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ســرمقـالـه
توسعه بدون بخشخصوصی سراب است
اقتصاد ایران برای گسترش شفافیت و مبارزه با فساد به تغییر نگاه نیاز دارد
چهل سال از پیروزی انقالب میگذرد و سوال اینجاست که
در حال حاضر کجا ایستادهایم؟ برای پاسخ به این پرسش باید
از مقایسه اعداد و شاخصهای کالن اقتصادی کمک بگیریم.
درآمد سرانه کشور سال ( 92به قیمت ثابت سال 2 )83
میلیون تومان بود که نســبت به سال  56که این عدد3/41
میلیون برآورد میشــد ،تا حدودی کاهش یافتهاست .البته
این آمار مربوط به دوران پیش از تحوالت ارزی اخیر میشود.
مسعود خوانساری
چناچــه جهش ناگهانی نرخ ارز در ســال جدید هم در این
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
محاسبات دیده شود ،میان این دو نرخ تفاوت فاحشی به وجود
و رئیس اتاق تهران
خواهد آمد.
همچنین حجم ســرمایهگذاری در زمینه ماشــینآالت
بخشخصوصی در سال  56معادل چهارده هزار میلیارد تومان بود که این رقم بازهم به قیمت ثابت
در سال  92هم تقریبا به همین میزان یعنی  14/6برآورد شدهاست .یعنی در بهترین حالت بازهم
به همان موقعیت سال  56بازگشت هایم.
سومین شاخص که میتوان به آن اشاره کرد ،ضریب جینی است که این شاخص هم براساس
آخرین برآوردهای مربوط به سال  90نسبت به سال  56به میزان بسیار کمی بهبود یافتهاست.
معیارهایی مانند بدمسکنی ،حاشیهنشینی و خط فقر هم تاحدودی تصویری واضح از وضعیت
رفاه عمومی کشور نشان میدهد .به طور خاص طی دو دهه گذشته ریزش جمعیت طبقه متوسط
به طبقه پاییندستیتر موجب ایجاد شکافهای عمیق رفاهی شدهاست .برای فهم دقیق این موضوع
میتوان به رشد آمار حاشیهنشینی توجه داشت .بهطوری که طی یک دوره زمانی  20ساله ،رشد
حاشیهنشینی بیش از دو برابر بوده است.
البته در شاخصهایی مانند بهداشت و درمان ،آموزش و پروش ،آموزش عالی ،موقعیت
علمی و بهبود کیفیت زندگی رشــدهای قابل لمس و توجهی بهدست آمدهاست .به طور
خاص برخی شاخصها مانند میزان مالکیت مسکن ،بهرهمندی مردم از خودروی شخصی،
دسترسی به اینترنت و موبایل ،دسترسی روستایی به راههای آسفالته ،دسترسی به تلفن
ثابت و امکانات مستقر در منازل مسکونی مانند حمام ،آشپزخانه و بهرهمندی از امکانات
رفاه شخصی مانند تلویزیون و...در مقایسه با دوره مورد بررسی به شدت رشد داشتهاست.
امــا در حوزهه خاص اجتماعی که نمایانگر وضعیت رفتاری و اخالقی جامعه اســت،
متاســفانه بازهم پس رفت صورت گرفتهاست .آمارها نشان میدهد .طی سال پایانی دهه
پنجاه تعداد زندانیان کشــور  17هزار نفر بوده که این عدد در حال حاضر  270هزار نفر
یعنی  15برابر برآورد میشود .درحالی که طی این دوره زمانی جمعیت کشور با رشد 2.5
برابری از متوســط  35میلیون نفر به  80میلیون رسیدهاست .شاخصهای دیگری مانند
تعداد پروندههای قضایی ،چکهای برگشتی ،ورشکستگی و نزاعهای خیابانی هم موقعیت
ن میسازد.
اقتصادی و اجتماعی کشور را نمایا 
بررســی وضعیت شاخصهای زیســت محیطی مانند آلودگی وخشکسالی هم تایید
میکند میزان استفاده و یا استفاده ناصحیح از منابع کشور موجب تضعیف محیط زندگی
عمومی مردم شدهاســت .در مورد شاخص آلودگی موارد موثری مانند تولید خودروهای
آالینده ،استفاده از بنزین آالینده وارداتی یا داخلی ،فعالیتهای صنعتی آالینده ،عدم وجود
ساختار حمل و نقل عمومی به منظور تشویق جامعه به استفاده از این امکانات و در نهایت
فقدان سیاستگذاریهای بلندمدت و موثر همگی کشور را به این نقطه رساندهاست.
عالوه برآنچه بیان شد میتوان به موارد دیگری هم استناد کرد که نظام اقتصادی را به
خطر انداختهاست:

 -1متاسفانه فساد مانند موریانه به تمام ارکان کشور رخنه کرده و تقریبا کمتر فعالیتی میتوان
یافت که به روال عادی به سرانجام برسد .البته فسادهای سازمان یافته خود حکایت دیگری دارد.
-2کاهش اعتماد عمومی جامعه نسبت به نظام تصمیمگیری کشور هم چنان وسیع شده که دیگر
هیچ تحلیلگری قدرت تکذیب آن را ندارد.
اما به طور کلی عوامل ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور را در  5عنوان میتوان خالصه کرد:
 -1حاکمیت دوگانه
 -2وجود دولت بزرگ و ناکارآمد
 -3ارگانهای تصمیمگیری متعدد
 -4عدم ارتباط صحیح بینالمللی
 -5اقتصاد دولتی
البته باید دقت کرد که مهمترین عامل در شــکلگیری وضعیت امروز کشور ،فارغ از شعارها
و برنامهها ،بیمیلی دولتها به حضور موثر بخشخصوصی در عرصه اقتصاد است .متاسفانه نگاه
چپگرایانه اوایل انقالب در ســالهای بعدی و با وجود تاکید اسناد باالدستی به خصوصیسازی
همچنان تداوم یافته و مانع از شکلگیری اقتصاد متکی به بخشخصوصی شدهاست .اما در عوض
دولت روزبهروز بزرگ و بزرگتر شده و در تمام شئون زندگی مردم نقش پیدا کردهاست.
درحالحاضر و حتی با وجود چندین بار بازنگری در سیاســت های خصوصیسازی همچنان
دولت و شرکتهای شبه دولتی رقبای بخشخصوصی به شمار میآیند .نکته قابل توجه اینکه دولتی
که متکی به بخشخصوصی نیست خود را بینیاز از دریافت مشورت از صاحبان کسبوکار میداند
و در نهایت تصمیماتی را به اجرا میگذارد که هم خود و هم جامعه از آن زیان میبینند .نمونه بارز
چنین رفتاری مربوط به مصوبات اخیر دولت در خصوص ارز است .در طول  5سال گذشته پارلمان
بخشخصوصی بارها در مورد سرکوب قیمت ارز و عدم کنترل نقدینگی به دولت هشدار داد ولی
کوچکترین توجهی صورت نگرفت تا بحران ارزی بهار امسال رخ داد و دولت مجبور شد به اتخاذ
تصمیمهای غیرکارشناسی و بدون مشورت در خصوص ارز و سکه دست بزند .البته مدتی بعد و
بازهم با تاخیر دولت متوجه خطای خود شد ولی متاسفانه زمانی از اثرات این تصمیم اشتباه اطالع
یافت که  15میلیارد دالر ارز سوبسیدی پرداخت شدهبود .مابهالتفاوت پرداخت این ارز با قیمت بازار
حدود  80هزار میلیارد تومان یعنی بیش یکسال بودجه عمرانی کشور برآورد میشود.
J Jنتیجهگیری
دولت بزرگ و عدم رشد بخش خصوصی در نهایت بیثباتی در اقتصاد را به وجود آوردهاست.
در محیط ناسالم و هوای آلوده علف هرز رشد میکند و بخشخصوصی سالم و مولد نمیتواند به
حیات پویا و رو به رشد ادامه دهد .در نتیجه جامعه نیز نسبت به تمام فرآیندهای اصالحی بیاعتماد
میشود چراکه محصول رفتارها را در گسترش فساد و رانت ارزیابی میکند.
اگرچه درتمام سالهای بعد از انقالب به طور متوسط رشد اقتصادی بین  2تا  3درصد بوده اما
این رشد به توسعه پایدار منتهی نشد چراکه عنصر اصلی توسعه ،حضور کارآفرینان سالم و مولد
اســت که هم رقابت را گسترش میدهند هم به شفافیت کمک میکنند و هم به صورت درونی
به مبارزه با عناصر فسادآمیز مخل فضای کسبوکار میپردازند .به طور نمونه باید توجه کرد که
کشورهایی مانند چین ،کره جنوبی ،ترکیه ،سنگاپور و مالزی هیچ کدام بدون اتکاء به بخشخصوصی
توسعه پیدا نکردند.
امروز ثبات کشور در گروه اتحاد ملی است .حاکمیت باید بپذیرد که از بخشخصوصی به عنوان
بازیگر موثر و کلیدی استفاده کند .حضور صاحبان کسبوکار در فرآیندهای اقتصادی کشور موجب
شفافیت بیشتر ،کاهش میزان فساد و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورهای جهان میشود .در
این دوره حساس نباید این مزیتها نادیده گرفتهشود.
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اعالنـات
در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به روحانی ،پیشنهادهای اصالحی برای ماده  5مصوبه دولت ارائه شد

مصوبه اخیر دولت صنایع را در خطر قرار دادهاست
رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامهای به حسن روحانی ،با اشاره به مصوبه اخیر دولت خواهان اصالح برخی از بندهای این مصوبه برای کمک به صنایع و جلوگیری از بروز بحران در وضعیت
آنها شد .متن نامه مسعود خوانساری به رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تقدیم احترام
تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست ارزی جدید با چارچوب تکنرخیسازی ارز
و نیز پیروی از مبانی بازار در تعیین نرخ تعادلی و نیز مصوبه اخیر هیئت وزیران به شماره 62793
مورخ  1397/5/16با رویکرد اساســی حذف رانت و نیز مبانی بروز فساد ،مورد استقبال و اسباب
قدردانی بخش خصوصی است .در تکمیل اقدام دولت و نیز با هدف حفظ ظرفیت واحدهای تولیدی
که اکنون با اعمال سیاست تکنرخیسازی ارز در تأمین نقدینگی الزم به منظور واردات مواد اولیه
دچار مشکالتی خواهند گردید ،پیشنهادهای اتاق تهران ذی ًال در بخش الف تقدیم میگردد .در ادامه
و در بخش ب نامه حاضر موارد مترتب بر مصوبه اخیر دولت نیز که نیازمند بازنگری و تجدیدنظر
است ،ارائه شده و امید است مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.
الف -اقدامات تسهیلگرانه برای بهبود عملکرد واحدهای تولیدی

 -1کلیه سیاســتها و تدابیر اعالمی بهطور یکسان برای کلیه واحدهای تولیدی اعم از کوچک،
متوسط و بزرگ اعم از خصوصی ،شبه خصوصی و دولتی اعمال و از ارائه هرگونه معافیتی بههردلیل
و انگیزه به شماری ترجیحی از واحدهای تولیدی خودداری گردد.
 -2با هــدف افزایش توانمندی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیــه وارداتی و از محل منابع
موجود صندوق توسعه ملی و درآمدهای ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز و با اقدام دولت در تجهیز
ت یکساله با نرخ ترجیحی ،جهت تأمین
منابع صندوق ،به عاملیت بانکهای تجاری وام کوتاهمد 
نیازمندیهای ارزی و ریالی واحدهای تولیدی پرداخت گردد.
 -3با توجه به اینکه مبتنی بر ســرجمع ارزش  CIFکاالی وارداتی و نیز حقوق ورودی مربوطه،
در مبادی ورودی9 ،درصد تحت عنوان ارزش افزوده از واردکنندگان دریافت میگردد ،پیشــنهاد
میشود برای واحدهای تولیدی ،دریافت ارزش افزوده در فرایند ترخیص کاال حذف و مالیات مربوطه
در انتهای فرایند واگذاری کاال و از مصرفکننده نهایی دریافت گردد.
 -4با هدف جلوگیری از افزایش متوسط تعرفه مؤثر و نیز قیمت تمام شده کاالی وارداتی ،تا اطالع
ثانوی و بازگشت شرایط عادی به اقتصاد کشور مبنای نرخ تسعیر ارز در تعیین حقوق ورودی کاالها،
 42000ریال منظور و محاسبه گردد.
 -5بــه منظور تقویت توان اقتصــادی واحدهای تولیدی امکان پرداخت حقــوق ورودی با ارائه
ضمانتنامه بانکی با سررسید پرداخت یکسال (فارغ از فاصله زمانی ورود کاال تا پایان سال) و یا
نگهداری امانی بخشی از کاالی وارداتی معادل ارزش حقوق ورودی برای واحدهای تولیدی منظور
و اعمال گردد.
 -6با توجه به اینکه تغییر افزایش مبنای نرخ تسعیر ارز بهطور مشخص ،درآمدهای دولت ناشی
از فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را امکانپذیر مینماید ،پیشنهاد میشود به استناد ماده 2
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و از محل درآمد مذکور برنامه مشخص دولت محترم جهت تسویه
دیون دولت به بخشهای مختلف خصوصاً فعاالن اقتصادی تنظیم و با انتشار برنامه مذکور به توسعه
آرامش و طمأنینه روانی در فضای اقتصادی کشور کمک شود.
 -7به منظور کاهش مشکالت کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی واژه کلیه «پیمانها» از بند یک و
عبارت «با رعایت مفاد ماده  38قانون تأمین اجتماعی» از بند  3نامه شماره  50432مورخ 1396/4/31
معاون محترم اول ریاســت جمهوری که خطاب به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده،
حذف و کلیه معامالت شامل خرید و فروش ولو با تنظیم قرارداد و سفارها پیمان تلقی نگردد.
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 -8سازمان امور مالیاتی مکلف گردد بنا به درخواست واحدهای تولیدی مالیات عملکرد و نیز ارزش
افزوده را طی اقساط ماهیانه و در مدت یکسال دریافت نماید.
 -9با توجه به شرایط رکود اقتصادی و امکان بروز تعدیل در نیروی انسانی بنگاههای تولیدی،
کارفرمایان بتوانند معادل ارزش دستمزد پرداختی به آندسته از پرسنل را که در برنامه تعدیل
نیروی انسانی قرار گرفته و از اخراج آنها خودداری گردیده (حداکثر معادل30درصد فهرست
آخرین لیست بیمه) از حق بیمه ماهیانه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی کسر و با تنفس
یکساله به ســازمان مذکور پرداخت نمایند .ساز و کار انتخاب و تایید شرکتهای مذکور و
معرفی ایشان به سازمان تأمین اجتماعی توسط ستادهای تسهیل استانی صنعت صورت خواهد
پذیرفت.
ب -مواردی اصالحی و تکمیلی مصوبه  62793مورخ  97/5/16دولت محترم

 -1با هدف شفافسازی فضای اقتصادی و بهره مندی واحدهای تولیدی از مواد اولیه تولیدی در
واحدهای باال دستی نظیر پتروشیمی و فوالد و نیز تشویق واحدهای صنعتی باالدستی به عرضه
کاالی تولیدی در بورس کاال ،مبنای ارزشگذاری و عرضه کاال در بورس یادشــده با نرخ ارز بازار
ثانویه صورت گیرد.
 -2با هدف جلوگیری از انباشــت کاالی وارداتی در محل گمرکات کشور و نیز اتخاذ تصمیم در
تعییــن نرخ برابری ارز برای خریدهای مــدتدار اعم از فاینانس و ریفاینانس و همچنین تعیین
تکلیف محموالت وارداتی کمیتهای مرکب از نمایندگان دولت از گمرک جمهوری اسالمی ایران و
وزارتخانههای صمت ،جهاد کشاورزی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نیز نمایندهای دائمی
از اتاق بازرگانی تهران تعیین شود تا با بررسی دقیق نسبت به صدور احکام ،متناسب با موارد خاص
و در جهت حل مشکالت تجار و واحدهای تولیدی اقدام نماید.
 -3با مراجعه به تبصره ذیل ماده  3مصوبه اخیر ،مالحظه میگردد که مقصود از تضمین بازگردانی
ارز ناشــی از صادرات تداعیگر موضوع قدیمی پیمانســپاری ارزی اســت که با توجه به تجربه
قدیمی از این اقدام ،موجبات کم اظهاری تجار و عدم حصول درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات
غیرنفتی را فراهم میآورد .لذا پیشنهاد میشود با اصالح این تبصره موضوع رجعت به سابقه ناموفق
پیمانسپاری ارزی حذف و با ایجاد نظام تعادلی در قیمت ارز موجبات بازگشت ارز ناشی از صادرات
امکانپذیر گردد.
 -4در خصوص ماده  5مصوبه اخیر نیز پیشنهاد میشود اوالً نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان
حمایت به عنوان تعیینکننده قیمت فروش کاال فقط منحصر به آن دسته از کاالها باشد که مواد
اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشــور وارد گردیده و ثانیاً در جهت
بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی ،آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ
صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی گردیدهاند از شمول پرداخت مابهالتفاوت
نرخ ارز به سازمان حمایت معاف گردند.
 -5با مراجعه به جدول پیوســت کاالهای مشمول دریافت ارز بانکی که به ضمیمه مصوبه اخیر
ابالغ گردیده و بررسی ردیفهای  24و  25جدول مذکور ذکر عناوین کلی نظیر ملزومات ضروری
پزشکی (در ردیف  )24و تجهیزات و ماشین آالت تولیدکننده کاالی اساسی (در ردیف  )25مبهم
بوده و محلی برای بروز فســاد خواهد بود .لذا پیشــنهاد میشود ،ضمن بازنگری در موارد مذکور
مصداق مشخص عناوین مشمول مشخص و ذکر گردد.
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[ بهمناسبت ســالگرد انتشار آیندهنگر ]

برای آینده

برای رهایی از هراس آینده ،شما از آیندهنگر چهمیخواهید؟

گامهایی
مفید و ارزشمند
پدرام سلطانی

نایبرئیس اتاق ایران

درباره ماهنامه «آیندهنگر» فقط میتوانم به گفتن یک جمله اکتفا کنم :مجلهای بسیار
خوب ،مفید و ارزشمند است.

ایجاد گفتمانی نو
و مستمر در کسبوکار
حسن فروزانفرد

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

بیتردید یکی از دستاوردهای دوره جدید اتاق تهران از زاویه نگاه منتقدها و موافقهای
نحوه اداره اتاق انتشار ماهنامه «آیندهنگر» در فرمت جدید است .آنهایی که اهل انصاف
هســتند مجله را جزو اتفاقهای مهم این دوره از اتاق تهران میدانند .کیفیت شکلی و
محتوایی مجله در این دوره تغییرات زیادی به خود دیده اســت؛ از نظر شکلی ترکیب
صفحات ،وزن کاغذ و طراحی جلد مجله تغییر کرده و این نشانه حضور تیم حرفهای است
تا برای تبدیل شــدن مجله به رفرنسی قوی در الگوی فعالیت کسب و کار تالش شود.
یکی از مهمترین موارد ارزشمند این مجله نظم است؛ هم مطالب منظم و تفکیکشده و
قابل پیگیری است و هم مجله به موقع و در زمان مشخصی چاپ میشود .کنار این نظم
افزایش تیراژ بدون افزایش هزینه چاپ نکته مهمی است که در این دوره اتفاق افتاد .همه
این موارد سبب شده تا «آیندهنگر» به نشریهای خواندنی تبدیل شود .در زمینه تغییرات
محتوایی هم اتفاقهای خوب افتاده است .همه مجلههای اتاقها چه در اتاق ایران و چه در
اتاق شهرستانها گزارش کار و خبرنامهای است که با تاخیر از آنچه در اتاق اتفاق افتاده
است ،منتشر میشود .ولی «آیندهنگر» اصال چنین کارکردی ندارد  .این مجله یک مجله
تخصصی است که برای ایجاد گفتمان مناسب در زمینه کسب و کار و اقتصاد توسعهیافته
تالش میکند .حجم مطالب ارزشمند و خواندنی نسبت به دوره قبلی تغییر کرده است
و توانســته گفتمان جاری را در بخشهای مختلف به چالش بکشــد .تکرار موضوع در
حوزههای خصوصی کسب و کار ،در حوزه توسعه و علمی اقتصاد ،با استفاده از نظرات افراد
مختلف و موثق بسیار ارزشمند است و زمینه تغییر گفتمان و به چالش کشیدن گفتمان
را ایجــاد میکند .یا در بخش ترجمه اخبار خوبی را میتوان پیگیری کرد« .آیندهنگر»
سعی میکند افراد و نویسندهها را به نوشتن حرفهای و دقیق ترغیب کند ولی گاه تغییر
سبک نگارش نویسندهها کاری زمانبر است .اما «آیندهنگر» هم تالش خود را میکند تا
فعاالن اقتصادی از کلیگویی به جزئینگری حرکت کنند .نکته مهم انعکاس نظرات همه

گروههای خاص است و این بیشتر شامل دانشگاهیها و فعاالن اقتصاد دورههای متعدد
است و مجله سعی کرده تا صدای همه شنیده شود« .آیندهنگر» به عنوان دستاورد مثبت
نشانهای از توسعهیافتگی در حوزه مطبوعات است.

چند پیشنهاد برای آینده
حمید آذرمند

پژوهشگر مسائل اقتصادی

نشریه «آیندهنگر» طیف متنوعی از مطالب را برای طیف گستردهای از مخاطبان فراهم
میکند .نویســندگان این نشریه ،از اقتصاددانان شاخص تا کارشناسان و پژوهشگران و
فعاالن اقتصادی را شامل میشوند و مخاطبان نیز ،از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی
تا صاحبان کسب و کار را در بر میگیرند .تنوع مقاالت ،در کنار کیفیت قابل قبول محتوا،
صفحهآرایی مناسب و بههنگام بودن مطالب« ،آیندهنگر» را به نشریهای جذاب و خواندنی
تبدیل کرده است .بخشهایی مانند مصاحبه و تاریخ شفاهی و برخی صفحات متنوع ،مانع
از یکنواختی محتوای نشریه شده است و خواننده را تا پایان با خود همراه میکند .برای
افزایش اثربخشی نشریه ،میتوان پیشنهادهایی مطرح کرد ،از جمله راهاندازی یک وبسایت
اختصاصی مناسب با امکان دسترسی به مطالب شــمارههای گذشته ،راهاندازی کانال
پیامرسان ،برگزاری نشستها یا میزگردهای تخصصی و انتشار وی ژهنامه و ضمیمههای
تخصصیفصلی.

آیندهنگر
و تالش برای ساختن آینده
حسین سالحورزی

نایبرئیس اتاق ایران

«بهترین راه پیشبینی آینده ساختن آن است ».بسیاری بر این باورند که آیندهنگری
به معنای غیبگویی است .قاعدتا با چنین برداشتی موضوع آیندهنگری و نتایج فعالیتهای
یگیرند ،بلکه مورد اســتهزا قرار میدهند .آیندهنگری به معنای
آن را نهتنهــا جدی نم 
واکنش صحیح به رویدادها پیش از واقعیت یافتن آنهاست« .آیندهنگر» تالشی نظاممند
برای نگاه به آینده بلندمدت در حوزههای مختلف اعم از اقتصاد و دانش و فناوری محیط
زیســت و جامعه است ،در واقع آمادگی برای آینده ،به معنی به کار بردن منابع موجود
به بهترین وجه ممکن در راســتای ارزشهای مدنظر .در ایران بیش از دو دهه است که
فعالیتهای آیندهپژوهی بسیار متنوعی به اشکال گوناگون صورت گرفته است .هرکدام از
این فعالیتها در جای خود بسیار ارزشمند است ،ولی تصوری که از کلیت این فعالیتها
وجود دارد ،تصویر چندان منسجم و هدفمندی نیست .همچنین مراکز متعدد آیندهنگری
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اعالنـات
هرکدام در یک حوزه به صورت جزیرههای جدا از هم مشغول به فعالیت هستند .به نظر
میرسد همگروه کردن فعالیتهای آیندهنگری و ارتقای فرهنگ آیندهنگری در جامعه،
دو مورد از مهمترین اقداماتی هستند که در حال حاضر برای ارتقای وضعیت آیندهپژوهی
به آنها نیاز است .اتاق تهران در کنار سایر اقدامات ارزشمند و تولید محصوالت فاخر دو
فعالیت ویژه داشته است :یکی ترجمه و انتشار کتب و مقاالت و محصوالت اکونومیست
و دیگری تولید ماهنامه «آیندهنگر» .این نشــریه از جهات گوناگونی قابل توجه است،
اول اینکه مفاهیم آیندهنگری و آیندهپژوهی را به زبان بازرگانان و فعاالن اقتصادی بیان
کرده و دیگر اینکه کمک شایان و قدمهای موثری در مسیر ارتقای فرهنگ آیندهنگری
در جامعه و اکوسیستم کسب و کار ایران برداشته است .همه ما در عصری حاضریم که
تغییرات مداوم و عدم اطمینان از مهمترین ویژگیهای آن است و کسب و کارها هر روز
با مسائل جدید و ناشناختهای از جنس آینده روبهرو هستند .آمادگی و دانش کافی برای
موضوعات آینده از ضروریات است ،نشریه «آیندهنگر» در این مسیر به خوبی عمل کرده
است .پروندهها و موضوعات ماهنامه «آیندهنگر» میتوانند به هدف تغییر طرز فکر مدیران
بنگاهها در مســیر دستیابی به موفقیت در صحنه رقابت تدوین و تهیه شوند .در فضای
کسب و کار ایران نیازمند تالشهایی هستیم که بتواند آنچه را که در آینده میتواند روی
دهد یا باید روی دهد برای بازیگران این حوزه قابل درک کند« .آیندهنگر» در این وادی
هم به خوبی میتواند ورود کند .در شــرایطی که به دالیل خصومت و دشمنی امریکا،
اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبهرو است «آیندهنگر» باید در شمارههای آتی اهداف
مشخصی را دنبال کند:
شناختودرکصحیحازمسائلنوظهوروجدیددراقتصادایرانونحوهبرخوردیامقابلهباآنها تهیه و تنظیم و پیشنهاد قواعدی برای تحوالتی که در آینده اتفاق میافتند و براساسآیندهشناسی در اقتصاد کشور قابل پیشبینی هستند.
 ایجاد آیندهای برتر و مطلوبتر که احتماال موضوعیت آن بیشــتر اســت .نشریه«آیندهنگر» باید به ســاختن آینده بهتر اقتصاد و جامعــه ایران کمک کند .هدفی که
دستاندرکاران این نشریه به خوبی میشناسند و در جهت تحقق آن تالش میکنند.

آیندهنگر
مرجعی برای فعاالن بخش خصوصی

رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

گذر از زمان آیینهای است تمامنما از رویدادها و تحوالت زندگی فردی و اجتماعی
همــه ما که در جامعه حضور داریم و یا به نوعی نقشآفرینی میکنیم .در این صورت
نگاهی به گذشــته و وقایع تلخ و شیرین آن بیان تجربیاتی است که میتواند وضعیت
فعلی را به آیندهای روشــنتر مبدل سازد .رســانههای مکتوب از جمله دستاوردهای
ارزشمند انســان است که تنوع نماها را در قالبی توصیفشده و اثرگذار بیان میکند.
مجله «آیندهنگر» به عنوان یک مرجع حرفهای و متمایز از موضعگیریهای سیاسی
موفق شده اســت با دوری جستن از غرضورزیها ،و تحلیل علمی مسائل مهمترین
شاخص خود را در بیان واقعیتها برای فعاالن بخش خصوصی ارائه و در این مسئولیت
توانسته است کمک زیادی به تصمیمسازان حوزههای اقتصادی در بخش خصوصی و
دولتی فراهمآوری کند .نکتهای که همواره در خطمشی مجله «آیندهنگر» بسیار بارز
بوده است ارائه نکات کلیدی شاخصهای عملکردی و نیز توسعه فعالیتهای اقتصادی
در جامعه بوده که به درستی به عنوان یک مرجع اصولی و رسمی مورد بهرهبرداری کلیه
سطوح از فعاالن اقتصادی قرار گیرد .از این رو مجله «آیندهنگر» همواره در خطمشی
برنامهریزیها و نحوه تنظیم مناسبات با دنیای اقتصادی و بازرگانی و نیز عوامل اجرایی
این مهم در جامعه در تعامل بوده که این عملکرد نقش فوق را در بین فعاالن اقتصادی
کامال متمایز کرده اســت .به طور کلی رسانههای مکتوب و تخصصی رسالتی فراتر از
8

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

اطالعرســانی و آگاهیهای حرفهای دارند و آن دستیابی به زمینههای اعتبار و اعتماد
مخاطبان در محدوده فعالیتی خود است .در این راستا مجله «آیندهنگر» جدا از مباحث
فکــری یا طریقی که طی کرده با ارائــه مطالب و انتقال دانش کامال بر موازین علمی
و کارشناســی از داخل و خارج از کشــور و از مناصب مختلف داخلی و خارجی عمل
کرده اســت .و در این زمینه بد نیست یادآوری کنم که عیار «آیندهنگر» بهرهگیری از
نظرات حرفهای داخلی و خارجی در هریک از حوزههای فعالیتی بوده که توانسته است
خود را بهعنوان یک رسانه اقتصادی و بازرگانی برای همگان بشناساند .بهطور خالصه
«آیندهنگر» حلقه واسط میان کارشناسان و تصمیمسازان در بخش خصوصی و نیز سایر
بخشهای اقتصادی اعم از دولتی ،تعاون و نظایر آن بوده اســت .به اعتقاد بنده مجله
«آیندهنگر» تبدیل به مرجع اطالعرسانی تحلیلی شده که خوانندگان آن میتوانند با
اتکا به پیامها و دادههای آن در اتخاذ تصمیم خود راسخ و استوار باشند .امروز موافقان و
مخالفان برنامههای اقتصادی به آمارهای عملکردی و نیز آیندهنگری مجله «آیندهنگر»
استناد میکنند که ستونی است محکم در مرجع بودن آن.

آیندهنگر
و دوری از سیاستزدگی

محمدقلی یوسفی
اقتصاددان

متاسفانه در جامعه کسانی که اهل مطالعه باشند و موضوعهای عمیق علمی را مطالعه
کنند ،کم هستند .این مسئله دالیل متعددی دارد ،یکی از این دالیل به گرفتاری اقتصادی
و فرهنگ پایین مطالعه برمیگردد .باید برای مطالعه هزینه کرد ولی متاسفانه کمتر به این
مسئله توجه میشود؛ از سوی دیگر هزینه تولید محتوا خیلی باالست .مخاطب ماهنامه
«آیندهنگر» هم مخاطب دشواری است .وقتی مجلهای را راه میاندازیم هم باید از جنبه
علمی و محتوایی و هم جذابیت شکلی مجله به نیاز مخاطبان توجه کنیم .اما جمع این
دو خیلی دشــوار است .ماهنامه «آیندهنگر» باید سعی کند چون گذشته محتوای مورد
نیاز مخاطب خود را تامین کند .این ماهنامه تخصصی است و با ماهنامههای عامهپسند
متفاوت است .برای همین به محتوای خاصی نیاز دارد و باید سعی کند همه دیدگاههای
علمی -تخصصی حوزه اقتصادی را منعکس کند؛ اگرچه تا به امروز همه سعی مجله بر
این بوده است .مجله «آیندهنگر» باید مثل روزنامهها و برخی از هفتهنامههای اقتصادی
رفتار نکند و چنان نباشد که به ارگان فالن حزب و جناح سیاسی بدل شود .باید این مجله
سعی کند همچنان علمی رفتار کند و همچون گذشته از همراهی با یک جناح سیاسی
دوری کند .باید بیشتر به انعکاس نظرات علمی همه گروههای سیاسی و غیرسیاسی و
دانشگاهی توجه کند.

آیندهنگر
و درکی بهموقع از توسعه

علی مرشدیزاد

جامعهشناس سیاسی

«آیندهنگر» در واقع مجلهای اســت که پیوندی میان علوم مختلف اجتماعی به ویژه
حوزههای سیاست ،اقتصاد و جامعهشناسی برقرار کردهاست .آنچه در نهایت به صورت نخ
تسبیح این ابعاد را به هم وصل میکند همان چیزی است که در عنوان مجله آمده است:
«نگاه به آینده»« .آیندهنگر» در ارتباط با آینده نگاهی توسعهگرایانه دارد .در این دوران
وانفسایی که حجم زیادی از ادبیات ایدئولوژیک تمام تالش خود را در جهت تقبیح توسعه

نهادهاند ،و توسعهگرایان آماج اتهام غربگرایی ،سکوالریسم و ...قرار گرفتهاند ،تالش این
مجله درخور تقدیر است .بسیاری از کسانی که در ایران به توسعه میپردازند ،بیشتر به
توسعه اقتصادی توجه دارند و از درک و شناخت ابعاد دیگر توسعه و به بیان دیگر از درک
مفهوم توسعه همهجانبه عاجزند .این امر از آسیبهای معرفتی مقوله توسعه محسوب
میشــود .خوشبختانه مدیرمســئول محترم ماهنامه «آیندهنگر» اگرچه خود پیشینه
اقتصادی دارند و در حوزه اقتصادی فعالیت دارند ،این درهمتنیدگی ابعاد مختلف حیات
اجتماعی در امر توسعه را به خوبی درک کردهاند و بنابراین مجله به این ابعاد نیز توجه
دارد .مباحثی مانند شکافهای اجتماعی ،مباحث هویتی ،زنان ،احزاب سیاسی ،مباحث
جمعیتشناسانه ،و مباحثی از این قبیل به خوبی در این مجله بازتاب یافته است.
نکته مهمتر در ارتباط با این مجله ،روزآمدی و زمانمندی یا بهتر بگویم ،پیشی گرفتن
از زمان است به گونهای که گاه مباحث مطرحشده ناظر به رویدادهایی است که پیشبینی
میشود در آینده اتفاق بیفتد .برای دستاندرکاران این مجله خوب امید موفقیت روزافزون
دارم و امیــدوارم بتوانیم حاصل اینگونه تالشها را در ایران فردا ،به صورت کشــوری
توسعهیافته ،مرفه ،دارای طبقه متوسط آگاه و نیرومند ،و برخوردار از ثبات ،دموکراسی،
عدالت و آزادی ببینیم.

فرهنگ در بحران
رسانه و رسالت آن برای آینده
مهدی معتمدیمهر

تحلیلگر مسائل اجتماعی ایران

ضمن سپاس از فرصتی که ماهنامه «آیندهنگر» در راستای رسالت آگاهیبخشی
به عهده گرفته اســت ،در ارزیابی جایگاه این ماهنامه تالش میکنم به این پرســش
اساسی در چند کلمه پاسخ دهم« :آیا در عصر مرگ رسانههای کاغذی هستیم؟» پاسخ
من به این ســوال منفی است .از ویژگیهای دوران مدرن زندگی بشری این است که
هیچچیز نمیمیرد .انقالب الکترونیک حافظهای نامیرا را رقم زده و فرصت مردن را از
میراثها ،روشها ،ژانرها و حتی خاطرهها گرفته است .در عصر مدرن ،حیات جاویدان
اپیدمی شده است .اما از دیگر ویژگیهای دیگر این دوران ،باید از پدیده «بحران» نام
برد .امروزه ،بحران به ذات جدانشدنی بنیانهای حیات بشر در تمام عرصهها ارتقا یافته
است .سندروم شکاکیت فراگیر ،محصول و پیامد این واقعیت است .در این میان به نظر
میرسد که «فرهنگ» بیش از سایر وجوه و عرصههای حضور و نقشآفرنی بشر مانند
اقتصاد ،محیط زیســت ،سیاست ،خانواده و ...در بحران به سر میبرد .بحران فرهنگ
به رسانههای کاغذی محدود نیست .امروزه در سراسر جهان ،شعر ،داستان ،سمفونی
و حتی سینما در وضعیتی بحرانی قرار دارند و در ایران که شمول و حیطه بحرانها
در وضعیتی فراتر از اســتانداردهای جهانی تعریف میشوند و از آن به ابَربحران تعبیر
میشود ،این بحران جدیتر به چشم میآید .بحران رسانههای کاغذی در جهان و به
خصوص در ایران را باید به رسمیت شناخت .بخشی از این بحران طبیعی ،قابل قبول
و حتی بههنجار است .دریافت بشر از ضرورتهای زیستمحیطی و دغدغه محافظت
از درختان ،نمونهای از این وجه است .همچنین ،امکانات متن دیجیتالی و قابلیتهای
گسترده جستوجوگری ،امکان کپی و صرفهجویی از تایپ مجدد یا عدم نیاز به فضای
کتابخانهای برای انبار کتاب و مجله ،از جمله دالیل و زمینههای دیگر پیشی گرفتن
رغبت به استفاده از رسانههای دیجیتالی میتواند تلقی شود .اما دالیل افول بهرهگیری
از رسانههای کاغذی در همه موارد ،خوشبینانه و طبیعی نیست .اپلیکیشنهایی مانند
فیسبوک و تلگرام و امکانات مرتبط با آنها مانند استیکرها و نیز ،ساختار جدیدتر عرضه
تولیدات فرهنگی مانند فیلمکوتاهها (کلیپ) یا فرمتهای نوینتر مانند مینیمالهای
داستانی ،به محدودسازی بیشتر حوصله و شکیبایی بشر انجامیده است .همانطور که
امروز خیلی از مردم حوصله دیدن یک فیلم دوساعته یا تحمل وقت گذاشتن بر سر
یک رمان دهجلدی را ندارند ،حوصله از ابتدا تا انتها خواندن یک کتاب یا نشریه را هم

از دست دادهاند و ترجیح میدهند که پیام خود را در قالبهای کوتاهتر انتقال دهند یا
دریافت کنند .با اینهمه من فکر میکنم که این عوامل هم نمیتوانند به تنهایی ،دالیل
بحران رسانههای کاغذی یا در الگوی بزرگتر ،زمینههای بحران در عرصه فرهنگ را
به درستی توضیح دهند .به نظر میرسد که عامل اساسی بحران فرهنگ که به کاهش
تقاضا و تیراژ تولیدات فرهنگی انجامیده است ،شاید فقط سیاسی نباشد ،اما بیتردید
راهحل سیاســی دارد .ارتباط با حوزه عمومی محدود شده است .نهادهای فرهنگی و
اجتماعی به ســوی نخبهگرایی هل داده شدهاند ،چرا که در فضای امنیتی ،حضور در
عرصه عمومی پرهزینه شده است .برخی تولیدگران فرهنگی یا کنشگران اجتماعی
میپندارند که تخصصی عمل میکنند .رویکرد تخصصی به مسائل بشری مباینتی با
حضور در عرصه عمومی ندارد .عدم حضور «فرهنگ» یا هر مولفه دیگر اجتماعی در
حوزه عمومی ،ســبب میشود که خصلت «تحولآفرینی» را از دست بدهد .بنابراین
بروزی در «خلوت» پیدا میکند .اثر همافزایی ندارد .بیچراغ است .تولید فرهنگی در
شرایطی که در عرصه عمومی زندگی نمیکند ،حداکثر این است که دل آدمها را روشن
میکند اما از ظرفیت نشان دادن راه ،برخوردار نیست .عدم حضور فرهنگ در عرصه
عمومی یعنی اینکه نهادها و موسسات فرهنگی وجود ندارند یا در سایه زندگی میکنند.
همانگونه که درخت برای بالیدن و پرورش نیاز به خاک و آب دارد ،سازمان فرهنگی و
اجتماعی نیاز به «آزادی» دارد .نیاز به بهرسمیتشناختن حقوق و حاکمیت ملت دارد.
بنابراین فکر میکنم که ما در عصر مرگ رسانههای کاغذی قرار نداریم .ما در دورانی
به ســر میبریم که «آزادی» از نان شب هم واجبتر است و بدون آن ،نه فرهنگ ،نه
رسانهها و نه اقتصاد و سیاست و نه حتی ارزشهای اخالقی و خانوادگی نمیتوانند به
کارویژه و رسالت اساسی خود متعهد بمانند.

از آیندهنگری
تا آیندهسازی

محمدکریم آسایش
پژوهشگر حوزه شهری

«آیندهنگر» جزو معدود نشــریاتی اســت که برنامهای برای توسعه در دستور کار
دارد .کارویژهای که بر عهده نهاد روشــنفکری است تا راه را برای آینده بگشاید .آنچه
«آیندهنگر» باید اکنون به ســمت آن جهتگیری کند چگونگی تحقق برنامه توسعه
اســت .برنامه وقتی تحقق مییابد که به نیرویی مادی بدل شود و وقتی نیرویی مادی
میشود که تودهای شود .تودهای شدن توسعه از خالل کنش زندگی روزمره و نهادسازی
اجتماعی برمیآید .تنها نمیتوان چون صدراعظمهای پیشامشروطه ،نسخههای توسعه
را توصیه کرد بلکه بایستی به صورت مشخصی نشریه از گفتوگوی نظری -برنامهای
به نقش خود در ســازماندهی فرارود .هر نشریه سلول و هسته بنیادین سازمان است.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران به عنوان یک سازمان صنفی ،حرفهای
و اجتماعی اکنون بایستی از نقش خود در برنامه توسعه بهطور عام و بهطور خاص در
توسعه انسانی شهر بگوید .مطالباتشان را مشخص کند ،امکانهایش را ارزیابی کند و
وظایف اجتماعی و تاریخی خویش را روشــن سازد .این ایفای نقش نیازمند گسترش
گفتوگو از سطح نخبگانی به حوزه عمومی است که الزم است نشریه در شکل استفاده
از ظرفیتهای رسانهای منعطف و مردمی شود .سلسله مباحث چند شماره نشریه در
خصوص «نقشه راه حق به شهر» تاکنون مسئله توسعه از پایین و برمبنای سازماندهی
در کنش روزمره را مطرح ساخته است و شروط تحقق مادی-اقتصادی آن را نیز چون
صندوق توسعه محلی ،بانک زمان ،صندوقهای همیاری ،و شراکت مردمی -خصوصی
مطرح ساخته است و اکنون باید نقش اتاق تهران به عنوان یک نهاد پشتیبان اقتصادی
در این برنامه روشــن شود و فعاالن اقتصادی وارد گفتوگو در این زمینه شوند .نکته
بعدی اینکه نسبت به بسط مباحث در حوزه عمومی تالش شود .به تعبیری خالصه،
اکنون زمان گذار از آیندهنگری به آیندهسازی است.
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........
......................
 .....................جشنن
.
امه ............................

 .......گـزارشـگر .

یخوانید؟
اعالنـاتم 
چه

نخستین جشنواره فرهنگی

امینالضرب برگزار شد

گزارش یک جشن

در مراســم
اختتامیه نخستین
دوره جشنواره امین
روزنامه
الضرب به خبرنگاران و
نگارانی که آثار آنها حایز
رتبه شده بود ،جوایزی
فردنیا،
اهدا شد و از فرهت
پیشکسوت روزنامهنگاری
اقتصادی تقدیر شد،
خصوصی به تداوم
جشنوارهای که بخش
برگزاری آن همت دارد.

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

خرده
روایتهای«آیندهنگر»
از
آنچه در ماههای اخیر بر

زندگی مردم گذشته است

بحرانبازنمایی

عکس
ها :سعید عامری

سردبیر

هر پنج روز يك بخشنامه .همين خبر براي تحليل
وضعيت اقتصاد ايران كافي است ٣٣ .بخشنامه طي
چندماه يعني برنامهريزي كوتاه مدت هم تعطيل
است و صاحب ســرمايه حداكثر ميتواند اميد به
ثبات روندها در چهار روز متوالي داشته باشد .نظام
اقتصادي ايران بعد از چهار دهه همچنان سرگرم
آزمــون وخطاســت .راهكارها ،مديــران و حتي
مشكالت همه تكراري شدهاند .حرف از توسعه در
اين منظومه خيال خام است.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

«کارآفرینــی»« ،حمایــت از بخشخصوصی»،
«اعتقاد به خصوصیسازی» مانند بسیاری از واژهها
در حال تبدیل شــدن به کلیشههای دهنپرکن
هســتند؛ کلماتی که به ژستهای شیک تبدیل
شــدهاند و از مردم عادی تا مدیران ارشــد همه و
همــه تنها آنها را بهکار میبرند بدون اینکه اعتقاد
واقعی به آن داشــته باشــند و از بــد روزگار اگر
اتفاق ناخوشــایند اقتصادی رخ دهد خیلی سریع
تغییــر چهــره میدهند و همه چیــز را بر دوش
بخشخصوصی و کارآفرینان آوار میکنند؛ اتفاق
تلخی که نشان میدهد اهمیت کارآفرینی و حضور
فعال بخشخصوصی در اقتصاد ایران فرهنگسازی
نشــده است و در نهایت بعد از هر چالش و بحران
اقتصادی این بخشخصوصی است که قربانی ماجرا
میشــود در صورتی که ریشه مشکالت در جای
دیگری است .در میانه تنشهایی که بر سر شروع
مجدد تحریمهای ایران از سوی امریکا شکل گرفته
اســت نکته مهمی که برای اقتصاد ایران میتواند
درس بزرگی باشد ،استقالل و جایگاهی است که
شرکتهای بخشخصوصی در جهان و بهخصوص
اروپــا دارند تا جایی که حتی دولت نمیتواند آنها
را مجبــور به عدم همراهی بــا تحریمهای امریکا
یــا بر عکس آن کند .بخشخصوصی مســتقل و
فرهنگســازی برای اهمیت فعالیت آن در جامعه
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موضوع مهمی است که در کشورمان چندان مورد
توجه قرار نگرفته است.
سعید ارکانزاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در این شماره ،یکی از کتابهای ضمیمه به چهار
غول حسابداری جهان پرداخته است .رسواییهای
بزرگ غولهای حســابداری بهزعم نویسنده این
کتاب ،در بحران مالی سال  2008ب هخوبی آشکار
بود اما حسابداران چرتکهبهدست اصال مسئولیت
این کار را بر عهده نمیگرفتند .مســئله اصلی که
کتاب مطرح میکند ،این اســت که حســابدارها
طی چند دهه بهجای اینکه کار سنتی حسابداری
خود را انجام دهند ،به شرکتهای مشاوره تبدیل
شدهاند و مشاورههای کسبوکار به مشتریان خود
ارائه میکنند و در ظاهر موضع نهادهای مستقل را
هم بــه خود میگیرند .به عبارت دیگر ،آنها اصوال
حرفهایگری حسابداری سنتی را کنار گذاشتهاند و
این قضیه بحرانی در کسبوکارهای جهان به وجود
آورده است.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

تابهحال از خود پرسیدهاید که رویای شیفتگان
کدام اســت؟ شیفتگان علم را میگویم؛ علمی که
دوستدار این اســت تا زندگی و مناسبات انسانی
را تصویر ،تفســیر ،تحلیل ،تبیین ،تقریر و حتی
پیشبینی کند .در این میانه شــاید آنهایی که با
قدرت ،با رویای سیاست و ثروت در ارتباط هستند
بیشــتر از همه میخواهند قدم در وادی آینده و
پیشبینی آن گذارند .اما جهان توسعهنیافته و یا
به اصطالح متداول زمان ،جهان ســوم مختصات
خــاص خود را دارد .در این جهان سیاســت قائم
به فرد اســت و اقتصاد قائم به سیاست .سیاست
علم نیســت و یا نمیخواهند آن را علم خوانند و
این همان فاصله این جهان با جهاناولیها اســت.
همــه میدانند علم ،علم سیاســت و علم اقتصاد
قابلپیشبینی اســت و الگو و مدلــی که به این

در ماههای
اخیر بروز بحران ارزی،
تاثیرات مختلفی در
یک طرف شبکههای
زندگی مردم داشت .از
اجتماعی و جریانهای
ناامنــی و بحران اقتصادی دامن میزدند غیرکارشناسی رسانهای به حس
و از طرف دیگر،
سوءاســتفادههای
واردکنندگان ،تولیدکنندگان و
بــا
فروشــندگان اوضاع بازار
را به هم میریخت.
همزمانی این اتفاقها،
رفتارهای اقتصادی و نحوه
تاثیرات جدی در
خرید مردم تغییر کرد و
بازارها گذاشت .به
همین دلیل گزارشگر
خرده
در این شماره چند
روایت از آنچه که در این
ماهها بر زندگی مردم
گذشت ،تهیه کرده است.

مســیر کمک کند ،در همهجای دنیا مشــخص
است .اما چرا در ایران از غیرقابل پیشبینی بودن
آن میگویند؟ این گفته مشترک سیاستمداران و
عوام است و گاه دانشگاهیان هم چنین میگویند.
عدهای علت را در نظام سیاســی ایران جستوجو
میکننــد و عــدهای دیگر نبود مدل توســعه را
علتالعلل میخوانند .در بخش توسعه سعی شده
تا نگاه علم سیاست ،جامعهشناسی و اقتصاد به این
پرسش محوری پرسیده شود .پاسخهای تحلیلی را
بخوانید .همچنین در بخش آکادمی موضوعهای
مختلف اقتصادی ،اقتصاد توســعه و یا هرآنچه به
طور مستقیم و غیرمســتقیم با اقتصاد در ارتباط
است با نویسندگان ،پژوهشگران و تحلیلگرهای
هر حوزه در میان گذاشته میشود .این دو بخش از
مجله را با هم بخوانیم.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

این روزها اوضاع جهان به خاطر حضور دونالد ترامپ
بر ســر قدرت در امریکا به هم ریختهتر از همیشه
ش در همین خصوص
به نظر میرســد .دو گــزار 
داریــم که یکی از آنها تنهاماندگــی اروپاییها در
چنین دورانی را نشان میدهد و یکی دیگر هم به
گمانهزنی در مورد دور دوم ریاستجمهوری ترامپ
میپردازد و احتمال میدهد که او سیســتم مالی
جهان را وارد بحــرانکند .در مورد آینده کار هم
یک نیمویژهنامه داریــم و در آن خواهید دید که
چطور طی  ۱۰ســال آینده مشاغل سطح باالیی
مثل پزشــکی ،مدیریت یا وکالت توســط هوش
مصنوعی دچار تغییر میشوند و قدرت و نفوذ خود
را از دست میدهند.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

دوران رهايــي اقتصاد ايــران از زنجير تحريم،
مستدام نبود .از ديماه  1394تا مردادماه 1397
زمان فرصت چنداني براي بازگشــت فعاليتهاي
اقتصادي به شرايط عادي نبود چه اينكه به تعبير

عکس :ریحانه یاسینی

بهراد مهرجو
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 ............................راهربد  ............................ ................................توسعه  ............................ ................................تیرت
...
یک ............................

....................

 ..............نگـاه ......

مت

فرار مالیاتی و واردات

در
جستوجوی آینده

غیرقانونی زیر سر کیست؟

همی به
نام کارت بازرگانی

کارت
بازرگانی در چند سال اخیر
تبدیل به مسئلهای برای
شده باید
نظام تجارت کشور
حذف شود و در مقابل
شده است .عدهای می
بعضی دیگر معتقد به
گویند مجوز تجارت
دارندگان کارت بازرگانی
حفظ کارت بازرگانی به
به دلیل سوءاستفاده
میگوید .گویا کارت
دلیل اقتضائات اقتصاد
هایی که تاکنون از آن
بازرگانی شهر را به آشوب
ایران هستند .دولت از
کشیده است .وجود
فرار مالیاتی و واردات
غیرقانونی از سوی
این کارت برای تجارت
ایران ضروری است؟

پیشبینی آینده

سیاست و اقتصاد در

دونالد
ترامپ از برجام درآمد
و به شــرکتهایی
هشدار داد
که قصد همکاری با
که دست نگه دارند و
طرف ایرانی را داشتند
مهلتی 90روزه داد که
رابطه با ایران را قطع
تحریمها چه خواهد شد؟
کنند .فردای تمدید
صنعت ایران چگونه بار
بانکی با
تحریم را حمل خواهد
طرف خارجی خواهد
کرد؟ چه بر سر روابط
آمد؟ امکان همکاری با
طور
شرکای خارجی برای
کامل از بین میرود؟
بخش خصوصی به

زنجیر به پای
صنعت

صنایع بزرگ در
مواجهه با تحریمهای
امریکا چه
آسیبهایی میبینند؟

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شــماره گزارشهایی در مورد اقتصاد ایران
و عملکرد آن بعد از بازگشت تحریمهای اقتصادی
ارائه شده است .شاخص رتبه اعتباری ایران قبل از
خروج امریکا از توافق هستهای و عملکرد صنعت
خودروســازی بهعنوان صنعتی کــه نقش زیادی
در اشــتغال و تولیدات صنعتی ایران دارد ،در این

عکس :رضا معطریان

اگر شــما هم جزو کســانی بودهاید که هنگام
انتخاب رشــته کنکور شــنیدهاید یا به فرزندتان
گفتهاید که ســراغ علوم محض نرود بهتر اســت
مستقیم به ســراغ داستان زندگی جیمز سیمونز
بروید ،ریاضیدانی که از طریق اعداد و مهارتش در
این علم میلیاردر شد .در بخش تجربه هم میتوانید
نگاهی متفاوت به شخصیت استیو جابز ،موسس
شــهیر اپل بیندازید .کسی که روانشناسان هنوز
در پی آن هستند که اختالالت رفتاری او را تحلیل
کنند.

رشد
اقتصادی ایران در سال
 1395یعنی اولین سال
رهایی از تحریمهای
اقتصادی به رکورد 12.5
درصد رســید که البته
جهش 64
بخش عمده آن ناشی از
درصدی تولید نفت
بود .سال گذشته اما
بود که
اولین سال از دهه 90
رشــد اقتصاد بدون اتکا
به نفت با رشد باالی
 3درصد مواجه شد
و گمانه تداوم رشد
تولیدات صنعتی را تقویت
بار دیگر
بخشید .زنجیر تحریم اما
برای بســته شدن
به پای صنعت ایران
آماده شده است .خروج
امریکا از برجام و اعمال
تحریم
های
جدیــد ،زنگ
داخلی به
خطر را برای صنایع
صدا درآورده است.
سوال مهمی که تولید
با آن
ناخالص داخلی ایران
مواجه شده ،این است
که سرنوشت صنایع
پتروشیمی،
بزرگی نظیر نفت و گاز،
فوالد ،خودرو ،حمل
و نقل ،غذا و دارو در
با تحریمهای
دوران جدید مواجهه
اقتصادی چه خواهد شد؟

تجارت جهانی را
تر
امپ متالشی میکند

پنج افسانه د
دوربینها رفتهرباره بحران مهاجرت
اند اما

رنج و عذاب باقی است

تاثیر دونالد ترامپ در
تجارت جهانی اخیرا از
اخالل
گری کوتاهمدت فراتر
رفته
و ضربات ناشی از
آن تا
مدتها باعث خواهد
شد
اعتماد بین شرکای
تجاری بازنگردد .اگر
ترامپ
به جای چهار سال،
هشت
سال در کاخ سفید
باقی
بماند،
اوضاع حتی از
آشفتگی
فعلی هم آشفتهتر
خواهد شد.

عکس :رضا معطریان

زهرا چوپانکاره

اقتصاد
ایران روزهای سختی را
پشت سر میگذارد؛
مجدد
نوسانات دائم ارزی،
تحریمها ،افزایش آمار
بیکاری ،سوء مدیریت و ...چالشهایی افزایش پروندههای فساد
اما چاره برون
اقتصادی و رانت ،شروع
است که
رفت از این وضعیت
چیست؟ به اعتقاد کارشناسان پاشنه اقتصاد ایران با آنها دست
و در مقابل
و پنجهنرم میکند؛
راه حل ریشهای آن
آشیل
اقتصاد ایران دولتی و
ایران شفاف سازی ،ایجاد واگذاری اقتصاد به بخش
نفتی بودن آن است
خصوصی و سرمایه
اعتماد و جذب سرمایه
گذاری کارآفرینان است.
واقعی
نوش داروی اقتصادی
نیاز دارد .افرادی که وارد میدان شوند و گذاران است؛ حاال اقتصاد
ایران بیش از هر زمان
سر گذاشته شوند.
درست مانند زمان جنگ
از
دیگری به کارآفرینان
جان
مایه
بگذارند تا این
روزهای سخت پشت

فردای نودمین روز

بحران سیاست و
اقتصاد و تاختن آن
لیال ابراهیمیان
به سوی ناپایداری،
اجتماعی و
بیشتر از اینکه بیثباتی
سیاسی را محتمل سازد،
دبیر بخش توسعه
فرآیندی تدریجی بوده
تشدید شده
که در سالهای اخیر
است .فرآیندی تاریخی
که بیشتر از طریق
بوروکراسی خود را
تکنوکراسی و در غیاب
نمایان کرده است و
حاال در دوره مدرن در
که دیــواری حایل
نقطهای ایستادهایم
پیشبینیپذیر می
بین ما و دنیای مدرن
دانند ما کار معبران و
بیرون از ما اســت.
فردای ما را
هرآنچه را آن بیرون
متخصصان فال قهوه می
پیشبینی کند .در
خوانیم و خود را از هر
این میانه گاهی عده
میگیرند و
علمی بینیاز میدانیم تا
ای آیندهنگری را که
گاه در میانه سیاست
تکنیکی علمی است
گذاریها غایب است؛
حزبی،
غیبتی
با پیشبینی اشتباه
طوالنی
احساس بینیازی از
مدت که به دلیل عوام
علوم اجتماعی ،عدم
زدگی ،دوری از تفکر
شفافیت و حکمرانی
خواهد شد .شاید در این
فساد سیستمی ،این
میانه تنها چیزی که به
است تا از
غیبت طوالنیتر هم
حیات مجدد و احیای
روزمرگی سیاست و
دوباره نیاز دارد تفکر
اقتصاد به سمت پیش
سیستمی و مدل توسعه
خشمگین بود .جست
بینیپذیری آینده آن
دو حرکت کنیم؛ در
وجوی آینده جز با مدل
غیاب این مدل باید
توسعه ممکن نیست.

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

کارآفرینی ،نیاز
امروز اقتصاد ایران

تحلیلگرا
ندربارهماههایپسازتمد
یدتحریمهاچهمیگویند؟

ایران:
ِ
ممکن ناممکن

حسن روحاني رئيسجمهور ،با اجراي برجام غل و
زنجيرهاي  10ساله از دست و پاي اقتصاد ايران باز
شد تا ابتدا راه رفتن را تجربه كند و سپس بتواند به
ميدان رقابت بازگردد .فعاالن اقتصادي در دو سال
گذشته به دنبال راههاي ايجاد ارتباطات بينالمللي
و بازگشــت به چرخه اقتصاد جهاني بودند كه بار
ديگر صداي پاي تحريمها به گوش رسيد .خروج
آمريكا از برجام و تحريمهايي كه از  13مرداد عليه
اقتصاد ايران اعمال شد ،شرايط را براي توليد ايران
دشوار ســاخته اســت .صنايع مختلف بار صداي
زنجيرهاي تحريم را ميشنوند.
وضعيت مهمترين صنايعي كه درگير تحريمها
خواهند شــد ،در فصل آينده ما مورد واكاوي قرار
گرفته است تا شــايد بتوان برآوردي از آنچه قرار
اســت بر سر صنعتنفت و گاز ،پتروشيمي ،دارو،
لونقل بيايد ،ارائه داد.
غذا ،فوالد ،خودرو و حم 
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مجسمه حاج حسین

ملک در موزه ملک

شــمار مورد مطالعه قرار گرفته است .گزارشی در
مورد پیشــگامی ایران در شاخص نوآوری جهانی
در مقایســه با دیگر کشــورهای دنیا تهیه شده
اســت .طبق این گزارش ایران در میان کشورهای
خاورمیانه یکی از پیشگامترین کشورها در شاخص
نوآوری اســت و این امتیازی بــزرگ برای ایران و
اقتصاد روبهرشد آن محسوب میشود.
نسیم بنایی

دارند و گاهی بیش از آنچه در فضای واقعی زندگی
کنند در فضای مجازی زندگی میکنند ،این میزان
بازنمایی یکسره منفی به راحتی میتواند رفتارهای
اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار دهد« .گزارشگر» در
این شماره به بررسی همین ماجرا پرداخته است .نه
اینکه تمام مشکالت اقتصادی بر اثر فضاسازیهای
رسانهای باشــد اما میتوان گفت آنها شرایطی را
ساخته اند که به قول سعید لیالز ،در حال حاضر
در ایران «ذهن» از «ماده» جلو زده است.

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

تفاهم یا زور؟ ما با هم حرف میزنیم و تصمیم
میگیریم یــا هرکه زورش بیشــتر بود ،حرفش
را حاکــم میکند؟ پس از اینکــه دونالد ترامپ از
هرگونه معاهده اقتصادی -سیاسی خارج شد و آنها
را به سخره گرفت ،پس از اینکه معاهده پاریس و
برجام را به طور کامل نادیده گرفت و آزادی تجاری
و نگذاشــتن تعرفه صادرات و واردات را -که اصل
اساسی تجارت جهانی بود -مضحک قلمداد کرد،
دیگر چه جایی برای مفاهمه اقتصادی و سیاسی در
جهان مانده؟ جهان به چه سمتی میرود اگر کشور
دیگری بخواهد از زورش استفاده کند؟ مثال همین
کشور چین .اکونومیست در مجموعه «چه میشد
اگر...؟» به این پرســش پاسخ داده که چه میشد
اگر شی جینپینگ رئیسجمهوری چین بهجای
ترامپ زور داشت و حرفش را به کرسی مینشاند.
ریحانه یاسینی

دبیر بخش گزارشگر

در چند ماه اخیر هر وقت گوشی دست گرفته
و کانالهای تلگرامی را باال و پایین کرده باشــید،
احتماال بــا اخبار بحرانی زیادی مواجه شــدهاید.
عکسها و ویدئوها از موج اعتراضات در شهرهای
مختلف پشــت سر هم ردیف شــدهاند .کمی آن
طرفتر ،تصاویر و اخبار زیادی از موج اعتصاب در
بازار تهران و دیگر شهرهای مختلف کنار هم قرار
گرفتهاند .همینها کافی است تا احساسی از ترس،
ناامیدی و نگرانی تزریق شــود .زمانی که بیش از
 60میلیون ایرانی در شبکههای اجتماعی عضویت

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

انتظار از آینده نقش موثری در گذران روزهای
کنونی دارد .ما درباره آینده چه فکر میکنیم؟ در
آینده در تنگنا زندگی خواهیم کرد یا گشــایش؟
واکنــش ما در زمان حال به هریک از این آیندهها
چیســت؟ «نگاه» ایــن شــماره در گفتوگو با
تحلیلگران تالش کرده به یک سوال بزرگ امروز
پاسخ دهد :فردای تحریمها چه میشود؟ صنعتی
که بیش از ده ســال اســت آب خوش از گلویش
پایین نرفته میتواند تحریمها را تاب آورد؟ شبکه
بانکی که به هر دلیل در  2سال گذشته به دستاورد
تقریبا هیچ رسیده در تحریمهای پیش رو چگونه
عمل میکنــد؟ فعاالن بخش خصوصی امیدی به
همکاری خارجیها دارند؟
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

فوتبال فقط یک ورزش نیســت؛ گردش مالی
این ورزش میلیاردها دالر تخمین زده میشود که
میتوان بخشــی از آن را در قراردادهای چند صد
میلیون یورویی بازیکنان بزرگ و کوچک دنیا دید.
بعد اقتصادی فوتبال اما فقط یک روی ماجراست؛
این ورزش سالهاســت که فکر جامعهشناســان،
سیاســتمداران و حتی فیلســوفان را هم به خود
مشغول کرده است .در این شماره به بررسی هزینه
و درآمد کشورهای برگزارکننده جام جهانی و ابعاد
اجتماعی و سیاسی فوتبال پرداختهایم.
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اعالنـات
دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست هيئت
نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد
بخش خصوصی میتواند خطشکن اصلی
نبرد اقتصادی باشد
چهل و یکمین نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران با
حضور دریابان علی شمخانی ،نماینده مقام معظم رهبری
و دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد .در ابتدای
این جلسه رئیس و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در
حوزهای صنایع ،معادن ،عمران ،کشاورزی ،دارویی و
غذایی مسائل ،مشکالت ،دغدغهها و راهکارهای خود
را بیان داشتند .لزوم مشارکت دادن بخش خصوصی
در تصمیمات اقتصادی ،کاهش سیطره دولت بر اقتصاد،
ضرورت اتخاذ تصمیمات ثباتآفرین و بلندمدت ،عدم
اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و برخورد علمی ،اصولی و
سیستمی با مشکالت شبکهای از مهمترین نکاتی بود که
توسط فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی در
این جلسه مطرح شد .در ادامه ،دبیر شورای عالی امنیت
ملی ایران با اشاره به جنگ اقتصادی که با میدانداری
امریکا در حال انجام است ،گفت :بخش خصوصی میتواند
خطشکن اصلی نبرد اقتصادی باشد .بخش خصوصی در
جنگ اقتصادی امروز ،عهدهدار نقشی است که بسیج
مردمی در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرد.

 31/04/1397نقد فعاالن بخش خصوصی بر تصمیمات ارزی دولت
چهل و هفتمین نشست شورایگفتوگوی استان تهران با حضور محمدحسین
مقیمی ،استاندار و رئيس این شورا و نیز مسعود خوانساری ،رئيس اتاق تهران و
ظرفیت بزرگ فناوریهای نوین برای توسعه تولید و صادرات 09/05/1397
دبیر شورایگفتوگوی استان ،و تنی چند از مقامات بخش خصوصی و دولتی برگزار
مسعود خوانساری با حضور در محل نمایشگاه بینالمللی تهران از برخی غرفههای
شد .در نشست شورای گفتوگوی استان تهران که جمعی از فعاالن اقتصادی و
نمایشگاه الکامپ دیدن کرد و با فعاالن این حوزه به گفتوگو نشست .رئیس اتاق
نمایندگان دستگاههای دولتی حضور داشتند ،سیاستهای ارزی دولت مورد نقد و
تهران با حضور در سالنهای  10 ،9 ،8و  11نمایشگاه الکامپ از چند غرفه مختلف
بررسی قرار گرفت.
دیدن کرد و با جوانانی که به عنوان تولیدکننده و توسعهدهنده نرمافزارها،
در ابتدای این نشست ،استاندار تهران گزارشی از وضعیت تامین برق در پایتخت
اپلیکيشنها و استارتآپها در غرفهها حضور داشتند به گفتوگو نشست.
ارائه کرد و گفت :با توجه به وضعیت آب پشت سدهای کشور و نیز در شرایطی که
آب شرب بسیاری از شهرها از آب پشت سدها تامینمیشود ،مدیریت مصرف آب
در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.
در ادامه این جلسه ،مسعود خوانساری ،رئيس اتاق تهران و دبیر شورایگفتوگوی
استان ،بازگشت اعتماد مردم را در مدیریت بازار ارز حايز اهمیت برشمرد و گفت:
اتاق تهران در طول چهار سال گذشته 53 ،بار نسبت به عواقب تثبیت قیمت ارز
هشدار داده و بیم جهش ناگهانی نرخ ارز را مطرح کرده است .دولت نیز به این
هشدارها توجهی نشان نداد و در فروردینماه نرخ  4200تومان را به عنوان نرخ
رسمی معرفی کرد که البته این نرخ پایه علمی نداشت.
تالش برای اجرایی شدن سازوکار برگزاری نمایشگاهها توسط تشکلها 13/05/1397
شورای مشورتی تشکلهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران از ابتدای
سال جاری و با هدف بهرهگیری از توان و ظرفیت تشکلها در مدیریت اقتصاد بخش
خصوصی و مشورتدهی به دولت و دستگاههای اجرایی تشکیل شده است .در نشست
اخیر اعضای هيئت مدیره اين شورا با هيئت رئيسه اتاق تهران ،ابتدا اعضای شورا
به طرح دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و سپس اعضای هيئت رئیسه اتاق تهران با
اعالم حمایت از شورای مشورتی تشکلها ،بر برنامهریزی این اتاق برای توسعه و تقویت
تشکلها و ورود این بخش از اقتصاد کشور به تصمیمسازیها تاکید کردند.
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تحلیلگران
گرمایش زمین :تغییرات آبوهوا را باید پذیرفت

اقتصاد :لحظههای بزرگ برای بازار

سال بسیار گرم در تاریخ بشر بود.
ســال  2018چهارمین ِ
در واقع ســالهای  2016 ،2015و  2017به ترتیب جزو
گرمترین سالهای تاریخ بشر بودند و اکنون سال  2018به
عنوان چهارمین سال گرم در تاریخ بشر رکورد خود را ثبت
کردهاست .اما پرسش اینجاست که این تغییرات آبوهوایی
و گرمایش زمین چقدر روی مصرف ســوختهای فسیلی
تأثیر میگذارد؟ بســیاری از افرادی که در رأس قدرت قرار
فیل مکداف
دارنــد از جمله دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا تالش
کردهاند تغییرات آبوهوایی را تکذیب کنند .ترامپ یکی از
تحلیلگر گاردین
کسانی است که تغییرات آبوهوایی را یک افسانه نامیده ولی
واقعیت ماجرا این است که او قصد دارد سیاستهایش را در راستای تقویت صنعت نفت در این
کشور پیش ببرد و به همین خاطر تغییرات آبوهوایی را تکذیب میکند .اصل ماجرا این است که
چنین تکذیبیههایی نه روند مصرف نفت را تغییر میدهد و نه تغییرات آبوهوایی را عوض میکند.

رشد تولید ناخالص داخلی در امریکا به باالترین سطح خود
رسیدهاســت .این خبر باید تأثیر مثبتــی روی بازار بگذارد.
اما به نظر میرســد چندان برای اهالی بازار خوشحالکننده
نبودهاست .گزارشهایی که از وضعیت اقتصاد و تولید ناخالص
داخلی منتشر شد قرار بود بازار را در مسیر صعودی قرار بدهد
اما این اتفاق برای بازارهای جهانی رخ نداد .حاال همهچیز به
تصمیمهای بانکهای مرکزی از جمله فدرال رزرو یعنی بانک
مت اگان
مرکزی امریکا مربوط است .بررسیهای تاریخی نشان میداد
اگر وضعیت اقتصادی در این مسیر حرکت کند باید در انتظار
تحلیلگر سیانانمانی
بهبود در بازار ســهام بود .اما حاال تحلیلگران به این نتیجه
رسیدهاند که بازار سهام الزاماً از وضعیت خوبِ اقتصادی تبعیت نمیکند .در واقع بازار در حال حاضر
منطق پیچیدهای دارد و نمیتواند الزاماً از فاکتورهای توسعه اقتصادی تبعیت کند .آنچه اکنون بیش
از وضعیت اقتصادی روی بازار اثر میگذارد ،تصمیمهای بانکهای مرکزی مختلف در جهان است.

بازار :فاجعه هنوز محتمل است

سیاست :پوپولیستها تنها دشمن لیبرالیسم نیستند

برخی تصور میکنند بازار ســهام جهانی از مهلکه گریخته و
دیگر هیچچیزی آن را تهدید نمیکند .اما گلدمنساکس اخیرا
در گزارشی نشان داده که این بازار در موقعیت چندان مساعدی
قرار ندارد و هر لحظه این امکان وجود دارد که زلزلهای آن را
از پای درآورد .در واقع بازار ســهام جهانی نســبت به فجایع
محتمل کامال آســیبپذیر است .فوریه امسال بود که بازار با
سقوط ناباورانهای مواجه شد .در آن زمان شاخص اساندپی
جو کیولی
 500سقوط 11درصدی را تجربه کرد .تمام نقدینگی در بازار
خشکید و بورس جهانی به هم ریخت .اما آن دوران گذشت.
تحلیلگر بیزنساینسایدر
حاال بســیاری تصور میکردند اوضاع کام ًال روب هراه است اما
واقعیت اینطور نیست .بازار اخیرا ً نشان داده که کامال آسیبپذیر است .اهالی والاستریت نسبت به
بسیاری از مسائل واکنش منفی نشان میدهند ،حتی به گزارشهای خوب از وضعیت اقتصادی امریکا
که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان به شمار میآید .به این ترتیب بازار به صورت نامنتظره
نسبت به وقایع واکنش نشان میدهد و به همین خاطر در معرض خطر و آسیبپذیری قرار دارد.

پوپولیستها چه در امریکا و چه در اروپا در حال خیزش
هستند .آنها به تهدیدی جدی برای آینده لیبرالدموکراسی
تبدیل شدهاند .اما حضور پوپولیستها تنها تهدید جدی
برای لیبرالدموکراسی نیست .این تهدید هنوز بهدرستی
فهمیده نشدهاســت .بهعالوه باید در نظر داشت که همه
اشکال پوپولیسم به یک شکل نیستند و خطر همه آنها هم
به یک اندازه نیست .پوپولیسمی که دونالد ترامپ در امریکا
کالیو کروک
به راه انداخته متفاوت از پوپولیسمی است که در مجارستان
به راه افتاده و هرکدام میتواند تأثیرات متفاوتی داشتهباشد.
تحلیلگربلومبرگ
جنبشهایمختلفپوپولیسمبایدبهدرستیشناختهشوند
تا بتوان در مقابل آنها ایستادگی کرد .به نظر من تکثرگرایی تنها امری است که باید برای همیشه
در کنار لیبرالدموکراســی قرار بگیرد و پایههای آن را تقویت کند .تنها از این طریق است که
افراد میتوانند در جهت آزادی و عدالت گام بردارند .اینها همگی مسائلی هستند که این روزها
در جهان باید به آنها توجه شود.

کانادا :جاستین ترودو به دردسر افتادهاست

داعش :حقیقت تروریسم در عراق

کانادا این روزها روی تصویری که از خود ارائه میدهد
بسیار حساس شدهاست .در این بین جاستین ترودو
نخستوزیر این کشور بیش از هرکسی در تیررس
قرار دارد .اخیرا ً نیز در تورنتو خودکشیها و قتلهایی
رخ داده کــه وضعیت مقامات را در این کشــور به
خطر میاندازد .برخــی از ماجراهایی که در زمینه
قتل و خودکشــی در کانادا به گوش میرسد شبیه
میشل بوسیورکیو
به قصههای تخیلی شده و به همین خاطر است که
موقعیت مسئوالن کانادا را به خطر میاندازد .پلیس
تحلیلگر سیانان
کانادا اعالم کرده که برنامههای جدیدی برای مقابله
با این مســائل در دســتور کار قرار دارد .اما قضیه به قدری جدی است که موقعیت
نخســتوزیر این کشور را به خطر انداخته و میتواند بسیاری از مسائل را دستخوش
تغییرات اساسی کند .در حال حاضر تمام تمرکز روی این مسئله قرار دارد.

من به تازگی از عراق بازگشــتهام و شاهد بودم که چطور
داعش روی بخشهای مختلف عراق حکمرانی کردهاست.
این ماجرا بحرانی را در این کشــور ایجاد کردهاست .این
در حالی اســت که وضعیت داعش در عراق هنوز از نگاه
امریکاییها به شکلی متفاوت دیده میشود .ترامپ تصور
میکند که وضعیت در عراق بهبود پیدا کردهاست .واقعیت
ماجرا این است که هرکسی در این کشور دخالت میکند
ژنیو عبدو
درونی این کشور داشته
باید ا ِشراف کامل نسبت به وضعیت ِ
باشد اما گویا اینطور نیست .کشورهای دیگر بهویژه امریکا
تحلیلگر رویترز
هرگونه دخالتی در عراق میکنند بدون اینکه دقیقا بدانند
داعش با این کشــور چه کردهاست .افراطگرایی هم سیاســت و هم اقتصاد را در عراق از پای
درآورده است .این افراطگرایی به بدنه حکومت عراق رسوخ کرده و در نتیجه هر دولتی اقدام به
مداخله در این کشور میکند باید از این جریان آگاه باشد.
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اعداد ماه
اعالنـات
سك ههاي سوپرطال

رشد 24درصدي نقدينگي

 7ميليون و  600هزار سكه در طرح پيشفروش سكه عرضه شد

نقدينگي كشور تا پايان خرداد سال جاري به  1582هزار ميليارد تومان رسيد

بانك مركزي از اواخر سال گذشته طرح پيشفروش ششماهه و يكساله سكه را براي كنترل
تقاضا در بازار مسكوكات آغاز كرد و در اوايل سال جاري نيز با متنوع كردن زمان تحويل سكهها آن
را ادامه داد .استقبال باال از اين طر ح موجب شد تا بانك مركزي ابتدا پيشفروش يكماهه و سپس
پس وعدههاي
پيشفروش در سررســيدهاي بعدي را متوقف سازد تا ضرابخانه بانك بتواند از ِ
ماهانه برآيد .این ســکهها در شرایطی تحویل میشود که قیمت روز آنها به بیش از دو برابر نرخ
خرید رسیده است .در طرح پیشفروش سکه که از  17بهمن  96تا  16ارديبهشت  97ادامه داشت
تعداد  7میلیون و  600هزار قطعه سکه پیشفروش شد که از این تعداد ،یک میلیون و  610هزار
قطعه سکه در سررسیدهای یک و سهماهه به متقاضیان تحویل شده است .همچنين  2میلیون
 580هزار قطعه سکه با سررسید ششماهه تا  16آبان سال جاري تحویل خریداران خواهد شد.

آمارهاي بانك مركزي از صورتهاي مالي شــبكه بانكي نشان ميدهد كه نقدينگي كشور
تا پايان بهار ســال جاري به  1582هزار ميليارد تومان رســيد .نقدينگي در پایان اسفند سال
گذشته  ۱۵۳۰هزار میلیارد تومان بود كه با رشدی 52هزار میلیارد توماني طي سه ماه همراه
شده است .نقدینگی در فروردین به  ۱۵۳۷هزار میلیارد تومان رسيده بود که نسبت به فروردین
 ،۱۳۹۶حدود  ۲۱.۶درصد افزایش داشته است .این رقم در اردیبهشتماه با رشد حدود  ۱۳هزار
میلیاردی به  ۱۵۵۱هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرد که بیانگر رشد  ۲۴.۱درصدی در مقایسه
با اردیبهشت سال گذشته است .روند رشد باز هم ادامه داشت و در خردادماه میزان افزایش نسبت
به اردیبهشــتماه حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان بود که نشان میدهد نسبت به خردادماه سال
گذشته  ۲۴.۴درصد افزایش دارد.

1.6

سكه بهار آزادي

در طرح
ميليون
پيشفروش بانك مركزي به متقاضيان سكههاييكماهه
و سهماهه تحويل داده شده است

30

هزار میلیارد تومان نقدينگي
نسبت به ارديبهشت

افزايش هزينه خدمات

هزينههاي توليد در بخش خدمات طي بهار امسال رشد  11.9درصدي نسبت به بهار  96داشته است
مرکز آمار ایران دادههای مربوط به شاخص کل قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات را منتشر کرد که نشان میدهد این شاخص در فصل
بهار امسال ،برمبنای قیمتهای سال  ،۱۳۹۰نسبت به فصل قبل  ۴.۶درصد افزایش دارد .شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری،
موتورسیکلت و کاالهای شخصی و خانگی» در فصل بهار امسال نسبت به فصل قبل  3.7درصد رشد کرده که از میانگین تورم کل گروه خدمات
پایینتر است .در این میان شاخص گروه «خدمات حملونقل ،انبارداری و ارتباطات» رشد بیشتری داشته و تورم قیمت تولیدکننده در این بخش
نسبت به فصل زمستان سال قبل  ۹.۳درصد افزایش یافته است .شاخص گروه «خدمات واسطهگریهای مالی (بیمه)» نیز در فصل بهار ۱۳۹۷
ش خدمات محسوب میشود.
نسبت به فصل قبل  10.3درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش در میان گروههای 8گانه بخ 

فضاي كسبوكار در وضعيت قرمز

در خرداد امسال
افزايش يافت

4.6
تورم فصلي

درصد

توليد

در بخش
خدمات طي بهار امسال به
رسيده
است

 4.6درصد

كها
كاهش شعبههای بان 

شاخص ملي كسبوكار در بهار امسال نامساعدتر شد

بانكها در بهار امسال تعداد شعب خود را كاهش دادند

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار  ،1397رقم شاخص ملی،
( 6.15نمره بدترین ارزیابی  10اســت) محاسبه شده که بهمراتب بدتر از وضعیت این شاخص
نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان  1396با میانگین  )5.80است .همچنین این ارزیابی
بیانگر آن است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکتکننده در این پایش ،در اکثر استانها ،وضعیت
بیشتر مؤلفههای مؤثر بر محیط کسبوکار ایران در بهار  ،1397بهطور قابلتوجهی نامساعدتر
شــده است .در بهار  ،1397فعاالن اقتصادی مشارکتکننده در این پایش ،به ترتیب سه مؤلفه
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت ،دشواری تأمین مالی از بانکها
و بیثباتی سیاســتها ،قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسبترین
مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی کردهاند.

آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکي در پایان
خردادماه  1397نســبت به پايان اســفندماه  0.6 ،1396درصد کاهش یافت .تعداد کل شعب
داخل کشــور شــبکه بانکي در پایان خردادماه  ،1397به  20هزار و  598شعبهرسيد .تعداد
شعب بانکهاي دولتي  8681شعبه ( 42.1درصد) ،بانکهاي خصوصيشده  6461شعبه (31.4
درصد) و بانکهاي خصوصي و موسسات اعتباري  5456شعبه ( 26.5درصد) است .همچنین
تعداد کل شعب ريالي ـ ارزي شبکه بانکي کشور بالغ بر  3787شعبه ،تعداد شعب شهري 19
هزار و  735و شعب روستايي  863شعبه است .تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکي تعداد 48
شعبه و باجههاي بانکي کشور در پايان خردادماه  1397تعداد  2274باجه است و  213شعبه
بانکی نیز در مناطق آزاد تجاري قرار دارند.

درصد شاخص ملي كسبوكار
در بهار امسال 6.13رشد كرده كه نشانه نامساعدتر شدن

شعبه تعداد شعبههاي بانكي ايران
كشورهاي خارجي تا بهار سال جاري

6.13

فضاي كسبوكار است

14
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48

در
به  48رسيد

روي خوش به استارتآپها

انتقال به روي زمين

افزايش سهم شركتهاي دانشبنيان از وام بانكي

بازگشت صرافيها به معامالت دالر

تسهيالت اعطایی شــبکه بانکی کشور به شرکتهای
دانشبنيان از خرداد  1396تــا خرداد  1397به  5هزار و
 8ميليارد و  440ميليون تومان رسيد .تسهیالت پرداختی
بانکهای خصوصیشده ،بانکهای خصوصی و موسسات
اعتباری و بانکهای دولتی به شرکتهای دانشبنيان در
اين مدت به ترتیب  2هزار و  360ميلون تومان ،يك هزار و
 482ميليارد تومان و يك هزار و  165ميليارد تومان بوده
است .بر این اساس در سهماهه منتهی به خردادماه 1397
معادل يك هزار و  278ميليارد تومان تســهيالت به 377
شرکت دانشبنيان (به طور متوسط به هر شرکت  3ميليارد
و  390تومان) اعطا شده است .در این مدت بانکهای ملی و
ملت به ترتيب با  296و  291ميليارد تومان بيشترين مبلغ
پرداختی به شــرکتهای دانشبنيان را به خود اختصاص
دادهاند.

بازار ارز از پاييز ســال گذشته با التهاب همراه شد و در
ماههاي ابتدايي امسال نيز اين التهابات به اوج خود رسيد.
فضاي ملتهب سياسي ميان ايران و امريكا پيش از همهچيز
بر بازار طال و ارز تاثير گذاشت .قبل از آنكه تحريمها به طور
عملي بازگردد ،بازار ارز آثار آن را پيشخور كرد و قيمتها
ســر به فلك کشید .خريد و فروش دالر از  21فروردين تا
 15مرداد ،غيرقانوني بود اما در اين مدت نوسان قيمت يورو
نشاندهنده تغيير بهاي دالر در بازار زيرزميني بود .هر يورو
در بازار آزاد از  6هزار و  100تومان در ابتداي ســال به 13
هزار و  500تومان در هفتم مرداد رســيد اما با رونمايي از
بسته جديد ارزي و بازگشت صرافيها به چرخه معامالت
ارزي ،قيمت ارز فروكش كرد و هر يورو در  16مرداد به 10
هزار و  300تومان رسید.

5

هزارميلياردتومانتسهيالت
بانكي طي خرداد  96تا خرداد  97به
شركتهاي دانشبنيان اعطا شده
است

بازار پربازده

68

درصد بازدهي بازار
ارز از ابتداي سال تا

نيمه مرداد

شاخص بر مدار رشد

هفتم مردادماه باالترين قيمت سكه به ثبت رسيد

بازار سرمايه با فاصله كمي از دالر و سكه پيش ميرود

بازار طال و سكه در پي التهابات ارزي با افزايش قيمت
قابل توجهي همراه شده است .اين رشد قيمت به خصوص
در ماههاي گذشته از ســال جاري نمايان شد و در هفته
اول مرداد به اوج خود رسيد .قيمت سكه امامي در ابتداي
سال يك ميليون و  620هزار تومان بود اما در مدت  5ماه
گذشته از سال  97با دورههاي مختلف جهش قيمت همراه
شده است .اين نوع سكه در هفتم مردادماه به قله  4ميليون
و  500هزار توماني رسيد اما پس از آن با ارائه بسته جديد
ارزي دولت روند معكوس را در پيش گرفت .بهاي ســكه
امامي پس از آزاد شــدن فعاليت صرافيها تا  3ميليون و
 200هزار تومان رسيد .افزايش  100درصدي قيمت سكه
طي  4ماه و نيم ابتدايي امســال موجب شد تا بازار سكه
ركورددار بازدهي در ميان بازارهاي موازي لقب بگيرد.

افزايش قيمت دالر ،ارزش برخي شــركتهاي بورسي
وابســته به ارز را تحت تاثير قرار داد و قيمت ســهام آنها را
باال كشــيد .از ســوي ديگر طي ماههاي اخير اشــتياق به
ســرمايهگذاري در بورس نيز تقويت شد و صف خريد براي
برخي نمادهاي متروك نيز ايجاد شد .اصليترين تحوالت
بازار سرمايه در نيمه نخست مردادماه رقم خورد به گونهاي
كه شاخص كل بورس در اين دوره زماني از  108هزار واحد
به  133هزار واحد صعود كرد تا سهم بزرگي در بازدهي اين
بازار داشته باشد .شــاخص كل بورس كه سال  97را با 96
هــزار واحد آغاز كرده بود با صعود  38درصدي طي  4ماه و
نيم همراه شد .اين ميزان بازدهي هرچند پايينتر از بازدهي
بازارهاي موازي نظير طال و ارز بوده است اما براي سهامداران
اين بازار اميدبخش خواهد بود.

100
بازار سكه

درصد بازدهي

از ابتداي سال جاري تا
16مرداد

38

درصد بازدهي بازار
سرمايه از ابتداي

سال تا نيمه مرداد 97

بازار نفت روی موج
تحریم ایران
تالش واردکنندگان نفت از
ایران برای ادامه همکاری با
ایران قیمت نفت را تعدیل کرد
بازار نفت طی ماههای اخیر بیش از
هــر رویداد دیگری ،تحت تاثیر خروج
امریــکا از برجام قرار داشــت .تهدید
صادرات نفت ایران ،بازار جهانی انرژی
را تحتالشــعاع قرار داده است .امریکا
میخواهد از آبانماه ،تحریم نفت ایران
را عملی کند و به کشورها اجازه واردات
نفت از ایــران را ندهد .همین موضوع
قیمت نفت را با افزایش مواجه ساخت.
هراس بازار از کاهش عرضه موجب شد
تا قیمت نفت در مقاطعی از سال جاری
تــا مرز  80دالر پیش برود 29 .تیرماه
قیمت نفت برنت دریای شمال در هر
بشــکه به  79دالر رسید .پس از آنکه
بازار نتوانست عملی شدن تهدید امریکا
را باور کند و کشــورهای خریدار نفت
ایران درخواست معافیت از تحریم را با
جدیت دنبال کردند ،قیمت نفت نیز
اندکی کاهش یافت و در نیمه مرداد به
 75دالر در هر بشکه رسید.

9.2
افزایش

درصد

میزان
برنت
دریای شمال از ابتدای
سال شمسی جاری تا
نیمه مرداد

قیمتنفت
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعداد ماه

ارز
بازار
ها
سازمان

بانک جهانی بررسی کرد

فائو خبر داد

چرا صنعت لجستیک اهمیت دارد؟

هر دالر برابر با  9دالر!

نگاهی به گوشی تلفن همراهی که در دست دارید بیندازید؛
چه میبینید؟ یک صفحه نمایش شیشــهای ،یک دوربین،
میکروفن ،اســپیکر و جزئیات دیگر .هرکدام از اینها از برخی
قطعات ،پردازندهها یا باتری تشکیل شدهاند که در کارخانههای
کشورهای مختلف ساخته شده و در نهایت به احتمال زیاد در
چین ســرهمبندی شدهاست .هر تلفن همراه هوشمندی که
خریداری میکنید از چندین مجرا عبور کرده و در نهایت به
دست شما رسیدهاست؛ آنچه عبور از این مسیرها را امکانپذیر
ساخته ،لجستیک است .این صنعت ارزش 4.3تریلیون دالری
دارد و تقریباً همه کشــورها از آن تأثیر میپذیرند؛ به همین
خاطر است که از اهمیت ویژهای برخوردار است .لجستیک در
حقیقت شبکهای است که خدمات از طریق آن ارائه میشود .به
این ترتیب در نبود لجستیک انسانها قادر به ارائه خدمات نیز
نخواهند بود و این به سادگی اهمیت مسئله را نشان میدهد.

دخالتهای بجا و بموقع میتواند فجایع زیســتمحیطی
را کاهش بدهد و تهدیدها را از میان بردارد .ســازمانهای
بشردوستانه میتوانند با دخالتهای بموقع خود و گاهی با
کمکهای بجای خود وضعیت را تغییر بدهند و مانع از بروز
هرگونه بحرانی بشوند .فائو یکی از نهادهایی است که در این
زمینه فعالیت میکند .بررسیها نشان میدهد هر دالری
که این ســازمان خرج میکند تا مانع مرگ یک جاندار در
کشــورهای افریقایی بشود در نهایت با سود 9دالری برای
خانوادهها در این کشور همراه خواهد شد .بهعالوه بهرهوری
را نیز افزایش میدهد .این مسئله بهویژه در مورد گوسفندان
بسیار صدق میکند .هر یک دالری که صرف سالمت آنها
میشود سود 9دالری را به همراه خواهد داشت .به همین
خاطر اســت که این روزها فعالیتهای فائو در شاخ افریقا
افزایش یافته و برای نجات مردم از این شیوه بهره میگیرد.

4.3

تریلیون دالر ارزش
جهانیصنعتلجستیک
روی همه کشورهای جهان اثر

که
میگذارد

9

دالر سود در ازای هر  1دالری که
در افریقا
فائو برای
حاصل میشود

جانداران
خرج میکند

چشمانداز اقتصاد چین از نگاه صندوق بینالمللی پول

بانک جهانی خبر داد

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است .این کشور بعد
از امریکا نقش مهمــی در اقتصاد جهان ایفا میکند.
بررسیها نشــان میدهد این کشور بار یکسوم رشد
اقتصاد جهان را به دوش میکشد .بیش از 800میلیون
نفر در این کشور از فقر مفرط گریختهاند و اکنون این
کشــور موفق شــده خودش را به عنوان کشور طبقه
متوسط به جهان معرفی کند .حاال سرانه تولید ناخالص
داخلی در این کشور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
اســت .بررسیها نشــان میدهد رشد تولید ناخالص
داخلی در این کشور در آینده بسیار قوی خواهد بود .در
حالیکه فقر در این کشور کاهش پیدا میکند ،سرانه
تولیــد ناخالص داخلی آن روند افزایشــی را در پیش
یگیرد.
م 

ماهوارههــا میتوانند دادهها و اطالعاتــی را در زمینه گاز
فلر جمعآوری کنند .اکنون این دادهها نشان میدهد گاز
فلر جهانی در ســال  2017روند کاهشی داشتهاست .این
در حالی اســت که مصرف جهانی نفت تقریباً نیمدرصد
افزایش یافتهاست .انتشار گاز فلر حدود 5درصد کاهش را
تجربه کرده و به نظر میرسد روندی معکوس را در پیش
گرفتهاست .دادهها نشان میدهد حدود 141میلیارد متر
مکعب گاز طبیعی در سال  2017به حالت فلر درآمدهاست.
این رقم در ســال  2016بالغ بر 148میلیارد متر مکعب
بودهاست .روسیه همچنان کشوری است که بیشترین میزان
گاز فلر را منتشر میکند .البته همین کشور نیز در زمینه
انتشار گاز فلر روند کاهشی را طی کردهاست .به طور کلی
انتشار گاز فلر در جهان کاهش یافتهاست.

قدرت گرفتن اقتصاد اژدها

800
چین فقر مفرط نجات
میلیون نفر از مردم

از
و اکنون چین کشور
طبقه متوسطاست

پیدا کردهاند
16
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کاهش گاز فلر در سطح جهانی

141
گاز

میلیاردمتر مکعب

طبیعی در سال  2017به حالت فلر
در جو زمین منتشر شدهاست

سازمان ملل خبر داد

روزی علیه قاچاق
انسانها
سیام جوالی روز جهانی علیه قاچاق
انسان بود .سازمان ملل در این روز به
بررسی وضعیت قاچاق انسان در جهان
پرداخت .انســانها معموالً با اهداف
مختلفی قاچاق میشــوند که یکی از
آنها کار اجباری است .بر اساس گزارش
سازمان بینالمللی کار21 ،میلیون نفر
در جهان قربانی کار اجباری هســتند
که تعداد بســیار زیادی از آنها قاچاق
شدهاند .بررسیها نشان میدهد زنان،
دختران و کودکان آســیبپذیرترین
قشــرها در این زمینه هستند .طبق
آمار 71درصد از قاچاق انســان را زنان
و کــودکان تشــکیل میدهند .حاال
این افراد در اولویت ســازمان ملل قرار
گرفتهاند و قرار است به طور ویژه به آنها
رسیدگی شود .سازمان ملل برنامههایی
را در دســتور کار خود قرار داده تا به
وضعیت این افراد رسیدگی کند .افراد
در ســازمان ملل بــرای روزی تالش
میکنند که در آن هیچ انسانی قاچاق
نشود و مورد بهرهبرداری قرار نگیرد.

71
قربانیان

از

درصد

قاچاقانسان

را زنان و کودکان تشکیل
میدهند

ترامپ در روز نخست آگوست تصمیم خود را برای افزایش تعرفهها در چین در فاز جدیدی آغاز کرد و چین
نسبت به این اقدام امریکا واکنش نشان داد .امریکا به دنبال تعرفهگذاری 25درصدی بر روی 200میلیارد دالر
کاال است .حال باید دید آیا امریکا موفق میشود حرف خود را به کرسی بنشاند یا خیر.

رسانهها
بلومبرگ خبر داد:

گاردین تحلیل کرد

سعودیها رکورد تولید نفت را میشکنند

آیا یورو به پایان راه خود رسیدهاست؟

تولید نفت ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) افزایش یافت چرا که
سعودیها تولید نفت خود را به باالترین سطح ممکن رساندهاند .بررسیها نشان میدهد
تولید نفت ســعودیها به 10میلیون و 650هزار بشکه در روز رسیدهاست .آخرین بار
سعودیها در سال  2016تولید نفت خود را تا این میزان افزایش داده بودند .عالوه بر
عربستان سعودی ،کشورهای نیجریه و عراق نیز تولید نفت خود را افزایش دادند و به
همین خاطر مجموع تولید نفت اوپک افزایش قابل توجهی داشتهاســت .اوپکیها در
ماه ژوئن دیداری داشتند و در این دیدار تصمیم گرفتهبودند تولید نفت خود را کاهش
بدهند .حاال اما به نظر میرسد آنها سیاست خود را تغییر دادهاند .سعودیها تولید نفت
خود را افزایش میدهند و این به معنای تغییرات اساسی در بازار نفت خواهد بود.

ســال  1998بود یعنی  20سال پیش؛ کشــورهای اروپایی تصمیم گرفتند ارز واحد
داشتهباشــند و آن ارز واحد «یورو» بود .یعنی یورو 20ســاله شدهاست .دهه نخست
زندگی این ارز مانند یک جشن بود ،همهچیز برای یورو خوب و خوش پیش میرفت.
بهویژه در جنوب اروپا ،یورو بیشــترین ارزش را داشت .اما دهه دوم زندگی یورو با باال
و پایینهای بسیاری همراه بودهاســت .اکنون یورو وارد سومین دهه زندگی خودش
شدهاست .حاال مسائل سیاسی و بهویژه افراطیگریهای سیاسی ،این ارز را با مشکالت
بزرگی همراه کردهاست .دیگر خبری از آن شور و نشاط و جشن دهه اولیه نیست؛ حتی
امید دهه دوم زندگی یورو نیز دیگر وجود ندارد .اکنون باید دید آیا یورو میتواند در دهه
سوم به زندگی خود به عنوان یک ارز رایج در اروپا ادامه بدهد یا خیر.

میلیونبشکهنفت تولید
روزانه عربستان سعودی است که رکورد را

دالر ارزش هر یورو
جهانی در حال حاضر است و تقریبا با دالر
برابریمیکند

10.65

شکسته

1.17

در بازارهای

65
شاخص

تحلیل سیانانمانی نشان میدهد

روزهای خوش بازار سهام

که

شاخص ترس و ریسکپذیریِ پایگاه خبری -تحلیلی سیانانمانی هر روز به بررسی وضعیت هیجان سرمایهگذاران در بازار میپردازد .این شاخص
بودن چراغ سرمایهگذاری است .هرگاه این شاخص
در نیمه نخست مرداد چراغش سبز بود و اعدادی باالی  50را نشان میداد که به معنای روشن ِ
عددی نزدیک به  100را نشان بدهد یعنی سرمایهگذاران ریسک میکنند و سرمایه خود را روانه بازار؛ اما وقتی این شاخص عددی نزدیک به صفر
را نشان بدهد حاکی از ترس و نگرانی در میان سرمایهگذاران است و باعث میشود آنها از جاری کردن پول و سرمایه خود در بازار اجتناب کنند.
این شاخص در روز دهم مرداد  65واحد بود که به معنای چراغ سبز سرمایهگذاری است .در این شرایط سرمایهگذاران به راحتی ریسک میکنند
و سرمایه خود را روانه بازار سرمایه میکنند.

مرور بلومبرگ بر بازار مسکن

واحد عددی

ترس

و ریسکپذیری
در روز دهم مرداد نشان
میداد و به معنای
بودن

سبز چراغ
سرمایهگذاری
بود

رویترز پیشبینی کرد

پایان رونق بازار ملک

اپل در مسیر 1تریلیون دالر

لندن ،سیدنی ،پکن ،نیویورک؛ اینها مهمترین شهرهای جهان هستند که قیمت مسکن
در آنها از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .بازار مسکن در یک سال گذشته رونق خوبی
داشــته و مدام در مسیر صعودی پیش رفتهاست .اما به نظر میرسد این دوره رونق به
پایان خود نزدیک میشود .از سیدنی گرفته تا تورنتو ،همه شهرهای بزرگ جهان به زودی
با سقوط قیمت مسکن مواجه خواهند شد .مسائل مختلفی در این زمینه دخیل است؛
از کاهش تقاضا گرفته تا تغییر استانداردهای بازار همگی باعث میشود بازار مسکن به
زودی در سراشیبی سقوط قرار بگیرد .لندن یکی از مهمترین شهرهای جهان است که به
زودی با کاهش رونق بازار مسکن مواجه میشود .در پکن نیز تعداد خریداران کاهش پیدا
میکند .روی هم رفته به نظر میرسد بازار مسکن به پایان دوره شاد خود نزدیک میشود.

سهام شرکت اپل برای نخستین بار به 200دالر رسید و در نتیجه این شرکت به ارزش
1تریلیون دالری نزدیک شــد .این شــرکت روزهای سختی را پشت سر گذاشتهبود و
بسیاری از تحلیلگران پیشبینی کردهبودند که روزهای سختتری در انتظار اپل است؛
اما اکنون به نظر میرســد این پیشبینیها اشتباه از آب درآمدهاست .ارزش سهام این
شــرکت رشــد 5.7درصدی را تجربه کرده که در نوع خود قابل توجه است .حاال این
شرکت دیگر نگران فروش آیفونهای خود نیست .قرار است به زودی مدلهای جدیدی
از گوشیهای تلفن همراه اپل به نمایش گذاشتهشود و در نتیجه این شرکت در انتظار
یفون جدید
سودهای بیشتری نیز هست .انتظار میرود این شرکت در ماه سپتامبر  3آ 
عرضه کند .این فروش جدید میتواند به افزایش ارزش این شرکت نیز کمک کند.

18

درصد کاهشارزش بازار مسکن در
لندن نسبت به قیمتهای سال  2014بودهاست

1

تریلیون دالر ارزشی که شرکت اپل
میشودودرنوع خودکمنظیر

به آن نزدیک
است
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شاخص
اعالنـات

54.2
درصد
میزان افزایش
متوسطقیمت
مسکن در تهران در
تیر 97نسبت به
تیر96

9.2

درصد
میزان کاهش
معامالت مسکن در
تهران طی تیر 97
نسبت به ماه قبل
از آن

4.05
درصد
کاهش واردات در
چهار ماه ابتدایی
سال جاری

14.69
درصد
افزایش صادرات
غیرنفتی ایران در
چهار ماه ابتدایی
سال جاری

18

سکته در معامالت مسکن

بازار مسکن پس از یک دوره رونق در مرحله تردید قرار گرفته است
آمارهای بانک مرکزی از معامالت مسکن در تهران نشان میدهد که در ماه چهارم سال ،روند صعودی معامالت مسکن متوقف شده و تعداد معامالت
در این ماه نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است .در تیرماه سال  ،1397تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به
 13هزار و  514واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  9.2و  7درصد کاهش نشان میدهد .روند صعودی قیمت
اما با شیب مالیم ادامه یافته است.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
درصدتغيير

مقطعزمانی
تیر 96

خرداد 97

اردیبهشت97

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.52

6.51

6.97

7.1

54.2

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

14533

14886

13514

-9.2

-7

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران در 4ماهه نخست سالهای 1395تا  -97بانک مرکزی
سه ماه نخست
1395

1396

درصدتغيير
1397

1397

1396

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.2

4.42

6.24

5.2

41.3

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

51660

51653

52553

-0.01

1.7

تراز تجاری مثبت ماند

در  4ماه ابتدایی امسال صادرات روند صعودی را دنبال کرد
براساس گزارش گمرک ایران ،صادرات غیرنفتی ایران در  4ماه نخست سال جاری به  15میلیارد و  450میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل به میزان  14.69درصد افزایش داشت .در این مدت  15میلیارد و  179میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که کاهش  4.05درصدی
را نشان میدهد .با این حساب تراز تجاری کشور به میزان  271میلیون دالر مثبت بوده است.
عمدهترین کشورهای خریدار کاالهای ایران در  4ماه نخست / 97درصد

عمدهترین صادرکنندگان کاال به ایران در  4ماه نخست  / 97درصد

چین % 25.6

چین % 19.7

سایر
%43.2

سایر
%33.5
امارات
%18.1
عراق
% 16.3
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کره
% 5.3
افغانستان
% 7.1

امارات
%14.2
کره
هند
 % 6.5آلمان
% 5.6
% 4.9

تورم دورقمی شد

آینده شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در خطر است
بانک مرکزی ،نرخ تورم را در دوازده ماه منتهی به تیرماه  1397نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه  1396معادل  10.2درصد برآورد کرده است؛ در حالی که این
شاخص در خرداد معادل  9.4درصد و تکرقمی بود .نرخ تورم ماهانه در تیر به  3.4درصد رسید که نشاندهنده وضعیت نامساعد این شاخص در ماه چهارم سال است.
همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه نسبت به تیر  96بر روی  18درصد ایستاد .این ارقام آینده نرخ تورم را تهدید میکند.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف -خرداد 97

تغيير تیر  97نسبت به تیر 96

گروههاي اصلي

تغيير تیر نسبت به خرداد 97

يها و آشاميدنيها
خوراك 

4.4

25

دخانيات

33.3

72.4

پوشاك و كفش

3.9

13.9

مسكن ،آب ،برق و گاز و ساير سوختها

1.2

10.9

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

6.3

23.1

بهداشت و درمان

2.5

13.3

حمل و نقل

5.5

23.1

ارتباطات

6.9

17.5

تفريح و امور فرهنگي

8.9

34.1

تحصيل

0.5

14.1

رستوران و هتل

3.1

13.9

كاالها و خدمات متفرقه

4.9

25

پیشروی هزینههای تولید

نرخ تورم تولید با سرعت باالیی در مسیر رشد قرار دارد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تيرماه  1397نسبت به دوازد ه ماه منتهی به تيرماه  1396ب همیزان  13.1درصد افزایش
یافته که نشاندهنده تداوم روند صعودی نرخ تورم تولید است چراکه این شاخص در پایان خرداد  12درصد اعالم شده بود .تورم ماهانه تولید در تیرماه
به  10.3درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نسبت به تیر  96نیز  27.8درصد برآورد شده است .تولیدکنندگان بخش مهمی از افزایش هزینههای تولید
بوکار به عنوان مهمترین مانع کسب و کار اعالم
را ناشی از تغییرات نرخ ارز طی ماههای اخیر میدانند .این موضوع را در پرسشنامه پایش محیط کس 
کرد هاند.

23.5

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه بخش کاال در
تیر 97نسبت به
تیر96

12.7

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه خدمات در
تیر 97نسبت به
تیر96

6

درصد
تورم ماهانه تولید
در بخش خدمات در
تیر97

جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخشهای مختلف تولید در خرداد 97
گروههای اصلی تولید

درصد تغییر نسبت به
ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

10.5

21.2

ساخت (صنعت)

13.1

37.9

حمل و نقل و انبارداری

9.9

23.3

هتل و رستوران

3.1

13.9

اطالعات و ارتباطات

0.2

0.8

آموزش

0.7

14.1

بهداشت و مددکاری اجتماعی

2.6

13.5

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

1.4

16.8

17.8
درصد
تورم نقطه به
نقطه تولید در
بخش خدمات در
تیر 97نسبت به
تیر96

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

19

قاب ماه
روسیه ما را
کنترل نمیکند

آلمان
خطوط لوله گاز
نُرد استریم 2

میشل رامیرز کارتونیست برنده جایزه پولیتزر

دونالد ترامپ از نگاه گاردین
این روزها بحث شخصیت متناقض دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا زیاد در رسانهها مطرح میشود .نیکال جنینگز،
کارتونیست گاردین تالش کرده در کارتون خود این تناقض را نشان بدهد .او به مهمترین مسائلی پرداخته که
ترامپ درباره آنها اظهارنظرهای دوگانه و متناقض داشتهاست.

به نظرم باید به ساحل
میرفتیم.

مسیر
کو
هپیمایی
جانی هارت از Go Comics

 99درصد به ضرر ما
کار میکنند!
ش دستمزد،
افزای
سقوط سهام

سورتمهبازی روی بستنی
تری بوردر از Go Comics

دن واسرمن کارتونیست آژانس کارتونیستها

20
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فقط به این خاطر زودتر به خانه آمدی که صندلی را بگیری؟
نیویورکر

 .............................جشننامه .............................
نخستین جشنواره فرهنگی امینالضرب برگزار شد

گزارش یک جشن

در مراســم اختتامیه نخستین دوره جشنواره امینالضرب به خبرنگاران و
روزنامهنگارانی که آثار آنها حایز رتبه شده بود ،جوایزی اهدا شد و از فرهت
فردنیا ،پیشکسوت روزنامهنگاری اقتصادی تقدیر شد ،جشنوارهای که بخش
خصوصی به تداوم برگزاری آن همت دارد.

عکسها :سعید عامری

جشننامه

بهایفرهنگی
امینالضر 
لوحهای جشنواره فرهنگی امینالضرب در دستان برندگان
اختتامیه نخستین دوره جشنواره فرهنگیامینالضرب ،در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران برگزار شد .در این مراسم که به مناسبت روز خبرنگار و با حضور تعدادی از
اعضای هیئت رئیسه اتاق تهران و چهرههای نامآشنا و پیشکسوت حوزه روزنامهنگاری برگزار
شد ،آثار برگزیده معرفی شدند و از برندگان این جشنواره تقدیر شد.
JJنیازمند کمک روزنامهنگاران هستیم
در آغاز این مراســم ،رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به برگزاری دو دوره مراسم
امینالضرب برای معرفی کارآفرینان برتر ،گفت :با برگزاری این دو مراسم ،تصمیم گرفتیم
جشنوارهای با همین عنوان در حوزه رسانه برگزار کنیم چرا که رسانهها نیز یکی از ارکان
رشد و توسعه بخش خصوصی محسوبمیشوند.
مسعود خوانساری ادامه داد :امسال ،نخستین جشنواره فرهنگیامینالضرب را به دنبال
دو جشــنواره در حوزه کارآفرینی برگزار کردیم .انتخاب نــامامینالضرب و برگزاری این
جشــنوارهها نیز به این دلیل است که هر مجموعهای به هویت خویش زنده است .حیف
اســت که شناسنامه اتاق فراموش شــود .از این رو در طول دو سال گذشته تالش کردیم
افراد شــاخص در حوزه کارآفرینی را شناســایی و بهترینها را معرفی کنیم تا جوانترها
بتوانند به آنان تاسی کنند و از آنها الگو بگیرند .رئیس اتاق تهران با ابراز امیدواری نسبت به
تداوم برگزاری این جشنواره در سالهای آینده عنوان کرد که دبیرخانه جشنواره فرهنگی
امینالضرب طی سه ماه گذشته نزدیک به یک هزار اثر را در پنج رشته انتخاب کرده و به
میز داوری سپردهاند.
او افزود :اینکه روزنامهنگاران سیاستگذاریها و تصمیمات اقتصادی دولت و فعالیتهای
بخــش خصوصی را رصدمیکنند ،نهتنها از انحرافات جلوگیریمیکند که هشــدارها،
تحلیلها و نقدهای آنانمیتواند به مثابه چراغی ،مسیر پیش روی اقتصاد کشور را روشن
کند .شما روزنامهنگاران همواره مددکار بخش خصوصی بودهاید و ما همچنان نیازمند کمک
شماهستیم.
رئیس اتاق تهران با اشــاره به مشــکالت اخیری که برای فعاالن اقتصادی ایجاد شده
اســت گفت :از فروردینماه سال جاری که نخستین بخشــنامه ارزی صادر شد ،بیش از
دهها دستورالعمل ابالغ شده است که هریک ،موادی از بخشنامه قبلی را نقض کرده است.
درحالی که هریک از این بخشنامهها و مواد آنهامیتواند سرنوشت تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد .در اینجا رســانههامیتوانند کمککننده باشند .یکی از
ارکانی کهمیتواند بخش خصوصی و کارآفرینان را کمک کند ،شما هستید.
عال میرمحمدصادقی ،نایبرئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی از نقش رسانهها در اصالح
جامعه سخن گفت و با اشاره آیه «ن والقلم و ما یسطرون» ،خطاب به روزنامهنگاران حاضر
در این مراسم گفت :با قلمهایتان به اصالح جامعه کمک کنید.

JJتعامل بخش خصوصی و حوزه رسانه
فریدون وردینژاد ،مدیر حوزه چین در اتاق تهران و مدیرمسئول اسبق خبرگزاری ایرنا نیز در
این مراسم ،اقدام اتاق تهران برای ارج نهادن به مقوله خبر و رسانه و برپایی همایش ساالنه فرهنگی
امینالضرب را تالش پارلمان بخش خصوصی برای حفظ شأن رسانه و صاحبان فکر و قلم دانست و
این اقدام را گامی بلند در تعامل میان حوزه رسانه و اقتصاد عنوان کرد.
وی در این مراسم به گوشهای از مشکالت خبرنگاران اشاره کرد و مسائل و مشکالت اقتصادی،
وجود خطوط قرمز در فعالیتهای رســانهای ،ظهور پدیده شبکههای مجازی و رقابت این بخش
با رســانههای حقیقی و همچنین شائبه وجود رانتهای گوناگون برای برخی نشریات را از جمله
جدیترین مشــکالت فعاالن عرصه رسانه و خبرنگاران عنوان کرد و یادآور شد که با تعامل میان
حوزه بخش خصوصی و به طور مشخص اتاق بازرگانی و خبرنگاران حوزه رسانه ،میتوان مشکالت
این عرصه را تا حد زیادی تعدیل کرد.
JJگردش آزاد اطالعات ،نقطه اشتراک فعالیت رسانهای و فعالیت اقتصادی
در ادامه این مراسم ،کامبیز نوروزی ،حقوقدان و قائممقام انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران
پشت تریبون ایستاد و در ابتدا به نقد دو الیحه دولت تحت عنوان الیحه مطبوعات و خبرگزاریها
و الیحه سازمان نظام رسانهای پرداخت و گفت که این دو الیحه ،نی م قرن از زمانه خود عقب است.
او افزود :دولت در این لوایح درصدد سلطه کامل بر روزنامهنگاری است.
نوروزی سپس به نقاط اشــتراک و افتراق روزنامهداری و سرمایهداری پرداخت و گفت :نقطه
اشتراک این دو حوزه آن است که با مقاومت دولتها مواجه هستند و نقطه افتراق آنها این است که
دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی در پی سلطه بر سرمایه و ایده فعاالن اقتصادی است و در حوزه
رسانه در پی تسلط بر اندیشه روزنامهنگاران است .در واقع ،تمایالت تمامیتخواهانه دولتها در برابر
این دو جریان کارشکنی کرده و مانع تحول و توسعه بوده است.
او سپس از دسترسی آزادانه به اطالعات به عنوان ضرورتهای فعالیت اقتصادی و روزنامهنگاری
یاد کرد و گفت :من عقیده دارم که اقتصاد ایران ،اقتصاد پشت پرده است .چنان که در حال حاضر
ارزش سه پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو ،پرونده موسسه ثامنالحجج و ارزها به حدود 70
هزار میلیارد تومانمیرسد .در حالی که بودجه عمرانی سال  1397معادل 60هزار میلیارد تومان
تعیین شد .این حقوقدان بار دیگر ،بر لزوم گردش آزاد اطالعات در جامعه تاکید و عنوان کرد که
دولت باید در تصمیمگیریهایش اصل شفافیت را رعایت کند .در ادامه این مراسم ،نفرات برگزیده در
جشنواره فرهنگیامینالضرب معرفی شدند و از تالشهای آنان برای رونق بخشیدن به فعالیتهای
بخش خصوصی و توسعه فرهنگ محوریت بخش خصوصی در اقتصاد تجلیل شد .در آغاز تقدیر
از روزنامهنگارانی که آثار آنها در این جشــنواره برگزیده شــده بود ،از فرهت فردنیا ،باسابقهترین
روزنامهنگار اقتصادی ،به واســطه بیش از سه دهه قلم زدن در عرصه اقتصاد و ترویج نقش بخش
خصوصی و فرهنگسازی تقدیر شد.
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نفر اول

نفر دوم

لوح سپاس

گزارش توصیفی

یزدان مرادی ،روزنامه سازندگی

زهرا شکری ،ایسنا

اسماعیل داوودی ،ایرنا

گزارش خبری  -تحلیلی

محمد مساعد،روزنامه شرق

فرشته فریادرس ،روزنامه تعادل

لیال معتمد ،خبرگزاری فارس

مصاحبه

مریم بابایی ،روزنامه کسبوکار

علیرضا بهداد ،روزنامه اعتماد  /حسین بردبار ،روزنامه خراسان

-

یادداشت و مقاله

رضا کربالیی،روزنامه همشهری

محبوبه فکوری،خبرگزاری مهر

علی شفایی،روزنامه جهان اقتصاد

تیتر

زهرا طهرانی،روزنامه گسترش صمت

-

مهدی رهبر،ایبنا

گزارش خبری تلویزیونی

غالمرضا بهرامی،خبرگزاری صدا و سیما

-

-
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اینکه روزنامهنگاران سیاستگذاریها و تصمیمات اقتصادی دولت و فعالیتهای بخش خصوصی را رصدمیکنند ،نهتنها از انحرافات جلوگیری
میکند که هشدارها ،تحلیلها و نقدهای آنانمیتواند به مثابه چراغی ،مسیر پیش روی اقتصاد کشور را روشن کند .شما روزنامهنگاران همواره
مددکار بخش خصوصی بودهاید و ما همچنان نیازمند کمک شما هستیم.

صمدار
جشنوار هشاخ 

روزنامهنگاری علیه فساد

منتخبان چطور برگزیده شدند؟

بیانیه هیئت داوران نخستین جشنواره فرهنگی امینالضرب

مراحل اجرایی جشــنواره فرهنگی امینالضرب از اسفندماه سال  1396آغاز
شــد .در اسفندماه ســال گذشــته و همچنین در فروردینماه امسال دبیرخانه
جشنواره اقدام به انتشار فراخوان جشنواره کرد و با ارسال دعوتنامههای رسمی
و پوســترهای فراخوان ،از خبرنگاران و روزنامهنگاران رسانههای چاپی و آنالین
خواســت که مطالب و تولیدات رســانهای خود را در حــوزه فعالیتهای بخش
خصوصی و کارآفرینی در قالبهای گزارش ،مصاحبه ،یادداشت و مقاله و تیتر به
این دبیرخانه ارسال کنند.
طبق فراخوان جشنواره ،روزنامهنگاران و خبرنگاران میتوانستند آثاری را که
در فاصله زمانی اول اردیبهشــتماه سال گذشته تا انتهای اردیبهشتماه امسال
منتشر شده بود ،در جشنواره شرکت دهند .عالوه بر آثاری که توسط خود فعاالن
رسانهای به جشــنواره رسیده بود ،در دبیرخانه جشــنواره محتواهای رسانهای
منتشرشده در بازه زمانی یکســاله در نشریات و خبرگزاریها و وبسایتهای
خبری رصد شــد تا روند بررســی آثار جامعتر طی شود .در نهایت مجموع آثار
رســیده به دبیرخانه جشنواره بهبیش از هزار اثر بالغ شد .در دبیرخانه جشنواره
طبق تجربه برگزاری جشنوارههای رسانهای مشابه ،در هر رسته شاخصبندیهایی
انجام شد تا غربالگری و داوریهای اولیه با استفاده از این شاخصها انجام شود.
در هر رسته ،بین  7تا  10شاخص تعیین شده بود و برای هر شاخص امتیازی در
نظر گرفته شــده بود که آثاری که بیشترین امتیازات را به دست آورده بودند ،به
مرحله داوری نهایی راه یافتند.
هیئت داوران مرحله نهایی جشــنواره فرهنگی امینالضرب سه روزنامهنگار
پیشکسوت و استاد روزنامهنگاری بودند که آثار راهیافته به مرحله آخر در هر رسته
را طی دو هفته بررســی کردند .هیئت داوران عبارت بودند از دکتر محمدمهدی
فرقانی ،رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی ،آقای علیاکبر
قاضیزاده ،مدرس روزنامهنگاری و مولف و مترجم کتابهای حوزه روزنامهنگاری و
آقای محمود صدری ،روزنامهنگار باسابقه اقتصادی .هیئت داوران ،در اوایل مردادماه
امسال ،با نشســتی که در اتاق بازرگانی تهران داشتند بهطور کامال مستقل و با
اجماع میان اعضا ،رتبههای برتر رشــتههای گزارش توصیفی ،گزارش خبری –
تحلیلی ،مقاله و یادداشــت ،مصاحبه و تیتر را تعیین کردند .تنها شرطی که از
سوی دبیرخانه برای منتخبان نهایی جشنواره در نظر گرفته شده بود ،این بود که
هر فرد در بیش از یک رسته برگزیده نهایی نشود که البته این اتفاق نیز در عمل
رخ نداد .نگاهی به اسامی منتخبان نخستین جشنواره فرهنگی امینالضرب نشان
میدهد که برندگان ترکیبی از جوانان فعال در حوزه روزنامهنگاری اقتصادی و نیز
جمعی از افراد باسابقهتر در این عرصه هستند .تنوعی از رسانههای برگزیده در این
فهرست به چشم میخورد و همچنین تناسبی بین برگزیدگان فعال در رسانههای
چاپی و خبرگزاریها مشهود است .میتوان در نهایت اینطور نتیجهگیری کرد که
فهرست برگزیدگان نهایی جشنواره فرهنگی امینالضرب و همچنین استقبال از
این جشنواره نشان میدهد رسانههای گوناگون و پرشماری در ایران همچنان در
عرصه اقتصادی فعالیت میکنند و به تولید محتوا میپردازند و بخش خصوصی و
صاحبان کسبوکار میتوانند به اتکای پوششهای رسانهای اهل قلم فعالیتهای
خود را پیش ببرند و این اطمینان را داشــته باشــند که تالشهای آنان نادیده
گرفته نمیشود و در این مسیر دشوار ،اهالی رسانه با انتقادها و پیشنهادهای خود
میتوانند آنها را در ادامه مسیر یاری کنند.

محمدمهدی فرقانی

علیاکبر قاضیزاده

محمود صدری

اقتصاد ایران ،در شش دهه گذاشته ،مدام در حال دگرگونی بوده است .برآیند این دگرگونی ،حرکت به جلو بوده
است اما در این دوران طوالنی ،توان اقتصادی ایران همپای رقیبان منطقهای افزایش نیافته است و تحقق هدفهای
سند چشمانداز  ،1404یعنی دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب
غرب ،نامحتمل به نظر میرسد .فقدان شفافیت اقتصادی و فساد در حال گسترش ،ناکارآمدی دیوانساالری دولتی
توپای فعاالن اقتصادی را بسته است و تولید و تجارت ایران را در تنگنا قرار داده است.
و فشارهای خارجی ،دس 
اما با وجود این مضایق ،دو تحول موازی و مکمل ،دریچهای به سوی امیدواری گشودهاند .تحول نخست ،پیشتاز
شدن بنگاههای خصوصی ایران در زمینه مقابله با سیاستهای مداخلهجویانه و حمایتگرایانه است .بنگاههای
ایرانی ،با چشمپوشی از عایدات و امتیازات سهلالحصول دولتی ،که هنوز هم خواهندگان فراوانی دارد ،خواهان
رقابتی و شفاف شدن هرچه بیشت ِر اقتصاد شدهاند .این انتخابِ بنگاههای ایرانی ،راه اتالف منابع ملی را تا حدودی
بســته و راه خالقیت و نوآوری و افزایش بهرهوری را هموارتر کرده اســت .تحول دوم ،تغییر بنیانی در رویکرد
رســانههای ایرانی به اقتصاد بوده است .رسانههای ایرانی که تا دو دهه پیش غالبا مروج اقتصاد دولتی و مشوق
مداخله و حمایت بودند ،از اوایل دهه  1380راه ترویج آزادی کسبوکار را برگزیدهاند و دولت و نهادهای بخش
عمومی را از مداخلهگرایی و حمایتگرایی و بنگاهداری ،پرهیز میدهند .این دو تحول موازی و مکمل فعال در
مرحله تکوین هستند و برکات آنها هنوز ظاهر نشده است ،اما همین افتادن در راه درست و معطوف به کارآمدی،
انگیزههای فعالیت خالقانه را افزایش داده است و استمرار آن حتما موجب خیر خصوصی و خیر عمومی خواهد شد.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،با عنایت به این تحوالت و به منظور تقویت توان همافزایی
بنگاههای خصوصی و رسانههای ایران« ،جشنواره فرهنگی امینالضرب» را ایجاد کرده که نخستین دوره آن اکنون
در حال برگزاری است .هدف این جشنواره شناسایی آثار مکتوب در زمینه تبیین و ترویج بنگاهداری سالم و شفاف
و کارآمد ،و تجلیل از نویســندگان آنهاست .برخی از آثاری که به مرحله داوری نهایی راه یافته ،در پی فراخوان
عمومی ،به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و برخی را دبیرخانه از میان صدها نوشته مطبوعات و خبرگزاریها و
سامانههای اینترنتی برگزیده است .به همین علت ،انتخاب داوران از میان نوشتههای موجود بوده است و داوری آنها
بر اساس بررسی مقایسهای همین آثار .چه بسا نوشتههای پرباری که به دبیرخانه ارسال نشده و از گردونه داوری
بیرون مانده باشند .پس ،گزینش نوشتههای برتر ،به معنای انکار اهمیت آثار خبرنگاران و رسانههای دیگر نیست.
داوران نخستین جشنواره فرهنگی امینالضرب بدون سوگیری و بدون اینکه هنگام داوری از اسامی رسانهها
و نویسندگان آثار مطلع باشند ،آثاری را در رستههای مختلف جشنواره (تیتر ،یادداشت و مقاله ،گزارش توصیفی،
گزارش تحلیلی ،مصاحبه) بررسی کرده و با اجماع ،نفرات اول و دوم هر رسته را انتخاب کردهاند.
دست آخر اینکه ،برآوردهای داوران ،که سابقه داوری در جشنوارههای متعدد را دارند ،نشان میدهد ،برآیند
آثاری که به نخستین جشنواره فرهنگی امینالضرب رسیده ،دربردارنده بشارتی بزرگ است :روزنامهنگاران ایرانی
با وجود همه تنگناها ،در حال جوشش و تعالی هستند و آینده رسانههای ایران از امروزشان بهتر خواهد بود .برای
همگان بهروزی و پیروزی آرزو میکنیم.
هیئت داوران نخستین جشنواره فرهنگی امینالضرب
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جشننامه

تعدادی از برندگان اولین جشنواره فرهنگی امینالضرب از چالشهای کار خبرنگاران اقتصادی میگویند

تلخ و شیرین روزنامهنگاری اقتصادی
به تجربه آموختهام
رضا کربالیی

خبرنگارهمشهری

با سابقه نزدیک به دو دهه فعالیت در عرصه روزنامهنگاری در حوزه اقتصاد ایران به
این فکر میکنم که آینده ما روزنامهنگاران با حال و روز این روزها و آینده اقتصاد ایران
چه خواهد شد؟ برای تحلیل آینده روزنامهنگاری اقتصادی ایران همان بهتر که به ساختار
مدیریت رسانهها و تفکر حاکم بر آنها نگریسته شود و تلخ است بیان اینکه غلبه سیاست

24

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

بر اقتصاد رسانهها باعث شده تا کارآفرینی و سرمایهگذاری در رسانهها چندان با منطق
اقتصادی همخوانی نداشته باشد و غالب رسانههای کشور برای امرار معاش خود نیازمند
یارانه باشند و تلختر اینکه به واسطه افزایش هزین ه بنگاهداری رسانهها ،عمر روزنامهنگاران
از جملــه همکاران در حوزه اقتصادی کوتاه باشــد .به ویژه اینکه هنوز مرز بین خبر،
اطالعرسانی و تحلیل اقتصادی با آگهی و تبلیغ روشن نیست و همین مسئله باعث شده
تا خبرنگاران و روزنامهنگاران به ابزاری برای جذب آگهی تبدیل شوند و جهت خبرها و
تحلیلها به له یا علیه بنگاهها و مدیران اقتصادی سمت و سو پیدا کند.
بــا اینهمه روزنامهنگاری اقتصاد ایران با وجود ریزشها و رویشهای دو دهه اخیر
همچنان شیرین و امیدوارکننده است به ویژه وقتی گفتمان حاکم بر خبرها و تحلیلها
به جای تکیه بر گفتهها و وعدههای دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی بر آمارها و
شاخصها استوار شده است .البته این تغییر جهت در رویکرد رسانهها و خبرنگاران و
روزنامهنگاران اقتصادی به اقتصاد ،تجارت و کسب و کار با دشواریهایی زیادی همراه
است که ریشه آن را باید در ارثیه بهجایمانده از سالها تفکر اقتصاد دولتی جستوجو
کرد.
به تجربه آموختهام که راه نجات اقتصاد ایران به آزادسازی و رقابت سالم و انحصارزدایی
بستگی دارد و هرگونه تالش آشکار و نهان برای حفظ انحصار و رانت در اقتصاد پرهزینه،
ناکارآمد و محکوم به شکست است و اصالح رفتار بازار و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
با تکیه بر روشهای قیمتگذاری دولتی یا سیاستهای یارانهای شدنی نیست .راه نجات
و راز بقای روزنامهنگاری و بنگاهداری رسانهها و احترام و پاسداشت حقوق خبرنگاران و
روزنامهنگاران هم از این قاعده کلی استثنا نخواهد بود و اگر محصول هر بنگاه رسانهای
را یک کاالی رســانهای فرض کنیم ،بدیهی است که انتشار یا فعالیت کاالی رسانهای از
روزنامه و مجله گرفته تا شبکههای خبری و نظایر آن بدون درنظر گرفتن عرضه و تقاضا
منطق ندارد.
تضعیف روزنامهنگاران ،به خطر افتادن امنیت حرفهای آنها و مخدوش شدن استقاللشان

تضعیف روزنامهنگاران ،به خطر افتادن امنیت حرفهای آنها و مخدوش شدن استقاللشان خطای بزرگی است و شایسته است تا فضای کسب و کار
رسانهها به حکم رقابت سالم و شفاف بهبود یابد .روزنامهنگار اقتصادی بودن این روزها به مثابه حرکت بر لبه تیغی است که هرگونه اشتباه یا انحراف به
مرگ میانجامد .روزنامهنگاری اقتصادی در ایران نیازمند تعامل شفاف و اعتماد دوسویه بین سیاستگذاران و بازیگران است؛ چنین باد.

خطای بزرگی است و شایسته است تا فضای کسب و کار رسانهها به حکم رقابت سالم و
شفاف بهبود یابد .روزنامهنگار اقتصادی بودن این روزها به مثابه حرکت بر لبه تیغی است
که هرگونه اشتباه یا انحراف به مرگ میانجامد .روزنامهنگاری اقتصادی در ایران نیازمند
تعامل شفاف و اعتماد دوسویه بین سیاستگذاران و بازیگران است؛ چنین باد.

هرکه را افزون خبر ،جانش فزون
فرشته فريادرس

خبرنگار تعادل

«ن والقلم و ما یسطرون» بیشتر در رسالت یک روزنامه نگار تعریف شده است؛ آري
نوشتن اعجاز ميكند؛ حتي اگر تلخ باشد .آنگاه كه قلم بر روي كاغذ میچرخد و تو را به
نوشتن آنچه نياز روز است وامیدارد و میداني مخاطباني داري كه تو را میخوانند ،حالت
خوب میشود .آنقدر خوب كه حتي اگر تلخ بنويسي يا به مذاق خيليها خوش نيايد .اما
حركت اين قلم معجزهآسا ابزاري ميخواهد كه تو را در مسير صحيح و واقعي خبر هدايت
ميكند .اما تو براي سير در اين مسير با موانعي روبهرو هستي كه ديگر در اراده تو نيست
و به سبك و توانايي تو در نوشتن ارتباطي پيدا نميكند؛ موانع بيروني .موانعي كه شايد
فردي يا سازماني باشد .همه اينها كنار هم مانع از رشد و تعالي تو ميشوند .اما اين موانع
زماني پررنگتر میشود كه ميخواهي در حوزه اقتصاد قلم بزني .آنگاه مشكالتت براي
انعكاس آنچه كه وظيفه داري ،سختتر میشود .با سد بزرگتري به اسم دسترسي آزاد
به آمار واطالعات مواجه ميشوي .نكته تاسفبار ماجرا اما آنجاست كه برخي دستگاهها و
نهادها يا حتي مسئوالن به وجود يك خبرنگار فعال و توانمند وقعي نمينهند و تريبون
خاص خودشــان را برميگزينند و دادههايشان را در اختيار همان رسانه قرار ميدهند؛
اينجاست كه كار براي تو سختتر میشود .همين تبعيضهاي رسانهاي به ظاهر جزئي و
ساده ،باعث قدرت گرفتن يك رسانه و تضعيف ديگررسانهها میشود .پايان تلخ ماجرا اين
ميشــود كه رسانهها به جاي انعكاس و دست گذاشتن بر روي معضالت و كاستيها به
سمت بنگاهداري ميروند .اين يعني مرگ خبر و انگيزهكشي.
از آن سو ،حتي کمتاب بودن برخي متوليان امر در برخورد با انتقادات ،هزينه انتقاد را
براي من خبرنگار و رسانهام باال ميبرد .غافل از اينكه ذات خبر يعني به چالش كشيدن
امور و مسئوالن به منظور بهبود اوضاع .این روزها اگر نقد به میل مسئوالن باشد خبرنگار و
رسانه تشویق و حمایت میشوند و اگر هم به میل آنها نباشد بهجای اصالح خود ،خبرنگار
را مورد شماتت قرار ميدهند يا او را بايكوت ميكنند .غافل از اينكه رسانهها پل ارتباطی
مردم و مدیران هســتند اما این جمله در حد شعار باقی میماند .حالآنکه واقعیت زیر
پوست این عرصه است و اگر واقعا همهچيز خوب است و مسير درستش را طي ميكند،

در اولین جشنواره فرهنگی امینالضرب از سالها تالش فرهت فردنیا در عرصه
روزنامهنگاری اقتصادی باعنوان پیشکسوت تجلیل ویژهای صورت گرفت.

اصال چه نياز به رسانه و تحليل است.
خوب اســت كه همه مسئوالن اعم از دولتيها و خصوصيها به جاي آنكه رسانه و
خبرنگار را روبهروي خود ببينند ،او را به عنوان يك بازوي كمكي كنار خودشان احساس
كنند .شــايد نگاه عامه برخي مسئوالن اين باشد كه خبرنگاران به دنبال مچگيرياند،
نگاهي كه بايد تغيير كند؛ چراكه غايت كار خبر ،واگويي مشــكالت و معضالتي است
كه بر اقتصاد ،صنعت ،توليد و تجارت و در مجموع زندگي مردم چنبره زده و اگر گفته
نشود اين گلوله برفي تبديل به بهمني خواهد شد كه در نهايت كشور را زير آوار خواهد
برد .معضل ديگر از نگاه من ژورناليست ،اين است كه هرچه به جلو حركت ميكنيم،
پاسخگویی مسئوالن بهعنوان نماینده افکار عمومی به جاي ترقي ،رو به افول است .اين
درحالي است كه خبرنگار براي انعكاس واقعيتهای اقتصادي نياز به فضاي باز دارد تا
بتواند مشکالت را بازگو كند .فضای امنيتي و قضايي بايد كنار زده شود و حق دسترسي
آزاد به همه اطالعات و برنامه تا جايي كه منافع ملي را نشانه نگيرد ،براي اصحاب رسانه
فراهم شود.
البته به عنوان خبرنگار اقتصادي كه نزديك به هفت سال است در حوزه اقتصاد ،صنعت
و تجارت قلم میزنم بايد بگويم ،انتقاداتي نيز به برخي اصحاب رســانه و خبرنگارنماها
وارد اســت .به طور نمونه ،برخی از رسانهها به وظایف ذاتی خودشان عمل نمیکنند و
تنها به منافعشان میانديشند .همين موجب شده تا از اهداف اصلی فاصله بگیریم .نقد
دقیق ،تحلیلها و راههای برونرفت از مشکالت اقتصادی نيز تا حدي ضعيف است؛ اما
مسئول اين ضعف جامعه خبري است؛ زير اگر علل اصلی مشکالت كه همان ناکارآمدیها،
بیبرنامه بودن و بيكفايتي برخي مسئوالن است ،از سوي رسانهها منعكس میشد ،شايد
امروز با اين حجم از اخبار منفي ،ناركارآمد و رانت و فساد مواجه نبوديم.
از آن سو ،بايد بگوييم كه رسانههای ما از كمبود نوشتن خالق رنج ميبرند؛ چيزي
كه حتي كوششي هم براي بهبود آن صورت نميگيرد .در پايان ميخواهم از گاليههايم
از اين عرصه خبري بگويم و آن اينكه متاســفانه ما خبرنگاران اقتصادي تنها طعم تلخ
تحكم را چشيدهايم ،بدون آنكه به ما فضا يا فرصت بدهند تا رشد كنيم و بالنده شويم .هر
زمان هم كه انتقاد كرديم ،خيلي ساده كنار گذاشته شديم و كسي تالشها و رنجهايمان
را نديد .آري اين مالمتها در حرفه من بســيار زياد اســت ،اما براي اينكه بماني بايد تا
ميتواني براي خودت فرصت بيافريني و تالش كني .تالش براي رسيدن به همه آنچه كه
خيليها تو را در تمام روزهاي كاريات محدود كردند و ناديدهات گرفتند .در يك كالم،
كار رسانه الپوشاني كردن نيست؛ برعكس بايد معضالت را فرياد بزند؛ آن هم با صداي
بلند .اما بزرگترين خواسته صاحبان رسانه و خبرنگاران شايد اين باشد كه ما را محدود
نسازيد و به ما اجازه حضور دهيد در همه عرصهها .اين را هم بگويم که با همه موانع و
محدوديتهايي كه هست من هنوز عاشق بوي كاغذ و تحريريهام« .دوستتان داريم ،حتي
آنهايي كه ما را دوست ندارند».
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جشننامه
از عدم شفافیت تا آمارهای متفاوت

پوشش قطعات متحرک پازل اقتصادی

خبرنگار سازندگی

روزنامه کسبوکار

یزدان مرادی

ســمانه ،همانطور که نفسنفس میزد ،وارد یکی از اتاقهای تحریریه شــد و
گفت« :سعید ،مطمئنی عدد گزارش رو درست حساب کردی؟» فقط چند دقیقه
تا فرستادن نســخه نهایی روزنامه به چاپخانه باقی مانده بود .گزارش درباره فساد
میلیاردی یکی از بخشهایاقتصادی کشــور بود اما صفرهای رشوه پرداختشده
آنقدر زیاد بود که تردید را در دل هر خبرنگاری میانداخت .ســعید ،پشت میزش
نشســته بود .در روزهای گذشــته ،چند بار اعداد مختلف را ضرب و تقسیم کرده
بودند و شکی نبود که رقم بهدســتآمده ،نهتنها درست است که احتماال حداقل
رشوه پرداختشده است« :آره مطمئنم؛ چند بار حساب کردیم ...هر ثبت سفارش
 10میلیون تومنه که در مجموع میشه ...میخوای دوباره حساب کنیم؟» و دوباره
اعداد را ضرب و تقسیم کردند و نتیجه همان شد که قرار بود فردا ،تیتر یک روزنامه
باشد« :رشوه »...عدم شفافیت اقتصاد ایران و فقدان آمارهای مدون ،یکی از مهمترین
مشکالت خبرنگاران اقتصادی است .در چنین شرایطی ،وقتی اعداد از انبوه خبرها
بیرون کشــیده میشود ،نیاز به بررسی بیشتری دارد .بعضا آمار نهادهای مختلف،
تفاوت چشمگیری با هم دارد به نحوی که استناد به هرکدام از آنها ،نتیجه پایانی را
تغییر میدهد .نمونه اخیر آن ،میزان درآمد هر خانوار شهری در سال  96است که
در گزارش بانک مرکزی حدود  44میلیون تومان و در گزارش مرکز آمار حدود 37
میلیون تومان اعالم شده است؛ یعنی  7میلیون تومان اختالف در یک متغیر .نرخ
تورم هم شاخص دیگری است که معموال رقم آن از سوی بانک مرکزی ،یک تا دو
درصد بیشتر از رقم اعالمی از سوی مرکز آمار برآورد میشود .مثال تورم تیرماه امسال
کــه بانک مرکزی نرخ  10.2درصد و مرکز آمار ،رقم  8.7درصد را برای آن در نظر
گرفته است .مسئوالن مختلف نیز معموال آمارهایی از یک شاخص اعالم میکنند
که با آنچه پیش از این توسط نهادی معتبر برآورد شده بود ،تفاوت چشمگیری دارد.
عدم ارائه عملکرد ساالنه یا تاخیر در اعالم آن از سوی بیشتر نهادهای مالی دولتی
و خصوصی ،مانعی دیگر در مســیر خبرنگاران اقتصادی است .خالصه اینکه عدم
شفافیت ،راه را برای کسب اطالعات مفید اقتصادی میبندد و آینهای تمامنما از فساد
در اقتصاد تودرتوی ایران نشانمان میدهد.
چند روز بعد از انتشار خبر رشوه میلیاردی ،مردی با روزنامه تماس میگیرد و اطالعاتی
درباره یکی از متخلفان احتمالی میدهد .آنها حرف از «جبران کردن» میزنند و در نهایت
معلوم میشود به دلیل اختالف میلیاردی با فرد مذکور ،قصد دارند از طریق رسانه ،ماجرا
را به نفع خود برگردانند.
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مریم بابائي

برادفورد دلونگ استاد اقتصاد دانشگاه برکلی و از اقتصاددانان نئوکینزی در بخشی از توصیههایی
که در مــورد روزنامه نگاری اقتصادی دارد میگوید« :چیزی را نامرئی باقی نگذارید .نصف ماجرا
را نگویید .مطمئن شــوید که همه بازیگران ،طرفهای ذینفع و شرکتکنندگان در بازار را پیدا
کردهایــد .در هرجایی مصرفکننده و تولیدکننده ،کارگر و کارفرما ،داخلی و خارجی وجود دارد.
نتیجه منطقی :مطمئن شوید که تمام قطعات متحرک پازل اقتصادی را یافتهاید  -عرضه و تقاضا،
دستمزد و سود ،هزینهها و قیمتها ».برای شخص من و آنطور كه اين اقتصاددان به درستي توصيه
كرده ،پوشش «تمام قطعات متحرك پازل اقتصادي» در گزارشها و مطالبي با سوژههای اقتصادی،
طوری که منافع همه گروههای ذينفع بررسي شود و جهتگیری کلی گزارش نهایتا به نفع اقتصاد
و مردم باشــد ،یکی از چالشهایروزنامهنگاری در حوزه اقتصادی بوده و هست .بدیهی است که
به هر موضوع در همه حوزهها ،از دید ذینفعان مختلف میتوان نگاه کرد و متناسب با آن تحلیل
داشــت و معمول است که بسیاری از رســانههایاقتصادی نگاهشان به اخبار روز و سیاستهای
اقتصادي ،براساس رویکردی است که از ابتدا برای خود در نظر گرفتهاند .اما موضوع اين است كه در
تحلیل بسیاری از اخبار و سیاستهای اقتصادی منافع گروههای مختلف ذينفع در تقابل با هم قرار
میگیرد؛ به عنوان نمونه در مورد موضوعی مثل «حداقل دستمزد» یا بسیاری موضوعات مشابه،
برای من روزنامهنگار که هم پای درددل کارفرمایان نشستهام و هم از مشکالت کارگران خبر دارم یا
در موارد مشابه دیگر که منافع بخش خصوصی ،کارآفرینان ،دولت ،تولیدکننده ،مصرفکننده ،بانک
و ...در تضاد است و هرکدام در شرایط پرنوسان اقتصادی مطالبات و منافعی دارند که ادامه حیاتشان
وابسته به آن است ،تکمیل اجزاي اين پازل در يك گزارش بيطرف ،دغدغه است.
این موضوع از زاویههای ديگر هم قابل طرح است؛ نگاه متفاوت اقتصاددانان نحلههای مختلف
فکری به یک سیاست اقتصادی ،که البته این نگاه متفاوت معمول است و ایرادی به آن وارد نیست،
اما مســئله اين است كه از جايگاه يك روزنامهنگار ،در بهرهگيري از نظريات اين كارشناسان برای
داشتن گزارش اقتصادی بیطرف و پوشش منافع همه اجزای پازل اقتصادی ،اين اختالف نظرهاي
عميق كه در هركدام بر منافع يك سري از بازيگران اقتصادي تاكيد بيشتري شده ،چالشبرانگیز
اســت .این مسئله خصوصا در تحوالت اقتصادی اخیر و به عنوان نمونه در مورد سیاست ارزی و
«راهاندازی بازار ثانویه ارز» و اختالف نظر عمیق اقتصاددانان نحلههاي فکری متفاوت نسبت به آن تا
حدي كه دستهاي آن را «تنها راه برونرفت از بحران ارزي» ميدانستند و دستهاي آن را به «باتالق
و بيراهه» تشبيه ميكردند ،بیشتر نمایان شد .همچنان هم هركدام از اين اقتصادانان و تحلیلگران
اقتصادی بسته به مکتبی که خود را پيرو آن میدانند یا براساس نظرياتشان میشود آنها را منتسب
به آن مكتب اقتصادي دانســت ،نسبت به این سیاســت ارزی موضعگیریهایمتفاوتي دارند و
راهكارهاي متفاوتي ارائه ميدهند؛ باز هم تکلیف رسانهای که از ابتدا رویکرد خود را مشخص کرده

در سالهایاخیر شبکههایاجتماعی و ایجاد صفحات شخصی مسئوالن در آنها ،به مشکالت خبرنگاران در حوزه پاسخگویی افزوده است .مسئوالن با استفاده از
ظرفیتی که شبکههایاجتماعی فراهم کردهاند ،دیگر حاضر به پاسخگویی به سواالت کارشناسی خبرنگاران و روزنامهنگاران نیستند و در عوض ترجیح میدهند
چند خطی در کانالهایتلگرامی ،صفحات اینستاگرامی و توئیتری خود بنویسند و تنها پاسخ برخی از کاربران را بدهند.

