند؟

«یک بار که به همراه چند نفر از دوستانم برای کار تجاری به آلمان رفته بودیم ،کارخانهای که با آنها کار میکردیم ،ما را برای صرف شام به هتل
ماریوس در فرانکفورت دعوت کرد .به دالیلی ما با تاخیر به شام رسیدیم و آنها هم اعالم کردند که رزرو جای ما از بین رفته است؛ این برخورد آنها
خیلی به من برخورد ،شرکتی که سالی سه میلیارد مارک آلمان (آن زمان یورو نبود) از آنها خرید میکردم و پول به حسابشان میریختم خیلی
راحت به ما توهین کرده بود و این خیلی من را ناراحت و عصبانی کرد ،به خودم گفتم چرا باید نوکری یک مشت اجنبی را بکنم و اینجوری شد که
همان لحظه تصمیم گرفتم تجارت را کنار بگذارم و به جای واردات ،یک واحد تولید شیرآالت راهاندازی کنم» اینها تکهای از خاطرات محمدرسول
مرجانی ،موسس کارخانه تولید شیرآالت راسان است .کسی که آجری دیگر روی آجر صنعت ایران گذاشته است.
عکس :رضا معطریان

کارآفرین

داستان
یک ساختمان
پروژه ساخت س��اختمان «امپایر استیت»
در نیویورک با هدف دســتیابی به دو رکورد
در ســال 1930آغاز شد .کارگران برای ثبت
رکورد سریعترین ســاخت سازه  102طبقه
در دو شــیفت سخت کار کردند .بهرهبرداری
از این ابر ســازه تنها  14ماه به طول انجامید
و درســال  1931توسط رئیسجمهور وقت
رضا معطریان
امریکا به بهرهبرداری رس��ید .این ساختمان
 448متری تا سالها و قبل از ساخت برجهای
دبیر عکس
دوقلو بلندترین ساختمان دنیا لقب گرفته بود
و به یکی از شناخته شدهترین ساختمانهای نیویورک تبدیل شد ساختمانی که از
سال 1931به هویت این شهر تبدیل شده است .پس از حمله تروریستی یازدهم
سپتامبر و فرو ریختن برجهای دو قلوی تجارت جهانی بار دیگر رکورد بلندترین
برج نیویورک به نام «امپایر استیت» نوشته شد.
لوئیز هاین عکاس امریکایی همزمان با عملیات ساخت این برج عظیم تالش
کارگران و مهندسان را مستند کرد و سازندگان آن را در خاطرهها ماندگار ساخت.
هاین با دوربین قطع بزرگ خود همپای کارگران بر روی سازه فلزی حاضر میشد
تا زندگی سخت کارگران نگون بخت را با این پروژه عظیم مستند کند .ارتفاع سازه
آنقدر زیاد بود که کارگران برای صرف ناهار و اســتراحت هم بر روی تیر آهنها
و در ارتفاع میماندند تا در زمان صرفه جویی کنند .این تالش شــبانه روزی و از
خود گذشتگی کارگران و مهندسان سبب شد «امپایر استیت» در کوتاهترین زمان
ممکن قد علم کند و به نگین شــهر تبدیل شود .هاین با حضور مداوم خود این
روند را از ابتدا تا انتها عکاسی کرد و چهره دقیق و درستی از سازندگان بیادعای
بلندترین برج دنیا بهدست آیندگان داد .کار هاین در مستند کردن روند این پروژه
عظیم کمتر از پدید آورندگان برج نیست و تا زمانی که «امپایر استیت» هویت شهر
است عکسهای هاین روایتگر شکلگیری این هویت است.
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کارآفرین
محمدرسول مرجانی ،موسس کارخانه تولید شیرآالت راسان ،از زندگیاش میگوید

صنعتگرخواننده
وقتی فیلم آواز خواندنش در یکی از استودیوهای صدابرداری را دانلود
ولی خلیلی
میکنید و صدای او را گوش میدهید ،به تنها چیزی که فکر نمیکنید این
است که او یک تولیدکننده و صنعتگر باشد .شاید کمتر کسی تصور کند
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
که یک کارآفرین میتواند هنرمند و خواننده حرفهای هم باشد؛ کسی که
در سال چندین و چند کنسرت در شهرهای مختلف برگزار میکند و یک گروه موسیقی حرفهای با حضور
چندین نوازنده دارد .محمدرسول مرجانی بنیانگذار کارخانه «راسان» بزرگترین واحد تولیدکننده انواع
شیرآالت داخلی است ،کسی که در کنار تولید و صنعتگری به هنر نیز توجه ویژه دارد و معتقد است این دو
در کنار هم او را به سوی پیشرفت در کار و زندگی هدایت کردهاند.

از کودکی بگویید؛ در چه خانوادهای بزرگ شدید و آیا از دوران کودکی
کارمیکردید؟

سال  1334در یکی از روستاهای توابع گلپایگان به دنیا آمدم .پدرم کشاورز
بود .ما دوازده خواهر و برادر هستیم که البته یکی از برادرانم در عملیات والفجر
هشت شهید شد .دوران ابتدایی تحصیالت خود را در همان روستا و شهر خود
گذراندم و بعد به تهران آمدم؛ روزها کار میکردم و شــبها درس میخواندم تا
اینکه دیپلم گرفتم .وضعیت زندگی ما خوب بود و حاجی زاده هم بودیم.

از چه زمانی کار را شروع کردید؟ در دوران کودکی به پدر در کشاورزی
کمکمیکردید؟

سیزده ساله بودم
که تنهایی به
تهران آمدم و در
نارمک یک خانه
کوچک اجاره کردم
و در آموزشگاه
فروغی هم درس
میخواندم؛ البته
همزمان در بازار
هم مشغول به
شاگردی شدم

بلــه ،از کودکی به پــدرم کمک میکردم و حتی در کنــار مادرم قالیبافی
میکردم؛ روزهای بسیار شیرینی بود و خاطرات بسیاری از آن روزها دارم.
یکی از خاطراتتان را برایمان تعریف کنید.

هیچ وقت فراموش نمیکنم ،گاوی داشتم که خیلی به آن عالقهمند بودم اما
از بد شــرایط و به دلیل خشکسالی ،پدرم مجبور به فروشش شد .تمام قدرت
یک روستایی به بودن آب بستگی دارد ،آن سال حتی قناتها هم خشک شده
بودند و دیگر کاهی پیدا نمیکردیم که به آن زبانبســته بدهیم .باالخره گاو را
پدر به یکی از اهالی چند روســتا آنطرفتر فروخت .مدتی که گذشــت ،دلم
خیلی برای حیوان تنگ شد .یک روز به مادرم گفتم که به روستایی که گاو را
خریدهاند میروم تا آن را ببینم؛ شاید باور نکنید وقتی به آنجا رسیدم و شروع
کردم به در زدن و معرفی خودم به صاحبخانه ،حیوان با شنیدن صدایم شروع
به فریاد زدن کرد تا جایی که صاحب خانه پرسید مشکل این گاو چیست؟ که
گفتم صدای من را شنیده است؛ وقتی د ِر اصطبل را باز کردند و حیوان را بغل
کردم و آرام شد ،دیدم اشک از چشمانش آمده است .بعد با همان زبان کودکی
با حیوان صحبت کردم و گفتم که کاری از دستم برنمیآمد و مجبور شدیم که
او را بفروشیم و گاو هم آرام شد.
چندساله بودید که برای کار و ادامه تحصیل به تهران آمدید؟ چهکاری
انجاممیدادید؟

ســیزده ساله بودم که تنهایی به تهران آمدم و در نارمک یک خانه کوچک
اجاره کردم و در آموزشگاه فروغی هم درس میخواندم البته همزمان در بازار هم
مشغول به شاگردی شدم تا نوزده سالگی که بعد از دیپلم گرفتن ،رفتم خدمت و
در گارد شاهنشاهی آن زمان خدمت کردم.
می کردید؛ در چه شغلهایی بودید؟
گفتید در بازار شاگردی 
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در چهارراه گلوبندک تهران در یک فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمان پنج،
شش سال کار کردم و بعد هم حدودا بیست ساله بودم که در بازار واسطهگری را
در زمینه فروش لوازم بهداشتی ساختمان (شیرآالت ،اتصاالت و )...شروع کردم تا
اینکه سرمایهای جمع کردم و مشغول تجارت در همین زمینه شدم.

چند ساله بودید که تجارت را شــروع کردید و یادتان هست چقدر
سرمایه اولیه داشتید؟

بیســت و چهار ،پنج ســاله بودم و فکر کنم چهل تا پنجاه هزار تومان آن
زمان سرمایه داشتم که البته سرمایه زیادی نبود؛ یک مغازه در چهارراه گلوبندک
خریدم و چسبیدم به کار ،صبح تا شب کار میکردم .در چند سالی که در بازار
شاگردی و واسطهگری کرده بودم ،با بازرگانان َق َدر در این زمینه دوست شده بودم
و آنها روی من شناخت بسیاری داشتند و میدانستند که اگر چیزی را بخواهم تا
به موفقیت نرسم آن را رها نمیکنم .من کار تجارت لوازم بهداشتی و ساختمان را
با شرکتهای معتبر آلمانی ،چینی و ایتالیایی شروع کردم و ادامه دادم.
چه سالی وارد تجارت شدید و چندساله بودید؟ و اصال چی شد که وارد
تولیدشدید؟

فکر کنم که در دهه سیسالگی بودم که وارد تجارت شدم و چند سالی هم
در این کار بودم؛ شــیرآالت ساختمان ،سینک ظرفشویی و ...وارد میکردم ،به
خصوص از آلمان که محصوالت بسیار خوبی داشت تا اینکه یک اتفاقی افتاد و به
این نتیجه رسیدم که باید در کشور خودمان تولید را شروع کنم.
چه اتفاقی؟

یک بار که به همراه چند نفر از دوستانم برای کار تجاری به آلمان رفته بودیم،
کارخانــهای که با آنها کار میکردیم ،ما را برای صرف شــام به هتل ماریوس در
فرانکفورت دعوت کرد .به دالیلی ما با تاخیر به شام رسیدیم و آنها هم اعالم کردند
که رزرو جای ما از بین رفته است؛ این برخورد آنها خیلی به من برخورد ،شرکتی
یکردم و
که ســالی سه میلیارد مارک آلمان (آن زمان یورو نبود) از آنها خرید م 
پول به حسابشان میریختم خیلی راحت به ما توهین کرده بود و این خیلی من را
ناراحت و عصبانی کرد ،به خودم گفتم چرا باید نوکری یک مشت اجنبی را بکنم
و اینجوری شد که همان لحظه تصمیم گرفتم تجارت را کنار بگذارم و به جای
واردات ،یک واحد تولید شیرآالت راهاندازی کنم .یادم هست از آن سفر که برگشتم
وقتی رسیدم فرودگاه مهرآباد به برادرم زنگ زدم و گفتم هرچی شیرآالت خارجی
در قفسه مغازه داریم ،کنار بگذارد زیرا از این به بعد خودمان تولید میکنیم.
برادرتان تعجب نکرد ،نگفت که تولید کار ما نیست؟

چرا اتفاقا برادرم گفت که زندگی ما بر منوال تجارت میچرخد و شرایطمان
هم خوب است و چرا باید تجارت را کنار بگذاریم .اما من به او گفتم که دیگر فقط
باید به فکر تولید باشد.
اصال ترسی از شروع کار نداشتید؟ تجربه تولید داشتید؟

تجربهای نداشتم اما خب نترسیدم ،ما باید این باور را داشته باشیم که یک
تکهای از وجود خداوند بزرگ هستیم و بنابراین خیلی از کارها را میتوانیم انجام
بدهیم؛ انسان باید به تواناییهای خود پی ببرد .من ورزشکار و رزمیکار بودم و
همیشه اعتقاد دارم که باید انسان برای رسیدن به خواستههایش مبارزه کند.
در چه سالی تولید شیرآالت را شروع کردید؟ و چقدر سرمایه داشتید؟

سال  1370بود که وارد تولید شدم ،حدود  200تا  300میلیون تومان سرمایه

تحصیالت من تا دیپلم است ولی در حال حاضر به دنبال ادامه تحصیل در دانشگاه هستم .من
از نظر فنی تخصص زیادی دارم ولی درصدد گرفتن مدرک دانشگاه هستم و تصمیم دارم که
به دانشگاه بروم و تا جایی که عمرم اجازه میدهد ،تحصیل کنم.

اولیه داشــتم و از راهاندازی یک کارگاه در منطقه اسالمشهر شروع کردیم .البته
کار ســاده نبود حتی تا مرز ورشکســتگی هم رفتیم و یک بارهم دزد شبانه به
کارگاه ما زد و همهچیز را برد اما خب خدا به ما کمک کرد و توانستیم روی پای
خودمان بایستیم و کار را یاد بگیریم و مسیر پیشرفت را طی کنیم .در ابتدا فقط
شیرهای معمولی تولید میکردیم ولی کمکم شروع به تولید شیرهایی کردیم
که نیاز به تکنولوژی خیلی باالیی داشت و فقط کارخانههای برتر آلمانی آنها را
تولیدمیکردند.

با چه تعدادی کارگر شروع کردید و آن زمان شرکتهای ایرانی در تولید
شیرآالت چه شرایطی داشتند؟

با هفت یا هشت نفر کار را شروع کردیم .البته من از مهندسان خبره کمک
گرفتم .در آن موقع ایرانیها در تولید شــیرآالت بد نبودند ولی قوی هم نبودند
و مــن دنبال این بودم که یک کارخانه در ســطح بهترینهای جهان راهاندازی
کنم .فراموش نمیکنم که زمانی با ظروف و بشکههای کوچک آبکاریها را انجام
میدادیم ولی حاال خوشحالم که بهترین و بهروزترین تکنولوژی و سیستم آبکاری
دنیا را در کارخانه داریم.
چرا برای کارخانه نام «راسان» را انتخاب کردید؟

دوستی داشتم که کرد سنندج و همسرش معلم ادبیات بود .او این اسم را به ما
پیشنهاد داد که به معنای «ژست گرفتن»« ،انقالب کردن» و «خود را به نمایش
درآوردن» است .راسان یک کلمه کردی و اسم خاصی است و این برای من مهم
بود که اسمی بگذاریم که راحت دیگران سوءاستفاده از آن نکنند و نامهای شبیه
نگذارند .االن ما در  25کشور جهان این نام را ثبت کردهایم و خیلی جالب است
که به شما بگویم در کشور چین نام ما را دزدیده بودند و برای عراق انواع شیرآالت
تولید میکردند که متوجه این موضوع شدیم و جلوی آن را گرفتیم (با خنده)!
چقدر شیرآالت تولید میکنید؟

ما روزانه  10هزار قطعه انواع شیرآالت تولید میکنیم.
ساالنه چقدر صادرات دارید و به کدام کشورها؟

در ماه سه ،چهار کانتینر شیرآالت به کشورهای مختلف از جمله کشورهای
آسیای میانه ،جنوب خلیج فارس ،عراق و ...صادر میکنیم .اگر به کشور عراق سفر
کنید در خیلی از جاها بیلبوردهای بزرگ تبلیغات ما را میبینید.
در حال حاضر چند نفر در کارخانه شما مشغول به کار هستند؟

ما در حدود  300نفر کارگر داخلی داریم و  300نفر هم در بیرون برای ما کار
میکنند .کارخانهای که االن در آن هستیم  8 ،7سالی هست که راهاندازی شده
و  10هزار متر است و  10هزار متر هم زیربنا دارد.
اگر بخواهید از اوجی در کار خودتان نام ببرید ،آن چیست؟

تولید شــیر اهرمی در ســال  1380برای ما یک اوج بود و تا آن زمان هیچ
کارخانهای در ایران این کار را انجام نداده بود و ما اولین واحد در ایران بودیم که
این کار را کردیم .هیچوقت فراموش نمیکنم ،مدتها تحقیق و تالش کردیم .من
مهندس متالورژی و قالبسازی کارخانه را ساعت یک بعد از نیمهشب از خواب
بیدار میکردم و به کارخانه میآوردم تا اینکه بتوانیم به ریختهگری و تولید این
شیر برسیم و بعد از آن خیلی سریع رشد کردیم و در کشور به شهرت رسیدیم.
فکر میکنید که علت اصلی موفقیت شما چیست؟

عشق ،پشتکار ،اراده و اعتقاد دالیل اصلی موفقیت ما بوده است .من به کسانی
که میخواهند کاری را راهاندازی کنند میگویم نترســند و توکل به خدا داشته
باشند .همچنین از دانش و آگاهی روز دنیا استفاده کنند و به متخصصان احترام
بگذارند.
تحصیالت شما در چه مقطعی است؟

تحصیالت من تا دیپلم است ولی در حال حاضر به دنبال ادامه تحصیل در
دانشگاه هستم .من از نظر فنی تخصص زیادی دارم ولی درصدد گرفتن مدرک
دانشــگاه هستم و تصمیم دارم که به دانشــگاه بروم و تا جایی که عمرم اجازه

میدهد ،تحصیل کنم.

بهترین خاطراتی که از تولید دارید ،چیست؟

خاطرات زیادی دارم ولی دو اتفاق مهم هست که هیچوقت فراموش نمیکنم
و برای آنها در کارخانه جشــن گرفتهایم :چندین سال پیش در زمان تولید یک
نوع شیر با مشکل مواجه شده بودیم و مهندس ریختهگری هر کاری میکرد کار
درســت پیش نمیرفت ،به بچههای کارخانه گفتم اگر این کار انجام شود یک
جشن میگیرم .یادم هست یکی از کارگران حرفهای آمد و گفت که او این کار را
انجام میدهد و اگر هم قالب را خراب کرد هزینهاش را پرداخت میکند .سریع
خوشحال شدم از این پیشنهاد و کار را به او سپردم که اتفاقا موفقیتآمیز هم بود
و آن روز برایم خیلی شیرین بود و پیروزی را جشن گرفتم .عالوه بر این روزی را
هم که اولین قطعه شیر اهرمی را در کارخانه ریختیم و درست کردیم هیچوقت
فراموش نمیکنم و اتفاقا آن قطعه را در دفتر کارم نگه داشتهام.
معموال یک روز شما چگونه پیش میرود؟ آیا اهل تفریح هم هستید؟

خب کار بخش مهم و اصلی زندگی من است ولی در کنار آن اهل تفریح هم
هستم ،ورزش میکنم و اهل موسیقی هستم.
موسیقی؟

بله ،موسیقی ســنتی؛ من به مدت ده سال شاگرد اکبر گلپایگانی خواننده
مشهور و استاد آواز کشورمان بودهام .البته از کودکی به آواز عالقهمند بودم ولی
خب از سی ســالگی به کالس آواز رفتم و االن بیست سال است که به صورت
حرفهای آواز میخوانم و کنســرت هم برگزار میکنم ،چندین بار هم صدایم از
تلویزیون پخش شده است.
کنسرت؟

بازدید رئیس اتاق بازرگانی
تهران از شرکت راسان در
شهرک صنعتی عباسآباد
تهران

عشق،پشتکار،
اراده و اعتقاد دالیل
اصلیموفقیت
ما بوده است.
من به کسانی که
میخواهند کاری
را راهاندازی کنند
میگویم نترسند و
توکل به خدا داشته
باشند

بله ،من یک گروه موسیقی با چند نوازنده دارم و به نفع مستمندان ،کودکان
سرطانی و ...کنسرتهای خیریه در شهرهای مختلف برگزار میکنم .من تقریبا
هر روز و در هر زمانی که بتوانم موسیقی تمرین میکنم و همیشه ورزش میکنم
که بدنم در  62سالگی برای خوانندگی سالمت باشد و اگر ورزش نکنم نمیتوانم
در این سن چهچه بزنم.
شــما اهل کار صنعتی و تولید سخت هستید؛ این با خوانندگی و کار
هنری فاصله بسیاری دارد ،خودتان فکر نمیکنید؟

به نظرم خیلی مهم اســت که یک صنعتگر به یک کار هنری هم مشغول
باشد؛ این کار باعث میشود که روح آدم برای خالقیتهای جدید و تولید آماده
باشــد .این موسیقی اســت که من را با تمام سختیهای کار همیشه آماده نگه
داشته است.
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کارآفرین
قصه محمدرضا رستمی ،کارآفرینی که از کارگاهی کوچک شروع کرد

از آهنگری تا کارخانهداری
در سایت این
شرکت درباره
تاریخچه
اندازی آن

راه
نوشته شده:
«شرکت تولیدی
و صنعتی «مارال
صنعت جاوید» در
سال  1369طی
پروانه بهرهبرداری
به شماره 1745
از سازمان صنایع
و معادن استان
آذربایجان غربی در
زمینیبهمساحت
 6000متر مربع
و با  20نفر ،با نام
«مارال تریلر» و
با هدف تولید
انواع تریلر كفی
و چادری فعالیت
خود را شروع کرد

محمدرضا رســتمی به یکی از کارآفرینان و

داستان تبدیل شدن
تولیدکنندگان بزرگ کشور بیشتر شبیه یک قصه قشنگ است که شکل
واقعیت به خود گرفته .اگر در یکی از مســابقات «این داســتان واقعی
اســت یا غیرواقعی؟» ماجرا را برای شما تعریف میکردند ،شما حتما
آن را غیرواقعی میدانستید ولی رستمی در زندگیاش نشان داده است
که با پشــتکار حتی غیرواقعیها هم امکان واقعی شدن دارند .هرچند
احتمالشان خیلیخیلی کم باشد .کسی که از هیچ شروع کرد و شاگرد
یک آهنگری بود ولی حاال به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع تریلر
و قطعات آن در کشور تبدیل شده است ،کسی که کارگاه کوچکش را
حاال به یک کارخانه بزرگ با بیش از  700کارگر تبدیل کرده است.
در فیلمی که از او در شبکه استانی آذربایجان غربی (شبکه ارومیه)
پخش شده است ،به همراه مجری تلویزیون به یکی از مناطق اطراف شهر
میرود و کارگاه کوچکی با درهای زردرنگ را نشان میدهد و میگوید:
«من از اینجا شروع کردم ،کارگاه اولیه من اینجا بود و از همینجا بود
که به امید خدا رشد کردم ».بعد از این رستمی با چند نفر از همسایگان
کارگاه کوچک آهنگریاش صحبت و حال و احوال میکند و به همراه
مجری برنامه راهی کارخانه بزرگ مارال صنعت میشود ،واحدی تولیدی
با بیش از  100هزار مترمربع وسعت که انتهای سولههایش به سختی از
ورودی دیده میشود ،سولههایی پر از دستگاههای بهروز و کارگرانی که
حتی در این روزهای رکود حسابی مشغول کارند.
محمدرضا رســتمی در تعدادی از برنامههای عمومی خود داستان

موفقیتش را اینگونه تعریف کرده اســت« :از  13سالگی با شاگردی
آهنگری کارم را شــروع کردم .تا دوم راهنمایی بیشتر درس نخواندم.
همان ســال رفوزه شدم و درس و مشق را رها کردم .در سال  65راهی
سربازی شدم .سال  67که برگشتم رفتم مغازهای اجاره کردم .آن موقع
پول نداشتم ،هیچ ســرمایهای نداشتم .پدرم وانت داشت و با وانت کار
میکرد .مادرم را بردم شهر النگوهایش را فروخت و  50هزار تومان داد
با آن یک سنگ خریدم با یک سندان و یک موتورجوش .شد  53هزار

تومان .یک مغازه هم اجاره کردم در جاده سلماس ،فلکه فرودگاه .یک
سال آنجا کار کردم بعد به دروازه مهاباد آمدم در یک گاراژ کارم را ادامه
دادم .بعدها که کارمان گرفت همان مغازه را رهن کردم ».او که حاال در
دهه پنجم زندگی است ،میگوید« :اولش دو نفر بودیم ،یکدفعه دیدیم
شــد هایم  40 ،30نفر ،تو همان مغازه بودیم که یک روز صاحب مغازه
همسایهمان یک نفری را نشانم داد و گفت میدانی ایشان کی هستند؟
گفتم نه .گفت ایشــان آقای عربباغی است ،مدیرکل صنایع و معادن
(اســتان آذربایجان غربی در آن زمان) .خیلــی زود رفتم و او را تعارف
کردم تا به کارگاه ما بیاید .آقای عربباغی کار مرا دید و ازم پرسید این
قطعات را شما خودت تولید میکنی؟ گفتم بله .گفت بیایید من به شما
پروانه بدهم و کار را گسترش بدهید .همان هم شد و ما آمدیم سهراهی
امامزاده  6هزار متر باغ بود ،خریداری کردیم برای کار .یادم هست یک
وانت پیکان داشتم که فروختمش به یک میلیون و  600هزار تومان و
آن باغ را خریدم یک میلیون و  650هزار تومان».
اندازی واحد تولیدی در این باغ همهچیز ســاده پیش
البته برای راه 
نرفت« :سال  72بود .توان ساخت سالن نداشتیم .بتون را همینجوری
ریختیم روی زمین و صاف کردیم و روی آن شروع کردیم به کار کردن.
بعد کمکم خودمان یک سالنی ساختیم و کار را توسعه دادیم .آن زمان
روزی یک دستگاه تولید داشتیم و تا سال  83در همان زمین کار کردیم
اندازی کردیم که قبال با  15هزار متر کار را
تا اینکه کارخانه فعلی را راه 
شروع کردیم و االن حدود  110هزار متر وسعت آن است».
رستمی در این سالها همیشــه به توسعه کار اهمیت زیادی داده
اندازی واحدهای جدید
است و هرچه ســرمایه اندوخته در تولید و راه 
سرمایهگذاری کرده است« :کاری را که با دو نفر شروع کرده بودیم االن
در چهارتا کارخانه در اورمیه و یک کارخانه در تهران با حدود  700نفر
به امید خدا ادامه میدهیم .یک کارخانه داریم که قطعه برای کارخانه
ماموت میسازد و ایرانکاوه (سایپادیزل) ،کارش تولید جعبههای بغل
تریلرهاســت که در کل ایران هم فروش دارد .یک واحد دیگر در جاده

رستمی درکنار اهمیت دادن به تالش و توسعه به بهره گرفتن از دانش فنی روز نیز در واحد صنعتی خود توجه ویژه دارد و یکی از ویژگیهای کارخانههای او بهره گرفتن از آخرین سیستمها و
تکنولوژیها در تولید قطعات است تا جایی که ماشینآالت و تجهیزات مورد استفاده در شركت مارال از قبیل دستگاههای برش پالسما ،گیوتین خم و دستگاه تست محور همگی از نوع CNCاست و
سالن رنگ شركت نیز مجهز به سیستم شات بالست است و نقاشی محصوالت با استفاده از روش الكترواستاتیك انجام میشود.
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هیچ سرمایهای نداشتم .پدرم وانت داشت و با وانت کار میکرد .مادرم را بردم شهر النگوهایش را فروخت و  50هزار
تومان داد با آن یک سنگ خریدم با یک سندان و یک موتورجوش .شد  53هزار تومان .یک مغازه هم اجاره کردم در
جاده سلماس ،فلکه فرودگاه .یک سال آنجا کار کردم بعد به دروازه مهاباد آمدم در یک گاراژ کارم را ادامه دادم.

سلماس داریم و یک کارخانه هم در شهرک صنعتی فاز 2ارومیه هست.
یک واحد هم هســت که االن  100نفر در آن مشــغولاند و انشاءاهلل
به  300نفر خواهیم رســاند .االن در یک ســالنش محورهای تریلر را
تولید میکنیم .جزو قطعاتی است که قبال از ترکیه میآمد ،االن داریم
صادرشان میکنیم به آلمان .به ما گفتهاند هرچقدر تولید میکنید ما
میخریم .یک ســالن دیگر هم که االن داریم میسازیم ،اگر تمام شود
در هر شیفتش  600 ،500نفر به جمع کارگران ما اضافه میشوند».
اندازی آن نوشته شده:
در ســایت این شــرکت درباره تاریخچه راه 
«شرکت تولیدی و صنعتی “مارال صنعت جاوید” در سال  1369طی
پروانه بهرهبرداری به شــماره  1745از سازمان صنایع و معادن استان
آذربایجان غربی در زمینی به مساحت  6000متر مربع و با  20نفر ،با
نام “مارال تریلر” و با هدف تولید انواع تریلر كفی و چادری فعالیت خود
را شروع کرد .در سال  1380جهت اجرای عملیات طرح رشد و توسعه
در زمینی جدید به مساحت  45هزار متر مربع شامل  15هزار مترمربع
ساختمانهای خطوط تولید و قطعهسازی 3 ،هزار مترمربع ساختمان
و فضای انبار و  2هزار متر مربع ســاختمان اداری و فنی و مهندســی
فعالیت خود را توسعه و گسترش داد و در سال  1383همزمان با سفر
ریاست محترم جمهوری به دست وزیر صنعت ،معدن و تجارت افتتاح
شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت .این شرکت درحال حاضر در زمینی
به مساحت  100هزار متر مربع و زیربنایی در حدود  30هزار مترمربع
فعالیتمیکند».
محمدرضا رســتمی به دلیل چندین ســال تالش و کارآفرینی و

اندازی کارخانههایی نمونه در کشور تاکنون تندیسها و نشانهای
راه 
مختلفی دریافت کرده اســت که از آن جمله میتوان به انتخابش در
چندین سال به عنوان کارآفرین برتر ملی و استانی ،مدیر منتخب نمونه،
صادرکننده نمونه شهرکهای صنعتی ،واحد نمونه کشوری و صنعتگر
نمونه کشــور اشاره کرد؛ حتی بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان
آذربایجان غربی به او لقب «رستم صنعت آذربایجان» دادهاند.
رســتمی در کنار اهمیت دادن به تالش و توسعه به بهره گرفتن از
دانش فنــی روز نیز در واحد صنعتی خود توجه ویــژه دارد و یکی از
ویژگیهای کارخانههای او بهره گرفتن از آخرین سیستمها و تکنولوژیها
در تولید قطعات است تا جایی که ماشینآالت و تجهیزات مورد استفاده
در شــركت مارال از قبیل دســتگاههای برش پالسما ،گیوتین خم و
دستگاه تست محور همگی از نوع  CNCاست و سالن رنگ شركت نیز
مجهز به سیستم شات بالست است و نقاشی محصوالت با استفاده از
روش الكترواستاتیك انجام میشود؛ اتفاقی که باعث شده امروز در تمام
جادههای کشور و حتی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای همسایه
چــرخ محصوالت کارخانه او بچرخد و انواع بارها و ...را بین شــهرها و
کشورها حمل کند.
JJمارال صنعت چه محصوالتی تولید میکند؟
براساس نوشتههای سایت شرکت مارال صنعت جاوید این شرکت
انــواع تریلر كفی ،تریلر چادری ،تریلر جامبو ،تریلر كمپرســی  ،تریلر
كمرشكن ،تریلر تانكر ،تریلر بونكر ،تریلر كانتینربر ،تریلر رولبر ،تریلر
یخچــالدار و انواع اتاق بار كامیون تولید میکند و در ســاخت كلیه
محصوالت این شركت از قطعات معتبرترین شركتهای اروپایی همچون
 Bridgestone، Daimler، Wabco، AspockJost، BPWو SAF
استفاده میشود و مشتریان شركت به سهولت میتوانند در كشورهای
مختلف از جمله کشــورهای اروپایی به قطعات و لــوازم یدكی مورد

نیازشان دسترسی پیدا کنند .در حال حاضر بخش مهمی از محصوالت
این شرکت به کشورهای آسیای میانه ،ترکیه ،آلمان و ...صادر میشود.
ی کرده
یکــی از آخرین واحدهایی که محمدرض ا رســتمی راهانــداز 
شرکت «شرکت محورســازان چیچست» است که محورهای تریلی
تولیــد میکند؛ در جریان افتتاح این واحد ،رســتمی گفت« :پیش از
این محورهای مورد مصرف برای تولیدات کارخانههای تریلی در کشور
اندازی شرکت محورسازان
از جای دیگر تأمین میشد اما به واسطه راه 
چیچســت و جذب حدود  200نفر نیروی کار ،تأمین انواع محورهای
تریلی نیز در این شرکت و کشورمان به انجام رسیده است».
محمدرضا رستمی که با وجود گذشت چند دهه از شاگردی آهنگری

و تبدیل شدن به یک تولیدکننده بزرگ کشور (بزرگترین واحد تولیدی
استان آذربایجان غربی) همچنان بهخوبی روزهای کودکی را به یاد دارد،
معتقد است که پشتکار و نترسیدن از کارهای بزرگ ،مهمترین نقش را
در پیشرفت زندگی او داشتهاند ،کسی که تازه وارد دهه ششم زندگیاش
شده و برای تولید صنعتی در کشور آرزوهای بزرگی در سر دارد.

با حضور وزیر صنعت ،معدن
شرکت محورسازان چی
چست زیر مجموعه گروه
صنعتی مارال صنعت افتتاح
شد.
محمدرضا رستمی در کنار
وزیر در حال توضیح دادن خط
تولید است

شباهت رستمی با یک کارآفرین بزرگ
یکی از واحدهایی که در حال حاضر کارخانه مارال صنعت جاوید به آن قطعه میدهد ،شرکت
ایرانکاوه (که به ســایپادیزل تغییر نام داد) اســت .کارخانه تولید کامیون که موسس آن یکی از
کارآفرینان بزرگ کشــورمان ،اصغر قندچی است .کسی که در کودکی از آهنگری شروع کرد (در
ســالهای  1315تا  )1320و بعد وارد کار مکانیکی انواع کامیون شد و سالها با توجه به شرایط
کشور با استفاده از نبوغ خود قطعات ویژه برای کامیونها به خصوص کامیونهای ماک ساخت و
در نهایت هم در دهه  1340با کمک رضا نیازمند ،معاون وقت صنعت و معدن وزیر اقتصاد توانست
اندازی کند .کارخانهای که تا پیش از مصادره شدن در دهه
کارخانه کامیونسازی ایرانکاوه را راه 
 1360بیش از  40هزار کامیون در آن ساخته شده بود و حدود هزار نفر در آن مشغول کار بودند.
اندازی کارخانه مارال صنعت از سوی او شباهت بسیاری به

محمدرضا رستمی و داستان راه

زندگی
اندازی کارخانه ایرانکاوه دارد .کارآفرینانی که هردو از آهنگری در کودکی
زندگی اصغر قندچی و راه 
شروع کردند و بعد از گذشت چند دهه کار و تالش به تولیدکنندگان ماشین سنگین تبدیل شدند.
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کارآفرین
نگاهی به زندگی زهرا جلیل ثانی ،مدیرعامل شرکت چاپ مجلسی

هیچوقت فکر نمیکردم وارد کار مردانه شوم
در حال حاضر
شرکت بازرگانی
مجلسینمایندگی
بیش از  50نوع
ماشینآالت
مربوط به قسمت
چاپ خصوصا در
زمینه پس از چاپ
و بستهبندی را از
کشورهای چین،
انگلیس ،هند و
آلمان در اختیار
دارد .همچنین در
کنار این تجارت،
در سال 1384
زهرا جلیل ثانی
چاپخانهمجلسی
را راهاندازی کرد
که بیشتر ،کارهای
مطبوعاتی
(روزنامههای
ورزشی و چند
روزنامه صبح) را
چاپ میکند

108

«هیچوقــت فکر نمیکردم وارد حوزه اقتصــاد و بازرگانی ،آن هم از
جنس صنعت چاپ که به نوعی مردانه به حســاب میآید ،بشوم ».زهرا
جلیل ثانی حاال بیش از  25سال است که در صنعت چاپ فعالیت میکند،
کسی که به خاطر فعالیت و تخصص همسرش پا در این راه گذاشت ولی
حاال خود به یکی از مدیران باسابقه این صنعت تبدیل شده است .او حاال
مدیرعامل شــرکت چاپ و بازرگانی مجلسی است که واردکننده بخش
مهمی از ماشــینآالت صنعت چاپ محسوب میشود و عالوه بر این در
چاپخانهای که تحت مدیریتش است ،شبانه تعداد زیادی از روزنامههای
ورزشی چاپ میشوند.
زهرا جلیل ثانی در ســال  1328در شــیراز متولد شد ،پدرش فرد
سرشناسی در شهرشان بود و نمایندگی فروش چرخ خیاطی سینگر را
داشــت ،ولی همزمان با نوجوانی او با بحران مالی سختی روبهرو شدند و
همیــن موضوع زندگی آنها را زیر و رو کرد .در کتاب «نگاهی به تجارب
زنان کارآفرین در ایران» به نقل از زهرا جلیل ثانی نوشــته شــده« :در
13سالگی ،بحران مالی سختی برای پدرم به وجود آمد ،از این رو بعد از
رتق و فتق امور مالی پدر ،قصد عزیمت به تهران کردیم (ســال .)1342
پــدرم به طور کلی فضای کاریاش را عوض کــرد و از کار فروش چرخ
خیاطی ،وارد بلورسازی شد .البته به واسطه فامیل نزدیکی که کارخانه
بلورسازی داشت و تا آخر عمر در این کار بود و صاحب کارخانه بلورسازی
بودند».
زهرا جلیل ثانی کالس هفتم بود که با خانواده به تهران آمدند .هنوز
پدرش نتوانســته بود ضررهای مالی بحرانی را که در شیراز با آن روبهرو
شــده بودند کامال خاتمه دهد و خانواده شرایط چندان خوبی نداشت و
به همین دلیل ،زهرا به گفته خودش احســاس کرد «وظیفهای در قبال
خانواده» دارد و تصمیم گرفت مشــغول کار شود و طولی نکشید که با
حقوق ماهیانه  90تومان در بخش بستهبندی کارخانه تولیددارو ،استخدام
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شــد .او خاطرات آن زمان را که  14 ،13ســال داشت اینگونه تعریف
کرده اســت« :به پیشنهاد یکی از بستگان که مدیر یکی از قسمتهای
اداری شــرکت تولیددارو بود ،وارد محیط این کارخانه شدم ،آن هم در
قسمت بستهبندی .از این موضوع ناراحت نبودم و بدون این که بخواهم با
زندگی نسبتا مرفه قبلی در شیراز مقایسه کنم ،مشغول کار شدم .وقتی
بــه آن روزها فکر میکنم ،میبینم که فقط من نبودم ،در خیلی از جاها
دخترخانمها و پسران خانوادههایی بودند که کار میکردند و کمکخرج
خانواده بودند .در قسمت بستهبندی که بودم ،فکر کردم نمیتوانم در این
فضا رشــد و ترقی کنم .آن موقع میدانستم که اگر میخواهم از فضای
کارگری وارد فضای اداری شــوم ،باید بیشتر بیاموزم ،پس در نتیجه به
کالس ماشیننویسی رفتم و ماشیننویسی فارسی و التین را یاد گرفتم
که نیاز کاری آن زمان بود و بعد از ســه سال فعالیت از قسمت کارگری
آمدم به اداری .پدرم آرامآرام در کارش رشد کرد و من بعدها از تولیددارو
بیرون آمدم و در یک شــرکت معتبر تولیدی کفپوش و کاغذدیواری به
عنوان منشی استخدام شدم».
او همزمان با کار ،تحصیل هم میکرد و در کالسهای متفرقه شرکت
میکرد و امتحان میداد تا جایی که دیپلمش را در رشته بازرگانی کسب
کرد .در سال  1349به گفته خودش به صورت «کامال سنتی و با معرفی
یکی از فامیل» با نوراهلل مجلســی که در شرکت چاپ افست (متعلق به
همایون صنعتیزاده) کار میکــرد و از مدیران و متخصصان چاپ بود،
ازدواج کرد و یک ســال همراه شوهرش که برای گذراندن دوره آموزشی
عازم آلمان شده بود ،به این کشور سفر کرد .زهرا جلیل ثانی در گفتوگو
با ســایت اقتصاد آنالین درباره ازدواج و کار همســرش گفته« :همسرم
 27ســال داشت و مدیر دو بخش چاپخانه افست بود .از  16سالگی وارد
چاپخانه شــده بود .با آلمانیها کار میکرد و زبان آلمانیاش خوب بود.
قبل از ازدواج از طرف موسسه فرانکلین ،بهعنوان سرگروه هشتاد نفر از
متخصصان صنعت چاپ برای راهاندازی چاپخانه در کشور افغانستان به
این کشــور رفته و  18ماه را در آنجا مانده بود .همسرم از پیشکسوتان
صنعت چاپ محســوب میشــد و دورههای زیادی را در کشور آلمان و
کارخانههای مختلف گذرانده بود».
بعد از ازدواج ،زهرا جلیل ثانی برای چند سالی کار بیرون را رها کرد و
مشغول خانهداری شد .خدا به آنها دو فرزند (یک پسر و یک دختر) داد
و مسئولیت تربیت کودکان با او شد تا اینکه کمکم بچه ها از آب و گل
درآمدند و همزمان نیز نوراهلل مجلسی بازنشسته شد؛ در آن زمان تصمیم
گرفتند با توجه به ســالها تجربه شوهرش در صنعت چاپ ،شرکتی در
این حوزه راهاندازی کنند .آنها در سال  1370این شرکت را با نام مجلسی
تاســیس کردند و در ابتدا به مدت  7ماه از خانه کارها را پیش بردند تا
اینکه دفتری مســتقل گرفتند و به کار جدیت دادند .در این زمان زهرا
جلیل ثانی سهامدار و عضو هیئت مدیره بود و مسئولیت مدیریت را باتوجه
به تجربه همســرش برعهده داشت .خود او در گفتوگوهایش راهاندازی
شرکت را اینگونه تعریف کرده است« :هیچوقت فکر نمیکردم وارد حوزه
اقتصــاد و بازرگانی ،آن هم از جنس صنعت چاپ که به نوعی مردانه به

بعد از اینکه همسرم در سال  1367بازنشسته شد ،احساس کردم برای بازنشستگی خیلی جوان است .به او پیشنهاد انجام کار
مشترکی را دادم و در همان سال وارد کار واردات مواد صنعت چاپ از اروپا شدیم .دو ،سه سالی که گذشت ،تصمیم گرفتیم به
صورت رسمی و جدیتر کار را دنبال کنیم .این شرکتی را که اکنون هست در سال  1370تاسیس کردیم.

حساب میآید ،بشوم .بعد از اینکه همسرم در سال  1367بازنشسته شد،
احساس کردم برای بازنشستگی خیلی جوان است .به او پیشنهاد انجام
کار مشترکی را دادم و در همان سال وارد کار واردات مواد صنعت چاپ از
اروپا شدیم .دو ،سه سالی که گذشت ،تصمیم گرفتیم به صورت رسمی و
جدیتر کار را دنبال کنیم .این شرکتی را که اکنون هست در سال 1370
تاســیس کردیم .من هم به صورت نمادین عضو هیئت مدیره آن شدم،
در حالی که چیز زیادی از تجارت این صنعت نمیدانســتم و در شرکت
جدید در ابتدای تاسیس منشی بودم تا اینکه سال  1372نیروی انسانی را
افزایش دادیم و من با این تفکر که دیگر نیازی به حضور مداومم در شرکت
نیست ،به خانه برگشتم و مسئولیت خانه را بر عهده گرفتم تا سال 1375
( بعد از گذشت حدود  4سال از تاسیس شرکت) که فهمیدم همسرم آن
شادابی همیشه را ندارد .از مدیر مالی شرکت جزئیات اتفاق پیشآمده را
پرسیدم و متوجه شدم واردات بیحساب و کتاب اجناس و بدون برآورد
نیاز داخلی و خرید کاالها و اجناس بیکیفیت تولید داخل ،همه دست به
دست هم داده و شرکت را در سرازیری نابودی مالی برده .از طرف دیگر
برای حل معضالت ،پولهایی هم به صورت بهر ه وارد سرمایه شرکت شده
بود که این مشکالت را چند برابر کرده بود».
JJخانهبهدوشی
معضالت و بحران مالیای که شــرکت با آن روبهرو شــده بود زهرا
جلیل ثانی را یــاد دوران کودکی و نوجوانیاش انداخت ،زمانی که پدر
با مشکالت مالی سختی روبهرو شــد و آنها در نهایت به تهران آمدند.
او متوجه شــده بود که شرکتشان بدهی بسیار زیادی دارد و موجودی
کاالی آنها حتی جوابگوی یکدهم بدهیهایشــان هم نیست .بعد از
این و برای جبران مشکالت ،آنها مجبور شدند خانه و امالک و وسایلی
را که داشتند بفروشند و چندین ماه در شرایط سخت زندگی کنند .او
در گفتوگوهایش آن دوران را اینگونه تعریف کرده است« :همه زندگی
را از دســت دادیم و  11ماه نتوانســتیم جایی را اجاره کنیم و در خانه
خواهر و دوستانمان بودیم .بسیاری از وسایل زندگی را فروختیم .پسرم
تازه از آلمان آمده بود و زیاد به قوانین اینجا وارد نبود .با توجه به شرایط
به او پیشنهاد دادم برگردد اما هیچوقت حرفش را فراموش نمیکنم که
گفت“ :مگر ما زمان خوشــی با هم نبودیم؟ در زمان سختی هم با هم
هستیم ”.البته با گذشت مدتی کمکم راهکار را پیدا کردیم تا به مشکالت
غلبه کنیم ولی خب  2تا  3ســال زمان برد تا شرایط عادی شد .در این
مدت با همفکری هم وارد بخش دیگری از صنعت چاپ یعنی قسمت
تجارت ماشینآالت بستهبندی شدیم .مثال بستهبندی صادرات خرما،
زعفران و میوه در کشــور بسیار ضعیف بود و کشورهای دیگر به دلیل
نوع بستهبندی ،خرمای ما را نمیپذیرفتند .باید دستگاههای بستهبندی
را وارد میکردیم .تمام فعالیت خود را معطوف به قســمت ماشینآالت
و خدمــات پــس از چاپ کردیم و چون مورد مشــابهی در ایران نبود،
مورد اســتقبال قرار گرفت .کار کمکم رونق گرفت و بعد واردات دیگر
دستگاههای مربوط به این صنعت را شروع کردیم که استقبال زیادی شد
و تغییرات وسیعی در صنعت بستهبندی رخ داد».
بعد از پشت سر گذاشــتن بحران مالی تغییراتی هم در شرکت رخ
داد و نوراهلل مجلســی کار را به همسرش واگذار کرد و زهرا جلیل ثانی
مدیرعامل شرکت شد .خودش در کتاب «نگاهی به تجارب زنان کارآفرین
در ایران» میگوید« :فکر میکنم زمانی که شــرکت ما وارد بحران مالی
شد زنگ خطری برای ما به صدا درآمد و نتیجه شنیدن این صدا ،تغییر
در روش مدیریــت و تفکر جدید برای ماندن و ماندگاری و بیرون آمدن

از مشکالت بود .بدین ترتیب تحول جدید و نگاه متفاوتی نسبت به کار
و حرفــهای که میتوان گفت از جایگاه خاصی در دنیای امروز برخوردار
است به وجود آمد».
با شــروع به کارهای جدید و وارد کردن ماشــینآالت ،جلیل ثانی و
مدیران شــرکت به دنبال مشــتریان جدید میگشــتند و در این بین
جوانانی که تازه قصد شروع کاری را داشتند یا از سربازی برگشته بودند،
بیشترین استقبال را از محصوالت آنها کردند .البته مدیران شرکت هم
با این مشــتریان جوان راه میآمدند و به صورت اقساطی به آنها دستگاه
میفروختند و کار را نیز آموزش میدادند .زهرا جلیل ثانی گفته است« :ما
با تحول این دستگاهها ،به صورت سهل و آسان با اقساط طوالنی توانستیم
با سرمایهای که شرکت برای این موضوع اختصاص داده بود تعداد زیادی از
جوانان جویای کار و عالقهمند را برای رسیدن به یک کسب و کار خوب با
درآمدی قابل قبول آموزش دهیم .امروز من میتوانم بگویم شاید با همین
دستگاههای ساده بیش از  20هزار نفر به صورت مستقیم (سرمایهگذار) یا
اپراتوری روی آن مشغول به کار شدند و  90درصدشان امروز خود صاحب
کارگاههایی هستند که بین  10تا  50نفر در استخدام خود دارند».
زهرا جلیل ثانی معتقد اســت موفقیت در هیچجا و برای هیچکاری
آســان به دست نمیآید و طبیعی است که برای پیشبرد اهداف در نظر
گرفتهشده همیشه مشکالتی وجود دارد« :مهم این است که بتوانیم این
موانع را با تدبیر ،سختکوشــی و پشتکار از ســر راه خود برداریم ».آنها
همچنین از سال  1389با ثبت شرکتی در چین که مدیریتش بر عهده
فرزند جلیل ثانی است ،کارهای واردات شرکت را با نظم و مدیریت بهتری
از نظر کیفیت و ...دنبال میکنند .در حال حاضر شرکت بازرگانی مجلسی
نمایندگی بیش از  50نوع ماشینآالت مربوط به قسمت چاپ خصوصا
در زمینه پس از چاپ و بستهبندی را از کشورهای چین ،انگلیس ،هند
و آلمان در اختیار دارد .همچنین در کنار این تجارت ،در ســال 1384
زهرا جلیل ثانی چاپخانه مجلســی را راهاندازی کرد که بیشتر ،کارهای
مطبوعاتی (روزنامههای ورزشی و چند روزنامه صبح) را چاپ میکند .زهرا
جلیل ثانی در گفتوگو با اقتصاد آنالین گفته« :با ابتکار عمل توانستیم از
دل یک موسسه ورشکسته ،امروز به یک شرکت معتبر و خوشنام تبدیل
شویم و این جز با توکل و پشتکار و زحمت زیاد مقدور نبود».

بر اثر مشکالت
مالی شرکت ،همه
زندگی را از دست
دادیم و  11ماه
نتوانستیمجایی
را اجاره کنیم و
در خانه خواهر و
دوستانمان بودیم.
بسیاری از وسایل
زندگی را فروختیم.
پسرم تازه از
آلمان آمده بود
و زیاد به قوانین
اینجا وارد نبود .با
توجه به شرایط
به او پیشنهاد
دادم برگردد اما
هیچوقت حرفش را
فراموش نمیکنم
که گفت« :مگر ما
زمان خوشی با هم
نبودیم؟ در زمان
سختی هم با هم
هستیم».
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بازی در گوانگج

ویلیام دینگ ،چهره سرشناس دنیای بازیهای آنالین

او کیست؟

ویلیام دینگ  45ساله
رئیس و بزرگترین
سهامدار شرکت
نتایز است ،یکی
ازسرشناسترین
شرکتهای حوزه
بازیهای آنالین در
چین .این شرکت عالوه
بر این بازیها در حوزه
تبلیغاتاینترنتی
هم فعال است و در
سال  2016معادل 5.7
مییارد دالر درآمد
داشت .دینگ با 18.6
میلیارد دالر دارایی
در رتبه  47فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

ژجیانگ ســرزمینی اســت با تپههای فراوان ،یکی از استانهای شرقی
کشور چین که به دریای شــرقی چین میرسد .در دانشنامههای عمومی
و منابع مختلف جغرافیایی یکی از اصلیترین منابع اقتصادی این اســتان را
ماهیگیری و کشت برنج میدانند .در این استان خوشآب و هوا محصوالت
متعدد کشــاورزی به عمل میآید ،بخشی از چای چین از همینجا تامین
میشــود و مزارع پنبه هم هســت .اما هیچکدام از اینها سبب شهرت یکی
از معروفترین کارآفرینان و تاجران زاده این اســتان نیست .ویلیام دینگ،
یکی از سرشــناسترین کسانی که در شهر نیگبو در این استان به دنیا آمد
کاری به کشت و کار و آب و هوای زادگاهش نداشت ،او به هموطنانش بازی
میفروخت .سرزمین حاصلخیز برای او در کناره دریای شرقی چین نبود ،او
بذرهایش را در اینترنت کاشت و میلیاردها ثروت از آنچه کاشته بود برداشت
کرد.
ویلیام لیدینگ در سال  1971به دنیا آمد .پدرش مهندس بود و مشغول
به کار در یک موسسه تحقیقاتی .همانطور که دینگ قد میکشید ،عالقهاش
به وسایل الکترونیکی هم بیشتر و بیشتر میشد .در دوره راهنمایی او توانست
یک رادیوی ششموج سرهم کند و از همان زمان نشان داد که قرار است پا در
چه حوزهای بگذارد .وقتی به سن دانشگاه رسید به دانشگاه علوم الکترونیک و
تکنولوژی چین در شهر چنگدو رفت .چنگدو در استان سیچوآن قرار داشت،

JJبازی در میدان نتایز
سال  1997سرانجام وقتش رســید که دینگ کسبوکار خودش را را ه
بیندازد و همین کار را هم کرد .از همان سال نام نتایز شکل گرفت ،شرکتی
که او به کمک دو نفر از دوستانش و با سرمایهای نزدیک به  60هزار دالر در
گوانگجو تاسیس کرد .نتایز اولین ارائهدهنده خدمات رایگان ایمیل در چین
بود و همین پیشگام بودن در این حوزه سبب شد تا کارش بگیرد و خیلی زود
شرکت فعالیتهایش را در حوزه خدمات آنالین خبری و بازیهای کامپیوتری
آنالین هم گسترش دهد .رشد شرکتی که دینگ در سال  97به ثبت رساند
خیلی ســریع بود ،او توانست همزمان ،هم خودش را در فهرست ثروتمندان
چین باال بکشد و هم به پیشرفت تکنولوژی در حوزه موتورهای جستوجوگر
و بازیهای آنالین کمک کند.
در حوزه بازیهای آنالین نتایز بازیهای پرهواداری روانه بازار کرده است:
سفر خیالی به سوی غرب  ،2روح جدید ،مکاشفه ،مهرههای شیطان ،پادشاه
چوی غربی و . ...بخش مهمی از کســبوکار این شرکت در حوزه بازی هم
مربوط میشود به بازیهای مخصوص تلفنهای همراه .مشتریان ثابت این
بازیها یکی از دالیل اصلی موفقیت این شــرکت هستند ،کسانی که با نام
«گیمر» مشهورند .روزانه دهها میلیون چینی آنالین میشوند تا به بازیهای
آنالین که توسط شرکت دینگ طراحی شدهاند بپیوندند و از طریق کامپیوتر یا
تلفنهای همراهشان همبازی شوند .مبلغ ورودی برای شرکت در این بازیها
اندک است و رقابت فشردهای در این جهان غیرواقعی جریان دارد .به گزارش

نتایز سهامش را در بازار بورس
عرضه کرد

ویلیام لی دینگ در شهر نینگبو ،استان
ژجینگ در شرق چین به دنیا آمد

1997
1971
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تقریبا در نقطه مقابل زادگاه دینگ .این استان در قسمت جنوب غربی چین
قرار داشــت و به خاطر مرکزیتش در صنعــت معروف بود .جایی که دینگ
برای ادامه تحصیل انتخاب کرد حاال به عنوان بنیانگذار صنایع الکترونیک
و فناوری اطالعات ملی در کشور شناخته میشود و شرکتهای چندملیتی
زیادی مانند اینتل ،آیبیام ،نوکیا ،آلکاتل ،موتوروال ،ساپ و مایکروسافت در
این شــهر مشغول به فعالیت هستند .دینگ در این دانشگاه علوم کامپیوتر
خواند و مدرک لیسانسش را در رشته تکنولوژی ارتباطات گرفت.
دینــگ هم مانند هــر فارغالتحصیل دیگری پس از پایان درســش به
جستوجوی کار رفت و خیلی زود به عنوان مهندس ارتباطات دور در شرکتی
در زادگاهش مشغول به کار شد اما بعد از دو سال از آن کار استعفا داد .بعد
به شهر گوانگجو رفت ،مرکز استانی به همان نام در شمال چین و در آنجا
بود که مشغول همکاری با شرکت سیباس شد ،شرکت امریکایی ارائه خدمات
نرمافزاری.

2001
2000

شرکت نتایز را در شهر گوانگجو
تاسیس کرد
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از سمتش به عنوان رئیس شرکت نتایز استعفا داد اما
همچنان عمدهترین سهامدار این شرکت باقی ماند

دینگ هم مانند هر فارغالتحصیل دیگری پس از پایان درسش به جستوجوی کار رفت و خیلی زود به عنوان مهندس ارتباطات دور در
شرکتی در زادگاهش مشغول به کار شد اما بعد از دو سال از آن کار استعفا داد .بعد به شهر گوانگجو رفت ،مرکز استانی به همان نام در
شمال چین و در آنجا بود که مشغول همکاری با شرکت سیباس شد ،شرکت امریکایی ارائه خدمات نرمافزاری.

نشریه فوربز ،تعداد گیمرها در بازیهای محبوبی مانند سفر خیالی به سوی
غرب ،در ساعتهای اوج به  2.7میلیون نفر میرسد .این تعداد شرکتکننده
آنالین همزمان ،یعنی با پلتفرمی پرکاربر سروکار داریم که سودی قابل توجه
ِ
به دست میآورد.
نتایز اولین دفتر مرکزی خود را در دنیای غرب در سال  2014افتتاح کرد
و اینگونه بود که پای یکی از بزرگترین شرکتهای حوزه تکنولوژی چین
به امریکا باز شد .این دفتر در سانفرانسیسکو فعالیت دارد و یک سال پس از
افتتاح از تمامی نویسندگان بازیهای کامپیوتری دعوت کرد تا برای به دست
آوردن جایزه این شرکت با هم رقابت کنند .جایزه نتایز برای کسانی در نظر
گرفته شد که برای بازیهای سنتی این شرکت جایگزین پیشنهاد دهند ،مبلغ
این جایزه تا  500هزار دالر در نظر گرفته شــد .سرمایهگذاری شرکت برای
جذب و مشارکت در هرجایی که استعداد بالقوه توسعه کار شرکت را داشت،
ادامه پیدا کرد و در همان سال نتایز  2.5میلیون دالر بر روی یک استودیوی
خصوصی ساخت بازیهای کامپیوتری در هلسینکی (فنالند) سرمایهگذاری
کرد.
 JJبازی در دنیای واقعی
همانطور که گیمرها مشغول کشف جهان بازیهای کامپیوتری شرکت
دینگ بودند ،خود او در دنیای واقعی به دنبال راههای دیگری برای رونق بیشتر
تجارتش بود .دینگ از چند ســال پیش شروع به ورود به حوزه کشاورزی و
دامداری ارگانیک کرد .بخشــی از انگیزه او هم البته کمک به توسعه مناطق
روستایی چین اســت .برنامه او برای ورود به این بخش شاید بازگشتش به
گذشته باشد ،زمانی که در استان خوشآبوهوای چین ترجیح داد که بختش
را در تکنولوژی دنبال کند و حاال با بازگشــت به زمینهای کشاورزی تالش

در سال مالی  2016کدام شرکتهای فروش بازیهای آنالین بیشترین درآمد را داشتند؟
 10.2میلیارد دالر
 7.8میلیارد دالر
 6.6میلیارد دالر
 6.5میلیارد دالر
 5.9میلیارد دالر
 4.6میلیارد دالر
 4.2میلیارد دالر
 4.1میلیارد دالر
 2میلیارد دالر
 1.8میلیارد دالر

دارد تا دین خود را به زادگاهش ادا کند .هدف او این بود که برای میلیونها
روستایی که زمینهای کشــاورزی و دامداریهای خود را ترک کردند تا به
عنوان کارگر کارخانه در شهرهای این کشور مشغول به کار شوند ،انگیزهای
برای بازگشــت به روستاها فراهم کند ،بازگشت روستاییان به زمینهایشان
هــم تولید مواد غذایی بهتر را به دنبال دارد و هم برای آنها درآمدی بهتر از
آنچه کارخانهها بهشان میپردازند فراهم میآورد .او در استان ژجیانگ کارش
را در حــوزه پرورش خوک آغاز کرد و رفتهرفته گســترش داد .خودش در
مورد ورودش به این حوزه میگوید« :این مردم خیلی ســخت در حال کار
و تالشاند ،هر روز بیش از  10ساعت کار میکنند تا برای مردم دنیا آیفون
بسازند چون خودشان نه تکنولوژی دارند ،نه تحصیالت و نه پول .بازگشتشان
به زمینهایشان بهترین راه برای توسعه کشاورزی ارگانیک است».
سال  2010یکی از کارمندان دینگ به سراغش رفت و از او خواست که در
حوزه آموزش آنالین سرمایهگذاری کند .دینگ وقتی که در این حوزه مطالعه
کرد متوجه شد که تعداد دانشگاههای امریکایی که کالسهایشان را
به صورت آنالین و رایگان پخش میکنند روزبهروز در حال افزایش
اســت .او تیمی را جمع کرد و به آنها ماموریت داد تا برای این
دورهها زیرنویس تهیه کنند و آنها را در قالب ویدئو روی سایت
قرار دهند و برای تماشای آنها از طریق تلفن همراه هم اپلیکیشن
طراحی کنند .با یک بودجه  1.6میلیون دالری ،نتایز هزاران ساعت
ویدئــو که اغلب آنها مربوط به کالسهای درس کالجهای امریکایی
هستند تهیه کرده و به صورت رایگان برای تماشای عموم در اختیار
شــهروندان چینی قرار داده اســت .این هم ادای دین دیگری از
سوی او بود ،ادای دین به کاربران اینترنت که او را تبدیل به یکی
از ثروتمندترین تاجران کره زمین کردند .خودش در این مورد
گفته اســت« :من به این پروژه افتخار میکنم .ما از این پروژه
پولی به دست نمیآوریم اما بسیاری از چینیها میتوانند هرگاه که
دلشان بخواهد به تماشای کالسهای مختلف دانشگاهی بنشینند».

دینگ مجددا سمت ریاست نتایز را بر
عهده گرفت

همانطور که
گیمرهامشغول
کشفجهان
بازیهای
کامپیوتریشرکت
دینگ بودند ،خود
او در دنیای واقعی
به دنبال راههای
دیگری برای رونق
بیشترتجارتش
بود .دینگ از چند
سال پیش شروع
به ورود به حوزه
کشاورزی و
دامداری ارگانیک
کرد .بخشی از
انگیزه او هم البته
کمکبهتوسعه
مناطقروستایی
چین است

اولین دفتر مرکزی این شرکت درکشورهای غربی در شهر
سانفرانسیسکویامریکاافتتاحشد

2011
2014

2005
دینگ برای کمک به توسعه بخش روستایی چین شروع به
سرمایهگذاری در بخش دامپروری و کشاورزی ارگانیک کرد
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واقعیت شبیه به رویا

رالف لورن ،میلیاردر لباسفروش

 493فروشــگاه الرف لورن بخشی از دنیایی است كه میلیاردر  77ساله
بر آن حكومت میكند .در آنســوی دنیا اصطالح معروفی هست؛ «رویای
امریکایی» .اصطالحی كه اشاره دارد به آن بخش از موفقیتهای طالیی كه در
امریکا برای آدمها وجود دارد .بسیاری از كسانی كه در طول صد سال گذشته
راهی این كشــور شدند به امید تحقق همین رویا دست به مهاجرت زدند و
بسیاری از شهروندان خود این كشور هم سالیان سال در انتظار این بودند كه
در كشورشان بتوانند گوشهای از این رویا را به نام خودشان سند بزنند .بسیاری
از كسانی كه دل به این اصطالح باخته بودند البته هرگز برنده این بازی نبودند
امــا رالف لورن با خیلیهای دیگر فرق میكــرد ،از او حاال به عنوان یكی از
نمادهای رسیدن به رویای امریکایی نام میبرند.
رالف روبن لیفشیتز سال  1939در محله برانكس نیویورك به دنیا آمد .پدر
و مادرش دو مهاجر یهودی اهل شوروی بودند .سالی كه رالف به دنیا آمد دنیا
تازه داشت سالهای سیاه ركود بزرگ را پشت سر میگذاشت ،عمیقترین،
طوالنیترین و گســتردهترین بحران اقتصادی قرن بیستم كه وقوع جنگ
جهانی دوم آن را تشــدید كرده بود .پدر و مادرش از بالروس به امریکا آمده
بودنــد .مادرش ،فریدا كارد و چنگال میفروخت و پدرش ،فرانك هنرمندی
بود كه برای گذران زندگی دیوار خانهها را نقاشی میكرد .رالف چهارمین و
كوچكترین فرزند این خانواده بود .در دوران مدرسه بیسبال بازی میكرد و

او کیست؟

رالف لورن یكی
ازسرشناسترین
چهرههای دنیای مد
در امریکا است .او
موسس و بزرگترین
سهامدار شركت رالف
لورن است كه در سال
 2016درآمدش به 7.5
میلیارد دالر رسید.
اینمیلیاردرامریکایی
در حال حاضر با 5.4
میلیارد دالر ثروت
در رتبه  305فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

رالف لورن شبیه استیو جابز
سال  2015نشریه گاردین در مطلبی به توصیف شخصیت رالف لورن پرداخت .این نشریه از زبان
مایكل گراس ،نویسنده بیوگرافی لورن نوشت« :شخصیت او شبیه به استیو جابز است .او به معنای
واقعی كلمه میتواند واقعیت را بنا بر اراده خود شكل دهد .رالف این توانایی را دارد كه دنیایی را
خلق كند كه مردم به آن باور دارند ».دیوید لورن ،پسر رالف در تعریف شركت رالف لورن میگوید:
«موفقیت این شركت به دلیل نوع پارچهها نیست ،به خاطر جنس رویاهاست .پدرم هرگز به صورت
رســمی آموزش طراحی ندیده بود .هیچوقت مثل طراحان لباس پشت میز ننشست تا طرحی را
بكشد ».مگی نوریس كه  13سال با او كار كرده در مورد نوع طراحی در شركت رالف لورن میگوید:
«او معموال با كلیت یك ایده به سراغ ما میآمد و مثال میگفت :به سراغ مدلی برگرفته از روسیه
برویم .بعد ما كار تحقیق بر روی جزئیات لباسها و جواهرات را شروع میكردیم .كار در این شركت
یك كار گروهی است اما استادكار رالف لورن است».

الگویش برای بزرگسالی جو دیماجیو ،ستاره سرشناس بیسبال امریکا بود.
بعدتر دلش میخواســت ستاره سینما شود و شیفته فرانك سیناترا و كری
گرانت شد اما عاقبت از كالج براچ در دانشگاه نیویورك سر درآورد و مشغول
تحصیل در رشــته كسبوكار شــد .رالف مانند رویاهای نیمهكاره كودكی،
دانشگاه را هم نیمهتمام گذاشت و پس از دو سال درس خواندن را رها كرد .او
حتی نام خانوادگی پدرش را هم كنار گذاشت و نام لورن را برای خود برگزید.
JJعاقبت كارهای نیمهتمام
پس از دانشــگاه نوبت به تجربه كردن حضور در ارتش رسید .رالف لورن
از ســال  1962تا  64در ارتش امریکا خدمت كرد ،بعد آنجا را رهم رها كرد
و به عنوان دســتیار فروش مشــغول كار در شــركت برادران بروكس شد،
قدیمیترین فروشگاه زنجیرهای لباسهای مردانه در امریکا .او مدت كوتاهی
در این فروشگاه كار كرد اما به نظر میرسید كه دیگر حوزه مورد عالقهاش را
پیدا كرده است ،مقصد بعدیاش كار در یك شركت تولید كراوات بود .سال
 1967او  28سال داشت و برای شركت بو برومل كار میكرد ،همانجا بود كه
توانست رئیس شركت را راضی كند كه با حمایت شركت ،خط تولید خودش
را راهاندازی كند .از آنجا به بعد مشغول طراحی و تولید لباسها و كراواتهای
مخصوص خودش شد و از آنجایی كه به ورزش عالقه بسیار داشت نام پولو (به
معنای بازی چوگان) را برای تولیداتش انتخاب كرد .سال  1969شعبه منهتن
فروشگاه بزرگ بلومینگدیلز هم این امتیاز را به رالف داد تا در این فروشگاه
معروف ،قســمتی برای فروش تولیداتش داشته باشد .این اولین بار بود كه
بلومینگدیلز چنین امكانی ار در اختیار یكی از طراحانش میگذاشت .دیگر
مشخص بود كه مسیر اصلی زندگی رالف پیدا شده و این دیگر كاری نبود كه
رهایش كند ،در ســال  1971رالف لورن اولین بوتیكش را افتتاح كرد .او در
طراحی لباسهایش از شیوه طراحی شركت برادران بروكس الهام گرفت و بعد
ایدههای خود را كه بیشتر نشانههایی از طراحی اسپرت داشتند بر آنها سوار
كرد و به مدل ایدهآلش رسید.
برای كودك اهل برانكس كه اول عاشــق ورزش شده بود و بعد سینما،
برای كسی كه هم دانشگاه را نیمهتمام رها كرد و هم كار در ارتش را ،منزل
آخر طراحی لباس بود ،كاری كه از قضا در آن از هر حوزه دیگری بهتر عمل
كرد .طراحیهای خاص رالف لورن ســبب شــد كه او تا سال  1994حدود
 130فروشگاه در سراسر دنیا داشته باشد .نام رالف لورن با لباسهای مارك
پولو معروف شد .در همان سال  94او  28درصد از سهام شركتش را به مبلغ
 135میلیون دالر به شركت بزرگ سرمایهگذاری با نام گلدمن ساكس واگذار

شركت خودش را با  50هزار دالر سرمایه و به
كمك نورمن هیلتون راهاندازی كرد

رالف لورن در محله برانكس نیویورك
به دنیا آمد

1962
1939

112

1972
1968

پس از نیمهكاره گذاشتن دانشگاه وارد ارتش امریکا شد اما دو سال بعد ،از ارتش كناره گرفت
و به عنوان دستیار فروش در شركت لباس مردانه برادران بروكس مشغول به كار شد
آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوسه ،شهریور 1396

لباسهای پولوی رالف لورن روانه بازار شدند

رالف لورن تولیدكننده انحصاری لباسهای تیمهای المپیك و پارالمپیك امریکا است .قرارداد این شركت با كمیته ملی المپیك امریکا به او اجازه داد تا
لباسهای رسمی تیم امریکا در المپیك تابستانی  2008پكن ،المپیك زمستانی  2010ونكوور ،المپیك تابستانی  2012در لندن ،المپیك زمستانی 2014
سوچی و المپیك تابستانی  2016ریو را طراحی و تولید كند.

كرد .سه سال بعد ارائه سهام شركت به صورت عمومی ،شركت الرف لورن را
صاحب  767میلیون دالر كرد .از آن سال به بعد رالف لورن به كاهش سهام
خود در شركتی كه بنیان گذاشته بود ادامه داد تا خارج از دنیای مد و لباس
در حوزه امالك ،ماشــینهای كالسیك و سایر حوزهها سرمایهگذاری كند.
سال  2015او از مدیریت اجرایی شركت رالف لورن كنار كشید و حاال پسر
كوچكش ،دیوید به عنوان معاون ارشد شركت فعالیت دارد.
JJوسعت یك برند
مجموعه لباسهای زنانه طراحی رالف لورن در سال 1971روانه بازار شد؛
از لباسهای شب دستدوز گرفته تا لباسهای ورزشی .آن سال برای شركت
رالف لورن ســال مهمی بود ،عالوه بر لباسهای زنانه ،رالف لورن لباسهای
مشهور پولو را هم روانه بازار كرد ،لباسهای نخی رنگارنگی كه آرم چوگانباز
پولو را بر ســینه خود داشتند .ســال  1974رالف لورن كه در كودكی آرزو
داشت ستاره سینما شود ،به نحوی دیگر وارد دنیای هالیوود شد .در آن سال
شركت او تهیه لباس بازیگر نقش اول فیلم «گتسبی بزرگ» را بر عهده گرفت
و یكی از كتوشلوارهای جی گتســبی را كه نقش او را رابرت ردفورد بازی
میكرد طراحی کرد .سه سال بعد وودی آلن و دایان كیتون در فیلم معروف
«آنیهال» لباسهای تولید رالف لورن را بر تن كردند .سال  1978عطر هم
به تولیدات شركت اضافه و در فروشگاههای بلومینگدیلز ارائه شد .عطر لورن
برای زنها و عطر پولو برای مردها .تا سال  81دیگر پای فروشگاههای رالف
لورن به اروپا هم باز شده بود .اولین فروشگاه شركت در آن سوی كره زمین
در شهر لندن افتتاح شــد 12 .ژوئن سال  1997رالف لورن وارد بازار بورس
نیویورك شد.
سال  2000و ورود به قرن جدید شروع دوران تازهای برای رالف لورن بود،
شركتی كه میخواست همراه با پیشرفت زمانه پیش برود در این سال سایت
اینترنتی خود را رونمایی كرد و فروشگاه آنالینش را راه انداخت .سال 2009
رالف لورن با همراهی شركت سوئیسی ریشمون ،ارائهدهنده كاالهای لوكس،
مجموعهای از ســاعتهای گرانقیمت را از طریق بخش ساعت و جواهرات
رالف لورن ارائه كرد .در سال  2010این بخش از شركت مجموعه جواهرات
خود را هم رونمایی كرد.
بخشی از هویت تولیدات رالف لورن همیشه با ورزشدوستی او گره خورده
اســت .اما جدا از عالقه شخصی او همانگونه كه از طریق لباس وارد دنیای
ســینما شد ،حاال هم از همان طریق در مسابقات ورزشی حرفهای حضوری
غیرمستقیم دارد .سال  2005انجمن تنیس امریکا كمپانی رالف لورن را به
عنوان اسپانســر تولید لباس برای مسابقات آزاد تنیس امریکا انتخاب كرد،
در طول برگزاری این مسابقات كه یكی از مشهورترین تورنمنتهای جهانی
تنیس است تمامی ورزشكاران لباسهای پولو با طراحی ویژه برای آن دوره را
بر تن داشتند .سال بعد مسئوالن برگزاری مسابقات تنیس ویمبلدون به سراغ
این شركت رفتند و رالف لورن تبدیل به نخستین شركتی شد كه طراحی و
تولید یونیفورم تمامی بازیكنان و داوران یك مسابقه تنیس را عهدهدار میشد.
سال  2011لباسهای ورزشی رالف لورن بر قامت گلفبازان مسابقات قهرمانی

امریکا ظاهر شد .رالف لورن تولیدكننده انحصاری لباسهای تیمهای المپیك
و پارالمپیك تیم امریکا اســت و توزیع ،تبلیغ و فروش لباسهای المپیك را
در داخل امریکا از آن خود دارد .این شــركت با برخی از چهرههای ورزشی
سرشــناس به عنوان ســفیران رالف لورن برای تبلیغات و بازاریابی شراكت
میكند .قرارداد این شــركت با كمیته ملی المپیك امریــکا به او اجازه داد
تا لباسهای رســمی تیم امریکا در المپیك تابستانی  2008پكن ،المپیك
زمستانی  2010ونكوور ،المپیك تابستانی  2012در لندن ،المپیك زمستانی
 2014سوچی و المپیك تابستانی  2016ریو را طراحی و تولید كند .پسرك
مهاجری كه در محله برانكس به دنیا آمد و زندگی كرد حاال طراح لباسهایی
اســت كه نمایندگان ورزش امریکا در مهمترین رویداد ورزشــی دنیا به تن
یكنند.
م 

طراحیهای خاص رالف لورن
سبب شد كه او تا سال
 1994حدود  130فروشگاه در
سراسر دنیا داشته باشد.
نام رالف لورن با لباسهای
مارك پولو معروف شد .در
همان سال  94او  28درصد
از سهام شركتش را به مبلغ
 135میلیون دالر به شركت
بزرگ سرمایهگذاری با نام
گلدمن ساكس واگذار كرد

سال  1969شعبه منهتن فروشگاه بزرگ بلومینگدیلز این امتیاز را به رالف لورن داد تا در این فروشگاه معروف،
قسمتی برای فروش تولیداتش داشته باشد .این اولین بار بود كه بلومینگدیلز چنین امكانی را در اختیار یكی از
طراحانش میگذاشت

سهام رالف لورن در بازار بورس نیویورك عرضه
شد و فروشی معادل  767میلیون دالر داشت

اولین فروشگاه شركت در خارج از مرزهای
امریکا و در شهر لندن افتتاح شد

1994
1981

2015
1997

لورن  28درصد از سهام شركتش را به شركت
گلدمن ساکس فروخت .از این فروش مبلغ 135
میلیون دالر عاید شركت شد

رالف لورن از مدیریت اجرایی شركت كناره گرفت
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کارآفرین

پسر قصاب

خوان رویگ ،مالک بزرگترین سوپرمارکتهای زنجیرهای در اسپانیا
خواهر و برادرانش یعنی فرناندو ،ترینیداد و آمپارو در سال  1981فروشگاه
را از پدر و مادرشــان خریدند و خوان به عنوان مدیر اجرایی فروشــگاه
منصوب شد .از زمانی که کار به دست نسل دوم خانواده سپرده شد دیگر
شهر والنسیا برای فعالیتشان کوچک شد .خوان به فکر گسترش قلمروی
فروشگاه خانوادگی بود و اجرای ایدههای جدید خیلی زود در دستور کار
شرکت تازهنفس قرار گرفت .یک سال بعد مرکادونا شروع به افتتاح شعبه
در خارج از والنســیا کرد و بعد هم تبدیل شد به اولین فروشگاهی در
اسپانیا که کاالهایش را از طریق اسکن بارکد قیمت میفروخت.

او کیست؟

خوان رویگ رئیس
شرکت مرکادونا است،
بزرگترینمجموعه
فروشگاههایمواد
غذایی در اسپانیا .این
شرکت در سال گذشته
میالدی  21.6میلیارد
یورو (معادل 23
میلیارد دالر) فروش
داشت .رویگ با 4.81
میلیارد دالر ثروت
در رده  381فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

 1500شعبه در اسپانیا باعث شده تا نام مرکادونا به عنوان بزرگترین
سوپرمارکتهای زنجیرهای این کشور شناخته شود .شرکتی خانوادگی
که محصوالت با برند خودش را میفروشد از جمله خواروبارهای با مارک
هاســندادو و محصوالت آرایشی و زیبایی با مارک دلیپلوس .مالک این
فروشــگاه خوان رویگ است ،میلیاردر  68سالهای که ثروت امروزش را
مدیون کاسبی سادهای است که پدر و مادرش سالها قبل راه انداختند.
این کسب و کار خانوادگی از اول در قصابی کوچکی خالصه میشد که
پدر و مادرش به کمک هم آن را اداره میکردند .فرانسیســکو رویگ و
همسرش ترینیداد آلفونسو ساکنان شهر والنسیا در شرق اسپانیا بودند
که توانستند مغازه قصابیشان را تبدیل به چهار قصابی کنند و کارشان را
گسترش دهند ،پس از سالها کار در این حوزه به این نتیجه رسیدند که
بد نیست قصابیها را تبدیل به خواروبارفروشی کنند و این تصمیم را در
سال  1977عملی کردند .خانواده رویگ ،خانوادهای پرجمعیت با  6فرزند
بودند .خوان ،یکی از فرزندان وقتی پدر و مادرش کار فروش خواروبار را
شروع کردند  28سال داشت .پس از چند سال او تصمیم گرفت که آنچه
را والدینش آماده کرده بودند از آنها بخرد و به کمک همســر و  3نفر از
خواهر و برادرهایش کار را در دست بگیرند .خوان و همسرش ،هورتنسیا و

خوان رویگ در شهر والنسیا در
اسپانیا به دنیا آمد

JJصرفهجوییهای میلیاردی
سال  ،1991یعنی  10سال پس از اینکه خوان و خواهر و برادرانش
ســوپرمارکت پدر و مادرشان را خریدند ،خوان تصمیم گرفت که جمع
مالکان را محدودتر کند .خوان و همسرش سهم برادران و خواهر خوان را
خریدند و تبدیل به مالکان سوپرمارکت خانوادگی شدند .اما تنها مالکیت
بر فروشــگاه کافی نبود ،دنیا به ســرعت در حال کوچکتر شدن بود،
فروشگاههای زنجیرهای از هر نوع و دستهای در حال رشد بودند و مدام
شعبههای جدیدشان را افتتاح میکردند و در میان این قلمروگشاییها
جا را برای هم تنگ میکردند .مرکادوتا باید با رقبای بسیاری دستوپنجه
نرم میکرد از جمله بلون بیلنکورت و فروشگاههای فرانسوی کارفو .برای
رقابت اولین کار و البته موثرترین راهحل برای جلب مشــتریان بیشتر
این بود که قیمتها را پایین بیاورند .شرکت شروع به تولید محصوالت
ارزانقیمتتر کرد تا مشتریانش به سراغ رقبا نروند.
از آن زمان تاکنون یکی از راهکارهای پیشرفت برای این فروشگاههای
زنجیرهای ،پایین نگه داشتن قیمت عرضه محصوالت بوده است ،بخش
قابل توجهی از این صرفهجویی برای پایین نگه داشتن قیمت تمامشده
کاال در بخش بستهبندی صورت میگیرد؛ حذف جزئیات غیرضروری .بنا
بر گزارش اکونومیست ،این شرکت با کم کردن مواد اولیه بهکاررفته در
بستهبندی محصوالت توانسته است حدود  2.2میلیارد دالر صرفهجویی
کند .به عنوان مثال الیه براق بهکاررفته در بسیاری از بستهبندیهای مواد
غذایی ،از سیستم بستهبندی این شرکت حذف شده است و یا اینکه در
قوطیهای کنسرو ،از یک الیه پالستیکی به عنوان در استفاده میشود
که عالوه بر کم کردن هزینه شرکت ،باز کردن آن را هم راحتتر میکند
و ظاهری جذابتر هم برای جلب مشتریان دارد .یکی از راهکارهای دیگر
شرکت برای کاستن از هزینهها بخش آگهی و بازاریابی است؛ مرکادونا

خوان به همراه همسر و خواهر و برادرانش فروشگاه
مرکادونا را از پدر و مادرشان خرید

1977
1949
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1982
1981

پدرش و مادرش کسبوکار قصابیشان را تبدیل به فروشگاه
خواروبار کردند
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مرکادونا تبدیل به اولین شرکت اسپانیایی
شد که از دستگاه اسکن بارکد برای ثبت
فروش کاال استفاده کرد

خوان در مدرسه سنژوزه در والنسیا درس خواند ،جایی که معلمانش برایش آیندهای تیرهوتار پیشبینی کردند و میگفتند« :این پسر در
زندگی به هیچجا نمیرسد ».بعدتر در مدرسهای دیگر به اشتیاق اصلیاش پی برد و تصمیم گرفت که نقشه قبلیاش برای خواندن رشته
کشاورزی را کنار بگذارد و به سراغ رشته اقتصاد برود.

سرمایهاش را صرف کمپینهای تبلیغاتی یا بازاریابی نمیکند .شیوه این
شرکت برای معرفی خود ،تکیه بر تبلیغات شفاهی مشتریان و استفاده
از فضای رایگان شبکههای اجتماعی است تا نام این برند را همچنان در
دیدرس نگه دارد .به جای چاپ آگهی و اجاره بیلبوردها و اســتفاده از
تبلیغات تلویزیونی ،این شرکت صفحه توئیتر ،فیسبوک و یوتیوب خود
را فعال نگه میدارد و از این فضاها برای معرفی کاالها و خدمات جدید
خود استفاده میکند.
JJخوان کارآفرین
خوان در اکتبر ســال  1949به دنیا آمد .در کودکی همراه برادرانش
کار میکرد ،کارش حمل و جابهجایی گونیهای پر از شــنی بود که در
دامداری از آنها استفاده میشد .او در مدرسه سنژوزه در والنسیا درس
خواند ،جایی که معلمانش برایش آیندهای تیرهوتار پیشبینی کردند و
میگفتند« :این پسر در زندگی به هیچجا نمیرسد ».بعدتر در مدرسهای
دیگر به اشتیاق اصلیاش پی برد و تصمیم گرفت که نقشه قبلیاش برای
خواندن رشته کشاورزی را کنار بگذارد و به سراغ رشته اقتصاد برود .در
همان دانشــگاه محل تحصیلش بود که با هورتنسیا آشنا شد و ازدواج
کرد ،همسرش حاال معاونت شرکت را بر عهده دارد .میگویند که خوان
کارآفرین جاهطلبی نیست ،آنچه باعث شد اول همراه برادران و خواهرش
فروشگاه را از پدرشان بخرد و بعدتر سهم باقی خواهر و برادران را هم از
آن خود کند بیشتر از حس استقاللطلبی او سرچشمه میگیرد .او فقط
زمانی توانایی رهبری کار را دارد که مستقل باشد.
یکی از ویژگیهای کار مدیریتی به شیوه رویگ این است که هیچوقت
یک جا نمینشیند ،با یک ماشین ون به سراغ فروشگاههایش میرود حتی
گاهی جلساتش با توزیعکنندگان و تهیهکنندگان مواد اولیه را در همان
ون برگزار میکند .او از آن دســته مدیرانی است که باید باالی سر کار
باشند ،توی فروشگاهها قدم میزند و با کارمندانش رودررو حرف میزند
و به تمامی مدیرانش میگوید که هیچوقت پشت درهای دفترهایشان جا
خوش نکنند ،چون واقعیت را نمیشود از درون آن دفترها دید.
رویگ از آن مدیرانی است که وقتی خبر بازدیدش از یکی از شعبهها
میرسد تن و بدن کارکنانش به لرزه میافتد .او در کار با کسی شوخی
ندارد و به محض رســیدن به شعبهها سؤالهای تمامنشدنیاش شروع
میشوند« :چندتا پرتقال فروختید؟ چند مشتری داشتید؟» او جزو اولین
کارفرمایان در فروشــگاههای زنجیرهای بود که کارمندانش را به صورت
دائم اســتخدام کرد و در ازای آن میخواهد که تمامی فکر کارمندانش
درگیر کار باشــد .عالوه بر این همیشه به تمامی کارمندان و کارکنان
فروشگاهها گوشزد میکند که کتاب بخوانند ،مهم نیست در چه رتبه و
پستی قرار داشته باشند ،او همیشه کتابهایی در حوزه رفتار با مشتری
و انجام کار جمعی به آنها معرفی و توصیه میکند به خواندن .میگویند
که او از همه مدیران شــرکت خواســته که در جیب کتشان یک سکه
یکیورویی نگه دارند تا یادشــان بماند که باید تمام تالششان را بکنند

تا با فکرها و ایدههایشان به اندازه همان سکه از هزینههای غیرضروری
شرکت بکاهند .خودش همیشه آماده و با ایده در جلسات حاضر میشود
و مدیران شــرکتش را هم بر اساس تواناییشان برای رسیدن به نتیجه
مطلوب قضاوت میکند ،اگر مدیری نتواند بر اساس برنامه و هدفی که
تعیین کرده پیش برود در قطع همکاری با او تردید نمیکند اما به همان
اندازه هم آماده است تا اگر ایده خوبی را مطرح کرد که در عمل چندان
موفق به نظر نمیآید ،برنامه را تغییر دهد و سراغ راه بهتری برود .رویگ
هیچوقت دانشآموز ممتازی نبود ،حتی وقتی رشــته مورد عالقهاش را
پیدا کرد و در دانشگاه والنسیا اقتصاد خواند هم دانشجوی چندان موفق
و درخشانی محسوب نمیشــد .گاهی در مدارس درس کارآفرینی ارائه
میدهد .ورزش یکی از سرگرمیهای عمده او است؛ تنیس بازی میکند و
بسکتبال میبیند و از جمله حامیان تیمهای ورزشی شهر والنسیا به شمار
میرود .میلیاردر اسپانیایی را فردی کمرو اما تاجری سرسخت توصیف
میکنند .یک آدم عملگرا و جدی که ممکن است رفتارش تا حدی سرد
به نظر برسد .با وجود این ،وقتی که صحبت از کارآفرینی به میان میآید او
مشوق دانشجویان و دانشآموزان جوان است .اصلیترین درسی که به آنها
میدهد تعریفی است که از کار به آنها ارئه میکند« :ممکن است نتوانید
کاری را که دوست دارید انجام دهید اما باید کاری را که انجام میدهید
تبدیل به چیزی کنید که دوستش دارید ».خوان رویگ هم مثل بسیاری
از میلیاردرهای جهان بخشی از سرمایهاش را صرف کارهای انساندوستانه
میکند اما به جای تاســیس پرورشگاه و بیمارستان و ...او مرکزی برای
حمایت از کارآفرینان جوان تاسیس کرده و از طریق آن مرکز فضاهایی را
هم برای شروع به کار آنها در نظر میگیرد.

خانواده رویگ،
خانوادهای
پرجمعیتبا
 6فرزند بودند.
خوان یکی از
همین فرزندان
بود که وقتی پدر
و مادرش کار
فروش خواروبار
را شروع کردند
 28سال داشت.
پس از چند سال او
تصمیمگرفتکه
آنچه را والدینش
آماده کرده بودند
از آنها بخرد و به
کمک همسر و 3
نفر از خواهر و
برادرهایش کار را
در دست بگیرند

تاکنون یکی از راهکارهای پیشرفت برای مرکادونا ،پایین نگه داشتن قیمت عرضه محصوالت بوده است ،بخش
قابل توجهی از این صرفهجویی برای پایین نگه داشتن قیمت تمامشده کاال در بخش بستهبندی صورت میگیرد؛
حذف جزئیات غیرضروری .بنا بر گزارش اکونومیست ،این شرکت با کم کردن مواد اولیه بهکاررفته در بستهبندی
محصوالت توانسته است حدود  2.2میلیارد دالر صرفهجویی کند.

سهم خواهر و برادرانش از شرکت را خرید و تبدیل به
مالک عمده آن شد

برای کم کردن مصرف پالستیک ،شروع به دریافت هزینه
کیسههای پالستیکی از مشتریان کرد

1993
2011

1991
شعار اصلی شرکت شکل گرفت« :همیشه قیمت کم»
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کارآفرین

گسازها
بلبرین 

خانواده شافلر و فتح صنعت قطعهسازی دنیا

او کیست؟

جرج شافلر رئیس
و سهامدار عمده
شرکت شافلر است،
تولیدکنندهبلبرینگ
و لوازم خودرو .سال
 2016این شرکت
آلمانی با بیش از 85
هزار کارمند ،درآمدی
بالغ بر  13.3میلیارد
یورو ( 14.8میلیارد
دالر) کسب کرد .این
شرکت  37درصد از
کل قطعات اتومبیل در
جهان را تولید میکند.
جرج شافلر با 19.6
میلیارد دالر ثروت
در رتبه  43فهرست
بلومبرگایستادهاست.

ســال  1883بود که فردریک فیشــر توانست برای نخستین بار
ماشــینی طراحی کند که قادر بود توپهای کوچک فوالدی کامال
گــرد و بدون نقصی تولید کند ،توپهای کامال گردی که پایه تولید
بلبرینگهای مدرن شدند ،بلبرینگهایی که دیگر میتوانستند به تولید
انبوه برســند .ســال  1946دو برادر پایههای تجارتشان را بر همان
بلبرینگی گذاشتند که داشت کاربردش را در صنایع مختلف از جمله
اتومبیلسازی نشان میداد .ویلهلم و جرج شافلر دو برادری که هردو
مدرک دکترا داشتند شــرکت  GmbHرا در شهر هرتسوگنآوراخ
در آلمان تاســیس کردند .سه سال پس از آن وقتی که جرج شافلر
محفظه غلتکی را برای بلبرینگها طراحی کرد ،کسبوکار شرکت
رو به رشد گذاشت .این موفقیت منجر به تولید محصول مشابهی در
مقیاس بزرگتر شد که با نام  INAدر بازار معرفی و عرضه شد و خیلی
زود توانست به عنوان یکی از قطعات مورد نیاز برای تولید اتومبیل ،در
صنعت خودروی آلمان شناخته شود.
با ترکیــب دو نام  LuK Lamellenو  GmbHتا ســال 1965
شرکتی که برادران شافلر تاسیس کرده بودند تبدیل به شرکت پیشرو
در بازار تکنولوژی شد .شرکت  LuKیکی از بزرگترین تولیدکنندگان

کالچ در جهان اســت که از سال  1999به عنوان بخشی از شرکت
شافلر شناخته میشود .بعدتر این شرکت مجموعه برندی از سازندگان
قطعات اتومبیل به نام  FAGرا هم به خود افزود و در ســال 2003
تمامی این مجموعهها با نام واحد گروه شافلر شناخته شدند .همزمان
با این ادغامها ،شــرکت شافلر به صورت مرتب شعبههای خود را در
کشورهای مختلف جهان تاسیس میکرد :هند ،مجارستان ،چین ،کره
و. ...
JJماریا الیزابت
ماریا الیزابت ،زاده شــهر پراگ و شهروند جمهوری چک در سال
 1963با یکی از برادران شافلر ازدواج کرد؛ جرج .ماریا سال  1941به
دنیا آمده بود و پس از جنگ جهانی دوم همراه با خانوادهاش به اتریش
مهاجرت کرد .او در دانشگاه پزشکی وین تحصیل کرد و پس از ازدواج
با جرج بود که به شــهر محل سکونت همسرش که کسبوکارش را
هم در همانجا تاســیس کرده بود مهاجرت کرد و پس از ازدواج به
عنوان یکی از کارمندان مجموعه به این شرکت پیوست .سال 1996
جرج درگذشت .ماریا الیزابت پس از مرگ همسرش به عنوان یکی از
کلیدیترین اعضای شرکت شافلر امور را در دست گرفت و از آن به بعد
تمام تالشش را کرد تا شرکتی را که جرج تاسیس کرده بود با قدرت
به پیش ببرد .پس از مرگ جرج  20درصد از سهام شرکت خانوادگی
به او ارث رســید و همراه با پسرش جرج جونیور کار شرکت را پیش
برد .تمامی خریدها و اضافه شدن شرکتهای دیگر به زیر مجموعه
شافلر در زمان مدیریت الیزابت اتفاق افتاد و به خاطر تالشهای او بود
که شرکتی که شوهر و برادر شوهرش تاسیس کرده بودند تبدیل به
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قطعات خودرو در سراسر جهان شد.
در سال  2008ماریا  17میلیارد دالر برای تبدیل گروه شافلر به یکی
از بزرگترین شرکتهای صنعتی جهان هزینه کرد تا با خرید سهام
شــرکتهایی که از محصوالت آنها استفاده میکردند دست به یک
تجمیع بزرگ بزند .همراه با این تجمیع و افت ناگهانی قیمت سهام
در بازار بورس جهان ،ماریا و پســرش جرج با  15میلیارد دالر بدهی
روبهرو شــدند اما توانستند این وضعیت را کنترل کنند و حاال نیمی
از ســهام این شرکت بینالمللی را در اختیار دارند .ماریا الیزابت ،زن
قدرتمند حوزه تجارت مانند بسیاری از تاجران موفق و سرشناس در
عرصه سیاست هم دست به اقدامات حمایتگرانه زد .او به عنوان یکی

جرج شافلر نوع جدیدی از بلبرینگ را طراحی کرد و
به تولید رساند که سبب رونق کارش شد

ماریا الیزابت (همسر جرج شافلر) در شهر
پراگ در جمهوری چک به دنیا آمد

1946
1941

116

1963
1949

ویلهلم و جرج شافلر دو برادری که هردو مدرک دکترا داشتند شرکت
بلبرینگسازی  GmbHرا در شهر هرتسوگنآوراخ در آلمان تاسیس کردند
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ماریا الیزابت و جرج شافلر با هم ازدواج کردند و
ماریا مشغول به کار در شرکت شافلر شد

از اعضای اتحادیه سوسیال مسیحی
ایالت بایرن در چیدن مقدمات
انتخابات ریاســتجمهوری
سال  2004در آلمان شرکت
داشــت و در سال  2016در
جریان برگزاری نمایشــگاه
هانوفر (بزرگترین نمایشــگاه
صنعتی جهان) یکــی از  15رهبر تجاری
آلمان بود که به ضیافت شام خصوصی باراک اوباما ،رئیسجمهور
وقت امریکا دعوت شد .او در سال  2014با یورگن ثومان ،مالک یکی
از بزرگترین شرکتهای صنایع فوالد در آلمان ازدواج کرد.
ماریا الیزابت شافلر -ثومان حاال نایبرئیس شرکت شافلر و یکی از
سهامداران عمده شرکت به شمار میرود و با  4.92میلیارد دالر ثروت
در رتبه  372فهرست ثروتمندان بلومبرگ قرار دارد.
JJجرج جونیور
تنها فرزند جرج شــافلر و ماری الیزابت در ســال  1964به دنیا
آمد .او مدتی به عنوان خلبــان در نیروی هوایی آلمان خدمت کرد
اما پس از آن راهی دانشــگاه سنت گالن در سوئیس شد تا در رشته
کسبوکار تحصیل کند .پس از فارغالتحصیلی هم بهترین جا برایش
همان شرکت خانوادگی بود ،پس به کسبوکار پدرش پیوست و مدتی
در آلمان کار کرد و بعد راهی امریکا شد و موفق شد در سال 2000
در رشــته حقوق بینالملل از دانشگاه دوک مدرک تطبیقی دریافت
کند .مدتی هم به عنوان وکیل در یک دفتر حقوقی به نام هاینس و
بوم در شــهر داالس کار کرد .زمانی که مشغول کار وکالت شده بود،
یکی از ثروتمندان بزرگ جهان بود اما هر روز به سر کارش در دفتر
حقوقی میرفت و در دفتر حقوقی هیچکس خبر نداشت که با یکی
از ثروتمندان جهان همکار اســت .یکی از مجالت امریکایی در سال
 2007و پس از اینکه شــافلر به کشورش بازگشته بود در مورد او با
مدیران آن دفتر حقوقی مصاحبه کرد .مایک بون خیلی خوب خاطره
زمانی را که به هویت شــافلر پی برد به خاطر میآورد 8« :سال قبل
برادر همسرم با من تماس گرفت و پرسید :به وکالی همکارتان چقدر
حقوق میدهید؟ گفتم همان مقداری که در بازار کار مرســوم است.
او هم گفــت :پس البد نرخ بازار کار خیلی باال اســت چون یکی از
وکالی جدیدتان تازگیها خانهای در محله آرمسترانگ خریده است».
محله آرمسترانگ محلهای بود که خانههایش تا  6میلیون دالر خرید
و فروش میشدند .حقوق وکیل دفتر حقوقی ساالنه  150هزار دالر
بود .چهار ســال پس از آن گفتوگو در مورد این میلیاردر ناشناس،
نام او در فهرســت ثروتمندان نشریه فوربز قرار گرفت .پس از اینکه
ماجراجوییهای جرج در رشــته حقوق رضایتش را جلب کرد جرج
جونیور سرانجام در سال  2006به آلمان بازگشت تا دوباره در شرکت

جرج شافلر جونیور به
دنیا آمد

آینده پاک
شافلر تولیدکننده بلبرینگ و یاتاقان و قطعات دیگری است که در صنعت خودروسازی ،فناوری فضایی و
صنایع دیگر به کار میروند .بزرگترین تحوالت این شرکت در جریان ادغامهای سال  2008رخ داد و در همان
زمان بود که شــافلر فاش کرد که در طول جنگ جهانی دوم ،این شــرکت از هزاران برده به عنوان کارگران
کارخانههایش ذر لهستان اشغالشده توسط ارتش نازی سوءاستفاده کرده است .با وجود این ،نام بزرگ این
شرکت سبب شد که این کارنامه سیاه خیلی زود تبدیل به بخش خیلی کوتاه و گذرایی در تاریخچه شافلر شود.
شافلر به جز تولیدات صنعتی معروفش در حوزههای دیگری هم فعالیت دارد:
مسابقات فرمول  :Eمسابقات اتومبیلرانی فرمول  Eاز سال  2014در چین آغاز شد .این دسته از مسابقات
مربوط به رقابت اتومبیلهای تمامالکتریکی است و با ماشینهای مسابقه پاک ،کمسر و صدا و سازگار با محیط
زیست برگزار میشود .شافلر از آغاز این مسابقات در آن شرکت داشته است و خودروهای الکتریکی تولید خود
را در این رقابتها شرکت میدهد.
تکنولوژی آینده :شــافلر در حال ســرمایهگذاری در بخش تحقیق و توســعه برای رشــد بیشتر در حوزه
تکنولوژیهای نوین است و تالش دارد تا از حاال روی آینده سرمایهگذاری کند .این شرکت در حوزه خودروهای
سازگار با محیط زیست ،حملونقل برونشــهری و انرژیهای جایگزین فعالیت دارد و به عنوان مثال روی
توسعه قطعات مختلف برای قطارهای سریعالسیر و همچنین راهکارهایی برای حمل و نقل فضایی و هوایی
یکند.
کار م 
خانوادگیشان کارش را از سر گیرد .زندگی در
امریکا برای مدتی میتوانست به او مهلت بدهد
که کمی رها از قید و بندهای کسبوکار شافلر
زندگی کند اما عاقبت تجارت عظیم شافلر باعث
شــد که او بار دیگر به خانه بازگردد و گوشهای
از کار را بگیرد ،هرچه نباشد او بیشترین سهام
شرکتی را داشــت که یک بار آن را به مدت 6
سال ترک کرده بود.
وقتی پدرش مرد ،او وارث  80درصد از کسبوکار خانوادگی شد
و پس از بازگشتش به آلمان در مسیر تجمیع شرکتها و خریدهایی
که مادرش برنامهریزی کرده بود با او همراه شد .او حاال ساکن همان
شهر داالس است و سهماالرث قابل توجهی که از پدر به او رسیده بود
ســبب شده تا به نسبت مادرش در فهرست بلومبرگ جایگاه بسیار
باالتری داشته باشد.

سال  1946دو برادر پایههای
تجارتشان را بر همان بلبرینگی
گذاشتند که داشت کاربردش را در
صنایع مختلف از جمله اتومبیلسازی
نشان میداد .ویلهلم و جرج شافلر
دو برادری که هردو مدرک دکترا
داشتند شرکت  GmbHرا در شهر
هرتسوگنآوراخ در آلمان تاسیس
کردند

جرج که برای خواندن حقوق به امریکا رفته بود از دانشگاه دوک فارغالتحصیل شد و مدتی به
عنوان وکیل در یک دفتر حقوقی مشغول به کار شد و پس از  6سال به آلمان بازگشت

1996
1964

2008
1999

پس از مرگ جرج شافلر ،ماریا  20درصد
و جرج جونیور  80درصد از شرکت
خانوادگی را به ارث بردند

جرج و ماریا الیزابت دست به ادغام بزرگی در شرکت زدند و پس از آن شافلر یکی از
بزرگترین تولیدکنندگان قطعات خودرو و صنعت در دنیا شناخته میشود
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کارآفرین

تحصیل برای تغییر

آن كاتن ،برخاسته از جامعهای روستایی ،منجی دختران روستایی
کارآفرین اجمتاعی
آن لزلی كاتن
زاده ولز است و به
خاطرفعالیتهای
انساندوستانهاشدر
حوزه آموزش دختران
در افریقا برنده جوایز
متعدد شده .او در
مناطقروستایی
زیمبابوه،غنا،تانزانیا
و ماالوی روی تحصیل
دخترانسرمایهگذاری
كرد ،دخترانی كه حاال
تبدیل به نیروهای
كار جوامع خودشان
شدهاند.

آن کاتن اول به سراغ خانواده
و دوستانش رفت ،بازارچههای
خیریه برگزار كرد تا هم كمی
پول جمع كند و هم در مورد فقر
آموزشی در میان دختران افریقایی
اطالعرسانی كند .در پایان كمپینی
كه در میان مردم عادی برگزار
كرده بود آنقدری پول جمع شد
تا خرج تحصیل  32دختر فراهم
شود.
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در جنــوب صحرای افریقا تنهــا  64درصد از كودكان تحصیالت
ابتدایی را به پایان میرسانند و تعداد بسیار كمتری هم موفق میشوند
دوره راهنمایی را بگذرانند .تعداد دخترانی كه موفق میشوند خودشان
را تا قبل از دبیرســتان در مدرســه نگه دارند از این هم كمتر است.
برای مثال در سال  2007فقط  55درصد از دخترهای كشور ماالوی
دوره دبســتان را تمام كردند .در این میان مناطق روستایی به لحاظ
آماری كمترین دسترســی را به آموزش دارند .به خاطر كمبود منابع
مالی بسیاری از خانوادهها تصمیم میگیرند كه تنها پسران را به مدرسه
بفرســتند؛ دخترها یا از سنین پایین مجبور میشوند برای كمك به
خانواده كار كنند یا ازدواج .مســئله آموزش تنها محدود به مســئله
آموختن ریاضی و دروس الزم نیست ،از طریق مدرسه و آموزشهای
مســتمر امكان ابتال به بسیاری از بیماریها هم كاهش پیدا میكند.
به عنوان مثال تعداد دختران مبتال به اچآیوی نســبت به پسران 5
برابر بیشتر است در حالی كه دخترانی كه تا مقطع دبیرستان تحصیل
كردهاند سه برابر كمتر از دخترانی كه تحصیالت ندارند مبتال به این
یشوند.
ویروس م 
تمامی این واقعیتها سبب شــد تا آن كاتن به سراغ افریقا برود.
آن در سال  1950در شهر كاردیف در منطقه ولز به دنیا آمد .مسئله
آموزش از ابتدا یكی از دغدغههای اصلی او بود و بیش از ســه دهه را
صرف فعالیت برای آموزش به كودكان مهاجری كرد كه به انگستان
میآمدند .آن فرزند پدر و مادری معدنكار بود اما توانســت بورسیه
تحصیلی یكی از مدارس خصوصی دخترانه در لندن را كسب كند .برای
دختــری كه از خانوادهای معدنكار و با لهجه ولزی به لندن میرفت
محیط كامال متفاوت بود؛ معلمان مدرسه خصوصی فورا فرآیند اصالح
لهجه دانشآموزان و اصالح رفتارهای آنها را شروع كردند .او به نشریه
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گاردین گفته است« :زمانه متفاوتی بود و روشهای تدریس و تربیت
روشهای قدیمی بودند اما درس بسیار خوبی گرفتم ،آموختم كه حس
وصله ناجور بودن یعنی چه ».همین احساس بود كه سبب شد او به
سمت اولین كارش سوق پیدا كند؛ معلم مدرسهای در یكی از مناطق
پرچالش جنوب لندن .گاردین به شــرح بخشی از كارها و عقاید آن
كاتن پرداخته است كه قسمتهایی از آن را در این مطلب میخوانید.
كر ه ُكره برخورد
سال  1991در سفری به زیمبابوه به قبایل تونگا و ُ
كه در اواخر دهه  50و دوره استعمار و پس از ساخت سد بزرگ كاریبا
بر روی رودخانه زامبزی (در مرز زامبیا و زیمبابوه) از زمینهایشان رانده
شــده بودند .این جابهجا شدن و رها كردن روستاهای اجدادی سبب
شــده بود تا این قبایل در وضعیت بسیار اسفباری زندگی كنند .آن
میگوید« :برای خالی كردن منطقه از جمعیت و ساختن سد به آنها
وعده همهچیز داده شده بود :مدرسه ،درمانگاه ،خانه و البته هیچچیز
گیرشــان نیامده بود .وقتی وضعیت را دیدم بیشــتر و بیشتر به یاد
وضعیت معدنكاران در ولز افتادم .آنجا تنها چیزی كه در اختیار داشتی
نیروی كارت بود و تنها چیزی كه عایدتان میشود نیروی كارتان است
و با وجود این ،اگر همیشــه این كار را ادامه دهید ،نمیتوانید زندگی
كنید .حتی با اینكه پیوستگی جامعه انگلیسی بسیار بیشتر بود باز هم
شانسی برای نجات این گروه وجود نداشت .این نمونهای از معنای فقر
است ،فقر در همهجای دنیا یك شكل دارد .اما آنچه در زیمبابوه من را
شوكه كرد این بود كه تازه فهمیدم تمام ابعاد استعمار را درك نكردهام،
هرچه بیشتر در این مورد میآموختم ،عصبانیتر میشدم».
وقتی كاتن به انگلستان برگشت و شروع كرد به جستوجو برای
پیــدا كردن منابع مالی برای كمك به مردمــی كه دیده بود ،از قبل
هم بیعدالتی را بیشــتر احساس كرد« :بهم میگفتند كه این آدمها
فقط حرفی را میزنند كه فكر میكنند تو دوست داری بشنوی ،جدی
نگیر ».آن وضعیت دخترانی را كه در این قبایل بودند و نمیتوانستند
درس بخوانند خوب میفهمید« :دیدگاه غالب این بود كه دخترها به
دلیل مخالفت خانوادهها به مدرسه نمیروند .اما وقتی من در جامعه
فقیر و سنتی روستایی زندگی میكردم میدیدم كه درس نخواندن
دخترها به خاطر مسائل فرهنگی نیست بلكه یك تصمیم اقتصادی
است؛ پسرها شانس باالتری برای كسب درآمد بیشتر داشتند و بنابراین
منطقی بود كه پسرها به مدرسه بروند .این تصمیماتی كه مردم فقیر
میگیرند برای دیگران ساده است :آنها انتخابهای بدی میكنند اما
در واقع موضوع پیچیدهتر از اینها اســت .آنها مدام مجبور به انتخاب
بر اساس واقعیتهای فقر هستند ».بر همین اساس بود كه آن كاتن
تصمیم گرفت واقعیتی را كه بیشتر از بقیه برایش ملموس بود تغییر
دهد و به سراغ آغاز تغییر در افریقا رفت.
آن ،كه در سفر به زیمبابوه فهمیده بود خانوادههای روستایی آنجا
هم به دلیل فقر و امیدواری بیشــتر به پیدا كردن شغل برای پسرها
تصمیم میگیرند كه پسران را به مدرسه بفرستند ،در انگلستان شروع
به تالش برای جمعآوری كمك كرد .اول به سراغ خانواده و دوستانش

اعضای كاما آنچه را كه از كامفد گرفتهاند دوباره در جوامع محلی خود سرمایهگذاری میكنند .این موسسه توسط
خود این دانشآموختگان در موسسه كامفد تاسیس شده است .كاما در سال  1998شكل گرفت و حاال بیش از 25
هزار عضو دارد و در میان این اعضا پزشكان ،وكال و معلمان قرار دارند.

رفت ،بازارچههای خیریه برگزار كرد تا هم كمی پول جمع كند و هم
در مورد فقر آموزشی در میان دختران افریقایی اطالعرسانی كند .در
پایان كمپینی كه در میان مردم عادی برگزار كرده بود آنقدری پول
جمع شد تا خرج تحصیل  32دختر فراهم شود .با تالشهای آن سال
 1993موسسه كامفد رسما آغاز به كار كرد ،موسسهای برای آموزش
زنان جوان در مناطق روســتایی افریقا .در مدت كوتاهی این موضوع
ثابت شــد كه وقتی نگرانی بابت مخارج تحصیل وجود نداشته باشد،
تحصیل دختران برای خانوادههایشان ارزشمند است.
تمركز كامفد بر روی نقاط روستایی است كه در آنها گروه كثیری از
زنان از امكان تحصیل و آموزش محروم شدهاند ،این موسسه با حضور
در این مناطق پیش از هرچیز محیطی حمایتگر برای زنان و دختران
به وجود میآورد تا بتوانند در آرامش به تحصیل بپردازند .كامفد تاكنون
امكان تحصیل بیش از  1میلیون و  800هزار دختر را تا ابتدای مقطع
دبیرســتان فراهم كرده است و بیش از  4میلیون كودك از آموزشها
و مزایای این موسســه در كشــورهای زیمبابوه ،زامبیا ،غنا ،تانزانیا و
ماالوی اســتفاده كردهاند .آن در سال  2003برنده جایزه بینالمللی
كمكهای خیریه و توسعه شــد .در سال  2014سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی ()OECDموسسه كامفد را به عنوان برترین سازمان
در اجرای بهترین شیوه نوآوری برای توسعه معرفی كرد.
با پیشرفت كار دغدغه تحصیل دختران تبدیل به دغدغه بزرگتری
شــد؛ ایجاد یك چرخــه كارآفرینی كه از تحصیل و توانمندســازی
دختران شروع میشــد و بعد نوبت به آماده كردن آنها برای ورود به
عرصه كار و كسب درآمد میشد .دانشآموزانی كه روزی در موسسه
كامفد تحصیل كرده بودند كمكم تبدیل به نیروهای كار شدند .برای
اشتغال آنها مركزی به اســم كاما تاسیس شد و بسیاری از این زنان
جوان تحصیلكرده تبدیل به معلمانی شــدند كــه وظیفه آموزش
دختــران دیگر را بر عهده گرفتند .اعضــای كاما آنچه را كه از كامفد
گرفتهاند دوباره در جوامع محلی خود ســرمایهگذاری میكنند .این
موسسه توسط خود این دانشآموختگان در موسسه كامفد تاسیس
شــده است .كاما در سال  1998شكل گرفت و حاال بیش از  25هزار
عضو دارد و در میان این اعضا پزشكان ،وكال و معلمان قرار دارند .اغلب
اعضای كاما در حال حاضر كسبوكار خودشان را دارند و به استقالل
مالی و اقتصادی رسیدهاند .اعضای این موسسه بخشی از دانشآموزان
نیازمند آموزش را هم تحت حمایت مالی خود گرفتهاند .ساالنه 150
نفر از اعضای كاما انتخاب میشوند تا در برنامه رهبری و كارآفرینی در
كشور زامبیا شركت كنند ،از طریق این دوره آموزشهای كارآفرینی
به این افراد داده میشــود و میتوانند از بسترهایی كه برای فعالیت
آنها آماده شــده برای گسترش و رشد كسبوكارشان كمك بگیرند.
كامفد در طول سالهای فعالیتش نظر چهرههای سرشناس بسیاری

آموزش و
تحصیل
دختران

دخترهای بازمانده از
تحصیل

تبدیل
شدن زنان
به رهبران
اجتماعی

را هم به خود جلب كرده است .چهرههایی از عالم سیاست و هنر كه
معموال از حركتهای انساندوستانه حمایت میكنند .مورگان فریمن
(بازیگر) ،بیل كلینتون (رئیسجمهور سابق امریکا) ،آلیسون پیرسون
(روزنامهنگار) ،دوریس لسینگ (نویسنده) و اما واتسون (بازیگر).
JJمدل آموزش و كارآفرینی در موسسه كامفد
آنچه سبب شده است تا كامفد یكی از نمونههای موفق كارآفرینی
اجتماعی به شــمار برود این اســت كه مرحله به مرحله در آموزش،
توانمندسازی و ورود زنان به عرصههای اجتماعی و اقتصادی حضور
دارد و ســالها است كه به صورت مســتمر این كار را انجام میدهد.
اولین مرحله از كار تشــویق خانوادهها برای تحصیل دختران است و
برداشــتن بار مالی آموزش به فرزندان آنها .ورود دختران به مدرسه
سبب میشود كه آنها برای ورود به مرحله دوم آماده شوند ،مرحلهای
كــه در آن دختران تحصیلكــرده و آموزشدیده تبدیل به نیروهای
توانمندی میشوند كه میتوانند ضمن كسب استقالل مالی خود ،به
جامعه بومیشان هم كمك كنند .مرحله بعد ورود جمعی قابل توجه از
زنان به جامعهای سنتی است كه پس از ورود زنان به عرصهها آموزش
و كسبوكار اندكاندك دچار تحول میشود .با ایجاد این تغییرات است
كه نسلهای آینده دختران در كشورهای جنوب صحرای افریقا دیگر
مانند گذشتگان خود با چالش دورماندن از تحصیل روبهرو نخواهند
بــود و تحصیل دختران به مرور تبدیل به امری عادی در این مناطق
میشود.

تغییر
سیستم

كامفدتاكنون
امكانتحصیل
بیش از یک میلیون
و  800هزار دختر
را تا ابتدای مقطع
دبیرستان فراهم
كرده است و بیش
از  4میلیون كودك
از آموزشها
و مزایای این
موسسه در
كشورهای
زیمبابوه ،زامبیا،
غنا ،تانزانیا و
ماالوی استفاده
كردهاند

ورود نسلهای مختلف دختران
به مدرسه
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کارآفرین

الیک یعنی ما هستیم!

رابطه کسبوکارهای کوچک و استارتآپها
با شبکههای اجتماعی

موسس
:CircusTrix
بازدیدکنندگان پارک
ما انواع کارهای
هیجانانگیزرا
انجام میدهند و ما
پس از عضویت در
شبکههایاجتماعی
فهمیدیم که درصد
قابل توجهی از این
مشتریانتنهابه
پارک میآیند تا
بتوانندتصویر
ساعاتی را که در آن
گذراندند با دوستان
خود به اشتراک
بگذارند

120

دیگر هیچ بهانهای نمانده است؛ همه میتوانند دیده شوند .رسیدهایم به
عصر شبکههای اجتماعی .عکسها و فیلمها و متنها میلیونها بار دست به
دســت میشوند و فرصت برای معرفی کسبوکارها از همیشه مهیاتر است؛
البته اگر راه و رسم زیستن و تجارت در این میدان تازه را بلد باشیم .بیش از
 1.5میلیارد نفر در سراسر جهان کاربر شبکههای اجتماعی هستند ،بخشی
از روز و شبشــان را در یکی از شبکههای اجتماعی فراوانی که وجود دارند،
میگذرانند .مخاطبان آماده در پای رســانههای آماده نشستهاند و این شاید
طالییترین دوران تاریخی تاکنون برای تبلیغات و حتی آغاز کســبوکاری
تازه باشد.
نشــریه اینترنتی  tech.coکــه در حوزه کارآفرینی و اســتارتآپها
مینویسد در مورد نقش شبکههای اجتماعی با چندین نفر از مدیران اجرایی
اســتارتآپهای موفق امریکا صحبت کرده اســت .هریــک از این مدیران
تجربههــای خود و برداشتشــان را از نقش شــبکههای اجتماعی در رونق
کســبوکارهای مختلف بیان کردهاند که بخشی از این نظرات را میتوانید
در اینجا بخوانید.
کیس الرنس ،موسس  ،CircusTrixمالک پارکهای تفریحی در امریکا،
اروپا و آسیا :وقتی که در سال  2011کارمان را شروع کردیم ،گمان نمیکردم
شبکههای اجتماعی نقش چندانی در کار ما داشته باشند .البته خیلی زود به
این شــبکهها پیوستیم چون استفاده از آنها رایگان بود اما حاال این شبکهها
تبدیل به ابزار اصلی بازاریابی ما شدهاند .ما  30پارک تفریحی در سراسر جهان
داریم و اول کار بسیار سختی به نظر میرسید که بخواهیم رخدادهای مربوط
به همه این پارکها را بهروز کنیم اما متوجه شدیم که حضور در فیسبوک،
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توئیتر و اینســتاگرام ارزش ایــن کار را دارد .بازدیدکنندگان پارک ما انواع
کارهای هیجانانگیز را انجام میدهند و ما پس از عضویت در شــبکههای
اجتماعــی فهمیدیم که درصد قابل توجهی از این مشــتریان تنها به پارک
میآیند تا بتوانند تصویر ســاعاتی را که در آن گذراندند با دوستان خود به
اشتراک بگذارند.
کرگ بلوم ،موسس شرکت  ،FreeLogoServicesارائهدهنده رایگان
قالبهای لوگوی قابل تغییر برای شرکتها و کسبوکارهای گوناگون :ما از
شبکههای اجتماعی بیشتر برای گرفتن ایده و پیشنهادها استفاده میکنیم.
یکی از کارآمدترین راههای اســتفاده از این شبکهها برای ما این بوده که از
آنها به عنوان ســرویس ارتباط با مشــتریان استفادهکنیم .اغلب مشتریان
مــا روی فیسبوک و توئیتر به ما پیغام میدهند و این شــبکهها تبدیل به
محلی فوقالعاده برای رصد کردن میزان رضایت آنها شده است .رصد کردن
شبکههای اجتماعی به ما اجازه میدهد تا خیلی سریع هر مشکلی را که در
خصوص کار ما وجود دارد در نظرات کاربران ببینیم و آن را رفع کنیم.
جان کینسکی ،موســس  ،FreeLogoServicesارائهدهنده خدمات
ایمیل اختصاصی ،آرشیو دیجیتال و ...به شرکتها :تا همین چند سال پیش
فکر میکردم که موضوع شبکههای اجتماعی زیادی بزرگنمایی شده و به
درد کسبوکارهای کوچک نمیخورد .حاال این شبکهها به یکی از ابزارهای
موثر برای معرفی خدمات ما تبدیل شدهاند .در واقع مشتریان جوانتر پیش
از هرچیز به دنبال این هستند که کدام شرکت در فضای مجازی حضور دارد
و انتظار دارند تمامی اخبار و رخدادها خیلی زود روی صفحات شــرکت قرار
بگیرد .اگر شما در شبکههای اجتماعی حضور نداشته باشید برای نسل جوان
به این معنا است که کسبوکارتان تعطیل شده است .در واقع یکی از راههایی
که این امکان را به شما میدهد که در دیدرس این جوانان قرار بگیرید الیکها
و کامنتهای دوستان آنها در صفحات مجازی شما است.
JJپادشاهان دنیای مجازی
در روزگار نبود اینترنت ،کارها پیش میرفت ،کاســبیها رونق داشت و
مردم زندگیشــان را میکردند .ورود اینترنت به زندگی مردم باعث شد که
این معادله تغییر کند .حاال بخشــی از زندگی بســیاری از آدمها در دنیای
موازی میگذرد ،در دنیای مجازی .برای موفقیت در تجارت ،به خصوص برای
کســبوکارهای کوچک و یا تجارتهایی که در پی کسب مشتریان جوان
هســتند ،الزم اســت که وارد این دنیای موازی شــوند و خودشان را در آن
دنیای مجازی هم به دیگران نشــان دهند .در  10سال گذشته شبکههای
اجتماعی یک به یک سر برآوردند ،برخی شروع داغی داشتند که خیلی زود
به خاکستر بدل شد ،برخی رنگ باختند و برخی دیگر روز به روز اوج گرفتند
و حاال تبدیل شدهاند به بخشی حذفنشدنی از عالم تجارت و رقابت .دیوید
مسری ،کارآفرین و متخصص بازاریابی و شبکههای جتماعی ،در مطلبی از
انواع شبکههای اجتماعی و کارکردهای آنها برای صاحبان کسبوکار نام برده
است .نام این شبکههای اجتماعی حتما برای شما آشنا است ،در سراسر دنیا
مدیران در ردههای مختلف و در کسبوکارهای گوناگون ،از این نامهای آشنا
برای شناساندن خود به مشتریان و مخاطبان استفاده میکنند تا جایگاه خود
را در دنیای مجازی با بیش از  1.5میلیارد نفر جمعیت حفظ کنند.

Pinterest

یك شــبكه اجتماعی تصویری اســت .در این شبكه
همهچیز بر اساس كشف عكسهای تازه رخ میدهد.
پینترســت یكی از پرترافیكترین و پرمخاطبترین
شــبكههای اجتماعی است .اغلب مخاطبان این ســایت یعنی حدود 68

روزانه  2.5میلیارد مطلب و عكس و ...در فیسبوك منتشر میشود ،این فرصتی است كه صاحبان كسبوكارهای كوچك و
بزرگ نباید از دست بدهند .وقتی به فكر تبلیغات و یا معرفی خود هستید باید این سؤال را از خودتان بپرسید :كجا ممكن است به
اندازه فیسبوك امكان دیده شدن داشته باشد؟

درصد آنها زن هســتند 70 .میلیون مشترك پینترست این فضا را تبدیل
به محیطی بسیار مساعد برای كسبوكارهای مختلف كردهاند به خصوص
اگر این كسبوكار در حوزه تولید لوازم و دكور خانه ،مد و لباس ،آشپزی و
مشاغل خانگی باشد.

Twitter

توئیتر یك شبكه اجتماعی گفتوگومحور است .در این
سایت همیشــه مكالمه در جریان است و كاركرد آن
به نوعی شبیه ارسال پیامك است و تبدیل به یكی از
پرهوادارترین شبكههای اجتماعی شده .برخالف فیسبوك و برخی دیگر از
شبكههای مشابه كه كاربران میتوانند یكی از مطالب یا عكسهای شما را
ببینند و بعدا روی آن نظر دهند ،توئیتر بیشتر بر مبنای «همین حاال» شكل
گرفته است .در هر دقیقه بیشتر از  6هزار توئیت در این شبكه قرار میگیرد.
توئیتر بیشتر از  560میلیون كاربر فعال دارد و اگر كسی به دنبال استفاده
از شیوههای نوین برای تبلیغ و گسترش كسبوكار خود میگردد به هیچ
عنوان نمیتواند این شبكه را نادیده بگیرد .این شبكه محیطی بسیار مناسب
برای اســتفاده در حوزه تجارت است ،برای حضور موثر در این شبكه باید
توانایی استفاده از شرایط این شبكه یعنی نوشتن در تعداد كلمات محدود
وجود داشته باشد .توئیتر به صورت ویژه در امریکا در میان كسبوكارهای
كوچك و بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد.

Facebook

یكی از قدرتمندترین شبكههای اجتماعی جهان است.
وســعت كاربران این شبكه آنقدر زیاد است كه برای
هر كســبوكاری در هر اندازهای مناســب است چرا
كه میتوان اینگونه فرض كرد كه همه عضو فیسبوك هستند .در اینكه
فیسبوک بزرگترین شبكه اجتماعی است جای شكی وجود ندارد ،تعداد
كاربران فعال این شــبكه به یک میلیارد نفر میرسد .فیسبوك به نسبت
توئیتر این امكان را به كاربرانش میدهد تا از شیوههای گوناگونی كسبوكار
خود را معرفی كنند و به جذب مخاطب بپردازند .عضویت در این شبكه و
ارتباط گرفتن با آدمها از طریق فیسبوك بیشتر بر پایه یك رابطه بلندمدت
تعریف شــده است ،هرچند كه در این شبكه هم میتوان فوریت در پاسخ
دادن به نظرات و ســؤالهای كاربران و مخاطبان را در دستور كار قرار داد.
روزانه  2.5میلیارد مطلب و عكس و ...در فیسبوك منتشــر میشود ،این
فرصتی است كه صاحبان كســبوكارهای كوچك و بزرگ نباید از دست
بدهند .وقتی به فكر تبلیغات و یا معرفی خود هســتید باید این سؤال را از
خودتان بپرسید :كجا ممكن اســت به اندازه فیسبوك امكان دیده شدن
داشته باشد؟

كسبوكاری هست كه میتوان آن را از طریق تصویر به خوبی معرفی كرد
و خدمات و محصوالتش را با عكس به نمایش گذاشت باید حضور در این
شبكه اجتماعی را جدی گرفت.

Linkedin

لینكدین یك سایت كامل و پخته است .حتی پیش
از اینكه اصطالح شبكه اجتماعی مد شود ،سایتهای
شبكهای وجود داشتند كه لینكدین مصداق بارز آنها
بوده و هســت .استفاده از این شبكه دقیقا با هدف ارتباط حرفهای صورت
میگیرد .لینكدین راهی اســت برای رشد ارتباطات در جهان كسبوكار و
استفاده از این محیط برای یافتن تخصصهای مختلف ،معرفی توانمندیهای
خود ،برای شــناختن و شناخته شدن در محیطهای كاری .این سایت در
میان كاربران باالی  35ســال نفوذ گستردهتری دارد و  240میلیون كاربر
فعال آن حكم دریایی از همكاران ،كارفرمایان و مشــتریان بالقوه را دارند.
در این محیط حرفهای آمادگی باالیی وجود دارد تا بتوانید كســبوكار و
توانمندیهای خود را معرفی كنید.

+Google

این شبكه اجتماعی توســط شركت گوگل تاسیس
شد و تنها به همین دلیل باید عضویت در آن توسط
صاحبان مشاغل گوناگون مورد توجه قرار بگیرد .چرا؟
چون گوگل همیشه به معرفی هرآنچه به این شركت مربوط میشود ،اولویت
میدهــد .به همین دلیل هرآنچه در گوگل پالس بگذارید به كســبوكار
شــما كمك میكند تا بیشتر در گوگل دیده شود ،هرچه باشد همه برای
پیدا كردن آنچه نیاز دارند از موتور جستوجوگر گوگل استفاده میكنند
و عضویت در گوگل پالس میتواند شــما را در صفحه اول جستوجو قرار
دهد .گوگل پالس تنها  400میلیون كاربر دارد اما تاكنون یكی از سریعترین
شــبكههای اجتماعی در حال رشــد بوده .از آنجایی كه نمیتوان آینده را
پیشبینی كرد ،باید گفت كه ممكن است نپیوستن به این شبكه اجتماعی
بعدها باعث پشیمانی شود.

موسس
:FreeLogoServices
در واقع مشتریان
جوانتر پیش از
هرچیز به دنبال
اینهستندکه
کدام شرکت در
فضای مجازی
حضور دارد و
انتظار دارند تمامی
اخبار و رخدادها
خیلی زود روی
صفحاتشرکت
قرار بگیرد .اگر
شما در شبکههای
اجتماعیحضور
نداشتهباشید
برای نسل جوان
به این معنا است
که کسبوکارتان
تعطیل شده است

Instagram

این شــبكه احتماال بهترین محل برای دســت پیدا
كردن به نوجوانان به صورت خاص و ارتباط گرفتن با
آدمهایی است كه به صورت كلی از دیدن عكسهای
خوب لذت میبرند .در اینستاگرام عكس حرف اول را میزند و البته امكان
ویدئوهــای كوتاه هم به آن اضافه شــده .بیش از  150میلیون كاربر فعال
در این شــبكه اجتماعی حضور دارند و اینستاگرام را تبدیل به بزرگترین
شبكه اجتماعی تصویرمحور كردهاند و برای همین برندهای مختلف تالش
كردهانــد تا جای خود را در این شــبكه باز كنند و به صورت گســترده از
امكان هشــتگ زدن و جلب مخاطب از این طریق استفاده میكنند .اگر
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میخواهید کارآفرین شوید؟ این فیلمها را ببینید
پیشنهاد فیلمبینی نشریه فوربز برای تاز هواردان به دنیای کسبوکار

بخشی از جذابیت سینما به شکل دادن تخیل است ،به اینکه آنچه را وجود خارجی ندارد بر روی پرده نقرهای ببینیم؛ ابرقهرمانان ،غولها ،پریان و هزار و یک نقش دیگر که قبل از نشستن بر
پرده سینما فقط در قصهها و خیال آدمها وجود داشتند .اما یکی از قدرتهای سینما به این است که خودش تبدیل میشود به منبع الهام .گاهی بدون اینکه نقش قهرمانان خیالی بر این پرده
بیفتد ،داستانهایی که میگوید تبدیل به خیالی میشوند که آدمها تالش میکنند آنها را به واقعیت تبدیل کنند .برای کسانی که در پی راهاندازی کسبکار خود هستند ،خیال بخشی جدی
برای شروع کار است ،این کارآفرینان قرار است که نقش سینما را بازی کنند و آنچه را وجود خارجی ندارد تبدیل به نمایشی واقعی کنند .شاید برای همین است که مقاالت متعددی نوشته
و پیشنهادهای بسیاری میشود برای اینکه کارآفرینان تازهکار به سینما متوسل شوند ،فیلم ببینند و از پرده نقرهای بیاموزند .برخی از این فیلمها قرار است درسهای بسیار برای آنها داشته
باشند .نشریه فوربز در مقالهای چند نمونه از این فیلمها را برای تماشای کارآفرینان پیشنهاد داده است .به قول نویسنده این مقاله« :الهام گاهی بدقلق است .هیچوقت نمیشود فهمید که کی
ممکن است سرمنشأ این الهام بخشکد .وقتی به ایده احتیاج دارید خیلی کم پیش میآید که چیزی به شما الهام شود و در عوض گاهی اوقات که انتظارش را ندارید به سراغ شما میآید .من
این الهامهای گاهبهگاه را به زمانهای استراحتم موکول کردهام مثال زمانی که در حال استراحت و تماشای یک فیلم سینمایی هستم ».فیلمها هرقدر هم که به آنها از زاویه سرگرمی نگاه کنیم،
حرفهای تازه و شخصیتهای جدید را نشانمان میدهند .در این مطلب ،فوربز تالش کرده است تا چهار فیلمی را که کارآفرینان میتوانند از آنها درسهایی برای رشد خود بگیرند معرفی کند.

JJپدرخوانده
شاید باید این را از ابتدا بگویم که همه فیلمهایی که برایم الهامبخش بودهاند الگوی یک کسبوکار سالم را نشان
نمیدهند« ،پدرخوانده» یکی از همین فیلمها است .به هر حال به نظر من اشتیاق مایکل کورلئونه برای تغییر
استراتژی یک سازمان با ساختار از پیش تعیینشده ،کامال جذاب است .نقشه او برای قانونی کردن تجارت
خانواده کورلئونه واقعا یک حرکت انقالبی بود ،.او همه تالشش را کرد تا این استراتژی را به صورتی موثر و
بیرحمانه به اجرا بگذارد .هرچند در پایان شکست خورد اما خوشبینی اولیهاش الهامبخش بود.
JJخون بهپا میشود
قبول دارم که این فیلم هم قرار بوده یک داستان پرخطر را تعریف کند نه اینکه نمونهای الهامبخش باشد اما
نقطهنظرم را بشنوید :در طول فیلم دنیل پلینویو نشان میدهد که ذهن تکصداییاش او را به هدف میرساند،
موتور محرک او حس رقابت اســت .اعتراف خوبی نیست اما حس رقابت گاهی مانند داروی اعتیادآور عمل
میکند .شوق پیروزی و غلبه کردن بر بدبختی برای خیلیها باعث پیشرفت میشود ،درست مثل کاراکتر دنیل
پلینویو ،البته قرار نیست مانند او با میله بولینگ کسی را کتک بزنیم.
JJهوانورد
کارآفرینی سخت و پر از خطر و چالش است و البته ممکن است زمانی هم نتیجه بسیار درخشانی داشته باشد .اگر کسی به
هنگام زمینهچینی و بعد هم شکل دادن به کسبوکارش اوقات خوشی را تجربه نمیکند حتما دارد جایی از راه را اشتباه
میرود .در فیلم «هوانورد» ،تماشای هاوارد هیوز جوان که دست به ریسکهای بزرگ میزند و در طول انجام کار از خودش
راضی است به شدت الهامبخش است .یکی از زیباییهای این فیلم این است که از نشان دادن درگیریهای شخصی که
حتی موفقترین کارآفرینان دچار آن هستند هیچ ترسی ندارد .این فیلم به خوبی نشان میدهد که آدمهای بزرگ حتی
در میانه سختترین چالشها هم میتوانند به بزرگترین اهدافشان برسند.
JJمحیط اداری
وقتی پای محیطهای تنگ و کوچک اداری و زندگی در این فضا به میان میآید ،این فیلم منظور را تمام و
کمال میرساند .ساختار غمانگیز بوروکراتیک و یکنواختی محیط کار مدرن به معنای واقعی کلمه ،خردکننده
هستند .فیلم «محیط اداری» فیلم درخشانی است چرا که به ما یادآوری میکند که زندگی کوتاهتر از آن است
که پشت میزهای کار اداری چمباتمه بزنیم .اگر در موقعیتی قرار دارید که فکر میکنید روحتان تحت فشار
قرار گرفته فقط خودتان میتوانید این وضعیت را تغییر دهید.
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فیلم «جوی» داستان زندگی جوی مانگانو ،مخترع و تاجر امریکایی را روایت میکند؛ زنی که با زحمت بسیار
خرج خودش و دو فرزندش را درمیآورد و بعد با اختراع یک تی با نام تی جادویی و برخی دیگر از لوازم
مربوط به خانه توانست صاحب کسبوکار بزرگی شود.

بازیگران در نقش کارآفرینان

نگاهی به فیلمهای معروفی که بر اساس زندگی کارآفرینان بزرگ ساخته شد
کارآفرینی و استارتآپ دو کلمهای هستند که این روزها زیاد تکرار میشوند .این تکرار آنقدری بوده است که سر از دنیای سینما هم درآورد .ایندو کلمه را اگر در کنار کلمه فیلم
یا هالیوود در گوگل بزنید ،دهها مقاله و لیست فیلم به شما میدهد تا بدانید چه فیلمهایی با موضوع استارتآپها ساخته شده و چه فیلمهایی بر اساس زندگی کارآفرینان روی پرده
رفتهاند .داستانآدمهایی معمولی که با یک فکر بکر و یا تالش زیاد و گاهی هم همراه با مقداری بیرحمی در حق سایرین توانستهاند مسیر زندگی خودشان و آدمهای دیگر را عوض
کنند ،داستان محبوبی است .تماشاگران سینما فیلمهای ابرقهرمانان را به چشم سرگرمی مینگرند اما فیلمهایی که در مورد کارآفرینان ساخته میشود واقعیتر است ،فیلمهایی که درباره
آدمهایی با همین حواس پنجگانه مانند ما است ،آدمهایی که بدون توانایی پرواز کردن و نامرئی شدن و مبارزه با شرارت ،توانستهاند دنیا را فتح کنند .این داستان ابرقهرمانان مدرن است
که هم هالیوود به آنها عالقه دارد و هم مخاطبان فیلمهای هالیوود .در سالهای اخیر تعداد این فیلمها کامال قابل توجه بوده .با تعدادی از مشهورترین این فیلمها آشنا شوید:

JJدر جستوجوی خوشبختی

The Pursuit of Happyness

این فیلم در سال  2006ساخته شد و خیلی زود
جایش را در میان فیلمهای الهامبخش هالیوود باز
کرد .این فیلم داســتانی است بر اساس کتابی به
همین نام نوشته کارآفرین و کارگزار معروف سهام
در امریکا ،کریس گاردنر .گاردنر یک فروشــنده
وســایل پزشــکی بود که بر اثر حوادث مختلف
زندگیاش کار و درآمد خود را از دست داد و نزدیک به یک سال بیخانمان بود و بعدتر با
تالش فراوان توانست دورههای کارگزاری بورس را بگذراند و زندگیاش را تغییر دهد .این
فیلم توسط گابریل موچینو ساخته شد و ویل اسمیث نقش گاردنر را در آن بازی کرد.
JJگرگ والاستریت

The Wolf of Wall Street

JJاستیو جابز

Steve Jobs

این فیلم ساخته سال  2015است .زندگی موسس
سرشناس شرکت اپل پس از مرگ او به قالب فیلم
درآمد .این فیلــم روایتگر زمانی اســت که این
کارآفرین سرشــناس به موفقیت رسیده و بیشتر
تالش شده تا ویژگیهای مدیریتی و شخصتی او را
به تصویر کشیده شود .تصویری که در این فیلم از
جابز به نمایش درمیآید تصویر یک کارآفرین و مدیر موفق اســت که البته بخشــی از
موفقیت خود را مدیون روحیه دیکتاتورمآبانه خود بوده .دنی بویل این فیلم را کارگردانی
کرده و مایکل فاسبندر در آن نقش جابز را بازی کرده است.
JJجوی

Joy

این فیلم معروف هالیوود در سال  2013ساخته
شد .فیلم روایتی است از زندگی جوردن بلفورت
که در محله برانکس نیویورک به دنیا آمده بود
و کارش را با دستفروشی شروع کرد اما تبدیل
بــه یکــی از چهرههــای موثر بازار ســهام و
والاستریت شد .یکی از نوابغ اقتصادی که البته
به دلیل پولشــویی  22ماه را در زندان گذراند .این فیلم را کارگردان سرشــناس
امریکایی مارتین اسکورســیزی کارگردانی کرد و لئوناردو دیکاپریو در آن نقش
بلفورت را بازی کرد.

این فیلم در سال  2015ســاخته شد و داستان
زندگــی جوی مانگانو ،مخترع و تاجر امریکایی را
روایــت میکند .زنی که با زحمت بســیار خرج
خودش و دو فرزندش را درمیآورد و بعد با اختراع
یک تی با نام تــی جادویی و برخی دیگر از لوازم
مربوط به خانه توانست صاحب کسبوکار بزرگی
شود .او با معرفی محصول خود در یکی از شبکههای تبلیغاتی توانست تبدیل به یکی از
ستارگان تولید لوازم خانگی شود و طراحیهایش را تبدیل به محصول کند .در این فیلم
که دیوید ا ُ راسل آن را کارگردانی کرده ،جنیفر الرنس نقش جوی مانگانو را بازی میکند.

JJشبکهاجتماعی

JJبنیانگذار

The Social Network

این فیلم در سال  2013تولید شد ،در اوج محبویت
و رشد سریع شبکه اجتماعی فیسبوک .این فیلم
ماجرای زندگی مارک زاکربرگ و تاسیس شرکت
فیسبوک را روایت میکند .در این فیلم ماجرای
شکایت دو برادری که ادعا دارند ایده فیسبوک از
آنها دزدیده شده هم نقل شده است .این فیلم هم
در سال اکران خود با موفقیت بسیاری روبهرو شد .کارگردانی این فیلم را دیوید فینچر بر
عهده داشت و جس آیزنبرگ در آن نقش زاکربرگ را بازی میکرد.

The Founder

فیلمی محصول سال  .2016این فیلم داستان ری
کراک را نقل میکند ،فروشــندهای که به ســراغ
همکاری با دو برادر کارآفرین یعنی برادران مکدونالد
میرود و فستفود آنها را با جاهطلبی ،تالش بسیار و
بیرحمی تبدیل به یکی از بزرگترین فروشگاههای
زنجیرهای در دنیا میکنــد .تمامی تالشهای او و
خستگیناپذیریاش در این فیلم به نمایش گذاشته شده .فیلم «بنیانگذار» توسط جان لی
هنکاک کارگردانی شد و مایکل کیتون در آن نقش کراک را بازی کرده است.
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نقش هگنج

 50ثروتمند برتر دنيا كجا زندگي ميكنند؟

حوزه تكنولوژي
كه نامهايي مانند
مارك زاكربرگ،
لري پيج ،سرگي
برين ،بيل گيتس و
لري اليسون را وارد
فهرستميلياردرها
كرده است با  12نفر
از 50نفر ميلياردر
برتر ،بهعنوان
پولسازترين حوزه
كسبوكارشناخته
ميشود .حوزههاي
مد و خردهفروشي
هم با شركتهايي
مانند والمارت،
زارا ،نايك و ا چ اند
ام ،توانستهاند
نمايندگاني را به
فهرست 50ميلياردر
اول دنيا روانه كنند

نشريات مختلفي فهرست ميلياردرهاي جهان را منتشر ميكنند
و البته در ميانشــان هميشه مرجع مورد اطمينان ،فوربز و بلومبرگ
بو دهاند .دنبال كردن تغیيرات اين جدولها و مقايســه ميزان ثروت
چهرههاي سرشــناس در كســبوكارهاي مختلف بــراي خيليها
جذاب است .با مرور كلي اين فهرستها هم ميتوان كليتي در مورد
ثروتمندترين آدمهاي روی زمين فهميد .حاال پروژهاي اجرا شده است
براي طبقهبندي همه اين اطالعات بر اساس سن و جغرافيا .ثروت دنيا
در كدام كشورها جمع شده است؟ سن اين ميلياردرها چقدر است و
در چه حوزه اقتصاديای مشغول فعاليت هستند؟
نشــريه بيزينس اينسايدر به معرفي «پروژه پول» پرداخته است.
پروژهاي كه در سال  2015و با مشاركت موسسه Visual Capitalist
و شــركت تجاري  Texas Precious Metalsکلید خورد  .در اين
طرح مشــترك قرار است به ســؤالهايي در مورد سرمايهگذاري در
كشورهاي مختلف و توزيع ثروت پاسخ داده شود .يكي از بروندادهاي
اين طرح ترسيم نقشه ثروت بود .بيزينس اينسايدر در مطلبي كوتاه به
بررسي اين نقشه ثروت پرداخته است.
JJجغرافيا
بيل گيتس ،وارن بافت ،مارك زاكربرگ ،جرج ســوروس ،چارلز و
ديويد كخ؛ در سطح چهرهها ،آدمهايي كه توانستهاند در  50نفر اول
فهرست ثروتمندترين ميلياردرها قرار بگيرند از نقاط مختلف جهان
هستند .اين  50نفر در كنار هم حكم ارتشي را دارند كه داراييشان
به بيش از  1.46تريليون دالر ميرسد يعني بيشتر از درآمد خالص
كشورهايي مانند استراليا و اسپانيا .بر اساس فهرست ميلياردرها ،سهم

بزرگ ثروت جهاني همچنان با  58درصد در اختيار امريكا است .اروپا
با  16درصد در مكان دوم قرار دارد و چين و هنگكنگ با هم و با 13
درصد در مقام سوم ايستادهاند .از كل نيمكره جنوبي تنها يك نفر در
ميان  50نفر اول ثروتمندان دنيا ايستاده است؛ جرج ليمان از برزيل
كه او هم در حال حاضر در سوئيس زندگي ميكند .و در كمال تعجب
انگلستان ،كانادا ،ژاپن و روسيه همچنان هيچ نمايندهاي در ميان اين
 50نفر ندارند.
JJسن
جوانترين ميلياردر مارك زاكربرگ  33ساله ،موسس فيسبوك
است و پيرترين ليليان بتنكورت ،عمده سهامدار شركت توليد لوازم
آرايشي و بهداشــتي اورئال با  95سال سن .ميانگين سني در ميان
كساني كه كسبوكارشــان در حوزه تكنولوژي است به ميزان قابل
توجهي پايينتر اســت ،ميلياردرهاي فعــال در اين حوزه به صورت
ميانگين  51ســال دارند حال آنكه ميانگين سني ثروتمندان ساير
حوزهها به  72سال ميرسد.
JJروابط خانوادگي
خواهر و برادران والتون يعني راب ،آليس و جيم همگي از فرزندان
سم والتون ،موسس سوپرماركتهاي زنجيرهاي والمارت هستند و
هركــدام ثروتي در حدود  33ميليارد دالر دارند .دختران و پســران
فارست مارس ،موسس امپراتوري بزرگ شكالتسازي هم وضعيت
بدي ندارند! فارست جونيور ،ژاكلين و جان هركدام ثروتي معادل 28.6
ميليارد دالر دارند .برادران كخ هم كه ثروتشان را از پدرشان ،فرد سي
كخ ،موسس صنايع كخ به ارث بردهاند ،موقعيت بااليي در اين فهرست
دارند .آنها موفق شــدند سهم برادرانشان ،فردريك و ويليام را بخرند
و حاال اين دو برادر در مجمــوع ثروتي در حدود  94.2ميليارد دالر
دارند .بخشي از ميليونرها هم هستند كه روابط خانوادگي ندارند بلكه
ثروتشان نشئتگرفته از يك شركت و يك كسبوكار مشترك است،
مانند بيل گيتس ،استيو بالمر و پاول آلن كه همگي در خلق شركت
مایكروسافت اشتراک داشتند و لري پيج و سرگي برين كه گوگل را
بنا گذاشتند ،و آنها را تبديل به بزرگترين شركتهاي جهان كردند.
JJحوزه فعاليت
حــوزه تكنولوژي كه نامهايي مانند مــارك زاكربرگ ،لري پيج،
ســرگي برين ،بيل گيتس و لري اليسون را وارد فهرست ميلياردرها
كرده اســت با  12نفر از  50نفر ميلياردر برتر ،به عنوان پولسازترين
حوزه كسبوكار شناخته ميشود .حوزههاي مد و خردهفروشي هم
با شــركتهايي مانند والمارت ،زارا ،نايك و ا چ اند ام ،توانســتهاند
نمايندگاني را به فهرست  50ميلياردر اول دنيا روانه كنند .اما صنايع
ديگر مانند رسانه آنقدري كه بايد موفق عمل نكردهاند و تنها دو نام از
اين حوزه در فهرست مورد نظر وجود دارد.
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نشريه بيزينس اينسايدر به معرفي «پروژه پول» پرداخته است .پروژهاي كه در سال  2015و با مشاركت موسسه Visual

Capitalist

و شركت تجاري  Texas Precious Metalsکلید خورد  .در اين طرح مشترك قرار است به سؤالهايي
در مورد سرمايهگذاري در كشورهاي مختلف و توزيع ثروت پاسخ داده شود.

مسئله ملیت

میلیاردرها اهل كدام كشورها هستند؟ پراكندگی جغرافیایی آنها بیشتر در كجا است؟

چین

با وجود اینكه تعداد
میلیاردرهای چین از امریكا
بیشتر است اما تنها تعداد
كمی از آنهاآنقدر ثروت
داشتهاند كه در میان 50
نفر اول قرار بگیرند .از
منطقه چین و هنگكنگ
فقط  4نفر در این فهرست
حضور دارند.

امریکا

امریكا همچنان سهم
عمده را از ثروتمندان
برتر جهان دارد58 .
درصد از افراد این
لیست تابعیت این
كشور را دارند.

نیجریه

الیكو دانگو
ثروتمندترین
شهروند افریقا
است .شركت او
هرساله  30میلیون
تن سیمان تولید
میكند

برزیل

جرج لیمان ثروتش را از
طریق ساخت مشروبات
الكلی به دست آورده است
و تنها فرد از نیمكره جنوبی
است كه در میان  50نفر
اول حضور دارد.

مسئله سن

سایر حوزهها
میانگین سنی:
72

تعجبی ندارد كه هرچه به سمت حوزه تكنولوژی پیش میرویم از سن افراد حاضر در لیست كاسته میشود.

لیلیان بتنكورت

تكنولوژی
میانگین سنی:
51

مارك زاكربرگ

موسس فیسبوك با  33سال
سن جوانترین فرد حاضر در
لیست است

سهامدار عمده شركت اورئال با
 95سال سن كهنسالترین فرد
حاضر در لیست است

از چه مقدار ثروت حرف میزنیم؟

میزان ثروت  50میلیاردر اول جهان را با درآمد ناخالص ملی شهرها و كشورهای دیگر مقایسه كنید( .مقیاس :تریلیون دالر)

اسپانیا

1.41

استرالیا

1.44

ایالت نیویورك

1.44

كمدرآمدترین  19ایالت امریكا

1.43

 50میلیاردر برتر

1.46
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کارآفرین

ن یک کارآفرین
هفت خا 
چانگ جو یانگ و پیدایش هیوندای

چانگ جو يانگ در  25نوامبر 1915در روســتاي آسان ايالت
كانــگ وون كه در حال حاضر در در كره شــمالي قرار دارد ،و
اقتباس و ترجمه:
پیمان دارابیان
در دورهاي كه كره تحت كنترل ژاپن قرارداشــت به دنيا آمد.
مدیرامور مالیاتی و مشاور بانکی او ارشــدترين فرزند يك خانواده دهقاني بزرگ و فقير بود .در
اتاق تهران
نوجواني آرزو داشت معلم مدرسه شود ،اما اميدهاي او به دليل
محدوديتهاي آن زمان كه خانواده را در فقر و مســكنت فرو
برده بود بر باد رفت ،چراكه چانگ از تحصيالت عالي محروم ماند .با وجود ممانعته ا چانگ در هر
زمان كه تكاليف شاق در مزرعه خانوادگي او را رها ميكرد به مكتب تعاليمكنفوسيوسي كه توسط
پدربزرگش اداره ميشد ميرفت.
خان اول :فرار به جلو
 JJ
اســتعداد چانگ در كســب و كار زماني ظاهر شد كه براي فروش چوب به شهر رفت .فضاي رو به
گسترش شهر همراه با مطالبي كه در روزنامهه ا میخواند ،جرقهاي در ذهن و روح او زد به نحوي كه به
سرعت از فقري كه او و خانوادهاش ناگزير از تحمل آن بودند بيزار شد .چانگ در شانزده سالگي همراه
با یکی از دوستانش تصميم گرفتند تا براي كار بهشهر چانگجين سفر كنند به اين اميد كه از روزگار
زندگي فالحتي خود بگريزند .پس از سفري به مسافت  15مايل در خطرناكترين قسمتهاي
دشوار
ِ
دره پيچوون با پاي پياده ،اين دو دوست به به شهر كووون رسيدند و به عنوان كارگر ساختمان مشغول
به كار شدند .آنها ساعات طوالني با مزد كم كار ميكردند اما چانگ خوشحال بود كه قادر است به تنهايي
كار و كسبِ درآمد كند .او و دوستش مدت دو ماه فعلگي کردند تا اينكه پدر چانگ آنها را پيدا كرد.
خان دوم :تجربهاي از اعتماد كوركورانه
 JJ
ســفر چانگ و دوستش ،چانگ را از استعدادش در كار ساختمان آگاه كرد و حسي از فضيلت
را كه در جستوجويش بود ،به او بخشيد .اين بار چانگ نقشه فرار ديگريرا با دو همراه همقسم
به مقصد سئول طرح کرد .سرنوشت اين طرح همان بدو امر قرين ناكامي بود چرا كه اوال يكي از
همراهان در ابتداي راه توسط يكي از بستگانش دستگير و بازگردانده شد و از آن بدتر غريبهاي كه
چانگ به او اعتماد كرده بود كه آنها را به سئول ببرد و شغل خوبي برايشان فراهم كند ،تمام دار و
ندارشان را از آنها ربود .اين سفر زماني كه پدر چانگ آن دو را در نزديكي خانه پدربزرگ چانگ پيدا
كرد ،با ناكامي به پايان رسيد.
خان سوم :جسارت
 JJ
بار ديگر قهرمان داستان ما خود را در آسان يافت .پس از يك سال كمك به پدر در كار زراعت،
زماني كه تمامي وظايف خود را در برابر خانواده خاتمهيافته ديد ،تصميم گرفت تالش ديگري را براي
رهايي از فقر آغاز كند .پس پنهاني ،يكي از گاوهاي پدر را به هفتاد وون فروخت و با اين سرمايه بليت
قطاري به مقصد سئول خريد .در سئول در يك مدرسه حسابداري ثبتنام کرد به اين اميد كه به

كسوت حسابداريدرآيد .اوضاع مدت دو ماه به خوبي پيش ميرفت تا اينكه بار ديگر پدرش او را
يافت و پس از تنبيه مختصري دوباره اورا به روستا برگرداند.
JJخان چهارم :شكست يك پيروزي ،پيروزي است
در سال  ،1933در سن  18سالگي ،چانگ تصميم گرفت تا بار ديگر به تالشي براي گريز مبادرت
كند .او به همراه دوستي كه قصد داشت از يك ازدواج اجباري پرهيز كندشبانه از آسان گريختند.
زماني كه چانگ به سئول رسيد ،به هر شغلي كه يافت تن درداد :عملگي در لنگرگاه اينچون ،كارگري
ساختمان در مدرسه حرفهاي بو سانگ ،و خدمتكاري در كارخانه توليد شهد نشاسته .پس از حدود
يك سال كار در آن كارخانه ،به عنوان مامور تحويل در مركز تهيه و توزيع برنج بوكانگ در سئول
اســتخدام شد .اين شغل جديد فضاي بيشتري براي پيشرفت در اختيار چانگ گذاشت به همين
دليل بر آن شد كه به طور تماموقت در اين شغل كار كند.در اين شغل ،چانگ تحسين مشتريان
اصلي اين مركزرا برانگيخت كه اين امر صاحب فروشگاه را به نحوي تحت تاثير قرار داد كه پس از
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گذشت شش ماه ،حساب و كتاب فروشگاه را به چانگ سپرد .تجربه حسابداري در فروشگاه كمك
كرد تا شم تجاري چانگ به خوبي قوام يابد .در سال  ،1937صاحب فروشگاه بيمار شد و فروشگاه
را به چانگ فروخت .چانگ حاال مالك فروشگاه بود و نام آن را به فروشگاه برنج كيونگيل تغيير داد.
كسب و كار فروشگاه رشد كرد و منافع خوبي به چانگ ميرسيد ،تا اينكه در اوايل سال  1939دولت
ژاپن كه كماكان كنترل كره را در دست داشت براي تغذيه نيروهاي نظامي خود در جبهه جنگ ،
نظام جيرهبندي ظالمانهاي را به كره تحميل و تجار برنج در كره را ناچار از خروج از اين تجارت کرد.
خان پنجم :مسير شكست ،اميد به پيروزي! گاراژ تعميرات اتومبيل
 JJ
چانگ در شــرايطي كه كسب و كارش با شكست مواجه شده بود به روستا برگشت و تا سال
 1940در آنجــا مانــد تا اينكه تصميم گرفت بار ديگر بخت خود را در ســئول بيازمايد .با توجه
به محدوديتهاي اعمالشده بر كسب و كارهاي گوناگون توسط دولت مستعمراتي ژاپن ،چانگ
تصميم گرفت با خريد يك گاراژ تعميرات از يكي از دوســتانش به كار تعميرات اتومبيل بپردازد.
او اين كســب و كار را با دريافت وامي به ميزان  3000وون آغاز كرد .ظرف  3سال تعداد كاركنان
از  20به  70نفر بالغ شد و چانگ توانست به درآمد خوبي دست يابد .در سال  1943دولت ژاپن
چانگ را به ادغام گاراژ خود با يك كارخانه فوالد كه به منظور تداركات جنگ تاسيس شده بود وادار
کرد .هرچند اين كسب و كار چانگ نيز در اثر دخالت دولت ژاپن نابود شد ،اما اين بار چانگ با يك
سرمايه  50000ووني به آسان بازگشت تا تالشي ديگر را براي نيل به برترين اهداف خود آغاز کند.
خان ششم :باز هم شكست ،باز هم اميد!
 JJ
در ســال  1946پس از آزادي كره از اســتعمار ژاپن ،چانگ كسب و كار ساختماني و عمراني
هيونداي را با پيشبيني نياز كرة پس از جنگ به بازسازي و صنعتي شدن آغاز کرد .چانگ در بسياري
از مناقصات دولتي برنده شد ،و مسئوليت تعداد زيادي از زيرساختهاي عمراني و حمل و نقل مانند
سد سويانگ در  ،1967آزادراه گيونگبو در سال  1970و نيروگاه هستهاي كوري و بسياري پروژههاي
ديگر راعهدهدار شد .ضمنا چانگ با بهرهگیری از تسلط برادر كوچكترش به زبان انگليسي كه روابط
دوســتانهاي هم با مهندسان ارتش امريكا داشت ،موفق به عقد و اجراي قرارداد مجموعه سكونتي
پرسنل ارتش امريكا شد .طي حمله كره شمالي به كره جنوبي در سال  ،1950چانگ و برادرش به
ناچار پروژههاي عمراني خود را رها كردند و براي حفظ جان خود به بوسان پناه بردند.
خان هفتم :تكسواري به سوی ظفر!
 JJ
پس از آزادي كره به دســت نيروهاي ســازمان ملل ،چانگ تالش خود را براي ادامه كسب و
كارش بــا اجــراي هر پروژهاي كه قادر بود از نيروهاي حافظ صلح ســازمان ملل و وزارت راه كره
سفارش بگيرد ،پي گرفت .چانگ شركت خود را مجددا تاسيس کرد و تالش خود را به منظور عقد
قراردادهاي مداوم با امريكاييه ا ادامه داد .از آن زمان  ،رشد پايدار چانگ آغاز شد تنوع كسب و كار،
شركت او را به يكي از «چابل»هاي اصلي كره جنوبي تبديل کرد .او بدون داشتن هي چ نوع تجربه
در صنعت كشتيسازي ،صنايع كشتيسازي اولسان را كه بزرگترين كشتيسازي در جهان است
بنا نهاد .اولين محصول اين كارخانه سريعتر از برآورد زماني  5ساله طي  3سال ساخته شد .او اولين
خودروي ساخت كره  -هيونداي پوني -را در سال  ،1975و هيونداي اكسل را در سال  1986صرفا
با اتكا به تكنولوژي و تخصص كرهاي توليد و عرضه کرد.
JJسالهاي بعد
از ســال  1980تاكنون ،گروه هيونداي داراي شركتهاي اقماري بسياري شده است .چانگ مسير
حرفهاي بسيار موفقي را طي کرد .گروه هيونداي در صنايع متنوعي همچون نفت ،اتومبيل ،عمران ،تجارت
بينالملل ،ماشينآالت راهسازي ،صنايع نيروگاهي با انواع سوختهاي فسيلي و انرژي پاك ،كشتيسازي،
فوالد و بسياري ديگر در قالب شركتهاي گوناگوني تحت برند هيونداي موفقيتهاي شايان توجهي را
كسب کرده است .اكثريت قريب به اتفاق اين تنوع به همت شخص چانگ پديد آمده است .چانگ جو
يانگ  21مارس  2001در  85سالگي در منزل شخصياش در سئول به مرگ طبيعي درگذشت.