روشن است ،اما فارغ از نگاه و جهتگيري رسانه ،برای شخص من كه تالش دارم گزارش و تحلیلی
ارائــه دهم که در آن منافع همه بازیگران پازل اقتصادي از جمله مردم ،تولیدکنندگان ،بازرگانان،
کارگران ،کارفرمایان ،فروشــندگان و ...ديده شود ،اینکه به نظر میرسد در نظریات هرکدام از این
اقتصاددانان منافع یک دسته از کنشگران و بازيگران اقتصادی بیشتر یا پررنگتر دیده شده ،داشتن
گزارش و تحلیلی بیطرف دغدغه است .هرچند در اين ميان نظريات اقتصادداناني كه دلسوزانه و
با آيندهنگري تالش دارند نگاهي عميقتر و همهجانبهتر به سياستهای اقتصادي داشته باشند،
قابل تشــخيص است و حداقل ميتوان با استناد به مطالعات و دغدغههای شخصي ،جهتگيري
فردي خود را مشــخص كرد ،اما موضوع اين است كه قرار است در گزارش اقتصادي و در جايگاه
يــك روزنامهنگار اقتصادي آنطور كه براد دلونگ توصيه كرده منافع همه بازيگران اقتصادي ديد
شــود كه اغلب منافعي متضاد اســت و اين حداقل براي من در روزنامهنگاري اقتصادي بيطرف،
چالش است.

که مصاحبهشوندهها عمدتا فکر میکنند آنچه را که گفتند باید در خروجی گزارش تصویری و یا سایت
ببینند اما باید قدری هم به خبرنگار حق داد که مصاحبهشونده باید جدا از آنچه که خود میگوید
پاسخگوی سوال و دغدغه خبرنگار به نمایندگی از افکار عمومی باشد خبرنگار اقتصادی وظیفهاش تهیه
گزارش و خبر است که بتواند عالوه بر انعکاس یک مشکل ،در واقع راهکار آن مشکل را جویا شود و
در رفع آن مشکل و اثربخش بودن راهکار برای مردم و جامعه و همچنین بخش تولید کشور مثمر ثمر
باشد .موضوع دیگری که از آن میتوان به عنوان مشکل یک خبرنگار اقتصادی یاد کرد این است که
خبرنگار برای تهیه گزارش موضوعی را انتخاب میکند و در حالی که در پی فراهم کردن مواد الزم
برای این گزارش اعم از گرفتن مصاحبهها از فعاالن اقتصادی ،مسئوالن و ذیربطان است ،در حین
فرایند گزارش ،تصمیماتی از ناحیه مسئوالن اخذ میشود که موضوع گزارش در این میان پایانیافته
تلقی میشود بیآنکه گزارشی تهیه و تکمیل شده باشد .یعنی تصمیمات خلقالساعه یکی از آفتهایی
است که امکان کار گزارشی را سلب میکند اگرچه خود خبر است.

مشکالت یک خبرنگار اقتصادی

فصلهایتلخ قصه خبرنگاران اقتصادی

خبرنگار صدا و سیما

خبرنگار جهان صنعت

رضا بهرامی

خبرنگار اقتصادی برای دریافت خبر و تهیه گزارش باید ابتدا سناریوی کار را تهیه و بر
اساس آن مراحل کار را اجرا کند از آنجا که موضوعات کار خبرنگار اقتصادی عمدتاً چالشی
و در تضاد با مسئوالن به ویژه دولتیها است مسئوالن ذیربط غالبا از پاسخگویی طفره
میروند بنابراین برای دریافت اخبار و تهیه گزارش باید از شیوههای گوناگون استفاده کرد.
یکی از مشکالت کار خبرنگار اقتصادی این است که مسئوالن معموال پاسخگوی تماسها نیستند
و اگر هم پاسخ دهند به انحای مختلف از پاسخ به سوال اصلی طفره میروند مشکل دیگر کار یک
خبرنگار اقتصادی مستقل این است که بعضا خبرنگارنماهایی که با حوزههای کاری روابطی دارند در
هنگام تهیه گزارش و طرح سوال اقدام به پرسیدن پرسشهای تشریفاتی میکنند .مسئول مربوطه
هم با شــنیدن پرســشهای اینچنینی فرصت را مغتنم میداند و از پاسخگویی به سوال اصلی و
مشکالت و دغدغهها شانه خالی میکند .اگرچه خودم خبرنگار تصویری و تلویزیون هستم اما مشکل
اصلی کار یک خبرنگار اقتصادی بعضی خبرنگاران تصویری و یا بعضی خبرنگاران بدون مطالعه و یا
کممطالعه هستند که در پایان یک نشست اقتصادی و همایش و یا موضوعات اینچنینی به جای آنکه
از مسئول مربوطه موضوعات مهم و دارای دربرگیری زیاد برای مردم و جامعه را جویا شوند و پاسخ
آن را بخواهند عمدتاً میپرسند در جلسه و یا نشست چه گذشت آن هم به این دلیل که میخواهند
خالصه جلسه و یا نشست را برای گزارش خود داشته باشند و استفاده کنند که اگر این خبرنگاران
در نشست و یا جلسه حضور ذهن فعال داشته باشند میتوانند از همان موارد مطرحشده در نشست
استفاده کنند و نیازی نیست که در پایان آن نشست این عزیزان موضوعات تکراری و عزیزان کممطالعه
موضوعات تاریخ مصرف گذشته را بپرسند .مشکل دیگر برای تهیه خبر و گزارش اقتصادی این است

علی شفایی

دعوای میان موافقان و مخالفان این موضوع که خبرنگاری شغلی سخت هست یا خیر ،سالها
پیش پایان یافته است و سختی این حرفه پذیرفته شده است.
اما در میان اهالی این صنف ،خبرنگاران اقتصادی عالوه بر سختیهایعمومی این حرفه ،مصائب
بیشــتری را به جان خریدهاند و لب به شــکایت باز نکردهاند و شاید برای این است که از بیرون،
بسیاری ،خبرنگاران این حوزه را تافتههای جدابافته و دردانههای عزیزکرده میدانند.
شاید یکی از غمانگیزترین فصلهایاین قصه تلخ ،اعتقاد به این باور اشتباه در میان دیگر اهالی
رسانه است که بسیاری از ایشان با ظن و بدبینی ،همکاران خود در حوزه اقتصاد را منتفع از سفره
اقتصاد و خود را بیقسمت از تمکن مالی میدانند و با این قضاوت ناصواب ایشان را به سختی در
جمع خود میپذیرند .این انزوای ناخواســته ،پیشدرآمدی برای داستان تلخ خبرنگاران اقتصادی
است ،که روزی سینهشان میسوزد برای دردهای کارآفرینانی که جامعه ،مرفه بیدرد میخواندشان
اما ایشان همه اندوختهشان را برای اشتغال فرزندان همان جامعه سرمایه کردهاند و هر روزی گرفتار
مشکلی هستند و روزی دیگر همه وجودشان بغضی میشود برای همدردی با کارگرانی که هجوم
کاالی قاچاق ،بیکار و شرمنده خانوادهشان کرده است .خبرنگار اقتصادی بودن ،یعنی بدانی بحرانی
در پیش است ،اما مصلحت به سکوت اجبارت کند ،یعنی بدانی اشتباهی تکرار میشود ،اما گوش
شنوایی پیدا نکنی ،یعنی ویران شدن کارگاه ،بنگاه یا صنفی را ببینی و تنها آنچه از دستت برمیآید،
ســرودن مرثیه وداع باشــد .اما خبرنگار اقتصادی بودن فقط به منزوی شدن ،همدردی کردن و
مرثیهسرایی محدود نمیشود ،خبرنگار اقتصادی یعنی گذشتن از انتفاع وقتی در برابر فسادی قرار
میگیری که جایزه سکوتت رقمی خارج از تصور است و تنبیه افشاگریات جدیترین تهدیدات ،اما
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جشننامه
در این دو راهی که در گذشته و آینده بسیاری را به دنیای عافیتطلبی هدایت کرده ،برای خبرنگار
اقتصادی هیچ گزینهای جز انجام وظیفهای که باور دارد ،تعریف نشده است .اما داستان خبرنگاران
حوزه اقتصاد فصلهایشیرینی هم دارد ،آن زمان که سرمایهگذاریای به نتیجه میرسد ،آنگاه که
صادراتی رونق میگیرد ،توافقی به نتیجه میرسد و شاید شیرینترین لحظههایش ،آن زمان است
که تالشهایت به نتیجه میرسد ،تخلفی متوقف و فسادی افشا میشود و همه آن طردشدنها،
تلخیها و مرثیهخوانیها ،میشود لحظهای غرور نه از جنس تکبر ،غروری از جنس رضایت برای
ماندن و ادامه دادن.

یک دلنوشته و دههاپرسش بدون پاسخ

حسین بردبار

خبرنگار روزنامه خراسان

ابتدای کالم شاید گزافه نباشد اگر بنویسم که خبرنگاری شغل انبیا است ،چرا؟ چون همان گونه
که انبیا حامل پیامی خاص از ســوی خدای متعال بودند یعنی پیام انسان زیستن ،اخالقمداری،
امانتداری ،صداقت و ...یک خبرنگار همه این مفاهیم را باید در انجام رسالت حرفهای خویش رعایت
کند و بر دوش بکشد ،اصوال واژه «نبی» برگرفته از لغت «نبأ» در زبان عربی به معنی «خبر» است،
پس میتوان نتیجه گرفت حتی در ریشه لغوی و به اصطالح  ،originواژه خبرنگار با واژه نبی به
معنای پیامبر اشتراک فراوانی دارد .در عمل نیز شغل خبرنگاری شغلی است از جنس دغدغه داشتن
برای حفظ همه ارزشها و اصول انسانی و اخالقی؛ هم برای خود و هم برای جامعه؛ شغلی است
که با نوشتن و قلم سروکار دارد یعنی همان چیزی که خدای متعال به آن قسم یاد کرده است« :ن
والقلم و ما یسطرون» ...دغدغههایی که امروز با آن دست به گریبان هستیم فراواناند ،از دغدغههای
یکند تا دغدغههای اقتصادی و معیشتی و
فردی و اخالقی و آنچه که کیان خانوادهها را تهدید م 
اجتماعی و ...اینجا جایگاه نوشتن از تمام این دغدغهها نیست ،اما از فرصت نوشتن برای جشنواره
امینالضرب استفاده میکنم و تنها به ذکر یکی از دغدغههایمهم این روزهای جامعه که به عنوان
یــک خبرنگار بارها درمورد آن گزارش تهیه کردهام ،میپردازم؛ دغدغهای که بســیاری از فعاالن
اقتصادی و بازرگانان و اهالی تولید و تجارت با آن دست به گریباناند ،بینظمی و نابسامانی بازار ارز
را میگویم ،آنچه که موجب شده در برخی از مقاطع زمانی شاهد نوسانات بیانضباط و چندبرابر
شدن قیمت ارز باشیم ،کاهش ارزش پول ملی به نصف و کمتر از آن طی چند ماه را میگویم که به
فاصله طبقاتی و فقیرتر شدن قشر مستضعف جامعه و پولدارتر شدن ثروتمندان و دهها معضل دیگر
دامن میزند ..در طول  18سال فعالیت خبرنگاریام بارها از بازار غیررسمی ارز گزارش تهیه کردهام.
از تجمع دالالن ارز جلوی پاساژ افشار در تقاطع خیابان فردوسی و خیابان منوچهری ،سبزهمیدان،
اللهزار ،چهارراه استامبول و ...بارها به چشم خویش دیدهام که چگونه عدهای اقتصاد یک کشور را به
بازی گرفتهاند و با آنکه فعالیتشان غیررسمی و حتی غیرقانونی است اما برای بازارهای رسمی کشور
مثل بازار سکه و طال تعیین تکلیف میکنند و متاسفانه به قیمت خیلی از کاالها در بازارهای رسمی
خطمشی میدهند .چرا طی کمتر از  3ماه قیمت سکه بیش از دوبرابر افزایش یافت ،آن هم درحالی
که قیمت بینالمللی طال تقریبا ثابت مانده بود؟ پاسخ این چرایی تنها محاسبه قیمت سکه با نرخ
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ارز دالالن خیابان منوچهری بود؛ دالالنی که از نزدیک شاهد برخورد عوامل خدوم نیروی انتظامی با
آنها نیز بودهام اما آیا برخورد انتظامی صرفا برای حل این مسئله کافی است؟ چرا مسئوالن تدبیری
برای برخورد با بازار زیرزمینی و غیررسمی ارز نمیکنند و برای همیشه این بازار را با تدابیری جمع
نمیکنند؟ تدابیری مثل ایجاد بورس ارز و توسعه فعالیتهای شفاف در صرافیها و دهها تدبیر دیگر.
چرا گذاشتند که ارز تبدیل به کاالیی برای سوداگری شود و دهها چرای دیگر که هنوز اقتصاد ما
پاســخی درست برای آن نیافته است و امیدوارم با نوشتن همین چند سطر کوتاه به سمع و نظر
مسئوالن ذیربط برسد و بتوانند تدبیری اساسی برای آن بیندیشند.

شبکههایاجتماعی ،راه جدید گریز از
پاسخگویی
مهدی رهبر

خبرنگار ایبِنا

یکی از مشکالت همیشگی خبرنگاران ،گریز مسئوالن از پاسخگویی در حوزههایمختلف کاری
بوده است .همواره مسئوالن تالش کردهاند تا حد امکان از پاسخگویی درباره سیاستها ،اقدامات و
فعالیتهای خود و تبعاتی که این سیاستها برای مردم یا بخش خاصی از فعاالن سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و آموزشــی دارد خودداری کنند یا حتی دست پیش را بگیرند و منتقدان را
محکوم به سیاسیکاری یا منفعتطلبی کنند« .پاسخگو نبودن» همواره یکی از چالشهایعمده
روزنامهنگاران و خبرنگاران در روشــنگری و تهیه گزارش خود بوده است .رسالت آگاهیبخشی،
باعث میشود تا خبرنگاران به دنبال ابهامزدایی ،جزئیات بیشتر سیاستها ،طرح سوال یا نقد مسائل
باشند و مسئوالن نیز ترجیح میدهند به جای پاسخگویی ،از واگذاری مسئولیت به غیر گرفته تا
تهدید و تطمیع ،از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند .در سالهای اخیر شبکههای اجتماعی و
ایجاد صفحات شخصی مسئوالن در آنها ،به مشکالت خبرنگاران در حوزه پاسخگویی افزوده است.
مسئوالن با استفاده از ظرفیتی که شبکههایاجتماعی فراهم کردهاند ،دیگر حاضر به پاسخگویی
به سواالت کارشناسی خبرنگاران و روزنامهنگاران نیستند و در عوض ترجیح میدهند چند خطی
در کانالهایتلگرامی ،صفحات اینستاگرامی و توئیتری خود بنویسند و تنها پاسخ برخی از کاربران
را بدهند! زیرا وقت پاسخگویی ندارند .هرچند ظرفیتهای مهم دیگر شبکههای اجتماعی مانند
گفتوگوی بدون واسطه با کاربران و نوشتن نقدهای آنها در پایین مطالب را نیز نباید نادیده گرفت.
اما سوال این است که به عنوان نمونه کدامیک از مسئوالن اقتصادی کشور ظرف ماههایگذشته
نشستی خبری با حضور خبرنگاران برگزار کرده و پاسخگوی سواالت بیشمار آنها درباره وضعیت ارز،
تاثیر اعمال مجدد تحریمها بر فضای نامناسب فعلی کسب و کار داخل کشور ،ابرچالشهایی مانند
وضعیت آب ،بدهی دولت یا اصالح نظام بانکی و ورشکستگی صندوقهایبازنشستگی بوده است؟
در عوض تعداد زیادی از مســئوالن ظرف ماههایگذشته صفحات اجتماعی خود را مملو از
واکنشهای مقطعی به حوادث ،جوابهای ابهامآمیز به برخی ســواالت ،خبرهای کوتاه و ناقص
یا پیامهای مناسبتی کردهاند .شبکههای اجتماعی در بسیاری از مواقع در ایران به جای کمک به
پاســخگویی مسئوالن ،آنها را به متکلم وحده تبدیل کرده که به جای رویارویی با سواالت و رفع
ابهامات ،پشت رایانههای شخصی و تلفنهای همراه خود مینشینند و پنهان میشوند.

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

[  5ایــده بزرگ  .1اقتصاد و خیابان ]

پیشروی آرام در خالف جهت بازار
آصف بیات ،کسی که اقتصاد را فراتر از اعداد و نمودار به نمایش گذاشت

آصف بیات در عمده نظریات اقتصادی -سیاسیاش تکیه
نسیم بنایی
خاصی بر افرادی دارد که از نظم اقتصادی به بیرون پرتاب
شدهاند .برای داشتن درکی از این افراد ،ابتدا باید تصویری
دبیربخشایدهها
از آن «نظم اقتصادی» به دســت داده شود و شاید یکی از
واضحترین تصاویر مربوط به کارل پوالنی باشــد .بنا بر نظر پوالنی ،نظام بازار ،یا همان نظام
ســرمایهداری ترکیبی است از عملکرد نظاممند ســه بازار مختلف :بازار پول ،بازار کار و بازار
طبیعت .این سه مقوله هر یک در محتوای خود ارزشی غیربازاری دارند :پول یک میانجی برای
سهولت مبادله است ،کار برای تولید است و امرار معاش ،و طبیعت هم برای همزیستی .این سه
مورد در ذات خود ویژگی کاالیی ندارند ،یعنی نمیبایست به قصد کسب سود مورد دادوستد
قرار بگیرند و به عبارت سادهتر ناکاال هستند .نظام بازار اما نسبت به هرسه آنها وه ِم کاالانگاری
دارد و با اعمال قوانین کاالیی هر لحظه آنها را از ماهیت اصلی خود تهی میکند و بحرانهای
«پولی»« ،کاری» و «طبیعی» را در دنیا دامن میزند.
اگر حالت انتزاعی و روی کاغ ِذ چنین نظمی را در نظر بگیریم با سه دسته از افراد روبهرو
خواهیــم بود :افرادی که پول دارند ،افرادی که نیــروی کار دارند و افرادی که مالک طبیعت
هستند .هر فردی که از این سه گروه بیرون بماند ،یعنی نه پول داشته باشد و نه زمین و منابع،
و نیروی کارش هم به درد بازار کار نخورد و قابل عرضه نباشــد ،از این نظم به بیرون پرتاب
میشود .این گروه در وهلهها و وقفههای گوناگون اسامی مختلفی به خود میگیرند :تهیدستان
شــهری ،حاشیهنشینها ،افراد فاقد امتیاز ،بیچیزها و اگر بخواهیم با ادبیات افالطونی آنها را
توصیف کنیم« ،مردم فاقد جمهوری».
نکته مهمی که بیات را در این بحثها برجسته میکند ،تاکید او بر «فردی» و «خودبهخود»
بودن کنشهای این افراد اســت .گرچه طی دو سده اخیر ،گروههای متشکلی مانند کارگران
صنعتی و دهقانانی که زمیندار خُ رد بودهاند ،رویدادهای بزرگ و مهمی را در ســطح جهان
محقق کرده است ،افراد فاقد امتیاز ،از آن رو که در هیچ نهادی  -خواه یک حزب انقالبی
باشد ،خواه یک سندیکا و اتحادیه -عضویت ندارند ،مخالفت ،اعتراض و پیشرویشان
هم نه به صورت کالســیک ،بلکه به صورت تدریجی و آرام اســت .این حرکت
تدریجی و آرام ،بیات را در مقابله مستقیم قرار میدهد با کسی چون فردریش
فون هایک.
JJافرادی که ذات بازاری ندارند
هایک معتقد بود که افراد در یک شــبکه بــزرگ و بنا بر درکی ضمنی و
غیرصریح که از وضعیت دارند ،با سیگنالهایی به بازار شکل میدهند و از
همین طریق است که قیمتها در بازار تعیین میشوند و نباید هیچ
نهادی متولی قیمتگذاری باشد .در نظر بیات هم افرادی وجود
دارند که درکی ضمنی و انفرادی از شــرایط خود دارند
و بر اســاس منافع فردی خود اقداماتی میکنند.
این افراد که همان «فاقد امتیاز»ها هســتند ،بر
محورهایــی نظیر «ضرورت بقــا» و «زندگی
شرافتمندانه» دست به اقداماتی میزنند که

بیات آنها را «پیشروی آرام» مینامد.
آصف بیات
عمده اقدامات بازدارنده و اعتراضــی این گروه از مردم در
حیطههای اقتصادی متمرکز است .این اقدامات میتوانند
آصف بیات در سال 1333در
چیزهایی مانند «کمکاری» یا «خرابکاری» باشند که در
نزدیکی کرج به دنیا آمد و به
عین فردی بودن ،امکان جمعی شدن را هم دارند .تا اینجای
واسطهنزدیکیمحلدبیرستانش
به حسینیه ارشاد از همان دوران
کار شاید هایک همین اقدامات را هم به عنوان سیگنالهای
نوجوانیباعلیشریعتیآشناشد.
بــازاری در نظر بگیــرد و بگوید همینها هم بــرای بازار
او که در سالهای انتهایی دهه40
نشانههایی را میفرستند ،اما احتماال گیر کار از جایی آغاز
به تفکرات چپ نزدیکی پیدا کرده
شود که این اقدامات افراد فاقد امتیاز پایههای بازار را هدف
بود در دهه 50شمسی با ورود
به دانشگاه تهران در رشته علوم
بگیرد .پایههای بازار همان سه عنصری هستند که پیشتر
سیاسیتحصیلکرد.پسازتحصیل
توضیحشان دادیم .فرض کنید این گروه از افراد در اماکنی
در ایران ،به انگلستان رفت و در
از شهر شروع به زندگی کنند ،برای مثال خیابانها ،میادین
دانشگاه کنت موفق به اخذ دکتری
و پارکها پر شود از چادرهایی که افرادی در آنها مشغول به
جامعهشناسیسیاسیشدوسپس
زندگی هستند .گرچه تصوری بسیار غریب است ،اما قطعا
برای گذراندن دوره فوق دکتری به
دانشگاه برکلی رفت .طی این سالها
خللی اساســی به بازار طبیعت وارد میکند .بازار طبیعت
اودردانشگاههایینظیرکلمبیا
مانند یک مادر ،شــهرها و خانهها و تمام زمینها و منابع
و آکسفورد و الیدن به تدریس
طبیعی را هم شــامل میشود و فرض کنید عدهای به این
مشغول و سالهایی بسیار زیاد هم
خیال بیفتند که میتوان به صورت رایگان مالک آنها شد .آن
استاد دانشگاه امریکایی قاهره در
مصر بوده.
ش کاالهای این بازار میآید؟ گفته شد
وقت چه بر سر ارز 
که این تصور بسیار غریب است .دلیل غریب بودنش هم این
است که اگر چنین اتفاقی بیفتد ،نیروهای سیاسی به نجات
بازار طبیعت خواهند آمد و این نقطهای است که هایک باید کوتاه بیاید .جایی که دیگر بازار
امری خودبسنده نیست و در واقعیت نیاز به مداخله یک نیروی سیاسی دارد.

کتابشناسی
[سیاستهایخیابانی:جنبش
تهیدستان در ایران

سال انتشار1997 :
این کتاب که در ســال  1396به همت اسدهلل
نبوی و نشر شــیرازه ترجمه و منتشر شد بررسی
ِ
حرکت موسوم به «پیشروی
دقیق و موشکافانهای از
آرام» در ایــران امروز اســت .بیات با ذکر مثالهایی نظیر تعطیلی بازار
میوه توسط زنان در سال  ،1359به مبانی و انگیزهها و همچنین نحوه
حرکت افراد فاقد امتیاز میپردازد .این کتاب در شاخصهای نظری
خــود ،هم با تحلیلهای کارکردگرا تفاوت دارد که این نوع اقدامات
افراد را به چشم اخالل میبینند و هم با مارکسیسم ارتودکس که
متمرکز است بر گروههای متشکلی نظیر کارگران صنعتی.

در سه نکته نمیتوان تردید کرد :نکته اول اینکه علیرغم ادعای بسیاری از افراد ،این شکل از
مداخله بخش عمومی یا بخش دولتی در بازار ،به هیچوجه در جهان متوقف نشده و هنوز هم ادامه
دارد ،نکته دوم اینکه بهتر است بخش عمومی  -که در ایران مفهومی گنگ است -بیشتر بار را به
دوش بکشد و نه دولت ،و نکته سوم اینکه بازارزدایی از مسکن پدیدهای ضروری و مفید است.

ایـدههـا
[  5ایده بزرگ  .2اقتصاد و شــهر ]

بازاری به نام شهر

اعظم خاتم دشمن سرسخت کاالسازی زمین و مسکن است
اعظم خاتم
اعظم خاتم متولد دهه30
شمسی در ایران است .او
در سالهای پیش از انقالب
از دانشگاه تهران در رشته
جامعهشناسیفار غالتحصیلشد
و طی دهههای بعدی به عنوان
محققوپژوهشگرمستقلدر
حیطههایجامعهشناسیشهری،
جغرافیای انتقادی و تاریخ شهری
به مطالعه پرداخت .طی دهه
اخیر خاتم دکتری خود را با
تخصصمحیطشناسیشهری
از دانشگاه یورک کانادا دریافت
کرد و در پروژه «حومهنشینی در
جهان»کهتوسطموسسهسیتیِ
همیندانشگاهانجاممیشد،
فعالیت میکرد .امروزه از او به
عنوان یکی از جدیترین منتقدان
سیاستهاینئولیبرالیدرعرصه
شهری یاد میشود.

کتابشناسی

یکی از مسائل اصلی مورد بررسی و تحلیل اعظم
خاتم طی چند ســال اخیر ،بازار زمین و کاالسازی
زمین در ایران و جهان بوده اســت .مســئلهای که
در ســالهای اخیر ،به خصوص بعد از چاپ کتاب
«ســرمایه در قرن بیست و یکم» ،اثر پیکتی مطرح
شــده و پیــش از آن جغرافیدانان انتقــادی به آن
پرداختهاند ،این اســت که امالک شــهری به حوزه
اصلی سرمایهگذاری تبدیل شده و این امر نابرابری
شهری در جوامع مختلف را تشدید کردهاست .یعنی
اگر قب ً
ال ســرمایه در مدار تولید ،یا در بخش مالی و
ش تجاری گردش میکرد ،اکنون دو ،سه دهه
در بخ 
است که خود شهر به عرصه سرمایهگذاری و انباشت
ثروت تبدیل شده اســت .پیکتی در آن کتاب خود
نشان داد که سهم داراییهای شهری در تولید ناخالص و انباشت ثروت
به شدت در این دوره افزایش یافته و سهم بخشهای دیگر اقتصادی رو
به کاهش است.
با این کتاب ،بازگشــت زمین به قلب اقتصــاد پس از یک قرن افول
مطرح شد .مثال در امریکا با ثابت ماندن هزینه ساخت طی بیست سال
گذشــته ،قیمت متوسط مسکن 30درصد افزایش پیدا کرده و این توأم
است با بحران مسکن ،رکود  2008و حباب مسکن .پیکتی در یک نمودار
توضیح میدهد که در طول قرن هجده و نوزده ،ســهم زمین در تولید
ناخالص ثابت است و در دهههای بیست تا هفتاد قرن بیستم ،کاهش پیدا
میکند .یعنی از اواخر قرن نوزدهم تا میانه قرن بیستم دورهای داریم که
سرمایه زمین را به حاشیه میبرد و سهمی که به مالکها با عنوان اجاره
یا قیمت فروش یا هرچیز دیگر ،پرداخت میشود ،نسبت به کل مجموعه
ثروتی که تولید میشود ،رو به کاهش است .از دهه هفتاد به بعد پروسهای
که هفتاد ،هشتاد سال تداوم داشته ،در بسیاری از کشورها دچار روندی
معکوس میشود و سهم زمین رو به افزایش میگذارد .با توجه به نمودار،
این رشد و صعود شتابان هم هست .تاکنون چندین دلیل برای این تغییر

[شهر و زمینلرزه :رویکردی چندرشتهای به علل مرگباری زمینلرزه
در شهرهای ایران

سال انتشار 1389 :
این کتاب مجموعه مقالهای اســت که به انتخاب و تدوین اعظم خاتم در
سال  89توسط انتشارات آگه منتشر شد .نویسندگان مقاالت این کتاب خسرو
زرتاب ،فریبرز رئیسدانا ،پرویز اجاللی ،شیرزاد عبدالهی ،مجید روستا ،گیتی
اعتماد ،ژان فرانسوا پروز ،مینا سعیدی ،زهرا زهرایی و خود اعظم خاتم هستند.
همانطور که از عنوان اثر مشــخص اســت ،عواملی از قبیل شهرسازی نابرابر و نامتوازن و ضعف در
مدیریت اقتصادی از مهمترین عواملی معرفی میشوند که زمینلرزه را به یک پدیده شدیدا مرگبار در
شهرهای ایران بدل کردهاند .رویکرد عمومی این کتاب به خوانشها و تحلیلهای چپگرا نزدیکی دارد.
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ارائه شده است ،از جمله اینکه در شهرهای امریکایی
و اروپایی ،با صنعتزدایی و با فرستادن بخش تولید
به جاهای دیگر برای نیروی کار ارزان و غیره ،سرمایه
به بخشهایی که قبال وجه کاالییاش رو به نزول بود،
مثل زمین ،منتقل شد.
دلیــل دیگــر از منظرحکمرانــی شــهری و
مقرراتزدایی از ساخت و ســاز است .به نظر خاتم
نئولیبرالیسم «بیش از آنی که زور سرمایه باشد ،زور
قدرت و اراده سیاسی است که از شهر مقرراتزدایی
میکند ».نئولیبرالیســم که در دهه  70با شــعار
«دوری از برنامهریزی» به رویکرد غالب جهان غرب
به اقتصاد تبدیل شده بود ،نقشی مهم در این میانه
بازی میکند .مطالعات مختلف هردوی این پاسخها را
تصدیق میکنند و با اینکه دالیل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است،
اما تعارضی بین این دو دلیل دیده نمیشود.
JJبازارزدایی از مسکن
خاتم در مصاحبهای که  6سال پیش با «معمارنت» داشت ،رشد نسبت
شاخص قیمت خانه به درآمد ،طی دهههای هفتاد و هشتاد شمسی در
ایران را سرسامآور توصیف کرد .این رشد به گونهای است که دسترسی
اقشــار مختلف به مسکن را به امری کامال نابرابر بدل ساخته و در مورد
اقشار بسیار کمدرآمد ایران به عددی باالی  30رسیده که بیش از 3برابر
در کشورهای پیشرفته است .به عبارت بهتر اقشار کمدرآمد ایران یکسوم
اقشار کمدرآمد کشورهای پیشرفته شانس خانهدار شدن دارند.
مطالعات خاتم نشان میدهند که در تمامی کشورهای پیشرفته و در
حال توسعه جهان شکلی از خانه استیجاری عمومی چه توسط نهادهای
غیرانتفاعی و چه توســط دولت پدید آمدهاند که تمرکز و وظیفهشــان
بازارزدایی از خانه است .هریک از این تجارب نکات مثبت و منفی خود را
به همراه داشتهاند ،اما در سه نکته نمیتوان تردید کرد :نکته اول اینکه
علیرغم ادعای بســیاری از افراد ،این شکل از مداخله بخش عمومی یا
بخش دولتی در بازار ،به هیچوجه در جهان متوقف نشده و هنوز هم ادامه
دارد ،نکته دوم اینکه بهتر اســت بخش عمومی  -که در ایران مفهومی
گنگ اســت -بیشتر بار را به دوش بکشد و نه دولت ،و نکته سوم اینکه
بازارزدایی از مسکن پدیدهای ضروری و مفید است.
در مورد مســکن مهر ،یا نسخه قدیمیتر اجاره به شرط تملیک هم
مشکل این است که ایرانیان از دیرباز به دنبال «خریدن خانه» بودهاند و
ی است که طرحهای عمومی و دولتی در سطح جهان بیشتر به
این در حال 
دنبال خانه با «اجاره ارزان» هستند .طرح مسکن مهر هم با انتخاب اراضی
دورافتاده که زیرساخت مناسب برای تجمع را ندارند ،به شکلی نوین از
حاشیهنشینی دامن زده است .به طور کل شاید راهکار پیش پای کشور
شکنی عمومی یا دولتی ،در مناطق شهری،
ایران ،حرکت به سمت قیمت
ِ
آن هم به شکل اجاره باشد.

سرمایهداری که برای پدید آمدن باید قیود جهان قدیمی را میشکست تا چارچوبهای خود را بنا کند ،بالفاصله چارچوبهای خود را
هم شکست و به دور ریخت و این چرخه را بارها هم تکرار کرده است .شومپتر میگفت« :فرایند سرمایهداری تقریبا به همان شکلی که
چارچوب نهادی جامعه فئودالی را نابود کرد ،چارچوب خودش را هم زیر پا گذاشت».

[  5ایده بــزرگ .3اقتصاد و تخریب خالقانه ]

سرمایهداری در دام خود
ژوزف شومپتر یک مارکس راستگرا است

قطعــا هیچیک از اقتصاددانان نظام ســرمایهداری را پیدا نمیکنید که
به اندازه ژوزف شــومپتر تحت تاثیر کارل مارکس باشد .یکی از عبارتهای
مشترک بین این دو نفر «تخریب خالقانه» بود .اینکه مارکس -یا داروین-
دقیقا چه منظوری از این عبارت داشتند به کنار اما شومپتر در کتاب معروفش
«سرمایهداری ،سوسیالیسم و دموکراسی» که در سال  1942منتشر شد ،این
ترکیب را به شهرت امروزیاش رساند .شومپتر ابتدا در کتاب «چرخههای
بوکار» ( )1939سعی کرده بود که موجهای بحرانی نیکالی کوندراتیف
کس 
را بازتعریف کند .ســه ســال بعد و در کتاب «سرمایهداری ،سوسیالیسم و
دموکراســی» از عبارت «تخریب خالقانه» برای اولین بار استفاده کرد و در
بخش اول کتاب به دقت نشان داد که این اندیشه را از تحلیل مارکسیستی
گرفته است« :سرمایهداری ماهیتا یک شکل یا روش تغییرات اقتصادی است
و هرگز نمیتواند به وضعیتی ساکن برسد .موتور محرکه این نظام ،نیروی
خود را از اجناس مصرفی جدید ،روشهای تولید و انتقال نو ،بازارهای جدید
و سازوکارهای اقتصادی جدیدی میگیرد که سرمایهداری به صورت مداوم
در حال ساخت آنها است ...و به همین منظور هم اشکال قدیمی همه اینها
دائمی تخریب خالقانه است».
را باید نابود کند ...سرمایهداری نیازمند توفان
ِ
بنا بر نظر شــومپتر این اتفاق سرنوشت محتوم سرمایهداری بود و این
نظام مجبور بود هر از گاهی با تخریبهایی اینچنینی ،هر شکلی از انحصار
یا رخوت شکلگرفته را نابود کند تا بتواند رشد اقتصادی خود را حفظ کند
و از بحرانها نجات یابد .البته دیدگاه او نسبت به این مسئله بسیار بدبینانه
بود و این ویژگی را در تضاد با چارچوبهای نهادی سرمایهداری میدانست.
سرمایهداری که برای پدید آمدن باید قیود جهان قدیمی را میشکست تا
چارچوبهای خود را بنا کند ،بالفاصله چارچوبهای خود را هم شکست و
به دور ریخت و این چرخه را بارها هم تکرار کرده اســت .شومپتر میگفت:
«فرایند ســرمایهداری تقریبا به همان شکلی که چارچوب نهادی جامعه
فئودالی را نابود کرد ،چارچوب خودش را هم زیر پا گذاشت».
جالب اینجا بود که «تخریب خالقانه» با بدبینی نســبت به
جامعه سرمایهداری و ملهم از بزرگترین مخالف این جامعه
یعنی کارل مارکس ،تبیین شده بود ،اما بعدها به عنوان یکی
از ایدههــای کانونی مکتب اقتصادی اتریش و مدافعان بازار
آزاد ،شناخته و به کار گرفته شد.
JJدموکراسی و سرمایهداری
شومپتر موافق مارکس بود که سرمایهداری سقوط
میکند و سوسیالیسم جایگزینش میشود،
اما با انقــاب پرولتاریــا مخالفت
میکرد و فروپاشی سرمایهداری
را به دست خود این نظام و به
صورت تدریجی صورتبندی
میکرد .این همــان جایی
اســت که شومپتر به جای
مارکس به داروین نزدیک

کتابشناسی
[سرمایهداری ،سوسیالیسم و دموکراسی

سال انتشار1942 :
این کتاب یکی از مهمترین آثار شومپتر به طور کل و در جهان انگلیسیزبان
شناختهشدهترین کتاب او است .شــومپتر در این کتاب به جای استفاده از
الگوهای ریاضیاتی و آماری که در اقتصاد نئوکالســیک مرسوم بود و بیشتر
حالت ایســتا داشت ،به سراغ حرکتهای غیرقابل پیشبینی و سریعی رفته
که برخاســته از یک جهانبینی و منطق «کارآفرینی» است« .دموکراسی،
سوسیالیسم و ســرمایهداری» سومین کتاب پرارجاع علوم اجتماعی تا سال  1950است و جلوتر از
خودش تنها «سرمایه» مارکس و «ثروت ملل» اسمیت را میبیند.
میشود و به شــکلی از نظریه «تکامل» در جوامع بشری دامن میزند .به
نظر او پیشروی سرمایهداری منجر به ابرشرکتمحوری و نتیجتا وضعیتی
میشود که سر دشمنی با خود نظام سرمایهداری دارد .این وضعیت در نگاه
روشنفکران بیشترین انعکاس را خواهد داشت .روشنفکران در اینجا یعنی یک
قشر اجتماعی که در جایگاه نقد مسائل جامعه قرار میگیرند و میتوانند صدا
و سخنگوی باقی طبقات اجتماعی باشند.
به نظر شومپتر روشــنفکران نگاهی منفی به جامعه سرمایهداری پیدا
میکنند اما پرستیژ آنها تا حدی به همین جامعه بستگی دارد .افزایش تعداد
افراد تحصیلکرده به ســود سرمایهداری است .از سوی دیگر نارضایتیهای
اجتماعی و اقتصادی احتماال دولتها را مجبور به کنترل بیشــتر اقتصاد و
این فضا را برای کارآفرینی آزادانه تنگتر میکند .این چرخه متناقض همان
پاشنه آشیلی است که شومپتر به جامعه سرمایهداری نسبت میداد.
شومپتر در نظریات سیاسی به جای کارل مارکس به ماکس
وبر نزدیک میشد .او این باور کالسیک لیبرال را به چالش
میکشــید که افراد با رأی دادن ،نمایندگانی را انتخاب
میکنند و این نمایندگان خواســت همان افراد را اجرا
میکنند .شومپتر از یک سو ادعا میکرد که مردم دانش
دقیقی برای برنامهریزی ندارند و از سوی دیگر هم تحت
تاثیر سیاستمداران قرار میگیرند .بنابراین شومپتر هم
مخالفت خود را با «لیبرال دموکراســی» کالسیک اعالم
میکرد و هم با «دموکراســی مستقیم» از جنسی که در
ادبیات چپگرا وجود دارد .به جای اینها الگوی پیشــنهادی
او -که خودش هم به ضعفهایش واقف بود -کارکردی شــبیه
بازار داشت که در آن دموکراسی تنها یک مکانیزم
رقابتــی بین رهبران مختلف اســت .با این
ادراک از یک دموکراسی ،مردم باید مانند
هر خریداری کــه در بازار حضور دارد،
سیاستمدار منتخب خود را به چشم
مسئول و پاسخگوی اصلی تمام وقایع
ببینند.

ژوزف شومپتر
شومپتر در 8فوریه سال
 1883در امپراتوری اتریش-
مجارستان به دنیا آمد .سال
 1906در دانشگاه وین و زیر نظر
باوم باورک موفق به اخذ دکترای
خود در اقتصاد شد .او دو دهه
آینده زندگیاش را به تدریس
در دانشگاههایی نظیر گِراتز و ب ُن
پرداخت و در سال  1919هم
برای مدتی بسیار کوتاه وزیر امور
مالی اتریش بود .شومپتر در سال
 1932به امریکا رفت و مشغول
به تدریس در دانشگاه هاروارد تا
انتهای عمرش یعنی 1950شد.
معروفترین شاگردهای او در
این سالها ،فردیناند هرمنز ،پاول
ساموئلسون،جیمزتوبینوآن
کارتر بودند.
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امروزه افرادی که با استفاده از این الگو دو قرن اخیر را ترسیم کردهاند به پنج ابداع فناورانه مهم اشاره میکنند .در
سال  1800موتور بخار و پارچه اختراعات و محصوالت اصلی بودند ،در  1850خطآهن و پوالد ،در  1900برق و شیمی ،در
 1950صنایع پتروشیمیایی و خودروسازی و در  1990هم فناوری اطالعات.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .4اقتصاد و بحران ]

سلسل هجبالاقتصاد

نیکالی کندراتیف ،اقتصاددانی که چرخه بحرانهای اقتصادی را کشف کرد
ُکندراتیف بیش از اینکه نــام یک اقتصاددان
روس دوران شوروی باشد ،تحت عنوان بحرانهایی
چرخهای شناخته میشود که هر چند سال گریبان
کسبوکار ســرمایهدارانه را میگیرد .پس بهترین
توضیحی که میتوان از اندیشه نیکالی کندراتیف
ارائه داد ،توضیح «بحران کندراتیف» یا «موجهای
کندراتیــف» اســت .در علم اقتصــاد «موجهای
کندراتیف» (یا چرخههای بزرگ ،نوسانات عظیم،
موجهای بلند ،امــواج کا یا چرخه اقتصادی بلند
مدت) به فرضیهای گفته میشــود که مربوط به
پدیدهای چرخهای و ســیکلی در اقتصاد جهانی
مدرن است .بنا بر این فرضیه ،طول مدت یک موج
بین  40تا  60سال است و هر چرخه از بخشهایی
با رشــد باال و رشد نســبتا کند تشکیل میشود.
کندراتیف ســه مرحله عمده را در این چرخه معرفی میکند :انبســاط،
کسادی و رکود .البته امروزه این مراحل به چهار عدد رسیدهاند و در بین
مرحله اول و دوم یک نقطه عطف (سقوط) هم قرار میگیرد .کندراتیف
برای اولین بار در دهه  20قرن بیستم از این چرخه برای توضیح اقتصاد
قرن نوزدهم اســتفاده کرد .اولین چرخه مربوط به سال  1790تا 1849
بود که نقطه عطفی هم در  1815داشت .دومین چرخه هم بین سالهای
 1850و  1896بود که نقطه عطفش  1873به شــمار میآمد .بنا بر نظر
کندراتیف چرخه جدید از سال  1896شکل گرفته بود .بنا بر فرض یک
چرخه کامل تمامی بخشهــای اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد .خود
کندراتیف بر قیمتها و نر خ بهره متمرکز شــد و نشان داد که در بخش
صعودی هر چرخه قیمتها باال میرود و نرخ بهره پایین میآید .مطالعات
تاریخــی کندراتیف و چرخههایی که او برای تاریخ معاصر جهان در نظر
گرفت استوار بر اختراعاتی بودند که در فناوری پدید میآمد .امروزه افرادی

نیکالی کندراتیف
نیکالیدیمیتریویچکندراتیف
در بهار 1892در امپراتوری
روسیه به دنیا آمد .او یکی
از اقتصاددانان اصلی روسیه
شوروی بود و نقشی کلیدی در
سیاست ن ِپ داشت ،که مقداری
آزادی اقتصادی را در این کشور
جا انداخت .همانطور که گفته
شد امروزه او را به خاطر تحلیلی
میشناسندکهازاقتصادهای
جهان غرب به دست داد و ادعا
کرد هر فراز و نشیب بزرگ آنها
 40تا 60سال طول میکشد.
در دوران استالین بهناگاه او از
سمتهایشخلعونهایتادر
 17سپتامبر 1938تیرباران
شد .البته شوروی پس از دوران
استالینازکندراتیفبسیار
تجلیلکرد.

کتابشناسی
[ چرخههای کالن اقتصادی

سال انتشار1925 :

32

کندراتیف در دهه  20به انتشــار جندین کتاب و جستار بلند اقدام کرد و در بسیاری
از آنها به مسائل تاریخی و الگوهای اقتصادی -سیاسی جوامع پیشرفته غربی پرداخت.
در بین تمام این آثار «چرخههای کالن اقتصادی» تاثیر بیشتری در شناخت امروزی
ما از موجهای اقتصادیِ او دارد .پس از مرگ کندراتیف و در سال  1939بود که ژوزف
شومپتر با مطالعه دقیق این اثر او پیشنهاد کرد که این موجها را به احترام و افتخار این
اقتصاددان بزرگ «موجهای کندراتیف» بنامند .امروزه در بسیاری نمودارها و تصاویر
میبینیم که از یک شکل موجمانند برای توضیح وضعیتهای تاریخی استفاده میکنند
و این امر تا حد بسیار زیادی مدیون کندراتیف و «چرخههای کالن اقتصادی» او است.
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که با اســتفاده از آن الگو دو قرن اخیر را ترســیم
کردهاند به پنج ابداع فناورانه مهم اشاره میکنند.
در ســال  1800موتور بخــار و پارچه اختراعات و
طآهن و
محصوالت اصلــی بودنــد ،در  1850خ 
پوالد ،در  1900برق و شــیمی ،در  1950صنایع
پتروشــیمیایی و خودروســازی و در  1990هم
فناوری اطالعات .بین تمامی این سالها یک چرخه
کندراتیف قــرار دارد .در هربار اوج اقتصاد جهانی
یک اختراع صنعتی بــزرگ وجود دارد و در میان
هر وعده مشکالت هستند که به اوج خود میرسند.
در مورد قرن بیستم فقط کافی است به سالهای
دهه  20و  30توجه کنید که بحران بزرگ در آن به
وقوع پیوست و در دهه هفتاد هم بحران ساختاری
ســرمایهداری یا همان رکود تورمی .هردوی این
بحرانها در تاریخهای  1900تا  1950و  1950تا  1990قرار دارند.
JJابهامات کندراتیف
درک علت و معلول در موجهای کندراتیف امروزه بدل به ابزار آکادمیک
بسیار مفیدی شده اســت .کندراتیف هم علت و هم معلول چرخههای
تاریخی اقتصادی را نشان میدهد و گرچه این موضوع هنوز برای خودش
مبهم اســت ،میتوان نتایج نسبتا روشنی از آن گرفت .علتهایی که در
موجهای کندراتیف جمعآوری شدهاند در وهله اول شامل نابرابری ،فرصت
و آزادیهــای اجتماعیاند .طی دهههای اخیــر در مورد معلولهای این
پدیدهها هم بسیار صحبت شده است .معلولها هم مثبت هستند و هم
منفی و شامل پیشرفتهای فناوری ،نرخ زاد و ولد ،انقالبها و اشکالی از
یشوند.
پوپولیسمم 
زمانی که نابرابری پایین باشد و فرصتها برای همه در دسترس ،آنگاه
تصمیمات اخالقی ترجیح مییابد و «زندگی نیک» ارسطویی (امریکاییها
به این زندگی میگویند «رویــای امریکایی») معنا پیدا میکند .پیمان
میفالور که اولین سبد حکومتی مهاجران اروپایی در قاره امریکا بود یکی
از مثالهای سادهای است که از طریق «فرصت» آفریده شده .جنون طالی
پــس از جنگ دوم جهانی و دهه  1840هم مربــوط بودند به دورانی با
فرصت باال و نابرابری پایین و همه منجر به پیشرفتهای فناورانه هم شدند.
تعدادی از افراد هم اینطور ادعا میکنند که جنگ دوم جهانی نیز در پاسخ
به تالشهای شکستخورده حکومتها به بحرانهای اقتصادی ایجاد شد.
به هر صورت امروزه این شــکل استفاده از علتها و معلولهای اقتصادی
به صورت گسترده در اقتصادهای درحال گذار استفاده میشود و شاید بد
نباشد که بدانیم یکی از چهرههای اصلی این نوع نگاه ،چه در قالب اقتصاد
سرمایهداری بازاری امریکا استفاده شود و چه در قالب اقتصادهای دولتی،
اقتصاددانی بود که از بلوک شرق میآمد.

مردم امریکا طی سالهای  1977تا  2007با افزایش حقوق موثر منفی روبهرو بودند .افزایش حقوق موثر یعنی افزایش حقوقی
که تورم از آن کسر شود ،و همه اینها یعنی اینکه توان خریدشان کاهش پیدا کرده بود .عمده این اتفاقات همزمان میشد با
سیاستهای بازاری تند و تیز گرینسپن در کاهش مالیات و مقرراتزدایی.

[  5ایده بزرگ  .5اقتصاد و سیاســتگذاری ]

رئیس بحرانساز بانک مرکزی

آلن گرینسپن ،مردی که اشتباهش برای خیلیها گران تمام شد
آلن گرینسپن زندگی عجیبی تا حاال داشته .اگر سابقه این رئیس فدرال
رزرو را مرور کنیم به خوبی درمییابیم که رســانهها تا چه حد توانایی بزرگ
کردن یک شخصیت را دارند .گرینسپن در کنار ویلیام مارتین بیشترین مدت
ریاســت فدرال رزرو را به مدت  19سال داشته و این یعنی در زمان ریگان بر
سر کار آمد و پس از طی کردن بوش پدر و کلینتون ،در اواخر دوران ریاست
جمهوری جرج بوش پسر از سمتش کنار گذاشته شد .زمانی روی جلد بسیاری
ت افراطی و جمهوریخواه در امریکا عکس گرینسپن
از مجالت اقتصادی راس 
بود و او را به عنوان «باهوشترین فردی که تاکنون بر روی زمین پا گذاشته» به
خورد مردم میدادند و به قول خودشان بدلش کرده بودند به یک «ستاره راک»
اما دیری نگذشت که همه دیدند حاصل کارش چیزی جز بحرانهای پیدرپی
و انواع فسادهای ریز و درشت نبود .مردم امریکا طی سالهای  1977تا 2007
با افزایش حقوق موثر منفی روبهرو بودند .افزایش حقوق موثر یعنی افزایش
حقوقی که تورم از آن کســر شــود ،و همه اینها یعنی اینکه توان خریدشان
کاهش پیدا کرده بود .عمده این اتفاقات همزمان میشد با سیاستهای بازاری
تند و تیز گرینسپن در کاهش مالیات و مقرراتزدایی .در سالهای انتهایی دهه
 90این ناتوانی مردم امریکا در خرید کردن رکودی در این کشور ایجاد کرد که
با پاسخ آقای گرینسپن همراه بود« :تکانی به خانههایتان بدهید!» این جمله
سرآغاز وامهای رهنی پرخطری بود که برای خانهها داده میشد .استدالل همه
این بود که خانهدار شدن و پولدار شدن بابت خانه گامی ابتدایی برای خروج
از رکود اســت .باقی داستان را همه میدانید و اینکه بحران مسکن در امریکا
و مصادره خانهها توسط بانکها به کجا رسید .سناتور برنی سندرز که بعدها
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد ،زمانی به گرینسپن در مورد وضعیت
اقتصادی امریکا هشدار داد و گفت« :فکر میکنم شما واقعیتها را نمیبینید»
و گرینسپن در کمال خونسردی گفت که «وضعیت امریکا ،به عنوان کشوری به
این پهناوری بسیار هم خوب است» .در سال  2006که گرینسپن مورد مواخذه
قرار گرفت دیگر آن باد همیشگی را در سر و سینه نداشت و بسیار ساده گفت:
«من اشتباه کردم! تصویر غلطی به خاطر ایدئولوژی معیوبم در ذهنم بود».
JJسیاسیکاری در امور اقتصادی
گرینســپن خود را یک جمهوریخواه مینامیــد و این در حالی بود که
فدرال رزرو میبایست به لحاظ جبههگیری سیاسی،بیطرف بماند .در سال
 2005که گرینســپن از برنامه بوش برای خصوصیسازی بخشی از تامین
اجتماعی حمایت کرد ،رهبر اقلیت دموکرات ســنا ،هــری ِرید ،او را یکی از
«معایب سیاسی واشنگتن» نامید و هم بابت این موضوع و هم بابت حمایتش
از کاهش مالیاتی که بوش سال  2001پیشنهاد داد ،انتقاد تندوتیزی کرد .این
اعتراضات و انتقادات به حدی باال گرفت که در نهایت بسیاری از سیاستمداران
دموکــرات امریکا اســتقالل فدرال رزرو را زیر ســوال بردنــد .البته همین
سیاسیکاری گرینسپن هم ناشــی از ایدئولوژی اقتصادی او بود .گرینسپن
که مدافع بازار آزاد و کمک به آزادســازی بازار بود ،انطباق نظری بیشتری با
جمهوریخواهان پیدا میکرد تا با دموکراتها .بسیاری از جمهوریخواهان

آلن گرینسپن

هم از ســوی دیگر میگفتند که گرینسپن هم در دولتهای جمهوریخواه
رئیس فدرال رزرو بوده و هم در دولتهای دموکرات  -که تنها دولت کلینتون
را شامل میشود -اما اقتصاددان معروف امریکایی ،پل کروگمن ،نظر متفاوتی
داشــت و میگفت گرینسپن بیش از حد به دولت بوش نزدیک بود و هرچه
از او میخواستند برآورده میکرد و به همین دلیل به «اعتمادی که به رئیس
فدرال رزرو میشــد ،خیانت کرد ».بســیاری هم میگفتند که گرینسپن
تنها باید درباره سیاســتهای پولی اظهارنظر کند و حق نظر دادن در مورد
سیاســتهای مالی را ندارد .نکته جالب اینجاست که گرینسپن از سال 93
در مورد سیاستهای مالی اظهارنظر میکرد و اتفاقا از سیاست کلینتون برای
افزایش مالیات هم اســتقبال کرد .سیاســتی که در آن زمان ضروری بود و
اقتصاد امریکا را با بهبودی نسبی روبهرو کرد .در اکتبر  2011نوام چامسکی
در یک سخنرانی خطاب به مردمی که به جنبش اشغال والاستریت پیوسته
بودند ،اظهارات ســال  97گرینسپن در سنای امریکا را نمونه بارزی از رفتار
خودمحور «1درصدیها» دانســت .گرینسپن در آن سخنرانی گفته بود که
«پایین آمدن امنیت شغلی فاکتوری بسیار مهم در پایین نگه داشتن تورم و
ارتقای سرمایهگذاری بلندمدت است».

آلنگرینسپنمتولدماهمارس
 1926در شهر نیویورک است.
از سال  1940تا  1943در
مدرسه جرج واشنگتن درس
خواندوبرایمطالعهموسیقی
و ساز کالرینت وارد مدرسه
ژولیارد شد .گرینسپن در سال
 1945وارد دانشگاه نیویورک
شد و در رشته اقتصاد لیسانس
گرفت و بالفاصله هم در همان
دانشگاه کارشناسی ارشد خود
را ادامه داد و در سال 1950
موفق به اخذ کارشناسی ارشد
اقتصاد شد .سپس به دانشگاه
کلمبیارفتتاتحتنظرآرتور
برنز دکتری اقتصاد بخواند ،اما
خودشمنصرفشدتانهایتا
در 1977از همان دانشگاه
نیویورک دکتری اقتصاد گرفت.
گرینسپن بین سالهای 1987و
 2006رئیس فدرال رزرو بود.

کتابشناسی
[عصر تالطم

سال انتشار2007 :
گرینســپن که هماکنون به عنوان یک مشاور اقتصادی فعالیت میکند،
پس از کنار رفتنش از ریاست فدرال رزرو کتاب خاطراتی تحت عنوان «عصر
تالطم» نوشــت که از بســیاری جهات جالب بود .اولین بخش این کتاب در
مورد زندگی حرفهای او اســت و تصویری تاریخی از قرن بیســتم امریکا به
دست میدهد .بخش دوم هم به نظرات او در مورد اقتصاد جهانی ،نظارت بر
شرکتها ،نابرابری ،جهانیسازی ،سرمایهداری و مقرراتزدایی پرداخته است .مواضع گرینسپن برای
افرادی که عالقهمند به خواندن نظریات یک مدافع بازار هستند بسیار جالب خواهد بود و جدای از آن،
زبان انگلیسی کتاب گرچه بسیاری از جاها پیچیده شده ،اما بسیار خواندنی است.
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روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

هـا
ایـدههها
اید

فردریش هایک

جان کینز
اقتصاددان خبره باید تلفیقی عجیب از چند مهارت باشد :اندکی ریاضیدان،
اندکی تاریخدان ،فیلسوف و دولتمرد .اقتصاددان باید نمادها را درک کند و
با آنها زبان مشترک داشته باشد .او باید وضعیت حال را در نور وقایع گذشته
و با هدف فهم آینده مطالعه کند .اقتصاددان باید در مورد موضوعات جزئی و
مشخص با توانایی نگاه به کلیات بیندیشد و همزمان به یک اندازه موضوعات
انتزاعی و واقعی را در نظر بگیرد.
زندگینامه
جان مینارد کینز سال  1883در انگلستان متولد شد .او اقتصاد را از پدرش به ارث برد ،نوبل کینز که
در قرن نوزدهم اقتصاددانی برجسته بود .او سال  1902در دانشگاه کمبریج مشغول به تحصیل شد
و پس از آن در اداره هندوستان وزارت دفاع بریتانیا مشغول به کار شداو در دوره جنگ جهانی اول
در خزانهداری کشورش مشغول به کار بود و پس از آن به عنوان رئیس هیئت نمایندگی خزانهداری
بریتانیا در کنفرانس صلح پاریس شــرکت کرد .سال  1919کینز به عنوان نماینده وزیر دارایی در
شــورای عالی اقتصاد انگلستان شرکت کرد اما به دلیل قبول نشدن نظریاتش در مورد چگونگی
دریافت غرامت از آلمان پس از جنگ از این سمت کناره گرفت.
موفقیتها
سال  ،1936جان کینز یکی از موثرترین کتابهای اقتصادی قرن بیستم را با عنوان «نظریه عمومی
اشتغال ،بهره و پول» منتشر کرد .بسیاری معتقدند که این اصلیترین کتاب اوست که سبب شد
اصطالح و مفهوم اقتصاد کالن در دوران مدرن شکل بگیرد .نظریات او تمامی چارچوب کلی نظریات
سنتی در علم اقتصاد را به چالش کشید .از جمله اینکه از نظر او سطح اشتغال نه از روی بهای کار
بلکه بر اساس تقاضای کلی و هزینهکرد پول تعیین میشود.

آرتور الفر

زندگینامه
فردریش آگوست فون هایک ،اقتصاددان و فیلسوف سیاسی در سال  1899در وین به
دنیا آمد .و به عنوان یکی از بزرگترین اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر شناخته میشود.
او تحصیالتش را در رشته حقوق و علوم سیاسی گذراند و پس از دعوت به دانشکده
اقتصاد لندن بود که با مینز و نظریات او درباره پول و تورم آشنا شد و بیشتر به سمت
اقتصاد متمایل شــد .هایک به عنوان مدافع سرسخت اقتصاد آزاد در جهان شناخته
میشود.
موفقیتها
هایک کتابها و آثاری در حوزه ســرمایه ،پول و چرخه تجارت دارد که مهمترین عقاید او در آنها
منعکس شده است« .نظریه پول و چرخه تجاری»« ،راه بردگی» و «قیمتها و تولید» از جمله این
کتابها هستند .نظریه او در مورد رابطه قیمت ،تولید و ساختار سرمایهای با عنوان «مثلث» هایکی
معروف شده است .او در سال  1974موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد.

الرنس کالین

اجازه بدهید با مثالی فرضی شما را با حقیقت بستههای اقتصادی
تشویقی آشنا کنم ( stimulus fundsدر سال  2009و در جریان قانون
بهبود و سرمایهگذاری مجدد در امریکا تعریف شد و بر طبق این قانون
اوباما 800 ،میلیارد دالر به مهرههای بزرگ اقتصادی امریکا تزریق شد).
اگر ما یک اقتصاد دونفره داشتیم ،مثال تصور کنید که دو مزرعه داریم
و تمام دنیا در همین دو مزرعه خالصه شده است ،وقتی یکی از دو
مزرعهدار بیکار شود و حقوق بیکاری بگیرد ،به نظرتان چهکسی باید
خرج بیکاری او را بپردازد؟
زندگینامه
آرتور الفر ،اقتصاددان امریکایی در سال  1940به دنیا آمد و نخستین بار با عضویت در
شورای مشاوران خطمشی اقتصادی در زمان ریاست جمهوری ریگان به شهرت رسید.
او دوران لیسانس خود را در دانشگاه ییل گذراند و از رشته اقتصاد فارغالتحصیل شد و
بعد دوران کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را در دانشگاه استنفورد گذراند .او همواره
زندگیاش را میان تدریس در دانشگاه و بر عهده گرفتن پستهای سیاسی گذرانده
است.
موفقیتها
منحنی الفر یکی از دستاوردهای زندگی علمی او است که ارتباط و نسبت میان مالیات
و درآمد دولتها را بین  0تا  100نشــان میدهد .او در سال  1978همزمان با تدریس در
دانشگاه به اصالح قانون مالیاتی ایالت کالیفرنیا کمک کرد .اصالح این قانون مانند موجی
فراگیر شد و به انجام برخی از اصالحات جدی در قانون مالیاتی کل کشور انجامید.

34

کنترل اقتصادی به معنای کنترل بخشی از زندگی انسانها نیست که
بتوان آن را از سایر بخشها جدا کرد .کنترل اقتصادی در واقع به معنای
کنترل تمامی ابزارهای ما برای رسیدن به هر هدفی است .هرکسی
که کنترل واحد بر ابزار را داشته باشد باید این را هم بداند که قرار
است چه اهدافی حاصل آیند و چه ارزشهایی باید اولویت بیشتر و چه
ارزشهایی اولویت کمتری داشته باشند .کنترل اقتصادی یعنی بدانیم
انسان باید به چهچیزی باور داشته باشد و برای رسیدن به چه هدفی
تالش کند.
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میتوانید یک اسب را مجبور کنید به آب بزند اما نمیتوانید مجبورش کنید از
آن آب بخورد .همین موضوع در مورد سیاست پولی هم صادق است .تعیین
سیاست پولی مربوط به زمانی است که اقتصاد قدرتمند است و در آن زمان
جواب میدهد .اما وقتی که اقتصاد ضعیف است و شما در حال کم کردن نرخ
سود بانکی هستید مثل این است که بخواهید به زور به اسب آب بخورانید.
اینجا دیگر سیاست پولی جواب نمیدهد .در باور من سیاست پولی یک نقص
مزمن دارد ،عملکرد سیاست پولی در محدود کردن اقتصاد کارآمدتر است تا
تحریک و شکوفایی اقتصادی.

زندگینامه
الرنس رابرت کالین ،اقتصاددان امریکایی در ســال  1920در نبراســکا به دنیا آمد .او
تحصیالتش را به ترتیب در دانشگاههای کالیفرنیا ،برکلی و امآیتی گذراند و با مدرک
دکترای اقتصاد فارغالتحصیل شد .بعدتر به عنوان محقق به دانشگاه شیکاگو رفت و در
آنجا مدلی از اقتصاد امریکا طراحی کرد و آثار سیاستگذاریهای دولت را مورد مطالعه
قرار داد .او در دهه  50مدتی را هم صرف تدریس در دانشگاه آکسفورد کرد.
موفقیتها
کالین پس از جنگ جهانی دوم از مدلی که در دانشگاه شیکاگو طراحی کرده بود استفاده
کرد و بر اســاس آن به درستی پیشبینی کرد که با وجود دوران رکود بزرگ اقتصادی ،با
بازگشت نیروهای خدماتی به کار شکوفایی و رونق اقتصادی در پیش است .تالش او در
مدلسازیهای اقتصادی و پیشبینی نقش سیاستگذاریها ،سبب شد تا در سال 1980
برنده جایزه اقتصاد نوبل شود.

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

ژان تیرول

جنت یلن
در حال حاضر امریکا به لحاظ اقتصادی عملکرد خوبی دارد .مسائل پیش رو
آنقدر بزرگ نیستند که بخواهند خواب شبانهمان را مختل کنند .وقتی به
عوامل موثر در بحرانهای اقتصادی نگاه میکنیم ،هیچکدام در وضعیت قرمز
قرار ندارند .اقتصاد جهانی هم برای نخستین بار پس از سالها در مجموع
وضعیت خوبی دارد .به نظر میرسد در حال رسیدن به یک توسعه هماهنگ
با دنیا هستیم و این اتفاقی است که پس از سالهای بسیار زیاد شاهد آن
بودهام ،اتفاقی کمسابقه در دهههای اخیر .مطمئنم که بازار کار نسبت به
هشت سال قبل حاال جایگاهی بسیار محکمتر دارد.

ثروتی که از ایجاد ارزش برای جامعه حاصل میشود با ثروت بهدستآمده از راه
قرض گرفتن از اقتصاد (منظور شیوههایی است که الزاما منجر به تولید معنادار و
توسعه جامعه نمیشوند) قابل مقایسه نیست .به عنوان مثال یک عامل بسیار
مهم در افزایش نابرابری در جریان ثروت در بسیاری از کشورها ،رشد بسیار زیاد
قیمت امالک بوده است .اما مالک یک ساختمان مانند مخترعی که مداوایی جدید
برای مبارزه با سرطان معرفی کرده نیست و ارزش افزودهای برای جامعه نداشته
است .وقتی به یک مشکل اقتصادی برمیخوریم ،اولین جوابی که به ذهنمان
میرسد الزاما بهترین راهحل ممکن نیست.

زندگینامه
جنت لوئیز یلن ،اقتصاددان امریکایی در ســال  1946در نیویورک امریکا متولد شد .یلن پس از
گذراندن دوره اقتصاد در دانشگاه براون ،مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه ییل دریافت کرد
و بعد چند سالی را در دانشگاه هاروارد و چند سالی هم در دانشکده اقتصاد لندن تدریس کرد و
سرانجام با عنوان استاد دانشگاه برکلی بازنشسته شد .یلن به مکتب اقتصادی کینز اعتقاد دارد و به
نظر او کاهش تورم فعالیتهای اقتصادی را کند میکند.

زندگینامه
ژان تیرول ،اقتصاددان فرانســوی در سال  1953به دنیا آمد .او مدرک مهندسیاش را از دانشگاه
اکول پلیتکنیک گرفت ،دکترای ریاضیاتش را از دانشگاه پاریس دوفین دریافت کرد و بعد برای
مطالعه اقتصاد به امریکا رفت و با مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه امآیتی فارغالتحصیل شد .این
استاد برجسته اقتصاد بر روی مفهوم سازمان صنعتی ،نظریه بازی (که تالش میکند تا رفتار ریاضی
حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدلسازی کند) و همچنین بانکداری متمرکز است.

موفقیتها
سال  2013باراک اوباما ،رئیسجمهور وقت امریکا یلن را برای ریاست بانک مرکزی این کشور معرفی
کرد .هرچند مجلس سنای این کشور با کمترین میزان رأی موافق سرانجام به او رأی اعتماد داد اما
یلن توانست عنوان نخستین زن رئیس بانک مرکزی امریکا را در تاریخ صدساله این بانک از آن
خود کند .او سال  2014در فهرست  50زن تاثیرگذار دنیا در نشریه فوربز قرار گرفت و سال  2015در
فهرست  50اقتصاددان و سیاستگذار برتر نشریه بلومبرگ.

هرناندو دوسوتو پوالر
در کشور هائیتی امالک و داراییهای غیرقانونی و بهثبتنرسیده در مناطق شهری
و روستایی در مجموع ارزشی برابر  5.2میلیارد دالر دارند .برای اینکه بهتر این
رقم را درک کنیم باید آن را با سایر اعداد مقایسه کنیم .این عدد  4برابر کل
داراییهای قانونی است که در اختیار شرکتهای رسمی فعال این کشور قرار دارد
و  9برابر ارزش داراییهایی که به نام دولت به ثبت رسیده است و  158برابر
ارزش تمامی سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی که در طول تاریخ این کشور تا
سال  1995به ثبت رسیده است .بدون وجود سیستم مالکیت رسمی یکپارچه،
اقتصاد مدرن غیرقابل تصور است.

زندگینامه
هرناندو دوسوتو پوالر سال  1941در پرو به دنیا آمد .پدرش دیپلمات بود و پس از کودتای
نظامی در ســال  1948در این کشــور ،خانوادهاش ار پرو خارج شدند و به اروپا رفتند.
دوسوتو در سوئیس درس خواند و دوره اقتصاد را در دانشگاه ژنو گذراند .او در  38سالگی
به پرو بازگشــت .از سال  2008دوسوتو به صورت متمرکز بر روی مسئله اهمیت حقوق
مالکیت در توسعه کار کرده است.
موفقیتها
در فاصله سالهای  1988تا  1995دوسوتو و موسسه آزادی و دموکراسی در پرو نقشی
مهم در تهیه و تصویب حدود  400طرح نو ،قانون و مقررات داشتند که سبب تغییراتی
بسیار عمده در اقتصاد این کشور شد .از جمله کارهای آنها راهاندازی یک اصالح اداری در
سیستم مالکیت بود که سبب شد  1.2میلیون خانواده و  380هزار شرکت که در بازار سیاه
فعالیت میکردند وارد جریان اقتصاد رسمی شوند.

موفقیتها
ژان تیرول بنیانگذار موسسه مطالعات عالی تولوز فرانسه است ..سال  2014تیرول به عنوان برنده
جایزه نوبل از ســوی این آکادمی معرفی شد .آکادمی سطلنتی نوبل او را «یکی از تاثیرگذارترین
اقتصاددانان زمان معاصر» توصیف کرد و گفت که جایزه نوبل اقتصاد به دلیل سهم او در تحقیقات
متعدد و به ویژه مطالعات و یافتههایش برای فهم و تنظیم عملکرد صنایعی که تحت سلطه چند
شرکت معدود قرار دارند ،به وی تعلق گرفتهاست.

تامس سوئل
برداشت اشتباه از تجارت و کسب و کار در جامعهای که اغلب مردم یا
در این مورد مطالعهای نداشتهاند و اقتصاد و کار را به صورت آکادمیک
نمیشناسند یا اینکه خودشان صاحب کسبوکار نیستند ،اجتنابناپذیر
است .در جامعهای که اکثریت به دو گروه کارمندان و مصرفکنندگان
تقسیم میشود ،خیلی ساده به تاجران و صاحبان کسبوکار به عنوان
«آنها» یا بیگانگان مینگرند .در چنین موقعیتی سازمانها تبدیل به
مکانهایی میشوند که سازوکار درونی مخفی برایشان تصور میشود و
پولی که درمیآورند میتواند آنقدر زیاد باشد که در ذهن نمیگنجد.
زندگینامه
تامس سوئل ،اقتصاددان و نظریهپرداز اجتماعی و فیلسوف سیاسی امریکایی است .او
در ســال  1930در کارولینای شمالی به دنیا آمد اما دوران کودکیاش را در محله هارلم
نیویورک گذراند .زمان دبیرستان ترک تحصیل کرد تا به تفنگداران دریایی امریکا در
جنگ با کره بپیوندد .او در ســال  1958وارد دانشگاه شد و پس از تحصیل در هاروارد و
دانشگاه کلمبیا دکترای اقتصادش را از دانشگاه شیکاگو گرفت.
موفقیتها
تامس سوئل عضو پیوسته انستیتو هوور در دانشگاه استنفورد است و مولف بیش از 30
کتاب .او به عنوان عضو هیئت علمی چندین دانشگاه از جمله دانشگاههای کرنل ،کالیفرنیا
و لسآنجلس کار کرده است و دارای مدال ملی علوم انسانی است که به استادان خالق
حوزه تاریخ ،اقتصاد و علوم سیاسی اهدا میشود .تامس سوئل یکی از مدافعان بازار آزاد
است و به خاطر کتابهایش بارها جوایز ملی و بینالمللی دریافت کرده.
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روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

هـا
ایـدههها
اید

فرانسوا پینو

پونی ما
در امریکا وقتی ایدهای را به بازار عرضه میکنید ،معموال چند ماه فرصت دارید
تا سروکله رقیبان پیدا شود و در این مدت میتوانید بخش قابل توجهی از بازار
را بگیرید .در چین در همان یک ساعت اول ارائه محصول به بازار صد رقیب
پیدا میکنید .در اینجا ایده مهم نیست ،اجراست که اهمیت دارد.
ثروت به شما رضایت نمیدهد ،مهمترین موضوع خلق کاالیی است که از سمت
کاربران به خوبی مورد استقبال قرار بگیرد.
بزرگترین بحران من این است که نمیدانم جوانها از چه خوششان میآید.
بزرگترین نگرانیام این است که کاربران آینده اینترنت چه عالیق و عادتهایی
دارند.

اینکه بتوانیم از چشم مشتریان به محصولی که تولید میکنیم بنگریم یک نقطه
قوت است اما همزمان باقی ماندن در این زاویه دید برای کسبوکار خطرناک
است.
من هیچ احساس نوستالژیکی در وجودم ندارم .فقط آینده است که میتواند مرا
به خودش جذب کند.
توسعه پایدار مانند شکاف در بدنه کشتی است که میتواند عرضه را به هم
ت هستند که در آینده
بزند .امروزه شرکتهایی وجود دارند و مشغول فعالی 
قرار است بر همه حکومت کنند ،فقط به این خاطر که میتوانند به راحتی از آنچه
در پیش است سر درآورند.

زندگینامه
ما هواتنگ که به پونی ما معروف است کارآفرین و سرمایهدار چینی است که شرکت تنسنت را بنیان
گذاشت .او در سال  1971متولد شد و در دانشگاه شنژن در رشته علوم کامپیوتر تحصیل کرد .او
شرکت تنســنت را در سال  1998به همراه یکی از همکالسهای دوران دانشگاهش تاسیس کرد
که در حوزه پیامرسانهای مجازی ،بازیهای موبایلی و سرویسهای پرداخت آنالین فعالیت دارد.
معروفترین محصول این شرکت پیامرسان ویچت است.

زندگینامه
فرانسوا پینو موسس شرکت کرینگ است ،شرکت طراح و تولیدکننده کاالهای لوکس .پینو
سال  1936در منطقهای روستایی در شمال غربی فرانسه به دنیا آمد و در نوجوانی در کارگاه
چوببری پدرش مشــغول به کار شد 11 .سال بعد او شرکت چوب خودش را به راه انداخت و
در دهه  90یک فروشگاه فروش کاالهای گوناگون را خرید و پس ازآن وارد حوزه مد ،پوشاک
و کاالهای لوکس شد.

موفقیتها
شرکت تنسنت در سال  2017درآمدی بالغ بر  238میلیارد یوآن ( 35.2میلیارد دالر) را برای خود
به ثبت رساند .در سال  2014 ،2007و  2018پونی ما از سوی نشریه تایم در فهرست تاثیرگذارترین
افراد جهان قرار گرفت و در سال  2017نشریه فورچون او را در لیست برترین تاجران سال گذاشت.
اپلیکیشن ویچت هماکنون بیش از یک میلیارد کاربر دارد.

پل آلن

شرکت کرینگ در سال  2017درآمدی معادل  15.5میلیارد یورو ( 17.5میلیارد دالر) داشت .نامها و
برندهای سرشناسی چون گوچی و ایو سن لوران را در زیرمجموعه خود دارد .فرانسوا پینو همچنین
مالک حراج کریستی است که در ســال  1998با پرداخت  1.2میلیارد دالر از آن او شد .مجموعه
شخصی پینو شامل بیش از  2هزار اثر هنری است.

کارل ایکان

در صنعت کامپیوتر شما باید یک تیم از افراد متخصص میانرشتهای داشته
باشید که بتوانند در کنار هم قرار بگیرند ،به مشکالت حمله کنند .پس از حل
هر مشکل باید به سراغ رفع مشکل بعدی بروید و امیدوار باشید که باالخره
همهچیز آنطور که باید ،میشود.
تکنولوژی برای جمع بسیار زیادی از آدمها لذتبخش است ،آنقدر لذتبخش که
که خیلی از آنها نمیتوانند تعادل الزم را برای کنترل آن برقرار کنند و همزمان از
زندگیشان هم به همان اندازه لذت ببرند.
چه چیزی باید خلق شود؟ این برای من هیجانانگیزترین سوال ممکن است .چه
چیزی نیاز داریم که اکنون نداریم؟ چطور میتوانیم نیروهایمان را فعال کنیم؟
زندگینامه
پل آلن ،دوست و همکار بیل گیتس است و همراه با او شرکت مایکروسافت را تاسیس
کرد .آلن در سال  1953در شهر سیاتل متولد شد و در دوران مدرسه بود که با بیل گیتس
دوست شد .این دو نفر در مدرسه توانایی خود را در برنامهنویسی باال بردند و بعدتر در
دانشگاه همان راه را ادامه دادند که منجر به تاسیس مایکروسافت در سال  1975شد .ایده
اسم شرکت از طرف آلن مطرح شد.
موفقیتها
پل آلن در حل حاضر با ثروتی برابر  26.2میلیارد دالر سیامین فرد ثروتمند دنیا شناخته
میشود .او سال  1983از مایکروسافت جدا شد و در گذر زمان با واگذاری سهامش و رساندن
آن از  28درصــد به  2درصد 20 ،میلیارد دالر به دســت آورد .او در حوزه امالک و بورس
سرمایهگذاری میکند و اغلب وقتش را صرف سفر ،تفریح و لذت بردن از هنر میکند.
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من به شرکتها به چشم کسبوکار نگاه میکنم اما وال استریت آنها را با
معیار گزارشهای مالی فصلیشان قضاوت میکند .من خریدهایم را بر اساس
پتانسیلهای موجود و میزان خالقیت موجود در شرکتها انجام میدهم اما وال
استریت بابت درآمدهای موجود پول میدهد و برای همین است که آنها چیزهای
زیادی را از دست میدهند ،موقعیتهایی که من آینده آنها را میبینم.
من از اینکه سهامدارانم سود ببرند خیلی خوشحال میشوم .اما رابین هود
نیستم و بیش از هرچیزی از سودی که به دست میآورم لذت میبرم.
در این کسبوکار یاد میگیرید که اگر احتیاج به دوست دارید بهتر است برای
خودتان یک سگ بخرید.
زندگینامه
کارل ایکان ،سرمایهگذار سرشناس امریکایی و مالک شرکت ایکان اینترپرایز در سال
 1936در محله کوئینز نیویورک متولد شد .ایکان در دانشگاه پرینستون درس فلسفه
خواند ،بعد کمی از وقتش را در دانشکده پزشکی گذراند و مدتی هم در ارتش مشغول شد.
او فعالیت حرفهای خود را از سال  1961در وال استریت آغاز کرد که به او تجربه و سرمایه
کافی برای تاسیس شرکت ایکان اینترپرایز را داد.
موفقیتها
کارل ایکان در حوزههای بسیار متنوع و گستردهای دست به سرمایهگذاری میزند .هلدینگ او در
 10زمینه مختلف فعالیت دارد از جمله در حوزههای اتومبیل ،انرژی ،بازیهای کامپیوتری ،امالک
و بستهبندی مواد غذایی .شرکت ایکان اینترپرایز در سال  2016درآمدی بیش از  16میلیارد دالر
داشت .ایکان در سال  2 ،2013میلیارد دالر از سهام شرکت کامپیوتری دل را خرید.

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

ایالن ماسك

مایکل دل
برای رسیدن به موفقیت الزم نیست حتما نابغه باشید یا آیندهنگری خاصی
داشته باشید یا حتی از دانشگاه فارغالتحصیل شده باشد .تنها چیزی که نیاز
دارید یک رویا و یک چارچوب کاری است.
خیلیها اغلب از من میپرسند که «چطور باید تبدیل به یک کارآفرین موفق
شوم؟» باید صادقانه بگویم که این سوال را به هیچ عنوان دوست ندارم چون
اگر منتظرید که یک نفر به شما در مورد کارآفرین شدن پند و اندرز بدهد ،به
احتمال زیاد کارآفرین نمیشوید.
کارآفرینان باید سه قوه محرک داشته باشند :اشتیاق به آنچه انجام میدهند،
مشکلی که باید برای حل آن دست به کار شوند و هدفی که آنها را به پیش براند.
زندگینامه
مایکل دل موسس و مدیر شرکت دل تکنولوژیز است ،بزرگترین شرکت خصوصی دنیا .دل در سال
 1965در شهر هیوستون امریکا متولد شد و از همان کودکی به صورت پارهوقت به فعالیتهای جزئی
در زمینه خرید و فروش سهام مشغول بود .عالقهاش به کامپیوتر از همان سالها شروع شد .او در سال
 1983در دانشگاه تگزاس مشغول تحصیل شد و از راه سر هم کردن قطعات کامپیوتر درآمد داشت.
سال  1984از دانشگاه بیرون زد تا وقتش را تمام و کمال صرف تاسیس و گسترش شرکت دل کند.
موفقیتها
درآمد شــرکت دل در سال  2018به  79میلیارد دالر رســید .مایکل دل همچنین یک شرکت
سرمایهگذاری به نام  MSDدارد که بیش از  16میلیارد دارایی در اختیار دارد .ثروت دل اکنون به
بیش از  23میلیارد دالر میرسد و او به عنوان سیوپنجمین ثروتمند دنیا شناخته میشود .بخش
قابل توجهی از ثروت او صرف امور خیریه میشود.

تاداشی یانای
من به سبك كارآفرینان سیلیكون ولی فكر میكنم .شكست معلم بسیار خوبی
است و البته باید به یاد داشته باشید كه موفقیت هم هیچوقت دوام نمیآورد ،چه
در حوزه تكنولوژی باشد و چه در حوزه پوشاك و مد .برای همین باید همهچیز را با
هدف مشتریان پیش برد.
اگر مدام در فكر رویاها و هدفهایتان هستید برای رسیدن به آنها دست به كار
شوید و در این مسیر همیشه خودتان را به چالش بكشید و بعد میفهمید كه آن
رویاها و هدفها واقعا چه هستند.
برای رسیدن به موفقیت مثالزدنی باید دیوانه باشید و كمی هم عجیب و غریب
رفتار كنید.

زندگینامه
تاداشی یانای ،رئیس هیئت مدیره و بزرگترین سهامدار شركت فست ریتیلینگ است،
س در ژاپن است .یانای در سال  1949در
شركت مادر یونیكلو كه مشــهورترین برند لبا 
جنوب ژاپن متولد شــد .پدرش پس از تولد او فروشگا ه لباسهای مردانهاش را تاسیس
كرد .یانای در دو رشــته اقتصاد و علوم سیاسی درس خواند و پس از فارغالتحصیلی به
كسبوكار پدرش پیوست.
موفقیتها
یانای در حال حاضر ثروتمندترین شهروند ژاپن شناخته میشود .فروشگاه یونیكلو كه با
مدیریت او اداره میشود حدود هزار شعبه در این كشور دارد و در سال  2017درآمدی بالغ
بر  16.9میلیارد دالر داشت .این فروشگاه اكنون عالوه بر ژاپن در پاریس و نیویورك هم
شعبه دارد و همچنان به گسترش كار خود ادامه میدهد.

باید به یك نكته خجالتآور اعتراف كنم .من بازیهای ویدئویی را دوست دارم.
همین بود كه از دوره كودكی به مهندسی نرمافزار عالقهمند شدم .دلم میخواست
پول دربیاورم تا بتوانم كامپیوتر بهتری بخرم و بازیهای ویدئویی بهتری داشته
باشم .دلیلم برای كار همین بود ،یعنی اصال هدفی مثل نجات دادن دنیا نداشتم!
اگر به دنبال تاسیس شركت هستید باید بدانید كه این كار مثل پختن كیك است،
باید همه مواد اولیه الزم را داشته باشید و به میزان مناسب از هركدام استفاده
كنید .یك نقل قول مسخره شنیدهام كه میگویند :در ناسا گزینه شكست
روی میز نیست! گزینه شكست همهجا روی میز است .اگر هیچوقت در معرض
شكست نباشید یعنی به اندازه كافی خالقیت ندارید.
زندگینامه
ایالن ماسك ،مدیر شركت تسالست ،سازنده خودروهای پیشرفته الكتریك .ایالن در سال  1971در
افریقای جنوبی به دنیا آمد و در  17سالگی برای اینكه مجبور نباشد دوره سربازیاش را در دوران
نظام آپارتاید این كشور بگذراند به كانادا رفت .او مدركش را در رشته فیزیك و اقتصاد از دانشگاه
پنســیلوانیا گرفت .بعدتر وارد دانشگاه استنفورد شد اما پس از چند روز انصراف داد تا به دنبال
رویایش یعنی تاسیس شركت در حوزه فضا و انرژیهای پاك برود.
موفقیتها
سال  1981وقتی كه ایالن  10سال بیشتر نداشت موفق شد پدرش را راضی به خرید كامپیوتر كند.
دو سال بعد توانست بلستر ،اولین نرمافزار بازی طراحی خودش را بفروشد .او با تاسیس شركت تسال
و راهاندازی پروژه اسپیس ایكس شناخته شده است و از معدود سرمایهدارانی است كه به صورت
عمده روی به عمل درآوردن ایدههای بلندپروازانه سرمایهگذاری میكند.

والدیمیر لیسین
اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم که من زمانی تصمیم گرفتم کسبوکارم را راه
بیندازم که متوجه شدم امکان چنین کاری وجود دارد .چون در کشوری بزرگ شدم
که این کار در آن امکانپذیر نبود .در قانون مجازات اتحاد جماهیر شوروی حتی
بندهایی در خصوص مجازات فعالیتهای کارآفرینانه هم وجود داشت.
برای جنگیدن بر سر سود راههای زیادی وجود دارد ،من در تجارت دقیقا همان
راهی را انتخاب میکنم که در زندگی شخصی هم ممکن است انتخاب کنم.
نشان دادن ثروت و تجمل از نظر من کار خوبی نیست ،نباید این مزیتها را به رخ
دیگران کشید .با نشان دادن آنچه شما میتوانید انجام دهید و دیگران نمیتوانند
به آنها توهین نکنید.

زندگینامه
والدیمیر سرگئییویچ لیسین صنعتگر و کارآفرین روس و مالک بزرگترین شرکت فوالد روسیه،
نوولیپتسک استیل اســت .او در سال  1956به دنیا آمد و در نوجوانی اولین شغلش مکانیکی در
معدن زغال سنگ بود .او پس از تحصیل در دانشگاه متالورژی سیبری به عنوان مهندس در یکی
از شرکتهای معدنی مشغول به کار شد و بعد از سالها توانست به جمع سهامداران عمده فوالد
بپیوندد .در سال  2000او تبدیل به تنها سهامدار شرکت نوولیپتسک شد.
موفقیتها
لیسین هماکنون با  19.7میلیارد دالر ثروت در رتبه  48فهرست بلومبرگ قرار دارد .او که کارش
را به عنوان مکانیک ساده شروع کرد و توانست خودش را از معدنهای منطقه سیبری تبدیل به
یکی از بزرگترین مالکان صنعتی حوزه فوالد کند ،بیش از صد مقاله هم در حوزه متالورژی و اقتصاد
نوشته و استاد آکادمی اقتصاد ملی روسیه هم شناخته میشود.
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محسن میرزایی؛ مرد تبلیغات
محسن میرزایی ،پیشکسوت روزنامهنگاری و صنعت آگهی کشور در سال 1311
در خانوادهای اصیل در شهر زنجان به دنیا آمد .او با پایان دوران تحصیل وارد
دانشسرای عالی شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی لیسانس گرفت و پس از
آن در اولین دوره آموزش روزنامهنگاری در ایران (برگزاری با همکاری دانشکده
حقوق دانشگاه تهران و روزنامه اطالعات) جذب شد و خیلی زود برای دوره عملی
روزنامه نگاری وارد روزنامه اطالعات شد ،اتفاقی که نخستین پل ورود میرزایی
به دنیای خبر و آگهی بود .جهانی که بیش از  50سال است وارد آن شده است.
موفقیتها
باتوجه به اینکه میرزایی دانشآموخته ادبیات فارسی در کنار دوره روزنامهنگاری بود خیلی زود در
تحریریه و کار رشد کرد و زمان زیادی نگذشت که به عنوان معاون سردبیر انتخاب شد .او بعد از
چند سال حضور در روزنامه اطالعات به دلیل توانایی باال در تیترزنی جذب شرکتهای آگهی شد
و با عالقهای که به این حوزه پیدا کرد راهی امریکا شد و در این رشته تجربیات کاری و تحصیلی به
دست آورد و به ایران بازگشت و قائممقام مدیرعامل یکی از آژانسهای معتبر آگهی شد .با پیروزی
انقالب در دهه  70به همراه تعدادی از دوستانش شرکت آگهی ثبت کرد و در شکلگیری سیستم
نیازمندیها در ایران و راهاندازی روزنامههای ایران و همشهری نقش داشت و همچنان بزرگترین
سیستم جذب آگهی در مطبوعات ایران را با همکاری دوستانش اداره میکند.
جملهطالیی
تولیدات باید فروش داشــته باشند و فروش خوب مستلزم تبلیغ خوب است .اگر چرخ
تولید نچرخد ،چرخ آگهی و تبلیغات هم نخواهد چرخید ،درست مثل امروز.

ركسانا ورزا؛ رئیس ایستگاه
ركسانا ورزا در سال  1985در يك خانواده مهاجر ايراني در شهر سانفرانسیسکو
به دنيا آمد و هماكنون  32ساله است .او در سال  2010زماني كه  25ساله
بود از سوي سايت معتبر بيزينس اينسايدر در جايگاه ششم ليست  30زن
برتر كمتر از  30سال جهان در حوزه تكنولوژي قرار گرفت .كسي كه در يكي
از مصاحبههايش وقتي نظرش را درباره تكنولوژي پرسيدند ،گفت« :همه از
تکنولوژی متنفرند ،اما من عاشقانه دوستش دارم».
موفقیتها
او بین سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۱مدارک کارشناسی ارشد خود را در رشتههای تجارت بینالملل و سیاست
اقتصاد بینالملل دریافت کرد ،رشتههايي كه زمينههاي آشنايي او را با استارتآپها و عالقهمندياش
را به اين نوع شركتها فراهم كرد ،موضوعي كه باعث شد در دوران دانشجويي وبالگ «تکبگت» را
در حوزه استارتآپها راهاندازی کند و به شهرت برسد .اتفاقي كه زمينهساز اين شد كه بین سالهای
 ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۱سردبیری یک وبسایت معتبر در زمینه استارتآپها را به عهده بگیرد .او هماكنون مدير
ايستگاه اف بز رگترین مرکز استارتآپی در فرانسه و مسئول اجرای پروژه « ۱۰۰۰استارتآپ» است.
جملهطالیی
آدمهایی که تغییرات بزرگ ایجاد ميکنند ،کسانی هستند که یک مشکل را ميبینند و دوست دارند
آن را مشکل را حل کنند .پس مطمئن شوید که عاشق مشکلی هستید که ميخواهید حل کنید .هیچ
فرمولی برای موفق شــدن وجود ندارد نکته مهم تاثیرگذاری روی جامعه است .البته معموال تنها پول
درآوردن و معروف شدن کافی نیست اما این هم باز به هدف شما بستگی دارد .دیگر دره سیلیکون را
کپی نکنیم ،فرانسه ،انگلستان و ...در سالهای گذشته تالش کردند کپی کنند ولی به نقطهای نرسیدند؛
دره سیلیکون به همانجا تعلق دارد پس آن را رها کنیم و به اکوسیستم خودمان توجه داشته باشیم.
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علیرضا صادقیان؛ تجربه زیست
علیرضا صادقیان ،بنیانگذار «نتبرگ» در سال  1364در شهر یزد به دنیا آمد.
با توجه به اینکه خانوادهاش از صنعتگران مهم کشور بودند از کودکی با کار و
تولید آشنا شد .او دانشآموخته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت است
و مدتی بعد برای ادامه تحصیل راهی امریکا شد و در دانشگاه کلمبیا امابیای
خواند .زندگی در امریکا و روبهرو شدن با تحوالت روز جهان ب ه خصوص در حوزه
استارتآپها دید جدیدی به او داد و مسیر زندگیاش را در تهران تغییر داد.
موفقیتها
او یکی از اولین افرادی اســت که در ایران ســایت فروش اینترنتی برای فروش فرش
راهاندازی کرد .همچنین صادقیان با بازگشت از امریکا استارتآپ نتبرگ را برای ارائه
انواع خدمات به خصوص تفریحی با تخفیف راهاندازی کرد .اســتارتآپی که حاال دیگر
آنقدر بزرگ شده است که دیگر نمیتوان از آن به عنوان یک شرکت کوچک و متوسط
یاد کرد.
جملهطالیی
در دانشــگاههای خارجی مهمترین اتفاقی که برای شما میافتد تجربه زیست است و
اینکه به شما اجازه داده میشود امتحان کنید و نقش بپذیرید .بخشی از استادان ما از
بهترینهای رشتههای خودشان بودند و تجربههای درخشانی در مدیریت مجموعههای
بزرگ صنعتی مانند پپسی و ...داشتند؛ عملی کار کرده بودند و تجربههایشان را با ما در
میان میگذاشتند نه چیزهای تئوری که الزاما کاربردی نیستند .مهم این است که برای کار
جدید ایده تازه داشته باشید.

سعیده قدس؛ اعتماد و بال پروانه
سعیده قدس بنیانگذار موسسه محک ،متولد سال  1330در تهران است و در
خانوادهای فرهنگی با پنج فرزند بزرگ شده .پدرش دبیر و مدیر مدرسه بود و
بعدها خود یک مجتمع آموزشی راهاندازی کرد .سعیده قدس در ابتدای جوانی
( 19سالگی) و زمانی که دانشجوی سال اول رشته جغرافی بود پدرش را از دست
داد .او همزمان با تحصیل در دانشگاه ،ازدواج کرد؛ خود در مصاحبهای گفته
معیار اصلیاش برای ازدواج این بوده که «مسیر فکری همسرش» با او یکی
باشد .البته آنچه زندگی او را تغییر داد ،تولد فرزندی بود که در دوسالگی دچار
بیماری سختی شد و سرنوشت مادر و خانوادهاش را به صورت کامل متحول کرد.
موفقیتها
اید ه محک از آشنایی سعیده قدس با مرکزی در آلمان در ذهن او شکل گرفت؛ کار این مرکز حمایت
از پدر و مادرهایی که بچههای مبتال به سرطان دارند ،بود .او که برای تکمیل آزمایشهای دخترش
به آلمان سفر میکرد با این انجمن آشنا شد و احساس کرد که چقدر جای آن در ایران خالی است.
سعیده قدس بعد از بازگشت از یکی از سفرهای آلمان به ایران ،شروع به تحقیق برای راهاندازی چنین
انجمنی در کشور کرد و در گفتوگو با پزشکان معالج دخترش و افراد متخصص دیگر متوجه شد
بزرگترین مشکل خانوادههایی که در ایران کودکان مبتال به سرطان دارند هزینههای درمان است.
جملهطالیی
هرچقدر محک بزرگتر میشود ،نگرانیهای من هم بیشتر میشود .اعتماد مردم مثل بال
پروانه است .به همان ظرافت و حساسیت .عشقی که مردم به محک میورزند مرا نگران
میکند که چقدر باید مواظب باشیم.

 .............................آکــادمـی .............................
نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد
حکم بند پ ماده  7قانون برنامه ششم توسعه

بـهـانـه

فواید بودجهریزی بر مبنای عملکرد چیست و چه تفاوتی با بودجهریزی سنتی دارد؟ در این مقاله سعی شده است تفاوت دو نوع بودجهریزی و نحوه اجرایی شدن نظام بودجهریزی
بر مبنای عملکرد تشریح و تبیین شود.

محمد کردبچه
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
جدیدترین الگوی
بودجهریزی ،یعنی
بودجهریزی بر مبنای
عملکرد بدانید ،خواندن
مقاله دکتر کردبچه که
متخصص این حوزه
است ،به شما توصیه
میشود.

ويژگي كليدي نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد جديد ،تلفيق اهداف
نظام مديريت بودجه با پاســخگويي مناسب است .به بيان ديگر عملكرد
خوب مورد تشــويق قرار ميگيرد و عملكرد نامطلوب تنبيه ميشــود.
تجربيات به عمل آمده در اين زمينه نشان ميدهد كه موفقيت اين نظام
مبتني بر تداوم آن توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط و كاربرد تدريجي
استانداردهاي عملكرد خدماتِ ارائهشده است .براي تحقق اين امر سه نکته
الزم است:
شاخصهاي عملكرد مشخص شده و به گونهاي گزارش شود كه قابل
عملياتي شدن توسط مديران بودجه باشد.
دستگاههاي اجرايي از استقالل بيشتر برخوردار شوند بهنحوي كه قادر
باشند بهترين و كاراترين روش ارائه خدمات را تعيين كنند.
تغييرات الزم در عوامل انگيزشي و تنبيهي براي مديران دستگاههاي
اجرايي پيشبيني شود.
بودجهريزي بر مبناي عملكرد عوامل «صرفهجويي» و «اثربخشي»
را به ابعاد ســنتي بودجهريزي اضافه ميكند .اين نظام بين «كارايي» و

«اثربخشي» تمايز قايل ميشود .در «كارايي» استفاده مفيد از منابع مورد
نظر است ،درحاليكه اثربخشي با عملكرد مرتبط است .در بودجهريزي بر
مبناي عملكرد طبقهبندي عمليات بهنحوي است كه هدفها شفافتر بيان
ميشوند ،ارزيابي بودجه آسانتر باشد و در روش هزينهيابي آن ارتباط بين
داده و ستانده مورد توجه قرار ميگيرد .مهمترين هدف نظام بودجهريزي
عملكرد اصالح نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج
اين بخش است.
JJويژگيهاي اساسي نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد کدام
است؟
 -1تضمين و تحكيم پاسخگويي از طريق انعقاد تفاهمنامه عملکرد بين
مديران و مسئوالن ردههاي مختلف دستگاههاي اجرايي و بين مسئوالن
دستگاههاي اجرايي و سازمان مسئول بودجهريزي كشور
 -2استقرار نظام بودجهريزي هدفمند و نتيجهمحور
 -3دادن اختيــارات الزم به مديران در انتخاب نهادههاي الزم براي توليد

آکــادمـی
محصوالت مورد نظر
 -4ارزيابي پاســخگويي مسئوالن و مديران دستگاههاي اجرايي بر اساس معيار دستاوردهاي
فعاليتهاي آنان ،دامنه تاثيرگذاري آنان جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي
تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است
 -5ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قراردادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي
تخصيصاعتبارات.
JJپيششرطهاي موفقيت در اجراي نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد
موفقيت اين نظام مبتني بر تداوم آن توســط دستگاههاي اجرايي ذيربط و كاربرد تدريجي
استانداردهاي خدماتِ ارائهشده است .براي تحقق اين امر الزم است:
يــك نظام يكپارچه برنامهريزي و ارزشيابي همراه با مديران اجرایي قادر به تهيه برنامه و
بودجه هماهنگ و كنترل و نظارت و ارزشيابي آن وجود داشته باشد
برنامهها ،فعاليتها ،كاركنان و اعتبارات مورد نياز اجراي وظايف دستگاه وجود داشته باشند
ارتباط الزم بين هزينه توليد كاالها و خدمات با عملكرد در فرآيند تهيه و تنظيم و اجراي
بودجه وجود داشته باشد.
پيششرطهاي موفقيت در اجراي نظام بودجهریزی بر مبناي عملكرد عبارتاند از:

یك نظام ارزيابي اثربخشي برنامهها با استفاده از اطالعات منابع نتايج حاصله وجود داشته
باشد
شاخصهاي عملكرد مشخص شده و به گونهاي گزارش شود كه قابل عملياتي شدن توسط
مديران بودجه باشد
دســتگاههاي اجرايي از استقالل بيشتر برخوردار شوند به نحوي كه قادر باشند بهترين و
كاراترين روش ارائه خدمات را تعيين كنند
تغييرات الزم در عوامل انگيزشي و تنبيهي براي مديران دستگاههاي اجرايي پيشبيني شود
اجراي نظام بودجهریزی مبتني بر عملكرد از حمايت مسئوالن تراز اول قواي مجريه و مقننه
برخوردار باشد.
مراحل اجراي نظام بودجهریزی بر مبناي عملكرد

بازبيني و احصاي برنامههاي اجرايي و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي
تعيين شاخصهاي عملكرد و اهداف كمي مربوط به هريك
هزينهيابي برنامهها و فعاليتها و تعيين هزينه تمامشده كاالها و خدمات ارائهشده از سوي
دولت
مديريت فرآيند بودجهریزی بر مبناي عملكرد (نظارت ،گزارشگيري و ارزشيابي).

JJروند استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد چگونه است؟
بهکارگیری نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در ایران در سال  1381و در چارچوب پروژه
اصالح نظام بودجهریزی کشور مطرح شد .اما تا سال  1384اقدامی جدی در این زمینه صورت
نگرفت .با روی کار آمدن دولت نهم و تاکید رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمات اجرای این نظام فراهم شد .قرار شد استقرار نظام در سه مرحله شفافسازی ،افزایش
اثربخشی و ارتقای بهرهوری انجام گیرد .در اجرای مرحله اول فرآیند یادشده ،یعنی شفافسازی،
اقدامهای زیر در قالب بودجه سالهای  1385و  1386انجام گرفت:
بررسی برنامههای ذیل دستگاههای اجرایی
تعیین اهداف کمی برنامههای اجرایی ذیل دستگاههای اجرایی
تعیین و احصای فعالیتها و طرحهای ذیل برنامههای اجرایی و تعیین اهداف کمی ذیربط
توزیع و تخصیص هزینهها برحسب فعالیتها
برآورد هزینه واحد فعالیتها و طرحها.
JJروند استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
به رغم پیشــرفت به نسبت مطلوبی که در اجرای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در
دو سال یادشده به دست آمد ،از سال  1387با تغییر مدیریت سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور ،همه اقدامات در دست اجرا برای استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد متوقف شد
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و نهتنها اقدام دیگری در این راستا انجام نگرفت بلکه اقدامات انجامگرفته از آن پس مغایرت
کامل با سه اصل مهم شفافیت ،پاسخگویی و قانونمندی داشت .اقدامات انجامگرفته طی این
دوره ( )1391-1387را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
حذف فرمها و دستورالعمل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از بخشنامههای بودجه ساالنه
حذف اطالعات مربوط به فعالیتها و اهداف کمی ذیربط از موافقتنامهها
افزایش تعداد و اعتبارات ردیفهای متفرقه و متمرکز بدون برنامه
اســتقرار بودجهریزی مبتنی بر عدم شــفافیت ،عدم پاســخگویی ،عدم التزام به قانون و
بیانضباطی مالی به جای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد.
JJبار دیگر استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
از سال  1392و با استقرار دولت جدید و با تاکیدی که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
نسبت به اصالح روش بودجهبندی و استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد داشت ،اقدامات
فشردهای در این زمینه آغاز شد .مهمترین اقدامات در این زمینه به شرح زیر است:
برگزاری دو هماندیشــی و تعدادی کارگاههای آموزشی به میزان  15000نفرساعت برای
کارشناسان دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی
تهیه برنامههای ساالنه سالهای  1395 ،1394 ،1393و  1396و تقدیم آن به همراه لوایح
بودجه سالهای مذکور
برآورد هزینه واحد (به جای بهای تمامشــده) تمام فعالیتهای ذیل دستگاههای اجرایی با
تعیین اهداف کمی مربوط به هریک از فعالیتها و انعکاس نتایج آن در پیوست شماره  4سند
بودجه ساالنه.
همانطور که مالحظه میشود ،تاکنون از چهار مرحله بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ،دو
مرحله به طور کامل به مرحله اجرا درآمده اســت .در حکم بند پ ماده  7قانون برنامه ششم
توسعه ،دولت موظف شده اســت از سال اول اجرای قانون برنامه ،ساالنه اعتبارات  20درصد
دستگاههای اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
تنظیم کند ،به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه 100 ،درصد دستگاهها دارای بودجه
مبتنی بر عملکرد باشند.
JJحکم بند پ ماده  7قانون برنامه ششم توسعه
دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه ،ساالنه اعتبارات بیست درصد (20درصد)
دستگاههای اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجهریزی بر مبنای عملکرد
تنظیم کند .به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه ،صد درصد (100درصد) دستگاهها،
دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند .مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمیشود.
JJاقدامات انجامگرفته در بودجه سال 1397
 -1ارائه اعتبارات هزينهاي (جاري)  340دستگاه و ردیف ملی ( 32درصد از دستگاههای اصلی
و  27درصد از مجموع دستگاههای اصلی و فرعی) و  25دستگاه از  31استان ( 100درصد) به
روش بهای تمامشده در سال:1397
الف -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی 237 :دستگاه
و ردیف
ب -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشــگاهها و مؤسسات آموزش عالی 26 :دستگاه و
ردیف و اعالم آمادگی برای ارائه بودجه  50دانشگاه و مؤسسه دیگر به این روش تا پایان سال
ج -آموزش و پرورش 7 :دستگاه و ردیف
د -سایر دستگاهها و ردیفهاي ملي :وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان ثبت احوال کشور،
پاکسازی میادین مین ،ستاد مرکزی راهیان نور ،پژوهشگاه میراث فرهنگی ،سازمان دامپزشکی،
سازمان هواشناسی ،پژوهشگاه نیرو ،وزارت نیرو ،سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون
هستهای ،سازمان ملی استاندارد ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ،شوراي انقالب فرهنگي ،سازمان برنامه و بودجه،
حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 -2حذف ستون حقوق و مزایای مستمر در جدول شماره  7مربوط به حقوق و مزایای مستمر

در بودجهريزي بر مبناي عملكرد طبقهبندي عمليات بهنحوي است كه هدفها شفافتر بيان ميشوند ،ارزيابي بودجه آسانتر
است و در روش هزينهيابي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار ميگيرد .مهمترين هدف نظام بودجهريزي عملكرد
اصالح نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است.

و ردیف  550000-5جدول شماره  9به منظور دادن اختیارات بیشتر به مدیران واحد مجری
در مصرف اعتبارات هزینهای دستگاههایی که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا میکنند.
 -3انتقــال اعتبارات درآمــد -هزینهای ذیل ردیف  530000و اعتبــارات موردی ذیل ردیف
 550000مربوط به دستگاه خاص جدول شماره  9به جدول شماره  7برای شفافسازی و لحاظ
کل اعتبارات هزینهای مبنای بهای تمامشده هر دستگاه و ردیف جدول اخیرالذکر و همچنین
کوچکتر کردن حجم اعتبارات و تعداد ردیفهای متفرقه (بدین ترتیب  202ردیف از ردیفهای
ییابد).
اعتبارات متفرقه جدول شماره  9با اعتبار  28هزار میلیارد تومان به جدول  7انتقال م 
 -4اضافه شدن یک جدول جدید به سند اصلی الیحه بودجه مربوط به اعتبارات هزینهای بر
حسب فصول هفتگانه برای نظارت و کنترل بهتر اجرای اعتبارات هزینهای
 -5اضافه شدن یک بخش جدید به پیوست شماره  4الیحه بودجه برای منظور کردن اعتبارات
برحسب دستگاه ،برنامه و فعالیت و بهای تمامشــده ،برای دستگاههای اجرایی که اعتبارات
هزینهای خود را بر مبنای بهای تمامشده ارائه میکنند.
 -6تصويب تبصره  20در اجرای حکم بند پ ماده  7قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر:
تبصره  20قانون بودجه  1397کل کشور
در اجرای حکم بند پ ماده  7قانون برنامه ششم توسعه:

 -1اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) براساس توافقنامه مربوط در سامانه حسابداری دستگاه
اجرایی به صورت جداگانه نگهداری خواهد شد و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد
مجری خواهد بود .رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که
امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.
 -2به دستگاهها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردي اداره ميشوند اجازه داده
ميشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به جابهجايي اعتبارات فصول هريك
از رديفهاي هزينهاي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام کنند .آييننامه اجرايي اين جزء با
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
 -3دستگاههای اجرایی مکلفاند تمام اطالعات مربوط به حقوق کاركنان رسمی و پیمانی خود
را همانند سالهای گذشته در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهاي برنامه و بودجه
کشــور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند .اعتبارات فصول اول و ششم این دستگاهها در
سقف تخصیص با اولویت توسط خزانهداری کل کشور پرداخت میشود.
 -4از صرفهجویی حاصل از تفاضل بین بهای تمامشــده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی
و هزینههای قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه ،پنجاه درصد (50درصد) به
منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداختهاي غيرمستمر و ارتقای کیفی
محصوالت براساس دستورالعمل ابالغي سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي
كشــور و پنجاه درصد (50درصد) دیگر برای افزایش اعتبــارات طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای دستگاههای ذیربط ،مازاد بر سقف اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار ،موضوع
ماده  30قانون برنامه و بودجه کشور ،هزینه میشود.
 -5دســتگاههای اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست  4این قانون که در طول سال 1397
متقاضی اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد هستند با تایید سازمان برنامه و بودجه
کشور مشــمول مفاد این تبصره میشــوند .آییننامه اجرایی این حکم ،شامل نحوه نظارت
عملیاتی ،شاخصهای عملکرد و ســایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابالغ این قانون ،توسط
ســازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهیه خواهد شد و به تصویب
هیئت وزیران خواهد رسید.
JJآیین نامه اجرایی بند ج تبصره  20قانون بودجه  1397کل کشور
ماده  -1در اجرای حکم تبصره  20قانون بودجه ســال  1397کل کشور ،موضوع استقرار
نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ،مفاد آییننامه اجرایی تبصره بند  1ماده  26قانون الحاق
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2برای تمام دستگاههای اجرایی موضوع
ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری الزماالجرا است.
ماده  -2نقشــه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی ،بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در
مهلت مربوط ،توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ میشود.
ماده  -3سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف مدت  5روز نسبت به تهیه و ابالغ

چارچوب تفاهمنامه عملکردی بین دستگاههای اجرایی و مدیران واحدهای مجری ،متضمن
عناوین زیر اقدام کند:
الف -عناوین برنامهها و فعالیتهای واحدهای مجری در چارچوب پیوست شماره  4قانون
بودجه 1397
ب -بهای تمامشده فعالیتهای موضوع بند الف
ج -تعهدات و اختیارات دستگاههای اجرایی
د -تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری
ه  -نظام انگیزشی
و -سایر موارد.
ماده  -4نظارت بر حسن اجرای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بر عهده سازمان برنامه
و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
پس از اجرايي شدن حكم فوق تفاهمنامه عملكردي ذيل بين رؤساي دستگاههاي اجرايي و
مديران واحدهاي اجرايي به امضا خواهد رسيد:
JJتفاهمنامه عملکردی
 -1مقدمه
در اجرای حکم بند پ ماده  7قانون برنامه ششم توسعه و بند ج تبصره  20قانون بودجه
سال  1397کل کشور ،به منظور استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای
اجرایــی از طریق اصالح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشــی مخارج این بخش و در
راستای:
ارزیابی پاسخگویی مسئوالن دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای
آنان ،تاثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها
به مصرف رسیده است
ارزیابی پاسخگویی مدیران واحدهای مجری به مسئوالن ذیربط براساس محصوالتی که باید
تولید کنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصوالت به کار میگیرند
استقرار نظام بودجهریزی ستاندهمحور
دادن اختیارات الزم به مدیران در انتخاب نهادههای الزم برای تولید محصوالت مورد نظر
ارزیابی عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص
اعتبارات

نکتههایی که باید بدانید
[ويژگي كليدي نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد جديد ،تلفيق اهداف نظام
مديريت بودجه با پاسخگويي مناسب است .به بيان ديگر عملكرد خوب مورد
تشويق قرار ميگيرد و عملكرد نامطلوب تنبيه ميشود.
[بهکارگیری نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در ایران در سال  1381و در
چارچوب پروژه اصالح نظام بودجهریزی کشور مطرح شد .اما تا سال 1384
اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفت .قرار شد استقرار نظام در سه مرحله
شفا 
فسازی ،افزایش اثربخشی و ارتقای بهر هوری انجام گیرد.
ششرط موفقيت در اجراي نظام بودجهریزی یعنی اینکه در یك نظام
[پي 
ارزيابي اثربخشي برنامهها با استفاده از اطالعات منابع نتايج حاصله وجود داشته
باشد .همچنین شاخصهاي عملكرد مشخص ،و به گونهاي گزارش شود كه قابل
عملياتي شدن توسط مديران بودجه باشد.
[در اجرای نظام بودجهریزی باید دستگاههاي اجرايي از استقالل بيشتر
برخوردار شوند و تغييرات الزم در عوامل انگيزشي و تنبيهي براي مديران
دستگاههاي اجرايي پيشبيني شود.
[اجراي نظام بودجهریزی مبتني بر عملكرد از حمايت مسئوالن تراز اول قواي
مجريه و مقننه برخوردار باشد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

41

آکــادمـی
این تفاهمنامه بین دستگاه اجرایی  ..........و واحد مجری  ..........منعقد میشود.
JJماده  -1موضوع تفاهمنامه
موضــوع این تفاهمنامه ،تحقــق اهداف کمی فعالیتهای مربوط بــه برنامههای اجرایی
واحدهای مجری دستگاههای اجرایی به شرح جدول زیر با شرایط مندرج در سایر مواد مندرج
در تفاهمنامه است:
JJماده  -3تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی
 -1-3واگذاری اختیارات الزم مدیریتی ،اداری ،مالی و پرسنلی به مدیر واحد مجری برای اداره
امور واحد طبق قوانین و مقررات مربوط
 -2-3پرداخت بموقع و انجام تعهدات مالی طبق توافق صورتگرفته
 -3-3واگذاری حق استفاده از تمامی ساختمانها ،تاسیسات ،تجهیزات و اثاثه موجود مورد نیاز
 -4-3قبول انجام تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات و تجهیزاتی که حق استفاده از آن
به واحد مجری داده شده است.
 -5-3پذیــرش مدیریت و تعیین تکلیف نیروهایی که در اجرای تفاهمنامه از نظر مدیر واحد
مجری مازاد بر نیاز انجام تعهدات شناخته میشود.
 -6-3تهیه و تدوین معیارهای کمی و کیفی برای فعالیتها و محصوالت مورد توافق و ابالغ
آن به واحد مجری.
JJماده  -4تعهدات و اختیارات واحد مجری
 -1-4پرداخت کلی حقوق و مزایای قانونی و استحقاقی کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوطه
 -2-4ضمانت انجام صحیح مفاد تفاهمنامه
 -3-4هزینــه کردن اعتبارات مربوط صرفاً به منظور تولید محصوالت (کاال یا خدمت) مورد
انتظار و پرداخت پاداش
 -4-4هزینــه کردن اعتبارات حاصل از صرفهجویی در چارچوب تعیینشــده و ارائه گزارش
تفصیلی به دستگاه اجرایی
 - 5-4اختیار جابهجایی بین هشت فصل اعتبارات هزینهای مصوب
 -6-4بهکارگیری مؤثر منابع و تجهیزات جهت انجام فعالیتها و تولید محصوالت و به عهده
گرفتن مسئولیت حسن انجام و اجرای کار
 -7-4انجام فعالیتها و تولید محصوالت (کاال یا خدمت) طبق برنامه زمانبندی مورد توافق
 -8-4حفاظت و مراقبت و نگهداری از منابع در اختیار قرار دادهشده
 -9-4رعایت قوانین و مقررات جاری در خصوص برخورد با کارکنان واحد مجری.
JJماده  -5نظام انگیزشی
 -1-5اعتبارات واحد مجری براساس توافقنامه مربوط در سامانه حسابداری دستگاه اجرایی
به صورت جداگانه نگهداری میشود و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری
اســت .رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حســابها نگهداری خواهد شد که امکان
گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.
 -2-5براســاس بند و ماده  16قانون مدیریت خدمات کشوری ،اعتباراتی که براساس بهای
تمامشده در اختیار واحد مجری قرار میگیرد ،به عنوان کمک تلقی میشود و پس از پرداخت
به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میشود.
 -3-5از صرفهجوییهای حاصل از تفاضل بین بهای تمامشده ،مورد توافق در این تفاهمنامه
و هرینه قطعی فعالیت یا محصول در دوره تفاهمنامه ،پنجاه درصد (50درصد) به منظور ایجاد
انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداختهای غیرمستمر و ارتقای کیفی محصوالت
براساس دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور
و پنجاه درصد (50درصد) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
دســتگاههای ذیربط ،مازاد بر ســقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات
موضوع ماده  30قانون برنامه و بودجه ،هزینه میشود.
الف -شصت درصد (60درصد) مبلغ حاصل از صرفهجویی مربوط به ایجاد انگیزه در کارکنان
42
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واحد مجری به شرح زیر پرداخت میشود:
الف -1 -حداقل  5درصد و حداکثر  10درصد از مبلغ فوقالذکر به مدیر واحد مجری با نظر
دستگاه اجرایی ،براساس کیفیت ارائه محصوالت و رضایت استفادهکنندگان از محصوالت
الف -2 -پرداخت پاداش به کارکنان واحد مجری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای آنان
به ازای هرماه در طول تفاهمنامه با نظر مدیر واحد مجری
ب -چهــل درصد (40درصد) مبلغ حاصــل از صرفهجویی به طریق ذیل برای ارتقای کیفی
محصوالت و تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذیربط
ب -1-ســی واحد درصد مبلغ مذکور برای ارتقا و بهبود کیفی محصوالت نظیر اصالح نظام
مدیریتی ،آموزشی و بهســازی کارکنان ،ارائه محصوالت برتر ،بازسازی تاسیسات و یا خرید
تجهیزات موردنیاز برای واحد مجری
ب -2-ده واحد درصد مبلغ مذکور برای تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذیربط که بر اجرای
این آییننامه نظارت میکنند.
تبصــره  -1مبلغ پاداش مربوط به بندهای الف و ب زمانی که صرفهجویی محقق شــد قابل
پرداخت است
تبصره  -2مدیر واحد مجری موظف است گزارش تفصیلی عملکرد بند ب را به وزیر یا باالترین
مقام دستگاه اجرایی ارائه کند.
 -4-5دستگاه اجرایی موظف است ساز و کار تنبیهی در موارد عدم تحقق مواد این تفاهمنامه را
با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به واحد مجری ابالغ کند.
JJماده  -6سایر موارد
 -1-6اعتبــارات مربوط به حقوق و مزایای مســتمر نیروی انســانی واحد مجری که پس از
تفاهمنامه بازنشسته ،بازخرید یا منتقل میشوند ،به منظور تامین خدماتی که مسئولیت آن را
دارند از طریق خرید خدمت ،در اختیار واحد مجری باقی میماند.
تبصره -مدیران واحدهای مجری در انتخاب و بهکارگیری نیروی انسانی ،باید مفاد تبصره  2ماده
 13قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کنند.
 -2-6واحدهای مجری موظفاند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی ،پیمانی ،قراردادی و
سایر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی
آنها را محاسبه و پرداخت کنند .در صورتی که بخشی از کارکنان یادشده (حداکثر  20درصد)
را مازاد تشخیص دهند ،میتوانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار دهند تا وفق
قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
تبصره  -1دســتگاه اجرایی ،بخشــی از اعتبارات ناشی از قسمت اخیر بند  1-6را با توجه به
عملکــرد واحد مجری پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انســانی به واحد مجری
یکند.
پرداخت م 
تبصره  -2مبنای محاســبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونــی ،دوره اجرای مندرج در این
تفاهمنامه است و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات واحد مجری ،براساس تعداد
پستهای سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پستهای مندرج در درجهبندی واحدهای
مربوط و در هر حال توسط مسئول کمیسیون و یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت
صرفه و صالح دستگاه اجرایی تعیین میشود.
تبصره  -3اختیارات و تعهدات بهکارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر بر عهده واحد مجری،
براساس تبصره بند  1-6این تفاهمنامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاه اجرایی ذیربط
نخواهد بود.
تبصره  -4در بهکارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری ،اولویت
با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذیربط یا سایر دستگاههای کشور است.
 -3-6مدیران واحدهای مجری مکلفاند گزارش عملکرد مفاد این تفاهمنامه را تا بیستم ماههای
سوم ،نهم و دوازدهم سال  1397به دستگاه اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشود
اعالم کنند.
 -4-6مسئولیت اجرای این تفاهمنامه با مسئوالن دستگاه اجرایی است .دستگاههای اجرایی
موظفاند شرایط الزم برای اجرای این تفاهمنامه را به هنگام اجرای بودجه با همکاری سازمان
برنامه و بودجه کشور پیشبینی کنند.

اروپا امیدوار بوده است که سیاست میانهروی در ایران بتواند مسئوالن حاکمیت کشور را توجیه کند
که رفاه و توسعه اقتصادی را بهعنوان زیربنای اصلی قدرت ،به ستیزهجویی ترجیح دهند و شرایط
برای توسعه همکاری صنعتی و بازرگانی اروپا با ایران فراهم شود

باید و نبایدهای ایران کدام است؟
تحریم از سوی آمریکا ،سازوکار اتحادیه اروپا

بـهـانـه

بعد از خروج آمریکا از برجام در شــانزدهم اردیبهشتماه و اجرایی شدن مرحله اول تحریمها علیه ایران ،پرسشی که مطرح است این است که چقدر اتحادیه اروپا در برابر این
تحریمها از ایران حمایت میکند و باید و نبایدهای ایران کدام است؟ در این مقاله سعی شده به این دو پرسش راهبردی پاسخ داده شود.

با اینکه درباره تحریم آمریکا و نقش اروپا و مواضع ایران
بسیار نوشته و گفتهاند ،اما با توجه به جدی بودن بحران
و شــرایطی که در آن قرار داریم بــاز هم میتوان و باید
گفت و نوشت .درواقع باید قدری به عمق مسئله رفت تا
ببینیم تمایلی به حل مسئله در دو طرف وجود دارد ،یا
هر دو طرف به راهحل نهایی میاندیشند؟ راهحل نهایی
جنگ سرنوشتســاز بر ســر بودن یا نبودن است .تیم
فریدون مجلسی
جدید حاکم بر آمریکا از زمان مبارزه انتخاباتی تبلیغات
دیپلمات سابق
خود را بر پایه راهحل نهایی یعنی تغییر نظام قرار داده بود.
نالملل
تحلیلگرمسائلبی 
تبلیغات شدید البیهای اسرائیلی با کمک مالی عربستان،
با زمینهســازیهای ایرانهراسانه ،به بهانههای گوناگون
چرا باید خواند:
ایران را بهصورت منفورترین دشــمن در آمریکا معرفی
اگر بخوانید درباره
کرده بود .درواقع پس از امضای برجام و تصویب قطعنامه
آینده دیپلماسی و
تعلیق قطعنامههــای مربوط به تحریم بینالمللی ایران،
اینکه ممکن است چه
هجوم سرمایهگذاران غربی به ایران آغاز شد .هواپیماها و
تهدیدهاییعرصه
هتلها جا نداشتند .قرارداد فروش صد هواپیمای اروپایی-
سیاست و اقتصاد را
آمریکایی ایربــاس و صد هواپیمای آمریکایی بوئینگ و
هدف قرار دهد بدانید،
دهها هواپیمای ایتالیایی-آمریکایی توربو جت منعقد شد،
خواندن این مقاله به
شرکت نفتی توتال به ایران بازگشت و قراردادهای پژو و
شما توصیه میشود.
رنو با ایران تجدید و قراردادهای نفتی و پتروشیمی بسته
شــد .در این میان آلمانها که سوابق همکاریهای صنعتی و بازرگانی آنها با ایران از همه
قدیمیتر و بیشتر بوده است از دیگران محتاطتر بودند و خانم مرکل در همان زمان هشدار
داد «تا زمانی که تهدید ایران نسبت به موجودیت اسرائیل وجود داشته باشد ،نمیتواند روی
روابط جدی اقتصادی با آلمان حساب کند» .با سرعت تحوالت و امضای قرارداد ظاهرا ً برخی
نهادهای ایرانی که از آغاز هم با روند مذاکرات و امضای برجام و محدودیتها و نظارتهای
برقرارشده نسبت به برنامه هستهای مخالف بودند با نگرانی از اینکه توسعه همکاریها موجب
کاهش شــرایط بحرانی و فرونشستن حال و هوای انقالبی و توسعه نفوذ فرهنگ غربی در
ایران شود ،توانستند شرایط را دگرگون سازند .عربستان نیز در دو نوبت در حج سال  1395با
حوادث مشکوک سقوط تاور ک ِرین در مدینه ،و ایجاد راهبندان در مکه موجب قتل دهها نفر از
زائران ایرانی شد .این تحوالت موجب شد در دولت اوباما تسهیالتی برای نقل و انتقاالت بانکی
با ایران انجام نشود و بهزودی بانکهای اروپایی نیز روابط گشودهنشده خود را مسدود کردند.
روی کار آمدن ترامپ و موفقیت دستراستیترین فعاالن سیاسی در انتخابات میاندورهای
ب ترامپ از نخستین روز بر
پارلمان آمریکا به بحرانی شدن وضعیت کمک کرد .بدینترتی 
تخت نشســتن ،برای نشان دادن ایفای به عهد خود با برنامهای نمایشی فرمان ممنوعیت
صدور روادید سفر ایرانیان و چند کشور اسالمی دیگر را امضا کرد ،و سپس با تشدید تبلیغات
اسرائیل و همچنین عربستان که اکنون در جنگی نیابتی با ایران در عربستان و سوریه و حتی
عراق نیز درگیر بود ،درصدد تجدید تحریمهای به گفته خودشان «فلجکننده» برآمد ،که

اکنون در مراحل اجرایی آن قرار داریم و یادآور تهدیدهای دوجانبه در روزهای پیش از آغاز
جنگ آمریکا با عراق و صربستان است.
JJسازوکار اروپا نسبت به برجام
اروپا در برخورد با برجام و ایران مالحظات متناقضی دارد .از طرفی اتحادیه اروپا سامانه
سیاســی و اقتصادی و حقوقی منســجمی اســت که حتی در صورت مخالفت با برخی از
عملکردهای جمهوری اســامی و برخالف بیمســئولیتی ترامپ ،نمیپذیرد خودسرانه از
قراردادی تعهدآور خارج شــود .از طرف دیگر ،اروپا نیز مانند آمریکا بهشدت حامی اسرائیل
اســت و به همین دلیل با تجدید تهدیدهای جمهوری اسالمی ایران نسبت به موجودیت
اسرائیل ،علناً و بدون اعالم خروج از برجام ،ضمن توصیه به شرکتها و بانکها به انجام معامله
با ایران ،عم ً
ال خود را حامی بدون مســئولیت برجام اعالم کرده اســت و میگوید نمیتواند
بانکها و شرکتها را وادار به انجام معامله با ایران کند .بانکها و شرکتهای اروپایی هم از
این ترس دارند که معامله آنها با ایران موجب خشم و تالفیجویی آمریکا شود ،و چون اغلب
منافع بسیار بیشــتری در آمریکا دارند ،حفظ روابط با آن کشور را ترجیح میدهند .برخی
سیاســتهای اعالمشده مانند جبران خسارت شرکتهایی که با ایران معامله کنند نیز اوالً
نشاندهنده برآورد درگیری ناچیز شرکتهای اروپا در معامله با ایران است ،ثانیاً ابهامهایی در
برآورد خسارات و نحوه جبران دارد که نشان از جدی نبودن آن دارد .از طرف دیگر شرکتها
معتقدند که سرمایهگذاری نیاز به اطمینان از آرامش و مصون بودن سرمایه آنها از خطرات
جنگ و انهدام دارد ،عربستان و متحدانش نیز از مقابله با ایران و مشارکت در راهحل نهایی دم
میزنند ،یعنی شرایطی که امیدبخش و مشوق سرمایهگذاری و رابطه نیست .اروپا امیدوار بوده
است که سیاست میانهروی در ایران بتواند مسئوالن حاکمیت کشور را توجیه کند که رفاه و
توسعه اقتصادی را بهعنوان زیربنای اصلی قدرت ،به ستیزهجویی ترجیح دهند و شرایط برای
توسعه همکاری صنعتی و بازرگانی اروپا با ایران فراهم شود .آنها ایران را طرف سنتی روابط
اقتصادی و صنعتی خود میدانند و در جهانی که رقابت در آن شدید شده است ،به رفع بحران
و بهبود شرایط چشم امید دوختهاند.
 JJباید و نبایدهای ایران
آنچه بهاختصار در باال گفته شد ،تکلیف باید و نبایدهای ایران را روشن میکند .تکلیفی
که تصمیمگیری درباره آن بر عهده نهادها و مقامات تصمیمگیرنده و مبانی ایدئولوژیک و
سیاسی و اقتصادی ایران و از دیدگاه آنان است .بهعبارتدیگر اگر هدف توسعه اقتصادی
و اجتماعی و رفاه عمومی و حضور هرچه بیشتر در عرصه بینالمللی ،و بهرهمندی هرچه
بیشــتر از استقالل در ایجاد روابط مالی و خریدوفروش و همکاری در عرصه بینالمللی
باشد ،الزم است بهانههای مغایر و خالف آن از میان برداشته شود .خروج ایران از برجام
با بستن دوربینهای پایشی در چند ثانیه عملی است و بالفاصله به تحریمهای تحمیلی
رنگ بینالمللی و مشروع میدهد .در این صورت حتی اگر منظور ازسرگیری فعالیتهای
هستهای خاص باشد ،نیازی نخواهد بود موضوع از پیش علنی و اعالم و موجب جلب توجه
و اقدام پیشدستانه و جلوگیری زودهنگام از سوی مدعیان شود.
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آکــادمـی

نهاد توسعه چگونه پا میگیرد؟
برنامه توسعه یا ضدتوسعه

بـهـانـه

چرا نهاد توسعه در این ایران پا نگرفته است؟ دلیل این ناکامی چیست؟ در این مقاله سعی شده از بعد نظری و عملی به این پرسش پاسخ داده شود .در واقع بخشی از این ناکامی
به فقر نظری موجود در این حوزه مربوط است .برنامهریزی برای توسعه امکان شکلگیری نهاد توسعه را با دشواریهایی مواجه ساخته است .پاسخ کامل را در ادامه مقاله بخوانید.

خالد توکلی
جامعهشناس توسعه

چرا باید خواند:
برخی وقتی درباره
توسعهنیافتگی
میخوانند ،از
چگونگیشکلگیری
نهاد توسعه در ایران
و ضعف این نهاد
میپرسند .پاسخ این
پرسش را بخوانید.

هر نهادی برای رســیدن به توسعه باید حداقل در دو زمینه تالش
جدی داشــته باشــد :بُعد نظری و بُعد عملی .آنچــه در حوزه نظر از
اهمیت فراوان برخوردار اســت تعریف ،معنا و مبنای توسعه و گشودن
گرههای نظری در این زمینه اســت .توســعه مانند بخش کثیری از
مفاهیم و پدیدههای مطرح در علوم اجتماعی ،مبانی انسانشناختی و
روششناختی خاص خود را دارد و مبتنی بر ارزشها و باورهای خاصی
است که درک و شناخت آن را پیچیده میسازد.
نهاد توســعه در بُعد نظری در پی پاســخ به پرسشهایی است که
کندوکاو در معنای توسعه را مدنظر دارد .پرسشهایی از قبیل توسعه
چیست و چه ابعاد و اهدافی دارد؟ رابطه توسعه با محیطزیست ،هویتها
و فرهنگهای مختلف ،دین ،تنوعهای اجتماعی و سیاسی و ...چگونه
است؟ نهاد توسعه این پرسشها را در حوزه نظر مورد تحلیل و بررسی
قرار میدهد .حوزه عمل بیشتر معطوف به برنامهریزی و شناخت راههای
بهینه برای رسیدن به اهداف تعیینشده است .بدیهی است این دو حوزه
ارتباط متقابل دارند ،برای مثال تعریفی که از توسعه در حوزه نظری ارائه
شود بر اهداف و چگونگی دستیابی به توسعه تأثیر دارد .از کدامیک از
سرمایهها برای تحقق برنامههای توسعه بهره گرفته شود و کدامیک در
اولویت قرار گیرد ،ربط وثیقی با حوزه نظر دارد و بســتگی به بینش و
نگرشی دارد که در این حوزه شکلگرفته است.
مهمترین نکته در مورد نهاد توسعه در ایران از بدو تالش برای مدرن

نکتههایی که باید بدانید
[نهاد توسعه در بُعد نظری در پی پاسخ به پرسشهایی است که کندوکاو در معنای توسعه را
مدنظر دارد .حوزه عمل بیشتر معطوف به برنامهریزی و شناخت راههای بهینه برای رسیدن به
اهداف تعیینشده است.
[مهمترین نکته در مورد نهاد توسعه در ایران از بدو تالش برای مدرن شدن و توسعهیافتگی
این است که تا حد زیادی حوزه نظر مورد غفلت واقعشده است و مباحث جدی در این زمینه
درنگرفتهاست.
[عوامل چندی موجب مغفول ماندن این ستون ضروری نهاد توسعه شدهاند :بدیهی بودن
مبنا و معنای توسعه ،سیاسی بودن ،استبداد و عقبماندگی علوم اجتماعی.
[یک پایه و ستون که برای برپاساختن نهاد توسعه الزم است سازوکار برنامهریزی و تالش
برای عملیاتیشدن یافتهها و قواعد مقبول بخش نظری است.
[توسعه نامتوازن ،مصرف فوقالعاده و تضاد طبقاتی تا حد زیادی از نتایج سیاسیشدن
برنام هریزی برای توسعه ناشی شدهاند که اکنون نهتنها توسعه بلکه زندگی عادی مردم را دچار
مخاطرهکردهاند.
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شدن و توسعهیافتگی این است که تا حد زیادی حوزه نظر مورد غفلت
واقعشده است و مباحث جدی در این زمینه درنگرفته است.
عوامل چندی موجب مغفول ماندن این ستون ضروری نهاد توسعه
شدهاند:
 .1-2بدیهی بودن مبنا و معنای توسعه :در طول یک قرن گذشته،
برای بســیاری از دســتاندرکاران امور سیاسی و اقتصادی کشورهای
مختلف جهان از یکسو و بخش عمدهای از فارغالتحصیالن دانشگاهی،
مفهوم توســعه بهمثابه یک ارزش و تالش برای دستیابی به آن امری
بدیهی تلقی شده و کندوکاو در مورد آن را ضروری نمیدانستند .اینکه
مبنا و معنای توســعه چیست ،در چارچوب نظریات نوسازی تعریف و
تبیین میشد و یکی از ویژگیهای این نظریه نیز «سادهسازی» پدیده
پیچیده «توسعه» است.
 .2-2سیاســی بودن :مباحث نظری و گرهگشایی از پرسشهایی
که در مورد مســائل مختلف جامعه وجود ندارد ،امری زمانبر است و
دانشــمندان بهسادگی به نتیجه مشــخص و متعین نخواهند رسید.
سیاستمداران اما در این زمینه در نقطه مقابل دانشمندان قرار میگیرند.
سیاسیون میخواهند هرچه زودتر به نتیجه و به سرانجام برسند و تاب
تحمل زمانی طوالنی برای چندوچون بر ســر مبنا و معنای توسعه را
ندارند.
 .3-2عقبماندگی علوم اجتماعی :کندوکاو و بحث در مورد مبنا
و معنای توســعه در حوزه علوم اجتماعی و رشتههای جامعهشناسی،
اقتصاد ،علوم سیاسی و ...میگنجد .ازآنجاییکه علوم اجتماعی و انسانی
در جامعه ما رشد چندانی نداشته درنتیجه پرسشهای اساسی مطرح
در حوزههای مختلف اجتماع در ترازوی نقد و بررسی قرار نگرفته است.
بحث توسعه نیز از این قاعده مستثنا نیست و به علت عقبماندگی علوم
اجتماعی ،تحقیق و پژوهش جدی در این مورد نیز پیشرفت چندانی
نداشته است.
 .4-2استبداد :اســتبداد در بهتریــن حالت ،توســعه را به توسعه
اقتصادی تقلیل میدهد و با دیگر ابعاد آن بهویژه در عرصه سیاست سر
سازگاری ندارد لذا برای نظریهپردازی توسعه بهگونهای هزینه میکند که
ابعاد سیاسی و حتی فرهنگی آن نادیده گرفته شود.
برای نمونه میتوان به پرســشهایی در حوزه نظری توسعه اشاره
کــرد که تاکنون بحث و گفتوگوی جدی درباره آن در محافل علمی
و آکادمیک انجامنشده است .قسمت عمدهای از پایاننامهها به نحوی از
انحا از ورود به مباحث نظری نهی و منع شدهاند .یکی از این پرسشها
به تنوع ســرمایههای فرهنگی ،اجتماعی و مادی برمیگردد که نقش
هرکدام در دســتیابی به توسعه چیست .در این زمینه صرفاً به مقاله و

چین و امریکا روابط دیپلماتیک 40ساله دارند و انقالب ایران نیز  40ساله است .بنابراین ،روابط
چین و ایران همواره تحت تأثیر امریکا بوده است .واشنگتن در روابط چین و امریکا ،الزامات
مختلفی را برای چین مطرح و مبادالت بین چین و ایران را محدود میکند.