 .......................آینــدهپـژوهـی .......................

هوش مصنوعی به عنوان صنعت
چینیها چطور از هوش مصنوعی پول درمیآورند؟

آیندهپژوهی
[ آینده مشاغل ]

خداحافظی با كدام شغلها تا  20سال آینده؟

وظایف كاری ناپدید نمیشوند بلكه تغییر شكل میدهند

رباتها سررسیدهاند .گزارشها مرتب خبر از این میدهند كه آخرالزمان
خودكارســازی در حال فرارسیدن اســت .در ماه ژانویه امسال ،تحقیقی در
موسسه مكنزی و كمپانی به این نتیجه رسید كه نزدیك به  30درصد وظایف
در  60درصد مشاغل رایانهای میشوند و سال گذشته ،رئیس «بانك انگلند»
گفت كه  80میلیون از مشاغل امریکا و  15میلیون از مشاغل انگلستان ممكن
است به تسخیر رباتها درآیند.
البته همه مشاغل به یك اندازه در معرض خطر نیستند .در سال ،2013
یكی از تحقیقات دانشگاه آكسفورد تحت عنوان «آینده استخدام» كه ارجاعات
خیلی زیادی به آن شده است 702 ،شغل مختلف را بررسی كرده و دریافته
بود كه شغلهایی مثل بازاریاب تلفنی ،ماموران مالیات یا داوران فوتبال خیلی
بیشتر از شغلهایی همچون روانشناسان ،پزشكان و دندانپزشكان در خطر
خودكار شدن قرار دارند.
در گذشته ،گزارشهایی كه موضوعشان مرگ مشاغل انسانی بود اغلب بسیار
اغراقشده بودند و باید گفت كه فناوری تاكنون مشاغلی بسیار بیشتر از آنچه از
بین برده ،ساخته است .طی  60سال گذشته ،تنها شغلی كه خودكارسازی از
بین برده ،مامور آسانسور بوده است .پیشبینیهای خوشبینانهای بودهاند كه
میگفتند فناوری جدید خوشبختی را به حدی افزایش خواهد داد كه برخی
از ما تنها باید  15ساعت در هفته كار كنیم و در سال  1930نیز جان مینارد
كینز اقتصاددان پیشبینی كرده بود این وضعیت برای نوهاش امری عادی باشد.
اما اكنون میبینیم كه به جای این وضعیت ،باید  15ساعت در روز كار كنیم.
انقالب فناورانه امروز تماما با انقالب صنعتی تفاوت دارد .سرعت تغییر آن

آروا مهدوی
استراتژیست برند

ن
منبع  گاردی 

چرا باید خواند:
خودكارسازی و از بین
رفتن شغلها از جمله
مهمترین دغدغههای
اقتصاددانان،
فعاالن كسبوكار و
سیاستگذاران است
كه تالش میكنند با
تحقیقاتومطالعات
مختلف میزان و
جنبههای مختلف آن را
پیشبینیكنند.

ناامنترین مشاغل آینده
عنوان شغلی

شانس خودكار شدن

بازاریاب تلفنی

 0.99درصد

كارشناس وام در بانك

 0.98درصد

قدار
صندو 

 0.97درصد

دستیار حقوقی

 0.94درصد

راننده تاكسی

 0.89درصد

آشپز فستفود

 0.81درصد

امنترین مشاغل آینده

128

عنوان شغلی

شانس خودكار شدن

مددكار اجتماعی در حوزه سالمت روان و سوءمصرف مواد

 0.3درصد

كاردرمانی

 0.35درصد

متخصص رژیم غذایی

 0.39درصد

پزشك و جراح

 0.42درصد

روحانی

 0.81درصد
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به صورت تصاعدی سریعتر و گستردهتر است .جری كاپالن ،محقق دانشگاه
اســتنفورد ،در كتاب «بشر نیاز دارد كه ابزار را به كار نبرد» میگوید« :امروزه
خودكارسازی نسبت به رنگ یقه شما نابینا است( ».و فرقی برایش ندارد كه
شما كارگر صنعتی یقهآبی هستید یا كارمند اداری یقهسفید ).برای فناوری
مهم نیست كه شما یك كارگر كارخانه ،یك مشاور مالی یا یك نوازنده حرفهای
فلوت باشید؛ خودكارسازی در حال آمدن به سوی شماست.
قبل از اینکه از مزایا و مصایب خودكارسازی صحبت كنیم ،باید بر این نكته
تاكید كنیم كه خودكارسازی هممعنی از دست رفتن شغل نیست .بنابراین
اصال نمیشــود گفت كه مثال « 47درصد شغلها از بین خواهند رفت» .به
عبارت دیگر ،این مشاغل تماما ناپدید نخواهند شد بلكه در عوض ،بازتعریف
خواهند شد .البته از زاویه نگاه كارگران ،تفاوتی بین ناپدید شدن كار و بازتعریف
ریشهای آن وجود ندارد .به احتمال زیاد ،كارگران مهارتهای جدید مورد نیاز
برای نقش جدید خود را نخواهند داشت و به هر حال ،خارج از حیطه مشاغل
با تعریف جدید قرار میگیرند.
مشاغلی در خطر از بین رفتن در آینده قرار دارند كه شغلهایی روزمره،
تكراری و قابلپیشبینی باشند؛ مثل بازاریابی تلفنی كه رباتها میتوانند
آنها را انجام دهند .رباتها كارهای قابلتكرار در حرفهها را نیز میتوانند
به تسخیر خود دربیاورند .مثل دستیاران حقوقی یا آشپزهایی كه غذاهای
آماده میپزند.
اما از آن ســو ،شغلهایی هم هستند كه خیلی كمتر نگرانی دارند تحت
تاثیر خودكارســازی حاصل از فناوریهــای جدید قرار بگیرند .فورد كه یك
آیندهپژوه اســت ،مشاغلی را كه تا  20سال آینده باقی میمانند به سه دسته
تقســیم كرده است .اولین دسته ،مشاغلی هستند كه «خالقیت ناب» دارند،
مثل دانشمندان یا استراتژیستهای كسبوكارهای جدید .دسته دیگر مشاغلی
كه باقی میمانند ،آنهایی هستند كه روابط پیچیدهای با مردم درست میكنند،
مثل پرســتاران یا تجار .دسته سوم مشاغل هم كارهایی هستند كه بهشدت
غیرقابلپیشبینیاند ،مثل لولهكش كه در هنگام اضطرار در مناطق مختلف
به او ارجاع میشود.
اما به قول ســعدیه زاهدی ،رئیس بخش ابتكارات نظامهای آموزشــی،
جنســیتی و كاری مجمع جهانی اقتصاد ،بسیاری مولفههای دیگر نیز عالوه
بر خودكارسازی در تعیین مشاغل آینده نقش دارند كه نباید آنها را فراموش
كرد .عواملی مثل تغییرات اقلیمی ،ظهور طبقه متوسط در بازارهای نوظهور،
ســالخوردگی جمعیت در بخشهای مشخص اروپا و آسیای شرقی و تغییر
انگیزه زنان ،از جمله عواملی هستند كه میتوانند روی تغییر شغلها در آینده
تاثیربگذارند.
با ایــن حال ،زاهــدی میگوید كه هنــوز تصمیمگیری دربــاره نتایج
خودكارسازی روی مشاغل خیلی زود است .سه سال آینده ،بیشتر از زایش،
دوران ریزش نســبتا زیاد مشاغل خواهد بود .اما این امر به این معنی نخواهد
بود كه زنگهای هشدار از بین رفتن مشاغل به شدت به صدا درآیند .از سوی
دیگر ،خودكارسازی میتواند برخی معایب فعلی بازار كار را نیز وخیمتر كند،
مثل نابرابری جنسیتی را.

مطالعات بسیار زیادی نشان میدهند كه وقتی مردم غذای خودشان را با مواد اولیه تازه میپزند،
احتمال بیشتری وجود دارد كه غذای سالمتری داشته باشند و میتواند خطر ابتال به بیماریهای
مزمن مثل دیابت و چاقی را در آنها كاهش دهد.

[ آینده صنعت غذایی ]

آینده صنایع غذایی با كیتهای غذا

آیا بستههای مواد اولیه آشپزی میتوانند انقالبی در صنعت خوراكیها ایجاد كنند؟

كسبوكار كیتهای غذا ممكن است به جدالی غذایی منجر شود .در
یك طرف غول خردهفروشی جهان (و خریدار شركت «هول فودز») یعنی
شركت «آمازون» قرار دارد كه اخیرا برای گروهی از مشتریان منتخب خود،
فروش جعبههایی را كه دارای مواد اولیه خوراكها و دســتورهای آشپزی
ســاده آنهاست شروع كرده است .در سوی دیگر ،شركتهای كوچكتری
قرار دارند كه اكنون نیز همین كار را انجام میدهند ،شــامل شركتهای
«هلــو ف ِرش»« ،پلیتد» و «بلو اپرون» كه در  29ژوئن امســال تبدیل به
شــركت سهامی عام شد و سهام خود را عرضه كرد .مجموعه کیت غذای
آمازون شامل غذاهای آماده و نیمهآماده است .شعار بازاریابی آمازون در این
مورد چنین است« :ما آماده میکنیم ،شما آشپزش باشید» .این بستههای
غذایی حاوی بستههای کوچکتر و متنوع از غذاهای مختلف و دستورالعمل
پخت آنها برای آمادهسازی وعده غذایی روزانه است .در این مجموعه میوه،
سبزی ،ماهی ،گوشــت ،مرغ ،غذاهای دریایی ،ادویه ،سس و مواد مشابه
پیشبینی شده است .با استفاده از این دستورالعمل به راحتی میتوان وعده
غذایی اصلی و سوپ را روی اجاقگاز منزل تهیه کرد و بقیه اجزای کیت را
هم مصرف کرد .اما بدون توجه به اینکه كدامیك از این طرفها پیروز عرصه
خواهد بود ،صنعت كیت غذا هنوز مملو از مسائل بسیار است.
مطالعات بسیار زیادی نشان میدهند كه وقتی مردم غذای خودشان را
با مواد اولیه تازه میپزند ،احتمال بیشتری وجود دارد كه غذای سالمتری
داشته باشند و میتواند خطر ابتال به بیماریهای مزمن مثل دیابت و چاقی
را در آنها كاهش دهد .به همین دلیل است كه خدماتی مثل «بلو اپرون»
این میزان توجهات را به خود جلب كرده اســت :این شركتها وعدههایی
دادهاند كه از انقالب در آشــپزی چیزی كم ندارد .یكی از این وعدهها این
است كه هر خانواری در امریکا میتواند به خدمات این شركتها دسترسی
داشته باشد .حتی شركت «تایم» هم كه شركت مالك موسسه تایم است
خدمات تحویل كیتهای غذا را با برندهای «ری ِل سیمپل» و «كوكینگ
الیت» راهاندازی كرده اســت .اما بعد از چندین ســال كه این صنعت در
صحنه حاضر بوده ،نتایج مختلفی حاصل شده است .در حالی كه تخمین
جهانی  2.2میلیارد دالری
زده شــده است كیتهای غذا یك كسبوكار
ِ
باشــد ،آمار نشان میدهد كه سهمش خیلی پایینتر از  1درصد بازار 1.1
هزار میلیارد دالری غذا و بســیار كمتر از بازار  14میلیارد دالری غذاهای
آماده باشد .در این میان ،نظرسنجی اخیر موسسه «هریسون» نشان داده
اســت كه تنها یكســوم تمام امریکاییها هر روز غذا درست میكنند و
كمتر از نیمی از آنها چند بار در هفته غذا میپزند .مارك بیتمن ،نویسنده
كتاب «چطور هرچیزی بپزیم» و كسی كه به راهاندازی استارتآپ تولید
كیتهای غذایی «پرپل كروت» (هویج بنفش) كمك میكند ،میگوید:
«در یك دنیای ایدهآل ،مردم میتوانند ارزش آشپزی را در اوایل عمر خود
بفهمند ».اما احتمال خیلی بیشتری وجود دارد كه آنها به جای آشپزی و
خوردن غذاهای مغذی ،با تبلیغات هلههولهها و غذاهای مضر آماده مواجه
شوند.
همچنین مسئله هزینه مطرح است .به طور میانگین ،كیتهای غذا كه

شامل بستههای آمازون هم میشود ،برای مشتریان پروپاقرص بین  8تا 12
دالر خرج برمیدارد .در حالی كه این قیمت ممكن است برای شهرنشینهایی
كه درآمدهای خالص هنگفتی دارند قیمت پایینی باشــد ،برای دیگران بار
سنگینی است :طبق گفته دا ِرن ســیفر كه صنعت غذا و نوشیدنی را برای
شركت تحقیقات بازار «گروه اندیپی» تحلیل میكند 56 ،درصد كاربرانی
كه اســتفاده از كیتهای غذا را كنار گذاشتهاند ،به هزینه آن به عنوان دلیل
اصلی این كار اشاره كردهاند.
راحتی استفاده نیز به همین میزان یك مانع اصلی برای صنعت كیتهای
غذا به شــمار میرود .حتــی با وجود اینکه مواد اولیه غذاهــا به اندازه الزم
تقسیمبندی شدهاند ،وعدههای غذایی كیتهای غذا میتوانند كار زیاد نیاز
داشــته باشند .همچنین برخی از دستورالعملها نیاز به بیش از یك ساعت
وقت دارند .نینا ایچیكاوا ،مدیر سیاســتگذاری در «موسسه غذایی بركلی»
میگوید« :این از امكانات پولدارها اســت كه وقت برای آشپزی دارند و نباید
اینطور باشد ».بگذارید بگوییم شواهدی در دست است كه پیشبینی میكند
جنبش كیتهای غذا در حال شتاب گرفتن است .تعداد خانههای امریکایی
كه كیتهای غذا را امتحان كردهاند ،از  3درصد ســال گذشــته به  5درصد
افزایش یافته اســت .و اكنون كه آمازون به این بازار عالقه نشان داده است،
میتواند این بازار را به طور كلی گسترش دهد .دستكم ،به همین دلیل است
كه متیو سالزبرگ ،مدیرعامل شركت «بلو ارپون» ،بسیار درباره این بازار مانور
داده است .البته اینها قبل از آن است كه اخباری درباره اینکه آمازون كیتهای
غذا را به بازار میفرستد منتشر شود و قیمت سهام شركت «بلو ارپون» را نتزل
دهد .سالزبرگ میگوید كه اگر آمازون بتواند «دالرهای آنالین بیشتری را به
جهان خواربارفروشی آفالین وارد كند»« ،این اتفاق برای ما و دیگر بازیگران
خواربارفروشی آنالین خوب خواهد بود».

راحتی استفاده یك مانع اصلی برای
صنعت كیتهای غذا به شمار میرود.
حتی با وجود اینکه مواد اولیه غذاها
به اندازه الزم تقسیمبندی شدهاند،
وعدههای غذایی كیتهای غذا میتوانند
كار زیاد نیاز داشته باشند

الكساندرا سیفرلین
تحلیلگر حوزه سالمت

م
منبع  تای 

چرا باید خواند:
صنایع غذایی یكی
از كسبوكارهای
بنیادین و اساسی
در همه اقتصادها
است .روندهای آینده
این صنعت ،برای
فعاالن این عرصه و
سرمایهگذاران آن
جالبتوجه خواهد
بود.
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آیندهپژوهی
[ آینده هوای پاک ]

آینده مبارزه با آلودگی هوا :ایده بزرگ

انگلستان از سال  2040دیگر از خودروهای دیزلی و بنزینی استفاده نخواهد كرد
فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید در انگلستان طی برنامهای كه
اعالم شده ،از سال  2040میالدی متوقف خواهد شد .اما با توجه به اینکه
ش خودرو را
خودروهای الكتریكــی در حال حاضر كمتر از یك درصد فرو 
دارند ،این جابهجایی به معنی تغییراتی تكاندهنده اســت و پرسشهایی
را درباره آینده صنعت خودروسازی و سیاستگذاری برای كاهش آلودگی
هوا پیش میآورد.
چرا خودروهای بنزینی و دیزلی؟ دولت انگلستان اعال م كرد كه كیفیت
پایین هوا بزرگترین خطر زیستمحیطی برای سالمت عمومی است و باعث
مرگ پیشهنگام حدود  40هزار نفر در ســال میشود .یكی از منابع مهم
ذرات آلودهكننده هوا اكسید نیتروژن است كه توسط خودروهای دیزلی و
بنزینی منتشر میشود .دولت برنامه جدیدی دارد كه خودروهای با آلودگی
باالتر از استاندارد این آالینده را ممنوع كند .ممنوعیت سال  2040شامل
خودروهای هیبریدی كه تركیبی از موتورهای بنزینی و الكتریكی را دارند
نمیشود.
چرا حاال؟ نگرانی درباره آلودگی هوا مربوط به دوران كنونی نیســت و
بعد از شکایتهایی علیه خودروسازانی كه در آزمایشهای میزان آالیندگی
موتورهایشان تقلب كرده بودند ،این تصمیم گرفته شد .همچنین تحقیقات
علمی بیشــتری خطرات آلودگی هوا را اثبات كرده است كه یكی از موارد
هنوز بحثبرانگیز آن ،ارتباط بین این آلودگی و بیماری زوال عقل یا همان
اختالل مشاعر است.
كار دیگری هم انجام خواهد شــد؟ در برنامه دولت انگلســتان ،به جز
اینکه خودروهای دیزلی و بنزینی ممنوع میشوند 200 ،میلیون پوند نیز به
دولتهای محلی اختصاص داده خواهد شد تا راههایی را كه دارای آلودگی
زیادی هستند مسدود كنند.
آیا درآمد مالیاتی حاصل از بنزین و گازوئیل كاهش مییابد؟ به احتمال

ی
منبع  بیبیس 

چرا باید خواند:
آلودگی هوا یكی از
مشكالت بزرگ شهرهای
ایران و بسیاری از
دیگر كشورهاست و
یكی از مهمترین علل
آن خودروها هستند.
آینده مبارزه با آلودگی
هوا میتواند كل صنعت
خودروسازی را دگرگون
كند.

خودروهای الكتریكی آینده
را كجا شارژ كنیم؟ بیش
از  4هزار و  500ایستگاه
شارژ خودروهای الكتریكی
در سراسر انگلستان وجود
دارند و روزانه به این تعداد
افزوده میشود

ثبت خرید خودروی جدید در انگلستان2010-16،
خودروهای بنزینی

خودروهای دیزلی

خودروهای دارای سوخت جایگزین (شامل الكتریكی و هیبریدی)
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زیاد ،دولت شــیوه مالیاتگیری از ســوخت را تغییر خواهد داد تا بتواند
میلیاردها پوند مالیات ازدســترفته پمپبنزینها را جبران كند .دولت در
دوره  2016-17حدود  27.9میلیارد پوند از محل مالیات ســوخت درآمد
داشــته اســت .این رقم حدود  4درصد كل درآمد مالیاتی دولت را شامل
یشود.
م 
خودروهای الكتریكی آینده را كجا شــارژ كنیم؟ بیش از  4هزار و 500
ایستگاه شارژ خودروهای الكتریكی در سراسر انگلستان وجود دارند و روزانه
به این تعداد افزوده میشــود؛ تنها ظرف  30روز گذشته  255ایستگاه به
این تعداد اضافه شــده اســت .اما اگر بازار خودروهای الكتریكی همهگیر
شــود ،رانندهها به مكانهای خیلی زیادتری نیاز دارند .مسائل دیگری هم
هست؛ مثال اینکه آیا مكانهای جدید جایابی شدهاند یا آیا جادهها برای این
ایستگاهها كابلكشی الزم را دارند؟ به عالوه ،چون شارژ كردن هر خودروی
الكتریكی حدود  8ساعت طول میكشد ،به باتریهایی با كارایی باالتر برای
خودروها نیاز است .مسئله بعدی این است كه اگر شارژ خودروها در وسط
مسیر تمام شود ،راننده باید چه كند .همه اینها جنبههایی از راهكار جدید
آلودگی هواست كه باید برای آینده صنعت خودروسازی در نظر گرفته شود.
آیا شبكه برق ملی میتواند پاسخگوی شارژ خودروها باشد؟ مسئوالن
شبكه ملی برق انگلســتان گفتهاند كه اگر خودروهای الكتریكی در میان
مردم شایع شوند ،میزان اوج مصرف برق افزایش خواهد یافت اما شبكه برق
خواهد توانست به این نیاز پاسخگو باشد .با این حال ،گزارشی كه اخیرا در
اینباره منتشر شده ،میگوید كه اگر خودروهای الكتریكی در نزدیكی هم
برای شارژ به شبكه برق متصل شوند ،ممكن است برق آن محله قطع شود.
شارژ هوشمند كه جریان برق را كنترل میكند یك راه مدیریت این وضعیت
است .باالتر بردن فناوری باتریهای قابلشارژ نیز از دیگر راهكارهایی است
كه باید در آینده مورد توجه قرار بگیرد.
چــرا آلودهترین خودروها در آلودهترین راهها ممنوع نشــدند؟ دولت و
مقامات محلی بــا هدف كاهش آلودگی هوا «مناطق دارای هوای پاك» را
مشــخص و محدودیتهایی برای حضور وسایل نقلیه در آنها تعیین كرده
بودند .حتی برای ورود به این مناطق ،رانندهها باید عوارض سنگینی پرداخت
میكردند .با این حال ،نسبت به گذشته اثر راهاندازی این مناطق كمتر شده
است و بنابراین دولتها تصمیم به اتخاذ راهکارهای جایگزین گرفتهاند .دیگر
مقامات محلی انگیزهای برای بیشتر كردن محدوده مناطق پاك یا افزایش
عوارض حضور خودروها در این مناطق ندارند .بنابراین به جای اینکه چنین
مناطقی گسترش پیدا كنند ،دولت دست به راهحل ریشهایتری زده و كل
فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را ممنوع كرده است.
هواپیماها و موتورسیكلتها چه میشــوند؟ اساسا موتورسیكلتهای
ساختهشده قبل از سال  2000باید جریمه بپردازند .دولت همین حاال هم
بابت موتورســیكلت بیشازحد آالینده هزار و  500پوند جریمه میگیرد.
صنعت هوافضای انگلستان در حدود یك درصد اكسید نیتروژن هوا را منتشر
میكند اما خیلی بیشتر از آن را خودروهای شخصی كه افراد را به فرودگاهها
میرسانند تولید میكنند.

با اینکه زاکربرگ و ماسک به احتمال زیاد به اره دادن و تیشه گرفتن خود درباره دیدگاههایشان به
هوش مصنوعی ادامه خواهند ،در یک مسئله میتوانند توافق داشته باشند و آن هم این است که
فناوری در چشمانداز کسبوکار هردوی آنها به مولفهای بنیادین تبدیل شده است.

[ آینده فناوری ]

نبرد غولهای فناوری بر سر آینده

ماسک نگران و زاکربرگ خوشبین

وقتــی که بحث از آینــده هوش مصنوعی به میــان میآید ،مارک
زاکربرگ ،موسس شرکت فیسبوک ،کسی است که نیمه پر لیوان را نگاه
میکند اما الون ماسک ،موسس شرکتهای تسال و اسپیس ایکس ،کسی
است که نیمه خالی را میبیند.
زاکربرگ اخیرا در یک پست فیسبوکی خوشبینی خود را از ظهور
فناوریهای هوش مصنوعی مثل یادگیری عمیق و اینکه چگونه چنین
فناوریهایــی میتوانند به نقاط عطفی در حوزههایی مثل مراقبتهای
بهداشتی و خودروهای بدون راننده منجر شوند ،به اشتراک گذاشت.
نیازی به گفتن نیست که معموال زاکربرگ ظهور هوش مصنوعی را
از پشــت عینک خوشبینی میبیند .او با استخدام یکی از افراد پیشرو
در فناوری یادگیری عمیق ،یعنی یان لکون ،هوش مصنوعی را به یکی
از اولویتهای شرکتش تبدیل کرده است .زاکربرگ همچنین یک واحد
ویژه در فیسبوک ایجاد کرده که ماموریتش وارد کردن تحقیقات پیشرو
به محصوالت شرکت است و شرکت نیز به طور مرتب مقاالت علمیای
را منتشر میکند که پیشرفتهای فیسبوک را در زمینه هوش مصنوعی
نمایشمیدهند.
با در نظر گرفتن اینکه مدیرعامل فیسبوک یک معتقد آشکار به هوش
مصنوعی است و با اینکه شــرکتش به اندازه کافی با صدای بلند درباره
فناوری صحبت میکند ،چرا خود او بیش از این میخواهد اشــتیاقش
را به فناوری نشــان بدهد؟ زاکربرگ بدون اینکه بگوید مرجع ضمیرش
گفتههای اخیر الون ماســک اســت ،او را خطاب قرار داده است .ماسک
در جمعی به زاکربرگ اشــاره کرده و گفته بود فکر میکند که زاکربرگ
«درک محدودی از هوش مصنوعی دارد» .پست زاکربرگ در خوشبینی
به هوش مصنوعی به مقاله جدید فیسبوک نیز که برنده جایزه «کنفرانس
چشمانداز سطح باالی رایانهای» شده بود اشاره داشت ،گویی میخواهد به
الون ماسک جواب دهد که درکی بیشتر از درکی محدود از فناوری دارد.
کامنت رئیس شــرکت تسال و اســپیس ایکس درباره درک محدود
زاکربرگ بعد از این منتشــر شد که رئیس فیسبوک در یک مصاحبه
پخش مستقیم فیسبوکی از کسانی که میگویند هوش مصنوعی باعث
ایجاد «سناریوهای آخرالزمانی» میشود انتقاد کرده بود .زاکربرگ گفته
بود« :فکر میکنم کسانی هستند که مدام نه میگویند و سعی میکنند بر
طبل سناریوهای آخرالزمانی بکوبند .من واقعا این مسئله را درک نمیکنم.
این واقعا اتفاقی منفی است و من دقیقا فکر میکنم یک جورهایی خیلی
غیرمسئوالنهاست».
زاکربرگ در آن برنامه به طور مشخص از الون ماسک نامی نبرده بود.
ماسک چندی پیش به اعضای انجمن ملی فرمانداران گفته بود که هوش
مصنوعی «بزرگترین خطری است که ما به عنوان یک تمدن با آن مواجه
هستیم» .ماسک حتی به حضار گفته بود موقعیت فرضی مشابهی را خود
او در فیلم مستند ورنر هرتسوگ مطرح کرده است .در این فیلم ،ماسک
میگوید اگر هوش مصنوعی به طرزی غیراخالقی به کار رود ،میتواند به
جنگ منجر شود .او در این مستند میگوید« :اگر شما یک صندوق تامین

سرمایه یا یک شرکت خصوصی سرمایهگذاری در بورس داشته باشید و
بگویید که من از ابزار هوش مصنوعی خودم میخواهم که ارزش ســبد
سهام مرا به بیشترین حد برســاند ،ابزار مجهز به هوش مصنوعی شما
ممکن است تصمیم بگیرد بهترین راه برای این کار ،این است که تعداد
سهام شرکتهای مصرفی را کم کنید ،به سوی افزایش سهام شرکتهای
دفاعی بروید و یک جنگ را شروع کنید».
اما زاکربرگ مثل ماســک روی مسائل بد انگشت نمیگذارد و روی
تاثیرات منفی هوش مصنوعی تاکید نمیکند بلکه معتقد است ماسک با
البه و زاری کردن بر تصاویر فاجعهآمیز اذهان مردم ،آنها را متضرر میکند.
بسیاری از کارشناسان هوش مصنوعی همین نظر زاکربرگ را دارند .اخیرا
پدرو دومینگوز ،استاد یادگیری ماشینی در دانشگاه واشنگتن ،به مجله
«وایرد» گفته است« :بسیاری از ما سعی کردهایم به او و امثال او فرق بین
خطرات واقعی با خطرات تخیلی هوش مصنوعی را یاد بدهیم اما ظاهرا
هیچکدام نتوانسته است این تصور را از بین ببرد».
با اینکه زاکربرگ و ماسک به احتمال زیاد به اره دادن و تیشه گرفتن
خود درباره دیدگاههایشان درمورد هوش مصنوعی ادامه خواهند ،در یک
مسئله میتوانند توافق داشــته باشند و آن هم این است که فناوری در
چشمانداز کسبوکار هردوی آنها به مولفهای بنیادین تبدیل شده است.
برای مثال ،خودروهای بدون راننده تســا نمیتوانند بدون ادامه یافتن
پیشرفتها در حوزه یادگیری عمیق ،به راه خود ادامه دهند .در این میان،
در بسیاری از خدمات فیسبوک که به کاربران خود پیشنهادهای مختلف
ارائــه میکند ،هوش مصنوعی وارد شــده تا بهتر پیشبینی کند مردم
چهچیزهایی را میخواهند بخوانند و ببینند .چه خوب چه بد ،بسیاری از
غولهای فناوری جهان مثل فیسبوک ،گوگل و حتی تسال ،در حال به
خدمت گرفتن برخی از بهترین استعدادهای هوش مصنوعی و جمعآوری
دادههای مردم هستند تا خدمات خود را بهبود بخشند و این امر بستگی
دارد به اینکه شما چطور به لیوانی که تا نیمه آب دارد نگاه کنید.

جاناتان وانیان
تحلیلگر حوزه فناوری

ن
منبع  فورچو 

چرا باید خواند:
هوش مصنوعی تا
ده سال آینده همه
اقتصاد و صنعت
جهان را به تسخیر
خود درخواهد
آورد و اختالف نظر
مدیران شرکتهای
بزرگ حوزه فناوری،
نشاندهنده
مسیرهایاحتمالی
این زمینه است.

زاکربرگ در مصاحبه پخش مستقیم فیسبوکی به طور مشخص از الون ماسک نامی نبرده بود .ماسک چندی پیش
به اعضای انجمن ملی فرمانداران گفته بود که هوش مصنوعی «بزرگترین خطری است که ما به عنوان یک تمدن
با آن مواجه هستیم».
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در ماههای اخیر افت ارزش دالر یکمسئله بحثبرانگیز بود ولیمسئلهای که در این زمان
بسیار مورد توجه قرار داشت این بود که بازار دالر پشتوانههای زیرساختی خود را از دست
داده است و هیچیک از دستگاههای مالی و اقتصادی در امریکا از این بازار حمایت نمیکنند.

آیندهپژوهی

روند تغییرات قیمت دالر تا انتهای سال ۲۰۱۸چگونه است؟

1

از آنجا که دالر سهم زیادی در مناسبات اقتصادی دنیا دارد پیشبینی ارزش آن در بازار جهانی تاثیر زیادی روی تصمیمگیری فعاالن اقتصادی دارد .حال سؤال اصلی این است
که تا انتهای سال بعد یعنی دومین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا ارزش دالر چه تغییری خواهد کرد .کارشناسان مختلف در نشریات فوربز ،سیانبیسی،
ایبیسی و اکونومیست به این سؤال پاسخ دادهاند.

دیوید مو
اقتصاددان بانک مریل لینچ

به نظر من ارزش دالر امریکا تا انتهای
ســال  ۲۰۱۸میالدی کاهش خواهــد یافت و دلیل این
مسئله هم ساختار اقتصادی امریکا و ضعفهای زیرساختی
آن اســت .اقتصاد امریکا با تزریق میلیاردها دالر از رکود
خارج شد ولی هنوز نمیتوان وضعیت اقتصادی این کشور
را ایدهآل قلمداد کرد .اصلیترین مشکل اقتصادی امریکا
ســاختار نظام مالیاتی در این کشور است که باید اصالح
شود .دولت تازه امریکا باید قوانین معافیت مالیاتی را اعالم
کند و نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان را افزایش دهد .در
این شرایط است که میتوان گفت اقتصاد در شرایط عادی
قرار گرفته است .از طرف دیگر افزایش نرخ بهره بانکی هم
یک ضرورت است زیرا هیچ اقتصادی امکان رشد نخواهد
داشت مگر اینکه نرخ بهره بانکی آن در وضعیت سالمت
قرار داشته باشد.
تصور میکنم در صورتی که اصالحات الزم در اقتصاد
امریکا ایجاد نشــود ،در صورتی که نظام قانونی و مالیاتی
اصالح نشــود و در شرایطی که نرخ بهره بانکی به سطح
سالمت بازنگردد نمیتوان انتظار داشت اقتصاد عملکرد
عادی داشته باشد .در این وضعیت میتوان منتظر رکودی
دیگر در اقتصاد امریکا بــود .رکودی که میتواند تبعات
ســنگینتری برای اقتصاد این کشور و دنیا داشته باشد
زیــرا دیگر توان مالی برای تزریقهای میلیاردی در اغلب
کشورها وجود ندارد.
دیوید بلوم
رئیس مرکز مطالعات بــازار ارز در بانک
اچاسبیسی

ارزش دالر در سال  ۲۰۱۸کمتر از سال جاری خواهد
بود و متوسط ارزش هر دالر امریکا در سال  ۲۰۱۷هم از
سال قبل کمتر میشود .دلیل اینمسئله هم سیاستهای
اقتصــادی غیراجرایی دولت تازه امریــکا و ناتوانی دولت
در اصالح اقتصاد و افزایش نرخ رشــد اقتصادی است .در
واقع میتوان گفت جو روانی جامعه به گونهای اســت که
نمیتوان انتظار اصالحات اقتصادی و افزایش هزینههای
دولتی در بخشهای زیرســاختی را داشت .سیاستهای
دولت تازه امریکا بسیار ضعیف و غیرقابل اجرا است بنابراین
بخش اعظم آنها در حد شعار باقی خواهد ماند و حتی اگر
دولت قصد اجرای آنها را داشته باشد باز هم موانع قانونی
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و کنگره مانع از اجرای آنها خواهند شــد .در این شرایط
میتوان انتظار عدم رشــد اقتصادی و عدم افزایش ارزش
دالر در بازار جهانی را انتظاری معقول و قابل درک دانست.
مطالعــات ما تایید میکند کــه ارزش دالر تا انتهای
ســال  ۲۰۱۸سیر کاهشی خواهد داشــت و در صورتی
که ناتوانی دولت در تقویت اقتصاد ادامه داشته باشد ،این
روند کاهشی تا انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ ادامه
خواهد داشت .در خوشبینانهترین حالت تا انتهای دوره
ریاســت جمهوری او ارزش دالر در بازار جهانی در سطح
سال  ۲۰۱۸باقی میماند.
آساناسیوس واکیدیس
اقتصاددان مرکز اف ایکس

دولت تازه امریــکا به این موضوع پی
برده اســت که ارزش دالر در بازار باال اســت و این ارزش
باال باعث از بین رفتن فرصتهای شــغلی در امریکا شده
است .زیرا درآمد صادراتی را از بین برده است و باعث شده
است تا شــرکتهای صادراتمحور به دلیل از بین رفتن
بازار مصرف خود حجم تولیدشان را تنزل دهند .این برای
اقتصاد نامطلوب است و باید برای اصالح این بازار چارهای
اندیشــید .توجه دولت به این مسئله باعث شده است تا
سیاستهایی در جهت تنزل ارزش دالر وضع و اجرا کند
که این سیاستها برای اقتصاد کشور مطلوب است .من
فکر میکنم دولت در نظر دارد ارزش دالر را واقعی کند و
واقعی شدن ارزش دالر به معنای کاهش ارزش آن در بازار
است که تا انتهای سال  2018ادامه خواهد داشت.
لی هاردمن
اقتصاددان

در ماههــای اخیــر افــت ارزش دالر
یکمســئله بحثبرانگیز بود ولیمســئلهای که در این
زمان بســیار مورد توجه قرار داشت این بود که بازار دالر
پشــتوانههای زیرساختی خود را از دســت داده است و
هیچیک از دستگاههای مالی و اقتصادی در امریکا از این
بازار حمایت نمیکنند .در این شرایط میتوان هر انتظاری
را از بازار دالر دالر داشت یعنی میتوان منتظر یک سقوط
بزرگ در بازار بود یا انتظار یک صعود بیسابقه ارزش دالر
را کشید .به هر حال بازار دالر به دلیل تصمیمات فدرال
رزرو امریکا ،سیاســتهای دولت تــازه امریکا و تحوالت
اقتصــادی دنیا متزلزل اســت و این تزلــزل مانع از این

میشود که سرمایهگذاران با اطمینان وارد این بازار شوند.
بــا وجود اینکه هم افزایــش ارزش دالر و هم کاهش آن
بسیار محتمل است ،مطالعات ما نشان میدهد در فضای
بیثبات سیاسی و در شرایطی که بازار دالر از پشتوانههای
کافی برخوردار نیست شانس کاهش ارزش دالر بیش از
افزایش آن اســت .افت ارزش دالر هم میتواند به اقتصاد
امریکا کمک کند و کاالهــای صادراتی امریکا را در بازار
جهانی ارزان کند ولی از آنجا که امریکا بیش از صادرکردن
کاالهای مختلف اقدام به واردات میکند ،افت ارزش دالر
به ضرر اقتصاد امریکا اســت و هزینههای کشور را بیشتر
خواهد کرد .در صورتی که دولت امریکا برای مقابله با این
مشکل چارهای نیندیشد باید منتظر موج تازهای از رکود
در اقتصاد امریکا باشیم و دوباره خارج شدن سرمایهها از
کشور را مشاهده کنیم
ری اتریل
اقتصاددان مرکز اف ایکس

به نظر مــن ارزش دالر تا انتهای دوره
ریاســت جمهوری ترامپ در امریــکا روند نزولی خواهد
داشــت زیرا ارزش پایین دالر میتواند کاالهای امریکایی
را در بازار جهانی ارزان کند و قدرت رقابت آنها را افزایش
دهد .دولت تازه امریکا موانع زیادی در مسیر واردات ایجاد
کرده اســت ولی هنوز به صادرات به عنوان ابزاری برای
تقویت نرخ رشــد اقتصادی نگاه میکند .به همین دلیل
تمایل دارد با پایین نگه داشتن ارزش دالر از این فرصت
استفاده کند.
البته عالوه بر سیاستهای این دولت میتوان به مسائل
دیگر هم اشاره کرد مثال اینکه اقتصاد امریکا هنوز به طور
کامل بازسازی نشده است و این آمارهای امیدوارکننده به
دلیل تزریق میلیاردها دالر توســط فدرال رزرو امریکا به
اقتصاد این کشور اعالم شده است .از طرف دیگر تردیدهای
فــدرال رزرو امریکا برای افزایــش نرخ بهره بانکی هم به
خوبی نشــان میدهد که شرایط اقتصادی هنوز مطلوب
نیست .این شــرایط نامطلوب با سیاستهای دولت تازه
امریکا که مقاومت زیادی در مقابل تجارت آزاد میکند و با
بخش زیادی از توافقهای منطقهای و جهانی مخالف است
میتواند بدتر شود و به تدریج تصویر اقتصادی این کشور
را در دنیا تغییر دهد .بنابراین میتوان انتظار داشت روند
افت ارزش دالر در بازار ادامه یابد و حتی اگر در دورههایی
ارزش دالر رشد کند ،این افزایش موقتی باشد.

ارزش دالر نمادی از شرایط اقتصادی امریکا است ولی اوضاع تجاری هم اهمیت زیادی دارد زیرا تجارت سهم
زیادی در اقتصاد این کشور دارد و تبادل ارز بین امریکا و دیگر کشورها از طرق تجارت انجام میشود .تراز تجاری
امریکا با دیگر کشورهای دنیا در میان فاکتورهای بسیار مهم در تعیین ارزش دالر است.

ارزش دالر تحت تاثیر چه عواملی تعیین میشود؟
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در یک ماه اخیر بارها ارزش دالر در بازار جهانی تنزل یافته است .این اتفاقی است که در سالهای اخیر بارها تکرار شده است .حال سؤال اصلی این است که چه عواملی باعث
نوسان ارزش دالر میشود .کارشناسان اقتصادی در نشریات سیانبیسی ،فایننشال تایمز و چاینا تایمز به این سؤال پاسخ میدهند.

مارک چاندلر
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک تبادالت
ارزی براون برادرز هریمان

بــک دلیل مهم برای افت ارزش دالر در تاریخ امریکا
تحوالت سیاسی است .در واقع میتوان دالر را دماسنجی
اقتصادی برای تحوالت سیاسی امریکا دانست .در شرایطی
که ثبات سیاســی در امریکا از بین میرود یا نگرانی در
مورد ثبات سیاســی در این کشور افزایش پیدا میکند
ارزش دالر در بازار جهانی کاهش مییابد .این مسئله در
جریان تنشهای ایجادشده در دوران ریاست جمهوری
دونالد ترامپ در امریکا کامال مشهود است .هربار که یکی
از مشاوران یا سخنگوهای ترامپ از کار برکنار یا حواشی
در مورد کمپین انتخاباتی ترامپ بیشتر میشود ،شاهد
تنزل ارزش دالر در بازار جهانی هستیم.
اما در مورد دلیل اصلی ایــن رابطه میتوان اینطور
بیان کرد که ثبات سیاسی میتواند تضمینکننده ثبات
اقتصادی در یک کشــور باشد .ما شاهد این هستیم که
در کشورهایی که ساختار سیاسی ضعیفی دارند و دولت
نتوانسته اســت اعتماد مردم را جلب کند فعالیتهای
اقتصادی به کندی انجام میشــود و مردم به پول ملی
خود اعتمادی ندارند .در ماههای اخیر به خصوص بعد از
جنجالهایی که در مورد همکاری کمپین ترامپ با روسیه
مطرح شد ،اعتماد مردم به دولت تازه امریکا از بین رفت
و همین مسئله سبب شد تا ارزش دالر در امریکا کاهش
یابد .از طرف دیگر هر شــوک دیگری در کاخ سفید هم
باعث میشود تا شوک منفی دیگری به دالر وارد شود و
ارزش آن کاهش یابد.
کنیث راگوف
اقتصاددان

یک دلیل مهم برای کاهش ارزش دالر
در بــازار جهانی ،افزایش میزان بدهیهای دولتی امریکا
است .دولت امریکا همیشه یکی از بدهکارترین دولتها
در دنیا بوده است و در سال گذشته میزان بدهی امریکا به
باالترین سطح طی بیست سال گذشته رسید.
امــا دلیل اینکــه امریکا میتواند با ایــن بدهی زیاد
همچنان اقدام به استقراض و تزریق به اقتصاد کند این
است که امریکا یک اقتصاد توسعهیافته و بزرگ است و از
نظر ارزش تولید ناخالص داخلی باالتر از دیگر کشورهای
دنیا است .این کشــور نقش بزرگی در تدوین مناسبات

اقتصادی دنیا دارد و همین مســئله باعث شده است تا
با وجود ســطح باالی بدهی دولتی همچنان به کارش
ادامه دهد .قدرت اقتصادی این کشــور باعث شده است
تا دنیا به امریکا اجازه دهــد هرچقدر میخواهد پول از
دیگر کشــورها قرض بگیرد و این پول را در بخشهای
مختلف اقتصادی مصرف کند .اگر امریکا یک کشور در
حال توســعه بود جامعه جهانی در مقابل افزایش میزان
بدهیهای خارجی آن ایســتادگی میکرد و ممکن بود
وضعیتی مانند بحران افزایش بدهیهای دولتی در یونان
و غیره ایجاد شود؛ ولی امریکا یک اقتصاد بزرگ است و
میتواند این بدهی باال را مهار کند .از طرف دیگر امریکا
یک کشور واردکننده کاالهای مختلف است و تراز تجاری
این کشور با کشورهای بزرگ در حال توسعه از قبیل چین
منفی است؛ به این معنا که هزینه واردات این کشور بیش
از درآمد صادراتی آن به چین است و این عامل هم برای
افت ارزش دالر در بازار جهانی مزید بر علت شده است.

و به همین دلیل ارزش دالر در بازار جهانی افزایش یافت.
اما این ارزش باال دوامی نداشت و به تدریج ارزش دالر در
بازار جهانی تنزل یافت زیرا اعتماد سرمایهداران به ترامپ
از بین رفت .از طرف دیگــر ارزش دالر نمادی از قدرت
اقتصادی امریکا است و در زمان افت ارزش دالر اینطور
بیان میشود که اقتصاد شرایط باثبات و مقتدری ندارد.
امریکا هماکنون در حال رشد است ولی هنوز ضعفهای
زیادی در اقتصاد این کشــور دیده میشود .بنابراین در
شــرایط فعلی که اقتصاد امریکا در وضعیت ضعف قرار
گرفته اســت و مشــکالت مالی در این کشور همچنان
مشاهده میشود و اقتصاد وابسته به تزریق منابع مالی از
طرف بانک مرکزی است ،نمیتوان انتظار افزایش ارزش
دالر را داشت .ارزش دالر در جریان رقابتهای انتخاباتی
تحت تاثیر جو روانی مثبت بازار قرار داشت ولی واقعیت
بازار با جو روانی حاکم تفاوت زیادی دارد و به همین دلیل
نمیتوان انتظار رشد ارزش دالر را داشت.

ویلیام کالین
اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی
پیترسون

جیم پولسون
استراتژیست ارشــد در گروه مطالعاتی
لوت هولد

طی سالهای اخیر ارزش دالر در بازار جهانی بیشتر
از ارزش واقعی آن بــود .در جریان رقابتهای انتخاباتی
ارزش دالر اندکی تثبیت شــد ولی بعد از انتخاب ترامپ
سرمایهگذاران تصور میکردند او حامی سرمایهداری است
شاخص دالر در  10سال گذشته
تاریخ

شاخص دالر
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۸۸

جوالی ۲۰۰۹

۹۱

جوالی ۲۰۰۸

۸۴

ارزش دالر نمادی از شرایط اقتصادی کشور است ولی
اوضاع تجاری هم اهمیت زیادی دارد زیرا تجارت ســهم
زیــادی در اقتصاد امریــکا دارد و تبادل ارز بین امریکا و
دیگر کشورها از طرق تجارت انجام میشود .تراز تجاری
امریکا با دیگر کشورهای دنیا در میان فاکتورهای بسیار
مهم در تعیین ارزش دالر اســت و ارزش هر واحد پول
را در سبد ارزی امریکا تعیین میکند .ارزش دالر توسط
فدرال رزرو امریکا و بر مبنای ارزش ســبدی از ارزهای
پرمصرف در امریکا تعیین میشود .به این معنا که متوسط
نرخ برابری ارزهای کشورهای مختلف که با امریکا مراودات
تجاری گستردهای دارند با توجه به حجم و ارزش تجارت
دوجانبه امریکا با آن کشــورها در این محاســبه لحاظ
میشــود .بنابراین ارزش دالر امریــکا در برابر ین ژاپن
اهمیت بیشتری نسبت به ارزش دالر در برابر یک واحد
پول افریقایی دارد .بنابراین تردیدی نیست که تصمیمات
دولت در کاهش حجم تجارت با یک کشور یا چند کشور
خاص میتواند روی ارزش دالر تاثیر بگذارد و اقتصاد را به
سمت رشد یا ویرانی هدایت کند .به همین دلیل است که
گفته میشود امریکا باید سیاستگذاری صحیحی داشته
باشد تا از روند رشد بازنماند.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوسه ،شهریور 1396

133

در سالهای آتی ما شاهد بیثباتی خواهیم بود ولی این بیثباتی نمیتواند مانعی در مسیر افزایش ارزش
دالر ایجاد کند .در واقع نوسانهای ارزش دالر در ماههای اول ریاست جمهوری ترامپ قابل پیشبینی
است ولی سرمایهگذاران به تدریج به این اوضاع تازه در فضای سیاسی دنیا و بازار عادت میکنند.

آیندهپژوهی

تصوردنیاازتاثیرریاستجمهوریترامپرویارزشدالرچهبود؟

3

در جریان رقابتهای انتخاباتی امریکا تصور میشد که ترامپ یک حامی بزرگ اقتصاد و تجارت باشد و حضور او در کاخ سفید زمینه را برای افزایش ارزش دالر فراهم کند؛
ولی با گذشت بیش از شش ماه از حضور او در کاخ سفید دیدگاه اقتصاددانان در مورد تاثیر ریاست جمهوری او روی اقتصاد امریکا تغییر کرد .روزنامه ایندیپندنت در گزارشی
به بررسی نظر اقتصاددانان در مورد تاثیر ریاست جمهوری ترامپ روی ارزش دالر پرداخته است تا وضعیت کنونی با تصورات قبلی قابل مقایسه باشد.

مایک ریدل
اقتصــاددان در مرکــز مطالعاتــی و
سرمایهگذاریجهانیآلیانتس

در واقع شــرایط تازهای در دنیای سیاست حاکم میشود
که فعاالن اقتصادی باید آن را بپذیرند و در همان موقعیت
کار کننــد .این وضعیت را میتوان وضعیت نرمال جدید
در بازار نامید .تغییر ساختار سیاسی امریکا تغیرات بزرگی
در ساختار اقتصادی این کشور ایجاد میکند و این تغییر
میتواند بازار دالر را هم تحت تاثیر قرار دهد .ولی اقتصاد
به تدریج به پایداری میرســد و این پایداری به بازار دالر
وارد میشود .از طرف دیگر سیاست کاهش نرخ مالیات که
ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی به آن اشــاره کرده
است میتواند انگیزهای برای شرکتهای خارجی باشد که
فعالیت اقتصادی و صنعتی خود را در خاک امریکا انجام
دهند.

در دوره ریاست جمهوری ترامپ در امریکا ارزش دالر
در بازار جهانی سقوط میکند زیرا دالر همیشه به عنوان
یک منبع حفظ ارزش شــناخته میشد و هر زمانی که
بیثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد میشد مردم از تبدیل
پول خود به دالر برای حفظ ارزش آن استفاده میکردند.
ولی به نظر میرسد شرایط در حال تغییر است .امریکای
دوره ترامپ کشــوری دارای دوگانگی در نظام مدیریتی
داخلــی خواهد بــود .البته نمیتوان گفت که ریاســت
جمهوری ترامپ تنها عامل تاثیرگذار در این روند اســت.
ما شــاهد این هستیم که از سال  ۲۰۱۴میالدی تاکنون
ریسک ســرمایهگذاری در بازار دالر افزایش یافته است و
دیگر نمیتوان با اطمینان در مورد ثبات این واحد پولی و
حفظ ارزش پول در صورت تبدیل شدن به دالر صحبت
کرد .ریاست جمهوری ترامپ به معنای آغاز دوره بیثباتی
در سیاســتگذاری اقتصادی امریکا است و این بیثباتی
میتواند فشار بیشتری در جهت افت ارزش دالر وارد کند.
بنابراین سالهای ثبات در بازار دالر پایان یافته است.

کالدیو پیرون
اقتصاددان بانک مریل لینچ

سیاســتهای دولــت تــازه امریکا
سیاستهای ناامیدکننده ای است و به نظر من فضا برای
رشــد ارزش دالر در آن وجود ندارد .سیاستهای جدید
برخالف اصول تجارت آزاد است و به همین دلیل نمیتوان
انتظار خبرهای مثبتی در اقتصاد امریکا داشت .در جریان
رقابتهای انتخاباتی ،ترامپ در مورد مسائلی صحبت کرد
که مطرح کردن آنها در امریکا بعید به نظر میرسید ولی
نهتنها آن صحبتها در حد شعارهای انتخاباتی باقی نماند
بلکه امروز شاهد اجرایی شدن این سیاستها هستیم و
اجرا شــدن آنها به معنای عقبگرد اقتصادی در امریکا
اســت .حمایت بیش از حد ترامــپ از اقتصاد داخلی و
مانعتراشی در مسیر تجارت خطرات زیادی در بازار دالر
ایجــاد خواهد کرد .حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی
به معنای کاهش حجم و ارزش تجارت امریکا است و این

مایکل استانز
مرکز مدیریت سرمایهگذاری هارت وود

در ســالهای آتی ما شاهد بیثباتی
خواهیم بود ولی این بیثباتی نمیتواند مانعی در مســیر
افزایش ارزش دالر ایجاد کند .در واقع نوســانهای ارزش
دالر در ماههــای اول ریاســت جمهــوری ترامپ قابل
پیشبینی اســت ولی ســرمایهگذاران به تدریج به این
اوضاع تازه در فضای سیاســی دنیا و بازار عادت میکنند.

کار میتواند ارزش اندوخته پولی امریکا را کم کند و میزان
گردش پول را تقلیل دهد که هردو مانع رشــد اقتصادی
کشور خواهد شــد .در شرایطی که یک کشور نرخ رشد
اقتصادی پایینی داشته باشد دیگر امکان و سرعت رشد
ارزش پول آن از بین خواهد رفت و این مســئله میتواند
تبعات مخربی برای اقتصاد آن کشور داشته باشد .از نظر
من سیاستهای دولت تازه امریکا زمین ه تنش و تشنج را
در فضای اقتصادی فراهم میکند و نباید انتظار داشت در
این فضا روزهای روشنی در بازار اقتصاد در پیش باشد.
آلن راسکین
اقتصاددان بانک دویچه

ریاســت جمهوری ترامپ همهچیز را
تغییر میدهد .به نظر میرسد او حامی تجارت و اقتصاد و
در نهایت بازار دالر است و میتواند زمینه را برای افزایش
ارزش دالر در بازار فراهم کنــد .انتظار میرود تا انتهای
سال جاری ارزش دالر در بازار دنیا افزایش یابد و این روند
افزایشی تا انتهای سال  ۲۰۱۸ادامه پیدا کند .ولی باید در
نظر داشت که در سال  ۲۰۱۸ما شاهد نوسانهایی در بازار
دالر خواهیم بود اما باز هم قیمت آن افت چندانی نخواهد
کرد .از طرف دیگر بحران اقتصادی امریکا به پایان رسیده
اســت و از این پس ما شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی
امریکا خواهیم بود .در این فضا ارزش دالر هم هرروز بیشتر
میشود ولی ســقف افزایش ارزش دالر را سیاستهای
دولتی تعیین میکند .انتظار میرود فضای اقتصادی در
امریکا جدا از فضای سیاســی باشد زیرا اقتصاد در نتیجه
تزریقهای مالی پیدرپی به اقتصاد همواره در حال توسعه
است و ارزش دالر هم به دنبال شرایط اقتصادی افزایش
پیدا میکند.

ارزش آتی یک دالر با نرخ بهرههای مختلف
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نرخ بهره  2درصد

نرخ بهره  4درصد

یک سال

0.98

0.96

0.94

 2سال

0.95

0.92

0.89

 5سال

0.90

0.82

0.74

0.68

 10سال

0.82

0.67

0.55

0.46

0.38

 15سال

0.74

0.55

0.41

0.31

0.23

0.06

 20سال

0.67

0.45

0.31

0.21

0.14

0.02
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نرخ بهره  6درصد

نرخ بهره  8درصد

نرخ بهره  10درصد

نرخ بهره  20درصد

0.92

0.90

0.83

0.85

0.82

0.69

0.62

0.40
0.16

مردم امریکا از زمانی که رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد و موج بیکاریها و تعطیلی کارخانهها آغاز شد اعتمادشان را به اقتصاد
امریکا از دست دادند .االن بیش از ده سال از آن تاریخ میگذرد ولی هنوز اقتصاد امریکا نتوانسته است اعتماد مردم را جلب کند و
این بیاعتمادی عامل اصلی افت ارزش دالر در بازار است.

مشکل اصلی بازار دالر چیست؟

4

در مورد دلیل نوسانهای اخیر بازار دالر مسائل زیادی مطرح میشود .کارشناسان بر این باور هستند که سیاستهای دولتی و سیاستهای بانک مرکزی میتواند تاثیر زیادی
روی ارزش دالر در بازار داشته باشد .حال سؤال اصلی این است که  مشکل اصلی بازار دالر در سالهای پیش رو چه خواهد بود .کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پاسخ این
سؤال را در  نشریات سیانبیسی و والاستریت ژورنال دادهاند.

ری اتریل
اقتصاددان مرکز اف ایکس

مشــکالت زیادی در بــازار دالر وجود
دارد ولی یکی از مهمترین و اصلیترین مشکالت این بازار
را میتوان دولت تازه امریکا دانست .ترامپ در سخنرانی اخیر
خود اعالم کرده بود که ارزش باالی دالر در بازار مشکالت
زیادی برای اقتصاد و تجارت امریکا ایجاد میکند و به همین
دلیــل باید برای کاهــش ارزش دالر در بازار تالش کرد .او
صریحا اعالم کرد که دالر قدرتمند اولویت دولتش نیست
به همین دلیل هم میتوان انتظار داشــت در دوره ریاست
جمهوری او ارزش دالر در بازار روند نزولی داشــته باشــد.
ترامپ بر این باور است که در فضایی که دالر ارزش باالیی
داشته باشد ،اتفاقات اقتصادی بدی میافتد و بازار عملکرد
نامناسبی خواهد داشت .از نظر ترامپ ارزش باالی دالر بیش
از امریکا به دیگر کشورها سود میرساند و به همین دلیل
برای دولت و کشور امریکا مطلوبیتی ندارد .از نظر من مشکل
اصلی در بازار همین تمایــل و اولویت ترامپ برای کاهش
ارزش دالر اســت و انتظار میرود تا انتهای دوره ریاست
جمهوری ترامپ ارزش دالر در بازار پایین باشد.
آکین اودیل
روزنامهنگاراقتصادی

مشکل اصلی دالر امریکا سیاستهای
فدرال رزرو است .دالر در سالهای اخیر نوسانهای زیادی
را تجربــه کرد ولی حمایتی از طرف فــدرال رزرو ندارد.
هماکنون ارزش دالر در مقایســه با ارزشهای کشورهای
صنعتــی دنیا بدترین عملکــرد را دارد و فدرال رزرو هم
نمیتواند برای دورهای طوالنی از این واحد پولی حمایت
کند .فــدرال رزرو از طریق تزریق به اقتصاد و پایین نگه
داشتن نرخ بهره بانکی ،از این واحد پولی حمایت کرد ولی
دیگر امکان حمایت از ایــن واحد پولی را ندارد و باید به
تدریج برای ایجاد تعادل در حسابهای مالی و عادی مردم

عملکرد اقتصادی نرخ بهره را افزایش دهد .در این ماهها ما
شاهد این هستیم که فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره
صحبت میکند .در برخی از اخبار زمان افزایش نرخ بهره
بانکی پنج ماه بعد اعالم شده است و در برخی از گزارشها
در مورد افزایش ظرف دو تا سه ماه آینده صحبت میشود.
مسئله اصلی زمان آغاز موج افزایش نرخ بهره است و زمانی
که این موج افزایشی آغاز شود حمایت فدرال رزرو از دالر
پایان مییابد.
آساناسیوس واکیدیس
اقتصاددان مرکز اف ایکس

مشــکل اصلی بازار دالر این است که
سیاســتهای دولتهای قبلی باعث افزایش ارزش دالر در
بازار شده اســت ولی این ارزش غیرواقعی است و میتواند
خطرات زیادی برای اقتصاد داشــته باشد که از جمله این
خطرات نمایــش تصویری بهتر از واقــع از اقتصاد امریکا
است .هماکنون ارزش دالر در بازار نسبت به ارزش تعادلی
بلندمدت آن  10درصد و نسبت به متوسط ارزش  20سال
گذشته آن  12درصد بیشتر است که این مسئله میتواند
تبعات اقتصادی منفی داشته باشد .ترکیبی از اصالح نظام
مالیات و تقویت نرخ رشد اقتصادی امریکا میتواند زمینهساز
اصالح ارزش دالر شــود ولی این اصالح مســتلزم کاهش
ارزش دالر است .ارزش دالر در بازار باید واقعی شود و تاثیر
تزریقهای دولت قبلی در بازار روی ارزش دالر از بین برود.
باید ارزش دالر نمایشدهنده شرایط اقتصادی باشد نه اینکه
وضعیت اقتصادی را بهتر نشان دهد .هماکنون اقتصاد امریکا
در شرایط ثبات قرار ندارد و به همین دلیل است که با وجود
گذشــت بیش از ده سال از آغاز بحران اقتصادی در امریکا
هنوز فدرال رزرو نتوانســته است نرخ بهره بانکی را افزایش
دهد .بنابراین اولین و مهمترین گام در این راه این است که
ارزش دالر در بازار واقعی شــود تا اقتصاد بتواند عملکردی
عادی داشته باشد.

نرخ برابری ارز
فصل دوم ۲۰۱۷

فصل سوم ۲۰۱۷

فصل چهارم ۲۰۱۷

نرخ ارز
یورو به دالر

۱.۱۰

۱.۱۵

۱.۲۰

پوند به دالر

۱.۲۵

۱.۲۲

۱.۲۰

دالر به ین ژاپن

۱۰۶

۱۰۳

۱۰۰

دالر به یوان چین

۶.۹۰

۷.۰۰

۷.۱۰

یوهای ایالم
اقتصاددان مرکز اف ایکس

مشــکل اصلی بازار دالر دولت امریکا
اســت .هر روز خبری از تغییرات در دولت مخابره میشود.
سیاستهای تازهای وضع میشود ،افرادی در سِمتهای باال
منصوب و شــمار زیادی از افراد کلیدی توسط دولت تازه
امریکا اخراج میشوند .اطالعاتی در مورد تخلفات کمپین
رئیسجمهور در جریان رقابتهای انتخاباتی منتشر میشود
و در نهایت تردید و بیثباتی در فضای سیاسی و اقتصادی
امریکا افزایش پیدا میکند .در این شــرایط ارزش دالر هم
نمیتواند در ســطح مشخصی تثبیت شود زیرا تنشهای
سیاســی و تحوالت اقتصادی هردو روی عملکرد این بازار
تاثیر دارد .با هر خبر ناگوار سیاسی و اقتصادی ارزش دالر
پایین میآید و با هر خبر خوشــایند ارزش آن باال میرود.
ولی مسئله این است که این نوسانها چه در جهت افزایش
و چه در جهت کاهش به ضرر اقتصاد امریکا اســت و این
ثبات است که میتواند بازار را برای سرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی مطلوب کند.
آلن راسکین
اقتصاددان بانک دویچه

از بیــن رفتن اعتماد مــردم به اوضاع
اقتصادی و توانایی دولت و دستگاههای اقتصادی در کنترل
شــرایط عامل اصلی افت ارزش دالر در بازار است .در واقع
میتوان این بیاعتمادی را مشــکل اصلی بازار امروز امریکا
دانســت و توجه داشت که مشــکل به این زودیها از بین
نخواهد رفت .مردم امریــکا از زمانی که رکود اقتصادی در
کشور ایجاد شد و موج بیکاریها و تعطیلی کارخانهها آغاز
شد اعتمادشان را به اقتصاد امریکا از دست دادند .االن بیش
از ده ســال از آن تاریخ میگذرد ولی هنوز اقتصاد امریکا
نتوانسته است اعتماد مردم را جلب کند و این بیاعتمادی
عامل اصلی افت ارزش دالر در بازار اســت .به نظر من این
مشکل را نمیتوان در آینده نزدیک حل کرد زیرا مردم به
اقتصــادی میتوانند اعتماد کنند که برای دورهای طوالنی
در شــرایط ایدهآل و پرروونق باشــد ولی امریکا دورههای
رونــق کوتاهی را تجربه میکند و دورههای رکود اقتصادی
در این کشور زیاد و اغلب طوالنی است .طی ده سال اخیر
این بیاعتمادی عامل مهمی در کند شــدن روند بازسازی
اقتصادی در کشور امریکا بود و همچنان هم این مسئله ادامه
دارد.
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آیندهپژوهی
[ آینده روسیه ]

بودجهای با نفت ۴۰دالری

آیا تصمیم روسیه در مورد قیمت نفت در بودجه سه سال آینده واقعبینانه است؟
مونا مشهدی رجبی

چرا باید خواند:
روسیه یکی از
اقتصادهای وابسته به
انرژی فسیلی است و
مطالعهسیاستهای
اقتصادی این کشور
میتواندتصویربهتری
از دنیای انرژی و
اقتصادهای وابسته به
آن به ما بدهد.

انتظار برداشته
شدن کامل
تحریمهاعلیه
ایران در ماههای
آتی و ورود
سرمایههای
خارجی به صنعت
نفت و گاز طبیعی
این کشور باعث
میشود تا توان
تولید این کشور
باز هم افزایش یابد
و توان صادراتش
نیزبیشترشود

136

گمانهزنیهای مختلفــی در مورد قیمت نفت در بازار وجود دارد.
برخی متوســط قیمت نفت در ســال جاری و سال آینده را بین ۶۰
تــا  ۷۰دالر پیشبینی میکنند و برخــی دیگر از افت قیمت آن در
صورت افزایــش تولید نفت در امریکا و عدم توافــق اوپک در مورد
کاهش تولید سخن میگویند .پیشبینی قیمت نفت در بازار جهانی
برای تمامی کشورها اهمیت دارد زیرا اقتصاد تمامی کشورها به نوعی
وابسته به نفت است .برخی از کشورها فقط مصرفکننده نفت هستند
و افزایش قیمت باعث افزایش هزینه واردات آنها میشود و برخی دیگر
تولیدکننده نفتاند و تغییرات قیمت نفت باعث میشود تا بودجهشان
تحت تاثیر قرار بگیرد.
با وجود اینکه پیشبینی قیمت نفت در دنیا یک دغدغه جهانی
اســت ،اهمیت آن برای اقتصادهای وابســته به نفت بیشتر از دیگر
کشــورها است .زیرا بودجه این کشــورها بر مبنای درآمدی تعیین
میشود که از محل صادرات نفت به دست میآورند و در سالهایی که
قیمت نفت در بودجه باالتر از قیمت محققشده در دنیا تعیین شود
میزان کسری بودجه دولتی بیش از پیشبینیها خواهد شد که در این
صورت یا باید از محل منابع مالی استراتژیک هزینهها تامین شود یا
کشور با انبوهی از بدهیهای داخلی و خارجی روبهرو میشود که هردو
برای اقتصاد نامناسب است.

JJقیمت نفت دغدغه اصلی روسیه است
یکی از کشــورهایی که به مسئله قیمت نفت توجه ویژهای دارد
روسیه است .این کشور یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز
طبیعی در دنیا است و هرساله بالغ بر  ۷۰درصد از درآمد صادراتیاش
را از فروش این منابع انرژی فسیلی تامین میکند.از طرف دیگر بعد
از حمله روسیه به کریمه ،تحریمهای اقتصادی زیادی علیه این کشور
وضع شد که باعث کاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز روسیه
و کاهش ارزش روبل واحد پول این کشــور پهناور شد .در نتیجه این
تحوالت زمینه برای سختتر شدن شرایط مالی روسیه فراهم شد و
اقتصاد این کشور با سرعت کمتری از انتظارات قبلی رشد کرد .اما بعد
از مشــاهده این شرایط سخت اقتصادی در روسیه مراکز تحقیقاتی
و مطالعاتی زیادی در این کشــور راهاندازی شد تا بهترین راهکارها
را برای سالهای سخت اقتصادی پیشنهاد کنند .مقامات روسیه در
اولین اقدام اعالم کردند وابستگی خود را به فروش نفت کمتر میکنند
و از این پس درآمد نفت را در پروژههای زیرساختی صرف میکنند.
اما یک نکته بسیار مهم در روسیه پیشبینی صحیح قیمت نفت
و بودجهبندی کشور بر مبنای این قیمت بود .کاری که مقامات روس
بسیار محتاطانه انجام دادند ولی تاکید کردند بودجه کشور به گونهای
تنظیم میشود که احتمال عدم پیروی از آن بسیار کم باشد به همین
دلیل قیمت نفت که تاکنون یکی از اصلیترین منابع درآمدی دولت
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بوده است در پایینترین سطح ممکن تعیین خواهد شد.
JJقیمتگذاری در بودجه
دولت روســیه اخیرا طرح اولیه بودجه سه سال آینده را ارائ ه داده
است .طبق این طرح این کشور برای تامین نیاز مالی خود به استقراض
داخلی و افزایش نرخ مالیات تکیه میکند زیرا قیمت نفت در بودجه
ســال  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰میالدی در سقف  ۴۰دالر حفظ شده است.
البته در اینکه قیمت نفت در این سالها بیش از  ۴۰دالر خواهد بود
شکی نیست ولی مقامات روس بسیار محافظهکارانه طرح بودجه را
ارائ ه دادند تا هرگونه کسری احتمالی در ساختار مالی کشور و کسری
بودجه را پیشبینی کنند و از هماکنون برای برطرف کردن این کسری
یهای الزم را ارائ ه دهند .
شبین 
پی 
وزیر اقتصاد روسیه در پاسخ به این سؤال بلومبرگ که چرا تا سه
ســال آینده قیمت نفت در بودجه روسیه  ۴۰دالر تعیین شده است
گفــت« :در ماههای اخیر ما شــاهد افزایش توان تولید ایران و لیبی
و نیجریه بودیم .انتظار برداشــته شدن کامل تحریمها علیه ایران در
ماههای آتی و ورود سرمایههای خارجی به صنعت نفت و گاز طبیعی
در این کشور باعث میشود تا توان تولید این کشور باز هم افزایش و
توان صادراتش نیز افزایش یابد .این به معنای افزایش عرضه نفت در
بازار و افت قیمت است .به خصوص که ایران هم بر طبق توافقهایی
که با سازمان اوپک دارد از همراهی با این سازمان برای محدود کردن
صادرات نفت معاف است و میتواند بر طبق ظرفیتهای خود تولید
و صادرات کند».
از طرف دیگر امریکا هم در نظــر دارد حجم تولیدش را افزایش
دهد .این کشــور با تمامی محدودیتهای زیستمحیطی که باراک
اوباما ایجاد کرده بود توانست از واردات نفت از عربستان تقریبا بینیاز
شود .موسسه مطالعاتی مککینزی در این زمینه نوشت« :حتی قبل
از روی کار آمدن دونالد ترامپ هم امریکا ســرمایهگذاریهای زیادی
در افزایــش تولید نفت انجام داد و نتیجه این ســرمایهگذاریها هم
انواع درآمدهای مالیاتی روسیه
نوع مالیات

سهم به کل درآمد مالیاتی (درصد)

مالیات بر درآمد افراد

۴۶

مالیات بر دستمزد

۳۲

مالیات بر شرکتها

۱۳

مالیات بر خرید

۳

مالیات بر تجارت یا هزینههای گمرکی

۱

دیگر انواع مالیات

۵

به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی روسیه ،مازاد درآمد این کشور از محل فروش نفت و گاز طبیعی در صندوقی
ذخیره میشود که در روزهای سخت اقتصاد صرف خواهد شد و در صورت افزایش این منابع مالی در توسعه
زیرساختهای صنعتی و اقتصادی سرمایهگذاری میشود.

استقالل نسبی این کشور در تامین نفت مورد نیاز خود بود.حال که
ترامپ در امریکا روی کار آمده و قوانین دستوپاگیری را که در مسیر
توسعه سرمایهگذاری در صنعت نفت وجود دارد از میان برداشته است،
میتوان از افزایش توان تولید نفت در امریکا و احتماال صادرات نفت
از این کشور صحبت کرد که هردو باعث بر هم خوردن توازن کنونی
در بازار میشود و بدون شک فشاری مضاعف در جهت کاهش قیمت
ایجاد خواهد کرد.به نظر ما با توجه به شرایطی که در بازار نفت دنیا
حاکم است تعیین قیمت  ۴۰دالری برای هر بشکه نفت طی سه سال
آینده ،بسیار واقعبینانه است».

JJپیشبینی درآمد و هزینه روسیه در بودجه سال ۲۰۱۸
طبق بودجه ارائهشده توســط دولت روسیه ،در سال  ۲۰۱۸این
کشــور درآمدی برابر با  ۶۳۰میلیارد روبل معادل  ۶ .۱۰میلیارد دالر
امریکا بیش از پیشبینیهای قبلی خواهد داشت که این درآمد مازاد
از محل مالیات تامین میشــود .ولی بخش زیادی از این درآمد برای
کاهش کسری بودجه در کشــور صرف خواهد شد .در سال ۲۰۱۵
کسری بودجه روســیه برابر با  ۱ .۲درصد تولید ناخالص داخلیاش
بود ولی با اجرای طرحهای پیشنهادی ،تا انتهای سال  ۲۰۱۸کسری
بودجه به مرز  ۶ .۱درصد تولید ناخالص داخلی میرسد .انتظار میرود
میزان هزینه دولت در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۲ .۱۶هزار میلیارد روبل و
میزان درآمد برابر با  ۷ .۱۴هزار میلیارد روبل باشد.
تا انتهای سال  ۲۰۱۹شکاف بودجه در روسیه  -مابهالتفاوت درآمد
و هزینه دولت -به مرز  ۹ .۰درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید
و سال  ۲۰۲۰در کمترین سطح طی یک دهه اخیر یعنی  ۸ .۰درصد
تولید ناخالص داخلی خواهد بود .تحقق این پیشبینی نشــاندهنده
موفقیت چشمگیر روسیه در تدوین بودجه و ایجاد توازن در بودجه است.

JJبودجه سال  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰چه تغییرات دیگری میکند؟
در سالهای اخیر روسیه از منابع مالی که در صندوقهای ذخیره
ارزی نگهداری میشــد و برای روزهای سخت و بحرانی اقتصادی بود
استفاده کرد تا فشار مالی کمتری به دولت و مردم وارد شود ،ولی اجرای
این طرح زمینه را برای کم شــدن منابع مالی استراتژیک فراهم کرد.
دولت روسیه اعالم کرد در سال آینده میالدی استفاده از این منابع را به
نصف سطح کنونی میرساند زیرا با تغییراتی که در منابع درآمدی دولت
ایجاد شد دیگر نیازی به استفاده زیاد از منابع مالی ضروری نیست.
انتظار میرود در فاصله سالهای  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰خالص بدهیهای
داخلی یا میزان استقراض دولت از مردم و بانکها به بیش از یک هزار
میلیارد روبل -معادل  ۹۵ .۱۶میلیارد دالر امریکا -میرســد در حالی
که میزان بدهی خارجی این کشــور از مرز  ۳میلیارد دالر در هر سال
خواهد گذشت.

JJاگر قیمت نفت بیش از  ۴۰دالر شود...
حال مسئله این اســت که با توجه به پیشبینیهای سازمانهای
بــزرگ بینالمللی احتمال اینکه در این بازه زمانی قیمت نفت بالغ بر
 ۱۵دالر بیش از متوســطِ در نظر گرفتهشده در بودجه روسیه باشد
بسیار زیاد است .در صورتی که این اتفاق بیفتد درآمد روسیه از محل
فروش نفت و گاز طبیعی افزایــش خواهد یافت و در صورتی که این
درآمد صرف هزینههای جاری در کشور شود میتواند کسری بودجه را
به حداقل برساند ولی دولت روسیه در نظر دارد این مازاد درآمد را در

درسی که روسیه از بحران نفت گرفت
با وجود اینکه در سالهای گذشته وابستگی اقتصادی روسیه به منابع فسیلی بسیار زیاد بود،
به نظر میرسد تجربه بحرانهای اخیر در بازار نفت و اقتصاد دنیا درس خوبی به این کشور داده
است .در قانون بودجه سالهای  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰میالدی روسیه ،سهم درآمد نفت در بودجه این
کشور تنها  ۲۱درصد خواهد بود و اگر قیمت نفت بیش از  ۴۰دالری باشد که در بودجه در نظر
گرفته شــده است ،میتوان شاهد افزایش درآمد این کشور و وارد شدن این منبع مالی به بخش
سرمایهگذاریهای زیرساختی بود .در اوایل دهه جاری سهم درآمد نفت و گاز در بودجه این کشور
بالغ بر  ۵۰درصد بود و اوایل دهه قبل این سهم بالغ بر  ۷۰درصد بوده است و به همین دلیل بودجه
تحت تاثیر شوکهای خارجی بود.

جای دیگری هزینه کند.
به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی روســیه مازاد درآمد این کشور از
محل فروش نفت گاز طبیعی در صندوقی ذخیره میشــود که برای
روزهای ســخت اقتصاد صرف خواهد شــد و در صورت افزایش این
منابع مالی در توسعه زیرساختهای صنعتی و اقتصادی سرمایهگذاری
میشود .در واقع این ســرمایهای است که صرف توسعه اقتصادی در
کشــور میشــود و برای تامین هزینههای جاری در کشــور استفاده
نمیشود .
تحلیلگران اقتصادی در مرکز مطالعات اســتراتژیک بازار نفت در
امریکا بر این باور هســتند که این بهترین روشی است که میتوان از
منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی استفاده کرد .با این روش
میتوان سرمایههای طبیعی کشور را برای تمامی نسلها ماندگار کرد و
یک کشور توسعهیافته برای آنها به جا گذاشت نه اینکه با صرف درآمد
حاصل از فروش نفت برای تامین هزینههای جاری تنها به نیازهای یک
نسل توجه کرد و نیازهای نسلهای آتی را نادیده گرفت.