رویکرد چین دربرابر تحریمهای امریکا چیست؟

بـهـانـه

نظر پیر بوردیو اکتفا شده است .همچنین در مورد تنوع فرهنگی ،زبانی،
قومیتی ،مذهبی و ...و نقش آن در توسعه و توسعه متناسب با این تنوع
هیچگونه پژوهش نظری جدی موجود نیست و بهدالیل سیاسی و گاهی
ایدئولوژیک این پرسشها قابلیت طرح شدن در فضای علمی را نیافتهاند.
بهطور خالصه میتوان گفت اگر نهاد توسعه در این دیار پا نگرفته
است بخشی از آن به فقر نظری موجود در این حوزه مربوط است اما این
تمام ماجرا نیست .برنامهریزی برای توسعه نیز دارای اشکاالتی است که
امکان شکلگیری نهاد توسعه را با دشواریهایی مواجه ساخته است.
پایه و ســتون دیگری که برای برپاســاختن نهاد توسعه الزم است
سازوکار برنامهریزی و تالش برای عملیاتیشدن یافتهها و قواعد مقبول
بخش نظری است .در این بخش نیز موانعی وجود دارد که تأسیس این
نهاد و کارآمدی آن را با مشکالتی مواجه ساخته است.
بخش برنامهریزی برای توســعه از این جهت که وابسته به مباحث
نظری و پرسشهایی است که در آنجا مطرح میشود ،موفقیت آن تا حد
زیادی مرهون تالشهای جدی حوزه علم توسعه است؛ بدین گونه که
اگر به لحاظ علمی موفقیت و پیشرفتی حاصل نشده باشد امر برنامهریزی
نیز دچار سردرگمی و آشفتگی خواهد شد .برای نمونه میتوان به تعریف
نادرســت از توسعه اشاره کرد که محیطزیست یا حقوق برابر اقلیتها
در آن در نظر گرفته نشــده باشــد .در این صورت هرگونه برنامهریزی
برای توسعه در بلندمدت به ضد خود تبدیل میشود و قسمت عمدهای
از دستاوردها را بیهوده میسازد .یکی از علل بحران محیطزیستی که
اکنون گریبان ایران را گرفته اســت ناشی از تعریف نادرست و ناقص از
توسعه اســت که در آن توجه به محیطزیست و تالش برای حفظ آن
بهعنوان یکی از شاخصها و اهداف توسعه مدنظر نبوده است.
نمونه دیگر که میتوان به آن اشــاره کرد و برنامههای توسعه کام ً
ال
ضدتوســعهای عمل کردهاند این است که تضاد طبقاتی ،پولپرستی و
تعداد افراد نوکیسه رشد فراوانی داشته است .در اینجا نیز بُعد دیگر نهاد
توسعه که شامل مباحث و مسائل نظری است بهخوبی عملنکرده است،
بهگونهای که تمامی ســرمایههای دیگر را بهپای سرمایه مادی قربانی
کرده و اولویت اصلی را به آن دادهاند .اگرچه سرمایه مادی برای دستیابی
به رشــد اقتصادی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است اما این تمام
داستان نیست و سرمایههای دیگری چون سرمایه اجتماعی و فرهنگی
نیز وجود دارند که هم برای رسیدن به توسعه ضروری هستند و هم رشد
و پرورش آنها خود از نشانههای توسعه به شمار میآید .آمار چکهای
برگشتی ،فساد مالی ،انحرافات اجتماعی و ...همه از ظهور یک مسئله
اجتماعی خبر میدهند و آن فرســایش سرمایه اجتماعی است .عالوه
بر این ،گســترش ادبیات چالهمیدانی و خشونت کالمی و زبانی ،تولید
انبوه مدرک تحصیلی و عدم تناســب مدرک با سواد دارنده آن ،پولی
شدن دانشــگاه ،کنکوری شدن مطالعه و تدریس در مدارس و ...نشان
از فرسایش سرمایه فرهنگی دارند که بهنوبه خود میتواند به گسترش
فضای اجتماعی تلطیفیافته و فرهنگی و عدالت اجتماعی آسیب برساند.
نکته آخر در این زمینه این اســت که سیاسیشــدن امر توسعه و
برنامهریزی برای آن ،بالیی بر ســر کشور آورده که نتایج آن در تمامی
حوزهها که فاجعهبار نیز بوده اســت ،بهتدریج آشــکار میشود .بحران
محیطزیســت یکی از آن مسائل اســت که زندگی عادی مردم را در
بسیاری از مناطق کشور با مشکل مواجه ساخته است .توسعه نامتوازن،
مصرف فوقالعاده و تضاد طبقاتی نیز تا حد زیادی از نتایج سیاسیشدن
برنامهریزی برای توسعه ناشی شــدهاند که اکنون نهتنها توسعه بلکه
زندگی عادی مردم را دچار مخاطره کردهاند.

چین شریک باقی میماند
هوا لی مینگ که در سوابق خود سفارت چین در ایران ،هلند ،افغانستان و امارات و نماینده چین
در سازمان منع سالحهای شیمیایی را داشته و از مشاوران ارشد خاورمیانهای چین در بسیاری
از ارگانهای دولتی و تحقیقاتی اســت در مصاحبهای با بنیاد مطالعات امور بینالمللی چین در
تیرماه درباره وضعیت ایران در روابط چین و امریکا مطالبی را مطرح کرده اســت که با توجه به
جایگاه ایشــان بسیار حایز اهمیت است .او به زبان فارسی ،انگلیسی و روسی مسلط است .اهم
صحبتهای هوا لی مینگ در زیر آمده است.

هوا لی مینگ
سفیر سابق چین در ایران

چرا باید خواند:
چین چه راهکاری
برای همکاری با ایران
در مقابل تحریمهای
امریکا خواهد گرفت؟
در این مقاله به این
موضوع اشاره شده
است.

برجام بهترین
توافقی است
که میتوانست
به دست آید.
مسئلههستهای
ایران ضمن اینکه
برای همه مهم
است ،چگونگی
عدم گسترش
سالحهای
هستهای نیز از
اهمیت فراوانی
برخوردار است

خــروج دولت ترامپ از برجام و درخواســت وی مبنی بر توقف
واردات نفت کشــورها از ایران تا مهلت چهــارم نوامبر ،به معنای
محدودسازی شدیدتر توانمندیهای هســتهای ایران در قبال لغو
تحریمهای جدیدی اســت که اعالم کرده است .این درحالی است
که دولت اوباما در ســال  2012با اجــرای قانون مجوز دفاع ملی،
تحریمهای شدیدی را علیه ایران اعمال کرد و از سایر کشورها برای
لغو خرید نفت از این کشور درخواست سختگیرانهای نداشت .اگرچه
فشار زیادی نیز بر متحدان خود و خریداران نفت ایران برای کاهش
واردات نفــت وارد آورد .اما اکنون ترامپ عــاوه بر خروج از توافق
هســتهای ،مجددا تحریمها را بازگردانده است و مهمتر از همه ،از
تمامی کشورها خواســته واردات نفت از ایران را متوقف کنند .این
شــرایط از دوران اوباما بسیار سختتر خواهد بود .زیرا که در دوران
اوباما تعدادی از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی تا حدودی معاف
شدند ،ضمن اینکه از چین و هند نیز چنین درخواست شد .اما در
حال حاضر ترامپ درخواســت توقف خرید نفت از ایران را از تمام
کشورهای خریدار کرده اســت ،این به معنای قطع شاهرگ ایران
است.
مشخصا پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل شامل
چین به عالوه آلمان از امضاکنندگان موافقتنامه برجام هستند .بعد
از خروج امریکا از برجام ،ســایر کشورهای امضاکننده بر پایبندی
بر برجام تاکید داشــتند .امریکا یک کشور استیالطلب است و در
امــور مالی و پولی ،اقتصادی و تجاری کنترل قوی دارد .از این باب
است که این کشور نهتنها درخواست توقف خرید نفت از ایران ،بلکه
کشــورها را ملزم به توقف ارائه خدمات بیمهای ،پرچم و بندری به
نفتکشهای ایرانی کرده است .این سری از اقدامات یعنی رگ حیات
نفت ایران را میخواهیم قطع کنیم.
چین به صراحت با حمایت از موافقتنامه هستهای اعالم موضع
کــرده و روابط عادی اقتصادی و تجاری خود را با ایران حفظ کرده
اســت .با این حال چین تحت تاثیر هژمونی امریکا زمانی که اوباما
تحریمهــا را به ایران تحمیل کــرد ،واردات نفت از ایران را کاهش
داد .حتی یکی از شــرکتهای نفتی و یک بانک چین مورد تحریم
امریکا قرا گرفت.
چین این بار نیز حتما با همان فشارها روبهرو خواهد بود ،ضمن
اینکه روابــط چین و امریکا در حال حاضر در یک دوره حســاس
قرار گرفته است .بنابراین با پیشرفت این وضعیت ،روابط اقتصادی
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آکــادمـی

پس از خروج
امریکا از برجام،
این موافقتنامه
از نظر آن کشور از
بین رفته است ،اما
پنج کشور هنوز
در این توافقنامه
باقی ماندهاند ،لذا
هنوز معتبراست
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ایــران و چین نیز در روابط چین و امریکا به یک نقطه بازی تبدیل
خواهد شد.
در شرایط ابتدایی ،برجام بهترین توافقی است که میتوانست به
دست آید .مسئله هستهای ایران ضمن اینکه برای همه مهم است،
چگونگی عدم گســترش سالحهای هستهای نیز از اهمیت فراوانی
برخوردار اســت .اینکه از ایران خواسته شود تاسیسات هستهای را
به طور کامل از بین ببرد غیرممکن است .ایران همواره اعالم کرده
که آنها صرفا از انرژی هستهای استفاده میکنند و هیچگونه قصدی
برای توســعه سالحهای هســتهای ندارند .دولت اوباما در برابر این
موضع ایران ســازش کرد و اجازه داد ایران بخشــی از تواناییهای
هســتهای خود را حفظ کند ،اما دسترســی ایران به ســاحهای
هستهای را قطع کرد .تحت شرایط اولیه ،این بهترین توافقی بود که
میتوانست خطرات پنهانی بحران خاورمیانه را از بین ببرد.
با شــروع مبارزات انتخاباتی ترامپ و به منظور کسب حمایت از
رأیدهندگان ،او همواره ادعا کرد که این یک «توافق بد» بوده است.
هنگامــی که اوباما توافقنامه برجام را امضا کرد ،از حمایت عمومی
در داخل کشور چندان برخوردار نبود و بسیاری فکر میکردند که
امریکا امتیازات فراوانی داده اســت .لذا ترامپ همواره ضمن رد این
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موافقتنامه ،معتقد بود که این موافقتنامه قابلیت تولید موشکهای
ایران را محدود نکرده و شامل دخالت این کشور در امور داخلی سایر
کشورهای خاورمیانه نبوده است.
در توافق هستهای همچنین یک «بند غروب آفتاب» وجود دارد
که موافقت میکند که ایران پس از  15سال این تواناییهای محدود
هســتهای را بازیابی کند .ترامپ مخالف این محتواســت .بنابراین
واشــنگتن میگوید به دنبال از بین بردن کامل توافق هســتهای
نیســت ،بلکه زمانی که ایران موافقت کند این مطالب اصالح شود،
واشنگتن نیز میتواند توافق هستهای ایران را حفظ کند .اما پذیرش
این شرایط برای ایران بسیار دشوار است.
اوباما زمان زیادی را برای به ســرانجام رساندن این توافق صرف
کرد 18 .ماه برای صحبت کردن کم نیســت و بسیاری از کشورها
کمک کردند .لذا این توافق نســبتا ایدهآل است ،اما اکنون توسط
ترامپ از بین رفته و متعاقب آن باعث مشکالت بسیاری شده است.
تا به امروز توافق برجام کامال توســط ایران اجرا شــده و آژانس
بینالمللــی انرژی اتمــی دوربینهایی را بر روی تمام تاسیســات
هستهای ایران قرار داده تا نشــان دهد ایران براساس موافقتنامه
عمل کرده است .ترامپ قبول دارد که ایران موافقتنامه را اجرا کرده،
اما او معتقد است این توافقنامه بسیار بد است.
اعتقاد دارم ایران در برابر تغییرات در موافقتنامه کوتاه نمیآید،
در غیر این صورت این کشــور روی پای خود نخواهد ایســتاد .این
موضوع حیثیتی و شامل احساسات ملی است و هر دولت در مورد
آن بسیار محتاط و هشیار است .دولت روحانی اولین کسی بود که
در مورد این توافق صحبت کرد و حاال اگر این امتیاز را بدهد ،ممکن
است منجر به فروپاشی حکومت شود .بنابراین حتی زمانی که امریکا
تهدیــد میکند رگ حیاتی ایران را قطع میکند ،ایران از این اصل
مهم عقبنشینی نخواهد کرد .بنابراین ممکن است این موضوع به
یک بحران در خاورمیانه منجر شود.
پس از خروج امریکا از برجام ،این موافقتنامه از نظر آن کشور از
بین رفته است ،اما پنج کشور هنوز در این توافقنامه باقی ماندهاند،
لذا هنوز معتبر اســت .باید به اقدامــات ترامپ در آینده نگاه کنیم
که چه میکند .اگر پــس از  4نوامبر ،امریکا بر توقف واردات نفت
از ایران و همچنین تحریمهای مالی و غیره توسط تمام کشورهای
جهان اصرار داشته باشــد ،ایران ممکن است برنامه هستهای خود
را از ســر بگیرد .در این صورت موافقتنامه برجام را تمامشده باید
دانست و عواقب آن بسیار وخیم خواهد بود و ممکن است بیثباتی
تلخ بذری را که
را در خاورمیانه شــاهد باشــیم و ترامپ باید میوه ِ
کاشته بخورد.
چین و امریکا روابط دیپلماتیک 40ساله دارند و انقالب ایران نیز
 40ساله است .بنابراین ،روابط چین و ایران همواره تحت تأثیر امریکا
بوده است .واشنگتن در روابط چین و امریکا ،الزامات مختلفی را برای
چیــن مطرح و مبادالت بین چین و ایران را محدود میکند .چین
همواره در این دهه با توجه به روابط کلی دیپلماتیک تصمیمگیری
و برخورد کرده اســت ،بنابراین گاهی اوقات امتیاز داده است .این
مســئله به موضوع ،وضعیت زمانی و مکانی بستگی دارد .در حال
حاضر روابط چین و امریکا بســیار حساس است ،مشکالت تجاری
وجود دارد و مسئله هستهای کره شمالی و سایر موضوعات و مسئله
ایران نیز در روابط چین و امریکا یکی دیگر از تناقضهای دو کشور
خواهد بود.

پیمان شانگهای که سال  2001در ابتدا با حضور چین ،روسیه ،قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان ایجاد شد ،هرچند عنوان پیمان اقتصادی -امنیتی بر
خود داشت ،اما هیچگاه چهره امنیتی یا نظامی از خود بروز نداد .این عدم امنیتی تلقی شدن ریشه در این موضوع دارد که دکترین نظامی میان چین و
کشورهای مشترکالمنافع حاصل از فروپاشی شوروی بسیار متفاوت است.

ببر پنهان ،اژدهای خیزان

چشم امید به آسهآن و شانگهای

بـهـانـه

اهمیت نگاه به شرق چیست و چقدر میتواند این حضور فرصتی برای دیپلماسی اقتصادی ایران باشد؟ ایران برای مقابله با حلقه امنیتی خاورمیانه ،مدتی نگاه به روسیه داشت اما بازخورد
مناسبی از آن به دست نیاورد و اکنون سعی در حفظ منافع خود بهصورت مستقل دارد؛ نگاه به شرق تصمیم جدید ایران است که در این مقاله تبیین شده است.

فعالیت دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران که از مدتها
پیش در شرق شدت گرفته بود ،مدتی است به ثمر نشسته
است .تالشهای مستمر دســتگاه دیپلماسی ،ایران را به
پای ثابت در کنفرانسهای سازمان شانگهای و آسهآن در
شرق تبدیل کرده است .اما اهمیت این دو پیمان باالخص
شانگهای چیست؟ آیا همانطور که برخی تلقی میکنند
شانگهای جایگزینی برای پیمان ورشو برای تقابل با پیمان
احسان شمس
نظامی ناتو است؟ حضور در این دو پیمان چه آثاری برای
مدرس دانشگاه
ایران در بر خواهد داشت؟
پیمان شانگهای که سال  2001در ابتدا با حضور چین،
چرا باید خواند:
روسیه ،قرقیزستان ،تاجیکســتان و ازبکستان ایجاد شد،
اگر میخواهید یکی
هرچند عنوان پیمان اقتصادی -امنیتی بر خود داشت ،اما
از مسائل دیپلماسی
هیچگاه چهره امنیتی یا نظامی از خود بروز نداد .این عدم
اقتصادی ایران ،یعنی
امنیتی تلقی شدن ریشه در این موضوع دارد که دکترین
جایگزینی نگاه به شرق
نظامی میان چین و کشورهای مشترکالمنافع حاصل از
به جای غرب را بدانید،
فروپاشی شوروی بســیار متفاوت است .چین هیچگاه به
خواندن این مقاله به شما
دنبال تقابل مســتقیم نظامی با امریکا نبوده و نیست .از
توصیه میشود.
همین جهت برای عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای،
همیشه چینیها مخالفت صریح خود را اعالم میداشتند.
همین دیدگاه در طرف روس نیز وجود دارد .روسها سطح تقابل با امریکا را زمانی باال میبرند
که منافع ملی حیاتی خود در گرو آن باشد و ایران متحدی استراتژیک با چنین ضریب نفوذ
باالیی برای طرف روس نیســت .درســت است که در بســیاری از موارد ایران همکاریهایی
طوالنیمدت با طرف روس دارد (مانند قضیه سوریه) اما این موضوع روسیه را در تقابل نظامی
و امنیتی با امریکا قرار نمیدهد .شاهد این موضوع الحاق کریمه به روسیه و یا اشغال آبخازیای
شــمالی در شمال قفقاز است .روســیه در این دو مورد نهایت سرسختی خود را نشان داد و
تحریمهای ناشی از آن راکه موجب از بین رفتن یکسوم ارزش روبل شد نیز به دوش کشید.
اما ایران این موضوعیت را برای روسها ندارد.
از سوی دیگر ،نه چین و نه روسیه دکترین واحد نظامی و دفاعی مانند آنچه باعث ایجاد ناتو
بود ،ندارند .اولویت چین حفظ رشد اقتصادی خود ،تأمین امنیت آبهای چین جنوبی و تسلط
بر منابع حیاتی انرژی موردنیاز خود است .درحالیکه روسها از طرف شرق تهدیدی احساس
نمیکنند و منافع خود را همیشه در رقابت با امریکا دیدهاند (این موضوع را با چینی مقایسه
کنید که همیشه از هزینههای تقابل مستقیم با امریکا فرار کرده است) .این مدعا را که پیمان
شانگهای نظامی نیست و تنها اسمی از امنیتی را بر خود دارد پذیرش عضویت هند و پاکستان
تأیید میکند .دو کشوری که در رقابت دائم نظامی و اتمی با هماند ،هنوز در کشمیر مشکالت
مرزی دارند و چهار جنگ را پشت سر گذاشتهاند ،چگونه تحت یکی پیمان امنیتی درخواهند
آمد ،مگر آنکه آن پیمان امنیتی نباشد .بنابراین استدالل کسانی که شانگهای را ناتوی شرق
میدانند مخدوش به نظر میرسد و تنها کارکرد اقتصادی این پیمان قابلاعتناست.

رویه پیمان آسهآن از این روشنتر است و تنها برای تعامالت اقتصادی جنوب شرق آسیا
ایجادشده است .بزرگی اقتصادهای شرق آسیا باعث جذاب شدن آن برای جهان شده است و
ســران جهان را به خود جذب میکند .وزیر امور خارجه ایران نیز در اجالس اخیر آن شرکت
کرده و دیدارهای مختلفی با روسای جمهور ،وزیران امور خارجه میزبان و منطقه و البته خانم
موگرینی داشته است.
از آنچه گفته شــد معلوم میشــود که نگاه دیپلماتیک ایران به این دو پیمان شانگهای و
آســهآن ،اقتصادی اســت .ایران در منطقه خاورمیانه در مقابل دو حلقه امنیتی و اقتصادی
تنهاست .حلقه اسرائیل و حلقه عربستان؛ که در هردوی اینها امریکا نیز نقشی بسیار مخرب
بازی میکند .نگاه امنیتی به مسائل خاورمیانه درحالیکه کشوری مانند عربستان با قراردادهای
سنگین نظامی اقدام به خرید امنیت میکند ،باعث باال رفتن سرسامآور هزینههای امنیتی کشور
میشود و این امر میسر نیست مگر با گره زدن منافع اقتصادی کشور با اقتصادهای نوظهوری
مانند هند و چین.
هند و چین وارد ماجراجوییهای ترامپ نمیشــوند و در مقابل برای پیشبرد برنامههای
اقتصادی خود به نفت و گاز ایران بسیار محتاجاند .این امر سبب شده که ایران برای آنان بسیار
جذاب باشد و هم اینکه تهران آنان را مشتریانی همیشگی برای نفت خود بداند .همانگونه که
وزیر امور خارجه چین نیز تاکید کرد ،پکن در تحریمهای نفتی امریکا علیه ایران شرکت نخواهد
کرد .آنچه این دو پیمان در اختیار ایران قرار میدهد اوالً دسترسی به بازار تشنه انرژی و ثانیاً
دســتیابی به تکنولوژی روز اســت که معموالً غرب آن را از ایران دریغ کرده است .این تعامل
در درازمدت میتواند ایران را به شریکی استراتژیک برای شرق تبدیل کند .ایران در طرح راه
ابریشم چین نقشــی کلیدی دارد و برای تحقق این ابَرپروژه ،ایران باید دارای زیرساختهای
مناسب اقتصادی باشد .هرچند ایران در جذب سرمایهگذاریهای خاورمیانهای چین ،از بسیاری
از کشورهای منطقه عقب است ،اما در هر حال چین توجه خود را به ایران معطوف خواهد کرد.
حضور ایران در این دو پیمان ولو بهعنوان عضو ناظر میتواند این پیام را به شرق بفرستد که نگاه
ایران به اقتصادهای شرق نگاهی بنیادین و بر اساس نیازهای متقابل است.

نکتههایی که باید بدانید
[درست است که در بسیاری از موارد ایران همکاریهایی طوالنیمدت
با طرف روس دارد (مانند قضیه سوریه) اما این موضوع روسیه را در تقابل
نظامی و امنیتی با امریکا قرار نمیدهد.
[نگاه دیپلماتیک ایران به این دو پیمان شانگهای و آسهآن ،اقتصادی است.
ایران در منطقه خاورمیانه در مقابل دو حلقه امنیتی و اقتصادی تنهاست.
حلقه اسرائیل و حلقه عربستان؛ که در هردوی اینها امریکا نیز نقشی بسیار
مخرب بازی میکند.
[ایران در طرح راه ابریشم چین نقشی کلیدی دارد و برای تحقق این
ابَرپروژه ،ایران باید دارای زیرساخ 
تهای مناسب اقتصادی باشد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

47

آکــادمـی

مسئولیت اجتماعی بنگاهها کدام است؟
خشکسالی و امنیت غذایی تهدیدی جهانی است

بـهـانـه

مسئولیت اجتماعی بنگاهها و کسبوکارهای مختلف برای تامین اهداف توسعه پایدار کدام است؟ آیا ممکن است یک کسبوکار منافع ملی را در رأس امور خود قرار دهد؟ چقدر در این
گفتمان جامعه برای ارزشهای اخالقی حرمت قایل است؟ در این مقاله سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود.

فاطمه پاسبان
کارشناس مسائل کشاورزی

چرا باید خواند:
اگر برای رسیدن به
اهداف توسعه پایدار،
میخواهید درباره
مسئولیتاجتماعی
بنگاهها بدانید ،خواندن
این مقاله به شما توصیه
میشود.

تجارب جهانی
حاکی از آن است
که تقویت و
ارتقایمسئولیت
اجتماعییکی
از راهکاریهای
مؤثر برای
مدیریت آثار سوء
خشکسالیو
مدیریت آن است
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گزارش جهانی بحران غذایی سال  2018برآوردی از گرسنگی شدید در
جهان ارائه میدهد .برآورد شــده که  124میلیون نفر در  51کشور در حال
حاضر با ناامنی غذایی بحرانی و شــرایط وخیم مواجه هستند و منازعات و
ناامنی در  18کشور همچنان بهعنوان ناامنی غذایی ادامه دارد .این در حالی
است که تقریباً  74میلیون نفر از افرادی که در ناامنی غذایی به سر میبرند
به کمک فوری غذایی نیاز دارند .گزارش سال گذشته نشان میدهد که 108
میلیون نفر در جهان در بحران امنیت غذایی و شرایط وخیم بودهاند که در 48
کشور توزی ع شدهاند .مقایسه  45کشوری که در هردو گزارش بودهاند نشان
میدهــد که  11میلیون نفر  -افزایش  11درصدی -به افرادی که در ناامنی
غذایی به سر میبرند ،اضافهشدهاند که نیاز به اقدام فوری انسانی دارند .ناامنی
غذایی به یک بحران بینالمللی تبدیلشده و تشدید آن نگرانی بینالمللی را
به همراه دارد .در بسیاری از کشورها ،ناامنی غذایی به دالیل مختلفی به وجود
آمده اســت .بااینحال مروری بر عوامل مختلف نشــان میدهد که در سال
 ،2017مناقشات و بحرانها عامل اصلی ناامنی غذایی در  18کشور جهان بوده
و باعث شده که  74میلیون نفر در ناامنی غذایی به سر برند و نیاز به کمک
فوری غذایی داشته باشند.
 11کشور از این  18کشور در افریقا بودهاند و در حدود  37میلیون نفر
در این  11کشور بهشدت در ناامنی غذایی قرار دارند ،بیشترین این افراد در
شمال نیجریه ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،سومالی و سودان جنوبی زندگی
میکنند .در یمن  17میلیون نفر در ناامنی غذایی هستند که نیاز به کمک
فوری دارند ،در ســوریه ،عراق و فلسطین بیش از  10میلیون نفر در ناامنی
غذایی هستند .در آسیا ،درگیری و مناقشات ،ناامنی و بحرانهای آبوهوایی
تعداد زیادی از مردم را به سمت ناامنی غذایی کشانده است.
حوادث شدید آبوهوایی  -عمدتاً خشکسالی -یکی از عوامل اصلی بحران
غذا در  23کشــور با بیش از  39میلیون نفر در ســال  2017بوده که باعث
ناامنی غذایی و نیاز به کمک فوری غذایی شده است .گزارش تأکید میکند
که عالوه بر مناقشات و بحرانها ،تا سال  ،2030کمبود آب و تغییرات اقلیمی
بنیادیترین چالشها در برابر پایان بخشــیدن به گرسنگی ،دست یافتن به
امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار است .کمبود آب از عوامل
مؤثر در تولیدات کشاورزی است و باعث وابستگی کشورها به واردات غذایی
شده اس ت �(Global Report on FoodCrises 2018, Food Secu
).rity Information Network
مالحظه میشــود که تغییرات آبوهوایی و خصوصاً خشکسالی نقش
مهمی در ناامنی غذایی دارد .بخش کشاورزی ازجمله فعالیتهایی است که
بهشدت تحت تأثیر خشکسالی قرار میگیرد .گزارشهای بینالمللی نشان
میدهد که خشکسالی بر بخش کشاورزی دارای دو اثر است :اثر مستقیم و
غیرمستقیم .اثر مستقیم خشکسالی بر بخش کشاورزی عبارت است از کاهش
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کمیت و کیفیت آب که منجر به کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی
میشود .از آثار غیرمستقیم خشکسالی بر بخش کشاورزی میتوان به فروش
زمین ،مهاجرت و جابهجایی جمعیت و یا فشارهای روحی -روانی اشاره کرد.
نکته مهم پیامدهای خشکسالی بر بخش کشاورزی ،درجه بازگشتپذیری یک
تغییر محیطی است .گاهی این اثرات ممکن است قابلبرگشت نباشد ،مانند از
بین رفتن گونههای گیاهی و گاهی ممکن است در بلندمدت با صرف هزینه
زیاد قابلبرگشت باشد .ازاینرو مدیریت خشکسالی از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت .بر اساس مطالعه فائو ،خشکســالی بر میزان تولید بخش کشاورزی
تأثیرگذار اســت بهطوریکه در حدود  83درصد از مجموع خسارت و زیان
ناشی از خشکسالی توسط بخش کشاورزی و بهرهبرداران آن جذب میشود
که در این میان غالت و محصوالت دامی بیشــترین آسیب را از خشکسالی
میبینند .بسیاری از کشــورهای جهان دارای کشاورزان خردهپا هستند که
از خشکســالی تأثیر منفی میگیرند و تولیــد آنان کاهش مییابد و امنیت
غذاییشــان به خطر میافتد .بر اساس اطالعات منتشرشده فائو ،حدود 70
درصد مواد غذایی جهان توسط کشاورزان خردهپا تولید میشود و ازاینرو هر
عاملی که باعث آسیبپذیری آنان شود بر تولید جهانی مواد غذایی تأثیرگذار
است .برآوردها و محاسبات جهانی حاکی از آن است که خشکسالی بر بخش
کشاورزی زیانهای فراوانی داشته اســت .بهعنوانمثال طی دوره  2008تا
 2011خشکســالی در کنیا در حدود  1.5میلیارد دالر برای غالت هزینه و
زیان (یعنی هزینه کاهش تولید غالت) داشــته است .برآورد شده است در
کشورهای درحالتوســعه طی دوره  2005تا  2015خشکسالی  30درصد
زیان به بخش کشاورزی وارد کرده که بیش از  29میلیارد دالر ارزشگذاری
شده است(The Impact of Disasters and Crises on Agricul� . .

)ture and Food Security, 2017. FAO

بــا توجه به افزایش دامنه و شــدت تهدیدات پیش روی کشــاورزی به
خصوص خشکسالی ،تدوین ساختارهای کارآمد مدیریت بحران و بالیا بر پایه
دادههای مستند درباره چگونگی تأثیر بالیا بر کشاورزان و تولیدکنندگان غذا
اهمیت اساسی دارد .از طرف دیگر ایجاد ساختاری که بتواند مقاومت در برابر
بالیای طبیعی را برای تضمین توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیمی
فراهم سازد ضروری است.
در کشــور ما ایران نیز رویدادهای سالهای اخیر در مورد آب ،حاکی از
بحرانیتر شــدن شرایط موجود همچون خشک شدن دریاچهها و تاالبها،
کاهش ذخایر منابع آبی ،کاهش بارندگی و ادامه خشکسالی و به خطر افتادن
حیات جانوری ،گیاهی و انســانی اســت .در کنار آن پیامدهای مستقیم و
غیرمستقیم کمبود آب بهقدری عیان و آشکارشده که دیگر نیازی به هشدار
و اعالمخطر نیست .آنچه مسلم است مدیریت ملی آب کشور باید بر اساس
مدیریت توأمان عرضه و تقاضا ،جامعنگری در کل چرخه آب و اصول توسعه

گزارش جهانی بحران غذایی تأکید میکند که عالوه بر مناقشات و بحرانها ،تا سال  ،2030کمبود آب و تغییرات اقلیمی بنیادیترین
چالشها در برابر پایان بخشیدن به گرسنگی ،دست یافتن به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار است .کمبود آب از
عوامل مؤثر در تولیدات کشاورزی ،و باعث وابستگی کشورها به واردات غذایی شده است.

ت شود و
پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور و مشترک تقوی 
بهمنظور تحقق مدیریت یکپارچه (جامع) منابع آب هماهنگیهای متقابل
بین بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیربنایی و خدماتی با بخش آب
ی که در آن
فراهم شود .کشور ایران در طول تاریخ به دلیل وضعیت جغرافیای 
قرارگرفته ،کمبود آب داشته است و همین کمبود آب سبب شد تا ایرانیان
دست به ابتکاراتی برای مدیریت منابع آب بزنند که میتوان به احداث قنات
بهعنوان یکی از مؤثرترین شیوههای انتقال و توزیع آب و درعینحال سازگار
با محیطزیست که کمترین میزان تبخیر را داشته است ،اشاره کرد ،یا ایجاد
بندها و سازههای آبی نظیر آنچه در شوشتر از گذشتههای دور بهجامانده است
شاهد دیگری بر این مدعاست .بنابراین کمی آب و کمبود آن پدیدهای تاریخی
است و رخداد جدیدی نیست .حال این سؤال مطرح میشود که آیا ما با پدیده
«بحران آب» روبهرو هستیم یا «بحران مدیریت منابع آب»؟ به نظر میرسد ما
بیشتر با مشکل مدیریت منابع آب مواجه هستیم چراکه عالوه بر وجود سابقه
تاریخی کمبود آب در ایران ،گزارشهای متعددی به مشکل آب و کمبود آن
و خشکسالی در ایران اشاره کرده است که در صورت وجود مدیریت هوشمند
و کارآمد ،میتوانست برای مشکالت پیش رو برنامه و استراتژی وضع و اجرا
کند .ایران به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی که
در  25تا  40درجه عرض شمالی واقعشده است ،شرایط آبوهواییای دارد
که جزو مناطق کمباران جهان به شمار میآید .بنابراین این طبیعت اقلیم ایران
است که با خشکسالی مواجه شود.
در گزارش ناسا که درباره شرایط جوی زمین در  30سال آینده منتشرشده،
آمده است  45کشور جهان دچار خشکسالی شدید ،و در صورت عدم ذخیره
منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و دامداری میشوند .در این گزارش
ایران رتبه چهارم را در میان  45کشــور در معرض خطر داراســت .عالوه بر
این ،در این گزارش پیشبینیشده است که بعید نیست بین  30تا  40سال
آینده بخشهای وســیعی از ایران به بیابان تبدیل شود .در حال حاضر 20
درصد مساحت ایران بیابان مطلق است ،نیمی از مساحت ایران بیابان است و
دوسوم مساحت ایران در شمار مناطق خشک و نیمهخشک قرار میگیرد که
با پیشبینی ناسا بخش وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل ،یا غالب مناطق
نیمهخشک کنونی نیز به بیابان تبدیل میشوند .چه مطالعات داخلی و چه
گزارش ناسا وقوع خشکسالی در ایران را نشان داده و این پدیده اقلیمی رخداده
و هماکنون آثار سوء آن دیده میشود .با توجه به آثار زیانبار خشکسالی در
حال و آینده برای ایران ،سیاستهای بهینه برای مدیریت آن اهمیت مییابد.
این مسئله وظیفه یکنهاد و سازمان نیست و نیازمند حکمرانی خوب است
که حاکمیت ،دولت و مردم (بخش خصوصی و نهادهای مردمی) در کنار هم
برای مدیریت آنهمکاری و تالش کنند.
در این میان مسئولیت اجتماعی افراد و بنگاههای اقتصادی میتواند نقش
مهم و مؤثری در مدیریت خشکســالی داشته باشد .تجارب جهانی حاکی از
آن است که تقویت و ارتقای مسئولیت اجتماعی یکی از راهکاریهای مؤثر
برای مدیریت آثار سوء خشکسالی و مدیریت آن است .بهعنوان نمونه میتوان
به تجربه کالیفرنیا اشاره کرد که چگونه بنگاههای اقتصادی بخش کشاورزی
همراه و همگام با توسعه پایدار کشاورزی شده و توانستهاند از طریق مسئولیت
اجتماعی سهم و جایگاهی در مدیریت مشکل آب در بخش کشاورزی خود
داشته باشند .تولید محصوالت کشاورزی خصوصاً میوه و سبزیها در کالیفرنیا
در حال افزایش بود اما با یک مســئله محیطی مواجه شــده بودند و آ ن هم
کمبود آب بود .دولت مقررات جدید برای حفاری چاههای کشاورزی گذاشت و
کشاورزان نگران آب و کمبود آب بودند .بسیاری از شرکتهای فرآوریکننده
محصوالت کشــاورزی با کاهش ســود و درآمد مواجه شــدند .یکی از این
شرکتهای فرآوریکننده غذا به نام  ConAgra Foods Incبا این شرایط

مواجه بود .بر اســاس اصول اقتصادی برای جبران هزینههای خود ،بایستی
افزایش قیمتها را دنبال میکرد اما افزایش قیمتها منجر به تقاضای کمتر
و درنهایت فروش و سود کمتر میشد .مدیران این شرکت تمایل داشتند که
برند تولیدات آنان در اکثر خانهها محبوبیت داشته باشد ازاینرو خود را متعهد
به جامعه و کشــور خود دانستند و رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در
قبال شهروندان را در راستای دستیابی به کسبوکار پایدار عملیاتی کردند .در
گزارش شهروندی  2014اهداف زیادی برای محیطزیست کالن هدفگذاری
شــد که برخی از این اهداف به شرکت موردنظر مرتبط میشد ،مانند تغییر
آبوهوا ،مصرف آب ،دفع مواد جامد و بستهبندی .بهعبارتیدیگر مدیران این
شرکت بهجای انتخاب راهحل ساده و غیر کارآمد (از منظر دستیابی به هدف
یعنی سود) یعنی افزایش قیمت محصوالت تولیدی ،رویکرد کمک به حل
مسئله را بهعنوان استراتژی خود انتخاب کردند.
یکــی از زمینههای اصلی همکاری این شــرکت در اهداف توســعهای
کشــور ،تمرکز بر خشکسالی است .با بررسی و مطالعه ،این شرکت دریافت
که تولیدکنندگان و تأمینکنندگان قرارداد محصوالت کشاورزی ،در صورت
دسترسی به آب تمیز میتوانند مواد اولیه مناسب را در اختیار آنان قرار دهند.
ازاینرو چشــ مانداز  2020برای کاهش مصرف آب باهدف  20درصد در هر
پوند تولید تدوین شد که تاکنون (سال  )2015کاهش کل مصرف آب خود
را  11درصد کاهش داده است CAG .اظهار میدارد که  80درصد از مصرف
آب کشــور توسط بخش کشاورزی استفاده میشــود ،بنابراین این شرکت
برای کاهش آب در بخش کشــاورزی با تولیدکنندگان آن ارتباط مستقیم
برقرار کرده است که مساحت مزرعه این تولیدکنندگان در حدود  150هزار
هکتار است .با ارتباط با تولیدکنندگان ،برنامههای کشاورزی پایدار در راستای
کاهش مصرف آب را هدفگذاری کرده است تا به هدف چشمانداز دست یابد
( .)ConAgra Foods, 2014بهعبارتدیگر در زنجیره ارزش ،با همکاری
بازیگران در راستای یک هدف ملی یعنی استفاده بهینه از آب و توسعه پایدار
همکاری و مشارکت کردند.
نمونههای بسیاری از مسئولیت اجتماعی بنگاهها و کسبوکارهای مختلف
در جهت تأمین اهداف توسعه پایدار در جهان وجود دارد .اینکه چطور میشود
یک کســبوکار منافع ملی را که طبیعتاً منافع خصوصی را در میانمدت و
بلندمــدت به همراه دارد در رأس امور خود قرار دهد ،بســتگی به این دارد
که چقدر آن جامعه برای ارزشهای اخالقی حرمت قایل است و نوع تفکر و
اندیشه و گفتمان آن چیست؟ آیا کسبوکار بر سردر محل کار خود تفکر و
اندیشه «این مشکل خود شماست» را برای بازیگران زنجیره ارزش نصبکرده
یا تابلوی «این مشکل ماست»؟ بیایید تا با همکاری و مشارکت هم بر مسائل
توسعهای در کل زنجیره فایق آییم.

در گزارش ناسا
که درباره شرایط
جوی زمین در
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منتشرشده ،آمده
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جهان دچار
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گزارش ایران
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نکتههایی که باید بدانید
[گزارش جهانی بحران غذایی در سال  2018برآورد کرده که  124میلیون نفر در  51کشور
با ناامنی غذایی و شرایط وخیم مواجهاند و منازعات و ناامنی در  18کشور همچنان بهعنوان
ناامنی غذایی ادامه دارد.
[تغییرات آبوهوایی و خصوص ًا خشکسالی نقش مهمی در ناامنی غذایی دارد .بخش
کشاورزی ازجمله فعالیتهایی است که بهشدت تحت تأثیر خشکسالی قرار میگیرد.
[در گزارش ناسا پیشبینیشده است که بعید نیست بین  30تا  40سال آینده بخشهای
وسیعی از ایران به بیابان تبدیل شود .در حال حاضر  20درصد مساحت ایران بیابان مطلق است.
[تجارب جهانی حاکی از آن است که تقویت و ارتقای مسئولیت اجتماعی یکی از راهکارهای
مؤثر برای مدیریت آثار سوء خشکسالی است.
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آکــادمـی

راهکاری به نام بیمه و مشکالت آن؟
سیاستهای حمایت از بیکاران در ایران

بـهـانـه

چگونه میتوان از نیروی کار حمایت کرد؟ سیاستهای حمایت از بیکاران به دو دسته سیاستهای فعال بازار کار و سیاستهای حمایتی تقسیم میشود .در این مقاله سعی شده این دو
سیاست در کنار معایب و مزایای قانون حمایتی کار در ایران تبیین شود.

آزاده داوودی
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر بخواهید درباره
نحوه حمایت از بیکاران
بدانید ،اینکه قانون
چگونه در این زمینه
بسترگشایی کرده است،
خواندن این مقاله به شما
توصیه میشود.

نیروی کار بهعنوان یکی از سرمایههای جوامع به سبب نقشی
محوری که در فرآیند توسعه دارد ،میبایست در برابر حوادث
و رویدادهایی که منجر به قطع یا کاهش درآمد میشــود ،از
جمله بیکاری مورد حمایت قرار گیرد .رویکرد سیاستهای
حمایت از بیکاران در سیاســتهای بازار کار در دو دســته
سیاستهای فعال بازار کار و سیاستهای حمایتی گنجانده
میشود .سیاســتهای فعال بازار کار ،سیاستهایی هستند
که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به بهبود و کارکرد بازار کار
منجر میشــوند و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری با
ایجاد تعادل در بازار کار از طریق اصالح سازوکارهای جست
وجوی شغل ،آموزش بیکاران و ...است و سیاستهای حمایتی
بازار کار سیاستهایی هستند که مستقیماً برای بهبود زندگی
بیکاران در قالب حمایتهای مالی در نظر گرفته میشــوند.
ازاینرو در سیاســتهای کلی کشورها سیاستها و قوانینی
مختلف در این زمینه گنجانده میشود که همواره بر اساس
شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی کشورها مورد بازنگری
یگیرد.
قرار م 
سیاستهای حمایت از بیکاران در ایران و جهان
سیاستهای حمایت از بیکاران در جهان

راهبردهــای نظام تامین اجتماعــی در جهت مقابله
با خطر بیکاری غیرعمدی ،راهکارهای بیمهای و حمایتی اســت .راهکار بیمهای مخصوص
کسانی است که شاغلاند و حق بیمه الزم را پرداختهاند و منابع آن توسط کارگر و کارفرما
تأمین میشود .راهکار حمایتی بهمنظور کمک به اشخاصی که از شمول نظام بیمهای خارج
هستند ،ایجادشــده است که منابع آن توسط دولت تأمین میشــود .با تکامل روند بیمه
بیکاری ،سیستمهای مختلفی در جهان شکل گرفت که میتوان آنها را به چهار سیستم زیر
تقسی مبندیکرد:
بیمه بیکاری اجباری :سیستمهای بیمه بیکاری غالباً اجباری هستند .در این سیستم افراد
شاغل یا کارفرمایان آنها درصدی از دستمزد را بهعنوان حق بیمه بیکاری پرداخت میکنند.
تعیین نحوه پوشش حمایتهای بیمه بیکاری و استفاده از مزایای آن بر عهده قانونگذار است.
بیمه بیکاری اختیاری :در این سیستم بیمه بیکاری ،افراد بهصورت داوطلبانه و بر اساس ضوابط
صندوقهای بیمه خصوصی بیمه میشوند و نقش دولت در این نوع بیمهها بیشتر ارشادی است.
نگونه طرحها ب هعنوان طرحهای غیر بیم های
بیمه بیکاری بهعنوان مساعدتهای اجتماعی :ای 
نیز مصطلحاند .هدف از این سیستم تأمین وضعیت معیشتی خانوارها است که توسط دولت تأمین
میشود (کانادا ،چین ،فرانسه ،فنالند ،آلمان و.)...
بیمه بیکاری مقطوع :یک مبلغ مقطوع به فرد بیکار تحت عنوان غرامت جدایی از بازار کار که
غالباً از سمت کارفرما تأمین میشود ،پرداخت میشود (پاکستان ،هند ،ترکیه ،عراق و.)...
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JJبیمه بیکاری در ایران

بیمه بیکاری در اسناد باالدستی کشور

در اصل  43و  44قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران یکی از وظایف مهم دولت ایجاد رفاه
اجتماعی است و بر لزوم جبران زیان بیکاری از سوی دولت اشارهشده است ،که در راستای اجرای
این امر ،بیمه بیکاری بهعنوان یک بیمه اجتماعی نقش پررنگی دارد.
عالوه بر قانون اساســی ،در ســایر اسناد باالدستی کشــور مبحث حمایت از بیکاران در نظر
گرفتهشــده است .از جمله آنکه حفظ کرامت و حقوق انســانی و بهرهمندی از امنیت اجتماعی
یکی از مهمترین سیاســتهای سند چشمانداز جامعه ایرانی در افق  1404محسوب میشود .در
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه ( ،)1384-88ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی (ماده )13
بهعنوان یکی از سیاستهای کلی مطرح شده و در قانون برنامه چهارم توسعه ( )1384-88تحت
ماده  96به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اســامی ایران ،و اتخاذ تدابیر برای مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار
اشارهشده است .در سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری که در سال  1384تدوین شد
در قسمت سیاستهای حمایت از بیکاران در کنار سیاستهای فعال ،تنظیم بازار کار و سیاستهای
کالن (سیاستهای چهارگانه حوزه بازار کار) ،برقراری یک سیستم کارآمد و جامع حمایت از بیکاران
در جهت ایجاد انگیزه بیشتر در جستوجوی شغل و فراگیری مهارتهای موردنیاز بازار کار ،آورده
شده است .همچنین در سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری که در سال  1390از سوی مقام
معظم رهبری در حوزه اشــتغال ابالغ شد و مشتمل بر  13بند بود ،برقراری حمایتهای مؤثر از
بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار در بند  11مورد
تأکید قرار گرفت .در قانون برنامه پنجم توســعه ( )1390-94در ماده  76به اقدامات قانونی الزم
برای اصالح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و تقویت بیمه بیکاری اشاره صریح شده است .در
برنامه ششم توسعه ( )1396-1400در بند چ ماده  92شمول بیمه بیکاری گسترشیافته و بیان
شده اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صداوسیما که شغل خود را از دست میدهند تحت پوشش
بیمه بیکاری قرار گیرند.
JJتاریخچه بیمه بیکاری در ایران
تاریخچه بیمه بیکاری در ایران به سال  1325بازمیگردد که همزمان با اجرای تدریجی قانون
بیمههای کارگری و تشکیل صندوقی به نام صندوق تعاون بوده است .در سال  1331الیحه قانونی
بیمههای اجتماعی کارگران به تصویب رسید که به استناد ماده  79این قانون ،سازمان بیمههای
اجتماعی کارگران مکلف به تشکیل صندوقی به نام صندوق کمک به بیکاران شد .قانون فوق در
ســال  1334اصالح و حمایت بیکاری از آن حذف شد .در سال  1354که قانون تأمین اجتماعی
به تصویب رســید همزمان تدوین قانون بیمه بیکاری موردتوجه قرار گرفت .در ســال  1366به
دلیل شرایط اقتصادی کشور و رشد بیکاری ناشی از تعطیلی واحدها و مشکالت اقتصادی ناشی
از جنگ و رکود ،قانون بیمه بیکاری برای مدت سه سال بهصورت آزمایشی اجرا و در سال 1369
بهصورت دائمی درآمد .در سال  1390این موضوع در مجلس بررسی و مصوب شد در سال 1391
به میزان  20درصد بیکاران و تا سال  1393همه بیکاران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند،
اما در ادامه روند به علت مخالفت شــورای نگهبان از دســتور کار خارج شد .بنابراین بهطورکلی

سیاستهای فعال بازار کار ،سیاستهایی هستند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به بهبود و کارکرد بازار کار
منجر میشوند و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری با ایجاد تعادل در بازار کار از طریق اصالح سازوکارهای
جستوجوی شغل ،آموزش بیکاران و ...است

میتوان بیان داشت در نظام حقوقی کشور (ایران) حمایت از بیکاری صرفاً در قالب نظام بیمهای (با
تصویب قانون بیمه بیکاری در سال  )1369صورت گرفته است .درواقع نظام حمایتی از افراد بیکار
(غیر بیمهای) ،مانند آنچه در برخی کشورها برای حمایت افراد بیکار وجود دارد ،در نظام حقوقی
کشورمانپیشبینینشدهاست.
JJعملکرد بیمه بیکاری در ایران
تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران در سال  1380برابر  93هزار نفر بوده است که در
آن سال حدود  3/3درصد از بیکاران کشور را تحت پوشش قرار داده است .تعداد افراد تحت پوشش
بیمه بیکاری در سال  1396برابر  225هزار نفر بوده است که از جمعیت بیکار  3/2میلیون نفری
سهم  7درصد بیکاران پوشش دادهشدهاست.
وضعیت صندوق بیمه بیکاری ازلحاظ درآمدها و هزینههای آن طی دوره زمانی  1380لغایت
 1396نشان دادهشــده است .در نمودار زیر با عنایت به هزینه صندوق و درآمد صندوق ،کسری
صندوق در اغلب سالها قابلرؤیت است .همانطور که مالحظه میشود مصارف صندوق بر منابع
صندوق از سال  1381به بعد پیشی گرفته است و این روند تا سال  1392ادامه دارد.
JJابعاد بیمه بیکاری
مهمترین ابعادی که برای ترسیم یک بیمه بیکاری میتواند در نظر گرفته شود مواردی مانند
میزان پوشش بیمه بیکاری ،مقرری بیمه بیکاری ،شرایط احراز بیمه بیکاری ،مدتزمان پرداخت
بیمه بیکاری ،و منابع تأمین مالی بیمه بیکاری است که با توجه به گستره این موارد سیاستهای
بیمه بیکاری در جهان اشــکال مختلف دارد .دامنه تعریفشده بر اساس سیاستها در کشورهای
مختلف به شرح زیر است:
میزان پوشش بیکاران :در این بخش ،جامعه هدف پوشش بیکاران تعیین میشود .این طیف
میتواند از بیمه بیکاری فراگیر تمامی بیکاران تا پوشــش برنامه محدود به کارگران شــاغل در
بخشهای خاصی متغیر باشد.
شرایط احراز بیمه بیکاری :در بیمه بیکاری شرایط دریافت بیمه بیکاری از افرادی که متقاضی
قادر و مایل به انجام کار باشند و بیکار هستند تا افرادی که مدتزمان مشخصی حق بیمه بیکاری
تکردهاند ،میتواند متفاوت باشد.
پرداخ 
مقرری بیکاری :مقرری بیکاری میتواند به میزان درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال
قبل از بیکاری و یا میزانی از حداقل دستمزد تعیینشده باشد .گاهی هم مقرری را بر اساس وضعیت
خانوادگی (تجرد یا تأهل) و سن و موقعیت مالی مقرریبگیر تعدیل میکنند.
مدتزمان پرداخت بیمه بیکاری :در غالب کشورهای دنیا مدتزمان پرداخت مقرری بیکاری
شش ماه تا  2.5سال است .ولی درهرحال طول مدت پرداخت مقرری بستگی مستقیم به مدتزمان
پرداخت حق بیمه یا مدتزمان تحت پوشش بودن دارد.
منابع مالی بیمه بیکاری :منابع تأمین مالی بیمه بیکاری ،غالباً در سه بخش کارفرما ،کارگر و
دولت تأمین میشود.
JJابعاد بیمه بیکاری بر اساس قانون بیمه بیکاری در ایران
قانون بیمه بیکاری که در سال  1369به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است و در حال
حاضر اجرا میشود بهاختصار در محورهای زیر قابلذکر است:
 افراد تحت پوشش :کلیه مشموالن قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار و کار کشاورزی هستند(بهاستثنای صاحبان حِرف و مشاغل آزاد و بیمهشدگان اختیاری ،بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی
و اتباع خارجی)( .ماده )1
 شرایط احراز دریافت مقرری :فرد بایستی در هنگام وقوع بیکاری حداقل سابقه پرداخت حق بیمهبه مدت  6ماه را داشته باشد( .ماده )6
 منابع صندوق 3 :درصد از لیست حقوق و مزایای افراد بیمه مشمول قانون کار و تأمین اجتماعیکه توسط کارفرما تأمین و پرداخت میشود( .ماده )5
 میزان مقرری :میزان مقرری روزانه بیمهشــده بیکار معادل  55درصد متوسط مزد یا حقوق یاکارمزد روزانه بیمهشده است( .بند پ ماده )7
 -مدت پرداخت مقرری :مجموع زمان پرداخت مقرری بر اساس ماده  7قانون بیمه بیکاری برای

مجردان حداکثر  36ماه و برای افراد متأهل حداکثر  50ماه و بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه
متفاوت است.
JJچالشها و محدودیتهای بیمه بیکاری و رویکردهای مناسب در ایران
با توجه به سابقه بیمه بیکاری در کشورهای جهان و مقایسه تطبیقی آن با قانون بیمه بیکاری و
بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری ،چالشهایی از ابعاد مختلف پیش روی صندوق بیمه بیکاری
است که در زیر بدان اشاره میشود:
مــواد قانون بیمه بیکاری ازنظــر منابع ،مدت ،مبلغ و ازلحاظ بعــد نظارتی با هیچیک از
قوانین سایر کشورها هماهنگی و همخوانی ندارد و در نگارش آن از تجارب کشورهای باسابقه
استفاد هنشدهاست.
حداقل ســابقه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بســیار نازل در نظر گرفتهشــده است
بهطوریکه منجر به سوءاستفاده از قانون میشود .مهمترین مشکل مدیریت قانون بیمه بیکاری
اجرای مشــترک قانون توسط دو دستگاه مجری (وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین
اجتماعی) است.
با توجه به آنکه منابع صندوق صرفاً از سمت کارفرما تأمین میشود ،ظرفیت مالی صندوق فراتر
از تعهدات آن است .عدم تعیین هدفمند و گزینشی میزان مقرری برای افراد تحت پوشش باعث
افزایش میزان مقرری در باالتر رفتن توقعات مقرریبگیران در یافتن شغل میشود.
با توجه به بررسیهای بهعملآمده در کشورهای مختلف و همچنین بررسی قانون بیمه بیکاری
در ایران پیشــنهادهای زیر ارائه میشود :از حیث تأمین منابع صندوق ضروری است که بازنگری
جدی صورت پذیرد بهگونهای که کارگر در تأمین مالی سهیم باشد و دولت نیز کسریهای صندوق
را جبران کند .کاهش حداقل میزان مقرری به کمتر از حداقل دستمزد و طراحی مکانیزم مناسب
مانند مشــروط ساختن پرداخت بیمه بیکاری به ارتقای مهارتهای شغلی و مشروط ساختن به
جستوجوی شغل در نظر گرفته شود .با توجه به اینکه حدود  50درصد بیکاران کشور قب ًال شاغل
نبودهاند ،الزم است تا به نحوی این افراد نیز تحت پوشش حمایتهای اجتماعی همچون دریافت
انواع کمکهزینهها که در کشورهای پیشرفته به کار بستهشده قرار گیرند.
تعدیل مدت دریافت مقرری ضمن برخوردار کردن طیف وسیعتری از بیکاران ،از عدم کارایی
آنان نیز به دلیل طوالنی شدن مدت بیکاری جلوگیری میکند.
با توجه به اینکه نقش سازمان تأمین اجتماعی در حوزه اجرایی قانون بیمه بیکاری به نقش یک
صندوقدار تقلیل یافته است به نظر میرسد برای بهبود و ارتقای عملکرد صندوق ایجاد مدیریت
واحد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت ضروری است.
بــا توجه به آنکه قوانین مربوط به بیمه بیکاری در کشــورهای مختلف با توجه به مقتضیات
اقتصادی و اجتماعی کشور اصالح میشود (حتی در کشورهایی که از ثبات نسبتاً باالی اقتصادی،
سیاسی و ...برخوردار بودهاند) و در ایران اولین و آخرین قانون بهتصویبرسیده در سال  1369بوده
اســت ،بنابراین بر اساس شرایط موجود جهت عملکرد کاراتر و عادالنهتر بیمه بیکاری این قانون
نیازمند آن است که مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.

نکتههایی که باید بدانید
[رویکرد سیاستهای حمایت از بیکاران در سیاستهای بازار کار در دو
یشود.
دسته سیاستهای فعال بازار کار و سیاستهای حمایتی گنجانده م 
[با تکامل روند بیمه بیکاری ،سیستمهای مختلفی در جهان شکل گرفت
که میتوان آنها را به چهار سیستم زیر تقسیمبندی کرد :بیمه بیکاری
اختیاری ،بیمه بیکاری اجباری ،بیمه بیکاری بهعنوان مساعدتهای
اجتماعی،بیمهبیکاریمقطوع.
[مواد قانون بیمه بیکاری ازنظر منابع ،مدت ،مبلغ و ازلحاظ بعد نظارتی با
هیچیک از قوانین سایر کشورها هماهنگی و همخوانی ندارد و در نگارش آن
از تجارب کشورهای باسابقه استفادهنشده است.
[حداقل سابقه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بسیار نازل در نظر
یشود.
گرفتهشده است بهطوریکه منجر به سوءاستفاده از قانون م 
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آکــادمـی

زبان و بسترسازی آن برای توسعه
قدرت و رخوت در زبان پارسی

بـهـانـه

زبان چگونه میتواند بسترهای توسعه را هموار کند؟ آیا از زبان فارسی میتوان انتظار داشت که همراه و همگام با شتاب روزافزون دنیا باشد یا اینکه زبانی سترون است؟ در این
مقاله شروین وکیلی سعی کرده ظرفیت زبان فارسی را برای توسعهآفرینی و همراهی با توسعه موزون بررسی کند.

زبان پارسی سترون اســت یا زایا؟ نیرومند است یا ناتوان؟
پــس رویارویــی با دنیــای امروز و پویایی شــتابناک و
از ِ
دگرگونیهــای نفسگیرش برخواهد آمد یــا نه؟ این زبان
تــا قرنی دیگر باقی خواهد ماند یا بــه یکی از هزاران زبانی
تبدیل خواهد شــد که با تیغ مدرنیته از ریشه بریدهشده و
به موزة زبانشناسی تاریخ سپردهشــدهاند؟ اندوختة ادبی
زبان پارســی در زمانة جدید چه بختی بــرای بقا دارد؟ آیا
شروین وکیلی
چنانکه برخی افراد  -مثل آن دو احمد :کسروی و شاملو-
پژوهشگر
میگویند ،ادبیات کالسیک پارسی و اشعار کهن بیارزش و
یکنواخت و ماللانگیز و انباشته از بدآموزی است و سستیزا
چرا باید خواند:
و رخوتانگیز؟ یا آنکه سخن ملکالشعرای بهار و ناتلخانلری
اگر میخواهید درباره
و شــفیعیکدکنی درست اســت و در این زبان بزرگترین
بسترسازی زبان
گنجینة معنایی صورتبندیشده در قالب ادبیات را به ارث
فارسی برای توسعه
بردهایم؟
بدانید ،اینکه برای
اینها پرسشهایی است که در فضاهای دانشگاهی و در
رسیدن به توسعه
میانة بحثهای روشنفکرانه هر از چندی رخ مینمایانند و
در کنار سایر عوامل
بحثهای داغی را برمیانگیزانند .همة ما کسانی را دیدهایم
دخیل ،زبان چه نقشی
که از زبان پارســی دفاع میکنند ،آن را زیبا ،تناور و زورمند
میتواند داشته باشد،
میدانند ،و اندوختههای ادبیاش را میســتایند .به همین
خواندن این مقاله به
ترتیب با افرادی برخورد کردهایم که زبان پارســی را امری
شما توصیه میشود.
منسوخ و کهنه میشمارند ،تواناییاش را برای زایش واژگان
و مفاهیم نو انکار میکنند ،و با این بهانه با گشادهدســتی
در گفتــار خویش کلماتی از زبانهای دیگــر  -بهویژه زبانهای فرنگــی -را میآورند ،چراکه
خودخوارانگاری و خودزنی به ُمدی روشــنفکرانه تبدیلشده و به زبانی متفاوت با پارسی حرف
زدن شیک است و مجلسی!
طی سالهای گذشته حتی در میان نویسندگان و روشنفکرانی که در عرصة عمومی سخن
میگویند هم حرفهایی ازایندســت شــنیدهایم که «آقاجان برای ترقی کردن باید زبانهای
پیشرفتة دنیا را یاد گرفت» و «زبان فارسی قدیمی است و به درد پیرها میخورد .جوانها نیاز به
زبانی دارند که با توسعه همگام باشد» و شبیه اینها .بسامد این جملهها طی سالهای اخیر بیشتر
هم شده ،و شاید دلیلش آن باشد که تاخت و تاز به هویت ایرانی در رسانههای عمومی رواجی
بیشتر یافته و زبان پارسی که از پشتیبانی هیچ دولتی بر زمین برخوردار نیست و متولیای جز
مردم ندارد ،بهظاهر در الکی دفاعی فرورفته است.
اما آیا بهراســتی چنین است؟ آیا زبان پارسی قدیمی ،مندرس ،نخنما و ناسازگار با نیازهای
امروزین ماست؟ آیا ممکن یا مطلوب است که آن را با چیزی دیگر جایگزین کنیم؟ خواه بهکلی با
زبانی بینالمللی مثل انگلیسی (به پیروی از هند) و خواه با همان ساختار اما در قالبی مدرن مثل
خط التین (مثل ترکیه)؟ بهراستی توانمندی و زورمندی زبان پارسی تا چه پایه است و چقدر
احتمال دارد که بحران رویارویی با تمدن مدرن و سویههای پیچیده و زایندهاش را از سر بگذراند؟
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در دنیایی که هر سال انبوهی از یافتههای علمی ،اندیشههای نو ،و دستاوردهای صنعتی و فنی به
زیستجهان مردمان افزوده میشود ،و در جهانی که کل اینها اغلب با زبان انگلیسی رمزگذاری و
استانده میشوند ،زبان پارسی چه بختی برای شکوفایی ،برای گسترش و برای بقا دارد؟
این پرســشها در تاریخ معاصر ایران پیشینهای دیرینه دارند و نخستین نشانههای طرح و
صورتبندیشــان به آغازگاه تماس تمدن ایرانی و مدرنیتة اروپایی بازمیگردد 99 .سال پیش،
سیدحسن تقیزاده در سال  ۱۲۹۸در روزنامة کاوه چاپ برلین مقالهای نوشت به نام «فارسی خان
والده» که اشاره به کاروانسرایی در نزدیک استانبول داشت که پاتوق ایرانیها بود و عالقهمندان
برای یادگیری زبان پارســی به آنجا میرفتند ،اما اغلب این زبان را آمیخته با ترکی و زبانهای
فرنگی حرف میزدند و به همین خاطر مایة ریشخند اهالی باسوادتر قلمرو عثمانی بودند که زبان
ادبی و رسمیشان پارسی بود .در این متن تقیزاده در همراهی با ملکالشعرای بهار از زبان پارسی
هنجارین و کالسیک دفاع کرده بود و به نویسندگان قومگرا و شبهبلشویکهایی که هوادار تغییر
خط یا تغییر زبان بودند و پارسی را ناتوان میدانستند ،حمله میکرد.
اما موضع مجلة کاوه و تقیزاده بههیچعنوان ســنتگرایی و مقابله با مدرنیته نبود .همین
تقیزاده کسی بود که چندی پیشتر در شهریور همین سال در همانجا نوشته بود که راه چارة
شدن ایرانیان ،ظاهرا ً و باطناً و روحاً و جسماً» است .بااینهمه اصحاب کاوه
ترقی ایران «فرنگی ِ
که گروهی از درخشانترین ادیبان و اندیشمندان ایرانی عصر مشروطه بودند ،نوسازی ایران و در
آغوش گرفتن تجدد را با حفظ هویت ایرانی ناسازگار نمیدانستند و بهویژه زبان پارسی را برای
جوش دادن این دو نیرومند و کارگشــا میدانستند .همین مجلة کاوه بود که در امتداد همین
نوشتارها داستان طنز «فارسی شکر است» جمالزاده را هم منتشر کرد و در آن دربارة افول زبان
پارسی به خاطر اظهار فضلهای بیمورد و آمیختگیاش به زبانهای فرنگی و عربی هشدار داد.
در همان صفحهای که این متن بار اول منتشــر شد ،عالمه قزوینی مقالة «ترقی در ادبیات» را
منتشر کرد که متنی دلکش و زیبا و عالمانه بود در دفاع از زبان پارسی و برشمردن نقاط قوتش.
بحثی که در پایان قرن سیزدهم خورشیدی در برلین با این استحکام صورتبندی شد ،طی
صد سال گذشته همواره در میان طبقة فرهیختة ایرانی مطرح بوده است .طی سالهای پس از
انقالب اسالمی این بحثها حتی شدت بیشتری هم به خود گرفته است ،و این تا حدودی نتیجة
مهاجرت یکدهم جمعیت کشور به سرزمینهای دیگر ،و انقالب رسانهای دهههای اخیر بوده که
زبانها را در تماسی تنگاتنگ با هم قرار داده است.
در ســپیدهدم این انقالب فنی و آن تحول جامعهشناختی ،یعنی حدود سی سال پیش در
سال  ۱۳۶۸بود که دکتر محمدرضا باطنی مقالهای منتشر کرد به نام «فارسی ،زبان عقیم» که
سروصدای بزرگی به پا کرد .ناشر مقاله البته در عنوانش مکری بهکاربرده بود و احتماالً بهقصد
چالشبرانگیز کردن بحث ،عالمت سؤال انتهای این سه کلمه را انداخته و به این شکل تحریفی در
سخن دکتر باطنی ایجاد کرده بود .چون مقالة او طرح پرسشی در این مورد بود و پاسخی منفی
به این عبارت ،و نه تأییدش.
از زمان انتشار این مقاله تا ده سال پیش ( )۱۳۸۷که داریوش آشوری «زبانباز»ش را منتشر
کرد ،بحث دربارة تواناییها یا ناتوانیهای زبان پارسی برای کنار آمدن با شرایط دنیای مدرن نقل
محافل روشنفکرانه بوده است .اگر کلیت بحثهایی را که در این زمینه به شکلی جدی و کتبی
انجامشده مرور کنیم ،درمییابیم که سه نکته موردتوافق همة اندیشمندانی بوده است که در این

طی سالهای گذشته حتی در میان نویسندگان و روشنفکرانی که در عرصة عمومی سخن میگویند شنیدهایم که «آقاجان برای ترقی کردن باید زبانهای
پیشرفتة دنیا را یاد گرفت» یا «جوانها نیاز به زبانی دارند که با توسعه همگام باشد» .بسامد این جملهها طی سالهای اخیر بیشتر هم شده است .برای
همین زبان پارسی که از پشتیبانی هیچ دولتی بر زمین برخوردار نیست و متولیای جز مردم ندارد ،بهظاهر در الکی دفاعی فرورفته است.

زمینه به شــکلی جدی اظهارنظر کردهاند :نخست آنکه زبان پارسیزبانی بسیار نیرومند است
و ســترون نیست و زایایی چشمگیری دارد؛ دوم آنکه برای صورتبندی دنیای مدرن و زندگی
امروزین مردمان کارایی دارد و از عهدة این وظیفه برخواهد آمد؛ و سوم آنکه گذشته از توانایی
درونی این زبان ،پیوندش با تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی آن را به رکنی مهم در داشتههای مردم
پارسیزبان تبدیل میکند و باید به این خاطر پاس داشته شود.
این نکته جای توجه دارد که طی سی سال گذشته که نوترین موج از بحثهای دانشگاهی در
این زمینه بین متخصصان در جریان بوده است ،حتی یک مقالة دانشگاهی یا کتاب معتبر علمی
نداریم که یکی از این سه گزاره را نقض کرده باشد .در سال  ۱۳۷۰همایشی با نام «زبان فارسی،
زبان علم» با پشتیبانی مرکز نشر دانشگاهی برگزار شد که محور اصلیاش همان بحثی بود که
دکتر باطنی مطرح کرده بود« :زبان پارسی ،سترون یا زایا؟»
در این گردهمایی فرهیختگان و ادیبانی از موضعهای گوناگون  -ســنتگرا و هوادار تجدد
ادبی -به این بحث پرداختند و با مرور گفتارهایشان روشن میشود که باز توافقی کامل بر سر سه
گزارة یادشده برقرار بوده است .دامنة این آمارگیری از پرسشهای کلیدی و پاسخهای اندیشمندان
به آنها را میتوان گســتردهتر کرد و بهکل قرن گذشته تعمیمش داد .آنگاه روشن میشود که
اندیشــمندان دربارة بســیاری از مباحث تخصصی و کاربردی با هم اختالفنظر و کشمکش
داشتهاند .مث ً
ال در همین همایش یادشده پیشنهاد دکتر باطنی برای اینکه لگام ساخت فعلهای
مرکب در زبان پارسی را باید رها کرد موضوع نقد بوده است .دکتر باطنی  -مثل داریوش آشوری،
بیست سال بعدازآن -از نوآوریهای دکتر غالمحسین مصاحب در واژهسازی برای مفاهیم علمی
جانبداری میکرد و افزوده شدن واژگانی مثل قطبیده و یونیدن و اُکسیدن را نشانة سرزندگی و
چاالکی زبان میدانست .درحالیکه برخی دیگر با این نوع واژهسازیها -که در فرهنگستان زبان
هم باب است -مخالفت داشتهاند .در میان مخالفان با واژهسازی بیمحابا چهرههای سرشناسی را
داریم که اغلب چنین تصوری دربارهشان در ذهنها وجود ندارد :سعید نفیسی ،محمدعلی فروغی،
محمدجعفر محجوب و حتی خود تقیزاده با واژهسازیهای فرهنگستانی میانهای نداشتند و یا
مثل فروغی به واژهیابی بهجای واژهسازی گرایش داشتند و یا مثل نفیسی اصوالً به هم زدن نظم
زبانی در قلمرو ایران بزرگ فرهنگی را مایة تفرقه و واگرایی زبان اقوام میدانستند.
با آنکه دربارة بحثهایی فنی ازایندست اختالفنظر و بحثهای پردامنه وجود دارد ،اما هیچ
متن جدی و مهم علمی و هیچ اندیشمند معتبر و ادیب مهمی را نمیشناسیم که پشتوانهای
علمی داشته باشد و به شکلی نظاممند و عقالنی ناتوانی زبان پارسی و ناکارآمدیاش در رویارویی
با روزگار مدرن را نشان داده باشد .یعنی این نکته شگفتانگیز است که طی صد سال گذشته،
همة اندیشمندان در همة متنهایی که در این مورد پدید آوردهاند و در همة اختالفنظرهای تند
و پرجنجالشان با هم ،این توافق را حفظ کردهاند که زبان پارسیزبانی نیرومند و چاالک و سرزنده
است و گلیم خود را در برابر شرایط مدرن از آب بیرون خواهد کشید.
دربارة شــیوههای توانمندســازی زبان و یاری رساندن به آن البته بحثوجدل وجود داشته
است ،اما دانستن این نکته اهمیت دارد که تاختن به زبان پارسی و نارسا یا ناتوان پنداشتنش،
گفتمانی سیاسی است که در ابتدای کار حدود دو قرن پیش توسط دولتهای استعماری روس
و انگلیس مطرح شد ،تا از قلمرو هندوستان و آسیای میانه و قفقاز پارسیزدایی و هویتتراشی
کنند و مردمان تاریخمند و سرافراز آن مناطق را که هویتی استخواندارتر و تاریخی دیرپاتر از
استعمارگران داشتند ،به اقوامی پراکنده و بیتاریخ و شناور در جعل و تحریف تبدیل کنند ...که
درنهایت چنان کردند و چنین نمودند!
گفتمان یادشده در ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی همزمان با انقالب بلشویکی در شوروی
و فروپاشی دولت عثمانی با نوعی بلشویسم بومی که سویههای قومگرایانه هم داشت ترکیب شد
و همچون گفتمانی سیاسی در داخل قلمرو ایرانزمین جایگیر شد .همین گفتمان بود که در
ترکیه و آسیای میانه و شمال هند به تغییر خط ،پارسیزدایی از زبانهای قومی ترکی و هندی
و ازبکی و ارمنی و گرجی ،و سرکوب نهادهای مردمی پشتیبان زبان پارسی  -مثل سلسلههای
صوفیه و مدرسههای قدیمی و مکتبهای سنتی -منتهی شد .در داخل کشور ایران خودمانکه
بخش مستعمره ناشده از پهنة ایرانزمین بود ،چنین گفتمانی همچون انعکاسی درونی از
تنها ِ
انحطاطی بیرونی نمود پیدا کرد ،و آنچه امروز در فضای مجازی و گفتوگوهای روشنفکرانه در این
امتداد میشنویم ،اگر تبارشناسیاش کنیم و از گوینده مرجع بخواهیم و رد گفتمانها را بگیریم،
به همین جریان صد و پنجاهسالة کشمکش قدرت و فرهنگ بازمیگردد.

اما فارغ از این تاریخچه و جدای از انگیزههایی روا یا ناروا که ساختن زبان پارسی نو یا تاختن بر
آن را موجب میشدهاند ،دربارة پرسشهایی که اول کار مطرح کردیم چه میتوان گفت؟ در این
مورد چشماندازی دارم و موضعی شخصی ،که به فشردگی بیانش میکنم:
JJنخست آنکه زبان پارسی سترون است یا زایا؟
همداســتان با اندیشمندان گوناگون که طی دهههای گذشته زوایای متفاوت این پرسش را
کاویدهاند ،تردیدی در کار نیســت که زبان پارسی نیرومند و ســرزنده و چاالک است .درواقع
چندان در این زمینه خوب عمل کرده که مایة شــگفتی اســت .باید این را در نظر داشــت که
قلمرو ایرانزمین که خاستگاه و پرورندة زبان پارسی بوده ،طی دو قرن گذشته زیر فشار استعمار
دســتخوش فروپاشی سیاسی شده و پس از دورانی از استعمار مستقیم که از چند دهه تا چند
قرن به درازا کشــیده ،هویتزدوده ،پارسیزدوده و قومزده شده است .طی صد سال گذشته در
تنها بخش مســتقلمانده از این قلمرو یعنی ایران خودمان حرکتهایی دولتی برای پشتیبانی
از زبان پارســی و نهادهایی مثل فرهنگستان و دانشکدههای ادبیات و کارداریهای فرهنگی در
سفارتخانهها برای توانمند ساختن آن وجود داشتهاند .اما این نهادها در دوران پهلویها خطاهای
راهبردی فراوان داشــته ،و در چهار دهة گذشته در عمل غیرفعال  -و یک جاهایی ضدفعال!-
بودهاند .یعنی در عمل زبان پارســی در دورانی که زیر تازیانة سختترین حملههای سیاسی و
خشنترین سرکوبها بوده ،از داشتن مرکزی سازماندهنده و رهبریای متمرکز و برنامهای برای
توسعه بیبهره بوده است .بااینهمه حقیقت آن است که طی همین دوران زبان پارسی در ایران
و برخی از کشــورهای همســایه بالیده و در بخش عمدة ایران شرقی زبان اصلی مردمان است،
هرچند همچنان زیر فشــار قومگرایان پشتون و ازبک و ترک است .به نظرم پنج الگوی نمایان
در برابرمان قرار دارد که توانایی و قدرت زبان پارســی را برای سازگار شدن با موقعیتهای تازة
امروزین نشان میدهد.
گسترش زبان پارسی در رسانههایی بهکلی نو  -مثل اینترنت -و نقش محوری این زبان در
ساختارهای جامعهشناسی نوظهور  -مثل شبکههای اجتماعی -هم چشمگیر بوده است .چنانکه
در نوشتارهای دیگری نشان دادهام ،زبان پارسی در برخورد با این زمینههای فناورانه و بافتهای
اجتماعی بیسابقه بسیار موفق و کارآمد عمل کرده و در عمل شکلی از زبان نوشتاری و الیههایی
از زبان کوچه و زبانهای غیررسمی را در این واسطههای الکترونیکی پدید آورده است.
در همین دوران شکلی از وامگیری و بومیسازی واژگان بیگانه -که بهخودیخود و در حالت
غیرافراطی و هنجارینش ایرادی ندارد -در جریان بوده که باعث شــده ایرانیان از واژگانی مثل
تلفن و تلویزیون و دیسک استفاده کنند ،اما همزمان ماهواره و رایانه و صفحهکلید و حافظه را
هم بهجای واژگان مرسوم فرنگیاش ابداع کنند .اینها در کنار واژگانی بسیار خوشساخت و بسیار

نکتههایی که باید بدانید
[خوانندگان مجله کاوه که گروهی از درخشانترین ادیبان و اندیشمندان
ایرانی عصر مشروطه بودند ،نوسازی ایران و در آغوش گرفتن تجدد را با
حفظ هویت ایرانی ناسازگار نمیدانستند و بهویژه زبان پارسی را برای جوش
دادن این دو ،نیرومند و کارگشا میدانستند.
[هیچ متن جدی و مهم علمی و هیچ اندیشمند معتبر و ادیب مهمی را
نمیشناسیم که پشتوانهای علمی داشته باشد و به شکلی نظاممند و عقالنی
ناتوانی زبان پارسی و ناکارآمدیاش در رویارویی با روزگار مدرن را نشان
داده باشد.
[تاختن به زبان پارسی و نارسا یا ناتوان پنداشتنش ،گفتمانی سیاسی
است که در ابتدای کار حدود دو قرن پیش توسط دول 
تهای استعماری
روس و انگلیس مطرح شد ،تا از قلمرو هندوستان و آسیای میانه و قفقاز
پارسیزدایی و هوی 
تتراشی کنند.
[آشتی با متون کهن ادب پارسی البته مستلزم آن است که فرد بتواند آنها
را بخواند و بفهمد و این بدون تمرین و مطالعه و ممارست ممکن نمیشود.
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آکــادمـی
کارآمد قرار میگیرند که نسل پیشین در برخورد با نمودهایی قدیمیتر از فناوری مدرن ابداعش
کرده بودند .کلماتی مثل سگدست و دنده و فرمان و میللنگ و دستگیرة پنجره و قفل فرمان
را کاربران خودرو و مکانیکهای احتماالً کمســواد ابداع کردهاند و دقت و کارآمدی و رواجی که
اینها یافته نشــان میدهد که میتوان برای واژهســازی و واژهیابی به تودة مردم اعتماد کرد و از
یهایشان بهر هها اندوخت.
نوآور 
خوشبختانه طی دو دهة گذشته الیهای هرچند محدود  -اما اثرگذار -از فرهیختگان جوان،
حساسیتی نسبت به پارسیگویی پاکیزه و تندرست از خود نشان میدهند .این گرایش با دقت در
انتخاب واژگان ،کوشش برای یافتن و به کار گرفتن برابرنهادهای سودمند و رایج ،و بازیافت واژگان
کارآمد از زبانهای قومی یا متون کهن ،همراه است .افراطهایی مثل واژهسازی لگامگسیخته یا
اصرار در طرد واژگان شناســنامهدار و با پیشینة عربیتبار یا ترکیتبار هم در این جوانان دیده
میشود که تا حدودی در ناآگاهی از سرشت زبان ریشه دارد .اما نتیجة این افراطها ماندگار نیست
و آسیبی بهجایی نمیزند و لبهای تیز از بدنهای فربه و زورمند و تندرست است که کمکم صیقل
خواهد خورد و هموار خواهد گشت.
در کنار گرایش رسمی و دولتی برای استفادة ریاکارانه از کلمات عربی ،و گرایش غیررسمی
عوام باسواد برای چپاندن کلمات فرنگی در جمالتشان ،گرایشی برای زیبا و درست سخن گفتن و
درستنویسی در تودة مردم دیده میشود .به شکلی که گوشزد کردن خطایی امالیی -که به یمن
نظام آموزشیمان فراوان شده -و پیشنهاد جایگزینی پارسی و درست بهجای وامواژهای بیگانه و
نوپا  -و اغلب بیربط و غلط -بهنوعی نشانة فرهیختگی و سالح تنظیم خودانگاره تبدیلشده است.
رسمی -دولتی و عوامانه-روشنفکرانه قرار دارد

این گرایش البته در میانة منگنة دو تظاهر زیانکارانة
که از دوران «فارسی شکر است» دامنگیر مردمان بوده است.
ادبیات کالسیک و اشعار کهن و اندوختة فرهنگی هزارسالة ما به زبان پارسی در زمانة امروزین
چه ارزشی دارد؟ این حجم عظیم از اشعار ،رسالهها ،کتابها و نامهها تنها بایگانیای قدیمی و
نخنما از افکاری پوسیده و مندرس و بیفایده هستند ،یا ردپای تجربهای زیسته و ارزشمند ،معنایی
ژرف و دیریاب و روشن ،راهبردی کارساز و عملیاتی ،و چارچوبی مفهومی و استوار از آن برمیآید
که به درد زندگی امروزین شهروندان قلمرو ایرانزمین بخورد؟
نکتة جالبتوجه دربارة میراث ادبی ایرانزمین و اظهارنظرها دربارهاش آن اســت که وقتی
به زندگینامه و کارنامة سخنگویان در این زمینه و محتوای موضعگیریشان مینگریم ،نظمی
چشــمگیر و همبستگی آماری روشــنی را در این میان بازمییابیم .آ ن هم اینکه هرچه کسی
بیشتر با این اندوخته آشنا باشد ،احتمال اینکه آن را ارزشمند بداند بیشتر است! یعنی به شکل
شگفتانگیز این اظهارنظر که میراث ادبی پارسی بیارزش است ،به کسانی تعلق دارند که دانشی
بسیار اندک و بسیار محدود در این زمینهدارند .میتوانهمچون استثنایی در گزارههای علمی
قید «همه» را به کار گرفت و گفت که «همة کسانی که دانشی عمیق دربارة زبان پارسی داشتهاند
و به شکلی مستند و محکم میدانیم که بیش از چندصد اثر کالسیک نظم و نثر را خواندهاند،
ستایندة پرشور میراث ادبی پارسی و هوادار سفتوسخت ارجمندی آن بودهاند ،و این ربطی به
ایرانی بودن افراد و عرق ملیشان ندارد و شرقشناسان و فرنگیهای پارسیدانی که این آستانة
سواد را در زبان پارسی رد کنند نیز چنین موضعی اتخاذ کردهاند .در ادامة این نکته یک پژوهشگر
عالقهمند به جامعهشناسی تاریخی ادب معاصر میتواند به شکلی مستند نشان دهد که «تقریباً
همة» کسانی که در نقطة مقابل این طبق به میراث زبان پارسی میتازند و شعر کهن و متون
کالســیک را فاقد ارزش میدانند ،با آن متون آشنایی عمیقی نداشته و به انکار چیزی مشغول
بودهاند که اطالع دقیقی از آن نداشتهاند.
JJگواهی ارزشمندی زبان پارسی
به نظرم سه گواه هست که ارزشمندی میراث ادبی زبان پارسی را نشان میدهد و این حقیقت
را فاش میسازد که کلیشة «مفاهیم مندرس و نخنما و متون قدیمی که عمرشان به سر آمده»
دربارة زبان پارسی مصداق ندارد.
گواه اول خو ِد متون اســت .کافی است هرکس داستانی از شاهنامه یا خمسه یا هفتاورنگ
را بخواند یا حکایتی از موالنا و عطار و سنایی را مرور کند یا غزلی از حافظ و سعدی و بیدل و
صائب بخواند -و البته ،بفهمد! -تا به جرگة ستایندگان این آفریدههای زبانی بپیوندد .معناهای
صورتبندیشده در این متون که گاه هزار سال با زمانة ما فاصله دارند ،بهقدری عمیق و دقیق و
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نکتهسنجانه هستند و چندان با شفافیت و روشنی و زیبایی در زبان رمزگذاری شدهاند که همگان
را به سادگی شیفتة خود میسازند .آشتی با این متون البته مستلزم آن است که فرد بتواند آنها
را بخواند و بفهمد و این بدون تمرین و مطالعه و ممارست ممکن نمیشود .اما این تمرین امری
دشوار یا آن ممارست ضرورتی دیریاب نیست و هر روز بیش از پیش در گوشه و کنارمان افرادی
را میدیدیم که تا دیروز اشعار کهن را دوست نداشتند و از متنهای قدیمی سر درنمیآوردند ،اما
حاال با خواندن بیتی یا شنیدن جمالتی از متنی شیفتة این متون شدهاند و گام در راه غور در آن
نهادهاند .خالصه آنکه آفتاب آمد دلیل آفتاب و معناهای نمایان در این متون خود نشان میدهد
که تا چه پایه اثرگذار ،زیبا ،الهامبخش و کارساز هستند و با چه قدرتی به زمانة ما و زیستجهان
زندگی روزمرة مردمان متصل میشوند.
گواه دوم آنکه بهویژه طی دهة گذشته نوعی بازگشت جمعی به متون کهن پارسی در میان
تودة مردم شــکل گرفته است .این تا حدودی پیامد ظهور رسانههای نو و شبکههای اجتماعی
مجازی اســت ،که انحصار رسانههای سنتی را درهم شکستهاند .در دهة چهل و پنجاه حزبی با
شعارهای انقالبی این امکان را داشت که انحصار نشریات و روزنامهها را در دست داشته باشد و از
انتشار اشعار و متون مخالف با نظر خویش جلوگیری کند و مبلغان زبان پارسی را بایکوت و راه
بازنشر شاهکارهای کهن را سد کند .در دهههای شصت و هفتاد نیز همچنان شکلی دیگر از این
ماجرا باقی بود و بخشی از همین گرایش بخش عمدة رسانههای عمومی ملی را نیز در اختیار
گرفته بود .اما با ورود رسانههای نو به میدان این امکان برای همگان فراهم آمد که بر وبنویسی
یا تارنمایی یا حتی بر دیوار رخنامهای ( )facebookهرچه میخواهند بنویسند و منتشر کنند
و در این میان انتخاب طبیعی تازهای ظهور میکرد که در کنار پر و بال دادن به سلبریتیهای
سطحی ،متون عمیق و معنادار را نیز به گردش میانداخت و سلیقة ادبی مردمان را تراش میداد.
در هیچ جامعهای تودة مردم نخبگان داوریکننده دربارة فرهنگ نیســتند ،و جامعة ما که این
طبقة کوچک از نخبگان فرهنگیاش برای مدتی از تماس آزاد با میراث ادبی خود محروم مانده
بود ،در این فضای نو این انحصار را در هم شکســت .نتیجه آنکه ترانهســرایان بیش از پیش به
بازخوانی و بازآفرینی اشعار نغز گذشتگان روی آوردند ،حفظ کردن شعرهای زیبا و بازگو کردن
بیتهای معنادار در میانة کالم بار دیگر در میان فرهیختگان باب شد ،و شماری بیشتر و بیشتر
از اســتعدادهای درخشــان جوان و ادیبان و شاعران تازهکار سلیقه و فن و هنر خود را با سنگ
محکهای غولآسای ادبیاتی هزارساله سنجیدند ،و از قید بیانیههای حزبی و سلیقهسازیهای
چنددهساله رهایی یافتند .در دو دهة گذشته با پدیداری در جامعهشناسی فرهنگ کشورمان سر
و کار داریم که نمودهای بیرونی چشــمگیری در آینده خواهد داشت و آ ن هم بازگشت نمایان
نخبگان فرهنگی جوان به سمت میراث ادبی و زبانی کهنشان است ،و کوشششان برای نوآوری
و کنکاش و خلق فضاهای نو با تکیه بر این پشتوانة چشمگیر.
گواه سوم بر ارجمندی اندوختة معنایی زبان پارسی ،رونق چشمگیر ادبیات در زمانة ماست
که به طور مستقیم از این اندوخته تغذیه میکند .انجمنهای ادبی از دیرباز بخشی نهادینهشده
و ریشــهدار در تمدن ایرانی بودهاند و از محفل شــعرخوانی در دربارها و مجلس بحث ادبی در
خانة بزرگان گرفته تا نقالیهای قهوهخانهای و شاهنامهخوانیهای خانوادگی بختیاریها همواره
صورتهای گوناگون آن پررونق بوده است .اما با توجه به آنکه امروز بیش از صد میلیون پارسیزبان
در قلمــرو کهن ایرانزمین و نزدیک به پانزده میلیــون در خارج از این مرزها زندگی میکنند،
به احتمال زیاد در هیچ مقطع دیگری در سراســر تاریخ ایران ،شمار گروههای مردمی متمرکز
بر شاهنامهخوانی ،مثنویخوانی ،حافظخوانی و سعدیخوانی تا این اندازه نبوده است .در همة
شهرهای بزرگ و کوچک ایران و حتی روستاها شماری چشمگیر از گروههای مشابه فعال هستند
که از ســویی ســواد عمومی مردم دربارة متون ادبی را باال بردهاند و از سوی دیگر در دراز مدت
راه را بر انحطاط زبان و فرسایش هویت خواهند بست .این نهادهای مردمی کام ً
ال خودجوش و
خودسازمانده هستند و بینیاز از پشتیبانی یا تشویقی بیرونی شکل میگیرند و کار خود را پیش
میبرند و شاخهشاخه میشوند و خود را تکثیر میکنند .آنچه این ساختیابی اجتماعی -فرهنگی
را ممکن کرده ،فقط و فقط معنای نهفته در خو ِد آثار ادبی دیرینه است .بازتاب این اقبال چشمگیر
به آثار کالسیک را در اجراهای موسیقی ،ترانهخوانیها ،نمایشها و تئاترها و بازیهای رایانهای
میتوان دید .این روندی اســت که بازخوردی مثبت بر روی خود دارد و توسعة خود را تشدید
میکند ،و چشمنواز است و کنجکاویبرانگیز که با این الگوی شتابنده نتیجهاش برای قوام یافتن
و گسترش زبان پارسی تا چه پایه خواهد بود.

 .............................گـزارشـگر .............................

خردهروایتهای«آیندهنگر»
از آنچه در ماههای اخیر بر زندگی مردم گذشته است

بحرانبازنمایی

عکس :ریحانه یاسینی

در ماههای اخیر بروز بحران ارزی ،تاثیرات مختلفی در زندگی مردم داشت .از
یک طرف شبکههای اجتماعی و جریانهای غیرکارشناسی رسانهای به حس
ناامنــی و بحران اقتصادی دامن میزدند و از طرف دیگر ،سوءاســتفادههای
واردکنندگان ،تولیدکنندگان و فروشــندگان اوضاع بازار را به هم میریخت.
بــا همزمانی این اتفاقها ،رفتارهای اقتصادی و نحوه خرید مردم تغییر کرد و
تاثیرات جدی در بازارها گذاشت .به همین دلیل گزارشگر در این شماره چند
خردهروایت از آنچه که در این ماهها بر زندگی مردم گذشت ،تهیه کرده است.

گـزارشـگر
گزارش «آیندهنگر» از شرایطی که در آن «ذهن» از «ماده» جلو زده است

بحران اقتصادی یا بحران رسانهای؟
ریحانه یاسینی
دبیربخش گزارشگر

چرا باید خواند:
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برای از دست دادن
سرمایهها زندگیها
را درگیر خود کرده
است؟ این گزارش را
بخوانیدتاببینید
چطور بازنماییهای
رسانهای ،رفتارهای
اقتصادی را
جهتدهی میکند .

فاضلی:ترکیب
رسان ه غیرحرفهای
و با سرمایه
اجتماعی اندک که
اعتماد مردم به آن
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مفسراناقتصاد
برای مردم ،بخش
مهمی از گفتارها
و نوشتارهای
اقتصادی را از
دسترس فهم مردم
خارج کرده است
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در تمام راستهها ،تمام مغازهها و حجرههای بازار بسته هستند.
راهروها و داالنهای پیچ در پیچ در تاریکی فرو رفتهاند و در هر چند
صد متر ،بازاریها دور هم جمع شدهاند یا با نشستن مقابل پلههای
مغازههای بستهشان ،گعدهای را شکل دادهاند .پیرمردی که در راسته
پارچهفروشــان به در نیمهباز مغازهاش تکیه زده اســت ،میگوید:
«ســاعت نزدیک  ۱۱بود که یک عده با داد و فریاد آمدند و شروع
کردند به شعار دادن که باید مغازههایتان را ببندید .ما هم از ترسمان
که یک وقت نزنند شیشهها را بشکنند ،بستیم ».در میانههای روز
پنجم تیرماه ،گشــتن در تمام بازار تهران از خیابان وحدت و سبزه
میدان تا مولوی روایت واحدی را نشان میدهد .گروهی با تهدید و
ارعاب بازاریها را مجبور به بستن مغازههایشان کردهاند و در نزدیکی
ظهر ،تمام بازار به حالت تعطیل درآمده است .اما در فراسوی آنچه در
واقعیت بازار میگذرد ،عکسها و فیلمهایی که از بازار تعطیل پخش
میشــود ،خبر از اعتصاب بازاریها و اعتراض به وضعیت اقتصادی
میدهد .در همان زمان پنجم تیرماه ،از کانالهای خبری گرفته تا
کانالهای طنز تلگرامی ،از صفح ه خبرگزاریها تا صفحههای آشپزی
اینستاگرامی گرفته ،به سرعت تصاویری با شرح اعتصاب بازار پخش
میشود و خبر از اوضاع بسیار نابسامان اقتصادی میدهد .نظرهای
مردم نیز در پای این پســتها سراسر ترس و ناامیدی است و این
تــرس دهان به دهان میچرخد و تکههای پراکنده عکس و ویدئو،
به یک واقعیت متقن تبدیل میشــود و مردم هم از تعطیلی بازار،
ترس از کمبود برشــان میدارد .به همین ترتیب مسئلهای که یک
نیم روز بازار تهران را درگیر خود کرد ،به یکی از بزرگترین مسائل
کشوری و نشانهای از وحشت اقتصادی در نظر مردم تبدیل میشود
و «بازنمایی» تعطیلی بازار در رسانهها و شبکههای اجتماعی خبر از
بحرانی اقتصادی و ملی میدهد .به باور کارشناسان ارتباطات مسئله
بازنمایی یعنی آنچه که رسانهها از جنبههایی از واقعیت میسازند.
آنچه که درباره اعتصاب بازار در ماههای اخیر اتفاق افتاد ،تنها یکی از
همین موارد بود .از ابتدای سال  ۹۷تاکنون در چندماهی که اقتصاد
با بحران ارزی دســت و پنجه نرم میکرد ،بازنماییهای رســانهای
یکی از اصلیترین مسائلی بود که بحران کالن اقتصادی را در ذهن
مردم ساخت .به قول سعید لیالز ،در حال حاضر در ایران «ذهن» از
«ماده» جلو زده است .این اقتصاددان و پژوهشگر چند وقت پیش در
نشست «رسانه ،افکار عمومی و بازنمایی رویداد» ایدهاش را چنین
شرح داد« :به لحاظ مادی در تمام  5سال گذشته در تمام حوزههای
عینی اقتصاد کالن و توزیع درآمد در حال پیشرفت بودیم .در پایان
سال  96نسبت به سال  90تولید ناخالص حدود  15درصد افزایش
یافته اســت .در این  15درصد ،حداقل دســتمزد طبقه کارگر 30
درصد افزایش یافته است .بنابراین یک قطار در حال بهبود است و
در طول این قطار ،دستمزد طبقه کارگر با سرعت بیشتری افزایش
یافته اســت ».او همچنین گفت« :در این شرایط رو به بهبود ،جو
ناامیدی و یأس مردم را فراگرفته اســت .سرعت بهبود معیشت از

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

ســرعت مطالبات و انتظارات مردم کمتر بوده اســت و ما با وجود
دستاوردهایمان هنوز خیلی کار داریم».
JJاز شایعههای مجازی تا آشوبهای واقعی
بیش از  ۶۰میلیون نفر ایرانی در تلگرام عضویت دارند که فیلتر
شدن این شبکه اجتماعی نیز به گواه وزیر ارتباطات تاثیر چندانی در
ریزش مخاطبان این شبکه نداشته است .اما با فیلتر تلگرام ،استفاده از
سایر شبکههای اجتماعی افزایش یافته است .بر اساس آخرین نتایج
نظرسنجی ایسپا در نیمه فروردین سال جاری  ۱۷.۷درصد از افراد
باالی  ۱۸سال کشور از اینستاگرام استفاده میکردند اما این عدد در
خردادماه و پس از فیلتر تلگرام به  ۳۲.۲درصد افزایش یافته است.
کاربرد فراگیر از شبکههای اجتماعی و در عین حال بیاعتمادی
روزافزون به جریان اصلی رسانههای خبری باعث شده است اخباری
که در گروهها دست به دست میشود ،نفوذ باالیی داشته باشد .در
تیرماه امســال و همان روزهایی که بازار در تهران و دیگر شــهرها
تعطیل و درگیر اعتصاب بود ،مسئله کمآبی در استان خوزستان نیز
به بحرانی اجتماعی تبدیل شده بود .محمدی ،یکی از خبرنگارهای
حوزه نیرو و انرژی به «آیندهنگر» میگوید« :بعضی وقتها ما درباره
این اتفاقها که حرف میزنیم ،بین همکارانمان هم محکوم میشویم
به اینکه طرف مردم نیستیم و به اظهارنظرهای مدیران دولتی دل
خوش کردهایم .اما چه خوشایند عدهای و حتی همه باشد ،چه نباشد،
حرف راست را باید زد .خوزستان با گرمای شدید و مشکل کمآبی در
ابتدای تابستان امسال دست و پنجه نرم میکرد اما آنچه در هفتم،
هشتم تیرماه اتفاق افتاد ،واقعا حاصل یک شایعه تلگرامی بود ».او
ادامه میدهد« :اخبار و شایعاتی پخش شد از اینکه آب این استان به
کشورهای همجوار فروخته میشود .عدهای که حاال یا از مردم بودند
و یا نبودند ،از این مسئله عصبانی شدند و به خط لوله اصلی آب شهر
آسیب زدند .همین ماجرا باعث شد که آب شهر قطع شود .حاال این
قضیه درست زمانی پیش آمد که یک هفته به افتتاح طرح غدیر برای
رفع مشکل آبرسانی شهر باقی مانده بود».
در ماههای اخیر حجم گســترده اخبــاری که بدون بحثهای
کارشناســی در کانالهای مختلف و گروههای دوستانه ،دورهمی
و خانوادگی دســت به دست میشد ،احســاس بحران را درباره هر
مسئلهای تشدید کرد .همین احساس ناشی از اخبار بدون منبع و
ضد و نقیض بود که برای کاالهای مختلفی از سکه و دالر گرفته تا
خودرو و مسکن ،تقاضای کاذب ایجاد کرد و کمبودی ناشی از مسائل
ذهنی را در بازار ایجاد کرد.
محمد فاضلی ،جامعهشــناس درباره ایــن اتفاقها گفته بود«:
فقدان رســانههای حرفهای و باالخص تلویزیون حرفهای و متعهد
به اطالعرسانی بیطرفانه نقش عظیمی در بروز این وضعیت دارد.
اقتصاد علیرغم همه اهمیتی که برای زندگی اجتماعی و عموم مردم
دارد ،مفسرانی نداشته اســت که به زبان مردم سخن بگویند .این

لیالز :در ایران ذهن از ماده جلو زده است .جو ناامیدی و
یأس مردم را فراگرفته است .سرعت بهبود معیشت از سرعت
مطالبات و انتظارات مردم کمتر بوده است .

مسئله را با آنچه در پزشکی اتفاق افتاده است مقایسه کنید تا مسئله
روشنتر شود .پزشکان با حضور در رسانهها ،استفاده از فضای مجازی
و بســیاری ابزارهای دیگر کوشــیدهاند تا دانش پزشکی را عمومی
سازند .برخی از پزشکان به شخصیتهای عامهپسند بدل شدهاند و
دانش پزشکی را فارغ از عبارات پیچیده برای مردم تفسیر کردهاند.
عرصه علم اقتصاد گویی همواره از چنین افرادی خالی بوده اســت.
ترکیب رســان ه غیرحرفهای و با سرمایه اجتماعی اندک که اعتماد
مردم به آن کمتر است ،با فقدان مفسران اقتصاد برای مردم ،بخش
مهمی از گفتارها و نوشــتارهای اقتصادی را از دسترس فهم مردم
خارج کرده است».
JJپیامرسانها به جای رسانههای جریان اصلی
در ایستگاه اتوبوس ،چند خانم کنار هم نشستهاند و تمامشان سر
در گوشیهایشان فروبردهاند .یکی از آنها در همان حالی که انگشتش
را روی گوشی باال و پایین میبرد ،به حرف میآید و میگوید« :خدا
کند اتوبوس زودتر برســد ،قرار است امروز شــلوغ شود ».دیگری
لحظهای ســرش را از گوشــیاش باال میآورد ،دنبــال حرف او را
میگیــرد و میگوید« :آره ،از دیروز مدام در گروهها پیام میآید که
ســاعت  ۱۰در اعتراض به وضعیت اقتصادی یکجا جمع شویم.
واقعا بد اوضاعی شــده است ،آدم نمیداند چه خواهد شد ».خانمی
دیگر نیز که لباسهای یکدست کارمندی پوشیده است به بحث آنها
میپیوندد و میگوید« :من هم خودم دربارهاش زیاد پیام دیدهام .تازه
میگفتند هرچه پول داریم باید جمع کنیم طال و سکه بخریم ،فقط
همینهاست که ارزشش از بین نمیرود .ما هم یک هفتهای است
دنبال خرید سکه افتادهایم».
جدیترین بحثهای اقتصادی و سرمایهگذاری به مدد شبکههای
اجتماعی و اعتماد به آنها در ســادهترین بحثهای روزمره هم نفوذ
کردهاند .اعتماد به شبکههای اجتماعی و اخبار آنها تا جایی زیاد شده
است که به سادگی میتوانند جدیترین اتفاقها را در بازار رقم بزنند.
موج خرید ســکه ،خودرو و سایر کاالها نیز به همین ترتیب ایجاد
شد .از آن طرف در کف بازار نیز بعضی تولیدکنندهها و فروشندهها
با همین موج همراه شــدند و با تزریق احساس کمبود و نفروختن

اجناس ،ترس ناشی از کمبود جدی را دامن زدند.
اما این مسئله تنها مختص به ایران نیست .بر اساس گزارش سال
 ۲۰۱۸موسسه تحقیقاتی رویترز ،استفاده از شبکههای اجتماعی برای
مصارف خبری رو به کاهش گذاشته و در امریکا ،انگلستان و فرانسه
 ۶درصد کم شــده است .از سویی دیگر به طور همزمان ،استفاده از
پیامرسانها برای مصرف خبری افزایش یافته است چرا که کاربران به
دنبال محیطهای خصوصیتری میگردند .در حال حاضر ،پیامرسان
واتزآپ در میان نیمی از جامعه مورد مطالعه رویترز از سراسر جهان
به عنوان یک منبع خبری اصلی اســتفاده میشود .در مالزی ۵۴
درصد ،برزیل  ۴۸درصد ،اســپانیا  ۳۶درصد و در ترکیه  ۳۰درصد
از مردم از این پیامرســان به عنوان منبع خبری استفاده میکنند.
در میان تمام افرادی که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند،
 ۵۴درصد درباره صحت خبر دریافتشــده با تردید فکر میکنند.
این یعنی ۴۶ ،درصد از کاربران تمام اخباری را که در شــبکههای
اجتماعی میخوانند بی چون و چرا میپذیرند .در مورد اخبار غلط
نیز  ۷۵درصد از کاربران پیامرسانها و شبکهها بر این باور هستند که
مقصر اصلی ناشران اخبارند .چرا که به باور آنها بیشترین حجم اخبار
جعلی و یا غیرقابل اعتماد از منبع رسانههای جریان اصلی منتشر
شده است ،نه منابعی که به طور کامل از سوی قدرتهای خارجی یا
خارج از جریان رسانههای اصلی به شکل کانالهای خرد خبری در
داخل شبکههای اجتماعی و پیامرسانها فعالیت میکنند.
در برخی از نقاط دنیا مردم معتقد هستند که دولت باید خود برای
متوقف کردن اخبار غلط وارد عمل شود ۶۰ .درصد از کاربران در اروپا
و  ۶۳درصد در آسیا دولت را مسئول پیگیری اخبار جعلی میدانند.
در مقابل ،تنها  ۴۱درصد از امریکاییها معتقد هستند که دولت باید
در این زمینه فعالتر عمل کند.
مجید رضاییان ،اســتاد و محقق علوم ارتباطات درباره وضعیتی
که در حال حاضر شــبکههای مجازی و واقعی درگیر آن شدهاند،
میگوید« :نخستن پایه روزنامهنگاری ،عینیگرایی است اما با آمدن
شبکههای اجتماعی این مولفه مخاطبپســند لطمه دیده است.
صحت و دقت پایههای عینیگرایی است در حالی که فضای مجازی
فقدان سندیت و فقدان مشروعیت دارد .رسانههای ما به هر اندازه به

به باور کارشناسان
ارتباطاتمسئله
بازنمایییعنی
آنچه که رسانهها
از جنبههایی از
واقعیت میسازند.
آنچه که درباره
اعتصاب بازار در
ماههای اخیر اتفاق
افتاد ،تنها یکی از
همین موارد بود .از
ابتدای سال  ۹۷تا
کنون در چندماهی
که اقتصاد با بحران
ارزی دست و
پنجه نرم میکرد،
بازنماییهای
رسانهای یکی از
اصلیترینمسائلی
بود که بحران کالن
اقتصادی را در
ذهن مردم ساخت

نحوه مصرف خبر در طیف گروه سنی پیر و جوان در جهان بر اساس مطالعه ای از رویترز
جوانترها

مسنترها
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دسترسی مستقیم به
روزنامهها و ...

ایمیل

جمع کنندههای اخبار

مصرف خبری در تمام دنیا متحول شده است و شبکههای اجتماعی و پیامرسانها نقش اصلی
را در دریافت اخبار ایفا میکنند .این مسئله در کشوری مانند ایران که از رسانههای خصوصی
و تخصصی قوی برخوردار نیست ،آسیبهای جدی دارد .اخبار جعلی و بدون منبع به سرعت

جست و جو در اینترنت

شبکه اجتماعی

%0

میتوانند بحرانی بودن اوضاع را بازنمایی کنند ،رفتارهای اقتصادی مردم را به انحراف بکشانند
و اوضاعی بحرانی بسازند .بخشی از بحران ارزی و اقتصادی که طی ماههای اخیر اتفاق افتاد،
به همین دلیل بود.
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گـزارشـگر

یکی از مقامات
وزارت صنعت:
با آنکه با مردم
صادقانه حرف
میزنیم در نهایت
میبینیمکهبا
عملیات روانی که
رخ میدهد مردم
برای خرید کاال
ازیکدیگرسبقت
میگیرند

یخچالی که در اردیبهشت
 ۸.۵میلیون بود۱۶ ،
میلیون تومان خریدم!
البته قیمت واقعیاش
نزدیک  ۱۱میلیون رسیده
بود اما اصال جنس را
نمیفروختند .مجبور شدم
یکجا را پیدا کنم و ۵
میلیون تومان هم اضافه
دهم تا به من بفروشند
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کار حرفهای پایبند شوند و تولید را جدی بگیرند ،به همان میزان
در جذب مخاطب و پیشــی گرفتن از شبکه های مجازی موفقتر
خواهند بود».
JJاحتکار خانگی
نمایندگی یک برند آلمانی در خیابان پیروزی ،شلوغ و پرازدحام
اســت .مشــتریها در میان کاالهــای مختلف خرد و درشــت از
گوشــتکوب برقی گرفته تا جاروبرقی و یخچال میگردند و خرید
میکنند .یکی از آنها میگوید« :دخترم  ۲۲سالش است ،هنوز ازدواج
نکرده ولی باالخره باید به فکر باشیم .نمیشود که دست روی دست
گذاشــت .هم قیمتها هر روز عوض میشــود و هم میگویند که
جنسهای خوب خارجی دیگر وارد نخواهند شد .برای همین آمدهام
زودتــر همین خردهریزهایی را که میتوانم ،بخرم ».فروشــندگان
فروشــگاه نیز در میان مشتریها میچرخند و از سودی که آنها با
خرید سریع به دست خواهند آورد ،حرف میزنند .یکی از آنها لیستی
از قیمتها را نشــان مشتریان میدهد و میگوید« :این قیمتها را
میبینید؟ شرکت امروز برایمان ارسال کرده است .فقط همین امروز
به این قیمت میفروشیم ،از فردا باید افزایش دهیم ».این رویه طی
ســه ماه اخیر پای ثابت رفتار تمام فروشندهها بوده است .رفتاری
کــه در حوزه لوازم خانگی بیش از هرجای دیگری نمود داشــته و
همین مسئله هم باعث شد که در بازار این کاال کمبود جدی ایجاد
شــود و حتی برای پیدا کردن و خرید یک یخچال کرهای ،نیاز به
جستوجوی زیادی باشد .اوضاع در این بازار به عنوان آشفتهترین
بازاری که نوسانات و سیاستهای ارزی رقم زد ،به جایی رسید که
مردم برای خرید کاالهایشان هم رشوه پرداخت میکردند .سپیده،
دختر جوانی که در مردادماه جشن عروسیاش برگزار شد ،میگوید:
«یخچالی که در اردیبهشتماه  ۸.۵میلیون بود ۱۶ ،میلیون تومان
خریدم! البته قیمت واقعیاش نزدیک  ۱۱میلیون رسیده بود اما اصال
ک جا را پیدا کنم و  ۵میلیون
جنس را نمیفروختند .مجبور شدم ی 
تومان هم اضافه دهم تا به من بفروشند».
این اتفاقها در حالی بود که انتشار فهرست اولیه بانک مرکزی از
 1482شرکت دریافتکننده ارز دولتی نشان میداد که  230شرکت
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داخلی بیش از  43میلیون و  400هزار یورو برای واردات لوازم خانگی
ارز دریافت کردهاند.
مشــکالت و کمبودهای این بازار همراه با اخبار مختلفی که از
ممنوعیت واردات منتشر میشد ،باعث شد تا رفتار خرید در سایر
بازارها هم تغییر کند .مردم در فروشگاههای مختلف اقدام به خرید
اجناســی بیش از نیاز کوتاهمدتشان کردند و نوعی احتکار خانگی
شکل گرفت.
البته این احتکار نهتنها از ترس کمبود بلکه از ترس گرانی بیحد
و اندازه هم بود .بر اســاس گزارش بانک مرکزی ،تنها در هفته اول
مردادماه لبنیات  0.2درصد گران شد که در مقایسه با هفته مشابه
قبل  0.6درصد بیشتر شده بود که البته این محاسبه قبل از تصویب
افزایش  17تا  34درصدی قیمت لبنیات بود .تخممرغ هم با افزایش
 10.6درصدی در مقایســه با هفته قبلش 7.6 ،درصد گرانتر شد.
برنج نیز رشــد  5.1درصدی را تجربه کرد و مرغ هم  24.4درصد
نتر
بیشــتر شد .روغن نباتی هم در هفته یادشــده  2.5درصد گرا 
فروخته شد و شاخص بهای تولیدکننده هم نسبت به سال گذشته
 27.8درصد افزایش یافته است.
یکی از مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این مورد گفته
بود« :ما بارها گفتهایم چندین برابر مصرف خانوار ذخیرهسازی صورت
گرفته است و تمام انبارها به خصوص در زمینه کاالهای اساسی پر
است .اما با آنکه با مردم صادقانه حرف میزنیم در نهایت میبینیم
که با عملیات روانی که رخ میدهد مردم برای خرید کاال از یکدیگر
سبقت میگیرند .با هیچ قحطی و کمبودی روبهرو نیستیم .انبارها پر
از گوشت ،مرغ ،گندم ،برنج و تخممرغ است ».در ادامه یکی از اعضای
انجمن روغن هم گفته بود« :در حوزه روغن به جهت آنکه مشکل
ارزی وجود داشت نتوانستیم روغن خام وارد کنیم .این در حالی است
که در گذشته  300هزار تن دولت و  300هزار تن بخش خصوصی
ذخیره داشت .تولیدکنندگان تصمیم گرفتند عرضه روغن در بازار را
کم کنند تا در ماههای آیند ه مردم با کمبودی روبهرو نشوند .با واردات
روغن خام دیگر محدودیت عرضه نخواهیم داشت».
البته فروشــگاههای زنجیرهای نیز در ایجــاد این حس دخیل
بودند .بررسیهای «میدانی» نشان میداد که صفهای طوالنی در
این فروشــگاهها ایجاد شده بود و بعضی از این فروشگاهها نیز برای
مدیریــت این فضا در فروش کاالهــا محدودیت ایجاد کرده بودند.
همین مســئله باعث شده بود که احساس کمبود و گرانی ،تشدید
شود .امیرخسرو فخریان ،رئيس اتحادیه فروشگاهها هفدهم مرداد
گفت« :پس از نظارت و اعمال کنترل های الزم برای عرضه کاال در
فروشگاهها هیچ محدودیتی وجود ندارد .کمبود برخی کاالها فقط به
دلیل اعمال تحریمها رخ نداده بلکه کمبود آب باعث شده است در
تولید شماری از مواد غذایی با مخاطراتی روبهرو شویم .برای نمونه
تولید رب گوجهفرنگی کم شده است .به دنبال انتشار شایعاتی درباره
کمبود کاال و مواد غذایی در فضای مجازی شماری از شهروندان با
مراجعه به فروشگاهها بیش از نیاز معمول خود خرید کردند که این
موضوع نگرانیهایی را به وجود آورد ».منصور عالیپور ،نایب رئیس
اول اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای نیز گفته بود« :در تامین کاالهای
اساسی فروشگاهها مشکلی نداریم و فقط در مورد برخی لوازم خانگی
مشکالتی رخ داده است .احتکار مواد غذایی از سوی خود مردم رخ
میدهد؛ زیرا در این روزها شاهدیم برخی سودجویان با مراجعه به
فروشگاهها بیش از اندازه کاال میخرند».

 ................................راهربد ................................
فرار مالیاتی و واردات غیرقانونی زیر سر کیست؟

متهمی به نام کارت بازرگانی
کارت بازرگانی در چند سال اخیر تبدیل به مسئلهای برای نظام تجارت کشور شده است .عدهای میگویند مجوز تجارت به دلیل سوءاستفادههاییکه تاکنون از آن
شده باید حذف شود و در مقابل بعضی دیگر معتقد به حفظ کارت بازرگانی به دلیل اقتضائات اقتصاد ایران هستند .دولت از فرار مالیاتی و واردات غیرقانونی از سوی
دارندگان کارت بازرگانی میگوید .گویا کارت بازرگانی شهر را به آشوب کشیده است .وجود این کارت برای تجارت ایران ضروری است؟

راهربد

بلوای یک مجوز
کارت بازرگانی ،بماند یا برود؟
زینب کوهیار
آیندهنگر

بدهبستان بازرگانان
و پارلمان بخش
خصوصی در بیش
از دو دهه اخیر به
هردو سوی این
ارتباطشخصیت
داده و جالب اینکه
تمام این پیامدهای
بزرگ ناشی از
یک بهانه کوچک
است به نام کارت
بازرگانی

از سال  1372براساس مصوبه مجلس شــورای اسالمی و ماده  3از
قانون مقررات صادرات و واردات ،قرار شــد هرکس که قصد تجارت ،چه
واردات و چه صادرات را دارد ،پیش از اقدام به کار از اتاق بازرگانی کارت
بازرگانی بگیرد ،کارتی که پیش از صدور ،صالحیت متقاضی آن از سوی
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت بايد مورد تایید قرار بگیرد .صدور کارت
بازرگانی برای تجارت پیش از ســال  72هم معمول بود اما در یک دوره
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،وزرات بازرگانی وقت نقش پارلمان بخش
خصوصی را در فرایند صدور کارت حذف کرد .پیش از نیمه دهه  70بود
که دوباره اتاق بازرگانی به جمع نهادهای مرجع در صدور کارت بازرگانی
پیوست و از آن زمان تاکنون تجار برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی
به اتاقهای بازرگانی مراجعه ميکنند .در این سالها این روند به بهانهای
خوب برای بازرگانان تبدیل شده تا ارتباط با پارلمان بخش خصوصی را به
طور مستمر ادامه دهند ،از مشاوره کارشناسان اتاق برای پیشبرد کسب
وکارشان استفاده کنند و البته مشکالتی را که در باند تجارت وجود دارد
به اطالع برج مراقبت بازرگانی کشور برسانند .انعکاس مسائل تجارت به
اتاق بازرگانی به عنوان تشکلی مردمنهاد که بیش از  130پیش بنا نهاده
شده ،به اثرگذاری بیشتر بخش خصوصی در بدنه حاکمیت هم انجامیده
است .در بیش از  20سال گذشته روند ارتباط مستمر بازرگانان کشور با
پارلمان بخش خصوصی چتر حمایت اتاق بازرگانی را براي تجار گسترش
داده است.
بدهبستان بازرگانان و پارلمان بخش خصوصی در بیش از دو دهه اخیر
به هردو سوی این ارتباط شخصیت داده و جالب اینکه تمام این پیامدهای
بزرگ ناشــی از یک بهانه کوچک است به نام کارت بازرگانی .این صدور
کارت بازرگانی اســت که به جامع ه تجاری ایران هویتی بخشیده است.
اتاقها به پشتوانه این هویت و براساس قانون ،مشاور و مرجع اثرگذار بر
تصمیمات اقتصادی دولت شناخته ميشوند و از سوی دیگر این اثرگذاری
به پیشبرد منافع تجار ميانجامد .با وجود همه این پیامدهای مثبت اما
دولتیها دل خوشی از کارت بازرگانی ندارند .آنها در چند سال اخیر کارت
بازرگانی را متهم ردیف اول در فرار مالیاتی و واردات غیرقانونی شناختهاند.
سید کامل تقوینژاد ،رئیس سازمان مالیات از فرار مالیاتی 12هزار میلیارد

پیشگیری از بحران
پس از تعیین ســقف واردات برای صاحبان جدید کارت بازرگانی در دو ســال اول ،مســعود
خوانســاری ،رئیس اتاق تهران در نامهای از بانک مرکزی و گمرک ایران خواســت تا اسامی تمام
واردکنندگان کاال از ابتدای سال جاری را در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند .قرار است
اتاق با بررســی این فهرست و صحتســنجی آن اقدامات الزم و قانونی را انجام دهد .اتاق تهران
همچنین برای شفافســازی بیشــتر ،فرایند پایش کارتهای بازرگاني را آغاز کرده و اگر آدرس،
شماره تلفن یا سایر مدارک دارنده کارت بازرگانی با واقعیت تطابق نداشته باشد ،کارت فورا مسدود
و تخلفات به نهادهای ذیربط اطالع داده ميشود.
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تومانی گفته که در سال  95از سوی دارندگان نوع یک بار مصرف متهم
انجام شــده است و در سال  96رســانهها از این خبر دادند که با کارت
بازرگانی یک پیرزن روستایی خودروهای لوکس به کشور وارد شده است.
در سال گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم از کارتهای بک بار
مصرف و یک سال مصرف گفت که به هرج و مرج در تجارت دامن زده
است .به گفته سراج اولین شرط صدور کارت بازرگانی احراز هویت ،ارائه
مفاصاحساب مالیاتی و اعتبار در بانک و اعالم مکان بازرگانی است و پس
از تحقیقات مفصل ،کارت برای متقاضی صادر ميشود ،اما متاسفانه تعداد
زیادی از کارتهای بازرگانی یک سال مصرف ميشود و وقتی پس از یک
سال سازمان مالیات سراغ آنها ميرود به دلیل قرمز شدن وضعیت صاحب
کارت ،دیگر آن کارت قابل اســتفاده نیست .محمد شریعتمداری ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت از دیگر مسئوالن دولتی است که از اتاق بازرگانی
خواسته تنها برای افراد دارای اهلیت بازرگانی و کسانی که مشغول به امر
صادرات و واردات هستند کارت بازرگانی صادر شود .اتهاماتی که اکنون
متوجه کارت بازرگانی است و تخلفات برخی دارندگان آن باعث شده هر
چند سال یک بار مسئله حذف کارت بازرگانی مطرح شود.
درباره کارت بازرگانی دیدگاههای مختلفی بین فعاالن بخش خصوصی
وجــود دارد .دولت به طور معمول دلیل مقاومت بخش خصوصی مقابل
حذف کارت بازرگانی را ناشی از درآمدزایی این مجوز برای اتاقها ميداند،
اما جالب اســت بدانید که بخشــی از فعاالن بخش خصوصی اعتقادی
به بقــای کارت بازرگانی ندارند .آنها معتقدند که کارت بازرگانی یکی از
مجوزهای اضافی فضای کسبوکار است که بهتر است حذف شود .این
دیدگاه حتی در بین شخصیتهای بارز پارلمان بخش خصوصی نیز وجود
دارد ،شخصیتهایی که به هرحال بهبود فضای کسبوکار را در اولویت
ميدانند اما آنها درباره استدالل دولت در ارتباط با حذف کارت بازرگانی و
دیگر فواید کارت بازرگانی حرفهایی برای گفتن دارند.
یکــی از مهمترین نکات پارلمان بخش خصوصی در ارتباط با حذف
کارت بازرگانــی به بهانه بروز تخلفاتی مثل دور زدن مالیات یا واگذاری
به غیر این اســت که بازرگانان باســابقه در کشور که سالهاست مجوز
تجارت دریافت کردهاند از دایره این متخلفان خارجاند و شــخصیتهای
حقیقی و حقوقی که به هر روی در زمینه تجارت مرتکب تخلف شدهاند
سابقه بنگاهداری کمتر از دو سال دارند .نکته دیگر اینکه تجارت جدا از
دیگر بخشهای اقتصاد نیست .اگر در بخشهای دیگر سوءاستفادهگران
اقتصادی ظهور کردهاند ،بعید نیست اثری از آنها در تجارت هم دیده شود
و حذف کارت بازرگانی به هر روی منجر به خروج این شــخصیتها از
عرصه تجارت نخواهد شد .کارت بازرگانی ،هرچند مجوزی مخل فضای
کسب وکار اما بهانهای برای ارتباط موثر ،هویتبخشی به تجار و افزایش
اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی اســت .بخش خصوصی هرچند خود
داعیه حذف مقررات دســت و پاگیر از فضای کسب وکار دارد اما معتقد
است که حذف کارت بازرگانی تا زمانی که دولت استدالل درستی برای
آن نداشته باشد ،صرفا برهمزننده ارتباط موثر و مستمر بازرگانان با یکدیگر
و اتاق بازرگانی با حاکمیت است.

با توجه به اصالحی که در آییننامه صدور کارت بازرگانی انجام شد ،چیزی به نام سوءاستفاده از کارتهای
بازرگانی نخواهیم داشت زیرا سقفی برای واردات در نظر گرفته شده که در سال اول  ۹۰۰هزار دالر و سال دوم ۲
میلیون دالر خواهد بود و از سال سوم سقف برداشته خواهد شد.

فقدان زیرساختها ،دلیل ابقای کارت بازرگانی
ریشه تخلف با کارت بازرگانی کجاست؟

کارت بازرگانی مانعی در مسیر کسب و کار و واردات و صادرات
است که میتواند حذف و فرآیندهای دیگر به راحتی جایگزین
آن شود .البته انتقادات مطرحشده در خصوص کارت بازرگانی از
سوی مدیران دولتی بزرگنمایی شده است زیرا وقتی خواستار
استعالم و شفافسازی در این بخش هستیم ،پاسخ مناسب و
منطقی دریافت نمیشود .سوالی که همواره مطرح میشود
این اســت که برابر آمارها چند درصد از کارتهای بازرگانی
کیوان کاشفی
مورد سوءاستفاده قرار میگیرد؟ ما منکر سوءاستفاده از این
عضو هیئترئیسه اتاق ایران
کارتها نیستیم اما ریشه این تخلفات کجاست؟ با بررسیهای
انجامشده  2تا  3درصد یا نهایت  4درصد کارتهای بازرگانی
مورد سوءاستفاده قرار میگیرد .برای  4درصد متخلف نباید  96درصد دیگر را مورد مؤاخذه قرار داد
و مشکالت زیادی را برای آنها ایجاد کرد .در کشورهای دیگر کد مخصوص ترخیص به افراد داده
میشود و هر فرد واردات و صادرات خود را بر اساس آن انجام میدهد .در کشور ما یکی از اصول
اساسی که در آن خأل وجود دارد و برخالف تمام کشورها ،به جای تسهیلگری در فضای کسب و
کار موجب اختالل در این فضا شده است ،بحث الکترونیکی شدن کارهای دولتی و مراحل دریافت
مجوزهاست .اگر زیرساختهای الزم وجود داشت لزومی به داشتن کارت بازرگانی نبود و هر فرد
میتوانست واردات و صادرات کند و بالفاصله بعد از اینکه وارد گمرک میشد ،حقوق گمرکی آن
محاســبه و حقوق دولتی آن دریافت میشد و میتوانست در شرایط بهتری کاال را ترخیص کند.
اما به دلیل اینکه زیرساختهای الزم وجود ندارد و همیشه محاسبات و بررسیها موکول به یک یا
دو سال و حتی هفت سال بعد میشود ،این روند باعث کاهش درآمدهای دولتی و دلسردی تجار
خواهد شد .ضمن اینکه در هیئت رئیسه اتاق موضوع کارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت و
پس از بررسیهای صورتگرفته مقرر شد مسئوالن حقوقی اتاق بازرگانی طرحی برای عدم استفاده
از کارتهای بازرگانی ارائه دهند .درخواســت لغو این کارت به دلیل عدم شفافســازی دولت در
این زمینه است و بارها درخواست کردیم که میزان دقیق بدهیهای یکساله کارتهای بازرگانی
همراه با اسامی افراد و سالهای بدهی را اعالم کنند زیرا هر مسئولی رقم متفاوتی را اعالم میکند
و مشخص نیست که در نهایت کدام مبلغ صحیح است .دولت در استعالمهای صورتگرفته خیل
عظیمی از شرکتها را بدهکار اعالم میکند اما بیشتر بدهی این شرکتها که به امور اقتصادی و
تولیدی مشغول هستند و کارت بازرگانی هم دارند ،ناشی از مالیات بر اثر مشاغل و مالیات بر ارزش
افزوده است که اصال ربطی به کارت بازرگانی آنها ندارد .بنابراین این آمار باید تفکیک شود.
از طرفی کارتهای بازرگانی فقط برای صادرات و واردات مورد استفاده قرار میگیرند در حالی
که صادرات از معافیتهای گمرکی و مالیاتی برخوردار است و فقط در واردات از کارتهای بازرگانی
سوءاستفاده میشود .کسی که بخواهد تخلف کند ،ترجیح میدهد از کارت خود استفاده نکند و
مطالبات و بدهیهای دولتی خود را پرداخت نمیکند ،زمانی هم که دولت مراجعه میکند ،میبیند
که آن فرد توان پرداخت این مطالبات را ندارد و از کارت بازرگانی وی سوءاستفاده شده است.
دو تا ســه سال است که سازمان امور مالیاتی دریافت علیالحساب مالیاتی واردات را  4درصد
کرده است که به غیر از  9درصد مالیات بر ارزش افزوده ،تقریبا بقیه مالیات را در ابتدای امر دریافت
میکند .معتقدیم که هیچ سوءاستفادهای از کارتهای بازرگانی نباید انجام شود و به همین دلیل ما
خواستار شفافسازی در این زمینه هستیم.
پیشــنهاد دادیم برای حل شدن این مســئله ،کارتهای بازرگانی حذف شود اما باید ساختار
سیستم نظاممند الکترونیکی و دولت الکترونیک به شکلی ایجاد شود که امکان این سوءاستفاده از
آن وجود نداشته باشد و همه موضوعات رصد شود تا فرد تمام حقوق دولت را پرداخت کند .مطمئن
باشید که با سختگیری کمتر و تسهیلگری بیشتری این موارد قابل حل است و مشکلی در زمینه

کارت بازرگانی نخواهیم داشــت .به طور مثال اگر در زمان ورود کاال سیستم امور مالیاتی کشور
آنقدر چابک باشــد که بتواند حق خود را دریافت کند و سیستم گمرک کشور بتواند به سرعت
عوارض گمرکی را ارزیابی و آن را دریافت کند ،هیچیک از مشکالت موجود پیش نخواهد آمد و دیگر
نیاز نداریم که دو یا سه سال بعد بخواهیم پرونده مالی را بررسی کنیم .همه این مشکالت به دلیل
نبود زیرساختهای الزم در این زمینه است و علیرغم میلیاردها میلیارد تومان هزینهای که در این
زمینه انجام شده ،هنوز در سازمان امور مالیاتی این مشکل وجود دارد.
طبق قانون قرار بود در تیرماه سال جاری طرح جامع نظام اطالعاتی مالی کشور تهیه شود و
همه نهادهای ذیربط در آن عضو شوند .در این نظام از مقصد تا مبدأ تمامی اطالعات مالی مشخص
و بررسی میشود اما با وجود سه سال فرصتی که مجلس داده بود ،استقبالی از سامانه نشد و هنوز
کارایی الزم را ندارد و ایجاد سامانههای دیگری در مجلس در حال بررسی است.
این نشان میدهد که بخش دولتی هم اعتقاد و عالقهای به شفافسازی ندارد زیرا اگر شفافیت
وجود داشت بسیاری از دستگاهها و نهادهایی که در حال حاضر از پرداخت مالیات فرار میکنند،
باید پاســخگو میبودند و وضعیت آنها بررسی میشد .عمده دید دولت نسبت به لزوم استفاده از
کارت بازرگانی ،دریافت منابع دولتی و درآمدهایی است که طبق قانون برایش مشخص شده و باید
دریافت کند .دولت ابزارهای مشخصی برای دریافت این منابع مالی ندارد و اطالعاتش کامل نیست،
بنابراین تالش میکند همه دستگاهها و حوزههای اقتصادی را که به مردم خدمات ارائه میدهند ،در
اختیار بگیرد و سازمان امور مالیاتی یا ارگانهای دیگر را مورد مواخذه قرار دهد تا به منابع مالی که
پیشبینی شده دسترسی پیدا کنند .البته دسترسی به این منابع مالی خالف قانون نیست و در همه
کشورها بخشی از منابع مالی دولت از مالیات ،حقوق دولتی و گمرک و ...به دست میآید اما ابزار
وصول آن در کشور ما اشتباه است .کسب درآمد به این شیوه فضای کسب وکار را کوچک میکند
و بخش خصوصی تحت فشار قرار میگیرد.
تسهیلگری ،شفافســازی و از همه مهمتر اعتمادسازی میان بخش دولتی و خصوصی باید
سرلوحه کار قرار بگیرد .از طرفی با توجه به اصالحی که در آییننامه صدور کارت بازرگانی انجام
شد ،چیزی به نام سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی نخواهیم داشت زیرا سقفی برای واردات در نظر
گرفته شــده که در سال اول  ۹۰۰هزار دالر و سال دوم  ۲میلیون دالر است و از سال سوم سقف
برداشته خواهد شد .در دو سال اول عملکرد واردکننده از طریق نهادهای نظارتی بررسی میشود و
در صورت تایید سقف واردات برداشته خواهد شد.

نکتههایی که باید بدانید
[ اگر زیرساختهای الزم وجود داشت لزومی به داشتن کارت بازرگانی نبود و
هر فرد میتوانست واردات و صادرات کند و بالفاصله بعد از اینکه وارد گمرک میشد،
حقوق گمرکی آن محاسبه و حقوق دولتی آن دریافت میشد و میتوانست در
شرایط بهتری کاال را ترخیص کند.
کساله کارتهای
[ بارها درخواست کردیم که میزان دقیق بدهیهای ی 
بازرگانی همراه با اسامی افراد و سالهای بدهی را اعالم کنند زیرا هر مسئولی رقم
متفاوتی را اعالم میکند و مشخص نیست که در نهایت کدام مبلغ صحیح است.
[ معتقدیم که هیچ سوءاستفادهای از کارتهای بازرگانی نباید انجام شود و به
همین دلیل ما خواستار شفافسازی در این زمینه هستیم.
فسازی ندارد زیرا اگر شفافیت وجود
[ بخش دولتی اعتقاد و عالقهای به شفا 
داشت بسیاری از دستگاهها و نهادهایی که در حال حاضر از پرداخت مالیات فرار
میکنند ،باید پاسخگو میبودند و وضعیت آنها بررسی میشد.
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راهربد

فرافکنی دولت در مورد کارت بازرگانی
همیشه تقصیرها را به گردن بخش خصوصی میاندازند

حسین سالحورزی
عضو هیئترئیسه اتاق ایران

به عنوان یک
شهروندفکر
میکنم رفتار دولت
در ارتباط با کارت
بازرگانی فرافکنی
است .دولت مشغول
پاسکاری در مورد
مشکالتی است که
ناشی از ناکارآمدی
مدیریتی و فقدان
نظارت کافی است

به نظر من کارت بازرگانی یک مجوز اضافه اســت .در کمتر کشوری از
کارت بازرگانی برای مبادرت به صادرات ،واردات و به طور کلی تجارت خارجی
استفاده میشود .در ایران اما براساس قانون و مقررات تجارت و براساس مصوبه
هیئت وزیران کارت بازرگانی به عنوان یک مجوز الزم برای مبادرت به تجارت
خارجی تعریف شده است .چند نکته در مورد کارت بازرگانی وجود دارد که
کمتر به آن توجه میشــود .نکته اول اینکه کارت بازرگانی از اساس مجوزی
اســت که براساس قانون و به اصرار مصوبه هیئت دولت صادر میشود .دیگر
اینکه کارت بازرگانی توسط اتاقهای بازرگانی و اتاقهای تعاون صادر میشود
اما برخوردها به گونهای است که انگار تنها متولی کارت بازرگانی ،اتاق بازرگانی
است .نکته دیگر اینکه در صدور کارت بازرگانی ،اتاقهای بازرگانی و تعاون به
مثابه یک پیشخوان عمل میکنند به این معنی که متقاضی به این اتاقها
مراجعه میکند ،مجموعهای از اسناد و مدارک را که در مصوبه هیئت وزیران
ذکر شده است ارائه میدهد ،اتاقها این مدارک را با آنچه قانون گفته تطبیق
میدهند و زمانی کارت بازرگانی صادر میشــود که وزارت صنعت ،معدن و
تجارت هم مدارک و مستندات متقاضی را تایید کند و صحت و سقم داستان
از سوی دولت مورد بررسی قرار بگیرد .بنابراین دولت در یک سوی این قضیه
ایستاده است.
نکته دیگر اینکه اساســا چیزی به اسم کارت بازرگانی یک بار مصرف در
ایران نداریم .براساس قانون کارت بازرگانی برای دارنده کارت صادر میشود
و حتی در اتاق بازرگانی و تعاون هنگام صدور کارت تعهدی از دارنده گرفته
میشــود مبنی بر اینکه فرد دارنده حق ندارد آن را برای استفاده در اختیار
دیگری بگذارد.
می کند ،در بدو ورود
براســاس قانون هر شخصی که مبادرت به واردات 
عالوه بر پرداخت عوارض گمرکی  9درصد مالیات بر ارزش افزوده میپردازد.
نزدیک به  3سال است که  4درصد ارزش کاالی وارداتی نیز به عنوان مالیات
عملکرد به طور علیالحساب از تاجر دریافت میشود .بنابراین واردکننده هم
عوارض را پرداخت میکند ،هم مالیات بر ارزش افزوده میدهد و هم مالیات بر

نکتههایی که باید بدانید
[در صدور کارت بازرگانی ،اتاقهای بازرگانی و تعاون به مثابه یک پیشخوان عمل میکنند.
[به محض بروز تخلفی از سوی واردکنندگان کارت بازرگانی تمام تقصیرها به گردن اتاق
یافتد.
بازرگانیم 
[کارت بازرگانی تا زمانی که سازمان صنعت و معدن استان مربوطه مستندات را بازرسی نکند
صادر نمیشود .سوال این است که چرا دولت محترم بررسی نمیکند که به افراد فاقد صالحیت
کارت بازرگانی ندهد؟
[اساسا چیزی به اسم کارت بازرگانی یک بار مصرف در ایران نداریم.
[دولت کارت بازرگانی را ابزاری برای وصول مطالبات و حقوق اعم از تامین اجتماعی و مالیات
و گمرک میداند درحالیکه نباید برای کارت بازرگانی چنین کارکردی تعریف کرد.
[صدور کارت بازرگانی ضوابطی دارد و براساس مقررات مربوط به آن ،اتاق بازرگانی و تعاون و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجرای درست ضوابط را بررسی میکنند.
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عملکرد ،آن هم درحالیکه باید در پایان سال مالی آن را بپردازد.
با وجود این ،به محض بروز تخلفی از سوی واردکنندگان کارت بازرگانی،
تمام تقصیرها به گــردن اتاق بازرگانی میافتد .زمانی که شــخصی کارت
بازرگانیاش را در اختیار دیگری قرار میدهد و حجم گسترده و سازمانیافتهای
از واردات بدون پرداخت حقوق و عوارض قانونی انجام میشود ،دولت با انتقاد
از اتاق بازرگانی صورت مســئله را پاک میکند .اما ســوال این است که چرا
اساسا گمرک باید به ترخیص مجموعهای کاال با کارت شخص دیگری مجوز
بدهد؟ چرا سیســتم نظارتی گمرکی از مبادی گمرکی تمام حقوق دولت را
اخذ نمیکند تا حقوق دولت تضییع نشود؟ به عنوان یک شهروند فکر میکنم
رفتار دولت در ارتباط با کارت بازرگانی فرافکنی است .دولت مشغول پاسکاری
در مورد مشکالتی است که ناشی از ناکارآمدی مدیریتی و فقدان نظارت کافی
است .در چنین شرایطی دستگاههای دولتی بدشان نمیآید تمام تقصیرها را
به گردن اتاق بازرگانی بیندازند و البته هیچوقت نمیشنوید که از نقش اتاق
تعاون یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم بگویند .زمانی که فردی به اتاق
بازرگانی و تعاون مراجعه میکند و مدارک را تحویل میدهد ،کارت بازرگانی
تا زمانی که سازمان صنعت و معدن استان مربوطه مستندات را بازرسی نکند
صادر نمیشود .سوال این است که چرا دولت محترم بررسی نمیکند که به
افراد فاقد صالحیت کارت بازرگانی ندهد؟
به نظر نمیرسد بخش خصوصی اصراری به وجود کارت بازرگانی داشته
باشد .به نظر من کارت بازرگانی مانعی در فضای کسب کار است .در اتاقهای
بازرگانی بسیاری معتقدند که کارت بازرگانی محل درآمد اتاق است درحالیکه
اتاق بیشتر تجارت به سبک جهان را دنبال میکند .درآمد اتاق را میتوان از
طریق عضویت فراگیر حل کرد .مثل همه دنیا و کشورهای همسایه میتوانیم
با اصالح مختصری در قانون ،اشخاص حقوقی را به سمت اتاق هدایت کنیم و
با پرداخت حق عضویت از سوی این شرکتها مسئله تامین درآمد اتاق هم
حل میشود .به نظر من اتاق اصراری بر وجود کارت بازرگانی ندارد و بیشتر
دولت عالقهمند به وجود کارت بازرگانی است.
دولت کارت بازرگانی را ابزاری برای وصول مطالبات و حقوق اعم از تامین
اجتماعی و مالیات و گمــرک میداند درحالیکه نباید برای کارت بازرگانی
چنین کارکردی تعریف کرد .کارت بازرگانی مدرکی شــبیه به گواهینامه
رانندگی است .زمانی که شخصی گواهینامه رانندگی میگیرد ،درواقع دارای
صالحیت رانندگی شناخته شده اما اگر آن شخص با گواهینامهاش خالفی
را مرتکب شــود باید راهنمایی و رانندگی را که آن گواهینامه را صادر کرده
است سرزنش کرد؟ راهنمایی و رانندگی براساس بعضی مدارک و سنجشها
گواهینامه صادر میکند .آیا در این فرایند امکان نیتخوانی وجود دارد؟ خیر.
داســتان کارت بازرگانی هم همین است .صدور کارت بازرگانی ضوابطی
دارد و براساس مقررات مربوط به آن ،اتاق بازرگانی و تعاون و وزارت صنعت،
معدن و تجارت اجرای درســت ضوابط را بررســی میکنند .با توجه به این
نمیتوان در مورد تخلفات اتاق بازرگانی گالیهای را مطرح کرد .در سراســر
جهان تجارت براساس ثبت درخواستها انجام میشود .در ایران هم میتوان
تجارت را براساس شناسه ملی افراد انجام داد و با بهبود سیستم جامع مالیاتی
و گمرکی حقوق و عوارض دولتی را هم دریافت کرد.