دولت روسیه قیمت
نفت را در بودجه
سالهای ۲۰۱۸
تا  ۲۰۲۰برابر با
 ۴۰دالر قرار داده
است که کمتر از
پیشبینیهای
ارائهشده توسط
سازمانهای
بینالمللی در مورد
قیمتنفتاست

سهم کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی روسیه طبق بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۱۸تا( ۲۰۲۰درصد)
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آیندهپژوهی

هوش مصنوعی
به عنوان صنعت

چینیها چطور از هوش مصنوعی پول درمیآورند؟

امریکاییها شــاید در حوزه تحقیق و توســعه هوش
چرا باید خواند:
مصنوعی رهبــر بیچون و چرا به حســاب بیایند اما
هوش مصنوعی را به
مقــام دومی چین در این بخش اهمیت فــراوان دارد.
همراهبیوتکنولوژی
چینیها در زمینه تحقیقات پیشرفته عقبتر هستند ،اما
دوعاملتعیینکننده
شرکتهای چینی استفادههای کاربردیتری از هوش
سرنوشتکشورها
و حتی اقوام در قرن
مصنوعی میکنند که میتواند برای کشورهای دیگر هم
بیست و یکم میدانند.
راهگشا باشد .این گزارش در فصلنامه دانشکده اقتصاد
این گزارش را بخوانید
چئونگ کنگ ،از مهمترین مراکز آموزش عالی اقتصاد
تا بدانید رقابت چقدر
در چین منتشر شده است .این دانشگاه در سال ۲۰۰۲
جدی است.
میالدی تاسیس شد و به سرعت پیشرفت کرد طوری
که در ســال  ۲۰۱۱درآمد مجموع فارغالتحصیالنش
باالی یک تریلیون دالر ،حدود  ۱۳.۷درصد تولید ناخالص داخلی چین در آن سال ،بود.
هرکس که تا به حال خواسته باشد در چین پول هنگفتی را از یک حساب به حسابی
دیگر حواله کند میداند که ماجرا چقدر کند و خســتهکننده است .روند استاندارد این
است که شخصا به بانک بروید ،در صف منتظر بمانید ،کارت شناساییتان را نشان دهید،
کلی فرم پر کنید و باالخره با توجه به طول صف ،یک ساعت یا بیشتر منتظر بمانید تا
درخواستتان انجام شود.
به لطــف هوش مصنوعی این روند تغییر کرده اســت .چاینا مرچنتز بنک ،یکی از
بانکهای بزرگ چین ،در آپدیت اخیر برنامه موبایلیاش به مشتریان اجازه میدهد که
مقادیر فراوان پول را به هر حسابی که میخواهند حواله کنند .نکته اینجاست که امنیت
این حواله با اسکن تشخیص چهره توسط هوش مصنوعی تضمین شده است .کل روند
اینجا حدود یک دقیقه طول میکشد.
لیلی ژائو ،تاجر ســی و چند ساله چینی ساکن شانگهای که از این سیستم استفاده
میکند میگوید« :برنامه واقعا هوشمند است .اگر احساس کند چیزی سر جای خودش
نیســت دوباره درخواست اســکن چهره میدهد ،حتی اگر پول کمی را بخواهید حواله
کنید».
شــرکتی که این سیستم تشــخیص چهره هوشــمند را برای بانک طراحی کرده
چینی اســت .ییتو تکنالجی در سال  ۲۰۱۲تاسیس شــد .در سال  ۲۰۱۳یک صندوق
سرمایهگذاری چینی در آن سرمایهگذاری کرد و کمی بعد شرکتهای مختلف از جمله
یک صندوق سرمایهگذاری مهم امریکایی به جمع حامیان آن پیوستند .یکی از مشتریان
ییتو اداره گمرک چین اســت که به کمک سیستم تشخیص چهره آنها قاچاقچیان را
شناسایی میکند .هوش مصنوعی ییتو به مدیریت ترافیک شهری هم کمک میکند.
شاید غولهای حاضر در سیلیکون ولی امریکا در حوزه هوش مصنوعی در مرکز توجه
دنیا باشــند ،اما شرکتهای نوظهوری مثل ییتو یا غول جستوجوی اینترنتی Baidu
چین را به رقیب قدرتمندی در این بخش تبدیل کردهاند .لو یانشــیا ،مدیر تحقیق در
شرکت تحقیقات بازار آیدیسی میگوید« :چینیها در چندین حوزه هوش مصنوعی
پیشرو هستند مثل تکنولوژیهای تشخیص چهره و صدا .به عالوه آنها توانستهاند هوش
مصنوعی را به زندگی روزمره وارد کنند».
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طبق گزارش اخیر موسسه تحقیقاتی مکنزی چین یکی از مراکز مهم دنیا در حوزه
هوش مصنوعی به حساب میآید و یکی از نقاط قوتش جمعیت باالیش است .سیستمهای
هوش مصنوعی برای بهتر کار کردن به دریافت مداوم اطالعات از تعداد عظیمی از کاربران
متکیاند و چین در این حوزه کم ندارد.
غولهای تکنولوژی مثل  Baiduو  Tencentدر طول سالهای اخیر میلیاردها دالر
خرج تحقیق در این حوزه کردهاند و همزمان عالقه ســرمایهگذاران چینی و خارجی به
شرکتهای نوظهور چینی متخصص در هوش مصنوعی بیشتر میشود .بین سالهای
 ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۶صندوقهای ســرمایهگذاری داخلی و خارجی در  ۲۲۶شــرکت هوش
مصنوعی به طور میانگین  ۵.۹میلیون دالر سرمایهگذاری کردند.
 MOZI Healthکه در شــانگهای قرار دارد و سال پیش تاسیس شده یکی از این
شرکتهاست .این شرکت از هوش مصنوعی در حوزه داروپژوهی استفاده میکند .کنت
زایتلیک ،بنیانگذار و مدیرعامل  ۲۹ساله  MOZIمیگوید« :این بازار نوظهور ،خشن و
بیقانون است .حاال هرچیزی ممکن است .هرکس این فرصت را دارد که به شرکت شماره
یک چین در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود».
فقط سرمایه خصوصی نیست که روانه شرکتهای نوظهور هوش مصنوعی میشود .لو
یانشیا میگوید« :ما متوجه حمایت قوی دولت از این صنعت هستیم ».دولت چین قول
داده تا سال  ۲۰۱۸حدود  ۱۵میلیارد دالر در هوش مصنوعی سرمایهگذاری کند .هدف
دولت چین به وجود آمدن شرکتهایی در کالس جهانی است تا بتواند با گوگل و آیبیام
در تولید ماشینهای هوشمند رقابت کند .در گزارشی که مارس گذشته در کنگره ملی
خلق منتشر شد از صنعت هوش مصنوعی به عنوان یکی از حوزههای کلیدی در توسعه
چین نام برده شده است.
شــرکتهای خارجی هم بیکار ننشســتهاند .در ماه آوریل شــرکت خودروسازی
فولکسواگن اعالم کرد ک ه  ۱۸۰میلیون دالر در شرکت هوش مصنوعی چینی �Mobo
 viســرمایهگذاری خواهد کرد .هدف این همکاری استفاده از تکنولوژیهای هوشمند
تشخیص صدا و آینه هوشمند جلو برای بهبود تجربه رانندگی است.

«هوش مصنوعی» ممکن است از دید بعضیها به داستانهای علمی -تخیلی محدود باشد ،به تصاویر ترسناک از دنیایی
که در آن ماشینهای هوشمند کنترل انسانها را در دست گرفتهاند .چیزی شبیه رمان « :۲۰۰۱ادیسه فضایی» یا سیستم
آخرالزمانی سری فیلمهای «ترمیناتور» .ماجرا اما از اینها پیچیدهتر و کمخطرتر است.

سرمایهگذاری چین در هوش مصنوعی عظیم است اما هنوز کامال عقبتر از امریکاست.

بــا وجود همه ایــن پیشــرفتها ،صنعت هوش
مصنوعی چین با مشــکالت زیادی دســت و پنجه
نرم میکند کــه یکی از مهمترین آنها کمبود نیروی
تعداد شرکتهای هوش
مصنوعی در سراسر دنیا
باهوش آیندهنگر اســت .و با اینکه در چندین حوزه
در این صنعت چینیها دستاوردهای خوبی داشتهاند
۲۹۰۵
در حوزههایــی مثل خودروهای بــدون راننده کامال
۷۰۹
		
از شرکتهای امریکایی عقبتر هســتند .عدهای از
تحلیلگران از این میترســند که بازار مصرف همراه
۳۶۶
		
با حجم سنگین سرمای ه دریافتی رشد نکند و شاهد
۲۳۳
حبابی شدن بازار باشیم.
۲۲۸

۱۶۰

حجم سرمای ه دریافتی توسط شرکتهای
هوش مصنوعی بین سالهای  ۲۰۱۲تا ۲۰۱۶
(به دالر امریکا)
امریکا
چین

انگلیس

هند

کانادا

آلمان

امریکا 
چین

انگلیس
کانادا
آلمان
ژاپن

 ۲.۶میلیون

 ۱۷.۹میلیارد

۸۰۰

۶۴۰

۶۳۹

۳۰۰

JJآیا هوش مصنوعی خطرناک است؟
عبــارت «هوش مصنوعی» ممکن اســت از دید
اسپانیا
۱۳۲
اسپانیا ۲۵۰
بعضیها به داستانهای علمی -تخیلی محدود باشد،
سوئیس
۸۳
سوئیس ۲۱۰
به تصاویر ترســناک از دنیایی که در آن ماشینهای
هوشمند کنترل انسان -بردهها را در دست گرفتهاند.
آسیموف
ایزاک
فضایی»
ادیسه
«:۲۰۰۱
چیزی شبیه هال ،ربات هوشمند آدمکش رمان
است که پروژه هوش مصنوعی گوگل ب ِرین را راه انداخت و بین سالهای  ۲۰۱۴تا ۲۰۱۷
یا سیستم آخرالزمانی اسکاینت در سری فیلمهای «ترمیناتور» .اتفاقهایی مثل پیروزی
سرپرست تیم هوش مصنوعی موتور جستوجوی  Baiduبود.
برنامه هوش مصنوعی آلفاگوی شــرکت گــوگل در برابر که جیه ،قهرمان جهانی بازی
چین با  ۷۳۱میلیون کاربر اینترنتی  -بیش از نیمی از جمعیتش  -بیشــتر از اکثر
تختهای گو ،که بهار امســال در چین رخ داد ،چنیــن هراسهایی را تقویت میکنند.
کشورهای دنیا دیتا تولید میکند .این اطالعات از عکسها و فیلمها و متون منتشرشده
ماشینها کمکم از انسان باهوشتر میشوند.
توسط کاربران ،نوع وبگردی کاربران ،رابطه آنها با برنامههای موبایل و خریدهای آنالین
اما نباید فراموش کرد که فعال رباتهایی باهوش بینیاز از انســان به وجود نیامدهاند
آنها به دست میآید .گاهی اوقات این اطالعات به طور مستقیم از طرف دولت چین منتشر
و باید آنها را در کتابهای علمی -تخیلی جستوجو کرد .ما در وضعیت فعلی در حال
میشود .مثال وزارت امنیت چین پایگاه اطالعاتی خود از  ۱.۶میلیون چهره شهروندان را
توسعه هوش ماشینها هستیم .یعنی به جای ساخت ماشینهایی بینیاز از انسان ،در حال
در اختیار شرکتهای هوش مصنوعی چینی گذاشت تا سیستم خود را تقویت کنند.
افزایش هوش ماشینها هستیم تا بتوانیم تواناییهای خودمان را گسترش دهیم :اینکه
یکی از نقاط قوت چین در این حوزه این اســت که مردم این کشور نسبت به حریم
بتوانیم تشخیص پزشکی را سریعتر و دقیقتر کنیم ،یا کاری کنیم که دیگر به خاطر یک
خصوصی خود حساس نیستند .جیانگ وئی ،از شرکت ژنفاند که در شرکتهای هوش
حواله بانکی یک ساعت در صف منتظر نباشیم.
مصنوعی سرمایهگذاری کرده است میگوید« :نگاه چینیها به حریم خصوصی با غربیها
اینجاست که میتوانیم نتایج خیرهکننده تکنولوژی را در زندگی معمولی ببینیم .و
متفاوت اســت .اکثر چینیها حاضرند در قبال استفاده از یک برنامه رایگان و کاربردی
بنیان همه این تحوالت روی ایده «یادگیری ماشین» گذاشته شده است .به زبان ساده،
موبایل ،اطالعات خصوصیشــان را در اختیار آن بگذارند ».به همین خاطر اســت که
یک برنامه کامپیوتری مدرن میتواند روندها را در اطالعات پیدا کند و همزمان که دیتای
سیســتمهای تشــخیص چهره و صدا در چین جزو پیشرفتهترینها در دنیا به حساب
بیشــتری دریافت میکند در امر تشخیص روند بهتر و بهتر میشود .این یعنی ماشین
میآیند و مجله تکنولوژی دانشگاه امآیتی در فهرست « ۵۰شرکت هوشمند دنیا» سال
میتواند بدون نیاز به کسی ،از طریق بررسی واکنش انسانها به اطالعاتی که ارائه کرده،
 ۲۰۱۶خود ،سایت  Baiduرا در رتبه دوم قرار قرار داد.
چیز یاد بگیرد .به کمک همین روند است که کامپیوتر آلفاگو به بزرگترین قهرمان بازی
به همین دالیل است که باید چین را در حوزه هوش مصنوعی جدی گرفت .اقتصاد
کهن چینی تبدیل میشود یا ییتو میتواند روزبهروز در تشخیص چهرهها بهتر عمل کند.
آینده و جنگهای آینده ،اقتصاد و جنگهای مبتنی بر هوش مصنوعی  -و نه عملکرد
یادگیری ماشین به این شکل پیشرفته نیازمند سه عامل است :الگوریتمهای پیشرفته،
تکتک افراد -هستند و چین رقیب اصلی غرب در این حوزه است.
ســختافزارهای قدرتمند که توانایی بررســی حجم
چین یکی از تولیدکنندگان اصلی پژوهشهای علمی مربوط به هوش مصنوعی است.
عظیمی از اطالعات را دارند ،و اطالعات خام جدید .در
دنیای کنونی دسترسی به دو عامل اول خیلی سخت
90
نیست .آنچه دشــوار است دسترسی به اطالعات خام
75
جدید اســت( .دلیل حضور و تبلیغات گسترده برنامه
نقشه گوگل در هند هم همین است .شرکت گوگل در
60
تالش است با کمک جمعیت عظیم کاربران تلفنهای
45
هوشمند در هند ،سیستم هوش مصنوعی نقشه خود
را تقویت کند تا بتواند از آن در کشورهای پیشرفته و
30
سیستم خودروی بدون راننده بهره بگیرد).
15
اندرو انجی ،یکی از مهمترین دانشــمندان حال
حاضر در حوزه هوش مصنوعی میگوید« :قرار نیست
0
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
آن کسی که بهترین الگوریتم را دارد بازی را ببرد .برنده
فرانسه
آلمان
امریکا
چین
کسی است که بیشــترین دیتا را دارد ».انجی کسی
۱۳۶

فرانسه

فرانسه

۲۸۰

تعداد پژوهشهایی که به آنها استناد شده است
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آیندهپژوهی

ترامپ ،آمازون ریاستجمهوری است!

گفتوگوی بلومبرگ با تامس باراک ،دوست نزدیک و مشاور اقتصادی دونالد ترامپ

دفاع از ترامپ احتماال سختترین کار دنیاست .ترامپ جامعه امریکا را دوقطبی کرده و سیاستهای
خطرناک منطقهایاش  -مثل چراغ سبز نشان دادن به عربستان  -دنیا را به سمت ناامنی بیشتر کشانده
است .طبیعی است که اکثر رسانههای معتبر دنیا هم در حال حمله به سیاستهای فکرنشده و نژادپرستانه
او باشند .اما شاید بهتر باشد برای فهم ترامپ و پیشبینی رفتارهای آیندهاش سخنان یکی از مدافعان
و رفقای نزدیک او را بخوانیم .تامس باراک ،بنیانگذار و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن کلنی
کپیتال ،مشاور ،دوست نزدیک و رازدار دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکاست .او در مصاحبه با مجله
بلومبرگ از ساز و کار درونی دولت ترامپ و روند تصمیمگیریهای اقتصادی او میگوید و مدعی است که
در پس این هرج و مرج ،برنامهای وجود دارد.
ولت برای برداشتن گامهای بلند وجود ندارد.

چرا باید خواند:
این گفتوگو را بخوانید
تا از طریق منبعی
دستاول با شیوه
یهای
مگیر 
تصمی 
ترامپ و برنامه اقتصادی
او برای آینده امریکا
آشنا شوید.

وقتی با شما تماس گرفتم تا مقدمات مصاحبه را بچینم،
گفتید« :هیچکس نمیخواهد از من درباره منحنی بازده و باقی
چیزهای اقتصادی بشنود .همه میخواهند درباره دونالد ترامپ
و دولتش صحبت کنند ».پس برویم سر اصل مطلب .آیا در پس
این هرجومرجی که این روزها در واشنگتن میبینیم ،حساب
و کتابی وجود دارد؟

نه .اولین ســال هر دولتی در هــرج و مرج میگذرد .اینطور
نیســت؟ اگر به سال اول دولتهای ریگان ،کلینتون و اوباما نگاه
کنید متوجه حرفم میشــوید .در واشنگتن شعار سال اول این
اســت« :بعد از پیروزی ،مثل برنده رفتار کــن و لذتش را ببر».
سیاستمداری که وضعیت را میشناسد میگوید« :من برای سال
اول دستور جلسه تعیین نمیکنم دستور جلسه را آن  ۶۶۶هزار
نفر بوروکرات واشنگتن و  ۵۳۵نماینده کنگره تعیین کردهاند ».اگر

میخواهید سیاستمدار امریکایی خوبی باشید در سال اول تالش
زیادی نخواهید کرد .در ســال اول کسی واقعا نمیداند چهکسی
مسئول است و چهکسی نیست.
اگر اینشــکلی به قضیه نگاه کنید فهــم روابط کنونی کاخ
ســفید راحتتر میشــود .ترامپ قبل از ورود به سیاست برنامه
تلویزیونیاش را داشــت ،قدرتش را داشــت و پولش را داشت .او
در تجارتش نشان داده که میتواند کار را پیش ببرد ،اما روش او
مدیریت همراه با هرج و مرج است .مغز او با مغز رؤسای جمهور
قبلی متفاوت اســت .اگر به یک رئیسجمهور دیگر یک فنجان
کاپوچینو میدادند تا دربارهاش نظر بدهد ،احتماال شروع میکرد
بــه تامل درباره اینکه دانه قهوه از کجا آمده و آیا ارگانیک بوده یا
نه .اما اگر یک فنجان کاپوچینو دست ترامپ بدهید قبل از اینکه
آن را مزه کند به کف روی آن نگاه میکند و از شــما که کنارش
نشستهاید میپرسد« :نظرت درباره این کاپوچینو چیه؟» بعد به
حرفتان گوش میدهد و طبق غریــزهاش یک جواب را که فکر
میکند درســت است درباره آن کاپوچینو سرهم میکند .او این
شکل از تصمیمگیری و ابراز عقیده درباره موضوعات مختلف را
 ۱۵۰بار در روز انجام میدهد .تنها فرقش با قبل این اســت که
در کاخ سفید نشســته ۱۷ ،وزارتخانه زیر دستش است و باید
حواسش به  ۵۳۵نماینده کنگره باشد .آن وقت یک فرمان اجرایی
مینویسد و میگوید« :هی! نوکر! تام باراک! بیا اینجا و این فرمان
را ببر و اجرا کن ».شما هم این فرمان را به بوروکراسی واشنگتن
میبرید و بوروکراتها آنجا نشستهاند و به شما میخندند .به نظرم
با گذشت زمان دو طرف به توازن میرسند و آن وقت ترامپ ،به
عنوان مرد معامله ،سیاستهایش را پیش خواهد برد .مثل بیرون
ی از ماها پرسیدیم:
آمدن از معاهده محیطزیســتی پاریس .خیل 
«واقعا چرا باید حاال اینشکلی انجامش بدهیم؟»
واقعا چرا؟

چرا از آن بیرون بیاییم؟ این سؤال مهمی بود .با این کار کلی
رأیدهنده از رئیسجمهور میرنجیدند .و حرکت هوشــمندانه
سیاسی میدانی چه بود؟ رئیسجمهور باید اول یک سیاستمدار
خوشنام و ممتاز را مسئول ماجرا میکرد .مثل معاون رئیسجمهور.
بعد یک کمیسیون درجهیک راه میانداخت و چند آدم محبوب
هوادار محیطزیست را عضو آن میکرد ،مثل لئوناردو دیکاپریو
و داین فاینستاین .آدمهایی از طرف مقابل .بعد میگذاشت اینها
حرفشــان را بزنند و ماجرا را با آدمهــای رئیسجمهور تحلیل
کنند .مثال کارشــان چهار ماه طول بکشد .بعد اجازه میداد آنها
به جمعبندی برسند و خودش اصال دخالت نمیکرد تا کل قضیه
معقولتر به نظر برسد .اما ترامپ این کارها را نکرد .آن تصمیمی
را که قرار بود بعد از چهار ماه به بقیه اعالم کند همان روز اعالم
کرد« .من مستقیم انجامش میدهم و جلوی هدر رفتن  ۳تریلیون
دالر از تولید ناخالص داخلی امریکا را میگیرم ».او به کل قضیه
140
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بهترین موقعیت کاری در کاخ سفید سالی  ۱۲۵هزار دالر درآمد دارد .تصور کنید ترامپ به دنبال یک دستیار است .یک نفر را پیدا میکند و
میگوید« :درآمد یک میلیون دال ریات در سال را رها کن ،به تو  ۱۱۹هزار دالر حقوق میدهم ،تمام سابقهات و زندگیات تحت بررسی و مراقبت
دائم افبیآی قرار میگیرد ،باید با رسانهها هم مصاحبه کنی ».واقعا کدام آدم عاقلی این را میپذیرد؟

مثــل مذاکره با فالن اتحادیه صنفی و کارگری نگاه میکند .اگر
هتل داشــت و با کارکنان اعتصابیاش ســر قرارداد به مشکل
میخورد ،بهجای آنکه برود و بگوید «بیایید بنشــینیم و آرام سر
قرارداد مذاکره کنیم» میرفت هتل و میگفت« :میخواهم هتل
را تعطیل کنم .حاال اگر دلتان خواســت برگردید و سر چیزهای
دیگری حرف بزنیم».
یکی از بزرگترین مشــکالت کاخ سفید ترامپ نبود
وفاداری به اوست .درز اطالعات محرمانه کاخ سفید به رسانهها
دهایم.
آنچنان باالست که در هیچ دورهای نظیرش را ندی 

من نام این را گذاشتهام «حکم اعدام به روش درز اطالعات».
وقتی شــما به ســیا ،به افبیآی و کنگره حمله میکنید آنها
اینطوری واکنش نشان میدهند .بوروکراسی واشنگتن اینطوری
از خودش محافظت میکند .فراموش نکنید که ما فقط سه نفر
را داریم که کامال به ترامپ وفادارند :جرد کوشنر ،ایوانکا و مالنیا.
اینها بودند که از اول در او شانس پیرزوی میدیدند .هیچکس در
رده باالی حزب جمهوریخواه نبود که موافق ترامپ باشد .پس او
کسی را در سیستم ندارد .و با پول هم نمیتواند کسی را به کاخ
سفید بیاورد .بهترین موقعیت کاری در کاخ سفید سالی  ۱۲۵هزار
دالر درآمد دارد و نگاه رســانهها هم به کاخ سفید اینقدر منفی
اســت .تصور کنید ترامپ به دنبال یک مشاور و دستیار است .به
یک نامزد درست و حسابی میگوید« :درآمد یک میلیون دالر در
ســالت را رها کن ،من به تو  ۱۱۹هزار دالر حقوق میدهم ،تمام
ســابقهات و زندگیات تحت بررسی و مراقبت دائم افبیآی قرار
میگیرد ،باید با رسانهها هم مصاحبه کنی ».واقعا کدام آدم عاقلی
این را میپذیرد؟ به این خاطر است که افرادی استخدام میشوند
که بعد از مدتی شروع میکنند به درز دادن اطالعات به رسانهها.
نظرتان درباره توئیتهای جنجالی ترامپ هم مثبت است
و آنها را «فکرشده و نه احساساتی» توصیف کردهاید.

مالیاتها به نفعشان عمل خواهد کرد .اوضاع نرخ بهره هم اصالح
و همهچیز در کشور ارزانتر خواهد شد.
میگویید خوشبین هســتید اما کابینه به لحاظ تصویب
قوانین جدید هیچ دســتاوردی تا حاال نداشته .وضعیت الیحه
خدمات درمانی فاجعهبار بوده و ترامپ نتوانسته به وعدهاش عمل
کند .ترامپ بعد از پیروزی ،تمام مدت از دستاوردهایش در این
چند ماه حرف میزند ،اما وقتی تغییر واقعی در زندگی مردم ایجاد
نشود ،اشتغالزایی رخ ندهد و جیب مردم خالی بماند ،در انتخابات
میاندورهای کنگره در سال  ۲۰۱۸اینها گریبانش را خواهد گرفت.

این را درست میگویی .امریکاییهای معمولی میخواهند هر
ماه  ۲۰۰تا  ۳۰۰دالر بیشتر ته جیبشان باشد.
اصال به همین خاطر به او رأی دادند.

دقیقا .ترامپ مثل اوبر یا سایت آمازون برای ریاستجمهوری
امریکاست .چیزها را کال تغییر خواهد داد .این نوع تازه از ارتباط
بــا مردم در امریکا تازگی دارد .قبال رئیسجمهور امریکا ســعی
میکرد خودش را ورای جنگهای جناحی نشــان دهد .میآمد
چیز قشنگی میگفت و همه سر تکان میدادند .همه میگفتند:
«آه ،رئیسجمهور ما چه شاعرمسلک است!» این دیگر تمام شده
است .اگر من بودم البته مثل ترامپ عمل نمیکردم .اما این شیوه
مواجهه او با دنیاست« :االن بهتان میگویم چه احساسی دارم» و
احساس واقعیاش را میگوید.

دقیقا .االن درصــد امریکاییهای صاحب خانه به پایینترین
ق اورژانس معاینه
میزان خود رسیده .مردم سعی میکنند در اتا 
بشوند چون بیمه خدمات درمانی ندارند .مدارس دولتی در حال
فروپاشیاند و اوضاع ارتش بدتر است .هیچ اکسیر جادوییای برای
این نداریم .من مطمئنم که رئیسجمهور نشســته و با خودش
میگوید« :این سختتر از چیزی اســت که فکر میکردم ».اما
کاخ ســفید تازه دارد خودش را پیدا میکند .کاخ سفید آدمهای
درستی هم دارد و فعال در حال متوازن کردن همه این مشکالت
و یادگیری حکومتداری در این  ۶ماه اول است.

مــن هم خوشبینم و بهتان دلیلش را میگویم .از دید من در
تاریخ امریکا هیچ وزیر خزانهداریای بهتر از اســتیون منوچین
(بانکدار و میلیونر یهودی) نداریم .ماجرای تغییر خدمات درمانی
پیچیده اســت و هیچکس تمایل ندارد این ماجرای سخت را به
جای درســتی بکشــاند .اما ماجرای مالیاتها فرق میکند .این
شــدنی است و برای همه برد محســوب میشود .من به اصالح
مالیاتی خوشبینم .به همین خاطر اســت که بازار بورس هم در
طول ماههای اخیر خوب عمل کرده .تجار و صاحبان کسبوکار
خوشبین هستند و احســاس کردهاند که ترامپ با این کاهش

هنوز برای نمرهدادن زود است؛ برای اینکه بنشینید و بگویید:
«خب ...یک لحظه جدی بشویم .آیا الیحه خدمات درمانی موفق
شــد؟ نه .آیا الیحه اصالح مالیاتی به کنگره رفــت؟ نه .اوضاع
سیاست خارجیمان چطور است؟» ما کارهای کوچک زیادی را
خوب انجام دادهایم اما االن برای نمره دادن خیلی زود است .اما
ترامپ جلوی تداوم سیاســتهای آنها را گرفت و به خاطر این
میتواند یک  Aبگیرد .ادامه وضع موجود در امریکا درست نبود .ما
نمیتوانستیم با تداوم آن زندگی کنیم .به این خاطر من میگویم
یک سال صبر کنیم و نزدیک انتخابات میاندورهای که شدیم به
او نمره بدهیم.

برویم سر الیحههای دولت و مسئله تغییر قوانین و پایین
آوردن مالیاتها .من فکر میکنم بازارها هنوز نسبت به این
قضیهخوشبیناند.

اگر بخواهید صادقانه به دولت ترامپ نمره بدهید .از  Aتا
 Fبه او چه نمرهای میدهید؟

قبالرئیسجمهور
امریکا سعی میکرد
خودش را ورای
جنگهایجناحی
نشان دهد .میآمد
چیزقشنگی
میگفت و همه سر
تکان میدادند« :آه
رئیسجمهور ما چه
شاعرمسلک است!»
این دیگر تمام شده
است
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عملیات شرکت روسی گازپروم نفت
استخراج نفت از قطب شمال

آیندهپژوهی

[ آیندهنفت ]

چند میلیون بشکه نفتی وقت داریم؟

اشتهای نفتی جهان زودتر از آنچه فکر کنید کور میشود
ک
منبع  بیزینس وی 

چرا باید خواند:
هر اوجی فرودی دارد.
اگر تقاضا برای نفت
هم نقطه اوج خود
را از سر بگذراند چه
خواهد شد؟ بخوانید
تا ببینید آیا آیندهای
که در آن هیچکس
نفت نخواهد وجود
خواهد داشت یا نه.

ممکن است برخی
ذخایر نفتی که
استخراجشان
بسیار دشوار است
 مثل ذخایری درقطب شمال -هرگز
استخراجنشوند
و ارزش خود را از
دست بدهند
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ش پترولیوم در یک نشست
اخیرا باب دادلی یکی از مدیران ارشد بریتی 
با این سؤال مواجه شد که تقاضا برای نفت در چه زمانی به اوج خود خواهد
رسید؟ دادلی پاسخی خیلی دقیق به این سؤال داد :دوم ژوئن سال ۲۰۴۲
بحث اوج و ســپس فرود تقاضای نفت مدتی اســت که مورد توجه
کارشناسان و رسانهها قرار دارد .اصل موضوع به صورت خالصه این است
کــه ما در آینده نزدیک به نفت نیاز نخواهیم داشــت (یا اینکه به میزان
کمتری به آن نیاز خواهیم داشت) چون مصرفکنندگان قادر به انتخاب
آلترناتیوهای جدیدی برای نفت خواهند بود.
مخاطبان دادلی که در مجمع اقتصادی بینالمللی ســنتپترزبورگ
شرکت کرده بودند همه خندیدند؛ چون میدانستند چنین چیزهایی را
نمیتوان اینطور دقیق با روز و ماه و ســال پیشبینی کرد .اما دادلی که
امریکایی است خیلی هم حرف خندهداری نزده بود.
در شماره اخیر «چشمانداز انرژی» که توسط بریتیشپترولیوم منتشر
میشــود ،آمده است که تقاضای جهانی برای نفت خام در دو و نیم دهه
آینده  -شــاید یکی ،دو سال اینطرف و آنطرف -افزایش خواهد یافت و
به اوج خود خواهد رســید .اینکه حضیض بعد از آن چگونه صنعت نفت
را بــه عنوان یکی از بزرگترین صنایع جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد،
مســئلهای است که این روزها تازه دارد مورد توجه قرار میگیرد .پیش از
این ،مسئلهای که مورد نظر تولیدکنندگان نفت بود صرفا باال بردن عرضه
نفت بود.
واقعیت این است که ظهور خودروهای الکتریکی ،جزمشدن عزم جهان
برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و نیز کند شدن رشد اقتصادی چین
(و به تبع آن ،کاهش اشــتهای بیپایان دنیا برای نفت خام) همگی تاثیر
عظیمی روی صنعت نفت آینده خواهند گذاشت .شرکت خودروسازی ولوو
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در همین ماه ژوئیه اعالم کرد که از ســال  ۲۰۱۹به بعد ،تنها خودروهای
الکتریکی و یا دوگانهسوز تولید خواهد کرد .سه روز بعد از آن ،فرانسه نیز
اعالم کرد که از ســال  ۲۰۴۰به بعد ،فروش خودروها با موتور بنزینی و
دیزلی در این کشور ممنوع خواهد شد.
پاتریــک پویانه مدیرعامل توتال معتقد اســت که نقطه اوج تقاضای
جهانی برای نفت ،زمانی در دهه  ۲۰۴۰خواهد بود .به همین دلیل است
که توتال به عنوان غول انرژی فرانســه سرمایهگذاری عظیمی در حوزه
انرژی خورشیدی کرده است.
بن فان بیوردن مدیرعامل رویا ل داچشل اما معتقد است که آن نقطه
اوج اشتها برای نفت ،زودتر فراخواهد رسید .مثال ممکن است پانزده سال
بعد ،جهان به اوج اشــتهای نفتیاش برسد .البته این در صورتی است که
خودروهای الکتریکی در نقاط مختلف دنیا با استقبال مواجه شوند .بیوردن
در همان مجمع بینالمللی ســنتپترزبورگ به این نکته اشاره کرد که
«مرحله گذار در عرصه انرژی حتما رخ خواهد داد و از آن گریزی نیست».
او همچنین گفت« :در رادیکالترین ســناریوی ممکن ،احتمال دارد که
اشتهای جهانی برای نفت از اواخر دهه  ۲۰۲۰یا  ۲۰۳۰اوج بگیرد».
اگر این اظهارنظرها را در چارچوب صنعت نفت  -که پروژههای چند
میلیارد دالریاش اغلب ظرف یک دهه یا بیشتر به نتیجه میرسند -مورد
بررســی قرار دهیم ،میبینیم که واقعا زمان زیادی برای این صنعت باقی
نمانده است.
اگر چنین پیشبینیهایی درست از آب دربیایند ،احتمالش هست که
قیمت نفت در مدت طوالنیتری پایین باقی بماند .در آن صورت ،برخی
ذخایر نفتی که استخراجشان بسیار دشوار است  -مثل ذخایری در قطب
شــمال -احتماال هرگز استخراج نخواهند شد و ممکن است ارزش خود

حاال که درآمدهای نفتی به وضوح کاهش یافته است ،برخی
تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانهای دارند به سرعت از ذخایر ارز
خارجی مصرف میکنند.

را از دســت بدهند .این مسئله برای بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی و
سرمایهگذاران آنها یک کابوس بزرگ است.
کمپانیهای نفتی هنوز میتوانند با تنوعبخشیدن به سرمایهگذاریها
 مثال سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی که همچنان آینده روشنی درپیش دارد -و نیز ســرمایهگذاری در انرژیهای جایگزینپذیر مثل انرژی
خورشیدی ،انرژی بادی و سوختهای زیستی خود را با شرایط جدید در
آینده تطبیق بدهند .از سوی دیگر ،تقاضا برای گاز طبیعی همچنان رو به
افزایش خواهد بود و این خبر خوبی برای کمپانیهایی مثل اکسون موبیل و
شل است که سرمایهگذاریهای گستردهای در بخش صادرات گاز طبیعی
مایع صورت دادهاند.
اما برای کشورهایی در خاورمیانه که ذخایر هیدروکربنی عظیمی دارند،
رسیدن اشتهای نفتی دنیا به نقطه اوج و سپس فرود آن میتواند تهدید
بزرگی باشد .مارتاین راتز تحلیلگر نفتی مورگا ن استنلی در لندن ،در این
خصوص میگوید« :اگر ذخایر نفتی کشوری به اندازه صد سال دیگر دوام
داشته باشد ،آنگاه خطر به اوجرسیدن اشتهای نفتی جهان در  ۲۵سال
آینده خیلی نزدیک و قریبالوقوع به نظر خواهد رسید ».عربستان سعودی
و کویت دو کشوری هستند که به اندازه  ۹۰درصد از درآمدشان را از نفت
تامین میکنند و البته اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه یارانههای خوبی به
شهروندانشان میدهند و شغلهای پردرآمد در بخش دولتی را در اختیار
آنها میگذارند .این روند در ســاختار اجتماعی این کشورها نقش مهمی
بازی میکند اما مشخص است که در آینده بینفت یا کمنفت نمیتواند
ادامه پیدا کند.
در شرایط کنونی و با تداو ِم پایینماندن قیمت نفت ،میتوان حدس زد
که برخی از کشورهای بسیار وابسته به نفت چه رویکردی را در مواجهه
با این مسئله در پیش خواهند گرفت .حاال که درآمدهای نفتی به وضوح
کاهش یافته اســت ،برخی تولیدکنندگان بــزرگ خاورمیانهای دارند به
سرعت از ذخایر ارز خارجی مصرف میکنند .مثال عربستان سعودی از سال
 ۲۰۱۴تاکنون تقریبا  ۲۵۰میلیارد دالر از این ذخایر خرج کرده است .این
تولیدکنندگان همچنین وامهایی بسیار بیشتر از گذشته گرفتهاند .انستیتو
بینالمللــی فایننس  -گروهی که نمایندگی بانکهای بزرگ را به عهده
دارد -میگوید مجموع بدهیهــای عمومی بحرین ،کویت ،عمان ،قطر،
عربســتان سعودی و امارات متحده عربی تا سال  ۲۰۲۰به  ۸۰۰میلیارد
دالر خواهد رسید؛ یعنی دو برابر سطح بدهیهای عمومی در سال .۲۰۱۵
وضعیت در کشــورهای نفتی دیگری مثل نیجریــه و ونزوئال حتی
بدتر اســت ،چون این کشورها با مسئله فساد شدید مالی و سوءمدیریت
در ســطوح باال نیز مواجهاند .این وضع باعث شده که خزانه دولت کامال
خالی باشــد .در این میان ،دادلی -همان مقام ارشد بریتیش پترولیوم -و
همتایانش در شرکتهای توتال و شــل به این نکته هم اشاره دارند که
پیشبینیها و محاسباتشان در خصوص اوج و فرود اشتهای نفتی جهان به
متغیرهای زیادی وابسته است و ممکن است غلط از آب دربیاید .و حتی اگر
هم این پیشبینیها درست باشند ،مصرف نفت به صورت ناگهانی کاهش
پیدا نخواهد کرد .احتمالش هســت که طی چندین سال متوالی ،میزان
مصرف نفت ثابت بماند و بعد به تدریج کاهش پیدا کند.
اما در صنعت نفت ،خیلیها دیدگاهی متفــاوت از این دارند .آژانس
بینالمللــی انــرژی که به کشــورهای دارای ذخایر زیاد مشــاوره برای
سیاستگذاری میدهد ،معتقد اســت که میزان مصرف نفت به صورت
باثبات حداقل تا ســال  ۲۰۴۰افزایش نشان نخواهد داد .کمپانی اکسون
موبیل هم نظر مشابهی دارد .برخی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت مثل
روسیه و عربستان سعودی نیز میگویند حداقل تا سال  ۲۰۵۰چشماندازی

از رسیدن اشتهای نفت جهان به نقطه اوج را نمیبینند .به صورت کلی،
کارشناسان این جبهه معتقدند که اوج تقاضای نفت به این زودیها رخ
نخواهد داد و وقتی هم که رخ بدهد ،در شرایطی خواهد بود که تقاضا برای
نفت به صورت روزانه میلیونها بشکه باالتر از سطوح فعلی باشد.
اســتدالل آنها این اســت که طی سی سال ،تقاضای نفت به صورت
متوسط در سال حدود یک میلیون بشکه باال رفت اما در یک دهه گذشته،
این تقاضا ســاالنه به میزان  ۱.۱میلیون بشکه و در پنج سال اخیر نیز به
میزان ساالنه  ۱.۴میلیون بشکه افزایش نشان داد .همچنین این رقم در
یک سال اخیر  ۱.۶میلیون بشکه بوده است .این افزایش در شرایطی رخ
داده که تقاضا برای خودروهای الکتریکی نیز به شدت باال رفته ،اما عمال
ضربهای به افزایش تقاضا برای نفت نزده است .همچنین افزایش تقاضای
نفت ظرف یک دهه اخیر در شــرایطی بوده که سوختهای زیستی نیز
مورد توجه زیادی قرار داشــتهاند اما آنها هم تهدید اساسی برای کاهش
تقاضای نفت نبودهاند.
عدهای دیگر نیز میگویند تا چند ســال پیش ،فقط صحبت درباره
اوجگیری عرضه نفت در دنیا مطرح میشد .اما بعد از آن ،تکنولوژیهای
جدید باعث شدند قفل تولیدهای تازهتری در نفت گشوده شود .از جمله
آنها میتوان به نفت شیل امریکا اشاره کرد.
باب مکنالی کارشــناس سابق کاخ ســفید در حوزه انرژی و یکی از
موسسان گروه راپیدان که مشــاوره انرژی ارائه میدهد در این خصوص
میگوید« :من خیلی از اوجگرفتن تقاضا برای نفت مطمئن نیستم .احتماال
در آینده همین بحث درباره نقطه اوج تقاضای نفت هم به نقطه اوج خودش
خواهد رسید و تاریخ مصرفش تمام خواهد شد و آن وقت همه میفهمند
که مصرف نفت همچنان رو به افزایش
خواهد بود».
به هر حال ،این دیدگاه که «هنوز
راه زیادی تا نقطه اوج نفت باقی مانده»
از جنبههــای مختلفی مــورد تایید
برخــی صاحبنظران اســت .با وجود
این ،شــرکتهای نفتی به شدت نیاز
دارند که بخش خودروهای الکتریکی
را تحت نظر داشــته باشند چون این
بخش میتواند با سرعت زیادی باعث
اختــال در صنعت نفت شــود .مثال
انگلیس امســال نقطه عطف مهمی را ثبت کرد :یک دوره  ۲۴ساعته که
حتی یک کارخانه هم زغالسنگ نســوزاند .این وضعیت در  ۲۰۰سال
گذشته هیچ وقت در انگلیس امکانپذیر نشده بود .انگلیس به رغم هوای
بسیار ابری و بارانیاش ،گاهی میتواند بین  ۱۰تا  ۲۰درصد از انرژی برق
مورد نیاز خود را از پنلهای انرژی خورشــیدی تامین کند .خودروهایی
که با سوختهای جایگزین رانده میشوند هم یک گزینه بسیار مهم به
شمار میآیند .فرانچسکا استاراس مدیرعامل انل اسپا هم در این خصوص
میگوید« :خودروهای الکتریکی با سرعتی باورنکردنی میتوانند خود را در
بازار جا بدهند و با آن تطبیق پیدا کنند».
در این میان ،فیلیپ فرلگر مشاور حوزه انرژی مقایسه جالبی را مطرح
میکند .او میگوید شرکتهای بزرگ نفتی و کشورهای بزرگ صادرکننده
نفت حاال با همان چالشی مواجه هستند که در گذشته برای شرکتی مثل
کداک یا برای دایرهالمعارف بریتانیکا به وجود آمد .به اعتقاد او ،احتمالش
زیاد است که شرکتهای نفتی و کشورهای صادرکننده نفت هم در مقابله
با چالش جدید ،اشتباهات مشابهی را مرتکب شوند.

ظهور خودروهای
الکتریک ،جزمشدن
عزم جهان برای
مقابلهباتغییرات
اقلیمیونیز
کند شدن رشد
اقتصادی چین
همگیتاثیر
عظیمی روی
صنعتنفتآینده
خواهند گذاشت
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نشانهها حاکی از آن است که همه چیز به سمت قصهگویی پیش خواهد رفت .بله درست خواندید .قصهها هم
مثل کاالهای سنتی به تولید و نیروی کار و خرید و فروش نیاز دارند .اما تولید قصه به روشهایی غیرمتعارف و
جدید میتواند اقتصاد دنیا را شکل بدهد .اینجاست که قدرت یک قصه خوب مشخص میشود.

آیندهپژوهی

قدرت قصههای بازار

چرا آینده اقتصاد وابسته به قصهگویی است؟

گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
احتمال اینکه کار شما
هم قصهگویی باشد
خیلی زیاد است ،حتی
اگر خودتان متوجهش
نباشید .بازاریابی،
تبلیغات،راهنمای
گردشگری ،عکاسی
و همه اینها مشاغلی
مرتبطباقصهگویی
در اقتصاد هستند.
اینمطلب توضیح
میدهد که چرا آینده
اقتصاد به قصهگویی
وابسته است.

انسان امروزی تمام وقت
آزاد روزانه خود را با قصهها
سپری میکند ،با بازیهای
کامپیوتری یا سریالهای
تلویزیونی یا فعالیتهای
مشابه .و البته همه اینها
بازار خودشان را دارند
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اینکه انســانها چطور پول درمیآورند و پولشان را خرج چه
چیزهایی میکنند در طول تاریخ تحــول زیادی را تجربه کرده
اســت .نزدیک به یک قرن پیش ،بخش اعظم اقتصاد روی تولید
غذا متمرکز بود .نیم قرن بعد ،اقتصاد روی تولید کاالهای دیگر و
مصرف آنها متمرکز شد و عصر طالیی مصرفگرایی و تولید کالن
آغاز شد .اقتصاد امروز هم روی خدمات متمرکز است .مرحله بعدی
چه خواهد بود؟
نشــانهها حاکی از آن است که همه چیز به سمت قصهگویی
پیش خواهد رفت .بله درست خواندید .قصهها هم مثل کاالهای
سنتی به تولید و نیروی کار و خرید و فروش نیاز دارند .اما تولید
قصه به روشهایی غیرمتعارف و جدید میتواند اقتصاد دنیا را شکل
بدهد .اینجاست که قدرت یک قصه خوب مشخص میشود.
در اقتصاد امروز ،اوجگیری روایتهای مختلف به خوبی مشاهده
میشود .در آمازون افراد به فروش قصههایی که خودشان با هزینه
کم منتشــر کردهاند میپردازند .در اســپاتیفای و سرویسهای
موســیقی دیگر ،موزیکی که افراد با هزینه کم تولید کردهاند به
فروش میرسد و خالصه تنوع و کیفیت انواع رسانههای قصهگویی
در جهان دارد خود را به وضوح نشان میدهد.
اما قصهگوی امروزی فقط داستاننویس متعارفی که میشناسیم
نیست .بازاریابها ،راهنمای گردشگری ،وکال و فروشندگان آنالین
همگی قصه میگویند و روایتهای آنها برای ما چرخهای اقتصاد
را پیش میبــرد .مدیران امور تبلیغــات و بازرگانی میدانند که
موثرترین راه برای فروش کاال و خدماتشان این است که قصهای با
محصولشان در ذهن مشتری همراه شده باشد .قصهگویی حتی در
یادگیری هم نقش دارد و طراحان بسیاری از روشهای آموزشی
این نکته را از سالها پیش مورد توجه قرار دادهاند.
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تاثیر قصهگویی در اقتصاد در کشــوری مثل امریکا به وضوح
دیده میشــود .بر اساس آمار رسمی ،صنعت رســانه در امریکا
بخش کوچکی از اقتصاد را تشــکیل میدهد :پنج درصد از تولید
ناخالص داخلی و یک درصد از نیروی کار .اما دیدره مککالسکی
اقتصاددان امریکایی میگوید چنین آماری ،بخش بزرگی از نیروی
کار مرتبط با رسانهها را که عمال «ترغیبگر» محسوب میشوند
نادیده میگیرد .به اعتقاد او ،قصهگوها یکســوم از اقتصاد امریکا
را تشکیل میدهند .برخی از آنها در تاثیر گسترده مجموعههای
تلویزیونی و فیلمها نقش دارند و عده بزرگ دیگری در شبکههای
اجتماعی به «ترغیب» مردم به استفاده از کاالها و خدمات خاصی
میپردازند.
دان گیلبرت روانشناس امریکایی نیز در این خصوص موضع
جالبی دارد .او میگوید ذهن انســان یک طرح ویژه و مختص به
خود دارد؛ ذهنی که میتواند قصهها و روایات را به خود جذب کند.
به اعتقاد او ،قدرت تشابهسازی تجربیات در مغز انسان وجود دارد
و به همین دلیل انسان با روایات ارتباط برقرار میکند .انسانهای
اولیه نیاز داشتند بدانند که آیا تعقیب فالن حیوان در کوهستان
به منظور شکار ،ایده خوبی است یا نه .در نتیجه آنها سناریوهای
مختلف در خصوص تعقیب او را در ذهن خود ایجاد میکردند تا
تصمیم بگیرند که آیا تعقیب او در این مسیر کار درستی است یا
ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد .مغز ما درواقع با این
کار به جمعآوری اطالعات میپردازد و ما میتوانیم از این اطالعات
برای یاددادن به دیگران یا یادگرفتن از آنها استفاده کنیم.
امروزه بســیاری از کاالهایی که میخریم با خاطره یا روایتی
همراهاند .شرکتهایی مانند کوکاکوال بیش از هر فروشنده دیگری
به این موضوع واقفاند و از آن اســتفاده میکنند چون میدانند
مثال نوشیدن نوشــابه با خاطراتی از کودکی همراه است و حس
خوشایندی ایجاد میکند.
در این میان ،ثابت شده که انسان امروزی هر وقت آزاد خود در
روز را با قصهها سپری میکند :با بازیهای کامپیوتری یا سریالهای
تلویزیونی یا فعالیتهای مشابه .سریعترین رشد در میان تفریحات
قصهدار را بازیهای ویدئویی داشتهاند .شمار مردان جوان بین ۲۱
تا  ۳۰سال که به صورت هفتگی  ۳یا  ۴ساعت را صرف بازیهای
ویدئویی میکنند در هشت سال اخیر به میزان  ۷۰درصد افزایش
داشته است .همچنین نوجوانان بخش زیادی از روز را در شبکههای
اجتماعی و قصههای همراه با آنها سپری میکنند.
نکتــهای که در خصــوص قصهگوییهای آینده برای رشــد
بیشــتر اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برخالف
بســیاری از امور دیگر ،قصهگویی انسانی همچنان موثرتر و بهتر
از قصهگویی ماشــین و ربات اســت .در اقتصادهای امروزی که
دغدغه اصلی دیگر تولید غذا نیست ،بحث مصرف به سمت بحث
مصرف قصهها گرایش پیدا کرده است .این قصهها به خصوص با
همراهی تکنولوژی ،عمال آینده مصرف را تشکیل میدهند .این
وضعیت جدید هم مثل هر سناریوی دیگری در گذشته ،برندگان
و بازندگانی خواهد داشــت اما به نظر میرســد که از آن گریزی
نیست .از نظر برخی از کارشناسان ،اقتصادهای قصهمحو ِر آینده
کامال خوشبینانهتر از اقتصادهای رباتمحور آینده خواهند بود .از
این دیدگاه ،اقتصادهای قصهمحور حداقل کمتر مادی خواهند بود
و میراثی معنوی از ذهن انسان را نیز در خود حفظ خواهند کرد.

جنگ ماستفروشها در امریکا

با کاهش اقبال عمومی به ماست یونانی ،غول ماست امریکا دست به اقدامی نامعمول زده است

«چوبانی» ،مهمترین برند ماســت یونانی در امریــکا (برگرفته از کلمه
«چوپان») از زمان تاســیس در سال  ۲۰۰۵رشــد بسیار سریعی را تجربه
کرده اســت .حمدی اولوکایا ،موســس چوبانی که متولد ترکیه و کرد است
با معرفی ماســتهایی غلیظ با پروتئین باال (شبیه ماست چکیده خودمان)
توانســته بازار لبنیات امریکا را تکان بدهد و حاال صاحب پرفروشترین برند
ماست در این کشور به حساب میآید (تا سال گذشته  Yoplaitپرفروشترین
برند بود) .چوبانی سال گذشته رشدی دو رقمی داشت و به فروش حدودا ۲
میلیارد دالری رسید و در کنار غولهای صنعت لبنیات امریکا جایگاه خود
را محکم کرد .مسئله اینجاســت که مصرفکنندگان اخیرا عالقه کمتری
به انواع ماســتهای چکیده نشان میدهند و سال گذشته انواع ماستهای
یونانی شاهد حدود  ۵درصد افت فروش بود .به همین خاطر است که اولوکایا
برای تداوم رشــد برندش دست به اقدامی نامعمول زده است :فروش ماست
تقریبا معمولی .اولوکایا که از منتقدان همیشــگی ماستهای معمولی در
امریکا بوده در طول ســالهای گذشــته آنها را بیش از حد شیرین ،تکراری
و مملو از ترکیبات مصنوعی دانســته است .ماستهای چوبانی عموما در دو
دسته طبقهبندی میشدند :ساده (با و بدون چربی) و میوهای (بدون شکر و
شیرینکننده مصنوعی) .اما حاال چوبانی محصولی تازه با عنوان  Smoothدر
پنج طعم به بازار عرضه کرده که در مقایسه با ماست یونانی ،سبکتر و آبکیتر
به حساب میآید .ماست جدید در مقایسه با ماستهای رایج همچنان از شیر
ن است و امریکاییهایی را هدف گرفته که
بیشتری تهیه میشود ،کمتر شیری 
همچنان ماست میوهای نمیخورند و هلههوله را به آن ترجیح میدهند .طبق
ادعای چوبانی ،ماستهای جدید به نسبت ماستهای سنتی  ۲۵درصد شکر
کمتر و  ۲برابر آنها پروتئین دارند .اولوکایا دربارهاش میگوید« :من میدانستم
که همه نمیخواهند ماست یونانی بخورند .ما در حال پیدا کردن راهحل برای
کسانی هستیم که ماستخوردن را ترک میکنند».
چوبانی اولین ماستهای چکیدهاش را دو سال بعد از تاسیس و در سال
 ۲۰۰۷روانه بازار کرد .آنها توانســتند در طول  5سال به فروش ساالنه یک
میلیارد دالری برســند و بخشی از مشتریان دو شرکت مشهور تولیدکننده
ماست یعنی جنرال میلز و دنون را به سمت خود بکشانند .جنرال میلز صاحب
برند  Yoplaitاســت و دنون غول لبنیات فرانســه Yoplait .تا سال ۲۰۱۱
حدود یکچهارم بازار ماســت امریکا را در اختیار داشــت اما این روند رو به
کاهش گذاشت و با ســقوط  ۱۱درصدی فروشش در سال  ۲۰۱۶رتبه اول
فروش را به چوبانی واگذار کرد .شــرکت دنون که صاحب برند ماست یونانی
 Oikosاست همچنان در کل ماست بیشتری میفروشد ( ۳میلیارد دالر در
سال گذشــته) اما دنون شرکت مادر چنین برند مختلف ماست است و اگر
فقط برندها را در نظر بگیریم چوبانی مهمترین و پرفروشترین برند به حساب
میآید .اولوکایا اما به این راضی نیست و میخواهد دنون را پشت سر بگذارد.
از دید او فروش ماست معمولی میتواند باعث رشد سریعتر شرکتش در طول
 ۱۰سال آینده شود.
راه چوبانی بدون دستانداز نبوده است .آنها پس از یک درخشش سریع
اولیه ،در آیداهو کارخانهای جدید راه انداختند اما فعالیت آن به مشکل خورد.
ش آمد و بعد از مسمومیت
بعد مشکلی بهداشتی برای بخشی از ماستها پی 

دهها نفر چوبانی مجبور شد بخش زیادی از ماستهایش را از بازار خارج کند.
در دورانی چوبانی حتی نمیتوانست سفارشهایی را که قبال گرفته بود تولید
کند و گروهی خواســتار برکناری اولوکایا از مدیرعاملی شرکت شدند .حتی
ش آمد اما سال گذشته اولوکایا اعالم
ی هم پی 
صحبت فروش شرکت به پپس 
کرد که شرکتش را نمیفروشد .آنها در سال  ۲۰۱۶رشد فروش  ۱۶درصدی
را تجربه کردند .با این حال صنعت ماســت یونانی امریکا در ســال گذشته
 ۴.۶درصد کاهش فروش داشــت .صنعت ماســت هم در کل شاهد کاهش
فروش  ۲.۸درصدی بود (اولوکایا تقصیر را به گردن ماستهای یونانی ضعیفی
میاندازد که بعد از موفقیت چوبانی وارد بازار شدهاند) .چوبانی حاال وارد بازار
ماستهای معمولی شده که هم به شدت رقابتی است و هم در حال کوچک
شدن .به همین خاطر کار اولوکایا آسان نخواهد بود .الن آدامسون ،متخصص
برند میگوید« :آنها برندشان را روی آنچه نبودند ساختند :آنها ماست معمولی
نداشتند؛ دشمنی داشتند که مردم زیاد از آن خوششان نمیآمد [یعنی ماست
معمولی] و این به نفع چوبانی تمام شــد .باید دید این تغییر مسیر به سود
آنها خواهد بود یا نه ».در این میان شــرکتهای رقیب بیکار ننشســتهاند و
ماستهای غیرمعمول تولید میکنند تا به جنگ محصول اصلی چوبانی بروند.
مثال جنرال میلز که دیر به فکر تولید ماست یونانی افتاد و بازار این محصول
را از دست داد ماستی فرانسوی تولید کرده که از شیر پرچرب تهیه میشود
و در آن هیچ رنگ مصنوعی یا نگهدارندهای اســتفاده نشــده است .آنها این
ماست را در ظرفهای کوچک شیشهای میفروشند .دیوید کالرک ،رئیس
بخش ماست امریکای جنرال میلز میگوید« :هدف ما کسانی هستند که از
ماست یونانی خسته شدهاند .آنها از سادگی یونانی خوششان میآید اما جای
مزه در آن خالی است .ماست یونانی حاال  ۱۰ساله شده و بازار برای محصولی
جدید آماده است ».اولوکایا مدعی است که از ورود دو رقیب اصلیاش به بازار
استقبال میکند« :هرچه آنها محصوالت بهتری ارائه کنند امریکاییها بیشتر
ماست میخرند و سوپرمارکتها جای بهتری را به آن اختصاص میدهند .این
به نفع چوبانی است .اینطوری ما جنگ ماست را میبریم!»

ک
منبع  بلومبرگ بیزینسوی 

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید
تا ببینید سه غول
اصلیصنعت ماست
امریکا چطور با هم
رقابت میکنند.

حمدی اولوکایا ،موسس چوبانی
که متولد ترکیه است با معرفی
ماستهایی غلیظ با پروتئین
باال (شبیه ماست چکیده
خودمان) توانست بازار امریکا
را تکان بدهد و حاال صاحب
پرفروشترین برند ماست در
این کشور است
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آیندهپژوهی

پسرعموی فقیرتر از پسرعموی پولدارتر جلو زد
کانادا چگونه به کشوری پیشرفتهتر از امریکا تبدیل میشود

جاناتان کی
روزنامهنگار و نویسنده کتاب
«در میان حقیقتباوران :سفری
در تئوریهای زیرزمینی توطئه
امریکا»

ترجمه فرزانه سالمی
ک
منبع آتالنتی 

چرا باید خواند:
یک کانادایی وضعیت
امریکا را با کانادا مقایسه
میکند و توضیح میدهد
که چرا امریکا از همسایه
شمالیاش جا مانده.
بخوانید تا با چهرهای
دیگر از امریکا آشنا
شوید.

در دهههــای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰میالدی من یک نوجوان کانادایی
بودم که در مونترئال زندگی میکرد و هر سال تابستان برای دیدن
پدربزرگ و مادربزرگش به فلوریدای امریکا سفر میکرد .برای من و
خانوادهام ،این سفرها دریچهای به زندگی بهتر و جالبتری بود که
در امریکا جریان داشت.
بخشــی از ابهت امریــکای آن دوران در ذهن ما به بزرگراههای
عظیم میانایالتی امریکا و فضای پیشرفته شهرها و حومههایشان
برمیگشت .ما کاناداییها خودمان را پسرعموی فقیرتر امریکاییها
میدیدیم .ما از لحاظ جغرافیایی و زبانی و فرهنگی مشــابهتهای
زیادی داشــتیم اما وقتی در امریکا از هواپیما پیاده میشدیم حس
میکردیم به کشوری پولدارتر و بهتر قدم گذاشتهایم.
حاال چند دهه از دوران نوجوانی من میگذرد و از آن زمان تاکنون،
نظر کاناداییها به هنگام ســفر به امریکا خیلی فرق کرده است .از
ســال  ۱۹۹۵دیگر هیچ فرودگاه جدیدی در امریکا ساخته نشده و
ترمینالهای کنونی هم وضع جالبی ندارند .بسیاری از زیرساختهای
حمل و نقل ریلی و جادهای در امریکا به شــدت قدیمی شدهاند .به
عنوان مثال ،پل امبسدر دیترویت که  ۹۰سال قدمت دارد ،کاالهایی
بــه ارزش نزدیک به  ۲۰۰میلیــارد دالر را بین کانادا و امریکا رد و
بدل میکند اما سالهاست که وضعیت بدی را از لحاظ مهندسی و
نگهداری سپری میکند .در سال  ۲۰۱۵وقتی ایالت میشیگان اعالم
کرد که به دلیل ورشکســتگی قادر به سرمایهگذاری در آن نیست،
دولت کانادا اعالم کرد تقریبا تمام هزینههای ساخت یک پل جدید
یپردازد.
را م 
حتی چهرهای مثل جیمی دیمون مدیرعامل جیپیام مورگان
اخیرا اوضاع امریکا را اینطور توصیف کرده« :ما قادر به ساخت پل
یا فرودگاه نیستیم .بچهها در شهرها حاال دیگر حتی تحصیلشان را

پل امبسدر دیترویت که در تجارت بین کانادا و امریکا نقش مهمی دارد.
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هم تمام نمیکنند .این وضعیت باعث خجالت ما شهروندان امریکایی
است».
از زمــان انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهــوری امریکا،
فرضیههای مختلفی درباره اینکه چرا جامعه امریکا دیگر مثل سابق
کار نمیکند و عمال متشتت شده ،مطرح میشود .عدهای میگویند
علت این اســت که عملکرد دو حزب بزرگ امریکا در مورد مسائل
مختلف گاهی چنان یکجانبه میشود که نظارتهای سنتی روی
تصمیمگیریهای عمومی را مختل میکند .عدهای دیگر معتقدند
دوران ریاست جمهوری باراک اوباما باعث تشدید مواضع نژادپرستانه
ِ
ِ
جمعیت سفیدپوست شده و مواضع آنها
اکثریت
در برخی ایاالت با
را رادیکال کرده است .عدهای دیگر نیز میگویند تغییراتی در حوزه
مذهب در امریکا رخ داده که احساســات ناسیونالیســتی و نژادی
متفاوتی را تشدید میکند.
ممکن است مجموعه این عوامل ،واقعا در تشتت کنونی جامعه
امریکا موثر بوده باشند .اما به چشم من که در سالهای اخیر در نقاط
زیادی از شرق امریکا مشغول سفر بودهام ،یک توضیح خیلی واضح
برای اوضاع کنونی وجود دارد :اینکه بخش عمومی امریکا  -برخالف
بخش عمومی در کشــوری مثل کانادا یا کشورهای ثروتمند غربی
دیگر -عمال منابع مالی الزم را برای منســجم نگهداشتن کشور در
اختیار ندارد .بسیاری از اتباع کشورهای پیشرفتة دیگر وقتی درباره
وضعیت اســفبار نظام خدمات درمانی امریکا میشنوند متعجب
میشوند و حتی آن را باور نمیکنند .اما واقعیت این است که هیچ
قدرت پیشــرفته دیگری در دنیا این روزها شهروندان خود را دچار
چنین دردســر بزرگی در عرصه بهداشت و درمان نمیبیند .هیچ
کشور پیشرفته دیگری اداره زندانهای بزرگ خود را به پیمانکاری
که ارزانترین پیشنهاد را داده باشد نمیسپارد .و هیچ کشور پیشرفته
دیگری در دنیا معضالتی به این عظمت در حمل و نقل شهروندان در
شهر مهمی مثل نیویورک ندارد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که  ۳۵کشور ثروتمند دنیا
را در خود جا داده اســت ،اعضایش را بر اســاس میزان کلی هزینه
مالیــات ردهبندی میکند؛ یعنی مجموع درآمدهای مالیاتی در هر
سطح از دولت که با هم جمع شده باشد و درصدی از تولید ناخالص
داخلی را نشــان بدهد .آخرین سالی که در این خصوص آمار وجود
دارد ،سال  ۲۰۱۴است .در این ردهبندی ،امریکا در جایگاه چهارم از
آخر قرار دارد .این درصد برای امریکا  ۲۵.۹درصد است در حالی که
متوسط آن در کل اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۴.۲
درصد اســت .اگر امریکا همین رقم را از مالیات به دست آورده بود،
حاال ساالنه بالغ بر  ۱.۵میلیارد دالر پول بیشتری در اختیار داشت
و میتوانســت آن را برای ساخت مدرسه ،جادههای بهتر ،نیروهای
پلیس بهتر و البته خدمات درمانی بهتر به کار بگیرد.
مسئله واقعا خیلی ساده است :وقتی دولت کانادا به پول بیشتری
نیاز دارد ،مالیاتهــا را باال میبرد .ما کاناداییها طبعا از اینکه پول

بسیاری از اتباع کشورهای پیشرفته وقتی درباره وضعیت
اسفبار نظام خدمات درمانی امریکا میشنوند متعجب
میشوند و حتی آن را باور نمیکنند.

بیشتری از کفمان برود خوشحال نمیشویم .اما همانطور که الیور
وندل هلمز از وزارت دادگستری کانادا هم گفته ،مالیات هزینهای است
که ما برای داشتن یک جامعه متمدن میپردازیم .در کشورهایی مثل
کانادا ،این قاعده ریاضی در هردو ســوی طیفهای سیاسی درک و
محترم شمرده میشود .مثال وقتی جاستین ترودو ،نخستوزیر کانادا
مالیات بر درآمد مالیاتدهندگان ثروتمند را به میزان قابل توجهی
افزایش داد ،صاحبنظران سیاسی راستگرا ابراز نارضایتی کردند اما
در این روند اخاللی ایجاد نکردند و از دل آن ،یک داستان حاشیهای
سیاسیدرنیامد.
اما راســتگرایان امریکایی با مباحث مربوط به مالیات برخورد
متفاوتی میکنند و انگار در این چارچوب به ســناریوهای تخیلی و
جادویی اعتقاد دارند .آنها دائم در حال تاکید بر این مسئله هستند
که کاهش مالیات این طبقه میتواند درآمد دولت را افزایش بدهد و
تاثیری مثبت روی رشد اقتصادی داشته باشد.
همانطور که تیآر رید در کتاب اخیر خود با عنوان «جستوجوی
جهانی برای نظام مالیاتی سادهتر ،عادالنهتر و موثرتر» آورده است،
شــواهدی برای اثبات ایــن ایده جمهوریخواهان وجــود ندارد و
برعکس ،شواهدی برای نقض آن موجود است .مثال دانمارک با بار
مالیاتی  ۴۹.۶درصد ،در رأس شــاخص سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی قرار دارد .این کشــور همچنین جزو بهترین کشورهای
جهان برای زندگی است و استانداردهای زندگی در آن با اقتصادی
صادراتمحور ،متنوع و تکنولوژیک باال مانده است.
در مقابل ،ایالت کانزاس امریکا را در نظر بگیرید .ســام براونبک،
فرماندار این ایالت در سال  ۲۰۱۲مالیات بر درآمد طبقه ثروتمند را تا
میزان  ۲۶درصد کاهش داد .نتیجهاش این بود که درآمدهای ایالتی
به طرز وحشــتناکی کاهش پیدا کرد و دردسرهای بزرگی درست
شــد .این ایدئولوژی که دولت همواره مصیبتی برای اقتصاد است و
باید با کاهش مالیات طبقه ثروتمند منتظر رشد اقتصادی و رفاه در
جامعه بود ،از زمان رونالد ریگان تا به حال مورد عالقه محافظهکاران
امریکایی بوده و کسی از آن عقب نمیکشد.
ظاهــرا دونالد ترامپ هم قصد دارد امریکا را به همان حضیضی
که ایالت کانزاس دچارش شــد بکشاند چون او دائم روی بودجهای
که مالیاتدهنده ثروتمند را راضی کند ،تاکید دارد .او و همفکرانش
میگویند شکوفایی اقتصادی بزرگی در امریکا در راه است؛ و البته
دفتر بودجه کنگره امریکا گزارشی منتشر کرده که عکس آن را نشان
یدهد.
م 
اما نکته جالب اینجاســت که حتی در کانــزاس هم به تدریج
جمهوریخواهانی پیدا شدند که  -هرچند با بیمیلی -وارد میدان
شدند تا با برنامه کاهش مالیاتی او مقابله کنند .چنین افرادی البته با
موانع قانونی زیادی در ایالت خود روبهرو هستند.
در ایــن میان ،آیا میتوان گفت که کانــادا موضوع مالیات را به
صــورت کامل برای خودش حل و فصل کرده اســت؟ نه .برخی از
مناطق کانادا  -از جمله مناطق دورافتادهای که بومیان کانادا در آن
زندگی میکنند -با فقر و معضالت بزرگی دست و پنجه نرم میکنند.
اما اگر این روزها با صاحبان کسب و کار در کانادا صحبت کنید ،تعداد
کمتری از آنها به مالیات به عنوان مشــکل اشاره میکنند .آنها در
مقابل به معضالت واقعی اقتصاد کانادا ،مثل کمبود نیروی کار ماهر،
مشکل مسکن در شهرهای بزرگ ،باال بودن بدهیها در حوزه مسکن
و لزوم بهبود زیرساختهای حمل و نقل اشاره میکنند.

توجه :دارید از خاک امریکا خارج و به کانادا نزدیک میشوید

در این مباحث ،نظام خدمات بهداشت و درمان کانادا نمر ه پایینی
نمیگیــرد .این نظام به افراد کارآفریــن و خوشفکر این فرصت را
میدهد که مثال از شغل روزانه خود استعفا دهند و به دنبال تاسیس
استارتآپ باشند؛ بدون اینکه همسر و فرزندانشان خدمات درمانی
را از این بابت از دســت بدهند .این درواقع آزادی حرفهای محسوب
میشود .در کانادا به طور متوسط میزان انتظار برای ویزیت پزشک
و گرفتن خدمات درمانی طوالنی است اما حداقل مردم میدانند که
این خدمات را دریافت خواهند کرد.
من و همسرم امسال  ۴۲درصد از درآمدمان را به عنوان مالیات
بــر درآمد به دولت فــدرال کانادا و دولت انتاریــو ارائه دادیم و اگر
مالیاتهای دیگر مثل مالیات بنزین و مسکن را هم حساب کنیم،
در کل  ۴۶درصــد مالیات پرداختهایم .بر همین مبنا من مورد یک
زوج فرضی را که مثال در شیکاگو در امریکا زندگی میکنند بررسی
کردم و متوجه شدم که آنها در موقعیت مشابه ما مجموعا  ۳۶درصد
مالیاتمیدهند.
آن  10درصد تفاوت ،چه تاثیــری روی زندگی من و خانوادهام
دارد؟ از یک ســو ما خدمات بهداشــت و درمان بهتری داریم و از
سوی دیگر ،بچهها را به مدارس دولتی بهتری میفرستیم .همچنین
شکاف درآمدی در کانادا کامال کنترلشدهتر از امریکاست و علتش
همین بســتن مالیات بیشتر روی طبقه پردرآمدتر است .این وضع
باعث میشود دولت کانادا برای ساختن پل ،جذب مهاجران ماهر و
کارهایی از این قبیل کامال بهتر از امریکا ظاهر شود.
واقعیت این است که شعار دونالد ترامپ  -امریکا را دوباره پرعظمت
کنیم -در کانادا مفهومی ندارد .کاناداییها برخالف امریکاییها دنبال
این نیستند که تاریخ را در ابعاد حماسهوار و رادیکال در نظر بگیرند.
آنها به تعامل با دولت اعتقاد دارند :اگر مالیاتت را بپردازی ،خدمات
دولتی نصیبت میشود .کسی این جمله را به عنوان شعار تبلیغاتی
در انتخابات به کار نمیبرد چون موضوع برای اکثر مردم درکشده
اســت .این روش در کانادا جواب داده و میتوانســت در امریکا هم
جواب بدهد.

وقتی دولت کانادا به پول
بیشتری نیاز دارد ،مالیاتها
را باال میبرد چون مالیات
هزینهای است که برای
داشتن یک جامعه متمدن
میپردازیم

کاناداییها
برخالف
امریکاییها دنبال
ایننیستندکه
تاریخ را در ابعاد
حماسهوار در
نظربگیرند.آنها
به تعامل با دولت
اعتقاد دارند
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آیندهپژوهی

دست پنهان بازار،دست آشکار اردوغان
آیا سیل وامهای دولتی میتواند باعث پیروزی در انتخابات شود؟

بازار بزرگ استانبول

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
آیا اقتصاد ترکیه را
میتوان به زور به سمت
رشد کشاند؟ بخوانید
تا ببینید اردوغان
برای جلب رضایت
رأیدهندگان ترک چه
کارهایی میکند.

دولت ترکیه
میگویدتاثیر
وامها که به منظور
هلدادن رشد
اقتصادی کشور
ارائه شدهاند ،تا
سال  ۲۰۲۰از روی
بودجه ترکیه محو
خواهد شد
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ترکیه ظاهرا در راه احیای رشد اقتصادیاش قرار دارد .عدهای با
این نظر موافق و عدهای دیگر مخالفاند .بســتگی دارد از چهکسی
بپرسید.
بنا بر گزارش چشــمانداز اقتصادی جهان که توســط صندوق
بینالمللی پول منتشــر میشود ،عملکرد اقتصاد ترکیه با انتظارها
همخوانی دارد و رشد این اقتصاد رو به افزایش است .ترکیه در این
گزارش در بخش اروپای نوظهور و در حال توسعه مورد بررسی قرار
گرفته و بر اساس اطالعات آن ،صادرات ترکیه در سهماهه آخر سال
 ۲۰۱۶میالدی و در ســه ماهه اول سال جاری رو به افزایش بوده و
تقاضا برای کاالهای ترک در خارج همچنان رو به فزونی دارد.
مقامات ترک رقم رشد اقتصاد این کشور را  5درصد اعالم کردهاند
و بسیاری از آنها خواهان تجدید نظر و باال بردن رقمی هستند که
سازمانهای بینالمللی قبال برای رشد اقتصاد ترکیه پیشبینی کرده
بودند .صندوق بینالمللی پول پیشتــر اعالم کرده بود  ۲.۶درصد
رشد را برای امسال و  ۳.۳درصد رشد را در سال آینده برای اقتصاد
ترکیه پیشبینی میکند .اما در این میانه و در ترکی ه بعد از کودتا،
ظاهرا رجب طیب اردوغان حتی به دست پنهان بازار هم شک دارد.
تا انتخابات آینده ترکیه دو ســال وقت باقی مانده است و میزان
محبوبیت اردوغان پس از اخراج و تصفیه عدهای از کارکنان دولتی
به اتهام دستداشتن در کودتا رو به کاهش داشته است .در چنین
شرایطی ،او قصد ندارد سرنوشت سیاسی خود را به بازار آزاد بسپرد.
درواقع اردوغان در تالش اســت اوضاع بازار را به نحوی تغییر دهد
که حداقل در کوتاهمدت ،مردم از وضعیت اقتصادی خود و کسب و
کارهایشان رضایت داشته باشند.
در این راســتا ،پول و وام زیادی در اختیار صاحبان کسب و کار
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قرار گرفته تا رشد اقتصادی باال بماند .نایجل رندل از موسسه مشاوره
َمدلــی گلوبال در لندن در این خصوص میگوید« :سیاســتهای
اقتصادی ترکیه همواره سیاسی هستند .سیاست هم در ترکیه کامال
معادل با حزب عدالت و توســعه و خود اردوغان است .درواقع کل
مسئله در همین خالصه میشود».
از زمــان وقوع کودتا در ترکیه و نیز برقراری وضعیت فوقالعاده
در این کشــور ،ترکیه  50میلیارد لیر وام به  300هزار کسب و کار
در این کشور ارائه داده است بدون آنکه شفافیتی در خصوص نحوه
خرجکردن آن وجود داشته باشد .دولت ترکیه همچنین حدود ۲۰۰
میلیارد لیــر از داراییهایش را وارد یک صندوق تامین اعتبار کرده
است .درواقع دولت ترکیه قادر بوده با وثیقه سهامش در شرکتهایی
مانند خطوط هوایی ترکیش ایرالینز و نیز شرکت ترک تلهکام ،پول
بیشــتری قرض بگیرد و با ارائه وام به مردم به دنبال جلب رضایت
جمعیت بیشتری از آنها باشد .اما این کار به افزایش کسری بودجه
این کشــور منتهی شــده که از ســال  ۲۰۱۰تاکنون چنین رقم
بیسابقهای را تجربه نکرده است.
مقامات ترک حتــی دائم در تالش بودهاند که بانکها را به ارائه
وامهای بیشــتر هدایت کنند .این در حالی اســت که آنها قبال 50
درصد بیشتر از کل ذخایر واحد پول رایج در کشور را توزیع کردهاند؛
درصدی که در اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا رخ نمیدهد.
ظاهرا تمرکز روی مســئله وامها و افزایــش  ۲۲درصدی آنها از
زمان وقوع کودتای نافرجام ترکیه باعث شده که رشد اقتصادی این
کشور  5درصدی شــود .دولت اردوغان این رشد را نشانه موفقیت
سیاســتهای خود میداند .اما واقعیت این است که چنین وضعی
میتواند به تورم دورقمی مداوم در ترکیه بینجامد.
مردم ترکیه جزو مللی در جهان هســتند که به انبار کردن پول
در بانک اعتقاد ندارند و همواره در تالش برای انجام کاری هســتند
که پولشــان را افزایش بدهد .درنتیجه دولت برای آنکه مردم را به
گذاشــتن پول در بانــک ترغیب کند ،به بانکها دســتور داده که
نــرخ بهره را حتی تا  ۱۵درصد باال ببرند .ملیس متینر اقتصاددان
اچاسبیسی هلدینگز مســتقر در لندن در این خصوص میگوید:
«اردوغان و متحدانش در تالشاند تا محدودیتهایی مثل پایینبودن
نرخ بهره ،کمبود نیروی کار ماهر و کمبود تحصیالت را دور بزنند .اما
در عین حال آنها مجبورند بقای بخشی از صنایع ناکارآمد را با نوعی
از سیاستهای حمایتگرانه خود  -که حتی در بازارهای نوظهور نیز
کمتر دیده میشــود -تضمین کنند .این بیتوجهی در کنار تلنبار
شدن بدهیها دارد ترکیه را حتی بیشتر از سابق در برابر شوکهای
خارجی بعد از انتخابات آسیبپذیر میکند».
ناجی اقبال ،وزیر دارایی ترکیه طــی مصاحبهای در ماه مارس
گفته بود که اکثر تدابیر اخیر دولت ترکیه در مورد مالیاتها و وامها
فقط قرار اســت یک بار رخ بدهند و تاثیر آنها روی بودجه کشور تا
سال  ۲۰۲۰از بین خواهد رفت« :تا زمانی که شکاف در بودجه قابل

تا قبل از گرفتن وامها ،برخی کسب و کارهای شکوفای امروزی در
ترکیه برای بقای خود در بازار میجنگیدند و حتی تصور گسترش
کسب و کار خود را هم نمیکردند.

مدیریت و قابل کنترل باشد ،افزایش آن چندان به نظم مالی ضربه
نخواهد زد».
در این میان اما حرف و حدیثهــای زیادی در خصوص نقش
صندوق ضمانت وام ترکیه مطرح شــده است .صندوق ضمانت وام
که در سال  ۱۹۹۱توسط دولت ترکیه تاسیس شده ،در ماه نوامبر
گذشــته گســترش یافت .این صندوق به بانکهای تجاری اجازه
میدهد که بخشی از ریسک ارائه وام را به خزانهداری ترکیه واگذار
کننــد .خزانهداری  7درصد از هر ضرری را پوشــش میدهد و این
مسئله ،وامدهندگان را قادر میسازد تا مشتریانی را که اعتبار کمتری
دارند و در حالت عادی بانک به آنها وام نمیدهد نیز تحت پوشش
بگیرند .متینر و ســایر اقتصاددانان از این صندوق انتقاد کردهاند و
میگویند این صندوق باعث افزایش پیچدرپیچ بدهیها میشود و
یک جنبه آسیبپذیر دیگر را متوجه اقتصاد ترکیه میکند.
استدالل مخالفان این است که چنین صندوقی به شرکتها اجازه
میدهد ســاختار بدهیها را تغییر دهند و وامهای جدیدی بگیرند
که مهلت سررســید آنها حتی تا ده سال هم میرسد .این شرایط
باعث بهبود وضعیت اعتباری نمیشود و تنها قرضگرفتن شدید را
به دنبال میآورد.
برخی صاحبان کسب و کار در ترکیه  -مثل الپر آکمانر که برند
سیره آسپتین از لوازم آرایشی سوئیسی را در ترکیه توزیع میکند-
میگویند تا قبل از این وامها ،آنها به سختی برای بقای خود در بازار
میجنگیدند و تصور گسترش کسب و کار خود را هم نمیکردند .اما
ارائه وامها این وضع را تغییر داد.
آکمانر مثل بسیاری از کارآفرینهای دیگر ،مواد اولیه وارداتی را
بــا دالر میخرد .به همین خاطر ،کاهش ارزش  ۲۱درصدی لیر در
سال گذشته کابوس بزرگی برای او بود .ترکیه به صورت مشخص به
فراز و فرودهای دالر امریکا واکنش نشان میدهد چون هزینه اکثر
وارداتش به دالر پرداخت شدهاند .کسری بودجه فعلی ترکیه احتماال
یکی از بزرگترین کسریهای بودجه در میان بیست اقتصاد بزرگ
جهان در سال جاری خواهد بود.
آکمانر که دفترش در اســتانبول است و  ۱۴نیرو را در استخدام
دارد ،در خصوص وضعیت پیش از ارائه وامها میگوید« :وقتی شرکت
را تاســیس کردم ،بانکها به من وام نمیدادند .اما حاال خودشــان
تماس میگیرند ».آکمانر در چارچوب مکانیسم ارائه وامها توانست
 ۷۵۰هــزار لیر (معادل با  ۲۱۳هــزار دالر) از دو بانک وام بگیرد .او
میگوید این تزریق عظیم پول باعث شد شرکت او و هزاران شرکت
دیگر در ترکیه از زیر بار شدیدی خالص شوند.
اما آکمانر معتقد اســت که تداوم تاثیر این وامها روی کسب و
کارها حتما به تداوم برنامه ارائه وامها وابســته اســت« :در غیر این
صورت ،رشد نمیتواند تداوم داشته باشد و آن وقت دوباره به نقطه
اول بازخواهیم گشت».
به گفته نورالدین شــانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه ،تاکنون
صندوق ضمانت وام توانســته راه ارائه  ۱۸۰میلیارد لیر را از سقف
حداکثری  ۲۵۰میلیارد لیر هموار کند.
در این میان ،ســایه سیاست نیز همچنان بر سر اقتصاد ترکیه
سنگینی میکند .پس از وقوع کودتا در ترکیه ،دولت این کشور به
تصفیه و اخراج عدهای از کارکنان دولتی به ظن دستداشــتن در
کودتا پرداخته و تعداد این افراد به دهها هزار نفر میرسد .طبعا عدهای
از رأیدهندگان ترک از این وضع ناراضیاند.

درواقع ارائه وامهای ســخاوتمندانه به کسب و کارها در ترکیه
به عنوان یک شمشــیر دولبه برای اردوغــان عمل میکند .در ماه
آوریــل رفراندومی در خصوص تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام
ریاستی برگزار شد و هدف اردوغان از آن این بود که قدرت بیشتری
در اختیارش قرار بگیرد .حاال و بعــد از تمام این ماجراها ،اردوغان
میداند که باید دل مردم را به دست بیاورد .انتخابات آینده ترکیه در
نوامبر سال  ۲۰۱۹برگزار خواهد شد اما اردوغان میتواند انتخابات
زودهنگام هم برگزار کند .همه این مسائل به سالمت و رشد اقتصاد
ترکیه وابســته خواهد بود چون مردم به شرایط اقتصادی اهمیت
یدهند.
زیادی م 
اینان دمیرا ،اقتصاددان موسسه نومورا اینترنشنال در لندن ،در این
خصوص میگوید« :خطری که وجود دارد این است که درست بعد
از انتخابات و گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری ،ترکیه
با اقتصادی آســیبپذیر مواجه باشد .در آن صورت ،هر شوک مالی
خارجی میتواند تورم را در ترکیه به شدت باال ببرد و به افزایش نرخ
بیکاری و کسادی امور بینجامد».
حتی طرفداران مکانیسم ارائه گسترده وا م که از دست و دلبازی
دولت در تزریق پول به شدت سود بردهاند هم نگراناند که شرایط
بعد از انتخابات دستخوش تغییر شود.
مهمــت اردوغان (که بــا رجب طیب اردوغان نســبتی ندارد)
مدیرعامل سزون پیرنیک است ،یک شرکت تولیدکننده در حوزه
کشــاورزی که مقرش در استانبول اســت .او دو سال پیش اعالم
ورشکستگی کرده بود و حاال میگوید صرفا با ارائه وام نمیتوان راه
به جایی برد.
آتیال یشــیالدا ،مشــاور گروه گلوبال ســورس که یک شرکت
مشــاورهای در استانبول است نیز میگوید شاید حرف افرادی مثل
مهمت اردوغان درست باشد ،اما نباید انتظار داشت که رجب طیب
اردوغان نظــرش را در این خصوص عوض کنــد؛ چون او میداند
کــه رأیدهندگان از ماجراهای بعد از کودتا به شــدت احســاس
ناخوشایندی دارند« :اردوغان تنها در شرایطی میتواند نظام را حفظ
کند که پول کافی برای باال نگه داشتن رشد اقتصادی فراهم باشد.
بنابراین ،نباید انتظار داشــت که او پا روی ترمز بگذارد و نظرش را
درباره تزریق پول تغییر دهد».

صندوق ضمانت
وام باعث شده
وامدهندگان
بتوانندمشتریان
کماعتبار را که
در حالت عادی
بانک به آنها وام
نمیدهدتحت
پوششبگیرند

رأیدهندهای که در رفراندوم
به تغییر قانون اساسی
ترکیه رأی مثبت داده است.
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آیندهپژوهی
گفتوگو با استیو فوربز ،صاحب مجله فوربز و کاندیدای سابق ریاست جمهوری امریکا

کاندیدای بعدی دموکراتها احتماال مدیرعامل است
استیو فوربز یکی از شناختهشدهترین چهرههای نومحافظهکار در عرصه بیزینس در امریکاست .او سالهاست که مدیرعاملی و سردبیری مجله فوربز را -که در سال  ۱۹۱۷میالدی توسط
پدربزرگش تاسیس شد و بعدا توسط پدرش ادامه یافت -بر عهده دارد و آن را به یک غول رسانهای در حوزه کسب و کار تبدیل کرده است .فوربز از جمله میلیونرهایی است که دیدگاههای
سیاسی صریحی را نیز مطرح میکند .او خود دو بار در سالهای  ۱۹۹۶و  ۲۰۰۰در مراحل اولیه انتخابات به عنوان نامزد جمهوریخواه به میدان آمد ولی موفقیتی کسب نکرد .فوربز از همان
آغاز کمپینهای انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری امریکا از دونالد ترامپ حمایت کرد و در این مصاحبه نیز از حمایت از او و ارائه سایر دیدگاههای نومحافظهکارانه ابایی ندارد.

ترجمه :کاوه شجاعی
روزنامهنگار و مترجم

منبع  فیوچر ز

چرا باید خواند:
چهرهای که عقاید
سیاسی رادیکالی
دارد ،چطور
بیزینسهای بزرگ
را اداره میکند؟ این
گفتوگو را بخوانید
تا با دیدگاههای یک
نومحافظهکارموفق
آشنا شوید.

آیا کتابی هست که تاثیر عمیقی روی زندگی شما
گذاشتهباشد؟

بله ،کتابهای اقتصادی مثل «ثروت و فقر» نوشته
جرج گیلدر« ،روشی که جهان کار میکند» نوشته جود
واننیســکی ،آثار توماس ساول ،کتابهای دیگر گیلدر،
بیوگرافی الکساندر همیلتون و داستانهای انجیل .من
هفتاد سالم است و زیاد کتاب خواندهام.

بحث در مورد جانبداری سیاســی رســانههای
امریکایــی خیلی این روزها داغ اســت .طبق نتیجه
تحقیقاتی که توســط دو استاد دانشــگاه ایندیانا به
نامهای الرس ویلنات و دیوید ویور منتشر شده ،تعداد
روزنامهنــگاران تماموقت امریکایی که خودشــان را
جمهوریخواه میدانند از  ۲۶درصد در ســال  ۱۹۷۱به
 ۷درصد در سال  ۲۰۱۳رسیده .این وضع چطور ایجاد
شده؟

افراد با دیدگاههای لیبرال بیشتر به سمت روزنامهنگاری گرایش دارند .روزنامهنگاری با
کلمه و نوشتن سر و کار دارد .با اداره یک کسب و کار فرق دارد.
آیا در رسانههای وابسته به گروه فوربز ،جانبداری سیاسی مشخصی وجود دارد؟

افراد زیادی اینجا کار میکنند که خیلیهایشــان احتماال دیدگاه من را قبول ندارند.
نمیدانم ،تا به حال نپرسیدم .تا وقتی کارشان را درست انجام میدهند اهمیت زیادی ندارد.
کدام خط مشی سیاسی در رسانهها از نظر شما قابل قبول است؟

وب واقعا با بیرحمی به تجاریســازی و کاالسازی میپردازد و اگر شما برند رسانهای
محکم و پرقدرتی نباشید ،با خاک یکسان میشوید .آنجا هیاهو بسیار است اما اگر ویژگی

بارزی در کار شــما نباشــد ،احتمال بقا و شکوفایی برند شما خیلی کم میشود .ولی اگر
کارتان بگیرد خیلی خوب میگیرد .فوربز یا والاســتریت ژورنال جزو آنهایی هستند که
کارشان گرفته.
در سال  ۱۹۹۹شما چنین اظهارنظری داشــتید« :حاال که جنگ سرد به پایان
رســیده ،دیگر به چنین دولت فدرال عظیمی در امریکا نیاز نداریم .ما باید دستگاه
واشــنگتن را کوچک کنیم و پول و قدرت و کنترل را به افراد ،خانوادهها و گروههای
محلیتر برگردانیم ».امروزه امریکا چالشهای بزرگتری پیش رو دارد .آیا از آن زمان
تاکنون نظرتان در این خصوص تغییر کرده؟

هیاهوی بسیار بر سر مالیات
ماجرای اصرار جمهوریخواهان امریکایی به انجام اصالحات مالیاتی توسط دولت
دونالد ترامپ و پایینآمدن مالیاتها برای کورپوریشــنها و طبقه ثروتمند امریکا در
مصاحبه اســتیو فوربز مورد اشاره قرار گرفته است .نظر جوزف استیگلیتز اقتصاددان
امریکایی و برنده جایزه نوبل را در این خصوص بخوانید.
اصرار به کاهش مالیات طبقه ثروتمند امریکا طبق ادعای دست راستیها قرار است
به «ترغیب» سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری بیشتر بینجامد و باعث رشد اقتصادی
امریکا شود .اما این اتفاق هیچوقت نیفتاده و این بار هم نخواهد افتاد .همگی از شکست
سیاست مشابهی در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه  ۱۹۸۰آگاهیم.

150

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوسه ،شهریور 1396

اما ماجرا از جهات زیادی اخالقی هم هســت .در شــرایطی که کورپوریشنهای
امریکایی روی چندین تریلیون دالر سرمایه نشستهاند و طبقه فقیر جامعه امریکا به
شدت در فشــار قرار دارد ،کاهش مالیات برای طبقه ثروتمند مخالف وجدان انسانی
اســت .از همه بدتر اینکه بخش زیادی از مردم در طبقه فقیر امروزی جامعه امریکا
تنها به دلیل بحران مالی سال  ۲۰۰۸به این طبقه رانده شدند و این در حالی است که
جمهوریخواهان و دونالد ترامپ به کاهش مالیات برای بخش مالی  -یک مقصر مهم
در بحران آن سال -هم توجه دارند.
جنبه اخالقی دیگر قضیه هم به ســرمایهگذاریهای خارجی کورپوریشــنهای

حزب دموکرات دیگر چهرههایی مثل برنی سندرز یا
جو بایدن یا هیالری کلینتون را به عنوان کاندیدا به
صحنه نخواهد آورد.

در مورد فعالیت ترامپ در توئیتر چه نظری دارید؟

چالشهایی مثل چالش امنیتی برای ما وجود دارند اما نوعشــان با
آنچه در دوران جنگ سرد یا دو جنگ جهانی وجود داشت فرق میکند.
ما باید برای بخش دفاعی بیشتر هزینه کنیم و باید کارهای زیادی انجام
دهیم تا پول بیشــتری به این بخش برسد .کلید اصلی انجام این کار،
این است که اقتصاد امریکا دوباره رشد قابل توجهی پیدا کند و بخش
بیشتری از تولید ناخالص داخلی هم باید به بخش دفاعی برسد .در مورد
کوچککردن دولت هم منظورم این است که کارهایی مثل سادهکردن
نظام مالیاتی ،ارائه حق انتخاب بیشــتر به بیماران در بخش بیمههای
درمانی و موارد مشابه امکانپذیر شوند .کارهای زیادی را میتوان برای
کوچککردن دولت انجام داد .مردم هم نمیترســند که چیزی در این
خصوص از دست برود؛ بلکه حتی به این روند عالقه هم نشان خواهند
داد.

وقتی روی مسائلی مانند کاهش مالیات متمرکز باشد مفید است.
ترامپ این را کشف کرده که مردم دوست دارند به جای خواندن بیانیهها
و گزارشهای مطبوعاتی طوالنی ،توئیت بخوانند .اگر موضوعی وجود
دارد میشود از این راه دربارهاش حرف زد.
فکر میکنید کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات بعدی ریاست
جمهوری امریکا در سال  ۲۰۲۰چهکسی باشد؟

هیــاری کلینتون یا چلســی کلینتون که نیســت .احتماال یک
مدیرعامل شناختهشده باشد؛ البته خیلی مطمئن نیستم .کسی مثل
هاوارد شولتز مدیرعامل سابق اســتارباکس یا رابرت آیگر مدیرعامل
والتدیزنی یا چنین چهرههایی .حزب دموکرات دیگر چهرههایی مثل
برنی سندرز یا جو بایدن یا هیالری کلینتون را به صحنه نخواهد آورد.
دموکراتها دنبال این خواهند بود که این بار به شکلی کامال متفاوت
عمل کنند.

اگر یک سیاست یا قانون جدید بود که شما میتوانستید آن
را برای بهتر کردن زندگی امریکاییها اجرا کنید ،چهکار میکردید؟

آیا یک حزب ثالــث  -غیر از حزب جمهوریخواه یا دموکرات  -
میتواند شانسی برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا
داشته باشد؟

دالر را به طال وصل میکردم .الکساندر همیلتون این کار را در سال
 ۱۷۹۱انجام داد و اســتاندارد طال به مدت  ۱۸۰سال دوام آورد .در آن
دوران ،امریکا باالترین نرخ رشد ساالنه متوسط را در تاریخ دنیا داشت .از
وقتی طال را کنار گذاشتیم ،رشد به وضوح کم شده است.

پاسخ منفی است .کالج الکترال اجازه چنین چیزی را نمیدهد .حتی
اگر حزبی رأی مردمی را هم به دســت آورده باشد ،آن  ۲۷۰رأی کالج
الکترال را نمیتواند به دست بیاید و آن وقت کنگره وارد عمل میشود و
شانسی برای موفقیت آن حزب وجود نخواهد داشت.

به مدل سیاســی باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری چه
نمرهایمیدهید؟

نمره متوسط میدهم .جمهوریخواهان هم در مقابل او خوب ظاهر
نشدند .مثل این است که یک تیم فوتبال داشته باشید و دفاع تیم دوم
ضعیف باشد .این به این معنی نیست که حمله تیم اول قوی بوده .فقط
دفاع تیم دوم خیلی بد بوده.
به اصول سیاستگذاری دونالد ترامپ چه نمرهای میدهید؟

قهرمانهای شما در عرصه کسب و کار چه کسانی هستند؟

دونالد ترامپ روی جلد مجله فوربز،
سالهای  ۱۹۹۰و ۲۰۱۷

نمره خوب میدهم .اگر بحث کاهش مالیات شرکتهای بزرگ درست شده بود شاید
نمره عالی میدادم .میدانید که من محافظهکارم و به این چیزها اهمیت میدهم.
نظرتان راجع به مدل سیاسیای که ترامپ دنبال میکند چیست؟

غیر از پدر و پدربزرگم ،ای .پی .جیانینی ،آلفرد اسلوان،هنری جی
کیزرد ،روث هندلر و ویلیام نادسن.
مدیرعامل امروزیای هست که توجهتان را جلب کرده باشد؟

جف بزوس از آمازون.

بهترین سرمایهگذاریای که تا حاال انجام دادهاید چه بوده؟

خانوادهام.

به نظرتان کدام بخش میتواند سال آینده در بازار سهام خوب پیش برود؟

مدل سیاسی او مختص به خودش است پس بینقص نیست .اینکه چه نتایجی خواهد
داشت ،نمیدانم .باید منتظر بمانیم و ببینیم.

بخش خدمات درمانی .بخش تکنولوژی هم در پنج سال آینده خوب عمل خواهد کرد.

کاخ سفید باید روش ارائه اطالعات به رسانهها را عوض کند .معنیاش این نیست که
رســانهها را بیخبر بگذارند ولی اگر بیشتر اطالعرســانی را به صورت آنالین انجام دهند
دردسرشان کمتر میشود .وقتی اطالعرسانیها به صورت حضوری و کنفرانس مطبوعاتی
چ کاخسفیدیها را بگیرند .دولت اوباما هم خیلی سعی میکرد
است دائم همه میخواهند م 
رسانهها را در مشتش نگه دارد .به روش نیکسون عمل میکرد.

پدربزرگم همیشــه میگفت اگر توصیههایت را بفروشی بیشتر پول درمیآوری .من
همین کار را کردم .در این دوران که الگوهای کسب و کار هم خیلی تغییر کردهاند باید دائم
به خودت یادآوری کنی که ماموریت اولیهات چه بوده و میخواســتی چه کار کنی .حتی
وقتی ابزارهای انجام آن کار تغییر کرده باشد ،باز هم میتوان آن را انجام داد.

چه نصیحت دوستانهای برای بهبود اداره دولت ترامپ میتوانید ارائه بدهید؟

امریکایی و مالیات آنها برمیگردد .دموکراتها معتقدند این کورپوریشنها از معاهدات
و قوانینی که امریکا با کشــورهای مختلف جهان دارد سود میبرند؛ یعنی منافع آنها
در خارج از امریکا به نوعی توسط دولت امریکا تحت حمایت قانونی قرار دارد .از نظر
دموکراتها طبیعی است که جمهوریخواهان به دلیل استفاده از این پوئن مثبت باید
با پرداخت مالیات به دولت از بابت فعالیتهای خارجی خود موافقت کنند .اما در مقابل،
شرکتهای امریکایی چنین نظری ندارند و همواره تهدید میکنند که در صورت فشار
مالیاتی ،مقر فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل خواهند کرد .جمهوریخواهان
به شدت به این مسئله حساساند و میگویند مالیات باید به صورت جغرافیایی اخذ
شود :مالیات فقط باید در کشــوری که فعالیت اقتصادی در آن انجام شده ،پرداخت
شود .اما اگر اصالحات مالیاتی ترامپ انجام شود ،بخش بزرگی از سود مالیاتنخورده

شما هفتاد ســالهاید و پنجاه سال است که در بخش مطبوعات حوزه مالی فعال
هستید .چه توصیهای برای سرمایهگذاران دارید؟

کورپوریشنها دیگر تبدیل به درآمد مالیاتی دولت نخواهد شد.
نکته دیگر این اســت که جمهوریخواهان حتی نمیتوانند ادعای خود مبنی بر
اینکه «کاهش مالیات باعث افزایش رشد اقتصادی میشود» را ثابت کنند .هیچ بنیان
تئوریک یا تجربی برای اثبات این مســئله وجود ندارد؛ به خصوص در کشوری مانند
امریکا که اکثر سرمایهگذاریها با وام و بدهی آغاز میشوند .کشورهای کوچک میتوانند
اســتثنای این قضیه باشند چون آنها با کاهش مالیات شاید بتوانند کورپوریشنهای
فعال در کشورهای کوچک همسایه خودشان را ترغیب به خروج از آن کشورها و آغاز
سرمایهگذاری در کشور خودشان کنند .اما در کشوری مثل امریکا که اینهمه مشکل
دارد -به خصوص مشکل نابرابری -کاهش مالیات برای کورپوریشنها هیچ مشکلی را
حل نخواهد کرد.
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آیندهپژوهی
[ آینده انرژی ]

انقالب بینفت در کشور نفتی

نروژ چگونه با فسیلها وداع میکند

دولت نروژ میگوید برنامهاش این است که تا
سال  ۲۰۲۵دیگر هیچ خودروی بنزینی و دیزلی
در این کشور وجود نداشته باشد

ک
منبع  بیزینس وی 

چرا باید خواند:
بخوانید تا با
عللاستقبال
شدید نروژیها
از خودروهای
برقی و احتمال
حذف خودروهای
فسیلسوز از بازار این
کشور در آینده نزدیک
آشنا شوید.
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از قرن چهاردهم تا همین قرن بیســتم میالدی ،قلعه اکرشوس
بــه عنوان پایگاهی برای دفاع از اســلو در برابر مهاجمان  -از جمله
ســوئدیها -مورد استفاده قرار داشــت و در قرن بیستم هم زیر آن
پناهگاه ضد بمب ســاخته بودند .حاال همان تونلی که برای دفاع از
شهر استفاده میشد ،دارد وظیفه دیگری را انجام میدهد که به نوع
خودش دو دشــمن بزرگ اسلو  -یعنی آلودگی و گرمایش زمین -را
شکست خواهد داد.
این تونل باریک حاال به روی رانندگان خودروهای برقی باز است
و البته رانندگان مجبور نیستند عوارض عبور هم بپردازند .دولت نروژ
درواقع از این راه و راههای مختلف دیگر دارد مردم را به اســتفاده از
خودروهای برقی به جای خودروهای دیگر تشویق میکند.
بســیاری از مردم جهان اصال از این نکته خبر ندارند که نروژیها
دارند با ســرعتی بیشــتر از هر ملت دیگری در دنیا به اســتفاده از
خودروهــای برقی روی میآورند .بیش از یکســوم کل خودروهای
جدید در نروژ یا کامال برقی و یا هیبریدی (دوگانهسوز) هستند .این
میزان استفاده از خودروهای برقی در نروژ در مقایسه با امریکا ده برابر
بیشتر است .درواقع نروژ با جمعیتی بالغ بر تنها  5میلیون نفر ،حدود
 100هزار خودروی برقی در جادههایش دارد .این در حالی است که
مثال بازار چین نیز در این عرصه با ســرعت در حال گسترش بوده و
در حــال حاضر  600هزار خودروی برقــی در جادههای آن در حال
حرکتاند .دولت چین قصد دارد این رقم را تا سال  ۲۰۲۰میالدی به
 5میلیون خودرو برساند.
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در این میان دولت نروژ میگوید برنامهاش این اســت که تا سال
 ۲۰۲۵دیگر هیچ خودروی بنزینی و دیزلی در این کشور وجود نداشته
باشد .نروژ در این زمینه با هلند  -کشور اروپایی دیگری که به سرعت
در حال افزایش اســتفاده از خودروهای برقی است -هدف مشترکی
دارد ولی از این کشور جلو زده است .استور پورتویک یکی از مقامات
مسئول در پروژه تونل اکرشوس در این خصوص میگوید« :نروژ در
حال حاضر اولین بازار بزرگ برای خودروهای برقی در دنیاست».
برخی از خودروهای برقی پرفروش در نروژ از این قرارند :بیامدبلیو
آیســه ،میتسوبیشی اوتلندر فو ،نیســان لیف ،فولکس واگن گلف
یای ،فولکس واگن ایگلف.
جیت 
اقبال عظیم به خودروهای برقی در نروژ ناشــی از مشــوقهای
بزرگی بوده که دولت سعی کرده در این خصوص به مردم ارائه بدهد.
فروش
خودروهــای برقی از مالیاتهای خرید خودرو و آن مالیات بر
ِ
 ۲۵درصدی که در نروژ روی همهچیز اعمال میشــود معافاند و در
خصوص هزینههای ساالنه هم راههایی برای کاهش پولی که صاحبان
این خودروها باید خرج کنند وجود دارد .مثال رانندگان میتوانند در
جایگاههای مخصوصی که شهرداری تعیین کرده ،به صورت رایگان
خودروی خود را شــارژ کنند .همچنین آنها در بسیاری از گذرگاهها
عوارض نمیپردازند و گاهی از خطوط حرکت اتوبوس نیز میتوانند
استفاده کنند .بنابراین تعجبی ندارد که نروژیها حاال اسم خودروهای
بنزینی و دیزلی را «خودروهای فسیل» گذاشتهاند! از نظر آنها دوران
این خودروها دیگر سپری شده است.

اگر بقیه جهان یکشبه به دنبال تقلید از نروژ باشند و خواهان استفاده از
خودروهای برقی شوند ،آنگاه نروژ به عنوان صادرکننده نفت بیپول
خواهد شد.

یارانههای دولت نروژ برای خودروهای برقی برای اولین بار در دهه
 ۱۹۹۰ارائه شد تا صنعت خودروهای برقی داخلی را که چندان هم
موفق ظاهر نشــده بود ،حمایت کند .از آنجا که گزینههای چندانی
برای خرید خودرو در آن زمان وجود نداشــت و فقط خودروســازان
داخلی مثل تینک و بــادی در این خصوص فعالیت میکردند ،این
برنامه چندان مورد استقبال قرار نگرفت و این کمپانیها نیز در نهایت
ورشکست شدند .اما پنج سال پیش ،اولین خودروهای برقی رقابتی
وارد بازار نروژ شدند :نیسان لیف و تسال مدل اس .با ورود این خودروها،
بازار نروژ ناگهان گسترش یافت ،طوری که حتی سیاستمداران هم از
گسترش آن شگفتزده شدند.
موفقترین شهر نروژ در عرصه استفاده از خودروهای برقی ،فینوی
است .در این شهر که در نزدیکی استاونگر پایتخت نفتی نروژ قرار دارد،
 ۲۸۱خــودرو از مجموع  ۱۵۰۸خودروی موجود  -یعنی  ۱۹درصد-
برقی هستند .مهمترین علتش این است که اکثر رانندگان باید از یک
تونل عوارضیدار در ورودی شهر عبور کنند و برای اجتناب از پرداخت
عوارض  ۱۸دالری ،بیشتر آنها به خودروی برقی روی آوردهاند.
از دیگر امکانات مختلفی که در نروژ به استفاده از خودروهای برقی
کمک رســانده میتوان به ایجاد ایستگاههای بزرگ شارژ با سرعت
باال اشــاره کرد .یکی از این ایســتگاهها میتواند  ۲۸خودرو را ظرف
نیم ســاعت شارژ کند .وجود خودروهای برقی و نیاز به شارژ آنها در
عین حال تغییراتی را نیز در کاربری مناطق مختلف به وجود آورده
است .مثال تبدیل محوطههای خالیمانده به ایستگاههای شارژ و نیز
پارکینگ برای خودروهای برقی از این جمله است.
در این میان پییر پوره ،رئیس خودروهای برقی نیسان موتور در
منطقه شمال اروپا ،میگوید نروژیها در گذشته به خودروی برقی تنها
به عنوان خودروی دوم خانواده نگاه میکردند و یک خودروی متعارف
دیگر را برای طی مسافتهای اصلی خود مورد استفاده قرار میدادند
اما حاال اوضاع دارد به ســمتی میرود که بخش اعظم بازار خودروی
برقی را میخواهد .اما پیش از آنکه سیاستمداران در کشورهای دیگر
دنیا بخواهند از الگوی نروژ تقلید کنند باید نکاتی را در نظر بگیرند.
مهمترین مسئله برق اســت .در برخی کشورهای دنیا تولید برق به
معنای اســتفاده از زغالسنگ بیشتر است اما نروژ به دلیل موقعیت
جغرافیاییاش به صورت گسترده از انرژی باد برای تولید برق استفاده
میکند .همچنین جمعیت این کشور کم است و بنابراین استفاده از
برق برای حرکت خودروها فشاری بر تولید برق وارد نمیکند .قیمت
بنزیــن در پمپبنزینهای نروژ گالنی  ۷دالر اســت و خرج زیادی
روی دســت رانندگان میگذارد .از سوی دیگر ،معافیتهای مالیاتی
برای رانندگان اهمیت زیادی دارد زیرا دولت نروژ همواره مالیاتهای
ســنگینی روی خودروها اعمال میکند ،به طوری که گاهی قیمت
خودروی جدید بعد از مالیات تقریبا دو برابر میشود .این مسئله باعث
شده بود این شوخی بین مردم نروژ بر سر زبانها بیفتد که «پول دو
ماشین را بده ،یکی ببر».
امــا در قلب وضعیت جدید نــروژ و نحوه تعامل این کشــور با
خودروهای برقی ،یک مســئله بزرگ نهفته اســت :اگر بقیه جهان
یکشبه به دنبال تقلید از نروژ باشند و خواهان استفاده از خودروهای
برقی شوند ،آنگاه نروژ بیپول خواهد شد! نروژ بزرگترین صادرکننده
نفت و گاز در غرب اروپا اســت و درآمدی که دولت نروژ ســاالنه از
فروش نفت و گاز و منابع انرژی به دست میآورد ،بیش از  ۱۵میلیارد
دالر است .وقتی این رقم را در نظر گرفته باشیم ،میزان درآمدی که

دولت نروژ از معافیت مالیاتی خودروهای برقی از دست میدهد کامال
بیاهمیت به نظر میآید.
در واقع درست در همان شرایطی که نروژ تالش کرده میزان آزاد
شدن آالیندهها توســط خودروهای متعارف را کاهش دهد ،شرکت
دولتی استاتاویل دارد عملیات اکتشاف نفت خود را به شدت گسترش
میدهد و هرچه بیشــتر در آبهای قطب شمال پیش میرود .نروژ
یکی از معدود کشورهای اروپایی است که میزان آزاد شدن گازهای
گلخانهای در آن نسبت به دهه  ۱۹۹۰افزایش نشان داده است.
دانیل ریس مشاور حزب سبز نروژ در امور محیط زیست و حمل
و نقل در این خصوص میگوید« :ما عمال در حوزه انرژی سیاســت
ریاکارانهای داریم .دولت از یک سو در تالش است چهرهای از خود به
عنوان رهبر و منجی جهان در حوزه مقابله با گرمایش زمین ترسیم
کند .ولی خودش دارد در همین مسئله نقش ایفا میکند».
اما چهرهای که مسئول سیاســتهای نروژ در عرصه خودروهای
برقی است  -یعنی کتیل ســولویک اولسن ،وزیر حمل و نقل -این
موضوع را به شیوهای دیگر ترسیم میکند .او چنین استدالل میکند
که تناقضی بین تالش برای استخراج نفت و وصلکردن خودروهای
مــردم به انرژی برق وجود ندارد .او میگوید« :بله ،ما درآمد زیادی از
نفت کسب کردهایم ،اما این را هم میدانیم که استفاده از این انرژی
نقاط منفی زیادی هم دارد و بنابراین تالش داریم موضوع را به سطحی
دیگر بکشانیم و اوضاع را تغییر دهیم».
سولویک اولسن که عضو حزب آزادیخواه توسعه است ،خودش
عالقه زیادی به ماشــین دارد .هر گوشــه از دفتر کار او را مدلهای
کوچک از خودروهای شورولت ،فراری و مرسدس بنز اشغال کرده و
خودش هم سوار یک کادیالک سویل مدل  ۱۹۸۵میشود .با همه این
اوصاف ،او ابایی ندارد از اینکه اذعان کند خاتمه دوران سوختهایی
مثل بنزین نزدیک است« :تا ده سال آینده ،هنوز این سوختها برای
مصارف مختلف استفاده خواهند شد ،اما شاید استفاده از آنها در حمل
و نقل خیلی کمتر شود».
در این میان ،مقامات نروژی در برخی حوزهها مشوقهای مربوط
به خرید خودروهای برقی را کاهش دادهاند .مثال در خود اسلو  17هزار
خودروی برقی رفت و آمــد میکند و ارائه معافیت در مورد عوارض
عبور و مرور و در اختیار قرار دادن خط اتوبوس برای حرکت تمام آنها
دیگر نمیتواند عاقالنه باشد .سیاستمداران احزاب مخالف نیز معتقدند
یارانههای دولتی که به این خودروها تعلق میگیرد باید کمتر شود .آنها
میگویند بسیاری از صاحبان ثروتمند خودروهای تسال در شهرهایی
مثل اسلو و استاونگر بیدلیل از چنین یارانههایی بهره بردهاند.
همچنین دولت مرکزی به شهرداریهای مختلف این اجازه را داده
که در مورد برخی از امتیازهای ارائهشده به صاحبان خودروهای برقی
با توجه به موقعیت منطقه خود تغییراتی صورت بدهند.
درواقع دولت نروژ میداند که باید به وضعیتی برسد که خودروهای
برقی پول خودشــان را دربیاورند .این مسئلهای است که کشورهای
اروپایی دیگر که خواهان گسترش استفاده از خودروهای برقی هستند
 مثل آلمان یا فرانسه -نیز با آن مواجه خواهند بود.ســولویک اولسن میگوید امتیازها درواقع برای تشویق رانندگان
به اســتفاده از خودروهای برقی بوده و اگر زمانی تنها به راهی برای
سودرسانی به آنها تبدیل شود ،مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت:
«ما شاید ارائه این مشوقها را در سه تا پنج سال آینده همچنان تداوم
بدهیم ،اما بعدش بازار دیگر کار خودش را خواهد کرد».

نروژیها در گذشته
به خودروی برقی
به عنوان خودروی
دوم خانواده نگاه
میکردند اما
حاال بخش اعظم
بازار به خودروی
برقی توجه نشان
میدهد و نیازی به
خودروی متعارف
حسنمیکند
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آیندهپژوهی

موبایلها به روی افریقا قطع میشوند
دردسرهای اپراتورهای خارجی تلفن همراه در افریقا

گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
افریقا جمعیت زیاد و
جوانی دارد ،پس چرا
اپراتورهای تلفن
همراهنمیتوانند
در کشورهای
افریقایی درآمد
خوبیکسبکنند؟
بخوانید تا با معضالت
سرمایهگذاری در این
حوزه در کشورهای
افریقایی آشنا شوید.

اپراتورهای تلفن
همراه با بازاری در
حال تضعیف در
افریقا مواجهاند و
حاال یا باید به کل
از این بازار بیرون
بیایند و یا با شرایط
آن سر کنند
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آن زمان کــه دولتهای افریقایی با دســت و دلبــازی مجوز فعالیت
اپراتورهای خارجی تلفن همراه را صادر میکردند ،این تصور وجود داشت که
جمعیت جوان و رو به افزایش این قاره و تمایل فزاینده نسل جوان به استفاده
از تکنولوژی ،توجیه کاملی برای سرمایهگذاری در این حوزه است .این روزها
اما برخی از شرکتهای بزرگ ارائهدهنده خدمات موبایل حس میکنند با
سرمایهگذاری در افریقا مرتکب اشتباه شدهاند.
در بسیاری از کشورهای افریقایی ،مسئله قانونمند کردن برخی حوزهها
در ســالهای اخیر جدی گرفته شده و اکثر دولتها در تالشاند که درآمد
سرشــاری از خدماتی مانند موبایل روانه خارج از کشور نشود .اما همزمان،
اقتصاد رو به توسعه کشورهای دارای ذخایر طبیعی  -مثل نیجریه -هم در
چند سال اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت دچار کندی شده و این مسئله
روی اقتصاد کشــورهای دارنده همکاری اقتصادی با آنها نیز تاثیر گذاشته
است .از ســوی دیگر ،عدم وجود موقعیتهای گسترش سرمایهگذاری در
کشورهای جنوب صحرای افریقا دارد اپراتورهای بینالمللی مانند وودافون،
اورنــج و بهارتی ایرتل را دچار چالش بزرگی میکند .آنها با بازاری در حال
تضعیف مواجهاند و حاال یا باید به کل از این بازار بیرون بیایند و یا با شرایط
آن سر کنند و سرمایهگذاری خود را گسترش دهند.
دو شرکت بزرگ که تصمیم به خروج از افریقا و یا تعطیلی بخش بزرگی
از فعالیت خود در آن گرفتهاند ،میلیکام اینترنشنال (سوئیس) و بهارتی ایرتل
(هند) هســتند .میلیکام اینترنشنال فعالیت خود را در کشور بزرگی مانند
جمهوری دموکراتیک کنگو و نیز در ســنگال متوقف کرده است و بهارتی
ایرتل هم کســب و کار خود را در سیرالئون و بورکینافاسو به اپراتور اورنج
واگذار کرده اســت .احتمال تعطیلی فعالیت میلیکام اینترنشنال و بهارتی
ایرتل در کشــورهای افریقایی دیگر هم وجــود دارد .در عین حال ،اپراتور
وودافون (انگلیس) بخش زیادی از سهام  ۳.۶میلیارد دالری خود در شرکت
ســافاریداتکام (در نایروبی کنیا) و نیز بخش اعظم ســهام خود در گروه
وودافون افریقای جنوبی را واگذار کرده است.
دوبک پاتر یکی از شــرکای گروه تحلیل اطالعات مستقر در پرتوریا در
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افریقای جنوبی در این خصوص میگوید« :افریقا بازاری پُررشــد است ،در
عین حال ،محیطی دشوار را برای فعالیت اپراتورها ایجاد میکند چون هزینه
فعالیت معموال باال اســت .درآمد مردم در بخش بزرگی از جوامع افریقایی
پایین است و هزینهکردن برای تلفن همراه برایشان توجیهی ندارد .در عین
حال ،قوانینی که دولتهــای افریقایی در این حوزه تصویب میکنند قابل
شبینینیست».
پی 
البته نباید دچار این تصور شد که استفاده از تلفن همراه در افریقا کاهش
یافته است .آمار نشان میدهد که درآمد اپراتورهای تلفن همراه در کشورهای
جنوب صحرای افریقا در سال گذشته میالدی  ۴۱میلیارد دالر بوده است .این
رقم در سال  ۲۰۱۲حدود  ۳۲میلیارد دالر بود و بنابراین بازار در این حوزه
همچنان رو به رشد است .اما پیشبینی شده که تا سال  ،۲۰۲۰این درآمد به
 ۴۳میلیارد دالر افزایش پیدا کند که کندی رشد را نیز به نمایش میگذارد.
مشکلی که در افریقا وجود دارد این است که همواره مشتریان جدیدی
برای خدمات تلفن همراه پیدا میشود و ثبتنامهای جدیدی صورت میگیرد
اما میزان خرجکردن این مشتریان و درآمدزایی آنها برای اپراتور تلفن همراه
چندان باال نمیرود .پیشبینیها حاکی از افزایش  30درصدی مشــتریان
جدید موبایل در افریقا در فاصله سالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۲۰است ،اما درآمدی
که از آنها نصیب اپراتورها میشود احتماال تنها  5درصد افزایش نشان خواهد
داد.
مســئله دیگر این است که کاهش قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای
مالیاتی بســیاری از کشورهای افریقای جنوب صحرا شده است .به گزارش
صندوق بینالمللی پول ،رشــد متوسط اقتصادی در این کشورها نیز از ۳.۴
درصد در سال  ۲۰۱۵به  ۱.۴درصد در سال  ۲۰۱۶کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت باعث شده که قانونگذاران در کشورهایی مثل تانزانیا و غنا
دنبال راههایی برای کســب درآمد بیشتر از شرکتهای بینالمللی فعال در
این کشورها بیفتند .بر این اساس ،شرکتهای بینالمللی مجبورند بخش
بیشتری از سهام خود را در اختیار سرمایهگذاران محلی بگذارند .در مقابل
نیز سرمایهگذاران محلی میتوانند از دولت تخفیف بگیرند و با دردسرهای
کمتری کار کنند.
مثال ووداکام که  ۷۰درصد از سهامش در اختیار وودافون است ،به فشار
دولت تانزانیا برای فروختن سهامش در بازار سهام دارالسالم تن داده اما آنقدر
متقاضی محلی برای خرید این سهام وجود دارد که اوضاع به آشفتگی کشیده
شده است و هنوز تکلیف سهام معلوم نیست .اما موضع دولت تانزانیا در این
خصوص بیتغییر مانده و جان ماگوفولولی رئیسجمهور این کشــور تاکید
کرده که شرکتهای خارجی باید درآمد خود از مشتریان تلفن همراه را در
همین کشور خرج کنند و در غیر این صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت.
این وضع البته باعث نشده که همه اپراتورهای خارجی ناراضی و نامطمئن
به بازار افریقا باشند .مثال اورنج که شرکتی فرانسوی است ،افریقا را یکی از
اولویتهای فعالیت خود قرار داده و به خصوص در کشــورهای فرانسهزبان
افریقایی مثل ســاحل عاج و کامرون فعالیت گستردهای را آغاز کرده است.
اورنج ســاالنه  ۱.۱میلیارد دالر در افریقا سرمایهگذاری میکند و قصد دارد
حوزههایی مثل بانکداری موبایلی را بیشتر مورد توجه قرار دهد.

 ..........................اکونومیست ..........................

کدونالدی
اقتصاد م 

براساس شاخص بیگ مک ،دالر در شش ماه گذشته سقوط کرده اما هنوز هم عزیز است

سیویک سال پیش ،اکونومیست
شاخص بیگمک را ابداع کرد.
این شاخص در واقع ابزاری برای
سنجش ارزش ارزهای مختلف
کشورهای دنیا در برابر دالر
بود .در واقع قرار بود با شاخص
بیگمک ،افراد به این موضوع پی
ببرند که ارزش هر ارزی نسبت
به دالر چگونه است .این شاخص
در حقیقت بر پایه نظریه قدرت
برابری خرید ،استوار است.
ایده اصلی این بود که یک ارز
ایدهآل در طول زمان باید به
گونهای باشد که قیمت یک کاال
با کاالیی مشابه ،برابر باشد .این
کاالی مشابه نیز یک بیگمک یا
مکدونالد بود.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

بزرگترین بانکهای دنیا

پادشاهی الگوریتمها

بانک صنعتی و تجاری چین ( )ICBCدر پایان سال  2016و در پنجمین سال
تأسیس خود ،بزرگترین بانک دنیا بود .این روزها دوباره بانکهای چینی و امریکایی
بر دنیا چیره شــدهاند .در بررسیهای مربوط به سال گذشته نیز همین بانکها با
اندکی تغییر جزو بزرگترین بانکها بودند .بازار بانکداری چین همچنان به لحاظ
دارایی بزرگترین بازار دنیا به شــمار میآید .در یک سال گذشته این بانک موفق
شده به ارجحیت بیشتری نسبت به بانکهای امریکایی دست پیدا کند .به هر حال
بانکداری در هردو کشور امریکا و چین ،رشد قابل توجهی داشتهاست .این روزها
امیدهای بسیاری به بانکهای چینی است.

هوش مصنوعی حرف اول را در دنیای مدرن میزند .به نظر میرسد چشمبادامیها
پی به اهمیت این موضوع بردهاند .آنها سعی دارند بازار هوش مصنوعی را در دست
بگیرند .نگاهی به وضعیت شرکتهای هوش مصنوعی و ماشینها در دنیا نیز نشان
میدهد به زودی شاهد هوش مصنوعی ساخت چین خواهیم بود.
مسابقهماشینها

تعداد اپلیکیشنهای هوش مصنوعی ثبتشده
1000

بر اساس سرمایه31،دسامبر  ،2016میلیارد دالر

امریکا

بانک صنعتی و تجاری چین()ICBC
چین

بانک ساختوساز چین
جیپی مورگان

اروپا
ژاپن
کرهجنوبی
هند

بانک چین
بانک امریکا
بانک کشاورزی چین

تعداد شرکتهای هوش مصنوعی
کشورهای منتخب1000 ،2016 ،

سیتی گروپ
اچاسبیسی ()HSBC
داراییها
تریلیون دالر

امریکا
چین

میتسوبیشی یوافجی

بریتانیا
هند
کانادا
اسرائیل
آلمان
فرانسه
اسپانیا
سوئیس

ابزار تکنولوژی (از همه نوع) ،برآورد فروش جهانی از ابتدای ورود به بازار ،واحد ،میلیارد

آیبرنده!
اپل شــاید ظاهرا قدیمی شدهباشد اما
همچنان تالش میکند با ارائه محصوالت
و کاالهای جدیــد خود ،جدید باقی بماند.
این شرکت با تولید انواع آیفونها ،آیپدها
و کاالهای دیگر ،نام «آیبرنده» را به خود
اختصاص دادهاست!
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آیفون

نینتندو دستی پلیاستیشن
سونی واکمن

اچپی دسکجت

نوکیا 1100

آیپاد

ایکسباکس

سالها از ابتدای ورود به بازار
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آیپد

سرزمین مهاجران

شاخص نگهداری منابع

دونالــد ترامپ از زمانیکه به عنوان رئیسجمهوری امریکا قدم به کاخ ســفید
گذاشته تالش کرده راهی برای تبعید مهاجران از کشورش پیدا کند .او حتی با این
شعار که دست مهاجران را از امریکا کوتاه خواهد کرد به قدرت رسید .اما بررسیهای
اکونومیســت نشان میدهد این کشور همیشه سرزمین مهاجران بوده و هنوز هم
با وجود روی کار آمدن فردی مانند دونالد ترامپ ،سرزمین مهاجران خواهد بود.

در اختیار داشتن ثروت و منابع الزاما به معنای مدیریت خوب آنها نیست .شاخص نگهداری
و مدیریت منابع به بررسی همین مسئله در میان کشورهای ثروتمند (به لحاظ منابع طبیعی)
میپردازد .این شاخص نشان میدهد از میان  13کشور پردرآمد 6 ،کشور نتوانستهاند مدیریت
خوبی در زمینه منابع طبیعی خود داشتهباشند .نمرهای که به این کشورها داده میشود بر
اساس  133پرسشی است که مورد بررسی قرار میگیرد .اکثر کشورهای عضو اوپک در این
زمینه عملکرد بسیار ضعیفی دارند .عربستان سعودی جزو کشورهایی است که ضعیفترین
مدیریت منابع طبیعی را در جهان دارد.

امریکا ،جمعیتی که در خارج به دنیا آمده
درصد از کل

تعداد ،میلیون

اعضای منتخب اوپک ،مارس تا دسامبر2016

 100برابر با بهترین مدیریت( ،رتبه از میان)89
تولید ناخالص داخلی در
ازای هر نفر ،2016 ،هزار دالر
اکوادور ()32

ضعیف

کویت ()33
قطر ()53
امارات متحده عربی ()54
نیجریه ()55

فقیر

جبههای به نام سوریه
سوریه چندین سال است که درگیر جنگ داخلی شده و اکونومیست به صورت
مرتب وضعیت این کشور را رصد میکند .این آخرین نقشه از جدیدترین وضعیت
سوریه و نیروهای درگیر در آن است.

عراق ()61
ایران ()62
عربستان سعودی ()69
ونزوئال ()74

شکستخورده

لیبی ()87

ساخت چین در افریقا
کاالهای چشمبادامیها در همه نقاط دنیا یافت میشود .اما حاال چینیها تمرکز
خود را روی قاره سیاه گذاشتهاند .چین سعی دارد به شیوههای مختلف حضور خود
را در قاره افریقا پررنگتر کند.
سرمایهگذاریهای چین و قراردادها در افریقا
تکنولوژی
سایر

شورشیها /نیروهای ترک
درگیری

مناطق کمجمعیت

شورشیها
کردها

انرژی
فلز

بر اساس بخش ،میلیارد دالر
حملونقل
امالک

تسهیالت

مناطق تحت کنترل ،جوالی 2017
دولت سوریه
داعش

مناطقی که شدت ندارد
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این روزها کارآفرینها مورد حمایت میلیاردرهای تکنولوژی مانند مارک زاکربرگ و بیل گیتس قرار گرفتهاند و حاال تالش میکنند به کمک برنامههای
جدید ،مدرسههایی را راه بیندازند که در آنها یادگیری کامال «شخصی» میشود .شرایط جدید میتواند میلیونها کودکی را که در کالسهای خود گرفتار
موقعیتهای مأیوسکننده شدهاند به کمک ایدههای جدید نجات بدهد .البته افرادی که وارد حوزه فناوری و آموزش شدهاند باید بیشتر طاقت بیاورند.
فناوری آموزش برای اینکه به موفقیت دست پیدا کند باید در خدمت آموزش و یاددهی باشد و در هیچ مسیر دیگری قدم برندارد.

[ تکنولوژی و آموزش ]

موتعلم
نهایتعلی 
ماشی 

معلمها به کمک تکنولوژی میتوانند شکل تازهای به مدرسهها
ببخشند
نسیم بنایی
دبیربخشاکونومیست

چرا باید خواند:
این روزها تکنولوژی
حسابی پیشرفت کرده
و در همه جوانب زندگی
بشر سرک کشیدهاست.
اما یک بخش هنوز
آنطور که باید از
تکنولوژیبهرهنگرفته:
«آموزشوپرورش» .در
این گزارش از رابطه
تکنولوژی با آموزش
بیشتر آگاه شوید.

سال  1953بود که بیاف اسکینر سر کالس ریاضی دخترش حاضر
شد .این روانشناس که در دانشگاه هاروارد مشغول به کار بود ،مشاهده
کرد دانشآموزان موضوعی مشابه را به شکلی مشابه یاد میگیرند .چند
روز بعد او نخســتین «ماشــین آموزش» خود را ساخت .تا میانه دهه
 60میالدی ،ابزارهای آموزشی مکانیکی بسیاری روانه بازار شدند .اما در
عرض چند سال ،شور و شوق برای این ابزارها از میان رفت.
از آن زمــان تاکنون ،تکنولوژی آمــوزش ( )Ed Techبارها و بارها
چرخه پرافتوخیزی را تکرار کرده؛ این در حالی است که در این فاصله
کامیپوترها تقریبا به تمامی جوانب زندگی شکلی نو بخشیدهاند .یکی از
دالیل تکرار این وضعیت ،محافظهکاری معلمها و اتحادیههایشان است.
اما اصلیترین دلیل به ماهیت تکنولوژی آموزش بازمیگردد که هنوز
برای همه اثبات نشدهاست.
اما این روزها افرادی نظیر اسکینر حسابی دستبهکار شدهاند .این
افراد مورد حمایت میلیاردرهای تکنولوژی مانند مارک زاکربرگ و بیل
گیتس قرار گرفتهاند و حاال تالش میکنند به کمک برنامههای جدید،
مدرسههایی راه بیندازند که در آنها یادگیری کامال «شخصی» میشود.
شرایط جدید میتواند میلیونها کودکی را که در کالسهای خود گرفتار
موقعیتهای مأیوسکننده شدهاند به کمک ایدههای جدید نجات بدهد.
البته افرادی که وارد حوزه فناوری و آموزش شدهاند باید بیشتر طاقت
بیاورند .فناوری آموزش برای اینکه به موفقیت دست پیدا کند باید در
خدمت آموزش و یاددهی باشد و در هیچ مسیر دیگری قدم برندارد.
نگاه اکونومیست به درگذشت مریم میرزاخانی

ریاضیدان زن پیشرو در جهان در 40سالگی درگذشت
مشــکالتی که بشر امروز با آنها دستوپنجه نرم میکند برای مریم میرزاخانی کامال مادی و دنیوی
بودند؛ دنیای او را ســوژههای انتزاعی هندسه و ریاضی تشکیل میدادند .البته پیش از آنکه وارد دنیای
ریاضی بشود ،قصد داشت رماننویس شود .رویای او از کودکی این بود که هر کتابی را بخواند .اما رفتهرفته
ریاضیات در او شکوفا شد؛ سوژههای ریاضیاتی آنطور که مریم میگفت مانند شخصیتهای زنده درونش
به تکامل میرسیدند .آنطور که پیداست در ابتدا معلمش پی به استعداد او نبردهبود چرا که رویکرد او در
حل مسئلههای ریاضی کامال متفاوت بود .خودش میگفت ریاضیدان بسیار ُکندی است؛ واقعیت این بود
که او رویکرد متفاوتی داشت .باالخره او خودش را نشان داد و به نخستین دختر طالیی ریاضیات در ایران
تبدیل شد .او حاال به الگویی برای دختران و زنان ایرانی تبدیل شده و نشان داده که همه میتوانند با نگاهی
متفاوت به مسائل نگاه و آنها را حل کنند.
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JJمدادها روی زمین
شکل قراردادی مدرسهها نخستین بار در قرن هجدهم ظاهر شد .از
آن زمان تاکنون ،هر جایگزینی برای آموزش به کودکان معرفی شده،
روی بهرهوری کودکان تأثیر منفی گذاشتهاست .در حال حاضر حدود
1میلیارد و 500میلیون کودک مدرسهای در سرتاسر دنیا هستند که
تقریبا همهشان به شــیوهای سلسلهمراتبی و در وضعیتی با استاندارد
جهانی مشــغول به یادگیری هســتند .تقریبا میتوان گفت اکثر این
دانشآموزان هیچگاه موفق نمیشوند ظرفیتهای درونی خود را بالقوه
کنند .در کشورهای فقیر تقریبا تنها یکچهارم از کل دانشآموزانی که
به کالس دوم ابتدایی راه پیدا میکنند ،مفاهیم ابتدایی ریاضی ،خواندن
و علوم را به خوبی یاد گرفتهاند .حتی در کشورهای ثروتمند نیز حدود
30درصد از نوجوانان به مهارتهای الزم در این موضوعات دست پیدا
نمیکنند .ســهم این افراد در 15سال گذشته تقریبا بدون تغییر باقی
ماندهاســت اما در این فاصله میلیاردها دالر صرف فناوری اطالعات در
مدرسهها شدهاست .تا سال  2012در ازای هر دو دانشآموز در کشورهای
ثروتمند ،یک کامپیوتر وجود داشت .تعداد کامپیوترها در استرالیا از تعداد
دانشآموزان بیشتر است .اما اگر این ابزارها به درستی مدیریت نشوند،
باعث گمراهی افراد خواهند شــد .به هر حال بررسیها نشان میدهد
مدرسههایی که از فناوری استفاده میکنند اغلب موفقترند.
اما آنچه اهمیت دارد این است که فناوری آموزش تحصیلی چگونه
باید مورد اســتفاده قرار بگیرد .یکی از راهها ،استفاده از دستورالعملها
در این زمینه است .مدرسههای امریکایی از این شیوه بیشترین بهره را
بردهاند .این در حالی است که در هند نیمی از دانشآموزان بعد از سپری
کردن مقطع ابتدایی ،همچنان نمیتوانند بخوانند یا بسیاری از مسائل
ابتدایی را یاد نگرفتهاند .برای ایــن افراد قطعا فناوری آموزش معنای
دیگری دارد .فناوری آموزش در مســیر ثمربخشتر کردن مدرسهها
گام برمیدارد .در کالیفرنیا مدرسهها از نرمافزارهایی استفاده میکنند
که بسیار موثرتر از مدلهای قراردادی برای آموزش هستند .شاید الزم
باشد مقامات در همه کشورها به پتانسیل درونی فناوری آموزش توجه
کنند .تکنولوژی در کنار معلمها میتواند نقش مکملی را داشتهباشد که
دانشآموزان را به مسیر خوشبختی هدایت میکند .واقعیت این است
که فکرهای بسته نسبت به تکنولوژی در کالسهای امروز جایی ندارند؛
امروز باید عرصه را برای فناوری در حوزه آموزش باز گذاشت.

هنوز حدود 150هزار شرکت در چین وجود دارد که دولت مالک آنهاست .نکته قابل توجه این است که سهم آنها از داراییهای صنعتی بسیار
ی که اقتصاد تحت فشار قرار میگیرد
باال و نزدیک به 40درصد است .نیمی از اعتبارات بانکی را همین شرکتهای دولتی در اختیار دارند و هنگام 
دولت نیز آنها را تحت فشار قرار میدهد تا بیشتر هزینه کنند.

[ اصالح اقتصادی ]

دولت ناچار

کسبوکارهای دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا کردهاند؛ این هم برای چین و هم برای دنیا بد است

پروسه 40سالهای برای اصالح اقتصادی چین در نظر گرفتهشده که گاهی
قوت میگیرد و گاهی از نفس میافتد .اما میتوان در این فرازونشیب روند کلی
را مشاهده و دریافت کرد :به سوی نقش پررنگتر برای نیروهای درون بازار .از
دهه  80میالدی تاکنون ،کسبوکار بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی
رشد سریعتری داشته و در عینحال سوددهی بیشتری نیز داشتهاست .اما
تا پیــش از دهه  ،80حدود چهارپنجم از کل تولیــدات و درآمدها از طرف
شرکتهای دولتی به دست میآمد؛ حاال سهم آنها به یکپنجم رسیدهاست.
از ســال  2013که شی جینپینگ رئیسجمهوری چین متعهد شده به
نیروهای درون بازار «نقشی اساسی» بدهد تا از تخصیص منابع نیز بهره بگیرند،
انتظار میرود شرایط به همین شکل پیش برود .اما در این رویه ،بهبود وضعیت
کارآفرینی در شرکتهای دولتی تقریبا هیچ تغییری نداشته و مانند گذشته باقی
ماندهاســت .حتی در برخی موارد میتوان مشاهده کرد که این رویه ،معکوس
نیز بودهاست .هنوز حدود 150هزار شرکت در چین وجود دارد که دولت مالک
آنهاســت .نکته قابل توجه این است که سهم آنها از داراییهای صنعتی بسیار
باال و نزدیک به 40درصد است .نیمی از اعتبارات بانکی را همین شرکتهای
دولتی در اختیار دارند و هنگامیکه اقتصاد تحت فشار قرار میگیرد دولت نیز
آنها را تحت فشــار قرار میدهد تا بیشتر هزینه کنند .از سال  2015تاکنون،
سرمایهگذاری از سوی شرکتهای دولتی با سرعتی بیش از سرمایهگذاری از
سوی شرکتهای خصوصی افزایش یافتهاست .آقای شی از اوضاع کامال آگاه
است و به خوبی میداند که باید اصالحات و تغییراتی را در شرایط فعلی ایجاد
کند15 .جوالی همین امسال بود که در یکی از سخنرانیهایش در مورد این
شرکتها و بدهیهایشان با تأکید بسیاری صحبت کرد .اما واقعیت این است
که توجه بســیار کمی به حرفهای او در این زمینه میشود .عده بسیار کمی
تمایل دارند این بخش دولتی کمی الغر شود .بسیاری از آنها میخواهند دولت
کامال در مســیر دیگری گام بردارد .شرکتهای دولتی و تمامی افرادی که در
این شرکتها کار میکنند از جمله مهندسها ،برنامههای دیگری را پیش روی
خود برای آینده میبینند .اما در این بین شکل دیگری از شرکتهای دولتی نیز
در صنایع سنگین ظهور کردهاست .واقعیت این است که دولت همیشه تمایل
خوشبختیهایقرضی
چین ،بدهی شرکتها به درصد از نقدینگی
کنترل دولتی

کنترل غیردولتی

داشته در صنایع سنگین مانند حملونقل و انرژی ،سلطه کافی داشتهباشد و به
همین خاطر اکنون شرکتهایی در این زمینه ظهور کردهاند .این شرکتها در
زمینه دسترسی دولت به نقدینگی نیز بسیار موثر هستند .اما هرچه شرکتها
در چین دولتیتر میشوند خطرات آنها برای چین و کل جهان بیشتر میشود.
ماجرا این اســت که در چین شرکتهای بخش خصوصی نیز عملکرد خوبی
ندارند اما شرکتهای دولتی شبیه به جنازهای هستند که روی دست اقتصاد
مانده و باعث حرکت ُکند آن میشــود .اکنون صندوق بینالمللی پول برآورد
کرده که اگر چین اصالحات اقتصادی را در زمینه شرکتهای دولتی در دستور
کار خود قرار بدهد به سود یکتریلیون دالری دست پیدا میکند .این سود طبق
برآوردها در عرض یک دهه به دســت خواهد آمد .شرکتهای دولتی خطرات
بسیاری نیز دارند که اگر امور مربوط به آنها اصالح شود میتوان این خطرات
را نیز از میان برداشت.
JJتکرار مکررات
افرادی که به ماجرا خوشبین هســتند میگویند اگر الگوی آشنایی که
پیشتر در این زمینه مورد اســتفاده قرار میگرفت دوباره مورد استفاده قرار
بگیرد ،میتواند بســیار موثر باشد .در واقع دولت میتواند در برنامه پنجساله
خود این وضعیت را دنبال کند؛ در چنین شرایطی دست آقای شی نیز برای
اقدام و اصالح بازتر خواهد بود .اما متأســفانه اینها یک آرزوی محال است .و
نکته دیگری که وجود دارد این اســت که شی در بقیه بخشهای جامعه به
دنبال سلطه دولت اســت ،در نتیجه نمیتوان در زمینه اقتصاد و شرکتها
امید چندانی به او داشت .دولتهای قبلی در چنین شرایطی تالش میکردند
از روشهای ترکیبی بهره بگیرند و در عینحال نوعی لیبرالیســم را نیز به
شــریانهای اقتصاد تزریق کنند ،اما شی به دنبال چنین دستورهایی برای
ایجاد تغییر نیست .او تنها از اقتصاد دوری میکند .چنین مدیریتی بعید به
نظر میرســد که نتیجه بدهد .در واقع تنها از نظر افراد خوشبین این شیوه
مدیریت جواب میدهد ،از نظر بقیه کارشناسان ،آیندهای ترسناک در انتظار
چین و تمامی دنیاست.

چرا باید خواند:
چین به اصالح اقتصادی
نیاز دارد .این را نویسنده
اکونومیست میگوید و
در پروندهای به صورت
مفصل توضیح داده که
شرکتهای دولتی در
این کشور نهتنها به بدنه
اقتصاد چشمبادامیها،
بلکه به اقتصاد کل دنیا
آسیب وارد خواهد کرد.

1

تریلیون دالر
سودی که قرار
است به دنبال
اصالح اقتصادی
شرکتها عاید
چینیهابشود
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محمد الجناح رهبر پاکستانی تأکید داشت که مسلمانان برای خودشان ملیتی جدا به پا کنند و از دولت سکوالر فاصله بگیرند .او در طول
حیات خود بر این ایده تأکید داشت .در دهه  50میالدی ،هند و پاکستان موفق شدند یکی از مشکالت خود را در زمینه پناهندگان به
صورت مسالمتآمیز حل کنند .در سال  1960نیز دو کشور قراردادی در زمینه سهم آب امضا کردند .در آن سالها تیم کریکت پاکستان به
سرتاسر نقاط هند میرفت و مسابقه میداد؛ در مقابل تیم هندی نیز به پاکستان میرفت.

[ تاریخ درگیری ]

جدایی دوقلوهای افسانهای

ن دو کشور بتوانند با هم آشتی کنند
چند دهه از جدایی هند و پاکستان میگذرد و حاال همه شک دارند ای 

چرا باید خواند:
هند و پاکستان در نگاه
افراد جوان همیشه
دشمن یکدیگر بودهاند
اما نگاهی به تاریخ این
دو کشور نشان میدهد
آنها دوستهای خوبی
بودهاند که اکنون روابط
ثمربخشاقتصادیشان
به روابط خصمانه
تبدیل شدهاست .در این
گزارش از هند و پاکستان
بخوانید.

70

سال
از استقالل
هند میگذرد
اما اقتصادش
هنوز جای
پیشرفت دارد

هند و پاکستان آگوست امســال هفتادمین سالگرد تولد مشترک خود
را جشــن خواهند گرفت اما این جشــن در حالی برگزار خواهد شــد که
هنوز بخشهای بســیاری از این دو کشور با هم درگیر هستند .هندیها و
پاکستانیهایی که سنوسال کمتری دارند تصور میکنند کشورهای آنها از
ابتدا دشمن همدیگر بودهاند .تنها قدیمیترها به خاطر میآورند که در دوران
نوجوانی آنها دو کشور با هم دوست بودهاند .روابط بسیار عمیقی نیز میان دو
کشــور حاکم بود .هند و پاکستان هردو قوانین و عرفهای یکسانی به ارث
بردهاند؛ هردو فقیر ،چندزبانه و چندقومیتی بودند .روشنفکران آنها مثل هم
فکر میکردند و با زبانی مشترک حرف میزدند .همه آنها عالوه بر زبانهای
اردو و پنجابی ،با زبان انگلیسی نیز آشنا بودند.
محمد الجناح رهبر پاکستانی تأکید داشت که مسلمانان برای خودشان
ملیتی جدا به پا کنند و از دولت سکوالر فاصله بگیرند .او در طول حیات خود
بر این ایده تأکید داشت .در دهه  50میالدی ،موفق شدند یکی از مشکالت
خود را در زمینه پناهندگان به صورت مسالمتآمیز حل کنند .در سال 1960
نیز دو کشــور قراردادی در زمینه ســهم آب امضا کردند .در آن سالها تیم
کریکت پاکســتان به سرتاسر نقاط هند میرفت و مسابقه میداد؛ در مقابل
تیم هندی نیز به پاکســتان میرفت .تا سال  1965هر شهروندی از هند یا
پاکستان میخواست به کشور دیگر سفر کند به راحتی ویزا دریافت میکرد
و به سفر میرفت.
دالیل بسیاری باعث جدایی این دوقلوها شد .درگیری نخست مربوط به
زمینی میشد که پاکستان ادعا میکرد هند آن را تصاحب کرده در حالیکه
حق پاکستانیهاست .برخی از مناطق مشکالت دیگری داشتند ،مثال جمعیت
مســلمانان در اکثریت بود اما حکمران آنها فردی هندو بود .به دنبال همین
جریانها بود که پاکســتان جنبشهای مسلمانان را به راه انداخت .از همان
زمان بود که نواحی خاصی از هند و پاکستان به منطقه جنگ بدل شد.
هرچه دو کشور بالغتر میشدند ،سیستم سیاسیشان آشفتهتر میشد.
بررسیسهجانبه

جمعیتی که با کمتر از 1.90دالر در روز زندگی
میکنند /درصد از کل جمعیت

بنگالدش

2
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هند

پاکستان

تولید ناخالص داخلی ،درصد افزایش نسبت
به سال گذشته
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هندیها میگویند« :آنها ژنرال داشتند و ما بوروکرات» .هند دموکراسی بسیار
آشفته و پیچیدهای را از سر گذراندهاست .شرایط دو کشور در زمینه رهبری
ی که کشــورها از هم جدا شدند ،احساس
و مدیریت کامال متفاوت بود .زمان 
خطر و آسیبپذیری میکردند که احساسی کامال بهجا بود .پاکستانیها به
صورت مرتب به دنبال برابری با کشوری بودند که جمعیت آن چندین برابر
جمعیت کشــور خودشان بود .آنها هند را تهدیدی برای کشور خود قلمداد
میکردند .همه اینها باعث شد پاکستان نیروهایی برای مبارزه روانه کشمیر
کند .در نهایت هردو کشــور درگیر خصومت شدند در حالیکه چیزی عاید
هیچکدامشــان نمیشــد .تنها چیزی که از این درگیریها به دست آوردند
«خطر» بودهاست.
JJافسوس؛ این طلوعی نبود که انتظارش را میکشیدیم!
این روزها ژنرالهای پاکســتانی از هندیها میترسند و نگراناند که با
افغانستانیها دستبهیکی کنند .از طرفی هند نیز از بدرفتاریهای پاکستان
حسابی عاصی شــده و این روزها رفتاری خصمانه در پیش گرفتهاست .در
این شرایط بعید به نظر میرسد معامالت تجاری میان این کشورها وضعیت
مناســبی پیدا کند70 .سال از روزی که هند به استقالل رسید ،میگذرد اما
این کشور هنوز نتوانسته آنطور که باید خودش را نشان بدهد .کارشناسان
بــه همین خاطر معتقدند که این دو کشــور باید روابط خــود را به روابط
حســنه تبدیل کنند .اما واقعیت این است که ایجاد روابط دوستانه نیازمند
حل مشــکالت در خانه است .تجربه به خوبی نشان میدهد که هرچه زمان
میگذرد ،ایجاد صلح میان این دو کشــور نیز سختتر میشود .در واقع گذر
زمان تنها خصومت را ریشهدارتر میکند و مانع گفتوگوی دو کشور میشود.
هرچه جمعیت دو کشور جوانتر میشود ،بیشتر به این فکر میکنند که از
اساس با کشور دیگر دشمن هستند و در نتیجه تنها به فکر ایجاد تنش و ادامه
جنگ هستند .هرچه خصومت میان هندیها و پاکستانیها ریشهدارتر شود،
احتمال بهبود اوضاع و آشــتی دو کشور نیز کمرنگتر میشود .شاید از ابتدا
نباید این اتفاقات رخ میداد .از همان زمان که فائز احمد فائز شاعر پاکستانی
گفت« :افسوس؛ این طلوعی نبود که به دنبال آن بودیم!» حق با اوست؛ طلوع
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی که هندیها و پاکستانیها به دنبال آن هستند
از راهی بهجز جدایی به دست خواهد آمد.

بررسیها نشان میدهد حدود 170هزار مهاجر در مراکز پذیرش در ایتالیا به دنبال پذیرش خود هستند .هر روز تعداد این افراد بیشتر میشود
و همین مسئله جرقه یک سلسله اعتراضات را در ایتالیا زدهاست .بهعالوه ایتالیا انتخاباتی در پیش رو دارد و به همین خاطر پائولو جنتیلونی،
نخستوزیر این کشور نمیتواند نسبت به این مسئله بیتفاوت باشد.

[ مهاجرت و پناهندگی ]

جبرجغرافیا

اکثر مهاجران مدیترانهای مهاجران اقتصادی هستند و ایتالیا نمیداند با آنها چهکار کند
پناهگاهی که ایجاد شــده نه اسم مشــخصی دارد ،نه برق ،نه آب و نه هیچ
حقوحقوقی؛ با وجود این ،مهاجران بسیاری در آن زندگی میکنند .این پناهگاه
اصال قرار نبوده اینجا باشــد اما حاال در منطقــهای دورافتاده در ایتالیا قرار دارد
و افریقاییهای بسیاری در آن زندگی میکنند .هیچیک از این افریقاییها حق
ندارند اینجا باشند اما هستند .بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی از راه دریا و به
کمک قایقهای کوچک بادی ،خودشان را به داخل مرزهای این کشور رساندهاند.
آنها ســفری خطرناک را آغاز کردهاند و این پناهگاه بخشی از سفر طوالنیمدت
آنهاســت .از ابتدای سال  2017تاکنون تعداد مهاجرانی که از راه دریا به ایتالیا
آمدهاند نسبت به زمان مشابه در سال  2016حدود 17درصد افزایش داشتهاست.
سوریهایی که در سال  2015از این مسیر عبور میکردند یا از جنگ فراری بودند
یا سعی داشتند از چنگال محاکمه بگریزند .اما این افراد به دالیل اقتصادی اقدام به
مهاجرت کردهاند .آنها نیازمند حمایتهای بشردوستانه نیستند و اکثرشان سعی
دارند در ایتالیا بمانند .در واقع آنها به دنبال بازار کار این کشورها هستند نه پناهگاه!
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا ،کشوری که میزبان پناهندگان میشود ،مسئولیت
آنها را به عهده دارد .آنها میتوانند فرد را به وطنش بازگردانند .اما افرادی وجود
دارند که بیش از چهار یا پنج بار به کشورشــان بازگردانده شــدهاند ولی باز هم
خطر کردهاند و به ایتالیا آمدهاند .بررسیها نشان میدهد حدود 170هزار مهاجر
در مراکز پذیرش در ایتالیا به دنبال پذیرش خود هستند .هر روز تعداد این افراد
بیشتر میشود و همین مسئله جرقه یک سلسله اعتراضات را در ایتالیا زدهاست.
بهعــاوه ایتالیا انتخاباتی در پیــش رو دارد و به همین خاطر پائولو جنتیلونی،
نخستوزیر این کشور نمیتواند نسبت به این مسئله بیتفاوت باشد .او و دولتش از
کشورهای همسایه انتظار دارند وقتی تعداد مهاجران به اوج میرسد و مدیریت آن
دشوار میشود بخشی از این افراد را بپذیرند .نخستوزیر که شاهد نارضایتیهای
مردمی در این زمینه اســت سعی دارد دیگر کشورها در اتحادیه اروپا را با خود
همراه کند تا تنها ایتالیا میزبان این مهاجران نباشد .او همچنین به دنبال برخی
اقدامات بینالمللی است تا این مشکل به صورت ریشهای در لیبی برطرف شود.

موج انسانی
ایتالیا ،مهاجران سرزده از راه دریا1000 ،

مهاجران باشد اما واقعیت این است که تعداد مهاجران نیز به شکلی غیرمعقول
باالست .بسیاری از مهاجرانی که به ایتالیا میآیند موفق نمیشوند به صورت
قانونی نام خود را به ثبت برسانند .حضور این افراد میتواند زمینه گسترش
بازارهای غیرقانونی بشود و این بزرگترین مسئلهای است که در حال حاضر
ایتالیا با آن درگیر است .البته در نظر مردم ایتالیا ،مهاجران اقتصادیای که
از راه دریای مدیترانه به کشورشان پناه میآورند ،نمونهای از بار بشردوستانة
بر دوش آنها هستند .در واقع جغرافیا برای آنها دردسر درست کرده و دولت
نمیتواند آنطور که باید این مسئله را مدیریت کند .اما این فقط مردم ایتالیا
نیســتند که تنها ماندهاند ،در واقع دولت آنها نیز تنها ماندهاست .هیچیک از
یاران دولت ایتالیا در اتحادیه اروپا ،حاضر نیستند به آنها کمک کنند .در واقع
هیچکس در اروپا تمایلی ندارد در زمینه پدیده پناهندگی و مهاجرت در کشور
دیگر دخالت کند مبادا خودش به دردسر بیفتد.

چرا باید خواند:
بسیاری از کشورهایی
که این روزها با مشکل
پناهندگان و مهاجران
اقتصادی مواجههستند
تنهابهخاطرموقعیت
جغرافیایی خود در این
شرایط قرار گرفتهاند؛
ایتالیا نمونه کامل این
کشورهاست که نشان
میدهدبیتوجهی
به این مسئله چطور
میتواند معضل ایجاد
کند.
مشکل اصلی ایتالیا این
است که نسبت به مهاجران
با خوشقلبی رفتار کرده و
باعث شده به هدف مهاجران
اقتصادی تبدیل بشود .حاال
اقدامات در این زمینه کامال
حیاتی به نظر میرسد .ایتالیا
سعی دارد دیگر خوشقلب
نباشد و مهاجران را قانع کند
به کشور خود بازگردند .از
میان تمامی کسانی که فرم
تقاضای پناهندگی را در ایتالیا
پر میکنند25 ،درصد از نیجریه
پذیرفته میشوند.

JJخوشقلبی دردسرساز
اما مشکل اصلی ایتالیا این است که نسبت به مهاجران با خوشقلبی رفتار
کرده و باعث شده به هدف مهاجران اقتصادی تبدیل بشود .حاال اقدامات در این
زمینه کامال حیاتی به نظر میرســد .ایتالیا سعی دارد دیگر خوشقلب نباشد و
مهاجران را قانع کند به کشــور خود بازگردند .از میان تمامی کســانی که فرم
تقاضای پناهندگی را در ایتالیا پر میکنند25 ،درصد از نیجریه پذیرفته میشوند.
اما موج جدیدی از کشورهای دیگر نیز به راه افتاده که مهمترین آنها بنگالدش
است .در حال حاضر 24درصد از بنگالدشیهایی که فرم تقاضای پناهندگی در
ایتالیا را پر میکنند موفق میشوند در این کشور ماندگار شوند .واقعیت این است
که تعداد نیجریهایها و بنگالدشیها نسبت به سایر مردمی که به ایتالیا پناهنده
میشوند ،بیشتر اســت .تعداد آنها حتی از اوکراینیها و سوریهایی که درگیر
جنگ هستند نیز بیشتر است .ایتالیا یکی از پایینترین نرخهای تولد را در دنیا
داراســت و در زمینه نیاز به مهاجران نیز وضعیت پیچیدهای دارد .شاید این
کشور به خاطر نرخ پایین تولد و همچنین نیاز به نیروهای کار بتواند پذیرای
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از زمانیکه جرد کوشنر ،داماد ترامپ قدم به کاخ سفید گذاشته ،کارشناسان وضعیت شرکتهای او را زیر ذرهبین گذاشتهاند .همه میخواهند ببینند
آیا نزدیکی او به رئیسجمهوری میتواند روی کسبوکار او تأثیر مثبت یا منفی بگذارد؟ شرکت کوشنر در وضعیت بسیاری پیچیدهای قرار داشت.
مدتهاست که این شرکت در انتظار وامهایی برای نجات خودش است .بسیاری از افراد انتظار داشتند وقتی کوشنر قدم به دنیای سیاست بگذارد،
سرمایهگذاران با اشتیاق به او و شرکتش روی بیاورند اما در عمل به نظر میرسد وضعیت کامال برعکس شدهاست.

[ ترامپ و کســبوکارهای خانوادگی ]

لبازیهای بیثمر
فامی 

چطور جرد کوشنر ،داماد ترامپ با حضور در کاخ سفید هم به شرکتش آسیب میزند هم به سیاست

چرا باید خواند:
روابط فامیلی در
دنیای سیاست در همه
کشورهای دنیا به امری
رایج تبدیل شدهاست .اما
اکونومیست در گزارشی
سعی دارد ثابت کند در
کسبوکارهای بزرگ،
حضور فرد در دنیای
سیاست میتواند هم
به کسبوکار او و هم به
سیاست آسیب وارد کند.

ترامپ و خانوادهاش
مدتهاست از
مشاورهایی
استفاده کردهاند تا
بتوانند رابطه میان
کسبوکارهایشان
وموقعیتسیاسی
فعلیشان را
مدیریت کنند .خود
ترامپ و دخترش
ایوانکا که در زمینه
صنعتمدفعالیت
داشته بیش از سایر
اعضای خانواده
در این زمینه
تالش کردهاند .در
واقع آنها تالش
کردهاند هر نوع
مشکل احتمالی را
پیشبینیکنند
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حدود یک دهه پیش بود که قــراردادی یکمیلیارد و 800میلیون
دالریبه امضا رسید و قیمت ساختمان 41طبقهای در منهتن را به سقف
آسمان کوبید؛ در واقع این دفتر کار به گرانترین اداره در امریکا تبدیل
شــد .اما حاال همهچیز تغییر کرده؛ این ساختمان افتان و خیزان پیش
میرود و در انتظار چند میلیارد دالر ســرمایه حســابی است تا بتواند
خودش را احیا کند .کسی که پشت این داستان قرار دارد ،جرد کوشنر،
داماد دونالد ترامپ و مشاور ارشد او در کاخ سفید است .البته او در حال
حاضر در زمینه پروژههای اقتصادیای فعال است که مدیریت هیچیک
از آنها را خودش به صورت مستقیم انجام نمیدهد .اما خانواده او صاحب
 666فیفتاونیو هستند.
کوشنر پیش از آنکه به دولت ترامپ ملحق شود ،تنها رئیس شرکت
کوشنر بود و میتوانست ســهام خود را در بازارهای مختلف به فروش
برساند .حاال پدر او یعنی چارلز کوشنر مسئولیت امور شرکتهای کوشنر
را به صورت تماموکمال به عهده دارد .اما شکل فعلیای که شرکت کوشنر
دارد در حقیقت دستپخت جرد کوشنر است .او مغز متفکر تمامی این
پیشرفتها بوده و مهندسی شرکت را به گونهای پیش برده که به شکل
امروزیاش برسد .پدر او این شرکت را راهاندازی کردهبود اما بعدا به فرار
مالیاتی متهم شــد و به زندان افتاد .جرد در آن زمان 24سال داشت .او
بعد از دو سال در سال  2006به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کرد که
در دنیای کســبوکار حسابی جنجال به پا کرد .او رفتهرفته به شریک
تجاری دونالد ترامپ تبدیل شــد .البته شرکت کوشنر نیز مدتی افول
کرد اما از سال  2011دوباره شروع به خرید کرد و اهداف جدیدی را در
دستور کار خود قرار داد .حاال دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا شده
و جرد کوشنر داماد او نیز به کاخ سفید راه یافتهاست .اما زمانیکه او قدم
به کاخ سفید گذاشته ،کارشناسان وضعیت شرکتهای او را زیر ذرهبین
گذاشــتهاند .همه میخواهند ببینند آیا نزدیکی او به رئیسجمهوری
میتواند روی کسبوکار او تأثیر مثبت یا منفی بگذارد؟
آغاز محدودیتها
شرکت کوشنر ،فعالیت سرمایهگذاری ،میلیارد دالر
هدررفت
سرمایهگذاری خالص
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جمعآوری
خرید  666فیفتاونیو،
منهتن

شرکت کوشنر در وضعیت بسیاری پیچیدهای قرار داشت .مدتهاست
که این شــرکت در انتظار وامهایی برای نجات خودش اســت .بسیاری
از افراد انتظار داشــتند وقتی کوشــنر قدم به دنیای سیاست بگذارد،
ســرمایهگذاران با اشتیاق به او و شــرکتش روی بیاورند اما در عمل به
نظر میرسد وضعیت کامال برعکس شدهاست .یعنی موقعیت سیاسی
او نهتنها به وضعیت شرکتش و ایجاد روابط بهتر با سرمایهگذاران کمک
نکرده بلکه مانع ایجاد روابط سازنده نیز شدهاست.
JJشکست اخالق ،اقتصاد و سیاست
در حالیکه شرکت کوشنر با بدهیهایی مواجه است و به سرمایه نیاز
دارد ،سرمایهگذاران با جنجالهای سیاسی از او گریزان شدهاند .واقعیت
این است که تاکنون هیچ امریکاییای با اینهمه دارایی مانند ترامپ ،وارد
کاخ سفید نشدهبود .شاید به همین خاطر است که اکنون همه رسانهها
وضعیت کسبوکار او و خانوادهاش را زیر ذرهبین گذاشتهاند تا ببینند او
که از دنیای کسبوکار دل کند و به دنیای سیاست آمده ،چطور میتواند
این وضعیت را مدیریت کند .البته ترامپ و خانوادهاش مدتهاســت از
مشاورهایی استفاده میکنند تا بتوانند رابطه میان کسبوکارهایشان و
موقعیت سیاسی فعلیشان را مدیریت کنند .خود ترامپ و دخترش ایوانکا
که در زمینه صنعت مد فعالیت داشته بیش از سایر اعضای خانواده در این
زمینه تالش کردهاند .در واقع آنها تالش کردهاند هر نوع مشکل احتمالی
را پیشبینی کنند .اما رویهای که این اقدامات در آن پیش رفته ،چندان
رضایتبخش نیست .بعد از گذشت بیش از شش ماه ،ترامپ نه در دنیای
سیاست و نه در دنیای کسبوکار آنقدر که باید موفق ظاهر نشدهاست.
در واقع او حتی حاال ناچار است از منافع اقتصادی به خاطر منافع سیاسی
دست بکشــد و همین امر برای او به مشکل تبدیل شدهاست .هرچند
ترامپ تالش کرده اخالق را زیر پا نگذارد اما به نظر میرسد در این میان،
هم اخالق ،هم منافع اقتصادی و هم سیاست قربانی شدهاند.