با تالش مستمر و زحمت فراوان در وزارت بازرگانی صدور کارت بازرگانی نیازمند دو امضا شد که یکی از آنها،
امضای اتاق بازرگانی بود .حذف کارت بازرگانی به دلیل برخی سوءاستفادهها به از بین رفتن تمام تالشهایی منجر
میشود که گوشهای از واگذاری امور به بخش خصوصی بوده است.

کارت بازرگانی بماند ،اما فرایند صدور آن اصالح شود

بخش خصوصی جلوی سوءاستفادهها را میگیرد
صدور مجوز برای هر فعالیتی که در سطح ملی انجام میشود الزم است.
هیچیک از اصناف و مشاغل و فعالیتهایی که جنبه اقتصادی یا غیراقتصادی
دارند ،بدون تایید مراجع ذیصالح و در نظر گرفتن معیارها و ضوابط انجام
نمیشود .هیچ داروخانه ،سوپرمارکت یا حتی اتوشویی را نمیبینید که گواهی
و مجوزی دریافت نکرده باشد .با توجه به این اصل مهم ،چطور میتوان ادعا
کرد که یک فعالیت اقتصادی بینالمللی که مرتبط با بخشهای مهم در خارج
و داخل است بدون صدور هیچ مجوزی انجام پذیرد؟ سوال مهم از طرفداران
حذف کارت بازرگانی این است که چطور صالحیت افرادی که قرار است یکی
از مهمترین فعالیتهای اقتصادی را انجام دهند باید مورد تایید قرار بگیرد؟
به طور حتم باید مرجعی که جایگاه ملی در کشور دارد ،بار این مسئولیت را
به دوش بکشد تا اگر یک تاجر ایرانی خالف تعهد عمل کرد یا سوءاستفادهای
رخ داد ،بتوان پیامدها را پیگیری کرد و عملکرد گذشته تاجر را مورد بررسی
قرار دارد .به نظر من این مسئله یک اصل ملی است گذشته از اینکه تجارت
خود یک تخصص اســت و به نفع واردکنندگان و صادرکنندگان اســت که
به نهادی وابسته باشــند .این نهاد در فرایند تجارت نقش پشتیبان را برای
فعاالن اقتصادی و تاجران بازی میکند و میتواند از نظر اطالعاتی و حقوقی از
بازرگانان حمایت کند .از سوی دیگر نهادی که وظیفه تایید فعالیت واردکننده
و صادرکننده را برعهده میگیرد ،نقش هادی را در زمینه تجارت ایفا میکند
و میتواند با هدایت درست قافله بازرگانان در مسیر تجارت جلوی بسیاری از
سوءاســتفادهها را بگیرد .این هدایت در قالب صدور مجوز صادرات و واردات
انجام میشود و امروز این مجوز را با نام کارت بازرگانی میشناسیم که وجود
آن کامال ضروری است .مسئله اصلی اما شیوه صدور کارت بازرگانی ،ارزیابی
متقاضیان و چگونگی تایید صالحیت آنهاست .در فرایند صدور کارت بازرگانی
مشکالتی در زمینه پیگیری اســتفاده از کارت و فقدان ارتباطات الزم برای
این پیگیریها وجــود دارد اما با وجود این ،در اصل وجودی کارت بازرگانی
تردیدی نیســت .انتقادها بیشتر درباره شرایط صدور و پیگیری و نظارت بر
استفاده از این کارتهاست .به نظر من برای رفع مشکالت باید ابتدا به سراغ
قانون رفت و قانون و مقررات مربوط به صدور کارت بازرگانی را تغییر داد .اتاق
بازرگانی میتواند نقش محوری در تعیین مقررات در این زمینه بازی کند و
با اصالح آییننامهها باید جلوی سوءاستفاده افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد از
کارتهای بازرگانی را گرفت .مسئله عدم وجود قوانین درست در صدور کارت
بازرگانی و سوءاستفاده برخی افراد از این کارتها در قالب واگذاری به غیر از
سوی هیچیک از مسئوالن دستاندرکار انکار نمیشود .به همین دلیل و البته
به دلیل ســهم باالی اتاق بازرگانی در این زمینه اتاق تهران پاالیشی را برای
بازنگری در شرایط و صالحیتهای دارندگان کارت بازرگانی به مرحله اجرا
درآورده است .با وجود این تالشها ،باید در نظر گرفت که اگر اصالحات کلی
در زمینه صدور کارت بازرگانی انجام نشود ،چنین سوءاستفاده هایی هرازگاهی
در کشور رخ میدهد و خطر بزرگی برای همه بازرگانان و تجار کشور است.
در یــک دوره تایید صالحیت بــرای صــدور کارت بازرگانی به منظور
شناسنامهدار شدن تجار و بازرگانان از اتاق بازرگانی سلب و به وزارت بازرگانی
سپرده شد .در این فرایند امضای اتاق از مجموعه امضاهای الزم برای صدور
کارت بازرگانی حذف شد اما در دورههای بعد با تالش مستمر و زحمت فراوان

در وزارت بازرگانی صدور کارت بازرگانی نیازمند دو امضا شد که یکی از آنها،
امضای اتاق بازرگانی بود .حذف کارت بازرگانی به دلیل برخی سوءاستفاده ها
به از بین رفتن تمام تالشهایی منجر میشود که گوشهای از واگذاری امور
به بخش خصوصی بوده اســت .به نظر من هر کشــوری براساس اقتضائات
خود کار میکند .در بسیاری از کشورها ویزا برای سفر کشوری خاص حذف
شده است ،واحد پول بعضی کشورها مشترک است ،یا سیاستهای تجاری
واحد سیاســت گروهی از کشورهاست .نکته مهم این است که هر کشوری
شرایط خود را برای سیاستهای تجاری ،یکی شدن با دنیا یا تفکیک و اجرای
سیاستهای متفاوت در نظر میگیرد .با توجه به شرایط بازرگانی در کشور
ما ،کارت بازرگانی به طور حتم مورد نیاز است هرچند باید فرایند صدور آن
را اصالح کرد .اکنون نوبت به مســئوالن اتاق بازرگانی رسیده که قوانین را
اصالح کنند .مشــکالت کارت بازرگانی از سوی بعضی جریانها به گونهای
مطرح میشــود که میخواهد کل کارت بازرگانی و اصل وجودی آن را زیر
سوال ببرد .به نظر من باید با چنین جریانی مقابله کرد و جلوی آن ایستاد .این
جریان پیش از این یک بار موفق به حذف امضای اتاق بازرگانی از صدور کارت
و حذف آن شــده است .با تالش زیاد کارت بازرگانی دوباره به عرصه تجارت
کشور بازگشته و نباید به راحتی آن را از دست داد.
نکته دیگر اینکه کارت بازرگانی تامینکننده منابع مالی اتاقهای بازرگانی
اســت و به دلیل نقش مهم اتاقها در صدور کارت بازرگانی اســت که تجار
به پارلمان بخش خصوصی مراجعه میکننــد .وجود کارت بازرگانی به این
دلیل ضروری اســت و اکنون اتاقهای بازرگانی در پیگیری سوءاستفادهها و
جلوگیری از نابودی زحمات 40ســاله برای حضور پررنگ بخش خصوصی
در عرصه شناســنامهدار کردن تجارت نقش مهمی ایفا میکنند .با واگذاری
وظیفه صدور کارت بازرگانی به اتاقهای بازرگانی ،بخش خصوصی به عنوان
یک بازیگر موثر در نهادهای اقتصادی تصمیمگیر مطرح شــده است .اتاق
بازرگانی حرمت و شخصیت دارد و سوءاستفادهها و مسائل سیاسی نباید به
اتاق بازرگانی و دستاوردهای آن لطمه بزند.

یحیی آلاسحاق
رئیس اتاق ایران و عراق

اکنون نوبت به
مسئوالن اتاق
بازرگانی رسیده
که قوانین را اصالح
کنند .مشکالت کارت
بازرگانی از سوی
بعضیجریانها
به گونهای مطرح
میشود که
میخواهد کل کارت
بازرگانی و اصل
وجودی آن را زیر
سوال ببرد

نکتههایی که باید بدانید
[سوال مهم از طرفداران حذف کارت بازرگانی این است که چطور صالحیت افرادی که قرار
است یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی را انجام دهند باید مورد تایید قرار بگیرد؟
[مسئله اصلی ،شیوه صدور کارت بازرگانی ،ارزیابی متقاضیان و چگونگی تایید صالحیت
آنهاست.
[اصالح آییننامهها جلوی سوءاستفاده افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد از کارتهای بازرگانی
را گرفت.
[وجود کارت بازرگانی ضروری است و اکنون اتاقهای بازرگانی در پیگیری سوءاستفادهها و
جلوگیری از نابودی زحمات 40ساله برای حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه شناسنامهدار
کردن تجارت نقش مهمی ایفا میکنند.
[کارت بازرگانی تامینکننده منابع مالی اتاقهای بازرگانی است و به دلیل نقش مهم اتاقها در
صدور کارت بازرگانی است که تجار به پارلمان بخش خصوصی مراجعه میکنند.
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راهربد

تسهیل به کمک اتحادیهها
استدالل نادرست حذف کارت بازرگانی

رضی حاجیآقامیری
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران

اتحادیهها
میتوانندتبدیل
بهمرجعمناسبی
برای کمک به اتاق
بازرگانی شوند
و میتوان کارت
اتحادیه را به عنوان
یک اهرم کنترلی در
فرایند صدور کارت
بازرگانی در نظر
گرفت

استدالل موافقان حذف کارت بازرگانی از نظر من درست نیست.
سوال این است که سوءاستفاده برخی از یک ابزار میتواند حکم حذف
کلی آن وسیله را مشروع و قانونی کند؟ اگر چند نفر با کارت بازرگانی
به عنوان ابزاری برای تجارت خالفی را مرتکب شدند ،میتوان حکم
برعکس نظر موافقان
صادر کرد که باید این ابزار حذف شــود؟ اتفاقا
ِ
حذف کارت بازرگانی ،من فکر میکنم این وســیله میتواند ترمزی
برای وقوع برخی تخلفها در عرصه تجارت کشور باشد .این نقش در
شرایطی که صدور کارت بازرگانی قانونمندتر شده پررنگتر نیز خواهد
بود .اگر فرایند صــدور کارت بازرگانی به گونهای پیش میرفت که
نهادهای مرجع برای یک زن مسن و روستایی کارت بازرگانی صادر
نمیکردند ،هیچگاه فرصت سوءاستفاده برای دیگران از کارت بازرگانی
این شخص فراهم نمیشد.
به نظر من کارت بازرگانی را نمیتوان حذف کرد .وجود مجوز برای
واردات و صادرات نکته منفی نیست و این استدالل که کارت را حذف
کنند چراکه ممکن است بعضی از آن سوءاستفاده کنند منطقی به نظر
نمیرسد .با این استدالل باید چیزهای بسیاری را از دنیای پیرامون
حذف کنیم چراکه هر ابزاری آسیبها و در عین حال فوایدی به دنبال
دارد .به نظر من بســیاری از افراد درباره حذف کارت بازرگانی دچار
سوءتفاهم شدهاند مگر اینکه ادله دیگری اقامه کنند.
پیشتر از این ،در ســالهای اول پیروزی انقالب اسالمی ،وزارت
بازرگانی همه فرایند صدور کارت بازرگانی را به دست گرفت .استدالل
وزارت بازرگانی وقــت در اینباره جلوگیری از انحصارطلبی بود و با
همیــن ایده برای همه متقاضیــان کارت بازرگانی صادر میکرد .تا
مدتها در زمینه صدور کارت بازرگانی مسئله تخصص مطرح نبوده و
هماکنون هم مطرح نیست .اتحادیهها میتوانند نقش موثری در صدور
کارت بازرگانی بازی کنند اما متاسفانه زمینه برای حضور آنان در این

نکتههایی که باید بدانید
[کارت بازرگانی را نمیتوان حذف کرد .وجود مجوز برای واردات و صادرات نکته منفی نیست
و این استدالل که کارت را حذف کنند چراکه ممکن است بعضی از آن سوءاستفاده کنند
منطقی به نظر نمیرسد.
[پیشتر از این ،در سالهای اول پیروزی انقالب اسالمی وزارت بازرگانی همه فرایند صدور
کارت بازرگانی را به دست گرفت .استدالل وزارت بازرگانی وقت در اینباره جلوگیری از
انحصارطلبی بود و با همین ایده برای همه متقاضیان کارت بازرگانی صادر میکرد.
[اگر عضویت در اتحادیهها برای افرادی که متقاضی کارت بازرگانیاند الزامی شود ،بررسی
تخصص و صالحیت افراد در دایره محدودتر در اتحادیهها به غربال مناسبی برای دارندگان
آینده کارت بازرگانی تبدیل میشود و در نهایت افرادی کارت بازرگانی دریافت میکنند که
صالحیت آنها در صنعت و حرفهشان احراز شده باشد.
[سوال اینجاست که چرا در این زمینه در بخش بازرگانی و تعاون تمرکزی ایجاد نمیشود تا
جلوی موازیکاری گرفته شود؟
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فرایند فراهم نیست و در قانون اتاق بازرگانی هم از ظرفیت اتحادیهها
در زمینه کارت بازرگانی اســتفاده نشده اســت .براساس قانون اگر
کسی بخواهد عضو اتحادیهای شود ،باید کارت بازرگانی دریافت کند
امــا دریافت کارت بازرگانی الزامی برای دارنده آن به منظور عضویت
در اتحادیهها ایجاد نمیکند .بسیاری از افراد کارت بازرگانی دریافت
میکننــد درحالیکه عضویتی در هیچ اتحادیهای ندارند .اگر در این
زمینه قانون تغییر کند ،میتوان جلوی بســیاری از سوءاستفادهها را
گرفت چراکه شناسایی افراد تخصصیتر و بهتر دنبال میشود.
اگــر عضویــت در اتحادیهها بــرای افرادی کــه متقاضی کارت
بازرگانیاند الزامی شــود ،بررسی تخصص و صالحیت افراد در دایره
محدودتر در اتحادیهها به غربال مناسبی برای دارندگان آینده کارت
بازرگانی تبدیل میشــود و در نهایت افرادی کارت بازرگانی دریافت
میکنند که صالحیت آنها در صنعت و حرفهشــان احراز شده باشد.
اتحادیهها میتوانند در این فرایند تبدیل به مرجع مناسبی برای کمک
به اتاق بازرگانی شوند و میتوان کارت اتحادیه را به عنوان یک اهرم
کنترلی در فرایند صدور کارت بازرگانی در نظر گرفت.
درواقــع پیش از آغاز فرایند بررســی صالحیت متقاضی در اتاق
بازرگانی ،اتحادیهها بررســیهای الزم را در مورد صالحیت افراد در
زمینههای مختلف مثل حســن شــهرت در حرفه مورد نظر ،عدم
وجود ســوابق سوء مثل چک برگشتی یا تعقیبهای قضاییه و عدم
سوءپیشــینه انجام دادهاند و اتاق میتواند به این بررسیها اتکا کند.
میتوان در اصالحیههای مربوط به مقــررات صدور کارت بازرگانی
عضویت حداقل سه سال در اتحادیههای تخصصی را برای متقاضیان
کارت بازرگانــی در نظــر گرفت و به این ترتیب جلوی بســیاری از
سوءاستفادهها از ابزار تجارت گرفته میشود.
در قانون اساسی کشور ما بخش خصوصی به سه قسمت تعاون،
اصناف و بازرگانی تقســیم شده است و بخش تعاون هم صادرکننده
کارت است .سوال اینجاست که چرا در این زمینه در بخش بازرگانی
و تعاون تمرکزی ایجاد نمیشود تا جلوی موازیکاری گرفته شود؟ در
صورت چنین تمرکزی است که میتوان از اتاق بازرگانی انتظار داشت
سازوکارهای الزم را برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی
در نظر بگیرد.
نه به طور مطلق امــا یکی از دالیل مهم در بروز تخلفات ،قوانین و
مقررات است .قوانین در کشور ما به گونهای است که زمینه بروز تخلف را
ایجاد میکند .به عنوان مثال از ابزار تعرفه بدون در نظر گرفتن نیاز مردم
می شود که زمینه و بستر قاچاق
به کاالی خاص به گونهای اســتفاده 
را فراهم کند .نمونه آســیب مقررات و ایجاد زمینه تخلف در اقتصاد از
سوی قوانین در مسئله ارز در چند ماه اخیر به خوبی لمس شد .زمانی
که دولت خرید و فروش ارز را قاچاق اعالم کرد ،بستری برای معامالت
غیرقانونی و هرج و مرج در قیمت شکل گرفت .این مشکالت در موارد
دیگر از جمله کارت بازرگانی هم وجود دارد و نحوه برخورد مسئوالن با
این ابزار به پیامدهای ثانویه در مورد آن منجر خواهد شد.

 ................................توسعه ................................
در جستوجوی آینده
ممکن ناممکن
ِ
پیشبینی آینده سیاست و اقتصاد در ایران:
بحران سیاست و اقتصاد و تاختن آن به سوی ناپایداری ،بیشتر از اینکه بیثباتی
اجتماعی و سیاسی را محتمل سازد ،فرآیندی تدریجی بوده که در سالهای اخیر
لیال ابراهیمیان
تشدید شده است .فرآیندی تاریخی که بیشتر از طریق تکنوکراسی و در غیاب
دبیر بخش توسعه
بوروکراسی خود را نمایان کرده است و حاال در دوره مدرن در نقطهای ایستادهایم
که دیــواری حایل بین ما و دنیای مدرن بیرون از ما اســت .هرآنچه را آن بیرون
پیشبینیپذیر میدانند ما کار معبران و متخصصان فال قهوه میخوانیم و خود را از هر علمی بینیاز میدانیم تا
فردای ما را پیشبینی کند .در این میانه گاهی عدهای آیندهنگری را که تکنیکی علمی است با پیشبینی اشتباه
میگیرند و گاه در میانه سیاستگذاریها غایب است؛ غیبتی طوالنیمدت که به دلیل عوامزدگی ،دوری از تفکر
حزبی ،احساس بینیازی از علوم اجتماعی ،عدم شفافیت و حکمرانی فساد سیستمی ،این غیبت طوالنیتر هم
خواهد شد .شاید در این میانه تنها چیزی که به حیات مجدد و احیای دوباره نیاز دارد تفکر سیستمی و مدل توسعه
است تا از روزمرگی سیاست و اقتصاد به سمت پیشبینیپذیری آینده آندو حرکت کنیم؛ در غیاب این مدل باید
خشمگین بود .جستوجوی آینده جز با مدل توسعه ممکن نیست.

توسعه
[ نگاه کارشناس ]

علوم انسانی و پیچیدگیهای آن

در ضرورت پیشبینیپذیر شدن سیاست و اقتصاد

نامشخص بودن افقهای پیشرو و «هراس از آینده» از
جمله نشانههای آشــکار شکلگیری ذهنیت جمعی
جدیدی در ایران اســت که آثار خــود را بر همه ابعاد
زندگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مردم ما نهاده است .چیرگی این
توگو و تالش برای توصیف
دو وجه بر افکار عمومی امکان هرگونه گف 
و تبیین وضع موجود را نیز دشــوار میکند و فضای جدید تســلط
رسانهای را به سوی خوانش و فهم نومیدان ه نهتنها از فردا بلکه از امروز
و دیروز کشور پیش میبرد .ذهن و زبان مایوس و نگران تاب و تمایل
مدارا ،خردورزی ،مفاهمه و کنش مشــترک برای خروج از تنگناها و
بحرانها ندارد.

1

هادی خانیکی
استاد علوم ارتباطات دانشگاه
عالمه طباطبایی

چرا باید خواند:
برای رهایی از «هراس
از آینده» چه باید کرد
و راهحل کدام است؟
در این مقاله یکی
از راهحلهای مهم
گفتوگو کردن است.
ادامه این مقاله را
بخوانید.

2

رسانهها در موقعیتهایی از این دست با خطر گرفتاری
در گرداب عملیات روانی و اخبار جعلی روبهرو میشوند.
زمینههای صنفی -اجتماعی معموال میل به جعل خبر
را به جای نقل آن بیشتر میکنند و معموال راه را بر انفصال و سکوت
صاحبنظران و ســرآمدان جامعه به جــای حضور فعال و موثر آنان
میگشــایند .آینده بیافق ،آزادی جریان اطالعات و سالمت دنیای
رسانهای را به وضوح در معرض تخریب و تهدید قرار میدهد.

3

پیدایــش این گونه وضعیت الزاما ناشــی از واقعیتها
نیســت ،بازنمایی واقعیتهــا گاه تاثیرگذارتر از خود
واقعیتها میشود .مهمتر از مخاطرات موجود ،اوضاع
اقتصادی و اجتماعی کشور ،تصویر ذهنی آنها به ویژه در ابعاد جمعی
است و روشن اینکه مخالفان در همین فضای ذهنی و رسانهای بیشتر
سرمایهگذاری میکنند،تغییرافکارعمومیوآشفتهکردنذهنیتهای
جمعی پیشران همه سیاستگذارها است.

نکتههایی که باید بدانید
[هراس از آینده و چیرگی این وجه بر افکار عمومی امکان هرگونه گفتوگو و تالش برای
توصیف و تبیین وضع موجود را نیز دشوار میکند.
[ذهن و زبان مایوس و نگران تاب و تمایل مدارا ،خرد ورزی ،مفاهمه و کنش مشترک برای
خروج از تنگناها و بحرانها ندارد.
یافق ،زمینههای صنفی اجتماعی معموال میل به جعل خبر را به جای نقل
[در میان آینده ب 
آن بیشتر میکنند و معموال راه را بر انفصال و سکوت صاحب نظران و سرآمدان جامعه به جای
حضور فعال و موثر آنان میگشایند.
تها گاه تاثیرگذارتر از خود واقعیتها میشود .مهمتر از مخاطرات موجود،
[بازنمایی واقعی 
اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور ،تصویر ذهنی آنها به ویژه در ابعاد جمعی است.
[ آیندهنگری و آیند هپژوهی در شرایط پیچیده کاری به غایت سخت است ،وقتی عاملیت
انسانی و اجتماعی به مجموعه عوامل قابل مشاهده عادی افزوده میشود تحلیل روندها و
تبیین افقها پیچیده ،چند وجهی و تخصصی میشود.
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در چنین شــرایطی ضرورت و در عین حال دشواری
تشخیص و تبیین روندها و افقهای اقتصادی و اجتماعی
و سیاسی با وضوح بیشتری حس میشود .کار ،دانش،
تخصص و تجربه درک درست مسئلهها ،چالشها و ابرچالشهاست.
آینده را کشف نمیکنند ،آینده را میسازند .راه ساختن آن ،یافتن راهها
و روندهای تحقق برپایه عوامل ذیربط و ذیمدخل است.

4

5

البته آیندهنگری و آیندهپژوهی در شــرایط پیچیده
کاری به غایت ســخت است ،وقتی عاملیت انسانی و
اجتماعی به مجموعه عوامل قابل مشاهده عادی افزوده
میشــود تحلیل روندها و تبیین افقها پیچیــده ،چندوجهی و
تخصصی میشود .بیان خاطرهای در این باب دشواری این کار را به
درستی نشان میدهد .در بهمنماه سال  1382به همت موسسه
پژوهش و برنامهریزی سازمان مدیریت و تالش دکتر علی پایا و دکتر
حسین راغفر نشست عالمانهای پیرامون آیندهنگری علوم در ایران
سامان گرفت .روانشاد دکتر محمدامین قانعیراد که به این موضوع
از نظر علــوم اجتماعی میپرداخت برای نشــان دادن ســختی
آیندهنگری در علوم اجتماعی مثالی زد و گفت :شاید دشوار نباشد
که از آینده علوم زیستی و مهندسی ژنتیک برای یک دهه بعد در
ایران سخن درست بگوییم ،اما آیا کسی میتواند نتیجه انتخابات
مجلس هفتم را به درســتی و یا تحوالت قیمت مسکن را در بهار
آینده پیشبینی کند؟ پاسخ گفتن به پرسش او به راحتی سخت
بوده چــون تغییرهای موثر در وقوع ایــن رخدادهای اقتصادی و
سیاسی بیشتر ،پیچیدهتر و نامتعینتر بودند.

6

با وجود همه این واقعیتها میتوان و باید به ســوی
پیشبینیپذیر کردن سیاست و اقتصاد در ایران رفت،
چنانکه جهان دانش و تخصصها نیز به این سو رفته
توگو در حوزههای آکادمیک ،در جامعه مدنی
است .گشودن باب گف 
و در میدانهای تجربی ،امکان شناخت روندهای موجود و تحمل را
فراهم میکند ،رســانهها ،به ویژه رســانههای تخصصی میتوانند
توگوهای واقعی باشند .ابهام و ایهام
عرصههایی برای انعکاس این گف 
توگویی است که در
غالبا محصول دنیاهای بسته و فضاهای غیرگف 
آنها مسئوالن در غیاب اندیشمندان و کارشناسان تکگویی میکنند
و نخبگان نیز به جای حضور در متن واقعیتها در حاشیهها میمانند
و امکان زمینه فهم مشــترک میان حکومت ،نخبگان و جامعه یا از
میان میرود و یا در نهایت ضعیف و بیاثر باقی میماند .به جد باور
کنیم که پیشبینیپذیر کردن سیاســت و اقتصاد برای ایران یک
ضرورت حیاتی اســت کــه میتواند هراس از آینــده را کم کند و
فرصتها و ظرفیتهای ناشــناخته را در برابر تهدیدها و مخاطرات
پیشرو به درستی نشان دهد.

عدم دسترسی عموم به آمار حسابهای مالی گذشته شاید جلو بعضی سر و صداها را گرفته باشد و زندگی
دولتمردان را راحتتر کرده باشد ،ولی برای تولیدکنندگان و خیلیهای دیگر نااطمینانی و عدم اعتماد به دولت را
تشدید کرد و به این خاطر ممکن است به سرمایهگذاری ضربه زده باشد.

[ نگاه اقتصاددان ]

علل و عواقب کدام است؟

محدودیتهای پیشبینیپذیری اقتصاد ایران
یک مانع بزرگ توسعه تولید و سرمایهگذاری در ایران پیشبینیناپذیر بودن
بیش از حد اقتصاد کشور است .نااطمینانی در مورد آینده مخاطره را باال نگه
میدارد و رغبت به سرمایهگذاری را کم میکند .همچنین به خاطر اختالل
اطالعاتی زیاد در چنین محیطی ،کارآفرینان در گرفتن سیگنالهای بازار
مشکل پیدا میکنند .در نتیجه ممکن است واکنش واحدهای تولیدی به
نیازهای اقتصاد کند ،یا بیربط ،و یا حتی مخرب شــود .مثال این روزها که
نرخ ارز جهش داشته انتظار میرود که تولیدکنندگان داخلی به سرعت به
صادرات و جایگزینی واردات روی بیاورند و به این وسیله از مشکل بازار ارز
بکاهند .ولی در واقع عکس این را مشاهده میکنیم به این معنی که به جای
افزایش عرضه ،سرمایه با انگیزه فرار در جهت باال بردن تقاضای ارز حرکت
کرده اســت .علت این است که تولیدکننده ایرانی نمیتواند اعتماد داشته
باشد که اگر سرمایهگذاریاش را به سمت صادرات ببرد ،تغییر سیاستهای
ارزی (مثل تعیین دستوری نرخ دالر در  4200تومان) ،سود معقولی برایش
به جا بگذارد .و متاســفانه مسئله فقط سیاست ارزی نیست .به طور کلی
سیاســتگذاری اقتصادی در ایران از تخصص و کیفیت و ثبات و شفافیت
کافی برخوردار نیست .به عالوه ،محیط کسب و کار ایران مقررات دست و
پاگیر ،فســاد ،تنگناهای مالی ،و موانع بازرگانی خارجی کم ندارد .در کنار
اینها مشکل تنشهای ریشهدار خارجی هم هست که متاسفانه تکانههای
منفی بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده است ،مثل تحریمهای بینالمللی
در سال  1391و خروج غیرقابل توجیه امریکا از برجام در سال جاری .تمام
این عوامل چشمانداز بازارهای ایران را مغشوش میکند و ظرفیت تولید را
محدود و کمتحرک نگه میدارد .عدم واکنش پویای واحدهای تولیدی به
عالیم بازار عواقب وخیم دیگری به جز کندی و ایســتایی تولید و اشتغال
هم دارد .مثال در مورد بازار ارز ،کشش محدود صادرات به تغییرات نرخ ارز
ممکن است سیاستگذاران را متقاعد کرده باشد که شناور کردن نرخ ارز
تاثیر چندانی در عرضه ارز ندارد و بنابراین پایین نگه داشتن نرخ ارز میتواند
سیاست کمهزینهای برای کنترل تورم باشد ،هرچند که متاسفانه چنین
سیاستی به مشکالت پیچیده دیگری دامن میزند و در ضمن انگیزه دولت
را برای تمرکز روی روش درست مدیریت تورم مخدوش میکند .بسیاری
از عوامل پیشبینیپذیری ناکافی اقتصــاد ایران که به اجمال در باال ذکر
شد بسیار ریشهدار و نهادینه است و در کوتاهمدت قابل رفع نیست .به طور
مثال ،تنگناهای مالی به همراه رشد سریع نقدینگی (به ویژه قفل منابع مالی
در نظام بانکی ،دسترســی محدود اکثر مردم به وام ،بهرههای بسیار باال ،و
ورشکستگی بالقوه یک سری از بانکها) حاصل فعالیت تعدادی از گروههای
ذینفوذ و شــکلگیری روابط پیچیدهای در طول چند دهه است .حل این
مشــکل و اصالح و بازسازی آن روابط و ســاختارها به آسانی امکانپذیر
نیســت چون فرهنگسازی و نهادســازی الزم دارد که زمان و تخصص و
اراده میخواهد .ولی عوامل دیگری هستند که امکان رفعشان به نظر قدری
سهلتر به نظر میرسد .یک نمونه مهم ارائه آمار اقتصادی به صورت کامل
و درست براســاس یک برنامه مشخص است .در گذشته ،به محض اینکه
اقتصاد در دســتاندازی افتاده ،بانک مرکزی و مرکز آمار نشــر بسیاری از

آمارها را متوقف کردهاند .مثال همین چند ماه گذشته نشر آمار مربوط به بازار
آزاد ارز ممنوع بود .مثال دیگر انتشار آمار حسابهای ملی برای سالهای
 1387تا  1390و  1394است که مدتها به تعویق افتاد و میشد حدس
زد که آن آمار باید حاوی تصویرهای تیرهای از اوضاع اقتصادی در آن سالها
باشد .عدم دسترسی عموم به آن آمار شاید جلو بعضی سر و صداها را گرفته
باشد و زندگی دولتمردان را راحتتر کرده باشد ،ولی برای تولیدکنندگان و
خیلیهای دیگر نااطمینانی و عدم اعتماد به دولت را تشدید کرد و به این
خاطر ممکن است به ســرمایهگذاری ضربه زده باشد .گذشته از تاخیر در
انتشار آمار ،خطاهایی هم در آمار منتشرشده دیده میشود که قابل اغماض
نیست و استفاده از اطالعات موجود را برای پیشبینی آینده اقتصاد مشکلتر
میکند .برای بهبــود این وضع باید مصرانه از دولت خواســت که برنامه
زمانبندیشده مشخصی را برای انتشار آمار اعالم کند و به آن پایبند باشد.
به نظر میرسد که این امر در مورد آمار تورم و بعضی شاخصهای نیروی کار
کم و بیش محقق شده باشد ،ولی در موارد دیگر وضع خیلی روشن نیست.
برای درک موقعیت اقتصاد در هر زمان و برآورد روندهای احتمالی پیش رو،
جدا از انتشار آمار کالن اقتصاد ،آمارهای خام جمعآوریشده توسط مرکز
آمار هم میتواند نقش مهمی بازی کند .خوشبختانه در بیشتر مواقع مرکز
آمار در امر قرار دادن این مجموعه آمار در دســترس پژوهشگران معتبر (با
شرط حفظ صیانت آمار) پیشقدم بوده است .تسریع و تسهیل در این امر،
بهبود کیفیت و جزئیات این آمار ،و شرکت پژوهشگران بیشتر در تحلیل این
دادهها قدمهای خوبی برای پیشبینیپذیرتر کردن اقتصاد ایران میتواند
باشد .یک اقدام دیگر هم که شروع خوبی برای حل مسئله نااطمینانی است
بهبود شفافیت در دستگاههای اجرایی و قضایی است .دولت آقای روحانی
گامهایی در این زمینه برداشــته است ،ولی راه خیلی درازی در پیش است
و گاهی به نظر میرسد که قدمهایی به عقب هم برداشته شده است ،مثل
موضوع تخصیص ارز  4200تومانی در بهار امسال.

هادی صالحی اصفهانی
استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی
در اوربانا -شمپین

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
تاثیر عوامل متعدد
برپیشبینیناپذیر
بودن اقتصاد و تاثیر
این مسئله را بر
خود اقتصاد بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

نکتههایی که باید بدانید
[نااطمینانی در مورد آینده مخاطره را باال نگه میدارد و رغبت به سرمایهگذاری را کم
میکند .به خاطر اختالل اطالعاتی زیاد در چنین محیطی ،کارآفرینان در گرفتن سیگنالهای
بازار مشکل پیدا میکنند.
[سیاستگذاری اقتصادی در ایران از تخصص و کیفیت و ثبات و شفافیت کافی برخوردار
نیست .به عالوه ،محیط کسب و کار ایران مقررات دست و پاگیر ،فساد ،تنگناهای مالی ،و موانع
بازرگانی خارجی کم ندارد.
[این روزها که نرخ ارز جهش داشته انتظار میرود که تولیدکنندگان داخلی به سرعت به
صادرات و جایگزینی واردات روی بیاورند و به این وسیله از مشکل بازار ارز بکاهند .ولی در
واقع عکس این را مشاهده میکنیم.
[حل مشکل پیشبینیناپذیری و اصالح و بازسازی آن روابط و ساختارها به آسانی امکانپذیر
نیست چون فرهنگسازی و نهادسازی الزم دارد که زمان و تخصص و اراده میخواهد.
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توسعه
[ اقتصاد توسعه ]

در غیبت مدل توسعه

آینده اقتصاد و سیاست مبهم است

کمال اطهاری
پژوهشگرارشد حوزه توسعه

چرا باید خواند:
یک زاویه دیگر برای
بررسیپیشبینیپذیر
بودن یا نبودن سیاست
و اقتصاد در ایران،
بررسی الگوهای
توسعه است .در این
مقاله سعی شده با
بررسی این الگو ،عنوان
شود که آیا میتوان در
اینجا آینده سیاست
و اقتصاد را پیشبینی
کرد یا نه؟ این مقاله را
بخوانید.

در موقعیت کنونی وضعیت و آینده اقتصاد و سیاست هردو قابل پیشبینی است اما
وضعیت اقتصاد و سیاست هردو بیثبات است و این بیثباتی هم قابل پیشبینی
اســت ،چرا که سیاســت و اقتصاد در ایران دارای الگو و مدل توسعه نیست .در
عرصه سیاست سه ائتالف یا جناح اصلی وجود دارد که عبارتاند از :اصالحطلبان،
محافظهکاران و قشریون .در  40سال گذشته این سه جناح ائتالفهای متعددی
با هم تشــکیل دادهاند که هیچکدام دارای مدل توسعه نبوده و بیشتر بر بیرون
راندن حریف از میدان معطوف بوده است تا بر مدلی برای اداره اقتصاد و سیاست
به صورت درهمتنیده.
شاید گفته شود که بعضی از آنها مدل سیاست داشتهاند ،اما مدلی که نتواند
تعریفی مشخص از یک وضعیت مشــخص به دست دهد ،مدل نیست .در یک
جهان در حال تغییر ،پیوسته باید مدلهای ساماندهی و انتظامبخشی به اقتصاد و
سیاست ،تغییر و تحول و تکامل یابد .این اتفاق در جریانات مختلف صورت نگرفته
و این ضعف حتی به اصالحطلبان هم سرایت کرده است .این یک ضعف است که
سیاست و اقتصاد (به جز وجه قهری آن) از دست حاکمیت گریخته است و ما با
یک جریان درهمی مواجه هستیم که بیشتر با تصمیمها و فرامین و حتی احکام
اداره میشود .اتفاقا در اینجا مردم باثباتترین تصمیمها را میگیرند و هربار که در
موقعیتهایتصمیمهایتعیینکنندهمثلانتخاباتقرارگرفتند،بهترینتصمیمها
را گرفتهاند ،اما آن تصمیم به یک فرایند باثبات در اقتصاد و سیاست منتهی نشد
چون کسانی که انتخاب شدند و قول دادند مدل و دستگاهی ارائه کنند ،نتوانستند
به قول خود عمل کنند.
در انقالب اسالمی ایران مردم در پی تغییر نهادهای پیشین بودند .نهادهایی که
رشد اقتصادی مستقل برای آنها به ارمغان بیاورد و از اقتصاد تکمحصولی دور کند
و به دنبال آن عدالت هم برقرار شود .این نهادها باید برپا میشد ،اما مدل برپایی
این نهادها وجود نداشت .پس مدتی نیز در ابتدای انقالب ائتالف مسلط که میتوان
گفت یک بلوک تاریخی رادیکال بود ،به یک بلوک تاریخی یا ائتالف راست گرایش
پیدا کرد که فاقد مدل بود و به صورت سراسیمه و شتابزده و بدون آنکه نهادسازی
صورت بگیرد ،یکمرتبه اداره جامعه را در دســتور کار قرار داد .این همان جریان

نکتههایی که باید بدانید
[در عرصه سیاست جناحهای سیاسی ائتالفهای متعددی با هم تشکیل دادهاند که
هیچکدام دارای مدل توسعه نبوده و بیشتر بر بیرون راندن حریف از میدان معطوف بوده است
متنیده.
تا بر مدلی برای اداره اقتصاد و سیاست به صورت دره 
[در یک جهان در حال تغییر ،پیوسته باید مدلهای ساماندهی و انتظامبخشی به اقتصاد و
سیاست ،تغییر و تحول و تکامل یابد
[اگر ما یک الگوی توسعه داشتیم آنها تشخیص میدادند که دیر یا زود ما به این توسعه
دست خواهیم یافت و نمیتوانستند با تحریم خواست خود را تحمیل کنند و ناچار بودند به
مذاکره ادامه بدهند.
[وضعیت اقتصاد و سیاست هردو بیثبات است و این بیثباتی هم قابل پیشبینی است ،چرا
که سیاست و اقتصاد در ایران دارای الگو و مدل توسعه نیست.
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نامه کوپر به یلتسین است .وقتی یلتسین در روسیه روی کار میآید ،کوپر برایش
نامهای مینویسد و میگوید شما میخواستید از کاپیتالیسم به کمونیسم بروید،
اما موفق نشدید و حاال میخواهید از کمونیسم به کاپیتالیسم برگردید ،در این هم
موفق نخواهید شد .به این دلیل که فرایند تغییر ،مهندسی و نهادسازی میخواهد و
نهادسازی هم نیازمند داشتن مدل است .چینیها در این زمینه بسیار موفق بودند،
چرا که نهادسازی کردند و گفتند ما نمیخواهیم جهش کنیم ،بلکه اصالحات پلی
است مابین وضع کنونی ما و آینده .نوع دیگری از داشتن مدل را ما در کشورهایی
مثل کرهجنوبی ،برزیل و سایر کشورها حوزه بریک میبینیم.
در تغییر و تحوالت بعدی هم همواره ائتالف مسلط بدون آنکه مدل داشته
باشــد از فرصت مدیریت اســتفاده کردهاند .مثال دولت آقای احمدینژاد به یک
دولت پوپولیســتی جهش کرده که در آن سازمان برنامه منحل میشود .به اسم
عدالتخواهی و ضدیت با سرمای هداری برنامه منحل میشود .مشخص است که
جهتگیری آن دســتیابی به قدرت است و در جهت سامان دادن در جهت یک
الگوی توسعه حرکت نمیکند .به همین ترتیب این ذهنیت ائتالفهای مسلط
بوده و هســت و آخرین آن دولت آقای روحانی است که فاقد الگو است و هرچه
میگذرد ضعفهای نبود الگو بیشــتر آشکار میشود ،به این دلیل که جهان در
حال تغییر اســت و دانشــی پرورده نشده اســت که در مواجهه با این جهان در
حال تغییر هر روز وضعیت را سامان دهد ،برای همین شرایط هر روز پریشانتر
و ازهمگسیختهتر میشود .به وضعیت بازار ارز نگاه کنید :واکنشهایی در مقابل
سیاست ارزی مشاهده میشود که ما هیچ زمانی در ایران شاهد آن نبودیم مگر در
دوره قاجار چنین اتفاقی رخ داده که آن هم به دلیل این بود که در آن زمان پول ما
نقره بود و با نظام جهانی منطبق نبود .این یک نوع عقبافتادگی الگوی اقتصاد آن
یدانم.
زمان بود .اما من وضعیت کنونی اقتصاد ایران را خیلی مشابه دوره قاجار م 
در خیلی از عرصهها میتوانید این مشابهت را ببینید ،به این دلیل که در زمان قاجار
اقتصاد صنعتی در کشورهای پیشرفته غالب شد و ما اقتصاد پیشاصنعتی داشتیم.
در نتیجه تمام کارخانهها ورشکسته شدند و سیستمهایی که داشتیم پاسخگوی
جهان بههمپیوسته نبود .بنابراین سقوط اقتصادی آغاز شد و آن گسیختگیها به
انقالب مشروطه انجامید .وضعیت کنونی ما هم این است که الگوی اقتصادی ما
یک الگوی شبهصنعتی است ،در حالی که جهان وارد اقتصاد دانشمحور شده و ما
در دوره شبهصنعتی ماندهایم و مشاهده میکنیم که صنایع ورشکسته میشوند.
نمیتوانیم صادرات داشته باشیم .تولیدات رقابتی نیست .اگر در آن زمان صنایع
دستی ورشکسته میشد ،اکنون کارخانه ارج بعد از حدود  60سال تعطیل میشود.
شاخصهای پیچیدگی اقتصاد ما پایین آمده است .در سالهای  45تا  55در
میان  140کشور رتبه  66را داشتیم و اکنون در رتبه  118از میان  120قرار داریم.
وقتی شاخصهای پیچیدگی اقتصاد افت میکند ،شما نمیتوانید صادرات داشته
باشید ،چون حدود 80درصد واردات کشورهای پیشرفته کاالهای دانشبر است به
این معنا که دورانی که کشورهای پیشرفته کاالهای پیشرفته صادر میکردند و
کشورهای جهان سوم مواد خام صادر میکردند ،گذشته است ،در حالی که ما هنوز
از این دوران عبور نکردهایم .شهری چون تهران ساالنه  20میلیارد دالر ارزبری دارد
و صادراتش (اگر باشد) چیزی حدود  1و نیم میلیارد دالر است ،بنابراین مشخص
است که تحریم در چنین سیستمی کامال اثر میکند و آنها هم بررسی میکنند
و میبینند که اقتصاد ما محکم نیســت و تحریمها مؤثر خواهد بود .اگر ما یک
یدادند که دیر یا زود ما به این توسعه دست
الگوی توسعه داشتیم آنها تشخیص م 
خواهیم یافت و نمیتوانستند با تحریم خواست خود را تحمیل کنند و ناچار بودند
به مذاکره ادامه بدهند.
اگر در زمان تنفسی که در برجام داشتیم الگوی توسعه هم تدوین شده بود و
در دستور کار قرار میگرفت ،به گمان من تحریم اینگونه عملیاتی نمیشد .الگوی
توســعهای که پیش از انقالب داشــتیم عقالنیت ابزاری در آن وجود داشت و به
همین دلیل هم رشد اقتصادی باالیی را در دورههای پیش از انقالب تجربه کردیم

سیاستمداران گاه کارهایی را به دالیل مختلف انجام میدهند یا تصمیمهایی
میگیرند و انتظاری از مردم دارند که مردم مخالف آن عمل میکنند.
اینجاست که علوم انسانی و اجتماعی متهم میشوند.

و دورههای بحران شدید اقتصادی کوتاهمدت بود که ناشی از جنگ و سایر عوامل
بود .ما در ابتدای انقالب به دنبال الگوی جدید بودیم که نه این الگو را داشتیم و نه
حاکمیت توانست آن را خلق کند به این دلیل که ائتالفهای مسلط سویه قدرت
داشــتند نه خلق الگوی توسعه .از نیروهای فکری جامعه نهتنها استفاده نکردند
بلکه زمانی که با نقدهای گوناگون روبهرو شدند آنها را به انحای مختلف سرکوب
هم کردند .بنابراین الگوی توسعه نه در حاکمیت شکل گرفت و نه اجازه دادند در
بیرون آن شکل بگیرد و نه از تجربه جهانی در این زمینه استفاده کردند .این نوع
خودداناپنداری در ائتالفها با شدت کم و زیاد وجود داشته است .در جناح قشری
شدیدتر بوده و جناح اصالحطلب هم به همین ترتیب؛ دانش جهانی برای توسعه
به کار گرفته نشده است.
دیوید هاروی گزارهای گویا در خصوص برنامهریزی دارد .او میگوید دو چیز
آفت برنامهریزی است ،یکی سیاستزدگی و دیگری فنزدگی .سیاستزدگی آفت
پیوستهای است که حاکم است .سیاستزدهها زمانی که میخواهند برنامهریزی
کنند از الگوهای توسعه استفاده نمیکنند .عدهای را به عنوان تکنوکرات به کار
میگیرند و بیشتر با الگوریتمهای صوری سعی میکنند برنامهریزی کنند ،در حالی
که برنامهریزی مدل میخواهد و این مدل از تجربه بشر حاصل میشود .آنچه من
در این زمینهها دیدهام بیشتر به رمالی شبیه است تا یک روش علمی برای توسعه
و مدل توسعه .زمانی که حاکمیت سیاستزده است از تکنوکراتها استفاده میکند
برای اینکه بتواند منویات خود را در الگوریتمهای صوری توجیه کند .از سوی دیگر
در جامعه زمانی که در دانشگاههای رسمی به اسم انقالب فرهنگی نیروهای خالق
بیرون رانده شده است ،خالقیت در آن از بین رفت .ماکس وبر میگوید بوروکراسی
در بهترین حالت میتواند شایستهســاالر شــود یا عقالنیت ابزاری داشته باشد،
ولی نمیتواند نوآوری کند .نوآوری از بیرون از ناحیه احزاب ،پژوهشــگاهها و ...در
بوروکراسی دمیده میشود و زمانی که این سیستمها در جامعه و بیرون حاکمیت
بسته شده است نوآوری هم از بین میرود ،بنابراین ما نظام نوآوری نداریم .به طور
مثــال دولت آقای روحانی هم که میخواهد نوآوری ایجاد کند ،معاونت علمی و
فناوری را به جای نوآوری ایجاد میکند ،به این معنا که به افرادی که میخواهند
نوآوری فنی داشــته باشند وامهای  4درصد میدهد و کسانی را که میخواهند
نوآوری اقتصادی داشــته باشند به زندان میاندازد .بنابراین در چنین سیستمی
مشخصا توسعه خشک میشود؛ چون زبان و گفتمان توسعه در آن کشیده شده
است .آثار این سیستم هم نداشتن الگوی توسعه و سیاستی است که هر روز نازلتر
از گذشــته میشود .قبال هم اشاره کردهام جهان پیچیدهتر و درهمتنیدهتر شده
است 20 .سال پیش چین به این معنا وجود نداشت 30 ،سال پیش برزیل به تازگی
از دیکتاتوری رها شده بود یا هند درگیر هزار مسئله بود و خود امریکا هم اجماع
واشنگتنی را پذیرفته بود .اجماعی که دولت سازندگی به طور شتابزده آن را فرا
راه خود قرار داد .اکنون دولت ترامپ که هنوز هم با هیچ دولتی اجماعی نداشته
است ،میگوید که تعرفهها باید برگردد و اصول این اجماع را به چالش میکشد.
آن زمان چین و دولتهایی که این اجماع را نپذیرفتند و میگفتند ما نمیتوانیم
بهیکباره تعرفهها را برداریم ،در حال حاضر خواهان این هستند که امریکا تعرفه
نگذارد .از ســال  1988تاکنون جهان چقدر تغییر داشته است و ما چقدر عقب
ماندهایم؟! در تمام عرصهها این اتفاق رخ داده است .شما الگویی ندارید که بتوانید
رابطه چندسطحی هژمونی را در جهان تشخیص بدهید .در حال حاضر سطوح
هژمونی در جهان چندسطحی شده است و سطوح مختلف اقتصادی ،سیاسی و...
در آن فرق میکند .مثال امریکا یک قدرت فائق کامل اقتصادی ،سیاسی و حتی
فرهنگی ،در حال حاضر در تمام این عرصهها شبههژمونی است .چنین تغییراتی
در سطوح مختلف جهان صورت گرفته است ،در حالی که در واژگان ما هنوز امریکا
اســت .شــاید در آن زمان این واژگان حامل حقیقتی بود ،اما اکنون حامل هیچ
حقیقتی نیست و ما هنوز در سادهانگاری امریکا و اذنابش ماندهایم و همین مسئله
سبب شده است که سیاست و اقتصاد ما از هم گسیخته شود.

[ نگاه جامعهشــناس سیاسی ]

راهحل پیشبینیپذیری سیاست
محمد فاضلی در گفتوگو با «آیندهنگر» از ضرورت پیشبینی
رخدادهای سیاسی میگوید
در تبیین و تحلیل رفتار جامعه و سیاستمدارها به تاثیر ساختارها توجه دارد و در کنار آن از عاملیت انسانی
میگوید؛ عاملیتی که محدود به ساختارها است .محمد فاضلی ،جامعهشناس معتقد است :کنشهای انسانی
به درجاتی غیرقابل پیشبینی هستند .او درباره غیرقابل پیشبینی بودن رخدادهای سیاسی معتقد است
که قدرت و اختیاراتی در دســترس افراد است که تصریح قانونی درباره آنها وجود ندارد و آنها مسئولیت
اختیاراتشان را نمیپذیرند .او دلیل دوم را چنین تعریف میکند :برخی افراد روی کاغذ اختیار دارند اما فاقد
قدرت اجرای اختیاراتشان هستند .ادامه این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
تاثیر ساختارها و
عاملیت انسانی در
پیشبینیناپذیر بودن
سیاست و اقتصاد بدانید؛
خواندن این گفتوگوی
جامعهشناختیبهشما
توصیه میشود.

سیستمسیاسی
تحتتأثیر
متغیرهایبسیار
زیاد و با رفتارهای
پیچیده است.
سطحی از این امر
در همه نظامهای
سیاسی وجود
دارد ،اما میزان
پیچیدگی و رفتار
ال
غیرخطی و کام ً
پیچیدهمتغیرها
در هر کشور تغییر
میکند

برخی معتقدند سیاســت و رخدادهای سیاســی در ایران
غیرقابل پیشبینی است .دلیل این نوع اظهارنظر چیست؟

دو دسته دلیل برای این امر میتوان ارائه کرد .دلیل اول به ماهیت
سیاســت که از جنس کنش انسانی و اجتماعی اســت ارتباط دارد.
کنشهای انسانی به درجاتی غیرقابل پیشبینی هستند زیرا عاملیت
انسانی و اراده فردی در آنها نقش جدی بازی میکند .همین ویژگی
است که دنیای سیاست را به درجاتی در همه کشورها به امر غیرقابل
پیشبینی تبدیل میکند .آیا جهان از انتخاب ترامپ شگفتزده نشد؟
آیا رفتارهای امروز او بر اساس امریکایی که در دوران باراک اوباما دیده
بودیم ،حیرتآور نیست؟
عاملیتانسانیامامحدودبهساختارهاست.هرساختاریمجموعهای
از گزینهها را در اختیار فرد قرار میدهد و این در هر عرصهای از جمله
سیاست صادق است .آن پیشبینیناپذیری که درباره سیاست در ایران
گفته میشود بیش از آنکه ناشی از وجه اول  -یعنی عاملیت -باشد،
ناظر بر این است که ساختار و ترتیبات نهادی عرصه سیاست در ایران
حداقل دو ویژگی دارد .اول ،قدرت و اختیاراتی در دسترس افراد است
که تصریح قانونی درباره آنها وجود ندارد و مسئولیت اختیاراتشان را
هم نمیپذیرند؛ و از سوی دیگر برخی افراد که قانوناً مسئول هستند
و روی کاغذ اختیار دارند ،فاقد قدرت اجرای اختیاراتشان هستند .این
چنین وضعیتی پیشبینیناپذیری میکند ،یعنی کسانی بر سیاست
اثر میگذارند که شما نمیتوانید براساس خوانش قوانین یا رویههای
رسمی اثرگذاری آنها را پیشبینی کنید .دوم ،سیستم سیاسی تحت
تأثیر متغیرهای بسیار زیاد و با رفتارهای پیچیده است .سطحی از این
امر در همه نظامهای سیاسی وجود دارد ،اما میزان پیچیدگی و رفتار
غیرخطی و کام ً
ال پیچیده متغیرها در هر کشور تغییر میکند .انباشت
مســائل گذشته ،حل نشدن مشکالت ،شــدت زیاد تنشها در همه
عرصهها و تبدیل به پارامتر نشدن برخی متغیرها  -یعنی تثبیت نشدن
برخی چیزها که دائم تغییر میکنند  -پیشبینیناپذیری را افزایش
داده اســت .این اتفاق ممکن است در هر کشوری بسته به شرایط رخ
دهد و فقط ویژگی ایران نیست.
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توسعه
آیا این غیرقابل پیشبینی بودن به رفتار حکومت و دولت برمیگردد یا به جامعه
و مردم؟

من از اساس ساختارگرا و معتقد به اثر تعیینکننده ترتیبات نهادی در هر سیستم از
جمله سیاست ،اقتصاد ،جامعه و فرهنگ هستم .ساختارها و ترتیبات نهادی هم بیش از
آنکه از خلقیات یا مردم تأثیر بپذیرند از کردار حکومتها اثر میگیرند .این بدان معنا نیست
که من اثر مردم را حذف میکنم ،بلکه معتقدم اثر خواست و اراده مردم حداقل در زندگی
اجتماعی بسیار کند عمل میکند .البته تغییرات باثبات و دیرپایی پدید میآورد.
آیا این پیشفرض در مقایسه با دورههای سیاسی عنوان میشود یا در مقایسه با
جاهای دیگر دنیا به چنین نتیجهای رسیدهاید؟

نظریه جامعهشناسی حاوی بحثهای مفصل درباره نسبت عاملیت و ساختار است.
برخی هم کوشــیدهاند این دو را با هم تلفیق کنند .من ترجیح میدهم در عرصه نظری
تلفیقگری باشــم که اولویت را به اثر ساختارها میدهد اما از اثر عاملیتها چشمپوشی
نمیکند .مقایسه با سایر کشورهای جهان نیز البته ما را به همان نکاتی که تا به حال گفتم
میرساند .سیاست در همهجا و محدود به مقدورات و محدودیتهای ساختاری ،غیرقابل
پیشبینی است اما میزان پیشبینیناپذیری متغیر است .پیشبینیپذیر شدن هم در درجه
اول تابع رفتار حکومتهاست اما مردم به تدریج  -گاه در بازههای چندصدساله -بر شکل
دادن به سامان سیاسی اثر داشتهاند .آنچه تحت عنوان دموکراسی خوانده میشود نتیجه
تالشی چندصدساله برای پیشبینیپذیر کردن عرصه سیاست است .حاکمیت قانون هم
ابزاری برای پیشبینیپذیر کردن سیاســت است اما تحقق آن در برخی کشورها که به
درجاتی موفق بودهاند سدهها و دههها طول کشیده است.
برخی معتقدند این نادرست است که برخی از اول انقالب تا به
امروز گفتهاند انقالب ما با ابزار متعارف قابل تحلیل نیست .این
منطق ناشی از چیست؟

آنها که فکر میکنند انقالب سال  1357با نظریهها و ابزارهای
علوم سیاسی ،جامعهشناسی یا بقیه علوم انسانی و اجتماعی قابل
تحلیل نیست احتماالً کسانی هستند که بر ادبیات گسترده این علوم
درباره علل بروز انقالبها مسلط نیستند .من در سال  1378مسئول
برگزاری نمایشگاه کتابهای نوشتهشده درباره تبیین انقالب ایران بودم
و توانســتم صدها جلد کتاب نوشتهشده درباره انقالب ایران به
زبانهای مختلف را از کتابخانهها جمعآوری کنم و همه
را در همین سالن اجالس سران به نمایش گذاشتیم
و اطمینــان دارم از آن زمان تاکنون بر تعداد این
کتب افزوده شده است .خواننده میتواند در میان
آنها کاربست همه نظریهها و ابزارهای تحلیلی
برای تبیین انقالب ایران را ببیند .گروهی هم
البته میخواهند مقاصد سیاسی خودشان را
پیش ببرند و حرفهایی میزنند که نسخه
نهای ارائ هشده
رقیقشــده همان تبیی 
در کتب اســت و از سر بیاطالعی فکر
میکنند فقط خودشان اینها را دریافتهاند
یا ایدههایی بیان میکنند که بر اســاس
روششناسی علوم انسانی و اجتماعی شاهد
آوردن برای آنها بسیار دشوار است .عقل انسانی
با ابزار متعارف بشری کار میکند ،سنجش صحت
ادعاهای فراتر از این حد در حیطه علم نیست.
آیا منطق اوایل انقالب بــرای گریز از
تحلیل غربی ،هنوز هم معنادار اســت؟ اگر
اینگونه نیست چرا هنوز این باور رواج دارد؟

سؤال شــما وقتی روشن میشود که بگویید
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تحلیل غربی چیســت ،اوایل انقالب کدام تحلیل غربی را چهکســانی رد میکردهاند و
استداللشان چه بوده است .من فکر میکنم در سؤال قبل شما پاسخ مناسب را ارائه کردم.
بســیاری از تحلیلهای علوم اجتماعی و انسانی به آن اندازه که برخی جلوه میدهند به
زمینه و خاستگاهشان وابسته نیستند .انسان و جوامع انسانی موجودیتهای فرهنگی و
اجتماعی هستند اما چنان ویژگیهای مشترکی هم دارند که بتوان علوم اجتماعی قابل
کاربرد در جوامع مختلف را از آن استخراج کرد .من اعتقاد ندارم که همه چیز هر جامعهای
منحصر به فرد است و علوم اجتماعی قابل تعمیم وجود ندارد.
اینکه رفتار مردم ايران قابل پيشبيني نيست ،گفتهای انتزاعی است یا پژوهشی
در این زمینه انجام شده است؟

این گفته که رفتار مردم ایران قابل پیشبینی نیست هم درست و هم غلط است .بخش
ن را برای عرصه سیاست توضیح دادم ،اما مردم ایران رفتار قابل
غیرقابل پیشبینی بودن آ 
پیشبینی هم دارند .عمده رفتارهایشان قابل پیشبینی است .آیا قابل پیشبینی نیست
که وقتی میزان بیثباتی و ریسک در اقتصاد افزایش مییابد مردم تالش میکنند ارزش
داراییهای خود حفظ کنند و مث ً
ال پول نقد را به دالر و طال تبدیل میکنند؟ آیا رفتار مردم
در اقتصاد تورمی قابل پیشبینی نیست؟ آیا کاهش سرمایهگذاری بلندمدت در شرایط باال
بودن ریسک اقتصادی پیشبینی نمیشود؟ میشود دهها مورد دیگر را هم مثال زد که
مردم رفتار قابل پیشبینی دارند.
غیرقابل پیشبینی بودن سیاست یا اقتصاد چه تبعاتی میتواند برای آینده داشته
باشد؟

غیرقابــل پیشبینی بودن اقتصاد با غیرقابل پیشبینی بــودن رفتار اقتصادی مردم
فرق دارد .اقتصاد به عنوان سیســتم تحت تأثیر متغیرهای زیادی اســت و از ترتیبات
ل به آن پاســخ دادم؛ اما رفتار مردم
نهادی مختلف تأثیر میپذیرد که در اولین ســؤا 
قابل پیشبینی است .اقتصاد بیثبات است و تحت تأثیر متغیرهای مختلف بهیکباره
ی بوده اســت) اما بعد از این
قیمــت ارز جهش میکند (که این هم قابل پیشبین 
جهش ،رفتار مردم در هجوم به بازارها برای حفظ ارزش پولشان ،قابل پیشبینی است.
سیاســتمداران ممکن است مردم را قابل پیشبینی ندانند ،اما مردم که منطق رفتار
یکدیگر را درک میکنند و اتفاقاً خیلی قابل پیشبینی عمل میکنند.
برخی معتقدند که این گفتهای است که سیاستمداران آن را برای پوشاندن
معایب تصمیمهای خود به کار میبرند .چقدر با این مسئله موافق
هستید؟

این را قبول دارم .سیاســتمداران گاه کارهایی را به دالیل
مختلف انجام میدهند یا تصمیمهایی میگیرند و انتظاری از
مردم دارند که مردم مخالف آن عمل میکنند .سیاستمداران
در این گونه مواقع حیرتزده یا بیشــتر عصبانی میشــوند،
اما رفتار مردم از منطقی که علوم اجتماعی و انســانی سهم
زیادی در شناخت آن داشته اســت بهره میگیرد .این گونه
حیرتزده شــدن سیاستمداران تقصیر خودشــان است و به
مردم یا شــناختهای ناکافی علوم انســانی و اجتماعی ارتباط
ندارد .این داستانی تکراری در اقتصاد ایران است .بدیهیات اقتصاد
 با همه مناقشــات و مکتبهای مختلف آن -نادیده گرفته شدهو در نهایت اقتصاد و اقتصاددانها به ناکارآمدی متهم میشــوند.
ما جامعهشناســان هم همین مصیبت را داریم .سیاســتمداران
مالحظات خاص خودشان را دارند -که البته همین مالحظات
هم در علوم انســانی و اجتماعی بررسی میشوند و سعی شده
قاعــده بیقاعدگی همین مالحظات هم صورتبندی نظری
شود -و انتظاراتی دارند که برآورده نمیشود .اینجاست که
علوم انسانی و اجتماعی متهم میشوند .فضای مناسبتری
اگر برای علوم انسانی و اجتماعی باز شود ،خواهید دید که
سیاستمداران کمتر به حیرت میافتند.

 ...............................تیرتیک ...............................

زنجیر به پای
صنعت

عکس :رضا معطریان

صنایع بزرگ در مواجهه با تحریمهای
امریکا چه آسیبهایی میبینند؟

رشد اقتصادی ایران در سال  1395یعنی اولین سال رهایی از تحریم 
های
اقتصادی به رکورد  12.5درصد رســید که البته بخش عمده آن ناشی از
جهش  64درصدی تولید نفت بود .سال گذشته اما اولین سال از دهه 90
بود که رشــد اقتصاد بدون اتکا به نفت با رشد باالی  3درصد مواجه شد
و گمانه تداوم رشد تولیدات صنعتی را تقویت بخشید .زنجیر تحریم اما
بار دیگر برای بســته شدن به پای صنعت ایران آماده شده است .خروج
هایجدیــد ،زنگ خطر را برای صنایع
امریکااز برجام و اعمال تحریم 
داخلی به صدا درآورده است .سوال مهمی که تولید ناخالص داخلی ایران
با آن مواجه شده ،این است که سرنوشت صنایع بزرگی نظیر نفت و گاز،
پتروشیمی ،فوالد ،خودرو ،حمل و نقل ،غذا و دارو در دوران جدید مواجهه
هایاقتصادی چه خواهد شد؟
با تحریم 

تیرت یک
[ تحریــم و صنعت نفت ]

بازار جهانی در دستانداز تحریم نفت ایران
جایگزینی کامل نفت ایران از سوی کشورهای نفتی عملیاتی است؟

تحریــم نفتی ایران را میتوان شــاهبیت سیاســتگذاریهای جدیــد امریکا برای
محدودســازی فعالیتهای اقتصادی ایران دانســت .دونالد ترامپ میخواهد استراتژی
رئیسجمهــور قبلی امریکا برای متوقف کردن صــادرات نفت ایران را احیا کند و اعالم
کرده صادرات نفت ایران را متوقف خواهد کرد .مسئلهای که از نظر کارشناسان میتواند
تا حد یک بلوف سیاسی تنزل کند و به دالیل متعدد ،تحقق آن با اما و اگر مواجه باشد.
البته این مسئله به معنای بیاثری محدودیتهای جدید امریکا علیه صادرات نفت ایران
نیست همچنانکه قبل از اجرایی شدن این تحریمها برخی از مشتریان نفت ایران پا پس
کشیدهاند .در مقابل برخی از کشورها نیز به دنبال گرفتن مجوز از امریکا برای تداوم خرید
نفت از ایران هستند که نشان میدهد این کشورها نیز از تهدید امریکا هراس دارند.
تحریمها میتواند صادرات نفت ایران را تحت تاثیر قرار دهد اما نکته قابل تاملی که
میتواند اثرگذاری تحریمها را به چالش بکشد ،رویکرد تهاجمی دونالد ترامپ در حوزه
اقتصاد و تجارت بینالمللی است که باعث شده بازار نفت در موقعیت حساسی قرار بگیرد.
در حقیقت جنگ تجاری ترامپ با اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا شرایطی ایجاد کرده است
که در صورت محدود شدن عرضه نفت و نوسان قیمت آن ،اقتصاد جهانی را به واکنش
در برابر امریکا ترغیب خواهد کرد تا جایی که نهایتا امریکا به تجدید نظر در مواضع خود
با صادرات نفت ایران وادار شود.
بررسی قیمت جهانی نفت در دوره قبلی تحریمهای ایران حاکی از باالرفتن قیمتها تا
محدوده  100دالر برای هر بشکه بوده است آن هم در شرایطی که ایران هنوز یک میلیون
بشــکه نفت در روز صادر میکرد و امریکا با عرضه نفت شیل توانسته بود تا حدی خأل
حضور نفت ایران در بازار جبران کند .در شرایط فعلی که ظرفیت بالاستفاده قابل توجهی
در بازار نفت وجود ندارد ،امریکا به متحدان عربی خود به ویژه عربســتان دســتور داده
است افزایش تولید نفت برای کنترل قیمت را در دستور کار قرار دهند اما آنچه از قراین
برمیآید ،عربستان چندان در این بازی موفق عمل نخواهد کرد به ویژه که ایران نیز اعالم

کرده در صورت متوقف شدن صادرات نفت خود ،دیگران هم صادرات نخواهند داشت.
چندی بعد از اینکه ترامپ اظهار کرد سیاســت به صفر رساندن فروش نفت ایران را
مدنظر دارد ،مایک پومپئو ،وزیر خارجه امریکا گفت :کشورهای معدودی خواهند بود که
به سراغ امریکا خواهند آمد و درخواست معافیت از تحریمها را خواهند کرد که ما آن را در
نظر میگیریم .این مواضع متناقض بازیگران سیاست خارجی امریکا نشان میدهد که آنها
نیز تداوم صادرات نفت ایران را محتمل میدانند .البته بعدها واشنگتن دوباره به احتمال
استثنا کردن برخی کشورها در ماجرای خرید نفت ایران پاسخ منفی داده بود اما مجموع
این اظهارات تفاوت چندانی به حال صادرات نفت ایران نخواهد داشت.
امریکایی نیز احتمال میدهند ریزش مشتریان نفت ایران در سایه

حتی کارشناسان
تحریمهای جدید ،از ســوی چین جبران شود و این کشــور بخش عمدهای از نفت
ایران را بخرد .یکی از تحلیلگران انرژی پیش از این گفته بود پکن با استفاده از بانک
کونلون ،که به شرکت ملی نفت چین وابسته است و ارتباطات چندانی با سیستم مالی
بینالمللی ندارد ،مانند دوره قبلی تحریمها ،نسبت به خرید نفت ایران و انتقال پول آن
اقدام خواهد کرد.
بر اساس گزارش اوپک ،ایران در ژوئن ( 2018خرداد و تیرماه  )97روزانه 3میلیون و
 ۷۹۹هزار بشکه نفت خام تولید کرده و براساس آمارهای شرکت ملی نفت ،در این ماه
ژوئن ،در حالی که دو ماه از خروج امریکا از برجام گذشته ،ایران روزانه بیش از  ۲میلیون و
 ۲۸۰هزار بشکه نفت خام و بیش از  ۳۳۰هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده است .یکی
از موسسات وابسته به «بانک آو امریکا» که دومین بانک بزرگ ایاالت متحده محسوب
میشود عنوان کرده است که اگر واشنگتن بتواند تا ماه نوامبر (آبان) فروش نفت ایران را
به صفر برساند ،بهای نفت ممکن است به بیش از  ۱۲۰دالر برای هر بشکه برسد .البته
تحلیلگران تردید دارند امریکا بتواند صادرات نفت ایران را که اکنون  2.6میلیون بشکه در
روز است ،حتی به نصف برساند.

محدودیتهای سهگانه تحریمی
اقتصاد را از بیماری وابستگی به نفت نجات دهید

محمدعلی خطیبی
نماینده سابق ایران در اوپک

72

نفتخیز بودن ایران از یک ســو میتوانــد اهرمی اثرگذار در
معادالت جهانی باشــد و از ســوی دیگر وابستگی به درآمدهای
نفتی ایران را در جایگاه اثرپذیری از به هم خوردن این معادالت،
از جمله تحری م اقتصادی قــرار میدهد .البته تحریمهای نفتی،
اصل صادرات نفت ما را هدف میگیرد اما وقتی قرار باشــد ما به
صورت همهجانبه تحری م شویم ،صنعت نفت از سه جهت در گیر
یشود.
محدودیت م 
بعــد اول اثرگذاری تحریمها در بحث فروش اســت که نفت،
میعانات گازی و فرآوردههای نفتی را تحت تاثیر قرار میدهد .در
این مقوله به واسطه سهولت ردگیری محمولههای نفتی ،کار ایران
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در دور زدن تحریمها نیز ســخت میشود اما در بحث فرآوردهها
چنانچه امــکان دور زدن تحریم فراهم شــود ،تحریمکنندگان
ابزارهای کمتری برای رصد فعالیتها خواهند داشت.
بعــد دوم اثرگذاری تحریمها در حــوزه لوازم ،قطعات یدکی
و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ایران اســت که با وجود همه
تالشهایی که در مسیر خودکفا شدن انجام شده ،هنوز در برخی
موارد وابسته به واردات هستیم .این موضوع در دور قبلی تحریمها
نیز کار ما را دشوار کرده بود و گرچه نتوانست فعالیت صنعت نفت
ایران را غیرممکن کند اما سختیها و هزینههای اضافهای به کشور
تحمیل کرد.

3.799.000

میزان فروش نفت ایران بهکشورهای مختلف طی پنج سال اخیر (میلیون بشکه در روز)
چین
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2.5

بشکه بر اساس گزارش اوپک ،ایران در
ژوئن  2018روزانه 3میلیون و  ۷۹۹هزار
بشکه نفت خام تولید کرده است
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بشکه ایران در ماه ژوئن  2018روزانه بیش
از  ۲میلیون و  ۲۸۰هزار بشکه نفت خام
صادر کرده است

2013

قیمت نفت خام سنگین ایران
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بشکه در دوره قبلی تحریمها صادرات
نفت ایران در سال  92تا مرز  1.5میلیون
بشکه در روز کاهش یافت
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بعد سوم محدودیتهای تحریمی نیز در حوزه نقل و انتقال پول
ن که در تحریمهای قبلی
و روابط بانکی مشکلساز میشود همچنا 
به واسطه همکاری نکردن بانکهای بینالمللی با ایران و محرومیت
در استفاده از مبادالت دالری ،ایران در انتقال درآمدهای نفتی به
داخل یا حواله آنها به طرفهای تجاری مشکالتی داشت.
البتــه در هرکدام از ایــن محدودیتهای ســهگانه ،با وجود
اینکــه تهدیدهایی برای ما وجود دارد ،بدون برخورد شــعارگونه
میتوانــد فرصتهایی نیز در اختیار ما قــرار دهد .مثال در حوزه
وابســتگی کشور به تجهیزات و لوازم وارداتی ،وزارت نفت باید به
تولیدکنندگان داخلی روی بیاورد و مثال نمایشگاهی برای عرضه
کلیــه ابزار و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت برپا کند و با دعوت
از تولیدکنندگان توانمند داخلی ،از آنها بخواهد روی ســاخت و
تکثیر این تجهیزات متمرکز شــوند .در مقابل حمایتهای مورد
نیاز تولیدکنندگان تجهیزات نفتی برآوده شود و با تضمین خرید

تولیدات آنها ،گامی در جهت خودکفایی در صنعت نفت و تولید
تمام یا بخشی از نیازهای استراتژیک کشور برداشته شود.
محدودیتهای تحریم حتی میتواند تلنگری برای دولتمردان
ما باشد تا ناگزیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را عملیاتی
کنند و اقتصاد را از بیماری وابستگی به نفت نجات دهند .از سوی
دیگر ،از محدودیتهــای مالی دوران تحریم باید برای تجارت بر
مبنای ارزهای محلی استفاده شود و با کشورهای طرف تجارت،
پولهــای متقابل و ارزهــای محلی را جایگزیــن دالر کنیم تا
محدودیتهای دالری مشکلی برای ما ایجاد نکند.
نکتــه آخر اینکه ما باید به جای فروش نفت خام که ردگیری
آن آسان است ،به سمت تولید و فروش فرآورده روی بیاوریم .این
کار را حتی میتوان با کمک پاالیشــگاههای «مینی ریفاینری»
انجام داد تا هم اثرگذاری تحریمها کاهش یابد و هم ارزش افزوده
بیشتری نصیب کشور شود.

120

دالر
تحلیلگران
امریکاییمعتقدند
توقف صادرات
نفت ایران ممکن
است بهای نفت
خام را به بیش از
 ۱۲۰دالر برای هر
بشکهبرساند
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تیرت یک
[ تحریم و صنعت پتروشــیمی ]

صنعت پتروشیمی و آزمون دوباره تحریم
سناریوی قبل تکرار میشود

تحریمهای جدید ایران صنعت پتروشیمی ایران را با چالش
فروش محصوالت مواجه خواهد کرد .این صنعت تاکنون
احمد میرخدایی
حداقل یک بار طعم تلخ تحریم امریکا را چشیده و توانسته
خبرنگار بخش آینده ما
تا حــدی از آن عبور کند اما آیا اینبار نیز چنین توفیقی
نصیبش میشــود .اولین تحریم صادرات محصوالت این
صنعت از سوی شورای امنیت سازمان ملل در خردادماه  ۸۹اعمال شد و در آبانماه  90با
دستور رئیسجمهور وقت امریکا تشدید شد .باراک اوباما ،رئیسجمهور سابق امریکا رسماً
قانون منع ارائه کاال ،خدمات ،فناوری و یا حمایتهایی را که باعث گسترش تولید صنایع
پتروشیمی ایران میشود امضا کرد و این صنعت با چالشهای جدید مواجه شد .در ادامه در
فروردین  91بود که محدودیت منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران از سوی اتحادیه
اروپا نیز تشدید شد و در مردادماه این سال با اعمال تحریم نهادهای مالی و فردی مرتبط با
خرید محصوالت پتروشیمی به وضعیت بدتری رسید .این تحریمها در دو نوبت دیگر در آذر
 91و خرداد  92بار دیگر تشدید شد و درمجموع کار را بهجایی رساند که صادرات محصوالت
پتروشیمی و نقلوانتقال عواید حاصل از آن را با دشواری مواجه کرد.
بررسی سوابق تحریمهای قبلی صنعت پتروشیمی نشان میدهد این صنعت در گام
اول با محدودیت در صادرات روبهرو شده و در گام دوم بهواسطه تحریمهای مالی و بانکی با
مشکالت اساسی در انتقال درآمدها به داخل کشور مواجه شده است .در ادامه تحریمهای
کشتیرانی و بیمه حملونقل ،تحریمهای دانش فنی و کاتالیست ،تحریم فاینانس ،تأمین
مالی و سرمایهگذاری ،حلقه را بر حیات این صنعت تنگتر کرد .در این وضعیت ،فعاالن
حوزه پتروشیمی ایران اعم از تولیدکننده و صادرکننده توانستند به شیوههای مختلف
بخشهایی از تحریم را دور بزنند و به حیات خود ادامه دهند اما این نکته قابل چشمپوشی
نیست که هزینههای قابلتوجهی متوجه آنها شد.
صنعت پتروشــیمی ایران برای بیاثر کردن تحریمها در گام نخســت تغییر بازار را در

دستور کار قرار داد و مشتریانی در خارج از اتحادیه اروپا را بهجای مشتریان اروپایی نشاند
که اســتراتژی موفقیتآمیزی بود .آمارها حاکی از این است که قبل از اعمال تحریمهای
اقتصادی علیه ایران ،بالغبر  2تا  2.5میلیارد دالر از محصوالت پتروشیمی ایران به کشورهای
اروپایی صادر میشد و پس از اعمال تحریمها کشورهای آسیایی ،افریقایی و امریکای جنوبی
جایگزین مشتریان اروپایی شدند .آمارهای گمرک ایران حاکی از این است که در دوره قبلی
تحریمها ،بخش عمده محصوالت پتروشیمی ایران را چین خریداری میکرده و سهم آن بین
 22تا  27درصد ارزش کل محصوالت صادراتی صنعت پتروشیمی ایران را تشکیل میداده
است .همچنین هند نیز با سهم  13درصدی از کل ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی
ایران یکی از مقاصد عمده ما محســوب میشده اســت .در این میان  ۱۸.۵درصد از ارزش
صادراتی محصوالت پتروشــیمی ما به خاورمیانه ۱۸ ،درصد به خاور دور (بهجز چین)۲۳ ،
درصد به جنوب شرق آسیا ۴ ،درصد به افریقا و  ۲درصد به اروپا صادر میشده است.
در دوره قبلی عالوه بر تحریمهایی که مســتقیماً صنعت پتروشیمی را تحت تأثیر
قرار داد ،تحریم بخش مالی و بانکی نیز باعث شــده بود مشکالتی برای حوزه صادرات
صنعت پتروشیمی ایجاد شــود اما هیچکدام از این محدودیتها نتوانست صادرات این
حوزه را بهصورت قابلتوجهی تحت تأثیر قرار دهد .در این وضعیت بخشی از ارز حاصل
از صادرات پتروشیمی صرف رفع نیازهای ارزی صنایع پتروشیمی ،نفت و گاز میشد و
مابقی در فرایندی مشخص در دست واردکنندگان ایرانی قرار میگرفت تا معادل ریالی
آن را در داخل بهطرف صادرکننده تحویل دهند .این اقدامات شــاید در دوره جدید به
دلیل آشــکار شــدن برخی راههای دور زدن تحریم ،سختتر عملیاتی شوند بهویژه که
تحریمهای جدید امریکا از نظر حقوقی شرکتها را تحریم نمیکند بلکه به محدود کردن
همهکســانی میپردازد که با ایران ارتباط اقتصادی برقرار کنند .این مسئله کار فعاالن
صنعت پتروشیمی را سختتر میکند اما باز هم به نظر نمیرسد این صنعت کاالمحور
را زمینگیر کند.

پتروشیمی تحریمبردار نیست

شاخص رتبه اعتباری ایران در سال  ۲۰۱۸بهبود یافت

مهدی شریفی نیکنفس
مدیرعامل شرکت بازرگانی
پتروشیمی

74

تحریم یعنی اعمال محدودیت و برای فعاالن صنعت پتروشیمی
که یک بار با عمق جان این محدودیتها را درک کردهاند شــکی
باقی نمیگذارد که برای مقابلــه با تحریم باید همت مضاعف به
کار ببندند .البته تحریم کردن صنعت پتروشیمی با توجه به اینکه
عم ً
ال صادرات آن شــامل مواد پایهای و واسطهای است ،بهآسانی
تحریــم صنعت نفت نخواهد بود چراکــه محصوالت این صنعت
مصرفکنندگان متعددی دارد و مبادلهای میان بخش خصوصی
ایران و بخشهای خصوصی دیگر کشورهاست .در نتیجه راههای
دور زدن تحریم و خنثیسازی آن بهویژه با تکیهبر تجربیات دوره
قبل تحریمها باز است .در این میان شاید اعمال محدودیت علیه
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ایران در حوزههای کشتیرانی و نقلوانتقال پول بتواند سختیهایی
نیز برای صنعت پتروشیمی به همراه بیاورد اما این مشکالت نیز
در دوره قبل تجربه شده و جایگزینهایی برای آنها داریم .از لحاظ
حمل محصوالت ،بــا ناوگانهای مختلفی که وجود دارد میتوان
تحریمهای امریکا را عقیم کرد و در حوزه نقلوانتقال پول نیز بهویژه
با سیاستهای جدید ارزی دولت که راه را برای تخصیص ارز حاصل
از صادرات غیرنفتی به واردکنندگان باز کرده ،تا حد زیادی میتوان
محدودیتهای مالی را خنثی کرد .نکته دیگر اینکه در دوره قبلی
تحریمها ،ایران عم ً
ال در جبههای ایستاده بود که بخش عمده جهان
اعم از شورای امنیت ،کشــورهای اروپایی ،اوفک و سایر متحدان
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ارزش صادرات
پتروشیمی ایران
در سال  96به
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وضعیت تولید و بازرگانی صنعت پتروشیمی از سال  88تا ( 96میزان (میلیون تن))
صنعت پتروشیمی
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ظرفیت اسمی

برنامه تولید سال 95

تولید واقعی سال 95

درصد تولید به ظرفیت
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25167

22163

22565

90

102

سایر مناطق
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امریکا در مقابلش قرار داشتند درحالیکه در دور جدید تحریمها
عم ً
ال امریکا متحد قسمخوردهای ندارد و بالعکس با به راه انداختن
جنگ تجاری با اروپا و چین ،ناخواسته کشورهای دیگر را در جبهه
ایران قرار داده است.
نکته دیگری که باید مدنظر باشــد اینکه پس از اجرای برجام
نیز مشــکالتی مانند مسائل بانکی بهطور کامل رفع نشده بود اما
طرفهای ایرانی توانســتند کار خود را ادامه دهند .پس با خروج
امریکا از برجام و اعمال تحریمهای جدید نیز قرار نیست این صنعت
فعالیت خود را محدود کند .در مورد تحریمهای حملونقلی و بیمه
نیز قب ً
ال مشکالت مشابه وجود داشته و با شیوههایی مانند ایجاد
کنسرسیومهای بیمهای مشکل را حل کردهایم .البته قرار نیست
بگوییم تحریمها کاغذپاره اســت و تفاوتی به حالمــان ندارد اما
بههرحال باید با واقعیت اعتیاد امریکا به تحریم کنار آمد و سختیها
را برای گذر از این محدودیتها به جان خرید .در این فرصت ،باید به

تقویت صنعت بیمه و ناوگان حملونقل دریایی داخلی کمک کرد و
راه را بر خودتحریمیهای احتمالی بست.
از روی دیگــر که به ماجرای تحریم نگاه کنیــم ،ایران حدود
یکچهارم کل ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی در خاورمیانه
را دارد که بخش مهمی از تقاضای جهانی را پوشــش میدهد .در
مقابل ،چین و اروپا ،هم متحدان ایران در برجام هستند و هم جزو
مشــتریان اصلی محصوالت پتروشیمی ایران به شمار میآیند بر
این اســاس به نظر میرســد در دوره جدید تحریمها نیز چین و
اروپا همچنان مشتری ایران باقی بمانند و راه را برای خنثیسازی
تحریمها باز کنند .درنهایت میتوان گفت هرچند نبودن تحریمها
میتواند آسایش بیشتری برای صنعت پتروشیمی ایران به همراه
بیاورد و شرایط را برای توسعه و رشد این صنعت مهیا سازد اما این
صنعت قادر است مقابل اعمال محدودیتهای جدید امریکا استوار
بماند و آن را نقش بر آب کند.

2

درصد
در اوج تحریمهای
قبلی علیه ایران ،باز
هم حدود  2درصد
از ارزش صادرات
پتروشیمی ایران
به اروپا اختصاص
داشت
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تیرت یک
[ تحریم و صنعت فوالد ]

چشمبهراه صنایع پاییندستی

هایصنعتی ،تولید محصوالت فوالدی را تهدید میکند
کاهش تولید در بخش 
ی جنگ که منابع کشور عموما
«در سختترین سالها 
محمد عدلی
برای ادوات جنگی و کاالهای اساســی صرف میشــد،
توســعه صنعت فوالد بــه عنوان یک صنعــت مادر و
دبیر بخش آینده ما
آیندهســاز متوقف نشد ».اســحاق جهانگیری چنین
ی بزرگ فوالدی در اصفهان
روایتی از ساخت مجتمعها 
مطرح کرده است تا نشان دهد اهمیت این صنعت برای سیاستگذاران از همان روزهای
ابتدایی انقالب قابل توجه بوده اســت .صنعتی که شکلگیریاش با سختترین دوران
ی بینالمللی همراه بوده است ،بار دیگر صدای پای تحریم را میشنود .تحریمی
تحریمها 
که اینبار به طور یکجانبه از ســوی امریکا اعمال خواهد شد و با همراهی شرکتهای
بزرگ جهان همراه خواهد بود.
صنعت فوالد را به عنوان سومین صنعت کشور پس از نفت و پتروشیمی میشناسند.
صنعتی که افزایش تولید و مصرف آن در هر کشــور نشانه حرکت به سوی رشد تولید و
رونق اقتصاد محسوب میشود ،در ایران سابقهای طوالنی و جایگاهی بزرگ دارد .صنعت
فوالد در ایران توانایی تامین نیازهای کشور در حوزه ساختمانی و تولیدی را اثبات کرده
و در بازارهــای صادراتی نیز با بزرگان این صنعت رقابت میکند .فوالد به عنوان صنعتی
که تابع بازارهای جهانی و معادالت بینالمللی اســت ،در این ایام نگرانی زیادی از اعمال
ی امریکا علیه ایران دارد چراکه رونق این صنعت به پیشــرفت ســایر صنایع و
تحریمها 
ی اقتصاد وابسته است .خودروسازان به عنوان یکی
حرکت پرسرعت تولید در سایر بخشها 
ی جدید دچار کاهش تولید خواهند شد
از بزرگترین مصرفکنندگان فوالد با تحریمها 
و این موضوع اولین ضربه را به صنعت فوالد وارد خواهد کرد .سایر صنایعی که در شرایط
ی بعدی را به سومین صنعت کشور خواهند زد.
جدید از افزایش تولید بازمیمانند ،ضربهها 
پس از اجرای برجام که رشد اقتصادی به عنوان نشانهای از آغاز دوره رونق تولید ،وارد
مدار مثبت شد ،چشمانداز صنعت فوالد نیز رو به بهبودی گذاشت .به خصوص آنکه از سال

گذشته با تخلیه نفت از شاخص رشد اقتصادی ،تمرکز بر تولیدات صنعتی افزایش یافت و
این موضوع میتوانست آینده بهتری را برای صنعت فوالد به عنوان صنعت مادر رقم بزند.
ی جدید اما شــرایط را تغییر داد .بار دیگر بازارهای
خروج امریکا از برجام و آغاز تحریمها 
واسطهای رونق گرفت و سرمایهها به بخش غیرمولد هدایت شد .صنعت ساختمان نیز که
پس از  5سال به سوی رونق گام برمیداشت با تالطمات ارز و سکه و جذب سرمایه به این
دو بازار ،بار دیگر به حاشیه رفت و صنعت فوالد همچنان نمیتواند بر روی رونق ساخت و
ساز به عنوان گزینهای برای تقویت بازار داخلی فوالد حساب باز کند.
تولید فوالد کشور در سال  1396بیشتر از سال  1395بود تا نشان دهد که در صورت
تقویت تقاضای داخلی و خارجی ،ظرفیت رشــد تولید در این صنعت وجود دارد .سال
گذشته  19میلیون و  776هزار تن محصوالت فوالدی تولید شد که رشد  9درصدی را
نسبت به سال  95تجربه کرده است .در این سال واردات  16درصد و صادرات  10درصد
کاهش یافت اما افزایش  7درصدی مصرف ظاهری به داد تولید داخل رسید.
میزان تولید داخل در سال گذشته حدود  800هزار تن کمتر از مصرف ظاهری این
محصوالت بود در حالی که یک دهه قبل شرایط متفاوت بود .ایران در دهه  80شمسی
در رده دوم یا ســوم بزرگترین واردکنندههای فوالد جهان قرار داشت و نقطه اوج این
واردات در سال  87با نزدیک به  11میلیون تن بود که نیمی از مصرف ظاهری آن سال
را پوشش میداد .این عطش تقاضا باعث تقویت صنعت داخلی با هدف پاسخگویی به نیاز
ی پراکنده زنجیره تولید در کارخانهجات متعدد
داخل بود .در این شرایط ایجاد حلقهها 
ایجاد شد .اما همین پراکندگی در شرایط فعلی که تقاضای دولتی با کاهش بودجههای
عمرانی افت کرده اســت به چالشــی برای این صنعت بدل شده است .نبرد پیش روی
ی مختلف تولیدی
ی تولید در بخشها 
صنعــت فوالد نهفقط در کامل کردن زنجیرهها 
کشور ،که رقابت با محصوالت چینی و همچنین تولیدات کشورهای حاشیه خلیج فارس
است .رقابتی که بار دیگر با اعمال تحریمها در شرایط نابرابر باید ادامه پیدا کند.

آثار سهگانه تحریم بر صنعت فوالد

سومین صنعت کشور بعد از نفت و پتروشیمی یکی از هدفهای تحریمهاست

بهادر احرامیان
عضو هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران

76

دولت ترامپ ســعی دارد تا با خارج کــردن امریکا از برجام و بازگرداندن
تحریمهای اقتصادی علیه ایران تمامی وزن اقتصادی و سیاســی کشور
امریکا را به سایر کشورهای جهان برای اعمال فشار بر ایران با هدف آنچه
به تصور وی تغییر رفتار ایران در منطقه است وارد کند .دور جدید تحریمها
اگرچه در عنوان برای قفل کردن اقتصاد ایران طراحی شدهاند اما نگاهی
بــه تاریخچه تحریمهای اقتصادی گویای این واقعیت اســت که همواره
نتایج عملی با نیات کشــورهای تحریمکننده تفاوت داشته اند .صنعت
فوالد ایران به عنوان ســومین صنعت کشور  -بعد از نفت و پتروشیمی
 یکی از هدفهای این تحریمها است و تاثیرپذیری احتمالی این صنعتاز تحریمهای جدید میتواند اثرات مهمی بر اقتصاد کشورمان داشته باشد.
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شاید بتوان اثرات احتمالی تحریمها را در سه بخش تجارت ،توسعه و تولید
دستهبندی و ارزیابی کرد.
JJتجارت برآورد صادرات فوالد کشورمان در سال  97حاکی از
هدفگذاری صادرات  12میلیون تنی یعنی بیش از  50درصد حجم تولید
است .این نسبت صادرات به تولید یکی از باالترینها در دنیا است و به معنای
این است که میبایست روزانه یک کشتی  30هزار تنی فوالد از بنادر ایران به
مقصد بازارهای صادراتی حرکت کند .ازسرگیری تحریمها فعالیتهایی چون
یرانی و بیمه را همانند دور گذشته هدف گرفتهاند.
تراکنشهای بانکی ،کشت 
انتظار میرود همانند دور قبلی تحریمها تا زمانی که کانالهای نقل و انتقال

7

10

درصد
افزایش مصرف
ظاهری فوالد در
سال 1396

درصد
کاهش صادرات
محصوالت فوالدی
در سال 1396

وضعیت تولید ،صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی در سالهای  1394تا 1396
نام محصول /متغیر

95

تیرآهن

743

درصد تغییر96
96
به 95
786

95

درصد تغییر96
96
به 95

95
984

95

96

درصد تغییر96
به 95

درصد تغییر96
96
به 95

210

168

-20

6243

-7

130

89

-32

289

598

107

7737

11

1654

1070

-35

1069

696

-35

20

617

737

19

153

20

-87

37

350

417

19

28

61

118

100

118

86

6

241

337

40

میلگرد

1702 2084

-18

4646

4541

-2

6730

ورق گرم

6467

7013

8

521

724

39

6988

ورق سرد

1492 1370

9

548

811

48

2303 1918

شدار
ورق پوش 

598

1625

5

504

886

76

1511 1102

سایر محصوالت فوالدی

69

102

859

46

40

48

360

757

110

کل محصوالت فوالدی 11720 11331

3

6820

8056

18

19776 18151

9

5892 5538

6

3959

5766

46

11658 9497

23

184

اسلب

10104 8881

14

88

122

39

10226 8969

14

3

23

فوالد میانی

15996 14419

11

5888 4947

45

21884 18466

19

187

51

بیلت و بلوم

مالی در جریان باشند بزرگترین تاثیر در افزایش هزینههای مبادله با ایران
و در نتیجه افزایش تخفیف درخواستی مشتریان باشد .البته نباید فراموش
کرد که به دلیل اتکای باالی صنعت فوالد کشورمان به صادرات هرگونه خلل
در جریان تجارت خارجی از ناحیه تحریمها و یا مقررات داخلی که منجر
به کاهش حجم تولید شود به منزله پاشنه آشیل میتواند کل صنعت را به
نقطه سربهسر به زیان برساند و اثرات جبرانناپذیری بر نهادهای مختلفی از
جمله صندوقهای بازنشستگی گرفته تا نظام بانکی و مالی کشور وارد کند.
JJتوسعه طبق آمارهای منتشرشده ظرفیت نصبشده در بخشهای
مختلف زنجیره فوالد ایران حکایت از ایجاد حجم قابل توجهی ظرفیت جدید
در دهه  90در حلقههای مختلف زنجیره تولید که بسیار به اهداف چشمانداز
بحثانگیز 55میلیون تن نزدیک بوده است دارد .اگرچه تامینکنندگان بزرگ
تجهیزات به دلیل اهمیت بازار امریکا همگی اعالم کردهاند که تحریمها را
به طور کامل رعایت خواهند کرد و حضور در ایران را پایان خواهند داد در

429

1123

14

95

درصد تغییر96
96
به 95
-13

-27

45

80

78

-16

1794

1623

-10

28

-85

2163

4026

86

667

1578

2846

80

-73

3741

6872

84

2439 2915

واقع به دلیل ظرفیتسازی گسترده صنعت فوالد در سالهای اخیر -کمی
بیش از  40میلیون تن -در واقع با فرض عدم وضع تحریمها نیز «توسعه»
اولویت باالیی در شرایط کنونی نداشت و میتوان به جرئت گفت در افق
میانمدت ضربه چندانی از این ناحیه متوجه صنعت فوالد کشور نیست.
JJتولید اثر تحریمها بر روال تولید محدود به تامین چند قلم از ملزومات
اصلی تولید که ساخت داخل ندارند ،است .الکترود گرافیتی به عنوان
مهمترین این اقالم هنوز منتظر تفسیر نهایی است چراکه متن تحریمها
ورود آن را برای کاربردهایی که گرافیت در محصول نهایی خواهد داشت
ممنوع ساخته که در واقع الکترود گرافیتی این ماهیت را ندارد اما شاید
تعدادی از تولیدکنندگان این کاال برای اجتناب از هرگونه ریسک از فروش به
ایران صرفنظر کنند .به جز کاالی ذکرشده در مورد سایر ملزومات تولیدی
انتظار میرود افزایش نسبی قیمتها و در نتیجه هزینه تولید بیشترین اثر
تحریمها باشد.

16

درصد
کاهش واردات
محصوالت فوالدی
در سال 1396
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تیرت یک
[ تحریــم و صنعت حمل و نقل ]

دور زدن تحریم با شرکای منطقهای

حمل و نقل دریایی بیشترین آسیب را خواهد دید

صنعت حمل و نقل یکی از اصلیترین حوزههایی است که تحت تاثیر تحریمهای جدید
امریکا قرار میگیرد .در حقیقت امریکا در نظر دارد ضمن تحریم کردن ایران در حوزههای
حمل و نقلی که عمال تجارت خارجی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد ،محدودیتهایی نیز
در حوزه بیمه اعمال کند تا استفاده از حمل و نقل بینالمللی بیش از پیش برای ایران
دشوار و پرهزینه باشــد .در دوره قبلی تحریمها ایران با ایجاد یک کنسرسیوم بیمهای
درصدد پوشش دادن بخشی از نیازهای خود برآمد و موفقیتهایی نیز به دست آورد اما
استفاده از حمل و نقل در محیط بینالمللی ،نیازمند بیمههایی بین المللی بود که ایران
نداشت و همین موضوع کار را سخت میکرد.
اگر اثرگذاری تحریمهای صنعت حمل و نقل به تفکیک حوزه بررســی شود ،به نظر
میرســد حمل ونقل دریایی بیشترین آســیب را از این محل خواهد دید؛ هرچند در
مجموع به واسطه ترکیب مشتریان محمولههای عمده صادراتی ایران بخش زیادی از این
محدودیتها به مدد ناوگان داخلی قابل حل است چراکه بخش زیادی از کاالهای صادراتی
ایران را مواد معدنی ،ســنگ آهن ،کنســانتره ،محصوالت پتروشیمی و کاالهایی از این
قبیل تشکیل میدهند و مشتریان عمده آنها را نیز همسایههای ایران یا شرکای تجاری
دیرینهای مانند چین به حساب میآیند که فرمانپذیری کمتری از امریکا دارند .مثال از
آنجایی که حدود  ۹۰درصد سنگآهن تولیدی ایران را چین خریداری میکند ،میتوان
انتظار داشت با اعمال تحریمهای جدید خللی در میزان صادرات سنگآهن ایران ایجاد
نشود .آمارها نیز این موضوع را تایید میکنند .هرچند در سال  94که قیمت جهانی سنگ
آهن افت کرد کال حجم صادرات ایران نیز کاهشی بود اما در سال بعد این افت جبران شد.
البته فارغ از این مسائل ،سخت شدن کار برای تجارت بینالمللی ایران در حوزه واردات
کاالهای مصرفی ساختهشده و صادرات غیرنفتی به ویژه از مبدأ یا به مقصد کشورهایی
که پایبند تحریمهای امریکا هستند با سختی مواجه خواهد شد .در این وضعیت ایران یا
ناچار است به محدود شدن تجارت خود تن دردهد یا به روشهایی تحریم را دور بزند که

در این صورت باید هزینههای باالتری متحمل شد.
در این میان حوز ه حمل و نقل هوایی نیز اثرپذیری باالیی از تحریمها خواهد داشت.
این حوزه شــاهد طوالنیترین دورههای تحریمی امریکا نیز بوده اســت .در دوره قبلی
تحریمهای اقتصاد علیه ایران هرچند مستقیما بازخوردی از این اثرگذاری در اقتصاد کشور
بروز نداد و با تمام محدودیتها باز هم سرپا ماند اما در عمل از جایگاهی که شایسته آن
بود به دور افتاد و عمال به جز پروازهای داخلی خود ،ســهمی از بازار حمل و نقل هوایی
منطقه نداشــت .عالوه بر اینکه محدودیت ایران در تامین قطعه نیز باعث شد نگهداری
ناوگان فعلی پرهزینهتر از قبل باشد در حالی که دیگر کشورهای منطقه به ویژه قطر و
امارات به راحتی توانسته بودند ناوگانی مدرن و مجهز به هم بزنند و سهم قابل توجهی از
صنعت هوانوردی جهان را تصاحب کنند .در پسابرجام دولت کوشید با خرید هواپیماهای
جدید گامی در جهت جهانیسازی صنعت حمل و نقل ایران بردارد .در این مسیر قرارداد
خرید حداقل  200فروند هواپیمای مسافری مدرن منعقد شد اما به واسطه کارشکنیهای
امریکا و عدم همکاری فاینانسورهای بینالمللی با ایران ،فقط  16فروند از این هواپیماها
شامل  13هواپیماهی کوچکپیکر ای.تی.آر و  3فروند هواپیمای ایرباس وارد ایران شد.
اثرگذاری تحریمها در دو حوزه حمل و نقل زمینی و ریلی را میتوان کماثر دانست که
بخش عمده آن به سهم اندک ایران از این دو حوزه برمیگردد .در حوزه ریلی ایران فقط
میتواند برای خرید واگن با تحریمها مواجه شود که در این مورد نیز به واسطه همکاری
روسیه با ایران مشکل چندانی وجود نخواهد داشت .گرچه به واسطه تحریم ،ایران باید از
فاینانس شرکتهای روسی استفاده کند و این موضوع به افزایش هزینههای ایران دامن
میزند .در حوزه جادهای نیز ایران با نوعی خودتحریمی برای خرید خودورهای سنگین از
غرب مواجه است پس تحریمهای غربی اثری بر وضعیت ناوگان داخلی نخواهد گذاشت.
در حوزه ترانزیت بینالمللی اما ،آن دسته از شرکتهای حمل و نقل جادهای ایران که در
فضای بینالمللی فعالیت میکنند با مشکالتی مواجه خواهند شد.

قرعه به نام کشتیرانی وطنی

با افزایش هزینههای بینالمللی باید به توان داخلی اتکا کنیم

امید ملک
رئیس هیئتمدیره انجمن
کشتیرانی و خدمات وابسته
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امریکا طبق عادت دیرینه بــاز هم تحریمهایی علیه ایران
اعمال کرده و البته حوزه حمل و نقل نیز از آسیب این تحریمها
برکنار نمانده اســت .البته تحریمهای جدید امریکا نسبت به
تحریمهای قبلی یک تفاوت فاحش دارد و از پشتوانه بینالمللی
برخوردار نیســت ،اما باز هم به واسطه اینکه انجام معامالت با
ایرانیان را هدف قرار میدهد نه شرکتها و اشخاص خاص را،
میتواند مشکلساز باشد .در این میان ایران بقای خود در برجام
را منوط به این کرده اســت که اروپا بتواند تضمینهای کافی
برای برآورده شــدن منافع ایران از برجام را بدهد و مذاکراتی
نیز برای این مهم برگزار شده که نشان میدهد اروپا از تالش
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بــرای حفظ برجام فروگذار نمیکنــد .اما در این وضعیت هم
محدودیتهای تحریم قابل رفع نیســت چراکه شــرکتهای
بینالمللی مانند مرســک ،هرچند اروپایی هســتند اما اعالم
کردهاند فعالیتشان خارج از اروپا انجام میشود و اروپا نمیتواند
آنها را به تــداوم حضور در ایران ملزم کند .بر این اســاس از
اواخر مردادماه تقریبا  12الینر برتر جهان تردد به بنادر ایران
را متوقف خواهند کرد و ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران اصلیترین شرکتی خواهد بود که باید عهدهدار جابهجایی
بارهای تجاری و بازرگانی کشور شود.
ایــن یــک روی تحریمهای امریکاســت .در مقابل بخش
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مقاصد صادراتی محصوالت سنگآهن ،کنسانتره و گندله ایران
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خصوصــی ایران توانایی ایــن را دارد که بــا نمایندگیهای
شــرکتهای حمل و نقلی باقیمانده در ایران همکاری کند
تا شرایط ســخت فعلی بگذرد ،مشروط به اینکه دولت بیش
از پیش به بخش خصوصی اعتماد کند .در شــرایط فعلی به
واسطه اینکه الینرهای خارجی تمایلی به حمل بار به مقصد
ایران ندارند ،مشکالتی در حوزه کرایه حمل کاالهای وارداتی
به ایران وجود دارد و در مواردی کرایهها تا  300درصد رشــد
داشته اســت .در مقابل البته صادرات با کرایههای پایینتری
قابل انجام است چراکه حجم واردات کاال در مقایسه با صادرات
کاال بســیار بیشتر اســت و در این وضعیت به واسطه رقابتی
که ایجاد شــده ،الینرها برای اینکه خالــی از ایران برنگردند،
هزینههای بســیار اندکی ماننــد  10دالر به ازای هر کانتینر
صادراتی دریافت میکنند .این موضوع شــاید به نظر موهبت
بیاید اما عمال به معنای زیان سنگین شرکتهای حمل و نقل

داخلی اســت چراکه شرکت خارجی بار را با کرایه سهبرابری
به ایران میآورد و حمل بــار صادراتی ایران به صورت کامال
رایگان هم برایش صرفه اقتصادی دارد اما شرکت ایرانی قادر
نیست بار را به این قیمت منتقل کند و باید بیکار بماند .تمایل
صادرکنندگان ایرانی به اســتفاده از این فرصت هم نمیتواند
کمتر از خودتحریمی باشد هرچند با جدیتر شدن تحریمها،
دیگر این الینرها باری به ایران نمیآورند که بخواهند با کرایه
اندک محمولههای صادراتی ایران را به مقصد برسانند.
در دوره تحریمها با توجه به افزایش هزینه حمل کاال ،باید به
ی داخلی خود اتکا کنیم و از طریق همکاری با
ظرفیت کشتیران 
شــرکتهای کوچک و متوسط بینالمللی که منافعی در امریکا
ندارند و از حمایتهای سیاســی اروپا بهرهمند هستند استفاده
کنیم تا اثرگذاری تحریمها بر تجارت خارجی کشــور به حداقل
برسد.
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تیرت یک
[ تحریم و صنعت غذا ]

دستاوردها از دست میرود؟

صنایع غذایی در شرایط جدید با فشار دوجانبه در بخش تولید و بازار مواجه شده است

تحریمها در میانه مردادماه به طور رســمی به اقتصاد ایران بازگشــت و فعالیت برای
صنعتگران و تاجران با دشواری همراه شد .در روزهایی که ایاالت متحده به دنبال اعمال فشار
اقتصادی به ایران برآمده ،صنایع غذایی به عنوان تامینکننده امنیت غذایی کشور ،نقشی
تعیینکننده بر دوش خواهند داشت .از طرفی باید با مشکالت پیشآمده بجنگند و به نفس
کشیدن در میدان اقتصاد ادامه دهند و از سوی دیگر نقشی فراتر از اقتصاد برای تامین مواد
ی اخیر موفق
غذایی مورد نیاز کشور در شرایط سخت دارند .صنایع غذایی کشور در سالها 
شدهاند صادرات خود را افزایش دهند تا به غیر از بازار داخلی به تسخیر بازارهای خارجی به
ویژه در میان همسایگان بپردازند.
ی گذشته از یک دهه اخیر صنایع غذایی موفق به رشد صادرات از نظر
در اکثر سالها 
وزن و ارزش شده است .تنها در سال  1394این صنعت با کاهش صادرات مواجه شد و دوباره
ی بینالمللی به واسطه برجام ،صادرات این محصوالت افزایش
در سال  1395با گشایشها 
یافت .در سال  1396نیز صنعت غذا صادراتی نزدیک به رکورد سال  1395به ثبت رساند.
صادرات صنایع غذایی کشور در سال گذشته  ۱میلیون و  ۹۴۱هزار تن به ارزش بیش
از  ۲میلیارد و  ۸۲۴میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  ۱۷درصد
به لحاظ وزنی افزایش و حدود  ۱.۷درصد به لحاظ ارزشــی کاهش یافته اســت .لبنیات با
صادرات حدود  ۳۸۱هزار تن به ارزش بیش از  ۷۰۶میلیون دالر سهمی حدود  ۲۵درصدی
ی صنایع
از صادرات صنایع غذایی کشور در سال  ۹۶داشته و پیشتاز صادرات در میان گروهها 
غذایی بوده است ،با وجود این ،صادرات این محصول در سال  ۹۶نسبت به دوره مشابه قبل
بیش از  ۱۲درصد به لحاظ وزنی و  ۹درصد به لحاظ ارزشی کاهش یافته است.
در شرایط فعلی اما زنگ هشدار برای تولیدات صنایع غذایی به صدا درآمده است .اولین
بخشنامههایی که دولت در شرایط تحریم صادر کرده به حوزه صنایع غذایی مرتبط است.
اختصاص ارز دولتی به  25قلم کاال محدود شــده اســت که بخش مهمی از این کاالها به
تامیــن مواد اولیه تولید در صنعت غذا اختصاص دارد .با وجــود این ،برخی موارد اثرگذار

دیگر بر قیمت تمامشده تولیدات ،به تناسب نرخ غیردولتی دالر محاسبه خواهد شد .تجربه
تاریخی در این زمینه ثابت کرده است که فشار دولت به کارخانهها برای عدم افزایش قیمت
ی اقتصادی ،تالش
محصــوالت افزایش خواهد یافت چرا که اولین هدف در دفع تحریمها 
برای حفظ قدرت خرید مردم در کاالهای اساســی اســت .خوراکیها نیز سهم باالیی در
کاالهای اساسی دارند به همین دلیل تمرکز دولت بر این بخش بیش از سایر بخشها خواهد
بود .در این شــرایط نگرانی برای کاهش صرفه تولید در بخش صنایع غذایی افزایش یافته
و این موضوع تولید در این بخش را تهدید میکند .صنایع غذایی کشور در  5سال اخیر با
افزایش قابل توجه تولیدات خود ،موفق به بهبود تراز تجاری در بخش غذایی شــدهاند چرا
که از ســال  1392به بعد واردات محصوالت غذایی با افت قابل توجهی همراه شده است.
ی اخیر نشــاندهنده تقویت قابل توجه
این موضوع در کنار افزایش صادرات طی ســالها 
تولید در این بخش است .پس از اجرای برجام ،تولیدکنندگان صنایع غذایی تفاهمنامههای
ی معتبر جهانی به امضا رساندند تا با تقویت توان تولید و بهروز شدن
مثبتی را با شرکتها 
ماشینآالت در این صنعت ،مسیر صعودی تولید و صادرات را با سرعت بیشتری ادامه دهند.
کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا سال گذشته با سفر به تهران نشان داد که اروپاییها در این
بخش برنامه مدونی برای سرمایهگذاری دارند .با خروج امریکا از برجام و فشار این کشور به
ی جهانی ،مسیر برای تحقق رویاهای این صنعت ناهموار شده است.
شرکتها 
شــاید تنها گزینه پیش روی این صنعت در شــرایط جدید ،همــکاری بینالمللی با
ی کوچک و متوسط باشــد که از سوی اروپاییها به عنوان نسخهای برای دورزدن
بنگاهها 
ی بزرگ صنایع غذایی
ی امریکا پیشنهاد شده اســت .در روزهایی که شرکتها 
تحریمها 
ی امریکا مواجه و ناگزیر به توقف
جهان با وجود تمایل به سرمایهگذاری در ایران با فشارها 
ی کوچک هستند که امکان برقراری ارتباط
برنامههایشان در ایران شدهاند ،تنها شرکتها 
با همنوعان ایرانی خود دارند .این درحالی است که صنعت غذا در ایران ،با واحدهای بزرگ
تولیدی مشهور است.

سیاستهای داخلی به تحریم دامن نزند

سرکوب قیمت در شرایط تحریم ،صنایع غذایی را به سمت زیان سوق خواهد داد

کاوه زرگران
دبیرکل کانون صنایع غذایی
ایران

80

تحریمهای اقتصادی که از ســوی امریکا علیه ایران وضع
شــده و در ماههای آتی جدیت خواهد یافت ،بر صنایع غذایی
کشور اثری مستقیم و غیرمستقیم خواهد داشت .اولین تاثیری
که صنایع کشور به ویژه صنعت غذا از شرایط جدید پذیرفته
است ،سیاستگذاری داخلی کشور در پی تحریمهای امریکا
اســت .با توجه به شرایط پیشآمده ،برخی سیاستگذاریها
در حوزه ارز و تجارت اعمال شــده اســت که صنعت غذایی
را تهدید میکند .دســتورالعملهای جدیــد ارزی و صنعتی
عمال موجب تورمزایی در این صنعت میشــود .اقالم زیادی
از اولویت گروه اول خارج خواهد شد و ارز دولتی برای واردات
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آن پرداخت نخواهد شد ،از این رو با افزایش هزینههای تولید
در صنعــت غذا مواجه خواهیم شــد و افزایش قیمت در این
بخش اجتنابناپذیر اســت .به عنوان مثال یکی از این اقالم،
کره حیوانی است که قیمت تمامشده هر کیلوگرم آن  50هزار
تومان اســت اما در شــرایط جدید با خارج شدن از گروه اول
کاالیی ،قیمت تمامشده آن تا دو برابر باال خواهد رفت و پس
از آن با تغییرات نرخ ارز نوســان خواهد کرد .روغن زیتون به
عنوان کاالیی سالمتمحور که مصرف آن نسبت به انوع دیگر
روغن از سوی وزارت بهداشت توصیه شده است ،از شمولیت
دریافت ارز رسمی خارج شــده و نسبت به انواع دیگر روغن

2.8

صادرات صنایع غذایی در سال 96

2.5

میلیارد دالر
صادرات صنایع غذایی در سال
1396

برابر
صادرات صنعت غذا در  11سال
اخیر 2.5برابر شد

25

9

درصد
سهم لبنیات از صادرات
صنایع غذایی در سال 96
میزان صادرات (هزارتن)

درصد
کاهش صادرات لبنیات در
سال 96

ارزش صادرات (میلیون دالر)

ی  1391تا 1396
جزئیات تجارت مواد غذایی و محوالت کشاورزی در سالها 
سال

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزار تن)

تراز تجاری وزنی

تراز ارزشی
-8114

واردات

صادرات

واردات

صادرات

1391

22024

4463

14223

6109

-17561

1392

18395

4124

13397

5290

-14272

-8107

1393

23413

5778

12505

6871

-17350

-5634

1394

18737

5105

9211

5942

-13632

-3269

1395

17676

6115

9047

6286

-11561

-2761

1396

18000

6130

9800

5930

-11870

-3870

افزایش قیمت خواهد داشــت .بنابرایــن با فاصله قیمتی که
ایجاد میشود عمال مصرف انواع دیگر روغن تقویت میشود.
این موضوع در سایر اقالم تولید نظیر ماشینآالت و ابزارهای
وابســته به آن نیز مصداق دارد .هزینه استهالک در هر واحد
تولیدی به عنوان بخشی از هزینه تمامشده تولید مطرح است.
با دو برابر شدن هزینه استهالک در شرایط جدید عمال قیمت
تمامشده تولید رشــد میکند ،بنابراین حتی در صورت ارائه
ارز رســمی به مواد اولیه برخی کاالهای تولیدی ،عمال قیمت
تمامشده تولید این محصوالت به دلیل افزایش هزینه در سایر
عوامل تولید ،افزایش خواهد یافت و دولت باید بپذیرد که نباید
از سیاست سرکوب دستوری قیمت استفاده کند چراکه در این
صورت ضربه بزرگتری به بدنه تولید وارد خواهد شد و رفتار
دولت گذشته در این بخش تکرار میشود.
در این شرایط تولید برخی محصوالت ،توجیه اقتصادی خود

را از دست میدهد و فشار دولتی برای تولید آن عمال به زیان
انباشته تولیدکنندگان خواهد انجامید .حداقل انتظار از دولت
این است که در موارد اینچنینی با نگاهی منطقی و موشکافانه
وارد شود و اجازه افزایش منطقی قیمتها را بدهد تا کارخانهها
توان تولیدی خود را از دســت ندهند و به زیان انباشته دچار
نشوند .با سخت شدن شرایط تولید باید فکری به حال تامین
سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کرد چراکه قطعا از این
بخش آسیب خواهند دید .درک درست دولت از شرایط موجود
میتواند آالم ناشــی از تحریمها را به حداقل برســاند اما اگر
سیاستهای داخلی نیز همجهت با تحریمهای بینالمللی به
سراغ صنایع کشور بیایند ،امکان تداوم فعالیت برای بسیاری
از تولیدکنندگان محدود خواهد شد .این موضوع برای صنایع
غذایی به عنوان تامینکننده امنیت غذای کشــور از اهمیت
باالیی برخوردار است.
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تیرت یک
[ تحریم و صنعت دارو ]

نیش تحریم بر صنعت دارو

 60درصد مواد اولیه صنعت دارو ،وارداتی است

«اینکه میگویند دارو ،غذا و تجهیزات پزشــکی تحریم نیست ،دروغ است .شما این موضوع
را با پوســت ،گوشت و استخوان خود لمس میکنید .از نوزاد تا شهروندان عادی از این موضوع
آسیب خواهند دید ».این اظهارات وزیر بهداشت در پاسخ به اظهارات مقامات امریکایی ،هشداری
نیز برای بازار داروی ایران محسوب میشود و خود گویایی شدت تاثیرگذاری تحریم بر این بازار
اســت؛ دکتر سید حسن هاشمی تیرماه امسال با تاکید بر جدی بودن موضوع تحریمها با ابراز
نگرانی نســبت به آنچه بعد از آبانماه رخ میدهد ،گفت« :باید باور کنیم طوفانی نزدیک شده
تا آمادگی آن را داشته باشیم و با کسانی که میتوانند تدبیر کنند ،صحبت کنیم ».طوفانی که
اکنون بسیاری از بیماران خاص نشانههای آن را در گرانی و بعضا کمیابی داروهای خود احساس
میکنند .اگرچه برخی آمارها از تامین حدود  ۹۶درصد نیاز دارویی کشور از داخل کشور حکایت
دارد اما عدهای این آمارهای دولتی را نادرســت عنوان میکنند .به عقیده برخی از آنها از جمله
فرامرز اختراعی ،رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ،نزدیک به  50درصد
داروهای کشور به لحاظ ارزش ،وارداتی است در حالی که سازمان غذا و دارو این رقم را  35درصد
اعالم میکند با این عنوان که «بسیاری از داروهای ما تحت الیسنس است یعنی دارویی که کامال
اسم خارجی دارد و فقط در داخل کشور بستهبندی میشود و به خاطر همین بستهبندی ،نام آن
ی که در حال حاضر مستقیما از سایر
را تولید داخلی میگذارند ».در عین حال  4درصد داروی 
کشورها وارد میشود ،داروهای حیاتی تلقی میشوند که مصرفکنندگان آن ،بیماران خاص مانند
مبتالبان به سرطان و سایر بیماریهای صعبالعالج هستند .در این میان خبرهای بد در خصوص
تاثیرگذاری تحریم بر بازار دارو تنها به حوزه واردات دارو مربوط نمیشــود و بخش تولید آن در
کشور را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خوهد داد چراکه  60درصد ماده اولیه دارویی وارداتی است
و عمده ارز در تولیدات داخلی برای واردات ماده اولیه دارویی هزینه میشود که ارز مورد نیاز برای
واردات آن حدود  ۶۵۰تا  ۷۰۰میلیون دالر است .نبود نقدینگی در این حوزه موجب شده است
که فعاالن این بخش درخصوص کاهش ذخایر دارویی کشور و تاثیر آن بر شرایط کمبود دارو در
کشور با توجه به تشدید تحریمها هشدار دهند .اوایل مردادماه امسال عنوان شد که  ۴۰تا ۵۰

میلیون دالر مواد دارویی در گمرک مانده است و ترخیص نمیشود چون صنعت دارو پول ندارد.
یک تولیدکننده دارو در وهله نخست باید  ۲۰تا  ۳۰درصد پول ماده دارویی را به شرکت خارجی
در همان بدو قرارداد پرداخت کند و بعد از آن ماده دارویی به گمرک ایران میآید در حالی که
تسویه نشدن بدهی بیمهها به بیمارستانها و بدهی دولت به داروسازان از جمله مهمترین دالیل
نبود نقدینگی در این بخش محسوب میشود .در این شرایط سازمان غذا و دارو مهمترین راهکار
خود برای کمتر کردن اثرگذاری تحریمها را واردات بخش زیادی از نیاز دارویی کشــور پیش از
موعد تشدید تحریمها میداند .دکتر کیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا و دارو در اینباره
گفته اســت« :اقدامات سازمان غذا و دارو در این حوزه زودتر از همه دستگاهها آغاز شده است.
اکنــون ما بالغ بر ۲۸۰میلیون یورو واردات با ارز دولتــی در حوزه دارو و مواد اولیه و دو برابر آن
در حوزه تجهیزات پزشکی داریم .تا سقف  2.8میلیارد یورو قولی است که وزارت بهداشت برای
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی داده است .همه شرایط به گونهای است که ما آمادگی آنرا داریم
تا قبل از آبانماه بخش زیادی از نیاز کشــور را در حداقل یک بازه یکساله در حوزه مواد اولیه،
دارو و تجهیزات پزشکی با کمک سندیکاها و بخش خصوصی ذخیرهسازی کنیم .البته اولویت
مهمتر بر این راهکار ،آنطور که وزیر بهداشت عنوان کرده است ،ایجاد شرایطی است که مردم
در حوزه سالمت ،کمتر دچار مشکل شوند!» صنعت دارو که قرار است با تحریمهای بینالمللی
همراه شود ،در داخل نیز با چالشهای فراوانی مواجه است .اصلیترین موضوعی که صنعتگران
این بخش با آن سروکار دارند به مطالبات معوقه از بیمهها و دولت بازمیگردد .در میانههای سال
گذشته مطالبات این بخش  4هزار میلیارد تومان اعالم شد .محمود نجفی عرب فعال صنعت دارو
میگوید :بیش از  ۷۰درصد خرید محصوالت صنعت داروســازی کشور توسط دولت خریداری
میشود اما بازگشت منابع در این رابطه صنعت را دچار مشکل و دوره وصول یکساله مطالبات
وضعیت را بغرنج کرده است .از سوی دیگر موضوع نرخ تسهیالت و دیرکرد پرداخت مطالبات در
ایران با هیچیک از فرمولهای اقتصادی همخوانی ندارد و نمیتوانیم با چنین فرآیندی به صادرات
کاال بیندیشیم و با رقبایی رقابت کنیم که نرخ بهره برای آنها دو درصد است.

سایه تحریمهای بانکی بر سر دارو

با مدیریت واحد و همراهی مسئوالن از شرایط سخت عبور میکنیم

ناصر ریاحی
رئیس اتحادیه واردکنندگان
دارو

82

با اعمال تحریمهای جدید امریکا علیه ایران ،طبیعتا تجارت خارجی
کشــور و به تبع آن واردات دارو ،مواد اولیه مورد نیاز شــرکتهای
داروســازی و تجهیزات پزشکی با سختیهایی مواجه خواهد شد اما
فعاالن این حوزه با توجه بــه تجربیات دوره قبلی تحریم ،در تالش
هستند بازخورد این مشکالت در داخل کشور را به حداقل برسانند تا
مشکلی در تامین داروی مورد نیاز کشور بروز نکند .نکته قابل توجه
اینکه دارو كااليى است كه اوال جايگزين ندارد و هر قلم دارويى براى
يك بيمارى و يا عارضه اســت و کمبود آن را نمیتوان با نوع دیگری
از داروها تامین کرد .البته بر اساس قواعد بینالمللی ،دارو هرگز جزو
اقالم تحریمی قرار نمیگیرد اما بازگشــت تحریمها در گام نخست
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بســته شدن راههای نقل و انتقال ارز را به دنبال دارد که این مسئله
حــوزه واردات دارو را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد .در این وضعیت
واردکنندگان دارو به دنبال راهحلهایی برای رفع مشــکالت بانکی و
مذاکره با شرکتهای دارویی هستند اما این مهم مستلزم صرف زمان
است.
از ســوی دیگر عدم اعتماد به ثبات نــرخ ارز در بازار داخلی نیز
میتواند یکی از کالنترین مسائلی باشد که فعالیت تولیدکننده داخلی
را متاثر میکند .از سوى ديگر به قدری بدحسابى با فعاالن اقتصادى
دارو از ســوى سازمانهاى دولتى بيمهگر انجام شــده و به اندازهای
كاهش قيمت و تحميل هزينه به فعاالن این حوزه منجر به افت توان

هزینه سرانه سالمت (هزار دالر) برآورد سال WDI 2016
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مشکالت صنعت دارو در دوران تحریم و گشایشهای پسابرجام برای این صنعت
مشکالت صنعت دارو در دوران تحریم

گشایشهای دارویی پسابرجام

خودداری اکثر کشورهای غربی از معامله با بانکهای ایرانی به دلیل ریسک ناشی
از بلوکه شدن پول که عمال خریداران مواد اولیه دارویی در ایران را از گشایش
اعتباری بازرگانی محروم میکرد.

کاهش هزینه نقل و انتقال پول و تسهیل روند انتقال پول در بانکها

واردات حدود دوسوم مواد اولیه شرکتهای دارویی ایران از چین و هندوستان

کاهش هزینههای تامین مواد اولیه و اقالم دارویی وارداتی و در نهایت کاهش
تها
قیم 

تاخیر در واردات داروهای خاص نظیر داروهای بیماران سرطانی و هموفیلی

کاهش قیمت داروها در بازار رقابتی و افزایش کیفیت تولید به واسطه انتقال
تکنولوژی روز دنیا و ورود سرمایهگذاران خارجی

افزایش میزان قاچاق دارو از معادل  4.5میلیارد تومان در سال  92به معادل 11
میلیارد تومان در سال 93

نوسازی خطوط تولید ،تولید داروهای جدید در اثر انتقال تکنولوژی یا تحت
لیسانس و در نتیجه ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتها و عدم نیاز به اعطای
تخفیفات بسیار

درخواست کل مبلغ محموله به صورت نقدی قبل از تحویل اقالم از طرف
تولیدکنندگان

کاهش هزینههای مالی شرکتهای دارویی با رفع تحریمها و حذف هزینههای
انتقال ارز یا امکان استفاده از تسهیالت یوزانس برای واردات مواد اولیه

مالی این افراد شده که تحمل هرگونه ريسك اضافه را از دست دادهاند.
مســئله دیگر این اســت که براى توليد يك قلم دارو ،عالوه بر ماده
موثره ،حداقل  ١٨نوع مواد و ملزومات دیگر نیز الزم است که برخى
از آنها مانند فويل آلومينيومى ،جعبه مقوايى يا پالســتيكى و ...اصال
ارتباطى با دارو ندارند و ممكن است مشمول تحريم و يا حتى فهرست
كاالى ممنوعه براى واردات هم بشوند! در این میان چند سالی است
كه وزارت بهداشــت براى تقليل هزينههاى خود ،داروهايى را تحت
عنــوان فوريتى ،ظاهرا از عمدهفروشهاى تركيه و در عمل عمدتا از
فروشندگانى به سياق فعاالن داروفروش ناصرخسرو میخرد مشروط
بر اینکه ارزانتر از واردكننده رسمى بفروشند .با این شرایط پيشبينى
ميكنيم با گسترده شدن فعاليت اين عناصر ،واردكنندگان رسمى هم
توان گذر بىعارضه از اين تحريم را نداشته باشند .ما راهكارهايى را به
ســازمان غذا و دارو و مسئوالن وزارت بهداشت پيشنهاد كردهايم اما
بعيد است که آنها را اجرا کنند.

25

در مجموع ،فشــار تحریمها به کلیه مسائل اقتصادی کشور قابل
انکار نیســت و این مسئله میتواند خود را به صورت افزایش قیمت
یا کاهش موجودی هریک از کاالهای وابســته به واردات نشان دهد
اما همه دستاندرکاران حوزه غذا و دارو ،از وزارت بهداشت و سازمان
غــذا و دارو گرفته تا تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد اولیه
آن در تالش هستند ضمن خنثیسازی فشارهای تحریم ،نیاز داخل
را از بهترین و کمهزینهترین مســیر تامین کنند .در این میان شاید
کمبودهــای مقطعی رخ دهد که گذر از آن نیازمند مدیریت واحد و
همراهی همه مردم و مسئوالن است.
اهمیت تأمین دارو برای دولت و بخش خصوصی قابلتوجه است
بنابراین نیاز است تا با هماهنگی بیشتر میان این دو بخش ،شرایط
برای دسترسی مناسب و کمهزینه به دارو فراهم شود .اعتماد بیشتر
دولت به بخش خصوصی و حمایت از آن میتواند برای گذر از شرایط
فعلی کارساز باشد.

4

میلیارد دالر
صنعت دارو در
ایران با فروش
بیش از حدود
 4میلیارد دالر از
صنایعپیشرو
است

60

درصد
ماده اولیه دارویی
وارداتی است و
ساالنه حدود 700
تا 800میلیون دالر
برای آن هزینه
میشود
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تیرت یک
[ تحریم و صنعت خودرو ]

رویایی که بر باد رفت

صنعت خودرو خود را برای تنوع تولیدات روز آماده میکرد که با چالش تحریم مواجه شد

هنوز تحریمهای جدید از اقتصاد ایران سر درنیاورده بودند که بازار خودرو تبعات
آن را برای این صنعت پیشبینی کرد و همان موقع آن را در معامالت بروز داد .این
قاعده در همه بازارها رایج است که اگر رویدادی در راه باشد ،نتایج آن پیش از آنکه
آن اتفاق بیفتد در بازار اعمال میشــود .اولین صنعتی که توانسته بود قراردادهای
برجامی را به امضا برســاند ،اینبار هم اولین صنعتی شد که آثار تحریمها را درک
ی جدید
کرد .از صنعت نفت به عنوان مهمترین و تاثیرپذیرترین صنعت در تحریمها 
یاد میشود اما آنچه بر سر بازار خودرو آمد نشان داد که این صنعت هم با شرایط
نامســاعدی همراه خواهد بود .اگر خودروهای وارداتی ناشی از افزایش بهای ارز و
ممنوعیت واردات با جهش قیمت مواجه شــدند ،خودروهای تولید داخل به دلیل
ی قیمتی را درنوردیدند .افزایش تقاضا در این بازار
پیشبینی کاهش تولید ،سقفها 
به دلیل پیشبینی رشد قیمت به قدری بود که برخی خودروهای روی دست مانده
نیز با حباب قیمتی مواجه شدهاند.
تاریخ برای صنعت خودرو در حال تکرار شدن است .این بار به فاصله  6سال از
رویداد قبلی ،صنعت خودرو با تکانهای جدید مواجه شــده است .صنعتی که پس
از سالها حمایت تعرفهای و پشتیبانی دولتی وابستگی باالیی به شرکای خارجی
ی جدید باید رویاهایش را به فراموشی بسپارد .همان رویاهایی که
دارد ،با تحریمها 
با قراردادهای جدید خودرویی بافته شده بود و قرار بود بعد از نیم دهه فقر در ارائه
ی جدید ،بار دیگر بازار با تنوع خودروهای روز دنیا مواجه شود.
مدلها 
ی هستهای ،شرکای خارجی
در نیمه اول دهه  90با ســختتر شدن تحریمها 
خودروســازان ایرانی رفتهرفته میدان را ترک کردند و از همکاری مشــترک سر
باززدند .پژو و رنوی فرانســه به عنوان اصلیترین شرکای صنعت خودرو که سهم
باالیی در تولیدات ایرانخودرو و ســایپا داشتند با تحریم صنعت خودروی ایران،
افت شــدید تولید خودرو در ایران را رقم زدند .خودروسازان هنوز هم نتوانستهاند

رکــورد تولید در ســال  1390را تکرار کنند چراکه پــس از آن دوران افول این
صنعت فرارســید و طی دو سال گذشته نیز با وجود رشد تولید ،این فاصله هنوز
پر نشده است .در این ســالها هیچ مدل جدیدی به غیر از انواع برندهای چینی
ی قبلــی نیز با قطعات کمکیفیت چینی به
وارد بازار ایران نشــد و همان مدلها 
تولید میرسید .با امضای برجام بالفاصله تحرکات برای وصل شدن دوباره شرکای
خارجی به خودروســاران داخلی آغاز شد .اولین قرارداد پسابرجامی را ایرانخودرو
ی روز
با پژو منعقد کرد و شــرکت مشترک جدیدی تاسیس شد که تولید مدلها 
پژو را در ایران کلید زد .ســایپا هم با سیتروئن قرارداد همکاری امضا کرد .قرارداد
بزرگ دیگر را وزارت صنعت با شرکت رنو به امضا رساند که بر اساس آن قرار بود
قطب سوم خودروسازی کشور از سوی این برند فرانسوی راهاندازی شود .چشمانداز
مثبت برای تولید محصوالت جدید و باکیفیت موجب شد تا طی دو سال اخیر بازار
ی قبلی با قطعات
ی بازار به نرخ کارخانه نزدیک شود .مدلها 
آرام بگیرد و قیمتها 
ی جدید
باکیفیت و اصلی به تولید رســید و رضایت بیشتری را جلب کرد .مدلها 
هم رفتهرفته سررســیدند اما این روند تنها دو سال پایدار ماند .با خروج امریکا از
برجام ،شرکای خودروسازان ،فعالیتشان را در ایران به حالت تعلیق درآوردند و حتی
شرکت رنو که از ادامه همکاری با ایران خبر داده بود ،در عمل حتی تامین قطعات
خودروهای ال 90و ساندرو را با چالش مواجه ساخت .در این شرایط بازار روزهای
ســال  1391را به یاد آورد که با تعدیل نرخ ارز در صنعت خودرو ،افزایش بیش از
2برابری قیمتها رقم خورد و کیفیت محصوالت نیز کاهش یافت .بار دیگر صدای
پای چینیها در بازار خودرو با بسامد بیشتری شنیده میشود .اگر اروپاییها مدلی
عملیاتی برای همکاری خودروسازانشان با ایران پیدا نکنند ،صنعت خودرو با چالش
حفظ سطح تولید مواجه خواهد شد .مسئلهای که به نظر میرسد در پایان سال 97
خود را در آمارهای رسمی نیز نشان دهد.

حلقهای در میان زنجیره جهانی

اتصال به زنجیره تامین قطعه و دانش مهندسی صنایع تهدید میشود

فربد زاوه
کارشناس صنعت خودرو

84

تولید اقتصادی و رقابتپذیر در دنیای امروز تنها با اتصال به زنجیره
بینالمللی میسر اســت .درهمتنیدگی تولید در کارخانهجات مختلف
و اســتفاده از قطعات مشترک در بسیاری از صنایع اصلی اجتنابناپذیر
است .در دهههای گذشــته ،حفظ تولیدات در محدودههای جغرافیایی
مشخص یک اصل استراتژیک محسوب میشد .امروزه علیرغم توسعه
بینظیر برندها و نشانهای تجاری متنوع ،استفاده از قطعات مشترک در
بسیاری از محصوالت با ظاهر و حتی مشخصات فنی متفاوت ،یک پدیده
شناختهشده و مورد پذیرش است .صنایع لوازم الکترونیک مصرفی ،لوازم
خانگی و علیالخصوص خودرو تماما از این رویه پیروی میکنند .قطعات
مورد مصرف در بســیاری از خودروهای تولید در شرق و غرب ،ساخت
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شــرکتهای مشخص و محدودی اســت و برخالف تنوع بسیار زیاد در
نشان تجاری خود خودرو ،قطعات اصلی مانند ایربگ ،انژکتور ،کنترلرهای
الکترونیکی و ترمز اِیبیاس توســط سازندگان محدودی در دنیا تولید
میشود .این محدود بودن تولیدکنندگان ناشی از فشار باالی رقابت در بازار
خودرو بوده که نیازمند کنترل شدید قیمت قطعات خود است .برخالف
دهههای پیشین ،استفاده از قطعات مشترک اصلی مانند گیربکس ،بعضا
موتور و حتی در موارد متعددی استفاده از پلتفرم مشترک باعث شده
است هزینههای سنگین توســعه قطعات و محصوالت جدید به شدت
کاهش یابد و به لطف تیراژ بسیار باالی این قطعات مشترک ،قیمت نهایی
خودروها علیرغم تغییرات گسترده در کیفیت و مشخصات فنی ،چندان

1.64

میزان تولید خودرو
كل صنعت

ساير

ايران خودرو

گروه سايپا

2000000
1500000

میلیون
دستگاه خودرو در سال 90
تولید شد که رکورد تولید در
این بخش است
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500000
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وضعیت موجود و هدفگذاری صنعت خودرو تا افق 1404
وضعیت در 1394

1396

1400

1404

توضیح

عنوان بخش
سبک (سواری و وانت)

هزار دستگاه

965

1400

2000

3000

صادرات به میزان  33درصد تولیدات

تجاری (اتوبوس ،مینیبوس و کامیون)

هزار دستگاه

11

40

60

120

صادرات به میزان  25درصد تولیدات

میزان فروش ساالنه 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

واحد سنجش

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
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600

خودرو و قطعات

سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش

درصد

10.3

10.5

11.6

13.3

دفتر آمار و فرآوری دادهها 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 مصرفکننده از خدمات پس از فروش

امتیاز از 1000

689

780

795

820

سطح استاندارد آالیندگی

یورو

یورو 4

یورو  4و 5

یورو 5

استاندارد روز اتحادیه اروپا

متوسط مصرف سوخت

لیتر در  100کیلومتر

9

7

6

4.7

جایگاه ایران در جهان

رتبه

18

15

13

11

افزایش نداشته باشد .در این فضای رقابتی ،انقطاع از زنجیره تامین جهانی
و تالش برای تولید بســیاری از قطعات در تیراژ محدود عالوه بر کاهش
شدید کیفیت منجر به افزایش شدید قیمت محصوالت میشود.
تحریم صنایع خودروسازی کشور از ســوی امریکا بعد از خروج از
برجام ،میتواند حداقل سهولت اتصال به زنجیره تامین قطعه و دانش
مهندســی صنایع خودروسازی را به شــدت کاهش دهد .شرکتهای
داخلی حتی برای تولید محصوالت با نرخ داخلیسازی باال نیازمند اتصال
به شبکه جهانی تامین قطعه خصوصا در قطعات استراتژیک هستند.
قطعات استراتژیک به قطعاتی اطالق میشود که یا تولید آنها به صرفه
نیست یا دانش فنی خاص و باالیی دارند که دستیابی به آن سطح دانش
نیازمند صرف وقت و هزینهای است که از توان صنعت خودروی ایران
شــاید خارج باشد .لذا اولین اثر تحریمها میتواند کاهش تیراژ تولید و
افزایش هزینه و کاهش کیفیت محصوالت باشد .شرکتهای ایرانی برای
رهایی از تحریمها نیازمند مراجعه به شرکتهای کوچک و متوسطی

خواهند بود که احتماال عالوه بر اینکه از دانش کافی برای تولید برخوردار
نیستند قیمت تمامشده باالتری هم نسبت به ابرتولیدکنندگان قطعه
دارند .عموما این شرکتها با سوءاســتفاده از شرایط موجود ،اقدام به
گرانفروشی هم میکنند که نهایتا منجر به افزایش هزینههای مشتری
ایرانی میشــود .به موازات آن ،خودروهای با ساخت داخل محدود هم،
چینی
با خطر توقف کامل تولید مواجه هستند و درصورتی که شرکای
ِ
برخی از همکاران خودروساز شرکتهای ایرانی همکاری کافی نکنند،
محصوالت نســبتا جدیدتر هم متوقف میشــوند .هرچند عدم توقف
تولید ناشــی از تامین از طریق شــرکتهای همکار و واسطه ،قطعا به
کاهش انعطاف شرایط بازرگانی و افزایش بهای تمامشده منجر میشود.
نهایتا ،شرکتهای خودروســاز داخلی برای عبور از بحرانهای متواتر
از تحریمهای امریکا ،ناچار به بازنگری در رویههای مهندســی و مالی-
بازرگانی خود خواهند بود و عدم تصحیح مسیر و مدیریت این شرکتها
میتواند فشار سختی به بازار خودرو وارد کند.

به قیمت سال پایه سال  1372مرکز آمار

برمبنای تولید محصوالت

3.5

درصد
سهم ارزش افزوده
خودرو از رشد
اقتصادی برای
سال  1400برآورد
شده است
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تیرت یک

نفت خاورمیانه ،ریسمان نجات امریکا
آیا عربستان کسری بازار نفت را تامین میکند؟

در ماههای اخیر که صحبت از تحریم نفتی ایران و حذف شــدن
بخش زیادی از نفت ایران از بازار جهانی است ،نگرانی در مورد افزایش
قیمت نفت در بازار جهانی باال گرفته است .برخی اعالم کردند با آغاز
تحریم نفتی ایران و در صورتی که امریکا موفق شــود به تهدید خود
مبنی بر رساندن درآمد نفت ایران به صفر تحقق بخشد ،قیمت نفت در
بازار جهانی تا مرز  ۲۰۰دالر افزایش خواهد یافت .حتی در براوردهای
خوشبینانهتر هــم صحبت از فروش نفت با قیمــت بیش از ۱۰۰
دالر بعد از روز  ۴نوامبر یعنی زمان اجرایی شدن تحریم نفتی ایران
است .اما تنها ایران نیست که بازار نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وضعیت صنعت نفت کشور ونزوئال ،بحران در صنعت نفت لیبی و حتی
مشکالت در مســیر انتقال نفت کشورهایی که در مسیر کشورهای
بحرانزده خاورمیانه قرار دارند همگی میتواند بازار را تحت تاثیر قرار
دهد .اما بدون شــک افزایش قیمت نفت یک بحران بزرگ اقتصادی
در دنیا ایجاد خواهد کرد .زیرا هزینه تامین ســوخت و مواد اولیه در
تمامی صنایع را افزایش میدهد و بحرانی را که به تازگی اقتصاد دنیا
از آن رهیده است به یاد میآورد .امریکا به عنوان کشوری که به دلیل
خروج از برجام و وضع تحریمهای یکجانبه علیه ایران مقصر اصلی
این بحران محسوب خواهد شد ،در تالش است تا از طرق دیگر مانع از
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی شود .افزایش تولید نفت شیل یکی
از راهکارهای پیش روی امریکا است .اما مشکل اینجاست که ظرفیت
تولید نفت شــیل این کشور بسیار کم است و نمیتواند این کسری
پیش رو در بازار نفت را جبران کند .به همین دلیل است که دست به
دامان کشورهای نفتخیز خاورمیانه شده است .درخواست از عربستان
برای افزایش حجم تولید و تامین نیاز بازار اولین و مهمترین گام بود.
اگرچه در ظاهر مقامات عربستانی با این سیاست موافقت کردند ولی
در عمل شاهد این مسئله هستیم که این کشور تاکنون تولیدش را
افزایش نداده است.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع بیزینس مانیتور

چرا باید خواند:
تحریم نفتی ایران
از روز  ۴نوامبر آغاز
میشود و این تحریم
میتواند زمینه را برای
افزایش قیمت نفت
فراهم کند .اما امریکا
خواستار افزایش قیمت
نفت نیست و تالش
میکند تا مانع آن شود.

نرخ رشد ساالنه تولید نفت عربستان(درصد)
۵
۴
۳
۲
۱
۲۰۲۲

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۰
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JJتالش امریکا در خاورمیانه
در این شــرایط امریکا و شماری از کشورهای صنعتی تالش
کردند تا عربســتان را متقاعــد کنند با افزایــش حجم تولید و
صــادرات نفت خود ،کمبود نفت موجود در بــازار را جبران کند.
اما گمانهزنیهای زیادی در مورد امکانپذیر بودن این طرح انجام
شده اســت .برخی از مشکالت فنی موجود در عربستان که مانع
از افزایش  ۲میلیون بشــکهای تولید نفت در این کشور میشود
صحبت کردهاند و برخی دیگر از چالشهای سیاسی برای این تغییر
صحبت میکنند .برخی دیگر نقش عربستان در سازمان کشورهای
صادرکننده نفت را عامل بسیار مهمی در عدم تمایل این کشور برای
همراهی با سیاست امریکا میدانند و برخی دیگر از کارشناسان با
توجه به گرمی رابطه عربســتان و امریکا در مورد تالش عربستان
برای همراه شــدن با سیاســت امریکا صحبت میکنند .بنابراین
اصلیترین و مهمترین ســوالی که این روزها در میان کارشناسان
بازار نفت پرســیده میشود این است که عربستان چقدر میتواند
حجم تولید نفت خود را افزایش دهد تا کسریهای موجود در بازار
را جبران کند .کسریهایی که عمدتا به دلیل تحریم نفتی پیش
روی ایران و بحران اقتصادی در کشور ونزوئال در بازار ایجاد خواهد
شــد .البته بحرانهای موجود در کشورهای لیبی و عراق و دیگر
کشورهای صادرکننده نفت هم میتواند باعث کاهش عرضه در بازار
شد ولی اصلیترین چالش در بازار به دلیل وضعیت کشور ونزوئال و
ایران ایجاد خواهد شد.
ما بر این باور هســتیم که عربستان نمیتواند تمامی کسری بازار
نفــت را تامین کند و به همین دلیل نگرانی در مورد افزایش قیمت
نفت در بازار جهانی کامال منطقی است .این نگرانی برای کشورهای
صنعتی که مصرفکننده اصلی نفت هستند بیشتر است .این کشورها
هرساله بخش زیادی از نفت و فراوردههای نفتی را برای تامین سوخت
مورد نیاز واحدهای صنعتی یا مواد اولیه مورد نیاز پاالیشگاهها استفاده
میکنند و به همین دلیل افزایش قیمت نفت میتواند زمینهســاز
تورم ،کاهش ســودآوری فعالیتهای صنعتی و تولیدی و در نهایت
کاهش نرخ رشــد اقتصادی در این کشورها شود .کشورهایی که به
دنبال تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد خود طی ســالهای  ۲۰۰۸تا
 ۲۰۱۱توانستند از بحران و رکود اقتصادی برهند.
در ابتدا باید به این نکته اشــاره کرد که در شرایطی عرضه نفت
توسط کشورهای ایران و ونزوئال و لیبی کاهش پیدا خواهد کرد که
به دلیل رشد اقتصادی دنیا و پایان یافتن دوره رکود ،ما شاهد افزایش
تقاضا هستیم .بدون شــک امریکا فشار روی عربستان برای افزایش
میزان عرضه نفت را ادامه خواهد داد .هدف اصلی امریکا هم ممانعت
از افزایش قیمت نفت و اثر منفی آن روی اقتصاد دنیا است ولی مسئله
اینجاست که عربستان توان تولید بیش از یک میلیون بشکه نسبت
به حجم تولید کنونی را ندارد و به همین دلیل این کشور بهتنهایی
نمیتواند بازار را از بحران نجات دهد.

تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی دولت تازه امریکا باعث شده است تا عربستان هم مانند دیگر کشورها نگران آینده باشد .با وجود اینکه همواره امریکا و عربستان رابطه
اقتصادی و سیاسی خوبی با هم داشتهاند ولی عربستان نگران دوام توافقهایی است که با این دولت میکند .عربستان نگران است دولت دو دوره بعد حذف شود و به دلیل
تصمیمات جنجالی این دولت ،دولت بعدی تمامی سیاستهای دولت قبلی را مردود بداند.

البته موج اول این بحران در بازار عرضه نفت از ماهها قبل اغاز شد
ولی عکسالعمل قیمت نفت به این تحول هنوز مشاهده نشده است.
این مسئله باعث شد تا کشورهای دنیا برای رایزنی و تالش برای مقابله
با افزایش قیمت نفت فرصت داشته باشند .طبق مطالعات اخیر دلیل
عدم افزایش قیمت نفت در ماههای اخیر به قرار زیر است :کشورهای
عضو اوپک که طی دو سال قبل حجم تولید خود را به طرز معناداری
کاهش داده بودند تا مانع از کاهش قیمت نفت شوند ،در ابتدای سال
جاری به دلیل بازگشــت ثبات به بازار طرح کاهش تولید را متوقف
کردند و اعالم کردند مطابق حجم تولید مصوب این ســازمان نفت
به بازار عرضه میکنند .ما بر این باوریم این سیاســت اوپک و روسیه
برای جبران کســری عرضه در نیمه دوم سال  ۲۰۱۸کافی باشد به
خصوص که تحریم نفتی ایران از اواخر سال جاری اجرا میشود .اما
اگر عربستان تولیدش را بیشتر نکند یا کشورهای دیگر اقدام به افزایش
عرضه نکنند ،بدون شک از ابتدای سال بعد شاهد افزایش قیمت نفت
در بازار خواهیم بود .افزایشی چشمگیر که میتواند بازار را تحت تاثیر
قرار دهد و صنایع را با چالشهای جدی روبهرو کند.
JJآیا جبران کسریها برای حفظ قیمت نفت کافی است؟
متقاعد کردن کشورهای نفتخیز برای افزایش تولید به منظور
جبران کسری ایجادشــده در بازار یک جنبه از قضیه است و جنبه
دیگر آن هم ارزیابی میزان تقاضا است که میتواند روی وضعیت بازار
در ســال  ۲۰۱۰اثر داشته باشــد .طبق مطالعات موجود در صورتی
کــه بازار در وضعیت کنونی باقی بمانــد و هیچ چالش تازهای ایجاد
نشــود  -یعنی بدون در نظر گرفتن تحریم نفتی ایران و حذف نفت
این کشــور از بازار -نرخ رشد تقاضای نفت در  ۱۸ماه آینده بیشتر از
نرخ رشد عرضه خواهد بود .این مسئله به خودی خود زمینه را برای
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی فراهم خواهد کرد .حال تصور کنید
فشار مازادی که تحریم نفتی ایران ایجاد میکند تا کجا میتواند روی
قیمت اثر داشته باشد.
از طرف دیگر مسئلهای که برای امریکا اهمیت بیشتری دارد قیمت
بنزین است که وابسته به قیمت نفت تغییر میکند .هماکنون در امریکا
قیمت بنزین به یک مشکل سیاسی تبدیل شده است به این معنا که
دولتهایی از نظر اقتصادی موفق قلمداد میشوند که بتوانند قیمت
بنزین را پایین نگه دارند و دولتهایی ناموفق هستند که نتوانند مانع
از افزایش قیمت بنزین در بازار شــوند .هماکنون دولت امریکا با این
چالش روبهرو است .افزایش قیمت نفت خام باعث میشود تا قیمت
بنزین هم در بازار رشد کند و به دنبال آن مشکالت اقتصادی دیگری
در کوتاهمدت و میانمدت ایجاد شود.
به دلیل اهمیت مســئله قیمت بنزین در فضای سیاسی امریکا
است که دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا در تالش است تا مانع
از بیشتر شدن قیمت نفت در بازار شود .او تالش میکند تا با افزایش
حجم تولید نفت در امریکا و متقاعد کردن دیگر کشورها در افزایش
حجم تولید ،مانع افزایش قیمت شود ولی به نظر میرسد این تالشها
نخواهد توانست این کشور را به هدف نهایی برساند.
JJتوان تولید عربستان چقدر است؟
از سال  ۲۰۱۲میالدی تاکنون عربستان روزانه بین  ۱۱.۵تا ۱۲.۳
میلیون بشکه نفت و میعانات تولید کرده است و انتظار میرود تولید
نفت این کشور تا ســال  ۲۰۲۲به مرز  ۱۳.۲میلیون بشکه در روز

تولید نفت عربستان(میلیون بشکه ر روز)
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۶
۴
۲

۲۰۲۲
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۲۰۲۰

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۱۷

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۴

برسد .این کشور در سال  ۲۰۱۹شاهد رصد  ۵درصدی تولید نفت
خواهد بود ولی این نرخ رشد ساالنه هم به تدریج تنزل پیدا خواهد
کرد .کمترین نرخ رشد ساالنه تولید نفت از سال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۲۲در
ســال  ۲۰۱۷اتفاق افتاده است که در این سال تولید نفت  ۴درصد
کمتر از سال قبل از آن بود.
ظرفیت تولید نفت در عربستان به اندازهای است که نیاز بازار را
تامین کند ولی مسئله این است که آیا منافع عربستان ایجاب میکند
تمامــی این ظرفیت مازاد خود را به بازار وارد کند یا از آن به عنوان
ابزاری برای امتیازگیری استفاده کند .اخیرا مقامات عربستان سعودی
اعالم کردند که این کشور توان افزایش  ۲میلیون بشکهای تولید نفت
را دارد به این معنا که عربستان سعودی میتواند روزانه  ۱۲میلیون
بشکه نفت را به بازار عرضه کند .ولی وارد کردن تمامی این ظرفیت
مازاد به بازار هزینه زیادی به اقتصاد عربســتان تحمیل میکند .از
طرف دیگر عربستان برای اینکه بتواند این حجم تولید مازاد را وارد
بازار کند نیاز به سرمایهگذاری دارد ،این پروسه زمانبر است .در واقع
عربســتان از روزی که تصمیم به افزایش تولید بگیرد تا زمانی که

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۰

موج اول بحران در
بازار عرضه نفت از
ماهها قبل آغاز شد
ولیعکسالعمل
قیمت نفت به این
تحول هنوز مشاهده
نشده است .به همین
دلیل کشورهای
دنیا برای رایزنی و
تالش برای مقابله با
افزایش قیمت نفت
فرصتبیشتری
داشتند

صادرات نفت ایران(هزار بشکه در روز)
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تیرت یک
بتواند این نیاز مازاد را وارد بازار کند حداقل به یک ســال زمان نیاز
دارد .البته برخی از پژوهشها به نیاز عربستان برای صرف بیش از دو
سال اشاره کردهاند ولی به هر حال به هر کدام از این مطالعات استناد
کنیم ،متوجه میشویم که این کشور به سرعت نمیتواند تولید خود
را افزایش دهد.
به همین دلیل اســت که پیشبینی افزایــش قیمت نفت در
صورت اجرایی شدن تحریمهای نفتی ایران وجود دارد ولی احتمال
وارد شــدن دو کشور به مذاکره بعد از پیشنهاد این مسئله از طرف
رئیسجمهوری امریکا عاملی است که ممکن است قیمت را در بازار
کنترل کند.
مرکز مطالعات بازار نفت عربستان در مطالعهای به مسئله افزایش
ظرفیت تولید نفت توسط عربستان اشاره کرد و نوشت :سوال مهمی
که وجود دارد این است که اگر عربستان تولید خود را افزایش دهد،
آیا برای این حجم مازاد نفت بازاری وجــود دارد؟ اگر در ابتدا بازار
وجود داشته باشد ،آیا میتوان به پایداری وجود این بازار اعتماد کرد؟
زیرا علیرغم تحریمهای نفتی ،احتمال اینکه ایران بتواند نفت را به
بازار عرضه کند زیاد است .برخی از کشورها از قبیل چین و ترکیه
اعالم کردند به خرید نفت از ایران ادامه میدهند و اخباری در مورد
فروش نفت ایران از طریق کشــورهای دیگر هم شــنیده میشود.
بنابراین نفت ایران به طور کامل حذف نمیشود و اگر عربستان تولید
خود را دو میلیون بشکه در روز بیشتر کند ،نمیتواند انتظار داشته
باشد که بازاری پایدار برای محصولش وجود داشته باشد.
یک نگرانی مهم دیگر احتمال رکود اقتصادی دنیا است .اقتصاد
دنیا بعد از رکود ســال  ۲۰۰۸و اســتفاده از ابزارهای مالی مختلف
توانست با سرعت باالیی رشد کند و هماکنون در وضعیت رونق به
سر میبرد .بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در نتیجه
چرخههای طبیعی اقتصادی ،باید منتظر رکود باشیم و این به معنای
چالش تازه برای اقتصاد دنیا اســت .در صورتی که اقتصاد دنیا وارد
رکود شود و فعالیتهای اقتصادی توسعه پیدا نکند ،میزان مصرف

بسیاری از
تحلیلگران بر این
باور هستند که در
نتیجهچرخههای
طبیعیاقتصادی،
باید منتظر رکود
باشیم و این به
معنای چالش تازه
برای اقتصاد دنیا
است .در صورتی
که اقتصاد دنیا
وارد رکود شود
و فعالیتهای
اقتصادی توسعه
پیدا نکند ،میزان
مصرفنفت
در بازار افت
پیدامیکند
و دیگر تولید
مازاد عربستان
خریداری نخواهد
داشت

صادرات نفت اوپک(میلیون بشکه در روز)
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.۱۶

۱۵.۵

نفت در بازار افت پیدا میکند و دیگر تولید مازاد عربستان خریداری
نخواهد داشت.
از طــرف دیگر اوپک یکی از اصلیترین کارتلهای نفتی در دنیا
است که روی بازار نفت و قیمت نفت در بازار جهانی تاثیر زیادی دارد.
اگر عربستان تمامی ظرفیت مازاد خود را وارد بازار کند دیگر قدرت
مانور خود را از دســت میدهد که بسیار بحرانآفرین خواهد بود .در
صورتی که اوپک و عربستان نتوانند بازار نفت را از طریق تغییر عرضه
تحت تاثیر قرار دهند ،این بازار در برابر شــوکهای اقتصادی بسیار
آسیبپذیر میشود و احتمال تغییر ناگهانی قیمت در این بازار و خارج
شدن نوسانات قیمت از کنترل بسیار زیاد است.
JJنگرانی عربستان از چیست؟
در ماههای اخیر سیاســت خارجی بیش از دیدگاههای اقتصادی
در تصمیمگیریهای کشورهای نفتخیز اثر داشته است و عربستان
هم یکی از اصلیترین و مهمترین کشــورها در این دســته اســت.
تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی دولت تازه امریکا باعث شده
است تا عربستان هم مانند دیگر کشورها نگران آینده باشد .با وجود
اینکه همواره امریکا و عربســتان رابطه اقتصادی و سیاسی خوبی با
هم داشــتهاند عربستان نگران دوام توافقهایی است که با این دولت
میکند .عربســتان نگران اســت دولت دو دوره بعد حذف شود و به
دلیل تصمیمات جنجالی این دولت ،دولت بعدی تمامی سیاستهای
دولــت قبلی را مردود بداند .از طرف دیگــر امریکا در مورد ضرورت
کاهش هزینههای نظامی در امریکا و عدم ضرورت مشارکت نظامی
امریکا در بحرانهای خاورمیانه صحبت کرده است و انتظار میرود در
میانمدت دیگر امریکا جایگاه و قدرت قبل را در منطقه نداشته باشد.
به همین دلیل منطقی است که تصمیمات سیاسی و اقتصادی خود
را بر مبنای منافع بلندمدت خود در خاورمیانه و همکاری فعلیاش با
امریکا اتخاذ کند تا از هیچ نظر متضرر نشود.
اما باید به این نکته هم توجه کرد که در سالهای اخیر عربستان
از نفت خود به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کرده است در حالی که
پیشتر نفت تنها یک کاالی اقتصادی و ضروری برای دنیا بود .شاید
بتــوان دلیل این تغییر روش را رویکرد دولت امریکا به خاورمیانه به
خصوص مسئله ایران در کنار نزدیک شدن رابطه اقتصادی و سیاسی
امریکا و عربســتان دانست .اما عربستان هم میداند که همسویی با
سیاستهای ترامپ یک قمار بزرگ برای کشورش است .زیرا ترامپ
یکی از سیاستمداران غیرقابل پیشبینی است و اغلب تصمیماتش
را بر مبنای اعداد و ارقام میگیرد نه اینکه فضای سیاســی برای این
کشور اهمیت داشته باشد .در این وضعیت همسو شدن با سیاستهای
ترامپ در خاورمیانه میتواند هزینههای زیادی برای عربستان داشته
باشد و این احتمال وجود دارد که منافع اقتصادی این همسویی هم
از بین برود.
در پایان باید گفت که با وجود هزینههای زیادی که افزایش ظرفیت
تولید نفت برای عربستان به همراه دارد و خطراتی که از جانب همراهی
با امریکا و مخالفت با کشورهای خاورمیانه و اوپک میتواند برای اقتصاد
عربســتان ایجاد شود ،به نظر نمیرسد مقامات این کشور آسیایی با
افزایش  ۲میلیون بشکهای تولید نفت موافقت و این طرح را اجرا کنند.
در واقع عربستان تالش میکند تا با بیشتر کردن حجم تولیدش ،خود
را همراه با امریکا نشان دهد ولی به سیاستهای بلندمدتش هم پایبند
خواهد بود.

 ..................................نگـاه ..................................
تحلیلگران درباره ماههای پس از تمدید تحریمها چه میگویند؟

فردای نودمین روز

دونالد ترامپ از برجام درآمد و به شــرکتهایی که قصد همکاری با طرف ایرانی را داشتند
هشدار داد که دست نگه دارند و مهلتی 90روزه داد که رابطه با ایران را قطع کنند .فردای تمدید
تحریمها چه خواهد شد؟ صنعت ایران چگونه بار تحریم را حمل خواهد کرد؟ چه بر سر روابط
بانکی با طرف خارجی خواهد آمد؟ امکان همکاری با شرکای خارجی برای بخش خصوصی به
طور کامل از بین میرود؟

عکس :رضا معطریان

نگـاه

بازی روانی انتظار

اقتصاد ایران به بالتکلیفی پسابرجامی بازمیگردد؟
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
تحریمهایی که به
قول ترامپ تاکنون
مثل آن را ندیدهایم
برقرار میشود .فردای
تحریمها چگونه برای
ایران میگذرد؟

تجربهگذشته
نشان می دهد
انتظار از آینده
نقش موثری در
چگونه گذراندن
وضعیت حال دارد.
انتظارتحلیل
گران بانکی و
صنعتی،فعاالن
بخشخصوصی
و اقتصاددانان از
روزهای پس از
مرداد ماه چیست؟

با تصویــب برنامه جامع اقدام مشــترک اصطالح تــازهای پا به
رسانههای اقتصادی گذاشت که میخواست فرصت استفاده از برجام
برای اقتصاد ایران را توصیف کند .پســابرجام هرچند به ظاهر شیرین
بود اما در دلش وضعیتی را حمل میکرد که فعاالن اقتصادی آن را با
کلمه تلخ بالتکلیفی توصیف میکردند .دلیل عمده این بالتکلیفی هم
این بود که بسیاری از مشکالت اقتصادی که حل آن را به تصویب برجام
و لغو تحریمها گره زده بودند ،همچنان باقی مانده بود .ولیاهلل سیف،
رئیسکل سابق بانک مرکزی در فاصله کمی از برجام از این گفت که
دستاوردهای بانکی برنامه جامع اقدام مشترک برای سیستم بانکی ایران
تقریبا هیچ است .برقراری سوئیفت که مدتها به دغدغه و سوال جدی
همه تبدیل شــده بود هم گرهگشا نبود چرا که پس از آن بحث عدم
استانداردسازی فعالیت بانکهای ایرانی با همتایان خارجیشان به میان
آمد و اینکه ده سال تحریم و آب باریکه روابط بانکی ایران با طرفهای
اروپایی به عقبماندگی بزرگ شبکه بانکی منجر شده و کمتر کردن این
فاصله هم زمان میبرد.
صنعت ایران که با تشدید تحریمها از قافله نوسازی عقب مانده بود،
در پسابرجام بیش از همیشه چشم به نوسازی خط تولید و واردات بیشتر
مواد اولیه و کاالی واسطهای داشت .هرچند گشایشهایی در این زمینه
رخ داد اما رکود تورمی و کاهش چشــمگیر تقاضا در بازار برای کاالی
بادوام و صنعتی داســتان اســتفاده صنعت از فرصتهای پسابرجام را
منوط به بهبود شــرایط داخل کرد .گروه صنعت که در سال  90رشد
 2.9درصدی را تجربه کرده بود ،در سال  91به رشد  -10.5رسید .رشد
منفی صنعت در ســال  92به  -1.7رسید .این بخش در سال  94رشد
 -0.3را تجربه کرد درحالیکه در سال  93به رشد  7.6درصدی رسیده
بود .سیاســتهایی مثل پرداخت وام کمبهره برای به حرکت درآوردن
طرف تقاضا در مورد صنایع پیشرانی مثل خودرو در بهبود وضعیت رشد
صنعت در سال  95موثر بود اما رکود صنعت ساختمان همچنان ادامه
یافت .بخش صنعت در نیمه دهه  90در حالی وارد  5سالگی رکود میشد
که تحلیلگران رونق آن را به تحقق دستاوردهای برجام گره زده بودند.
هرچه بیشتر از پسابرجام میگذشت ،بیشتر بر فعاالن اقتصادی عیان
میشد که جذب سرمایه خارجی به زمین آمادهای نیاز دارد که در ایران
وجود ندارد .غیر از این اگر سرمایهگذار خارجی پا به میدان میگذاشت،
ترجیح میداد با تضمین غولهــای دولتی با طرف ایرانی کار کند تا
بخش خصوصی دستتنها .در این بین البته بحث بنگاههای کوچک
و متوسط خارجی هم مطرح شد اما نقصانهای روابط بانکی یا انتظار
برای تحقق دیگر دستاوردهای برجام به جریان بالتکلیفی دامن میزد.
JJقبل از برجام
دهه  90برای اقتصاد ایران خوب شروع نشد .از تابستان سال 90
رشــد اقتصاد روند نزول را در پیش گرفت .در ســالهای  91و 92
بیتقاضایی در بازار دامن تولید داخل را گرفت و انبار کارخانهها پر از
محصوالتی شد که برای تولید آن هزینه شده بود اما خبری از خریدار

90

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

نبود .رکود تورمی بدنه کارآفرینی را در محاق چالش برده بود تا اینکه
در سال  92دولت تغییر کرد و اجرای سیاستهای متفاوت اقتصادی
به مثبت شدن شاخص رشد در بهار سال  93انجامید.
قیمت نفت اما از پاییز همان سال سقوط کرد و این شوک بزرگ،
اقتصا ِد همیشه وابسته به نفت ایران را به مهلکهای تازه کشاند .نفت
 106دالری به کمتر از  55دالر برای هر بشکه رسید .اوپک اعالم کرد
که قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه دسامبر سال  2014یا
آذرماه ســال  15 ،93دالر و  47سنت کمتر شده و با قیمت 58.99
دالر معامله شــده اســت .در آبانماه  93هم نفت ایران  10.15دالر
کاهش پیدا کرده و  74.46دالر در هر بشــکه معامله شده بود و این
در حالی بود که هر بشــکه نفت ایران در سال  105.73 ، 2013دالر
به فروش رسیده بود.
تنگنای درآمدی و کمبود تقاضا دوره تازهای از مشکالت اقتصادی
را برای ایران کلید زده بود .سه ماه پس از پایان سال  93بانک مرکزی
در گزارشی اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به
 203هزار و  159میلیارد تومان رســیده که نســبت به سال 3 ،92
درصد رشد را نشان میدهد .پایان سال  93و آغاز سال  94با تالش
هیئت مذاکرهکننده ایرانی با  5+1همزمان شــده بود .تالشی که در
نهایت در تیرماه همان سال به میوه برجام رسید.
JJدوباره انتظار
بالتکلیفی پســابرجام با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر
ریاست جمهوری امریکا شکل دیگری به خود گرفت .نامزدی که در
دوران مبارزات انتخاباتی برجام را رد کرده بود ،به صندلی قدرت رسید
درحالیکه تحلیلگران سیاسی از منش بازاری و تجاری او میگفتند و
اینکه بعید است برجام را به دلیل منافع اقتصادی که برای شرکتهای
امریکایی از جمله بوئینگ و جنرال موتورز به دنبال خواهد داشت ،از
دست بدهد.
این تحلیل البته درســت از آب درنیامد و ترامپ پس از چند دور
تایید برجام ســرانجام در سال  2018از برجام خارج شد .او از تمدید
تحریمها ســخن به میان آورد و برای همکاران اقتصادی و خریداران
نفــت ایران فرصتی برای قطع همکاری تعیین کرد .در مردادماه این
مهلت  90روزه به پایان رســید و اکنون ســوال این است که اقتصاد
ایران در پایان این ضرباالجل چگونه به مسیر ادامه میدهد؟ آیا امید
به رخدادهایی در آینده مثل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در
امریکا ،تغییر مشی دیگر کشورهای متعهد به برجام و پاسخ ایران به
درخواست مذاکره دوباره اقتصاد را در دوره تازهای از انتظار و بالتکلیفی
فرو میبرد؟ آیا راهکار عملی از سوی دولت ایران برای پیشبرد اهداف
اقتصادی وجود دارد؟ تجربه گذشته نشان میدهد که انتظار از آینده
نقش موثری در چگونه گذراندن وضعیت حال دارد .انتظار تحلیلگران
بانکی و صنعتی ،فعاالن بخش خصوصی و اقتصاددانان از روزهای پس
از مردادماه چیست؟

قانون تحریمهای فرامرزی درواقع ناظر بر اعمال محدودیت است نه لزوما جریمه .این در
حالی است که شرکتهای خارجی فکر میکنند اگر در ایران کار کنند حتما مشمول جریمه
اقتصادی امریکایی خواهند شد.

شرکای اروپایی از قوانین تحریم آگاهی ندارند

به بنگاههای کوچک فکر کنید نه حتی متوسط
براســاس قوانیــن امریکا در مــورد تحریمهــای فرامرزی،
شرکتهایی که در این کشــور فعالیت اقتصادی دارند ،اگر در
ایران کار کنند ،دیگر اجازه فعالیت در امریکا را نخواهند داشت.
این قانون به این معنی نیســت که این شــرکتها به طور حتم
جریمه میشــوند .قانون تحریمهای فرامــرزی درواقع ناظر بر
اعمال محدودیت اســت نه لزوما جریمه .این در حالی است که
شــرکتهای خارجی فکر میکنند اگر در ایران کار کنند حتما
مشــمول جریمه اقتصادی امریکا خواهند شــد .این نگاه ناشی
از پرونده بانک اچاسبیســی است .امریکا این بانک را به دلیل
همــکاری با ایران و چند کشــور دیگر مشــمول جریمه 300
میلیون دالری کرد .این در حالی اســت کــه این جریمه تنها
بــه علت فعالیت این بانک در ایــران نبود بلکه به این دلیل بود
که اچاسبیســی در دوره شروع تحقیقات برای پروندهسازی و
مانعتراشی علیه امریکاییها تالش کرده بود .درواقع این جریمه
ســنگین نه برای فعالیت این بانک با ایران بلکه برای ممانعت از
تحقیق و پروندهسازی بود.
بنابراین غیر از صنایعی که به طور مستقیم مورد تحریم قرار
گرفتهاند ،همکاری با ایران برای شــرکتهای اروپایی جریمهای
ندارد .متاسفانه شــرکتهای خارجی از این اصل مهم و قانونی
آگاهی ندارند به همین دلیل یکی از مهمترین کارهایی که باید
از ســوی ایران در دوره تحریم دنبال شود ،توجیه قوانین تحریم
است .ما این کار را در ایران و سوئیس با کمک اتاق تهران انجام
دادیم و در سمیناری تالش کردیم جزئیات این قوانین را به سمع
و نظر فعاالن اقتصادی برسانیم.
گذشته از بایدها و نبایدها ،فهرست وظایف و کارهایی که باید
انجام داد ،چگونه میتوان اقتصاد ایران و وضعیت همکاریها در
نوامبر آینده را پیشبینی کرد؟ به نظر من پس از نوامبر و تمدید
تحریمها ،عدم همکاری شــرکتهای خارجی با ایران همچنان
ادامه پیدا خواهد کرد تا ببینند دولت امریکا چه حرکتی میکند.
شــرکتها منتظر میمانند تا قوانین اتحادیــه اروپا تغییری در
شرایط ایجاد کند .با توجه به این مسائل به نظر میرسد روزگار
پس از نوامبر ،روزگار بالتکلیفی باشد.
طرف ایرانی در نهایت نمیتوانــد کار زیادی انجام دهد .اگر
بانکها نســبت به تبادل ارزی عالقه نشــان دهنــد هم باز در
مبادالت با شرکتهای ایرانی مشکالتی وجود دارد .تحریمهای
فرامرزی دربرگیرنده جزئیات و فعالیتهای مشخص نیست بلکه
گلوگاههای اقتصادی مثل بانک ،حمل و نقل و بیمهها را شامل
میشــود .اگر این گلوگاهها بسته شود ،برگزاری هزاران سمینار
و ابراز عالقهمندی نســبت به همکاری با ایران هم نتیجهبخش
نخواهد بود.
اکنون این سوال وجود دارد که ممکن است شرکت اروپاییای
که منافع کمی در امریکا دارد و بازار امریکا برایش اهمیت ندارد

به بازار ایران ورود کند؟ شــرکتهای کوچک اروپاییای وجود
دارند که بازار امریکا برای آنها مهم نیست اما شرکتهای موفق
هرگز ســهم  50درصدی اقتصاد امریکا از بــازار جهانی را رها
نمیکنند و به ســراغ سهم زیر یکدرصدی ایران از اقتصاد دنیا
نمیآیند .نکته مهمتر اینکه برای فعالیت در همین یک درصد هم
مشکالت و موانع زیادی وجود دارد .کمتر شرکتی است که چنین
محاسبهای را انجام ندهد.
اکنون دولت از بخش خصوصــی میخواهد که قراردادهای
بیشتری با  SMEیا شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی ببندند
و برای همکاری با این شرکتها بیشتر تالش کنند .حرف وزیر
امور خارجه کشــورمان در تاکید بر این مســئله کامال درست
است اما نکته این است که در شرایط فعلی فقط میتوانیم روی
همکاری با کوچکها حساب باز کنیم تا متوسطها .نمونههایی از
این شرکتها با آگاهی از پیچیدگی وضعیت بازار ایران با همکاری
اتاق ایران و سوئیس به ایران آمدهاند اما دغدغه مشکالتی مثل
روابط بانکی و کشتیرانی را نیز دارند.
تحریمها در عمل پیش از مهلت  90روزه امریکا آغاز شــده
اســت .به نظر من دولت فارغ از شرایط جدید باید سیاستهای
کالن اقتصــادیاش را عوض کند .این تغییــر باید روزی انجام
میشــد و وقت آن رســیده اســت که به طور جدی این تغییر
دنبال شــود .اقتصاد ایران با این شکل از سیاستها توان ادامه
ندارد و به ســمت فروپاشی حرکت میکند .دلیل این فروپاشی
هم ســاده اســت 80 .درصد اقتصاد ایران دولتی است و بخش
خصوصی ســهمی از اقتصاد ندارد .چنیــن اقتصادی چه تحت
تحریم قرار بگیرد چه نه ،از درون فرو میپاشــد .اقتصاد دولتی
و سوبســیدی که دخالت دولت در آن تعیینکننده است ،موثر
نیست .دولت باید در زمان پیش رو اقتصاد را به بخش خصوصی
بســپارد .بهترین نمون ه جهانی که با ســپردن اقتصاد به بخش
خصوصی پیشرفت کرده چین است که اکنون بهعنوان یکی از
ابراقتصادهای دنیا شناخته میشود.

شریف نظام مافی
رئیس اتاق ایران و سوئیس

چرا باید خواند
بخش خصوصی آینده
اقتصاد ایران پس از
مردادماه را چگونه
میبیند؟شریفنظامی
مافی در اینباره از عدم
آگاهی شرکتهای
ایرانی و خارجی
از قوانین تحریم
میگوید.

نکتههایی که باید بدانید
[تحریمها در عمل پیش از مهلت  90روزه امریکا آغاز شده است .به نظر من دولت فارغ از
شرایط جدید باید سیاستهای کالن اقتصادیاش را عوض کند.
[شرکتهای خارجی از اصل مهم و قانونی تحریم آگاهی ندارند به همین دلیل یکی از
مهمترین کارهایی که باید از سوی ایران در دوره تحریم دنبال شود ،توجیه قوانین تحریم است.
[اگر بانکها نسبت به تبادل ارزی عالقه نشان دهند هم باز در مبادالت با شرکتهای ایرانی
مشکالتی وجود دارد .تحریمهای فرامرزی دربرگیرنده جزئیات و فعالیتهای مشخص نیست
بلکه گلوگاههای اقتصادی مثل بانک ،حمل و نقل و بیمهها را شامل میشود.
[ 80درصد اقتصاد ایران دولتی است و بخش خصوصی سهمی از اقتصاد ندارد.
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جایگزینهایی برای سوئیفت وجود دارد ضمن اینکه اگر ارزهای
مجازی جایگاهی در اقتصاد جهانی پیدا کند دیگر نیازی به
پیامهای سوئیفتی یا دیجیتالی نیست.

نگـاه

تحریم کاسبهای خودش را دارد
بعضی بانکها در تنگنا بیشتر همکاری میکنند

سید بهاءالدین حسینیهاشمی
تحلیلگرمسائلبانکی

چرا باید خواند
تحریم در بخش
بانکی ملموستر از
دیگربخشهاست.
بانکهای ایران پس از
مردادماه چه وضعیتی
پیدامیکنند؟سوئیفت
قطع میشود؟ اصالح
ساختارها به کمک
خواهد آمد؟

تحریم به هر روی در رفتار شرکای بانکی ایران در دنیا اثرگذار است.
البته سایه تحریمهای گذشته همچنان بر سیستم بانکی ایران سنگینی
میکند و میتوان گفت به طور تقریبی تحریمهای پیشین برای شبکه
بانکی ایران برداشته نشده است .روابط بینالمللی بانکی ایران حتی در
پسابرجام متاثر از تحریمهای پیشین بود اما با فشار بیشتر امریکا و اعمال
تحریمهای سختتر ،این تاثیرپذیری افزایش یافته و بیشتر هم روابط
کارگزاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی را در بر میگیرد.
با تشــدید تحریمها از ســوی امریکا تســویه اعتبارات اســنادی،
حوالهجــات و هر نوع ارتباطات بینالمللی بانکی برای بانکهای ایرانی
سختتر میشــود .هرچند پیش از مردادماه هم نمیشد ادعا کرد که
رابطــه خوبی بین بانکهای ایرانی و خارجی برقرار بوده اســت اما به
هرحال همکاریهای محدود و معدود در تنگنا انجام میشــود .انتقال
وجوه ناشی از خرید و فروش نفت در تحریم بانکی سختتر از همیشه
انجام میشود و البته این سختی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت
به شکل دومینووار دیگر بخشهایی را که از درآمد نفت تغذیه میکنند
تحت تاثیر قرار میدهد.
تحریم در بخش بانکی همیشه ملموس و اثرگذارتر از دیگر بخشها
بوده است .نظام کنترلی امریکا بر شبکه بانکی به دلیل نقش پولی این
کشــور در اقتصاد جهان تقویت شده است .با وجود این اما نمیتوان
گفت با تشــدید تحریمهای امریکا علیه ایران و درگیر شدن شبکه
بانکی و منع همکاری بانکهای بزرگ اروپایی با بانکهای کشورمان
دنیا به آخر میرسد .بســیاری از موسسات و بانکها و شرکتها در
زمان تحریم و تنگنا همکاریشان را با کشورها آغاز میکنند چراکه
تحریم کاســب و تاجران خودش را در آن سوی دنیا دارد .بانکهای
کوچک همچنان همکاری با طرفهای ایرانی را ادامه میدهند هرچند
این همکاری محدود باشــد .بانکهایی که با شرکتها و طرفهای
امریکایی روابط زیادی ندارند و در حوزه دالر کمتر فعالیت میکنند
هم میتوانند به عنوان شــرکای بانکی نقش موثری در آینده بانکی
ایران ایفا کنند چرا که همکاریشان با بانکهای ایرانی باعث جریمه و
تحریم خودشان نخواهد شد.

نکتههایی که باید بدانید
[در شرایط عدم اعمال هیچگونه تحریم بر اقتصاد ایران ،بسیاری از بانکهای درجهیک
جهان با نظام بانکی ایران همکاری نمیکنند.
[انتقال وجوه ناشی از خرید و فروش نفت در تحریم بانکی سختتر از همیشه انجام میشود
و البته این سختی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت به شکل دومینووار دیگر بخشهایی
را که از درآمد نفت تغذیه میکنند تحت تاثیر قرار میدهد.
[احتمال پیوستن سوئیفت به تحریم ضعیف است چراکه این موسسه بیش از تحریم کشورها
قطعنامهها و تحریمهای سازمان ملل را برای همکاری یا عدم همکاری مد نظر قرار میدهد.
[بانکهای کوچک همچنان همکاری با طرفهای ایرانی را ادامه میدهند هرچند این
همکاری محدود باشد.
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JJسوئیفت بعید است تحریم کند
سوئیفت یک موسسه یا تعاونی عمومی است که ایران و دیگر کشورها
هم در آن عضویت دارند .این تعاونی عمومی نباید وارد ماجرای تحریمها
شــود .با قطع دسترسی ایران به سوئیفت ارتباط بانکی ایران با شبکه
بانکی جهانی مختل میشــود اما احتمال پیوستن سوئیفت به تحریم
ضعیف است چراکه این موسسه بیش از تحریم کشورها قطعنامهها و
تحریمهای سازمان ملل را برای همکاری یا عدم همکاری مد نظر قرار
میدهد .با توجه به این مسئله برای سوئیفت که در یک کشور اروپایی
فعالیت میکند ،دلیلی برای تحریم ایران وجود ندارد .با وجود این اگر
به تحریمکنندگان ایران بپیوندند ،ارتباطات ،تبادل اطالعات ،ارســال
پیامهای بانکی ،حوالهجات و مبادالت پولی ایران با مشکل روبهرو خواهد
شد .در این صورت بانکهای ایرانی میتوانند از دیگر شبکههای ارتباطی
مثل اینترنت بین بانکی ،ایمیل و ...استفاده کنند که البته ضریب امنیت
ایمیل بسیار پایین است .به هرحال جایگزینهایی برای سوئیفت وجود
دارد ضمن اینکه اگر ارزهای مجازی جایگاهی در اقتصاد جهانی پیدا کند
دیگر نیازی به پیامهای سوئیفتی یا دیجیتالی نیست.
JJساختار بانکی
در شــرایط عدم اعمال هیچگونه تحریم بر اقتصاد ایران ،بسیاری
از بانکهای درجهیک جهان با نظام بانکی ایران همکاری نمیکنند.
دلیل این عدم همکاری به ساختار معیوب مالی و ترازنامهای سیستم
بانکی ما بازمیگردد .یکی از بزرگترین مشکالت سیستم بانکی ایران
کفایت سرمایه و مدیریت ریسک اســت .ساختار بانکی ایران بدون
توجه به تحریمها باید برای رســیدن به سطح همکاری با بانکهای
بینالمللی بیش از همیشه تالش کند .مدیریت نظام کنترل داخلی و
دیگر مسائل داخلی بانکها ربطی به شرایط تحریم ندارد .بانکهای ما
در شاخصهای بانکی از نسبت خوبی در مقایسه با همنوعان خارجی
و بینالمللیشان برخوردار نیستند .کارآیی و قدرت وامدهی که رسالت
اصلی بانکهاست ،با اصالح ساختار درونی بهبود پیدا میکند و بانکها
میتوانند به بازوی توانمندی برای رشــد و توسعه اقتصادی تبدیل
شوند .درباره اصالح ســاختار درونی ،تحریم یا عدم تحریم اهمیتی
ندارد .این یک ضرورت برای سیستم بانکی است .مسائلی مثل FATF
در کشور ما بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است در حالی
که صرفا نظارت بر عملیات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل
میشود .اینکه پولی از محل ارتشا ،تبانی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی
جابهجا نشود اهمیت دارد و پذیرش  FATFبه معنی شفافسازی و
سالمسازی اقتصاد است و عدم تامین مالی تروریسم از بندهای مهم
در این زمینه است .این نگرانی وجود دارد که تایید  FATFبه معنای
عبور از خط قرمزها و ارائه اطالعات محرمانه کشور باشد .این در حالی
است که هیچ کشوری اطالعات محرمانهاش را در اختیار این سازمان
قرار نمیدهد و استانداردهای این کمیته صرفا بر سالمت نظام مالی
کشورها اصرار دارد.

صنعت ایران برای ادامه حیات الزم دارد دستکم قطعات و ماشینآالت مورد نیاز را از خارج تامین کند و به کاالهای
سرمایهای واسطهای دسترسی داشته باشد .غیر از این مسئله اصلی صنعت ایران عقبماندگی تکنولوژیکی است که با
وجود تشدید تحریمهای خارجی بعید است بتوان این عقبماندگی را جبران کرد.

افول صنعت در آینده تحریمی
یرود
بخش مظلوم اقتصاد بدون انتقال تکنولوژی از بین م 

صنعت ایران در سالهای اخیر متحمل مشکالت فراوان شده
است و اکنون میتوان ادعا کرد که در حوزه صنعت حرفی برای
گفتن نداریم .صنعت ایران مظلومترین بخش در اقتصاد کشــور
است که در دوره تحریمها مورد بیتوجهی و بیمهری قرار گرفت
و این بیمهری همچنان ادامه دارد .به طور تقریبی میتوان گفت
که بخش وسیعی از سرمایهها در بخش صنعت راکد مانده است
چراکه امکان انتقال تکنولوژی یا امکان واردات کاالی واسطه ای و
سرمایهای به کشور وجود نداشته است .واحدهای تولیدی صنعتی
با  50درصــد از ظرفیت یا کمتر از آن فعالیت میکنند و حجم
نیروی کار مازاد در صنعت به  48تا  50درصد رسیده است.
طبیعی اســت که این آمارها برای صنعــت و بخش تولید
گویای آینده روشن نیست .این اخبار بد نشان میدهد که هزینه
تولید باالســت و درآمد تولید هم به شدت افت کرده است .این
مشکالت سالهاست که تولید را آزار میدهد و اخیرا افزایش نرخ
سود بانکی و گران شدن نرخ ارز به مشکالت صنعت اضافه شده
اســت .به نظر من وضعیت صنعت ایران وخیم است و در آینده
پس از تمدید تحریمها این وضعیت بدتر هم میشود.
امیدواریــم بحثهایی کــه در ارتباط با گشــایش روابط
بینالمللی مطرح میشــود ،فرصتی برای تنفس صنعت ایران
فراهم کند و ایران و در دل آن صنعت کشور ،دچار بحرانهای
امنیتی نشــود چراکه ســایه بحران اقتصــادی در آینده بدون
گشــایش برای ایران بســیار سنگین اســت .به نظر من اندک
فعالیتهای صنعتی که هماکنون در کشــور در جریان است ،با
تشدید تحریمها رو به تعطیلی میرود اما امیدوارم مسئوالن با
تدبیر درباره سیاســتهای خارجی و روابط اقتصادی به نتیجه
درست برسند و سایه تنشهای بینالمللی را از سر اقتصاد ایران
دور کنند .صنعت ایران برای ادامه حیات الزم دارد دســتکم
قطعات و ماشــینآالت مورد نیاز را از خــارج تامین کند و به
کاالهای ســرمایهای واسطهای دسترسی داشــته باشد .غیر از
این مسئله اصلی صنعت ایران عقبماندگی تکنولوژیکی است
که با وجود تشــدید تحریمهای خارجی بعید است بتوان این
عقبماندگی را جبران کرد.
نیــاز دوم صنعت که در ارتباطــات خارجی تعریف و تامین
میشود ،جذب سرمایه خارجی است .سرمایهگذار خارجی برای
پیشرفت صنعتی ایران ضروری است .بنابراین صنایع ایران بدون
سرمایهگذار خارجی رو به افول میرود.
در بخش صنعت تاکید بر مســئله بهرهوری و تامین انرژی
ارزان به عنوان دو نکتهای که میتواند به کمک این بخش بیاید
مطرح میشــود .بهرهوری یک مفهوم کلی و کالن است و البته
تنها اختصاص به صنعت ندارد و تنها در توان خود صنعت نیست.
بهرهوری ممکن است از راههای مختلف حاصل شود .بهرهوری
یعنــی یک بنگاه اقتصادی از عوامل موثر در تولید به درســتی

اســتفاده کند .بهرهوری با انتقال هزینه به دیگران هم ممکن
است و میتوان با وجود اعمال سیاستهای نادرست اقتصادی
هم به بهرهوری رسید.
مسئله اساسی این است که استفاده درست از منابع در جهت
بهرهوری و تنظیم دادهها به منظور رسیدن به بهترین نتیجه در
شرایطی امکانپذیر است که کشور از ثبات الزم برخوردار باشد
و بتوان قیمتها و متغیرهای اقتصادی را پیشبینی کرد .زمانی
که قیمتها روند طبیعی ندارد ،جریان اقتصاد به درستی راهش
را پیدا نکند و تحوالت لحظهای باشد ،صحبت از بهرهوری جنبه
لوکس دارد و کمتر به واقعیت نزدیک است.
انــرژی ارزان یک عامل موثر و مفید بــرای صنایع در ایران
است اما زمانی منبع ارزان انرژی برای صنعت کارگر میافتد که
چرخ صنعت بچرخد .زمانی که کاالی واسطهای وارد نمیشود
و تکنولوژی صنایع فرســوده و قدیمی شده است ،انرژی ارزان
نمیتواند به نقطه اتکا برای ادامه حیات صنعت تبدیل شود.
هرچند انرژی ارزان فاکتور خوبی است اما بدون سرمایهگذاری
و خرید تکنولوژیهای نو نمیتواند به رقابتی شدن صنایع کمک
کند .انرژی ارزان یک عامل از مجموعه عواملی اســت که برای
توسعه صنعت در نظر گرفته میشود ،این عامل زمانی موثر است
که کشــور از همه ظرفیتهایش برای ارتقای وضعیت صنعت
اســتفاده کند .انتقال تکنولوژی ،مدرنسازی خطوط تولید ،و
واردات کاالی واسطهای و سرمایهای در کنار هم در صنعت معنا
پیدا میکند.
با توجه به وضعیت کنونی صنایع و مشــکالتی که در آینده
تحریمی پیش روی این بخش مظلوم از اقتصاد قرار دارد ،بعید
است که بتوان آینده روشنی برای این بخش در ایام پس از پایان
مهلت  90روزه برای برقراری تحریم متصور شد.

محمدقلی یوسفی
تحلیلگرصنعت

چرا باید خواند
صنعت بیش از دیگر
بخشها به برجام دل
بسته بود اما نتوانست
از دستاوردهای آن
بهرهمند شود .صنعت
از نوسازی و جذب
سرمایه بازمانده است.
در تحریمهای آینده
این بخش چه وضعیتی
پیدا میکند؟

نکتههایی که باید بدانید
[وضعیت صنعت ایران وخیم است و در آینده پس از تمدید تحریمها این وضعیت بدتر هم
یشود.
م 
[ صنعت ایران مظلومترین بخش در اقتصاد کشور است که در دوره تحریمها مورد بیتوجهی
و بیمهری قرار گرفت و این بیمهری همچنان ادامه دارد.
[سایه بحران اقتصادی در آینده بدون گشایش برای ایران بسیار سنگین است .به نظر من
اندک فعالیتهای صنعتی که هماکنون در کشور در جریان است ،با تشدید تحریمها رو به
تعطیلیمیرود.
[زمانی که قیمتها روند طبیعی ندارد ،جریان اقتصاد به درستی راهش را پیدا نکند و
تحوالت لحظهای است ،صحبت از بهرهوری جنبه لوکس دارد و کمتر به واقعیت نزدیک است.
[هرچند انرژی ارزان فاکتور خوبی است اما بدون سرمایهگذاری و خرید تکنولوژیهای نو
نمیتواند به رقابتی شدن صنایع کمک کند.
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یکی از مهمترین نقدها به دولت این است که مقابله با تبعیض ،فساد و نابرابری را به طور
مشخص و روشن به اطالع مردم نمیرساند .این در حالی است که دولت باید بداند پس از
خداوند متعال ،مهمترین و بهترین سرمایهاش ملت هستند.

نگـاه

آینده ناپایدار ،مردم را به بازارها کشانده است
سیاست خارجی باید تکلیف همه را مشخص کند

مهدی پازوکی
تحلیلگر اقتصادی

چرا باید خواند:
انتظار ما در آینده پس
از مردادماه از اقتصاد
چیست؟ آیا اقتصاد
باید همه راهحلها
را ارائه کند؟ در آینده
پیش رو تکلیف سیاست
چیست؟

اقتصاد ایران بیش از هرچیز تحت تاثیر سیاست است .به هر نوع
سوال اقتصادی در ایران باید با در نظر گرفتن عوامل سیاسی پاسخ داده
شود .در شرایط کنونی که امریکا از برجام خارج شده و شرایط اقتصادی
تحت تاثیر این کنش سیاسی قرار گرفته ،آیا میتوان از اقتصاد انتظار
داشت که یکجانبه مسائل را حل کند و با توجه به متغیرهای صرفا
این بخش به آیندهنگری رسید؟ از نظر من پاسخ به این سوال منفی
است .در شرایط فعلی تکلیف آینده اقتصادی و وضعیت ایران پس از
پایان مهلت  90روزه امریکا به شرکای بینالمللی ایران در گرو سیاست
خارجی اســت .این سیاست خارجی اســت که باید مسیر و آینده را
مشخص کند .مسئول سیاست خارجی در کشور دولت و به طور کلی
حاکمیت اســت و تا زمانی که حاکمیت به طور کلی مسائل سیاسی
خارجــی و روابط با دیگر کشــورها را حل و فصل نکند و به وضعیت
روشنی در آنباره نرسد ،مسائل اقتصادی حل نخواهد شد.
یکی از مثالهای روشن و البته مهم که میتواند جایگاه سیاست
و اثرگذاری آن را در اقتصاد و البته همکاریهای بینالمللی اقتصادی
روشن کند ،مسئله  FATFاست FATF .یک مسئله به ظاهر اقتصادی
اســت اما هرگونه تحول در مورد آن به رویکردهای سیاسی در داخل
مربوط است .فرض کنید امریکا از برجام خارج نشده بود و مانعی مثل
این بر ســر راه همکاریهای اقتصادی ایران و دیگر کشــورها وجود
نداشــت .حتی در این شرایط فرضی هم امکان همکاری طرف ایرانی
با بانکهای اروپایی ،چه متوســط و چه کوچک وجود نداشت چراکه
ایران براساس استانداردهای بینالمللی مالی در جهان رفتار نمیکند.
عملکرد ما در بسیاری از موارد اقتصادی از مقررات جهانی فاصله دارد
اما پذیرش این مقررات جهانی به ظاهر اقتصادی منوط و مشروط به
تصمیمگیریهای سیاسی در داخل است.
با توجه به این مسئله به نظر من این سیاست خارجی است که آینده
را میسازد و نقش تعیینکنندهای در تحوالت و شرایط اقتصادی پیش
رو ایفا میکند .اگر نظام تصمیمگیری در سیاست خارجی به سمتی که

نکتههایی که باید بدانید
کجانبه مسائل را حل کند و با توجه به متغیرهای
[آیا میتوان از اقتصاد انتظار داشت که ی 
صرفا این بخش به آیند هنگری رسید؟
[تا زمانی که حاکمیت به طور کلی مسائل سیاسی خارجی و روابط با دیگر کشورها را حل و
فصل نکند و به وضعیت روشنی در آنباره نرسد ،مسائل اقتصادی حل نخواهد شد.
مشکل
[دولتی داریم که چابک نیست و سنگین است و این اضافه وزن خود تبدیل به
ِ
مشکلها شده است .باید در سیاست داخلی به فکر کوچک کردن دولت بود و البته کوچک
کردن دولت هم راهکار دارد.
[اگر با مشکالت اقتصادی برخوردهای کارشناسی و علمی کنیم آقای دنیا خواهیم بود .نکته
مهم این است که در زمینه تصمیمگیری در مورد مسائل اقتصادی به پژوهش اتکا کنیم.
[بههمریختگی بازارها در شرایط کنونی بیش از هرچیز ناشی از انتظارات آنهاست .انتظاراتی
که آینده در آن ناپایدار تعریف میشود و مردم نیز به آینده ناپایدار احساس مثبتی ندارند.
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باید پیش نرود ،بعید است که متغیرهای اقتصادی به وضعیت ثبات و
تعادل برسند .در روزهای اخیر قیمت ارز به طرز قابل توجهی افزایش
یافت اما این افزایش ناشی از متغیرهای اقتصادی و عوامل قابل تعریف
در دایره اقتصاد نبود .بههمریختگی بازارها در شرایط کنونی بیش از
هرچیز ناشــی از انتظارات آنهاست .انتظاراتی که آینده در آن ناپایدار
تعریف میشود و مردم نیز به آینده ناپایدار احساس مثبتی ندارند .شیوه
تعامل ما با جهان که سیاست خارجی آن را تعریف میکند ،انتظارات
مردم را در ارتباط با ناپایداری آینده تشــدید کرده اســت .با توجه به
دیدگاه مردم نســبت به آینده است که آنها تالش میکنند بخشی از
ثروتشــان را به بازار سکه و ارز ببرند ،بازاری که میتوانند آنجا ارزش
پولشان را حفظ کنند.
از نظر من  80درصد از مشــکالت اقتصــادی ما مربوط به داخل
اســت و ربطی به تحریم یا فشارهای خارجی ندارد .مهمترین گام در
زمینه اقتصادی که به شدت مرتبط با سیاست خارجی است ،تدوین
این سیاستها در جهت منافع داخل است .درواقع به قول کارشناسان
و صاحبنظران ،سیاســت خارجی در ادامه سیاســت داخلی تعریف
میشود .بنابراین باید در سیاست داخلی هم اصالحات ساختاری در
دســتور کار قرار بگیرد .برای مثال بزرگ بودن دولت یک مســئله و
دغدغه اســت .دولتی داریم که چابک نیســت و سنگین است و این
مشکل مشکلها شده است .باید در سیاست
اضافه وزن خود تبدیل به
ِ
داخلی به فکر کوچــک کردن دولت بود و البته کوچک کردن دولت
هم راهکار دارد.
اگر با مشکالت اقتصادی برخوردهای کارشناسی و علمی کنیم آقای
دنیا خواهیم بود .نکته مهم این است که در زمینه تصمیمگیری در مورد
مسائل اقتصادی به پژوهش اتکا کنیم .متاسفانه با وجود فعالیت صدها
موسسه تحقیقاتی در کشورمان ،در زمینه تحقیق و پژوهش ضعیف
عمل میکنیم .از نظر من بیش از نصف این موسســات بار اضافی بر
دوش اجتماع و اقتصاد اســت .تحقیقات در ایران شبیه به دکان است
درحالیکه کار اصلی تحقیقات یافتن راهحل و ارائه چارچوب و استراتژی
است .دولت میتواند در بسیاری از مسائل به تحقیقات واقعی تکیه کند
و از حواشــی دوری کند .برای مثال وقتی از چابکسازی دولت حرف
میزنیم ،میتوان با در نظر گرفتن چند نکته ســاده دولت را از فربگی
خارج کرد .دولت در اینباره تنها باید یک کار ساده بکند و آن کار ساده
علمی کردن نظام گزینش کارکنان است .کارکنان دولت باید براساس
آزمون و مسابقه علمی جذب شوند درحالیکه االن نظام سفارش و به
اصطالح پارتیبازی بیداد میکند و افراد بیسواد و فارغالتحصیالن فاقد
مهارت الزم برای پستهای مدیریتی در سازمانهای دولتی حضور پیدا
کردهاند .تبعیض یکی از بزرگترین مشکالت ساختاری اقتصاد و اجتماع
ماست که باید با آن مبارزه کرد .یکی از مهمترین نقدها به دولت این
است که مقابله با تبعیض ،فساد و نابرابری را به طور مشخص و روشن
به اطالع مردم نمیرساند .این در حالی است که دولت باید بداند پس از
خداوند متعال ،مهمترین و بهترین سرمایهاش ملت هستند.

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

استانی معدنی با نرخ بیکاری کم
همدان قطب صنایع دستی ،معادن و شاهراه ارتباطی غرب کشور به شمار میرود
اســتان همدان از لحاظ جمعیت ،چهاردهمین و از
لحاظ مساحت ،بیستوسومین استان کشور محسوب
ساعد یزدانجو
میشــود .مالیر ،تویســرکان ،نهاوند و کبودرآهنگ
دبیر بخش ایرانزمین
از دیگر شــهرهای این استان هستند .این استان در
گذشته جزوی از استان کرمانشاه بود اما از سال 1352بهصورت استان مستقل همدان
درآمد .ب ه همین دلیل ،در مقاطعی اتاق بازرگانی همدان در قالب زیرمجموعهای از
اتاق بازرگانی کرمانشاه درآمده است.
در سال  ،95مقامات وقت استانی در همدان اعالم کردند که استان همدان جزو
 9استان کشور دارای نرخ بیکاری تکرقمی و ششمین استان کشور در کاهش نرخ
بیکاری است .این استان از لحاظ تولید ناخالص ملی در رتبه  19کشوری قرار دارد
و ســهم بخش کشــاورزی در این تولید  20درصد ،سهم صنعت  36درصد و سهم
خدمات  44درصد است.
 40JJدرصد معادن غیرفعال
همدان یکی از استانهای دارای ذخایر و پتانسیلهای معدنی غنی و متنوع در
کشور است .تا پایان سال گذشته بیش از  1.7میلیارد تن ماد ه معدنی از معادن این

استان استخراج شده است .به گزارش ایسنا ،استان همدان در برخی از مواد معدنی
آندالوزیت شیست ،فلدسپات و سیلیس در مالیر و معادن دولومیت در نهاوند دارای
مزیت معدنی است .تا پایان ســال  96استان همدان دارای  278معدن پروانهدار با
بیش از  28نوع ماده ،بیش از  1.7میلیارد تن استخراج ماده معدنی و استخراج اسمی
سالیانه بیش از  16میلیون تن بوده است .در استان همدان  120واحد معدن الشه
آهکی ،آرن و شــن و ماســه با  902میلیون و  742هزار و  875تن ذخیره قطعی و
ظرفیت تولید اســمی  7782هزار تن وجود دارد .همچنین در این استان  21واحد
الشه ساختمانی با  14میلیون و  181هزار و  500تن ذخیره قطعی و  6455هزار تن
ظرفیت تولید اسمی فعالیت دارد 22 .واحد معدنی سیلیس در استان همدان فعالیت
دارد که ظرفیت ذخیره قطعی این تعداد معدن سیلیس در استان همدان یک میلیون
و  235هزار و  990تن است 13 .واحد معدنی دولومیت نیز در این استان فعال است
که ظرفیت ذخیره قطعی دولومیت در همدان  18میلیون و  27هزار و  387تن است.
در استان همدان  16طرح مهم و استراتژیک صنعتی و معدنی وجود دارد که به
گفته مقامات سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،میزان پیشرفت این طرحها
تا خردادماه امسال بین  10تا  95درصد بوده است .از جمله این طرحها میتوان به
شرکت صبانور در شهرستان اسدآباد اشاره کرد که در زمینه تولید گندله سنگآهن

ایرانزمـین

طبق آماری که
مسئوالن جهاد
کشاورزی استان
همدان اعالم
کردهاند ،بخش
کشاورزی 26
درصد اشتغال
استان همدان
را برعهده دارد.
بیش از 115
هزار بهرهبردار
کشاورزی در
این استان وجود
دارند و  4.5درصد
تولیدمحصوالت
کشاورزی کشور
در این استان انجام
میشود

با ظرفیت اسمی  550هزار تن هماکنون  74درصد پیشرفت فیزیکی
دارد .طرح گندله سنگآهن شــرکت صبانور در اسدآباد  277نفر
اشتغالزایی و  97.1میلیارد تومان سرمایهگذاری داشته است .شرکت
ارابه نسیم هگمتانه در شهرستان کبودرآهنگ تولید انواع میلگرد
آهنی داشته که تاکنون  60درصد پیشرفت فیزیکی دارد .این واحد
با اشتغالزایی  170نفری تولید انواع میلگرد در کبودرآهنگ117 ،
هزار تن ظرفیت و  29میلیارد تومان ســرمایهگذاری داشته است.
پتروشیمی هگمتانه نیز  95درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و این
کارخانه در شهرستان همدان تولید پی.وی.سی گرید پزشکی خواهد
داشت که  80.2میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است .پتروشیمی
هگمتانه ظرفیت اسمی تولید  45هزار تن پی.وی.سی گرید پزشکی
داشته و برای  100نفر اشتغالزایی خواهد داشت .همچنین شرکت
پتروشیمی ابنســینا  509.2میلیارد تومان سرمایهگذاری داشته
اســت که در شهرســتان فامنین با  10درصد پیشــرفت فیزیکی
 170هزار تن ظرفیت دارد و برای  340نفر اشــتغالزایی میکند.
شرکت فارانشیمی تویسرکان تولیدکننده انواع داروهای مسکن،
بیحسکننده و بیهوشکننده به شکل آمپول ،شیاف و ویال است که
 6میلیون تن ظرفیت اسمی تولید دارد و هماکنون با  22.3میلیارد
تومان سرمایهگذاری  10درصد پیشرفت فیزیکی دارد .شرکت آلیاژی
نهاوند سیلیس هم در زمینه تولید فروسیلیس  6هزار تن ظرفیت
تولید داشته و با  37میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال حاضر 40
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد .همچنین شرکت فوالد دژ پل آرین
تولیدکننده شمش در شهرستان کبودرآهنگ با  12.7میلیارد تومان
سرمایهگذاری دارای  15درصد پیشرفت فیزیکی است.
در اســتان همدان ،معادنی از جمله الشه آهکی ،انواع گرانیت،
الشه ساختمانی ،هورنفلس ،گابرو ،فلدسپات ،پگماتیت ،بنتونیت،
دولومیت ،شــن ،ماسه ،ســرب وآهن وجود دارد که همگی نشانه
پتانسیل باالی استان همدان در این زمینه است .از سویی تاکنون
 28نوع ماده معدنی در اســتان همدان شناسایی شده است که از
مهمترین آنها میتوان به یاقوت آبی اشاره کرد و این نشان از توانایی
باالی استان در جذب سرمایهگذار دارد .سال گذشته ،معاون معدن
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان به خبرگزاری دانا
گفت که از تعــداد  273معدن 40 ،درصد از واحدها غیرفعال بوده
است .او علت اصلی غیرفعال بودن این واحدها را رکود بازار و کاهش
ساختمانســازی دانست و گفت که باید بسترهای مناسب را برای
جذب سرمایهگذار به کار برد تا واحدهای غیرفعال را از این وضعیت
خارج کرد .این مقام مسئول ضمن تاکید بسترسازیهای مناسب برای
جذب سرمایهگذار گفت که با پایینآوردن ریسک سرمایهگذاری و
بهبود شرایط منطقهای میتوان به تغییر این وضعیت و مناسب شدن
شرایط تولید کمک کرد.
JJشاهراه ارتباطی
همدان در مسیر ارتباطی بازار تهران ،کرج ،قزوین ،ساوه و جاده
ترانزیتی اروپا قرار دارد .این اســتان بهدلیل موقعیت جغرافیایی در
غرب کشــور بهعنوان پخشکننده ترافیک در منطقه غرب عمل
یکند ،بهطوریکه ترافیک  ۸استان از استان همدان عبور میکند و
م 
این استان  ۷۰درصد ترافیک غرب کشور را تحمل میکند .همچنین
تمرکز صنعتی در راههای این اســتان زیاد اســت؛ جاده همدان -
کرمانشاه و همدان  -مالیر دارای تمرکز صنعتی هستند .همدان با
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داشتن بیش از پنج هزار کیلومتر انواع راه و بزرگراه و  ۸۵کیلومتر از
آزادراه همدان  -ساوه نقشی راهبردی و تعیینکننده در غرب کشور
دارد .اما یکی از مشــکالت بزرگ صنعت حملونقل در این استان،
کمبود راههای ریلی است .تنها ایستگاه راهآهن استان در شهر مالیر
قرار دارد .البته عملیات احداث راهآهن تهران  -همدان با طول ۲۶۰
کیلومتر از سال گذشته وارد فاز اجرایی شده
طبق اعــام ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان
همدان ،در ســه ماه اول امســال  ۲میلیون و  ۳۱۸هزار و  ۲۸۱تن
کاال از اســتان همدان جابهجا شــده اســت .طی این مدت ،تعداد
 ۱۵۰هزار و  ۱۲۱بارنامه مصرفی صادر شده است و عمده کاالهای
حملشده هم محموالت معدنی شامل سیمان ،کلینکر و سنگ آهن،
محموالت نفتی از قبیل بنزین و گازوئیل و همچنین شمش آهن
بوده است .همچنین در این مدت ،محموالت کشاورزی مانند گندم
و سیبزمینی با حجم زیادی جابهجا شده است.
JJصنعت و وضعیت پیچیده پتروشیمی
مالیر و بهار به ترتیب دومین و ســومین شهر مرکز صنعتی در
ت صنعتی و  ۱۰نواحی صنعتی
اســتان همدان هستند و  14شرک 
در استان همدان فعال است .شهرکها و واحدهای صنعتی بیشتر بر
روی یک صنعت تمرکز دارند و میتوانند سیاستهای صنعتی کالن
استان را عملیاتی کنند .صنایع غیرفلزی با  ۳۵۹واحد باالترین سهم
صنعت را در استان همدان به خود اختصاص دادهاند.
ســال گذشته مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همــدان اعالم کردند کــه در بخش صنعــت  1178واحد پروانه
بهرهبرداری در استان وجود دارد که  170واحد از این تعداد تعطیل
است 146 .واحد از این تعداد رسما تعطیل است و چراغ آنها خاموش
است و حدود  37واحد بهصورت فصلی یا با توجه به وجود مشتری
کار میکنند ،ضمن اینکه در فصل ســرد سال بنابر اقتضا و شرایط
آب و هــوا تعطیلی واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکند .به طور
مثال واحد بتن آماده ،واحد شــن و ماسه و آجر در فصل سرد عمال
کار نمیکند .البته باید گفت که از کل واحدهای صنعتی استان تنها
حدود  400واحد در شــهرکهای صنعتی قــرار دارد و  800واحد
خارج از شهرکهای صنعتی است و نمیتوان تعطیلی شهرکها را به
سایر نقاط نیز تعمیم داد.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان همدان گفته
اســت که  30هزار میلیارد تومان تسهیالت در بخشهای مختلف
در اختیار واحدهای صنعتی قرار گرفته است .از لحاظ سرمایه ثابت،
برای هر واحد تا  2میلیارد تومان سقف تسهیالت تعیین شده و در
ســال  1385در حدود  24میلیارد تومان برای شرکت مهام کاغذ و
 6میلیارد تومان به شــرکت هگمتان دارو اعطا شده و این واحد به
بهرهبرداری رسید .در شرکت مهام کاغذ سرمایهگذاری  50میلیارد
تومانی انجام گرفته اســت .باید گفت در کشــور تنها یک واحد در
ســبزوار خراسان کاغذ با عرض چهار متر تولید میکند که دومین
آن در همدان است .اما به گزارش خبرگزاری تسنیم ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان همدان گفته است که پتروشیمیهای
اســتان همدان به دلیل اینکه در ســرمایهگذاری و شراکت تعیین
نشدن وضعیت خصوصیســازی با ابهام مواجه هستند ،پیشرفت
آهست هایداشت هاند.
اســتان همدان از مناطقی اســت که فراوردههای دستی آن از

طبق اعالم ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان ،در سه ماه اول امسال  ۲میلیون و  ۳۱۸هزار و  ۲۸۱تن کاال از استان همدان
جابهجا شده است .طی این مدت ،تعداد  ۱۵۰هزار و  ۱۲۱بارنامه مصرفی صادر شده است و عمده کاالهای حملشده هم محموالت معدنی شامل
سیمان ،کلینکر و سنگ آهن ،محموالت نفتی از قبیل بنزین و گازوئیل و همچنین شمش آهن بوده است.

شهرتی بسزا در سطح کشور برخوردار است و حتی برخی از صنایع
دســتی آن مانند صنعت سفالگری اهمیت صادراتی و جهانی دارد.
این نوع صنایع دستی ،عالوه بر جنبه مصرفی ،از ویژگیهای هنری
برخوردارند که به صورت طرحها ،نقوش و رنگهای گوناگون متجلی
میشوند بهطوریکه استان همدان به لحاظ تنوع تولیدات صنایع
دستی رتبه دوم را به خود اختصاص دادهاست .برجستهترین صنعت
دستی استان ،سفالگری و سرامیکسازی است که مرکز عمده آن
اللجین در  ۲۰کیلومتری شهر همدان است .پیشینه سفالسازی در
اللجین نزدیک به  ۷۰۰سال برآورد شدهاست .به همین دلیل اللجین
به پایتخت سفال ایران معروف است .همچنین مالیر به عنوان شهر
ملی مبل و منبت در لیست شهرهای صنایعدستی کشور ثبت شده
است.
JJرتبه نخست در شش محصول کشاورزی
طبق آماری که مســئوالن جهاد کشاورزی استان همدان اعالم
کردهاند ،بخش کشاورزی  26درصد اشتغال استان همدان را برعهده
دارد .بیش از  115هزار بهرهبردار کشاورزی در این استان وجود دارند
و  4.5درصد تولید محصوالت کشاورزی کشور در این استان انجام
میشود .طبق آخرین گزارشهای ایسنا ،عمده محصوالت کشاورزی
در سطح این استان شامل سیبزمینی با تولید ساالنه یک میلیون و
 100هزار تن ،سیر با تولید ساالنه  35تا  50هزار تن ،نباتات علوفهای
با تولید ساالنه  800هزار تن ،محصوالت جالیزی با میانگین تولید
ساالنه  170هزار تن ،ذرت دامی با تولید ساالنه  80هزار تن و انگور با
تولید ساالنه  460هزار تن است .ساالنه به میزان  90هزار تن سیب
در سطح این استان تولید میشود و همچنین حبوبات بین  18تا 20
هزار تن ،گردو بین  60تا  70هزار تن ،شــیر بین  470تا  500هزار
تن ،گوشت قرمز و سفید  130تن و عسل به میزان  2هزار تن ساالنه
در سطح استان همدان تولید میشود.
اما مثل هر اســتان دیگر ایران ،کشاورزی همدان نیز به کمبود
صنایع تبدیلی کشــاورزی دچار اســت و بهعالوه حدود  30درصد
محصوالت کشــاورزی بهدلیل نبود ســردخانهها و صنایع تبدیلی
مناســب ،از بین مــیرود و تبدیل به ضایعات میشــود .بنابراین
مسئوالن حوزه کشاورزی تالش کردهاند که ایجاد سردخانهها را در
این استان در نقطه تمرکز قرار دهند و ساخت حدود  60سردخانه
نیز در دســت اقدام است .استان همدان  53واحد صنایع تبدیلی با
ظرفیت تولید ســاالنه  563هزار تن دارد .درحال حاضر  72واحد
بستهبندی کشــمش و فرآوری انگور با ظرفیت تولید ساالنه 105
هزار تن در استان فعال هستند .همچنین در سطح استان همدان
 27واحد بستهبندی حبوبات و خشکبار با تولید ساالنه  62هزار تن،
 50واحد سردخانه با ظرفیت  150هزار تن 9 ،واحد کشتارگاه دام و
طیور دارای مجوز با ظرفیت  54هزار تن 91 ،واحد انواع ترشیجات
و شوریجات با تولید ساالنه  127هزار تن 12 ،کارخانه آرد با تولید
ساالنه  773هزار تن 4 ،واحد بستهبندی میوه و سبزی با تولید ساالنه
 41هزار تن و یک واحد تولید قند و شکر با تولید ساالنه  200هزار
تن مشغول فعالیت هستند 5 .واحد تولید پودر یونجه و خوراک دام و
طیور با تولید ساالنه  35هزار تن نیز در این استان فعالیت میکنند.
در مجموع ،در سطح این اســتان  432واحد تولیدی کشاورزی با
ظرفیت تولید ساالنه  3میلیون و  324هزار تن وجود دارد.
همدان بهدلیل شرایط جغرافیایی خاصی که دارد ،منبع گیاهان

دارویی بســیاری نیز هست .این اســتان از روزگار گذشته ،قطب
ســبزیجات و گیاهان مختلف دارویی و خوراکی بودهاســت و با
فرارســیدن فصل بهار دامنههای الوند همدان و سایر کوهها شاهد
رویش گیاهان و ســبزیجات زیادی از جمله شنگ ،بنفشه ،گزنه،
بابونه ،غازیاغی ،گیالخه ،کنگر ،کاسنی و غیره است.
موقعیت مناسب جغرافیایی استان همدان در ناحیه کوهستانی
غرب کشور و شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی آن موجب شده
که از گذشــته دور شرایط مســاعدی برای پیدایش زیستگاه انواع
جانوران فراهم شود و به همین دلیل ،دامداری در این استان رونق
زیادی دارد .بر اســاس آمار ارائهشده ،در استان همدان پنج میلیون
واحد دامی وجود دارد که از این تعداد  ۳۷۰هزار رأس گاو و گوساله،
یکمیلیون و  ۴۰۰هزار رأس گوسفند و بره ،و  ۱۳۴هزار رأس بز و
بزغاله است .همچنین یک هزار و  ۳۵۵واحد صنعتی پرورش دام و
طیور و ماکیان در اســتان همدان وجود دارد و استان همدان با دارا
بودن تعداد زیادی واحد پرورش گاو شیری دارای پروانه بهرهبرداری
سهم بسزایی در تولید شیر و گوشت کشور دارد .در استان همدان

استان همدان
واردات  52میلیون
دالری کاال دارد و
میزان صادراتش
در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته
آن  90درصد
افزایش یافته است

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان

علیاصغر زبردست
رئیس

حمیدرضا رهبر

نایبرئیس اول

منوچهر رضایی
نایبرئیس دوم

مومنعلی خزائی

حسین الماسی

امیر اسالمیه
همدانی

عبدالحمید ایزدی

محمد بشیری جالل

حمیدرضا بطحائی

حمید بهرامی

مسعود توتونچیان

علی ثابتیان

ابراهیم علیپناهی

رضا کاویانیتبار

سیدمجید مختاری موسوی

خزانهدار

منشی
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ایرانزمـین

در استان همدان،
معادنی از جمله
الشه آهکی،
انواع گرانیت،
الشهساختمانی،
هورنفلس،
گابرو ،فلدسپات،
پگماتیت،بنتونیت،
دولومیت ،شن،
ماسه ،سرب و
آهن وجود دارد
کههمگینشانه
پتانسیلباالی
استان همدان در
این زمینه است
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 ۵۴کارخانه تولید فرآوردههای لبنی وجود دارد که از  ۵۴شــرکت
فرآورده لبنی  ۱۳مورد تعاونی اســت .اما دامداران استان با مشکل
هزینههای تولید باال و ناتوانی در کســب سود برای تسویه وامهای
دریافتی مواجه اســت ،تا جایی که برخی از فعاالن عرصه دامداری
استان تولید شیر و گوشت را بدون توجیه اقتصادی میدانند.
JJافزایش  90درصدی صادرات
استان همدان در سال گذشــته توانست نسبت به سال قبلتر
صادرات خود را  90درصد افزایش دهد که رقم بســیار قابلتوجهی
اســت .این خبر را حمیدرضا متین ،رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان همدان اعالم کرد و گفت اســتان همدان واردات
 52میلیون دالری کاال داشــته و میزان صادراتش در مقایســه با
مدت مشابه سال گذشته آن  90درصد افزایش یافته است .او که با
خبرگزاری فارس مصاحبه میکرد گفت سال گذشته  140میلیون و
 180هزار دالر انواع کاالها از گمرک همدان به سایر استانها صادر
شده است .این میزان کاال به لحاظ وزنی به  498هزار تن رسیده و
این میزان نســبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی  6درصد
رشد داشته است .واردات کاال از گمرک همدان نیز طی این مدت 52
میلیون و  330هزار دالر به وزن  17هزار و  483تن بوده که نسبت
به مدت مشــابه سال قبل از نظر ارزشی  90درصد افزایش و از نظر
وزنی  26درصد رشد داشته است .از این میزان  4میلیون و  67هزار
دالر معادل  7.8درصد کاالی مصرفی 23 ،میلیون و  232هزار دالر
معادل  44.4درصد کاالی واســطهای و  25میلیون و  19هزار دالر
معادل  47.8درصد خطوط تولید بوده است.
تراز تجاری اســتان مثبت و بالغ بر  87میلیــون دالر و حجم
مبادالت تجاری اســتان بالغ بر  192میلیون دالر است .صادرات از
گمرک همدان در سال گذشته 80
میلیــون و  182هزار دالر بوده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
آن  28درصــد افزایــش داشــته
است .صادرات از گمرک مالیر 60
میلیــون و  695هزار دالر بوده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
آن  13درصد کاهش داشته است.
کاهش شــدید صادرات کشمش
مالیر به نفع گمرک شهرســتان
نیست چراکه  90درصد صادرات
این شهرســتان را کشمش شامل
میشود و آسیبی جدی برای این
بخش است که میطلبد مسئوالن
شهرستان چارهای برای رفع مشکل
اتخاذ کنند.
جذب حداکثری صادرکنندگان
برای انجــام صــادرات از گمرک
همــدان یکــی از اولویتهــای
تعیینشده گمرک استان است و
مقامات مسئول توصیه میکنند آن
دسته از صادرکنندگان بزرگ استان
که در گذشته از سایر گمرکات امور
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صادراتــی خود را پیگیری میکردند ،برای انجام صادرات از گمرک
همدان اقدام کنند .افزایش تعداد صادرکنندگان ،درآمدهای گمرکی
و ارزش کاالهای صادراتی از موفقیتهای گمرک همدان به شــمار
میرود .گمرک مالیر نیز روند رو به رشــدی را نسبت به سالهای
قبل در پیش گرفته است و زیرساختهای انجام صادرات از گمرک
مالیر به شکلی فراهم شده تا صادرکنندگان کشمش و سایر اقالم،
دیگر حضوری در همدان نداشته باشند .گمرک استان تالش کرده
تــا صادرکنندگان بدون دغدغه صادرات خود را انجام دهند و برای
رضایت تجار اقداماتی از جمله راهاندازی پنجره واحد گمرکی ،اعزام
کارشــناس به محل دپوی کاال و کاهــش زمان ترخیص کاالهای
وارداتی انجام داده است.
JJاتاقی از سال 1310
پس از اینکه در تاریخ  10مهرماه  1309قانون راجع به اتاقهای
تجارت در  35ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید ،بهتدریج
تا سال  1310برای تعداد زیادی از شهرهای کشور ازجمله همدان
مجوز تأســیس اتاق صادر و مقدمات انجام انتخابات آن نیز فراهم
شــد .انتخابات اتاق تجارت همدان نیز همزمان با دیگر شهرها در
سال  1310برگزار شد .در خرداد  1311نیز انتخابات هیئت رئیسه
اتاق همدان برگزار شــد و حاج محمد نراقی بهعنوان رئیس و حاج
ابوالقاسم اعتماد به جای او به سمت نایب رئیس انتخاب شد .حاج
محمدمهدی مقدس بهعنوان منشی و حاج ابوالقاسم اصفهانی هم به
سمت صندوقدار برگزیده شد.
پس از برگزاری جلسههای اتاق تجارت همدان در سال ،1313
دوره نخســت اتاق تجارت همدان پایان یافــت .در اداره حکومت،
کمیســیونی متشکل از پنج نفر از تجار ،رؤســای مالیه و عدلیه و
حکمران همدان تشــکیل شــد تا مقدمات برگزاری انتخابات اتاق
تجارت همدان فراهم شــود .هیئترئیســه جدید اتاق نیز انتخاب
شدند اما با مصوبه  ،1314تمامی اتاقهای تجارت منحل و تنها در
 16شهر برقرار ماند و بهجز مراکزی که تعیین شد ،بقیه شهرها به
نزدیکترین مرکزی که اتاق تجارت داشت مرتبط میشدند .مراکزی
که دارای اتاق تجارت بودند ،برخی شهرها را زیرمجموعه خود قرار
میدادند ،ازجمله کرمانشاه که شهرهای همدان و کردستان را تحت
پوشــش خود داشــت .از  1315تا پایان دوره رضاشاه که اتاقهای
تجارت کامال دولتی و اعضای آن کارمندان دولت محسوب میشدند،
بسیاری از شــهرهای کوچکتر دیگر اتاق تجارت نداشتند .در این
دوران ،گزارشهای مربوط به اتاق تجارت همدان بســیار محدود و
شرح مذاکرات اتاقهای تجارت به چند شهر مشخص منحصر شد.
اما ظاهرا اتاق بازرگانی همدان در ســال  1316بازگشــایی شد
زیرا از این ســال ،مجددا گزارشهایی از این اتاق ارائه شده است .از
سالهای  1319 ،1318و  1320نیز صورتجلسات بسیاری از اتاق
بازرگانی همدان باقی مانده است .در جلسه  24مرداد  ،1318سعید
مجدی فرماندار همدان جلســه را افتتاح و استوارنامه (اعتبارنامه)
کارمندان صادره از وزارت بازرگانی را به افراد حاضر در جلسه اعطا
کرد و برای تعیین هیئترئیسه با آرای مخفی شروع به انتخاب شد.
از آن موقع تاکنون ،اتاق بازرگانی همدان کار خود را پیش برده است
و البتــه طبق قانون از دهه  1340نامش به اتاق بازرگانی ،صنایع و
معادن همدان تغییر یافت و در ســالهای اخیر نیز «کشاورزی» به
این نام اضافه شد.

 .......................خصوصیسازی .......................
[ این صفحهها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصیسازی مرور میکند] .

جای خالی شفافیت ،جای پر سیاست

آیا خصوصیسازی در مالزی باید الگوی کشورهای در حال توسعه میشد؟
جف تان
نویسنده کتاب
«خصوصیسازی در مالزی»

فرزانه سالمی
خبرنگار بخش خصوصیسازی

چرا باید خواند:
بخوانید تا با تجربه
خصوصیسازی در
مالزی آشنا شوید و
ببینید که آیا باید این
تجربه را موفق خواند
یا نه.

حرکت به ســمت خصوصیســازی در مالزی در حوالی سال ۱۹۸۳
میالدی آغاز شــد ،زمانی که ماهاتیر محمد نخســتوزیر این کشور بود.
در ســال  ۱۹۸۵راهنمای خصوصیسازی که توســط اداره برنامهریزی
اقتصادی دفتر نخستوزیر تدوین شده بود به چاپ رسید و به مرجع اصلی
خصوصیسازی در مالزی تبدیل شد .سرانجام در سال  ،۱۹۹۱برنامه کالن
خصوصیسازی در مالزی اعالم شد که سیاستهای دولت را در این حوزه
تبیین میکرد .اهداف دولت از این سیاستها در پنج مورد خالصه میشد:
کمکردن بار مالی و اداری دولت ،بهبود کارآمدی و بهرهوری ،تسهیل رشد
اقتصادی در کشور ،کاهش حضور بخش عمومی در اقتصاد و نقشآفرینی
خصوصیسازی در تامین اهداف توسعه ملی مالزی.

دولت مالزی همراستا با برنامه کالن خصوصیسازی ،نحوه اجرای آن
را هم منتشر کرد که بر مبنای نظر کارشناسی مشاوران خصوصیسازی
تدوین شده بود .در برنامه کالن ،اولویتهایی در عرصه خصوصیسازی در
نظر گرفته شده بود که به توسعه منافع ملی این کشور مربوط میشدند.
در مورد نحوه اجرای خصوصیســازی و تحقق اهداف نیز توضیحاتی ارائه
شــده بود اما جای یــک چیز در کل پرونده خصوصیســازی خالی بود:
شفافیت و نظارت .همین غیبت در سالهای بعد به بروز مشکالت در عرصه
خصوصیسازی در مالزی انجامید.
ایــن در حالی بود که برنامه خصوصیســازی در مالزی در بازه زمانی
اواســط دهه  ۱۹۸۰تا اواســط دهه  ۱۹۹۰یکی از گستردهترین برنامهها

خصوصیسازی

خصوصیسازی
خطآهن شهری
دردسرهای زیادی
دارد چون خطوط
آهن و سیستمهای
مترو نمیتوانند به
اندازه تامین هزینه
نگهداری و تعمیرات
سیستم خود از
مردم پول بگیرند
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در نوع خودش در میان کشــورهای در حال توســعه بــود .این برنامه در
رســانهها مورد توجه زیادی قرار گرفت و به عنوان تجربه موفق در عرصه
خصوصیسازی معرفی شد تا به الگویی برای کشورهای در حال توسعه بدل
شود .اما در سال  ۲۰۰۰تردیدهایی درباره تجربه خصوصیسازی در مالزی
مطرح شــد .ناکامیهای مالی و ورود دولت برای نجات مالی شرکتهای
خصوصیشده همگی حاکی از وجود معضالت در روند خصوصیسازی در
این کشور بودند .تقصیر این مشکالت در آن زمان بر گردن وجود فساد در
برخی نهادهای خاص در مالزی افتاد اما این مســئله جنبههای مختلفی
داشــت .روند خصوصیسازی در مالزی را میتوان با بررسی مواردی مثل
خصوصیسازی خطوط هوایی مالزی ،خودروسازی پروتون و راهآهن شهری
کواالالمپور تحلیل کرد.
JJانگیزهها و جنبههای سیاسی
مداخله مداوم دولت برای ارائه یارانههای آشــکار و غیرآشــکار عمال
بخشی نهان از روند خصوصیسازی است .بنابراین خصوصیسازی موفق
به این بســتگی دارد که دولت تا چه حد بتواند ارائه موثر و مناســب این
یارانهها را مدیریت کند .این مســئله به خصــوص به قدرت و نفوذ دولت
در ارتباط با گروههای یارانهبگیر بســتگی دارد .اصوال این فرضیه قدیمی
در باب کشورهای در حال توسعه وجود داشته که خصوصیسازی در این
کشورها به اهداف اقتصادی صورت میگیرد؛ در حالی که عمال انگیزههای
سیاســی نیز در این خصوص نقش زیادی دارند .حتی بر مبنای برخی از
تعاریف ،خصوصیسازی میتواند ارج ح قرار دادن یک بخش بر بخش دیگر
به منظور دســتیابی به منافع سیاسی خاص نیز تلقی شود .در این راستا،
ممکن است دولت تصمیم بگیرد قدرت کارآفرینی بیشتری را در اختیار
گروههای خاصی بگذارد.
بررســی تاریخ اقتصادی و اقتصاد سیاســی مالزی نشان میدهد که
تغییرات رخداده در درون طبقه متوســط مالــزی  -در تقابل با تغییرات
رخداده در تعادل قدرت بین ماالییها و ســایر گروههای قومی در مالزی-
اهمیت زیادی در سیاستگذاریهای اقتصادی این کشور و مثال استراتژی
خصوصیسازی آن داشتهاند .مثال انگیزههای خصوصیسازی در مالزی تا
حدی سیاسی و ناشی از رقابت بین گروههای قومی مختلف برای دستیابی
به بیشترین منابع در این کشور بوده است؛ به خصوص به این دلیل که ارائه
قدرت بیشتر به قوم ماالیی در برابر اقوام دیگر در مالزی از جمله چینیتبارها
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و هندیتبارها به یک سیاست رسمی تبدیل شده بود .این مسئله حتی در
حزب حاکم اتحاد ماالیی هم دیده شد؛ به طوری که دولت در زمانهایی
از نظارت بر عملکرد نیروهای سیاســی نزدیک به خودش در حزب اتحاد
ماالیی اجتناب میکرد.
JJتجربه خصوصیسازی پروتون
صنعت خودروسازی همواره ارتباط گستردهای با صنایع سنگین مهم
ی صنعتیسازی
و بخشهای تولیدی دارد ،بنابراین بخش اصلی اســتراتژ 
در کشــورهای در حال توسعه به شــمار میرود .اما یک شرکت فعال در
عرصه داخلی برای آنکه صرفا مشغول سرهمکردن قطعات وارداتی نباشد،
باید تکنولوژی اولیهای را برای توسعه طرحهای بومی و افزایش قابلیتهای
تولیدیاش در اختیار بگیرد .این کار در نوع خودش چالشبرانگیز اســت
اما صنعتیســازی دیرهنگام حتی باعث میشود این چالشها سختتر
هم بشوند .در همین راستا ،کشورهایی که به دنبال صنعتیسازی هستند
مجبورند به شرکتهای داخلی برای یادگیری و اکتساب این تکنولوژیها
یارانه ارائه بدهند .بنابراین دسترســی به تکنولوژی ،کلید توسعه صنعت
خودروی رقابتی داخلی است ،اما تنها در صورتی که شرکت داخلی در این
عرصه قادر به یادگیری باشد.
از سوی دیگر ،ارائه یارانه دولتی باعث کاهش انگیزه میشود و بنابراین
باید آن را منوط به دستاوردها و عملکرد موفقیتآمیز کرد .حمایت دولتی
در شکل ارائه یارانه یا هر کار دیگر ممکن است برای تشویق و جلو راندن
صنعت داخلی کافی نباشد چون همواره مسئله مقتضیات و محدودیتهای
سرمایه و نیز محدودیتهای کارآفرینی و نیاز به چارهاندیشی در مورد آنها
نیز مطرح خواهد بود.
پروتون  -پروژه خودروی ملی مالزی -در سال  ۱۹۸۳به عنوان بخشی از
برنامه صنایع سنگین دولتی این کشور به منظور حمایت از بومیسازی آغاز
شد .چالش اولیهای که پیش روی این صنعت نوپا قرار داشت ،این بود که
پروتون به تکنولوژی الزم برای توسعه طراحی و تولید یک خودروی مالزیایی
دســت یابد .برای آسانشدن این مرحله ،دولت تخفیفهای مالیاتی برای
انجام تحقیق و توسعه به پروتون ارائه داد و معافیتهای زیادی نیز در حوزه
واردات به این شرکت اعطا کرد .به رغم این مسئله ،پیشرفت تکنولوژیک
پروتون آهسته بود و این شرکت همچنان وابسته به حمایت دولتی باقی ماند
و نتوانست به شکل رقابتی عمل کند .بنابراین ،خصوصیسازی پروتون در
سال  ۱۹۹۵را میتوان به نوعی تالش دولت برای افزایش بهرهوری پروتون
از طریق دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفتهتر قلمداد کرد .خصوصیسازی
پروتون در عین حال با تالشهای دولت برای معرفی چهرههای سیاســی
ماالیی به عرصه صنعت و کارآفرینی این کشور هماهنگی داشت .اصوال قرار
در خصوصیسازی بر این است که دولت بر کار شرکتها نظارت هم داشته
باشد و یارانهها نیز موقتی و تا زمان تحقق اهداف از پیش تعیینشده ارائه
شــوند .اما وقتی پای دغدغههای سیاسی در میان باشد ،اوضاع کامال فرق
دارد و در مالزی نیز وضع همین بود.
تجربهخصوصیسازیپروتونیکیازنمونههاییاستکهخصوصیسازی
را از لحاظ صنعتیشدن مطلوب نشان میداد اما از لحاظ سودآور بودن و
جذب بخش خصوصی ،ناکامیهای زیادی را به نمایش میگذاشت .درواقع
هزینه سنگین سرمایهگذاری و چالشهای تکنولوژیکی ،جذابیت پروتون را
برای بخش خصوصی کم میکرد و اســتداللی قوی برای خصوصیسازی
آن به دست نمیداد .درنهایت استداللی که برای خصوصیسازی پروتون
به رغم این چالشها مطرح شد ،مسئله ســود کوتاهمدت در بازار داخلی
تحت حمایت دولت و سپس سود درازمدت در بازار بینالمللی بود .درواقع

انگیزههای خصوصیسازی در مالزی تاحدی سیاسی و
ناشی از رقابت بین گروههای قومی مختلف برای دستیابی به
بیشترین منابع در این کشور بوده است.

تصمیم دولت مالزی به خصوصیسازی پروتون بدون توجه به تصویر جامع
از وضعیت جهانی و چالشهــای صنعتی و تکنولوژیکی صورت گرفت و
استراتژی مشخصی برای تنظیم یارانههای اعطایی به پروتون و زمانبندی
در خصوص آنها وجود نداشت .دولت حتی نتوانسته بود در انتقال تکنولوژی
از شریک ژاپنی پروتون نیز نقش موثری ایفا کند تا آینده تجاری پروتون
تامین شده باشد .اینها اشتباهات دولت در مرحله پیش از خصوصیسازی
پروتون بودند.
مسئله دیگر این بود که خصوصیسازی پروتون نتوانست روند دستیابی
به تکنولوژی الزم و افزایش رقابتپذیری این شرکت و گرفتن سهم زیاد از
بازار را به همراه بیاورد .دولت برنامه درازمدتی برای حذف تدریجی امتیازات
مالیاتی و معافیتهای وارداتی که قبال به پروتون اعطا شده بود نداشت و
دغدغههای سیاسی نیز حذف آنها را سختتر میکرد؛ چون ماهاتیر محمد
نخستوزیر وقت مالزی تمایل داشت که یک شرکت مشخص مثل پروتون
به عنوان نماد صنعت خودروسازی ملی این کشور شناخته شود؛ هرچند
که این هدف ملیگرایانه با اهداف دیگری که باید از خصوصیسازی دنبال
میشد هماهنگی نداشت.
JJتجربه خصوصیسازی خطوط هوایی مالزی
یکی از اهداف خصوصیسازی خطوط هوایی این است که هزینه الزم
برای گسترش آنها تامین شود و نیز بهرهوری عملی آنها بهبود پیدا کند .اما
واقعیت این است که صنعت خطوط هوایی به صورت اصولی با سود پایین،
بدهی باال و مازاد ظرفیت مواجه اســت؛ به گونهای که بسیاری از خطوط
هوایی به یارانههای دولتی و کمک دولت در زمان بحران نیاز دارند .الگوی
کسب و کار خطوط هوایی نیز بسیار پرریسک است و سوددهی آن دورهای
است و شوکهای خارجی نیز روی آن تاثیر منفی زیادی میگذارند.
خطــوط هوایی مالزی (ماس) عالوه بــر اینها با معضالت دیگری نیز
مواجه بود .ماس در سال  ۱۹۷۲از خطوط بینالمللی هوایی سنگاپور (سیا)
جدا شده بود اما عمال سیا توانسته بود به دلیل موقعیت ممتاز سنگاپور به
عنوان یک مرکز بینالمللی مهم ،بسیاری از مسیرهای بینالمللی هوایی
را در اختیار بگیرد و حتی مســیرهای جدیدتر و بیشتری را به آنها اضافه
کند .اما خطوط هوایی مالزی (ماس) عمال مجبور به گســترش در سطح
داخلی شده بود و در زمینه مسیرهای بینالمللی حرفی برای گفتن نداشت.
ماس در عین حال در بازار داخلی نیز مشــکالتی داشت چون دولت اجازه
افزایش قیمت بلیتهای داخلی را نمیداد و فرودگاههای مالزی نیز در سطح
استانداردهایبینالمللینبودند.
خصوصیســازی خطوط هوایــی مالزی تا حد زیــادی برای غلبه بر
محدودیتهای بازار داخلی و نیز تحقق برنامههای گســترش این خطوط
در سال  ۱۹۸۵انجام گرفت .تا سال  ،۱۹۸۶سهام دولت در این خط هوایی
از  ۹۰درصــد به  ۴۲درصد کاهش پیدا کرد اما رابطه نهادینه دولت و این
شرکت به وضوح تغییر نکرد و دولت همچنان کنترل زیادی بر سهام ماس
داشــت .اوضاع به همین منوال پیش رفت تا اینکه در سال  ،۱۹۹۳دولت
اعالم کرد شرکت خدمات هلیکوپتر مالزی (اماچاس) به ریاست تاجالدین
راملی  ۳۲درصد از ســهام ماس را در اختیار خواهد گرفت و همین اتفاق
هم افتاد .اما پس از فراز و فرودهای بسیار ،ضرردهیهای مکرر و بدهیهای
فزاینده در فاصله سالهای  ۱۹۹۸تا  ،۲۰۰۰تاجالدین اعالم کرد دیگر قادر
به تامین مالی خطوط هوایی مالزی نیست .نتیجه این شد که دولت دوباره
در ماس سهام خرید.
بررسی عملکرد خطوط هوایی مالزی در دوران خصوصیسازی به این
نیاز دارد که بازه زمانی بحران مالی آسیا در سالهای  ۱۹۹۷و  ۱۹۹۸را در

نظر داشته باشیم و عوامل موثر را در دوران پیش و بعد از آن مورد بررسی
قرار دهیم .مثال تاثیر بحران مالی آسیا را میتوان با بررسی عملکرد رقبای
خطوط هوایی مالزی در منطقه (مثل تای ایرویز ،خطوط هوایی سنگاپور و
کاتای پاسیفیک) در همان بازه زمانی و مقایسه آن با ماس به نتیجه رساند.
درواقع معضالت خطوط هوایی مالزی در زمان بعد از سال  ۱۹۹۷عیان شد؛
یعنی زمانی که رقبای منطقهای ماس دوباره احیا شده بودند.
خطوط هوایی مالزی در دوران بحران مالی آسیا به شدت ضربه خورد
چون  ۴۳درصد از کل درآمدش به رینگیت (واحد پول مالزی) ۱۴ ،درصد
به دالر امریکا و بقیه به سایر ارزهای جهانی بود .اما مشکل ماس این بود
که  ۲۸درصد از هزینههایش هم به دالر امریکا بود .در شرایطی که ارزش
رینگیت به دلیل بحران مالی آسیا به میزان  ۳۵درصد در برابر دالر امریکا
پایین آمده بود ،تامین این هزینههــا و پرداخت بهره به دالر امریکا ضرر
زیــادی را متوجه خطوط هوایی مالزی کرد و آن را مبتالبه بار بدهیهای
شدید کرد .وضع مشــابهی برای تای ایرویز و واحد پول بات تایلند پیش
آمده بود؛ اما ابعاد آن با مشکالت خطوط هوایی مالزی قابل مقایسه نبود و
همین نشان میدهد که خطوط هوایی مالزی معضالتی جدا از بحران مالی
آسیا داشته است.
اطالعات موجود در مورد خصوصیسازی خطوط هوایی مالزی نشان
میدهد که عملکرد اجرایی ماس پس از خصوصیشــدن به شــکل قابل
توجهی بهبود پیدا نکرد و در عین حال ،وضعیت مالی آن به شــکل قابل
توجهی بدتر شد .شاید ناکامی دولت مالزی را در تصمیمگیریهای مربوط
به خصوصیسازی خطوط هوایی مالزی بتوان در همین راستا بررسی کرد.
این ناکامی در انتخاب نادرست مالک بعدی ،ساختار خرید (که بدهیهای
سنگینی به بار آورد) و نیز عدم تغییر رابطه دولت با آن شرکت نمایان بود
که همگی باعث کاهش انگیزه در عملکرد خصوصی ماس شدند .ماس در
عین حال وارث مشــکالت و شرایطی بود که پیش از خصوصیسازی به
وجود آمده بودند؛ از جمله مسئله پروازهای بیسود مسیرهای داخلی که
دولت هم فکری برای حل آنها نکرد .همچنین به رغم سهامداری و حضور
دائمی دولت در هیئت مدیره خطوط هوایی مالزی ،دولت وظیفه نظارتی
خود یا مقابله با سوءمدیریت را انجام نداد .اگر این مداخالت در زمان درست
خود رخ داده بودند ،احتماال جلوی ضررهای مالی زیادی گرفته میشد.
گروهی از منتقدان خصوصیسازی در مالزی معتقدند انتخاب تاجالدین
یکی از بزرگترین معضالت خصوصیســازی خطــوط هوایی مالزی بود

به دلیل کمبود
ظرفیتهای
کارآفرینی در
کشورهای در
حال توسعه،
خصوصیسازی
بهشکل
اجتنابناپذیری
به رقابت سیاسی
بر سر کنترل منابع
بدل میشود
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خصوصیسازی
چون موفقیتهای پیشین او بیشتر ناشی از نزدیکی او به برخی چهرههای
دولتی بود و نه ناشــی از استعداد خاص او در رهبری کسب و کار بزرگی
مثل خطوط هوایی مالزی .همچنین آمار نشان میدهد که به رغم برخی
دستاوردها در دوران خصوصیسازی که از گسترش ناوگان آن ناشی شده
بودند ،خطوط هوایی مالزی همچنان غیرســودده باقی ماند و نتوانست با
رقبایش برابری کند.

پیش از
خصوصیسازی،
خطوط هوایی
مالزی (ماس)
مجبوربهگسترش
در سطح داخلی
شده بود و در
زمینهمسیرهای
بینالمللیحرفی
برای گفتن نداشت
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JJتجربه خصوصیسازی خطآهن شهری کواالالمپور
سیستمهای حمل و نقل شهری همواره تا حد زیادی وابسته به منابع
عمومی بودهاند؛ چه از طریق یارانهها و وامهای دولتی و چه از طریق نهادهای
مالی بینالمللی .از سوی دیگر ،خصوصیسازی خطآهن شهری دردسرهای
زیــادی دارد چون خطوط آهن و سیســتمهای مترو نمیتوانند به اندازه
تامین هزینه نگهداری و تعمیرات سیستم خود از مردم پول بگیرند .یعنی
همواره میزان درآمد آنها از کرایهای که مردم میدهند کمتر از هزینههای
زیرساختی ،عملیاتی و سرمایهگذاری آنهاست .این مسئله همواره باعث شده
که آنها نیاز به یارانه دولتی داشته باشند تا مجبور به افزایش هزینه حمل
و نقل مردم نشوند و جذب سرمایهگذاری در آنها نیز ادامه داشته باشد.
در مورد خصوصیســازی خطآهن شهری کواالالمپور ،اشتباهاتی در
اقدامات دولت وجود داشت که اکثرا به دوران پیش از اجرای خصوصیسازی
برمیگشــت .اما اصوال انتظار میرفت که پس از اجرای خصوصیسازی،
دولت بتواند گامهای ضروری برای حل مشکالت در این خصوص بردارد تا
آینده تجاری پروژه تامین شود .اما این اتفاق درنهایت رخ نداد .مثال دولت
موفق نشــد جلوی اقدامات گروههای مختلف دخیل در قضیه را بگیرد یا
خطوط اتوبوس شــهری را به ادغام فیزیکی برخی از ایستگاهها یا تغییر و
تحول در مسیرهای خط آهن مجاب کند یا حتی قوانین پارک و جریمه
خودرو را در مناطق نزدیک به خط آهن شــهری ،قاعدهمند و متناسب با
 شــرایط جدید کند .به صورت خالصه میتوان گفت که دولت ظرفیت
نهادی و سیاسی الزم برای برنامهریزی و هماهنگی سیستم موفق شهری
را نداشــت .این در حالی بود که دنبالکردن اهداف مشــابه در شهرهایی
مثل بانکوک و ســنگاپور و یا در بخشهایی از انگلیس با مدیریت بهتر به
سرانجام رســید .حتی در ژاپن که خطآهن شهری قادر به تامین هزینه
عملیاتی و نگهداری خود بوده ،باز هم یارانههای خاصی به ساخت مترو و
زیرساختهای آن اختصاص یافته است.
آنچه که از خصوصیسازی سیستم حمل و نقل ریلی شهری کواالالمپور
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دنبال میشد این بود که شبکه حمل و نقل عمومی این شهر بهبود پیدا کند
و ترافیک کاهش یابد .همچنین هدف این بود که خصوصیسازی به تامین
مالی و عملیاتیشدن سیستم کمک کند .بخش خصوصی عمال در تامین
مالی این پروژهها مشارکت داشت اما دولت همچنان در تامین مالی برای
هرسه مورد خطوط ریلی کواالالمپور نقش داشت و بین  ۳۲تا  ۷۸درصد
از آن را تامین کرد .سیســتم اول (اســتار) و سیستم دوم (پوترا) به موقع
تکمیل شدند اما سیستم ســوم (مونوریل) در این خصوص تاخیر زیادی
داشت .هرسه سیستم در مقایسه با موارد مشابه در سنگاپور و مانیل پایتخت
فیلیپین هزینه بیشتری در هر کیلومتر به جا گذاشتند که این مسئله در
سیستم سوم شدیدتر هم بود .سیستمهای اول و دوم حتی در مراحل اولیه
کار با مشکالت مالی مواجه شدند و قادر به پرداخت وامهای خود نبودند.
اما از همه مهمتر اینکه این سیستمها نتوانستند به شکل قابل توجهی باعث
کاهش ترافیک در کواالالمپور شوند چون هماهنگیها و سیاستهای الزم
در حوزههای مرتبط وجود نداشت.
JJنتایج خصوصیسازی در مالزی
یکی از معضالت مهم خصوصیسازی در مالزی این بود که در هر مورد،
نیاز به تامین مالی گستردهای از سوی دولت وجود داشت و مکانیسم درستی
برای ایجاد تعادل در این مسئله تدوین نشده بود .مثال خطوط هوایی مالزی
کامال به وامهایی وابسته بود که ضمانتهای ضمنی دولتی داشتند اما حتی با
وجود این هم مالک خصوصی قادر به تامین هزینه گسترش ناوگان این خط
هوایی نبود .یا خودروســازی پروتون به شدت به حمایت دولتی وابسته بود
که شامل دریافت یارانه دولتی ،معافیت از گمرگی واردات و نیز معافیتهای
مالیاتی میشد .عملکرد ضعیف دولت مالزی در این راستا به این مسئله مربوط
میشد که میزان امکانپذیری اجرای پروژهها و میزان حمایت ضروری دولتی
از آنها را از پیش تعیین نکرده بود و حتی مشــخص نبود که این حمایتها
باید در کوتاهمدت ادامه داشــته باشند یا در درازمدت .مثال در مورد سیستم
ریلی حمل و نقل شهری کواالالمپور این تصور وجود داشت که این سیستم
میتواند به صورت کلی از منابع خصوصی تامین هزینه شــود اما درنهایت
مشخص شد که چنین سیستمی نمیتواند هزینههای سنگین نگهداری و
تعمیرات زیرساختی خودش را تامین کند و به کمک دولتی نیاز است .حتی
پیشبینیها و تخمینها در مورد تعداد مســافرانی که روزانه از این سیستم
حمل و نقل استفاده خواهند کرد نیز اشتباه بود و محاسبات درآمدی آن را به
سطحی بسیار پایینتر کشاند .همچنین محاسبات در مورد درآمدزایی خطوط
هوایی مالزی اشتباه بود و بار بدهی سنگینی از آن به جا ماند .حتی شرکت
پروتون نیز به دلیل بیاعتنایی به ویژگیهای صنعت خودروسازی ،رویکردهای
جهانی و چالشهای مالی و تکنولوژیکی نتوانست به نمونه مناسبی برای تجربه
خصوصیسازی در مالزی بدل شود.
به صورت اصولی ،خصوصیسازی از عوامل سیاسی و اقتصادی مختلف
نشئت میگیرد اما به دلیل کمبود ظرفیتهای کارآفرینی در کشورهای در
حال توســعه ،خصوصیسازی به شکل اجتنابناپذیری به رقابت سیاسی بر
ســر کنترل منابع بدل میشود .این شرایط به این معنی است که موفقیت
خصوصیســازی در این کشــورها به چگونگی عملکرد دولــت در تبدیل
چهرههای سیاسی به چهرههای سرمایهدار بستگی پیدا میکند .در مالزی نیز
اتفاق مشابهی رخ داد ،به طوری که چهرههای اصلی سیاسی در درون حزب
حاکم اتحاد ملی ماالییها از جمله ماهاتیر محمد نخستوزیر و دایم عزالدین
وزیر ســابق دارایی از اعطای امتیاز خصوصیســازی به چهرههای سیاسی
نزدیک به خود ابایی نداشتند .این مسئله باعث عدم شفافیت درخصوص روند
خصوصیسازیهای بزرگ شد و جلوی چارهاندیشیهای بعدی را گرفت.

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

ترکمنستان:

تالقی جاده ابریشم با گاز
فرصتها و ریسکهای سرمایهگذاری در همسایه شمال شرقی ایران
کاوه شجاعی

1

ترکمنستان را بهتر بشناسیم

ترکمنستان امروزی سرزمینی است که از گذشته
دبیر بخش همسایهها
محل تالقی تمدنهای مختلف بوده است .این منطقه
در زمان باســتان در کنترل امپراتوری پارس ،اسکندر کبیر ،ارتشهای مسلمان و عرب،
مغولها ،جنگجویان ترکتبار و باالخره روسها بوده است .در قرون وسطا ،مرو که امروزه
از آن به مری یاد میشود ،یکی از بزرگترین شهرهای جهان اسالم بود که در این سرزمین

قرار داشت و نیز یکی از توقفگاههای مهم در مسیر جاده ابریشم به شمار میرفت.
ترکمنستان در قرن نوزدهم به روسیه الحاق شد و سپس در قرن بیستم نقش مهمی
در جنبش ضد بلشویکی در آسیای مرکزی ایفا کرد .در سال  ،۱۹۲۴ترکمنستان به یکی
از اقمار اتحاد شــوروی بدل شد و پس از فروپاشی شوروی نیز استقالل خود را در سال
 ۱۹۹۱به دست آورد.
ترکمنستان با کشورهای ایران ،افغانستان ،قزاقستان و ازبکستان هممرز است و در کنار
دریای خزر نیز قرار دارد و از این طریق ،با جمهوری آذربایجان و روســیه همسایه است.

همسایهها
مناطق پرجمعیت ترکمنستان بیشتر در جنوب ،شرق و شمال شرق این کشور قرار دارند
و  ۵۰درصد از جمعیت کشور نیز در داخل یا حومه عشقآباد پایتخت ترکمنستان ساکن
هستند .بیابان قرهقوم یکی از معروفترین پدیدههای جغرافیایی این کشور است و بخش
اعظم سرزمین ترکمنستان را اشغال کرده است.
ترکمنستان جمعیتی برابر با پنج میلیون و سیصد هزار نفر دارد که از این میان۸۵ ،
درصد ترکمن ۵ ،درصد ازبک ۴ ،درصد روس و  6درصد از بقیه اقوام هستند ۸۹ .درصد
از جمعیت این کشور مسلمان و  ۹درصد نیز پیرو کلیسای ارتدوکس شرقی هستند.
JJاقتصادترکمنستان
ترکمنستان یک کشور عمدتا بیابانی است که کشــاورزی گستردهای در واحههای
آبرسانیشــده آن صورت میگیرد و منابع گاز طبیعی و نفت گســتردهای هم در آن
یافت میشود .عمدهترین محصوالت کشاورزی این کشور پنبه (که اکثرش برای صادرات
تولید میشود) و گندم (که مصرف داخلی دارد) هستند .با وجود آنکه کشاورزی تقریبا
تنها  8درصد از تولید ناخالص داخلی این کشــور را تشــکیل میدهد ،نیمی از نیروی
کار ترکمنســتان در همین بخش کشاورزی مشغول به کارند و محصوالتی مثل میوه و
سبزیجات (انگور ،هندوانه ،گوجهفرنگی و پیاز) و کرم ابریشم توسط آنها تولید میشود.
همچنین بخش زیادی از دشــتهای قرهقوم در این کشور برای دامداری مورد استفاده
قرار دارد.
صادرات هیدروکربنی که اکثرش شــامل صادرات گاز طبیعی به چین میشود۲۵ ،
درصد از تولید ناخالص داخلی ترکمنستان را تشکیل میدهند .درواقع منابع عظیم گاز
طبیعی و هیدروکربنها در ترکمنستان که بسیاری از آنها نیز هنوز استخراج نشدهاند،
تحول زیادی را در اقتصاد این کشــور ایجاد کردهاند .دولت ترکمنستان در تالش است
پروژههای استخراج و تحویل خود را در عرصه انرژی گسترش دهد و به همین جهت به
تنوعبخشی مسیرهای صادرات گاز طبیعی خود و عدم وابستگی به روسیه در این خصوص
اهمیت زیادی میدهد.
عشقآباد تالش کرده که دو گزینه را برای بردن گاز به بازارهای جدید به کار بگیرد:
اولی خط لولهای است که از دریای خزر بگذرد و گاز را به اروپا منتقل کند .دومی هم خط
لوله ترکمنستان -افغانستان -پاکستان -هند است .هردوی این پروژهها با موانع مختلف
مالی ،سیاسی و امنیتی مواجه شدهاند و بعید است که در آینده نزدیک به سرانجام برسند.
که البته با تحوالت جدید در مورد رژیم حقوقی دریای خزر ممکن است این وضع تغییر
کند .در ســال  ،۲۰۱۰خطوط لوله صادرات گاز که گاز ترکمنستان را به چین و شمال
ایران منتقل میکنند عملیاتی شدند و انحصار روسیه در عرصه صادرات گاز ترکمنستان
از این طریق از بین رفت .اما در سالهای  ۲۰۱۶و  ،۲۰۱۷فروش گاز طبیعی ترکمنستان
به روسیه و ایران متوقف شد و چین به عمدهترین خریدار گاز ترکمنستان بدل شد .این
در حالی است که ترکمنستان یکی از بزرگترین میدانهای گازی جهان به نام کالکینیش
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را در اختیار دارد و میدانهای گازی دیگری نیز در یک دهه اخیر در این کشــور کشف
شده است.
ترکمنستان به آبهای آزاد راه ندارد .به همین جهت است که باید برای ترانزیت کاال
از خاک کشورهای همسایه از جمله ایران (خطآهن سرخس به بندرعباس) استفاده کند.
البته ترکمنستان به کانال رود ولگا -دون دسترسی دارد که میتوان از طریق آن به دریای
سیاه دسترسی داشت.
صفرمراد نیازاف که رئیسجمهور بالمنازع ترکمنستان بود در دسامبر  ۲۰۰۶درگذشت
و یک ســال بعد ،اولین انتخابات ریاست جمهوری با حضور چندین نامزد در این کشور
برگزار شد و یکی از افراد کابینه نیازاف به نام قربانعلی بردی محمداف در این انتخابات
به پیروزی رســید .او در سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۷نیز مجددا با  ۹۷درصد آرا پیروز شد.
دولتهای صفرمراد نیازاف ( ۱۹۹۱تا  )۲۰۰۶و بردی محمداف ( ۲۰۰۷تاکنون) پیشرفت
زیادی در عرصه بهبود فضای کسب و کار در ترکمنستان ،خصوصیسازی صنایع دولتی
و مقابله با فساد نداشتند و این مسئله باعث شد که توسعه اقتصادی در خارج از بخش
انرژی چندان محقق نشود .این در حالی بود که هزینههای زیادی برای بازسازی برخی از
شهرهای ترکمنستان و به خصوص عشقآباد صرف شد .قیمت باالی انرژی در اواسط دهه
 ۲۰۰۰میالدی نیز باعث شد دولت قادر به هزینهکردن در بخشهای اجتماعی و توسعهای
باشد و مثال یارانههای گستردهای به مردم بدهد .قرار است یارانهها روی برق ،گاز طبیعی،
آب و نمک تا سال  ۲۰۳۰به مردم ارائه شود.
قیمت ارزان انرژی از اواســط ســال  ۲۰۱۴تاکنون باعث شــده که رشد اقتصادی
ترکمنســتان دچار مشکالتی شــود و درآمدهای دولت پایین بیاید .این وضعیت باعث
شده که دولت یارانهها را در برخی بخشها کاهش دهد .در ژانویه  ،۲۰۱۴بانک مرکزی
ترکمنستان ارزش واحد پول منات را به میزان  ۱۹درصد کاهش داد و فشار روی این واحد
پول همچنان ادامه دارد .عمال تفاوت زیادی بین نرخ رسمی تبدیل ارز با نرخ تبدیل ارز در
بازار سیاه وجود دارد .کاهش ارزش منات و محدودیتها در تبدیل آن ،فساد ،سیاستهای
انزواطلبانه و کاهش اختصاص منابع دولت به خدمات عمومی باعث شده که اقتصاد راکدی
به وجود بیاید .ترکمنستان مدعی است که ذخایر ارزی زیادی دارد اما نبود اطالعات شفاف
در این خصوص باعث شده که نهادهای بینالمللی قادر به تایید این مسئله نباشند.
JJفراز و فرودهای اقتصاد ترکمنستان
به رغم آنکه ترکمنها در موقعیت درآمدی باالی متوسط قرار دارند ،اقتصاد این کشور
هنوز در مراحل اولیه گذار به سر میبرد .درواقع منابع طبیعی عظیم این کشور باعث شده
که نیاز به تغییر در آن مخفی بماند .این وضعیت باعث تاخیر در اجرای اصالحات نسل
اول مثل آزادسازی قیمتها و تجارت ،خصوصیسازی و ایجاد نهادهای تنظیمکننده بازار
شده است .این اصالحات تازه از سال  ۲۰۰۷میالدی به بعد مورد توجه قرار گرفته بودند.
کنترلهای شدید اداری و نقش گسترده بخش عمومی در فعالیتهای اقتصادی هنوز
مهمترین موانع بر سر راه توسعه بخش خصوصی در ترکمنستان هستند .بخش عمومی
و انحصارطلبیهای دولتی همچنان برخی جنبههای اقتصاد این کشور را در مشت خود
دارند و روی بازار کار تاثیر میگذارند .ســرمایهگذاری مستقیم اقتصادی نیز در خارج از
بخش هیدروکربنی محدود بوده است.
درواقع رشد اقتصادی در ترکمنستان به شدت به هیدروکربنها و بخشهای مشابه وابسته
است .بعد از تنوعبخشی موفقیتآمیز مسیرهای صادرات گاز طبیعی که در سال  ۲۰۰۹انجام
شد ،چین به بزرگترین بازار صادرات گاز ترکمنستان بدل شده است .برنامههای میانمدت
نیز حاکی از افزایش بیشــتر صادرات گاز طبیعی به چین و مقاصد دیگر در آسیای شرقی
و جنوبی است و این در حالی بوده که صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به روسیه به دلیل
اختــاف نظر در خصوص قیمت ترانزیت گاز به حال تعلیق درآمده اســت .در عین حال،
صادرات گاز طبیعی به ایران نیز محدود مانده است .در چنین شرایطی ،اگر برنامه خط لوله
سوم گاز به چین و نیز خطوط لوله ترکمنستان -افغانستان -پاکستان -هند (موسوم به تاپی)
به مرحله اجرایی برسند ،ظرفیت صادرات گاز ترکمنستان دو برابر خواهد شد.
با وجود برنامههای تنوعبخشی بازارها ،صادرات ترکمنستان همچنان به شدت به یک

بعد از مرگ صفرمراد نیازاف ،رییس جمهور بالمنازع ترکمنستان در دسامبر  ،۲۰۰۶قربانعلی بردی محمداف
یکی از افراد کابینه او به ریاستجمهوری رسید .محمداف در سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۷هم مجددا با ۹۷
درصد آرا پیروز انتخابات شد.

بازار واحد (چین) و به یک محصول واحد (گاز طبیعی) وابسته باقی مانده است و همین
مسئله ،آسیبپذیر بودن اقتصاد این کشور در برابر فراز و فرودهای قیمت جهانی گاز را
به همراه داشته است.
ترکمنستان دچار اختالفاتی با همسایگان خود نیز هست .مثال کشت گسترده پنبه
در ازبکستان و ترکمنستان و نیاز آن به آب زیاد باعث شده که دشواریهایی در مسئله
استفاده از آب از آمودریا بین این دو کشور وجود داشته باشد .همچنین تعیین محدوده
در دریای خزر با معضالت بزرگی مواجه اســت و کشــورهای آذربایجان ،ایران ،روسیه،
قزاقستان و ترکمنستان در خصوص استفاده از سهم آب و بستر دریا به توافق نرسیدهاند و
به خصوص مذاکرات ترکمنستان و آذربایجان در خصوص میدانهای نفتی در میانه دریای
خزر با دشواریهای خاصی روبهروست.
JJآینده احتمالی اقتصاد ترکمنستان
گزارشهای رسمی نشان میدهد که رشد اقتصادی ترکمنستان در پنجماهه اول سال
 ۲۰۱۸میالدی  ۶.۲درصد بوده است .بازده صنعتی ترکمنستان و نیز پویایی مصرف در
این کشــور در حال حاضر خوب است و تمام بخشهای صنعتی در ماههای اخیر رشد
نشان دادهاند .در عین حال افزایش نسبی قیمت جهانی انرژی باعث شده که بخش نفت
و گاز نیز رشــد خوبی را تجربه کنند .در عین حال پیشبینی شده که با افزایش قیمت
انرژی ،رشد صادرات نفت و گاز ترکمنستان نیز باال برود .انجام اصالحات کسبوکارپسند
در بخش خصوصی نیز باعث افزایش سرمایهگذاری خواهد شد .در عین حال نباید انتظار
داشــت که دستاوردهای ناشی از تنوعبخشــی اقتصاد و برداشتن تمرکز از روی بخش
انرژی ،با سرعت بسیار زیادی خودشان را نشان بدهند .این دستاوردها تنها در میانمدت
میتوانند به وضوح دیده شوند.
همچنین ترکمنســتان میخواهد در جاده ابریشم جدید که چین را به اروپا متصل
میکند نقش مهمی داشــته باشد .بندر ترکمنباشی که توسط یک هلدینگ ترکیهای
توسعه پیدا کرده ،یکی از بنادری است که ترکمنستان در خصوص جاده ابریشم جدید
روی آن حســاب زیادی باز کرده و سرمایهگذاری برای نوسازی و ساخت ترمینالهای
کانتینری ،باری و مسافری در این بندر به همین منظور صورت گرفته است.

2

آیا تجارت با ترکمنستان دشوار است؟

3

فرصتهای سرمایهگذاری در ترکمنستان

نسبتا! تجارت با /در ترکمنستان نیازمند صبر ،استقامت و داشتن ارتباطهای خوب
دولتی است .دولت این کشور میگوید که مشوق سرمایهگذاری و حضور بازرگانان خارجی
در ترکمنستان است ،اما ساختارهای فعلی با ن ُرمهای تجارت بینالمللی سازگار نیست.
به عالوه خاطرات تلخ از حضور و دخالت خارجیها در اقتصاد ترکمنستان در سالهای
پس از فروپاشی شوروی باعث ایجاد بدبینی به حضور کسبوکارهای خارجی شده است.
فاصلــه ترکمنســتان از بازارهای غربی به حدی اســت که این کشــور  -به دلیل
نبــود اطالعــات معتبر  -حتــی در رتبهبندی آســانی کســب و کار بانــک جهانی
( )Ease of doing business indexحضور ندارد.
در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟

ت بازرگانــی امریکا اخیرا فهرســتی از بهترین فرصتهای ســرمایهگذاری در
وزار 
ترکمنستان را منتشر کرده است:
 -۱بخش هیدروکربن (نفت و گاز) بزرگترین صنعت این کشــور است .دولت در طول
سالهای اخیر سرمایهگذاریهای سنگینی در بخش پتروشیمی نفت و تولید گاز مایع
انجام داده و برنامههای بزرگی برای آینده دارد.
 -۲دولت برنامه دارد که در صنایع شیمیایی و پتروشیمی تکنولوژیها و سرمایه خارجی
را به کشور بیاورد.
 -۳دولت از ورود شرکتهای خارجی متخصص در تکنولوژی گاز به مایع  GTLاستقبال
یکند GTL .فرایند پاالیشگاهی تبدیل گاز طبیعی یا سایر هیدروکربنهای گازی به
م 

قربانعلی بردی محمداف ،رئیسجمهور ترکمنستان

هیدروکربنهای دیگر زنجیرهای مانند بنزین یا سوخت دیزل است.
 -۴استخراج نفت و گاز در نقاط مختلف کشور رو به گسترش است و نیاز به شبکههای
ط لولهای جدید و زیرساختهای مرتبط به شدت حس میشود.
خ 
 -۵دولت برنامهای بلندپروازانه برای توسعه زیرساختهای تازه در حوزه حمل و نقل دارد.
البته وزارتخانههای مسئول ،روابط درازمدتی با چند شرکت خارجی متخصص در این
حوزه دارند و شانس دیگران زیاد نیست.
 -۶دولت میلیاردها دالر در توسعه تفریحگاه  Awazaدر ساحل دریای خزر سرمایهگذاری
کرده که قرار است به منطقه اصلی توریستی ترکمنستان تبدیل شود .شرکتهای خارجی
مرتبط با صنعت توریسم فرصت خوبی برای سرمایهگذاری در این منطقه دارند.

4

چالشهای سرمایهگذاری در ترکمنستان

ت بازرگانی امریکا در توصیه به تجار عالقهمند به سرمایهگذاری در ترکمنستان،
وزار 
چالشهای ورود به این بازار را برشمرده است:
نبود مقررات اقتصادی شفاف و بیتناقض
قوانین و مقررات به طور متناوب تغییر میکنند و سازمانهای دولتی تعبیرهای متفاوتی
از یک قانون مشخص دارند.
قوه قضاییه به طور مستقل از قوه مجریه عمل نمیکند.
فساد اداری و اقتصادی در تمام سطوح به چشم میخورد.
برای پیداکردن کارمندان متخصص ،بهخصوص افراد آشنا به زبان انگلیسی ،با مشکل
روبهرو خواهید شد.
ورود به بازار ترکمنستان نیازمند مجوز است« .سازمان مقابله با ریسکهای اقتصادی»
که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و توسعه به حساب میآید وظیفه اعطای مجوز به شرکتهای
خارجی عالقهمند به حضور در ترکمنستان را برعهده دارد.
به نظر میرســد با ســقوط قیمت نفت و گاز از ســال  ۲۰۱۴به این طرف ،اقتصاد
ترکمنستان وارد رکود شده است.
تبدیل ارزهای خارجی در ترکمنستان آسان نیست.
روند دریافت ویزای ورود به ترکمنستان به شدت زمانبر است.
دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر بسیار دشوار است .سرعت دانلود و آپلود
باال نیست.
اکثر صنایع توسط دولت اداره میشود و هرگونه ارتباط با مدیران صنایع بسیار کند و
وقتگیر است .در بیشتر مواقع برای ارتباط با آنها باید از طریق وزارت خارجه اقدام کنید!

5

ی ورود به بازار ترکمنستان
استراتژ 

از آنجا که اطالعات دقیق و موثقی از بازارهای ترکمنستان در اینترنت وجود ندارد و
شرکتهای مشاورهای اندکی میتوانند به شما کمک کنند ،بهتر است حتما قبل از هر
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همسایهها
تصمیمی چند سفر اکتشافی به این کشور داشته باشید.
یکی از بهترین استراتژیهای ورود به اقتصاد ترکمنستان پیدا کردن شریک محلی
مناسب یا فردی قابل اعتماد است که ارتباطات خوبی با ادارات و سازمانهای این کشور
داشــته باشد .از آنجا که خصوصیسازی در ترکمنستان به شدت محدود بوده ،هرگونه
رابطه اقتصادی با این کشور ،نیازمند ارتباط سیاسی با دولتمردان در سطوح مختلف است.

6

تراز تجاری ترکمنستان

7

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

در سال  ۲۰۱۶مازاد تراز تجاری ترکمنستان  ۲.۲۹میلیارد دالر بود( .یعنی صادرات
خالصش بیشــتر از وارداتش بوده است ).با بررسی نمودار صادرات و واردات ترکمنستان
در طول دو دهه اخیر میبینیم که ترکمنستان بهجز چهار سال  ۲۰۰۹ ،۱۹۹۸ ،۱۹۹۶و
 ۲۰۱۰اصوال مازاد تراز تجاری داشته اگرچه میزان صادراتش از سال  ۲۰۱۴به این طرف
با کاهش مداوم همراه بوده است.

ترکمنستان به لحاظ ارزش صادرات خود در رتبه نود و پنجم دنیا قرار دارد .مهمترین
صادرات ترکمنســتان در سال  ۲۰۱۷گاز مایع ،نفت خام ،نفت پاالیششده و پنبه بوده
است.
مهمترین صادرات ترکمنستان در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
ترکمنســتان در سال  ۲۰۱۷حدود  ۷.۷میلیارد دالر کاال به دنیا صادر کرد که نسبت به
سال  ۲۰۱۳حدود  ۳۶.۱درصد کاهش نشــان میدهد( .در مقایسه با سال  ۲۰۱۶شاهد
کاهشی  ۳درصدی در صادرات هستیم).
۱

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۷میلیارد دالر ( ۹۱.۳درصد کل صادرات)

۲

پنبه

 ۳۹۸میلیون دالر ( ۵.۲درصد)

۳

کود

 ۶۲.۹میلیون دالر ( ۰.۸درصد)

۴

پالستیک و مواد پالستیکی

 ۵۹.۸میلیون دالر ( ۰.۸درصد)

۵

منسوجات

 ۲۸.۲میلیون دالر ( ۰.۴درصد)

۶

وسایل نقلیه

 ۲۰.۶میلیون دالر ( ۰.۳درصد)

۷

نمک ،گوگرد ،سنگ ،سیمان

 ۱۸.۴میلیون دالر ( ۰.۲درصد)

۸

مواد شیمیایی غیرآلی

 ۱۲.۴میلیون دالر ( ۰.۲درصد)

۹

صمغ و رزین

 ۱۱.۸میلیون دالر ( ۰.۲درصد)

۱۰

پوشاک (غیربافتنی) و اکسسوریز

 ۱۱.۵میلیون دالر ( ۰.۱درصد)
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مهمترین واردات ترکمنستان در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
در سال  ۲۰۱۷ترکمنســتان در این  ۱۰بخش شاهد بیشترین کسری تراز تجاری بوده
اســت یعنی واردات این محصوالت نسبت به صادراتشان بســیار بیشتر بوده است.
احتماال بهترین فرصتها برای تجار خارجی عالقهمند به صادرات به ترکمنســتان در
همین حوزههاست:
۱

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

کسری  ۸۸۶.۶میلیون دالری

۲

تجهیزات و ماشینآالت الکتریکی

کسری  ۳۶۷.۵میلیون دالری

۳

خودرو

کسری  ۲۹۹.۷میلیون دالری

۴

اقالم آهنی یا فوالدی

کسری  ۲۴۶میلیون دالری

۵

هواپیما/فضاپیما

کسری  ۱۷۵.۵میلیون دالری

۶

محصوالت شیمیایی

کسری  ۱۱۱.۸میلیون دالری

۷

تجهیزات پزشکی

کسری  ۱۰۷.۹میلیون دالری

۸

محصوالت دارویی

کسری  ۹۴.۴میلیون دالری

۹

اسباب خانه ،خانههای پیشساخته

کسری  ۷۰.۴میلیون دالری

۱۰

چوب

کسری  ۶۹میلیون دالری

8

شرکای تجاریترکمنستان( به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۶کشورهای چین ،ترکیه ،ایتالیا و روسیه بیشترین واردات را از ترکمنستان
داشت هاند:
۱

چین

 ۷۱درصد کل صادرات ترکمنستان ( ۴.۹۹میلیارد دالر)

۲

ترکیه

 ۵.۸درصد ( ۴۱۳میلیون دالر)

۳

ایتالیا

 ۵.۴درصد ( ۳۸۱میلیون دالر)

۴

روسیه

 ۴.۶درصد ( ۳۲۷میلیون دالر)

۵

افغانستان

 ۳.۹درصد ( ۲۷۸میلیون دالر)

۶

قزاقستان

 ۲.۸درصد ( ۱۹۶میلیون دالر)

۷

رومانی

 ۱.۳درصد ( ۹۴.۱میلیون دالر)

۸

گرجستان

 ۱.۱درصد ( ۷۵.۵میلیون دالر)

۹

آلمان

 ۰.۷۲درصد ( ۵۰.۹میلیون دالر)

۱۰

جمهوری آذربایجان

 ۰.۵۲درصد ( ۳۶.۴میلیون دالر)

صادرکنندهها
در سال  ۲۰۱۶مهمترین کشورهای صادرکننده به ترکمنستان کشورهای ترکیه ،روسیه،
ژاپن ،آلمان و کرهجنوبی بودهاند:
۱

ترکیه

 ۲۶درصد کل واردات ترکمنستان ( ۱.۲۳میلیارد دالر)

۲

روسیه

 ۱۲درصد ( ۵۶۱میلیون دالر)

۳

ژاپن

 ۸.۳درصد ( ۳۹۷میلیون دالر)

۴

آلمان

 ۷.۶درصد ( ۳۶۳میلیون دالر)

۵

کره جنوبی

 ۷.۶درصد ( ۳۶۲میلیون دالر)

۶

چین

 ۷.۱درصد ( ۳۳۸میلیون دالر)

۷

ایتالیا

 ۴.۴درصد ( ۲۱۱میلیون دالر)

۸

امارات

 ۳.۶درصد ( ۱۷۴میلیون دالر)

۹

جمهوری آذربایجان

 ۲.۴درصد ( ۱۱۴میلیون دالر)

۱۰

فرانسه

 ۲.۳درصد ( ۱۱۰میلیون دالر)

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
کارآفرینی ،نیاز امروز اقتصاد ایران
اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر میگذارد؛ نوسانات دائم ارزی ،افزایش پروندههای فساد اقتصادی و رانت ،شروع
مجدد تحریمها ،افزایش آمار بیکاری ،سوء مدیریت و ...چالشهایی است که اقتصاد ایران با آنها دست و پنجهنرم میکند؛
اما چاره برون رفت از این وضعیت چیست؟ به اعتقاد کارشناسان پاشنه آشیل اقتصاد ایران دولتی و نفتی بودن آن است
و در مقابل راه حل ریشهای آن واگذاری اقتصاد به بخشخصوصی و سرمایهگذاری کارآفرینان است .نوش داروی اقتصادی
ایران شفاف سازی ،ایجاد اعتماد و جذب سرمایهگذاران است؛ حاال اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کارآفرینان
واقعی نیاز دارد .افرادی که وارد میدان شوند و درست مانند زمان جنگ از جان مایه بگذارند تا این روزهای سخت پشت
سر گذاشته شوند.