625میلیون نفری که در جنوب شرق آسیا زندگی میکنند و گاهی خیلی عجیبوغریب هستند هر روز ثروتمندتر
میشوند؛ آنها هر روز تحصیلکردهتر میشوند؛ بیشتر زندگی میکنند و به سالمتی خود بیشتر توجه نشان میدهند.
در واقع نسل جدید آنها نسبت به پدرها و مادرهای خود خوشبختترند و به کامیابی مالی دست پیدا خواهند کرد.

[ جنوب شرق آسیا ]

پول بیشتر ،آزادی کمتر

این منطقه ظاهرا آیندهای سرشار از کامیابی مالی اما به دور از آزادی دارد
زنی جوان ســعی دارد با میکروفونی که در دست دارد،
چرا باید خواند:
مشــتریان را هدایت کند .در حالیکه تقریبا همه زنان
کشورهای جنوب
دامن به تن دارند ،او شــلوار جین آبی پوشیده و پشت
شرقآسیاهمیشه
میز مشغول کارش است .او زنی در میانمار است ،جایی
مورد بیتوجهی قرار
که با سرعت در حال رشد است .بررسیها نشان میدهد
گرفتهاند اما این روزها
متوسط رشــد اقتصادی در میانمار 7.5درصد در سال
رشد اقتصادی آنها
اســت؛ رشدی که در پنج سال گذشته ثابت بودهاست.
نسبت به اروپا ،امریکا
در شهرها ،اسکلت آپارتمانهایی برافراشته شده که قرار
و ژاپن نیز بیشتر است
است به زودی خانه بسیاری از ساکنان شهر باشد .دولت
و به همین خاطر زیر
به دنبال ســاخت فرودگاههای بینالمللی جدید است.
ذرهبین اکونومیست قرار
حاال بانکهای آسیایی برآورد کردهاند که رشد اقتصادی
گرفتهاند.اکونومیست
میانمار تا سال آینده به 8درصد خواهد رسید.
آنها را کشورهایی پولدار
اما میانمار در این قصه تنها نیست .بسیاری از دیگر
امابستهمیبیند.
کشــورهای کوچک این منطقه نیز همین داستان را
دارند؛ الئوس ،کامبــوج ،فیلیپین و ویتنام نیز همگی
همین مسیر رشد را طی کردهاند البته کمی آهستهتر .بررسیها نشان میدهد ده کشور
جنوب شــرق آسیا در پنج سال گذشته رویهمرفته نرخ رشد اقتصادی ساالنه 5درصد
داشتهاند .قطعا این رشد فاصله زیادی با چین و هند دارد اما در نوع خود و در مقایسه با
کشورهای اروپایی رشکبرانگیز است .این رشد اقتصادی حتی در مقایسه با ژاپن و امریکا
نیز بسیار خوب برآورد میشود625 .میلیون نفری که در این منطقه زندگی میکنند و
گاهی خیلی عجیبوغریب هستند هر روز ثروتمندتر میشوند؛ آنها هر روز تحصیلکردهتر
میشوند؛ بیشتر زندگی میکنند و به سالمتی خود بیشتر توجه نشان میدهند .در واقع
نسل جدید آنها نسبت به پدرها و مادرهای خود خوشبختترند و به کامیابی مالی دست
پیدا خواهند کرد .قطعا برخی از مردم این منطقه همچنان فقیر خواهند ماند اما به صورت
کلی میتوان با قاطعیت گفت که این منطقه به لحاظ اقتصادی رشد خواهد کرد.
جنوب شرق آسیا قبال اینطور نبود .مردم این منطقه سختیهای بسیاری کشیدهاند
و اقتصاد آنها به تازگی خودش را نشــان دادهاست .بحران مالیای که در سال  1997در
آسیا رخ داد نیز این کشورهای آسیایی را تحت فشار قرار داد اما آنها باز هم دوام آوردند.
کشورهایی مانند فیلیپین و تایلند سعی کردند مدلهایی برای اقتصاد خود پیدا کنند و
خودشان را نجات بدهند .الئوس و ویتنام که تحت سلطه نظامهای کمونیستی بودند هم
تالشهایی برای آزادسازی اقتصادی خود میکردند .اما آزادی در این کشورها هنوز یک
رویاســت .دولتهای بیشتر این کشورها نسبت به انتقادات بسیار بسته عمل میکنند.
افرادی که نسبت به برخی مسائل اعتراض میکنند به سرعت روانه زندان میشوند .مردم
در مالزی تجربه بسیاری در این زمینه دارند .هربار کسی میخواهد به فساد اعتراض کند
دولت او را سرکوب و روانه زندان میکند.
JJآنها به اندازه پولشان آزاد نیستند
برخی از مردم در این کشــورها میگویند رهبران آنها اشــتباهی هستند و آنها را به
مسیر اشتباهی خواهند برد .نهادهای دموکراتیک هنوز قدرت زیادی در این کشورها پیدا
نکردهاند .مردم در اندونزی و فیلیپین تالش بسیاری برای دستیابی به سیستم لیبرال
داشتهاند اما با اقبال کمی در این زمینه روبهرو شدهاند .اکثر این کشورها در نوعی ترس

و امید دستوپا میزنند .آنچه مسلم است ،آینده اقتصادی این کشورهاست .با قاطعیت
میتوان اعالم کرد که آیندهای درخشان به لحاظ اقتصادی در انتظار مردم جنوب شرق
آســیا خواهد بود .اما نگاهی به اوضاع سیاسی و رویه دموکراتیک در این کشورها نشان
میدهد به اندازه پولی که خواهند داشت ،آزاد نخواهند بود .البته از زمانیکه کشورهایی
مانند امریکا اسیر دست افرادی مانند دونالد ترامپ شدهاند ،مردم در این کشورها نیز به
خودشــان آمدهاند و فهمیدهاند رهبرشان را خودشان انتخاب میکنند؛ به همین خاطر
سعی دارند خودشان تغییر را در این زمینه ایجاد کنند.

دموکراسی در سرزمین خورشید تابان

هزینههای باالی راه یافتن به سیاست در ژاپن
«صدای خشــمگین مردم»؛ این عنوانی اســت که او برای حزب سیاسی خود
انتخاب کرده و ســعی دارد از طریق این حزب به قدرت سیاســی دست پیدا کند.
اما به نظر میرسد مردم ژاپن آنقدرها هم که او فکر میکرد ،عصبانی و خشمگین
نیستند .این حزب هیچگاه به موفقیت دست پیدا نکرد و هیچیک از نامزدهایش نیز
در انتخابات پیروز نشــدند .هرکدام از افرادی که در این حزب بودند حدود 53هزار
دالر ســرمایهگذاری کردهبودند که همه آن دود هوا شد .قانون انتخابات در ژاپن ،از
قانون انتخابات بریتانیا در سال  1925الهام گرفتهاست .اما حاال وضعیت در ژاپن به
کلی تغییر کردهاست .البته بریتانیا هم تغییر کرده و قدمبهقدم با این تغییر پیش رفته
اما ژاپن هنوز بر همان روال سابق است و به همین خاطر حاال بسیاری از مردم انتظار
دارند ژاپن نیز تغییراتی در رویه خود ایجاد کند .این جریان باعث شده هزینهای که
ژاپنیها برای دموکراسی صرف میکنند سر به فلک بزند .هزینهای که سیاستمداران
برای راه یافتن به پارلمان در این کشور پرداخت میکنند از متوسط کشورهایی مانند
استرالیا ،کانادا ،بریتانیا و هند بسیار بیشتر است.
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علیرغم تمامی ضعفها و بدنامیها ،حضور شورای عالی حقوقبشر بسیار موثر بودهاست .اعضای این شورا با بسیاری از پارتیزانها دیدار داشتهاند و تاکنون
مذاکرات موفقیتآمیزی با بسیاری از ناقضان حقوقبشر داشتهاند .تجربه نشان داده که این شورا به مرور وضعیت بهتری نیز پیدا خواهد کرد .مروری بر
تاریخ جهان نشان میدهد حضور این شورا در بسیاری از مواقع مانع بروز رویدادهای تلخ و فاجعههای بزرگ شدهاست.

[ پناهندگان در ترکیه ]

نهایهمیشگی
مهما 

ترکیه از سوریها مراقبت میکند اما نمیتواند با آنها یکپارچه شود

محمد درویش یکی از چندین هزار نفری اســت که از
چرا باید خواند:
سوریه به ترکیه رفته و در آنجا پناهنده شدهاست .او در
این روزها کشورهای
پناهگاهی است که چیزهای بسیاری دارد؛ از تلویزیون
بسیاریبامشکل
و ماشــین لباسشویی گرفته تا سوپرمارکت و مدرسه
پناهندگان روبهرو
و بیمارستان ،همهچیز در اختیار این پناهندگان است.
هستند.ترکیهظاهرا
درویش میگوید« :ما به هرچیزی که نیاز داشتهباشیم
موفق شده این مسئله
دسترســی داریم» .او سالهاســت که پناهنده شده و
را مدیریت کند اما
کودکش یکی از 240هزار کودکی اســت که در خاک
اکونومیست در گزارش
ترکیه به عنوان پناهنده به دنیا آمدهاســت .اما افرادی
خود نشان میدهد نگاه
که در این منطقه از ترکیه در اطراف روستاها پناهنده
ترکیه به پناهندگان ،نگاه
شدهاند و زندگی میکنند به محل بحث مردم بومی و
درازمدتی نیست و هر
محلی تبدیل شدهاند .اکثر کسانی که در ترکیه پناهنده
کشوری به پناهندگان
چنیننگاهیداشتهباشد
شدهاند ،سنی هستند .مردمی که در روستای نزدیک
با مشکالت اقتصادی
این پناهگاه زندگی میکنند از فرقه دیگری هستند و
مواجه خواهد شد.
به همین خاطر از زمانیکه زمزمه ساخت این پناهگاه
را شنیدند نسبت به آن اعتراض کردند .اما تنها راهکار
برای مقابله با این جمعیت معترضان ،گاز اشکآور پلیس بود .البته شهرداری سعی کرد با
رشوه دادن و باج دادن هم به نوعی این غائله را ختم به خیر کند .یکی از راهکارها نیز این
بود که به هریک از خانوارهای این روستا ،یک گاو دادند و باالخره به هر طریقی بود کار را
راه انداختند .هرچند ماجرا ظاهرا تمام شده و پناهگاه نیز ساخته شده اما هنوز هم نسبت
به این افراد نوعی بیاعتمادی وجود دارد .مردم محلی میگویند« :ما از غروب به بعد یعنی
بعد از تاریکی هوا از خانههای خود بیرون نمیرویم .پناهندهها آدمهای عجیبی هستند .هر
نوع آدمی میان آنها پیدا میشود».
ترکیه در مقایسه با دیگر کشورها ،در زمینه رسیدگی به 3میلیون پناهنده عملکرد
بسیار خوبی داشتهاســت .این پناهندگان از ابتدای جنگ داخلی سوریه از سال 2011
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روانه ترکیه شدهاند .دولت رجب طیب اردوغان ادعا میکند تاکنون 25میلیارد دالر برای
مدیریت این پناهندگان خرج کردهاست .این هزینهها صرف ساخت مکانی برای پناهندگی
این افراد و رسیدگی به آنها شدهاست .البته امکانات ویژهای نیز برای سوریها در ترکیه
وجود دارد .برای مثال مردم سوریه به صورت رایگان از خدمات مراکز بهداشت و درمان
اســتفاده میکنند .چنین امکانات و خدماتی باعث شده تعداد سوریهایی که به ترکیه
هجوم میآورند نیز بیشتر باشد .در حال حاضر جمعیت پناهندگان در ترکیه با سرعت
زیادی در حال افزایش است .در برخی از اردوگاههای پناهندگی انتظار میرود تعداد افراد
در عرض ده سال ،دو برابر شود .اکثر مردم ترکیه با سوریها و افراد جدیدی که به جمع
آنها میپیوندند احساس همدردی میکنند .این در حالی است که در سرتاسر اروپا نوعی
احساس ضدپناهندگی در میان مردم شکل گرفتهاست .تاکنون نه ناسیونالیستهای ترکیه
و نه سکوالرها در این کشور تالشی برای بیرون راندن پناهندگان نکردهاند .با وجود همه
این خبرهای خوب و امیدوارکننده ،باز هم عالیم و نشانههایی از بروز مشکل در آیندهای
نزدیک مشاهده میشود .برخی نظرسنجیهای عمومی نشان میدهد عقاید نسبت به
پناهندگان کمی سختگیرانه شدهاست .در برخی مناطق نیز در مورد درگیری میان افراد
در ارتباط با پناهندگان گزارشهایی شدهاســت .مسئله اینجاست که هربار یک ترک با
فردی سوری درگیر میشود ،بستر الزم برای تنشهای بعدی را فراهم میکند.

JJاینجا خانه خودتان نیست
مشکالتی که به مرور در ترکیه ایجاد میشود از نظر بسیاری از کارشناسان ،ریشه در
سیاستهای غلط دارد .ترکیه تالش بسیار زیادی برای پذیرش پناهندگان کرده اما هیچ
اقدامی برای یکپارچهسازی آنها با افراد جامعه نکردهاست .نیازهای اولیه این افراد برطرف
شده اما هنوز خودشان را عضوی از جامعه ترکیه نمیدانند .در واقع به نظر میرسد نگاهی
که به سوریها در خاک ترکیه وجود دارد ،نگاهی موقتی است .سیاستها اینطور نشان
میدهد که این افراد مهمانهای موقتی هستند و به همین علت نیازی نیست در فرآیند
یکپارچهسازی با جامعه قرار بگیرند .این در حالی است که در نظام پناهندگی ،فرد پناهنده
باید به عضوی از جامعه مقصد تبدیل
شود .اشتغال نیز برای این افراد هنوز
تعداد پناهندگان ثبتشده بر اساس هر استان در ترکیه
یک مســئله اســت .در حالیکه تا
سال گذشــته ترکیه برای این افراد
نیز شغل فراهم میکرد اکنون بازار
کار با مشــکالتی روبهرو شدهاست.
حدود 500هزار نفر از پناهندگانی
که در ترکیه زندگــی میکنند به
رشــد اقتصاد ســایه در این کشور
کمک کردهانــد و در نتیجه منجر
به آسیبهایی در درازمدت خواهند
شــد .در این شــرایط ترکیه راهی
ندارد جــز اینکه نگاه درازمدتتری
به پناهندگان داشتهباشــد و آنها را
مهمانهای چندروزه در خاک خود
نبیند .آنها پناهندگانی هستند که
باید وارد جامعه جدید بشوند.
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بحران مالیای که در آسیا رخ داد قربانیان بسیاری گرفت اما درسهای آموزندهای برای کشورهای تایلند ،کرهجنوبی ،مالزی ،اندونزی و هنگکنگ
به همراه داشت .درسهایی که این کشورها همیشه باید به خاطر داشتهباشند .به استثنای هنگکنگ ،هیچیک از دیگر کشورها ارز خود را برای بهبود
وضعیت تورم ،وابسته به دالر نکردند .آنها به جای این کار ،فضای بیشتری به ارز خودشان دادند.

[ آسیا و بحران مالی ]

موزه عبرت پولی

آیا آسیا از بحران مالی خود درس گرفت؟

 20ســال پیش بود که بحران مالی آســیا به وقوع پیوست .در آن زمان
باتِ تایلند (ارز رسمی این کشور) تعلق خود را به دالر از دست داد .حاال در
موزهای در بانکوک اینها به نمایش درآمده و هرکسی میتواند با جزئیات در
مورد ارزش بات در مقایســه با دالر در آن زمان و پیش از وقوع بحران مالی
آسیا بخواند .در بخشی از این موزه قصه مرد ساندویچفروشی آورده شده که
به کارگرش میگوید مشغول کار باشد تا او بازگردد و بعدا کارگر ،جنازه او را
آویزانشده از سقف میبیند .مرد خودش را به دار آویختهبود .اما او تنها کسی
نبود که در آن زمان اقدام به خودکشــی کرد .طبق شواهد ،در زمان بحران
مالی آسیا ،افراد بسیاری در هنگکنگ ،ژاپن و کرهجنوبی خودکشی کردند.
طبق آمار تعداد آنها 10هزار و  400نفر بود .این یکی از تلخترین تجربههای
کشورهای آسیایی بود.
بحران مالیای که در آســیا رخ داد قربانیان بسیاری گرفت اما درسهای
آموزندهای برای کشورهای تایلند ،کرهجنوبی ،مالزی ،اندونزی و هنگکنگ به
همراه داشت .درسهایی که این کشورها همیشه باید به خاطر داشتهباشند.
به اســتثنای هنگکنگ ،هیچیک از دیگر کشــورها ارز خود را برای بهبود
وضعیت تورم ،وابسته به دالر نکردند .آنها بهجای این کار ،فضای بیشتری به
ارز خودشان دادند .آنها باید ارز خود را به گونهای مدیریت کنند که وقتی نرخ
ارز سقوط میکند همچنان بتوانند بدهیهای خود را با آن بپردازند .در واقع
آنها باید مدیریت ارزی خود را در مسیری پیش ببرند که ارزشان قابل اعتماد
باشد .این بزرگترین درس آنها از بحران مالی آسیا بود.
تغییری که در اثر این رویه جدید در معامالت تجاری آســیا حاصل شد،
در حال حاضر نیز قابل مشــاهده است .در آن زمان که تایلند درگیر بحران
بود ،میزان واردات بســیار بیشتری نسبت به صادرات داشت و نیاز داشت از
خارجیها وام بگیرد تا بتواند شکافهای درونی اقتصاد خود را پوشش بدهد.
در آن زمان با کسریهای فراوانی مواجه شد اما حاال 20سال بعد از آن ماجرا،
همهچیز برایش تغییر کردهاست.
JJپرسش اساسی
اما پرسش سختی که در مورد بحران مالی آسیا وجود دارد این است که
آیا درس گرفتن از چنین بحرانهایی میتواند از اقتصاد این کشورها در برابر
بحرانهای نوظهور و بازارهای جدید محافظت کند؟ آیا اگر در نقطه دیگری
از دنیا اتفاق مشابهی رخ بدهد ،باز هم این درسها قابل اعتماد و قابل استفاده
خواهد بود؟ آسیا همیشه تصور کرده از بحرانهای مالی پیشین خود درس
گرفته و دیگر بحران جدیدی ایجاد نخواهد شد اما همیشه بحران بهانهای پیدا
کرده و از راه رسیدهاســت .دولتها در این کشورها با کمترین میزان بدهی،
گاهی با بزرگترین بحرانها روبهرو شدهاند.
اما اینطور که به نظر میرسد درسهای بحران  1997تاکنون به خوبی
جواب داده و قربانیان آن عملکرد قابل قبولی داشتهاند .اکثر کشورهایی که
در بحران مالی سال  1997درگیر شدند ،در بحران مالی  2008که کل دنیا
را درنوردید ،دچار مشکل نشدند و توانستند اقتصاد خود را به خوبی مدیریت
کنند .به هر حال در وضعیت فعلی ،افراد ناراضی نیز وجود دارند .بســیاری
از بانکدارها روی تهدیدهایی که میتواند در قالب بحران ظهور کند ،تأکید

دارند .برخی از آنها میگویند کشورهایی که ارز شناور دارند و ارز مشخصی به
عنوان ارز خارجی نیز ندارند ،بیش از سایر کشورها در معرض خطر قرار دارند.
پژوهشهای صندوق بینالمللی پول نیز نشان میدهد این کشورها بیش از
سایر کشورها با وضعیت ارزی مشخص در معرض آسیب مالی قرار دارند.
چه آنها که معتقدند آســیا از بحران مالی ســال  1997به خوبی درس
گرفته و چه آنها که معتقدند آسیا در حال حاضر نیز در خطر است ،همگی
به خوبی میدانند که بحرانهای مالی گاهی مانند سیل از راه میرسند و هر
اقتصاد محکمی را با خود از بین میبرند .در این میان ،کشورهایی که ارز خود
را به خوبی مدیریت نکردهباشند بیشتر از سایر کشورها آسیب میبینند .در
بحرانهای مالی ،ارز کشور حرف اول را میزند و دولتها باید شیوه مدیریت
آن ارز را بیاموزند تا بتوانند بحران ایجادشده را مهار کنند در غیر این صورت
باید موزهای برای عبرت به راه بیندازند.

چرا باید خواند:
کشورهای آسیایی در
سال  1997دچار بحران
مالی شدند؛ حاال 20
سال از آن ماجرا میگذرد
و اکونومیست به این
پرسش پرداخته که آیا
این کشورها از بحران
خود درس گرفتهاند؟ و
اگر گرفتهاند ،این درس
چیست؟

هزینه مازاد
هنگکنگ ،اندونزی ،مالزی ،کرهجنوبی ،تایلند ،متوسط وزن تولید ناخالص داخلی
سرمایهگذاری ،درصد از تولید ناخالص داخلی

تراز حساب فعلی ،درصد از تولید ناخالص داخلی

منبع :صندوق بینالمللی پول
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تکنولوژی همیشه در ایجاد مصنوعیها موفق بودهاست .اما چیزهایی مانند صدا و تصویر از آنجا که باید خاصیت طبیعی
داشتهباشند ،هنوز چالشی برای دانشمندان در این حوزه به شمار میآیند .هرچند تکنولوژی توانسته صداها و تصاویر قالبی
خوبی تولید کند اما هنوز نتوانسته آنطور که باید آنها را به شکلی طیبعی دربیاورد.

[ اخبار جعلی ]

سندسازی

ساختن ویدئوهای جعلی از چیزهایی که هرگز اتفاق نیفتاده ،بسیار آسان شدهاست
آزادی بیان

حرف نزن
آزادی بیان جزو حقوق بشــری است که همیشــه مورد بحث قرار گرفتهاست .این
روزها دولتها به دنبال اســتفاده از ترفندهایی هســتند که طی آن هم به افراد آزادی
بیان میدهند و هم در عینحال آنها را از این حق محروم میکنند .یکی از این ترفندها،
جریمههای سنگین برای افرادی است که متهم به زیر سؤال بردن اعتبار و شهرت دیگران
میشوند .یعنی فرد به خیال اینکه شخص دیگر گناهکار است ،در مورد او حرفی میزند
اما بعدا ثابت میشود که حرف او اشتباه بودهاست .در اکثر کشورها برای چنین فردی
جریمهای سنگین در نظر گرفته شدهاست که چنین جریمهای خودش میتواند مانع از
آزادی بیان بشــود؛ یعنی فرد از همان ابتدا برای این مسئله اقدام نخواهد کرد و حرفی
نخواهد زد .در واقع دولتها درحالیکه به شــهروندان خود حق آزادی بیان میدهند،
آنها را تشویق به سکوت میکنند و از این طریق به نوع دیگری آزادی بیان را زیر سؤال
میبرند .افرادی که قدرت را در اختیار دارند با قوانینی در زمینه «سلب اعتبار» ،منتقدان
خود را تشویق به سکوت میکنند و با این ترفند آزادی بیان را خاموش نگه میدارند.

همین چند وقت پیش ویدئویی از فرانسوا هاردی ،موسیقیدان
چرا باید خواند:
فرانسوی در یوتیوب منتشر شد که در آن او در مورد مراسم
صدا و تصویر به
آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ سخن میگوید .اما نکته اصلی
عنوان سند و مدرک
در مــورد این ویدئو ،جعلی بودن آن بود .این ویدئو که ظاهرا
مورد استفاده بسیاری
مشخص نیست به صورت جعلی ساخته شده و صدا و تصویر
قرار میگیرد اما اخیرا
به نمایش درآمده در آن مربوط به آن فرد نیست ،ساخته یک
پیشرفتتکنولوژی
هنرمند آلمانی است و بارها و بارها در یوتیوب دستبهدست
نشان داده که میتوان
شدهاست.
صداها و تصاویر را به
جعل صدا معموال کار سادهتری است .کامپیوترها معموال
شیوهای کامال طبیعی
این توانایی را دارند که چند رشته صوتی را به هم وصل کنند
جعل کرد؛ این مسئله
و صدا را به گونهای که کســی شک نکند ،شبیهسازی کنند.
موجی از نگرانیها
رباتهای کامپیوتری این توانایی را دارند که با صداهای جعلی،
را در زمینه سندیت
جمله بســازند .دستیار دیجیتالی اپل که سیری ( )SIRIنام
صدا و تصویر به راه
دارد نیز به همین شیوه عمل میکند .البته این صداها هنوز
انداختهاست.
جای کار دارند تا بتوانند جمالت را به شیوهای کامال طبیعی
ادا کنند .صداهایی که به صورت کامپیوتری تولید میشوند ،حاصل بررسی لحظهبهلحظه شبکههای
صوتی هستند .این بررسیها نه تنها ثانیه به ثانیه بلکه هر میلیثانیه به میلیثانیه صورت میگیرند.
در واقع اگر فردی میخواهد حرفی در دهان ترامپ به عنوان یک شــخصیت سیاسی بگذارد باید
ســخنرانیهای او را به صورت مستمر رصد کند و تمامی باالوپایینهای صوتیاش را کشف کند.
حاصل آن نیز الگوریتمهایی خواهد بود که میتواند نزدیکترین صدا به ترامپ را به صورت طبیعی
تولید کند .این روزها به کمک کامپیوترهای پیشرفته ،چنین الگوریتمهایی در زمانی کوتاه ساخته
میشوند .اما ساخت تصویر جعلی قطعا دشوارتر است .بررسیها نشان میدهد هرچند نرمافزارها
و برنامههای مختلفی که تولید شدهاند میتوانند صداهای خوب و باکیفیتی تولید کنند اما هنوز
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نمیتوانند در زمینه ساخت تصاویر دروغی ،به شکلی باورپذیر عمل کنند .دانشمندانی که در این
زمینه فعالیت میکنند معتقدند نمیتوان انتظار جعل تصویر از نرمافزار در فضای خالی و خأل را
داشت بلکه باید تصویری به آن داد؛ سپس برنامه مورد نظر میتواند آن تصویر را دستکاری کند و
به شکل مورد نظر دربیاورد .اما در نهایت تصاویری که با این ترفندها ایجاد میشوند ،ظاهری کامال
غیرطبیعی دارند .واضح است که تولید تصاویر کار بسیار دشوارتری نسبت به تولید صداهای جعلی
است .اما پیشرفت تکنولوژی ظاهرا هر غیرممکنی را ممکن کردهاست.
JJمصنوعیهای باورپذیر
واقعیت این است که تکنولوژی همیشه در ایجاد مصنوعیها موفق بودهاست .اما چیزهایی مانند
صدا و تصویر از آنجا که باید خاصیت طبیعی داشتهباشند ،هنوز چالشی برای دانشمندان در این
حوزه به شمار میآیند .هرچند تکنولوژی توانسته صداها و تصاویر قالبی خوبی تولید کند اما هنوز
نتوانسته آنطور که باید آنها را به شکلی طیبعی دربیاورد.
اما چنین فعالیتهایی منجر به بروز نگرانیهایی نیز شدهاست .با اینکه جعل صدا و تصویر به
صورت طبیعی هنوز امکانپذیر نشده اما عفو بینالملل آن را به عنوان یک چالش بزرگ برای بشر
مطرح کردهاست .این مسئله منجر به نگرانی شهروندان خواهد شد .آنها ممکن است حقوق خود
را به کمک همین تصاویر و صداهای جعلی از دست بدهند .این روزها تکنولوژی به خاطر پیشرفت
خود کمک کرده صداها و تصاویر باکیفیت ،عاملی برای شناسایی مجرمان باشد؛ در برخی موارد نیز
افراد حقوق خود را به کمک همین صدا و تصاویر ،به دست آوردهاند .اما وقتی صداها و تصویرهای
قالبی به شکلی طبیعی در دسترس همگان قرار بگیرد ،طبیعی است که دیگر کسی احساس امنیت
نخواهد کرد .به همین خاطر است که عفو بینالملل این مسئله را یکی از چالشهای نگرانکننده
ش رو عنوان کردهاست .این مسئله ممکن است «سندیت» صدا و تصویر را برای همیشه از بین
پی 
ببرد .افراد بسیاری از گذشته تأکید داشتند که صداها و تصاویر نمیتوانند سند و مدرک به شمار
بیایند .وضعیت امروز نشان میدهد که شاید حق با آنها بودهاست.

طراحان لباس و همچنین خردهفروشهایی که در این عرصه فعالیت میکنند تا مدتها تصور میکردند اگر وارد
عرصه لباسهای سایز بزرگ بشوند ،ریسک بزرگی کردهاند .برای آنها پیشبینی اینکه مشتریان چاق یا سایز باالی آنها
چه لباسی میپوشند قدری دشوار بود .آنها در حقیقت با سلیقه این افراد آشنایی نداشتند.

[ صنعت مد و پوشاک ]

اکثریت فراموششده

صنعت لباس خیلی دیر به افراد سایز باال توجه نشان دادهاست
تناسباندام قطعا خوب است ،کامال شــیک است اما چقدر با بازار امریکا
همخوانی دارد؟ در واقع صنعت مد در امریکا با وضعیت تناســب اندام در این
کشور باید مورد بررســی مجدد قرار بگیرد .چند سال پیش موسسه پالنکت
مطالعهای بر روی زنان امریکایی انجام داد؛ بر اساس نتایج این مطالعه67 ،درصد
از زنان امریکایی« ،ســایز بزرگ» بودند .یعنی بر اساس معیارهای سایزبندی
در امریکا 67درصد از این زنان ســایزی باالی  14داشــتند .این رقم از چند
سال پیش تاکنون تغییر خاصی نداشتهاست .بررسیها نشان میدهد در سال
 2016تنها 18درصد از لباسهایی که به فروش میرفتند «سایز بزرگ» بودند.
طراحان لباس و همچنین خردهفروشهایی که در این عرصه فعالیت میکنند
تا مدتها تصور میکردند اگر وارد عرصه لباسهای سایز بزرگ بشوند ،ریسک
بزرگی کردهاند .برای آنها پیشبینی اینکه مشتریان چاق یا سایز باالی آنها چه
لباسی میپوشند قدری دشوار بود .آنها در حقیقت با سلیقه این افراد آشنایی
نداشتند .واقعیت این اســت که افراد سایز باال معموال نسبت به شیکپوشی
حساسیت بیشتری نشان میدهند و سعی دارند لباسی بپوشند که اندام آنها را
متناسب نشان بدهد .اما تولید و ساخت لباسهای بزرگتر بدون تردید ،هزینه
بیشتری به همراه خواهد داشت .و البته همیشه نمیتوان این هزینههای اضافی
را به مشتریها تحمیل کرد .در مقابل اتفاقی که رخ داده این بوده که زنان و
مشتریان سایز باال نسبت به سایر افراد ،کمتر خرید کردهاند .دلیل اصلی هم این
[ صنعت بانکداری ]

جبهه جدیدی از بانکهای اسالمی در راه است
اما موانعی نیز دارد

بانکداری اسالمی در افریقا

اتیوپی در سال  2008نخستین تجربه بانک مرکزی خود را
داشت؛ اما از آنجا که مردم این کشور مسلمان هستند ،نیاز به
بانکی متفاوت از بانکهای غربی داشتند .در نتیجه بانکهای
اســامی را راهاندازی کردند .حاال بانکهای اسالمی بسیاری
در این کشور راهاندازی شدهاند .اکثر بانکهایی که در اتیوپی
فعالیت میکنند کاالهای مالی اسالمی ارائه میدهند هرچند
مشتریان آنها نسبتا محدود است .البته بانکداری اسالمی خارج
از افریقا وضعیت بهتری دارد .اما با افزایش جمعیت در افریقا
و افزایش نیازهای بانکی افراد ،این بانکها نیز شکل تازهای به
خود گرفتهاند .قوانین این بانکها پیچیدگی خاص خودش را
دارد و بسیاری از کشورها نمیدانند چطور با آن دستوپنجه
نــرم کنند با وجود همه اینها ،حجم زیادی از داراییها در این
بانکهای اسالمی وجود دارد که اگر سایر افراد و سرمایهگذاران
نیز با شــیوه کار کردن با آن آشنا بشوند میتوانند از آن بهره
بگیرند .در این شــرایط انتظار میرود بانکداری اسالمی در
افریقا پیشرفت قابل مالحظهای در آینده داشتهباشد.

نبوده که پول کافی برای خرید لباس نداشتهاند بلکه دلیل اصلی خود صنعت
پوشاک بوده که نتوانسته آنطور که باید به این افراد خدمترسانی کند .یکی
از مشتریان که ســایز باال دارد در گفتوگو با اکونومیست میگوید« :ما پول
داریم اما نمیدانیم آن را کجا خرج کنیم! جایی برای ما نیســت!» اما به نظر
میرسد این رویه در حال تغییر است .افرادی وجود دارند که تازگی در صنعت
پوشــاک و مد ،ریسک کردهاند و سعی دارند به حیطه افرادی با سایز باال وارد
شوند .حتی شرکت نایک نیز اخیرا تالشهایی کرده و سایزهای باالی خود را
افزایش دادهاســت .به خاطر همین توجهها ،درآمد حاصل از لباسهای سایز
بزرگ در فاصله سالهای  2013تا  2016رشد 14درصدی را تجربه کردهاست.
این در حالی اســت که در ســالهای پیش از آن ،مسیر رشد درآمد برای این
لباسها همیشه نزولی بود .شبکههای اجتماعی در این بین نقش بسیار موثری
را ایفا کردهاند .بررسیهای مادلین جونز سردبیر مجله مدلپالس نشان میدهد
شبکههای اجتماعی ،باعث شــکلگیری رفتار و نگرش صنعت مد و پوشاک
شدهاســت و در نهایت توجه آنها را به افرادی با سایز باال برانگیختهاست .البته
هنوز هم طراحان بسیاری از برندهای بزرگ همچنان در پشت جبهه هستند و
جرئت نکردهاند به خط مقدم بیایند.

چرا باید خواند:
صنعت مد و پوشاک
در طی این سالها
هیچگاه توجه کافی به
افراد با سایزهای باال
نداشتهاست .طراحی
و تولید لباسهایی با
سایز بزرگ به تازگی
در دستور کار طراحان
قرار گرفته و میتواند
بازار جالب توجهی
باشد .در این گزارش
در این زمینه بیشتر
بخوانید.

JJاین تازه اول راه است
کسانی که میخواهند در این عرصه اقداماتی داشتهباشند میتوانند شانس
خود را در استارتآپهای اینترنتی که به تازگی در این زمینه آغاز به کار کردهاند
نیز امتحان کنند .تریسی ریس که پیشتر لباسهای میشل اوباما همسر باراک
اوباما را طراحی میکرد اکنون وارد همین عرصه شده و سعی دارد برای زنان با
سایز باال نیز لباسهای زیبایی طراحی کند .با وجود همه پیشرفتهایی که در این
عرصه شده هنوز بسیاری از مشتریان سایز باال از وضعیت خود راضی نیستند .آنها
انتظارات زیادی از صنعت مد و پوشاک دارند .معتقدند که هنوز برندهای معتبر
توجه کافی به مشــتریان با سایزهای بزرگ ندارند و اهمیت آنها را درنیافتهاند.
طراحان نیز معتقدند این تازه آغاز راه است و میتوان انتظار پیشرفتهای بسیاری
را در صنعت مد و پوشاک برای افراد با سایزهای بزرگ داشت.

18

درصد
از کل لباسهایی که در
امریکا به فروش میرسند
سایز بزرگ هستند
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واقعیت این است که تغییر مسیر از زغال به سوختهای هیدروکربنی دیگر نیز در قرن بیستم چند دهه طول کشید .نرخ تغییرات میتواند نشان بدهد که در
آینده سرمایهها روانه کدام بخش خواهد شد .همین نگاه باعث میشود سبزها نسبت به آینده خوشبینتر باشند .در یک دهه گذشته انرژی خورشید و باد
به عنوان منابعی برای تأمین برق مورد استفاده قرار گرفتهاند .در سال گذشته باالخره وضعیت سرمایهگذاری به جایی رسید که آژانس بینالمللی انرژی آن را
قابل پذیرش اعالم کرد .کشورهایی وجود دارند که در آنها برق تولیدی از انرژی باد و خورشید ،ارزانتر از برق حاصل از زغالسنگ و گاز است.

[ انرژی تجدیدپذیر ]

پیشبینیهای
آخرالزمانی

تغییر مسیر از سوختهای فسیلی کامال ضروری است
اما این حرکت بدون سختی نخواهد بود

اخیرا مجله «نیویورک» گزارشی در زمینه گرمایش جهانی ارائه کردهبود که
چرا باید خواند:
بحث در زمینه
همه ابعاد آن از وضعیتی شوم خبر میداد .گزارش با این جمله شروع میشد:
انرژیهای تجدیدپذیر
«باور کنید ،بدتر از آن چیزی که تصور میکنید خواهد بود» .پیشبینیهایی
همیشه موافقها و
که در این گزارش آمده واقعا ترســناک اســت .برآورد شده که دمای هوای
مخالفهای خودش را
نیویورک از دمای فعلی بحرین نیز گرمتر خواهد شــد .خشکســالیهای
داشتهاست .اکونومیست
نامنتظرهای به قوع خواهد پیوست و غذاهایی که در حال حاضر تولید میشود
در این گزارش به این
به خطر خواهد افتاد .بیماریهای خاصی شــایع خواهد شد و اقتصاد برای
دهد
پرسش پاسخ می
همیشه سقوط خواهد کرد .اما در مقابل این پیشبینیهای آخرالزمانی ،عدهای
هدف
که آیا میتوان به
نیز پیشبینی کردهاند که زمینیها میتوانند 100درصد انرژی مورد نیاز خود
تولید
100درصدی
را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند.
های
ی
انرژ
برق از طریق
در نــگاه اول ،به نظر میرســد چنین چیزی غیرممکــن خواهد بود .با
یافت؟
دست
تجدیدپذیر
وجود کاهــش هزینهها ،باز هم تنها 5.5درصد از برق جهــان را برق و آب
تولید میکنند .برق هیدرو هنوز جزو منابع اصلی انرژی تجدیدپذیر اســت
اما هزینههای آن در حال افزایش اســت .ســرمایهگذاری در این بخش نیز
در حال ســقوط است .اگر نگاهی به
تقاضای انرژی بیندازید ،خواهید دید
قدرت در حال توسعه
که ســهم انرژی بادی و خورشیدی
بریک ( ،)BRICتولید ناخالص داخلی ،تریلیون دالر ،قیمتهای 2016
بســیار کم و حدود 1.6درصد است.
مصرف جهانی انرژی
با چنین چشماندازی تقریبا بعید به
 ،2015درصد
نظر میرسد که بتوان آیندهای به دور
سوخت بیو 0.8
انرژیهای
1.6
باد/خورشید
از سوختهای فسیلی و با انرژیهای
تجدیدپذیر
تجدیدپذیر ســاخت .چنین چیزی
انرژی هیدرو
تقریباغیرممکن است.
انرژی هستهای
اما واقعیت این اســت که تغییر
2.3
زمینگرمایشی/
مســیر از زغــال به ســوختهای
گرمای خورشید
هیدروکربنی دیگر نیز در قرن بیستم
چند دهه طول کشید .نرخ تغییرات
سوختهای
فسیلی
میتواند نشــان بدهد که در آینده
زیستتودههای
ســرمایهها روانه کدام بخش خواهد
سنتی
شد .همین نگاه باعث میشود سبزها
نسبت به آینده خوشبینتر باشند.
در یک دهه گذشته انرژی خورشید و
باد به عنوان منابعی برای تأمین برق
تجدیدپذیرها
مورد استفاده قرار گرفتهاند .در سال
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گذشته باالخره وضعیت سرمایهگذاری به جایی رسید که آژانس بینالمللی
انرژی آن را قابل پذیرش اعالم کرد .کشــورهایی وجود دارند که در آنها برق
تولیدی از انرژی باد و خورشید ،ارزانتر از برق حاصل از زغالسنگ و گاز است.
به زودی کشورهایی مانند دانمارک و اسکاتلند میتوانند تمامی برق مورد نیاز
خود را از طریق انرژی باد تأمین کنند.
حاال رویاپردازیها و بلندپروازیها دوباره اوج گرفتهاند .در کالیفرنیا هدفی
برای تولید برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفتهبودند؛ این هدف
تولید یکسوم از برق تولیدی به کمک انرژیهای تجدیدپذیر تا سال 2020
بود .حاال که به نظر میرســد کالیفرنیا در این هدف خود موفق شده ،هدف
جدیدی برای خود در نظر گرفتهاست :تولید 60درصد از برق مصرفی از طریق
انرژیهای تجدیدپذیر تا سال  .2030آلمان نیز تولید 80درصد از برق خود
از طریق انرژیهای تجدیدپذیر را برای ســال  2050در نظر گرفتهاست .اما
هنوز هم این پرسش وجود دارد که آیا میتوان همه برق مصرفی یک کشور
را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تولید کرد؟ یعنی آیا میتوان این رقم را به
100درصد رساند؟
100JJدرصد غیرممکن
بســیاری از موسسهها و کارشناسانی که در این زمینه فعالیت میکنند
معتقدند دســت یافتن به 100درصد انــرژی تجدیدپذیر امری غیرممکن
خواهد بود و حتی هیچگاه نباید هدف اصلی باشد .اکثر آنها معتقدند میتوان
ســهم این انرژیها را تا 80درصد افزایش داد اما هیچگاه نمیتوان آنها را به
100درصد رساند .این اندیشمندان بر این باورند که برای کاهش آسیبهای
زیستمحیطی و همچنین کاهش انتشار کربن ،باید به فکر افزایش بهرهوری
انرژی باشــیم .این افراد میگویند در مرحله نخســت باید به فکر ساختن
ساختمانهایی باشیم که کمترین هدررفت انرژی در آنها صورت میگیرد.
برخی از افراد نیز نسبت به هزینههای اقتصادی انرژیهای تجدیدپذیر ابزار
نگرانی کردهاند .بسیاری از آنها مطالعاتی در زمینه بازگشت سرمایه در زمینه
انرژیهای تجدیدپذیر انجام دادهاند و در نهایت اعالم کردهاند که این بازگشت
ســرمایه برای انجام این کار چندان مقرونبهصرفه و اقتصادی نیست .به هر
حال منتقدان از هر طیفی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر نظرات خود را اعالم
کردهاند .برخی مخالف و برخی موافق هستند .اما همه بدون تردید میدانند
که این شرایط آخرالزمانی به رویکردهای پایدار نیاز دارد .در واقع اگر انسانها
میخواهند پیشبینیهای آخرالزمانی به حقیقت نپیوندند ،چارهای ندارند جز
اینکه تا جای ممکن نگاه خود را محیطزیستی کنند.

در دنیایی که در عکسهای 2میلیارد تلفنهمراه هوشمند غرق شدهاست ،هنوز هم ممکن است عکسی وجود
داشتهباشد که بتواند هزاران حرف برای گفتن داشتهباشد .اما آیا این عکس هنوز هم میتواند چند هزار دالر ارزش
داشتهباشد؟ بازار عکس در عصر دیجیتال دگرگونیهای بسیاری را از سر گذراندهاست.

[ توســعه تکنولوژی و بازار عکاسی ]

بهای ماندگار
قا 

بازار عکس و عکاسی تنها مربوط به اسمها نیست بلکه به سوژهها ،قصهها و تکنیکها نیز ارتباط دارد

در دنیایــی کــه در عکسهای 2میلیارد تلفنهمراه هوشــمند
غرق شدهاســت ،هنوز هم ممکن است عکسی وجود داشتهباشد که
بتواند هزاران حرف برای گفتن داشتهباشــد .اما آیا این عکس هنوز
هم میتواند چند هزار دالر ارزش داشتهباشــد؟ بازار عکس در عصر
دیجیتال دگرگونیهای بسیاری را از سر گذراندهاست .این بازار بهویژه
زندگی عکاسها ،عکاسهای خبری ،عکاسهای آگهی ،عکاسهای
استودیو و افراد مشــابه را تحت تأثیر خودش قرار دادهاست .اما بازار
عکاسی به عنوان هنر همچنان به قوت خودش باقی است.
گرانترین عکسی که تاکنون به فروش رفته ،از یک عکاس معروف
نبوده و حتی یک هنرمند آن عکس را نگرفتهاست .آن عکس که در
سال  2013به قیمت 9میلیون و 400میلیون دالر به فروش رسیده،
عکسی سیاهوســفید بود که هنرمندی را روی کوهی از خودکار به
نمایش میگذاشت .اما این امری غیرطبیعی در عکاسی نیست بلکه
کامال طبیعی اســت .قیمتها و نوع آثار معمــوال خیلی فرق دارند.
متوسط قیمت عکسی که در یک مزایده به فروش میرسد 10هزار
دالر است؛ این در حالی است که در هنر نقاشی متوسط قیمت یک اثر
نقاشی که در مزایده به فروش میرسد 60هزار دالر است .به اینترتیب
قیمت عکس نیز نسبت به سایر آثار هنری ،پایینتر است.
اما چهچیزی میتواند به خلق یک عکاس سوپراســتار یا ستاره
کمک کند؟ خانم شرمن یکی از عکاسهایی بود که لنز را به سمت
خودش چرخاند و به همین سادگی خودش را به عنوان یک عکاس،
به یک ستاره بدل کرد .در واقع او شکل جدیدی از تصویر را در دنیایی
که با تصاویر اشــباع شــده ،به وجود آورد .آقای گرسکی نیز از دیگر
عکاسهای معروف بود که صرفا دوربینش او را به شهرت رساند .در
واقع او با دوربین خود هر جایی که حاضر میشد به ستاره جمع تبدیل
میشد و حسابی توجه همه را به خود جلب میکرد.
گالریدارها در لندن سعی میکنند قصهای را که پشت هریک از
آثار وجود دارد مطرح کنند تا از این طریق توجه را به اثر خود جلب
کنند .در این زمینه مجموعههای بسیاری وجود دارند که با هم قصهای
واحد را برای مخاطب میگویند .در واقع کســانی که هنوز به صورت
ســنتی به دنبال این بازار هستند نباید انتظار موفقیت داشتهباشند.
افرادی میتوانند در بازار عکس به موفقیت برسند که سنتها را زیر پا
بگذارند و به شیوههای جدیدی عکسهای خود را در بازار ارائه کنند.

[ توســعه تکنولوژی و جوانسازی ]
مبارزه با افزایش سن

ارواح جوان

یکی از عجیبترین تجربههای بشر در تاریخ دندانپزشکی بهدست آمد .اوایل دهه  50میالدی پژوهشگری
به نام بنجامین کارمین در آزمایشــگاه خود به دنبال دالیل پوسیدگی دندان بود که در این مسیر ناگهان
موشهای آزمایشگاهی را کشف کرد .او آزمایشی روی موشها انجام داد که در آن دو موش قلبشان میتپید
اما خون آنها در یک سیستم گردش خون به گردش درمیآمد .در واقع به کمک این پژوهشگر ،موشهای
آزمایشگاهی در خون یکدیگر سهیم شدهبودند .در نتیجه ژنهای آنها نیز مشترک بود .اما حاال بعد از گذشت
چندین سال ،کشف مشابه جدیدی نشان میدهد انتقال خون در حیوانات میتواند پیرها را جوان کند .اکنون
برخی از دانشمندان به دنبال بررسی این موضوع در مورد انسانها هستند تا بتوانند با خون جوانترها ،افراد
پیر را نیز دوباره احیا کنند و قوای جوانی را به آنها بازگردانند .هرچند چنین چیزی بعید به نظر میرسد اما
پیشرفت تکنولوژی در کنار توسعه علم باعث شده دانشمندان هنوز به چنین چیزهایی فکر کنند.

افرادی مانند او معتقدند که این روزها بازار عکاسی کمی ساکت و آرام
اســت .دلیلش نیز رقابت این عرصه با انواع مختلف دیگر آثار هنری
است .عالوه بر آن ظهور وسایل جدید برای ثبت عکس که در اختیار
همه اســت ،باعث شده بازار عکاســی شکل جدیدی به خود بگیرد.
با وجــود این ،اگر عکاسها کمی خالقیت به خرج بدهند و در کنار
اسم عکاسی ،ایده ،سوژه و داستان داشتهباشند و همچنین از تکنیک
مشخصی پیروی کنند ،میتوانند آیندهای درخشان در دنیای عکاسی
برای خود بسازند .در بازار هنر این روزها ،چارهای جز این نیست.

چرا باید خواند:
این روزها همه با
گوشیهایتلفن
همراهی که در اختیار
دارند ،یکپا عکاس
شدهاند و بازار عکاسی
را تحت تأثیر خود
قرار دادهاند اما به نظر
میرسد هنوز دسته
خاصی از عکاسها
وجود دارند که میتوانند
بازار خود را حفظ کنند.
در این گزارش درباره
این دسته از عکاسها
بخوانید.

JJعکاسی چیست؟
البته کارشناسان سعی دارند شیوههای موفقیت در بازار عکس را
مورد بررسیهای دقیقتری قرار بدهند .برای مثال میشل بنسون به
این پرسش پرداخته که« :عکاسی میتواند چهچیزی باشد؟» او سعی
دارد عکاسی را به شیوهای نوین بازتعریف کند و تأکید دارد که عکاسی
دیگر آن نگاتیوها و آن تصاویر سیاهوسفید نیست .بنسون و امثال او
ســعی دارند خودشان را محدود به تعاریف قدیمی از عکاسی نکنند.
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پزوی مکزیک یکی از موفقترین ارزها در شش ماه گذشته بوده که بهترین عملکرد را نسبت به سایر ارزها داشتهاست .ارزش پزوی مکزیک در ماه ژانویه،
به پایینترین میزان خود یعنی  22در برابر دالر رسید و رکوردی را به ثبت رساند .بخشی از آن ریشه در فروکش کردن نگرانیها در زمینه جنگ میان امریکا و
مکزیک داشتهاست .حاال که همسایه شمالی مکزیک آرام شده و روابط تجاری را نابود نکرده ،بازار ارز نیز به آرامش رسیدهاست .حاال ارز مکزیک 46درصد در
برابر دالر کمارزشتر است اما این رقم نسبت به آغاز سال کاهش پیدا کرد که به لطف همین تغییراتی است که در زمینه سیاستهای ترامپ گفتهشد.

[ شاخص بیگمک ]

اقتصاد برگر

دالر در شش ماه گذشته سقوط کرده اما هنوز هم عزیز است

چرا باید خواند:
اکونومیست چند
سالی است که شاخص
بیگمک را معرفی کرده
و اکنون این شاخص
مورد استفاده بسیاری
از اقتصاددانها نیز
قرار میگیرد .این
شاخصوضعیت
سایر ارزهای دنیا را
در برابر دالر نشان
میدهد اما این کار به
کمکهمبرگرهای
مکدونالد صورت
میگیرد.

شاخصبیگمک
ارز محلی ،ارزش باال (/)+ارزش پایین( )-در برابر دالر ،درصد
قیمت بیگمک ،دالر

جوالی 2017

ژانویه 2017
سوئیس
نروژ

سوئد

امریکا
برزیل
کانادا

استرالیا

حوزه یورو
آرژانتین
بریتانیا
ژاپن

ترکیه

چین

مکزیک
روسیه

تایوان

افریقای جنوبی
مصر
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ســیویک سال پیش ،اکونومیست شــاخص بیگمک را ابداع کرد .این
شاخص در واقع ابزاری برای سنجش ارزش ارزهای مختلف کشورهای دنیا
در برابر دالر بود .در واقع قرار بود با شاخص بیگمک ،افراد به این موضوع پی
ببرند که ارزش هر ارزی نسبت به دالر چگونه است .این شاخص در حقیقت
بر پایه نظریه قدرت برابری خرید ،اســتوار است .ایده اصلی این بود که یک
ارز ایدهآل در طول زمان باید به گونهای باشــد که قیمت یک کاال با کاالیی
مشابه ،برابر باشد .این کاالی مشابه نیز یک بیگمک یا مکدونالد بود .حاال
جدیدترین نمونه شاخص بیگمک بررسی و منتشر شدهاست .این شاخص
نشان میدهد برای مثال هزینه یک بیگمک در امریکا  5.30دالر است .اما
در ژاپن ارزش آن تنها 380ین یا 3.36دالر اســت .به این ترتیب ،میتوان بر
این اســاس گفت ین ژاپن با منطق گوشت و مکدونالد ،در مقایسه با دالر،
37درصد کمتر اســت .اما ین در این داستان تنها نیست .در سالهای اخیر
دالر حسابی قدرت گرفته :از میان  34ارزی که اکونومیست مورد بررسی قرار
داده31 ،مورد در برابر دالر ارزش کمتری دارند .تنها فرانک ســوئیس ،کرون
نروژ و کرونای ســوئد هستند که ارزشی باالتر نســبت به دالر دارند .اما در
شش ماه گذشته ارزهای بسیاری که ارزش کمتری نسبت به دالر داشتهاند،
دستخوش تغییراتی شدهاند .برای مثال ،پوند مصری بر اساس اقتصاد برگری
ما ،کمترین ارزش را نســبت به دالر دارد .دولت مصر در ماه نوامبر تصمیم
گرفت کمی قدرت شناوری به ارز خود ببخشد .ارزش پوند مصر تا ماه دسامبر
به ارزش 18درصد در برابر دالر ســقوط کرد .تورم ســر به فلک گذاشتهبود
و عواقبی داشــت .متوسط تورم در مصر در شــش ماه گذشته از 30درصد
نیز گذشــتهبود .به خاطر همین تورم ،قیمت بیگمک نیز در مصر افزایش
یافتهبود .بر اساس گزارش اکونومیست ،قیمت بیگمک در مصر از 27.5پوند
(1.53دالر) به 31.4پوند رسیدهاســت .بر اساس شاخص اکونومیست ،پوند
مصر 71درصد ارزش کمتری نســبت به دالر امریــکا دارد .این رقم در ماه
ژانویه حدود 67درصد بود .یورو هم وضعیت مشــابهی داشتهاست .این ارز
که این روزها (اواسط تیرماه) 1.14دالر خریداری میشود ،امسال را با خرید
1.05دالر شــروع کردهبود .به این ترتیب بر اســاس همین شاخص ،یورو از
ابتدای امسال تاکنون 20درصد نسبت به دالر کمارزشتر شدهاست .البته این
اتفاقات حاصل برخی اقدامات سیاسی و اقتصادی هستند .رأیگیریهایی که
در هلند و فرانسه صورت گرفته ،روی افرادی که نسبت به اروپا بدبین هستند
اثراتی گذاشته و این جریان به صورت کلی دنیای اقتصاد و سیاست را متحول
کردهاست .حاال کمتر کسی نگران پیروزی پوپولیستهاست .البته حوزه یورو
در سهماهه نخست سال جاری نسبت به اقتصاد اروپا رشد سریعتر و بهتری
داشتهاست .اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و اقتصاد اروپا روند بهبود خود را
ادامه بدهد ،میتوان انتظار روزهای متفاوتی را برای دالر داشت.
JJارز برنده
پزوی مکزیک یکی از موفقترین ارزها در شش ماه گذشته بوده که بهترین
عملکرد را نسبت به سایر ارزها داشتهاست .ارزش پزوی مکزیک در ماه ژانویه،
به پایینترین میزان خود یعنی  22در برابر دالر رسید و رکوردی را به ثبت
رساند .بخشی از آن ریشه در فروکش کردن نگرانیها در زمینه جنگ میان
امریکا و مکزیک داشتهاســت .حاال که همسایه شمالی مکزیک آرام شده و
روابط تجاری را نابود نکرده ،بازار ارز نیز به آرامش رسیدهاست .حاال ارز مکزیک
46درصد در برابر دالر کمارزشتر است اما این رقم نسبت به آغاز سال کاهش
پیدا کرد که به لطف همین تغییراتی است که در زمینه سیاستهای ترامپ
گفتهشد .بازارها اعتماد خود را به دونالد ترامپ از دست دادهاند و بعید میدانند
او بتوانــد تغییری ایجاد کند .در نهایت همه اینها بازار ارز را تحت تأثیر قرار
دادهاست.

آوریل امسال بود که یکی از کتابفروشیهای فرانسوی ویدئویی را راهاندازی کرد که به نرمافزاری خاص
متصل بود .این نرمافزار میتوانست تمامی حاالت و حرکات چهره خریدار را شناسایی کند .این نرمافزار
تمامی حاالت از جمله سردرگم شدن ،تردید یا نارضایتی را در چهره خریدار تشخیص میدهد.

[ تکنیک خردهفروشی ]

زبان بدن

احساسات خریدار هنگام خرید میتواند به
خردهفروشهای فیزیکی قدرت رقابت با
آنالینها را بدهد

آوریل امســال بود که یکی از کتابفروشــیهای فرانسوی ویدئویی
راهاندازی کــرد که به نرمافــزاری خاص متصل بود .ایــن نرمافزار
میتوانست تمامی حاالت و حرکات چهره خریدار را شناسایی کند.
این نرمافزار تمامی حاالت از جمله سردرگم شدن ،تردید یا نارضایتی
را در چهره خریدار تشــخیص میدهد .وقتی خریدار به قفسهها سر
میزند و ناگهان اخم میکند ،این نرمافزار به منشیها پیغام میفرستد
و آنها برای کمک به مشتری ،نزد او میروند .این اقدام فروش را تا ده
برابر افزایش داد.
فروشــنده کتاب فعال تمایلی ندارد که نامش را در رسانهها فاش
کند .دیگر فروشــندگانی که از این استارتآپ حمایت میکنند به
صورت آزمایشــی آن را امتحان کردهاند و هنوز کســی از آن باخبر
نیست .آنها سعی دارند با آزمایش این نرمافزار در محیطهای عمومی،
در مورد آینــده آن تصمیم بگیرند .از فرودگاهها در پاریس گرفته تا
هایپرمارکتهای زنجیرهای ،همگی این نرمافزار را به صورت آزمایشی
بــه کار میبرند .یکی دیگر از این بررســیها کــه به کمک همین
نرمافزارهای ردیابِ احساســات در چهره انجام شده ،اینطور نشان
میدهد که هرگاه مشتری با لبخند به فروشگاه وارد میشود سه برابر
بیشتر از بقیه زمان در آن مکان صرف میکند.
این ویدئوهای ســاده ،دیدگاههای وسیعی را به فرد میبخشند.
دانستن احساساتِ
اما روشهای پیچیدهتر و صمیمیتری نیز برای
ِ
خریدار وجود دارد .برخی از دوربینهای حرارتی ،تپش را میسنجند.
آنها دادهها را به صورت وایرلس از تلفنهای همرا ِه هوشمند دریافت
میکنند .نمونههای دیگری از این دستگاههای پیچیده ،میزان رطوبت
دستها را میسنجند و حتی بر اساس آن پیشبینی میکنند که فرد
نیاز به تخفیف بیشــتری دارد و در آن لحظه که عرق کرده احتماال
به خاطر قیمت ،تردید میکند .حتی رنگ پوست ،میتواند بسیاری
مسائل را در مورد خریدار برمال کند.
JJدر حالوهوای خرید
تحلیلگران معتقدند همه این ابزارها ،فرصتی را برای خردهفروشها
فروشندگان آنالین رقابت کنند .هرچه افراد بتوانند
فراهم میکنند تا با
ِ
بهتر احساساتِ مشتری را درک کنند و دادههای بهتری از او دریافت
کنند ،خدمات بهتری هم به او ارائه خواهند داد .حاال مسابقهای بین
خردهفروشها درگرفته که همه به دنبال کسب بیشترین اطالعات
از احساســات مشتری هستند تا مطابق با آن ،شرایط فروش را مهیا

کنند .این سیستم حتی در فروشگاههای بزرگ و مالها نیز در حال
اجرا شدن است.
البته این مســئله برای همه جالب نیســت .برخی حتی از این
سیســتمها میترسند .برخی معتقدند اســتفاده از تکنولوژی برای
شناســایی احساسات خریدار میتواند با واکنشهای بدی نیز همراه
باشــد .اما به هر حال از مصاحبههای قدیمی و ازمدافتاده بهتر است.
البته این تکنولوژیها میتواند قدری نیز گمراهکننده باشد .معموال
افراد در روابط غیرکالمی ،تالش میکنند واکنشهای خود را کنترل
کنند و گاهی آن را تغییر بدهند .گاهی نیز فرد به سادگی افسرده است
و میتواند فروشنده را گمراه کند .به هر حال این تکنولوژیها شاید
بتواند تشخیص بدهد که باالخره فرد در حالوهوای خرید هست یا
خیر؛ و اگر بود ،میتواند او را به دام بیندازد.

چرا باید خواند:
هر روز استارتآپ
تازهای سر برمیآورد
و حاال یک استارتآپ
فرانسوی به دنبال
تشخیصاحساساتِ
خریدار است تا از
این طریق بتواند به
فروشنده در فروش
کاالی خود به
مشتریمتناسببا
احساساتش ،کمک کند.

[ تکنیک کسبوکار ]

جنرال موتورز چه سرنوشتی دارد؟

آنقدر کوچک شو تا جا شوی!
جنرال موتورز الغر میشود تا سودهای تپلتری به دست بیاورد .این شرکت سازنده خودرو هنوز در بازار
خودروی امریکا به دنبال سود است و هر چند وقت یکبار با اقدامات تازهاش نشان میدهد که هنوز زنده
است و نفس میکشد .سال گذشته این شرکت در کنار شرکتهایی مانند فولکسواگن ،تویوتا و رنو -نیسان
در بازار خودرو حضور داشتهاست .اما سرمایهگذاران چندان تحت تأثیر تولیدات این شرکت قرار نگرفتهاند.
هرچند این شرکت رکوردهایی را در زمینه سود در سال  2015و  2016به ثبت رساندهاست اما باز هم
در بحران مالی که باعث ورشکستگیاش در سال  2010شد ،دستوپا میزند .اکنون این شرکت ،کسب
سود را اولویت خودش قرار دادهاست .هرچند برآورد میشود درآمد این شرکت در سال  2017کاهش پیدا
کند اما سود آن قطعا افزایش خواهد یافت و این همان چیزی است که مدیران جنرال موتورز به دنبال آن
هستند .به گفته تحلیلگران ،این شرکت باید روی نقاطی که قدرت دارد یا میتواند قدرت داشتهباشد،
تمرکز کند .هم چین و هم امریکای شمالی میتوانند بازار مناسبی برای این شرکت باشند.
به هر حال ســاخت و فروش خودرو ،فرایندی چرخهای اســت .یک روز بازار امریکا به اوج میرسد و
روز دیگر چین رشد میکند .جنرال موتورز برای موفقیت در این بازارها باید برنامههای کالنی داشتهباشد.
راهحلهای قدیمی دیگر نمیتواند این شرکت را از بحرانهای بزرگ نجات بدهد .حاال دیگر این شرکت
چارهای ندارد جز اینکه با تغییرات زمان جلو بیاید و سیستم داخلیاش را تغییر بدهد.
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چه میشد اگر...

دونالد ترامپ دیوار بزرگ را از چین وارد
میکرد؟!
یکی از مقالههای اکونومیســت بــرای پیشبینی
آینده به این پرســش پرداخته که اگــر دونالد ترامپ
رئیسجمهــوری فعلی امریــکا در دور دوم نیز پیروز
انتخابات بشود ،چه اتفاقاتی میافتد .یکی از این اتفاقات
مربوط به وعدههای ترامپ در زمینه دیوار کشیدن میان
امریکا و مکزیک است .اکونومیست در این شکل تالش
کرده نشان بدهد اگر ترامپ واقعا بخواهد چنین دیواری
میان امریکا و مکزیک بکشد ،چه اتفاقاتی باید بیفتد.

چه میشد اگر...

چه میشد اگر...

همه جادهها به اندازه جادههای سوئد امن
بودند؟
مرگهای جادهای
در ازای هر 100هزار نفر2013 ،

سومین کشور پرجمعیت جهان بود
    1چین
    2هند

چین	                  18.8
امریکا       10.6
سوئد   2.8

    3افریقا

چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا بود

امریکا 25.000
چین 220.000

مرگهایی
که جلوی آنها
گرفته میشد

در سال

امریکا92
چین 110
پسانداز

3.9میلیارد آجر

میلیارد دالر

میتواند مرزی به ارتفاع  6متر ایجاد کند
مرز مکزیک

 3,201کیلومتر

افریقا یک کشور بود؟

میلیارد دالر

1.2

میلیارد
نفر

    1چین

    2امریکا

6.4

    3هند

تریلیون دالر
تولید ناخالص داخلی

    4افریقا

اینها را تولید میکرد
پالتینیوم

الماس

طال

%55 %20 %75
از سهم کل جهان

در سال

آنقدر اضافه میآید که دیواری نیز
دور واشنگتندیسی بکشند

 58کیلومتر

چه میشد اگر...

چه میشد اگر...

همه تا 100سالگی زنده میماندند

همه خودروهای جدید ،برقی بودند؟

تا سال  ،2050دنیا

خودروهای برقی تا سال  2040تقریبا

2.7میلیارد

90درصد از 2میلیارد خودروی جهان را
تشکیل میدهند

 12.4نفر دیگر در خود داشت
9.7

پسانداز

11میلیارد

پیشبینی
فعلی

2050

2017

جمعیت جهان

100.000

همه مردم جهان

1950

ساعت وقت اضافی در
زندگی خود داشتند
این یعنی 2هزار و 500هفته
اضافی برای «کار»

*این رقم در مقایسه با امید به زندگی 70سال فعلی است.
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بشکه نفت در سال

یا تقریبا نیمی از تولید ساالنه جهانی

و

4.7میلیارد
تن دیاکسیدکربن ()CO2

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................

شبكههای اجتماعی این امكان را فراهم كردهاند كه كاالهای استفادهشدهای كه دیگر مورد نیاز صاحبانشان نیستند ،دوباره برای مصرف بین كسانی توزیع شوند كه به آنها نیاز دارند.
تعداد روزافزونی از افراد با پیشینههای مختلف و با سنین متفاوت در حال حركت به سوی ذهنیتی خاص از مصرف هستند كه باعث میشود برای مزایای یك محصول پول بپردازند بدون
اینکه نیازی باشد به صورت تمامعیار مالك آن محصول باشند .این خصلت ،پایه نظامهای خدمات محصول است كه صنایع سنتی را بر پایه مدلی از مالكیت خصوصی فردی  ،در دسترس قرار
میدهد.

در كابینه اوباما كار میكردم و آنچه من در صفحه فیسبوك میدیدم اغلب با تمایالت و نظرهای آن قسم افرادی كه در كابینه اوباما كار میكردند هماهنگ بود .آیا این امر یك اتفاق كامال
خوب است؟ شاید نه .و من دوستان محافظهكاری دارم كه صفحات فیسبوكشان كه با باورهای سیاسیشان همخوان است ،اساسا متفاوت از صفحه من به نظر میرسد .ما در دو دنیای
سیاسی متفاوت زندگی میكنیم -چیزی مثل دنیاهای موازی در داستانهای علمی -تخیلی .و بسیاری از اخبار آن دنیاها نیز تقلبی هستند.
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آنچه مال من است ،مال
شماست :ظهور مصرف
اشتراكی
ریچل بازتمن و رو راجرز
انتشارات هارپر كالينز

دربارهنویسنده
ریچل بازتمن مشاور كسبوكار در زمينه برند و نوآوري
در سطح جهاني است كه ســابقا رئیس بنياد ويليام
كلينتون هم بوده است .او امسال كتاب «به چهكسي
ميتوانيد اعتماد كنيد؟» را نوشــته است .رو راجرز
يك كارآفرين ،طراح كسبوكار و نويسنده انگليسي-
امریکايي است كه در حوزههاي متمركز بر نيروي انساني
كار كرده است.

مصرف اشتراكي :پديده جهان نو

ابزارهای نوین ارتباطی كه انسانهای
سرتاسر جهان را به یكدیگر متصل
میكند ،در كسبوكارها تغییرات
عمیقی به وجود آورده و شاید بتوان
گفت ایده مصرف بیشتر برای اقتصاد
بهتر را دچار تردید كرده است .آگاهی
از نوعی مصرف اشتراكی كه حاصل رواج
فناوریهای ارتباطی است ،چشمانداز
خواننده ایرانی را كه خود نیز این نوع
مصرف را تجربه میكند ،گستردهتر
میكند.