مجسمه حاج حسین ملک در موزه ملک

کارآفرین

مرد وطن

درباره زندگی محمدحسین كازرونی

کازرونی در سال
 1231شمسی
در بوشهر به دنیا
آمده بود در زمان
جوانی به اصفهان
مهاجرت کرد و در
این شهر کارش را
با دستفروشی
و دورهگردی یا
به قول آن زمان
«طبقکشی»
شروع کرد ولی
با توجه به
تیزهوشی و
صداقت در کار
خیلی زود جذب
بازار اصفهان و کار
ریسمانفروشی
شد

«حاج محمدحسین کازرونی دیروز صبح بینالطلوعین پس از  ۸۵سال
زندگانی دار فانی را وداع گفت و بالشــک یک عده زیادی از کسانی را که از
پرتو مساعی این مرد خیر و زحمتکش نان میخوردند ،داغدار نمود .شرح
حال این بزرگمرد بالشک میتواند مثل شرح حال یک عده از نوابغ و رجال
بزرگ برای معاصران و اعقاب آن مرحوم درس عبرتی گردیده و آنها را تشویق
به سعی و عمل نماید .مرحوم کازرونی عالوه بر اینکه تاجر زحمتکش خوبی
بود ،به عمران و آبادی نیز عشق و عالقه مخصوصی داشت .چه بسیار قرا و
مــزارع بایری را که آباد کرده و باعث رونق فالحت و اداره کردن
معیشت عده زیادی از فالحین گردیده ،مغازهها و عمارات
و ابنیه بیحسابی که این مرد بزرگ در اصفهان باعث بنا
و ایجاد آنها گردیده ،االن در مقابل چشم عموم جلوهگر است.
مخصوصا کسانی که به یاد دارند در خیابان خوش و حدود دروازه
دولت تا بیست سال قبل در اول شب احدی جرات نداشت به تنهایی
حرکت کند و در عین حال این خیابان مهم اصفهان صورت مزبلهای را
بیش نداشت و سپس فقید مذکور با حس عمرانطلبی خویش با ساختن
مغازهها و سراهای متعدد موجب عمران و احیای این خیابان و رونق و شکوه
اصفهــان گردید .مرحوم کازرونی بر اثر کثــرت کار ،در این اواخر در صحت
مزاجش انحرافی پدید آمده ،کمکم داشــت از زندگانی خود صدمه میدید.
اخیرا کسالت مزاج آن مرحوم شدت کرده و باالخره این وجود مغتنم و مرد
سعی و عمل را که مایه افتخار شهر اصفهان بود ،از دست ما به در برد».
ی توان در صفحات روزنامهها ،گزارشهایی
گرچه این روزها به سختی م 
درباره کارآفرینان و راه و روش زندگیشــان برای رســیدن به موفقیت پیدا
کرد اما روزنامه «اخگر» در اردیبهشت سال  1311مرگ یکی از بزرگترین
کارآفرینان آن دورران به خصوص در شهر اصفهان را اینگونه گزارش کرده
اســت .کارآفرینی که نخستین کارخانه مدرن نســاجی به نام «وطن» را به
اصفهان هدیه داد و برای تعداد زیادی از زنان و جوانان ،فرصت شغلی ایجاد
کرد .او که در سال  1231شمسی در بوشهر به دنیا آمده بود در زمان جوانی به
اصفهان مهاجرت کرد و در این شهر کارش را با دستفروشی و دورهگردی یا
به قول آن زمان «طبقکشی» شروع کرد ولی با توجه به تیزهوشی و صداقت
در کار خیلی زود جذب بازار اصفهان و کار ریسمانفروشی شد .او با توجه به
اینکه جنوبی بود در بازار اصفهان به کاکاحسین یا کاکوحسین مشهور بود.
او از تجار بسیار فعال اصفهان بود که در رقم زدن بسیاری از اتفاقها برای
نخستین بار در اقتصاد این شهر نقشی اساسی داشت .تاجری که خود از هیچ
شــروع کرد ولی به موفقیتهای مهمی دســت پیدا کرد و به نوعی رهبری
فعاالن اقتصادی شهر در حرکتهای مردمی ،سیاسی و فعالیتهای مشروطه
و تشکلی را در دست داشت.
JJورود به وطن
اگرچه محمدحسین کازرونی نقشی مهم در تحوالت اقتصادی اصفهان
در قرن اخیر داشــته است اما مردم اصیل شهر او را با کارخانه نساجی وطن
میشناســند .مجموعهای صنعتی که قدیمیترین کارخانه مدرن این شهر
ی شود و محمدحسین کازرونی به همراه عطاءالملک دهش آن را
محسوب م 
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یکردند .این کارخانه ریسندگی و بافندگی در سال  1303توسط
مدیریت م 
دهش ساخته و راهاندازی شد اما چون او به اندازه کافی سرمایه و نقدینگی در
اختیار نداشت با محمدحسین کازرونی شریک شد .این کارخانه در نزدیکی
پل خواجو بود .طبق نوشــته کتاب «سرگذشــت پنجاه کنشگر اقتصادی»
ســرمایهگذاری اولیه در این کارخانه  9میلیون و  400هزار ریال بوده است.
کارخانه در ســال اول به صورت میانگین در روز  250متر و در کل سال 70
هزار متر پارچه تولید کرده است و میزان مصرف پشم آن هم حدود  180تن
بود 12 .دستگاه بافندگی و به طور روزانه  150کارگر روی آنها در این مجموعه
ی کردند .در سال  1304هزینه خرید ماده اولیه و دستمزد کارگران این
کار م 
مجموعه حدود  2میلیون ریال بود .یکی از نکات جالب در دیدگاه کارخانهداری
کازرونی نوسازی دائم مجموعه و مدرن کردن آن با تکنولوژیها و ماشینآالت
جدید بود تا جایی که هیچگاه در این کارخانه ماشینآالت فرسوده که به تولید
آسیب وارد کند ،دیده نمیشد .کلیه ماشینهای این کارخانه و دستگاهها از
آلمان وارد شــده بود و میگویند دهش ،شریک کازرونی برای واردات آنها با
توجه به نبود امکانات ،حمل و نقل ضعیف ،جادههای خاکی و ماشــینهای
جابهجایی ماشینآالت و ...تالشهای بسیاری کرده بود .البته این دو شریک
نتوانســتند برای مدت طوالنی به تجربه همکاری ادامه دهند و بین آنها در
اداره مجموعه و سهمخواهی هرکدام اختالف پیش آمد که در نهایت کار به
محکمه تجارت نزد تجار بزرگ ،کشیده شد .جلسهای که در منزل رضاخان،
زمانی که ســردار سپه بود تشکیل شــد و در آن تعدادی از تجار بنام زمان
مانند معینالتجار بوشهری ،حاج محمدحسین امینالضرب و ...حضور داشتند.
در نهایت در پایان این جلسه طبق توافق دو طرف بنیانگذار کارخانه یعنی

کازرونی اعتقاد بسیاری به استفاده از کاالهای ایرانی به خصوص پارچه و پوشاک داشت و تجار دیگر
را نیز به این مهم دعوت میکرد حتی در تاریخ  10ربیعالثانی سال  1325در منزل خود تعدادی از تجار
را دعوت کرد و همراه آنها قسم یاد کرد که از البسه خارجی استفاده نکند.

عطاءالملک دهش سهام خود را به کازرونی فروخت و کارخانه وطن به صورت
کامــل به مالکیت کازرونی درآمد .کارخانه وطن در آن ســالها البته گاهی
با کمبود ســرمایه در گردش و نقدینگی روبهرو میشد که کازرونی آن را از
یکرد .مثال در دورانی که
طریق مقامات دولتی و سفارشهای دولتی تامین م 
رضاخان سردار سپه بود برای حمایت از کارخانه وطن حدود  300هزار تومان
تولید پارچه برای ارتش به این مجموعه سفارش داد .یکی از اقدامات جالب
کازرونی در آن زمان با نبود امکانات چندان رسانهای بهره گرفتن از تبلیغات در
بین مردم بود .او شعری را برای تشویق مردم به مصرف پارچه داخلی سفارش
داده بود که در آن به صورت غیرمستقیم کارخانه وطن تبلیغ میشد« :بهر تو
لباس وطن ای دوست نکوست  -آن جامه که از عدوست شایسته اوست».
محمدحسین کازرونی رابطه خوبی با رضاخان که در نهایت در سال 1305
تاجگذاری کرد ،داشــت و رضاخان هم که عالقه بسیاری به نوسازی کشور و
تجدد داشت همیشه کازرونی را با اعطای وام به افزایش تولید و توسعه کارخانه
یکرد .او عالوه بر اینکه خود همیشه از پارچههای تولید کارخانه وطن
تشویق م 
یکرد برای تشویق این مجموعه دستور داده بود تا زیرمجموعههای
استفاده م 
دربار نیز از پارچههای این کارخانه استفاده کنند .نقل میشود که رضاشاه برای
نخستین بار در سال  1309در مراسم ویژه سالگرد تاجگذاری سرتاپای خود را
با لباسهایی که از پارچه وطن دوخته شده بود ،پوشانده بود .او در آن مراسم
خطاب به کازرونی گفت« :میبینی لباس خود را از پارچه وطن تهیه کردهام
یکنم
و به کلیه صاحبمنصبان هم دستور دادهام لباس وطن بپوشند .آرزو م 
رفتهرفته کارخانهجات نساجی و پارچهبافی چنان رونق پیدا کنند که کلیه
احتیاجات کشور را خودمان تامین کنیم».
در بین دهههای  20تا  50کارخانه وطن معموال رو به توسعه بود .تعداد
دوکهای این مجموعه به تدریج به  400دوک ریســندگی و  100دستگاه
ماشــین با ظرفیت  500هزار متر پارچه رسید .قسمت ریسندگی کارخانه
مجهز به  1500دوک پشمریســی بود که در آن چند نوع نخ برای قالیبافی
و پارچهبافی تولید میشد .همچنین قسمت نساجی آن  26دستگاه ماشینی
و  200دســتگاه دستی داشــت که روی هم رفته  1500متر پارچه تولید
میکردند .کازرونی در سال 200 ،1312هزار تومان ماشینآالت جدید برای
تکمیل خطوط تولید وارد کرد و در طی دو سال  19دستگاه به ماشینآالت
کارخانه اضافه شد .تا سال  1320کارخانه وطن با داشتن  5400دوک پشم،
اولین کارخانه تولید پارچه پشمی بود .در این سالها مدیریت صحیح کازرونی
بر مجموعه و از ســوی دیگر حمایتهای دولتی و خریدهای بزرگ دولت و
محدودیتهای واردات همگی دست به دست هم دادند تا این کارخانه با رشد
و توسعه روبهرو باشد و در بین مردم شهرت زیادی پیدا کرد .همچنین یکی
از نقاط قوت دیگر کازرونی توجه به تکمیل زنجیره تولید در صنعت نساجی
بود ،مثال کارخانههای داخلی به علت نداشتن پشم ممتاز و عدم تالش برای
پرورش گوسفدهایی با پشــم مرینوس مرغوب ،قادر به رقابت با پارچههای
تولیدیِ باکیفیت مثل انگلیس نبودند ،ولی محمدحسین کازرونی دست به کار
شــد و یک کارخانه جدید نخبافی با  4200دوک از انگلستان خریداری و در
اصفهان راهاندازی کرد .محصول این کارخانه پارچههای پشمی فاستونی و پتو
بود که برای لباسهای نظامی و دانشآموزان و عموم مردم مورد استفاده قرار
یگرفت .عالوه بر اینها محمدحسین کازرونی عضو شرکت سهامی صنایع
م 
پشــم شد که توسط سید حسن دردشتی ،محمد هراتی و علی همدانیان و
 450ســهامدار کوچک راهاندازی شد .محمدحسین و محمدجعفر کازرونی
(پدر و پســر) بعد از مدتی به این مجموعه پیوستند و محمدجعفر ریاست
هیئت مدیره را در دست گرفت.
محمدحسین کازرونی در سال  1311درگذشت و در اصفهان به خاک
سپرده شد .بعد از او مدیریت مجموعه کارخانه وطن به محمدجعفر کازرونی

سپرده شد ،کسی که طی  9سال از  1302تا  1311در کارهای مدیریتی
کنار پدرش بود و در نهایت بخش مهمی از طرحهای توسعه کارخانه وطن
در دوران مدیریت او و بین سالهای  1311تا  1357رقم خورد .با پیروزی
انقالب البته بخش مهمی از دارایی خانواده کازرونی از جمله کارخانه وطن
بــه مالکیت دولت درآمد و خانواده کازرونی عمال از چرخه اقتصاد و تولید
ایران خارج شدند .محمدجعفر کازرونی در سالهای ابتدایی انقالب در 78
سالگی جلوی مسجد کازرونیها در منطقه هزارجریب اصفهان توسط دو
موتورسوار وابسته به گروه فرقان ترور شد و در قبرستان تاریخی تخت فوالد
اصفهان به خاک سپرده شد.
JJاز شرکت مسعودیه تا تاسیس بانک ملی
به فاصله کوتاهی از قیام تنباکو ،و با توجه به تجربه موفق این نهضت
در اصفهان ،محمدحســین کازرونی با حمایت نوراهلل نجفی اصفهانی و با
مشارکت تجار تنباکوی اصفهان در سال  1277شمسی شرکت مسعودیه را
با هدف حمایت از کشاورزان و تجار توتون و تنباکو راهاندازی کرد .فعالیت
این شرکت در زمینه تجارت و صرافی بود.
محمدحســین کازرونی به همراه تجار برای حمایت از تولید پارچه و
البسه ایرانی و در ادامه شکلگیری جنبش
حمایت تولید ملی که توســط امیرکبیر
راهاندازی شــده بود ،انجمن اســامی را
تاســیس کردند .هدف اصلی شکلگیری
این انجمــن ترویج پارچههای وطنی بود.
انجمنی که از داخل آن شــرکت اسالمیه
اصفهــان بــا  150هزار تومان ســرمایه
اولیه بیرون آمــد و این پول منبع خرید
دستگاههای پارچهبافی متعدد و حتی ورود
صنعت جدید بافندگی بــه اصفهان بود.
ریاست این شرکت برعهده محمدحسین
کازرونی بود .این شرکت در ابتدای تاسیس
در  17شهر از جمله مشهد ،شیراز ،رشت،
تبریز و ...شعبه داشت .کازرونی اعتقاد بسیاری به استفاده از کاالهای ایرانی
به خصوص پارچه و پوشــاک داشت و تجار دیگر را نیز به این مهم دعوت
میکرد حتی در تاریخ  10ربیعالثانی سال  1325در منزل خود تعدادی از
تجار را دعوت کرد و همراه آنها قسم یاد کرد که از البسه خارجی استفاده
نکند .در این دوران هنوز محمدحســین کازرونی وارد شــغل نساجی و
راهاندازی کارخانه نشده بود.

تشکیلانجمنتجار
اصفهان در  16محرم
 1325مصادف با اول
مارس  1907یعنی
 110سال پیش اقدامی
بودکهمحمدحسین
کازرونی در آن نقش
داشت

اگرچه محمدحسین کازرونی
نقشی مهم در تحوالت اقتصادی
اصفهان در قرن اخیر داشته
است اما مردم اصیل شهر
او را با کارخانه نساجی وطن
میشناسند

JJهمراهی با مشروطه
همزمان با جنبش مشروطه ،کازرونی هم به این جنبش پیوست .انجمن
والیتی اصفهان که در واقع ســتاد مشروطهخواهان اصفهان بود ،به همت او،
ســید حسن مدرس و میرزا حبیباهلل امینالتجار بنا شد .او بخش مهمی از
یکرد و پس از پیروزی مشروطه،
مخارج نهضت مشروطه اصفهان را تامین م 
نقشی فعال در طرح تاسیس بانک ملی در مجلس اول داشت .محمدحسین
کازرونی به همراه حدود  100نفر از تجار و بزرگان ایران به مجلس شــورای
اسالمی نامه نوشتند و پیشنهاد تاسیس بانک ملی را دادند .همچنین تشکیل
انجمن تجار اصفهان در  16محرم  1325مصادف با اول مارس  1907یعنی
 110ســال پیش اقدام دیگری بود که محمدحســین کازرونی در آن نقش
داشت .این انجمن در منزل کازرونی و با همراهی  11نفر دیگر از تجار اصفهانی
شکل گرفت.
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بانوی گل سرخ

نگاهی به زندگی مرضیه سنوئی محصل ،بنیانگذار شرکت دارویی اکسیر گل سرخ
جنوب خراسان و فارغالتحصیل کارشناسی شیمی از دانشگاه فردوسی
مشهد است .پدرش پزشك بود و او از همان كودكی به دلیل عالقه پدر
به استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیمارانش با تاثیرات این گیاهان
آشنا شد .خود او درباره دوران كودكی و تاثیر آن روی زندگیاش گفته
اســت« :عشــق و عالقهام به طبیعت و مواد طبیعی ریشه در دوران
کودکیام دارد .در خانه و محلهای رشــد كردم که آب زالل قنات در
آن روان بود درختکاری و سبزیکاری فراوان داشت .پدرم پزشکی
یکرد همه مداواها را با گیاهان دارویی انجام دهد .از
بود که ســعی م 
کودکی با طبیعت ،مواد طبیعی و داروهای گیاهی انس گرفتهام ،در
رشــته شیمی لیسانس گرفتهام و به دلیل همین عالقه در نهایت به
دامان طبیعت در تولید و فراوری گیاهان دارویی پناه آوردهام».

مرضیه سنوئی محصل
در سال  85و در سن 54
سالگی اقدام به راهاندازی
شرکت دانشبنیان تولید و
استانداردسازی اسانسها،
صمغها و داروهای گیاهی با
عنوان اكسیر گل سرخ كرد.

یکنند که بازنشستگی ُمهر پایان دوران کار و شروع
بسیاری تصور م 
استراحت است اما برخی هم سالهای بازنشستگی را زمان شروعی
دوباره و آزادانه برای انجام کاری میدانند که همیشه دوست داشتهاند
که بشــود ولی فرصت مناســب برای تمرکز روی آن را نداشتهاند و
روزگار بازنشســتگی را وقت مناسبی برای برنامهریزی و تحقق این
خواستهها میدانند .مرضیه سنوئی محصل یکی از همین افراد است.
زن کارآفرینی که در  54سالگی و پس از بازنشستگی تصمیم گرفت
به دنبال عملی کردن رویاهای کودکیاش و تهیه گیاهان دارویی برود؛
البته با ذهنیتی کامال جدید و در قالب شــرکتی دانشبنیان« .وقتی
که  54سالم بود ،به فکر کارآفرینی افتادم و در سال  85خواست هام را
عملی کردم و برای اینکه در کارم موفق شوم تصمیم گرفتم در کاری
که تجربه دارم وارد شوم .از این رو با چند شریک ،کار تولید گیاهان
دارویی و اســانسها را در ابتدا بــا  ۳نفر از کارکنان که دو نفر از آنها
دخترانم بودند شروع کردم و ب ه مرور توانستم اشتغالزایی بیشتری
داشته باشم».
مرضیه سنوئی محصل متولد سال  1331در یكی از شهرستانهای

محصوالت پرفروش
در شــرکت اکسیر گل ســرخ کدامیک از محصوالت پرفروش است؟ مرضیه سنوئی محصل
یگوید« :ماده طعمدهندهای که از نعناع تهیه میشود ،پرفروشترین است ».او میافزاید« :البته
م 
ما معجونی نیز از کندر تهیه کردهایم که برای تقویت حافظه و درمان آلزایمر اســتفاده میشود و
فروش خوبی دارد .شرکت فروش خارجی هم دارد و سفارشهای خارجی هم داریم که بیشتر در
زمینه زعفران است».

110

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

JJاز دبیری تا کارخانهداری
او بعد از فارغالتحصیلی از دانشــگاه جذب آموزش و پرورش شد
و  15ســال به عنوان دبیر فعالیت كرد ولی با توجه به عشــقی كه
به كارهای صنعتی داشت ترجیح داد تا در حوزه تولید فعالیت كند.
در این مســیر مرضیه سنوئی محصل ابتدا به عنوان مسئول كنترل
كیفی شــركت صنایع غذایی زرین رشته مشغول به كار شد و بعد
از آن مدتی سرپرســت و مدیر تولید شركت رادن بود .همچنین اوج
كاریاش تا پیش از بازنشستگی فعالیت در كارخانههای مشهور صنایع
غذایی گالب نادر و گل قطره به عنوان مدیر آراندی بود .اما نكته مهم
درباره فعالیت سنوئی محصل در حوزه كارآفرینی این است كه او بعد
از بازنشستگی به فكر فعالیت در حوزهای افتاد كه به آن عالقه داشت.
اگرچه كه شاید به نظر بسیاری ورود به كار جدید و كارآفرینی سن
داشــته باشد ولی او نشان داد كه این گزاره درست نیست و خالفش
را ثابت كرد .مرضیه سنوئی محصل در سال  85و در سن  54سالگی
اقدام به راهاندازی شرکت دانشبنیان تولید و استانداردسازی اسانسها،
صمغها و داروهای گیاهی با عنوان اكسیر گل سرخ كرد.
او درباره شــروع كارش گفته است« :ســال  1367در کارخان های
یکرد مشــغول به کار
که از گیاهان دارویی اســانس اســتحصال م 
شــدم .با توجه به اینکه اطالعاتم راجع به اسانس بسیار اندک بود با
تالشهای شبانهروزی و ارتباط نزدیک با مراکز علمی از جمله کلیه
دانشکدههای داروسازی و علوم تهران و مشهد ،کلیه پژوهشکدهها از
جمله پژوهشکده صنعت نفت ایران و ارتباط با آزمایشگاههای داخلی
و خارجی توانستم اطالعات کاملی راجع به اسانسها ،درصد ترکیبات
مواد موثر اسانس هر گیاه را به دست آورم .نتیجه دیگر این تالشهای
شبانهروزی این بود که به طرحی فناورانه جهت تولید اسانسها دست
یابم .در ابتدا کارم را با  3نفر پرســنل که دونفر از آنها دخترانم بودند
شــروع کردم و به مرور توانستم اشتغالزایی بیشتری داشته باشم و
اکنون با  73نفر نیرو مشغول به کار هستم».
كار شرکت مرضیه ســنوئی با تولید فرآوردههای گیاهان دارویی
شــروع شــد ولی خیلی زود به کارهای بزرگتر مانند تولید اسانس

به اعتقاد مرضیه سوئی محصل ،جوانانی که میخواهند تازه وارد گود و میدان کار و کارآفرینی شوند باید چند نکته را آویزه گوششان کنند:
یگوید« :من شخصا همیشه از ایده «خواستن،
«خستگیناپذیری ،پیگیری ،مصمم بودن ،استفاده از تمام ظرفیتهای موجود و انعطافپذیری» او م 
توانستن است» استفاده کردهام

خوراکی ،آرایشی و دارویی رسید ،آن هم تولید اسانس با فاکتورهای
بینالمللی و از گیاهان درجه دو و ســه .شعار او در شرکت کمک به
«سالمت جامعه» و «شاداب زیستن» است.
او همچنین درباره مشكالتی كه در حوزه كار با آن روبهرو شده است،
میگوید« :برای تولید اسانسهایی که دارای همه فاکتورهای استاندارد
باشد حتماً باید از گیاهان سورتشده درجهیک استفاده میکردیم که
در این صورت از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبود ،اگر میخواستیم
از زیر ســورتی گیاهان که مقادیر نســبتاً زیادی بودند و معضلی برای
کشاورزان محسوب میشدند اسانسگیری کنیم ،محصول بهدستآمده
همه فاکتورهای اســتاندارد را شامل نمیشد .این مسئله انگیزهای شد
که با تالش شبانهروزی و انجام آزمایشهای بسیار زیاد بتوانم راهکاری
را بیابم که ضمن اســتحصال اســانس از ضایعــات گیاهان به نحوی
ترکیبات اضافی آن را جداسازی کنم تا بتوانیم براساس نیاز مشتری و
براساس فاکتورهای استاندارد مجددا ً قسمت باقیمانده این ترکیبات را
مخلوطسازی كنیم و به اسانس در اندازه استانداردهای بینالمللی دست
یابیم که تاییدیه علمی این روش را از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
دریافت كردهایم .حاصل این تالش تولید اسانس قابل صادرات با ارزش
افزوده باال و حل مشکل کشاورزان مبنی بر سورت گیاهان است».
یكی از ویژگیهای مجموعه دارویی اكســیر گل ســرخ ،كارهای
پژوهشــی و دســتاوردهای علمی این مجموعه است كه برخی از آنها
مانند تولید عصاره طبیعی(اولئورزین) زعفران برای نخســتین بار در
جهــان صورت گرفته و ارزش افزوده بســیاری دارد .خود او در اینباره
گفته« :طرحهای پژوهشی بسیاری در كارخانه دارویی اكسیر گل سرخ
انجام شــده است ،مانند طرح پژوهشی تولید اولئورزین زعفران و سایر
ادویهجات که از سوی ما در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان
رضوی در سال  86به نتیجه رسید و به عنوان یک اختراع ثبت شد .تولید
الئورزین زعفران برای اولین بار در جهان و الئورزین سایر ادویهجات برای
اولین بار در ایران به ثمر رســیده است .تولید این محصوالت با توجه
به اینکه ایران مهد گیاهان دارویی به خصوص زعفران اســت ،میتواند
ارزآوری زیادی داشته باشد .عالوه بر این یکی دیگر از محصوالت شرکت
ما که برای اولین بار در جهان تولید شد ،دستیابی به فناوری جدیدی
به نام میکروکپسولیشن برای تولید زعفران بود؛ این محصول کاربردهای
بســیاری در صنایع غذایی ،دارویی ،آرایشی و بهداشتی به خصوص در
اروپا دارد».
JJتشکلگرایی و حمایتهای خانوادگی
سنوئی محصل به فعالیت در حوزه تشکلها و سازمانهای مردمنهاد هم
عالقهای ویژه دارد و در بسیاری از آنها عضو است؛ از جمله عضو فعال انجمن
گیاهان دارویی کشور ،عضو هیئت امنای کانون کارآفرینان ،عضو انجمن
حمایت از حقوق مصرفکننــدگان ،عضو و رئیس هیئت مدیره اتحادیه
تولیدکنندگان داروهای گیاهی خراســان و عضو انجمن تولیدکنندگان
داروهای گیاهی کشور .همچنین با توجه به فعالیتهایش در حوزه تولید و
كارآفرینی تاكنون جوایزی دریافت كرده كه مهمترین آنها جایزه کارآفرین
برتر استانی و کشوری و واحد برتر نمونه جهاد کشاورزی بوده است.
او همچنین درباره حمایتهای خانــواده از فعالیتهایش گفته
است« :همسر و دو دخترم خیلی مرا حمایت کردند .اکنون دخترانم
در شرکت کارهای درآمدزایی را انجام میدهند و کمک میکنند .با
همراهی آنها بود که تا اینجا پیش آمدیم .یکی از دخترانم از مدیران
ارشد شرکت است».

JJاز صادرات تا فعل توانستن
محصوالت اصلی شــرکت اکسیر گل سرخ در حال حاضر شامل
تولید اسانسهای گیاهی و تولید عصارههای گیاهی برای مصرف در
مواد آرایشــی ،پروتئینی و خوراکی است .محصوالتی که با توجه به
ویژگیهای خاص در بازارهای دیگر کشــورها هم مشتریان بسیاری
دارند« .در حوزه صادرات در تاجیکســتان ،افغانستان ،عراق و عمان
بازار خوبی داریم همچنین به طور پراکنده به سایر کشورها صادرات
داشتهایم اما محصولی که بیشترین صادرات را در حوزه کار ما داشته
است اولئورزین و میکروکپسول زعفران است که مشتریان خوبی در
کشور آلمان دارد .عالوه بر آن هماکنون در حال فراهم کردن زمینه
صادرات اسانس باریجه به فرانسه هستیم».
به اعتقاد مرضیه سوئی محصل ،جوانانی که میخواهند تازه وارد
گود و میدان کار و کارآفرینی شوند باید چند نکته را آویزه گوششان
کنند« :خســتگیناپذیری ،پیگیری ،مصمم بودن ،استفاده از تمام
یگوید« :من شخصا همیشه
ظرفیتهای موجود و انعطافپذیری» او م 
از ایده «خواستن ،توانستن اســت» استفاده کردهام و عقیده دارم با
تمرکز ،پیگیری ،تالش ،ارتباطات قوی و همت عالی به گونهای که من
خود نیز رسیدهام قطعا میتوانیم به موفقیت برسیم».

محصوالت اصلی
شرکت اکسیر گل سرخ
در حال حاضر شامل
تولید اسانسهای
گیاهی و تولید
عصارههای گیاهی
برای مصرف در مواد
آرایشی ،پروتئینی و
خوراکی است

راهکارهایی برای خروج از شرایط رکود
یکی از چالشهای مهم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به خصوص شرکتهای دانشبنیان
رکود است و مرضیه سنوئی محصل راهکارهایی برای خروج از این وضعیت دارد:
 -1جذب و تبدیل ایدهها به محصول و مشاغل پایدار
 -2همافزایی علم و ثروت (تجاریسازی علم و دانش)
 -3تجاریسازی یافتههای پژوهشی و تحقیقاتی
 -4حمایت ،هدایت و سمتدهی در جهت نوآوریها و تولید فناوریهای برتر
 -5ایجاد زمینه برای بهکارگیری هرچه بیشتر توانمندیهای دانشگاهها و واحدهای پژوهشی در
جامعه
 -6ترغیب متخصصان ،نوآوران ،مخترعان ،اعضای هیئتعلمی دانشــگاهها و واحدهای پژوهشی
برای فعالیتهای بیشتر در رفع نیازهای جامعه برای ترویج فرهنگ تجاریسازی در دانشگاهها و
مراکز پژوهشی
 -7تشــویق بنگاههای اقتصادی و دســتگاههای اجرایی به بهرهگیری از یافتههای پژوهشــی و
فناوریهای شکلیافته در مراکز پژوهشی.
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تاجری دیوانه فرهنگ و هنر
حاج حسین ملک که بود و چه کرد؟

روزانه بســیاری از کســانی که به بازار تهــران و بازار بینالحرمین (پاتوق فروشــندههای
لوازمالتحریر) میروند از کنار د ِر چوبی بسیار زیبایی عبور میکنند که از دنیای پشت آن هیچ
خبری ندارند .خانهای زیبا با دو حیاط و بنایی آجری بهجایمانده از دوران قاجار که فرهنگ و
تاریخی غنی در دل اتاقها ،هشتیها و داالنهایخود دارد و روزگاری خانه و کاشانه خاندانی
بود کــه در بازرگانی ،تجارت و کارهای فرهنگی از جمله جمع کردن اشــیا و آثار فرهنگی و
کتاب ید طوالیی داشتند .حاج حسین ملک که بسیاری او را با باغ مشهورش در شهر مشهد
میشناسند (باغ ملکآباد) اولین کسی بود که با جمعآوری آثار فرهنگی شخصیاش نخستین
موزه خصوصی کشــور را در دوره قاجار در منزل خود در بازار تهران راهاندازی کرد .خانهای که
بخشی از تاریخ فرهنگ و تجارت کشور در آن رقم خورده است و چند روز پیش بعد از سالها
به روی بازدیدکنندگان باز شد.
سه نسل از خاندان ملک از زمان پادشاهی محمدشاه (1250ـ 1264ق) تا دهه آخر حکومت
پهلوی دوم ،از تجار و زمینداران بزرگ تبریز ،مشــهد و تهران بودند .آنان حدود  130سال در
انواع امور تجاری ،زمینداری و خیریه فعالیت داشتند .این خاندان ،یکی از فعالترین خانوادههای
اقتصادی در ایران بودند؛ ولی کمتر نشــانهای از کمیت و کیفیت کســب و کار آنان در منابع
تاریخی وجود دارد .حوزه فعالیت آنان ،تنها محدود به عرصه تجارت و زمینداری بود و تمایلی
به فعالیتهای صنعتی از خود نشان ندادند .فعالیتهای اجتماعی این خانواده ،شامل تأسیس
کتابخانه و موزه ملک ،وقف زمینها و بخشی از داراییهای خود به آستان قدس رضوی و آموزش
و پرورش ،تأسیس مدرسه ،درمانگاه و ...بوده است .آقا مهدی ،حاج کاظم و حاج حسین ملک
(پدربزرگ ،پسر و نوه) ،همگی از ثروتمندان بزرگ و تجار بنام عصر خود محسوب میشدند .اما
در میان همه اعضای این خانواده حاج حسین ملک به دلیل دیدگاههایاقتصادی ،فرهنگی و
البته خیرانه جایگاه ویژهای در این خاندان دارد.
JJحاج حسین ملک که بود؟
در میان فرزندان محمدکاظم ،پسربزرگش ،محمدحسین ملک ،نقش برجستهای در فعالیت
اقتصادی خانواده داشــت ،گرچه بیشتر با نام حسین ملک معروف بود .او در  10خرداد 1250
شمسی (اواسط حکومت ناصرالدینشاه) در بازار بینالحرمین تهران به دنیا آمد ،در خانهای که
بعدها به اولین موزه شخصی کشور تبدیل شد و کلکسیونی بینظیر از آثار تاریخی و کتب خطی
در آن نگهداری میشــد .حاج حسین در مدارس دارالشفا و صدر تهران به تحصیل پرداخت و
با علوم قدیمی مانند صرف و نحو و برخی از دیوان شعرای فارسی و عربی آشنا شد .همچنین
او مدتی دور از چشم پدر به مدرسه فرانسوی آلیانس رفت تا زبان فرانسه بیاموزد که در آنجا با
محمدعلی فروغی ،نویسنده و یکی از نخستوزیران بعدی ،همدوره بود .حسین ملک در سال
 1323ق برای اداره امالک خراســان و رســیدگی به کارهای تقیخان معاوناالیاله (متصدی
امالک حاج کاظم) به مشهد رفت .هنگام زندگی در مشهد با دختر حاج سید عبداهلل (متولی
مسجد گوهرشاد) ازدواج کرد.
در ابتدای پیروزی مشــروطه ،مدعیان و مخالفان مالکیت او بــر اراضی فریمان گروهی از
مجاهدان مشروط ه خواه را برانگیختند تا ملک را دستگیر و به مسجد گوهرشاد (مقر مجاهدان)
منتقل کنند .آنطور که در کتاب «سرگذشــت پنجاه کنشگر اقتصادی» آمده است« :او را به
تازیانه بستند ».حاج حسین سرانجام توسط قوای نظمیه از دست مجاهدان نجات یافت.
ثروت خانواده که طی دو نسل (حدود  70سال) انباشته شده بود ،به فرزندان محمدکاظم
منتقل شد .بهکارگیری این ثروت در انواع فعالیتهای اقتصادی ،باعث شد که نسل سوم خانواده
و از جمله توسط حسین ملک ،ثروت بیشتری در دست داشته باشند.
حســین ملک برای اداره امالک خانوادگی ،اوقات خود را در تهران و خراســان میگذراند.
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در شــمال تهران ،باغ بزرگی از بازماندگان میرزا محمودخان ملکالشعرای صبا و در گالبدره
شمیران ،باغی چندین هکتاری خرید .بعدها با تقسیم کردن زمینها ،بخشی از این باغها را به
دیگران بخشید .چهل روز پس از کودتای سوم اسفند  1299ش ،سیدضیاءالدین طباطبایی به
ماژور بهادرخان ،معاون کلنل محمدتقی پسیان دستور داد که حسین ملک ،احمد قوام و امیر
ارفع را در مشــهد دستگیر کنند .با شــفاعت مهدی فرخ (کارگزار مالی کل خراسان ) در نزد
پسیان ،پس از یک شب زندانی بودن ،ملک آزاد شد .قوام در مشهد زندانی بود؛ با سقوط دولت
سیدضیا (اوایل خرداد  1300ش) و تبعید او به فلسطین ،قوام به نخستوزیری رسید .در این
زمان ،پسیان علیه او قیام کرد .حسین ملک ،واسطه مذاکره دولت با او بود .او ضمن تشریح اوضاع
خراسان اعالم کرد که کلنل پسیان از بیمهری قوام به هراس افتاده و معتقد بود قوام از او انتقام
خواهد گرفت؛ قوام بیمهری خود نسبت به پسیان را تکذیبکرد .ملک به دستور قوامالسلطنه
به قائنات رفت و با امیر شوکتالملک علم دیدار کرد تا هردوی آنها ضمن مذاکره با پسیان او
را از ادامه حرکت اعتراضی بازدارند .در همین زمان پسیان برای دفع حمله ترکمانان به قوچان
به مقابله با آنان پرداخت و در  9مهر  1300ش در همان ناحیه در حالی که  30سال بیشتر
نداشت کشته شد .ملک از احساسات پسیان تجلیل میکرد و در عین حال ،متأسف بود که چرا
نصایح او را نپذیرفته است.
JJتاسیس موزه خصوصی
اهمیت شخصیت ملک به وجهه اجتماعی او بازمیگردد .در ایران آن زمان ،تأسیس کتابخانه
و موزه خصوصی ،توسط یک نیکوکار ،اقدامی کمنظیربود .برخی منابع تاریخی معتقدند که ملک
احتمال میداد زمینهایش توسط رضاشاه تصرفشود؛ همچنین برای رهایی از درگیری دائم با
مأموران دارایی که به بهانه مالیات وقت او را میگرفتند و فشار روحی بر او وارد میکردند این کار

سه نسل از خاندان ملک از زمان پادشاهی محمدشاه (1250ـ 1264ق) تا دهه آخر حکومت پهلوی دوم ،از تجار و زمینداران بزرگ تبریز ،مشهد و
تهران بودند .آنان حدود  130سال در انواع امور تجاری ،زمینداری و خیریه فعالیت داشتند .این خاندان ،یکی از فعالترین خانوادههای اقتصادی در
ایران بودند؛ ولی کمتر نشانهای از کمیت و کیفیت کسب و کار آنان در منابع تاریخی وجود دارد.

را انجام داده است .زمانی که تقیزاده وزیر مالیه بود ملک به او گفت« :چون از دست مأموران شما
به عذاب آمدهام یک وکالتنامه رسمی ب ه نام شخص شما نوشتهام که طبق آن وکیل تاماالختیار
ضبط اموال من هستید ولی استدعا دارم که دقیق رسیدگی کنید که چقدر ظلم میکنند».
دولت زمانی کهدید عدهای برای فرار از مالیات ،دارایی خود را حبس یا نذر میکنند ،تنها
موقوفات عام (مثل موقوفه آستان قدس رضوی) را از مالیات مستثنا کرد .برخی از موقوفهها نیز
با نظارت دولت و شهرداری و تشخیص آنها از مالیات معاف میشد .متولی امالک ملک تا زمان
حیات او خودش بود؛ همین دلیل در وقفنامههای او به کســر عوارض دولتی و مالیاتی اشاره
شده است .یکی از دالیل ناخشنودی رضاخان از ملک ،به عدم حمایت آشکار او از سردار سپه،
در هنگام به قدرت رسیدن او بازمیگشت .ملک در انجمن تجار تهران در حمایت از روی کار
آمدن رضاشاه مشارکت نداشت .اما احتمال تصرف زمینهای ملک نمیتواست ربطی به تأسیس
کتابخانه (ســال  )1316و موزه (در نیمه اول دهه  )40داشته باشد .در سال  1312از حسین
ملک مبلغ  220هزار تومان به عنوان بدهی به بانک استقراضی گرفتند؛ این بانک پس از پیروزی
بلشویکها در روسیه به دولت ایران واگذار شده بود .همچنین دربار بخشی از زمینهای ملک در
مجاورت کاخ سعدآباد را گرفت و در برابر آن ،زمین فعلی کتابخانه در باغ ملی را به او واگذار کرد.
در این زمان ،اقداماتی مانند گردآوری نسخ خطی ،تمبر ،تابلوهای نفیس خارجی و داخلی،
تأســیس موزه و وقف آن ،کمتر مورد توجه نیکوکاران ایرانی بود .حســین ملک از جوانی به
گردآوری نسخههای خطی ،تاریخی و هنری عالقه داشت .کتابفروشان ،کتب خطی منحصر
بــه فرد را میخریدند و در اختیار او قرار میدادند ،ملک بعضی کتابها را با چند برابر قیمت
خریداری میکرد .معموالً کتابها را میخواند ،گاهی در کنار آنها حاشیه مینوشت؛ سپس به
کتابخانه میفرستاد .با این حال به سختی به دیگران کتاب قرض میداد .یک بار ملکالشعرای
بهار ،یک نسخه شاهنامه خطی از او به امانت گرفت؛ اما در تحویل آن دیر کرد .ملک آ ن چنان
سروصدایی به راه انداخت که بهار ناچار به تحویل کتاب شد.
او خانه پدریاش را در مشــهد به کتابخانه عمومی تبدیل کرده بود .این کتابخانه بعدها به
خانه پدری حاج حسین ملک در بازار بینالحرمین تهران منتقل شد .حسین ملک در  6آبان
 ،1316این کتابخانه را به همراه بخش بزرگی از ثروتش ـ که شامل مجموعه آثار تاریخی ،مثل
کمالالملک و نقاشان معروف جهان ،تمبرها ،سکهها و ...میشد ـ وقف حرم امام رضا
تابلوهای 
(ع) کرد .بنای خانه پدرش به سبک دوران قاجار بود كه بعدها سبک معماری پهلوی نیز به آن
اضافه شد .این بخش ،اولین سنگ بنای كتابخانه و موزه ملک بود .مجموعه خانه او ،یکی از مراکز
وابسته به کتابخانه و موزه ملی ملک است .این خانه در بازار تهران قراردارد و به دلیل ارتباط آن
با مجموعههای شهری و قرارگرفتن در فاصله بین مسجد امام
(مســجد شاه سابق) و مسجد جامع دارای اهمیت بسیار است.
احمد سهیلی خوانساری از سال تأسیس این کتابخانه در تهران
( 1316ش) به مدت  44سال در اداره آن مشارکت داشت .وی
نقش مهمی در تداوم فعالیت آن داشت؛ به گونهای که ملک در
 29تیر  1350حکم سرپرستی کتابخانه و کلیه اموال موجود را
به او ســپرد و او تا سال  1357ـ که بازنشسته شد ـ به این کار
مشغول بود.
محل اولیــه کتابخانه در بازار بینالحرمیــن در زمینی به
مســاحت  1700متر مربع بنا شد .بنای جدید در سال 1342
به بهرهبرداری رسید .کتابخانه یک قرائتخانه با مساحت 150
متر مربع و ســه سالن مخزن برای نگهداری کتابهای خطی،
چاپی و نشــریات داشت .ایرج افشــار ،محمدتقی دانشپژوه،
ی از
علینقی و احمد منزوی در مجموعهای 13جلدی فهرســت 
این نســخههای خطی تهیه کردند .در زمان حیات ملک ،تنها
چند جلد از این نسخهها اجازه چاپ یافت و ملک به دلیل وجود
برخی اشتباهات در متن ،اجازه چاپ بقیه فهرستها را نداد .به
روایت افشار ،چون ملک مردی لجوج و یکدنده بود ،گفتوگو
برای چاپ با او امکانپذیر نبود .تا اینکه پس از پیروزی انقالب
این کتابها به چاپ رسید.

این کتابخانه  6537جلد نســخه خطی ثبتشده دارد و از سال  1317رسماً برای استفاده
عموم به طور رایگان باز شــده است .حسین ملک با تعدادی از متخصصان کتابهای خطی و
تابلوهای نقاشــی در ارتباط بود .او این اشیا را با مشورت کارشناسان خریداری میکرد .پس از
تأسیس کتابخانه ،موزه ملک نیز در نیمه اول دهه  40آغاز به کار کرد .این موزه شامل مجموعه
وســایلی بود که ملک آنها را جمعآوری کرده بود .برخی اشــیای موزه عبارتاند از« :تعدادی
فرش 12 ،تابلوی نقاشی از کمالالملک ،تعدادی تابلو از شاگردان کمالالملک ،تعدادی تابلو از
هنرمندان ایتالیایی ،انواع سکه از زمان سلوکیه تا قاجار ،خطنوشتههایی زیبا از خطاطان نامی
ایران ،کلکسیون تمبر و »...حسین ملک این اشیا را وقف موزه کرد.
کتابها تنها در کتابخانه قابل استفاده بودند .تولیت موقوفه ،تا زمان حیات ملک در اختیار
خودش بود .نظارت بر وقفنامه به عهده دادستان کل کشور و دو نفر از دخترانش به نامهایبانو
عزت ملک و خانم فلورت بود .ملک در  29تیر  1323قطعه زمین بزرگی در باغ ملی تهران برای
ساختمان جدید کتابخانه و موزه وقف کرد .او در سالهای  1325و  1330تعداد  20قطعه زمین
بزرگ کشاورزی در خراسان و تعداد زیادی دکان در بازار تهران ،همچنین در سالهای 1330ـ
 1334 ،1331و  1340امالک و مستغالت دیگری را وقف آستان قدس رضوی کرد و بخشی از
درآمد آن را به کتابخانه ،موزه و اداره بیمارستان چناران خراسان اختصاص داد.
موزه و کتابخانه ملک از قدیمیترین موزههای وقفی خصوصی و یکی از مهمترین گنجینههای
کتب خطی کشور است .ملک طی سالهای  1316تا  1340در هشت وقفنامه ،صدها هکتار از
زمینهای موروثی و ملکی خود را در مشهد و تهران ،وقف آستان رضوی کرد .او بخشی از درآمد
موقوفات را به موزه و کتابخانه و اداره آنها اختصاص داد .طبق وقفنامهها  5درصد از عواید خالص
ساالنه برای خرید کتاب و لوازم موزه ،و بخشی به اداره امور کتابخانه از جمله مرمت کتابها،
حقوق متولی ،ناظران ،مدیر و کارکنان اختصاص داده شده است.
حســین ملک در  ۲۱آبان ( 1347چهار سال قبل از فوتش) طی نامهای خطاب به مجلس
شورای ملی و سنا اعالم کرد کتابخانه در طی این سالها با هزینه شخصی خانواده ملک تأسیس
شده و مشغول ارائه خدمات به مردم بوده است .او از مجلس درخواست کرد که این کتابخانه را از
عوارض امالک شهری معاف کنند .در همان زمان ،براساس مرحله دو م از قانون اصالحات ارضی،
بخشی از امالک وقفی حسین ملک که در اجاره کشاورزان قرار داشت مشمول اصالحات ارضی
شد .به نظر میرسد بخش باارزش داراییهای ملک زمینهای شهری بود که با توسعه شهرها،
ارزش باالیی پیدا کردند .در همین زمان ،منبع درآمد کتابخانه ملک  8مغازه و سود حاصل از
کاروانسرای امیر تهران بود .حسین ملک دو برادر و سه خواهر داشت .او سه بار ازدواج کرد؛
ازدواج اولش با نوابه قدسیه ،در حدود  33سالگی بود .حاصل این
ازدواج ،سه دختر به نام عزت ملک ،ملکزاده و صدیق بود .همسر
اول مقارن سال  1300درگذشت .ملک بیست سال پس از فوت
همسر اول با زرین ازدواج کرد و صاحب دو دختر به نام رزت و
فلورت شد؛ که آنان پس از فوت پدر به اروپا رفتند .او در  10سال
آخر عمرش ـ هنگامی که از نابینایی رنج میبرد ـ با دختر یکی
از کارگرانش ازدواج کرد.
ملک حافظهای قوی داشــت .به قول و قرار خویش پایبند
بود و میل داشت دیگران نیز اینگونه باشند .در مبارزه سرکش
بود .وقتی با عهدشــکنی فرد یا نهادی دولتی مواجه میشــد،
تمام قــدرت خود را در جنگ با او بــه کار میبرد .در معامله،
ســختگیر بود و گاهی از صد ریال هم صرفنظر نمیکرد .اهل
غیبت و بدگویی نبود .او را مردی لجوج ،باذوق ،فرهنگدوست و
باسخاوت توصیف کردهاند .با اینکه در سالهای آخر عمر ،بینایی
خود را از دست داد ،سرحال و سرزنده بود .حسین ملك بعد از
تبدیل خانه خود به كتابخانــه و موزه تا آخرین دقایق عمر در
آنجا زندگی كرد .به مشاغل سیاسی دلبستگی نداشت؛ با اینکه
چندین بار به او پیشــنهاد وکالت مجلس شورای ملی و سنا را
داده بودند ،آن را نپذیرفت .ســرانجام ،در سوم مرداد  1351در
سن 101سالگی درگذشت.
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کارآفرین
جیمز سیمونز ،ریاضیدانی كه میلیاردر شد

پادشاه اعداد
جیمز سیمونز سال  1938در منطقه بروكلین در ماساچوست به
دنیا آمد ،تنها فرزند ماریكا و متیو سیمونز .پدرش صاحب یك كارخانه
تولید كفش بود .جیمز پس از دبیرســتان وارد دانشگاه امآیتی شد و
دوره لیســانس ریاضی را ظرف سه سال به پایان رساند و بعد در سال
 1961دكترایش در ریاضیات را در دانشگاه بركلی كالیفرنیا گرفت .او
برای یك دوره سهساله به عنوان استاد به دانشگاه امآیتی رفت اما بعد
از یك سال دانشگاه قدیمیاش را رها كرد تا به عنوان دستیار ریاضی
به هاروارد برود.
سال  1964بود كه سیمونز به عنوان كدشكن برای آژانس امنیت
ملی امریکا مشغول به كار شد اما این شغل بیشتر از سه سال دوام پیدا
نكرد .سیمونز به دلیل ارسال نامهای به روزنامه نیویورك تایمز كه در آن
مداخله ارتش امریکا در جنگ ویتنام را نقد كرده بود از آژانس امنیت
ملی اخراج شد .سرنوشتش این بود كه دوباره وارد دانشگاه شود ،این بار
به عنوان رئیس گروه ریاضی دانشگاه استونی بروك نیویورك مشغول
به كار شد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

جیمزسیمونز
موسس شركت
رنسانستكنولوژی
است كه در حوزه
سرمایهگذاریهای
ریسكپذیرفعالیت
دارد و  42میلیارد دالر
دارایی تحت نظارتش
قرار دارد .سیمونز
ریاضیدانیبرجسته
است و با  15.7میلیارد
دالر دارایی در رتبه
 77فهرست بلومبرگ
قرار دارد.

JJمعادله ثروت
وقتی اســم ریاضی به میان میآید ،عددها پیش چشــممان رژه
میروند ،در دنیای امروز مدتها اســت كه رشــتههای میانحوزهای
و مهندســی پیشتازند و شــاید كمتر پدر و مادری باشند كه از ورود

فرزندشان به یكی از رشتههای علوم محض شادمان شوند .خیلیها فكر
میكنند سرنوشــت ریاضیدانها خیره شدن به معادالت تا آخر عمر
است و نهایتا تدریس در دانشگاه .اما جیمز سیمونز یك تفاوت عمده
با ســایر ریاضیدانها دارد ،او عالوه بر حل معادالت و مسائل ریاضی
و معرفی تئوریهای جدید توانســت نام خودش را در میان فهرست
ثروتمندترین آدمهای دنیا هم بنشاند ،این قدرتی بود كه سروكار داشتن
با عددها به او داده بود ،قدرتی كه خودش را در حوزه ســرمایهگذاری
به خوبی نشان داد.
جیمز سیمونز سال  1977دانشگاه استونی بروك را هم ترك كرد
تا شركت مونمتریك را تاسیس كند ،یك شركت تجاری كه با تكیه بر
اعداد و الگوریتمهای ریاضی بر روی بازار كاال متمركز شد 5 .سال بعد
نام شــركت تغییر كرد و از آن زمان تاكنون همه آن را به نام رنسانس
تكنولوژی میشناسند .صندوق سرمایهگذاری برجسته او مدالیون نام
داشــت كه در سال  1988تاسیس شــد كه با استفاده از مدلسازی
عددی و الگوریتمهای معامالتی دست به سرمایهگذاری در بازار جهانی
میزد .این صندوق در حال حاضر به صورت اختصاصی برای كســب
سود كاركنان این شركت فعالیت میكند .شركت رنسانس بیش از 20
میلیارد دالر سرمایه را از طریق چندین صندوق سرمایهگذاری مدیریت
میكند و صندوق مدالیون كه  10میلیارد دالر سرمایه را زیرنظر دارد
ساالنه  40درصد سود به سرمایهگذارانش میدهد.
JJاز نگاه نیویوركر
كسی كه كارش را با دانشگاه شروع كرده و سر از بازار درآورده برای
همه جذاب است .وقتی كه این فرد تبدیل شود به یكی از میلیاردرهای
مطرح دنیا بحث از این هم جالبتر میشــود .برای همین اســت كه
كسبوكار و روش مبتنی بر علم سیمونز برای نشریه نیویوركر آنقدر
مهم بوده است كه گزارشی مفصل از او تهیه كرده ،گزارشی كه در آن
تاكید میشود او همچنان به پیوند میان ثروت و علوم پایه اعتقاد دارد
و برای اثبات این امر ســرمایگذاری كالنی كرده اســت .آنچه در این
بخش میخوانید ترجمه بخشی از گزارش بلند نیویوركر در مورد جیمز
سیمونز است.
ســیمونز در منطقهای خارج از شهر بوستن بزرگ شد و همچنان
تهلهجه ماساچوســتیاش را حفظ كرده است .او گاهی هنگام حرف
زدن به جای تمام كردن جملهاش از عبارت «و غیره» استفاده میكند

برتیل هالت

جیمز سیمونز در شهر بروكلین در ماساچوست به دنیا آمد .او
تنها فرزند یك كارخانهدار (تولید كفش) بود.

دكترای ریاضی را از دانشگاه بركلی دریافت كرد.

1958
1938
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1961
ظرف سه سال توانست از رشته ریاضیات
دانشگاه امآیتی فارغالتحصیل شود.
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جیمز سیمونز یك تفاوت عمده با سایر ریاضیدانها دارد ،او عالوه بر حل معادالت و مسائل ریاضی و معرفی تئوریهای جدید
توانست نام خودش را در میان فهرست ثروتمندترین آدمهای دنیا هم بنشاند .این قدرتی بود كه سروكار داشتن با عددها به او داده
بود ،قدرتی كه خودش را در حوزه سرمایهگذاری به خوبی نشان داد.

شاید به این خاطر كه حواســش متمركز نیست ،شاید به این خاطر
كه یاد گرفته پیچیدگیهای ذهنیاش همیشه هم برای دیگران جالب
نیست و یا اینكه وقتی ثروتمندی مانند سیمونز باشید آدمها همیشه
منتظرند كه جملهتان را به پایان برســانید .روی دیوار دفتر او قابی به
دیوار است با عكســی از جلسه ارائه تئوری ِچرن -سیمونز .او در سی
سالگی با همكاری ریاضیدان معروف ،شینگ شِ ن ِچرن این تئوری را
ارائه داد .این تئوری خصوصیات فضاهای سهبعدی را ترسیم میكند ،به
عنوان مثال اگر یك گره درهمپیچیده از دل یك شكل هندسی بریده
شود ،ساختار باقیمانده چه شكلی خواهد داشت .این تئوری تبدیل به
یك از نظریاتی شــد كه تئوری استرینگ یا نظریه ریسمان را تكمیل
میكرد (نظری ه ریسمان ،یک نظری ه پیچید ه است که واقعیت کیهان را
بهوسیل ه ابرریسمانها ،به عنوان پایهایترین جزء ماده ،توضیح میدهد)
و همچنین به تكمیل محاســبات كوانتومی و فیزیك مواد برخاست.
سیمونز البته توضیح میدهد« :باید بگویم كه هیچیك از این مسائل به
ذهن من نرسیده ،من فقط محاسبات ریاضی را انجام میدهم و سایرین
از نظر فیزیك روی آن كار میكنند».
ریاضیات در ســطوح عالی بازی جوانها اســت (كسانی كه سعی
میكنند تا قبل از  40سالگی به مهمترین دستاورد زندگی علمی خود
برسند) اما سیمونز در دوران میانسالی و پس از آن هم مشغول كارهای
بســیار جدی و جاهطلبانه در این حوزه بود .پس از  60سالگی ،وقتی
پســرش نیك در سال  2003در ســواحل بالی غرق شد او بازگشتی
دوباره به ریاضیات كرد« :وقتی كه حقیقتا و به صورت متمركز به سراغ
ریاضی میروید انگار دارید در دنیای خودتان زندگی میكنید و حوادث
دیگر نمیتوانند ضربههای كاری به شما بزنند ».همسرش میگوید كه
وقتی چشمان سیمونز برق میزند و فكش را ناخودآگاه تكان میدهد
میفهمد كه دارد به یك مسئله ریاضی فكر میكند.
صحبت با سیمونز به موسسه فلتیرون هم رسید (زیرمجموعهای از
بنیاد سیمونز كه بر روی پیشرفت علم از طریق روشهای محاسباتی از
جمله تجزیه و تحلیل دادهها ،مدلسازی و شبیهسازی مشغول است).
او معتقد اســت كه این موسسه نقشی مهم در توسعه زیرساختهای
كامپیوتری رنسانس و موفقیت این شركت داشته است .سیمونز معتقد
است كه كدگذاری در دانشگاهها بسیار سرگردان و ناتمام است« :برخی
از دانشجویان فعال در این حوزه بسیار خوب هستند و برخیشان هم
نه اما به هر حال وقتی اینها دانشگاه را ترك میكنند دیگر كسی نیست
كه آن كدهایی را كه در حال نوشته شدن و توسعه بود دنبال كند ».او
برای ادامه دادن كار نیمهتمام دانشگاهها موسسه فلتیرون را تاسیس كرد
و حاال دو نفر از فارغالتحصیالنی را كه در حوزه كدگذاری نخبه بودند در
استخدام دارد .كریرو ،كه مهارت باالیی در حوزه محاسبات علوم زیستی
دارد از دانشگاه ی ِیل جذب شد و ایان فیسك از آزمایشگاه فیزیك ذرات
سِ رن (نزدیك ژنو)« .آنها بهترین بهترینها هستند ».سیمونز به آنها قول
اختیار عمل و حقوق باالتر داد و این دو نفر را در اختیار گرفت كه حاال

در موسسه فلتیرون و به عنوان مشاور رنسانس مشغول به كار هستند.
سیمونز بر روی ایدهاش ریسك بسیار بزرگی كرده است؛ اینكه علم
میتواند وارد همان مسیری شود كه منجر به میلیاردر شدن او شد .او
 91نفر را در دو ســال گذشته برای موسسهاش استخدام كرده است و
انتظار میرود این تعداد به  200نفر برسد كه باعث خواهد شد فلتیرون
تبدیل به موسسهای تقریبا به بزرگی «مؤسسه مطالعات پیشرفته» (یک
مؤسســه مستقل مربوط به تحقیقات پسادکترا و پژوهشهای نظری
است که در ســال  ۱۹۳۰بنیان نهاده شد .مهمترین پژوهشگران این
موسسه آلبرت اینشتین ،یوهان فون نیومن و کورت گودل بودند) در
ماساچوست شود .سیمونز بابت هزینهها هیچ نگرانی ندارد« :اول فكر
میكردم كه این موسســه ساالنه  75میلیون دالر هزینه دارد اما حاال
فكر میكنم این عدد به  80میلیون دالر میرسد .كار كردن در رنسانس
خیلی مفرح بود و به نظرم فلتیرون هم تجربه جذابی است».
موسسه فلتیرون بخشی از جریان حمایت از علوم است كه توسط
بخــش خصوصی به راه افتاد .در امریکا ،علوم پایه به صورت ســنتی
توسط دانشگاهها یا دولت حمایت میشدند اما سالها است كه بخش
خصوصی با رشــد سریعتر و با تمركز بیشتر بر روی این علوم در حال
معرفی موقعیتهای جدید در این حوزه است .از دهه  90میالدی كه
سیلیكون ولی مشــغول تولید انواع میلیاردرها بوده است ،موسسات
خصوصی هم در سراسر امریکا ظاهر شدند .سال  1997لری الیسون،
یكی از بنیانگذاران شركت اوراكل بنیاد پزشكی الیسون را برای مطالعه
ی اریا تاسیس كرد 6 .سال بعد
در حوزه زیستشناسی سالمندی در ب 
موسسه علوم مغزی آلن توس پل آلن ،یكی از موسسان مایکروسافت
در سیاتل بنیان گذاشته شد .سال  2010اریك اشمیت ،مدیر اجرایی
گوگل موسسه اشمیت اوشن را در پالو آلتو به راه انداخت .حاال نوبت به
سیمونز رسیده است كه به گفته نشریه فوربز بیستوپنجمین شهروند
ثروتمند امریکا است و میتواند به راحتی تبدیل به بزرگترین موسس
خصوصی در حوزه علوم پایه شود.

صندوق
سرمایهگذاری
برجسته او
مدالیون نام داشت
كه در سال 1988
تاسیس شد كه
با استفاده از
مدلسازی عددی
و الگوریتمهای
معامالتی دست
به سرمایهگذاری
در بازار جهانی
میزد .این
صندوق در حال
حضر به صورت
اختصاصی
برای كسب سود
كاركنان این شركت
فعالیتمیكند

شركت مونمتریك تغییر نام داد و با عنوان
رنسانس كار را ادامه داد.

2016

1977
1982
او كه به عنوان رئیس گروه ریاضی دانشگاه
استونی بروك نیویورك مشغول به كار بود
شغلش را ترك كرد تا شركت مونمتریك را
تاسیسكند.

موسسه فلتیرون را با هدف تمركز بر روی پیشرفت دانش از طریق تحلیل
داده و مدلسازیهای ریاضی تاسیس كرد.
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کارآفرین
شیو نادار و چیدن میوههای تكنولوژی در هند

فتح شب هقاره
او کیست؟

شیو نادار ،موسس و
عمده سهامدار شركت
اچسیالتكنولوژیز،
توسعهدهنده نرمافزار و
خدماترسان در بخش
برونسپاری است.
این شركت مستقر
در دهلی در عرض
یك سال گذشته 7.8
میلیارد دالر درآمد
داشت .نادار با 13.8
میلیارد دالر ثروت
در رتبه  97فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

چند شركت به اچسیال
مراجعه و تقاضای
كامپیوترهای شخصی كردند
و برای همین موسسان
شركت به سراسر دنیا رفتند
و با خودشان كامپیوترهایی
را به هند برگرداندند تا
بتوانند این سیستمها را
باز كنند ،مطالعه كنند و
نمونههایی مانند آنها را
بسازند .اولین سیستم
ساخت شركت در عرض سه
هفته آماده و خیلی زود با
نام بیزی بی روانه بازار شد

و میدان به دست شركتهای هندی افتاد .سال  1984دولت هند
سیاست جدیدی را در پیش گرفت كه سرنوشت بازار تكنولوژی هند
را تغییــر داد .دولت بازار كامپیوتر را آزاد اعالم كرد و اجازه برخی از
واردات را داد .این فرصتی بود كه اچســیال به آن چنگ زد و واحد
كامپیوترهای شخصی را هم به كارش افزود.
تقاضا برای كامپیوترهای شخصی آرام اما بدون شك رو به رشد
بود .اغلب بانكها در حال تغییر سیســتم عامل خود به یونیكس
بودند(.یونیكسیک سیستمعامل باقابلیت چندکارگی و چندکارب
ره اســت .اینترنت در آغاز در یونیکس گسترش یافت و تا سالها،
واژه «اینترنت» در میان کاربران یونیکس واژهای کام ً
ال عادی
و روزمره بود ).چند شركت به اچسیال مراجعه و تقاضای
كامپیوترهای شــخصی كردند و برای همین موسســان
شركت به سراسر دنیا رفتند و با خودشان كامپیوترهایی
را به هند برگرداندند تا بتوانند این سیستمها را باز كنند،
مطالعه كنند و نمونههایی مانند آنها را بســازند .اولین
سیستم ساخت شركت در عرض سه هفته آماده و خیلی
زود با نام بیزی بی روانه بازار شــد .آجای چادری ،یكی از
موسسان شركت میگوید« :از یك نظر این كار
باعث رشد بازار شد چون دیگر الزم
نبود همهچیز را در هند تولید
كنیم و مثال سیســتم عامل
را میتوانستیم از جایی دیگر
تامین كنیم و از ســوی دیگر
موقعیتهای زیادی پیش روی
ما قرار گرفت چون دولت تمامی
بانكهــا را ملزم كرده بود كه از
سیستم عامل یونیكس استفاده
كنند و بنابراین حق اســتفاده از
یونیكس را خریدیم و باقی سیستم
را از هیچ بنا كردیم».

شیو نادار سال  1945در روستایی به نام تامیل نادو به دنیا آمد و
دوران كودكیاش را با زندگی روستایی گذراند .پدرش قاضی استانی
بود و به خاطر كار پدر ،او در كودكی سراســر منطقه جنوبی هند
را گشــت .زمان كودكی او هند در حال بیداری بود و روحیهای كه
جواهر لعل نهرو به این جامعه تزریق میكرد در سراســر كشور با
ســخنرانی معروف او «میعاد با سرنوشت»* خودش را بیشتر نشان
میداد .نادار در سیســتم آموزش و پرورش هند تحصیل كرد و در
تمام سالهای كودكی و جوانی با دشواریها و فرصتهای موجود
در كشورش آشنا شد .در  21سالگی بود كه اولین شهر بزرگ را به
چشمش دید :چنایی.
نادار مدرك مهندسی برق را از دانشگاه فنی PSG
در كویمباتور گرفت و در دهه  60میالدی به عنوان
كارآموز مدیریت به شركت نساجی  DCMپیوست
و در آنجا بود كه شــركای آیندهاش در كسبوكار را
مالقات كرد .سال  1976هشت مرد جوان این شركت
را همزمان با هم ترك كردند تا شركت اچسیال را در
یك «باراستی» در شهر دهلی تاسیس كنند (باراستی
به خانههای كوچكی گفته میشود كه روی پشتبام
ساختمانها ساخته میشود) .این استارتآپ با
این ایــده و ایمان كارش را آغاز كرد
كه ریزپردازندهها جهان را تغییر
خواهند داد .این رویایی بود كه به
واقعیت تبدیل شد.
JJآغاز كار
یال
اچســ 
شــركت
(هندوســتان كامپیوترز)
با ســرمایهای حــدود 20
هــزار دالر كارش را آغــاز
كرد و اول به سراغ فروش
میكروكامپیوتــر رفت .دو
سال بعد بخت به یاری این
شركت آمد و شركت امریکایی
آیبیام هند را ترك كرد و گوی

شیو نادار در روستایی در
تامیل نادو در هند به دنیا آمد.

JJریشه دواندن در هند
در عرض دو ســال اچالسی تبدیل
به یكــی از بزرگترین شــركتهای

پس از اینكه آیبیام از هند خارج شد ،فروش
میكروكامپیوترها را آغاز كرد.

1976
1945

116

1994
1978

شركت هندوستان كامپیوترز (اچسیال) را با سرمایه 20
هزار دالر بنیان گذاشت.
آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

بنیاد شیو نادار را تاسیس كرد ،تمركز این بنیاد
بر روی امر آموزش است.

نادار مدرك مهندسی برق را از دانشگاه فنی  PSGدر كویمباتور گرفت و در دهه  60میالدی به عنوان كارآموز
مدیریت به شركت نساجی  DCMپیوست و در آنجا بود كه شركای آیندهاش در كسبوكار را مالقات كرد .سال
 1976هشت مرد جوان این شركت را همزمان با هم ترك كردند تا شركت اچسیال را در شهر دهلی تاسیس كنند.

آیتی در هند شــد .موسسان شركت در بخشهای مختلف كشور
پراكنده شدند تا دفاتر فروش و بازاریابی را در نقاط مختلف برپا كنند.
بعد نوبت جذب مغزهای خالقی بود كه این شــركت را به مرحله
باالتری برسانند .شكار استعدادهای دانشگاهی در حوزه مدیریت و
كامپیوتر آغاز شد و اچسیال برخی از مستعدترین نیروهای جوان را
با پیشنهاد حقوقهایی كه از حقوق برخی از بهترین شركتهای این
كشور بیشتر بود ،جذب كرد.
اما این هیجان ناشــی از رشد و گسترش ســریع در نیمه اول
دهه  80نهایتا گریبان اچســیال را گرفت .ســال  1989وضعیت
تغییر كرد .این شــركت تصمیم گرفت كه در بازار سختافزارهای
كامپیوتری امریکا سرمایهگذاری كند .شعبه امریکای شركت اعالم
حضور كرد اما تمامقد زمین خورد .این شركت گامهای اساسیای را
كه برای ورود به بازار امریکا باید رعایت میكرد نادیده گرفت .گیتا
پیرمال ،سردبیر نشریه مدیریتی اسمارت منیجر میگوید« :برای هر
كارآفرینی امریکا همیشــه به عنوان بازار ایدهآل و رویایی در ذهن
میماند .این بازار بزرگترین بازار جهان است و شیو نادار هم طبیعتا
به سوی آن كشیده شد .كامپیوترهای ساخت او نتوانستند استاندارد
محیطزیســتی الزم را دریافت كنند .در واقع این شركت احتماال
مرتكب بزرگترین اشتباه ممكن شد اما اچسیال و شیو نادار متوجه
اشتباهشان شدند .نادار دید كه شركتهای اینفوسیس و ویپرو در
حوزه نرمافزار بسیار خوب عمل میكنند و با اینكه چندان رضایت
نداشت سرانجام به سمت بازار نرمافزار رفت».
سال  1999شركت در عرضه اولیه سهامش توانست  170میلیون
دالر سرمایه جذب كند .سه ســال بعد نادار كسبوكار دو شرکت
توسعه نرمافزار اچسیال تكنولوژیز و اچسیال اینفو سیستمز (كه در
آن زمان بزرگترین شركت عرضهكننده كامپیوترهای شخصی بود)
را در هم ادغام كرد .سال  2008اچسیال رقیبش اینفوسیس را در
رقابت برای خرید شركت بریتانیایی آكسون گروپ كه در حوزه تولید
نرمافزارهای مدیریتی فعالیت داشت ،پشت سر گذاشت چون حاضر
شد مبلغی فراتر از انتظار یعنی  600میلیون دالر را برای در اختیار
گرفتن این شركت بپردازد .اچسیال یكی از موفقترین شركتهای
حوزه تكنولوژی در هند است و بخش عمده این موفقیت را مدیون
رهبری و مدیریت شیو نادار است.

بنیاد خیریه نادار
شیو نادار نهتنها به عنوان یكی از نخبگان حوزه كسب وكار و تكنولوژی در هند بلكه به عنوان
یكی از بزرگترین فعاالن امور خیریه این كشــور شناخته میشود .سال  1994زمان آن بود كه
تجربههای نادار كه از كودكی تا جوانی كسب كرده بود خودشان را در قالب شكلگیری یك بنیاد
بشردوستانه نشان دهند .بنیاد شیو نادار فعالیتش را با تاسیس موسسه اساسان ،یك دانشكده
پیشرفته تكنولوژی در شهر چنای آغاز كرد .بعد از آن كار احداث مدارس و دانشگاههای مختلف از
سوی این بنیاد دنبال شد .مدرسههای این بنیاد با نام ویدایگیان دانشآموزان مستعد و نخبه را در
روستاهای مختلف استان اوتار پرادش شناسایی و جذب میكنند و تحصیالت رایگان در اختیارشان
میگذارند .شیو نادار حاال بیشتر تمركزش را بر روی امور خیریه گذاشته است و در این میان تنها
فرزندش ،روشنی آماده میشود كه كمكم جای پدر را برای مدیریت هلدینگ خانوادگیشان بگیرد.
شــركت اچسیال بزرگترین سهامدار اچسیال تكنولوژیز و اچسیال اینفوسیستمز است .این
هلدینگ  2.5درصد از ســهام اچســیال تكنولوژیز را در سال  2010فروخت و از این محل 125
میلیون سرمایه به دست آورد .نادار این پول را به بنیادش اهدا كرد .در همان سال او بیشتر از 10
درصــد ثروتش را صرف كار خیریه كرد .ســال  2013او در مصاحبهای با روزنامه هندو گفت كه
احتماال  20درصد از ثروتش صرف خیریه شود.

برای زندگی و آزادی بیدار خواهد شد .لحظهای میرسد که به
ندرت در تاریخ اتفاق میافتد .هنگامی که ما از دنیای قدیم به
دنیای جدید گام برمیداریم ،زمانی که عصری به انتها میرسد و
هنگامی که روح ملتی برای مدتی طوالنی سرکوبشده ،قادر به
بیان میشود»...

* سخنرانی «میعاد با سرنوشت» جواهر لعل نهرو ،اولین
نخستوزیر هند مستقل یكی از معروفترین سخنرانیهای قرن
بیستم است كه در چهاردهم اوت سال  1947و در خصوص
پیروزی نبرد صلحآمیز هندیها با بریتانیا ایراد شد« :سالها پیش
میعادی با تقدیر بستیم و حاال زمانی است که ما باید به عهد
خودمان نه به طور کلی یا به اندازه کامل بلکه بسیار قابل توجه وفا
کنیم .هند با ضربه نیمهشب ساعت ،هنگامی که دنیا میخوابد،

دخترش روشنی مدیریت اجرایی شركت
اچسیال را بر عهده گرفت

اچسیال پس از عرضه اولیه سهامش 170
میلیون دالر سرمایه جذب كرد.

2008
1999

2010
2009

شركت بریتانیایی آكسون گروپ را با قیمتی
حدود  600میلیون دالر خرید.

به منظور فراهم آوردن سرمایهای برای كارهای انساندوستانه،
 2.5درصد از سهام اچسیال تكنولوژیز را فروخت.
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کارآفرین
آندره ملنیچنكو ،چهره شناختهشده صنعت زغالسنگ روسیه

از بانك به معدن
او کیست؟

آندرهملنیچنكو
بزرگترینسهامدار
شركت یوروكِم است،
تولیدكننده كود در
اروپا ،خاورمیانه و
افریقا .او همچنین
عمده سهام ،Suek
بزرگترینتامینكننده
زغال سنگ حرارتی
روسیه را در اختیار
دارد .ملنیچنكو با 16
میلیارد دالر ثروت
در رتبه  69فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

پس از فروپاشی
اتحادجماهیر
شوروی در سال
 1993او به
همراه دو نفر از
همكالسیهایش
مجوز راهاندازی
بانك را از بانك
مركزی روسیه
گرفتند و اینگونه
بود كه MDM
تاسیسشد

آندره ملنیچنكو سال  1972در بالروس متولد شد .والدین او معلم
بودند .آندره دانشآموز مستعدی بود كه برای تحصیالت دانشگاهیاش
ابتدا به دانشگاه لومونسوف در مسكو رفت و در سال  1989دانشجوی
رشته فیزیك دانشگاه مسكو شد .او سپس به دانشگاه اقتصاد پلخانوف
رفت و از رشته مالی فارغالتحصیل شد .اولین كسبوكار او یك دفتر
مبادله ارز بود كه در اوایل دهه  90میالدی در مســكو تاسیس كرد،
زمانی كه این دفتر را تاســیس كرد همچنان دانشجو بود و از همین
طریق توانست ســرمایه اولیه برای كسبوكار بعدیاش را به دست
آورد ،سرمایهای كه به  50هزار دالر میرسید ..پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی در سال  1993او به همراه دو نفر از همكالسیهایش
مجوز راهاندازی بانك را از بانك مركزی روسیه گرفتند و اینگونه بود
كه بانك  MDMتاسیس شد.
این بانك در سال  2000یعنی وقتی كه ملنیچنكو شراكتش را با
سرگی پاپوف ،تاجر فوالد و نفت آغاز كرد تبدیل به بزرگترین بانك
غیردولتی روسیه شد .این دو نفر شروع به خرید كارخانههای
صنعتی و معادن زغال سنگ در سراسر روسیه كردند.
كارشان كه باال گرفت سه شــركت از دل آن زاده
شد :یوروكم (كه حاال بزرگترین تولیدكننده كود
روسیه اســت)( SUEK ،بزرگترین تولیدكننده
زغال سنگ حرارتی روســیه) و ( TMKسازنده
لولههای فوالدی) .سال  2006پاپوف و ملنیچنكو
سهام شركت  TMKرا به شریك دیگرشان یعنی
دیمیتری پامپیانســكی فروختند .یك سال بعد
ملنیچنكو تبدیل به تنها سهامدار یوروكم شد .او كمی
بعد سهم پاپوف از شركت  SUEKرا هم خرید.
JJرودررو با سرمایهدار روس
آندره ملنیچنكو چندان اهل رســانه
نیست .زمانی كه با مدل صرب ازدواج
كــرد عكسهای زیادی از او منتشــر
شد اما كمتر پیش میآید كه مقابل
خبرنــگاران بنشــیند و در مــورد
كسبوكار و ایدههایش در خصوص
صنعت انرژی و ســرمایهگذاری

آندره ایگورویچ ملنیچنكو در
گومل در بالروس متولد شد.

با كمك دو شریكش بانك  MDMرا تاسیس كرد كه در
سالهای بعد تبدیل به بزرگترین بانك خصوصی روسیه شد.

1991
1972

118

در حوزههای مختلف بگوید .ســال  2015نشــریه اكسپرت روسیه
توانست با او مصاحبهای ترتیب دهد .سایت شركت  ،SUEKمتعلق
به ملنیچنكو كه حاال یكی از شناختهشــدهترین شركتهای روسی
است ترجمه انگلیسی این مصاحبه را منتشر كرده است .آنچه در این
بخش میخوانید خالصهای است از گفتوگوی سرمایهدار روس در
مورد دالیل خروجش از حوزه بانكداری و دیدگاهش نسبت به آینده
فعالیت در صنایع وابسته به سوختهای فسیلی.
سال  2007شــما از حوزه بانكداری خارج شدید و سهمتان را
در بانك  MDMبه شــریكتان ســرگی پاپوف واگذار كردید و با پول
بهدستآمده سهام شركت یوروكِم را خریدید .چرا از بانكداری كناره
گرفتید؟
ایده تنوع كسبوكار در زمان بحران  1998به ذهنم رسید ،وقتی
كه بانك  MDMكه در آن زمان تنها ســهامدارش بودم یك شركت
مشترك با سرگی پاپوف راهاندازی كرد .هدف از این كار جستوجوی
فرصتهای موجود در آن اقتصاد پیچیده بود .خیلی زود متوجه شدیم
كه نمیتوان با تمركز بر روی یك حوزه ،كســبوكاری باثبات
ســاخت .باید تصمیم میگرفتیم :یا مشــغول به یك حوزه
خاص باشــیم و بر روی آن تمركز كنیم و یا با اســتفاده از
تجربهای كه به دست آمده بود یك كسبوكار صنعتی بنا
كنیم .وقتی كه بانك به سالمت از دوره بحران اقتصادی
عبور كرد ،موقعیتهای زیادی پیش رویمان قرار گرفت .و
در نتیجه سال  2000پول و سابقه كاری بانك در اختیار
ایده استراتژیك سرگی پاپوف برای شكلگیری گروه صنعتی
 MDMقرار گرفت.
نقشــه جاهطلبانهای داشتیم :اینکه در
اتحاد سه بخش صنعتی انعطافناپذیر
روســیه یعنی لوله ،زغال سنگ و
كود نقش ایفا كنیم .نتیجه یك
دوجین از این معامالت این بود
كه تا ســال  2003سه شركت
متولد شدند TMK ،SUEK :و
یوروكم .نقش گروه  MDMبه
عنوان تثبیتكننده ایفا شــده
بود و در سال  2004شركت به

2001
1993

دانشگاه مسكو را ترك كرد تا مشغول
كسبوكار در حوزه مالی شود.
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سه شركت یوروكم SUEK ،و  TMKرا
تاسیس كرد.

اولین كسبوكار ملنیچنكو یك دفتر مبادله ارز بود كه در اوایل دهه  90میالدی در مسكو تاسیس كرد ،زمانی كه
این دفتر را تاسیس كرد همچنان دانشجو بود و از همین طریق توانست سرمایه اولیه برای كسبوكار بعدیاش را
به دست آورد ،سرمایهای كه به  50هزار دالر میرسید.

كارش پایان داد .از آنجایی كه داراییها عمدتا از طریق وام خریداری
شده بودند ریسك مالی بانك داشت به نقطه اوج میرسید و تمركز بر
روی تنوع سرمایهگذاری و فاصله گرفتن از توجه صرف به بانكداری
داشــت رشد شركت را كند میكرد .برای حفظ تعادل سرگی پاپوف
 50درصد از سهام بانك را خرید و با یك سری از واگذاریها تا سال
 2006تعادل كار برقرار شد.
تا سال  2005ما به یك سیستم مدیریتی باثبات رسیده بودیم و
یك استراتژی توسعه بلندمدت تعریف كرده بودیم .یوروكم تصمیم
گرفت وارد تجارت پتاس شود و  SUEKبه سمت كسب وكار انرژی
زغالســنگمحور رفت .یوروكم در رقابت با شــركتهای پیشروی
بینالمللی در حوزه معدن مجوز استخراج پتاس را گرفت.
 SUEKبزرگترین تولیدكننده زغال سنگ در روسیه است .اینكه
ممكن اســت بازار سوخت و انرژی به دالیل زیستمحیطی یا دالیل
دیگر از اینگونه سوختها به سمت دیگری متمایل شود شما را تهدید
یكند؟
نم 
مصرف انرژی در دنیا در حال افزایش است .موضوع همانی است
كه در مورد مسئله اجتنابناپذیر بودن تشدید كشاورزی وجود دارد .به
دلیل افزایش جمعیت و ادامه رشد اقتصادی ،آدمهای بیشتر و بیشتری
هستند كه میخواهند خوب زندگی كنند .انرژی غذای ماشینها است
كه هر روز بیشــتر از قبل به آن احتیاج دارند .وقتی مردم به زندگی
راحت و آسوده عادت میكنند تغییر این عادت كار دشواری است به
خصوص در جهان یكپارچه امروز كه اطالعات با ســرعتی فوقالعاده
جابهجا میشــود .مردم نمیخواهند زندگیشان به آبوهوا وابسته
باشد بلكه میخواهند تجربه كنند و ارتباط داشته باشند و بنابراین
تقاضا برای گرما ،ســرما ،روشــنایی ،شستوشو ،تصفیه ،جابهجایی
و ...رو به افزایش اســت .به عقیده من این تقاضا از این هم بیشــتر
افزایش پیدا میكند و بر مفهوم بهرهوری انرژی غلبه خواهد كرد .بنا
بر پیشبینیهای موثق این مصرف انرژی تا  20سال آینده بین  35تا
 40درصد بیشتر میشود.
ممكن است عجیب به نظر برسد اما هرچه آدمها بیشتر از منابع
زیرزمینی استخراج كنند در آینده به منابع بیشتری هم دسترسی پیدا
میكنند .دلیل اصلی این موضوع بهبود مستمر در زمینه اكتشافهای
زمینشناسی و روشهای استخراج معادن است .در صد سال گذشته
مدام ادعا شــده كه ما به پایان یافتن منابع زیرزمینی قابل استخراج
نزدیك میشــویم اما واقعیت درست خالف این است .من بشخصه
نگران نیستم كه نتوانم گوشــی آیفونم را بهروز كنم ،ظرف دو سال
احتماال آن را دور میاندازم و با یك گوشــی هوشــمندتر عوضش
میكنم .الزم نیست در این مورد آدم نگرانی داشته باشد.
JJدر مورد جایگزینی زغال سنگ با گاز چه؟
من فكر نمیكنم گاز غلبه قطعی بر زغال ســنگ داشــته باشد،

به خصوص در آســیا كه مصرف انرژی به صورت فزایندهای در حال
رشــد است .زغال سنگ به شــكل قابل توجهی از گاز ارزانتر و در
دسترستر است و ذخایر آن به شكلی تقریبا مساوی در زمین توزیع
شده .البته این هم درست است كه سوختن زغال سنگ دیاكسید
كربن بیشتری (تقریبا دو برابر) تولید میكند .به نظر من اگر بخواهیم
تاثیر سوخت بر گازهای گلخانهای را بررسی كنیم باید چرخه كامل
استخراج ،انتقال و مصرف را در نظر بگیریم .گاز طبیعی یعنی متان
و تاثیر متان بر گازهای گلخانهای تقریبا صد برابر بیشتر از دیاكسید
كربن در بازه بیست سال پس از انتشار است و در مدت طوالنیتر این
تاثیر  12درصد بیشتر است.
وقتی گاز استخراج و منتقل میشود ،متان نشت میكند و وارد جو
میشود اما وقتی زغالسنگ استخراج میشود این میزان تاثیر در جو
به شدت كمتر است و در زمان انتقال به هیچ عنوان نشت نمیكند.
به نظر من تحقیقات در آینده نشــان میدهند كه همهچیز بستگی
به بازارهای مختلف دارد .مثال میزان آلودگی با توجه به میزان طول
خطوط انتقال سنجیده شود .عقیده من این است كه زغال سنگ به
عنوان فراوانترین و ارزانترین سوخت ،مدتزمانی طوالنی به نقش
كلیدی خود در تركیب انرژیهای مورد استفاده ما ادامه خواهد داد.
البته باید در نظر داشــت كه همزمــان با این صحبتها ،گاز هم
ســهم بیشتری از بازار انرژی خواهد گرفت چون به خاطر روشهای
نوین استخراج و انتقال هزینه تولید آن رو به كاهش است .به عنوان
مثال در سالهای اخیر گاز شیل (گازی كه در میان سنگهای سخت
محصور شده است) فشــار سهمگینی بر بازار زغال سنگ در بخش
عرضه نیروگاهی امریکا وارد آورده است .به عالوه هزینه سرمایهگذاری
ساخت نیروگاههای گازی بسیار كمتر از آنهایی است كه از زغال سنگ
استفاده میكنند.

با ماریا الكساندرا نیكولیك ،خواننده پاپ و مدل صربستانی
ازدواج كرد.

نقشه
جاهطلبانهای
داشتیم :اینکه
در اتحاد سه
بخشصنعتی
انعطافناپذیر
روسیه یعنی لوله،
زغال سنگ و كود
نقشایفاكنیم.
نتیجهیكدوجین
از این معامالت
این بود كه تا سال
 2003سه شركت
متولد شدند:
 TMK ،SUEKو
یوروكم

سهامش در بانك  MDMرا در مقابل سهام
سرگی پاپوف در یوروكم مبادله كرد.

2006
2007

2005
شركت  TMKرا به مبلغ  1.3میلیارد دالر به دیمیتری
پامپیانسكیفروخت.
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کارآفرین

استیو كوئن ،سرمایهدار و سرمایهگذار امریكایی

بازار از آدمها بزرگتر است
استیو كوئن مالك شركت  Point72است .شركت مشاور حوزه سرمایهگذاری مستقر در نیویورك كه
داراییهایی به ارزش  12میلیارد دالر را مدیریت میكند .كوئن سال  1956به دنیا آمد .مادرش معلم پیانو
بود و پدرش تولیدكننده پوشاك .او پس از فارغالتحصیلی از رشته اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا در سال
 1978كارش را به عنوان معاملهگر در یكی از شركتهای كارگزاری سهام در نیویورك به نام گانتال آغاز
كرد و تا سال  84بخش تجارت این شركت را در دست گرفته بود .او سال  1992گانتال را ترك كرد و با 25
میلیون دالر سرمایه شركت مشاوره  SACرا تاسیس كرد ،سرمایهای كه بیشتر آن را خودش تامین كرده
بود .سال  2013شركتش به اتهام تقلب در بازار اوراق بهادار محاكمه شد و جریمهای بالغ بر  1.8میلیارد
دالر پرداخت اما به خود كوئن اتهامی زده نشد .او بعدتر شركت را تبدیل به یك شركت خانوادگی با نام
 Point72كرد .نشریه فورچون مصاحبهای با استیو كوئن داشته است كه روحیه او را در كار نشان میدهد.
ترجمه بخشهایی از این گفتوگو را در این قسمت میخوانید.

هم شكست میخورند اما هیچ مهم نیست چون حركت رو به جلوی
شــركت مرا به هیجان میآورد ،بیقرارم میكند .من در كل از راكد
ماندن خوشم نمیآید .باورم این است كه اگر ساكن بمانی یا در یك
مكان ثابت بمانی یك جورهایی در حال مردنی .كسب وكار ما بسیار
پویا است و ما هم باید خودمان را مدام از نو بسازیم.

در حال حاضر كدام بخش از كاری كه انجام میدهید برایتان
هیجانانگیزاست؟

حاال از تیمی كه دارم بسیار خوشحالم و برخی از ابتكاراتی كه به
خــرج دادهایم هیجانزدهام میكنند .از جمله راهاندازی واحد تحلیل
داده شركت با نام آپریو .جریان بسیار وسیعی از داده وجود دارد و بسیار
مهم است كه بر آنچه در حال رخ دادن است مسلط بمانیم .منظورم این
است كه حجم وسیعی از اطالعات به صورت روزانه به شما میرسد كه
نسبت به آنچه  10تا  15سال پیش در جریان بود بسیار متفاوت است.

نكته هیجانانگیز برایم این اســت كه ما تیمی در شركت مستقر
داریم كه به نوآوری باور دارد ،به پیدا كردن استعدادها باور دارد و برای
همین اســت كه مجموعهای از كارهای آزمایشی كوچك در شركت
جریان دارد .برخی از این آزمون ها به نتیجه میرسند و بعضیهاشان
120
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فكر میكنم این احســاس را زمانی داشتم كه در سال 2013
تیم مدیریتیام را تغییر دادم .این كار را كردم چون به نظرم تیم
میتوانست بر اساس خالقیت دست به اجرا بزند .به شدت احساس
میكردم كه كسب و كار در حال تغییر است ،تكنولوژی در حال
تغییر است .من تیم فوقالعادهای داشتم كه قادر بود كسبوكارمان
را در همان مسیری كه داشت رو به جلو پیش ببرد اما مطمئن نبودم
كه در آن موقعیت توان نوآوری را داشته باشیم یا در مسیری رو به
جلو برویم كه مدام در حال تغییر بود.

ممكن است یك روز پا به شركت بگذارید و ببینید یكی از قوانین توسط بانك مركزی تغییر كرده ،این تغییر در بازار و نوع تفكر مردم هم پیش میآید .اگر
پایتان را توی یك كفش كنید و این تغییرات را نادیده بگیرید مانند بسیاری از سرمایهگذارانی كه من در سالهای گذشته دیدهام ،بازار شما را جا میگذارد،
این بازار بزرگتر از افراد است .برای همین باور دارم كه كلید كار در انعطافپذیری است.

پس الزم اســت كه از دستیابی به اطالعات و دادههایی كه در جریان
هستند و اینكه چه اتفاقی دارد رخ میدهد اطمینان حاصل كنیم.
هیچ كدام از ایــن نوآوریهایی كه انجام دادهاید تاكنون به
ثمر نشستهاند؟ شــما از دادههای ماهوارهای ،دادههای مربوط به
كارتهای اعتباری و همهجور داده و اطالعات استفاده میكنید،
اینها بر روی سرمایهگذاریها تاثیری داشتهاند؟

خیلی بامزه است ،وقتی با صاحبان شــركتهای سرمایهگذاری
صحبت میكنیم همیشه میگویند كه «ما میخواهیم دادهها را بدل به
پول كنیم ».اما خب هزاران هزار شركت در دنیا هستند كه قرار نیست
همهشان این دادهها را تبدیل به پول كنند اما همهشان به صورت روزانه
در حال تولید داده هستند و این موضوع مهمی است .ما به عنوان یك
شــركت داده ایجاد میكنیم و با نگاه كردن به این دادهها میتوانیم
متوجه شویم كه كجای كار را درست انجام دادهایم و كجا راه را اشتباه
میرویم .دادههای خود ما در این حوزه میتوانند به ما كمك كنند.
از ابتدا چه شد كه به ســمت دادههای عظیم ()Big Data
رفتید؟

خوشحالم كه این سوال را پرسیدید .من یك مدیر سرمایهگذار 
ی
داشتم كه میخواست شخصی را استخدام كند كه شروع به استفاده از
دادهها كرده بود .ما او را استخدام كردیم ،بعد كه در موردش فكر كردم
گفتم كه باید این پروسه را در شركت متمركز كنیم .اینگونه میتوانیم
این كار را با قدرت بیشتری انجام دهیم .این یك نمونه عالی است از
اینكه چطور بهترین ایدهها به ســمت شركت میآیند و شما باید به
آنچه پیشنهاد میشود توجه كنید .باید از ایدههای خوب افراد حمایت
كنید ،این كاری است كه من دوست دارم انجام دهم .االن درست به
خاطر ندارم كه آن مورد خاص روی چه دادههایی كار میكرد ،احتماال
در حوزه مشــتریان بود اما به هر حال باید به آن فرد آفرین گفت كه
در این مورد فكر كرد و در مســیر خودش دست به خالقیت زد .این
ویژگیهایی است كه ما دوست داریم در كارمندانمان ببینیم .ما كسانی
را میپسندیم كه روحیه كارآفرینی داشته باشند.
شنیدهایم كه قرار است به سیلیكون ولی بروید ،قرار است
آنجا چه كنید؟

بله ،شگفتانگیز است .باید بگویم كه درست مثل كودكی هستم
كه وارد شكالتفروشی شده باشد .خارقالعاده است كه در جلسهها و
قرارهای شام و ...با كارآفرینان جوانی مالقات میكنید كه  28ساله31 ،
ساله و  33ساله هستند و میتوانید اشتیاق و انرژی آنها را احساس كنید.
یك جور مرامنامه در آنجا وجود دارد كه بر اساس آن انگار اگر شكست
بخورید هیچ اشكالی وجود ندارد .كاش سانفرانسیسكو به نیویورك
نزدیكتر بود ،من چند ســرمایهگذاری در آنجا كردهام و بگذارید این
را بهتان بگویم كه آدمهای آنجا آنقدر باهوش و پرشــور هستند كه
وقتی به شــركتم در نیویورك برمیگردم به همكارانم میگویم شما
فكر میكنید كه باهوش هستید اما من بهتان میگویم كه افراد باهوش
آنجا هســتند (با دست به سمت غرب اشاره میكند)؛ آدمهای چنان
باهوشی به شما نشــان میدهم كه مدتها است به چشم ندیدهاید.
سانفرانسیسكو من را یاد بیست سال پیش حوزه سرمایهگذاریهای
ریســكپذیر میاندازد ،یك جور انرژی و هیجانی آنجا وجود دارد كه
دیدنش واقعا لذتبخش است.
قبال عادت داشــتید از كارمندان آینده شركتتان در مورد
ریسكهایی كه در زندگی كردهاند بپرسید .هنوز هم آن سوال را
میپرسید؟

آه بله! حتی ازشان میپرسم كه پرریسكترین كاری كه در زندگی
كردهاید چه بوده .وقتی این سوال را میپرسم به دنبال جوابهایی مثل
«از روی پل پریدم» و «بانجی جامپینگ رفتم» و به دنبال كاری خارج
از رویه معمول هستم .خیلی از آدمها میگویند «ازدواج كردهام!» بسیار
خوب اما خیلیها ازدواج كردهاند .من به دنبال موارد یكتا هستم ،موارد
متفاوت ،چیزی كه روح كارآفرینی داشته باشد .این كسبوكار درجاتی
از ریسكپذیری را دارد و آدمهایی الزم دارید كه بتوانند ریسكهای
كنترلشده كنند و هركسی این روحیه را ندارد.

بگذارید این سوال را از خودتان بپرسم .پرریسكترین كاری
كه در سالهای اخیر انجام دادهاید چه بوده؟

به نظرم تغییرات در تیم مدیریتی كه انجام دادم و اســتخدام یك
نفر خارج از این حوزه .یك باور
عمومی در این تجــارت وجود
دارد كه كاری كه میكنیم خیلی
ویژه اســت و نیازمند به افرادی
از درون همین حوزه هســتیم
كــه واقعا كار را درك كنند .من
به این باور تــن ندادم و در واقع
كسانی را از حوزههای دیگر وارد
تیم كردم ،فكر میكنم به همین
دلیل ما خالق هستیم و متفاوت
میاندیشیم .به نظرم گرفتن این
تصمیم در ســال  2013واقعا جسورانه بود و نتیجه خیلی خوبی هم
داشت.

شنیده میشود كه به صورت مشخص در حوزه تجارت ،شما
همیشــه در مورد كاهش ضرر و زیان موفق بودهاید .این كار را با
كمك مدیران سرمایهگذاریتان انجام میدهید؟

من اسمش را انعطافپذیری میگذارم .دنیا بسیار پویا و همیشه در
حال تغییر است .ممكن است یك روز پا به شركت بگذارید و ببینید
یكی از قوانین توسط بانك مركزی تغییر كرده ،این تغییر در بازار و نوع
تفكر مردم هم پیش میآید .اگر پایتان را توی یك كفش كنید و این
تغییرات را نادیده بگیرید مانند بسیاری از سرمایهگذارانی كه من در
سالهای گذشته دیدهام ،بازار شما را جا میگذارد ،این بازار بزرگتر از
افراد است .برای همین باور دارم كه كلید كار در انعطافپذیری است.
نمی گویم كه نمیتوانیم خطمشی خودمان را داشته باشیم اما وقتی
اوضاع تغییر میكند باید بتوانید همراه تغییرات پیش بروید .گاهی این
تغییرات بسیار نامحسوس هستند و برای همین باید بسیار دقیق باشید.
ممكن اســت یك نفر حرفی در اخبار بزند ،شــما میتوانید در جای
خودتان لم بدهید و آنچه را که گفت ناشنیده بگیرید یا اینكه از خودتان
پرسید :چرا این حرف را زد؟ برای این حرفش دلیلی داشت؟ بعد شاید
به دالیل این حرفها فكر كنید .مثال فالن عضو «كمیته فدرال بازار
باز» دارد حرفی را میزند كه قبال خالفش را گفته بوده و بعد فكر كنید
چرا این حرف را زد؟ آیا دارد عالمتی میدهد؟
هیچوقت فكر كردهاید كــه اینجا را رها كنید و كار دیگری
انجام دهید؟

بله ،همه چنین فكرهایی میكنند .اما این كار من است ،اینجا جای
من اســت .این كار به من فرصت میدهد كه آدمهای فوقالعادهای را
مالقات كنم ،چه در شــركت خودم و چه در سراسر دنیا برای همین
اینجا میمانم .این كار من است و از آن لذت میبرم.

درست مثل كودكی
هستم كه وارد
شكالتفروشی
شده باشد.
خارقالعاده است
كه در جلسهها
و قرارهای شام
و ...با كارآفرینان
جوانی مالقات
میكنید كه28
ساله 31 ،ساله و
 33ساله هستند و
میتوانیداشتیاق
و انرژی آنها را
احساس كنید .یك
جور مرامنامه در
آنجا وجود دارد
كه بر اساس آن
انگار اگر شكست
بخوریدهیچ
اشكالی وجود
ندارد
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کارآفرین

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

از صفر ساختن
برنی ماركوس و آرتور بلنك

ماركوس و بلنك در كتاب «از صفر ســاختن» در مورد تاریخچه شركتشان و
اینكه چگونه سرنوشت خودشــان را تغییر دادند و رویا را بدل به واقعیت كردند
توضیح دادهاند .این دو نفر پس از اینكه در سال  1978از یك شركت خانهسازی
به نام هندی دن اخراج شدند تصمیم گرفتند ایده خودشان را برای راهاندازی یك
فروشگاه عرضه كاالی با تخفیف دنبال كنند .شركتی كه تاسیس كردند هوم دیپات
نام داشت و حاال یکی از شناختهشدهترین برندهای کسبوکار در امریکا است.
این كتاب در مورد جزئیات تاســیس و رشــد شــركت توضیــح میدهد و
نویسندگانش با اســتفاده از تجربه خود درسهای مهمی میدهند كه برای هر
مدیری در حوزه كســبوكار مفید اســت .درسهایی از قبیل اینكه چگونه باید
مشتریان خود را بشناسید و دین خود را به جامعه ادا كنید.

رالف لورن از زبان رالف لورن
رالف لورن

نام واقعی رالف لورن ،طراح مد ،رالف لیپسچیتز است ،پسر یك خانواده یهودی
مهاجــر كه دوران كودكی خودش را در محله برانكس (جنوب شــهر) نیویورك
گذراند .ایده طراحی لباسهای پولوی رالف لورن زمانی شكل گرفت كه او در جوانی
به تماشای یك مسابقه چوگان رفت و شیفته سبك زندگی مجلل طبقه اعیان شد.
در این خودزندگینام ه او در مورد تاریخچه زندگیاش میگوید و الهاماتی كه در
پس كارهای او قرار دارد .رالف لورن فقط به عنوان یك طراح مد شناخته نمیشود
بلكه سبك لباسهای طراحیشده توسط او و كاری كه شركتش ادامه داد به نوعی
سبك زندگی و لباس پوشیدن به شیوه امریکایی را توصیف میكند .در این كتاب
او در مورد چگونگی رسیدن به این جایگاه و طراحی و تولید محصوالتش توضیح
داده است و در كنارش میتوان سری به بخشهای خصوصی زندگی او كشید.
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آنچه به یقین میدانم
اپرا وینفری

خوبی اپرا وینفری معنای اشتیاق و تعهد را بدانند.
آدمهای كمی هستند كه به
ِ
او كه در فقر به دنیا آمد و زندگی كرد توانست بعدها حرفهاش را به عنوان میزبان
یك برنامه تلویزیونی گفتوگومحور تعریف كند و بعد تبدیل به بازیگر و اسطورهای
رسانهای شود .دختری كه با مشقت زندگی كرد و به جایی رسید كه همه دنیا او
را به نام كوچك بشناسند.
«آنچه به یقین میدانم» مجموعهای اســت از ســتونهای یادداشــت كه او
در نشــریه  ،oنشریه اپرا وینفری به چاپ رســانده بود .هریك از این یادداشتها
درسهای مختلفی در مورد زندگی ارائه میدهند و موضوعات مختلفی از جمله
لذت ،حقشناســی و قدرت را دربر میگیرند .درسهایی كه بر مبنای تجریبات
شخصی خود او تعریف شدهاند.

اصول :زندگی و كار
ری دالیو

ری دالیو یكی از موفقترین سرمایهگذاران و كارآفرینان دنیا است .او در كتاب
«اصول :زندگی و کار» در مورد اصول غیرمتعارفی صحبت میكند كه در چند دهه
گذشته برای خلق نتایج منحصربهفرد در كار و زندگیاش از آنها پیروی كرده است.
اصولی كه هر فرد یا سازمانی میتواند به كمك آنها به اهدافش دست پیدا كند.
ری دالیو در ســال  1975شــركت ســرمایهگذاری بریجواتر را در آپارتمان
دوخوابهاش در نیویورك تاسیس كرد 40 .سال بعد این شركت بیشتر از هر شركت
سرمایهگذاری ریسكپذیر دیگری در طول تاریخ به مشتریانش سود میرساند .این
شركت به عنوان پنجمین شركت مهم بخش خصوصی در امریکا شناخته میشود.
دالیو در این كتاب نشــان میدهد كه زندگی ،مدیریت ،اقتصاد و سرمایهگذاری
میتوانند تبدیل به یك سری از قوانین شوند تا از این طریق بهتر از آنها سردرآوریم.

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

ثروت ستار هها

جورج لوکاس و مهمترین نکته در مورد موفقیت
در میان داستانهایی که در مورد کارآفرینان موفق و نامهای
زهرا چوپانکاره
بزرگ تجاری وجود دارد ،افسانهها و روایتهای بسیاری در
مورد موفقیتها و شکستها تکرار میشوند .فراز و فرودهای
دبیر بخش تجربه
اقتصادی ،باال و پایین شــدن ارزش سهام در بازار بورس و...
گاهی شبیه فیلمهای سینمایی است .در میان فهرست میلیاردرهای جهان اما کسی هست که
ثروتش را نه مانند فیلمها بلکه دقیقا از طریق فیلمها به دست آورده است؛ جرج لوکاس .کارگردان
سرشناس امریکایی با  6.83میلیارد دالر ثروت به عنوان دویست و سی و چهارمین میلیاردر دنیا
شناخته میشود .نشریه بیزینس اینسایدر در شرح موفقیت جرج لوکاس نوشته« :پروژهای که با
چشماندازی نهچندان مثبت در مورد احتمال موفقیتش شروع کرد تبدیل شد به پدیدهای که
دنیا را تغییر داد .هالیوود در سال  1977انتظار داشت که «جنگ ستارگان» به موفقیت برسد
اما نتیجه آنطور که همه ما میدانیم تبدیل این فیلم به یکی از بزرگترین موفقیتهای تجاری
تاریخ سینما بود ».زمانی که جرج لوکاس پروژه «جنگ ستارگان» را تعریف کرد ،هیچکس آثار
علمی -تخیلی را جدی نمیگرفت .نمونههای شکستخورده بسیاری در این ژانر تولید شده بود
و شــرکتهای فیلمسازی به راحتی چنین ریسکی را قبول نمیکردند .چندین استودیو طرح
جرج لوکاس را رد کردند تا سرانجام توانست نظر آلن لَد در شرکت فاکس قرن بیستم را برای
سرمایهگذاری روی این پروژه جلب کند .دیو فیلونی یکی از کسانی بود که در ساخت «جنگ
ستارگان» شرکت داشت و لوکاس را الگو و استاد خود قرار داده بود .او درسهایی را که لوکاس

در پروژه «جنگ ستارگان» به او داده است فراموش نمیکند .درسهایی که سایت مدیوم از قول
فیلونی به آنها اشاره کرده است.
JJنترسید
جرج لوکاس مدام این جمله را تکرار میکرد« :نترسید .ترسیدن شما را محدود میکند و مهمتر
اینکه خالقیتتان را کاهش میدهد .نباید از کاری که قرار است انجام دهید ترسی داشته باشید».
اطرافیان لوکاس بارها این پندها را شــنیدهاند .هیچوقت از تجربه کردن نترسید ،از تالش کردن
نترسید ،از شکست خوردن نترسید .در زمان ساخت «جنگ ستارگان» بسیار پیش میآمد که افراد
مختلف به لوکاس بگویند «این کار شدنی نیست ».همین یک جمله تبدیل به مهمترین انگیزه او
برای ادامه کار میشد« :بگذارید دشمنانتان محرک شما باشند ».وقتی تالش میکنید کاری را انجام
دهید که قبل از آن انجام نشده نباید از آنچه دیگران فکر میکنند بترسید .آدمهای کوتهنگر همیشه
«نه و نمیشود» به میان میآورند اما تمامی کارهای خالق و جدید پیش از اینکه به موفقیت برسند
از سوی خیلیها به عنوان ایدههای دیوانهوار در نظر گرفته میشدند .فیلم «جنگ ستارگان» پر از
قهرمان و ضدقهرمان بود و به صورت دراماتیک تبدیل شد به نمونهای در دنیای سینما که نترسیدن
و پیش رفتن را در عمل نشان داد و پاداش آن را هم دید .پاداشی به ارزش میلیاردها دالر.

تجـربــه

قهرمانخودشیفتگی
ِ

چطور اختالل شخصیتی یک مدیر او را به موفقیت رساند

غول دنیای تکنولــوژی آنقدر یگانه بود که حتی پس از مرگش
هم به عنوان موضوع جذابی در حوزههای مختلف علوم رنگ به رنگ
مورد توجه قرار بگیرد .اســتیو جابز ،موسس شرکت اپل در موفقیت
و مدیریت تبدیل به یک اســطوره شد اما کسانی که سابقه کار با او
را دارند و شخصیتش را میشناسند میدانند که بخشی از مدیریت
او حاصل آن چیزی است که روانشناسان به آن اختالل شخصیتی
میگویند .نشریه سایکولوژی تودی (روانشناسی امروز) چاپ امریکا
مطالب بسیاری در مورد شخصیتشناسی و روان استیو جابز کار کرده
اســت .در یکی از این مقاالت دکتر ِرلی نادلر به بررسی ویژگیهای
استیو جابز پرداخته است و از او به عنوان یک مورد احتمالی اختالل
شخصیتی یاد میکند .در این بخش ترجمه مقاله او را میخوانید.
استیو جابز مورد مطالعاتی شــگفتانگیزی در حوزه مدیریت و
رهبری است ،زیرا او هم بازاریاب و مخترعی بینظیر بود و هم آیندهنگر
و در عیــن حال بیرحم .در برخی موارد مربوط به هوش هیجانی او
مانند ستارهای میدرخشید اما در راه رسیدن به موفقیت ،دیگران را
ویران میکرد .آیا نتیجه کار و دســتاوردهایش رفتارهای او را توجیه
میکنند؟ در کتاب «راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی»
برای «اختالل شخصیتی خودشیفتگی» چندین ویژگی تعریف شده
است که مطالعه آنها به شناخت ما از شخصیت و محرکهای رفتاری
استیو جابز کمک میکند.
در میزان اهمیت خود مبالغه میکند.
خودش را با فانتزیهایی در مورد موفقیت ،قدرت ،زیبایی ،هوش و
روابط عاطفی ایدهآل مشغول میکند.
به خاص بودن خود باور دارد و فکر میکند تنها میتواند توسط افراد
و قوانین خاص درک شود.
محتاج توجه و ستایش مداوم از سوی دیگران است.
به صورتی غیرمنطقی انتظار رفتارهای خوب از سوی دیگران دارد.
از دیگران برای رسیدن به اهدافش سوءاستفاده میکند.
عواطف دیگران را نادیده میگیرد و حس همدردی ندارد.
اغلب به دیگران حسادت میکند و یا معتقد است که دیگران به او
یکنند.
حسودیم 
رفتار و کردار متکبرانه از خود نشان میدهد.
طبق کتاب «راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی» از
میان این  9گزینه اگر  5مورد را داشــته باشــید میتوان برای شما
تشخیص خودشیفتگی داد .به نظر میرسد که استیو جابز  6مورد از
این گزینهها را در رفتارهایش نشان داده است .البته باید توجه کرد که
این مطلب تنها جنبه آموزشی دارد و نمیتوان با تکیه بر این مطلب
تشخیص پزشکی داد .تشخیص خودشیفتگی به بررسی و مصاحبه
حضوری روانشناسانه نیاز دارد.
JJتحریفحقیقت
«حوزه تحریف حقیقت» اصطالحی است که اولین بار برای توصیف
شخصیت استیو جابز به کار برده شد .والتر ایزاکسون در کتابی که در
مورد موسس شرکت اپل نوشته بارها به این مفهوم اشاره کرده و در
فصلی بسیار جالب از کتاب به همین نام ،به قدرت روانی جابز و تاثیری
که بر دیگران داشت پرداخته است .کسی که میتواند بسیار جذاب،
هیجانانگیز ،مصر و متقاعدکننده باشد و به این وسیله چشمانداز خود
را به حقیقت تبدیل کند .آدمها خودشان را مسخشده جابز میدیدند و
با او موافقت میکردند .وقتی که او شرکت پیکسار را خرید ،همکارانش
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یکی از اتفاقاتی که ممکن است نشان از نیاز او به تشویق و تحسین دیگران داشته باشد برمیگردد به زمانی که او آیپد را معرفی و از سوی افراد بسیاری
تبریک دریافت کرد .در میان کسانی که تبریک گفته بودند کارمندان کاخ سفید و اعضای تیم اوباما هم به چشم میخوردند اما جابز همچنان ناراحت بود
که چرا شخص اوباما با او تماس نگرفته است.

در آن شــرکت عمال در جادوی او گرفتار شده بودند و پس از اینکه
شرکت را ترک کرد عمال باید این افراد دوباره به سمت واقعیت سوق
داده میشدند .اگر بخواهیم بر اساس راهنمای تشخیصی بیماریهای
روانی پیش برویم اصطالح حوزه تحریف واقعیت را میتوانیم با گزینه
«ارزشگذاری بیش از اندازه یک ایده» یکی بدانیم .این یعنی شــما
باور دارید که نوع نگاه یا ایدههای شما صددرصد درست هستند .این
اعتقاد به صورت معمول از سوی دیگران پذیرفته نمیشود .این یکی
از مشکالتی اســت که بارها در میان مدیران دیده شده« :افکار من
واقعیتهای انکارناپذیرند .این آن چیزی است که من فکر میکنم و
بنابراین حتما صحت دارد ».سایرین روی میزان واقعیت داشتن این
فکرها تامل نمیکنند ،تنها به آن عمل میکنند .در مورد جابز اعتقاد
و تمرکز او این توانایی را داشت که حقیقت را مانند میله گداخته خم
کند و کارمندانش خواســتههای جاهطلبانه او را برآورده میکردند تا
مورد خشمش قرار نگیرند.
تینا ریدز ،اولین عشق حقیقی جابز تصمیم گرفت که با او ازدواج
نکند چون میدانست که در بلندمدت نمیتوانند با هم سازگار بمانند.
او بعدها در مورد ویژگیهای شــخصیت خودشیفته مطالعه کرد و
گفت که ویژگیهای این اختالل با جابز همخوانی داشته و دانستن
این مورد به او کمک کرد تا تغییر خلقیات ،بیادبانه بودن و ســردی
گاهبهگاه رفتارش را بهتر بفهمد .در این بخش میتوان نگاهی انداخت
به ویژگیهای اختالل خودشیفتگی و برخی از نمونههای همخوان با
آن که در کتاب والتر ایزاکسون یعنی «استیو جابز» نقل شده است.
JJعالیم یک خودشیفته
«فرد خودشــیفته به خاص بودن خود بــاور دارد و فکر میکند
تنها میتواند توســط افراد و قوانین خاص درک شــود ».این یکی از
ویژگیهایی است که در جابز دیده میشد .ایزاکسون شرح میدهد
که از همان زمانی که او به فرزندخواندگی قبول شــد تصور میکرد
که برگزیده و اســتثنایی است .والدین و معلمهای جابز هم محیطی
را بــرای او فراهم آورده بودند که به این باور که ســوپرمن اســت و
قدرتهای خارقالعاده دارد ،دامن میزد .معلم سال ششم ابتدایی او
در او اســتعدادی خاص دیده بود و برای همین جوری رفتار میکرد
که به تمامی نیازهای جابز پاســخ داده شود .در همان کالس بود که
یک روز همه بچهها تیشرتهای سبک هاوایی (تیشرتهای رنگی و
گلداری که معموال در منطقه هاوایی پوشیده میشوند) به تن داشتند
اما جابز چنین تیشــرتی نداشت .معلمش صحنه را جوری چید که
لباس یکی از بچههایی که در عقب تصویر بودند به تن جابز دیده شود.
این نمونهای است از اینکه چگونه اطرافیان همیشه امیال و آرزوهای
جابز را برآورده میکردند.
«فرد خودشــیفته محتاج توجه و ستایش مداوم از سوی دیگران
است ».هرچند نمیتوان با قطعیت گفت اما این هم یکی از ویژگیهایی
اســت که در جابز به چشم میخورد .تشــخیص این ویژگی از روی
اطالعاتــی که در مورد او وجود دارد کار راحتی نیســت .اغلب گفته
میشــود که خودشیفتهها بیشتر ترجیح میدهند ستایش شوند تا
اینکه دوستی داشته باشند .جابز بدون شک به صورت مداوم تحسین
میشد و به نظر میرسد که از آن لذت میبرد اما اینکه آیا او نیازمند
این تحسین بوده یا نه چندان روشن نیست.
جابز در اوایل کارش تا حدودی خجالتی بود اما بعد تبدیل شد به
یک سخنران فوقالعاده برای اپل که در شیوه جدیدی از ارائه محصول

و با سخنرانیهایش کاری میکرد که حاضران به هیجان بیایند .یکی
از اتفاقاتی که ممکن است نشان از نیاز او به تشویق و تحسین دیگران
داشته باشد برمیگردد به زمانی که او آیپد را معرفی و از سوی افراد
بسیاری تبریک دریافت کرد ،در میان کسانی که تبریک گفته بودند
کارمندان کاخ ســفید و اعضای تیم اوباما هم به چشم میخوردند اما
جابز همچنان ناراحت بود که چرا شخص اوباما با او تماس نگرفته است.
«شخص خودشیفته به صورتی غیرمنطقی انتظار رفتارهای خوب
از سوی دیگران دارد ».این یکی از ویژگیهای بارز استیو جابز از میان
ی است .این رفتار در موقعیتهای فراوانی از
عالیم نهگانه خودشیفتگ 
او سر زده است .او در بچگی همیشه پرتوقع بود ،توقع داشت که پدر
و مادرش خانهشان را عوض کنند تا او بتواند به مدرسه بهتری برود.
در جوانی هم اعالم کرد که اگر به کالج رید که هزینه باالیی داشــت
نرود ،اصال به دانشگاه نمیرود و والدینش را مجبور کرد تا بودجه مورد
نیاز برای رفتن او به این کالج را فراهم کنند ،کاری که فشار اقتصادی
زیادی را به آنها تحمیل کرد .وقتی که فکر کرد میخواهد شغلی در
شرکت آتاری داشته باشد به این شرکت رفت و گفت که تا زمانی که
شغلی به او ندهند آنجا را ترک نخواهد کرد .فکر میکنید چند نفر از
مشاوران شغلیابی این راهکار را عاقالنه میدانند؟
داستانی در مورد جابز وجود دارد که میگوید یک افسر پلیس او
را در حال رانندگی با سرعت  100مایل در ساعت نگه داشت و برایش
جریمه نوشــت .وقتی که افسر مشغول نوشتن جریمه بود جابز بوق
ماشــین را به صدا درآورد و از او خواست که کارش را سریعتر انجام
دهد چون او عجله دارد و بعد از اینکه برگه جریمه را گرفت باز هم با
همان سرعت به مسیرش ادامه داد .جابز بسیاری اوقات ماشینش را در
محل پارک مخصوص کمتوانان جسمی میگذاشت و بابت این کار نه
پشیمان میشد و نه احساس گناه میکرد.
ســرانجام تمام ایــن ویژگیها ختم به یک مرد ،یک شــرکت و
محصوالتی شد که جهان را تغییر دادند .شیوه جابز در مدیریت باعث
پریشــانی و ترس و احتیاط همیشگی کارمندانش میشد که باید با
خودشــیفتگی او کنار میآمدند .حاال سوال اینجاست که آیا ممکن
اســت با شخصیتی انسانیتر و هوش عاطفی بیشتر به همین نتایج
رسید؟ آیا وسیله شما برای رسیدن به هدف قربانی میگیرد؟
این دیگر یک مسئله اخالقی است.

استیوجابز
مورد مطالعاتی
شگفتانگیزی در
حوزه مدیریت و
رهبری است ،زیرا
او هم بازاریاب و
مخترعیبینظیر
بود و هم آیندهنگر
و در عین حال
بیرحم .در برخی
موارد مربوط به
هوشهیجانی
او مانند ستارهای
میدرخشید اما
در راه رسیدن به
موفقیت ،دیگران را
ویران میکرد

طبق کتاب «راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی» از میان  9عالمت
شایع در افراد خودشیفته
اگر  5مورد را داشته باشید
میتوان برای شما تشخیص
خودشیفتگی داد .به نظر
میرسد که استیو جابز 6
مورد از این گزینهها را در
رفتارهایش نشان داده است
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تجـربــه
اشتباهات و موفقیتهای درو هوستون و شرکت دراپ باکس

یاد بگیرید ،یاد بگیرید ،یاد بگیرید
چیزهایی که دراپ باکس آموخت این بود که چگونه کاری کند که
مــردم محصولش را بخواهند ،و بایــد محصولی تولید میکردند که
ارزشمند باشد .وقتی به دنبال سرمایهگذار میگشتند هیچکس با این
ایده همراه نبود و بخش زیادی از این موضوع به این خاطر بود که دقیقا
این برنامه را درک نمیکردند.
همین شد که دراپ باکس تصمیم گرفت از الک خودش بیرون
بیاید و به کاربران بالقوهاش نشان دهد که اهمیت محصول در چیست
و به این شیوه بازخوردی سریع و واقعی از آنها بگیرد .نتیجه تولید یک
ویدئو شد که با زبان بســیار ساده نحوه کار با دراپ باکس و قابلیت
ذخیرهســازی فیلهای پرحجم در فضای ابــری را توضیح میداد.
ویدئویی که نشان میداد برای ذخیره کردن فایلها دیگر الزم نیست
نگران محدودیت فضای کامپیوترها بود.

باید این سوالها
را از خودتان
بپرسید :در آینده
بهچهچیزهایی
احتیاجپیدا
میکنم؟ شرکت
قرار است چه
نیازهایی داشته
باشد؟ قرار است در
 12 ،6 ،3و  24ماه
آینده چهکارهایی
انجام دهیم و به
کجا برسیم؟ اگر
این سواالت را در
مورد آینده بپرسید
میتوانیدبفهمید
که برای رسیدن به
پاسخ این پرسشها

به چه مهارتهایی
نیاز دارید
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اندرو هوستون که همه به نام درو هوستون او را میشناسند چهره
اصلی شرکت امریکایی دراپ باکس است .جوانی متولد سال 1983
که حاال ثروتش به بیش از  3میلیارد دالر میرسد .دراپ باکس این
قابلیت را در اختیار کاربرانش قرار میدهد که بدون احتیاج به اشغال
کردن فضای موجود در لپتاپ و کامپیوترها ،اطالعات و فایلهایشان
را در فضای ابری ذخیره کنند .فضای ابری مجموعهای از کامپیوترهای
به هم متصل اســت که طراحی شدهاند تا به عنوان یک اکوسیستم
واحد فعالیت کنند .فضاهای ابری ایجاد شدهاند تا یک یا چند سرویس
مختلف (اعم از فضای ذخیرهسازی ،ارســال و دریافت داده و امکان
اســتفاده از نرمافزارهای مختلف) را عرضه کنند ،تا کاربرانی مثل ما
و شما بتوانند از راه دور از این سرویسها استفاده کنند .شرکتی که
کارش را با مشکل شروع کرد و با موفقیت ادامه داد .نشریه بیزینس
امریکا در مقالهای به اشــتباهات و موفقیتهــای دراپ باکس و درو
هوستون پرداخته است که ترجمه آن را در این بخش میخوانید.
دراپ باکس بیش از  200میلیون نفر کاربر دارد .اما میدانستید
که موسســان این شرکت مبتنی بر ذخیره اطالعات در فضای ابری
( )cloud-based storageهمیشــه هــم در کارشــان موفــق
نبودهاند؟ در واقع وقتی آنهــا این ایده را مطرح کردند فهمیدند که
هیچکسی خواهان آن نیست .قبل از دوره اوج ناگهانی برنامهنویسی،
این اســتارتآپ به ناچار درسهای زیادی در مورد اداره کردن یک
کســبوکار تازه آموخت .با خواندن ایــن مطلب میتوانید بفهمید
که دراپ باکس چطور به موفقیت رســید و شما چطور میتوانید از
تجربههای آنها برای رونق کسبوکار خود استفاده کنید.
JJآنها به کاربران گزینهای ارزشمند پیشنهاد دادند
در همایش درسهایی از استارتآپها که در سال  2010برگزار
شد ،درو هوســتون ،مدیرعامل شرکت گفت که یکی از بزرگترین
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JJآنها مخاطب هدفشان را پیدا کردند
موفقیت دراپ باکس البته تنها بســته به تهیه و انتشار آن ویدئو
نبود .این شرکت هوشــمندی به خرج داد و راهی پیدا کرد تا ویدئو
را بــرای جمع خاصی از مخاطبان نمایش دهــد و آن را با توجه به
نیازهای این جمع بهبود ببخشد .با این کار شرکت توانست به ویدئوی
خود اعتبار بیشتری ببخشد .برای جلب توجه بیشتر ،موسسان شرکت
اندکی شوخی و طنز هم در البهالی ویدئو گنجاندند تا به تاثیر بیشتر
آن نزد مخاطبان کمک شود.
در نهایت ویدئو منتشر شد .هوستون به خاطر میآورد که« :این
ویدئو باعث شد هزاران نفر به سایت ما مراجعه کنند .واقعا در عرض
یک شب لیست انتظار سایت از  5هزار نفر به  75هزار نفر رسید .از این
موفقیت ناگهانی مغزمان سوت کشید!»
JJآنها فهمیدند که برای رسیدن به موفقیت نمیشود نقش
دانای کل را بازی کنند
اگر شما اســتارتآپی را شروع کنید و فکر کنید که همهچیز را
در مورد همهچیز میدانید ،به این زودیها به جایی نمیرســید .این
طرز تفکر عملی نیســت و نگاهی بسته را به همراه میآورد .شما به
عنوان کارآفرین باید برای پذیرش ایدههای جدید آمادگی داشــته و
ریسکپذیر باشید .درو هوستون توضیح میدهد که گاهی ناآگاهیهای
موجه و فهم اینکه نکات زیادی هســت که باید بیاموزید میتواند به
توفیق شرکت شما کمک کند« :از چارچوب امن و مطمئنی که برای
خودتان ساختهاید بیرون بزنید و به سراغ راهکارهای سرراستی مانند
صحبت کردن برای جمع مخاطبان بروید .یک طرز تفکر این است که
زمان زیادی را صرف تفکر در مورد چیزهایی کنید که هنوز نمیدانید
کــه آنها را نمیدانید! به عنوان مثال باید این ســوالها را از خودتان
بپرسید :در آینده به چهچیزهایی احتیاج پیدا میکنم؟ شرکت قرار
اســت چه نیازهایی داشته باشد؟ قرار اســت در  12 ،6 ،3و  24ماه
آینده چهکارهایی انجام دهیم و به کجا برسیم؟ اگر این سواالت را در

شرکت دراپ باکس نهتنها فهمید که مدیریت باید همیشه درگیر تغییرات و اصالحات باشد بلکه
برنامه آنها هم از همان ابتدا در حال بهروز شدن و وفق پیدا کردن با شرایط جدید بود ،مانند معرفی
دراپ باکس ویژه کسبوکارها که با قابلیت سادگی بیشتر در اجرا عرضه شد.

پاسخ این
مورد آینده بپرسید میتوانید بفهمید که برای رسیدن به 
پرسشها به چه مهارتهایی نیاز دارید».
شما نهتنها باید نسبت به ایدههای جدید ذهن بازی داشته باشید
بلکه باید قادر باشــید از الک خودتان بیرون بیایید و به عنوان یک
کارآفرین ظاهر شوید .هوســتون میگوید« :من در ابتدای کار همه
کدها را خودم مینوشتم و بعد به جایی رسیدم که مطلقا کدنویسی
نکردم .به جایی میرسید که تمام چیزهایی که در آنها خوب هستید
روز به روز اهمیت کمتری پیــدا میکنند و آن کارهایی که باید در
انجامشان خوب باشید باعث میشود دیگر آن احساس راحتی قبلی
را نداشته باشید».
JJاما زمان گذاشتن برای آموختن نتیجه میدهد
هوستون مدام در مورد این صحبت میکند که اشتباهات زیادی
مرتکب شــده و قبل از اینکه شرکت را تاسیس کند چیز زیادی در
مورد مدیریت نمیدانسته است .در عین حال او مدام بر این نکته هم
تاکید میکند که باید این میل قوی در شما وجود داشته باشد که راه
رسیدن به موفقیت را بیاموزید« :غیر از آن کار اصلی که برای خودمان
تعریف کرده بودیم ،چیزهای مهم زیادی بود که در مورد کسبوکار
نمیدانســتم ،از بازاریابی گرفته تا فروش ».برای همین او شروع به
آموختن در این زمینهها کرد.
«خواندن کتابهای مدیریت قرار نیســت شما را تبدیل به مدیر
خوبی کنند ،همانطور که خواندن کتاب در مورد گیتار شما را تبدیل
به یک گیتاریست ماهر نمیکند اما این کار میتواند به شما کمک کند
که در مورد مفاهیم با اهمیت در حوزه مدیریت فکر کنید ».افزایش
دانش از هر طریقی مهم است ،از خواندن کتاب گرفته تا گرفتن مدرک
 MBAاز دانشگاه.
JJآنها دریافتند که تحول و تکامل اهمیت دارد
واضح است که اگر شما شرکت نرمافزار دارید ،نرمافزارتان باید به
تدریج خودش را با تکنولوژی بهروز کند .اما عالوه بر این باید این اراده
در شما وجود داشته باشد که خودتان را به عنوان یک کارآفرین هم
به تکامل برسانید و در عین حال اجازه دهید محصوالت شما خود را
همپای نیازهای مشــتریان تغییر دهند .هوستون میگوید« :یکی از
لذتهای بزرگ کار زمانی است که برای حل یک مشکل باید مدتها
بنشــینید و پس از پیدا کردن از جا برخیزید و دست به کار شوید.
چوقت به صورت
تاســیس و توسعه یک شرکت و مدیریت آدمها هی 
کامل تمام نمیشود».
بله ،شــما میتوانید برخی از مشکالت را به سرعت حل کنید
اما هوســتون یادآور میشود که کسبوکار به معنای درگیر بودن
مدام با کار و بهتر کردن آن اســت و نهتنها حل مســئله .شرکت
دراپ باکس نهتنها فهمید که مدیریت باید همیشه درگیر تغییرات
و اصالحات باشــد بلکه برنامه آنها هم از همان ابتدا در حال بهروز
شــدن و وفق پیدا کردن با شرایط جدید بود ،مانند معرفی دراپ
باکس ویژه کسبوکارها که با قابلیت سادگی بیشتر در اجرا عرضه
شد .آنها در مورد استفاده درست از کلمات کلیدی در تبلیغاتشان
چندان هوشــمندانه عمل نکردند و در واقع با به کار نبردن گزینه
«رایگان» بودن بخشی از نرمافزار ،قابلیتشان را در سایه قرار دادند
و نتیجه کمپین تبلیغاتی وحشتناکی بود که بازاریابی آنها را دچار
مشکل کرد.

وقتی درو کودک بود
نشریه فوربز در بخشی با عنوان «چگونه
یک میلیاردر تربیت کنیم؟» به سراغ مادر
درو هوستون رفته اســت .نکاتی از دوران
کودکی او که شاید برایتان جالب باشد:
وقتی پســرم  13ساله بود نسخه بتای
یک بازی کامپیوتری را تست کرد و فهمید
که در طراحیاش مشــکل امنیتی وجود
دارد .او به شرکت تولیدکننده ایمیل زد و از
آنها خواست استخدامش کنند .درو میپرسید« :برای اینکه بتوانم قرارداد امضا کنم باید چند سال
داشته باشم؟» شروع عالقهاش به استارتآپ از  15سالگی بود که با یک شرکت استارتآپی ربوتیک
که توسط دانشگاه امآیتی راه افتاده بود همکاری میکرد .او کدهایشان را برای استفاده در محیط
لینوکس تبدیل میکرد و کمک کرد تا هزاران دالر صرفهجویی کنند .ما به فرزندمان آموختیم
که مهم نیست میخواهد چهکاره شود ،مهم این است که آنچه را به آن اشتیاق دارد دنبال کند و
رهایش نکند .ما بچههایمان را وابسته بار نیاوردیم ،آنها باید خودشان میآموختند که میخواهند
غرق شوند یا شنا کردن یاد بگیرند .آدم این موضوع را هرچه زودتر یاد بگیرد بهتر است.

JJاز اشتباهاتشان درس گرفتند
دراپ باکس هم مانند همه شرکتهای موفق دیگر شکستهایش
را تبدیل بــه تجربههای درسآموز کرد .به عنــوان مثال وقتی این
شــرکت کارش را شروع کرد ،گروه شامل چند مهندس نرمافزار بود
که هیچکدامشان تجربهای در بازاریابی نداشتند .حتی پس از به کار
گرفتن یک شرکت بازاریابی هم به این نتیجه رسیدند که روششان
جواب موثری نمیدهد.
اما آیا این اشتباه سد کار شرکت شد؟ خیر .پس از تنها هفت ماه
توانستند با رسیدن به عدد یک میلیون کاربر به کارشان افتخار کنند.
پس از تحلیل روش کار ،موسسان دراپ باکس به این نتیجه رسیدند
که الزم نیســت حتما از طریق سنتی عمل کنند .فهمیدند که ارائه
محصولی که کاربران عاشــقش شوند برای رسیدن آنها به موفقیت
بسیار حیاتی است و سخت کار کردنشان به نتیجه میرسد.

اگر شما استارتآپی را شروع
کنید و فکر کنید که همهچیز
را در مورد همهچیز میدانید،
به این زودیها به جایی
نمیرسید .این طرز تفکر
عملی نیست و با خودش
نگاهی بسته را به همراه
میآورد
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شوهرم یک تاریکخانه ظهور عکس بالاستفاده در زیرزمین خانه داشت و مایکل از ما پرسید که آیا میتواند از آنجا برای شروع کسبوکار
تعمیرات اسکی استفاده کند یا نه .ما جواب مثبت دادیم و فکر کردیم که قاعدتا این کار نتیجه خاصی ندارد .دو روز بعد او با  500کارت
تماس به خانه برگشت و در  15سالگی مغازه خودش با نام اسکی اند اسپورت مایک را تاسیس کرد.

تجـربــه
مایکل رابین از زبان مادرش:

قبل از رسیدن به سن گرفتن گواهینامه ،پورشه خرید
مایکل رابین مدیر شرکت  Kyneticاست ،یک غول حوزه تبلیغات الکترونیک که تخصصش در حوزه
ورزش و کاالهای الکترونیک است .مادرش پائولت رابین میگوید که او از همان دوران ابتدایی یک پایش
در جلسه هیئت مدیره مدرسه بود .از همان زمان بود که یا داشت کارتهای بازی بیسبال میفروخت یا به
فکر راه انداختن شرکت چمنزنی بود« :البته او میگفت که قرار نیست خودش چمن بزند بلکه میخواهد
بچههای دیگر را به کار بگیرد ».کاریزمای ذاتی او و استعدادش در ریاضیات و حساب و کتاب سریع ذهنی
به او اجازه داد تا موفقیت را از سنین بسیار کم آغاز کند .پائولت رابین ،فیزیکدان بازنشسته در مورد
زندگیاش به عنوان مادر یکی از بهترین تاجران دنیا صحبت میکند .این مصاحبه توسط نشریه فوربز انجام
شده است.

مایکل در کودکی چطور پسری بود؟

اهل ورزش بود ،بسکتبال و کاراته اما همیشه بیشتر از هرچیزی به
امور شبهتجارت عالقه داشت.
هیچوقت در مورد ایــن صحبت میکرد که میخواهد چه
شغلی داشته باشد؟

یکی از دوستانم از مایکل
پرسید« :وقتی بزرگ شوی
دوست داری چهکاره شوی؟»
مایکل گفت« :میلیونر ».همه ما
تعجب کردیم .زندگی ما زندگی
راحتی بود اما من و شوهرم
هیچوقت چندان در بند مادیات
نبودیم و هیچ نمیدانم که این
نگاه مایکل از کجا آمده بود

یک بار در  9ســالگی که دوســتانمان در خانه ما مهمان بودند
داشــتیم در مورد شوهرم (که دامپزشــک بود) و سگها صحبت
میکردیم .فرض آنها این بود که مایکل هم با عشقش به حیوانات البد
میخواهد دامپزشک شود .یکی از دوستانم از مایکل پرسید« :وقتی
بزرگ شوی دوست داری چهکاره شوی؟» مایکل گفت« :میلیونر».
همه ما تعجب کردیم .زندگی ما زندگی راحتی بود اما من و شوهرم
هیچوقت چندان در بند مادیات نبودیم و هیچ نمیدانم که این نگاه
مایکل از کجا آمده بود.
اولین بار کی احساس کردید که مایکل موفق میشود؟

در همان  9سالگی بود که برای اولین بار قرار بود به اردویی برود
و شــب را در آنجا بماند .من در آشپزخانه مشغول آشپزی بودم که
مایکل به دوست دختر بزرگم تلفن زد .او شنیده بود که پسر او یک

مجموعه خیلی خوب از کارتهای بیسبال دارد و میخواست با پسر
صحبــت کند تا بتواند این مجموعه کارت را با خودش به اردو ببرد.
دوســت دخترم در نزدیکی ما زندگی میکرد و مایکل به خانهشان
رفت و وقتی برمیگشت صدایش را شنیدم که داشت میگفت« :پس
باید در مورد هزینهای که باید بپردازم مذکره کنیم ».خب بچههای 9
ساله اینطوری حرف نمیزنند.
من مایکل را نشــاندم و به او گفتم که بچهها در اردوگاه چنین
پولهایی در اختیار ندارند که بابت کارتهای بیسبال بپردازند .بعد او
مرا بیشتر شگفتزده کرد و گفت که هیچ عالقهای به فروش به بچهها
ندارد و میخواهد وقتی روز بازدید رســید این کارتهای بیسبال را
به پدرها بفروشد .هیچ دلم نمیخواست که ناامید شود برای همین
به او شــرح دادم که پدرها تنها دلشان میخواهد در روز مالقات از
حال بچههایشان باخبر شوند نه اینکه کارت بسیبال بخرند .اشتباه
میکردم! او کلی کارت فروخت و آنجا بود که برای اولین بار فکر کردم
مایکل قرار است وارد دنیای تجارت شود.
کمی هم در مورد کســبوکاری که او از زیرزمین خانهتان
شروع کرد بگویید.

مایکل در  12سالگی به یک اردوی مسابقات اسکی در کوهستان
هود رفت .آنجا عالوه بر اســکی و مســابقه به آنها در مورد تعمیر و
نگهداری چوب اســکی هم آموزش دادند .شوهرم یک تاریکخانه
ظهور عکس بالاستفاده در زیرزمین خانه داشت و مایکل از ما پرسید
که آیا میتواند از آنجا برای شروع کسبوکار تعمیرات اسکی استفاده
کند یا نه .ما جواب مثبت دادیم و فکر کردیم که قاعدتا این کار نتیجه
خاصــی ندارد .دو روز بعد او با  500کارت تماس به خانه برگشــت
و در  15ســالگی مغازه خودش با نام اســکی اند اسپورت مایک را
تاسیس کرد.

درست است که او قبل از اینکه به سن گرفتن گواهینامه
برسد پورشه خریده بود؟

بله .او این ماشــین را جهت سرمایهگذاری و در شراکت با کسی
خرید که برای مایکل کار میکرد .وقتی مایکل رانندگی یاد گرفت
یک میتسوبیشی اکلیپس خرید و قول داد که خوب رانندگی کند.
من و همسرم هنگام خرید ماشــین همراهش رفتیم و تا آن زمان
ندیده بودم کسی به شیوه مایکل سر معامله ماشین صحبت کند .باز
هم میگویم که نمیدانم او این توانایی را از کجا آورده است ،انگار که
این یک استعداد طبیعی است.
او بعد از رفتن به کالج چندان در آنجا دوام نیاورد ،درست
است؟

او اصال نمیخواســت به کالج برود .بعد از یک ترم پیش ما آمد و
گفت که چون مطمئن نیست که بخواهد در کالج بماند خودش هزینه
ترم دوم را میپردازد .سه هفته از ترم دوم که گذشت کالج را رها کرد.
به نظرم مایکل یک نمونه بسیار خوب از این واقعیت است که همه
آدمها الزم نیست به دانشگاه بروند.
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 ...........................آیندهپژوهی ...........................
تجارت جهانی را

ترامپ متالشی میکند
تاثیر دونالد ترامپ در
تجارت جهانی اخیرا از
اخاللگری کوتاهمدت فراتر
رفته و ضربات ناشی از
آن تا مدتها باعث خواهد
شد اعتماد بین شرکای
تجاری بازنگردد .اگر
ترامپ به جای چهار سال،
هشت سال در کاخ سفید
باقی بماند ،اوضاع حتی از
آشفتگی فعلی هم آشفتهتر
خواهد شد.