دنياي ديجيتال توانسته داراييهاي مردم را در خدمت دیگران قرار دهد
مترجم :ساعد یزدانجو

در اكتبر  ،2007طراحان سراســر جهان به سانفرانسيسكو سفر كردند تا در
كنفرانس ساالنه طراحي صنعتي شركت كنند .اتاقهاي هتل شهر تا ماهها رزرو
شــده بود .جو ِگبيا و برايان چِسكي ،دوســتان قديمي و فارغالتحصيالن طراحي
محصوالت صنعتي از دانشــكده طراحي رودآيلند ،در ميــان ده هزار نفري كه
برنامه داشــتند در كنفرانس شــركت كنند بودند .ايندو همكالسي به تازگي به
يك زيرشيرواني بزرگ در «بازار جنوب» ،سانفرانسيسكو ،كه در زبان انگيسي
به « »SoMaمشهور است ،نقل مكان كرده بودند تا تجارتي را شروع كنند .حين
صحبتي كه گبيا و چســكي درباره سريع پول درآوردن براي كمك به پرداخت
اجارهشان داشتند ،از هم پرسيدند« :چرا يك اتاق اضافي اجاره نكنيم و آگهياش
را در وبسايت كنفرانس نگذاريم؟» آنها اين كار را كردند و نزديك به هزار دالر
تنها در يك هفته درآوردند.
چسكي و گبيا فكر ميكردند كه آدمهايي كه در دهه  20زندگي خود هستند
به پيشنهادهايشان پاسخ ميدهند .سه نفر در نهايت در آن اتاق اضافي ماندند :يك
طــراح مرد از هند كه درباره ايــده اجاره كردن يك اتاق به جاي هتل ،در يك
وبالگ محلي طراحي خوانده بود و انگار كه آن را راهي عالي براي ديدن آدمهاي
جديد يافته بود؛ يك زن 35ساله از بوستن كه فكر ميكرد آن خانه ارزش بيشتري
از يك هتل دارد؛ و يك آدم 45ساله از يوتا كه پدر پنج بچه بود .گبيا به خاطر
ميآورد« :اين كار كامال فرضيات ما را باطل كرد ».دو دوســت از اینکه احساس
نميكردند در خانه خود غريبهاي دارند شگفتزده شدند .چسكي توضيح ميدهد:
«آنها تا وقتي غريبه بودند كه با هم حرف نزده بوديد».
چسكي و گبيا متقاعد شدند كه ميتوانند كســبوكاري را شروع كنند كه
174
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مسافراني را كه اتاق ميخواهند ،به آدمهاي محلي كه ميخواهند فضاهاي اضافي
خود را اجاره بدهند ،وصل كند .آنها با ناتان بلِكارچيك ،دوست نزديكشان كه
يك برنامهنويس نرمافزار بود شــريك شدند و در اوايل  2008يك وبسايت
ساده راه انداختند .اول فكر ميكردند ايده «تشكهاي بادي براي كنفرانسها» فقط
براي رويدادهاي بزرگ مثل اجالس جمهوريخواهان و دموكراتها است كه
هتلها به دليل رزرو شدن اتاقها يا گرانتر از حد بودن اتاقها براي افراد غيرقابل
دسترس است .چســكي به ياد ميآورد« :وقتي اوباما اعالم كرد در يك محوطه
با  75هزار صندلي ســخنراني ميكند و فقط  40هــزار اتاق هتل در دِنور وجود
داشــت ،رياضي واقعا به نفع ما عمل ميكرد ».ترافيك وبسايت آنها رشد كرد.
توي ســيانان و صفحات نيويورك تايمز و والاستريت ژورنال ظاهر شدند .در
اولين ماههاي راهاندازي وبسايت ،اين گروه سهنفره هم از تعداد ،هم از تركيب
افرادي كه ميخواســتند جاهاي آنها را اجاره كنند و همچنين از تنوع مسافران
شگفتزده شدند؛ خانوادهها ،نوعروسها و تازهدامادها ،دانشجويان و حتي تاجرها
تمايل داشتند كه براي يك اتاق اجارهاي پول بدهند.
چســكي ،بلكارچيك و گبيــا فهميدند كه كنفرانسهــا فقط يك بخش
كوچك از بازاري بزرگتر است .آنها روي وايتبورد آپارتمانشان يك پيوستار
كشــيدند .در يك انتهاي آن نوشــتند «هتل» و در انتهاي ديگر سرسري فهرستي
نوشتند از شركتهاي ارائهدهنده فهرست جاهاي اجارهاي مثل «كريگليست»،
مسافرخانههاي جوانان و مبادله مجاني جا بين مسافران همچون «كوچ سرفينگ»
كه به افراد كمك ميكند شبكهاي از كاناپههاي مجاني در دسترس براي خواب
ايجاد كنند .در وسط پيوستار فضاي سفيد زيادي كه يك بازار دستنخورده بود

کتاب ضمیمه

به چشــم ميآمد .آدمها دنبال اقامتي با قيمت معقول به عالوه
كدام اتاق به شما ميرسد يا حتي در كدام طبقه هستيد .ما عكس
يك تجربه محلي بودند .با اين حال ،آنسه بيم اين را داشتند كه
اين حالت را براي مسافران فراهم ميكنيم».
گبيا
و
چسكي
اين فرصت به يك دليل منطقي اينقدر بزرگ و دستنخورده
بلكارچيك از همان وقت با همســرش به يك آپارتمان
متقاعدشدند
مانده باشد :اعتماد.
بزرگتــر در پالو آلتو نقل مكان كرده اســت .در ماه ژانويه
كه ميتوانند
 2010او از طريق «ايــر بيانبي» از اجاره دادن اتاق اضافياش
آيا عمل شركت در يك رويداد مشترك ،خواه يك رقابت
كسبوكاري را
شروع كنند كه
به ســه تکنفر كه در مجموع  15شب ميشد ،هزار و 200
سياســي خواه يك جشنواره موســيقي خواه يك كنفرانس
مسافراني را كه
طراحي ،عاملي اساسي براي ساخته شدن اعتماد بين غريبهها بود؟
دالر درآورد .وقتي كه بنيانگذاران شركت را راه انداختند ،به
اتاق ميخواهند،
آيا مردم با هم در يك جا ميماندند فقط به خاطر اینکه يك
اين فكر نكردند كه خدماتي كه ارائه ميكنند ميتواند كاري
به آدمهاي محلي
عالقه مشترك مثال عكاسي داشتند؟ اگر آنها درسخواندههايی
كند كه مردم بتوانند به مكانهاي خالي خانهشان به عنوان يك
كه ميخواهند
فضاهاي اضافي
بودند كه از يك دانشــگاه فارغالتحصيل شده بودند چه؟ آيا
سرمايهگذاري نگاه كنند ،نه وبال گردن .برخي از كاربران يك
اجاره
را
خود
ممكن بود يك بازار كامال با ِز از فرد به فرد ،براي ماندن مردم
اتاق اضافي در يك محله گرانقيمــت دارند ،پس چرا آن را
بدهند ،وصل
در هرجاي دنيا ايجاد كرد؟ اينها ســؤاالتي بودند كه اينسه نفر
ك بار اجاره ندهند؟ آنگال رادرفورد به يك
هر چند وقت ي 
كند .آنها با ناتان
ماهها پيش از اینکه توافق كنند جواب همه آنها ميتواند «بله»
خانه زيرشيرواني دواتاقه بزرگ در منقطه تجاري نيويورك
بلكارچيك ،دوست
نزديكشان كه
باشد ،از خود ميپرسيدند .موفقيت خدمات واسطهگري ديگري
نقل مكان كرد .او قبــا تنها زندگي كرده بود و مردد بود كه
نويس
ه
برنام
يك
مثل «ا يبِي» نشان ميداد كه اعتماد ميتواند ساخته شود .تا اوت
اتاقش را با يك هماتاقي تماموقت مشــترك شود .در عوض،
نرمافزار بود
 ،2008وبســايت شــركت آنها ،Airbnb.com ،متولد شد.
تصميم گرفت اتاق اضافي را مبله كنــد و با «اير بيانبي» 15
شريك شدند و در
بلکارچیک توضيح ميدهد« :اين اسم از این ايده آمده بود كه
شب در ماه اجاره بدهد .او توضيح ميدهد« :من ميتوانم این را
اوايل  2008يك
وبسايت ساده راه
با اينترنت و اتاق خالي ،هركسي ميتواند مهمانخانهدار شود».
که چه موقعي فضاي خانهام را با كس ديگري مشترك بشوم،
انداختند
در آوريل  Airbnb.com ،2010نزديك به  85هزار كاربر
مديريت كنم .از پول اضافي براي تسويه كردن كارت اعتباريام
كه با آن مبلمان را خريدم اســتفاده ميكنم كه تقريبا نيمي از
ثبتشــده و بيش از  12هزار ملك در  3هزار و  234شهر از
بيش از  126كشور داشت .اين سايت ،مثل كاري كه ايبي براي
اجاره ميشود».
كاالها انجام ميداد ،يك بازار مستقيم براي مكانها بود .فهرستهاي اين سايت
انگيزه براي ميزبانهايي كه از «اير بيانبي» اســتفاده ميكنند معموال تركيبي
شامل هرچيزي ميشد ،از يك «استوديوي دلربا در ميدان باستيل پاريس» به قيمت
از داشــتن يك كمكخرج و ديدن آدمهاي جديد است .بچههاي جيل بانونو از
شــبي  90دالر تا يك «آپارتمان شــخصي در بهشت هارلم نيويورك» به قيمت
دنور به دانشــگاه رفتهاند« :من حاال يك اتاق خالي دارم و جالب اســت كه هر
از چندي براي يك مدت كســاني را توي خانه داشته باشم ».استفاني ساليوان از
 120دالر ،تا يك ويالي كامل در «بفوت هيلز در كه ســاموئي تايلند» به قيمت
پيتزبورگ نياز به پولي اضافــي دارد براي كمك به پرداخت مخارج تعميرات
هر شــب  275دالر .چسكي در شگفت است« :وقتي ما شروع كرديم ،اصال فكر
نميكرديم مردم خان ه درختي ،كلبه اسکیموها ،قايق ،ويال و آپارتمان طراحها را
خانه 110سالهاش و عاشق اين است كه كساني در خانهاش بمانند .ماتياس سيبلر
اجاره ميكنند».
از بوستن از پول اجارهاش استفاده ميكند تا يك گردش كامل به انگلستان داشته
در بيشتر موارد ،افراد و مكانها به وسيله «اير بيانبي» مورد تحقيق يا مصاحبه
باشــد و بتواند در عروسي يكي از دوســتان قديمياش شركت كند .سندرا بروس
قرار نميگرفتند .بر عهده كاربران بود كه بر اســاس عكسهاي جورواجوري از
از واشنگتن «ميزبان مسافرها هستم تا براي دوران بازنشستگي پسانداز كنم .به
ملك ،ســوابق همراه با جزئيات و توضيحات ديگر كاربران ،تعيين كنند كه آيا
عالوه دوست دارم با ديگران معاشرت كنم ».برخي افراد با پول اجاره ،كسبوكار
ميخواهند ميزبان يك مهمان باشند يا با كسي در يك خانه بمانند يا نه .در واقع،
خودشان را شروع كردهاند؛ براي برخي ديگر ،اين پول كمك كرده است خانهشان
همانطور كه وبســايت رشد كرده است ،بنيانگذاران آن ،مقرراتي را كه ابتدا
را حفظ كنند.
فكر ميكردند مورد نياز باشد برداشتهاند .آنها محدوديت قيمتي  300دالر براي
در ژانويه  ،2010تيم مديريت «اير بيانبي» ايميلي را از زني به نام كندرا مائه
اجاره يك شب را برداشتند چون دريافتند مردم از جامعه اعضاي «اير بيانبي» با
تائي دريافت كردند كه يك ميزبان خانه اجارهاي در شهر نيويورك بود« .سالم
بودجههاي خيلي باالتري براي اقامت استفاده ميكنند .امروز شما ميتوانيد يك
اير بيانبي ،اغراق نميكنم وقتي به شما ميگويم كه به معني دقيق كلمه ما را نجات
قصر را در انگلســتان به قيمت شبي  3هزار دالر اجاره كنيد .تنها مقررات ثابت
داديد .من و شوهرم همين ماه می گذشته ،بعد از اینکه هردو كارمان را از دست
در «اير بيانبي» اين است كه مسافران بايد بتوانند سؤاالتي درباره ميزباني قبل از
داديم ازدواج كرديم و ســال گذشته ،سرمايهگذاريمان در بازار بورس شكست
رزرو جايشان بپرسند .فضاي داخلي اتاق براي اين كار كفايت نميكند و بنابراين
خورد .ما كمكم ديديم پساندازمان به قدري كم شده كه پول كافي براي پرداخت
بيشتر هتلها از سايت حذف ميشود .چسكي ميگويد« :يك اتاق هتل ماريوت در
اجاره نداريم .من در آن موقع ،آپارتمانمان را در وبسايت شما ثبت كردم و كلي
نيويورك و يك اتاق ماريوت در ايرلند كامال شبيه به هم هستند و شما نميدانيد
تقاضا دريافت كردم ...شــما به ما اين توانايي را داديد كه خانهمان را حفظ كنيم
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تبديل شدن به «زيپستر»ها (اعضاي شبكه خدمات به اشتراك گذاشتن خودروي
و با هم به مسافرت برويم و اين آرامش خاطر را داشته باشيم كه بدانيم اين دوره
«زيــپكار») خودروهاي خودشــان را كنار ميگذارند و بــا خودروي ديگران
سخت از زندگيمان را سپري كردهايم .از شما خيلي متشكريم».
سر كار ميروند .دوســتان بيشتر و بيشتري جنسهاي خود را در وبسايتهاي
جالب اینکه از ميان  10هزار سفري كه تاكنون از طريق اين وبسايت به طور
«كريگليســت» و «ايبي» به فروش ميرســانند .آنها كتابها ،ديويديها و
كامل انجام شــده ،ردي از سرقت گزارش نشده است .گاهي يك آپارتمان تميز
«اورسوپ» عوض و بدل ميكنند.
«سوپتري» و
نيست يا كسي چهره واقعياش را نشان نداده ،ولي اين موارد نادر هستند .چسكي
َ
بازيها را در وبسايتهايي مثل َ
و مواردي را كه ديگر نميخواهند ،در وبسايتهاي «فريسايكل» و «ريوز ايت»
معتقد است كه يك «واسطه مورد اعتماد» و سيستم پرداخت امن نقش زيادي در
كنار ميگذارند .ما در ســفري به پاريس دوچرخهسواراني را با دوچرخههايي
اين آمار داشته است .موقع رزرو كردن ،مهمان رزرو را با استفاده از يك كارت
ك گذاشتن
كه ظاهري تروتميز داشــتند و لوگوي «وليب» (نام سيستم به اشترا 
اعتباري يا يك حساب كاربري «پيپل» انجام ميدهد .ميزبانها تا  24ساعت بعد
دوچرخه در پاريس) روي ميله افقي آنها بود ،ديديم .يكي از دوســتانمان در لندن
از ورود مهمــان ،كل پول را نميگيرند« .ايــر بيانبي» از ميزبانها پول خدمات
اســتاندارد  3درصد را ميگيرد و از مســافران هم بسته به قيمت رزرو 6 ،تا 12
به ما از برنامه جديد محبوبش در شــبكه  4تلويزيون گفت كه نامش «لندشير»
(به معني به اشتراك گذاشتن زمين) بود .ما مدام از تعداد افرادي ميشنويم كه به
درصد بيشــتر ميگيرد .در كنار اینکه «اير بيانبي» به يك كسبوكار واقعي با
برنامه «جامعه كشاورزي حمايتشده» يا تعاونيهاي محلي ميپيوندند .حكايتها
مدل درآمدي سودده تبديل شده كه از وقتي تاسيس شده هر ماه بيش از  10درصد
و داســتانهايي را درباره همكاري آنالين و رشد جوامع مجازي ميبينيم .هرروز
رشد كرده است ،بنيانگذاران آن اعتقاد دارند كه اين شكل از پرداخت «با بهترين
بيش از  3ميليون عكس در سايت فليكر بارگذاري ميشود 700 ،هزار عضو جديد
رفتار از هردو طرف روبهرو ميشود و كل فرآيند را قابلاعتمادتر ميكند».
وقتي چســكي به پدربزرگش از ايده پشت ســر «اير بيانبي» گفت« ،كامال
به فيسبوك ميپيوندند 5 ،ميليون توئيت منتشــر ميشود و  900هزار وبالگ
پســت ميگذارند .هر دقيقه 20 ،ســاعت فيلم روي يوتيوب گذاشته ميشود كه
معمولي به نظرش رسيد .والدين من واكنش متفاوتي داشتند .من ابتدا نميتوانستم
معادل اكران هفتگي بيش از  90هزار فيلم بلند جديد در سالنهاي سينما است.
بفهمم چرا اينطور است ».چسكي بعدتر دريافت كه والدينش در يك نسل هتلي
«اشــتراكي عمل كردن» به شــعار روز اقتصاددانها ،فيلسوفها ،تحليلگران
بزرگ شدهاند ،در صورتي كه پدربزرگش و دوستان پدربزرگش ،طي سفرهايشان
كســبوكار ،كاشــفان روندها ،بازاريابها و كارآفرينها تبديل شده بود  -و
توي مزارع خانههاي كوچك را اجاره ميكردند« .اير بيانبي» خيلي متفاوت با
درست هم بود.
آن تجربه نبود« .کار ما يك ابداع مدرن نبود ،اما هتلها بودند ».مســلما ،قبل از
دهه  ،1950ماندن با دوستان يا دوستا ِن دوستان يك روش متداول براي سفر رفتن
ما به اشتباه در مطالبمان درباره به اشتراك گذاشتن ،مبادله پاياپاي ،قرض گرفتن
بود« .اير بيانبي» يك ايده قديمي بود ،دوباره شبيهسازي شده
يا معاوضه ،در زبان انگليســي اغلب نوعي از پسوند «( »Coبه
معني «هم» يا «مشترك») را در تيترهايمان به كار ميبريم؛ مثال
بود و مجددا از طريق شبكههاي فردي و فناوريهاي نو ،معني
مينويسيم «مسكن مشترك ( )Co-housingبراي ژن ايكس
پيدا كرده بود.
و ايگرگ»« ،كار مشترك ( :)Co-workingيكنفري اما نه
حــاال بــازار بيحدوحصري بــراي مبادالت فــردي بين
شبكههاي
درتنهایی»« ،كوچ سرفينگ :اين برنامه فقط درباره يك مكان
بين
توليدكننــده و مصرفكننــد ،بين فروشــنده و خريدار،
اجتماعي اين
براي بيهوا وارد شدن نيست»« ،آيا جامعه تعاونيها ميتواند
قرضگيرنده و قرضدهنده و بين همســايه و همسايه ،وجود
امكان را فراهم
كردهاند كه كاالهاي
شهرستانهاي ما را نجات دهد؟»« ،شبكهسازي اجتماعي براي
دارد .مبادالت آنالين از رابطه نزديكي شبيهســازي شده است
اي
ه
شد
ه
استفاد
شــوراهاي محلي»« ،جامعه جهاني طرفــدار مالكيت جمعي
كه زماني از طريق مبادالت چهره به چهره در روستاها شكل
كه ديگر مورد
آنالين ميشــود»« ،زندگي با هم :جوابي مدرن براي شوراهاي
گرفته بود ،اما در مقياســي بزرگتر و نامحدودتر .به عبارت
نيازصاحبانشان
محلي» و «حكمراني عوامالناس» .حتي علم ،روانشناسي اجتماعي
ديگر ،فناوري شكلهاي قديمي اعتماد را بازآفريني كرده است.
نيستند ،دوباره
براي مصرف بین
و ژورنالهاي علمي اقتصادي ،لبريز از مطالبي پرطرفدار درباره
چسكي پيشبيني ميكند« :وضع موجود در حال جايگزين شدن
توزيع
كساني
رفتارهاي خودسازماندهي مورچهها« ،هوش» زنبورهاي عسل
با يك جنبش است .ارتباط فردي به روش پيشفرض مردم براي
شوند كه به آنها
در حركت گروهي و همكاري گله ماهيها و دسته پرندگان
مبادالت چيزها ،تبديل خواهد شد؛ چه اين چيزها مكان باشد،
نياز دارند .اين،
است.
چه جنس ،مهارت يا خدمات».
دومين مدل
مصرف اشتراكي
ما هرچه بيشتر اين روندها را ارزيابي كرديم ،بيشتر متقاعد
را كه بازارهاي
شــديم كه همه اين رفتارها ،ماجراهاي شــخصي ،نظريههاي
J Jظهور اشتراكي عمل كردن
توزيع مجدد باشد
اجتماعي و نمونههاي تجاري ،يك نوع خيزش ناگهاني اقتصادي
هاي
ه
نمون
و
ماجراها
كه
طي چندين سال گذشته ،ما دريافتيم
امكانپذيرساخته
 اجتماعي نوظهور را نشــان ميدهد .ســه كلمهاي كه به باتجاري مثل «اير بيانبي» غيرمعمول نيست .سر ميزهاي شام،
است
هم انجام دادن كارها و به اشــتراك گذاشتن مربوط ميشد -
دوســتان به جاي فخر فروختن درباره مــدل جديد تويوتاي
تعاونيها ،زمينهاي داراي مالك جمعي و شوراهاي محلي  -در
«پريوس» جديدشــان ،به اين مباهــات ميكنند كه چطور با
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دارند :به اشتراك گذاشــتن دوچرخه شكلي از حملونقل با
حال بهروز شدن و بازآفريني به شكلهاي اشتراكي و اجتماعي
بيشترين رشد در جهان است و انتظار ميرود تعداد طرحها در
در قالبهايي جذاب و باارزش است .ما به اين خيزش ناگهاني
بحران
وسط
در
اين حوزه (تا ســال  )2010تا  200درصد افزايش يابد .از سال
«مصرف اشتراكي» ميگوييم.
مالي جهاني ،وقتي
اشتراكي شدن در بطن اين مصرف اشتراكي ميتواند محلي
 2007كه «زيلوك» ،شركت پيشرو در بازار اجاره نفر به نفر
كه دولت فدرال
و چهره به چهره باشد يا ميتواند از اينترنت استفاده كند براي
پاي ه گذاشته شــد ،با نرخ حدود  25درصد رشد كرده است2 .
اياالت متحده
تالش ميكرد
ميليارد دالر كاال و خدمات از طريق وبسايت «بارتر كارت»
متصل شدن ،تركيب شدن و شكل دادن گروهها و يافتن چيزها
هاي
ت
شرك
بار
كه بزرگترين شبكه مبادله پاياپاي كسبوكارها با هم در سال
يا كساني كه تعاملهاي نفر به نفر را به تعاملهاي جمعي تبديل
خودروسازي
 2009بود ،نسبت به سال قبلتر از آن  20درصد رشد كرده بود.
ميكند .اگر به طور ســاده بخواهيم بگوييم ،مردم در حال به
ملقب به «سه غول
اشتراك گذاشتن دوباره چيزها در اجتماع خود هستند؛ چه اين
«زوپا» در پنجمين ســال خود ،با انجام تجارتي به ميزان 34.5
بزرگ» را سبك
كند ،عضويت در
ميليون پوند ،نسبت به چهار سال قبلتر كه در مجموع چهار
اجتماع يك دفتر كار باشد ،چه محله ،چه مجتمع آپارتماني،
وبسايتهاي
ســال تجارتش به  34.5ميليون پوند ميرسيد تجارت بيشتري
چه مدرســه يا شبكه فيسبوكي .اما اين به اشتراك گذاشتن و
اشتراكگذاري
اشتراكي شدن به شيوههايي و در مقياسي اتفاق ميافتد كه قبال
انجام داده بود .تخمين زده شده بود كه اين شركت در سال ششم،
خودرو تا 51.5
درآمدش دو برابر شــود و به  70ميليون پوند برسد .وبسايت
هرگز ممكن نبوده و فرهنگ و اقتصاد «آنچه مال من است مال
درصد افزايش يافت
شماست» را ميسازد.
«فري ســايكل» كه شــبكه جهاني آنالين ثبــت و به گردش
درآوردن رايگان كاالهاي بازيافتي يا دورانداختهشــده است،
هر روز مردم در حال مصرف اشــتراكي هســتند؛ يعني به
بيش از  5.7ميليون عضو در بيش از  85كشور دارد .از طريق اين
اشتراك گذاشتن ،معامله پاياپاي ،قرض گرفتن ،تجارت ،اجاره
شبكه ،هرروز بيش از  12هزار كاال هديه داده ميشود .وبسايت «يو -اكسچينج»
كردن ،هديه دادن و معاوضه به شــكل سنتي كه از طريق فناوري و جماعتهاي
افراد همســان ،دوباره تعريف شده است .مصرف اشتراكي ،افراد را قادر ميسازد
كه يكي از موفقترين ســايتهاي مبادله كاال است ،در سال  2008شاهد افزايش
«سوپ تري»
سود عظيم دسترســي به محصوالت و خدمات را فراتر از مالكيت دريابند و به
 70درصدي اعضاي جديد بود و عضويت در وبسايت مبادله كاالي َ
در ســال  2009نسبت به سال قبل  10برابر شــده بود .در وبسايت «ت ِرد آپ»
طور همزمان ،در پول ،مكان و زمان خود صرفهجويي كنند ،دوستان جديدي پيدا
كه يك وبســايت مبادله لباس كودكان است ،در هشــت روز اول تاسيس در
كنند و دوباره به شهرونداني فعال تبديل شوند .شبكههاي اجتماعي ،شبكههاي برق
آوريل  ،2010تقريبا  12هزار كاال مبادله شد .در سه ماه اول كار وبسايت « ِشير
هوشمند و فناوريهاي تعامل همزمان نيز در حال ممكن ساختن جهشي بلند از
اِرت» كه كشاورزان بدون زمين را به زمينهاي اضافي بالاستفاده وصل ميكند (از
مدلهاي تاريخگذشته ابرمصرفها هستند و همچنين ساختن نظامهاي نوآورانهاي
ژانويه  ،)2010بيش از  25ميليون فوت مربع زمين معرفي شد« .كوچ سرفينگ»،
بر پايه استفاده مشترك؛ نظامهايي همچون بهاشتراكگذاري دوچرخه و خودرو.
اين نظامها از راه كارايي استفاده ،كاهش اتالف ،ترغيب افزايش محصوالت بهتر
وبسايتي جهاني كه در بيش از  235كشور و منطقه استحفاظي جهان ،مسافران را
به محليها وصل ميكند ،اكنون پربازديدكنندهترين سايت «خدمات ميزباني» در
و جلوگيري از مازادي كه از راه توليد بيش از حد و مصرف بيش از حد حاصل
اينترنت است .در امریکا ،بيش از  2هزار و  500مورد کشاورزی حمایتشده به
ميشود ،مزاياي پيراموني مهمي فراهم ميكنند .در اين كتاب ،ما هزاران نمونه از
وسیله گروههایی از مردم وجود دارد؛ يعني مشتريان در ابتداي سال مقداري پول به
مصرف اشتراكي در سرتاسر جهان را به سه نوع نظام  -نظامهايي با محصوالت
يك كشاورز محلي ميدهند تا در فصل بارآوري محصوالت ،به صورت هفتگي
خدماتي ،بازارهاي بازتوزيع و ســبك زندگي اشتراكي  -سازماندهي كردهايم.
يك جعبه محصول تازه به آنها تحويل داده شود .اين نوع كشاورزي در سال 1985
همه اين نظامها در حال بازآفرين ِي نهفقط آنچه ما مصرف ميكنيم هستند بلكه
چگونگي مصرف ما را هم بازآفريني ميكنند .با اینکه نمونههاي مصرف اشتراكي
تنها يك مورد بود .در انگلســتان ،بيش از  100هزار نفر در فهرست انتظار يك
زمين استيجاري (تكه زميني كه ميتواند به وسيله يك فرد براي كاشت ميوه و
به شــدت از نظر مقياس ،به بار نشستن و اهداف متنوع هستند ،در اصول اساس ِي
ســبزي اجاره شود) هستند و در بخشي از مناطق لندن ،زمان انتظار به چهل سال
مشــابهي اشــتراك دارند كه براي كار كردن آنها حياتي هســتند و در سراسر
ميرسد .در وسط بحران مالي جهاني ،وقتي كه دولت فدرال اياالت متحده تالش
اين كتاب آنها را كشــف ميكنيم .اين اصــول عبارتاند از جرم حياتي ،ظرفيت
ميكرد بار شركتهاي خودروسازي ملقب به «سه غول بزرگ» را سبك كند،
بالاستفاده ماندن ،اعتقاد به داراييهاي عمومي و اعتماد بين غريبهها.
عضويت در وبسايتهاي اشتراكگذاري خودرو تا  51.5درصد افزايش يافت.
مصرف اشتراكي يك روند با جاي پاي محكم و يك تغيير موقت واپسگرايانه
تخمين زده شده است كه تا سال  4.4 ،2015ميليون نفر در امریکای شمالي و 5.5
در برابر بحران مالي جهاني  2008نيســت .اين روند يك جنبش در حال رشد با
ميليون نفر در اروپا عضو خدماتي به شكل «زيپكار» شوند كه فقط عضويت در
مشاركت ميليونها نفر از همه گوشهوكنارهاي جهان است .بسياري از اين افراد
آن در سال  2009سه برابر شده است .ما ميتوانيم ادامه بدهيم .مصرف اشتراكي
حتي نميدانند كه بخشــي از اين خيزش ناگهاني هستند .براي به تصوير كشيدن
يك ايده گلولهبرفي است؛ به اندازه كافي سنگين كه به حركت خود ادامه بدهد
ظهور عظيم مصرف اشتراكي ،اجازه بدهيد ابتدا نگاهي بيندازيم به حكايتهايي
و به اندازه كافي داراي چسبندگي كه به بزرگتر شدن خود ادامه بدهد.
از رشــد كردنها كه پشت ســر برخي از مثالهاي مشهور اين نوع مصرف قرار
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بسياري از شركتهايي كه در اين كتاب بررسی میشوند همين حاال هم سودده
يا داراي مدلهاي درآمدي در حال رشدي هستند .تعداد شركتهاي تاسيسشده
ب ميكنند بيشتر شده (در سال  ،2009نتفليكس
كه صدها ميليون درآمد كســ 
 359.6ميليون دالر و زيپكار  130ميليون دالر درآمد داشت) و در همين حال،
«سوپ تري» هستند كه تازه شروع به
شركتهاي ديگري مثل «سوالر سيتي» و َ
سوددهي كردهاند .تخمين زده شده است كه طي پنج سال آينده ،مشخصا خدمات
مصرف اشتراكي رشد قابلتوجهي را تجربه كنند .تخمين زده شده است كه بازار
ِ
شخص امثال «زوپا» و «پراسپر» تا آخر سال ،2013
قرضدهي اجتماعي شخص به
تا  66درصد صعود كند و درآمدش به  5ميليارد دالر برسد .پيشبيني شده است
كه بازار قرض دادن هرچيزي ،از دســتگاه حفاري گرفته تا دوربين ،به صورت
از شخص به شــخص ،يك بازار  26ميليارد دالري باشد .فقط بازار مبادله لباس
كودكان (نوزاد تا  13سال) آن هم تنها در امریکا ،تخمين زده شده است كه صنعتي
با ارزش بين  1تا  3ميليارد دالر باشد .به اشتراك گذاشتن يا اجاره ساعتي خودرو
پيشبيني شــده اســت كه به يك صنعت  12.5ميليارد دالري تبديل شود .حتي
سازمانهايي مثل «كوچ سرفينگ» يا «فري سايكل» كه با اهدافي مشخصا نه براي
ســوددهي تاسيس شدهاند ،شاهد پذيرش از سوي مشتريان و پيمودن راهي مشابه
كسبوكارهايي هســتند كه مدلي درآمدزا دارند« .كوچ سرفينگ» كه شركت
غيرانتفاعي است ،مكانهايي براي شركتهاي امثال «اير بيانبي» و «روموراما»
ايجاد ميكند .و اين وضعيت فقط مربوط به شــركتهايي كه پول درميآورند
نيست .مجله «اكونوميست» گفته است افرادي كه درگير مصرف اشتراكياند در
حال تبديل شــدن به «كارآفرينان ُخرد» هستند .از يك سو ،برخي افراد در حال
كسب پولهاي كمي هستند ،در حالي كه ديگران درآمدهاي چشمگيري از اجاره
محصوالت و مكانهاي كنارافتاده و بالاستفاده به اشخاص دارند .ميانگين درآمد
حاصل از مشاركت ساكنان نيويورك در وبسايت «اير بيانبي» به طور ماهانه
هزار و  600دالر اســت .و اين فقط ميانگين است .اجارهدهندگان در وبسايت
«زيلوك» تنها بابت اجــاره دادن يك قلم كاالي خود مثل دوربين يا دوچرخه،
ســاالنه هزار دالر درآمد دارند .تخمين زده شده است كه يك مالك خودروي
انــدازه معمولي مثل تويوتا كمري بتواند از راه اجاره خودرويش به اشــخاص به
اندازه  20ســاعت در هفته با وبسايتهايي مثل «ريلي رايدز»« ،گت اروند» و
«ويپ كار» ،ساالنه  6هزار و  250دالر درآمد كسب كند .برخي از مالكان مثل
پ كار» استفاده ميكنند تا به پرداخت
«دِيو» كه يك طراح  26ساله است ،از «وي 
هزينههاي عمومي زندگيشان كمكي كرده باشند و ديگراني مثل «مائورين» 66
ساله كه به ندرت از خودرويشان استفاده ميكنند ،پول اضافي اجاره خودرو را به
مصرف سفرهايشان ميرسانند.
افرادي ممكن اســت سنگ «غيرضروري» به مصرف اشتراكي پرتاب كنند و
مدعي باشــند كه اين نوع مصرف زماني كه اقتصاد به طور كامل احيا شــده و
خوشبختي بازگشته است ،باعث كند شدن يا سقوط اقتصاد خواهد شد .اما نهتنها
مصرف اشــتراكي از انگيزههايي در مشتريان نشئت گرفت كه خيلي عميقتر از
صرفهجويي در مخارج بودند ،بلكه عادات اين نوع مصرف قبل از سقوط اقتصادي
ســال  ،2008شروع به جا افتادن و پخش شدن كرد .ضرورتهاي اقتصادي صرفا
مردم را وادار ميسازد با روشهاي جديد دسترسي به آنچه نياز دارند و چگونگي
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رسيدن به آنها بازتر برخورد كنند.
وقتي كه ركود بزرگ در سال  2008به اوج خود رسيد ،برخي از صاحبنظران
و اقتصاددانان پايان مصرفگرايي را اعالم كردند ،در حالي كه برخي ديگر گفتند
كه مشتريان بايد براي خريدهاي بعدي هل داده شوند .هريك از اين روشها كه
به نظر ميرسند مدلهاي سنتي مصرفگرايي باشند  -كه در آنها ما محصوالت
را ميخريم ،آنها را استفاده ميكنيم ،دورشان مياندازيم ،و سپس بيشتر ميخريم
 حتي لنگلنگان به راه خود ادامه ميدهند .با اين حال« ،بيشتر خرج كن ،بيشترمصرف كن» ممكن است يك راهحل كوتاهمدت باشد اما نه راهي پايدار است،
نه سالم.
وقتي كه نظامهاي همهگير مالي و نظارتنشــده باعث شدند سرمايهگذاران
ميليونهــا دالر خود را در ترفندهاي پانــزي (برگرداندن بهرههاي نامتعارف به
سرمايهگذاران از پول سرمايهگذاران بعدي بدون انجام كار اقتصادي) ،صندوقهاي
سرمايهگذاري ،شركتهاي بيمه و حتي بانكهاي پسانداز از دست بدهند ،مردم
هرروز رؤياي امریکايي كذايي را كه احساس ميكنند در بدترين وضعيت خود
باشد پي ميگرفتند .در هر تمام گوش ه و كنارهاي جهان ،ميليونها نفر خانههايشان،
شغلهايشان ،قدرت خريدشان و پشتگرمي اقتصاديشان را از دست دادند .اما در
هفتههاي بحران ،نشــانههايي از يك آگاهي جديد و روبهافزايش در مشتريان با
تهرنگي از خشم وجود داشت .ما در جامعهاي زندگي ميكرديم كه بيش از پنجاه
سال ترغيبمان كرده بود كه پا را از گليم خود فراتر بگذاريم ،چه از نظر مالي چه
زيستمحيطي .همانطور كه توماس فريدمن در سرمقاله موضوع مخالف خود
در روزنامه نيويورك تايمز نوشت« ،سال  2008زماني بود كه سرمان به سنگ
خورد؛ زماني كه هم مادر طبيعت ،هم بازار گفتند :نه ديگر ».معتقديم در حالي
كه جهان چشمانتظار يك ايده بزرگ براي توان دوباره بخشيدن و دوباره متعادل
كردن اقتصاد ما بود ،تغيير از سوي خود مصرفكنندگان شروع خواهد شد.
يكپارچه شــدن شــبكههاي اجتماعي با اعتقاد دوباره بــه اهميت جامعه،
نگرانيهاي ضروري زيستمحيطي و آگاهي از تفاوت قيمتها ،باعث ميشوند
كه ما از شكلهاي قديمي نامتوازن ،متمركز و كنترلشده مصرفگرايي دور شويم
و به ســمت نوعي از مصرفگرايي مشترك ،رويهمجمعشــده ،باز و تعاوني
حركت كنيم.
طبق ايدهاي كه چارلز ليدبيتر در كتابش با عنوان «ما -فكر ميكنيم» بنا كرد،
ِ
رمصرف قرن بيستم ما به وسيله اعتبار ،تبليغات و آنچه مالكش بوديم تعريف
در ا َب
ميشــديم .در مصرف اشتراك ِي قرن بيستويكم ما به وسيله شهرت ،جامعه و با
آنچه ميتوانيم به اشتراك بگذاريم ،چگونگي به اشتراک گذاشتن آن چيزها و
آنچه دور مياندازيم ،تعريف ميشويم.
پديده به اشــتراك گذاشــتن شخص به شــخص از طريق جوامع سايبري كه
بيشازپيش همهگير ميشــود ،مثل «لينوكس»« ،ويكيپديا»« ،فليكر»« ،ديگ» و
«يوتيوب» ،نيز اكنون حكايتي مشابه است .مصرف اشتراكي ريشه در فناوريها
و رفتارهاي شبكههاي اجتماعي آنالين دارد .اين تعامالت ديجيتالي به ما كمك
كرده اســت اين مفهوم را تجربه كنيم كه همكاري نيازي ندارد به هزينه از بين
رفتن فرديت انجام شود و كمك كرده است كه با روي باز با رفتارهاي ذاتياي كه
همكاري و عادت به اشتراك گذاشتن را به امري جذاب تبديل ميكنند ،برخورد

کتاب ضمیمه

محوطه ماسهبازي آنها كس ديگري بازي كند .بلكه برعكس،
كنيم .مسلما ما اعتقاد داريم كه افراد به عقب نگاه خواهند كرد
اين نوع مصرف ،سيســتمي را مهيا ميكند كه مردم ميتوانند
و تشــخيص خواهند داد كه مصرف اشتراكي به شكل آنالين
تعداد روزافزوني از
منابع خود را بدون اینکه آزادي شخصي خودشان را فدا كنند
و به وســيله گذاشتن كامنتها و به اشتراك گذاشتن فايلها،
افراد با پيشينههاي
يا سبكزندگيشان را قرباني كنند ،به اشتراك بگذارند .يك
برنامهها ،عكسها ،ويدئوها و دانشها ،شــروع شده است .و
مختلفوباسنين
دانشمند سرشناس علم سياســت كه اين ديدگاه را به اشتراك
حاال ما به نقطه همهگيري شــديدي رســيدهايم كه شروع به
متفاوت در حال
حركت به سوي
كاربرد اصول مشابه اشتراكي و رفتارهاي به اشتراك گذاشتن
گذاشته ،استاد  76ساله دانشگاه اينديانا ،الينور اوستروم است.
از
خاص
ذهنيتي
در اكتبر سال  ،2009وقتي كه ما اين كتاب را مينوشتيم ،او به
در حوزههاي فيزيكي زندگي روزمرهمان كردهايم .حوزههاي
مصرفهستند
مختلــف زندگيهاي مــا ،از صبح رفتن به ســر كار گرفته تا
همراه اليور اي .ويليامسون برنده جايزه نوبل اقتصاد شد .اوستروم
كه باعث ميشود
اولين كسي تا آن موقع بود كه براي نظريهاي اثباتشده درباره
مكانهاي كاري مشترك تا روشهايي كه پول قرض ميدهيم
براي مزاياي يك
محصول پول
كارايي جوامعي كه بر پايه كاالهاي مشترك شكل گرفتهاند
يا قرض ميگيريم تا روشهايي كه يك ُمد طراحي ميشود ،به
بدون
بپردازند
و چگونگي كار آنها ،نوبل اقتصاد برد .مايكل اسپنس ،همكار
شيوههاي اشتراكي ايجاد ميشوند و به مصرف ميرسند.
اینکه نيازي باشد
عاليرتبه او در موسسه هو ِور ،بعد از اینکه اوستروم جايزه را
اين كتاب مسلم فرض نكرده است كه ما بايد بين مالكيت
به صورت تمامعيار
برد به طور مختصر توضيح داد كه كار او نشان داد «واقعا اقتصاد
و به اشتراك گذاشتن دست به انتخاب بزنيم .در آينده ،بيشتر
مالك آن محصول
باشند .اين خصلت،
ما پا در هردو روش خواهيم داشــت ،درســت مثل مدلهاي
به طور بنيادي درباره بازارها نيست بلكه درباره مسائل مربوط
هاي
م
نظا
پايه
تجاري موفقي از جمله «اير بيانبي» كه شايد تبديل به تركيبي
به تخصيص و توزيع منابع اســت ».پروفسور اوستروم زندگي
خدمات محصول
خود را صرف مطالعه منابع به طور مشترك مديريتشده ،از
از هردو روش تجارت سنتي و اشتراكي شدن شده باشد .مصرف
است كه صنايع
مراتع و چمنزار كوههاي آلپ در سوئيس گرفته تا آبراهههاي
اشتراكي شانه به شانه مدل مصرف قديمي خواهد نشست و در
سنتي را بر پايه
مدلي از مالكيت
كشــاورزي در اســپانيا و جنگلهاي ژاپن ،كرده اســت و در
نهايت شــايد به برخورد با آن كشيده شود؛ مثل وبالگهايي
خصوصي فردي،
جستوجوي اين بود كه چطور اين تخصيص منابع موفق شدهاند
همچون «هافينگتون پســت» كه اكنون با روزنامههاي صد و
در دسترس قرار
يا شكست خوردهاند .تحقيق او نشاندهنده اين است كه حتي
چندساله مثل «نيويورك تايمز» رقابت ميكند .اما همانطور
ميدهد
در جوامع ســرمايهداري ،اگر قواعد سادهاي به كار برده شود،
كه جريان يكســويه اطالعات از رســانهها به پايان رسيده
يك نوع سيستم مديريت كاالهاي عمومي توسط خود گروهها
است ،ما در حال رسيدن به انتهاي يك فرهنگ مصرفگراي
ميتواند كارا باشد .افراد ميتوانند براي كار كردن با كاالهاي
خالص يكسويه بر پايه مالكيت بيشتر و بيشتر هستيم .مارك
عمومي با يكديگر همكاري كنند.
لوين ،روزنامهنگار نيويورك تايمز ،اخيرا در يادداشتي نوشته است« :به اشتراك
شايد هيجانانگيزترين خصوصيت مصرف اشتراكي اين است كه صدها انتظار
گذاشــتن همان مالكيتي است که يك آيپاد در مورد يك قطعه موسيقي دارد،
را كه در هردو سوي طيف ايدئولوژيك از سوسياليستي تا سرمايهداري وجود دارد
همان مالكيتي كه يك باتري خورشــيدي در مورد معدن زغالســنگ دارد .به
برآورده ميكند ،بدون اینکه در خودش ايدئولوژي خاصي باشد .اين نوع مصرف
اشــتراك گذاشــتن تميز ،تر و تازه ،مبادي آداب و پستمدرن است؛ مالكيت
نيازمند يك نوع عقيده دگم و خشك نيست .البته محدوديتهايي براي سيستم
ماللآور ،خودخواه ،بزدالنه و رو به عقب است».
بهخصوص در موقعيتهايي كه مردم بهراحتي نميتوانند مالكيت شخصي را كنار
مفاهيم و معاني ضمني «به اشــتراك گذاشتن»« ،مالكيت اشتراكي» و «عمل
بگذارند يا كارها را خودشان انجام دهند ،وجود دارد .اما اين انعطافناپذيري هم
دســتهجمعي» بايد بهروز شــوند .لويس كارول در داستان بلند كالسيك خود،
ميتواند تغيير كند.
«از ميان شيشه شفاف» ،مينويسد« :هامپتي دامپتي بيشتر با يك لحن تحقيرآميز
با اینکه اين كتاب يك كتاب با خبرهاي خوب درباره راهحلهاي اميدبخش
گفت :وقتي من از يك كلمه استفاده ميكنم ،صرفا معنياش اين است كه انتخابش
و تغييرات مثبت طوالنيمدت است ،ما كار را با نشان دادن اين شروع كرديم كه
كردهام تا معن ي را برسانم؛ نه بيشتر ،نه كمتر .آليس گفت :سؤال اين است كه آيا
چطور سيســتم مصرفگرايياي كه در آن زندگي ميكنيم  -سيستمي كه اكنون
تو ميتواني كلماتي بســازي كه معاني خيلي متفاوتي داشته باشند؟ هامپتي دامپتي
عادت جمعي ماست  -ساخته شده است .كتابهاي بينقصي درباره اين موضوع
گفت :سؤال اين اســت كه كدام كلمه ،كلمه اصلي است؛ همهاش همين است».
نوشته شــده اســت و هدف ما يك كتاب ديگر براي ارائه جزئيات تاريخي يا
معاني كلمات ميتوانند تغيير كنند ،همانطور كه پذيرش فرهنگي ايدهها دوباره
ظهور مصرفگرايي در قرن بيستم نيست .نكته آخر اینکه ما بسيار زياد به آينده
شكل ميگيرند .به داليل معقولي ،هتلها كسبوكار خود را «به اشتراك گذاشتن
عالقهمنديم .اما اگر بتوانيم به پشت سر نگاه كنيم و پله متحرك مصرفكننده را
تخت» نمينامند و همانطور كه جاناتان زيت ِرين ،استاد حقوق در دانشگاه هاروارد،
كه ژوليت شور ،منتقد فرهنگي« ،همواره به سمت باال حركت ميكند» توصيف
ميگويد ،فهرست نيازمنديهاي آنالين هم ،بخش به اشتراك گذاشتن خودرويشان
كرده واكاوي كنيم ،آنگاه ميتوانيم براي محاسبه اینکه چطور از آن رهايي يابيم،
را «هيچهايك كردن» (سواري رايگان با خودروهاي عبوري) نمينامند.
به جلو نگاه كنيم.
مصرف اشتراكي اين نيست كه مودبانه از مردم خواسته شود اجازه بدهند در
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J Jاصول مصرف اشتراكي
چرا اينطور اســت كه ما زمــان زيادي را صرف ميكنيم تــا به بچهها ياد
بدهيم چطور اسباببازيهايشــان را به خوبي با هم به اشــتراك بگذارند ولي
در مورد بزرگساالن ،به اشــتراك گذاشتن مفهومي سنگين و سخت ميشود؟
ما جادههايمان ،پاركهايمان ،مدارسمان و ديگر مكانهاي عموميمان را با هم
به اشتراك ميگذاريم ولي خطي دور ديگر حوزههاي زندگيمان ،مثل داشتههاي
شــخصيمان ميكشيم .ما در قالب يك جامعه سه نوع به اشتراك گذاشتن را از
قديم داشتهايم :ساختارهاي تعاوني ،اشــتراكي و گروهي .خود اين كلمات پر از
انگها و اشــارات نامطبوع هستند .شايد ميترسيم اينها آزاديهاي فردي ،حريم
خصوصي و خودمختاري شخص ما را از هم بپاشانند.
اما ما فقط بايد به يكي از هوشــمندانهترين مخلوقات كره زمين ،دلفينهاي
پوزهبطري نگاه كنيم تا ببينيم كه ميتوانيم ايندو شيوه را با هم داشته باشيم .اين
دلفينها مثل ديگر پستانداران ،وقتي كه ماهي شكار ميكنند يا از يكديگر مراقبت
ميكنند ،داراي رفتار همكاري و تشــريك مســاعي هستند .دلفينها به صورت
دستههايي در قالب خانوادههاي شش تا دهتایی زندگي ميكنند .اما در آبهاي آزاد
اقيانوس اطلس يا اقيانوس آرام ،ممكن اســت چندين دسته از آنها به طور موقت
(براي دقايق يا ساعتهاي زيادي) به يكديگر بپيوندند تا با هدف «خوراكرساني
مشترك» آسان ،گروههاي بزرگتر صد عددي يا حتي گاهي بيش از هزار عددي
را تشكيل دهند .آنها از همه طرف دور يك دسته بزرگ ماهي را ميگيرند ،مثل
گاوچرانهايي كه يك گله گاو را محاصره ميكنند ،از بدنهاي خود به عنوان
ديوار استفاده ميكنند و دلفينهاي نر بزرگ نعرههايي ميكشند كه بتوانند خود
را در برابــر متجاوزان حفاظت كنند .اين گروه ماهيها را محاصره و آنها را در
يك حلقه تنگ گرفتار ميكنند .ســپس زير يا درون اين حلقه شيرجه ميزنند
تا به ســادگي آنها را بگيرند .دلفينها تكنيكهــاي ديگري هم دارند ،از جمله
اینکه وقتي يكي از بزرگترهاي آنها به دسته ماهيها حمله ميكند ،طوري اين
كار انجام ميشــود كه آموزشی هم باشد براي ماهيهاي جوانتري كه در انتظار
خوراكرساني هستند .اما همواره اصول همكاري همان است :هرچه دلفينهاي
بيشتري در يك دسته باشند ،گرفتن ماهي آسانتر و سود فردي و جمعي آنها بيشتر
است.
اگر ما به دلفينهاي پوزهبطري به عنوان الگوهاي همكاري گروهي نگاه كنيم،
ميبينيم كه در تقليد از آنها بدتر عمل ميكنيم .آنها از مزيت شبكههاي فشرده قوي
(خانوادههايشان) و شبكههاي باز روابط ضعيف (دستههاي ديگر دلفينها) بهرهمند
هستند .با به هم پيوستن و كنار هم گذاشتن نيروها ،يك گروه دلفين به شيوهاي
وظايف خود را انجام ميدهد و مسائل خود را حل ميكند كه انجام و حل آنها
براي يك دلفين تنها غيرقابلتصور اســت .و اگر شما در اقيانوس با قايق برانيد و
دلفينها را ببينيد كه در اقيانوس شنا ميكنند يا دوروبر قايقتان باال ميپرند ،خواهيد
ديد كه رفتار گروهي آنها باعث تضعيف خودمختاري آنها نميشود .آنها دو نياز
اساسي ما را برآورده ميكنند :آزادي فردي و امنيت جمعي.
ما قرنها مثل دلفينها رفتار ميكرديم؛ دور هم جمع ميشديم تا آنچه را نياز
داريم به دست آوريم و دسترسي به غذا ،زمين و ديگر منابع را با هم به اشتراك
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ميگذاشتيم .قدمت اجداد پارينهسنگي ما در عصر آهن به ميليونها سال ميرسد
و انسانها در دستههايي به شكل قبيله يا گروههايي تقسيم ميشدند كه تقريبا بين
 25تا  100نفر جمعيت داشتند .اين گروهها با جمعآوري گياهان و شكار حيوانان
وحشي به صورت گروهي ،زنده ميماندند .مثل دلفينها ،شانس دستيابي به غذا
وقتي كه قبيله به صورت اشــتراكي به جستوجو و شكار ميرفت ،باالتر بود.
در پي هر شكار ،گوشت شــكار قطعهقطعه ميشد و هركسي كه در گروه بود
در آن ســهم داشت .تالشهاي مشترك در دوران تاريخ ثبتشده هم ادامه يافت.
كشاورزان بابلي براي به اشتراك گذاشتن ابزارآالت ،ساختن انبار علوفه و طويله،
برداشت غالت و حتي دفاع از زمينهايشان ،به يكديگر متكي بودند .انسانشناسان
معتقدنــد كه اين چندجانبه بودن (يعني اینکه مردم به يكديگر كمك كنند) و
معامله به مثل (يعني به هم بگويند« :من امروز از تو گوشت ميگيرم ،تو فردا از
من گوشــت بگیر») باعث ميشود كه انسانها به شدت به هم متصل شوند و به
عنوان يك پايه همكاري انساني عمل كند و اساس وجود ما باشد.
مايكل توماســلو ،يك امریکاي ِي روانشناس رشــد ،روي همكاري در اوان
كودكي تحقيق كرده است .وقتي خردسالی كه در سن  14ماهگي قرار دارد يك
فرد بزرگسال را ميبيند (حتي كسي را كه همان موقع ديده است) كه نياز به باز
كردن يك در دارد چون دستهايش پر است ،فورا سعي ميكند به او كمك كند.
نوزادان در حوالي اولين سالگرد تولدشان ،به اشيايي اشاره ميكنند كه بزرگساالن
تظاهر ميكنند گم كردهاند .و اگر شــما چيزي را جلوي يك كودك دو ســاله
بيندازيد ،او به احتمال زياد آن را براي شما برميدارد .توماسلو در آخرين كتابش
بــه نام «چرا به هم كمك ميكنيم؟» اســتدالل ميكند كه رفتارهاي همدالنه و
همكارانه از ســوي بزرگساالن آموزش داده نميشود يا با انتظار پاداش به انجام
نميرســد .كودكان به طور طبيعي اجتماعي و داراي حس همكاري هستند .اما تا
سن سه سالگي ،كودكان شــروع به شكل دادن «هنجارهاي اجتماعي» به وسيله
فرهنگ ميكنند .در اين مرحله ،نگراني از اینکه چطور ديگران در يك گروه
آنها را قضاوت ميكنند ،ميتواند كار جمعي را ترغيب كند يا مانع اين كار شود.
احتمال معامله به مثل آنها را از گزينههايي كه براي به اشــتراك گذاشتن دارند
مطلع ميكند و آنها به اشــتراك گذاشتن داراييهای خود را با كودكي كه همان
زمان با آنها خوب رفتار ميكند ،با سخاوتمندي بيشتري انجام ميدهند .توماسلو
همچنين معتقد است كه گونه انساني يك رگه شخصيتي خودخواه دارد و «حس
همكاري و كمك به ديگران ،همانطور كه قبال بوده ،بر يك بنياد منفعتجويانه
بنا شده است».
طي  50سال گذشته ،كودكان در يك جامعه بيش از اندازه فرديشده بزرگ
شــدهاند بنابراين تعجبآور نيست كه سويه خودخواه ذاتي كودكان بر آن رفتار
طبيعي و اجتماعيشــان كه ميخواهد به طور عادالنه دست به اشتراك گذاشتن
بزند ،سايه بيندازد .اما امروزه اين گرايش ممكن است تغيير كند .طي چندين سال
گذشته ،يك انقالب قدرتمند اما هنوز خاموش همكاري ظهور كرده است و از
طريق نظامهاي فرهنگي ،سياسي و اقتصادي در حال شتاب گرفتن است .ما دوباره
ياد ميگيريم كه چطور ارزش منابع به اشتراكگذاشتهشده و باز را ايجاد كنيم
و اين كار را به روشي انجام دهيم كه بين منافع شخصي و مزيت جامعه بزرگتر
توازن وجود داشته باشد .مردم ميتوانند بدون از دست دادن خودمختاري يا هويت
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فردي خود با هم مشاركت كنند .همانطور كه نيل گو ِرنفلو،
J Jسه نوع نظام مصرف اشتراكي
موسس جامعه آنالين «شيربل» (به معني «قابل اشتراكگذاري»
فقط كاالهاي
تجارت بر مبناي معاوضه ارز ،بانكداري زمان ،سيستمهاي
در انگليسي) ميگويد« ،جوامع ميتوانند به مردم كمك كنند
مثل
فيزيكي
تجــارت معاوضه محلي ،مبادلــه پاياپاي ،اجــاره اجتماعي،
كه به كسي بيش از يك فرد تبديل شوند .به عبارت ديگر ،ما
خودرو ،دوچرخه
واحدهاي پولي شخصي ،اشتراكگذاري زمين ،معاوضه لباس،
از يك «فردگرايي اشتراكي» بهره ميبريم».
و كاالهاي
اشــتراكگذاري اســباببازي ،فضاي كاري مشترك ،مسكن
اشتراكي
مصرف
با
تعداد روزافزوني از افراد نســل هزاره
دستدومنيستند
كه ميتوانند به
مشترك ،كار مشترك ،كوچســرفينگ ،بهاشتراكگذاري
بزرگ شــدهاند .در حالي كه نياز اســت براي مشاركت در
ه

گذاشت
اشتراك
خودرو ،تامين ســرمايه جمعي ،بهاشــتراكگذاري رانندگي،
بسياري از اَشكال مصرف اشــتراكي كمي مخ اينترنت باشيد،
شوند ،با هم
تعاونيهاي غذا ،بردن بچه به مدرســه به صورت مشــترك،
نه الزم اســت كه يك خوره فناوري يا استاد رايانه باشيد ،نه
تعويض شود و يا
اجارههاي شخصي و فهرستي كه ادامه دارد ،همه مثالهايي از
مسلما
حتي الزم اســت كه در يك شهر بزرگ زندگي كنيد.
مبادله پاياپاي در
مورد آنها انجام
مصرف اشتراكي هستند .برخي از اين موارد ممكن است همين
از تودههايي كه به صورت معتاد به وبسايتهايي مثل «ا يبِي»
كه
افرادي
شود.
حاال هم آشنا باشند و برخي نه ،اما همه در حال افزايش تجربه
بــه دنيا آمدهاند ( 21درصد از همه كاربران اينترنت باالي 50
داراي منافع و
شدن هستند .با اینکه اين مثالها با مقياس ،ميزان به بلوغ رسيدن
سال سن دارند) گرفته تا آدمهاي نسل ايكس كه بيشازپيش از
عاليقمشترك
و اهدافي متفاوت كار ميكنند ،ميتوانند به صورت ســه نظام
متنوعي
خدمات معامله پاياپاي استفاده ميكنند ،مردم با طيف
هستندبيشتربابه
اشتراك گذاشتن
دســتهبندي شوند :نظامهاي خدمات محصول ،بازارهاي توزيع
از خردهفرهنگها و گروههاي جمعيتي ،در حال مشاركت در
هاي
ي
داراي
مجدد و نيز سبك زندگي اشتراكي.
انواع مصرف هستند.
ناملموس خود،
دربــاره نظامهاي خدمات محصول بايــد گفت كه تعداد
دو شيوه متمايز براي دست زدن به مصرف اشتراكي هست
مثل زمان ،مكان،
روزافزوني از افراد با پيشينههاي مختلف و با سنين متفاوت در
است.
كه هركدام داراي خواستههاي متفاوت و افراد متفاوت
مهارتها و پول،
بايكديگرمبادله
حال حركت به سوي ذهنيتي خاص از مصرف هستند كه باعث
شــما ميتوانيد نقش يك «فراهمكننده» را بــا فراهم كردن
دهند.
ي
م
انجام
ميشــود براي مزاياي يك محصول پول بپردازند بدون اینکه
داراييهايي براي اجاره دادن ،به اشتراك گذاشتن يا قرض دادن،
اين نوع مصرف
نيازي باشد به صورت تمامعيار مالك آن محصول باشند .اين
بازي كنيد .يا ميتوانيد نقش يــك «كاربر» را بازي كنيد كه
اشتراكي را ما سبك
خصلت ،پايه نظامهاي خدمات محصول است كه صنايع سنتي
محصوالت و خدمات در دسترس را مصرف ميكند .برخي از
زندگي اشتراكي
ميناميم
را بر پايه مدلي از مالكيت خصوصي فردي ،در دســترس قرار
مشاركتكنندگان ميخواهند هردو شيوه را انتخاب كنند ،اما
ميدهد .در يك نظام خدمات محصول ،خدمات به اشتراك
ديگران ممكن اســت با يكي از دو سوي طيف راحت باشند.
گذاشته شدن يك محصول كه تحت مالكيت شركت است در
مشــاركتكنندهاي كه ميخواهد از اجــاره دادن خودرو يا
ميان افراد مختلف ارائه ميشود ،يا محصوالتي كه تحت مالكيت اشخاص مختلف
اجناس بالاستفادهاش از طريق وبسايتهايي مثل «زيلوك» يا «ريلي رايدز» پول
اســت به وسيله اشخاص اجاره ميشود .اين نظامها ميتوانند عمر استفاده از يك
دربياورد ،به احتمال زياد انگيزه متفاوتي از «كاربر»ي دارد كه اين موارد را اجاره
محصول را افزايش دهند .يكي از مزايای مشهود اين نظامها اين است كه محصوالتي
ميكند .به طور مشابه ،كسي كه در جستوجوي نرخ باالي برگشت سرمايه از
كه به وسيله اشخاص به مالكيت درميآيند و ميزان استفاده از آنها محدود است،
طريق يك وام روي وبسايتهاي وامدهي اجتماعي مثل «زوپا» است ،به داليل
جايگزين يك نوع خدمات اشتراكگذاري ميشوند كه ميتواند ميزان بهرهگيري
متفاوتي از داليل يك قرضگيرنده كه نياز به پول دارد دست به اين كار ميزند.
از محصول را افزايش دهد .فايده اين نظامها براي استفادهكنندگان دوسطحي است؛
برخي از مصرفكنندگان اشتراكي نگاهي رو به جلو دارند و از نظر اجتماعي
از يك سو ،موانعي كه در مالكيت وجود دارد ،مثل هزينه نگهداري ،تعميرات و
مثبتانديشانــد اما ديگران افرادي هســتند كه بر اثر يــك اضطرار عملي در
بيمه برداشته ميشود و از سوي ديگر ،وقتي كه روابط ما با محصوالت از مالكيت
جستوجوي راهي جديد و بهتر براي انجام دادن كارها هستند .اين اضطرار عملي
به استفاده تغيير ميكند ،گزينههايي كه نيازهاي ما را مرتفع ميكند ،خواه نيازها
ممكن است ذخيره كردن پول و زمان باشد يا دسترسي بهتر به خدمات ،پايدارتر
براي سفر ،فراغت ،كار ،غذا يا فرزندان باشد ،افزايش مييابد.
بــودن يا اینکه امكان روابط نزديكتر با افراد را به جاي روابطشــان با برندها
شــبكههاي اجتماعي اين امكان را فراهم كردهاند كه كاالهاي استفادهشدهاي
فراهم كند .در بيشتر موارد ،كساني كه دست به مصرف اشتراكي ميزنند ،آدمهاي
كه ديگر مورد نياز صاحبانشــان نيســتند ،دوباره براي مصرف به سوي كساني
خوشبين و خيرخواهان دوآتشــهاي نيستند و هنوز به شدت به اصول بازارهاي
ســرمايهداري و منافع شــخصي خيلي اعتقاد دارند .ف ِرد تيونر در كتاب خود« ،از
توزيع شوند كه به آنها نياز دارند .اين امكان ،دومين مدل مصرف اشتراكي را كه
بازارهاي توزيع مجدد باشــد امكانپذير ساخته است .در برخي از بازارهاي اين
ضدفرهنگ تا فرهنگ ســايبر» ،مجس م كرده است كه شهروندان به دنيايي ميل
مدل مصرف اشــتراكي ،كاالها كامال رايگان بين افراد بازتوزيع ميشود يا اینکه
دارند كه در آن «هر فرد بتواند طبق منافع خود عمل كند و در همان زمان ،يك
بازار به صورت تركيبي از كاالهاي رايگان و كاالهاي پولي اســت .اين كاالها از
فضاي اجتماعي يكپارچه را ايجاد كند كه در آن ،ما «همه پيكرهای واحد» باشيم».

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوسه ،شهریور 1396

181

آنچه مال من است ،مال شماست :ظهور مصرف اشتراكی

لباسهاي استفادهشده تا كتابها و ديويديها و كاالهاي مشابه را شامل ميشود.
اغلب معاوضه بين كساني انجام ميشود كه براي يكديگر غريبه هستند اما گاهي
بازار باعث ميشود كه معاوضه بين كساني صورت بگيرد كه همديگر را از قبل
ميشناسند .بدون توجه به اینکه در مدل بازار توزيع مجدد چه كاالهايی معاوضه
ميشود ،اين نوع از مصرف اشتراكي باعث ميشود كه اجناس قديمي به جاي اینكه
دور انداخته شوند ،دوباره مورد استفاده قرار بگيرند و ميزان هدررفت و دورريز
كاالها كاهشيابد .اين مدل از مصرف اشــتراكي باعث به چالش كشــيده شدن
روابط سنتي بين توليدكننده ،خردهفروش و مصرفكننده شده است؛ شكلي كه بر
اين دكترين بنا شده بود كه «بيشتر بخر» و «جديدها را بخر».
فقط كاالهاي فيزيكي مثل خودرو ،دوچرخه و كاالهاي دستدوم نيستند كه
ميتوانند به اشــتراك گذاشت ه شوند ،با هم تعويض شــود و يا مبادله پاياپاي در
مورد آنها انجام شود .افرادي كه داراي منافع و عاليق مشترك هستند بيشتر با به
اشتراك گذاشتن داراييهاي ناملموس خود ،مثل زمان ،مكان ،مهارتها و پول،
با يكديگر مبادله انجام ميدهند .اين نوع مصرف اشــتراكي را ما سبك زندگي
اشتراكي ميناميم .اين نوع مبادلهها معموال در سطح محلي اتفاق ميافتد و شامل
نظامهاي مشتركي است كه مربوط به اشتراكگذاري مكانها ،كاالها ،وظايف،
زمان ،باغها ،مهارتها ،غذا و پاركينگ است .اما سبك زندگي اشتراكي ميتواند
در مقياس جهاني نيز اتفاق بيفتد ،مثل به اشتراك گذاشتن محل سكونت به صورت
شــخص به شخص در سفر به كشــورهاي مختلف .براي سبك زندگي اشتراكي
معموال درجه بااليي از اعتماد نياز اســت چون در آن ،تعامل بين انسان با انسان
وجود دارد ،نه محصول .در نتيجــه ،آنها با اين كار يك هرم روابط و اتصاالت
اجتماعي را ميسازند.
در ميان سه مدل از مصرف اشتراكي كه در باال شرح داده شد ،انگيزههاي افراد
از شركت در اين نوع مصرف بسيار متفاوت است .برخي افراد براي پسانداز پول
يا حتي به دست آوردن پول اين نوع مصرفها را انجام ميدهند ،برخي ديگر براي
يافتن دوســتان تازه و مالقات با آنها دست به اين كار ميزنند ،برخي ميخواهند
در مكان يا زمان صرفهجويي كنند ،برخي هم با «انجام دادن يك كار درســت»
دوســت دارند احساس تعلق به يك جامعه به آنها دست بدهد .پايداري معموال
يكي از پيامدهاي ناخواسته مصرف اشتراكي است .مثال محيطزيست سالم و سبز
از جمله نتايجي است كه با مصرف اشتراكي حاصل ميشود و خيلي افراد از ابتدا
اين جنبه را در نظر نداشتند.
J Jچهار اصل مصرف اشتراكي
وقتي كه به مثالهاي عيني مصرف اشتراكي نگاه ميكنيد ،ميبينيد چهار اصل
اساسي در آنها پررنگ است .اين اصول در ادامه شرح داده ميشوند ،با اين توضيح
كه هيچيك از آنها مهمتر از ديگري نيست اما در برخي مثالها ،يكي از اين اصول
در مركز قرار دارد و در ديگر مثالها ،داراي مركزيت كمتري است.
اولين اصل عبارت است از «جرم حياتي» كه يك اصطالح روانشناسانه است
به معني وجود شــتاب كافي در يك سيستم براي اینکه آن را خودكفا سازد .اين
اصطالح ميتواند در زمينههاي متنوعي به كار رود ،از زنجيره واكنشهاي هستهاي
گرفته تا تبديل شدن يك كتاب به كتابي پرفروش تا رايج شدن يك فناوري جديد
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مثل پخشكننده موسيقي به شكل «امپيتری».
جرم حياتي به چند دليل براي مصرف اشــتراكي اساســي است .اولين آنها به
گستره انتخاب بازميگردد .بهخصوص وقتي كه خريد ميكنيم ،به دنبال رضايت و
آسايش هستيم .مشترياني كه در خريد مشاركت ميكنند ،مغازه به مغازه و ويترين
به ويترين ميروند تا آنچه را ميخواهند انتخاب كنند .در مقايسه مصرف اشتراكي
با خريد متداول ،بايد انتخابهاي كافي وجود داشــته باشد تا مشتريان احساس
رضايت با آنچه در دسترسشــان است داشته باشند .براي مثال ،در يك وبسايت
معاوضــه لباس اگر تعداد كمي از افراد لباسهاي خود را با اندازههاي مختلف و
ســايق مختلف ارائه كنند ،احتمال كمي وجود دارد كه مشاركتكنندگان در
آن مــواردي را پيدا كنند كه ميخواهند و احتمــال زيادي وجود دارد كه بدون
رضايتمندي از وبسايت خارج شوند.
هزاران وبســايت معاوضه لبــاس در اينترنت وجــود دارد و اگر اصطالح
معاوضه لباس را در گوگل جستوجو كنيد ،هزاران مدخل براي شما ميآيد .اما
اين وبسايتها بسيار كوچك هستند و استفاده زيادي از آنها نميشود .اگر تعداد
افراد و جنسهايي كه آنها به همراه خود ميآورند در برخي از اين وبسايتها
افزايش يابد ،احتمال اینکه افراد از اينوبســايتها ناراضي بيرون بروند كمتر
ميشود .در برخي موارد ،اين معاوضه به جرم حياتي خود ميرسد؛ يعني اجناس به
تعداد كافي براي اینکه همه بتوانند چيزهايي را كه دوست دارند پيدا كنند و اين
احساس را داشته باشند كه به خوبي توانستهاند دست به انتخاب بزنند ،وجود دارد.
پويايي مشابهي در زمينه جرم حياتي در زمينه سيستمهاي به اشتراكگذاري
دوچرخه وجود دارد و وقتي كه تعداد دوچرخه ،ايستگاههاي شبانهروزي تحويل
گرفتن و تحويل دادن دوچرخه و تعداد مسيرهاي آن از يك تعداد باالتر برود و
قيمت آنها هم به اندازه كافي كم باشد ،بين مردم اين جذابيت به وجود ميآيد كه
از آن استفاده كنند .بسياري از سيستمهاي به اشتراكگذاري دوچرخه در سراسر
جهان ،از جمله «اسمارت بايك» در واشنگتن« ،بيسايكل» در هاوايي« ،اويبايك»
در لندن و «بايكسي» در مونترئال از اين جرم حياتي گذشتهاند .در مورد «بايكسي»،
گروه طراح و برنامهريزي تخمين زد كه تعداد سه هزار دوچرخه «جرم حياتي»
الزم براي اين است كه در ابتداي كار ،مردم ترغيب شوند دوچرخه را جايگزين
خودرو و تاكسي كنند و بعدتر شهرداري بتواند دوچرخههاي بيشتري براي ترغيب
افراد بيشتري فراهم كند.
هيچ فرمول جادويياي وجود ندارد كه بتواند تعيين كند نقطه درســت جرم
حياتي براي انواع مصرف اشتراكي كجا است .بر اساس پيشزمينه ،نيازهايي كه
بايد رفع شــوند و انتظارات كاربران ،اين جرم متفاوت است .در سال  ،2006تيم
نيوتن براي مهندسان و نوآوران يك كارگاه با تجهيزات ساخت تا اگر آنها فضا
و ابزار كافي نداشتند ،آنجا بروند و اشياي خالقانه خود را بسازند .در سال ،2008
در چندصد كيلومتري اين كارگاه ،داستين زاكرمن يك انبار ساخت تا به كساني
كه ميخواهند تعميرات لوازمشان را خودشان انجام بدهند ابزار قرض بدهد .جرم
حياتي براي نيوتن و زاكرمن متفاوت بود؛ نيوتن بايد هزاران ابزار بهروز گوناگون
ميداشــت ،مكان وسيعتر در اختيار ميداشت و پول خيلي بيشتري خرج ميكرد
تا شــهروندان را به سوي مركز خود ترغيب كند؛ اما زاكرمن با چندصد ابزار و
مكاني محدود و بودجهاي بسيار كمتر ،ميتوانست افراد محل را به مركزي كه

کتاب ضمیمه

از اين ميزان وسايل هدررفته در اطراف خود حيرت خواهيد
تاسيس كرده بود بكشاند .اما اصل يكساني براي موفقيت هر دو
كرد؛ اين ابزارها نهفقط در گورستان زبالهها قرار گرفته بلكه
مركز كه با مصرف اشتراكي كار ميكردند حاكم بود :سيستم
شايد
مربوط به چيزهايي ميشود كه ما آنها را داريم ولي به ندرت
موفق خواهد بود اگر كاربران از نظر انتخاب و ميزان دسترسي
انگيزترين
ن
هيجا
مورد اســتفاده قرار ميگيرند :خودرويي كه به طور ميانگين
به آنها احساس رضايت داشته باشند .اگر اينطور نباشد ،سيستم
خصوصيتمصرف
 22ساعت در روز در پاركينگ بالاستفاده مانده است ،فضا و
احتماال حيات كوتاهي خواهد داشت.
اشتراكي اين است
تجهيزات اداري كه كمتر از نيمي از روز از آن استفاده ميشود،
براي
اساســي
عنصر
چنين
دومين دليلي كه جرم حياتي اين
كه صدها انتظار را
كه در هردو سوي
لباس شــبي كه در انتظار فرصت استفاده است ،جادههايي كه
مصرف اشــتراكي است ،اين است كه هسته مركزي افرادي را
ايدئولوژيك
طيف
فقط براي زمانهاي اوج رانندگي استفاده ميشوند يا متعلقاتي
كه كاربران وفادار و دايم هســتند جذب ميكند .جرم حياتي
سوسياليستي
كــه در واحدهاي انباري ذخيره شــدهاند .در واقع 80 ،درصد
باعث ميشود كه يك تعداد كاربر وفادار اوليه به سيستمي كه
تا سرمايهداري
اجناســي كه مردم در امریکا دارنــد ،كمتر از يك بار در ماه
با مصرف اشتراكي كار ميكند جذب شوند و با آن كار كنند
وجود دارد برآورده
ميكند ،بدون
مورد استفاده قرار ميگيرند .و فكر اصلي مصرف اشتراكي اين
و ايــن كاربران اوليه به تدريج بقيه كاربران را جذب ميكنند
خودش
در
اینکه
است كه چطور ميتوانيم از اين ظرفيت بالاستفاده مانده استفاده
كه وارد سيستم شوند .به عبارت ديگر ،اين هسته اوليه باعث
ايدئولوژي خاصي
كنيم و آنها را در جاي ديگري توزيع كنيم .فناوريهاي جديد
ميشود كه نوعي «اثبات اجتماعي» براي يك سيستم به وجود
باشد .اين نوع
شامل شبكههاي اجتماعي آنالين و ابزارهاي مبتني بر جيپياس
بيايــد و اين اثبات اجتماعي ديگران را هم جذب كند .بنابراين
مصرف نيازمند يك
نوع عقيده دگم و
روشهــاي مختلفي را بــراي حل اين مســئله ارائه ميكنند.
مثال در مورد «بايكسي» ،از اول ناگهان همه كاربران شروع به
نيست
خشك
فراگيري اتصال رايگان به شبكه كه ما را محاصره كرده است
سوار شدن دوچرخه در خيابانهاي مونترئال نكردند بلكه ابتدا
ميتواند بهرهوري و استفاده از يك محصول را افزايش دهد و
يك گروه اوليه شروع كردند به استفاده كردن از اين سيستم و
بدون هزينه درست كردن يا كارهاي غيرمعمول ،مازادي را كه
بعدتر ،كاربران ديگر جذب شدند.
مصرف بيش از اندازه خلق ميشود به دست آورد .روبين چيس كه موسس شركت
به اثبات رسيدن اجتماعي به يك دليل وجود دارد؛ اين امر يك استعداد اوليه و
«زيپكار» و خدمات بهاشتراكگذاري رانندگي «گولوكو» و يكي از متفكران
نوعي ميانبر تشخيصي است كه به ما اجازه ميدهد تصميماتمان را بر اساس تقليد
پيشرو در افزايش ظرفيت بالاستفاده مانده از طريق فناوري است ،ميگويد« :با اين
كردن از كنشها يا رفتارهاي ديگران بگيريم .اثبات يك پديده از نظر اجتماعي
كار ميتوان گفت اينترنت و ابزارهاي بهاشــتراكگذاري ظرفيتهاي اضافي در
براي مصرف اشتراكي امري ضروري است چون بيشتر قالبهاي جديد مصرف به
ميان بسياري از مردم براي چه وجود دارند».
اين نياز دارند كه مردم كاري را كمي متفاوتتر انجام دهند و عادتهاي قديمي
ايــان باس ميتواند نمونهاي از ظرفيتهاي بالاســتفاده مانده باشــد؛ او به
خود را تغيير دهند .براي اینکه آنها متقاعد شوند كه اين تغييرات را انجام دهند،
تازگي در لندن مشــغول به كار شده بود و بايد براي رفتن به سر كار دو بار قطار
بيشــتر افراد بايد ببينند يا خود تجربه كنند كه يك جرم حياتي از مشتريان نيز
عوض ميكرد و يك بار ســوار اتوبوس ميشد .بنابراين توي اينترنت عبارت «به
دست به اين تغيير زدهاند .ما اغلب تصميممان را براي اینکه يك كاري را انجام
اشتراك گذاشتن رانندگي» را جستوجو كرد و اولين گزينه يك وبسايت به
بدهيم يا انجام ندهيم ،بر پايه اين ميگيريم كه كســاني كه اطراف ما هستند در
اشــتراكگذاري بود كه آدرسش را در آن وارد كرد و ديد يك نفر ديگر به نام
اينباره چه كردهاند.
ســوزان دنيلز در مسيري كه او ميخواهد رانندگي ميكند .با او تماس گرفت و
مولفه دوم مصرف اشــتراكي «ظرفیت بال استفاده مانده» است .براي اين كار
بعد از هشت بار رد و بدل كردن ايميل كه از يكديگر درباره هم سؤال ميكردند،
ابتدا بايد مقدمهاي را شرح داد .اگر شما يك دوچرخهسوار مشتاق نباشيد و يك
دريافت كه دنيلز در واقع يك فرد ناشنواســت كه براي اینکه به راديو نميتواند
دوچرخه داشته باشيد ،چند دفعه احتمال دارد كه از آن استفاده كنيد؟ به احتمال
گوش بدهد ،سعي ميكند با كسي همراه شود .در نهايت قبول كردند كه با هم به
زياد نه اغلب .همين امر براي دريلهاي برقي صادق است .شما مثل بسياري افراد،
سر كار بروند و در اين كار جذابيتهاي بسياري را پيدا كردند.
ممكن است از يك دريل برقي استفاده كنيد كه عمدتا در تمام طول عمرش بين
ماجــراي ايالن باس يكــي از ميليونها موارد به اشــتراكگذاري خودرو و
 6تا  13دقيقه از آن استفاده ميشود .و با اين حال ،تخمين زده ميشود كه نيمي از
رانندگي است كه تشريح ميكند چطور ميتوان از اينترنت براي تخصيص منابع
خانوارهاي امریکايي يك دريل برقي براي خود خريدهاند .تقريبا  50ميليون دريل
در جايي كه الزم باشــد استفاده كرد .به طور مشابه ،ابزارهايي مثل «فيسبوك»
برقي در خانههاي امریکا در حال خاك خوردن است .مالكيت محصولي كه شما
هم ميتوانند افرادي را كه به يكديگر متصل هستند و نيازهاي مشتركي دارند به
در كل فقط چند دقيقه از آن استفاده ميكنيد امري منطقي نيست .واضح است كه
يكديگر متصل كنند .ابزارهاي تلفن همراه متصل به اينترنت كه اين روزها بسيار
پول خرج كردن براي محصولي كه ممكن است بعد از گذشت زمان از دور خارج
رونق پيدا كردهاند و مدام نيز بيشتر ميشوند ،ميتوانند افرادي را كه از نظر مكاني
شود و بايد يكي ديگر خريد ،امري بهصرفه نيست.
نزديك به هم هستند به يكديگر وصل و معرفي كنند تا در صورت امكان ،آنها
اصطالح «ظرفيت بالاســتفاده مانده» به ظرفيت ايــن  50ميليون دريل برقي
بتوانند ظرفيتهاي بالاســتفادهمانده خود را با هم به اشتراك بگذارند .از سوي
هنگامي كه اســتفاده نميشوند برميگردد .اگر نگاهي به اطراف خود بيندازيد،
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با اســتفاده از يك مرتع فرضي ارائه كرد كه اگر به صورت يك ملك عمومي
ديگر ،اپليكيشنهاي مختلفي هم وجود دارند كه بر اساس مناطق جغرافيايي محلي،
باشد ،چوپانهاي زيادي در آن چرا را انجام ميدهند و هر چوپان دوست دارد به
مكانهايي را كه مردم براي قرار گذاشتن ،غذا خوردن ،تفريح ،قرار كاري يا نظاير
گله خود دامي را اضافه كند و در نهايت ،كار به جايي ميرسد كه اين مرتع ديگر
آن نيــاز دارند ،به آنها معرفي ميكنند .به اين ترتيب ،اين ابزارها نوع ديگري از
كفاف دامهاي ما را نميدهد و ضررش به همه ميرسد.
ظرفيتهاي موجود را كه ميتواند به كار افراد بيايد به آنها ارتباط ميدهد.
نظري را كه هاردين ارائه كرده ميتوان با مثال ترافيك خيابان نيز ارائه كرد.
قدرت ظرفيت بالاســتفاده مانده تنها به محصــوالت فيزيكي مثل دوچرخه،
براي رسيدن به يك نقطه مشخص از شهر ،راههاي متفاوتي وجود دارد و وقتي كه
خودرو يا دريــل يا داراييهاي ناملموس مثل زمان ،مهــارت ،مكان يا كاالهايي
اين راهها خالي است ،فضاي كافي براي كساني است كه با ماشين خود از كوتاهترين
مثل الكتريســيته ارتباط پيدا نميكند .ممكن اســت مصرف اشتراكي با تكيه بر
مسير به مقصد برسند .اما هركسي براي رسيدن به مقصد ماشيني را وارد مسيرها
ظرفيتهاي بالاســتفادهمانده به مزارع كشاورزي نيز مرتبط شود .در انگلستان و
ميكند و با اینکه در ابتدا افزايش تعداد ماشينها تاثيري در ترافيك ندارد ،به تدريج
چند كشور ديگر ،نوعي از مصرف اشتراكي وجود دارد كه بر اساس آن ،مردم در
خيابان پر ميشود و ترافيك به حدي ميرسد كه هركس ناچار است براي رسيدن
وبسايتهايي عضو ميشوند كه به آنها زمينهاي خالي و بالاستفاده مانده مردم را
به مقصد مسيرهاي طوالنيتري را طي كند و همه متضرر ميشوند.
معرفي ميكند كه ديگران ميتوانند آن را اجاره و در آن كشاورزي كنند و درختان
وقتي كه كتاب هادين درباره تراژدي اموال عمومي منتشر شد ،بارها بازنشر شد
يا گياهاني را بكارند .بدون ظرفيت شــبكههاي اجتماعي بر روي اينترنت ،چنين
طرحهايي به ندرت شانس خواهند داشت كه افرادي را كه نياز به چيزي دارند به
و ارجاعات زيادي به آن صورت گرفت .مســلما افراد كه براي رسيدن به منابع با
هم رقابت ميكنند در مركز بحث قرار دارند و سؤاالتي درباره نظريه اقتصادي و
كساني كه آن چيز را دارند به سرعت متصل كنند .اگر شما نياز داشته باشيد كه در
بازارهاي آزاد به وجود ميآورند :ما چطور ميتوانيم منافع فردي را با منافع گروهي
يك زمين نزديك خانه خودتان سبزي بكاريد ،ميتوانيد از اينترنت استفاده كنيد
به تعادل برسانيم؟ پاسخ معمولي اين است كه منافع شخصي هميشه كاالهاي گروهي
و وارد شبكههاي خاص اشتراكگذاري زمين شويد و با كسي آشنا شويد كه به شما
را نابود ميكند و بنابراين نظارت الزم است .اما الينور اوستروم ،برنده جايزه نوبل
ميگويد در جايي زندگي ميكند كه يك زمين خالي دارد و ميتواند آن را به شما
اقتصاد ،نظر ديگري دارد.
اجاره بدهد .يكي از اين وبســايتها « ِشير ارت» است كه در ژانويه سال 2010
اوستروم وقتي تحقيقات خود را انجام ميداد كه اينترنت به عنوان مستحكمترين
راهاندازي شد و ظرف سه ماه ،تخمين زده شد كه  25ميليون فوت مربع فضاي بالقوه
دارايي عمومي تاريخ تازه در حال ظهور بود .به قول ديويد بويلر كه يك كارشناس
ثبتشده باغي در آن ارائهشود .تا انتهاي سال پيشبيني شده بود كه اين ميزان زمين
در حوزه داراييهاي عمومي فضاي ســايبري اســت ،اوستروم به طور مشخص در
به يك ميليارد فوت مربع برسد كه رقم بسيار زيادي است.
كارهاي خود به اينترنت نپرداخته بود اما تحقيقات او شيوههايي
مولفه سوم مصرف اشتراكي عقيده به «داراييهاي عمومي»
را مشــخص ميكرد كه مردم با آنها ميتواننــد خود را براي
است .ايده «داراييهاي عمومي» كه اصطالحي است بهكاررفته
مراقبت از منابعي كه در دســترس دارند ســازماندهي كنند.
براي منابعي كه متعلق به همه ما است ،به دوران روميهاي باستان
كارهاي الورنس لســينگ كه يك اســتاد حقوق در دانشگاه
بازميگردد كه چيزهاي مشــخصي را « ِرس پابليكا» (به معني
سال
50
طي
استنفورد است نيز روي ارزش داراییهاي عمومي مثل ايدههاي
«چيزهايي كه كناري گذاشته ميشوند براي مصرف عمومي»)
گذشته ،كودكان
فرهنگي ،آموزشي و علمي تاكيد زيادي داشته است .طي يك دهه
تعريف ميكردند مثل پاركها ،راهها و ساختمانهاي عمومي و
در يك جامعه
چيزهايي را « ِرس كامونيس» (به معني «چيزهايي كه بين همه
گذشته ،لسينگ كه لقبش «پادشاه حقوق اينترنت» است ،به نياز
بيش از اندازه
بزرگ
شده
ي
فرد
به تسهيل اشتراكگذاري و استفاده دوباره از محتواهاي خالقه
مشتركاند») مثل هوا ،آب ،حياتوحش و نيز فرهنگ ،زبان
شدهاند بنابراين
مثل آهنگ ،عكس ،دانش و فيلم ،پي برده است .در سال ،2002
و دانش عمومي ،تعريف ميكردند .مفهوم «داراییهای عمومی»
تعجبآورنيست
لسينگ وبسايت «داراييهاي عمومي خالقه» را تاسيس كرد
نسبتا بدون تغيير تا قرن پانزدهم ادامه يافت و در اين قرن مراتع
كه سويه خودخواه
كه مجوزهاي بدون كپيرايت براي ترغيب به اشتراكگذاري
عمومي در انگلستان با حصارهاي خاردار به مناطق «محصور»
ذاتي كودكان بر
و
طبيعي
رفتار
آن
و اشــتراك ي كردن را فراهم ميكرد .از وقتي كه اين وبسايت
تبديل شدند و به مالكان خصوصي تعلق گرفتند .مفهوم مالكيت
اجتماعيشانكه
راهاندازي شد ،بيش از  100ميليون مجوز از  52كشور جهان در
خصوصي و حصاركشــي طي قرنهــاي هجدهم و نوزدهم در
ميخواهد به طور
آن بارگذاري شد كه در ميان آنها ،نهادي مثل كاخ سفيد ،ريدلي
سراســر اروپا و امریکا رشد كرد .خصوصيسازي با اين منطق
عادالنه دست به
اسكات ،كارگردان سينما ،و گون استفاني ،موسيقيدان ،حضور
ش از حد
توجيه شد كه منابع مشــترك در معرض استفاده بي 
اشتراك گذاشتن
بيندازد.
سايه
،

بزند
داشــتند .از زبان لسينگ ،اينطور ميتوان گفت كه وبسايت
و اســتفاده نادرست به وسيله افرادي قرار ميگيرند كه هميشه
اما امروزه اين
داراييهــاي عمومي خالقــه «راهحلي براي اشــتراكگذاري
بر طبق منافع شــخصي كوتاهمدت خود دست به عمل ميزنند.
گرايش ممكن است
شكستخورده» اســت .كاري كه او با وبسايتش انجام داده،
اين ســناريو قرنها بعد ،توســط يك ميكروبيولوژيســت به
تغييركند
ساختن فرهنگ قابلاعتناي اجتماعيسازي آناليني است كه ما
نــام گا ِرت هاردين در ســال  1968در يك مقاله علمي به نام
را به اشتراكگذاري ترغيب ميكند.
«تراژدي داراييهای عمومي» مشهور شد .هاردين نظريه خود را
184
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است .در بازارهايي مثل «ايبي» يا فهرستهايي كه از مكانهاي
مــا از طريق تجربيات آنالينمــان ،دريافتهايم كه با عرضه
خالي قابلســكونت يا جنسهايي براي خريد ،معاوضه يا اهدا
ارزشهاي مشــترك به جامعــه ،اجتماع خودمــان را قادر
در آوريل ،2010
ارائه ميكنند ،موقعيتي كه توســط فروشنده توصيف ميشود
خواهيم كرد كه آنها را تا حد ممكن گســترش دهد« .فيلكر»
Airbnb.com
واقعي در نظر گرفته ميشــود .در كسبوكارهاي به اشتراك
و «ويكيپديــا» دو نمونه مهم مولفه داراييهاي مشــترك در
نزديك به  85هزار
گذاشــتن زمين ،شخصي كه به حياط خلوت شما وارد ميشود
مصرف اشتراكي هستند .وقتي كه ما يك عكس را در وبسايت
كاربر ثبتشده و
يك آدم مورداعتماد و امن فرض ميشــود .كساني مثل داستين
مثل
«فليكر» پست ميكنيم يا دانشــمان را در وبسايتهايي
بيش از  12هزار
ملك در  3هزار و
زاكرمن بايد به اهالي محل كه ابزارش را قرض ميگيرند اعتماد
«ويكيپديا» به اشــتراك ميگذاريم ،ياد ميگيريم كه در اين
بيش
از
شهر
234
داشته باشد.
جوامع بايد چيزي را بدهيم تا چيزي را بگيريم .فقط در مورد
از  126كشور
در جهان بيش از اندازه مصرفي ،واسطهها همواره نقش ميانجي
عكس يا دانش نيز اين مصرف اشتراكي صورت نميگيرد بلكه
داشت .اين سايت،
مصرفكننده و توليدكننده را بازي ميكنند و پركننده شكاف
در مورد نقشه خيابانها ،اخبار عمومي يا تحقيقات علمي نيز اين
مثل كاري كه
ايبي براي كاالها
بين توليد و مصرف هســتند .در آن وضعيت ،الزم نيست كه ما
كار را ميتوان انجام داد.
يك
داد،
ي
م
انجام
به كس ديگري اعتماد داشــته باشيم چون از دستياران فروش تا
همانطــور كــه ديويد بويلــر در كتاب خود مينويســد،
بازارمستقيم
دالالن ،از مديران تا بورسبازان ،از مذاكرهكنندگان تا ميانجيها،
داراييهاي عمومي كه يك مفهوم مبهم براي بســياري از افراد
براي مكانها بود.
از نمايندگان تا توزيعكنندگان ،معموال عامالني قابلاعتماد وجود
است ،الگويي جديد براي ســاختن ارزش و سازماندهي يك
فهرستهاي
اين سايت شامل
دارند كه در وســط كار هستند و معامالت و نقلوانتقاالت را
جامعه از منافع مشترك است .مصرف اشتراكي به اين بستگي
شد،
ي
م
هرچيزي
انجام ميدهند .آنها هســتند كه قواعــد بازي را تعيين ميكنند.
دارد كه چگونه اين اصول در ديگر بخشهاي زندگي ما ،فراتر
از يك «استوديوي
اما مصرف اشــتراكي نياز به اين نوع از واسطهها را رفع كرده
از رسانهها يا محتواي آنها ،اعمال ميشود .با مصرف اشتراكي با
دلربا در ميدان
است .در بازار بيحدوحصر مبادله شخص با شخص ،نقش واسطه
اتكا به داراييهاي عمومي ،با زدن روي يك سؤال در يك گروه
باستيل پاريس» به
قيمت شبي 90دالر
ديگر نظارت كردن بر تجارت نيست .همانطور كه بسياري از
ميتوانيد بخشــي از راهحل و حتي بخشي از حركت يك فرد
«آپارتمان
يك
تا
بنيانگذاران شركتهاي مصرف اشتراكي مثل سه بنيانگذار «اير
با عاليق مشــابه باشید .با اين كار ،تجربه «اشتراكي» همانقدر
شخصيدر بهشت
بيانبي» پيشبيني كرده بودند ،نقش شــركتهاي آنان بيشتر به
ميتواند خوشايند باشد كه تجربه «مصرف» .مصرف اشتراكي
هارلم نيويورك» به
نقش برپاكنندگان نمايشگاه و سفرايي شبيه است كه درگاههايي
داراي «اثر شــبكه» نيز هســت ،به اين معني كه هرچه تعداد
قيمت  120دالر ،تا
يك ويالي كامل در
را ايجاد كردهاند براي تسهيل معاوضه و همكاري مديريتشده
بيشتري از افراد در يك مصرف اشتراكي شركت كنند ،مثال در
كه
در
هيلز
«بفوت
توسط خود اشخاص .اين امر ممكن است با گذاشتن عكسهاي
پروژه به اشتراكگذاري زمين يا دوچرخه ،ارزش كل سيستم
ساموئي تايلند» به
زياد از مكاني كه بايد اجاره شود يا وسيلهاي كه بايد به خدمت
اشتراكي بيشتر ميشود و كاركرد سيستم براي تكتك افراد نيز
قيمت هر شب275
گرفته شود ،محقق شود .همچنين بايد موتورهاي جستوجويي
افزايش مييابد.
دالر
باشند كه مردم با آنها بتوانند آنچه را كه ميخواهند به راحتي
آخرين مولفه مصرف اشتراكي به اعتماد غريبهها به يكديگر
پيدا كنند يا سيســتمهايي باشــند كه به قدري راحت طراحي
مربوط است .اوستروم در اين زمينه نيز تحقيقاتي را انجام داده
شــده باشــند كه بتوانند دانش يا داراييهاي غيرملموسي را كه
است .او ميگويد كساني كه عمال صاحب اموال عمومي هستند،
ميخواهيم براي ما مهيا كنند .به اين ترتيب ،كســاني كه با اشخاص ديگر غريبه
يعني مردم ،اگر ابزارهاي درستي داشــته باشند و در كارهايشان همكاري كنند،
هستند اما ميخواهند در مصرف اشتراكي شركت كنند ،از كاالها یا اموالي كه به
ميتوانند در اســتفاده از منابع خود را سازماندهي و بر اين كار نظارت درستي را
اشتراك گذاشته ميشوند آگاهي بيشتري پيدا ميكنند يا راحتتر ميتوانند با آنها
اعمال كنند .اگر به نظر شــما ميرســد كه اين وضعيت يك حالت آرمانشهري
كار كنند و بنابراين اعتماد آنها به اشخاص غريبهاي كه بناست با آنها كار كنند بيشتر
است ،تنها كافي است كه براي درك عملي بودن آن ،شيوه خودسازماندهي منابع
ميشوند و اين نوع مصرف اشتراكي رونق بيشتري ميگيرد.
در وبســايت «ايبي» يا «اي ر بيانبي» را در نظر بگيريد .در اين بازارهاي موفق،
البته درباره اعتماد كردن به غريبهها ميتوان در سطح بازارهاي واقعي نيز همين
مكانيســمهاي باال به پايين «دستور دادن و كنترل» به همراه اليههاي مجوز دادن،
امــور را به ميان آورد و گفت كه چطور مثال دهقانهايي كه قبال در روســتاها
تصميمگيري و واسطهگري حذف شده است .در اين مكانها ،درگاههايي كه شخص
دســت به مبادله پاياپاي ميزدهاند به يكديگر اعتماد ميكردند .اكنون ،بازارهاي
را با شخص ارتباط ميدهند ،جوامع غيرمتمركز و شفاف را قادر ميسازند «اعتماد
آنالين و آفالين در جايي در حال شكل گرفتند هستند كه مردم ميتوانند دوباره در
بين غريبهها» را شكل دهند و برپا كنند.
دهكدههاي جهاني با هم «مالقات» كنند و اعتماد بين افراد ناشناس را شكل دهند.
بســياري از اشكال مصرف اشــتراكي نياز به اين دارند كه ما به كساني كه تا
ما در حال برگشتن به دوراني هستيم كه اگر كاري اشتباه يا ناراحتكننده انجام
درجاتي آنها را نميشناسيم اعتماد كنيم .در برنامههاي به اشتراك گذاشتن رانندگي،
شد ،كل جامعه آن را خواهند فهميد.
مثل برنامه ايالن و سوزان ،بايد بدانیم که شخص مقابلمان قابلاعتماد و بدون آسيب
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#جمهوری :دموكراسی
تكهتكهشده در عصر
رسانههای اجتماعی

سانستین
َكس
ِ
انتشارات دانشگاه پرینستون
2017

#دموكراسي_تكهتكهشده

دربارهنویسنده
كس سانستين در دوران اوباما مسئول اداره امور
اطالعات و نظارتهاي كاخ سفيد بوده و پژوهشگر
در زمينه حقوق به ويژه حوزههاي قانون اساسي
اســت .او سالها در دانشــكده حقوق دانشگاه
شيكاگو تدريس ميكرد و كتابهاي زيادي در اين
زمينه نوشته است .كتابهاي او حتي به فهرست
پرفروشهاي نيويورك تايمز نيز راه يافته است.