آیندهپژوهی
[ آینده آب ]

گسل رو به گسترش آبی بین عراق و ترکیه
پروژه سدسازی آناتولی روی دجله آینده بینالنهرین را نشانه رفته است
اریکا سولومون
الرا پیتل

گزارشگران اقتصادی

ترجمه :ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

منبع   فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
بحرانهای آبی برای
ایران و فعاالن اقتصادی
کشور همواره مهم بوده
و در دوران کنونی بسیار
مهمتر و حیاتی شده
است .دانستن اینکه
جنگ آبی بین دو همسایه
غربی ایران چطور پیش
میبرود برای همه ایرانیان
جذابیت دارد.

آنها از دو نســل متفاوتاند ،از دو کشــور متفاوت و هزار و 100
کیلومتر دور از هم زندگی میکنند .با وجود این ،سرنوشت سلیمان
آگالدای و نشوا نصر با سیاستهایی که رود دجله را تغییر میدهند ،به
هم گره خورده است ،رودی که جوامع آنها را قرنها سیراب میکرده
است.
امروز ،هردوی آنها با تهدید تغییر جــای زندگی خود مواجهاند.
آگالدای 39 ،ســاله ،در جنوب شرق ترکیه در حصن کیفا شاهد این
خواهد بود که غارها و صخرههای باستانی این منطقه زیر سیل میروند
چراکه آب بهآهستگی باال میآید چون دولت این کشور سد پرحرف و
حدیث «ایلیسو» را احداث کرده است .مهندسان در ماه ژوئیه شروع به
پر کردن دریاچه سد کردند .در ماههای آینده ،خانهها ،باغها و هزاران
سال تاریخ زیر آب خواهد رفت.
اما سیل در خانه آگالدای به معنی تهدید نشوا نصر به قحطی شدید
در زمینهای تاالبی جنوب عراق است .این منطقه دیرزمانی محلی
بود که آبهای دو رود بزرگ ســرزمین بینالنهرین ،دجله و فرات،
به آنجا میرسید ،آبی که از بلندیهای ترکیه سرازیر شده بود .نصر
هم مثل اجداد خود در میان نیزارهای سربهفلککشیده گاومیشهای
آبی پرورش میدهد .وقتی که او بچه بود ارتفاع آب به قدری باال بود
که برای خوردن میتوانست از خانه سقف پوشالی خود بیرون بیاید
و آب را بغل کند.
حاال ،حتی اگر این زن  78ســاله با پوســت چغر خود بتواند از
آلونکش به آب دسترسی پیدا کند ،آب به اندازهای آلوده است که قابل

مسنترهای روستا مطمئن نیستند که چطور میشود به مردم کشاورزیای را آموخت و پی گرفت که نسلها منبع
درآمد آنها بوده است و حاال این نسل ممکن است راهی نداشته باشد جز اینکه به سمت زاغههای حوالی شهرهای
بزرگ عراق برود ،یعنی همان جاهایی که مراکز عضوگیری شبهنظامیها دانسته شدهاند
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آشامیدن نیست .او و خانوادهاش هر روز در تقال هستند تا ببیند که
آیا میتوانند موطن خودشــان را ترک کنند و به جای دیگری بروند.
او میگوید« :همه درباره مهاجرت صحبت میکنند اما به کجا؟ همه
چیزی که ما میدانیم پرورش گاومیش است و اینکه چطور بتوانیم با
آن زنده بمانیم .ما به انتظار رحمت خداوند هستیم .اینجا ،آب رحمت
خداوند است و هر روز کمتر و کمتر میشود».
فعاالن محیطزیستی و اجتماعی میگویند که سد زدن روی دجله
یک تراژدی فرهنگی است و عواقب ژئوپلیتیک مهم بالقوهای دارد .این
دستکاریها در طبیعت وقتی که با تغییرات اقلیمی ترکیب میشد،
خطر افزایش جابهجایی مکانی انسانها را به وجود میآورد و این اتفاق،
میتواند باعث بروز بیثباتیها در هر دو کشور و همسایگان آنها شود
و همچنین از نظر سیاسی ،میزان مهاجرت را افزایش دهد ،در دورانی
کــه اروپا عامدانه تالش میکند از راهافتادن موج جدید تازهواردان به
این قاره جلوگیری کند.
ترکیه میگوید که پروژه ساختن  22سد روی رودخانههای دجله و
فرات که عمری به اندازه یک دهه دارد و با هدفگذاری بلندپروازانهای
در سال آینده تکمیل میشــود ،برای ترکها انرژی و شغل درست
میکند .اما این پروژه که در جنوب شــرق ترکیــه به پروژه آناتولی
معروف است ،باعث به هم پیچیده شدن تنشهای داخلی تلخی بین
اســتانهای ترک ،اقلیت کرد و خشونتی شده است که حزب کارگر
پکک) بدان دست میزند.
ترکیه ( 
کارشناسان امنیتی بیشازپیش اســتدالل میکنند که کمبود
منابع باعث شورش در جوامع داخلی کشور میشود و باعث میشود
گروههایی که دست به مبارزه خشونتآمیز میزنند بتوانند راحتتر
عضوگیری کنند .عراق که امســال توانســت قوای نظامی داعش را
شکست دهد ،میگوید که حفظ کنترل این گروه بستگی به این دارد
که آینده این کشور آینده روشــنتری باشد .آب یکی از مولفههای
حیاتی برای این آینده روشن است :بیش از  80درصد آبهای عراق
صرف کشــاورزی میشود که معیشت بیش از یکسوم این کشور با
جمعیت  37میلیون نفر به وابسته است.
حتی قبل اینکه آبگیری ســد «ایلیسو» شروع شود ،وزارت آب
عراق گزارش کرده بود که جریانهای آب ورودی به این کشــور در
سال جاری میالدی  40درصد نسبت به میانگین کاهش یافته است.
نگرانی از آنجا به اوج رسید که کشور با شروع ما ژوئن شاهد کاهش
ســطح آب به کمترین میزان خود بود تــا جایی که در حومه بغداد
مردم نمیتوانستند حتی در آب رودخانه دجله غوطه بخورند .وزارت
کشاورزی برای رساندن خسارتها به کمترین میزان ،کاشت برنج و
دیگر غالب آببر را محدود کرده است.
محققان پیشبینی کردهاند که دمای هــوای خاورمیانه دو برابر
سریعتر از میانگین جهانی افزایش پیدا کند که دلیلش تشدید تاثیر
وضعیت بیابانی در این منطقه است .این اتفاق باعث خواهد شد که

جدال آبی بین دو کشور ترکیه و عراق و تغییراتی که روی منابع آبی در این منطقه انجام میشود ،تمدن باستانی
بینالنهرین را نشانه رفته است .پیشبینی میشود که طی سالهای آینده بسیاری از مردم این منطقه ناچار شوند
شهرها و روستاهای خود را ترک کنند و دست به مهاجرت ناخواسته بزنند.

تا انتهای قرن بیستویکم این منطقه به یک تکه زمین بدون سکنه
تبدیل شود.
چون در ســالهای گذشــته به تعداد زیاد در ترکیه و سوریه که
در همسایگی عراق هســتند روی فرات سد ساخته شده و بغداد در
مدیریــت جریان آبهای خود بد عمل کرده ،جریان رود دجله برای
این کشور به امری حیاتی تبدیل شــده است .جاسم االسدی ،یک
متخصص محیطزیست در موسسه «نچرال عراق» ،میگوید« :تا سال
 ،2035مــا  11میلیارد متر مکعب از جریان آب رودخانه دجله را از
دست میدهیم ».این کاهش میزان جریان آب باعث خواهد شد که
عراق بهسختی بتواند تقاضای ساالنه  71میلیارد متر مکعبی در آن
زمــان را فراهم کند .همانطور که دمای هوا افزایش پیدا میکند ،با
کم شدن بارش برف در سرچشمههای دجله و نرخ تبخیر بیشتر آب،
وضعیت سدها بدتر خواهد شد .جاسم االسدی میگوید« :آینده آب
در عراق خیلی خیلی ناگوار است».
JJگزینه زاغهنشینی
مقامات رســمی و دیپلماتها در بغداد در حال دستوپنجه نرم
کردن با شــرایط پس از سقوط داعش هستند و درگیری خطرناکی
بین رقبای وابســته به قدرتها و کشورهای مختلف وجود دارد .آنها
میگویند که مواجهه با ترکیه و تغییرات اقلیمی میتواند بعد از این
درگیریها حل شــود .اما در جنوب عــراق ،محلیها میگویند که
فرصتها در حال اتمام است.
اگر تاالبهای حوالی خانه نصر خشــک شوند ،مناطق کشاورزی
همسایه این منطقه در استان میسان نیز خواهد خشکید .با تحلیل
رفتن انشعابات رودخانه دجله ،در حدود  650روستا بهار امسال خشک
شد .در میان آنها ،در میان این مناطق ،شهر کوچک العدل قرار دارد
که زارعان آنجا بهار امسال را گرمترین بهاری توصیف میکنند که به
یاد میآورند و امســال را خشکترین سال از  30سال پیش تاکنون.
آنها انتظار دارند که محصول گندمشان در فصل دروی امسال به اندازه
نصف میانگین برداشت سالهای گذشته باشد.
آقای فرطوسی تاثیر خشکســالی و قحطی را در سالهای اخیر
اینچنین توصیف میکند« :اوایل ما یک مهاجرت جمعی از مناطق
روستایی به مراکز شهری داشتیم .اما اگر شهرها هم این وضعیت را
داشته باشند ،آن وقت کجا باید برویم؟»
دیگر موارد یأسآلود زیر ســطح پنهان شدهاند :در نواحی جنوبی
بیشترین تعداد نفراتی وجود داشت که برای نیروهای مردمی در مبارزه
با داعش داوطلب شــده بودند و آنقدر با داعش جنگیدند که آن را
شکست دادند و بسیاری از آنها خود نیز کشته شدند .خیلی از افرادی
که در این نیروی داوطلب بودند به خانههای خود برنگشتند و در حومه
شهرها ماندند به این دلیل ساده که دیگر خانهای برای آنها نمانده بود.
حاال آنها به نیروی قدرتمندی تبدیل شدهاند که بسیاری بیم دارند به
نیرویی تبدیل شود که دولت مرکزی را تهدید کند.
در پاییندستتر ،در روستای «الخیر» ،حسین الیاسین که شهردار
است مجبور شده نیروهای امنیتی را خبر کند تا نبرد مسلحانه بر سر
آب را فرو بنشانند .او اکنون جمعی را برای حکمیت با شرکت شیوخ
منطقه تشکیل داده تا روی چیزی بحث کنند که همه امیدوارند هرگز
دوباره با آن مواجه نشوند :جابهجایی جغرافیایی.
آنها یکی از جوامع متعددی بودند که در دهه  1990وادار به فرار
به مناطق دیگر شدند ،یعنی زمانی که صدام حسین مسیر رودخانه را

تغییر داد و تاالبها را خشک کرد تا مخالفان مسلحی را که در نیزارها
مخفی شــده بودند ریشهکن کند .بعد از اینکه با حمله سال 2003
امریکا ،صدام از قدرت افتاد ،مردم منطقه موانع جلوی آب را برداشتند
و دوباره رودخانهها جریان پیدا کرد .اما ساخت سد ،کاهش نزول باران
و فعالیتهای مضر برای محیطزیست اکنون به اینجا منجر شده است
که مساحت تاالبی که در طول تاریخ  15هزار کیلومتر مربعی وسعت
داشــته ،اکنون تنها در حدود  5هزار کیلومتر مربع باشد و احتماال
مساحتش کمتر نیز خواهد شد.
مســنترهای روستا مطمئن نیستند که چطور میشود به مردم
کشاورزیای را آموخت و پی گرفت که نسلها منبع درآمد آنها بوده
اســت و حاال این نسل ممکن است راهی نداشته باشد جز اینکه به
سمت زاغههای حوالی شهرهای بزرگ عراق برود ،یعنی همان جاهایی
که مراکز عضوگیری شبهنظامیها دانسته شدهاند.
یاســین میگوید» :مردم ما از چیزی نگران هستند که دیگران
درک نمیکنند .اینکه آنها چطور میتوانند در شهر یک زندگی برای
خود بسازند؟ آنها نمیتوانند آنجا گاومیش پرورش دهند ،نمیتوانند
مزرعهای داشته باشند و مطمئنا نمیتوانند صیادی کنند».
از ســوی دیگر ،بیش از هزار کیلومتر باالتر از روستای یاسین در
جنوب عراق ،در یکی از نواحی جنوب شرقی ترکیه در شهر کوچک اما
باستانی حصن کیفا ،مردم وضعیت دیگری دارند؛ طی ماههای گذشته
تعدادی از عمارتها و محلهای باستانی این منطقه به نواحی مرتفعتر
منتقل شدهاند اما تا چند وقت دیگر ،با آبگیری سدی روی دجله ،این
شــهر بهطور کلی زیر آب خواهد رفت و مردمانی که یک عمر در آن
زندگی میکردند آواره خواهند شد و باید به منطقه دیگری کوچ کنند.
به نظر میرسد جدال آبی بین دو کشور ترکیه و عراق و تغییراتی
که روی منابع آبی در این منطقه انجام میشــود ،تمدن باســتانی
بینالنهرین را نشانه رفته است .طی سالهای آینده پیشبینی میشود
که بسیاری از مردم این منطقه ناچار شوند شهرها و روستاهای خود را
ترک کنند و دست به مهاجرت ناخواسته بزنند .در این میان ،تنشهای
اجتماعی و سیاسی بسیار شــدید رخ خواهد داد که حاصل همین
دستکاریها و بلندپروازیها در کشورهایی است که سعی میکنند
جریانهای آبی منطقه را در قالب یک جنگ آبی به نفع خود پیش
ببرند.

چون در سالهای گذشته
به تعداد زیاد در ترکیه و
سوریه که در همسایگی
عراق هستند روی فرات
سد ساخته شده و بغداد در
مدیریت جریان آبهای خود
بد عمل کرده ،جریان رود
دجله برای این کشور به امری
حیاتی تبدیل شده است

محققانپیشبینی
کردهاند که دمای
هوای خاورمیانه
دو برابر سریعتر
ازمیانگینجهانی
افزایش پیدا کند
کهدلیلشتشدید
تاثیروضعیت
بیابانی در این
منطقه است .این
اتفاق باعث خواهد
شد که تا انتهای
قرنبیستویکم
این منطقه به یک
تکه زمین بدون
سکنهتبدیلشود
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آیندهپژوهی

[ آینده کارخانه ]

اتوماسیون کامل مسیری اشتباه است

گفتوگو با ایالن ماسک درباره آینده صنعت خودروسازی و برنامهای که برای تسال دارد

ایالن ماسک در ماههای اخیر خیلی زیاد توئیت میکند .محتوای این
توئیتها همهچیز بوده است ،مثال یکی از مهمترین آنها این بوده که
تام رندال
شرکت خودروسازی تسال باید به جایی برسد که هر هفته  3هزار خودروی
تحلیلگر کسبوکار
سواری مدل  3تسال را بسازد .توئیتهای ماسک به همهجور مسائل
میپردازد ،از مدیران خود شرکت تسال موتورز و خبرنگارها گرفته تا تحلیلگران روزنامه والاستریت
ژورنال و نمایندههای اتحادیههای کارگری و بازرسان فدرال شرکتهای بیمه بدنه خودرو .خود ایالن ماسک
هم میداند که باید این میزان توئیتکردن را متوقف کند .او در مصاحبه یکساعتهای که با هفتهنامه
«بلومبرگ بیزینسویک» انجام داد ،گفت که توئیتکردن بسیار برای او کار سختی بوده است .توئیتهای
ظاهرا فیلترنشده او که در ماه ژوئن به اوج خود رسید ،نشان از آشوب و بینظمی درون شرکت تسال موتورز
نیز دارد ،شرکتی که یکی از مهمترین شرکتهای حوزه خودروسازی و در عین حال تکنولوژی جهان است
و الگویی برای شرکتهای آینده به شمار میرود.

ک
منبع  بلومبرگ بیزینسوی 

چرا باید خواند:
مدیریت شرکتها و
نگاه به آینده شرکتها
بسیارتغییرکرده
است .مصاحبه با ایالن
ماسک نمونهای است
از اینکه او چطور به
آینده کسبوکاری
مثل خودروسازی نگاه
میکند و چه رفتاری
برای رسیدن به این آینده
دارد.

هفته پیش شما وعده ساخت  5هزار خودروی مدل  3تسال
در هفته را عملی کردیــد .برای ما تصویر کنید که روزهای آخر
چطور بود؟

من در هفته آخر تقریبا تمام زمانم را توی کارخانه گذراندم .طی
ســه ماه گذشته ،من فقط یک روز توی کارخانه نبودم .پنج روز یک
لباس واحد را میپوشیدم .بله ،واقعا کار فشردهای بود .و افراد دیگر هم
واقعا فشرده کار کردند.
فکر میکنم یک احساس همبستگی خیلی خوب داشتیم .افراد
کامال از خودشــان مایه میگذاشتند .شما میتوانید این قضیه را در
عکسهایی که در صفحههای شــبکههای اجتماعیشان گذاشتهاند
ببینید .میتوانید از روی چهره آدمها این را ببینید .اما هرکسی نهایت
تالشش را کرد تا بتوانیم به این میزان تولید برسیم و مطمئن شویم
که این کار از ما ساخته است .ما در این میان چالشهای زیادی هم
داشتیم.
مثال چه چالشهایی؟

شما نمیتوانید بفهمید که واقعا چقدر کار از شما برمیآید مگر اینکه
سعی کنید آن را انجام بدهید .ما با موفقیت توانستیم محدودیتها را
در مونتاژ کلی خودرو پشت سر بگذاریم ،چه محدودیت در رنگآمیزی،
چه بدنه ،چه تولید مدل ،چه تولید موتور ،چه حملونقل ،چه حتی
جریان حمل قطعات از انبار به داخل کارخانه .ما قبال این کار را با این
حجم انجام نداده بودیم .هماهنگی همه اینها سخت بود چون مثال باید
 100ماشین را مونتاژ میکردیم بدون اینکه المپ جلو داشته باشند و
بعد ،المپها از انبار میرسید.
چرا اینقدر شــتابزده؟ چه اجباری بود که خودتان را به
رکورد این میزان تولید خودرو برسانید؟

خب فکر میکنم کــه ما باید ثابت میکردیم میتوانیم در هفته
132
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 5هزار ماشین تسالی مدل  3درست کنیم و البته  2هزار تا ماشین
مدل اس و مدل ایکس .یعنی در هفته  7هزار ماشین .باید خودمان را
اثبات میکردیم .تعداد کسانی که فکر میکردند ما میتوانیم این کار
را بکنیم خیلی کم بود و مدام هم تعدادشان کمتر میشد .این مسئله
ناگهان به اعتبار شرکت تبدیل شد ،به اعتبار من ،میدانید ،به اعتبار
کل تیم ما .مثل این بود که از ما بپرسند «واقعا میتوانید این کار را
بکنید یا نه؟» برای اینکه این کار را بکنیم ،باید کارهای خیلی زیادی
انجام میدادیم ازجمله اینکه ظرف یک ماه باید خط مونتاژ را عوض
میکردیم و طی چهار هفته تولیدش را میرساندیم به هفتهای هزار
ماشــین و خط مونتاژ آلمان را جابهجا میکردیم و یک خط مونتاژ
ربوتیک درست میکردیم و غیره .همه این کارها که من گفته بودم
انجام شود غیرممکن بود.
برنامه بلندمدت شما در شرکت تسال موتورز چیست؟ فکر
میکنم برای بیشتر افراد ،دو کار ظاهرا جدا از هم در تسال خیلی
ســردرگمکننده است .یعنی از یک طرف این شرکت میخواهد
خودروهایی درست کند شــبیه همه خودروها اما انسانیتر و از
سوی دیگر ،خودروهای بدون راننده بسازد.

امیدواری بیش از حد به اتوماسیون کارخانه ماشینسازی یک کار
غیرمولد و بدون بهرهوری بود .البته نمیخواهم بگویم که ما با علم به
اینکه اتوماسیون کار اشتباهی است خودمان را به دردسر انداختیم.
ما فقط نفهمیدیم که این کار اشتباه است .فکر میکردیم اتوماسیون
کارخانهمان اتفاق خوبی است اما خوب نبود .البته ما از میزان زیادی
اتوماسیون استفاده میکردیم ولی وقتی که رباتها خراب شوند ،باید
بهطور دســتی کارها را انجام بدهیم .وقتی که رباتها خراب بشوند،
شما باید سیســتم را مجددا اجرا کنید و باید بهطور دستی قطعات
را به هم وصل کنید .بنابراین وقتی که رباتها مشکل پیدا میکنند
باید کل خط مونتاژ را بخوابانید .مثل این است که توی یک خیابان
راهبندان درســت شود و هیچ مسیر دیگری هم نباشد که شما از آن
طریق بروید .بنابراین باید صبر کنید تا راه باز شود .وقتی که طرحی
را اجرا میکنید روی اسالیدهای پاورپوینت همهچیز خوب است اما
در عرصه عمل مشکالت خود را نشان میدهند .بنابراین در آینده ،ما
باید اینهمه روی اتوماسیون کارخانه سرمایهگذاری نکنیم و راههای
جایگزین را هم داشته باشیم.
چطور این اتفاق میافتد؟

برای اینکه ما بالهت زیادی به خرج دادیم و نمیدانســتیم داریم
یکنیم.
چهکارم 
آن وقت چرا نفهمیدید؟ دیترویت (مرکز صنعت خودرو در
امریکا) در حال فریاد زدن بود که «این روش (اتوماسیون کامل
کارخانه) کار نمیکند».

دو شرکت خودروسازی در امریکا به ورشکستگی نیفتادهاند ،فورد و تسال .برای اینکه ما بمانیم و
بتوانیم به زندگی خودمان ادامه بدهیم باید خیلی سخت تالش کنیم .اما اینکه ما با کارکنان خود در
تسال خوب رفتار نمیکنیم ،درست نیست.

خــب ،کی آنها این را نگفتهاند؟ آخرین باری که آنها گفتهاند این
روش کار میکند کی بوده است؟ آنها همیشه میگفتند که اتوماسیون
کامل جواب نمیدهد .آیا میتواند یک بار را در تاریخچه تسال به یاد
بیاورید که آنها گفته باشید این روش جواب میدهد؟ این حرفشان
هم از آن حرفهایی بود که من بهش اهمیت نمیدادم چون از زاویه
نگاه من طی  15سال گذشته ،این حرفها را همیشه آنها میزدهاند.
قدم بعدی برای اینکه «ماشینها ماشین بسازند» چیست؟
شما حاال به «کشتی جنگی بیگانه» (اصطالح ایالن ماسک برای
یک کارخانه ابرخودکارشده) چطور فکر میکنید؟

بگذارید من فقط نمایی از کل این ماشین غولپیکر به شما نشان
بدهم .آیا این تصویر هوش را از سر شما میپراند؟ نه ،احمقانه است
اگر اینطور باشد .به هر حال ،بخشی از این ماشین کامال خودکار است
و هیچ آدمی اصال در آن نیســت .و در بخشهایی از آن ،فقط آدمها
هستند و کارهای دستی انجام میشوند و اصال هیچ ماشینی در آن
نیست .بخشهایی از آن هم تا حدی خودکار و تا حدی دستی است.
وقتی که شما قبال از اتوماسیون صحبت میکردید ،مثل این
بود که میخواهید بگویید ماشینها از این کارخانههای خودکار
ســریعتر بیرون میآیند تا کارخانههایی که انسانها در آن کار
میکنند .آن موقع شما میگفتید که انسانها نمیتوانند درگیر
این فرایند شوند .اما االن میگویید که انسانها بهشدت درگیر
این کارخانه خواهند بود.

شما فقط میتوانید با سرعت آهستهترین چیزها در این سیستم
حرکت کنید .من نمیگفتم این تحوالت فورا انجام خواهد شد .من
فقط میگفتم که اینجا جایی اســت که ما نیاز داریم در آینده به آن
برســیم .و قطعا در این کارخانههای جدید بخشهایی هســتند که
انسانها خیلی سریع میتوانند در آن حرکت کنند.
من هنوز عمال از شما نپرسیدهام که درباره ماشین تسالی
مدل  3چطور فکر میکنید .این مدل تماما همان مدلی است که
میخواستیدباشد؟

فکر میکنم که این مدل یک خودروی عالی است .و فکر میکنم
اگر به بــهروز کردن نرمافزارش ادامه بدهیم ،بهتر هم خواهد شــد.
میدانید ،من به تسال بهعنوان آن نوع خودرویی نگاه میکنم که مثال
یک کامپیوتر روی چهار چرخ است .این ماشین بهشدت قابلیت بهروز
شــدن دارد .بنابراین ما باید به اضافه کردن قابلیت کارکردی بیشتر
و بیشــتر به مدل  3ادامه بدهیم .بنابراین هرچه شما مدت بیشتری
تسالی مدل  3را داشته باشید ،ماشین بهتری را خواهید داشت.
اینجا تفاوتهای ظریف کوچک وجود دارد که این ماشین را بهتر
میکند .ما از فومهای کمی بهتری اســتفاده کردهایم تا صندلیهای
ماشین کمی راحتتر شوند .سیستم راندن ماشین کمی بهتر شده
است .سیستم ترمز ماشین هم کمی بهتر شده است .این مسائل کل
ماشین را کمی بهتر میکند و البته ما برای بهروز کردن ماشین خیلی
تالش میکنیم .من نسبت به نیمه دوم سال خوشبین هستم .سال
گذشته خیلی سخت بود اما گذشت و همچنان نسبت به آینده صنعت
خودرو امیدوارم.
هنوز فکر میکنید توی مخمصه تعداد تولید ماشــین گیر
کردهاید؟

فکر میکنم یک پایمان توی این مخمصه گیر افتاده است.

فکر میکنید چه موقعی از این وضع بیرون بیایید؟ رسیدن
به تولید  5هزار خودرو در هفته باعث بیرون آمدن از این وضعیت

میشود؟ یا  6هزار خودرو؟

در اصل وقتی از این مخمصه بیرون میآییم که بدون تالش زیاد
بتوانیم هفتهای  5هزار تســای مدل  3تولید کنیم .هنوز تولید این
میزان خیلی برای ما دردناک است .اما فکر میکنیم تا چند ماه دیگر
اینطور نباشد .ما برای تولید هفتهای  2هزار تسالی مدل اس و ایکس
هم خیلی گرفتاری داشــتیم و حاال این کار برای ما عادی شده .فکر
میکنم ظرف سه ماه ،تولید  5هزار تا هم برای ما عادی شود.
تویوتا همیشــه میگفت که نسبت به ســه رکن احساس تعهد
میکند ،یعنی جامعه ،کارکنان تویوتا و خود شرکت تویوتا .در دورانی
که خودروسازان به تغیییرات اقلیمی بیاعتنا هستند ،تسال با ساختن
خودروهای الکتریکی این شــکاف را پر میکند و همین برای شما
مشــتریان وفادار زیادی جذب کرده است .اما ،درست یا غلط ،به نظر
میرســد که شما به دو رکن دیگر توجهی ندارید .یعنی به کارکنان
تســا با فشار زیادی که روی آنها میآورید و به خود شرکت تسال با
ایجاد بیثباتی مالی برای آن.
فکر میکنم این درک درســتی از شــرکت اســت .دو شرکت
خودروسازی در امریکا به ورشکستگی نیفتادهاند ،فورد و تسال .برای
اینکه ما بمانیم و بتوانیم به زندگی خودمان ادامه بدهیم باید خیلی
سخت تالش کنیم .اما اینکه ما با کارکنان خود در تسال خوب رفتار
نمیکنیم ،درست نیست .به هرکدام از کارخانههای ما که میخواهید
بروید .به هر گوشهاش که میخواهید سر بزنید .با افراد صحبت کنید.
اگر ناراحتاند ببینید ،اگر با آنها خوب رفتار نمیشود ببینید .ما 40
هزار نفر را در این شــرکت داریم .اگر شــما با  40هزار نفر سروکار
داشته باشید ،همیشه مواردی از نارضایتی هست .مثل همین مجله
شما ،بلومبرگ بیزینسویک ،که مطمئنم کسانی در آن هستند که از
شخص مایکل بلومبرگ ناراحتاند .ما به افراد در تسال خیلی عمیقتر
اهمیت میدهیم .من مدیون کسانی در تسال هستم که این کارخانه
را موفــق کردهاند .دلیل اینکه توی کارخانــه روی زمین میخوابم،
این نیســت که نمیتوانم بروم در هتل بخوابم .دلیلش این است که
میخواهم محیطم بدتر از محیط دیگران در این شــرکت باشد .اگر
کسی دردی احساس میکند ،بدترین دردها باید مال من باشد .همین
رفتار است که در آینده این شرکت را موفق خواهد کرد.

من به تسال بهعنوان آن
نوع خودرویی نگاه میکنم
که مثال یک کامپیوتر روی
چهار چرخ است .این ماشین
بهشدت قابلیت بهروز
شدن دارد .بنابراین ما باید
به اضافه کردن قابلیت
کارکردی بیشتر و بیشتر به
مدل  3ادامه بدهیم

دلیل اینکه توی
کارخانه روی زمین
میخوابم ،این
نیستکهنمیتوانم
بروم در هتل
بخوابم .دلیلش این
است که میخواهم
محیطم بدتر از
محیط دیگران در
این شرکت باشد.
اگر کسی دردی
احساس میکند،
بدترین دردها باید
مال من باشد .همین
رفتار است که در
آینده این شرکت را
موفق خواهد کرد
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یک تصور غلط ترامپ در مورد جنگهای تجاری این است که او فکر میکند هیچکس
نمیتواند در برابر کارش مقابله به مثل کند .این عقیده بخشی از این فکر است که در
جنگهای تجاری زود میتوان برنده شد.

آیندهپژوهی

[ آینده تجارت خارجی ]

فرصت کم برای قطع بمب ساعتی
ترامپ هنوز تبعات آتی جنگ تجاری علیه چین را درک نکرده است

مارک گانگالف
تحلیلگراقتصادجهان

ک
منبع   بلومبرگ بیزینسوی 

چرا باید خواند:
جنگ تجاری بین دو
قدرت برتر اقتصادی
جهان روی همه کشورها
تاثیر میگذارد و فعاالن
یخواهند
اقتصادیم 
بدانند که با جدی شدن
این نبرد ،چه آیندهای
دارند.
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کامال مشخص نیســت که رئیسجمهور دونالد ترامپ از جنگ
تجاری خود علیه چیــن (و از این لحاظ ،جنگ تجاری با بقیه دنیا)
چه دستاوردی میخواهد داشته باشد ،اما یک نظریه این است که او
فکر میکند تعرفههایی که علیه کاالهای چینی وضع کرده بهقدری
ناجور به پکن صدمه بزند که ناچار باشد به خواستههای او (هرچه که
باشد) تن بدهد و همچنین این جنگ تجاری باعث خواهد شد که در
میانمدت تجارت امریکا رونق بگیرد .ســه نفر از تحلیلگران از ابعاد
مختلفی توانستهاند این وضعیت را نقد کنند.
مایکل شومان اســتدالل میکند که این شــیوه برخورد دارای
سوءتفاهمهای خیلی زیادی نســبت به چین است .اوال ،تعرفههای
گمرکی به چین خیلی ناجور صدمه نمیزند .دوما ،تعرفهها فقط به
چین صدمه نمیزند بلکه این تعرفهها به شرکتهای خارجی حاضر
در چین هم صدمه وارد میکند که شامل شرکتهای امریکایی هم
هستند (تازه قبل از اینکه ما شروع کنیم به صحبت کردن درباره روابط
اقتصادی شرکتها و کشورها با هم) .مسئله آخر اینکه تعرفهها فقط
باعث میشوند که جای پای شی جینپینگ سفتتر شود .از همه اینها
گذشته ،شی دارای اساس و مبنای سیاسی در این کشور است و صرفا
با تعرفهها نمیتوان کشوری مثل چین را به زانو درآورد و همین مبنای
سیاسی باعث خواهد شد که ضربه تعرفههای گمرکی باال علیه کاالها و
خدمات چینی کماثرتر شود.
رامش پانورو مینویســد کــه تصور غلط دیگر ترامــپ در مورد
جنگهای تجاری این است که او فکر میکند هیچکس نمیتواند در
برابر کارش مقابله به مثل کند .این عقیده بخشی از این فکر است که
در جنگهای تجاری زود میتوان برنده شــد و یکی از چهار «قاعده
جدید»ی است که ترامپ در جنگ تجاری خود از آنها پیروی میکند
و برخی شاید این چهار قاعده را «سوءتفاهمهای بنیادی» بنامند .سه
اصل دیگر این است )1 :درد را به شرکتها و مصرفکنندگان خودت
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آن واحد با همه کشــورها درگیر شــو و )3
هم تحمیل کن )2 ،در ِ
خواستههای خود را مبهم نگه دار.
رئیس سابق بخش داوری سازمان تجارت جهانی ،جیمز باکِس،
فکر میکند که ترامپ حق دارد از برنامه چین با عنوان «ساخت چین
 »2025ناراحت باشد و فقط به نظر میرسد تصمیم گرفته است کمی
بیشتر از تولید داخلی حمایت کند .او استدالل میکند که چین به
احتمال زیاد با دنبالکردن قواعد تجارت جهانی و مقرراتی که برای
خود تعریف کرده به اهدافش دست پیدا خواهد کرد .اما جیمز هم مثل
مایکل اشاره میکند که غرب برای مدتهای مدید چین را استثمار
کرده و سر آن را کاله گذاشته است .این مسئله میتواند کمک کند
نهفقط به توضیح اینکه چرا چین قواعد تجاری غرب را زیر پا میگذارد
بلکه چرا در مقابل ترامپ به زانو درنخواهد آمد.
در ماه مارس سال جاری میالدی ترامپ شعلههای جنگ تجاری
علیه چین را روشن کرد و به نماینده تجاری خود دستور داد با تهیه
فهرست کاالهای چینی برای اعمال تعرفههای جدید ،اقدام تجاری
علیه پکن و همچنین شکایت به سازمان تجارت جهانی را آغاز کند.
بنا شد فهرست این کاالها که  60میلیارد دالر از واردات ساالنه امریکا
از چین را تشــکیل میدهند منتشر شود و کاخ سفید اعالم کرد که
چین برای تولید این کاالها از راههای نادرستی به فناوری امریکا دست
یافته است .ترامپ آن موقع چین را متهم کرد که باعث از بین رفتن
 60هزار کارخانه و  6میلیون شغل در امریکا شده است .کشوقوس
در مورد جنگ تجاری ترامپ با چین ادامه داشت اما به نظر میرسد
او همچنــان به این طرح فکر میکند و قدمهای زیادی هم برای آن
برداشته است .به نظر میرسد ،با شروع عملیاتی جنگ تجاری امریکا
با چین ،پکن ضربه چندانی نخورد و از آن سو ،کمی اقتصاد امریکا نیز
رشد کند اما در میانمدت ،وضعیت اقتصادی جهان که هنوز در حال
بیرونآمدن از بحران سال  2008است ،بدتر شود.

در چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است ،تورم کمی باال خواهد
رفت .قیمتها همین حاال هم در سال  2.3 ،2018درصد افزایش داشت ه است،
درصورتیکه در سال  2017بهاندازه  1.7درصد باال رفت.

[ آینده نفت ]

سناریوهای احتمالی آینده بازار نفت
چهکسی از نفت 100دالری میترسد؟

قیمت هر بشکه نفت خام در ســال  2014به زیر  100دالر آمد و از آن
موقــع زیر این خط مرزی که از نظر روانی در بازارها اهمیت دارد باقی مانده
است .با این حال ،نفت برنت که معیار بینالمللی نفت به حساب میآید ،در 12
ماه گذشته  46درصد افزایش یافته و در هفتههای اخیر به بشکهای  80دالر
رسیده است .بخشی از این افزایش قیمت به خاطر قدرتگرفتن دوباره اقتصاد
جهانی بوده اســت .صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد
اقتصادی جهان امسال به باالی  3.9درصد برسد که قویترین رشد از سال
 2011به حساب میآید .با وجود این ،آنچه نگرانکننده است این است که
تولیدکنندگان نفت بیش از گذشته در تنگنا قرار دارند و هر نوع وقفه در تولید
میتواند بهسرعت از چاه نفت تا پمپبنزینها منعکس شود .در ادامه نگاهی
انداختهایم به تاثیر قیمتهای باالتر نفت بر گسترهای از بازیگران مهم این بازار.
JJتاثیر بر اقتصاد جهان با اینکه درست است که قیمتهای باالتر نفت
تبَر
عموما باعث تاثیر منفی بر رشد اقتصادی جهان که یک اقتصاد بهاصطالح نف 
است میشود اما باید گفت که اقتصاد جهان کمتر از گذشته به نفت اتکا دارد.
طبق آخرین تحقیقات ،میزان نفتی که برای مقدار معینی از رشد اقتصادی در
جهان نیاز است 7 ،درصد کمتر از نفت مورد نیاز برای همین میزان رشد در
سال 2007است .البته تاثیر قیمتهای باالتر نفت کشور به کشور متفاوت است.
کشورهایی که نفت وارد میکنند خسارت بیشتری میخورند اما کشورهای
صادرکننده نفت تکان میخورند.
JJاثر روی بیرون آمدن امریکا از برجام  قیمت نفت در نیمه امسال
 18درصد افزایش یافت که نیمی از افزایش آن ناشی از تقاضای بیشتر جهانی
ک عرضه بوده است .تقریبا روزانه یک
بوده است .بقیه آن احتماال به خطر شو 
میلیون بشکه تولید نفت خام با تصمیم ترامپ برای تحریم ایران کم میشود اما
برخی از تحلیلگران میگویند که کشورهای رقیب ایران در منطقه با استخراج
بیشتر نفت ممکن است این کمبود تولید را جبران کنند.

سرعت رشدش آسیبپذیر و فعالیتهای اقتصادیاش در حد معمول است از
جمله بازندگان خواهد بود .جالب اینکه روسیه هم که در کنار عربستان و امریکا
عنوان بزرگترین تولیدکنندگان را یدک میکشد ،ممکن است از قیمتهای
باالی نفت آسیب ببیند چون در ازای فروش نفت به ارزهای خارجی ،تعادل
ارز روبل آن به هم میریزد .در ونزوئال هم که صادرکننده نفت است اما بهدلیل
کمبود سرمایهگذاری و نبود فناوریهای بهروز در استخراج نفت مشکل دارد،
قیمتهای باالی نفت میتواند تولید نفت این کشور را به کمترین میزان در
 30سال گذشته برساند.
JJقیمت باالتر به معنی تورم بیشتر است؟ پاسخ به این سوال بیشتر
بستگی به این دارد که چطور هزینه انرژی در هزینههای کاالهای مصرفی یک
کشور نقش بازی میکند .برای مثال ،در اندونزی ،مالزی و نیوزیلند قیمت
سهم انرژی در تولید دورقمی است .در چین که بزرگترین واردکننده نفت
جهان است ،تورم کمی باال خواهد رفت .قیمتها همین حاال هم در سال
 2.3 2018درصد افزایش داشت ه است ،درصورتیکه در سال  2017بهاندازه
 1.7درصد باال رفت .در امریکا قیمتهای باالتر نفت ،قیمت کاالها را کمتر
از آنچه در افزایشهای گذشته نفت باال برد اضافه خواهد کرد .بخشی از این
اتفاق به این دلیل است که سهم انرژی در ترکیب تولید کاالها در این کشور
کاهش پیدا کرده است.
JJنقش بانکهای مرکزی  اگر قیمتهای نفت باالتر برود و بهطور
چشمگیری نرخ تورم نیز رشد یابد ،بانکهای مرکزی دالیل کمتری خواهند
داشت برای اینکه سیاستهای پولی را در وضعیت فعلی نگه دارند .همین حاال
هم بانکهای مرکزیِ کشورهایی مثل هندوستان اعالم کردهاند که در صورت
افزایش نرخ تورم بهعلت زیاد شدن قیمت نفت ،نرخ بهره بانکی را زیادتر خواهد
کرد .بانکهای مرکزی دیگر نیز باید برای ایجاد تعادل در بازار دست به چنین
کارهایی بزنند.

کریستینا لیندبالد
تحلیلگر حوزه نفت

ک
منبع  بلومبرگ بیزینسوی 

چرا باید خواند:
قیمتجهانینفت
برای ایران بسیار مهم
است ،بهخصوص بعد از
خروج امریکا از برجام.
بنابراینتحلیلهایی
کهمیگویندچ هکسانی
مانع افزایش قیمت
نفت میشوند ،برای
همه فعاالن اقتصادی
ایرانی دارای اهمیت
است.

درست است که قیمتهای
باالتر نفت عموما باعث تاثیر
منفی بر رشد اقتصادی جهان
که یک اقتصاد بهاصطالح
نفتبَر است میشود اما باید
گفت که اقتصاد جهان کمتر
از گذشته به نفت اتکا دارد

JJبرندگان قیمت باالتر واضح است که عربستان سعودی که بزرگترین
تولیدکننده نفت جهان است و در اوپک هم نقش پررنگی دارد و با روسیه بر
سر محدود نگهداشتن تولید توافق کرده ،میتواند از قیمتهای باالی نفت
درآمدهای بیشتری کسب کند .نفت بیش از یکپنجم رشد تولید ناخالص
داخلی این کشور را در سال  2016ایجاد کرده است .دیگر برندگان ممکن
است نیجریه و کلمبیا باشند که افزایش درآمدشان از صادرات نفت میتواند
اقتصاد لرزان دولتهای آنها را تقویت کند و به شرکتهای دولتی نفتی اجازه
بدهد که سرمایهگذاریهای بیشتری انجام دهند.
JJبازندگان که هستند؟ واردکنندگان محض نفت مثل مصر ،هند ،ترکیه
و اوکراین با قیمتهای باالتر نفت بیشترین ضرر را میکنند .اجبار با پرداختن
پول بیشتر برای نفت باعث میشود که کسری تجاری این کشورها بیشتر شود
و این بازارهای نوظهور در معرض این خطر قرار بگیرند که افزایش نرخ بهره
در امریکا خروج سرمایههای خارجی را در این کشورها کلید بزند .اروپا نیز که
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آیندهپژوهی

پیشگامان نوآوری

ایران کشور پیشگام منطقه در ارتقای شاخص نوآوریجهانی شد
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع  WIPO

چرا باید خواند:
چین نوآوریو خالقیت
نقش زیادی در رشد
اقتصادی و صنعتی
در هر کشور دارد.
طبق گزارش سال
جاری ،ایران یکی از
پیشگا مترینکشورها
در افزایش شاخص
نوآوری است

شاخص نوآوری
جهانی برای
کشور امریکا در
سال  ۲۰۱۸برابر
با  ۵۹.۸۱و برای
آلمان برابر با
 ۵۸.۰۳اعالم شده
است در حالی که
این شاخص در
کشورهای ژاپن
و هنگکنگ به
ترتیب برابر با
 ۵۴.۹۵و ۵۴.۶۲
است .در سال
جاری چین
جایگاه هفدهم را
در این فهرست به
خود اختصاص
داد که یک پله
باالتر از کانادا بود
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نوآوریکلید رشــد اقتصادی و توســعه صنعتی در هر کشوری
محسوب میشود به همین دلیل تعیین شاخص نوآوری در کشورها
و ردهبندی کشورها بر مبنای این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد.
برای تهیه شــاخص نوآوریفاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده
است که از جمله آنها میتوان به کیفیت آموزش در مقاطع تحصیالت
تکمیلی در کشور ،ســهم جوانانی که در بخش تحصیالت تکمیلی
مشــغول هســتند و میزان هزینه در بخش تحقیق و توسعه اشاره
کرد .از طرف دیگر کیفیت قوانین در یک کشور که زمینهساز جذب
ســرمایههای خارجی به خصوص در بخشهای مطالعاتی و توسعه
تکنولوژیکی میشود ،کیفیت قوانین حامی سرمایههای انسانی در یک
کشور و توجه به مسئله ارتباط صنعت و دانشگاه از دیگر فاکتورهای در
نظر گرفتهشده در تهیه شاخص است.
هرساله سازمان جهانی سرمایههایفکری گزارشی در مورد میزان
نوآوریدر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی کشــورهای دنیا تهیه و
شاخصی را به عنوان شاخص نوآوریجهانی برای کشورهای مختلف
اعالم میکند .این شاخص بین صفر تا صد است .هرچه شاخص در
کشوری به صد نزدیکتر باشد ،عملکرد کشور در خالقیت و نوآوری
باالتر است و هرچه به صفر نزدیک باشد یعنی وضعیت نامطلوبتری
دارد .در گزارش ســال جاری  ۱۲۶کشور مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
در سال جاری شاخص نوآوریجهانی برای کشور سوئیس که اولین
کشور این فهرســت بود برابر با  ۶۸.۴۰اعالم شد و برای یمن که در
انتهای این فهرست قرار داشت برابر با  ۱۵.۰۴بود.
گزارش ســال  ۲۰۱۸میالدی نشان داد که عملکرد اقتصادی
کشورهای دارای درآمد متوسط و درآمد پایین در این سال بهتر

برترین کشورها از نظر بزرگی
شاخص نوآوری جهانی

کشورهای انتهایی فهرست
شاخص نوآوری جهانی

رتبه

نام کشور

شاخص

رتبه

نام کشور

شاخص

۱

سوئیس

۶۸.۴۰

۱۲۶

یمن

۱۵.۰۴

۲

هلند

۶۳.۳۲

۱۲۵

توگو

۱۸.۹۱

۳

سوئد

۶۳.۰۸

۱۲۴

بورکینافاسو

۱۸.۹۵

۴

بریتانیا

۶۰.۱۳

۱۲۳

ساحل عاج

۱۹.۹۶

۵

سنگاپور

۵۹.۸۳

۱۲۲

نیجر

۲۰.۵۷

۶

امریکا

۵۹.۸۱

۱۲۱

بنین

۲۰.۶۱

۷

فنالند

۵۹.۶۳

۱۲۰

زامبیا

۲۰.۶۶

۸

دانمارک

۵۸.۳۹

۱۱۹

گینه

۲۰.۷۱

۹

آلمان

۵۸.۰۳

۱۱۸

نیجریه

۲۲.۳۷

۱۰

ایرلند

۵۷.۱۹

۱۱۷

بولیوی

۲۲.۸۸
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از برآوردهای قبلی بود و حتی نســبت به نرخ توسعه اقتصادی
پیشبینیشده توســط این کشورها هم باالتر بوده است .در این
سال شاخص نوآوریدر بیست کشور جهان افزایش قابل توجهی
نسبت به سال قبل داشته است که کشورهای مالزی و اندونزی و
کنیا و افریقای جنوبی و ایران در این دسته قرار دارند .کشورهای
تایلند و ویتنام هم در میان این کشــورها دیده میشون د  .در این
سال چین توانســته است رشد قابل توجهی در شاخص نوآوری
جهانی را تجربه کند که به گفته تحلیلگران دلیل این مســئله
ســرمایهگذاری زیاد دولت در توسعه تکنولوژیکی ،افزایش شمار
افراد تحصیلکرده در این کشور و افزایش فعالیتهای مطالعاتی
و پژوهشی بود.
سومیترا دوتا ،یکی از پژوهشگران این مرکز میگوید :در سالهای
اخیر شمار زیادی از کشــورهای در حال توسعه و بازارهای در حال
گذار در دنیا شــاهد افزایش سطح نوآوریدر فعالیتهای اقتصادی
خود بودند .شــمار مقاالت پژوهشی در این کشورها رشد کرده است
و نرخ تحصیل به خصوص در مقطع تکمیلی با ســرعت باالیی رشد
ت  .از جمله کشورهای شاخص در این زمینه میتوان به ایران
کرده اس 
و هند و مکزیک اشاره کرد .ایران از جمله کشورهای آسیایی است که
توانسته است رشد زیادی در شاخص نوآوریرا تجربه کند .این کشور
با وجود مشکالت اقتصادی زیاد ،دارای جمعیت تحصیلکرده و فعالی
اســت و در سالهای اخیر فعالیتهای مطالعاتی در این کشور رشد
زیادی داشته است.
 JJبرترین کشورهای دنیا
طبق گزارش منتشــر شده در ســال  ،۲۰۱۸سوئیس باالترین
شــاخص نوآوریجهانی را دارد .این کشــور در سال  ۲۰۱۷هم در
جایگاه اول این فهرست قرار داشت و به عنوان کشوری که با بیشترین
یکند معرفی شده
ســطح نوآوری اقدام به تولید و فعالیت صنعتی م 
بود .سهم باالی هزینههایتحقیق و توسعه به کل بودجه این کشور،
سطح باالی علمی در دانشــگاههایمحلی این کشور و شمار باالی
دانشجویان نخبهای که تحصیل در دانشگاههایاین کشور را انتخاب
میکنند همگی از اصلیترین و مهمترین دالیل قرار گرفتن سوئیس
در جایگاه اول دنیا است.
دومین کشور دنیا از نظر بزرگی شاخص نوآوریجهانی هلند است
که توانسته است رتبه خود را نسبت به سال قبل یک پله ارتقا دهد.
ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه ،اتصال این کشور به فضای تجاری و
صادراتی بینالمللی و در نهایت سهم باالی هزینههایمطالعاتی به کل
بودجه این کشور از دالیلی است که به عنوان عامل قرار گرفتن این
کشور در جایگاه مذکور ذکر شده است.
در ســال گذشته جایگاه دوم به کشور سوئد تعلق داشت ولی در
ســال جاری این کشور از نظر بزرگی شاخص نوآوریجهانی جایگاه
سوم را به دست آورد .این کشور سرمایهگذاری زیادی در فضای آنالین

ژاپن از نظر میزان هزینه دولت در بخش تحقیق و توسعه جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده
ت  .این کشور در تامین امنیت برای سرمایههای انسانی هم تالش زیادی کرده و همین امر شمار
اس 
زیادی از افراد فعال در حوزههایمختلف علمی را به ژاپن جذب کرده است.

انجام داده است و به همین دلیل یکی از پیشگامترین کشورهای دنیا
در دنیای اینترنت و فرصتهای شغلی و مطالعاتی موجود در این فضا
است .کشورهای بریتانیا ،سنگاپور ،امریکا ،فنالند ،دانمارک ،آلمان و
ایرلند در این ردهبندی جایگاه چهارم تا دهم را به دست آوردند.
شاخص نوآوریجهانی برای کشور امریکا در سال  ۲۰۱۸برابر با
 ۵۹.۸۱و برای آلمان برابر با  ۵۸.۰۳اعالم شــده اســت در حالی که
این شاخص در کشورهای ژاپن و هنگکنگ به ترتیب برابر با ۵۴.۹۵
و  ۵۴.۶۲است .در ســال جاری چین جایگاه هفدهم را در فهرست
شاخص نوآوریجهانی به خود اختصاص داد که یک پله باالتر از کانادا
بو د  .شاخص نوآوری جهانی کشورهای چین و کانادا به ترتیب برابر با
 ۵۳.۰۶و  ۵۲.۹۸بود.
 JJبرترین کشورها در هر منطقه جغرافیایی
اما در گزارش به معرفی برترین کشورها در هر منطقه جغرافیایی
هم پرداخته شــده است .برترین کشــورهای هر منطقه جغرافیایی
کشــورهایی هستند که باالترین نرخ رشد شاخص را تجربه کردهاند
ت  .به عنوان مثال
و شــاخص نوآوری در آنها با افزایش همراه بوده اس 
برترین کشورهای امریکای شــمالی از نظر بزرگی شاخص نوآوری
جهانی دو کشــور امریکا و کانادا هستند که به ترتیب جایگاه ششم
و هجدهم دنیا را به خود اختصاص دادهاند .این دو کشــور هرســاله
میلیاردها دالر برای فعالیتهای مطالعاتی هزینه میکنند و به همین
دلیل است که توانستهاند با سرعت زیادی رشد کنند.
در میان کشورهای جنوب صحرای افریقا ،برترین کشورها بر مبنای
این شاخص کشورهای افریقای جنوبی ،مائوریتیوس و کنیا هستند که
کنیا عالوه بر قرار گرفتن در رده کشــورهای برتر منطقه خود از نظر
بزرگی شاخص ،در رده کشورهایی که بیشترین رشد شاخص را طی
سالهای اخیر تجربه کرده است هم قرار دارد.
در منطقه کارائیب و امریکای التین کشورهای شیلی و کاستاریکا
و مکزیک به عنوان برترین کشورها معرفی شدند اگرچه جایگاه این
کشورها در دنیا به ترتیب  ۵۴ ،۴۷و  ۵۶است.
در کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی هم کشورهای هند و ایران
و قزاقستان به عنوان کشورهای شاخص معرفی شدند .این کشورها در
سالهای اخیر توانستهاند پیشرفت زیادی در شاخص خود ایجاد کنن د.
گفته میشــود افزایش میزان فعالیتهای مطالعاتی در این کشورها
اولین و مهمترین دلیل قرار گرفتن آنها در این جایگاه ویژه است .ایران
در سال جاری توانست شاهد باالترین نرخ رشد شمار فارغالتحصیالن
در رشتههایعلوم پایه و مهندسی باشد .از دیگر بخشهای قوت ایران
را میتوان ســرمایهگذاری این کشور در توسعه تکنولوژی و افزایش
شمار شرکتهای فعال در این حوزه دانست .ضمن اینکه دولت اعالم
کرده است که برای حمایت از رشد داخلی سرمایهگذاری در بخشهای
مطالعاتی را نیز افزایش میدهد .قزاقستان به دلیل نسبت باالی معلم
به دانشآموز ،نرخ ایجاد ســرمایه ناخالص و جریانســرمایهگذاری
مستقیم خارجی توانسته است موفقیت کسب کند.
در منطقه جنوب شــرق آسیا ،شرق آسیا و اقیانوسیه سه کشور
سنگاپور ،کره جنوبی و ژاپن به عنوان برترین کشورها معرفی شدند.
سنگاپور در این سال به دلیل کارایی باالی نظام دولتی ،کیفیت قوانین
اقتصادی و صنعتی و تجاری و نوع قوانین موجود در کشور که انگیزه
ســرمایهگذاری خارجی را در کشــور افزایش میدهد توانسته است
این جایگاه را به دســت آورد .این کشور از نظر ثبات سیاسی ،امنیت

کشورهای پیشگام از نظر رشد شاخص نوآوریجهانی در امریکای شمالی
نام کشور

رتبه در منطقه

رتبه در جهان

امریکا

۱

۶

کانادا

۲

۱۸

کشورهای پیشگام از نظر رشد شاخص نوآوریجهانی در امریکای التین
شیلی

۱

۴۷

کاستاریکا

۲

۵۴

مکزیک

۳

۵۶

کشورهای پیشگام از نظر رشد شاخص نوآوریجهانی در جنوب و مرکز آسیا
هند

۱

۵۷

ایران

۲

۶۵

قزاقستان

۳

۷۴

کشورهای پیشگام از نظر رشد شاخص نوآوریجهانی در اروپا
سوئیس

۱

۱

هلند

۲

۲

سوئد

۳

۳

کشورهای پیشگام از نظر رشد شاخص نوآوریجهانی در جنوب شرق آسیا ،شرق آسیا و اقیانوسیه
سنگاپور

۱

۵

کره

۲

۱۲

ژاپن

۳

۱۳

سرمایهگذاری و اقتصادی ،ارزش بازار سرمایه ،جریان سرمایهگذاری
خارجی و وجود شرکتهای بزرگ و کوچک فعال در دنیای تکنولوژی
کشور بسیار موفقی محسوب میشود .این کشور یکی از صادرکنندگان
بزرگ در عرص ه هایتک در دنیا است .ژاپن از نظر میزان هزینه دولت
در بخش تحقیق و توســعه جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده
ت  .این کشور در تامین امنیت برای سرمایههای انسانی هم تالش
اس 
زیادی کرده است و همین امر شمار زیادی از افراد فعال در حوزههای
مختلف علمی را به ژاپن جذب کرده اســت .کره جنوبی هم به دلیل
قوانینی که از سرمایه انسانی حمایت میکند و به دلیلسرمایهگذاری
در بخش تحقیق و توسعه توانسته است به این جایگاه دست یابد.
در اروپا هم کشــورهای سوئیس و هلند و سوئد جایگاه ویژهای
را به خود اختصاص دادهاند و در منطقه غرب آســیا هم کشورهای
قبرس و امارات.
JJکشورهای انتهایی فهرست
در انتهای فهرست کشــورهای یمن ،توگو ،بورکینافاسو ،ساحل
عاج ،نیجر ،بنین ،زامبیا ،گینه و نیجریه قرار داشتند و شاخص نوآوری
جهانی برای این کشــورها کمتر از  ۲۳بود .در ردهبندی سال جاری،
کشورهای مذکور جایگاه  ۱۱۸تا  ۱۲۶را به خود اختصاص دادند .باید
در نظر داشت که وضعیت اقتصادی کشور ارتباط مستقیمی با بزرگی
شــاخص نوآوریجهانی دارد زیرا در کشوری که منابع مالی کافی
وجود نداشته باشد دیگر ابزار و انگیزهای برای سرمایهگذاری در بخش
تحقیق و توسعه وجود نخواهد داشت

شاخص نوآوریجهانی برای
کشورهای منتخب
رتبه نام کشور

شاخص

۱۷

چین

۵۳.۰۶

۲۰

استرالیا

۵۱.۹۸

۲۵

بلژیک

۵۰.۵۰

۳۱

ایتالیا

۴۶.۳۲

۳۸

امارات

۴۲.۵۸

۴۶

روسیه

۳۷.۹۰

۵۰

ترکیه

۳۷.۴۲

۵۱

قطر

۳۶.۵۶

۶۱

عربستان

۳۴.۲۷

۶۵

ایران

۳۳.۴۴

۶۹

عمان

۳۲.۸۰

۷۲

بحرین

۳۱.۷۳

۸۵

اندونزی

۲۹.۸

۹۴

قرقیزستان

۲۷.۵۶

۱۰۹

پاکستان

۲۴.۱۲
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آیندهپژوهی

جنگ در دنیای تکنولوژی

آیا دولت ترامپ مانع فعالیت شرکتهای حوزه تکنولوژی چین در بازار امریکا میشود؟
جنگ تجاری امریکا و چین یکی از موضوعات اصلی رســانههای دنیا
در ماههای اخیر اســت .امریکا اعالم کرد تعرفه واردات کاالهای مختلف
از چین را افزایش میدهد و چین هم در مقابل به این سیاســت پاســخ
داده اســت .اما طرحی که بیش از دیگــر طرحها ،چینیها را نگران کرد
مانعتراشی دولت امریکا در انتقال تکنولوژی به چین است .بیزینس مانیتور
از شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی کشورهای امریکا و چین سوال
کرده این تنشهای دوجانبه میتواند باعث کمتر شــدن حجم و ارزش
تجارت تکنولوژیکی در دو کشــور شود یا خیر و مهمتر اینکه با توجه به
حجم در هم تنیدگی اقتصادی دو کشور به خصوص در حوزه تکنولوژی،
آیا امریکا میتواند اقدام به افزایش تعرفه بکند؟ در پاسخ به این سوال سه
سناریو مطرح شده است که در زیر میبینید.
 ۶۰درصد از افراد پاســخ دهنده اعالم کردند امریکا در زمینه انتقال
تکنولوژی تعرفههای زیادی برای چین اعمال نمیکند زیرا بخش تکنولوژی
دو کشور به هم وابسته هستند و در بسیاری از حوزهها جدا کردن بخش
تکنولوژی چین از امریکا غیر ممکن است.
آمارها نشان میدهد امریکا برای تولید محصوالت مونتاژ به بخش تولید
ارزانقیمت چین وابسته است .این وابستگی را میتوان در نوع وضع تعرفه
توســط دولت امریکا هم مشاهده کرد زیرا دولت ترامپ تنها تعرفه روی
کاالهای تمامشده وضع کرد و کاالهای میانی و کاالهایی که برای مونتاژ
استفاده میشود در این عرصه جایی ندارد.
مطالعات ما نشان داد امریکا بررسیهای بیشتری در زمینه وضع تعرفه
روی بخش تکنولوژی چین انجام میدهد زیرا میداند این بخش از اقتصاد
دو کشور وابستگی زیادی به هم دارد و با وضع تعرفه بیش از اینکه بخش
تکنولوژی در چین آســیب ببیند ،بخش تکنولوژی در امریکا تحت تاثیر
قرار خواهد گرفت.
 ۲۵درصد از افراد مورد مطالعه تصور میکنند دولت امریکا اهدافش را
انتخاب میکند به این معنا که تمامی شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع  بیزینس مانیتور

چرا باید خواند:
چین شریک اقتصادی
و تجاری ایران است و
بعد از روی کار آمدن
ترامپ در امریکا ،با
مشکالت زیادی روبهرو
شد .آخرین سیاست
ترامپ در مقابل چین
وضع تعرفه روی بخش
تکنولوژی چین و
مانعتراشی در مسیر
همکاری بین دو کشور
است.
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مشمول قانون افزایش تعرفه نمی شوند بلکه تنها شرکتهای خاصی که
دولت امریکا تعامل زیادی با آنها ندارد یا این شرکتها همکاری گستردهای
با شرکتهای امریکایی ندارند مشمول این قانون میشوند .این سیاست
میتواند در نگاه اول زمینــه را برای کاهش اثرپذیری اقتصادی امریکا از
این سیاست خصمانه فراهم کند ولی در واقع پاسخی که دولت چین به
این سیاست میدهد ،عمق اثرگذاری آن را نشان میدهد .به عنوان مثال
اگر دولت امریکا شرکت هواوی را از فروش گوشیهای هوشمند در بازار
امریکا منع کند ،بدون شک دولت چین هم در مسیر فروش گوشیهای
اپل در بازار داخل مانعتراشــی میکند .این مسئله میتواند برای اقتصاد
امریکا و شرکت اپل بسیار مضر باشد زیرا بازاری بالغ بر یک میلیارد نفر را
از دست داده است .به همین دلیل است که شمار زیادی از افراد فعال در
بخش تکنولوژی در امریکا با این سیاست مخالف هستند و معتقدند اگر
روابط چین و امریکا در این حوزه خدشهدار شود ،بیش از اینکه کشور چین
آسیب ببیند ،اقتصاد امریکا متحمل ضرر میشود.
اما  ۱۵درصد از افراد مورد مطالعه معتقد بودند دولت ترامپ بدون توجه
به عواقب بدی که اجرای سیاست افزایش تعرفهها برای اقتصاد کشورش
به همراه دارد ،سیاست را اجرا میکند .آنها با اشاره به خارج شدن امریکا
از پیمانهای مختلف جهانی و درگیریهای لفظی ایجادشــده در دوره
ترامپ با رهبران کشــورهای دیگر از جمله ایران اعالم کردند :دولت تازه
امریکا یا مشاورانی کامال همنظر رئیسجمهور دارد یا اینکه به نظر مشاوران
اقتصادی و سیاســی اهمیتی نمیدهد .زیرا شمار زیادی از پژوهشگران
محیط زیســت در امریکا خواستار باقی ماندن او در پیمان پاریس بودند.
شمار زیادی از ترامپ خواستند تا در توافق هستهای با ایران باقی بماند و
تعداد زیادی هم از ترامپ خواستند که پیمانهای تجارت آزاد با کشورهای
دیگر را بدون مذاکره مجدد یا ایجاد اختالف با رهبران دیگر کشورها اجرا
کند و او به اغلب این درخواستها پاسخ منفی داد زیرا خودش بر این باور
بود که کار درستی است.
البته کمی دشــوار اســت که بپذیریم ترامپ شــخصا در این موارد
تصمیمگیری کرده اســت و برخی معتقدند این تصمیمات عجوالنه در
دولت امریکا نشان از یک تغییر بزرگ درسیاستگذاری اقتصادی در این
کشور دارد .تغییراتی که میتواند کشور را به سمت آیندهای مبهم هدایت
کند .شاید این تصمیمات به دلیل تالش امریکا برای قدرتنمایی در مقابل
ت برای اینکه نشان دهد هنوز قدرت برتر اقتصادی و سیاسی است
دنیا اس 
و قدرت گرفتن کشورهای دیگر از جمله چین در عرصه اقتصادی نمیتواند
به جایگاه امریکا آسیبی وارد کند.
این گروه از افراد بر این باورند حتی اگر ترامپ تصمیم به وضع تعرفه بر
بخش تکنولوژی کشور چین بگیرد باز هم میزان این تعرفهها کمتر از ۲۵
درصد است و به همین دلیل نمیتواند آسیبی به تجارت دوجانبه وارد کند.
ولی در صحنه جهانی وضع این تعرفهها میتواند کشور را به یک ابرقدرت
بیسیاست تبدیل کند که برای بهبود روابط اقتصادی و تجاریاش با دنیا
گامی برنمیدارد و همواره تالش میکند تا به دنیا از موضع قدرت نگاه کند
و خواستههایش را به جهانیان تحمیل کند .همین مسئله است که چین و

کمی دشوار است که بپذیریم ترامپ شخصا در موارد اخیر تصمیمگیری کرده است و برخی معتقدند این تصمیمات عجوالنه در دولت امریکا
نشان از یک تغییر بزرگ درسیاستگذاری اقتصادی در این کشور دارد .تغییراتی که میتواند کشور را به سمت آیندهای مبهم هدایت کند.
شاید این تصمیمات به دلیل تالش امریکا برای قدرتنمایی در مقابل دنیا است.

چین ،جمعیت بر مبنای سن ،میلیون نفر

امریکا را هر روز بیش از پیش از هم دور میکند و حتی باعث میشود تا
چین در پاسخ به خواستههای امریکا بایستد .آخرین مقابله چین با امریکا
را میتوان در مسئله ایران و خرید نفت از ایران مشاهده کرد .دولت چین
حامی اصلی ایران و خریدار نفت ایران حتی بعد از وضع تحریمها خواهد
بود و دولت امریکا این سیاست را نادرست میداند.
اما این سیاست دولت امریکا به دنیال دیگر سیاستهایی است که وضع
شد و زمینهساز آغاز جنگ تجاری در دنیا شد .حال سوال اصلی این است
که پاسخ چین به این جنگ تجاری چه میتواند باشد؟ آیا چین میتواند در
مقابل امریکا ایستادگی کند و دوستانش را به یاری بگیرد یا خیر؟
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JJتالش دولت امریکا برای مانعتراشی در مسیر رشد اقتصادی
چین
چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و به دلیل دارا بودن جمعیت زیاد و
نیروی کاری جوان ،هرساله شاهد رشد بیش از  ۶درصدی اقتصادش است.
اما از سال  ،۲۰۱۵دولتهای امریکا تالش کردند تا دسترسی شرکتهای
چینی به تکنولوژیهای روز را کمتر کنند .این کار برای اولین در ســال
 ۲۰۱۵توسط دولت باراک اوباما در امریکا اجرا شد و دونالد ترامپ آن را با
جدیت بیشتر دنبال کرد .این ممانعت در دسترسی چین به تکنولوژیهای
تازه تا آنجا پیش رفت کــه دولت امریکا با مداخله در مذاکرات دوجانبه
چین و آلمان هم مانع انتقال تکنولوژی از کشور چین به این کشور شد.
این فضای خصمانه سیاسی که به دلیل تبدیل شدن چین به یک ابرقدرت
اقتصادی ایجاد شــده است و باعث شد تا امریکا از این وضعیت احساس
تهدید و خطر کند ،اصلیترین و مهمترین دلیل تصمیمگیری دولت چین
برای سرمایهگذاری در بخش توسعه تکنولوژیکی است.
در پایــان باید گفت در دنیای امروز ،اقتصاد مانند کالفی درهمتنیده
است و اگر دولت امریکا تالش میکند تا با قانون افزایش تعرفهها مانع از
رشد اقتصادی در چین و تبدیل شدن این کشور به یک ابرقدرت اقتصادی
در دنیا شود ،شاهد آسیب دیدن اقتصاد خود نیز خواهد بود.

۲۰۰۲

JJرشد تکنولوژی ،کلید رشد اقتصادی آینده
طبق آمارهای رســمی در سال  ،۲۰۱۵شمار دانشآموزان چینی که
وارد تحصیالت تکمیلی شــدهاند برابر با  ۳۵.۱میلیون نفر بود در حالی
که در ســال  ۲۰۰۰تنها  ۵.۹میلیون نفر وارد تحصیالت تکمیلی شــده
بودند .با افزایش شمار نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند در این کشور
است که دولت بر ضرورت تالش برای ایجاد فرصتهای شغلی متناسب
با ظرفیتهای این افراد ،فرصتهای شــغلی ارزشمند و با راندمان باال و
فرصتهایی که این افراد را بتواند جذب و تامین کند تاکید دارد .تنها در
این صورت است که چین میتواند از پتانسیلهای خود به بهترین شکل
استفاده کند و نرخ بیکاری را پایین نگه دارد .طرح توسعه تکنولوژیکی در
کشور چین ،طرحی است که میتواند فرصتهای شغلی تازهای را در این
کشور ایجاد کند و بستر رشد را برای اقتصاد و اجتماع چین فراهم کند.

۱۹۹۶

تداوم بخشد باید از ابزار تکنولوژی بهرهمند شود .ابزاری که میتواند سرعت
و کیفیت تولید را بیشتر کند و چین را به اقتصادی پیشگام تبدیل کند.

0

۱۹۹۰

JJدلیل اهمیت این طرح برای دولت چین چیست؟
با وجود اینکه تالش چین برای سرعتبخشی به رشد تکنولوژیکی به
دلیل بر هم خوردن روابط تجاری این کشور با امریکا و تیرهتر شدن روابط
سیاسی دو کشور بوده است ،ولی به نظر میرسد این طرح بیش از اینکه
برای ایجاد خودکفایی تکنولوژیکی باشد ،با دالیل و اهداف دیگری طراحی
و پیگیری میشود .یکی از دالیل وجهه مثبتی است که این طرح میتواند
برای دولت چین داشته باشد .در صورتی که چین بتواند با سرمایهگذاری
در بخش توسعه تکنولوژی ،زمینه را برای رشد تکنولوژیکی و خودکفایی
در این زمینه فراهم کند یک گام بســیار مهم در تحقق اهداف کشــور
برداشــته است .از طرف دیگر استفاده از این تکنولوژی برای افزایش نرخ
رشد اقتصادی و ایجاد رفاه هم مسئله دیگری است که میتواند کشور را به
سمت روزهای روشنتری هدایت کند .رشد اقتصادی باز هم میتواند وجهه
این کشور را در جهان تغییر دهد و قدرتش را بیشتر کند .مسئله دیگر این
است که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بازگشت سرمایه و کاهش جمعیت
در سن کار در چین خبر میدهد و اگر چین بخواهد رونق اقتصادی خود را

۱۰۰۰۰۰۰

۱۹۹۳

JJپاسخ دولت چین به جنگ تجاری اخیر
دولــت مرکزی چین در پاســخ به جنگ تجاری ایجادشــده در اثر
سیاستهای امریکا ،اقدام به افزایش سرمایهگذاری در توسعه تکنولوژیکی
در کشــور کرد .این سیاست باعث میشود تا ســال  ۲۰۲۵میالدی این
کشور برنامهها و نرمافزارهای تازهای را ایجاد کند که زمینه را برای توسعه
اقتصادی و صنعتی در کشور فراهم کند .دلیل این مسئله هم فشارهای
اقتصادی امریکا روی چین برای دسترســی به تکنولوژیهای خارجی و
مانعتراشی در مسیر رشد پروژههای تکنولوژیکی مشترک چین و امریکا
است.
موانع تجاری ایجادشــده توســط امریــکا با هدف محــدود کردن
پیشرفتهای تکنولوژیکی در چین است که میتواند در میانمدت روند
رشد اقتصادی و صنعتی و درآمدزایی چین را تحت تاثیر قرار دهد و قدرت
چین را در صحنه بینالمللی کمتر کند .البته باید در نظر داشت که امریکا
در تولید سمیکانداکتورها بسیار توسعهیافته است و چین تاکنون نتوانسته
است در این حوزه تکنولوژیهای الزم را ایجاد کند.
با توجه به بحران ایجاد شده در رابطه بین امریکا و چین به خصوص
بعــد از بــاال گرفتن جنگ تجاری بیــن این دو کشــور ،چین به جای
عقبنشــینی اقدام به چارهاندیشی کرد .این کشــور برای مقابله با این
سیاست سرمایهگذاری در ایجاد تکنولوژیهای تازه را در دستور کار قرار
داد و انتظار میرود با این تغییر ،اقتصاد کشور قدرتمندتر از قبل بشود .این
سیاست درستی است که میتواند چین را به یک ابرقدرت بزرگ تبدیل
کند و به خوبی میتوان ارزیابی کرد که چین این تهدید را به یک فرصت
تبدیل کرده است.

1۵۰0۰۰۰

جمعیت  ۱۰تا  ۱۴سال ،هزار نفر
جمعیت  ۱۵تا  ۶۴سال ،هزار نفر
جمعیت باالی  ۶۵سال ،هزار نفر

در دنیای امروز،
اقتصادمانند
کالفی درهمتنیده
است و اگر دولت
امریکا تالش
میکند تا با قانون
افزایش تعرفهها
مانع از رشد
اقتصادی در چین
و تبدیل شدن
این کشور به یک
ابرقدرت اقتصادی
در دنیا شود،
شاهد آسیب دیدن
اقتصاد خود نیز
خواهد بود
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اعتبار ایران بیشتر شد

شاخص رتبه اعتباری ایران در سال  ۲۰۱۸بهبود یافت

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع  atkearney

چرا باید خواند:
رتبه اعتباری یک
کشور میتواند
تصویری از میزان
تمایل و انگیزه
سرمایهگذاران برای
همکاری اقتصادی با آن
کشور را نشان بدهد و
به همین دلیل اطالعات
خوبی در اختیار
سرمایهگذاران قرار
میدهد.

شاخص رتبه اعتباری در
کشورهای در حال توسعه
نام کشور
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شــاخص رتبهبندی اعتباری ،معیــاری برای ارزیابی ریســک
ســرمایهگذاری و توانایــی بازپرداخت بدهیها اســت که برخی از
سازمانهای بزرگ بینالمللی از قبیل سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی اقدام به تهیه آن میکنند .در گزارش سال  ۲۰۱۸میالدی،
شاخص رتبهبندی اعتباری ایران یا شاخص ریسک اعتباری ایران برابر
با  ۵اعالم شده است که نسبت به گزارش سال  ۲۰۱۵یک پله بهبود
یافته اســت .هرچه شاخص به یک نزدیکتر باشد ،عملکرد اعتباری
آن کشور بهتر است و اقتصادش با دنیا تعامالت سازندهتری دارد .در
این کشورها تجارت و تولید و سرمایهگذاری و ورود و خروج کاالها و
خدمات در بهترین وضعیت ممکن است.
طبق گزارش اخیر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی که در
فصل دوم سال  ۲۰۱۸میالدی تهیه شده است ،کشورها به هفت گروه
تقسیم میشوند که اولین دسته کشورهای دارای ریسک بسیار پایین
هستند و آخرین دسته کشورهایی هستند که ریسک سرمایهگذاری
و فعالیت اقتصادی در آنها بســیار باال اســت .این شــاخص ریسک
و رتبهبندی اعتباری عددی بین  ۱تا  ۷اســت که  ۱به کشــورهایی
تعلــق میگیرد که باالترین ثبات اقتصادی و اعتباری را دارند و  ۷به
کشورهایی تعلق دارد که کمترین رتبه اعتباری را دارند .به تعبیر بهتر
ریسک اعتباری در کشورها با افزایش شاخص ،بیشتر میشود.
برای تهیه این شاخص عوامل مختلفی در نظر گرفته میشود که از
جمله آنها میتوان به بهبود شاخصهای اعتباری طی یک سال منتهی
به مارس  ،۲۰۱۸شفافیت در بازار پولی کشور ،ثبات سیاسی ،ریسک
مدیریتی ،کاهش هزینههای تامین مالی به دلیل ارتباط موثر بانکها و
نظام مالی با دیگر کشورهای دنیا ،قوانین مرتبط با پولشویی و عضویت
یا عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی اشاره کرد.
در این گزارش برای اولین بار شاخص رتبه اعتباری ایران یک پله
ارتقا یافته است .در گزارش سال  ۲۰۱۶شاخص رتبه اعتباری ایران
برابر با  ۶بود که نشان میداد ریسک سرمایهگذاری در ایران نسبتا باال
است .دلیل این مسئله هم تاثیر فشارهای اقتصادی غرب علیه ایران و
عدم همکاری بانکها در جریان تحریمهای اقتصادی غرب بود .اما در
گزارش اخیر شاخص رتبه اعتباری ایران برابر با  ۵اعالم شد که نشان
میدهد وضعیت این کشور از نظر تعامل با دنیا در حال بهبود است.
باید در نظر گرفت که این گزارش در فاصله سالهای  ۲۰۱۵تا ۲۰۱۸
تهیه شده است یعنی در سالهایی که ایران و غرب توافق هستهای
را امضــا و اجرا کرده بودند و علیرغم اختالف نظرهای زیادی که در
جریان این توافق وجود داشت ،باز هم ایران مزایای مالی و اقتصادی
زیادی از توافق به دســت آورد و پایبندی ایران به توافق سبب شد تا
وجهه اقتصادی و مالی این کشور بهبود پیدا کند.
 JJعوامل بهبود شاخص اعتباری ایران چیستند؟
دلیل اصلی بهبود شاخص اعتباری ایران در یک سال مورد مطالعه
اینطور بیان شده است :اول کاهش ریسکهای سیاسی و تنش بین
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ایران و غرب به دلیل حصول توافق هســتهای ،کاهش هزینههای
مالی و نرخ بیمه کاالهای وارداتی و صادراتی ایران بعد از لغو شدن
تحریم بیمه ،افزایش حجم و ارزش تعامالت مالی و اعتباری با ایران،
بسترســازی برای جذب ســرمایههای خارجی در کشور از طریق
اصالح قوانین ،افزایش اعتماد سیستم مالی بینالمللی به ساختار
مالی و اقتصادی ایران ،افزایش قدرت چانهزنی ایران در قراردادهای
مالی بینالمللی ،تسهیل تعامالت بین بانکهای ایران و بانکهای
خارج از ایران و تسهیل عملکرد موسســات مالی با دنیای خارج،
فروش اوراق قرضه بیشتر به منظور تامین هزینههای مورد نیاز برای
اجرای طرحهای توســعه اقتصادی و زیرساختی و در نهایت تالش
برای جذب تکنولوژیهای روز دنیا در حوزههای مختلف.
بررســی این عوامل نشان میدهد یک دلیل عمده برای بهبود
شــاخص رتبه اعتباری ایران ،توافق هســتهای و پیوستن ایران به
جامعه جهانی و اقتصاد بینالملل بود .بدون شک اگر این توافق به
هم بخورد و ایران به حضورش در این توافق ادامه ندهد یا اروپا نتواند
خواستههای اقتصادی ایران را تامین کند ،نمیتوان انتظار داشت که
شاخص در سطح کنونی باقی بماند و شرکتهای خارجی در سطح
کنونی با ایران کار کنند.
باید در نظر داشت در اثر تهدیدهای پیدرپی امریکا از زمان روی
کار آمدن ترامپ در این کشــور ،ریسک سرمایهگذاری کشورهای
اروپایی در ایران افزایش یافت و این مسئله میتواند روی شاخص
رتبه اعتباری ارائهشده در سال  ۲۰۲۰اثر منفی داشته باشد.
 JJاصلیترین چالشهای ایران در یک دهه اخیر
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی اعالم کرد اصلیترین
چالش اقتصاد ایران کمبود سرمایهگذاری در این کشور بوده است.
کمبود سرمایهگذاری موجب شد تا پروژههای زیرساختی و صنعتی
کمتری در ایران اجرا شود ،فرصتهای شغلی کمتری ایجاد شود و
با گذشت زمان اقتصاد ایران وارد رکود شود .از طرف دیگر استهالک
زیرساختهای صنعتی و اقتصادی به دلیل کمبود سرمایهگذاری در
ایران باعث شد تا بهرهوری فعالیتهای اقتصادی هم تنزل یابد که
تمامی این فاکتورها در کنار هم بسترساز تشدید بحران اقتصادی
شد.
اما سوال این است که در شرایطی که سرمایههای خارجی به دلیل
تحریمهای اقتصادی وارد ایران نمیشدند ،چرا سرمایهگذاری داخلی
در ایران انجام نشد؟ سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در این
زمینه نوشت :باال بودن هزینههای دولتی در مقایسه با میزان درآمد و
بودجه کشور ایران از اصلیترین دالیلی است که مانع سرمایهگذاری
شده است .از طرف دیگر پایین بودن نرخ بازگشت سرمایهگذاری در
ایران موجب شــد تا بسیاری از سرمایهگذاران خصوصی ،در کشور
سرمایهگذاری نکنند .موانع ایجادشده توسط جامعه جهانی برای
سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران و در نهایت رکود اقتصادی

شاخص رتبه اعتباری کشورهای ایران و آذربایجان برابر با  ۵اعالم شد ولی عملکرد اعتباری
کشورهای مصر و افغانستان و پاکستان و عراق باالتر از ایران بود به این معنا که سرمایهگذاری
در این کشورها ریسک باالتری داشت

سالهای اخیر و رشد بیکاری از دیگر چالشهای اقتصادی در ایران
بوده است .چالشهایی که به نظر میرسد به دلیل فشار مالی غرب
علیه ایران و عدم همکاری در حوزه بانکی و اقتصادی و حتی صنعتی
ایجاد شده است.

شاخص ریسک اعتباری ایران
۷
۶

۵
۴
۳
۲
۱

۲۰۱۸

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۳

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۰

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۱

JJشاخص رتبه اعتباری در کشورهای در حال توسعه
در گزارش سال جاری شاخص رتبه اعتباری کشورهای امارات
و عربســتان سعودی برابر با  ۲اعالم شد .این شاخص نشان داد دو
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 JJوضعیت ایران در منطقه
نکته مثبت گزارش بهبود شاخص رتبه اعتباری ایران است .ایران
در میان کشــورهایی قرار دارد که رتبه اعتباری آنها طی سالهای
اخیر بهبود پیدا کرده اســت و از  ۶در ســال  ۲۰۱۵به  ۵در سال
 ۲۰۱۸رسید.
شاخص رتبه اعتباری ایران از سال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۵روند نزولی
داشــت که دلیل این مسئله اختالف ایران با امریکا و به طور کلی
غرب در مورد مسئله هستهای و فشار اقتصادی غرب علیه ایران بود.
شــاخص رتبه اعتباری ایران بعد از وضع تحریمهای مالی و بانکی
علیه این کشــور به بدترین وضعیت رسید و با تحریم نفتی به اوج
خود رسید.
اما از ســال  ۲۰۱۵به بعد که توافق هســتهای حاصل شــد و
تنشهای سیاســی علیه ایران کاهش پیــدا کرد ،نظام بانکی این
کشور به تدریج همکاری با بانکهای خارجی را آغاز کرد و در نتیجه
شاخص رتبه اعتباری بهبود پیدا کرد.
مســئله نگرانکننده اینجاســت کــه با وجــود تحریمهای
اقتصادی که قرار اســت از چند ماه آینده علیه ایران وضع شود و
با وجود تهدیدهای ترامپ مبنی بر اینکه این تحریمها سختترین
تحریمهای وضعشــده علیه ایران در طول تاریخ خواهد بود ،بدون
شــک شاخص رتبه اعتباری ایران باز هم تضعیف میشود و شاید
تــا مرز  ۷پیش برود .همانطور که در ســالهای  ۲۰۱۲تا ۲۰۱۵
یعنی در سالهای اوج تحریمهای اقتصادی علیه ایران ،شاخص رتبه
اعتباری در این کشور برابر با  ۷بود و نهتنها سرمایهگذاران خارجی با
ایران کار نمیکردند بلکه تورم فزاینده و رکود در بخشهای مختلف
اقتصاد ایران مشاهده شد.
در قرن بیســت و یکم میالدی بهترین شاخص رتبه اعتباری
ایران در سالهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۵رقم خورده است .در این سالها
شاخص رتبه اعتباری ایران برابر با  ۴بود و سرمایهگذاری خارجی
به خصوص در بخش زیادی از پروژههای نفت و گاز کشــور انجام
میشد.
در پایان باید گفت اصلیترین فاکتوری که روی رشــد ریسک
اقتصادی ایران اثر دارد بحران بانکی و اعتباری در کشــور است که
میتواند مشکالت اقتصادی را هر روز بیشتر کند .هرچه ریسکهای
اقتصادی و سیاسی باالتر باشــد ،شاخص ریسک اعتباری هم در
سطح نامطلوبتری قرار دارد .مقایسه وضعیت ایران در گزارش سال
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۵نشــان میدهد ایران رشد مطلوبی در شاخص را
تجربه کرده اســت و اگر بتواند به تعامل با اقتصاد دنیا ادامه دهد،
همچنان شاخص رتبه اعتباریاش در سطح مطلوب باقی خواهد
ماند و چهبسا بهتر شود ،در غیر این صورت باید سیر نزولی به سمت
شاخص  ۷را پیشبینی کرد.

کشور مذکور از نظر فعالیت اقتصادی قابلاعتمادترین کشورهای
منطقه هســتند و بانکهای بزرگ و برتر دنیا با بانکهای این دو
کشور همکاری گستردهای دارند .تحلیلگران اقتصادی رابطه گرم
این دو کشور با امریکا و اروپا را اصلیترین دلیل رتبه اعتباری مناسب
آنها میدانند.
در گزارش اخیر رتبه اعتباری کشــورهای قطر و هند برابر با ۳
ارزیابی شــد و شاخص رتبه اعتباری کشــورهای ترکیه و عمان و
روسیه و بحرین معادل  ۴اعالم شد .این کشورها از نظر اعتباری در
وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار داشتند.
در گــزارش اخیر ســازمان توســعه و همکاریهای اقتصادی
شاخص رتبه اعتباری کشورهای ایران و آذربایجان برابر با  ۵اعالم
شد ولی عملکرد اعتباری کشورهای مصر و افغانستان و پاکستان
و عــراق باالتر از ایران بود به این معنا که ســرمایهگذاری در این
کشورها ریسک باالتری داشــت .در کشورهایی که شاخص رتبه
اعتباری  ۷اســت ،شرکتهای غربی تمایلی به همکاری اقتصادی
یا سرمایهگذاری ندارند زیرا نرخ بازگشت سرمایهها در این کشورها
بســیار پایین است و خطرات اقتصادی و سیاسی زیادی در کشور
وجود دارد .در این کشــورها ریسک سیاسی و تغییر مداوم قوانین
و چالشها و بحرانهای روزمره اقتصادی مانع از این میشــود تا از
فرصتهای اقتصادی موجود در کشور استفاده شود .مثال بارز این
کشورها ،عراق اســت که با وجود دارا بودن حجم باالیی از ذخایر
نفت و گاز طبیعی ،نهتنهــا با چالش اقتصادی بلکه با چالشهای
امنیتی و سیاسی و اجتماعی زیادی هم روبهرو است و علیرغم اینکه
مانع قانونی یا بینالمللی برای همکاری شرکتهای بزرگ غربی و
ســرمایهگذاری در این کشــور وجود دارد ،ولی شرکتهای بزرگ
تمایلی برای حضور و فعالیت در این بازار ندارند .به همین دلیل است
که سرعت پیشرفت اقتصاد این کشور بسیار کند است و استاندارد
زندگی مردم در این کشور بسیار پایین است.
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آیندهپژوهی
[آینده بازارهای نوظهور ]

مناسبات جنوب با جنوب

آیا کشورهای بریکس میتوانند امریکا را در عرصه تجاری دور بزنند؟
منبع  بیجینگ ریوی و

چرا باید خواند:
بازارهای نوظهور
و به خصوص چین
نمیخواهند در
عرصه تجاری
اسیر امریکا باشند.
بخوانیدتاببینید
آینده تالشهای آنها
چیست.

در حال حاضر ،هریک از
کشورهای عضو بریکس
از امتیازاتی در حوزه علم
و تکنولوژی بهره میبرد.
به عنوان مثال ،چین در
عرصه تجارت الکترونیک،
پرداخت موبایلی و اقتصاد
مشارکتی پیشرفت
زیادی کرده است .یا
هند موفقیتهای زیادی
در خصوص صادرات
نرمافزارهای کامپیوتری و
خدمات مرتبط با فناوری
اطالعات به دست آورده
است.
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«وقتی از یک تپه بزرگ باال رفتی تازه میبینی تپههای زیاد دیگری
هم هست که باید از آنها باال بروی ».این یکی از جمالت نلسون ماندال
رهبر فقید افریقای جنوبی اســت که این بار توسط شی جینپینگ
رئیس جمهور چین در نشست کشورهای بریکس در ژوهانسبورگ
بیان شد .امسال دهمین سال تشکیل مکانیسم کشورهای بریکس
است و در این مدت ،نمونههای زیادی از همکاری گروهی موفق پنج
اقتصاد نوظهور جهان  -یعنی برزیل ،روســیه ،هند ،چین و افریقای
جنوبی -دیده شــده که از جمله آنها میتوان به بانک جدید توسعه
یبی) اشاره کرد.
ند 
(ا 
اوضاع جهان در سالهای اخیر به شدت تغییر کرده و مسائلی مثل
پروتکشنیسم و یکجانبهگرایی که انتظار نمیرفت گریبان تجارت دنیا
را بگیرند با ریاســت جمهوری دونالد ترامپ در امریکا ناگهان دوباره
پدیدار شــدهاند .در چنین شــرایطی احتماال اقتصادهای نوظهور و
کشورهای در حال توسعه به نفعشان است که در راه انقالب صنعتی
چهارم و به نام ارزشهای تجارت آزاد با یکدیگر همکاری گستردهای
داشته باشند و به رشد اقتصادی جامعتر یکدیگر کمک کنند.
نشست اخیر کشــورهای بریکس با عنوان «همکاری برای رشد
جامع و رفاه مشترک در انقالب صنعتی چهارم» در سایه تقابل امریکا
با بقیه جهان و به خصوص چین در عرصه تجاری برگزار شد و طبعا
این مسئله در نگاه آینده این کشــورها به مناسبات خودشان تاثیر
زیادی داشت .کشورهای عضو بریکس در بیانیه نهایی خودشان متعهد
شدند که در نظام چندجانبه تجارت جهانی تمام تالش خود را برای
دفاع از اقتصاد باز جهانی به کار ببرند تا منافع جهانیشدن و تحقق
توسعه پایدار و رفاه همچنان شامل حالشان شود.
چن فنگینگ پژوهشگر ارشد اقتصاد بینالملل در انستیتو روابط
بینالملل چین با اشاره به همین موضوع میگوید کشورهای بریکس
چارهای ندارند جز آنکه در مقابل پروتکشنیسم تجاری بایستند .او
معتقد است که جهان امروز بیتعادل شده و کشورهای در حال توسعه
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در نظام بینالمللی دچار خســران شدهاند .در چنین شرایطی هیچ
کشوری  -حتی اقتصادهایی مثل چین ،روسیه یا هند -قادر نخواهند
بود به تنهایی در برابر پروتکشنیسم تجاری امریکا بایستند اما وقتی
بلوکی مثل بریکس وجود دارد ،میتوان در این خصوص چارهاندیشی
کرد .پنج انگشت میتوانند یک مشت بسازند و با مشکل مقابله کنند.
کشــورهای بریکس نماینده حدود  ۴۰درصد از جمعیت جهان
هستند و یکچهارم از اقتصاد جهانی را نیز به خود اختصاص دادهاند.
این کشورها در سال  ۲۰۱۷بیش از  50درصد رشد اقتصادی جهان را
تشکیل دادند .دیدگاهی که کشورهای بریکس به آینده دارند ،متمرکز
بر تعامل گسترده با سایر کشورهای در حال توسعه دنیا است و این
همان چیزی بود که آنها سال گذشته در نهمین نشست بریکس در
شیامن در چین نیز بر سر الگویش توافق کردند .به گفته چن ،بریکس نه
تنها به سکویی برای همکاری در میان اعضای تشکیلدهندهاش بدل
شد ه بلکه راهی برای همکاری کشورهای جنوب با جنوب هم هست؛
یعنی مثال تعامل با کشــورهایی در افریقا مثل روآندا ،سنگال ،گابن،
اوگاندا ،اتیوپی ،توگو ،بروندی ،نامیبیا و آنگوال.
بازارهــای نوظهور و اقتصادهــای در حال توســعه در کنار هم
لدهنده  ۸۰درصد از رشد اقتصاد جهانی هستند .بنا بر نرخ
تشــکی 
تبادل ارزی فعلی ،این کشورها تقریبا  40درصد از بازده اقتصاد جهانی
را تشــکیل میدهند .اگر آنها با ســرعت فعلی به رشد ادامه دهند،
احتمــاال در یک دهه آینده این رقم به نیمی از بازده اقتصاد جهانی
خواهد رسید.
به گفته چن ،اوجگیری جمعی کشــورهای در حال توسعه قابل
بازگشت نیســت و بنابراین ،کشورهای بریکس قدرت آن را خواهند
داشــت که نقش مهمی در شکلگیری نظام عادالنهتر جهانی برای
حمایــت از منافع بازارهای نوظهور ایفا کنند .بریکس در حال حاضر
نیز تالشهای موفقیتآمیزی برای اصالح نظام اداره اقتصاد جهانی
و افزایش حضور و نمایندگی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال
توسعه در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی صورت داده است.
هو بیلیانگ رئیس انستیتو بازارهای نوظهور در دانشگاه نرمال پکن
در ایــن خصوص میگوید« :چین به وضوح اعالم کرده که به دنبال
گشایش فضای کسب و کار است و میخواهد این رویه را در تطابق با
روند عمومی توسعه جهانی انجام دهد؛ یعنی درست در نقطه مقابل
پروتکشنیســم تجاری که دولت دونالد ترامپ در امریکا آن را دنبال
یکند».
م 
به گفته هــو ،یکی از راههــای تحقق این هدف این اســت که
برنامههایی مثل پروژه جاده ابریشــم جدید گســترش پیدا کنند و
کشورهای در حال توسعه در چنین چارچوبی به اقدامات عملی برای
تسهیل تجارت آزاد در جهان نزدیک و نزدیکتر شوند .این در شرایطی
است که هماهنگیهای تجاری چندجانبهای که در حال حاضر در دنیا

حتی اقتصادهایی مثل چین ،روسیه یا هند
نیز قادر نخواهند بود به تنهایی در برابر
پروتکشنیسم تجاری امریکا بایستند.

وجود دارد کامال ایدهآل نیستند اما به هر حال مجموعهای از قواعد در
این خصوص پذیرفته شدهاند و میتوان بر مبنای آنها به بهبود تجارت
جهانی امید داشت.
JJاهمیت همکاری در مرحله اول صنعتیسازی
در حال حاضر بســیاری از کشــورهای در حال توسعه از توسعه
ناهمگون و ناکافی در برخی حوزهها رنج میبرند و در این راســتا از
اقتصادهای توسعهیافته جا ماندهاند .حاال این کشورها میدانند که رشد
جامع و پایدار بیشترین اهمیت را در آیندهشان دارد.
یکی از راههای توســعه همکاری بیشتر میان کشورهای در حال
توسعه را باید در گسترش مناسبات تجاری آنها با افریقا جستوجو
کرد که جزو اولویتهای کشــورهای بریکس هم بوده و میتواند به
الگویی برای همکاری آینده کشورهای جنوب با جنوب تبدیل شود.
بسیاری از کشورهای افریقایی در مراحل اولیه صنعتیسازی هستند
و نیازی واقعی به جذب ســرمایهگذاری ،اکتساب تکنولوژی و تجربه
در این کشــورها وجود دارد .کشورهای بریکس در این راه میتوانند
در عرصه کاهش فقر ،امنیت غذایی ،نوآوری ،توســعه زیرساختها و
صنعتیسازی ســهم زیادی در افریقا داشته باشند .به گفته هو ،این
اهداف از طریق برنامه جاده ابریشم جدید نیز قابل انجاماند چون در
این پروژه ،سرمایهگذاریهای زیرساختی زیادی در کشورهای مختلف
 از جمله کشورهای افریقایی -صورت میگیرد که از یک سو هدفچین را در توسعه مسیرهای تجارت جهانی برآورده میکند و از سوی
دیگر ،میتواند به ایجاد فرصتهای اســتثنایی در کشورهای کمتر
توسعهیافته منجر شود و آینده آنها را متحول کند.
ایجــاد منطقه آزاد صنعتی در اتیوپی توســط چین یکی از این
نمونههاست .برنامههای توسعه ملی و کاهش فقر در اتیوپی در همین
راستا نزدیکتر و در دسترستر به نظر میرسند چون  ۲۰کسب و کار
مختلف در این ارتباط شروع شدهاند که دامنهای از کاالهای مختلف
 از بتون گرفته تا کفش -را شــامل میشوند و موقعیتهای شغلیزیادی را برای مردم در اتیوپی ایجاد میکنند و سطح معاش را در این
کشور باال میبرند.
البته چین آنقدر روی گسترش برنامه جاده ابریشم جدید متمرکز
است که تالش خواهد کرد همچنان کشورهای بیشتری را وارد این
پروژه کند .این چیزی شبیه همان هدفی است که سازمان ملل متحد
برای توسعه پایدار تا سال  ۲۰۳۰میالدی در نظر گرفته است.
تاریخی جنگهای تجاری
JJتقاطع
ِ
در جهان امروز ،موج جدیدی از تحوالت در عرصه علم ،تکنولوژی
و صنعت بر پایه هوش مصنوعی ،دیتاهای بزرگ ،اطالعات کوانتومی
و بیوتکنولوژی در حال شکلگیری است .این یعنی راه برای صنایع
جدید و فرمهای جدید کسب و کار هموار است و این مسئله میتواند
به صورت اساســی روند توسعه جهانی و زندگی مردم را تغییر دهد.
شــی جینپینگ رئیسجمهور چین در نشست امسال بریکس به
مســئله مشابهی اشاره کرد؛ اینکه حتما باید مسیر پرابداع توسعه را
ادامه داد و شــراکتهای مختلف را بر اساس انقالب صنعتی جدید
شکل داد تا راه تقویت همکاریها در عرصه سیاستهای اقتصاد کالن،
استراتژیهای توسعه ،تقویت و احیای نیروهای پیشبرنده اقتصادی و
احیای ساختارهای اقتصادی هموار باشد.
به گفته هو ،جنگهای تجاری باعث شــدهاند که جهان در سال

 ۲۰۱۸دوبــاره به یک تقاطع تاریخی برســد و به همین خاطر ،باید
سهم بیشتر و مهمتری را به اقتصاد دیجیتال و جبهههای جدید علمی
اختصاص داد تا روند توسعه تجارت جهانی دچار مشکل نشود .انقالب
تکنولوژیکی جدید در عین حال باعث شــده که برخی از کشــورها
فرصتهای بیشتر و بهتری را برای جهشهای توسعهای پیش روی
خود ببینند .این مسئله آنها را قادر میسازد که تواناییهای موجود
خود را تقویت هم بکنند .اما برخی کشورهای دیگر  -به خصوص آنها
که هنوز در راه توسعه قدم برمیدارند -در این خطر قرار دارند که به
دلیل ضعف در زیرساختها و کمبود سرمایه و نیروی کار ماهر و سایر
ملزومات ،قادر به اســتفاده از پتانسیلهای پیشرفت در عرصه علم و
تکنولوژی نباشند .بنابراین ،همکاری در میان کشورهای عضو بریکس
برای توسعه آینده آنها کامال حیاتی است.
در حال حاضر ،هریک از کشورهای عضو بریکس از امتیازاتی در
حوزه علــم و تکنولوژی بهره میبرد .به عنوان مثال ،چین در عرصه
تجارت الکترونیک ،پرداخت موبایلی و اقتصاد مشــارکتی پیشرفت
زیادی کرده اســت .یا هند موفقیتهای زیادی در خصوص صادرات
نرمافزارهای کامپیوتری و خدمات مرتبط با فناوری اطالعات به دست
آورده است .اگر نقاط قوت هریک از کشورهای عضو بریکس در کنار
یکدیگر قرار بگیرد ،این امیدواری وجود خواهد داشت که دستاوردهای
بیشتری حاصل شود و شکافی که هنوز بین کشورهای در حال توسعه
و کشورهای توسعهیافته باقی مانده است تا حدی کمتر شود.
شو شیوجون پژوهشگر مطالعات حوزه بریکس در آکادمی مطالعات
اجتماعی چیــن در این خصوص میگوید اهمیت همکاری فزاینده
اعضای بریکس باعث میشود فرصتهای بیشتری در راستای انقالب
صنعتی چهارم به دست بیاید و همه از آن استفاده کنند.
دنیا سه بار با تغییر پارادایمی در عرصه تکنولوژی مواجه شده است.
دفعه اول انقالب صنعتی بود که از قدرت بخار و آب نشئت گرفت و در
انگلیس رخ داد .دفعه دوم معرفی برق بود که همزمان در کشورهایی
مثل آلمان ،فرانسه و امریکا انجام شد .دفعه سوم هم ظهور اینترنت
و سایر اشکال تکنولوژی مخابراتی بود که توسط امریکا و بخشی نیز
توسط اتحاد شــوروی صورت گرفت .بسیاری از کشورهای در حال
توســعه از این فرصتها جا ماندند و طی دههها و قرون ،در اقتصاد
جهان به حاشیه رانده شدند .در شرایط مهم فعلی ،کشورهای در حال
توسعه باید به همکاری با یکدیگر و استفاده از فرصتها روی بیاورند تا
در آینده بالی مشابهی سرشان نیاید.

دنیا سه بار با تغییر
پارادایمی در عرصه
تکنولوژی مواجه شده است.
دفعه اول انقالب صنعتی بود
که از قدرت بخار و آب نشئت
گرفت و در انگلیس رخ داد.
دفعه دوم معرفی برق بود
که همزمان در کشورهایی
مثل آلمان ،فرانسه و امریکا
انجام شد .دفعه سوم هم
ظهور اینترنت و سایر اشکال
تکنولوژی مخابراتی بود که
توسط امریکا و بخشی نیز
توسط اتحاد شوروی صورت
گرفت

بایدسهمبیشتر
و مهمتری را به
اقتصاد دیجیتال و
جبهههایجدید
علمیاختصاص
داد تا روند توسعه
تجارت جهانی دچار
مشکلنشود
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ظرف یک دهه ،کشورهای بریکسبا تجارت و
سرمایهگذاری در افریقا سهم زیادی در کاهش فقر در
آن بازی کردهاند

آیندهپژوهی
[ آینده افریقا ]

توسعه چینی برای افریقا

کشورهای افریقایی از گستردگی اهداف بریکسچه سودی میبرند؟

هه ونپینگ
پژوهشگر ارشد انستیتو
مطالعات آسیای غربی و افریقا
در آکادمی علوم اجتماعی چین

منبع  بیجینگ ریوی و

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
آینده کشورهای
افریقاییچگونه
از برنامههای
بلندپروازانه چین و
اعضای دیگر بریکس
در این قاره تاثیر
میپذیرد.
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افریقای جنوبی کشــوری است که دیرتر از بقیه جزو کشورهای
بریکس قرار گرفت و تنها کشور افریقایی حاضر در این بلوک است .اما
اهمیت نقش این کشور در تسهیل همکاریهای بریکس با کشورهای
افریقایی بسیار زیاد بوده و رو به افزایش نیز هست .در اهمیت اوجگیری
ستاره اقبال اقتصادهای افریقایی و پتانسیل توسعهای آنها در سالهای
آینده هیچ شکی وجود ندارد .تولید ناخالص داخلی افریقای جنوبی
تقریبا یکچهارم تولید ناخالص داخلی افریقا را تشکیل میدهد و تازه
باز هم در مقایسه با سایر کشورهای بریکس ،رقمی بسیار پایین را به
نمایش میگذارد .این رقم یکچهارم رقم مشابه در روسیه است که آن
هم باز در مقایسه با سایر کشورهای بریکس رقم قابل توجهی نیست .با
وجود این ،افریقای جنوبی مسیری مهم برای سایر کشورهای بریکس
تلقی میشود چون میتواند همکاریهای متقابل و موثری را در آینده
بین کشورهای بریکس و کشورهای قاره افریقا رقم بزند ،به خصوص
از ایــن جهت که ایده بریکس اکنون از ایده همکاری اقتصادی فراتر
رفته و شــامل مسائل دیگری مثل سیاست بینالملل و ساختارهای
ژئواستراتژیک میشود .بریکس حاال سکویی برای گفتوگو و همکاری
بین بازارهای نوظهور و اقتصادهای رو به توسعه برای تغییر آینده است.
کشــورهای بریکس موقعیت مهمی را در ســاختار اقتصادی و
سیاست جهانی اشغال کردهاند .چین و روسیه دو عضو دائم شورای
امنیت سازمان ملل متحد هستند و برزیل ،هند و افریقای جنوبی نیز
قدرتهای مهمی در امریکای جنوبی ،آسیا و افریقا به شمار میروند.
به لحاظ اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی این پنج کشــور حدود ۲۰
درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد .مساحت
و جمعیــت آنها نیز روی هم  ۳۰درصد و  ۴۳درصد از مســاحت و
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جمعیت کل دنیا را تشــکیل میدهد .به لطف همکاری اقتصادی و
تجاری نزدیک بین بریکس و کشورهای افریقایی ،افریقا از معضالتی
مثل بحران مالی بینالمللی و ناآرامیهای شمال این قاره جان به در
برده و حاال برنامههای همکاری متقابل بین افریقا و بریکس دارد به
توسعه پایدار در این قاره کمک میکند .در ظرف یک دهه ،کشورهای
بریکس با تجارت و سرمایهگذاری در افریقا سهم زیادی در کاهش فقر
در آن بازی کردهاند و قصد بر این اســت که رویه مشابهی در آینده
ادامه داشته باشد .یکی از نشانههای این رویه ،در تاسیس بانک توسعه
جدید و نیز مرکز منطقهای افریقا دیده شده است .بانک توسعه جدید
متعهد شده که از توسعه زیرساختها و توسعه انرژی سبز در افریقا
حمایت کند .مثال این بانک ظرف  ۱۸ماه ۱.۵ ،میلیارد دالر به افریقای
جنوبی وام داده است.
چین به عنوان بزرگترین کشور در اقتصاد بریکس مطرح است
و منافع خود را در آن دنبال میکند .چین در همین راســتا بریکس
را با ســایر پلتفرمهــای همکاری از جمله فــوروم همکاری افریقا
و چیــن (فوکاک) همراه کرده و معتقد اســت که از این راه میتوان
صنعتیسازی در افریقا را با سرعت زیادی پیش برد.
فوکاک در سال  ۲۰۰۰تاسیس شد و از آن زمان موتور مناسبات
چین و افریقا بوده .چین به منظور به جلو راندن صنعتیسازی افریقا،
صندوق چین-افریقا برای همکاری صنعتی را نیز به راه انداخته است.
بریکس در عین حال در چارچوب برنامه جاده ابریشم جدید در افریقا
حضور دارد .بریکس باعث شده سایر مکانیسمهای همکاری منطقهای
در افریقا نیز فعال شــوند و از پروژههای برنامه جاده ابریشــم جدید
استقبال کنند .مثال روسای جمهور کامرون ،نامیبیا و زیمبابوه از جمله
رهبرانیاند که گسترش استراتژیهای توسعه خود را در چارچوب این
برنامه ممکن میبینند .همچنین بهبود ارتباطات زیرساختی و تقویت
همکاری و ظرفیت صنعتی به حوزههای مهمی در مناسبات چین و
افریقا در ســالهای اخیر بدل شدهاند و میتوانند به کاهش فقر نیز
منجر شوند.
ارتباط متقابل چین و افریقا و ظرفیت همکاریهای صنعتی میان
آنها اخیرا نتایج زیادی را به وضوح به نمایش گذاشــته اســت .از آن
جمله ،راهآهن آدیسآبابا -جیبوتی اســت که در اکتبر سال ۲۰۱۶
افتتاح شد و نیز خط آهن مومباســا -نایروبی که در ماه می ۲۰۱۷
افتتاح شد .ساخت پارکهای صنعتی در مناطقی از افریقا نیز نتایج
اولیه خوبی را به نمایش گذاشته است.
در پی برگزاری نشســت بریکس در افریقای جنوبی ،قرار اســت
نشست فوکاک (فوروم همکاری چین و افریقا) نیز در سپتامبر امسال
در پکن برگزار شــود .رهبران چینی و افریقایی جمع خواهند شد تا
همکاریهای چین و افریقا در عصر جدید را مورد بررسی قرار دهند.
انتظار میرود مکانیســم بریکس در این راستا به خوبی با فوکاک و
جاده ابریشم جدید ترکیب شود و توسعه هرچه بیشتری برای افریقا
به ارمغان بیاورد.

تمام مردم روی زمین به امنیت محیط
زیستی نیاز دارند و این یعنی به رهبران
جدیدی هم نیاز است.

[ آینده تغییرات اقلیمی ]

ما همه آواره آبوهواییم
چطور از آینده سیاه زمین اجتناب کنیم؟

انســان مدرن از ده هزار سال پیش در یک دوره زمینشناسی با آب
و هوای نسبتا مطلوب زندگی میکرد؛ دورهای به نام هولوسین که تمدن
انسانی در آن شکل گرفت .اما همین انسان با دست خودش آیندهاش را
تغییر داده و خود را وارد یک عصر دیگر به نام آنتروپوسین کرده ،یک عصر
زمینشناسی که تغییرات آب و هوایی و محیط زیستی غیرمنتظرهای در
آن آشکار است.
نشــانههای این عصر همهجا دیده میشــود .دمــای زمین باالتر از
دوران هولوسین شده؛ چون انســان از یک سو دیاکسید کربن زیادی
را با ســوزاندن زغالسنگ ،نفت و گاز وارد اتمسفر کرده و از سوی دیگر،
جنگلها و چمنزارهای جهان را به مکانهایی برای کشاورزی و دامپروری
خودش تبدیل کرده است.
در این فضای جدید ،انسانها در حال زجر کشیدن و مرگ هستند و
خواهند بود .طوفان ماریا همین سپتامبر سال گذشته جان چهار هزار نفر
را در پورتوریکو گرفت .طوفانهای بسیار قوی در جهان حاال در دفعات
بیشتری رخ میدهند و سیلهای زیادی به راه میاندازند .دلیلش انتقال
گرما از آبهای داغ اقیانوسهای امروز و بخار زیادی است که هوای گرم
ایجاد میکند .افزایش سطح دریاها را هم به قضیه اضافه کنید و میبینید
که چقدر شرایط نسبت به گذشته وخیم شده است.
در آتشسوزیهای اخیر جنگلهای یونان که در حومه آتن رخ داد نیز
بیش از  ۹۰نفر کشته شدند .علتش خشکی و دمای هوای بسیار باال بود.
وضعیت مشابهی در جنگلهای نقاط مختلف دنیا از جمله در کالیفرنیا،
اســترالیا ،ســوئد و انگلیس در جریان است .سال گذشته پرتغال هم به
همین بال دچار شــد .در تابستان امسال تقریبا در تمام دنیا افزایش دما
جلب توجه میکرد.
اما حتی آینده ســختتری هم پیش روی ماســت .افزایش میزان
دیاکسید کربن در اتمسفر هنوز به نقطه گرمکنندگی کامل خود نرسیده
است .هنوز نیم درجه دیگر باقی مانده که آن هم در یک دهه آینده رخ
خواهد داد؛ هرچند که این موضوع باعث نشده رهبران جهانی از موضع
بیاعتنایی خود به تغییرات اقلیمی دســت بردارند .در شرایطی که دنیا
همچنان به سوزاندن سوختهای فسیلی ادامه میدهد ،این روند نیز به
شکل وخیمتری تداوم خواهد داشت.
به منظور اجتناب از این آینده سیاه بود که توافق آب و هوایی پاریس
شکل گرفت و کشورهای مختلف متعهد شدند که برای نگه داشتن گرمای
زمین در سطح دوران پیشاصنعتی تالش کنند .برای تحقق این هدف،
جهان نیاز دارد که با سرعت از استفاده از زغالسنگ ،نفت و گاز دور شود
و تا سال  ۲۰۵۰میالدی به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر روی بیاورد.
احیای مجدد جنگلها و مقابله با فرسایش زمین نیز باید در راستای مقابله
با همان آینده سیاه مورد توجه قرار بگیرد.
اما رهبران سیاسی و بیزینسمنهای بزرگ دنیا همگی از بار توجه به
این مسئله ضروری اجتناب میکنند .آنها به دنبال تداوم قدرت و تداوم
کسب درآمد هستند و این میتواند به قیمت نابودی محیط زیست و اقلیم
بشر تمام شود .این چهرهها همیشه میتوانند در مواقع لزوم ،رسانهها را

نیز در اختیار بگیرند و مجموعه این عوامل باعث شده که جهان با سرعت
بیشتری به سوی همان آینده سیاه حرکت کند.
بدتریــن اتفاقی که در این خصوص در عرصه جهانی افتاد ریاســت
جمهــوری دونالد ترامپ بــود .او و حامیان جمهوریخواهش در کنگره
امریکا به وضوح به آینده بشــر بیاعتنا هستند و منافع مالی روز خود را
دنبال میکنند .آنها به شرکتهای صنعتی خاطی در زمینه محیط زیست
پا میدهند و مجوز فعالیتهای آینده آنها را صادر میکنند .همچنین وکال
و البیکنندههــای زیادی در دولت امریکا برای صنایع آلودهکننده زمین
مشغول فعالیتاند تا فقط منافع خودشان را تامین کنند.
در چنین شرایطی ،ما به نوع دیگری از سیاست نیازمندیم که اهداف
واضح جهانی هم داشته باشد و از منافع مالی روزمره فاصله بگیرد .تمام
مردم روی زمین به امنیت محیط زیســتی نیاز دارند و بنابراین باید به
توافق پاریس در مقابله با تغییرات آب و هوایی پایبند ماند .ما نیاز داریم
که تنوع موجودات جاندار روی زمین را حفظ کنیم ،جلوی آلودگیهای
زیستمحیطی را بگیریم و از این بابت ،جان میلیونها انسان را چه در حال
و چه در آینده نجات دهیم .ما باید رهبرانی را در جهان انتخاب کنیم که
به کارشناسان حوزه علم و تکنولوزی گوش بدهند؛ نه اینکه مثل عروسک
در جهت منافع صاحبان صنایع و شرکتهای بزرگ حرکت کنند .ما نیاز
داریم که کارشناسان و پژوهشگران بیشتری در حوزه تغییرات اقلیمی در
رسانهها حاضر باشند و به ما درباره هرآنچه که باید انجام دهیم اطالعات
بدهند .ما به مهندسانی نیاز داریم که هدف استفاده صرف از انرژیهای
تجدیدپذیر تا سال  ۲۰۵۰را برایمان محقق کنند .ما به متخصصانی در
عرصه کشاورزی نیاز داریم که راههای تامین غذا برای مردم جهان را در
کنار کاهش صدمات زیســتمحیطی به ما نشان بدهند و برای مقابله با
نابودی جنگلها راهکار داشــته باشند .فقط در همین صورت است که
آیندهای برای بشر و فرزندانش روی این زمین وجود خواهد داشت.

جفری دی ساکس
استاد توسعه پایدار و مدیریت
سیاستهای سالمت در
دانشگاهکلمبیا

منبع  آسیا تایم ز

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
تنها در چه صورتی
میتوانیمزمین
زخمخورده امروز را
برای آینده فرزندانمان
حفظکنیم.
افزایش میزان دیاکسید کربن در
اتمسفر هنوز به نقطه گرمکنندگی
کامل خود نرسیده است .هنوز نیم
درجه دیگر باقی مانده که آن هم
در یک دهه آینده رخ خواهد داد؛
هرچند که این موضوع باعث نشده
رهبران جهانی از موضع بیاعتنایی
خود به تغییرات اقلیمی دست
بردارند.
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جراحی جایگزینی زانو در امریکا  ۳۵هزار دالر هزینه برمیدارد ،در حالی که
عمل جراحی مشابه در لهستان  ۸۲۰۰دالر ،در کلمبیا  ۷۲۰۰دالر و در هند
 ۶۶۰۰دالر هزینه دارد

آیندهپژوهی
[ آینده پزشکی ]

برای عمل جراحی اینجا را کلیک کنید
آیا گردشگری درمانی میتواند اعتماد بیماران را جلب کند؟

حدود  14میلیون نفر در جهان در سال  ۲۰۱۶هزین های بالغ
گ
منبع  بلومبر 
بر  ۶۸میلیارد دالر در حوزه گردشگری درمانی خرج کردند.
چرا باید خواند:
رقم عجیبی اســت .واقعیت این است که این روزها تعداد
که
هایی
استارتآپ
فزایندهای از اتباع کشورهای غربی برای انجام عمل جراحی
بین
واسطه
به عنوان
زیبایی یا انجام امور دندانپزشکی راهی کشورهای در حال
دهندگان
ه
ارائ
بیمار و
توسعه میشــوند .این نوع امور پزشکی ارزانتر از بقیهاند،
در
پزشکی
خدمات
کمتر تهاجمی به شمار میروند و در عین حال بیمه آنها را
خارج از کشور عمل
پوشش نمیدهد .اما شرکت مشاوره پیدابلیوسی که درباره
میکنند این روزها
آن  14میلیون گردشــگر درمانی تحقیق کرده ،این را هم
اند.
موفق ظاهر شده
پیشبینی کرده که تا سال  ۲۰۲۱بازار گردشگری درمانی به
آنها
ببینید
بخوانیدتا
 ۱۲۵میلیارد دالر هم برسد .این رشد دیگر نمیتواند فقط
را
بیمار
اعتماد
چطور
منحصر به جراحی بینی یا کاشــت دندان باشد ،بلکه امور
کنند.
ی
جلبم
پزشکی پرهزینهتر و پرخطرتر که دوران نقاهت پس از آنها
نیز طوالنیتر است مورد توجه قرار خواهند گرفت .از جمله
این امور میتوان به عملهای جراحی قلب یا زانو اشاره کرد.
استارتآپهای مختلفی در سراسر دنیا  -از برلین گرفته تا بانکوک -در تالشاند که خدمات
آنالین زیادی را در این راستا به گردشگران درمانی ارائه بدهند .درواقع آنها میخواهند مشابه
ایربیانبی یا هتلزداتکام عمل کنند .کاربر (که در این مورد ،گردشــگر درمانی است) پروسه
پزشــکی مورد نیاز خود را در ســایت وارد میکند و فهرستی از کلینیکها یا پزشکانی را در
کشورهای مختلف که این پروسه را انجام میدهند دریافت میکند .او سپس لینکی را انتخاب
میکند و از آنها وقت میگیرد .شرکتی که این سایت را راه انداخته بوده درواقع مثل واسطهای
بین بیمار و پزشــک در یک کشور دیگر عمل میکند و از این بابت ،هزینهای از آنها میگیرد.
مرحله بعدی این است که بیمارانی که تمایل داشته باشند دوران نقاهت و استراحت خود را نیز
در همان کشور بگذرانند ،گزینههایی از استراحت در مناطق ساحلی و خوش آب و هوا و حتی
ارزان نیز دریافت کنند .اینجاست که خدماتدهندگان گردشگری هم وارد این چرخه میشوند.
هر خانواده در امریکا در سال گذشته میالدی به طور متوسط  10هزار دالر صرف امور پزشکی
و درمانی کرده که بنا بر گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،رقم بیسابقهای است .شاید
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به همین دلیل است که بازار سایتهای واسطه برای ارائه گردشگری درمانی در امریکا مورد توجه
زیادی قرار گرفته است .بنا بر آماری که انجمن گردشگری درمانی ارائه داده ،جراحی جایگزینی
زانو در امریکا  ۳۵هزار دالر هزینه برمیدارد ،در حالی که عمل جراحی مشابه در لهستان ۸۲۰۰
دالر ،در کلمبیا  ۷۲۰۰دالر و در هند  ۶۶۰۰دالر هزینه دارد.
بنابراین تعجبی ندارد که گردشگری درمانی در دنیا رو به گسترش است .اوگور ساموت یکی
از موسسان شرکت مدیگو جیامبیاچ که مقرش در برلین است میگوید این شرکت ساالنه به
 ۱۲۵هزار بیمار خدمات میدهد .درمان بیماریهای اساسی تاکنون  30درصد از کسب و کار
آنها را تشکیل داده اما انتظار میرود که این رقم در پنج سال آینده حتی به  ۸۰درصد هم برسد.
او میگوید یکی از نقاط قوت کار آنها ،نظراتی است که بیماران پس از پایان دوران نقاهتشان در
وبسایت قرار میدهند و به وضوح به بیماران بعدی در انتخابهایشان کمک میکنند .به گفته
ساموت ،هرچه تعداد گردشگران درمانی باالتر باشد ،تعداد نظرات هم باالتر خواهد بود و اعتماد
مشتریان بعدی بیشتر جلب خواهد شد .در مورد جراحیها و پروسههای پزشکی تهاجمی ،مدیگو
ی که همان عمل را در
حتی این امکان را فراهم میکند که مشتری امروزی بتواند با بیمار قبل 
همان بیمارستان انجام داده ارتباط برقرار کند و بیشتر در جریان امر قرار بگیرد .مدیگو همچنین
با شرکتهای بیمه ارتباط نزدیکی دارد .مثال مدیگو در روسیه با آلیانس اسای کار میکند که
تمام هزینههای پروســه پزشکی بیمار در خارج از کشور را تامین میکند .پل مکتاگارت هم
که پیشتر در بوستن برای وبسایت اکسپیدیا کار میکرد ،حاال در بانکوک زندگی میکند و
شرکت دیپارچرز اینترنشنال را راه انداخته و به گردشگران درمانی خدمات میدهد .او میگوید
بیشترین سود از عملهای جراحی زیبایی و دندانپزشکی به دست میآید اما شرکت او حتی
در حوزه درمان سرطان ،جراحی قلب ،زانو ،لگن و جایگزینی مفاصل هم فعالیت فزایندهای دارد.
بوکداک هم استارتآپ دیگری است که در همین حوزه فعالیت میکند و بیشتر مشتریانش
شهروندان متمولی از کشورهای در حال توسعه هستند که برای دریافت خدمات درمانی قابل
اعتمادتر به کشورهایی مثل مالزی سفر میکنند.
دیراج جوشی استراتژیست خدمات درمانی در موسسه مشاوره پیدابلیوسی میگوید صنعت
گردشگری درمانی باید بیش از هرچیز روی اعتماد استوار باشد ،اعتماد بیمار به اینکه خدماتی
که در خارج دریافت میکند به اندازه خدمات در کشور خودش قابل اطمیناناند .این مسئلهای
است که گردشگری درمانی هنوز کامال در موردش موفق ظاهر نشده است.

بزرگترین سهم از بازار خودروی ایران به شرکت پژو اختصاص دارد .در سال  ۲۹.۹ ،۲۰۱۷درصد از بازار
خودروی این کشور به پژو اختصاص داشته است و شرکت سایپا با داشتن سهم  ۲۸.۲درصدی از بازار
خودروی ایران جایگاه دومین شرکتی را که باالترین سهم را در بازار ایران داشته است به دست آورد.

لرزه بر اندام صنعت خودرو

صنعت خودروسازی تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی چه شرایطی را تجربه میکند؟
خروج امریکا از توافق هستهای در روز  ۸می سال  ،۲۰۱۸باعث شد تا خطر
بازگشت تحریمهای اقتصادی باال بگیرد .حال که امریکا زمانبندی بازگشت
تحریمها را ارائه داده است و در تالش است تا خریداران نفت ایران را به توقف
خرید از ایران ترغیب کند ،نگرانی در مورد وضعیت اقتصاد ایران بیشتر شده
است.
یکی از صنایعی که تحت تاثیر تحریمها آسیب زیادی متحمل خواهد شد،
صنعت خودروســازی است .در مرحله اول خودروسازهای خارجی در نتیجه
ایــن وضعیت همکاری با ایران را متوقف خواهند کرد و در مرحله بعدی هم
خودروســازهای داخلی به دلیل تنشها و اختاللهایی که در مسیر واردات
یکنند ،با معضالت تازهای روبهرو میشــوند .رشد قیمت
مواد اولیه تجربه م 
خودروهای داخلی و کاهش توان تولید از نتایج بحرانی اســت که ایران با آن
درگیر شده است.
JJسهم خودروسازهای مختلف از بازار ایران
بزرگترین سهم از بازار خودروی ایران به شرکت پژو اختصاص دارد .در
سال  ۲۹.۹ ،۲۰۱۷درصد از بازار خودروی این کشور به پژو اختصاص داشته
اســت و شرکت سایپا با داشتن ســهم  ۲۸.۲درصدی از بازار خودروی ایران
جایگاه دومین شــرکتی را که باالترین سهم را در بازار ایران داشته است به
دست آورد.
در سال گذشــته ایرا خودرو  ۱۱.۱درصد از بازار ایران ،شرکت رنو ۱۰.۷
درصد از بازار ،شرکت چری کشور چین  ۴.۷درصد بازار و دیگر شرکتهای
خودروســازی در مجموع  ۱۵.۴درصــد از بازار خودروی ایــران را به خود
اختصاص دادهاند.
حال باید دید تحریمهای اقتصادی روی عملکرد این شرکتهای بزرگ
خودروسازی و تامینکننده خودروی مورد نیاز بازار ایران چه تاثیری دارد؟
JJپژو ،مالک بیشترین سهم از بازار ایران
به گزارش بیزینسمانیتور اینترنشنال ،شرکت فرانسوی پژو سیتروئن که
 ۳۰درصــد از بازار خودروی ایران را به خود اختصــاص داده ،اعالم کرد در
یکند و طبق گزارش رسمی
توافقهای اخیری که با ایران انجام داده بازنگری م 
شرکت پژو ،این شرکت فرانسوی در نهایت در صورت اجرای تحریمهای امریکا
یکند ،از ایران خارج خواهد شد.
و فشاری که این تحریمها به پژو تحمیل م 
شرکت پژو تاکید کرد که به دلیل ضرورت همراهی با سیاست امریکا و تحریم
تازهای که علیه ایران وضع کرده است ،از ایران خارج میشود و نمیتواند در
مقابل این سیاست مقاومت کند.
تحلیلگران بیزینــس مانیتور انتظار دارند ایــن تحریمها روی صنعت
خودروی ایران هم اثر منفی داشته باشد و توان تولید را تنزل دهد .بیزینس
مانیتور نوشــت :به دلیل نگرانی در مورد تحریمهای اقتصادی علیه ایران و
تهدید امریکا در مورد شــدید بودن این تحریمها ،فضای تجاری و اقتصادی
ایران بسیار بیثبات است .در این فضای بیثبات اقتصادی نهتنها شرکتهای
خارجی وارد ایران نمیشوند بلکه شرکتهای داخلی هم توان تصمیمگیری
و سیاســتگذاری ندارند .از طرف دیگر خارج شدن پژو از بازار ایران هم پیام

بسیار بدی را به بازار مخابره میکند .تاثیر خارج شدن پژو از بازار ایران روی
بازار خودروی این کشور هم منفی است.
ایــران یکی از بزرگترین کشــورهای خودروســاز دنیا اســت .صنعت
یکند و این حجم
خودروسازی ایران ساالنه بالغ بر یک میلیون خودرو تولید م 
یکند .به دلیل کم بودن شــمار رقبا در
خودرو را وارد بازار مصرف داخلی م 
بازار ایران ،خریداران خودروهای داخلی در کشور بسیار زیاد است ولی تحریم
اقتصادی و افزایش قیمت مواد اولیه میتواند زمینه را برای گرانتر شدن قیمت
خودرو در بازار ایران و کاهش تقاضا برای آن فراهم کند.
مطالعات نشان میدهد بعد از برداشته شدن تحریمهای اقتصادی علیه
ایران در سال  ،۲۰۱۶صنعت خودروسازی بیشترین منفعت را به دست آورد.
پژو اولین شرکتی بود که بعد از برداشته شدن تحریمها از فرصت استفاده کرد
و قرارداد جوینت ونچر با ایرانخودرو امضا کرد .قرار بر این بود که پژو تا سال
 ۴۰۰ ،۲۰۲۰میلیون یورو در ایران سرمایهگذاری کند .یک ماه بعد از انتشار
این خبر ،رسانهها از قرارداد جوینت ونچر سایپا سیتروئن خبر دادند و اعالم
یکند.
شد این شرکت فرانسوی  ۳۰۰میلیون یورو در ایران سرمایهگذاری م 
ولی بعد از روی کار آمدن ترامپ در امریکا ،این پروژهها به کندی پیش رفت و
هماکنون هم پژو خبر داده است که در صورت تشدید فشارهای امریکا مجبور
به قطع همکاری با ایران است.
پیشبینی میشود در سال  ۲۰۱۸تولید خودرو در ایران نهتنها رشد نکند،
بلکه با کاهش هم همراه باشد .در سال  ۲۰۱۷تولید خودرو در ایران  ۱۰درصد
رشد کرده بود ولی انتظار میرود در سال  ۲۰۱۸تولید خودرو در این کشور
 ۱۸درصد کاهش یابد .انتظار میرود تا سال  ،۲۰۲۱تولید خودروهای شخصی
در ایران ساالنه  ۱.۲درصد تنزل پیدا کند و این روند کاهشی ادامه یابد .این
خبر بدی برای صنعت خودروسازی ایران و اقتصاد کشور است زیرا این صنعت
برای شمار زیادی از مردم شغل ایجاد کرده است و بحرانی شدن این صنعت
ضمن کاهش میزان درآمد کشور میتواند ثبات مشاغل را نیز تهدید کند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

چرا باید خواند:
صنعت خودروسازی
یکی از صنایع بسیار
مهم ایران است که
مهای اقتصادی
تحری 
روی عملکرد آن تاثیر
زیادی دارد .داشتن
تصویری از وضعیت
آینده این صنعت برای
فعاالن اقتصادی بسیار
مفید است.
پیش بینی میشود در سال
 ۲۰۱۸تولید خودرو در ایران
نهتنها رشد نکند ،بلکه با
کاهش هم همراه باشد.
در سال  ۲۰۱۷تولید خودرو
در ایران  ۱۰درصد رشد
کرده بود ولی انتظار میرود
در سال  ۱۸ ،۲۰۱۸درصد
کاهش یابد

سهم شرکتهای خودروسازی از بازار ایران (درصد)

۲۸.۲

۱۵.۴

۱۰.۷

۲۹.۹

۱۱.۱

۴.۷
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آیندهپژوهی

[ آینده جنگ ]

جنگ اقتصادی جایگزین بمباران میشود؟

جنگ اقتصادی با هدف قرار دادن جامعه ،خسارت روانی ایجاد میکند و مشروعیت دولت را پایین میآورد

جنگ اقتصادی
در تئوری و عمل
نیکالس لمبرت

نویسنده کتاب «برنامهریزی برای آرماگدون:
جنگ اقتصادی بریتانیا و جنگ جهانی اول»،
انتشارات دانشگاه هاروارد

1

آوردن فشار روی همه مردم ،و نهفقط ارتش دشمن در
میدان مبارزه ،روح اصلی جنگ مدرن است.
آلفرد تیر ماهان

ژئواستراتژیست امریکایی قرن نوزدهم

جنــگ تجاری پرســروصدای دونالد ترامپ علیه چین (و در مقیاســی
کوچکتر کانادا و مکزیک) ،و نیز استفاده امریکا از حربه تحریم اقتصادی در
مواجهه با ایران ،روســیه ،ونزوئال و ترکیه ،توجهات جهانی را به این شکل از
جنگ بدون خونریزی جلب کرده است.
در دنیایــی که هزینه روانی آغاز جنگهای کالســیک روز به روز باالتر
میرود آیا جنگ اقتصادی موردی موثرتر و کمهزینهتر به حساب نمیآید؟ آیا
در دنیای کنونی میتوان علیه یک کشور جنگ اقتصادی تمامعیار راه انداخت
و در آن پیروز شد؟ آیا جنگ تجاری در دنیای آینده جایگزین جنگ به شیوه
کالسیک میشود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است به تاریخ مراجعه کنیم.
با کمی اغماض میتوان جنگ تجاری همهجانبه را جنگ اقتصادی( (�eco
 )nomic warfareنامید .جنگ اقتصادی سابقهای طوالنی ندارد .به احتمال
زیاد اولین بار در تاریخ این شکل جنگ را بریتانیا در  ۱۹۱۴علیه آلمان شروع
کرد .این اولین تالش یک کشــور برای پیروزی در جنــگ از راه هدف قرار
دادن جامعه (از طریق اقتصاد) و نه حکومت بود .اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم
هدف اصلی این جنگ ،سیستمهایی بودند که الیفاستایل جامعه را پشتیبانی
میکردند ،نه حتی خود جامعه .این شیوهای کامال نو در جنگاوری بود.
نقطه مقابل جنگ اقتصادی ،بمبارانهای استراتژیک مواضع آلمان در سال
 ۱۹۴۲است .تفاوت میان این دو شکل جنگ کامال بنیادی است .در بمباران
استراتژیک ،هدف اصلی نابودی قدرت جنگی یک کشور است ،اما در جنگ
اقتصادی ،جامعه هدف قرار میگیرد :با به هم ریختن اقتصاد ملی ،مشروعیت
حکومت به سرعت پایین میآید و حمایت مردم از دولت شدیدا افت میکند.
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در بمباران استراتژیک ،غیرنظامیان جزو تلفات جانبی به حساب میآیند اما در
جنگ اقتصادی ،غیرنظامیان هدف اصلی هستند.
امپراتوری بریتانیا در آغاز جنگ جهانی اول مهمترین بازیگر سیســتم
تجارت بینالمللی به حساب میآمد و از دید استراتژیستهای انگلیسی توانایی
این را داشت که جلوی دسترسی آلمان را به بازارهای جهانی بگیرد و همزمان
دسترسی خودش محدود نشود.
این برآورد استراتژیستها روی چند عامل بنا شده بود .اول اینکه نیروی
دریایی بریتانیا قدرتمندترین در دنیا به حساب میآمد و توانایی اعمال کنترل
تجارت دریایی بینالمللی را داشــت (در آن زمان تجارت جهانی منحصرا به
دریا وابســته بود) .ثانیا ،نیروی دریایی بریتانیا پیچیدهترین شبکه گردآوری
اطالعات اقتصادی و سیاسی را در دنیا داشت و میدانست که چطور باید از این
اهرم استفاده کند .و مهمتر از همه اینها ،شرکتهای انگلیسی زیرساختهای
فیزیکی و مجازی سیســتم تجارت جهانی را زیر سلطه خود داشتند .شبکه
گسترده کشتیرانی ،بیمه ،بانک ،مالی و فروش ،همه و همه در لندن کنترل
میشــد .از دید برنامهریزان دفاعی بریتانیا ،این سلطه به معنای آن بود که
دولت این کشور میتواند کنترل انحصاری موثری روی زیرساختهای حیاتی
سیستم تجارت جهانی داشته باشد.
هدف جنگ اقتصادی بریتانیا فقط محدود کردن تجارت دریایی دشمن یا
حمله به صنایع خاص نبود .بریتانیا میخواست با اقداماتی گسترده و همزمان،
ی اقتصاد آلمان را نابود کند .بریتانیا نمیخواست
اعتماد به سیستمهای مال 
فقط عملیاتهای نظامی دشمن را دچار وقفه کند ،به جای آن بیثبات کردن
و بینظم کردن سیســتمهای اقتصادی غیرنظامی را مدنظر داشت تا هرج
و مــرج و هراس را در بین مردم دامــن بزند و در نهایت ناآرامی اجتماعی و
شورش سیاسی به وجود آورد .این شکل جنگ نظامی با محاصره اقتصادی که
پیش از این در جنگها در دورههای مختلف تاریخی انجام شده بود متفاوت
بود .محاصره اقتصادی درآمدهای دولت دشــمن را هدف قرار میدهد و به
کندی جواب میدهد .هدف محاصره اقتصادی مختل کردن سیستم اقتصادی
دشمن نیست.
در تئوری جنگ اقتصادی ایدهای بســیار جذاب به نظر میرسید .اما در
عمل چطور؟
JJآغاز جنگ اقتصادی
بریتانیا ســاعت  ۱۱شب  ۴آگوست  ۱۹1۴به آلمان اعالن جنگ داد اما
انتظار وقوع جنگ از هفته پیش باعث بههمریختگی بازارهای جهانی شده بود.

تاثیر جنگ بر اقتصاد کل دنیا  -و البته بریتانیا  -شــدیدتر از چیزی بود که
پیشبینی شده بود .تا  ۳۱جوالی تمام بازارهای بورس سراسر دنیا  -از جمله
والاستریت  -بسته شدند .بحران جهانی نقدینگی پیش آمد و بانکها خواستار
بازگشت تمام وامهایشان شدند .خرید و فروش ارز در نیویورک غیرممکن شد
و مراکز مالی لندن که سرمایه تجارت بینالمللی را تامین میکردند ورشکست
شدند.
دولت بریتانیا جنگ را با نگرانی شدید از وضعیت اقتصاد داخلی و هراس
از احتمال بیکاری گســترده آغاز کرد .به همین خاطر کابینه انگلیس بدون
سر و صدای خاصی آغاز جنگ اقتصادی با آلمان را تصویب کرد .مشکل اما
غیرقابل پیشبینی بودن وضعیت اقتصادی جهان بود .هرج و مرج در اقتصاد
جهانی آنچنان شــدت یافته بود که بالفاصله پس از آغاز جنگ اقتصادی،
مخالفتهای شدید با آن از درون انگلستان آغاز شد .گروهی در دولت احساس
میکردند که جنگ اقتصادی باعث باالرفتن هزینههای جنگ میشــود و
احتمال گرســنه ماندن مردم وجود دارد .همزمان گروههای ذینفع از رابطه
اقتصادی با آلمان یا متحدانش ،به شدت در حال البیکردن با دولت بودند تا
کسب و کار خودشان را از جنگ و تحریم مستثنا کنند و به تجارت خود ادامه
بدهند .مواجهه نظامی با آلمان دشوارتر از چیزی بود که قبال به نظر میرسید
و ایــن راه را برای مواجهــه اقتصادی تنگتر میکرد .به عالوه با آغاز جنگ
اقتصادی مشخص شد برخالف آنچه تصور میشد اطالعات کامال موثقی از
وضع اقتصادی آلمان وجود ندارد و این از قدرت تاثیرگذاری جنگ اقتصادی
ل اولیه
به شدت میکاست .دولت روز به روز بخشهای متفاوتی از دستورالعم 
جنگ را زیر پا میگذاشت و در نتیجه میزان تاثیرگذاری جنگ اقتصادی به
طور مداوم پایینتر میآمد .باالخره این احساس در بین دولتمردان به وجود
آمد که جنگ اقتصادی با آلمان با بنبست روبهرو شده و دولت توان پیشبرد
آن را ندارد .در اکتبر  ۱۹۱۴استراتژی جنگ اقتصادی با آلمان متوقف شد و
دولت تمام توان خود را روی جنگ نظامی گذاشت.
JJعلل شکست
چرا جنگ اقتصادی شکست خورد؟ شاید مهمترین دلیلش این بود که
برنامهریزی پیش از جنگ اصال آسان نیست .جنگ تحولی به شدت غیرقابل
پیشبینی اســت و نمیتوان آن را طبق برنامه قبلی پیش برد  -به خصوص
اگر جنگ اقتصادی باشد که هدفش نه ارتش دشمن ،که جامعه دشمن است.
ایرادهای تکنیکی هرچند کوچک در جنگ اقتصادی میتواند کل ماجرا را به
سمت دیگری بکشاند.
مســئله دیگر ناتوانی دولــت در فهم رفتار بخــش خصوصی در دنیای
کاپیتالیســتی بود .دولت بریتانیا انتظار داشــت که صاحبان کسبوکار در
وضعیت جنگی «اخالقی» برخورد کنند و ضمن همکاری با دولت ،به مقررات
احترام کامل بگذارند و با میهنپرســتی ،از رو آوردن به بازار سیاه خودداری
کنند .در چنین صورتی دولت کنترل کامل بازار داخلی را در دست داشت و
میتوانست روی بازار دشمن تاثیر بگذارد .دولت چشم بر این واقعیت بسته
بود که اقتصاد کاپیتالیستی روی سیستم پاداش بنا شده و به شرکتهایی که
از راههای تازه و غیرمعمول کار خود را پیش میبرند پاداش بیشتری میدهد.
این یعنی دور زدن دولت در چنین وضعیت حساسی پاداش بیشتری را نصیب
یکرد.
تجار م 
یک مشکل دشــوار دیگر هم مسئله کنترل شرکتها بود .کنترل چند
ت بزرگ و تاثیرگذار بر بازار یک چیز است ،کنترل دهها و صدها شرکت
شرک 
کوچک یک چیز دیگر .همین شرکتهای کوچک حجم عظیمی از فعالیت
اقتصادی را تحت پوشش خود دارند و کنترل آنها عمال غیرممکن است .به
همین خاطر بود که در کمتر از ســه ماه پس از آغاز جنگ ،کسبوکارهای

تفاوت بین جنگ اقتصادی و بمباران استراتژیک (در تئوری)
جنگ اقتصادی

بمباران استراتژیک

جامعه را هدف قرار میدهد

حکومت را هدف قرار میدهد

اجرای سریع

اجرای آرام

خسارت روانی

خسارت نظامی

استراتژی شوک

استراتژی فرسایش

کوچک انگلیسی توانسته بودند تجارتی عظیم را با دشمن (آلمان) سر و سامان
دهنــد و اکثر این مراودات هم با وام بانکهای انگلیســی در حال انجام بود!
شرکتهای انگلیسی کمکم داد و ستد با موسسات ناشناختهای را آغاز کردند
که در کشورهایی غیر از آلمان پایگاه داشتند و به این صورت تحریمها را دور
زدند و به آلمان جنس رساندند .مقامات ارتش دانش اقتصادی فهم این روند
و مقابله با آن را نداشتند.
در تئوری جنگ اقتصادی جواب میدهد و شاید بسیار موثرتر از بمباران
به نظر میرسد .اما در عمل و به خصوص در دنیای بههمپیوسته و چندقطبی
کنونی آیا امکان موفقیت چنین جنگی وجود دارد؟ بعید میدانم.