فناوریهای نوین ارتباطی بر جامعه و سیاست تاثیر
بسیار زیادی خواهد گذاشت .شبکههای اجتماعی
افرادی را به هم متصل میکنند که اغلب مثل هم
فکر میکنند و بنابراین جمهوریها و دموکراسیها
را میتوانند به راحتی به کشورهایی تبدیل کنند
که مردم آن در پیلههای جدا از هم زندگی میکنند.
کتاب«#جمهوری» این جدایی را تشریح میکند.

رسانههاي اجتماعي مردم را از هم جدا ميكنند
مترجم :ساعد یزدانجو

در دموكراسيهايي كه كاركرد مطلوبي دارند ،مردم در اتاقهايي كه صدا از آنها بيرون
نميآيد يا در پيلههاي اطالعاتي زندگي نميكنند .آنها طيف گستردهاي از موضوعات و
ايدهها را ميشنوند و ميبينند .حتي اگر از قبل انتخاب نكرده باشند كه اين موضوعات
و ايدهها را ببينند و بشنوند ،حاال آنها را ميبينند و ميشنوند .اين ادعاها ،سؤاالتي جدي
درباره رفتار آنالين در رسانههاي اجتماعي و استفاده از آنها و نيز رشد سرسامآور قدرت
انتخاب مردم در ديده شدن و ديدن ،پيش ميكشد.
لوئيــس برنديز ،يكــي از بزرگترين قضات ديوان عالي امريكا ،تاكيد داشــت كه
بزرگتريــن تهديد براي آزادي «مردم بياثر» اســت .براي اجتناب از بياثر بودن ،يك
ملت دموكراتيك مطمئنا بايد از سانسور رها باشد .اما يك نظام آزادي بيان بايد خيلي
بيشتر از اجتناب ورزيدن از سانسور ،تالش كند؛ بايد اطمينان حاصل كند كه مردم در
معرض ديدگاههاي رقيب هم هستند .ايده بيان آزاد يك جنبه ايجابي نيز دارد .اين آزادي
با محدوديتهايي كه دولت اعمال ميكند مواجه است اما به همان اندازه ،نيازمند نوع
مشخصي از فرهنگ نيز هست -فرهنگ جستوجوگري ،گشودگي و فروتني.
اعضاي يك ملت دموكراتيك اگر نتوانند براي ديدگاههاي ديگر شهروندان احترام
قايل باشند ،اگر «اخبار تقلبي» را باور كنند يا يكديگر را به عنوان دشمن يا جبهه مقابل
يــك نوع از جنگ ببينند ،نميتوانند به خوبي كار خود را پيش ببرند .لِرند هند ،يك
قاضي دادگاه بدوي كه دههها پيش به قضاوت مشغول بود ،به درستي به اين مسئله اشاره
كرده بود كه «روح آزادي» آن «روحي است كه خيلي به درستي آن اطمينان نداريم».
در دنياي انگليســيزبان ،دو اثر ماندگار درباره نابودي دموكراسي وجود دارد .رمان
« »1984جرج اورول به «برادر بزرگ» اشاره ميكند كه بدون اينكه ديده شود ،آشناترين
چشــمانداز شكست دموكراسي را ارائه ميدهد .رمان اورول پيروزي اقتدارگرايي را به
تصوير ميكشــد و با سمبلســازيهايي كه انجام ميدهد با قدرتمندترين وضع ممكن
واقعيت ظهور اقتدارگرايي هيتلر در آلمان ،ژوزف استالين در اتحاد جماهير شوروي و
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مائو تسه تونگ در چين را منعكس ميكند .بسياري از اقتدارگرايان ،كساني را كه با آنها
موافق نيستند سانسور و ساكت ميكنند .براي آنها ،اينترنت ميتواند يك تهديد بزرگ
باشــد .آنها نگران رسانههاي اجتماعي هستند و همچنين تالش ميكنند آنها را سانسور
كنند ،به جز مواقعي كه به درد اهدافشان بخورند.
ديدگاهــي ماليمتر و به همان اندازه لذتبخش نيز در اثر آلدوس هاكســلي به نام
«دنياي قشنگ نو» ديده ميشود كه در آن ،نوعي شهروند بودن تسكينيافته ارائه ميشود
كه شهروندان خوشحالي را انتخاب ميكنند و به طور رسمي آزاد هستند .دنياي هاكسلي
فاقد شخصيتهاي اقتدارگراي مشخص است .در آن ،مردم به وسيله لذت كنترل ميشوند،
نه با زندان و اســلحه .در اصل ،مردم اجازه دارند دقيقا همان چيزي را كه ميخواهند
داشته باشــند اما دولت توانسته بسياري از ميلهاي مردم را كنترل كند .قهرمان داستان
هاكســلي ميگويد كه اينهمه لذت را نميخواهد...« :اما من راحتي را نميخواهم .من
خدا را ميخواهم ،خطر واقعي را ميخواهم ،آزادي را ميخواهم ،خوبي را ميخواهم،
گناه را ميخواهم».
با اســتفاده از مفاهيمي كه اين دو نويسنده در آثار خود ارائه كردهاند ،ميتوان گفت
كه امريكا نه به وضعيت رمان « »1984نزديك شــده و نه تالش كرده است كه مانند
«دنياي قشنگ نو» از چيزهايي ممانعت به عمل بياورد .واقعيت اين است كه در فرهنگ
امريكايي هم اتفاقات اقتدارگرايانه هست (مثل حمله به سواحل ژاپن و اتفاقاتي كه در
اين كشــور بر اثر حمله امريكا در جنگ جهاني دوم رخ داد) هم لذت در اين فرهنگ
در جستوجوي ايفاي نقشي بزرگ بوده است .اين رمانها سازنده كابوسهايي سياسي
هستند ،نه بهتصويركشنده واقعيتهاي گذشته يا آينده.
آنچه هيچيك از دو نويسنده انجام ندادهاند ،خلق يك نوع جامعه ضدآرماني است
كه اين قدرت را فراهم ميكند تا يك اتاق دربســته كه صدا اصال از آن بيرون نميآيد
ايجاد شود :قدرت شخصيسازي يا قدرت اجتماعات دربستهاي كه ميتواند آزادي فردي

کتاب ضمیمه

ميخواهند همين نوع رابطه را با شما داشته باشند .شما شايد بخواهيد كه فقط محتواهاي
را كاهــش دهد و كنترل بر احوال فردي را به خطر اندازد« .دنياي قشــنگ نو» با همه
مشابه با يك حوزه را به اشتراك بگذاريد .آنچه اهميت دارد ،اين است كه با «ديلي مي»،
وحشتهايي كه نشان ميدهد ،يك نوع جامعه است كه در آن ،فعاليتهاي مشترك
هركسي ميتواند از يك «ساختار كنترل» بهرهمند باشند .هركدام از ما كامال مسئول آن
انجام ميشود و دغدغهها با هم به اشتراك گذاشت ه ميشوند .اما آنچه در اين كتاب تالش
چيزي خواهيم بود كه ميبينيم و ميشنويم.
كردهايم عنوان كنيم ،كامال متفاوت است.
انســانها در حوزههاي بيشماري «همرنگي» از خود نشان ميدهند :تمايلي شديد به
براي شروع ،بايد به كلماتي از جان استوارت ميل اشاره كرد كه در باب ارزش تجارت
ارتباط و برخورد با افرادي كه مشابه آنها هستند .اگر افراد در ساختارهاي اجتماعياي
بينالمللي ميگويد اما به بحثي كه در اينجا پي ميگيريم مربوط ميشود .او تاكيد ميكند
زندگــي كنند كه آنها را در معرض انواع اشــخاص -از نظر ديدگاهها ،عاليق و باورها
كه هر فرهنگ و هر جامعهاي خصوصيات خود را دارد و تالش ميكند كه فرهنگ
 قرار دهد تمايل به همرنگي تضعيف ميشــود .اما با يك ساختار كنترل ،كبوترها باو ارزشهاي خود را حفظ كند اما در نهايت ،آنها بينياز از اين نيســتند كه از يكديگر
كبوترها پرواز خواهند كرد و بازها با بازها.
چيزهايي را وام بگيرند .درس گرفتن از اتفاقات ديگر نقاط جهان و از جوامع متفاوت،
در دهه  ،1990ايده «ديلي مي» بيش از يك شوخي كوچك و به طرز شگفتانگيزي
ميتواند يك ابزار ترقي و پيشرفت براي انسانها باشد.
خوب به نظر ميرســيد .گذشته از هرچيز ،نگروپونته آنچه را كه در حال ظهور بود،
درس گرفتن يك كار فوري و آني است .براي مردم در سرتاسر جهان ،اين خبر خوبي
آنچه را كه حاال ظاهر شــده بود و آنچه را كه در افق ظاهر شدن بود ،دستكم گرفته
اســت و در واقع يك خبر عالي است .به همين دليل ،ما نظر جان استوارت ميل را ارج
بود .آيا آنچه گفته بود ،يك آينده درخشان است يا يك تهديد؟ من فكر ميكنم هردو و
مينهيم و سعي ميكنيم جهاني را توصيف كنيم كه در آن ،مردم از اتفاقات ديگر نقاط
اينكه بخش تهديدآميز آن ،چيزي است كه بايد در خصوصيات آن اغراق شود نه اينكه
دنيا مطلع ميشوند و تالش ميكنند جوامع خود را بسازند.
دستكم گرفتهشود چون افراد بسيار زيادي آن را به چشم يك آينده درخشان محض
در نظر ميگيرند.
J Jديلي مي
واقعيت اين اســت كه «ديلي مي»اي وجود ندارد ،دســتكم هنوز به طور كامل .اما
در ســال  ،1995يك كارشناس فناوري دانشگاه امآيتي به نام نيكالس نگروپونته،
ما در حال رســيدن به آن هستيم .امروزه بيشتر امريكاييها قسمت اعظم اخبار خود را
ظهور «ديلي مي» (به زبان انگليسي به معني «روزنامه من») را پيشگويي كرد .او تخمين
از رسانههاي اجتماعي ميگيرند و فيسبوك در سراسر جهان ،در رويارويي كاربران با
ميزد كه با «ديلي مي» شما براي اطالع كسب كردن از آنچه نميبينيد به روزنامههاي
جهان به ابزار اصلي مواجهه تبديل شده است .قبال گفته ميشد كه «انقالب تلويزيوني
محلي وابسته نيستيد و شبكههاي تلويزيوني را دور ميزنيد .در عوض ،شما ميتوانيد يك
رخ نخواهد داد» .شايد بله ،شايد نه اما شما ميتوانيد به خوبي مطمئن باشيد كه انقالب
بسته ارتباطي را با استفاده از عناصري كه به طور كامل از قبل انتخاب ميكنيد ،فقط براي
توئيتري رخ خواهد داد (#انقالب).
خودتان طراحي كنيد.
اگر بخواهيد فقط روي بسكتبال تمركز كنيد ،ميتوانيد دقيقا اين كار را در «ديلي مي»
براي مثال ،در ســال  ،2016ارتش تالش كرد در تركيه كوتا كند .موفق شــد شبكه
تلويزيون بزرگ كشــور را تحت اختيار درآورد اما نتوانست رسانههاي اجتماع ي را به
انجام دهيد .اگر ذائقه شما متناسب با ويليام شكسپير است« ،ديلي مي» شما ميتواند هميشه
كنترل درآورد .در عوض ،دولت و حاميانش با موفقيت از آن استفاده كردند تا مردم را به
تماما شامل شكسپير باشد .اگر خواندن مسائل عشقي را دوست داشته باشيد ،روزنامهتان
خيابانها فرابخوانند و در كوتاهمدت ،وضعيت را تثبيت كنند .تالش براي كودتا اغلب
ميتواند سراسر عاشقانه باشد و پر از اخبار چهرههاي دلخواه شما كه ميگويد چه كسي
به اين بستگي دارد كه آيا موفق شدنش مورد پذيرش عموم واقع شده يا نه ،و رسانههاي
از چه كسي جدا شد و با چه كسي وصلت كرد .يا اينكه مثال ميتوانيد از روزنامهتان
اجتماعي نقشي عمده در مقابله با اين پذيرش عمومي بازي كردند كه دولت در حال سقوط
بخواهيد كه يك ديدگاه مشــخص را دنبال كند .شــايد ديدگاه شــما نزديك به چپ
ميانه اســت و ميخواهيد مطالبي را مطابق
كردن است.
وقتي كه مــردم از فيسبوك براي ديدن
با نظرتان درباره تغييــرات اقليمي ،برابري،
آنچه در عمل ميخواهند اســتفاده ميكنند،
مهاجرت و حقــوق اتحاديههاي كارگري
فهم آنها از جهان ميتواند به شــدت تحت
بخوانيد .يا شايد راستگراييد و ميخواهيد
تاثير قرار بگيرد .ممكن اســت بخش اعظم
ديدگاه محافظهكارانــه را بخوانيد يا حتي
اخباري را كه شما رويشان تمركز ميكنيد
ميخواهيد فقــط درباره يك يا دو موضوع
دوســتان فيسبوكتان فراهــم كنند و اگر
مطلب بخوانيد ،مثل كاهش مالياتها و نزول
آنها زاويه نگاه مشــخصي داشته باشند ،آن
نظارتها يا پايين آمدن مهاجرت.
شــايد آنچه براي شــما بيشترين اهميت
همان زاويه نگاهي اســت كه بيشتر از همه
وقتی كه مردم از فیسبوك برای دیدن آنچه واقعا میخواهند استفاده میكنند،
ديدگاههــا در معرض شــما خواهد بود .من
را دارد ،مســائل مذهبي است و ميخواهيد
فهم آنها از جهان میتواند به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد .دوستان فیسبوك شما
در كابينه اوبامــا كار ميكردم و تعدادي از
محتواهايي درباره آن بخوانيد و ببينيد .شايد
ممكن است بخش اعظم اخباری را كه شما رویشان تمركز میكنید فراهم كنند و اگر
همه
از
بیشتر
كه
است
نگاهی
زاویه
همان
آن
باشند،
داشته
مشخصی
نگاه
زاویه
دوســتان فيسبوكيام نيــز همينطور بودند
ميخواهيد مطالبي را از دوستانتان بشنويد يا
دیدگاهها در معرض شما خواهد بود
و آنچــه من در صفحــه فيسبوك ميديدم
با آنها حرف بزنيد؛ كساني كه تصور ميكنيد
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يك دسته سياسي كار راحتي است .اگر شما به يك نامزد مشخص
اغلب با تمايالت و نظرهاي آن قسم افرادي كه در كابينه اوباما كار
به طرزي طرفدارانه اشاره كنيد يا خصمانه ،دستهبنديتان سادهتر هم
ميكردند هماهنگ بود .آيا اين امر يك اتفاق كامال خوب است؟
تعامل و كنش و
خواهد بود .در ضمن ،فيسبــوك كاري را كه انجام ميدهد پنهان
شايد نه .و من دوستان محافظهكاري دارم كه صفحات فيسبوكشان
دنیای
در
واكنش
نميكند .در صفحه آگهيهاي فيسبوك ،شما ميتوانيد محتواهاي
كه با باورهاي سياسيشــان همخوان است ،اساسا متفاوت از صفحه
واقعی اغلب ما را
تحت عنوان «عاليق» را باز كنيد و سپس به «گزينههاي بيشتر» برويد
من به نظر ميرسد .ما در دو دنياي سياسي متفاوت زندگي ميكنيم-
وادار میكند با
و بعد زير عنوان «ســبك زندگي و فرهنــگ» را نگاه كنيد و در
چيزي مثل دنياهاي موازي در داستانهاي علمي -تخيلي .و بسياري از
گوناگونی سروكار
داشته باشیم ،در
نهايت زير عنوان «سياست امريكا» را نگاه كنيد و دستهبندي ظاهر
اخبار آن دنياها نيز تقلبي هستند.
دنیای
كه
صورتی
خواهد شد.
خبرخوان توئيتر شــما ممكن اســت به خوبــي منعكسكننده
مجازی ممكن است
يادگيري ماشيني به خوبي ميتواند براي ارائه اختالفات ظريف
موضوعات و باورهايي باشد كه ترجيح ميدهيد و ميتواند بسياري
همگنتر باشد .این
بين افراد نيز به كار رود (يا احتماال به كار ميرفته اســت) .راحت
از آنچه را كه شما در سياست دنبالش هستيد -مالياتها ،مهاجرت،
همگنی نه از لحاظ
جمعیتشناسانه
است كه تصور كنيم انواع دستهبنديها توسط ماشينها انجام ميشود؛
حقوق مدني ،جنگ و صلح  -برايتان فراهم كند .آنچه در خبرخوان
عالیق،
نظر
از
بلكه
نهفقط مثال دستهبندي از راست سياسي تا چپ سياسي بلكه همچنين
شــما ميآيد انتخاب شماســت نه كس ديگري .شايد شما به خوبي
منافع و دیدگاهها به
دستهبندي درباره مســائلي مشخص كه بيشتر به آن توجه ميكنيد
موضوعاتي را كه مورد عالقه شماست و ديدگاههايي را كه مطبوع
نظر میآید و ایجاد
و ديدگاه احتمالي شــما در اين مسائل (مانند مهاجرت ،امنيت ملي،
نظر
ميبينيد انتخاب كرده باشــيد .در واقع ،اين امر كامال طبيعي به
میشود
برابري و محيطزيست) را هم ماشين انجام ميدهد .دستكم ميشود
ميرسد .چرا بايد موضوعاتي را كه دلزدهتان ميكند و ديدگاههايي را
گفت كه اين اطالعات بــراي ديگران -مديران تبليغات انتخاباتي،
كه از آنها بدتان ميآيد انتخاب كنيد؟
تبليغاتچيها ،مديران صندوقهاي تامين سرمايه و دروغگوياني مثل
افراطگرايان سياسي  -ميتواند مفيد باشد.
J Jالگوريتمها و هشتگها
يا هشــتگ را در نظر بگيريد .بــا #ايرلند# ،افريقاي_جنوبــي# ،دموكراتها_
همان طور كه كاشف به عمل آمده ،شما نيازي نداريد كه يك «ديلي مي» ايجاد كنيد.
كمونيست_هستند يا #تغييرات_اقليمي_يك_حقه_است ،شما ميتوانيد فورا تعداد
همين حاال ديگران آن را براي شــما ايجاد كردهاند (و شما شايد ندانيد كه آنها اين كار
زيادي از آيتمها را كه مورد عالقهتان اســت يا با عقايد شــما سازگار است يا دستكم
را كردهاند) .خــود فيسبوك تا حدي اين كار را ميكند و همچنين گوگل .ما در حال
آنها را اســتحكام ميبخشد پيدا كنيد .كل ايده هشتگ اين اســت كه مردم با استفاده
زندگي كردن در دوران الگوريتمها هســتيم و الگوريتم خيلي چيزها ميداند .با ظهور
از آن بتوانند توئيتها و اطالعاتي را كه به آنها عالقه دارند پيدا كنند .هشــتگ يك
هوش مصنوعي ،الگوريتمها توانستهاند به اندازه غيرقابلمحاسبهاي پيشرفت كنند .آنها
مكانيسم دستهبندي ساده و سريع است .شما خيلي راحتتر از يك «ديلي مي» ،ميتوانيد
خيلي چيزها درباره شما ياد خواهند گرفت و قبل از اينكه بدانيد ،خواهند دانست كه
يك #من_همين_حاال يا #من_در_اين_ســاعت ايجاد كنيد .خيلي از مردم مثل يك
چه ميخواهيد يا چه دوست خواهيد داشت و اين كار را بهتر از شما انجام خواهند داد.
«كارآفريني هشتگي» عمل ميكنند؛ آنها هشتگهايي را درست ميكنند يا انتشار ميدهند
آنها حتي از احساســاتتان آگاه خواهند شد ،اين بار نيز قبل از و بهتر از اينكه شما آگاه
براي تبليغ ايدهها ،ديدگاهها ،محصوالت ،اشخاص ،مفاهيم پيشنهادي و همچنين دست به
شويد ،قادر خواهند بود كه خودشان از احساسات شما تقليد كنند.
عمل زدن.
حتي همين حاال هم اگر يك الگوريتم كمي درباره شــما اطالعات به دست بياورد،
بســياري از ما چنين پيشــرفتهايي را كه بهوضوح ميتوانند سرخوشي ،آسايش،
ميتوانــد از اوضاع ســر درآورد و آنچــه را كه «افرادي كه شــما را اليك ميكنند»
يادگيري و سرگرمي را افزايش دهند تشويق ميكنيم .تقريبا هيچكس نميخواهد تبليغات
ميخواهند اليك كنند به شما بگويد .يك الگوريتم در عرض چند ثانيه ميتواند چيزي
محصوالتي را ببيند كه به آنها عالقهاي ندارد .اگر مطالبي درباره اقتصاد فرانســه براي
شبيه به يك «ديلي مي» ،فقط براي شما ،ايجاد كند .در حقيقت ،اين چيزي است كه هر
كساني ماللآور است چرا بايد چنين مطالبي را روي نمايشگرها يا گوشيهاي تلفنشان
روز اتفاق ميافتد .اگر يك الگوريتم بداند كه شما نوع مشخصي موسيقي را دوست داريد،
داشته باشند؟
ميتواند با درجه اعتبار بااليي بداند كه شما چه نوع فيلم و كتابي دوست داريد و به چه
نامزد سياســياي تمايل خواهيد داشت .اگر بداند از چه وبسايتهايي بازديد ميكنيد،
اين يك ســؤال منصفانه اســت اما ســاختار كنترل يك نقطه ضعف جدي دارد و
سؤاالتي اساسي را درباره آزادي ،دموكراسي و خودمختاري و استقالل فرد پيش ميكشد.
ميتواند به خوبي بداند كه چه محصوالتي را دوســت داريد بخريد و درباره تغييرات
پيششرطهاي اجتماعي يك نظام دموكراســي با كاركرد مطلوب يا حتي خود آزادي
اقليمي و مهاجرت چطور فكر ميكنيد.
فردي چيست؟ آيا مهم بودن خوشبختي حتي اگر مردم آن را نخواهند ممكن است؟ آيا
يك مثال ساده در اين زمينه :احتماال فيسبوك عقايد سياسي شما را ميداند و ميتواند
يك جهان ارتباطاتي كامال كنترلشده -يك خبرخوان شخصيشده -ميتواند خودش
ديگران -از جمله نامزدهاي انتخاباتي -را از آن مطلع سازد .اين رسانه اجتماعي كاربران
يك جهان ضدآرماني براي دموكراسي باشد؟ چطور رسانههاي اجتماعي ،گسترش شديد
خود را به پنج دســته بســيار محافظهكار ،محافظهكار ،ميانهرو ،آزاديخواه و بسيار
انتخابهاي ارتباطي ،ماشينهاي يادگيري و هوش مصنوعي ،ظرفيت شهروندان را براي
آزاديخواه تقسيمبندي ميكند .اين كار را با ديدن اينكه چه صفحاتي را اليك ميكنيد
حاكميت بر خود تغيير ميدهند؟
انجام ميدهد .اگر شما عقايد مشخصي را در ميان ديگر عقايد اليك كنيد ،گنجاندنتان در
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اين سؤاالت به شدت به يكديگر وابسته هستند .بزرگترين قصد من در اينجا ،در واقع
J Jدو پیشنياز آزادي بيان
اين است كه يك ساختار براي خوشبختي پيدا كنم؛ خوشبختي براي زندگيهاي فردي،
آنچه ميتوان در زمينه تاثير رسانههاي جديد روي دموكراسي مورد اشاره قرار داد،
رفتارهاي گروهي ،نوآوري و خود دموكراسي .اين اندازه توانايي كه رسانههاي اجتماعي
قدرت فزاينده مردم براي فيلتر كردن آن چيزي اســت كه ميبينند و نيز قدرت فزاينده
به ما اجازه ميدهند خبرخوانهاي به شدت مخصوص خود را -و اساسا زندگي در آن
توليدكنندگان براي فيلتر كردن هريك از ما بر اســاس آنچه درباره ما ميدانند .بايد با
را -بسازيم ،باعث ايجاد مشكالت جدي خواهد شد .و اين اندازه توانايي كه شركتها
بحــث درباره قدرتها ،تالش كرد درك بهتــري از معناي آزادي بيان در يك جامعه
ميتوانند چيزهايي مثل تجربيات شخصيشــده و اجتماعات بسته را براي هريك از ما
خودمختار ارائه كرد .بايد ابتدا پرســيد چهچيز است كه كاركردي مطلوب براي يك
فراهم آورند ،يا ميتوانند موضوعات مطلوب ما و گروههاي ترجيحدادهشده را در دسترس
سيستم آزادي بيان فراهم ميكند .باالتر از هرچيز ،در يك جامعه متنوع ،چنين سيستمي
ما قرار دهند ،بايد اسباب نگراني ما باشد .خودانزوايي و شخصيسازي راهحلي براي برخي
به شدت نياز به محدود كردن سانسور دولتي و احترام به انتخابهاي فردي دارد .طي چند
ِ
از مشــكالت است اما آنها همچنين باعث گسترش دروغگويي ميشود و قطبي شدن و
دهه اخير ،اين مســائل دلمشغولي حوزه حقوق و سياست امريكا بوده و نيز دلمشغولي
تكهتكه كردن را تبليغ ميكند .در حالي كه ساختار خوشبختي باعث خنثي شدن بديهاي
حوزه حقوق و سياست خيلي كشورهاي ديگر ،از جمله آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،ايتاليا
همرنگي ميشود و خودمختاري و آزادي فردي را با هم تبليغ ميكند.
و افريقاي جنوبي .مسلما سانسور بزرگترين تهديد براي دموكراسي و آزادي است .اما
يك نكته مهم را بايد در اينجا روشــن كرد .ادعاهايي وجود دارند درباره طبيعت
تمركز صرف روي سانسور دولتي باعث ميشود كه نقاط كور جدي در اين زمينه ايجاد
آزادي  -هم فردي هم سياسي  -و آن نوع از نظام ارتباطات كه به بهترين وجه به نظم
شود كه به چشم نيايد .يك سيستم آزادي بيان داراي كاركرد مطلوب ،به طور خاص بايد
دموكراتيك خدمت ميكند .اما ادعاهايي وجود ندارند كه به آنچه همه يا بيشتر مردم
دو نياز مشخص را برآورده سازد.
انجام ميدهند ربط داشته باشند .بسياري از مردم اتاقهايي را دوست دارند كه از آنها
اول اينكه مردم بايد در معرض مواردي قرار بگيرند كه آنها را از قبل انتخاب نكردهاند.
صدايي بيرون نيايد و خيلي تمايل دارند كه در آنها باشــند .تعداد زيادي از ديگر افراد
مواجهه برنامهريزينشده و غيرعامدانه براي خود دموكراسي امري اساسي است .چنين
هم هستند كه اين اتاقها را دوست ندارند .آنها كنجكاوند ،حتي به شدت كنجكاوند
مواجهههايي اغلب به موضوعات و ديدگاههايي مربوطاند كه مردم در جســتوجوي
و ميخواهند از انواع موضوعات و بســياري از ديدگاهها سر دربياورند .خيلي از افراد
آنها نيســتند و شايد آنها را كامال ناراحتكننده بيابند .همچنين شايد زندگيشان را به
به سادگي و به طور پيشفرض به شناختهشدهترين و مشهورترين وبسايتهايي جذب
صورت بنيادين تغيير ندهند .اين مواجههها مهم هستند براي كسب اطمينان از اينكه با
ميشوند كه داراي گرايش ايدئولوژيك مشخصي نيستند .تحقيقات تجربي اين ادعاها را
تكهتكهشدن ،قطبي شدن و افراطگرايي مقابله ميكنند .اين تكهتكهشدن يا قطبيشدن
تاييد ميكنند و نشان ميدهند كه بسياري از عموم با اشتياق به جستوجوي ديدگاههايي
پيامد قابلپيشبيني هر موقعيتي است كه در آن ،افرادي كه شبيه به يكديگر فكر ميكنند
كه با ديدگاه آنها متفاوت اســت عالقه دارند و اينكه بيشــتر افــراد در وبگردي
فقط با هم حرف بزنند.
آنالين وقت خود را در وبســايتهاي جريان اصلياي ميگذرانند كه عقايد سياسي
حرف من اين نيست كه دولت بايد مردم را وادار كند چيزهايي را ببينند كه دوست
قابلشناســايياي ندارند .خيلي از مردم داراي ذهن بازي هستند و ديدگاههاي آنان بر
دارند از آنها دوري كنند .اما من به شــدت مدعي هستم كه در دموكراسي ،متنوع كردن
اساس چيزي كه ياد ميگيرند تغيير ميكند .چنين افرادي داراي يك خصلت متمدنانه
نامها و زندگيها -شامل زندگيها و نامهاي ديجيتال -بايد انجام شود تا با اين كار ،مردم
قابلشناسايي هستند؛ اين خصلت كه خيلي مطمئن نيستند حق با آنهاست و ميخواهند
به طور مرتب با ديدگاهها و موضوعاتي كه شخصا انتخاب نكردهاند برخورد داشته باشند.
كه حقيقت را كشف كنند.
اين نوع از ساختارسازي در واقع شكلي از انتخاب ساختار از سوي افراد و گروههايي است
خيلي از افراد ديگر هم هســتند كه بيشــتر ترجيح ميدهند عقايدي را كه با عقايد
كه به اندازه زيادي از آن سود ميبرند.
آنها مشابه است بشنوند اما همچنين كامال
نكته دوم اين اســت كه بسياري از مردم
تمايل دارند كه عقايدي را كه عقايدشــان را
يا بيشــتر آنها بايد طيفي وسيع از تجربيات
به چالش ميكشــد نيز بشــنوند .آنها عاشق
مشترك داشــته باشــند .بدون تجربههاي
ايده اتاقهاي دربســته نيستند و يكي از اين
مشــترك ،يك جامعه ناهمگون در زمان
اتاقها براي خود درست نميكنند .در اينجا
روبهرو شدن با مســائل اجتماعي ،وضعيت
ميتوان دريافت كه مردم چطور در عمل از
بســيار دشــوارتري خواهد داشــت .مردم
وبســايتها و رسانههاي اجتماعي استفاده
ممكن اســت حتي درك يكديگر را دشوار
ميكنند و تا چه اندازه به سمت يك ساختار
بيابند .تجربيات مشترك ،بهخصوص شامل
كنترل حركت ميكنند .اما مدعاي اصلي من،
تجربيات مشترك كه به وسيله رسانههاي
در دموكراسی ،متنوع كردن نامها و زندگیها -شامل زندگیها و نامهای
ادعايي تجربي نيست ،بلكه درباره ايدهآلهاي
اجتماعي ممكن ميشــود ،شكلي از چسب
دیجیتال -باید ساخته شوند تا با این كار ،مردم به طور مرتب با دیدگاهها
فردي و اجتماعي است .درباره نوعي فرهنگ
اجتماعي را فراهم ميكند .تعطيلي ملي يك
و موضوعاتی كه مشخصا انتخاب نكردهاند برخورد داشته باشند .این نوع از
به
كه
است
هایی
ه
گرو
و
افراد
سوی
از
ساختار
انتخاب
از
شكلی
واقع
در
ساختارسازی
است كه به بهترين وجه با يك دموكراسي
تجربه مشترك است .به همين ترتيب ،يك
اندازه زیادی از آن سود میبرند
داراي كاركرد مطلوب سازگار است.
واقعه ورزشي بزرگ (مثل بازيهاي المپيك
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ارتباطات را ارزيابي كنيــم .درك كردن اينكه چهچيزي كاركرد
يك دموكراسي را افزايش ميدهد ،مسير پيش روي فهم روشنتري
از طبيعت شهروندي و پيششرطهاي فرهنگي آن را نشان ميدهد.
خيلي ســادهانگارانه است كه بگويم يك سيستم ارتباطي خيلي
عالي است به اين دليل كه به افراد اجازه ميدهد آنچه را كه انتخاب
ميكنند ببينند و بشنوند .افزايش عقايد مختلف مطمئنا خوب است و
ظهور ديدگاههاي بيشمار مزاياي زيادي دارد .اما مواجهه با تجربياتي
كه قصد مشــاركت در آنها وجود نداشــته و توسط افراد انتخاب
نشدهاند و اما مشترك هستند نيز بسيار مهم است.

يا جام جهاني) يا يك فيلم كه افراد و گروههاي مختلف را به خود
جذب ميكند («جنگ ســتارگان» ميتواند يك مثال در اين مورد
خیلی از افراد
باشد) هم تجربههاي مشتركي هستند .همين طور ،جشن براي يك
دیگرهمهستند
نوع كشــف يا دستاورد بزرگ هم يك تجربه مشترك است .يك
كهبیشترترجیح
سيســتم ارتباطي كه به طور ريشــهاي تعداد اينچنين تجربياتي را
میدهندعقایدی
كاهش ميدهد ،طيفي از مسائل را ايجاد ميكند كه فقط منحصر به
كه با عقاید آنها
مشابهاستبشنوند
افزايش جدايي اجتماعي نيست.
اماهمچنین
ايــن نيازها -يعني شــانس مواجهه با ديدگاههــاي گوناگون و
كامال تمایل دارند
تجربيات مشترك -در قالب پيشنيازهايي براي يك دموكراسي با
عقایدی را كه
كاركرد مطلوب ،در هر كشور بزرگي وجود دارد .اينها بهخصوص
عقاید آنها را به
چالشمیكشد
J Jافراطگرايي درون اتاقهاي دربسته
در يك كشور ناهمگون كه با خطر گاهگاهي تكهتك ه شدن مواجه
بشنوند.
نیز
آيا اتاقهاي دربســته كه برخي افراد در آنها قــرار دارند براي
است داراي اهميت است .اين پيشنيازها حتي بسيار مهمتر هم هست
آنها عاشق ایده
دموكراســي اهميت دارد است؟ دقيقا چرا؟ برخي افراد ممكن است
چراكه بسياري از كشورها بيشازپيش به يكديگر متصل ميشوند
اتاقهای دربسته
(بلــه به برگزيت يا نه بــه برگزيت) و هر شــهروند ،به اندازهاي
دوست نداشته باشند كه ديگر شهروندان در پيله خود زندگي كنند
كه صدا از آن بیرون
نمیرود و به داخل
كمتر يا بيشتر ،به يك «شــهروند جهاني» تبديل ميشود .ايدههاي
اما به طور نظري ،اين كار در حوزه مسئوليت خود ماست و بازتابي
و
نیستند
آید
ی
نم
بحثبرانگيزي براي ارزيابي اين شهروندان وجود دارند ،براي نمونه،
از آزادي انتخاب ماســت .اگر مردم دوست دارند وقت خودشان را
یكی از این اتاقها
خطر تروريســم ،تغييرات اقليمي يا بيماريهــاي واگيردار .ديدگاه
با شــنيدن موتزارت ،ديدن فوتبال و «جنگ ســتارگان» و خواندن
برای خود درست
حرفهاي كساني كه تغييرات اقليمي را رد ميكنند بگذرانند ،خب
حســاس نسبت به اين خطرات و امثال آنها ،غيرممكن است توسط
نمیكنند
كه چي؟ ناراحتي چرا؟
كساني جذب شود كه خود را در اتاقهاي دربستهاي حبس كردهاند
روشنترين جواب تنگنظرانهترين جواب نيز هست :افراطگرايي
كه خودشان آن را طراحي كردهاند تا صدايي از آن به بيرون نرود و
خشــن .اگر آدمهايي كه مثل هم فكر ميكنند ،افرادي را كه جور
به داخل هم نيايد .و در سطح ملي ،در جوامع داراي ارتباطات بسته،
ديگري فكر ميكنند تحريك كنند تا سطح عصبانيت آنها باالتر برود ،حاصل اين كار
اعالم پيشپاافتادهترين مسائل به شدت دشوار است.
ميتواند به معناي دقيق كلمه خطرناك باشد .تروريسم تا حد زيادي مسئلهاي مربوط به
اصرار بر شانس مواجهه و تجربيات مشترك نبايد از نوستالژياي كه نوعي گذشته
قلبها و ذهنها است و افراطگرايي خشن نيز تماما آگاهي از اين واقعيت است .آنها از
بيغلوغش را ارائه ميكند ريشه بگيرد .با در نظر گرفتن امكانات ارتباطاتي گذشته ،آن
رســانههاي اجتماعي استفاده ميكنند تا از افراد ثبتنام كنند و اميدوارند كه تعداد آنها
دوران خيلي بيغلوغش و ساده هم نبوده است .دستكم از زاويه نگاه خود دموكراسي،
را افزايش دهند يا «گرگهاي تنها» را ترغيب كنند تا درگير فعاليتهاي جنايتكارانه
در مقايسه با هر دوران ديگري از تاريخ بشر ،ما اكنون در وسط بسياري از دستاوردهاي
شوند .آنها از رسانههاي اجتماعي استفاده ميكنند تا ديدگاه خود را نسبت به جهان تبليغ
ارتباطي خارقالعاده هستيم .براي بحث ما ،نوستالژي نهتنها ناكارآمد بلكه بيمعني است.
كنند ،با اين اميد كه ميزان دسترسي مردم به اين ديدگاهها را گسترش دهند .پديدههايي
كارها در حال بهتر شدن هستند ،نه بدتر شدن.
كه اينجا مورد بحث قرار ميگيرند ،كساني هستند كه به بسياري از تهديدهاي جدياي
اينجا نبايد چيزي باشــد كــه دليل بدبيني يا خوشبيني به حســاب بيايد .بدبيني يا
كه ما در دنياي امروز با آنها روبهروييم كمك ميكنند.
خوشبيني دو مانع بالقوه براي فكر كردن درباره پيشرفتهاي جديد فناورانه است .اما
مسئله بزرگتر اين است كه اتاقهاي دربسته مسائل بسيار بزرگتري براي حكمراني
اگر ما بايد بين آنها دست به انتخاب بزنيم ،به هزار دليل بگذاريد خوشبيني را انتخاب
ايجاد ميكنند ،حتي اگر آنها چيزي مثل خشونت يا جنايت ايجاد نكنند .مسئله مهمتر
كنيم .اما از نظر بسياري از دستاوردها و درسهاي بالقوهاي كه به طور اجتنابناپذيري
اين اســت كه آنها ميتوانند به سياستگذاري ناگواري ختم شــوند يا توانايي رسيدن
به تغيير فناورانه عظيمي ارتباط پيدا ميكند ،هر نگرش خوشبينانه يا بدبينانه از نگرشي
به يكپارچگي اجتماعي را به شــدت كاهش دهنــد .فرض كنيد كه امريكا بايد كنترل
كه ميتواند مفيد باشــد بسيار دور اســت .براي مثال ،خودرو خيلي عالي است اما تنها
معقولي روي خريد اسلحه اعمال كند تا به كساني كه درگير كارهاي تروريستي بودهاند
در امريكا هزاران نفر از مردم هر ســال در تصادفات خودرويي ميميرند .پالســتيك
اسلحه فروخته نشــود مگر اينكه ثابت كنند االن خطري ندارند .يا فرض كنيد برخي
مزيتهاي خيلي بزرگي دارد اما مسئله جدي انهدام زباله را ايجاد كرده است .آنچه از
قانونگذاريها براي كنترل انتشار گازهاي گلخانهاي ايده خوبي است .در امريكا ،قطبي
اين حرفها منظورم است و ميخواهم ارائه كنم ،پايهاي براي خوشبيني نيست بلكه به
شدن ديدگاههاي سياسي در چنين مسائلي ،به وسيله رأيدهندگاني كه خود را تفكيك
جــاي آن ،ميخواهم عينكي ارائه كنم كه كمي بهتر از قبل ،از ميان آن ميتوانيم درك
ميكنند در قالب گروههايي كه مانند هم ميانديشــند تشديد ميشود و اين امر ميتواند
كنيم چهچيزي يك سيستم آزادي بيان را در وهله اول موفق ميسازد و يك دموكراسي
رســيدن به راهكارهاي معقول را بسيار دشوار كند .حتي اگر اين تفكيك و جداسازي
با كاركرد مطلوب به چهچيزي نياز دارد .اين درك باال ما را مجهز ميكند تا آرمانهاي
در ميان تنها بخش كوچكي از رأيدهندگان اتفاق بيفتد ،آنها ميتوانند به اندازه زيادي
يك كشــور آزاد را بفهميم و ســپس به ما كمك ميكند تا تغييرات پيوسته در نظام
190

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتوسه ،شهریور 1396

کتاب ضمیمه

ت و حدت عقايدشان .مقامات كشور در قبال
تاثيرگذار باشند ،بهخصوص به خاطر شد 
رأيدهندگانشان مسئوليت دارند و حتي اگر خيلي دوست داشته باشند به نوعي از توافق
با آنها برسند ،ممكن است دريابند كه اگر اين كار را بكنند ،آينده انتخاباتي خود را به
خطر خواهند انداخت .رسانههاي اجتماعي مطمئنا باعث ايجاد اين مسئله نيستند اما در
هشتگ #جمهوري ،مسائل بدتر از چيزي است كه تصور ميشده است.
من در ســمتهاي مختلف دولت فدرال امريكا كار كردهام و در فرصتهاي زيادي
با اعضاي كنگره مالقات داشتهام .جمهوريخواهان در مورد مسائل مهم به من گفتهاند
«البته ما ميخواهيم بر ســر اين مسئله مثل دموكراتها رأي بدهيم ولي اگر اين كار را
بكنيم ،جايگاه خود را از دســت خواهيم داد» .شــكي در اين نيست كه پشت درهاي
بسته ،دموكراتها گاهي همان چيزها را درباره كار كردن با جمهوريخواهان ميگويند.
هردو طرف نگران تاثيرات اتاقهاي دربســته هستند .كساني كه مثل هم فكر ميكنند
اگر ســروصدايي مشابه فكر خودشان به گوششان نرسد ،به كساني ديگر رأي خواهند
داد .رسانههاي اجتماعي اين ميزان از سروصدا را افزايش ميدهند و از اين لحاظ ،ميزان
قطبيشدن را باال ميبرند .طي نسل گذشته ،امريكا شاهد انفجار پديده هواداري از احزاب
بوده است؛ يعني نوعي نفرت از كساني كه حامي حزب مخالف هستند .مطمئنا هواداري
حزبي به وحشتناكي نژادپرستي نيست .با اين كار ،هيچكس به بردهداري كشيده نميشود
يا در طبقات پستتر جاي نميگيرد .اما مطابق با برخي معيارها ،هواداري حزبي اكنون
ميزان نژادپرستي را افزايش داده است .در سال  ،1960تنها  5درصد جمهوريخواهان و
 4درصد دموكراتها ميگفتند كه اگر فرزندشان با كسي كه هوادار حزب دلخواهشان
نباشد ازدواج كند آنها احساس ناخوشايندي خواهند داشت .اما تا سال  ،2010درصد اين
افراد به ترتيب به  49و  33درصد رسيد .يعني خيلي بيشتر از درصد كساني كه اعالم كرده
بودند اگر فرزندشان با كسي با رنگ پوستي متفاوت ازدواج كند ،احساس ناخوشايندي
خواهند داشت .در استخدام كردن هم ،حزب سياسي مهم است :جمهوريخواهان بيشتر
دوســت دارند كساني را اســتخدام كنند كه همحزب خودشان باشند و برعكس .شايد
بيمالحظگي باشد كه بگوييم رسانههاي اجتماعي و به طور عموميتر ،اينترنت مسئول
مستقيم اين افزايش چشمگير در هواداري حزبي هستند .اما شكي وجود ندارد كه يك
بازار رسانهاي تكهتكهشده ،عامل كمك ِي مهمي در رخ دادن اين اتفاق است.
هــواداري از يك حــزب به خودي خــود ،جديترين تهديد بــراي خودمختاري
دموكراتيك نيست .اما اگر توانايي دولت را براي حل مسائل جدي كاهش دهد ،آنگاه
عواقب ملموس و بالقوه مصيبباري براي زندگي مردم خواهد داشت .من قبال مثالهايي
از كنترل فروش اسلحه و تغييرات اقليمي مطرح كردهام .در اين زمينه به اصالحات در
قوانين مهاجرت و و حتي بازســازي زيرســاختها فكر كنيد؛ مسائلي كه در دهههاي
گذشته مانع پيشرفت امريكا شدهاند ،تا حدي به دليل نقش اتاقهاي دربسته ايجاد شدهاند.
براي كسب اطمينان ،سيستم اين كشور از آزمايشها و متعادلكردنهايي استفاده ميكند تا
احتياط و دورانديشي را در دولت بهبود بخشد و مانع حركتهاي ناكارآمد شود .اما اين
كار نبايد به فلج كامل يا تعطيلي دولت منجر شود ،در صورتي كه يك سيستم ارتباطات
تكهتكهشده به اين فلج شدن كمك ميكند.
در يــك نظام با فضاهاي بحث عمومي قوي ،از جملــه خيابانها و پاركها و نيز
ميانجيهايي كه در خدمت منافع عمومي هستند ،مثل روزنامهها و شبكههاي تلويزيوني،
انزوا در ميان شــهروندان سختتر انجام ميشــود و اتاقهاي دربسته با دشواري بيشتر
ساخته ميشوند .همچنين مردم به طور مرتب با ديدگاهها و محتواهايي كه از قبل آنها

را انتخاب نكرده بودند ،برخورد ميكنند .براي شهرونداني كه گوناگوني زيادي در بين
آنها ديده ميشود ،اين امر چيزي مثل چارچوب مشترك براي تجربه اجتماعي را فراهم
ميكنــد .اما در دنياي مجازي اين اتفاق رخ نميدهد و به همين دليل ،دموكراســيها و
جمهوريهــا صدمه ميبينند .تعامل و كنش و واكنش در دنياي واقعي اغلب ما را وادار
ميكند با گوناگوني در امور سروكار داشته باشيم ،در صورتي كه دنياي مجازي ممكن
است همگنتر باشد .اين همگني نه از لحاظ جمعيتشناسانه بلكه از نظر عاليق ،منافع
و ديدگاهها به نظر ميرســد و ايجاد ميشــود .به اين ترتيب است كه با فضاي مجازي،
اجتماعاتي كه مبتني بر مكان و فضا هستند با اجتماعي مبتني بر عاليق و منافع جايگزين
ميشوند .شاهد مثال اين امر ،كساني هستند كه تصور ميكنند آخرالزمان نزديك است
و حمله تروريســتي  11سپتامبر  2011را نشانهاي روشن بر اين عقيده عنوان ميكنند و
از اينترنت استفاده ميكنند تا خود را ايزوله كنند از ايدههاي متنوع و مخالفي كه ممكن
است بحثهاي عمومي سازندهاي را ايجاد كنند.
يك مســئله ديگر نيز اينجا وجود دارد؛ اتاقهاي دربسته كه بسياري از افراد در آن
زندگي ميكنند و صدايشــان به بيرون نميرود و صدايي هم به داخل نميآيد ،ميتوانند
دروغ را به مردم بباورانند و اصالح كردن اين دروغها شــايد دشوار يا غيرممكن باشد.
دروغ تلفات به بار ميآورد .تصويري كه ميگويد باراك اوباما در امريكا به دنيا نيامده،
يك دروغ اســت .اين حرف ممكن اســت تصحيح شود اما خسارت بزرگتري كه به
بار ميآورد اين اســت كه باعث ترويج بياعتمادي در جامعه و ضربه خوردن به اعتماد
اجتماعي ميشود .نمونهاي خسارتبارتر در اين زمينه ،مجموع دروغهايي بود كه در سال
 2016به نفع رأي مردم بريتانيا به برگزيت (خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا) گفته شد.
حتي اگر برگزيت ايده خوبي بود ،رأي به نفع آن تا حدي به وسيله رسانههاي اجتماعياي
انجام شد كه به شيوه بدي مردم بريتانيا را گمراه كرد .در انتخابات رياستجمهوري سال
 2016امريكا ،دروغ مثل يك آتش غيرقابلكنترل در فيسبوك گسترش يافت .اخبار
كذب همهجا بود .تا امروز ،رسانههاي اجتماعي باني به وجود آمدن يك جنگ داخلي
نشدهاند اما اگر به همين ترتيب پيش برود ،باعث اين كار خواهند شد .تا همين حاال ،آنها
مانع اتفاق افتادن يك كودتا شدهاند (در تركيه در سال .)2016
البته اينجا بحث حاكميت مطرح است اما همان طور كه گفتهام ،مسئله آزادي فردي
نيز به همين اندازه وجود دارد .اينكه افراد چندين گزينه و آزادي براي دستچين كردن از
ميان آن گزينهها را داشته باشند ،بياندازه مهم است .همان طور كه ميلتون فريدمن گفته،
مردم بايد «در انتخاب آزاد» باشند اما آزادي نيازمند خيلي چيزهاي بيشتر از اين است.
آزادي نيازمند موقعيتهاي زمينهاي مشخص است و اينكه مردم بتوانند ديدگاههاي خود
را ارائه كنند و ياد بگيرند كه چهچيزي حقيقت است .اين امر نهتنها مستلزم اين است
كــه مردم ديدگاهها و ارزشهاي خود را مطرح كنند بلكه همچنين ايجاب ميكند كه
شرايط براي شكلگيري ديدگاهها و ارزشهاي مختلف نيز مهيا باشد.
روشنترين روش براي محدود كردن اين شرايط ،سانسور و اقتدارگرايياي است كه
جرج اورول در رمان « »1984آن را با «يك داغ بر صورت» به تصوير كشــيده اســت:
«اگر ميخواهي چشماندازي از آينده داشته باشي ،روي صورت يك انسان داغي را تصور
كن .داغي براي هميشــه ».جهاني با انتخابهاي به طور محاسبهناپذيري بينهايت ،بهتر
است .اما اگر مردم خود را به جوامعي تقسيمبندي كنند كه درون آن همه مثل هم فكر
ميكنند ،آن وقت آزادي آنها در معرض خطر خواهد بود .آنها در پيلهاي زندگي ميكنند
كه خود ساختهاند.
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کتابخانه
کـتابخانه
باهوش باشید

شهای فرهنگ که بهکار کارآفرینان میآید
نگاهی به پرفرو 

موضوع کتاب و کتابخوانی در رشد حیات اجتماعی تأثیر بسزایی دارد .روح یک جامعه در پرتو این مهم بارور میشود و به همین دلیل میراث فرهنگی
و تمدن اسالمی مملو از کتابهای بزرگانی است که افتخار جامعه بشری بودهاند و همت اولیای دین اسالم بر این بوده است که بندگان خدا را به سوی
پروانه شفاعی
روشنایی کتاب رهنمون شوند .چنانکه کالم الهی با توجه به قلم آغاز شده است .کتاب از دیرباز حافظ و احیاکننده تفکر و اندیشههای واال و منبع عظیمی
نویسنده
بوده است که طالبان علم ،اندیشه و حقیقت را سیراب کرده .ارزیابی شرایط و امکانات موجود فرهنگی مبین این نکته است که امروزه کتاب میتواند
به عنوان یک وسیله مطمئن و کارآمد در بهینهسازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد .تجربه جهانی نشان میدهد که رشد و توسعه تمدنها ،ریشه در رشد فرهنگ
کتابخوانی در جوامع دارد .باید تأکید کرد که علیرغم رشد رسانههای گوناگون جمعی تاکنون هیچ رسانهای نتوانسته است نقشی را که کتاب در رشد تمدنها داشته است ،ایفا کند.
«برگهای کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز میدهندُ ( ».ولتر)

زمین سوخته

نویسنده :احمد محمود
انتشارات :معین

JJروایتی آشکار از جنگ
«زمین ســوخته» روایتی است از جنگ ایران و عراق .روایتی که در واقع تجربه شخصی خود
نویسنده از جنگ است .احمد محمود خود در اینباره گفته است «:وقتی خبر کشته شدن برادرم
را در جنگ شــنیدم ،از تهران راه افتادم به سمت جنوب .رفتم سوسنگرد ،رفتم هویزه .تمام این
مناطق را رفتم .تقریباً نزدیک جبهه بودم .وقتی برگشتم واقعاً دلم تلنبار شده بود .دیدم چه مصیبتی
را تحمل میکنم .اما مردم چه آراماند .چون تا تهران موشــک نخورد ،جنگ را حس نکردند .دلم
میخواست الاقل مردم مناطق دیگر هم بفهمند که چه اتفاقی افتاده است .همین فکر وادارم کرد
که “زمین سوخته” را بنویسم ».احمد محمود استاد و پیشرو ثبت این وقایع بود .آن هم با نگاهی
سخت رئال و بهشدت باورپذیر .او اولین کسی است که در ایران به سراغ این موضوع میرود و به ثبت
وقایعی بکر میپردازد .هرچند کتابش حاشیههای بسیاری را به همراه میآورد ،موافقان و مخالفان
بسیار و از اینگونه انگها و برچسبها بسیار بر او زده شده است اما آنچه مسلم است ،کمتر کسی
«زمین سوخته» را میفهمد .این اثر روایت ماههای آغازین جنگ ایران و عراق است.
رمان «زمین سوخته» سیر خطی و روال سادهای دارد اما چنان ساخته و پرداخته شده است که
مخاطب را دچار حیرت میکند .فضاسازی و تیپسازی در این اثر چیزی به حد کمال است .اصوالً
این سبک و سیاق در تمامی آثار احمد محمود دیده میشود .بسیاری از منتقدان بر این باورند که
احمد محمود تحت تأثیر نظریات همینگوی بوده است؛ بر این اساس زبانی را پیشنهاد میکند که
مانند دوربین عکاسی عمل میکند .این اثر پرفروشترین کتاب ادبیات جنگ است و این موضوع در
حوزه ادبیات جنگ بیسابقه است.
در بخشی از کتاب میخوانیم« :آخر تابستان است؛ شرجی مثل بختک روی شهر افتاده است و
نفس را سنگین میکند .شاهد از در خانه میآید تو .روزنامه را زده زیر بغل .چه خبر؟ یعنی جرئت
میکنه حمله کنه؟ تو این آشفتگی که ما داریم ،جرئت نمیخواد ،یه کم بیشرفی میخواد!»
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سایههای سکوت

نویسنده :علی قانع
انتشارات :آموت

JJزخمهای روحی
این کتاب داستان پسرکی را روایت میکند که در مسیر مدرسه گرفتار فردی روانی
میشود و اتفاق شــومی در زندگیاش رقم میخورد .این زخم در کنار دیگر کابوسها،
باعث به هم ریختن و در هم شکستن شالوده اصلی زندگیاش میشود ،تا ناخواسته دست
به کارهایی بزند که ماجراهای تلخ دیگری شکل بگیرد و بخشی از کابوسهای دائمیاش
بشود .ناشر در بخش معرفی این کتاب نوشته است :گاهی آثار یک اتفاق میتواند سایهای
سنگین بیندازد بر تمام روزهای عمر ،همچون کابوسی جهنمی هر لحظه از زندگی تکرار
شود و انسان را رها نکند .سایهای که مثل رد یک زخم قدیمی و محونشدنی حک میشود
روی تارهای نامرئی روح ،خودش را پهن میکند بر ویرانههای هستی آدم و دنیای پیش
رویش را سیاهتر از رنگ شب میکند .همهچیز را از آن خود میکند و بعد تباهی از راه
میرسد« .سایههای سکوت» داستان یکی از این آدمها و یکی از این اتفاقهای شوم است.
نویسنده درباره روند نوشتن این کتاب گفته است از زمانی که جریان قتلها و تعرضات یک
جانی سریالی به گوشش خورد ،سوژه شکلگیری این رمان به ذهنش خطور کرد .قانع با
ابراز خوشحالی از رسیدن این اثر به مرحله نشر تصریح کرد :کسانی که در این مدت کوتاه
گذشته از چاپ و انتشار این رمان به خواندنش مبادرت کردند ،متوجه موضوع حساس و
نوعی جسارت در پرداخت داستان شده اند و خوشبختانه بازخوردهایی که تا به حال به
ویژه از خوانندگان هماستانیام دیدهام ،مثبت بودهاند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم« :گاهی اوقات ناغافل بعضی فکرها سراغت میآیند
که اص ً
ال زمان خوبی برای حضورشان نیست .فرصتی برای ضبط و ربطشان نداری ،روحت
بههیچوجه آماده پرداختن به آنها نیست ولی سرزده و ناخوانده از راه میرسند ،حتی اگر
در آن موقعیت حساس توان و مقاومت ایستادگی در برابرشان را نداشته باشی.

تاریخ سیاسی معاصر ایران

نویسنده :سید جاللالدین مدنی
انتشارات :دفتر انتشارات اسالمی

JJآگاهی سیاسی از گذشته تا امروز
این کتاب به وقایع و رویدادهای پنج قرن اخیر ایران از صفویه تا انقالب اســامی میپردازد .در
قســمتی از مقدمه کتاب آمده است« :سعی ما در نگارش این کتاب بر این نکته متمرکز بوده است
که راهی هرچند کوتاه بر عمق تاریخ قرون اخیر ایران بزنیم و مسائل را در این نقب فکری -تاریخی
مورد بررسی قرار دهیم .مشکل بزرگ در فهم تاریخ ایران این است که تحلیلی کلی و نگاهی که بتواند
نسبتها و ارزشها و شاخصها را با هم بسنجد کمتر وجود دارد و این اثر سعی کرده مروری کلی بر این
مهم داشته باشد ».مطرح کردن ریشههای تاریخی مسائلی از قبیل بیداری اسالمی ،اقتصاد مقاومتی،
فراماسونری و انجمنهای مخفی از جمله ویژگیهای این کتاب است .عمده هدف نویسنده در این کتاب
ذکر و تحلیل وقایع و حوادث ،کمک گرفتن از منابع اصیل و بدون حب و بغض بوده است .کتاب مذکور
به وقایع مهم دو قن اخیر البته به صورت فشرده پرداخته است .مسائل نهضت تنباکو ،مشروطه ،نفت و
همچنین  15خرداد و انقالب اسالمی  22بهمن از جمله مباحث مبسوط این کتاب هستند .از جمله
فواید آگاهی از تاریخ که در این کتاب هم به آن اهتمام ویژهای شده است آگاهی نسبت به دوران قبل و
پیوند آنها با زمان حاضر است .زیرا این امر باعث میشود درباره گذشتگان به درستی قضاوت شود و نیز
مشکالت ،درگیریها ،موانع اشتباهات ،تقصیرها ،ناتوانیها ،توطئهها و اختالفات هریک در جایگاه خاص
خود مورد بحث قرار میگیرد که نتیجه همه اینها ارزیابی صحیح از گذشته خواهد بود.

نگارِ من

نویسنده :فرخنده موحد راد
انتشارات :علی

JJسایه گذشته
«نگار من» عنوان اثر جدید بانوی احساس ،خانم فرخنده موحد راد است .نویسندهای جوان ،پرتالش
با قلمی توانمند و پراحساس که هربار مخاطبان خود را با کتابی تازه با سوژهای درخور تأمل و پرفراز
و نشیب همراه میسازد .آثاری با درونمایههای عاشقانه -اجتماعی که نگاه و تفکرش به افراد اجتماع
و خانواده در قالب داستانی شیرین و پندآموز ،حرفهای بسیاری برای گفتن دارد« .نگار من» حکایت
دختری است که از درد تنهایی به جامعه پناه میبرد .دختری که تنهاییهایش را با کار پر میکند و
هیچوقت دلتنگ خانه سرد و بیمهرشان نمیشود .نگارین دختری که قربانی گذشته مادرش میشود
و در عشق میسوزد و میبازد ...هرچه تالش میکند ،نمیتواند سایه گذشته مادرش را از زندگی خود
پاک و آرامش را نصیب خود و عشقش کند .قصهای پلیسی و معمایی که در گوشهای از داستان وجود
دارد ،جواب تمام چراهای زندگی او را میدهد اما گاهی زمان برای به جواب رسیدن ،کوتاه است و خیلی
زود دیر میشود .نگار در طول قصه تالش زیادی برای برقرار ماندن احساس و عشقش میکند اما گاهی
غرور برنده این بازی میشود و او را وادار میکند تا به کودکیهایش پناه ببرد و همخانه مادربزرگی شود
که برایش سرنوشتی را رقم میزند که در باورش نمیگنجید« .نگار من» شروع تنهایی دختری از شب
ازدواجش است ،تنها به دلیل یک اشتباه ...یک سوءتفاهم و یک غفلت .شروعی که از همان ابتدا پایان
همهچیز بود .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :یه سری آدمها تو دنیا هستن که تو رو برای خودشون
میخوان ...اما نه برای اینکه دوســتت دارن؛ برای اینکه با تو به اونچه که دوست دارن میرسن .و اگر
روزی به هرآنچه که میخواستن رسیدن ،تو رو ترک میکنن ...شک نکن!»

مردی به نام ُا ِوه

نویسنده :فردریک بکمن
مترجم :فرناز تیمورازف
انتشارات :نون

JJیک عشق ناب و حقیقی
کتاب «مردی به نام ا ُ ِوه» نوشته فردریک بکمن ،نخستین رمان این نویسنده سوئدی است و با
استقبال چشمگیری در جهان روبهرو و به سی زبان ترجمه شده است .مجله آلمانی اشپیگل درباره
این کتاب نوشته است« :کسی که از این رمان خوشش نیاید بهتر است هیچ کتابی نخواند ».این
کتاب داســتانی تراژیک و طنزآمیز دارد که با نگاهی انتقادی به نقد جهان مدرن و روابط انسانی
حاکم بر آن میپردازد .جالب اســت که این کتاب برای ما ایرانیها جذابیت خاصی دارد .کارکتر
دوم کتاب زنی ایرانی به نام پروانه است .از وقتی پروانه وارد داستان کتاب میشود ،جذابیت کتاب
دوچندان میشود زیرا مخاطب کنجکاو میشود که نویسنده چه نگرش و نگاهی به ایرانیها دارد.
کاراکتر پروانه در این کتاب زنی خوشقلب و دوستداشتنی است که مسیر زندگیاش مسیر زندگی
ا ُ ِوه را عوض میکند .ا ُ ِوه یک مرد عبوس 59ساله است که از سر کار هم به علت داشتن سن زیاد
اخراج شده است .به همین علت چندان با دنیای بیرون ارتباط برقرار نمیکند و اوقات تلخی دارد.
اگر به دنبال رمانی با لحنی ساده و صمیمی هستید که آخر شبها بخوانید و با یک احساس خوب
به خواب بروید قطعاً این کتاب گزینه مناسبی خواهد بود .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :ا ُ ِوه
پنجاهونه سال دارد .اتومبیلش ســاب است .با انگشت اشاره طوری به کسانی که ازشان خوشش
نمیآید ،اشاره میکند که انگار آنها دزد هستند و انگشت اشاره ا ُ ِوه چراغقوه پلیس است».

هوش مالی خود را افزایش
دهید!

نویسنده :رابرت کیوساکی
مترجم :علی رجبی ابهری
انتشارات :ستوس

JJشاهراه ثروت
بســیاری از مردم بر این باورند که برای پول درآوردن به پول نیاز دارند .این باور حقیقت ندارد.
همیشــه به خاطر داشته باشید اگر شما میتوانید پول خود را طی سرمایهگذاری در طال از دست
بدهید ،پس میتوانید پول خود را در هر حوزه دیگری نیز از دست بدهید .در نهایت این طال ،سهام،
ملک ،سختکوشی و پول نیست که شما را ثروتمند میکند .بلکه دانش شما درباره سهام ،امالک،
سختکوشی و پول است که شما را به ثروت میرساند .به واقع این هوش مالی شماست که ثروت
را برایتان به ارمغان میآورد .در این کتاب نه پولدار شــدن سریع آموزش داده میشود و نه فرمول
جادویی .در این کتاب به شــما گفته میشود که چگونه هوش مالی یا ضریب هوش مالی خود را
افزایش دهید .یا اینکه چگونه از طریق هوشمندتر شدن ثروتمندتر شوید .پنچ هوش مالی اصلی که
برای ثروتمندتر شدن به آن نیاز دارید برایتان شرح داده میشود .لذا میتوانید فارغ از اینکه در کدام
بازارهای اقتصادی ،سهام یا امالک فعالیت میکنید ،با بهرهگیری از مطالب این کتاب به موفقیتهای
مالی بیشتر و در نتیجه ثروت بیشتری دست پیدا کنید .کیوساکی تالش میکند در این اثر توضیح
دهد که ارزشمندترین دارایی در جهان امروز «برخورداری از هوش مالی» و نه چیزهای دیگر است
که بسیاری افراد تصور میکنند میتواند آنها را نجات دهد .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :درباره
پول و سرمایه خود باهوشتر عمل کنید .یکی از اولین قدمهای ثروتمند شدن از طریق هوشیارتر
شدن نسبت به پول خودتان این است که وقتی فرصتها خود را به شما نزدیکتر نشان میدهد ،از
این فرصتها استفاده کنید».
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کتابخانه

در دنیای اقتصاد کتابهای بسیاری نوشته شده اما در این میان کتابهای اندکی ارزش وقت گذاشتن و
ِ
ِ
پیشنهادی ایندیپندنت برای اقتصادخوانهاست.
فهرست
خواندن دارند .این

ظهور و سقوط رشد امریکایی

پس از طوفان

عنوان این کتاب چندان جذاب به نظر نمیآید ،اما برخالف
عنوان ،محتوای کتاب ارزش خواندن دارد .گوردن که نابغهای
در حوزه اقتصاد اســت در این کتــاب ،هم مروری بر تاریخ
اقتصاد داشــته و هم قصه تکنولوژی را مطرح کردهاست .او
بررسی تأثیر سیاســت ،تغییر جمعیت و توسعه دارو در
به
ِ
رشد اقتصادی و توسعه امریکا پرداخته و سپس بحث جنگ
داخلی را مطرح کردهاســت .یکی از نکات مهم در مورد این کتاب ،مســائلی است که
نویســنده در زمینه تاریخ امریکا مطرح کردهاست .مخاطب یاد میگیرد که شغلها در
امریکا چطور ایجاد میشوند و چطور از دست میروند.

بخشــی از این کتاب خاطره اســت و بخشی دیگر اثری در
حوزه اقتصاد به شمار میآید .وینس کابل شخصیت برجسته
و شناختهشــدهای است که ســعی کرده در کتاب «پس از
بررســی ریشههای مشکالت اقتصادی و راههای
طوفان» به
ِ
دســت یافتن به موفقیت در میان این بحرانها بپردازند .او
یکی از کسانی است که تجربههای مهمی در دنیای سیاست
و اقتصاد داشته و عالوه بر موفقیت ،شکستهای بسیاری را نیز تجربه کرده و به همین
خاطر میتواند تجربیات خود را به صورت کامل در اختیار مخاطبان کتابش بگذارد .او در
کتابش نشان داده که میتوان در عصر مخالفتها با خود نیز راهی برای موفقیت پیدا کرد.

پایان کیمیاگری:
پول ،بانکداری و آینده اقتصاد جهان

سرمایه در قرن بیستویکم

روبرت گوردن /انتشارات :پرینستون

ماروین کینگ /انتشارات :براون

کم پیش میآید که رؤسای بانکهای پیشین در انگلستان ،خاطرات
خود را ثبت کنند .البته این واقعا جای حســرت دارد اما مواردی
وجود دارند که خاطرات خود را ثبت کردهاند و بقیه میتوانند از آنها
نهایت استفاده را ببرند .نویسنده این کتاب از همهچیز گفتهاست ،از
نقش خود در بحران بزرگ مالی که دنیا با آن مواجه شد نوشتهاست.
او حتی از ذخایر عظیم طالیی که زیر دفت ِر کا ِر او خوابیدهبود نیز در کتابش نوشتهاست .البته این
کتاب تنها به قصههای این شخص محدود نمیشود بلکه ایدههای بکری نیز در زمینه بانکداری در
آن مطرح میشود .ایدههایی که بهغیر از بانکداران انگلیسی برای بقیه نیز جذابیت دارد.

پول مردم

جان کِی /انتشارات :پروفایل

نویسنده این کتاب یکی از خواندنیترین کتابها را در زمینه
اقتصاد نوشتهاســت؛ دلیلش هم این اســت که او خودش
روزنامهنگار عرصه اقتصاد است .کتاب او نیز حاصل تجربیات
روزنامهنگارانه او در این حوزه است .نکته جالب توجه در مورد
این نویسنده ،تجربهها و خاطراتی است که در طول سالها
کســب کرده و همه آنها را به شکلی منسجم در این کتاب
آوردهاست .او به گذشتههای دور اشاره میکند و سپس به زمان حال میآید و از آنجا پلی
به سوی آینده میزند .او به خوانندگان اعتماد به نفس کافی میدهد تا مسیر درستی را
طی کنند و به موفقیتهای مالی برسند.

یورو

جوزفاستیگلیتز/انتشارات:پنگوئن

جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد است و حرفهای زیادی
در دنیای اقتصاد برای گفتن دارد .اما این کتاب با بقیه کتابها
فرق دارد .این روزها که بحران حوزه یورو به مسئلهای جهانی
تبدیل شده ،دانســتن در مورد یورو و مشکالتش میتواند
بسیار موثر باشد .استیگلیتز در کتاب خود با عنوان «یورو»
مفهوم جدیدی از این واژه بیان میکند .هرکســی که این
تعریف جدید را میخواند متوجه میشــود که پیش از این درک درستی از یورو و حوزه
یورو نداشتهاست .این کتاب در کنار آگاهیبخشیهایی که دارد برای مطالعه افرادی که در
حوزه اقتصاد فعالیت میکنند بسیار مهم است.
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وینس کابل /انتشارات :آتالنتیک

توماس پیکتی /انتشارات :دانشگاه هاروارد

توماس پیکتی یکی دیگر از اقتصاددانهای معروف است که
در زمینه سرمایهداری نیز بسیار قلم زدهاست .این کتاب در
حقیقت طرحی درباره مالیات اســت و هرچند ممکن است
مخاطبان ثروتمند از ایدههای درون آن خیلی استقبال نکنند
اما این قابلیت را دارد که میتواند دنیا را به برابریِ مالی نزدیک
کند .این اقتصاددان فرانسوی در حقیقت به دنبال ساختن
دوباره اقتصاد است .پیکتی در کتاب خود نشان داده که چطور میتوان با طرحهایی در
زمینه مالیات ،دنیا را به برابری نزدیک کرد.

سازی نابرابری
جهانی
ِ

فرانسوابورگینون/انتشارات:دانشگاهپرینستون

این روزها اکثر ایدهها و تفکرات اقتصادی از فرانســه ســر
ملی مردم «برابری» بوده
درآوردهاند .در کشــوری که شعا ِر ِ
جای تعجب نیســت که کتابهای بسیاری در زمینه رفاه و
درآمد نوشته شدهباشد .به هر حال اکنون باور اصلی در میان
اندیشــمندان این است که نابرابریِ اقتصادی ،سوخت مورد
نیاز بحران بزرگ مالی را فراهم کرد .به همین خاطر است که
حاال اندیشمندان تالش میکنند مقابل این جریان (نابرابری) بایستند و ایدههایی برای آن
مطرح کنند .در واقع آنها به دنبال جامعههای منصفتر هستند و اینبار از دریچه جهانی
شدن وارد شدهاند.

قدرت رقابت

هیروشی میکیتانی و ریوشی میکیتانی /انتشارات :جان
ویلی و پسران

هیروشی کارآفرین حوزه اینترنت و پس ِر ریوشی است .ریوشی
نیز اقتصاددانی حرفهای اســت که در این کتاب با پسرش
دیالوگ برقرار کردهاست .شاید گفتوگوی پدر و پسری در
حوزه اقتصاد چندان جالب به نظر نیاید اما این کتاب با سایر
گفتوگوها فرق دارد .حرفهای این پدر و پسر ،ارزش شنیدن
دارد .ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و قطعاً مطالعه اندیشه اقتصاددانها
و کارآفرینهای برجسته آن میتواند بسیار تأثیرگذار باشد .آنها در این کتاب از رکودی
دامان ژاپن را گرفته و سپس راهکارهای مقابله با آن را مطرح میکنند.
میگویند که
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