جنگ سوریه و نشانههایی از
جنگهای آینده
استیون متز

نویسنده کتاب «عراق و تکامل استراتژی
امریکایی»

جنگ داخلی ســوریه را یکی از ویرانگرترین جنگهای قرن
بیست و یکم به حساب میآورند .آسان است که این جنگ را
منحصر به فرد و محصول بدشانســی جغرافیایی ،گسترش
افراطگرایــی و باالخره دخالت خارجی بدانیم .اما در واقع ســوریه میتواند
پنجرهای باشد به آینده جنگ .برای پیشبینی جنگهای آینده ،بهتر است در
وضع سوریه دقیق شویم.
یکی از متخصصان امنیتی که سالهاســت برای درک سرشت در حال
تغییر جنگ وقت صرف کرد ه مری کالدور است .این استاد دانشگاه انگلیسی با
بررسی جنگهای پیچیده بالکان پس از فروپاشی یوگسالوی در دهه ۱۹۹۰
ایده «جنگهای جدید» را مطرح کرد که به اعتقاد او در جهان پس از جنگ
ســرد اصوال شاهد چنین جنگهایی خواهیم بود .کالدور این خصوصیات را
برای جنگهای جدید برشــمرده که میتوانیم آنها را در جنگهای سوریه،
سودان ،لیبی و عراق ببینیم:
 -۱در جنگهای جدید هم دولتها و هم بازیگران غیردولتی بازیگران اصلی
به حساب میآیند.
 -۲طرفین جنگ ممکن است در طول جنگ ،طرف خود را تغییر دهند.
 -۳معیارهای هویتی مثل قومیت یــا مذهب عامل جنگها خواهد بود نه
ایدئولوژیسیاسی.
 -۴طرفین جنگ به کمک ترس و ترور مردم را کنترل میکنند.
 -۵آنها از طریق غارت و جرایم سازمانیافته بودجه خود را تامین میکنند .این
باعث بوجود آمدن نوعی «اقتصاد جنگی» میشود .در چنین شراطی به لحاظ
مالی به نفع آنهاست که به خشونت ادامه بدهند.
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آیندهپژوهی

[ آینده تجارت ]

بوق بلند جنگهای تجاری
لطمهای که سیاستهای اخاللگر ترامپ به تجارت جهانی زد تا سالها به جا میماند

پیتر کوی
دبیر بخش اقتصاد بلومبرگ

ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار آیندهپژوهی

ک
منبع  بیزینس وی 

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
دونالد ترامپ با
جنگهای تجاری که
به راه انداخته چطور
دنیا را به هم ریخته و
تا چه مدت پس از او
هم این بههمریختگی
ادامه خواهد داشت.
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آیــا دونالد ترامپ فقط یک پدیده کوتاهمــدت و اخاللگر در تجارت
جهانی اســت یا اینکه تاثیرش روی مناسبات بینالمللی بیشتر از تصور
ماســت؟ واقعیت این اســت که رئیسجمهور امریکا ظــرف چند روز
جنگهای تجاری به راه انداخت ،به رهبران بسیاری از کشورهای متحد
امریکا توهین کرد ،پیمان ناتو را دچار شوک شدیدی کرد ،اتحادیه اروپا
را دشمن امریکا نامید و از همه جالبتر ،در جریان کنفرانس مطبوعاتی
مشترک با والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه به جای اینکه راجع به
موضع امریکا حرف بزند ،موضع روسیه را توضیح داد.
اینها دالیلی هستند برای اینکه باور کنیم تاثیر دونالد ترامپ روی نظم
جهانی خیلی درازمدتتر از انتظار ماست .از یک سو این را میدانیم که
اقدامــات او دارد اعتماد بین متحدان و حتی رقبا را از بین میبرد .وقتی
اعتماد از دست رفت ،برگرداندن آن بسیار سخت خواهد بود و حتی اگر
رئیسجمهور بعدی امریکا چهرهای معتقد به نظام بینالمللی باشد هم
بازگرداندن آن اعتماد همچنان سخت باقی خواهد ماند .اما از سوی دیگر،
این را هم میدانیم که او دارد یک تختهســنگ بزرگ را به سمت پایین
تپه هل میدهد و آن تختهسنگ هم ناسیونالیسم امریکایی است .مثل
سیاستمدارانی که پشت کمپین حمایت از برگزیت قرار داشتند ،ترامپ
هم دارد از احساســات قدرتمندی که کشورها را دچار تفرقه میکند و
تفرقه را بین آنها نگه میدارد سوءاستفاده میکند.
الرنس لو اقتصاددان دانشــگاه چینی هنگکنــگ در این خصوص
میگوید« :احساسات پوپولیستی برای انزواطلبی و پروتکشنیسم در امریکا
توسط دونالد ترامپ تولید نشدهاند .او فقط دارد به موثرترین شکل از آنها
یکند».
استفادهم 
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این یعنی که ترامپ مشــکل بزرگی در راه کســب و کارهای بزرگ
است .رهبران شــرکتهای بزرگ امریکایی در گذشته انتقادات خود از
سیاســتهای تجاری او را با حالت نرمتری بیــان میکردند چون امید
داشتند که او درنهایت متوجه دیدگاه و منافع آنها بشود .و البته آنها هم از
بابت حمایت ترامپ از برخی اولویتهای اصلی شرکتهای بزرگ  -مثل
کاهش مالیاتها -قدرشناس او بودند .اما حاال حتی آنها هم فهمیدهاند که
انتظار برای گذشتن طوفان منطقی نیست چون ممکن است خیلی سریع
خسارت به بار بیاورد.
این فرسایش و بالتکلیفی در مقابل ترامپ را میتوان در دیدگاه جاشوا
بولتن مشــاهده کرد؛ یک جمهوریخواه طرفدار تجارت آزاد که رئیس
دفتر جورج دابلیو بوش بود و حاال هم رئیس بیزینس راندتیبل است .او
در تاریخ  ۱۲جوالی علیه تعرفههای یکطرفه وضعشــده توسط ترامپ
روی فوالد ،آلومینیوم و محصوالت دیگر صحبت کرد و در کمیته روابط
خارجی سنای امریکا گفت« :من از قول دولتیها شنیدهام که میگویند
نگران نباشید ،موضوع خودش حل میشود ،فقط کمی طول میکشد.
هرکسی در کوتاهمدت باید کمی سختیاش را تحمل کند» .او ادامه داد:
«اما چنین چیزی نیست .وقتی زنجیرههای عرضه را مختل کنید ،این را
نشان میدهید که یک شریک تجاری غیرقابل اعتماد هستید و آن وقت
برای همیشه اعتماد را در رابطه با طرف مقابل از دست میدهید».
بازارهــای مالی امریکا اکثرا هراسها در خصــوص جنگ تجاری را
جدی نگرفتهاند چون میگویند میزان کاالهایی که تعرفه ســنگین به
آنها میخورد زیاد نیست .برخی اقتصاددانان هم پیشبینی کردهاند که
تعرفههایی که تاکنون اعمال شدهاند چیزی بیش از یکدهم درصد روی

روش ترامپ در ایجاد جنگ تجاری با چین در داخل امریکا و مثال در کنگره
این کشور هوادارانی دارد .آنها حتی پیش از دوران ریاست جمهوری ترامپ
هم دوست داشتند چین را اندکی تنبیه کنند

نرخ رشد تاثیر نخواهند گذاشت .محمد الریان ستوننویس بلومبرگ و
مشاور اقتصادی ارشد آلیانس اسای در این خصوص گفته« :به نظرم بازار
حق دارد فکر کند که محتملترین نتیجه این وضع این است که تجارت
آزاد ادامه مییابد و انگار فقط کمی مزاحمت برایش ایجاد میشود».
بــا وجود این ،تهدیدها و ضدتهدیدها نوعــی بیاطمینانی به وجود
میآورند که ممکن است باعث شود کسب و کارها در مورد سرمایهگذاری
در کارخانهها و تجهیزات جدید دســت نگه دارند .اصوال اگر جنگهای
تجاری خیلی شدید شوند ،همهچیز به هم میریزد .لری فینک مدیرعامل
شرکت بلکراک میگوید اگر دولت ترامپ به افزایش تعرفه روی تعداد
بیشــتری از کاالهای وارداتی چین ادامه دهد ،درصد ســقوط سهام در
امریکا ممکن است شدید باشد .با وجود این ،الریان معتقد است که میزان
صادرات چین به امریکا بیشــتر از میزان صادرات امریکا به چین است و
بنابراین چین در این راستا با دردسرهای شدیدتری نسبت به امریکا مواجه
است .اما همین شرایط هم ممکن است باعث شود که مواجهه بزرگی بین
این دو کشور رخ دهد.
این بدیهیترین و نزدیکترین ریسک موجود است .در درازمدت ،موانع
تجاری حتی باعث خواهند شد که اقتصاد جهانی دائما ناکارآمدتر شود.
علتش این است که اقتصادهای محافظتشده ،کاالهایی را تولید خواهند
کرد که نسخه ارزانترش میتواند در کشورهای دیگر تولید شده باشد.
اخیرا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تخمین زده که اگر کشورها نرخ
تعرفه را به سطح سال  ۱۹۹۰میالدی برگردانند ،متوسط استانداردهای
زندگــی در ســال  ۲۰۶۰حدود  ۱۴درصد پایینتر از ســناریوی اصلی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خواهد بود .جیمی تامپسون رئیس
بخش سناریوهای کالن در آکسفورد اکانامیکز در این خصوص میگوید:
«مناقشات کوتاهمدت میتوانند تبعات بسیار درازمدتی داشته باشند».
اما حاال بازگشت به دوران تعرفههای سنگین چندان هم دور به نظر
نمیرســد .جوزف نای  ۸۱ساله استاد علوم سیاسی دانشکده کندی در
دانشگاه هاروارد اخیرا این سوال را در مقاله خود مطرح کرد که آیا دوران
ریاســت جمهوری ترامپ فقط یک انحراف از مســیر در امور جهانی به
شمار میرود یا نه .از نظر او پاسخ میتواند مثبت باشد .نای که در دوران
ریاست جمهوری بیل کلینتون رئیس شورای اطالعات ملی بود اینطور
ادامه میدهد« :اولش میشد استدالل کرد که برخی از رفتارهای انفجاری
ترامپ بخشی از هارت و پورتهای معمول او در چانهزنیهای روزمرهاش
اســت .اما بعد از سفر او به اروپا و نیز جنگهای تجاری که راه انداخت،
اینطور به نظر میرسد که ترامپ فقط قصدش این است که نهادهای نظم
لیبرال بینالمللی را نابود کند».
اگر ترامپ واقعا چنین قصدی داشته باشد ،راحت میتواند آن را عملی
کند و نهادهایی را که از زمان پس از جنگ جهانی دوم در دنیا شــکل
گرفتهاند از بین ببرد .علتش این است که امریکا خودش رکن اصلی این
نهادها بوده؛ از سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان ملل متحد ،ناتو،
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی .اگر امریکا نخواهد در این سازمانها
همکاری نشان بدهد ،گرفتاریهای جدی برای همه ایجاد میشود.
یک نشانه از اینکه نفوذ ترامپ در آینده ادامهدار خواهد بود این است
که دیدگاه خارجی نسبت به امریکا به شدت منفی شده است .این دیدگاه
حاال دیگر فقط نسبت به رئیسجمهور امریکا نیست؛ بلکه نسبت به کل
امریکاست .بنا بر نظرســنجی گالوپ ،تمایل جهانی به پذیرش رهبری
امریکا از  ۴۸درصد در سال  ۲۰۱۶میالدی به  ۳۰درصد در سال ۲۰۱۷
رسید .این رقم فقط اندکی از محبوبیت روسیه بهتر بود و البته چین در
جایگاهی باالتر از امریکا قرار گرفته بود .این همان وضعیتی است که در

آن فرق چندانی بین کشــور و رهبر آن گذاشته
نمیشــود .چنگ لی رئیس مرکــز چین جان
تورنتون در انســتیتو بروکینگز در این خصوص
میگوید« :ما باید این ســوال را مطرح کنیم که
چرا امریکا ترامپ را انتخاب کرده و چرا محبوبیت
او باالست».
ترامپ طرفداران و مدافعان زیادی هم دارد.
مثال دیویو دنون اقتصاددان دانشــگاه نیویورک
که بــا دیدگاههای ترامپ همدلی دارد میگوید
ی دولتهای کلینتون
او باعث شده امریکاییها متوجه شوند که استراتژ 
و اوباما نتوانسته چین را به همکاری در عرصه سیاستگذاری اقتصادی
بکشاند .در چنین شرایطی ،پرسشهایی به شکل رک مطرح میشوند
که قبال اینطور مطرح نمیشدند .به همین دلیل است که روش ترامپ
در ایجــاد جنگ تجاری با چین در داخــل امریکا و مثال در کنگره این
کشــور هوادارانی دارد .آنها حتی پیش از دوران ریاست جمهوری ترامپ
هم دوســت داشــتند چین را به دلیل عدم پیروی از آنچه که امریکا در
عرصه تجارت جهانی دنبال میکرد تنبیه کنند و ترامپ بهترین فرصت
را در اختیار آنها گذاشت.
ماری پانگستو وزیر سابق تجارت اندونزی در خصوص سیاستهای
ترامپ میگوید« :مهم نیســت که چه کســی جای او بیاید .اوضاع در
خصــوص جنگهای تجاری دیگر به دوران پیــش از ترامپ بازنخواهد
گشــت ».ژیو چن مدیر انستیتو آسیا گلوبال در دانشگاه هنگکنگ نیز
معتقد است که در آینده نزدیک ،جهان احتماال با ظهور بلوکهای تجاری
مختلف بر پایه جغرافیا و ارزشهای مشترک مواجه خواهد شد.
جیم اونیل اقتصاددان و رئیــس چتهام هاوس که اصطالح بریک را
برای توصیف بازارهای نوظهور برزیل ،روسیه ،هند و چین به کار برده بود
میگوید ممکن اســت بقیه جهان لزوما از عقبکشیدن امریکا از عرصه
تجارت جهانــی ضرر نکنند ،زیرا تجارت جهانی در هر حال به شــکل
فزایندهای در حال حرکت به ســمت شــرق و جنوب جهان بود .حتی
اتحادها و شراکتهای ترانس -پاسیفیک هم بدون امریکا پیش خواهند
رفت.
اما اینکه دونالد ترامپ تا چه حد بتواند برنامه ناسیونالیستی خود را بر
جهان تحمیل کند ،بستگی به این دارد که او تا چه مدت در کاخ سفید
باقی بماند .جوزف نای معتقد است که اگر دوره ترامپ فقط همین دوره
چهارساله اول باشد ،بسیاری از کارهای او در آینده فراموش خواهند شد.
اما اگر او هشــت سال در کاخ سفید باقی بماند ،اوضاع فرق خواهد کرد.
دبورا المز مدیر مرکز تجارت آســیایی -یک شرکت مشاوره تجاری در
سنگاپور -نیز نظر مشــابهی دارد« :اگر ترامپ تا شش سال دیگر بر سر
قدرت مانده باشد ،کشورهای دیگر برای مواجهه با سیاستهای او شرایط
دشواری را تجربه خواهند کرد».
داگالس ایرویــن تاریخنگار اقتصــاد آزاد و اقتصاددان کالج دارتموت
نیز معتقد اســت که فرمانهای اجرایی مثل تعرفه فوالد و آلومینیوم را
رئیسجمهور بعدی امریکا میتواند به آسانی لغو کند .اما اگر ترامپ مثال
خروج امریکا از پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) را عملی کند،
حتی رئیسجمهور بعدی امریکا نیز قادر نخواهد بود که به آسانی آن را
لغو کند .البته مجموعه این شرایط همگی حاکی از آن هستند که ترامپ
رویکرد انزواطلبی مورد عالقه برخی از رأیدهندگان امریکایی را به خوبی
اجــرا کرده و بنابراین آنها هم او را برای دوره بعدی در کاخ ســفید نگه
خواهند داشت.

اگر دوره ترامپ فقط همین
دوره چهارساله اول باشد،
بسیاری از کارهای او در
آینده فراموش خواهند شد
اما اگر او هشت سال در کاخ
سفید باقی بماند ،اوضاع
فرق خواهد کرد

تهدیدها و
ضدتهدیدهانوعی
بیاطمینانی را به
وجود میآورند
که ممکن است
باعث شود کسب
و کارها در مورد
سرمایهگذاری
در کارخانهها و
تجهیزاتجدید
دست نگه دارند
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در آینده نزدیک شاهد بهبود خدماتی مثل اینترنت
ماهوارهای ،امنیت کلودهای ذخیره اطالعات و بهبود
ردگیری کاالها و خدمات به شکل ماهوارهای خواهیم بود.

آیندهپژوهی
[ آینده ماهواره ]

تخفیفاستثنایی
برای پرتاب به فضا

نسل جدید خدمات پیک فضایی چطور دنیا را تغییر میدهد؟
س
منبعپاپیوالرساین 

چرا باید خواند:
بسیاری از خدمات
تکنولوژیکی که در
دسترس ما قرار دارند
با قرارگرفتن ماهواره
در مدار پایین زمین
ممکنمیشوند.
بخوانیدتاببینید
بازار این حوزه چقدر
متنوع و ارزان شده
است.

شرکتهای
ماهوارهای کوچک
که نمیتوانند کل
هزینه پرتاب راکت
به فضا را تقبل
کنند ،از گذشته
به این روش روی
آورده بودند که در
ماموریت فضایی
دیگران ،جایی
برای ماهواره
خودشان اجاره
میکردند و
هزینه آن را به
صورت مشترک
میپرداختند
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تصور اکثر مردم از راکت فضایی کالسیک ،یک ماشین عظیمالجثه
و غیرقابل دسترســی است .مثال یکی از معروفترین راکتهای اخیر
فالکون  ۹ساخت شرکت اسپیسایکس بود که  ۷۰متر ارتفاع داشت
و هر ســفرش هم  ۶۲میلیون دالر امریکا هزینه برمیدارد .اما نسل
جدیدی از راکت در دنیای امروز مورد استفاده است که خیلی از تصور
عمومی کوچکتر و ارزانتر است .علت این است که شرکتهایی در
این حوزه مشغول به کار شدهاند که هدفشان ارائه خدمات پیک فضایی
است .شرکتهایی مثل راکتلب ،وکتر و ویرجین اربیت حاال قادرند
راکتهای کوچکتری را با هزینهای بین  ۳تا  ۱۵میلیون دالر به فضا
بفرســتند .این صنعت حاال به شدت رو به رشد است و بیش از ۳۰۰
ماهواره کوچک از همین طریق فقط در سال  ۲۰۱۷به فضا پرتاب شده
است .درواقع شرکتهای فعال در این حوزه دارند از رویکردی مشابه
ارائه تخفیف توسط خطوط هوایی استفاده میکنند :تعداد پرواز بیشتر
به مقصدهای بیشتر با قیمت ارزانتر.
در همین روند پرتاب راکت به فضا هم ریســکهایی مشــابه هر
کســب و کار دیگری وجود دارد :احتمال خرابی و ایراد فنی ،احتمال
تاخیر و جریمه و تالش برای عدم نقض قانون .این روزها اما شــرکت
راکتلب نشــان داده که واقعا میتوان به پرتاب ارزانقیمت راکت به
فضا به عنوان یک الگوی موفق کســب و کار نگاه کرد که در دنیای
واقعی هم به خوبی جواب داده است .قضیه از این قرار است که تعداد
زیادی اپراتور ماهوارهای وجود دارد که میخواهند خود را به مدار پایین
زمین برسانند اما نمیتوانند از پس هزینه استفاده از شرکتهای بزرگ
امریکایی یا آژانسهای فضایی روسی و هندی و اروپایی بربیایند یا حتی
برای استفاده از خدمات آنها در نوبت بمانند.
حاال اما شرکتهای پرتاب راکت ارزان قادر به ارائه خدمات سریعتر
به مشتریان هستند .پیتر بک مدیرعامل شرکت راکتلب میگوید« :در
حالت متعارف اگر بخواهید تمام قراردادها را امضا کنید ،مجوزهای الزم
را بگیرید و هماهنگیهای فنی الزم را انجام دهید حداقل دوازده ماه
طول میکشد .اما ما با روش سادهتر و ارزانتر و سریعتری این کار را در
دوازده هفته انجام میدهیم».
شرکتهای ماهوارهای کوچک که نمیتوانند کل هزینه پرتاب راکت
به فضا را تقبل کنند ،از گذشته به این روش روی آورده بودند که در
ماموریت فضایی دیگران ،جایی برای ماهواره خودشان اجاره میکردند
و هزینه آن را به صورت مشــترک میپرداختند .حاال هم گزینههای
بیشتری در این راستا پیش روی آنها قرار دارد.
اینکه روی زمان و مکان پرتاب ماهواره به فضا کنترلی نداشته باشید
برای برخی از اپراتورهای ماهواره مشکلی ایجاد نمیکند اما برخی دیگر
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معتقدند که دسترسی بیشتر اپراتورها به فضا در آینده اهمیت زیادی
دارد و بنابراین هر شــرکتی که در این خصوص خدمات ارائه بدهد،
وضعیت بهتری را برای آینده خودش رقم خواهد زد .مثال شرکت وکتر
که در همین حوزه فعالیت میکند برای هر پرتاب بین  ۵تا  ۶میلیون
دالر میگیرد و نوبتش هم طوالنی نیست .شرکت ویرجین اربیت نیز
که چارلز برانسون سلبریتی امریکایی رئیس آن است راکتهایی را با
هزینه بین  ۱۲تا  ۱۵میلیون دالر به فضا میفرستد.
رقابت بین این شرکتها عمال رقابت برای جذب مشتریانی است
که میخواهند ماهوارههای کوچک را در مدار پایین زمین مستقر کنند
و اکثــر آنها هم در حوزه تصویربرداری یا مخابراتی فعالیت میکنند.
حاال شــرکتهای پرتاب ارزان راکت به فضــا امیدوارند که در آینده،
نسل جدیدی از ماهوارهها وجود داشته باشد تا موقعیتهای کسب و
کار جدیدی نیز در حوزه پرتاب به فضا ایجاد شود .در چنین شرایطی،
در آینده نزدیک شاهد بهبود خدماتی مثل اینترنت ماهوارهای ،امنیت
کلودهای ذخیره اطالعــات و نیز بهبود ردگیری کاالها و خدمات به
شــکل ماهوارهای خواهیم بود .آمار نیز حاکی از این است که در حال
حاضر اقبال به استفاده از این نوع خدمات رو به افزایش است .گزارش
اسپیسورکز نشان میدهد که در سال  ۲۰۱۷میالدی بیش از 300
ماهواره نانو یا میکرو به فضا رفتند که این بیش از  ۲۰۵درصد افزایش
یدهد.
را نسبت به سال  ۲۰۱۶نشان م 
جالب اینجاست که شــرکتهای ارائهدهنده خدمات پرتاب ارزان
راکت به فضا از بابت رقابت با غولهایی مثل ایالن ماسک مدیرعامل
اسپیسایکسهیچنگرانیندارند.درواقعآنهامعتقدندکهاسپیسایکس
در پروژههای بسیار بزرگ (مثال با حداقل هزینه  ۶۰میلیون دالر) کار
میکند که ربطی به پروژههای کوچکتر ،ارزانتر و سریعتر آنها ندارد.
همچنین تقاضای جهانی برای ماهوارههای کوچک مبتنی بر تقاضا
برای دیتاست و مشتریان هم تشنه دیتای بیشتر هستند و در آینده هم
این عطش بیشتر و بیشتر خواهد شد و بازار پرتاب به فضا هم گسترش
خواهد یافت .درواقع در فضا برای همه جا هست.

رهبران اروپایی در حال حاضر به دنبال این هستند که تصویری از آینده خود در
ده تا پانزده سال بعدی پیدا کنند و نکات اصلی را در حفظ اتحاد خود در این
فاصله زمانی مورد تاکید قرار دهند.

[ آینده اروپا ]

در عصر ترامپ ،اتحادیه اروپا تنهاست
اروپا چطور باید برای خودش آیندهسازی کند؟

هر رئیسجمهوری در امریکا  -از هری ترومن گرفته تا باراک اوباما -عالقه
داشته که به سهمآفرینی کشورش در بازسازی اروپا در دوران پس از جنگ
جهانی دوم فخر بفروشد و تشکیل سازمانها و نهادهایی مثل پیمان آتالنتیک
شــمالی (ناتو) و نیز اتحادیه اروپا را به امریکا نســبت بدهد .روسای جمهور
پیشین امریکا درواقع این موضع را راهی برای اثبات نفوذ امریکا در عرصههای
مختلف جهانی و دنبالهروی اروپا از امریکا در این مسیر میدانستند .به نظر
میرسید پافشاری روی چنین موضعی به سود هر دو طرف امریکایی و اروپایی
بود و بهحق بودن آنها را نشان میداد .تا اینکه دونالد ترامپ روی کار آمد.
ترامپ موفق شد در فاصلهای بسیار کوتاه ،این اتحاد همیشگی با اروپا را
به کلی خراب کند ،ارزشهای ناتو را زیر ســوال ببرد و رهبران اروپایی را در
موقعیتی خوار و خفیف قرار بدهد .ترامپ ابایی ندارد از اینکه به اروپاییها نشان
دهد که اتحادهای نظامی گذشته برایش بیاهمیت است .همچنین مواضع او
در مورد روسیه باعث معذبشدن اروپاییها میشود؛ به خصوص از این جهت
که تکلیف ناتو مشخص نیست.
اروپاییها قطعا این دوران از مناسبات با امریکا را فراموش نخواهند کرد؛
اما این شرایط شاید در نهایت به سود اروپا تمام شود .اروپای امروز به وضوح
فهمیده که باید نقش خودش را در قبال امریکا و ورود به اتحاد با این کشور
بازتعریف کند و به وابستگی روانی به امریکا پایان دهد چون اشتراکات طرفین
در خصوص اهداف استراتژیک در زمانهای که دونالد ترامپ بر سر کار است،
بیمفهوم خواهد بود .در چنین شرایطی ،امنیت جمعی و استقالل کشورهای
اروپایی به شکلی مجزا از امریکا تعریف خواهد شد و احتماال در آینده هرکسی
که در کاخ سفید به قدرت برسد ،باید با اروپای متفاوتی سر و کله بزند.
رهبران اروپایی در حال حاضر به دنبال این هستند که تصویری از آینده
خود در ده تا پانزده سال بعدی پیدا کنند و نکات اصلی را در حفظ اتحاد خود
در این فاصله زمانی مورد تاکید قرار دهند.

JJاصالحات اروپایی
اتحادیه اروپا باید در آینده نزدیک از طریق اصالح قانون اساسی خود به
تحکیم نهادهای اروپایی بپردازد تا بتواند سیاستهای بموقع و موثری را دنبال
کند .این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ به خصوص در شرایطی که برگزیت رخ
داده و ناهماهنگیهای داخلی زیادی در اتحادیه اروپا دیده میشود .اتحادیه
اروپا همچنین باید در مورد ساختار مالی باثباتی که نیازهای تمام کشورهای
عضو  -از جمله کشورهای مواجه با مشکالت مالی -را برطرف کند به نتیجه
برسد .به نظر میرسد به نفع اتحادیه اروپا باشد اگر که از گسترش مرزهای
خود به سمت شــرق و پذیرش اعضای جدید به خصوص از منطقه بالکان
خــودداری کند چون در این صورت نیازی به حل مشــکالتش با ترکیه نیز
وجود نخواهد داشت.
مسئله دیگر این اســت که اروپای آینده همچنان با موج پناهندگان از
افریقای شــمالی و خاورمیانه مواجه خواهد بــود و در این مورد نیز باید به
نتایج واضحتری برسد .برخی کارشناسان معتقدند که اتحادیه اروپا نیاز دارد
که در آینده نزدیک ،ماهیت مناســبات خود بــا افریقا را تغییر دهد .یعنی
نقش مســتقیمی در رشد کشورهای افریقایی توسعهنیافته بر عهده بگیرد.
دغدغــه اروپاییها در این خصوص از این بابت اســت که چین در افریقا با
سرمایهگذاریهای گسترده به نقشآفرینی زیادی پرداخته و جا را برای اروپا
تنگ کرده است .اروپا نمیخواهد از این بابت دچار دغدغه امنیتی هم بشود.
اگر چنیــن رویکردی بین رهبران اروپایی پذیرفته شــود ،اتحادیه اروپا
سهمآفرینی مالی خود را در اتحادیه افریقا افزایش خواهد داد و در آن صورت،
میتواند در عرصه توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی نقش مهمی ایفا کند
و به تبع آن ،جلوی مهاجرتهای گسترده از افریقا به اروپا و حتی افراطگرایی
را بگیرد .این دستاوردها میتوانند در آینده ،اروپای مستقل را در وضعیتی بهتر
از وابستگی فعلی به امریکا قرار بدهند.

ت
منبع  گلوبالیس 

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
اروپای بدون امریکا
چطور باید در آینده
نزدیک گلیم خود را در
عرصههای مختلف از
آب بیرون بکشد.

اروپا به صورت اصولی به
روسیه اعتماد ندارد و حس
میکند که باید مرزهای
شرقیاش را همواره در مقابل
روسیه حفظ کند .این مسئله
در آینده اروپای بیامریکا
اهمیتی بیشتر هم برای
رهبران اروپایی پیدا خواهد
کرد .بنابراین ،منابع مالی الزم
برای تامین اهداف دفاعی و
نظامی اروپا باید تامین شود.

JJدفاع اروپایی
در شــرایط تنهاماندگی فعلی ،اروپا چارهای ندارد جز آنکه مکانیسمهای
سیاســی و دفاعی جدیدی بسازد .در سالهای اخیر ،آنگال مرکل صدراعظم
آلمان در این مورد خاص به شدت محافظهکارانه عمل کرده چون همواره از
تکرار خاطرات دوران نازیسم آلمان و سیاستهای دفاعی آن دوران اجتناب
داشته است .اما حاال اوضاع عوض شده و مکانیسمهای دفاعی دوباره اهمیت
زیادی پیدا کردهاند.
اروپا به صورت اصولی به روســیه اعتماد نــدارد و حس میکند که باید
مرزهای شرقیاش را همواره در مقابل روسیه حفظ کند .این مسئله در آینده
اروپای بیامریکا اهمیتی بیشــتر هم برای رهبران اروپایی پیدا خواهد کرد.
بنابراین ،منابع مالی الزم برای تامین اهداف دفاعی و نظامی اروپا باید تامین
شود.
اتحادیه اروپا همچنین در مورد یک همسایه شرقی دیگر  -یعنی ترکیه-
نیز تردیدهایی دارد و نمیداند نقش ترکیه در ناتو و نیز مناســبات ترکیه با
روسیه در آینده چگونه خواهد بود.
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آیندهپژوهی

[ آینده تجارت ]

از چین تا راین

بندر دویسبورگ آلمان به
دروازه چین در اروپا یا حتی
چاینا تاون اروپا تبدیل
شده است

بندر آلمانی چگونه به کانون تجارت چین در اروپا تبدیل شد؟

ن
منبع  گاردی 

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
بندر دویسبورگ
آلمان چطور آیندهای
وابسته به چین پیدا
کرد و چطور راهش را
از بقیه آلمان جدا کرده
است.
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در سال  ۱۵۸۵میالدی ،نقشهنگاری که بعدا معروفیت جهانی پیدا کرد
در دویسبورگ آلمان کتاب نقش ه کشورهای اروپایی را منتشر کرد .این کتاب
اولین «اطلس» جهان به شمار میآید و خالقش هم خراردوس مرکاتور بود.
اطلس مرکاتور برای همیشه روند سفرهای دریایی جهان را تغییر داد.
حاال در ســال  - ۲۰۱۸یعنی چهار قــرن پس از چاپ اطلس مرکاتور-
بازرگانان و صاحبان کســب و کار دوباره زیاد درباره دویســبورگ صحبت
میکنند و البته مثل همان سفرهای دریایی قدیم ،به دنبال این هستند که
بهترین مسیر را برای حرکت از نقطه الف به نقطه ب پیدا کنند .در شرایطی
که خطر تعرفههای دونالد ترامپ و موانع تجاری ناشی از برگزیت دارد بین
اتحادیه اروپا و جهان انگلیسیزبان فاصله میاندازد ،در دویسبورگ اتفاقات
دیگری در حال رخ دادن است :چین و آلمان دارند مناسبات اقتصادی خود
را تقویت میکنند.
هر هفته حدود ســی قطار چینی به پایانه بزرگی در بندر درونمرزی یا
خشــک دویسبورگ وارد میشوند که کانتینرهایشان از لباس ،اسباببازی
و وســایل برقی پیشرفته صادرشــده از ووهان یا ییوو پر شده .این قطارها
همچنین حامل خودروهای آلمانی ،نوشــابههای اسکاتلندی و پارچههای
ایتالیایی هستند .در دویسبورگ بر کرانه رود راین ،کاالها مستقیم بر کشتیها
بار زده میشوند و یا از طریق خط آهن یا جاده به مقاصدی مثل یونان ،اسپانیا
و انگلیس میرسند.
به لطف برنامه جاده ابریشــم جدید ،دویسبورگ کامال احیا شده است.
آن جاده ابریشمی که مرکاتور دربارهاش در سفرهای مارکو پولو خوانده بود،
اینبار با کاالهایی که میلیاردها دالر یارانه دولتی چین را دارند پر میشود و
حتی به کانون لجستیکی اصلی چین در اروپا تبدیل شده است .توقفگاه اول
اروپایی حدود  ۸۰درصد از قطارهایی که از چین میآیند ،همین دویسبورگ
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اســت .بسیاری از این قطارها از خورگوس در مرز چین و قزاقستان و نیز از
مسکو عبور میکنند.
سورن لینک شهردار دویسبورگ از حزب سوسیال دموکرات میگوید« :ما
حاال چاینا تاون آلمان هستیم ».سالهاست که دویسبورگ نماد چالشهای
پیش روی تحوالت ســاختاری در صنایع منطقه روهر بوده است :در سال
 ،۱۹۸۷تصاویر هزاران کارگر فوالد شرکت کروپ که یک پل روی رود راین
را اشغال کرده بودند و به تعطیلی قریبالوقوع کارخانه اعتراض داشتند در
رسانههای جهان منتشر شد.
حاال که در ســال  ۲۰۱۸به سر میبریم ،نرخ بیکاری در دویسبورگ ۱۲
درصد است که چهار برابر متوسط نرخ بیکاری در آلمان به شمار میآید .اما
تصاویری که امروزه از دویسبورگ منتشر میشود با سال  ۱۹۸۷خیلی فرق
دارد .مثال چهار سال پیش شی جینپینگ رئیسجمهور چین ،دویسبورگ
را به عنوان یکی از توقفگاههای خود در جریان ســفر رســمیاش به آلمان
انتخاب کرد و رسانهها آن را پوشش دادند .لینک در این خصوص میگوید:
«نشــانههای زیادی از اهمیت فزاینده دویسبورگ در جهان دارد مشاهده
میشــود .ما به دروازه چین به اروپا بدل شدهایم و عکس قضیه هم درست
است».
اما مسیر برگشت قطارها ،یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل دویسبورگ به
شمار میرود .از هر دو کانتینری که به شکل کامال پر از چین به دویسبورگ
میرسد ،تنها یکی مسیر برگشت را طی میکند .بندر خشک دویسبورگ
تنها یکپنجم از درآمدی را که میتوانست از کانتینرهای پر به دست بیاورد،
در اختیار میگیرد چون بسیاری از کانتینرها مسیر به سمت چین را خالی
طی میکنند.
عطش و عالقه غرب به گجتهایی که در چین ساخته شده باشد بسیار

برای آنکه دویسبورگ قادر باشد جای خود را به صورت همیشگی
در جاده ابریشم جدید حفظ کند ،سفر ریلی بین چین و اروپا باید
از سایر روشهای حمل و نقل سبقت بگیرد.

زیاد است و قصد خاموشی هم ندارد بنابراین ،بار زیادی در این حوزه از چین
به اروپا میرسد .اما در مقابل ،اروپا شیر خشک و محصوالت مرتبط را به چین
میفرستد چون بعد از رسواییهای مربوط به ناسالمبودن شیر خشک چینی
در ســال  ،۲۰۰۸اعتماد به برندهای چینی تولیدکننده شیر خشک از بین
رفته است .اگر این اعتماد به برندهای چینی تجدید شود ،باز هم کانیتنرهای
کمتری از اروپا راهی چین خواهند شد.
اریش استاکه مدیرعامل بندر دویسبورگ با اذعان به این موضوع میگوید:
«نسبت کانتینرهایی که به اروپا میآمد در قیاس با کانتینرهایی که به چین
میرفت چهار به یک بود؛ پس تازه اوضاع فعلی نشاندهنده بهبود وضعیت
ماســت .اما به هر حــال هنوز عدم تعادل واضحی در این دو مســیر دیده
میشود ».او که پیشتر مدیر یک شبکه تلویزیونی بوده ،ابایی ندارد از اینکه
به موفقیت دویســبورگ ببالد .او میگوید از سال  ۱۹۹۸که مدیریت بندر
درونمرزی دویسبورگ را به عهده گرفته ،فرصتهای شغلی در دویسبورگ
از  ۱۹هزار به  ۵۰هزار مورد رسیده است .در شرایطی که برخی بنادر آلمان
مثل هامبورگ را به روش مالکی گذشــته اداره میکنند ،استاکه میگوید
سعی کرده که به تجارتهای جدید روی خوش نشان بدهد ،زیرساختهای
لجســتیک خود را مدرن کند و حتی شرکت راهآهن خودش را راه بیندازد.
او حتی دارد یک انبار به مساحت بیست هزار متر مربع میسازد که خطوط
آهن چین میتوانند در آینده نزدیک به دو هزار کانتینر را در آن انبار کنند.
اما برنامههای اســتاکه برای دویسبورگ حتی از این هم فراتر میرود .او
میگوید برای آنکه دویسبورگ قادر باشد جای خود را به صورت همیشگی
در جاده ابریشــم جدید حفظ کند ،سفر ریلی بین چین و اروپا باید از سایر
روشهای حمل و نقل سبقت بگیرد« :حمل بار ریلی بین چونگینگ در چین
و دویســبورگ در آلمان تقریبا هزینهای دو برابر حمل بار دریایی برمیدارد
اما ســفر دریایی  ۴۵روز طول میکشــد؛ در حالی که سفر با قطار تنها ۱۲
روز میبرد .حمل بار هوایی دو برابر سفر ریلی هزینه برمیدارد اما به صورت
متوسط پنج روز طول میکشد .اگر ما بتوانیم زمان سفر ریلی را باز هم کاهش
بدهیم و آن را به صورت متوسط به زیر ده روز برسانیم ،آنگاه پتانسیل زیادی
خواهیم داشت».
اما عده زیادی در آلمان نسبت به این موضوع موضع محتاطی دارند .آنها
میگویند اگر صنایع غرب آلمان که تازه دارند خودشان احیا میشوند بیش از
اندازه به چین وابستگی پیدا کنند ،احتمال آن وجود خواهد داشت که چین
با استفاده از اهرم اقتصادی به دنبال قدرت ژئوپلیتیکی در منطقه غرب اروپا
بیفتد و این چیزی است که خیلیها در آلمان آن را نمیخواهند.
در حال حاضر اما نشــانههای زیادی از قدرتگیری نرم چین در منطقه
غرب آلمان دیده نمیشــود .تعداد اتباع چینی که در دویســبورگ زندگی
میکنند از عدد کوچک  ۵۶۸نفر در هشت سال اخیر به تدریج افزایش پیدا
کرده و حاال دو برابر شده است .دانشگاه محلی دویسبورگ  -اسن حاال یک
انستیتو کنفوسیوس دارد و تعداد زیادی از دانشجویان چینی در آلمان جذب
این دانشگاه میشوند و اکثرشان هم در رشتههای مهندسی و علوم اقتصادی
تحصیل میکنند .تعداد کسب و کارهای چینی در دویسبورگ هم باال رفته
و از سال  ۲۰۱۴تاکنون دو برابر شده است .اما بندر دویسبورگ به هر حال
همچنان توسط آلمانیها اداره میشود.
استاکه میگوید زمان سفر بین چین و اروپا همچنان طوالنی است و به
ش عملکرد شرکتها در اروپا برمیگردد .شش
خصوص علتش به کندی رو 
روز طول میکشد تا قطار مسیر  ۱۳۰۰کیلمتری از برست در مرز لهستان
و بالروس را طی کند و بار خود را به دویسبورگ برساند .این در حالی است
که فاصله ده هزار کیلومتری از چونکینگ تا بالروس اغلب تنها ظرف پنج
روز و نیم طی میشود.

شهرهایی در مسیر جاده ابریشم جدید
سه شهر خورگوس ،آکتائو و آناکلیا در راهروی مرکزی جاده ابریشم جدید ،شهرهایی هستند
که در گذشته هدف توجه خاصی نبودند اما آینده متعلق به آنهاست.
JJخورگوس
اینجا جایی بین چین و قزاقستان است .فروشگاههای زیادی در آن ساخته شده و اصوال قرار
است بزرگترین مالها هم در این منطقه بیابانی سر به فلک بکشند .هردو کشور چین و قزاقستان
در این پروژهها سرمایهگذاری کردهاند اما سهم چین بسیار باالتر است .پیشبینی میشود که با
تکمیل عملیات عمرانی در خورگوس ،یک میلیون نفر برای زندگی در سمت چینی این شهر به
آنجا بروند .به رغم شایعاتی که در باب فساد مالی در پروژههای خورگوس شنیده میشود ،هدف
این است که همهچیز در خورگوس تا سال  ۲۰۲۲ساخته شده باشد .آن وقت از همهجای جهان
برای زندگی به خورگوس خواهند رفت.
JJآکتائو
بندر آکتائو که حاال در قزاقستان قرار دارد ،در دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰توسط زندانیان شوروی
ساخته شد و هنوز هم فضایی تیره دارد .تولد دوباره این شهر به عنوان کانون لجستیکی و حتی
تفریحی در شرایطی صورت گرفته که مثال گوجهفرنگی تولیدشده در شینجیانگ چین توسط
قطار از طریق آکتائو به ایتالیا فرســتاده شــده تا در آنجا رب گوجه درست شود .یا بار خودرو از
چونگکینگ از طریق خورگوس به ایران فرستاده شد و ارسالش تنها  ۱۴روز طول کشید.
JJآناکلیا
حرکت در این راهروی اصلی جاده ابریشم جدید در گرجستان به تعویض قطار و کشتی نیاز
دارد و حداقل در پنج کشور باید از بازرسی امنیتی عبور کرد .انتظارات زیادی در خصوص آنچه که
چین در این مسیر انجام میدهد وجود دارد .کتوان بوچوریشویلی که پیشتر در گرجستان معاون
وزیر دارایی بود میگوید چین قرار است برنامه  ۲.۵میلیارد دالری برای ساخت بندر در آناکلیا در
دریای سیاه را صورت بدهد .این برنامه به مدت ده سال به حال خود رها شده بود اما جاده ابریشم
جدید باعث شد همهچیز با سرعت و اطمینان بیشتر شروع شود و جلو برود .حاال بوروهاپهولد که
یک شرکت مشاوره معروف در انگلیس است اعالم کرده که برنامه جامعی را برای ایجاد منطقه آزاد
صنعتی و یک شهر در آناکلیا ارائه خواهد داد.

قطار چینی در دویسبورگ
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آیندهپژوهی
[ بخش ویژه :مشاغل ]

چیزی به اسم
ثبات شغلی نداریم
توسعه سریع ماشینیشدن و هوش مصنوعی به طرزی باورنکردنی در
حال تغییر صنایع و مشاغل در سراسر دنیاست.
اما اگر به تاریخ اقتصادی یکی ،دو قرن اخیر نگاه کنیم میبینیم که
تغییرات ســریع تکنولوژیک و اختالل پس از آن در صنایع ،قاعده
بوده نه اســتثنا .برخی گروههای شغلی که زمانی جزء جداییناپذیر
اقتصادهای غربی به حســاب میآمدند ،کوچک و باالخره ناپدید
شدهاند و جای خود را به مشاغل جدید دادهاند.
با آنکه این تغییرات عموما در مقیاس بینالمللی رخ میدهد ،امریکا -
به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا  -اکثر اوقات در خط مقدم تحوالت
نیروی کار قرار داشته است .آنچه در امریکا رخ داده ،اصوال محدود به
این کشور نمانده و به باقی نقاط جهان سرایت کرده است.
در این صفحات با مشاغلی آشنا میشوید که در طول قرن گذشته
ناپدید یا عمیقا متحول شدهاند و شغلهایی را خواهید شناخت که
به احتمال زیاد اقتصاد امریکا را در طول ده ،پانزده سال بعدی به جلو
خواهند راند.

دهه ۱۹۷۰

۱۹۳۱

جزوهخوان

ی راهآهن
پستچ 

جزوهخوانها کارگران کارخانه
بودند که در ساعات کاری برای
همکارانشان متنهای عموما
سوسیالیستی ،اتحادیهای و
دستچپی میخواندند .اینها
به خصوص در کارخانههای
سیگارسازی فلوریدا محبوبیت
داشتند که این رسم را از
کارخانههای سیگار کوبایی
گرفته بودند .جزوهخوانها بعد
از اعتصاب دوماهه کارگران
کارخانههای سیگار در تامپای
فلوریدا در نوامبر  ۱۹۳۱از کار
منع شدند.

این پستچیها وظیفه توزیع نامه از طریق قطار را برعهده داشتند.
در زمان اوج محبوبیت این سرویس در دهه  ۱۹۲۰واگنهای شرکت
پست در بیش از  ۹هزار مسیر و  ۳۲۰هزار کیلومتر فعالیت داشتند.
اما با آغاز دهه  ۱۹۵۰و گسترش سیستم اتوبانهای بین ایالتی و به
وجود آمدن مراکز بزرگ دستهبندی نامهها ،وظیفه حمل و ارسال نامه
را خودروهای باری و هواپیماها برعهده گرفتند .آخرین نامه از طریق
راهآهن در  ۱۹۷۷فرستاده شد.
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دهه ۱۸۷۰

دودکش پاککن
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دودکشپاککنها کار کثیف
و خطرناک پاککردن دوده
و گرفتگی دودکشهای
خانگی و صنعتی را برعهده
داشتند .مدتها پیش از
آنکه قوانین ممنوعیت کار
کودکان در امریکا تصویب
شود ،از پسربچهها در این
شغل استفاده میشد ،چون
آنها بودند که در فضای تنگ
دودکشها جا میشدند .این
حرفه باالخره بعد از ۱۸۷۰
از سرشماریهای امریکا
حذف شد .البته هنوز هم
تعدادی دودکشپاککن در
اقتصادهای غربی وجود دارند
اما استفاده از تکنولوژیهای
مدرن  -مثل دوربینهای
پیشرفته و رادار  -باعث
شده شغل آنها از دید
دودکشپاککنهای اولیه
غیرقابل شناسایی باشد.

دهه ۱۹۹۰

باربر لنگرگاه
این کارگران وظیفه سوار و پیادهکردن محمولههای بار کشتیها را برعهده
داشتند .اما ورود سیستمهای بارگیری مکانیکی در دهه  ۱۹۵۰و گذار
به سیستم ارسال کانتینرهای بزرگ توسط کشتیها باعث شد ارسال
کاالها در مقیاس باال آسانتر شود .بندرگاهها آرامآرام کارگران را اخراج
کردند و تا  ۱۹۹۰تعداد کارگران لنگرگاه به  ۱۸هزار نفر کاهش یافته بود.
100,000

دهه ۱۹۴۰
چرخساز

چرخسازها چرخ چوبی میساختند و تعمیر میکردند .با
ورود تکنیکهای جدید تولید چرخ ،تقاضا برای چرخهای
دستساز کاهش یافت و این حرفه آرامآرام ناپدید شد.
بعد از دهه  ۱۹۳۰این گروه شغلی از سرشماری اداره آمار
امریکا حذف شد اگر چه هنوز هم عدهای اندک به عنوان
کار ذوقی آن را ادامه میدهند.
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متخصص سرویس
توربینهای بادی

5,800
2016

دهه ۲۰۱۰

دهه ۲۰۰۰

کارگر کارخانه کفشسازی

مراکز تلفن اتوماتیک از  ۱۹۰۰آرامآرام جایگزین اپراتورها شدند و روند جایگزینی
تا دهه  ۱۹۵۰طول کشید .البته همین حاال هم حدود  ۵۰هزار اپراتور تلفن در
امریکا مشغول به کارند اما آنها به طور فیزیکی خطها را به هم وصل نمیکنند.
وظیفه آنها کار روی سیستمهای کامپیوتری است که تماس تلفنی کاربران را
امکانپذیر میکند.

در اواسط قرن بیستم بیش از  ۲۰۰هزار
امریکایی در صنعت کفش مشغول به کار
بودند .از آنجا که تولید کفش در چین،
اندونزی و ویتنام بسیار ارزانتر است ،در
حال حاضر حداکثر  ۱۰هزار نفر در امریکا به
این کار مشغولاند.

اپراتور تلفن

1960
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230

2010
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دهه ۲۰۰۰

بعد از اعتصاب گسترده اپراتورهای
آسانسور در  ،۱۹۴۵شرکتها آرامآرام
تکنولوژیهای تازه  -مثل درهای اتوماتیک
 را به کار گرفتند که نیاز به دخالتانسانی را در سیستم کاهش میداد .تا سال  ۲۰۰۰تعداد آسانسورهای نیازمند اپراتور
بسیار پایین آمده بود .مثال در شهر نیویورک در حال حاضر فقط  ۵۰ساختمان هنوز از
این آسانسورها استفاده میکنند.

100,000

2020

1990

اپراتور آسانسور

120,000

۲۰۲۶

متخصص سرویس توربین بادی و نصاب
پنلهای خورشیدی
انتظار میرود طی دهه آینده مشاغل در
بخش انرژی بادی به سرعت افزایش یابد.
طبق برآورد اداره کار امریکا طی  ۱۰سال
آینده متخصص سرویس توربینهای بادی
و نصابهای پنلهای خورشیدی سریعترین
رشد را در بین مشاغل خواهند داشت.

114,459

80,000
60,000

برنامهنویس کامپیوتر
بخش تکنولوژی  -و به خصوص تقاضا برای
برنامهنویسی نرمافزار کامپیوتر و اپلیکشن
موبایل  -به رشد سریع خود ادامه خواهد
داد .انتظار میرود این صنعت تا سال ۲۰۲۶
بیش از  ۲۵۰هزار شغل دیگر به وجود آورد
که این نسبت به سال  ۲۰۱۶رشدی ۳۰
درصدی نشان میدهد.

۳۹۷۰۰

پیشبینی افزایش تعداد دستیار
پزشک تا سال ۲۰۲۶

۲۰۲۶

پرستار خانگی و دستیار پزشک
تا سال  ،۲۰۲۶تقاضا برای پرستاران خانگی
در امریکا  ۵۰درصد افزایش خواهد داشت
و از  ۹۱۱هزار نفر در سال  ۲۰۱۶به یک میلیون
 ۳۴۲هزار نفر خواهد رسید .مشابه همین
روند برای حرفه دستار پزشک هم اتفاق
میافتد و نیاز به آنها تا سال  ۲۰۲۶تقریبا
 ۴۰درصد افزایش خواهد داشت.

۲۵۵۳۰۰
پیشبینی افزایش تعداد
برنامهنویسها تا سال ۲۰۲۶

40,000
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[ بخش ویژه :مشاغل ]

حاال نوبت بیکاری متخصصهاست

مدیران ،وکال ،پزشکان و بانکداران عموما دچار نگرانیهای شغلی نمیشوند
این روند به سرعت در حال تغییر است

چرا باید خواند:
اگرفکر میکنید
آینده فرزندانتان
 یا خودتان  -را باانتخابمشاغلی
مثل پزشکی ،وکالت
یامدیریتتضمین
میکنید این گزارش
مجله فارنپالسی را
بخوانید:

158

ممکن اســت عجیب به نظر برســد اما زمانی بود که کار در کارگاه
و کارخانه مشــابه کار تخصصی در دنیای امــروز بود .در قرن هجدهم،
در آستانه انقالب صنعتی ،زندگی برای صنعتگر ماهر اصال بد نبود :آنها
نماینده طبقهای نسبتا متمکن و رو به جلو بودند و حد قابل توجهی از
آزادی و انعطاف را در انجام کار داشــتند .اما ورود ماشینها همهچیز را
تغییر داد.
ماشینیشدن تولید کارخانهای کل کار صنعتی را متحول کرد .چون
ماشینهای جدید به شدت گران بودند ،روسا با حواس جمعتری کارخانه
را رصد میکردند تا کارگران کار خودشان را بکنند و آسیبی به تجهیزات
نرسانند .در طول زمان ،این شکل از کنترل به صاحبان صنایع اجازه داد
تا تولید را با هدف باال بردن بهرهوری از نو سازمان بدهند.
زمانی تولید ،هنر محسوب میشد و فرد روی دانشی حساب میکرد
که از طریق سالها شاگردی کردن و تجربه به دست آورده بود .اما با آغاز
انقالب صنعتی ،تولید به فعالیتی تکهتکه و دستورالعملدار تبدیل شد
ی کوچک را مرتبا تکرار میکرد .هرکس
که در آن هر کارگر باید فعالیت 
میتوانســت این را انجام دهد پس آن جایگاه ویژه و درآمدهای نسبتا
باالیی که کار در کارخانه و کارگاه داشت ناپدید شد .کارگران تبدیل به
تکمیلکننده ماشینها شدند و وظایفی را انجام میدانند که ماشینها
ن از عهده همان
نمیتوانســتند انجام دهند .تا کی؟ تا موقعی که ماشی 
وظیفه هم برمیآمد.
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در قرون بعدی و حتی تا امروز ،در اقتصادهای پیشرفته دنیا ،طبقه
متخصــص و حرفهای -کارکنان یقهســفید در مدیریت کســبوکار،
تکنولوژی ،حقوق ،مالی و پزشکی -عمدتا از تاثیرات منفی تغییرات اخیر
 مثل جهانیسازی سریع و ماشینیشدن  -جان سالم به در بردهاند .اینتغییرات به طور بیتناسبی به آنهایی ضربه زده که وظایف روتین را انجام
میدهند  -مثل کارگرانی که با ماشینها در کارخانهها مشغول کار بودند
یا کسانی که کارهای دفتری سطح پایین را در شرکتها انجام میدادند:
افراد بدون تحصیل دانشگاهی  -به خصوص افراد بدون مدرک دبیرستان.
عقل سلیم میگوید که مصونیت طبقه متوسط احتماال ادامه خواهد
یافت .تحقیق مشهوری که در سال  ۲۰۱۳توسط کارل بندیکت فری و
مایکل آزبورن منتشر شد برآورد میکند  ۴۷درصد گروههای شغلی در
طول دهههای آینده در مقابل ماشینیشدن آسیبپذیر خواهند بود .در
این فهرست موقعیتهایی مثل مدیر ،مهندس و وکیل پایینترین ریسک
بیکاری را داشتند.
اما پیشبینیها برای آینده افراد با مهارت باال آرامآرام منفی میشود.
جهان مشــاغل تخصصی در آســتانه تحولی بزرگ قرار دارد و هوش
مصنوعی عامل آن است .یقهسفیدها  -بوروکراتها  -همانقدر از هوش
مصنوعی ضربه خواهند کرد که یقهآبیها  -کارگران  -از انقالب صنعتی
خوردند.
هرکس که تا به حال با شرکتهایی مثل آمازون ،گوگل و فیسبوک

همانطور که خط تولید در انقالب صنعتی باعث شد کار صنعتگران به وظایف کوچک تکراری بدل شود  -و آنها بیاهمیت
شوند  -انقالب هوش مصنوعی به شرکتها اجازه خواهد داد که وظایف یقهسفیدها را دقیقتر بفهمند و آن را به تکههای سادهتر
و پربازدهتر قسمت کنند .اینگونه از اهمیت فرد متخصص کاسته خواهد شد.

تعامل داشته با هوش مصنوعی آشناست (البته ممکن است از این آشنایی
باخبر نباشــد) .هروقت که عکس یک دوست را الیک میزنیم ،ایمیل
میفرستیم یا در اینترنت دنبال یک رستوران خوب نزدیک میگردیم،
حجم عظیمــی دیتا را برای این شــرکتها فراهم میکنیم .غولهای
تکنولوژی این اطالعات را به خورد برنامههای یادگیری ماشینی میدهند
و کامپیوترها روز به روز بیشــتر پی به عــادات و افکار ما میبرند .این
آگاهی فزاینده باعث میشود فیسبوک یا آمازون تجربهای شخصیتر و
خصوصیتر را به ما ارائهکنند .آنها از این راه جنس و تبلیغات بیشتری به
ما تولیدکنندهها خواهند فروخت.
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی همین حاال به شرکتهای بزرگ
کمک میکند افراد بهتری را استخدام کنند و عذر نیروهای غیرکارآمد
را زودتر بخواهند.
همانطــور که خطوط تولید باعث شــد کار صنعتگران به وظایف
کوچک تکراری بدل شــود ،انقالب هوش مصنوعی به شرکتها اجازه
خواهد داد که وظایف یقهسفیدها را دقیقتر بفهمند و آن را به تکههای
سادهتر و پربازدهتر قسمت کنند .کمکم هوش مصنوعی تصمیم میگیرد
که چه زمانی باید با مشتری تعامل کرد و قرار گذاشت ،چطور یک جلسه
را برگزار کرد و کدام کارها را به کدام کارمند سپرد .این روند وقتی آغاز
شود ،مشابه روند صنعتیشدن گســترش مییابد و راه خود را میرود.
هرچه کار دفتری روشمندتر شود ،اطالعات دقیقتری به هوش مصنوعی
خواهد رسید و هوش مصنوعی قویتر خواهد شد.
به این ترتیب شــغلهای بوروکراتیک دو شاخه خواهند شد :گروه
کوچکی از متخصصها و مدیران نخبه که حقوق باالتری میگیرند و روی
استقرار تکنولوژیهای تازه نظارت میکنند و گروه بزرگتری از طبقه
متخصص که تفاوت زیادی بین آنها نیست و حقوق پایینتری میگیرند.
شغلهای ســطح باال در بخش مالی که حاال نیازمند انعطافپذیری و
سرعت در انجام همزمان چند وظیفه است  -از تعامل با مشتری تا ساخت
تحلیل آماری و نوشــتن گزارش و ایدهدادن به مدیران  -با ورود هوش
مصنوعی تبدیل به فعالیتی کمتر خالقانه و انرژیبر میشــود چرا که
هوش مصنوعی بخشی از این وظایف را انجام خواهد داد و برای بقیه هم
دستورالعملهای مشخص خواهد داشت .در این میان تقاضا برای افرادی
که بر تکنولوژیهای تازه نظارت میکنند و در موارد حساستر میتوانند
به جای هوش مصنوعی تصمیم بگیرند باال خواهد رفت.
همــه متخصصها البته به طور همزمــان از هوش مصنوعی ضربه
نمیخورنــد .مثال در بخشهای حقوق و پزشــکی که تحت نظارت و
حفاظت شدید نهادهای قدرتمند قرار دارند تغییرات آرامتر خواهد بود.
اما فشار برای کاهش هزینهها و ریسک باالی اشتباهات انسانی در این
حوزهها باعث میشود هوش مصنوعی راه خود را در این دو بخش هم باز
کند .پزشکان کمکم بدون مشاوره با هوش مصنوعی تصمیمی نخواهند
گرفت و حتی جمالتشان را هوش مصنوعی دیکته خواهد کرد تا بهترین
حس را به بیمار القا کند.
البتــه همه اینها به نفع مصرفکننده خواهــد بود چون ما با هوش
مصنوعی وارد عصر خدمات تخصصی ارزانتر ،بهتر و قابلدســترستر
خواهیم شــد .این روند البته تبعات سنگین سیاســی خواهد داشت.
ماشینیشدن صنعت باعث شد طبقهای از بورژواهای آرام و منبع ثبات
سیاسی با از دست دادن حقوق و زندگی سابقشان به رادیکالهای انقالبی
و اعضای اتحادیه کارگری بدل شوند .طبقه متوسط یقهسفید کنونی هم
پس از انقالب هوش مصنوعی دچار چنین سرنوشتی خواهد شد .انقالب
و خشم یقهسفیدها در راه است!

رباتها پرستاری نمیدانند
با پیرشدن کشورهای غربی ،نیاز به پرستاری از سالمندان و توانخواهان به شدت
افزایش خواهد یافت
ماشینیشدن به سرعت گریبان صنایع مختلف را میگیرد ،اما هنوز در بعضی بخشها
نیازمند تماس انسانی هستیم .کار در کارخانه و حتی جراحی را میتوان به ماشینها آموخت
اما آموزش مهارتهای احساســی و روابط اجتماعی به آنها اصال آســان نیست .موسسه
مککینزی در یک گزارش تازه پیشبینی کرده در اکثر مشاغل دستکم  ۳۰درصد کارها
ی خواهد شد ،اما در شغل پرستار خانگی ( )care workerاین رقم فقط  ۱۱درصد
ماشین 
ت پرستار
اســت .کامال روشن است که ساخت یک راننده کامپیوتری بسیار آسانتر از ربا 
است.
شغل پرستاری از سالمندان یا افراد توانخواه اکثر اوقات فیزیکی به نظر میرسد :عوض
کردن مالفهها ،بلندکردن افراد و شستنشان ،مراقبت و چککردن دائمی آنها و باالخره دادن
دارو به آنها .اما این کار مکررا احساسی میشود :مصاحبت و همدردی مهارتهاییاند که از
راه دور قابل انجام نیستند و به راحتی ماشینی نمیشوند.
نتایج زیانبار انزوای اجتماعی برای ســالمندان بر کسی پوشیده نیست :یک تحقیق
«انجمن بازنشستگان امریکایی» نشــان میدهد که طی یک دوره ۶ساله احتمال مرگ
سالمندان منزوی  ۵۰درصد باالتر از آنهایی بوده که با دوستان و خانواده ارتباط داشتهاند .در
ژاپن ،سالمندان  -به خصوص زنان تنها  -تا آنجا پیش رفتهاند که دست به جرایم کوچک
(مثل دزدی از فروشگاهها) میزنند تا زندانی شوند؛ در زندان ارتباط با دیگران راحتتر است
و افراد تحت مراقبت بیشتری قرار دارند.
با آنکه این شکل از پرستاری از تبعات ماشینیشدن در امان مانده است ،از دو سوی دیگر
تحت فشار قرار دارد :اولی افزایش شدید تقاضا برای آن به خاطر پیرشدن جوامع غربی است
و دومی بیاعتنایی و نگاه از باالی جامعه به کارکنان در این حوزه است.
طبق برآورد ســازمان ملل تا سال  ۲۰۵۰تعداد افراد باالی  ۸۰سال در جهان سه برابر
خواهد شــد .در امریکا  ۹۰درصد افراد ترجیح میدهند که دوران ســالمندی را در خانه
بگذرانند و  ۷۰درصد این گروه نیازمند نوعی از مراقبت بلندمدت هســتند .طبق برآورد
مککینزی این روندها فقط طی  ۱۲ســال آینده بین  ۵۰تا  ۸۵میلیون شــغل در بخش
مراقبتهای درمانی و صنایع مرتبط با آن به وجود خواهد آورد.
حاال با اطمینان میتوان گفت رسیدگی به سالمندان یکی از پرسودترین صنایع آینده
خواهد بود .صنعتی که به آسانی تسلیم هوش مصنوعی نخواهد شد.
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آیندهپژوهی
[ آینده گردشگری ]

قطار سریعالسیر به مقصد شرق

کشورهای آسیایی تکنولوژیهای غیرمنتظرهای را وارد صنعت گردشگری کردهاند

سایمون آکروید
استراتژیست شرکت تکنولوژی
سفر آمادئوس آسیا و اقیانوسیه

ت
منبع  جاکارتا پس 

چرا باید خواند:
چرا باید خواند:
راهکارهای
تکنولوژیک بازارهای
شرقی برای
چالشهایصنعت
گردشگری در نوع
خود جالب توجهاند.
بخوانید تا با آنها آشنا
شوید.

در گذشته اینطور تصور میشد که اقتصادهای توسعهیافته غرب همواره
دســت باال را در عرصه ابداعات تکنولوژیک دارند و شرق تنها میتواند این
ابداعات را از غرب بگیرد و آنها برای مصارف خودش تغییر دهد .اما از اواسط
دهه  ۲۰۰۰میالدی مشخص شد که ورق برگشته و بسیاری از نوآوریهای
تکنولوژیک از شرق شروع میشوند.
بسیاری از بازارهای شرقی و به خصوص چین از «تولیدکننده ارزان» به
«رقیب جدی» برای غرب تبدیل شدهاند و برخی از آنها رشد تولید ناخالص
داخلی بسیار باالیی دارند .آنها برای چالشهای موجود در کشورهای خودشان،
راهکارهای تکنولوژیک زیادی دارند و این مسئله شامل بخش گردشگری هم
میشود.
درواقع قدرتگرفتن اقتصادهای شرقی و نیز افزایش ثروت در این کشورها
به اوجگیری طبقه متوسطی منجر شده که پول زیادی برای خرجکردن برای
تفریحات و ســفر دارد .مثال چین اکنون بزرگترین بازار ســفر در جهان را
دارد و پیشبینی میشــود که تا ســال  ،۲۰۲۰دو نفر از هر پنج مسافر در
جهان ،اهل آســیا باشــند .اما در کنار افزایش ثروت در کشورهای آسیایی،
نوآوریهای دیجیتال هم به شدت سرعت گرفتهاند و این مسئله در صنعتی
مثل گردشــگری نیز بسیار آشکار است .در آسیا پتانسیل مهارتهای حوزه
ا ِســتِم (خالصهشده کلمات علم ،تکنولوژی ،مهندســی و ریاضیات) بسیار
باالســت و روحیه کارآفرینی نیز زیاد اســت .به همین جهت بوده که نسل
آینده تکنولوژیهای سفر به خوبی کلید خوردهاند و با سرعت تمام در حال
حرکت به سمت آینده هســتند .در همین راستا استارتآپهای زیادی در
حوزه تکنولوژیهای سفر در منطقه آسیا و اقیانوسیه آغاز به کار کردهاند.
این استارتآپها به صورت اصولی میدانند که نیازهای بازار گردشگری در
منطقه آسیا چیست و عمال خود را به تکنولوژیهای پیشرفته برای پاسخگویی
به همین نیازها و چالشها مجهز کردهاند.

تکنولوژی یک شرکت سنگاپوری نوعی پاکی سابقه به مسافران کاری میدهد که باعث میشود آنها در ایستهای
بازرسی فرودگاهی معطل نشوند.
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از جمله نوآوریهای آســیایی در حوزه آینده گردشــگری را میتوان در
شرکت بائوکو جستوجو کرد که به دنبال پاسخگویی به نیازهای بازار سفر
کاری در چین اســت؛ بازاری که با افزایش رشــد اقتصادی چین به شدت
گسترش پیدا کرده است و امریکا را نیز پشت سر گذاشته است.
از تکنولوژیهای سفر دیگری که برای بهبود تجربه سفر در آسیا ساخته
شــدهاند میتوان به بوردرپس مالزی و نیز کانفرم تیکیتی هند اشاره کرد.
بوردرپس به این منظور طراحی شده که شمار زیادی از مسافران کاری که دائم
از مرزهای آسیایی عبور میکنند در فرودگاهها با دردسر کمتری مواجه باشند.
درواقع این تکنولوژی نوعی پاکی سابقه به آنها میدهد که باعث میشود آنها
در ایستهای بازرسی فرودگاهی معطل نشوند و بتوانند سریعتر از این مراحل
عبور کنند .البته این تکنولوژی فقط در مورد مســافرانی کاربرد دارد که به
دفعات در آسیا سفر کرده باشند.
تکنولوژی کانفرم تیکیکی هند نیز به یکی از چالشهای موجود در بازار
سفر هند پاسخ میدهد .آن چالش این است که رزرو بلیت قطار در مسیرهای
طوالنی در هند در زمان کوتاه امکانناپذیر است و چیزی حدود چهار ماه قبل
از تاریخ سفر باید انجام شده باشد .اما تکنولوژی کانفرم تیکیکی مشکالت
این سیستم را شناسایی میکند و به کاربر اجازه میدهد که بلیت موردنظر
را به شکل آسانتری تهیه کند .این مسئله در کشوری با جمعیت زیاد مثل
هند و با تکیه شدید این جمعیت به حمل و نقل توسط خطوط ریلی اهمیت
زیادی دارد.
شرکتهای مختلف در آسیا در عین حال به مسئله ظهور مسافر آسیایی با
ویژگیها و عالقهمندیهای خاص نیز توجه کردهاند .مثال شرکت امسنگاپور،
ت  آشــپز اســتفاده کرده و قصد دارد این
اولین هتلی بود که از خدمات ربا 
خدمات را در حوزههای دیگری نیز به کار بگیرد .یا مثال در هتلهای اچ.آی.
اس ژاپن ،تعداد رباتهایی که در هتل کار میکنند بیشتر از تعداد کارکنان
انسان است .رباتها در پذیرش هتل ،حمل بار به اتاق ،جمعآوری زباله و سایر
امور هتل به شکل موثری به کار گرفته شدهاند.
ت هوشمند در حوزه سفر که نامش مافنگ است در
در عین حال ،یک ربا 
ت از دیتاهای
میان مسافران جوان در آسیا محبوبیت پیدا کرده است .این ربا 
عظیم برای تشــخیص بهترین تجربه ســفر برای کاربر  -از تعیین مسیر تا
اولویتهای دیگر -استفاده میکند .برخی از شرکتهای نوآور آسیایی حتی
در حوزه تکنولوژی گردشگری از بالکچین هم استفاده میکنند .مثال خطوط
هوایی سنگاپور از کیف پول دیجیتال کریسفالیر استفاده میکند یا شرکت
چینی «گوگلوب چین» از تکنولوزی بالکچین برای ســاختن غیرمتمرکز
سیســتمهای رزرو هتل بهــره میگیرد تا از معامــات جعلی و مخاطرات
کارتهای اعتباری اجتناب کند .این تحوالت بالکچینی در آینده نزدیک به
شدت صنعت سفر را متحول خواهند کرد .شرکتها و مسافران آسیایی نیز
ثابت کردهاند که به چالشهای استفاده از تکنولوژیهای جدید در این حوزه
روی خوش نشان میدهند .بنابراین میتوان منتظر ماند و دید طبقه متوسط
تکنولوژیدوست آسیا چه نوآوریهایی در چنته خواهد داشت.

 ..........................اکونومیست ..........................
نظم جهانی عمو شی!
چه میشد اگر چین قوانین را تعیین میکرد؟

تمام نگاهها به امریکا و دونالد ترامپ دوخته شده است ،اما از او هم کاری برنمیآید ،زیرا خود او بود
که طی همین سالها تمام مبانی نظم بینالمللی را در هم شکست و چندین سال قواعد مرکز تجارت
جهانی را به سخره گرفت و اکنون نمیتواند چین را محکوم به تخطی از قوانین کند؛ اگر قدرت به
دست چین بیفتد ،کاری از هیچکس ساخته نیست.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

سهم زنان در مجلسهای امریکای التین باال میرود

افزایش قیمت برابر با کاهش فروش؟

حضور زنان در عرصههای سیاسی و اقتصادی یکی از مسائلی است که این روزها زیاد مورد
بررسی قرار میگیرد .سهم زنان از صندلیهای مجلس یکی از این مسائل در حوزه سیاست
است .کشــورهای امریکای التین سعی دارند ســهم زنان را در این بخش افزایش بدهند.
بررســیهای اکونومیست نشان میدهد سهم زنان از صندلیهای مجلس در بولیوی بیش
از  50درصد است .این رقم نشاندهنده اتفاق بزرگی در توسعه سیاسی این کشور است.

آیا افزایش قیمت کاال یا خدمات الزماً منجر به کاهش فروش آنها میشود؟ و پرسش جدیتر
این است که آیا افزایش قیمت روی رویه مصرف و فروش همه کاالها و خدمات به یک میزان
تأثیر میگذارد؟ پاســخ این است که خیر .اکونومیست در بررسی اخیر خود نشان داده که
افزایش قیمت در مورد مسائلی نظیر مسافرت یا رستورانگردی تأثیر جدی دارد اما در زمینه
برخی موارد عادی و روزانه نمیتواند چندان اثربخش باشد.

خوشآمدید! صندلیهای مجلس که در اختیار زنان است

درصدی قیمت ،درصد
ِ
تأثیرات بازدارنده برآورد؛ کاهش فروش مرتبط با افزایش یک

جوالی  ،2018درصد از کل
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بلوغ شرکتها با خصوصیسازی

اروپا و امریکا راه را بر چین میبندند

اکوسیستم والاستریت در حال تغییر است .شرکتهای بسیاری به صورت دولتی
فعالیت میکنند؛ در گذشــته تعداد این شرکتها بیشتر بودهاست .اما اکنون فضا
به کلی تغییر کردهاست؛ اکثر شرکتها به سمت خصوصیسازی گام برداشتهاند.
اکونومیست در این نمودار نشان داده که چه کشورهایی بیشتر برای خصوصیسازی
شــرکتهای خود تالش کردهاند .اینطور که پیداست در امریکای شمالی بیش از
سایر نقاط دنیا برای خصوصیسازیِ شرکتها قدم برداشته شدهاست.

چشمبادامیها مدتهاست که برای سرمایهگذاری مستقیم در امریکای شمالی و
کشــورهای اروپایی تالش میکنند .آنها موفق شدهاند در طول سالهای گذشته
میزان سرمایهگذاری مستقیم خود را در این دو ناحیه تا حجم قابل توجهی افزایش
بدهند .اکنون دونالد ترامپ آمده و همهچیز را به هم ریختهاســت .او با اروپاییها
دست به یکی کرده تا راه را بر چینیها ببندد .بررسیها نشان میدهد سرمایهگذاری
مستقیم چین در این نواحی در سال  2018کاهش چشمگیری داشتهاست.

خصوصیسازی شرکتها؛ شرکتهای دولتیای که خصوصی شدند ،در سرتاسر جهان

جریان سرمایهگذاری مستقیم چین ،میلیارد دالر
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فلسطینیهای نو در دنیای معاصر

دنیای روی خط مجازی

مهاجران سوری به یکی از بزرگترین مشکالت در دنیای امروز تبدیل شدهاند .آنها
از مرزهای خاورمیانه عبور کردهاند و به همه کشورهای دنیا سرک میکشند .اغلب
آنها بیخانمان هستند و به کشورهای اروپایی پناه میبرند .به همین خاطر است که
اکونومیست عنوان «فلسطینیهای نو» را برای آنها انتخاب کردهاست .اصلیترین
مقصد مردم آواره سوریه کشور ترکیه است اما آنها حتی به عراق نیز پناه میبرند.

اینترنت قرار بود دنیا را به جای متمرکزتری تبدیل کند .اما اتفاقی که در عمل افتاد
کام ً
ال برعکس اســت .اکونومیست در گزارشی ویژه به این مسئله پرداخته و نشان
دادهاست که چطور اینترنت دنیای امروز را دگرگون کردهاست .این روزها نیمی از
مردم جهان به اینترنت دسترسی دارند .البته درصد افزایش دسترسی به اینترنت در
حال کاهش است .به هر حال اینترنت دنیا را به جای متمرکزی تبدیل نکرده بلکه
آشفتگی را نیز به آن اضافه کردهاست.

مهاجران سوری

نیمی از جهان؛ کاربران اینترنت در سرتاسر جهان

بر اساس مقصد ،میلیون

درصد افزایش نسبت
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کدام کجا سلطه دارد؟

پول خرج کن یا دست به دعا باش!

غولهای فناوری و تکنولوژی هرکدام بر بخشی از بازار چنبره زدهاند .از گوگل گرفته
تا آمازون؛ هریک از این شرکتهای فناوری در زمینهای مشخص سهم خود را در
بازار تعیین کردهاند و برای حفظ آن مبارزه میکنند .بررسیهای اکونومیست نشان
میدهد شرکت گوگل بیشترین سهم را از بازار جستوجوگری دارد ،اپل سهمش
را در بازار تلفنهای همراه هوشمند تثبیت کرده ،آمازون در زمینه خردهفروشی و
فیسبوک در زمینه شبکههای اجتماعی حرف اول را میزند.

هزینهای که کشورهای مختلف صرف تجهیزات نظامی و امور دفاعی خود میکنند
همیشــه جزو مواردی بوده که جای بحث داشتهاست .اکونومیست در نموداری به
بررسی هزینه کشورهای توسعهیافته برای دفاع از خود پرداختهاست .بر اساس آمار
این نمودار ،امریکا بیشترین هزینه را صرف دفاع میکند .در مقابل نیز ایتالیا به عنوان
یک کشور توسعهیافته کمترین هزینه را صرف دفاع میکند .اکونومیست از عنوان
«پول بده یا دعا کن» در مورد هزینه برای دفاع استفاده کردهاست.

چقدر غلبه؟ سهم از بازار جهانی

پول بده یا دعا کن! هزینه دفاع ،درصد از تولید ناخالص داخلی

آوریل  ،2018درصد
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در این میان تنها کسی که هنوز هم درکی از عمل نیک و شر دارد و بر آن اساس تصمیم گرفته آقای فو است که
االن تبدیل شده به تنهاترین انسان کره زمین .پس از اینکه در همه این سالها ،امریکا به رهبری دونالد ترامپ
تمام محورهای بینالمللی و نظم جهانی را زیر پا گذاشت ،دیگر نمیتوان انتظاری از چین داشت
---------------------------- ------------------------------

[ چه میشــد اگر چین قوانین را تعیین میکرد؟ ]

نظم جهانی آقای شی :ژوئیه 2024

حاال که امریکا نظم و مفاهمه بینالمللی را بر هم ریخته ،بیایید تصور کنیم چهچیزی ممکن است جای آن را بگیرد

چرا باید خواند:
تفاهم یا زور؟ ما با هم
حرف میزنیم و تصمیم
میگیریم یا هرکه زورش
بیشتر بود ،حرفش
را حاکم میکند؟ پس
از اینکه دونالد ترامپ
از هرگونه معاهده
اقتصادی-سیاسی
خارج شد و آنها را به
سخره گرفت ،پس از
اینکه معاهده پاریس و
برجام را به طور کامل
نادیده گرفت و آزادی
تجاری و نگذاشتن تعرفه
صادرات و واردات را -که
اصل اساسی تجارت
جهانی بود -مضحک
قلمداد کرد ،دیگر چه
جایی برای مفاهمه
اقتصادی و سیاسی در
جهان مانده؟ جهان به
چه سمتی میرود اگر
کشور دیگری بخواهد از
زورش استفاده کند؟ مثال
همینکشورچین.
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آقای فو .این نام را در ذهن داشته باشید .او کیست؟ یک مهندس نرمافزار
که در چین کار میکند .تابســتان سال  2024اســت و اواخر دومین دوره
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ .طرفداران آقای فو در سرتاسر جهان او را
«ادوارد اســنودن چین» مینامند .چرا؟ چون او  5هفته پیش ناگهان اعالم
کرد که کشور چین و سرویسهای امنیتیاش اتومبیلهایی در سرتاسر جهان
را به ابزاری برای جاسوســی تبدیل کردهاند .حاال چهار هفته است که او در
سفارت امریکا در شهر استانبول پناه گرفته است تا سیاستمداران در مورد
آیندهاش چانهزنی کنند .این پنج هفته اخیر هیچ برندهای تاکنون نداشته
اصل انتزاعی است :یک نظم نانوشته در سرتاسر
اما مهمترین بازندهاش یک ِ
جهان که در آن حتی بزرگترین قدرتهای دنیا هم باید از مسیرهای قابل
پیشبینی ،شفاف و قانون پیروی کنند .آقای فو به ما نشان داده که این قوانین
چقدر برای چین مشروط هستند .به قول یک دیپلمات کارکشته« :چیزی
که چین میخواهد ،قوانین مبهم ،و حق تفسیر آنهاست ».اولین گروهی که
صدمات تجاری بزرگی از این رسوایی خوردند ،ماشینسازان سراسر جهان
بودند .ســهام آنها با اولین ویدئویی که آقای فو در یوتیوب قرار داد ،سقوط
آزاد کــرد .فو در این ویدئو توضیح داده بود که چگونه ماشــینهایی که از
چیپستهای چینی استفاده میکنند ،تمام اطالعات هوشمند ماشین ،از
تعرفههای عوارضی گرفته تا مســیریابی ،از جاهای مختلفی که میروند تا
آپدیتهایی که الزم دارند ،را هم در اختیار خودروساز قرار میدهد و هم در
اختیار سرویسهای امنیتی چین .همه اینها هم در حالی است که  75درصد
از ماشینهای پیشرفته موجود در جادههای جهان از این تکنولوژی چینی
یکنند.
استفادهم 
آقا فو اصلیتی هنگکنگی دارد اما یک چینی اســت که حق اقامت در
انگلســتان را هم دارد .او در ابتدا به سفارت انگلستان در استانبول پناه برده
بود و همین هم باعث شده بود که بسیاری از سیاستمداران جمهوریخواه
امریکا ،انگلستان را محکوم به فرصتطلبی کنند .آنها میگفتند که انگلستان
میخواهد با همکاری چیــن خود را به هاب و مرکز اصلی اقتصادی جهان
غرب تبدیل کند و جای نیویورک و فرانکفورت را بگیرد و لطمات واردشده
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از برگزیت را تا حدی تخفیف دهد .جمهوریخواهان امریکایی ادعا میکردند
که لندن به دنبال جلب توجه کمپانی «مرکز زیرساخت جهانی» است .یک
کمپانی چینی که مرکزش در پکن است .نخستوزیر انگلستان اما از سویی
دیگر این ادعا را به کلی رد میکرد.
شــی جینپینگ رئیسجمهور مادامالعمر چین چنــان قدرتی به این
کمپانی بخشیده که وقتی سفارت کانادا در استانبول آقای فو را نمیپذیرد،
تمام اپوزیسیون دولت کانادا به نخستوزیر این کشور این اتهام را میزنند که
برای راضی کردن چینیها آقای فو را قربانی میکند .حتی دولت ترکیه هم
بعد از یک روز دسترسی به اینترنت را برای سفارت امریکا محدود میکند و
فو دیگر نمیتواند از طریق اسکایپ مصاحبه کند.
ن گرفت
JJسابقه امریکا قابلیت انتقاد از چین را از آ 
تمام نگاهها به امریکا و دونالد ترامپ دوخته شده است ،اما از او هم کاری
برنمیآید ،زیرا خود او بود که طی همین سالها تمام مبانی نظم بینالمللی را
در هم شکست و چندین سال قواعد مرکز تجارت جهانی را به سخره گرفت
و اکنون نمیتواند چین را محکوم به تخطی از قوانین کند.
چین هم در این سالها بیکار نبوده .بنابر مقررات خودساختهای که چین
طی این ســالها به خورد جهان داده ،این کشــور برخالف سازمان تجارت
جهانی ،هیچ تمایزی بین کشورهایی که اقتصاد دولتی یا خصوصی دارند قایل
نیست و پرداخت یارانه برای توسعه ملی اقتصادی را هم جایز میداند .چین
گرچه در حرف و روی کاغذ از مالکیت فکری دفاع میکند ،اما معتقد است
ف کنند،
که اگر کار شکایت باال بگیرد این دولتها هستند که باید تعیین تکلی 
نه بنگاههای خصوصی.
کاری دیگر از امریکا برنمیآید .در سال  2018زمانی که ترامپ از برجام
خارج شــد و از کشــورهای دیگر خواســت که با دالرهایشان نفت و دیگر
کاالهای ایرانی را خریداری نکنند ،چین به دنبال راهکاری جدید رفت که از
طریق آن ،مبادالت را از طریق یوان و روبل و یورو انجام دهد .اینها باعث شد
که روسیه و چین قدرت بانکداری را از امریکا و بانکهای دالری بگیرند و
زمین بازی را از کنسرسیوم  SWIFTدر بلژیک به جایی دیگر تغییر دهند.
تنها راهی که برای امریکا باقی مانده وارد کردن فشــار نظامی از طریق
نیروی دریاییاش به چین است .چین طی این سالها به یک آشتی نسبی با
کشورهایی نظیر سنگاپور و ویتنام بر سر آبهای مشترک ،رسیده و بخشی
از منافع نفتی و گازی این منطقه را به آنها هم میرســاند .به همین خاطر
است که کشورهای آسیایی کمک کردن به امریکا را زیانآورتر از همکاری
با چین میدانند.
در این میان تنها کســی که هنوز هم درکی از عمل نیک و شــر دارد و
بر آن اساس تصمیم گرفته آقای فو است که االن تبدیل شده به تنهاترین
انسان کره زمین .پس از اینکه در همه این سالها ،ایاالت متحده به رهبری
دونالد ترامپ تمام محورهای بینالمللی و نظم جهانی را زیر پا گذاشت ،دیگر
نمیتوان انتظاری از چین داشت .آقای فو بد زمانی را برای نشان دادن چهره
نورانی نظم جهانی انتخاب کرد؛ زمانی که این نظم توسط بنیانگذار خودش،
ایاالت متحده ،لگدمال شده است.

بنابر مطالعاتی که بر روی سه کشور کنیا ،تانزانیا و اوگاندا در سال  2014شده است ،سهچهارم دانشآموزان کالس سوم
نمیتوانستند حتی یک جمله بسیار ساده را از رو بخوانند .در بخشهای روستایی هند هم وضعیت به همین شکل بود و همین
درصد از افراد نمیتوانستند دو عدد دورقمی را از یکدیگر تفریق کنند.

[ چه میشــد اگر همه بچهها به مدرسه میرفتند؟ ]

درسهایی همگانی

حتی اگر چیزی هم یاد نمیگرفتند زندگی بهتری داشتند
در شهر الهور پاکستان وقتی بین کالسهای مدرسهها قدم بزنیم با طیفی
بسیار تلخ روبهرو خواهیم شــد .در کالسهای اول با تعداد زیادی بچ ه  6یا
7ساله روبهرو هستیم و هرچه پایه تحصیلی باالتر میرود ،تعداد دانشآموزان
کاهش پیدا میکند .این مسئله تنها محدود و منحصر به پاکستان نیست.
در سرتاســر جهان از سال  1970که 28درصد از بچهها اصال به مدرسه
ابتدایی نمیرفتند تا ســال  2016که این میــزان به 9درصد کاهش یافته،
پیشــرفتهای چشمگیری به وجود آمده که طی یک دهه اخیر بسیار ُکند
شدهاند .از سال  2007به این سو این عدد تنها یکدهم درصد کاهش داشته
و امروزه در سرتاسر جهان هنوز هم  63میلیون بچه وجود دارند که به مدرسه
ابتدایی نمیروند ،و 200میلیون بچه دیگر هم تحصیالتشان را ادامه نمیدهند.
نرخ ترک تحصیل در کشورهای فقیر بدتر از کشورهای عضو سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی اســت ،و اگر در کشورهای عضو این سازمان 96درصد از
بچههای واردشــده به مدرسه ابتدایی تحصیالت متوسط خود را هم به انتها
میرسانند ،این عدد در مورد کشورهای فقیر 35درصد است .بدترین وضع در
سطح جهان مربوط به کشورهای افریقایی و خاورمیانه است و در این میان هم
دخترانی از خانوادههای فقیر روستایی به مراتب شانس کمتری دارند .کمتر از
پنج درصد این دخترها تحصیالت متوسطه خود را تمام میکنند و در سطح
جهان هم به طور کلی احتمال ورود به مدرسه دختران ،نصف پسرها است .به
همین خاطر است که مجامع بینالمللی تصمیم گرفتهاند که تا سال 2030
با افزایش هزینه و سرمایهگذاری خود ،از  1.2تریلیون دالر در سال  2016به
 3تریلیون در  ،2030امکان مدرسه رفتن را برای هر پسر و دختری در جهان
مهیا کند .پیشفرض خوشبینانهای که حامیان این تصمیم دارند ،این است
که بچهها با رفتن به مدرسه ذهن خود را مملو از علم و دانش میکنند ،و این
در حالی است که کیفیت پایین مدارس در کشورهای فقیر باعث شده که افراد
تقریبا هیچچیز از مدرسه نیاموزند .به قول لنت پریچت ،اقتصاددانی از دانشگاه
هاروارد ،امروزه اگر به دنبال یک بچه بیسواد میگردید «بهتر است که او را
در مدرسه جستوجو کنید».
این بیکیفیتی آموزش به هیچوجه مســئله شوخیبرداری نیست .بنابر
مطالعاتی که بر روی سه کشــور کنیا ،تانزانیا و اوگاندا در سال  2014شده
است ،سهچهارم دانشآموزان کالس سوم نمیتوانستند حتی یک جمله بسیار
ساده را از رو بخوانند .در بخشهای روستایی هند هم وضعیت به همین شکل
بود و همین درصد از افراد نمیتوانستند ،دو عدد دورقمی را از یکدیگر تفریق
کنند .طبق پژوهشی که مرکز توسعه جهانی انجام داده ،در نیمی از کشورهای
در حال توسعه ،کمتر از 50درصد زنانی که مدرسه را پس از 11سالگی ترک
میکنند توانایی خواندن دارند .یونســکو تخمین میزند که تقریبا از هر 10
کودک6 ،تای آنها (که در سطح جهان میشود چیزی حدود 600میلیون) به
هیچوجه توانایی خواندن و انجام عملیات ساده ریاضیاتی ندارند ،و این در حالی
اســت که بخش اعظم این جمعیت به مدرسه هم میروند و با این وضعیت
حتی اگر تعداد این کودکان بیشتر هم بشود ،چیزی یاد نمیگیرند.
JJموانع و امیدهای آموزش
یکی از عوامل بیکیفیت بودن تحصیل در کشورهای فقیر ،وضعیت خود

معلمان است .بنابر مطالعات بانک جهانی ،نرخ غیبت معلمان در کشورهای در
حال توسعه چیزی بین  11تا 30درصد است و این نرخ در اوگاندا به 60درصد
میرســد .مشکل اما فقط غیبت نیست و تسلط و دانش معلم یکی دیگر از
چالشها است .در افریقای جنوبی تقریبا 80درصد از معلمانی که به پایههای
ابتدایی ریاضی درس میدهند ،دانشی فراتر از یک دانشآموز کالس ششم
در این زمینه ندارند .این مشکالت از دو محور کلی برمیخیزند :اقتصادی و
سیاسی .دانشآموزی که با گرسنگی سروکله میزند و معلمش نه کتاب دارد
و نه تجهیزات و امکاناتی از قبیل برق ،درگیر بعد اقتصادی مسئله است .بعد
سیاسی هم این میشود که انتخاب معلمان نه بر اساس توانایی و لیاقت بلکه
بر اســاس باندبازیهای سیاسی است و مسئوالن بیشتر عالقهمند به افتتاح
مدرسه جدید هستند تا ارتقای کیفیت مدارس موجود.
با همه این مشــکالت ،شاید در نگاه اول سرمایهگذاری و هزینه کردن بر
روی آموزش عملی بیهوده به نظر برسد ،اما هنوز هم دو دلیل وجود دارد که
یا توسط محققان نادیده گرفته شده ،یا به دیدشان نیامده.
دلیل اول شــواهدی است که نشان میدهد افرادی با تحصیالت ،شانس
بیشتری برای کسب شغلهای شهری دارند و وضعیت اقتصادی بهتری پیدا
میکنند .این موضوع نشان میدهد که باالخره مدرسه یا چیزی به آنها یاد
داده ،یا وجهه بهتری به آنها بخشیده است.
مورد دوم هم بحثی بسیار ســاده است .دخترانی که تحصیالت خود را
بــه صورت کامل انجام میدهند ،هم وضعیت بهتری پیدا میکنند و هم در
سنین باالتری ازدواج میکنند و بچهدار میشوند .این دو عامل باعث شده که
نرخ مرگومیر کودک ،و سالمت زندگی بچه در وضعیت اینچنینی پیشرفت
چشمگیری داشته باشد و این موضوع هم برای آن بچه مفید است و هم برای
مادرش .به طور کل خانوادهها اگر فایده را در مدرسه رفتن بچه ببینند ،او را به
مدرسه میفرستند و اگر عکس این قضیه صادق باشد ،بچه را به کار دیگری
مشغول میکنند .به هر صورت و با هر تحلیلی ،یک موضوع بسیار روشن است:
بچهها حتی اگر به مدرسه بد و بیکیفیتی هم بروند ،زندگی نسبتا بهتری در
انتظارشان است.

چرا باید خواند:
به مدرسه نرفتن
کودکان ،یا رفتن
و ترک تحصیل
کردنشان اتفاقی
بسیار تلخ است .در
سوی دیگر بسیاری
از مدارس آنقدر
بیکیفیتهستندکه
دانشآموزان در آنها
عمالهیچچیزی
نمیآموزند .با این
توصیف ،آیا مدرسه
رفتنبچههابهتر
است یا مدرسه
نرفتنشان؟
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اگر نیکسون رئیسجمهور نمیشد ،احتماال نه اتفاقی مانند واترگیت رخ میداد و نه ایالتهای جنوبی آنقدر از دموکراتها بیزار میشدند که تبدیل
به حامیان پروپاقرص جمهوریخواهان شوند .همه اینها یعنی امروز دونالد ترامپ یک دموکرات بود ،که رأی مردم جنوب را کماکان داشت و در کنگره
این جمهوریخواهان بودند که میخواستند او را عزل کنند.

[ چه میشــد اگر مارتین لوتر کینگ به قتل نمیرســید؟ ]

رویایی متفاوت

اکنون که پنجاه سال از آن زمان گذشته ،چقدر همهچیز میتوانست متفاوت باشد؟

چرا باید خواند:
اگریکشخصیتکلیدی
در تاریخ را حذف کنیم،
یا مرگ و زندگیاش را
جابهجا کنیم ،چه بر
سر زنجیره حوادثی
میآید که پس از آن در
طول تاریخ اتفاق افتاده؟
مارتین لوتر کینگ رهبر
به قتل رسیده جنبش
مدنی سیاهپوستان بود
و بسیار سادهانگارانه
میتوانیم فرض کنیم
اگر به قتل نمیرسید
همهچیز بهتر میشد .اما
واقعا اینطور است؟

گرچه این داستان شاید عجیب،
شاید اشتباه و شاید تلخ باشد ،اما
قطعا تاریخ با مسیرهایی پیچیده
و تودرتو به جلو حرکت میکند
و آن گفته ارسطو درست است
که «قهرمان یک تراژدی باید در
انتها بمیرد و اگر نمیرد یعنی دیگر
قهرمان نیست».
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اگر در آوریل  ،1968مارتین لوتر کینگ به جای اینکه به ممفیس برود،
به خانهاش در آتالنتا بازمیگشت و به قتل نمیرسید ،سیمای این  50سال از
تاریخ چه تغییری میکرد؟
قطعا در بسیاری از موارد صورتبندی تاریخ پیرامون یک شخصیت عملی
اشــتباه است ،اما مرگ کینگ یکی از کلیدیترین لحظههایی بود که باعث
شــد وضعیت مدنی سیاهپوستان بهبود یابد .اگر کینگ زنده میماند و دهه
 60را به سالمت سپری میکرد احتماال به چهرهای جنجالی و نامطلوب برای
بسیاری سفیدپوستان امریکا بدل میشد .یک نظرسنجی در سال  66نشان
میداد که تنها  32درصد از امریکاییها نظری مثبت راجع به او دارند و این
وضعیت در ســال  67هم بهبودی پیدا نکرد .نام کینگ تا سالی که به قتل
رسید به سه مورد نامحبوب گره خورده بود که ممکن بود در بقیه زندگیاش
هم دست از ســرش برندارند .اولین مورد ،مخالفت با جنگ ویتنام بود .این
دیدگاه در زمان خودش طرفدار نداشت و در سال  67تنها حدود 30درصد از
امریکاییها مخالف فرستادن نیروی نظامی به این کشور بودند .کینگ آنقدر
در این زمینه مصمم بود که میخواست هرچه در توان دارد به کار ببندد تا
لیندن جانســون مجددا در سال  68رئیسجمهور نشود و این در حالی بود
که جانسون تالش زیادی برای تصویب الیحه حقوق مدنی کرده بود .در آن
زمان کینگ ،جرج رامنی را به جانسون ترجیح میداد .جرج رامنی پدر میت
رامنی و جمهوریخواهی میانهرو بود .اگر او به جای نیکسون ،رئیسجمهور
میشد ،امروز دیگر به احتمال زیاد با خاندان بوش به عنوان قویترین خاندان
جمهوریخواهــان روبهرو نبودیم .وقتی کینگ به قتل رســید ،حجمی از
اعتراضات و شورشها باعث شد که نیکسون با گفتمان «نظم و قانون» خود
گوی سبقت را از بقیه برباید و به احتمال زیاد اگر کینگ به قتل نمیرسید
هرگز با ریاست جمهوری نیکسون روبهرو نمیشدیم.
اگر نیکسون رئیسجمهور نمیشد ،احتماال نه اتفاقی مانند واترگیت رخ
میداد و نه ایالتهای جنوبی آنقدر از دموکراتها بیزار میشدند که تبدیل به
حامیان پروپاقرص جمهوریخواهان شوند .همه اینها یعنی امروز دونالد ترامپ
یک دموکرات بود ،که رأی مردم جنوب را کماکان داشــت و در کنگره این
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جمهوریخواهان بودند که میخواستند او را عزل کنند .مورد دومی که کینگ
به آن گره خورده بود محبوبیتی حتی کمتر از مخالفت با جنگ ویتنام داشت.
کینگ جنبش مردم فقیر را راه انداخت که بسیار به نگاههای چپگرا نزدیک
بود .کشور امریکا در همه دورانها و مخصوصا در سالهای جنگ سرد همواره
نگاهی منفی به سیاستهای چپگرا داشته است .اگر او به قتل نمیرسید،
امروز در ســن  89ســالگی به عنوان یک فعال سابق حقوق مدنی شناخته
میشد که بعدها به سراغ کف حقوق مناسب ،امنیت شغلی و بازتوزیع زمین
و سرمایه رفته است .سومین دیدگاه جنجالی او دوری از خشونت بود .امروزه
که به آن دیدگاه نگاه میکنیم ،شاید تصویری مانند گاندی از او در ذهنمان
مجســم شود اما در همان دوران بسیاری از فعاالن حقوق مدنی ،خشونت را
ابزاری حیاتی برای رسیدن به اهدافشان میدانستند .خود کینگ هم در جایی
گفته بود که «شاید اکنون نتوانیم در برابر خشونت بایستیم و مجبور شویم
به آن اجازه ورود بدهیم ».به طرز عجیبی قتل کینگ سرآغاز رخت بر بستن
خشونت از اعتراضات شــد و گروههایی مانند پلنگهای سیاه که به دنبال
اعتراض مسلحانه بودند ،از میدان خارج شدند و جمعیت سفیدپوست امریکا
بیشتر به جنبش سیاهان پیوستند.
JJسرنوشت قهرمانی که باید میمرد
کینگ اگر زنده میماند احتماال امروزه دیگر به عنوان «مردی با یک رویا»
در نظر ما نمیآمد ،بلکه بیشتر شبیه بود به رهبر یک جنبش شکستخورده
سوسیالیستی ،یا بازنده منازعات حقوق مدنی سیاهان .البته او که بزرگترین
ســخنران امریکا از زمان لینکلن بود قطعا میتوانست به مردم درباره اینکه
چه برداشــتی میتوانند از شــورشهای رادنی کینگ داشته باشند ،یا اینکه
ورزشــکاران در زمان پخش سرود ملی باید بنشینند یا بایستند ،حرفهای
جالبی بزند .احتماال امروز یک برنامه خبری تلویزیونی داشــت که هر لحظه
برنامهاش قطع میشد تا خبری فوری درباره توئیت جدید رئیسجمهور ترامپ،
یا کشتار مسلحانه در یک مدرسه پخش شود .گرچه این داستان شاید عجیب،
شاید اشتباه و شاید تلخ باشد ،اما قطعا تاریخ با مسیرهایی پیچیده و تودرتو به
جلو حرکت میکند و آن گفته ارسطو درست است که «قهرمان یک تراژدی
باید در انتها بمیرد و اگر نمیرد یعنی دیگر قهرمان نیست ».اگر کینگ زنده
میماند یا سرنوشــت امریکا به طور کل دگرگون میشد و این کشور بدل به
کشوری سرتاسر متفاوت از آنچه میشناسیمش میشد ،یا خود کینگ باید بار
این دگرگونی را به دوش میکشید .به همین خاطر است که ما بار این دگرگونی
را بیشتر بر شانههای او سوار کردیم تا بر شانههای یک کشور بزرگ ،با تاریخ
و گرایشهایی که بســیار ریشهدار و مستحکم هستند .برای فهمیدن میزان
دگرگونی کینگ شــاید بهتر باشد به سراغ متخصصی برویم که هم بر تاریخ
مسلط است و هم او را از نزدیک میشناخته .وینسنت هاردینگ ،مورخ و فعالی
که کینگ را میشــناخت ،زمانی گفته بود که قتل کینگ ،او را بدل به «یک
قهرمان ملی آرام و مالیم» کرده است .مرگ ،کینگ را از یک رهبر نامحبوبِ
چند جنبش که شکستخورده به نظر میرسیدند ،تبدیل کرد به یک قهرمان
که به عنوان مثالی به بچههای مدرسهای آموزشش میدهند .قتل کینگ عملی
شیطانی و خبیثانه بود اما منجر شد که امریکا رو به بهبود برود.

شاید مجبور شویم از حشرات تغذیه کنیم و کرمهایی که سرشار از پروتئین هستند .شاید هم مجبور باشیم با غذاهای سنتزشده در محیطهای گلخانه
و سبزیجات و میوهجاتی سرتاسر غیرطبیعی سروکار داشته باشیم .نظرتان چیست که همین حاال بتوانیم سری به منوی غذای جهان آینده بزنیم و ببینیم
که یک میز غذا ،یک ظرف غذا یا اصال فالن غذای مشخص چه ریخت و قیافهای دارد؟

[ چه میشــد اگر منبع غذای جهان تمام میشد؟ ]

در منو چه داریم؟ آینده غذا ،همینجا در واقعیت افزوده!

همین حاال به سراغ غذاهایی بروید که در سال  2050قرار است بشر را نجات دهند
آمار و ارقام به ما نشــان میدهند که احتماال جمعیت جهان در سال
 2050به  9.7میلیارد نفر برســد و اگر چنین شود ،به احتمال زیاد کمبود
مواد غذایی مردم را به ســمت تغییر رژیم کنونی تغذیه ببرد .شاید مجبور
شویم از حشرات تغذیه کنیم و کرمهایی که سرشار از پروتئین هستند .شاید
هم مجبور باشیم با غذاهای سنتزشده در محیطهای گلخانه و سبزیجات
و میوهجاتی سرتاسر غیرطبیعی سروکار داشته باشیم .نظرتان چیست که
همین حاال بتوانیم سری به منوی غذای جهان آینده بزنیم و ببینیم که یک
میز غذا ،یک ظرف غذا یا اصال فالن غذای مشــخص چه ریخت و قیافهای
دارد؟
برای رسیدن به این منظور راههایی مختلف وجود دارند و هریک مزایا و
معایب خود را ،اما یک چیز روشن است :ترجیح مصرفکننده تاثیر بسزایی
در نتیجه خواهد داشــت .کدامیک از آن غذاها را میخواهید ببینید؟ این
تجربه ناب هماکنون به لطف فناوری واقعیت افزوده ( )ARممکن شده است.
این فناوری امکان اضافه کردن هرچیزی را به تصویری که از ظرف غذایتان
ذخیره کردهاید دارد .برای دیدن پنج گزینهای که پیش روی غذای جهان
است تنها چیزی که الزم دارید یک گوشی هوشمند و اپلیکیشن اسنپچت
اســت .از طریق این اپلیکیشــن میتوانید عکس غذایتان را به «لنزهای»
موقت که  24ساعت عمر دارند ،بیفزایید .سپس با زدن دکمه قرمز دوربین
اسنپچت میتوانید آن غذا را در جهان واقعی پیادهسازی کنید.
از ایــن فناوری برای جابهجا کردن ،چرخاندن و زوم کردن هم میتوان
استفاده کرد اما متاسفانه هنوز نمیتوان از طریق آن بو و مزه را منتقل کرد.
روی هر ظرفی که انگشت بزنید اطالعاتی در مورد آن غذا در اختیارتان قرار
خواهد گرفت .در ادامه به این  5گزینه پیش رو خواهیم پرداخت.
JJچه بر سرمان خواهد آمد؟
اولین ظرف یک وافل اســت که در آن حجم زیــادی کرم خوراکی و
جیرجیرک سرخشده قرار دارند که البته در کنار توتفرنگی و سس شکالتی
طعم دلپذیری پیدا خواهند کرد .نگران نباشید .همین حاال هم 2میلیارد
نفر از مردم جهان حشره میخورند و بیش از 1500گونه خوراکی از حشرات
وجود دارند که سرشار از پروتئین هستند .پیش از اینکه دلتان به هم بخورد،
به یاد داشته باشید که ذائقه مصرفکننده به سادگی تغییر میکند .همین
 20سال پیش بود که مردم کشورهای غربی به ندرت سوشی میخوردند،
اما امروزه داستان عوض شده است .مطمئن باشید اگر گزینههای غذاییمان
از بین برود ،شاید مجبور شویم روزی از حشرات به عنوان مواد اولیه نامرئی
سس پاستا استفاده کنیم.
گزینه دوم ،همبرگری با گوشت مصنوعی است .علیرغم نام عجیبش
آنقدرها هم چیز عجیبی نیســت .گوشت مصنوعی یا ساختهشده از مواد
گیاهی اســت و صرفا در نهایت یک رنگ قرمز خوراکی به آن افزوده شده
که ظاهر گوشت واقعی به خود بگیرد ،یا از طریق رشد سلولهای حیوانی
در پرورشگاههای دامی به دست آمده .به هر حال این گزینه بسیار پایدارتر
و ماندگارتر از دامداری به شکل امروزی آن است .این گزینه با اینکه هنوز
هزینه بســیار گزافی به دنبال دارد ،هرگز از روی میز کنار گذاشته نخواهد

شد زیرا همین حاال هم پرورش دام به منظور تولید گوشت ،در بسیاری از
نقاط جهان به خاطر مســائل زیستمحیطی نظیر آب ،با مشکالت جدی
روبهرو شده است.
گزینه ســوم اســپیرولینا نام دارد .اســپیرولینا نوعی جلبک است که
در دریاچههای خاصی در افریقا ،مکزیک و میانمار رشــد میکند و همان
غذای معجزهواری است که هنوز به حقش نرسیده .پودر این جلبک دارای
60درصد پروتئین است و میتواند با دیگر غذاها مخلوط شود .همانطور که
در این گزینه آن را با کلوچهها قاطی کردهایم یا میتوانیم به شــکل قرص
تغذیه آن را بخوریم .کیکهای خشکی که از این جلبک درست میشوند
دیهه نام دارند و یک سنت در کشور چاد به حساب میآیند .کشور چاد به
دلیل داشتن منابع غنی این جلبک تقریبا در تمام غذاهایش از آن استفاده
میکند .در سال  1974سازمان ملل از این جلبک به عنوان یک آینده بالقوه
نام برد و هنوز هم پایدارترین گزینه در این میان ،همین جلبک است.
گزینــه چهارم را همین امروز هم بســیاری از ما اســتفاده میکنیم.
شِیکهایی که سرشــار از پروتئین و مواد غذاییان د همین امروز هم برای
تعریف کردن یک رژیم غذایی مشخص برای ورزشکاران استفاده میشوند،
پس چرا باز هم با همان روش سنتی غذا پختن به مسیر خود ادامه دهیم؟
آیا دیگر وقتی برای ماکارونی پختن دارید؟ البته همینجا به شما بگوییم که
هنوز آثار مصرف بلندمدت شیکها مشخص نشده.
گزینه آخر جایی اســت که فناوری به تخیل و فانتزی نزدیک میشود.
یک پرینتر سهبعدی را در نظر بگیرید که به جای جوهر و رنگ در آن مواد
اولیه برای تهیه غذا قرار بگیرند .این مواد اولیه که مثال میتوانند گیاهانی
مانند فلفل باشند به شکل کپسولهایی در این پرینتر قرار میگیرند تا ما
در نهایت با غذایمان روبهرو شــویم .گرچه این روش به ما قابلیت کنترل
کامل غذایمان را میدهد اما در حال حاضر به دلیل کند و گرانقیمت بودن
پرینترهای سهبعدی غذا و محدودیتی که در پذیرش مواد اولیه دارند ،هنوز
هم با مشکالت زیادی روبهرو هستیم و فاصلهای نسبتا طوالنی داریم با آینده
ایدهآلی که از آن رویاپردازی میکنیم.

چرا باید خواند:
منابع غذایی همین حاال
هم در حال ورود به
مراحلبحرانیهستند
پسنبایدخیلیتعجب
کنیم اگر کسی از راه
برسد و بگوید در سال
 2050شاید مجبور
شویم حشره و جلبک
و غذاهای مصنوعی
بخوریم .جدای از
ذهنیت دل به هم زنی
که ممکن است این
اسامی برای شما داشته
ی امروزی
باشند ،فناور 
میتواند شما را اندکی
با ظاهر این غذاها آشنا
کند.

اسپیرولینا نوعی جلبک است که
در دریاچههای خاصی در افریقا،
مکزیک و میانمار رشد میکند و
همان غذای معجزهواری است که
هنوز به حقش نرسیده .پودر این
جلبک دارای 60درصد پروتئین است
و میتواند با دیگر غذاها مخلوط
شود .همانطور که در این گزینه
آن را با کلوچهها قاطی کردهایم یا
میتوانیم به شکل قرص تغذیه آن
را بخوریم
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رونالد کاس که یک اقتصاددان برجسته و مشهور بود ،در دهه  1930چنین ادعا کرده بود که حضور یک نیروی کار ثابت در یک شرکت
بسیار ارزان قیمتتر از برونسپاری وظایف ،تمام میشود .البته این الگو در دهههای  80و  90قرن بیستم تغییر کرد و بسیاری از
شرکتها وظایفی نظیر حسابداری و برندینگ و ...را برونسپاری کردند ،تا بتوانند تقاضاهای سهامدارانشان را پاسخ بدهند.

[ چه میشد اگر شــرکتها هیچ کارمندی نداشتند؟ ]

بدو «تسکربیت» ،بدو ،ژوئیه 2030

با توجه به تغییرات فناوری و قانون ،اقتصاد موقتی -قراردادی تا چه حد میتواند جلو برود؟

چرا باید خواند:
نگاهی به پلتفرم
اسنپ بیندازید.
این پلتفرم یک پل
رابط بین نیروی کار
و صاحب کار است.
صاحب کار در اینجا
مشتریان و نیروی کار
هم رانندهها به حساب
میآیند .حال اگر
پلتفرمی عظیم برای
تمامیمشاغلصنعتی
و خدماتی پدید بیاید
و تو بتوانی مثال از
طریقیکاپلیکیشن
برای مدت چند روز
یک مهندس را به کار
بگیری ،دیگر چرا باید
یک مهندس ثابت
استخدام کنی؟
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سیزدهم اکتبر  2028خانم اوا اسمیت یک نامه از محل کارش ،شرکت
«مدیریت ســرمایهگذاری نوآوری» ،دریافت کرد که طی آن به او خبری از
تغییرات داده شده بود .در این نامه آمده بود که تمام مشاغل پایینتر از سطح
 Cباید تغییر کنند و افرادی که در این دایره میگنجند دیگر کارمند ثابت این
شرکت نیستند و به صورت استخدامی با ما همکاری خواهند کرد.
البته این مسئله در ابتدا خیلی برای اوا اسمیت عجیب نبود .او قبال کارمند
استخدامی این شرکت بود و همین اواخر بود که قرارداد دائمیاش به شکلی
موقت درآمــد .بعدتر که قرار بود او را با پروژه دیگری به صورت ثابت جذب
کنند ،یک فارغالتحصیل مهندســی از هاروارد سر رسید و این موقعیت را از
او ربود.
موقعیت اسمیت اصال استثنایی نبود .با شــروع دهه  2020بسیاری از
شرکتهای حاضر در کشورهای ثروتمند دنیا فرایندی را آغاز کردند که طی
آن هرروزه از تعداد کارمندان ثابتشان کاسته و به کارکنان کوتاهمدتی که از
طریق برونسپاری جذب شده بودند ،افزوده میشد .مثال شرکت مکدونالد
دیگر هیچ کارکنی به صورت استخدامی نداشت و همه را از طریق پلتفرمهای
دیجیتال جذب نیروی کار ،اســتخدام کرده بود .شرکت «تسکربیت» (به
معنای خرگوشــی که به دنبال وظیفههای منفردش باید بدود) پیشگام این
شــکل از ارائه نیروی کار در جهان بود .تسکربیت در سال  2029به اولین
شرکتی بدل شده بود که بدون هی چ کارمندی وارد لیست  500شرکت مجله
«فورچون» شد.
این شکل از استخدام نیرو و کار کردن در تضاد کامل با جریانی بود که از
نیمه دوم قرن بیستم در امریکا آغاز شده بود .رونالد کاس که یک اقتصاددان
برجسته و مشــهور بود ،در دهه  1930چنین ادعا کرده بود که حضور یک
نیروی کار ثابت در یک شــرکت بسیار ارزانقیمتتر از برونسپاری وظایف،
تمام میشــود .البته این الگو در دهههای  80و  90قرن بیستم تغییر کرد و
بسیاری از شرکتها وظایفی نظیر حسابداری و برندینگ و ...را برونسپاری
کردند ،تا بتوانند تقاضاهای سهامدارانشان را پاسخ بدهند .اما داستان در دهه
دوم قرن بیستویکم همینطور نماند.
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JJخداحافظ استخدام
در ســال  2010سروکله پلتفرمهایی مانند «تسکربیت» پیدا شد .در
سال  2018تقریبا 1درصد از نیروی کار امریکا در لیست این پلتفرمها ثبتنام
شده بود ،ولی این عدد در سال  2028به 30درصد رسید.
عوامل بسیاری در رشد این شکل از کار دخیل بودند که یکی از آنها تغییر
قوانین بود .بسیاری از شرکتهای اینچنینی مشکلی اساسی داشتند و آن این
بود که معلوم نبود کارکنانشان «خودفرما» هستند یا «استخدامی» .شرکتها
کارکنانشان را «خودفرما» معرفی میکردند و از زیر بار بسیاری وظایف مالی
و حقوقی درمیرفتند اما بسیاری دادگاهها آن کارکنان را تحت استخدام ثابت
شرکتها ارزیابی میکردند .این کشمکشها طی سالها باعث شد بسیاری از
شرکتهای نوظهور اینچنینی نظیر اوب ِر در بسیاری دادگاهها شکست بخورند
و میلیونها دالر خسارت ببینند.
همین موضوع باعث شد که شرکتهای نوظهور به سمت البی با دولتها
بروند .در نهایت پیشنهادی ارائه شد و آن این بود که این کارکنان «کارفرمای
وابسته» قلمداد میشدند .در این شق سوم ،که تازه پدید آمده بود ،بسیاری از
حقوقهای کارکنان استخدامی حذف میشد ،اما شرکت هم از تمام وظایف
معاف نمیشد .این اصالحیه قانونی در سال  2020از طرف دونالد ترامپ اجرا
شد ،که هم از سوی همه جمهوریخواهان حمایت میشد و هم حمایت نسبی
دموکراتها را به همراه داشت .جمهوریخواهان میخواستند مقرراتزدایی از
بازار کار را بیشــتر کنند و آن تعداد از دموکراتها هم میخواستند وضعیت
کارکنانی که تا آن زمان به دروغ «خودفرما» حســاب میشدند ،بهبود یابد.
این اصالح بالفاصله مانند بمبی در جهان منفجر شــد و بسیاری کشورهای
دیگر هم پا جای پای امریکا گذاشتند .بسیاری فکر میکردند با این شکل از
مقرراتزدایی هم میتوان نرخ بیکاری در کشور را پایین آورد و هم شاید امکان
جذب سرمایه خارجی پدید بیاید.
عامل دیگری که کمکی شــایان توجه به پیشرفت این پلتفرمها کرد،
توســعه و پیشرفت شــدید فناوریهای ارتباطی دیجیتالی بود .تمامی این
پلتفرمها به صورت دیجیتالی و فضای مجازی عمل میکردند و بهبود یافتن
کیفیت این فضاها به خودی خود باعث شــد که از فاصله  2018تا ،2028
پیشرفت به حدی باشد که دیگر چیزی ناممکن به نظر نرسد .این وضعیت
در سال  2028به جایی رسید که در داستان خانم اسمیت خواندیم و تا سال
 2030با شدتی روزافزون پیشرفت کرد .دستمزدهای واقعی کفِ توزیع درآمد
در حال حاضر به مدت  2دهه است که ثابت مانده .کارکنانی که به این ترتیب
وارد بازار شدهاند دیگر نه بیم ه درمانی مشخصی دارند و نه میتوانند از پس
مســتمری بربیایند .نگرانیهایی که بابت آسیبهای بلندمدت این شکل از
جذب نیروی کار وجود دارد باعث شــده که سیاستمداران مجددا به سمت
مقرراتگذاری بروند .در امریکا ،دموکراتها میخواهند که اصالحات ســال
 2020را لغو کنند و قانون کف حقوق را به ســمت مردم بیشتری گسترده
کنند ،اما اقتصاد «موقتی» هم منطقی قدرتمند دارد .کاس سوال معروفی در
سال  1937پرسید« :چرا بنگاهها وجود دارند؟» و تقریبا یک سده بعد ،حاال که
فناوری باعث شده بنگاهها در هر زمان خود را مانند یک پازل پخش و جمع
کنند ،تمام مدیران همین سوال را میپرسند.

کمبریج آنالیتیکا متهم به استفاده از دادههای 87میلیون کاربر فیسبوک شد و بحثها چنان باال گرفت که حتی آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان ،هم ادعا کرد باید به مردم بابت این دادهها پول پرداخت شود .مرکل از بسیاری از محققان خواست که به دنبال
راهحل بگردند برای نحوه ارزشگذاری این فرایند.

[ چه میشــد اگر مردم بابت دادههایشــان پول دریافت میکردند؟ ]

ای جهان ،متحد شوید!
کارگران داده ِ

مدافعان «کار دادهای» ادعا میکنند که کاربران باید برای استفاده از خدمات آنالین پول بپردازند

«بردگی دادهای!» این عنوانی است که خانم جنیفر مارون ،یک هنرمند
امریکایی به شرایط کنونی میدهد .منظور خانم مارون چیست؟ بسیاری
از شــرکتهای آنالین برای اســتفاد ه رایگان اندکی که شما از خدمات
آنالین آنها میکنید ،تمام دادههای شخصی شما را تخلیه میکنند .مارون
میگوید که ارزش دادههای شخصی بسیار بیشتر از آن خدمات آنالین
است و به همین خاطر خودش را به عنوان یک شرکت در امریکا ثبت کرد
و شروع کرد به جمعآوری دادههای شخصیاش مانند وضعیت سالمتی و
شماره ملی و ...در سال  2016او این دادهها را در یک گالری در لندن برای
فروش به نمایش گذاشت .قیمت پایه تمام این دادهها  7000پوند بود.
تعداد کمی از افراد به خانم مارون پیشنهاد دادند و او از این عمل اندکی
دلسرد شد ،اما اگر وظیفه هنرمند یافتن روح زمانه است ،پس او درست
به هدف زده .در همین سال بود که کمبریج آنالیتیکا متهم به استفاده از
داد ههای 87میلیون کاربر فیسبوک شد و بحثها چنان باال گرفت که
حتی آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،هم ادعا کرد باید به مردم بابت این
دادهها پول پرداخت شــود .مرکل از بسیاری از محققان خواست که به
دنبال راهحل بگردند برای نحوه ارزشگذاری این فرایند.
با در نظــر گرفتن وضعیت کنونــی امور ،کــه در آن جمعآوری و
بهرهبرداری از دادههای شــخصی در تملک شــرکتهای بسیار عظیم
فناوری اســت ،رویکرد خانم مارون که به صورت فردی این دادهها را در
معرض فروش قرار داده بود ،به احتمال زیاد با موفقیت روبهرو نشود .اما
اگر مردم واقعا بتوانند دادههایشان را کنترل و غولهای حیطه فناوری را
مجبور به پرداخت پول کنند چه؟ این اقتصاد دادهای چه ســر و شکلی
خواهد داشت؟ البته اولینبار نخواهد بود که یک منبع مهم اقتصادی از
یک اســتفاده ساده ،کارش به مالکیت و تجارت هم بکشد .همین اتفاق
قبلتر برای زمین و آب هم افتاده بود .اما احتمال اینکه اطالعات دیجیتال
هم دارای یک بازار شــود بسیار پایین است .دادههای شخصی ،برخالف
منابع فیزیکی ،مثالی بارز از آ ن چیزی هســتند که اقتصاددانان جنس
«غیررقابتی» مینامند .جنــس غیررقابتی یعنی چیزی که بتوان آن را
بیش از یک بار اســتفاده کرد .در واقع هرچه از دادههای شخصی بیشتر
استفاده کنیم ،فایده بیشتری نصیب جامعه میشود .لیکهای مکرری هم
که اخیرا مشــاهده کردهایم نشان میدهند که کنترل کردن این دادهها
چقدر هم سخت است .تمام مسئله در اینجا نهفته است که شکل کنونی
بهرهبرداری از دادهها بسیار شبیه به فئودالیسم بوده و بسیاری متخصصان
به وضعیت کنونی «تکنوفئودالیسم» میگویند ،و از آنجایی که امروزه دیگر
فئودالیســم هم بر دنیا حاکم نیست ،شاید بتوان همان اتفاق را در مورد
«تکنوفئودالیسم» هم اجرا کرد.
JJدادههایی برای ساخت هوش مصنوعی
دادههایی را که انســانها در اختیار شــرکتهای بزرگ فناوری قرار
میدهنــد میتوان از جنس کار در نظر گرفت و همانطور که کار نباید
بیمزد باشــد« ،کار دادهای» را هم میتوان مشمول این امر دانست .کار
دادهای دقیقــا چه محصولی دارد؟ محصول اصلــی کار دادهای «هوش

مصنوعی» است .الگوریتمها و روشهای متعدد و پیچیدهای وجود دارند
که میتوانند از دادههای شــخصی انسانها برای تولید هوش مصنوعی
استفاده کنند .بنابراین میتوان مردمی را که دادههای شخصیشان را به
شما میفروشند به عنوان کارگران کارخانهای در نظر گرفت که در خطوط
تولید بلندباالیی در حال تولید هوش مصنوعی هستند.
ایــن رویکرد به داده ،یعنی اینکه داده را به عنوان کار در نظر بگیریم،
شاید ســود شــرکتهای بزرگ فناوری را کاهش دهد ،اما قطعا حجم
کسبوکارشان را به شدت بیشــتر میکند .کارگران چه میکنند؟ آنها
میتوانند هر روز لیســتی از وظیفهها را داشته باشند .مثال در مقابل یک
صفحه نمایشگر بنشینند و یک تبلیغ را تماشا کنند و پس از آن حس و
نظرشان را در مورد آن تبلیغ بگویند .البته هنوز هم راه درازی برای رسیدن
به این هدف باقی مانده .دو مانع هنوز هم بر سر مسیر قرار دارند که باید
مرتفع شوند .اولین مانع چارچوب قانونی این کارها است .کار به شکل عام
آن از قوانین کار هر کشور تبعیت میکند اما تکلیف کار دادهای چیست؟
در وهله دوم هم باید پیشرفت فناوری بیشتری برای کنترل جریان دادهها
صورت بگیرد و متوجه بشویم چه حجم از دادهای با چه کیفیتی در حال
دریافت اســت .البته عامل ســومی هم در این میان وجود دارد که اصال
نمیتوان از آن گذشت .مردم باید حسی از «آگاهی طبقاتی» در خود ایجاد
کنند .این شکل از طبقه و کار نوظهور چه آگاهی متعینی میتواند داشته
باشد و الزامات و کاربستهای این آگاهی برای جامعه چه خواهد بود؟
این اقتصاد مبتنی بر داده بســیار نابرابر نخواهد بود؟ دادههای برخی
از مردم قطعا ارزشــمندتر از دادههای برخی دیگر است .البته بسیاری از
متخصصان معتقدند که مهارت استخراج دادههای مفید بیش از آنچه شما
فکر کنید بین انسانها پخش شده و در دسترس همه هست .به هر حال
جوامع باید راهی برای توزیع ثروت حاصلشده از هوش مصنوعی بیابند.
اگر نتوانیم این گامهای حیاتی را برداریم شاید به لحاظ نابرابری به قرون
وسطا برسیم و اگر آن روز فرابرسد ،باید منتظر باشیم که کارگران دادهای
جهان هم متحد شوند.

چرا باید خواند:
وقتی پای کامپیوتر
مینشینید و به طور
رایگان در یک موتور
جستوجو مانند گوگل
چیزی را پیگیری
میکنید ،البد بابت این
خیرخواهیشرکت
گوگل در دلتان هزاربار
دعایشان میکنید .باید
بدانید که این یک معامله
دوطرفه است .شما از
گوگلاستفاده میکنید
و گوگل از دادههای
شخصیبسیارارزشمند
شما .بدتان نمیآید اگر
بابت آن دادهها پول
دریافت کنید؟
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ن را به
بنیاد «آرزو کن» از کودکانی که بیماریهای خطرناک دارند میخواهد که یک آرزو کنند و این بنیاد آ 
واقعیت تبدیل میکند .این آرزوها عمدتا چیزی شبیه دیدن سلبریتیها و رفتن به شهربازیهای بزرگ است و به
طور میانگین چیزی در حدود  10هزار دالر برای بنیاد هزینه برمیدارد.

[ دیگرخواهی موثر ]

ایمان ،امید و وضوح

یک جنبش روبهرشد میخواهد به خیرخواهی صورتی علمی بدهد
چرا باید خواند:
کار خیر کردن خوب
است .این را خیلیها
قبول دارند .اما چند
نفرند که این کار را با
حساب و کتاب دقیق
انجام دهند؟ خود شما
اگر کمکی به خیریهها
بکنید به دنبال آرام
کردن دلتان هستید یا
بهبود وضع جامعه؟
چطور میتوان
چنین چیزهایی را
اندازهگیری کرد؟

یکی از کارآمدترین
بنیادهای
خیریه« ،بنیاد
مقابله با ماالریا»
است که برای
مردم افریقایی
پشهبندمناسب
تهیه میکند .در
افریقای جنوب
صحرا هنوز هم
ساالنه  400هزار
نفر بر اثر نیش
ماالریا میمیرند.
با این راهکار نسبتا
ساده ،به ازای
هر  5دالری که
هزینه میشود،
عملی به ارزش
حدود  2000دالر
بهعنواننتیجه
حاصل میشود
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خیرین معموال حسابوکتاب هزینه -فایده نمیکنند .به همین خاطر
اســت که خیریهها معموال با عکس کودکی که دندان ندارد آنها را جذب
میکند ،نه با یک جدول از محاسبات هزینهای و اقتصادی .به همین خاطر
اســت که هنوز نمیتوانیم ادعا کنیم که آیا کمک کردن به یک انســان
بیخانمان به لحاظ اقتصادی عملی مفیدتر است یا کمک کردن به یک
مدرسه؟
با پیشــرفت علوم اجتماعی در جوامع پیشرفته اما امکان پدید آمدن
این وضوح بیشــتر شده و اعضای جنبش «دیگرخواهی موثر» میگویند
که حداقل میتوان یک اصل موضوعه فایدهگرا پیش کشید؛ مانند آنچه
در  1776جرمی بنتام گفت« :بزرگترین خوشحالی بیشترین افراد ،معیار
خوب و بد است».
کمکهای خیرانه بیشتر از افراد جذب میشوند نه از بنیادهای بزرگ.
دادهها نشــان میدهند که از 390میلیارد دالری که امریکاییها در سال
 2016به خیریه دادند 280 ،میلیارد دالر از خیرین منفرد جذب شــده
اســت .از این مبلغ  120میلیارد به سازمانهای مذهبی و  60میلیارد به
نهادهای آموزشی (عموما دانشگاهها) رسیده است.
البته تمام پولی که وارد این جریانات میشــود به دنبال بهینه کردن
بهبود جامعه نیســت .مثال بنیاد «آرزو کن» از کودکانی که بیماریهای
خطرناک دارند میخواهد که یک آرزو کنند و این بنیاد آن را به واقعیت
تبدیل میکند .این آرزوها عمدتا چیزی شبیه دیدن سلبریتیها و رفتن
به شهربازیهای بزرگ است و به طور میانگین چیزی در حدود  10هزار
دالر برای بنیاد هزینه برمیدارد .در کشورهای فقیر اما این معادله شکل
گزینههای زندگی
خیریهها ،هزینه نجات دادن زندگی یک کودک  5سال به پایین
 ،2018هزار دالر
0

Deworm the World
Schistosomiasis Control
Initiative

1

2

 3هدف

ِکرمزدایی
ِکرمزدایی

Helen Keller

بستههای ویتامین A

International

ماالریا

Malaria Consortium
Against Malaria

ماالریا

Foundation

ِکرمزدایی

Sightsavers

ِکرمزدایی

No Lean Season
The END Fund
GiveDirectly
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انتقال مستقیم پول نقد

دیگــری میگیرد و با هزینههای کمتر کارهای مفیدتری میکنند .مثال
جراحی الزم برای جلوگیری از کوریِ ناشــی از تراخم چیزی حدود 100
دالر هزینه برمیدارد.
بنابر نظر ویلیام مکآسکیل ،فیلسوفی از دانشگاه آکسفورد ،خیریه اگر
فاقد بهینهسازی باشد بیشتر مضر است تا مفید .دو مشکل وجود دارد :بنا
بر مطالعات در بین بنیادهای خیریه رقابت پیش میآید و طبق آمار هر
دالری که یک بنیاد کســب میکند به معنای  50سنت پول کمتر برای
دیگر بنیادهاست؛ و خیریه بیهدف به افراد «وجاهت و گواهی اخالقی»
میدهد و آنها شــاید فکر کنند میتوانند باقی زندگیشان را به صورت
غیراخالقی سپری کنند.
JJکارآمدی خیریه
اندازهگیری کارآمد بودن خیریه عمل سادهای نیست .معیارهای قدیمی
برای این محاســبه بر اســاس مخارج و درآمد کلی عمل میکردند ،اما
نزننده « »GiveWellکه مربوط به همین جنبش «دیگرخواهی
تخمی 
موثر» است ،محاسبات را با اســتانداردهایی دیگر نظیر «هزینه به ازای
زندگی نجات دادهشده» انجام میدهد .توبی اُرد ،فیلسوفی دیگر از دانشگاه
آکسفورد ،میگوید مردم کشورهای ثروتمند اگر به دنبال کارآمدی خیریه
هســتند ،بهتر است که به کشورهای فقیر کمک کنند .مطالعهای نشان
میدهد که تامین یُد الزم در غذای کودکان کشورهای فقیر منجر به باال
رفتن چهار شــماره  IQبه صورت میانگین میشود .یکی از کارآمدترین
بنیادهای خیریه« ،بنیاد مقابله با ماالریا» ( )AMFاســت که برای مردم
افریقایی پشهبند مناسب تهیه میکند .در افریقای جنوب صحرا هنوز هم
ساالنه  400هزار نفر بر اثر نیش ماالریا میمیرند .با این راهکار نسبتا ساده،
به ازای هر  5دالری که هزینه میشود ،عملی به ارزش حدود  2000دالر
به عنوان نتیجه حاصل میشود.
البته این محاسبات همیشه هم درست از آب درنمیآیند زیرا اهداف
خیریهها در بســیاری جاها قابل مقایسه نیست .مثال امروزه اپلیکیشن
« »Give Directlyوجود دارد که میتوان از طریق آ ن مبلغی پول کمک
کرد ،و این پول مستقیما به مردم کشورهایی نظیر کنیا و اوگاندا میرسد.
بنابر مطالعات « »GiveWellبرای کارآمدتر از این بودن تنها میتوان یک
کار کرد :تهیه اجناس و کاالهایی که خود آن مردم به صورت مســتقیم
نمیتوانند تهیه کنند .تمام اینها را گفتیم اما این را هم باید اضافه کنیم که
« »GiveWellهنوز اعتماد به نفس کافی برای پیشنهاد کردن بنیادهای
خیریه به خیرین را ندارد .البته این وظیفـ�ه را پروژه« «�Open Philan
 »thropyبه عهده گرفته و ســال گذشته با پیشنهادهایی که به بنیاد
خیریه « »Good Venturesداده توانسته  300میلیون دالر کمکهزینه
تحصیلی و پژوهشی جذب کند .بنیاد « »Good Venturesمربوط به
داستین ماسکویتز ،بنیانگذار مشترک فیسبوک ،و همسرش َکری تونا
است که به طور کل  15میلیارد دالر ثروت دارند و تنها به پیشنهادهای
« »Open Philanthropyعمل میکنند.
جنبش «دیگرخواهی موثر» هنوز هم با چالشهایی روبهرو اســت و
شاید نتواند نظر همه مردم را به این نگاه اقتصادی و ریاضیاتی جلب کند.
به همین خاطر هم هست که تاکنون علیرغم رشد سریعش عمده اعضای
خود را از گروه مردان جوان سفیدپوستی که مدرک تحصیلی در علوم یا
فلســفه دارند ،جذب کرده .به طور کل همانطور که خود مسئوالن این
جنبش میگویند «موافقت نظری را میتوان راحتتر از عمل جلب کرد»
و باز هم همانطور که چند سده پیش جرمی بنتام گفته بود« :نادرترین
کیفیت انسان ،ثبات است».

استارتآپها دیگر فضایی برای شکوفایی ندارند و مدام باید نگران این باشند که زیر پای یکی از غولها له شوند .مت اُکو ،یکی
از سرمایهگذاران خطرپذیر میگوید« :غولها امروزه بیرحمتر هم شدهاند و حاضرند حتی برای یک روز بیشتر زنده ماندن بچههای
خودشان را هم بخورند» و دائم در حال بررسی تمام افقها و پیدا کردن هرگونه تهدید بالقوهاند.

[ آینده اســتارتآپهای تکنولوژی ]

ورود به منطقه خطر

پها سخت کردهاند
غولهای تکنولوژی ثروتمند و روانپریش ،زندگی را برای استارتآ 
تآپی راه
تعدادی جوان بیست و چندساله دانشــگاه  MITاستار 
انداختند که بتواند به صورت خودکار ایمیلها را پاسخ دهد و نامش را
هم گذاشتند « .»EasyEmailدقیقا هنگامی که میخواستند بودجه
الزم برای راهاندازی کارشــان را جمعآوری کنند گوگل هم با چیزی
پ است
مشابه وارد بازار شد .فیلیپ تواروفسکی که رئیس آن استارتآ 
میگوید «با اینکه ورود گوگل نشان میدهد کارمان درست بوده ،اما
اندکی شوکهکننده هم هست ».حق با اوست .سرمایهگذاران معموال
وارد حیطهای نمیشوند که غولها به آن ورود میکنند.
اســتارتآپها در جــذب ســرمایه نیازمند به ســرمایهگذاران
خطرپذیرند ،و این ســرمایهگذاران اخیرا از واژهای برای نواحی اطراف
غولهــای بزرگی مانند گوگل اســتفاده میکنند :منطقه مرگ! این
غولها یا کار استارتآپها را کپی یا ایده آنها را خیلی زود خریداری
میکنند و به هر طریق نمیگذارند که کارشــان به صورت مستقل پا
بگیرد.
البته این انحصار در دهه  90میالدی توسط مایکروسافت هم اجرا
میشــد و شعارشان «بپذیریم ،گسترش دهیم و نابود کنیم» بود ،اما
استارتآپها فضای تنفسی بسیار خوبی را طی چندین سال داشتند
و دوباره انحصارگرا شــدن غولها به سرمایهگذاران این حیطه شوک
وارد کرده است .زمینههایی مانند ارتباط الکترونیک یا هرچیزی که به
اینترنت مربوط باشد ،خطرناکترین منطقه سرمایهگذاری است .این
زمینه جایی است که غولهایی نظیر آمازون ،فیسبوک و گوگل حضور
دارند .جذب ســرمایه اولیه به شدت افت پیدا کرده و در سال 2017
نسبت به سال  2012افتی 22درصدی نشان میدهد.
شاید بهترین مثال برای این موارد داستان بالیی باشد که فیسبوک
سر اپلیکیشن اسنپ آورد و پس از اینکه نتوانست آن را در سال 2013
خریداری کند ،خدماتی مانند آن ارائه داد و باعث توقف این استارت
پ شــد .شرکت « »Life on Airهم که اپلیکیشن « »Meerkatو
آ 
سرمایهگذاری و درآمد کمتر
امریکا ،دفعات جذب مالی استارتآپها ،هزار
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« »Housepartyرا بــرای تماس تصویری راه انداخت طی دو نوبت
و با روشهای مختلف توسط توئیتر و فیسبوک کپی شد و از کانون
توجه کنار رفت.
آمازون هم کم از این کارها نکرده و عمدتا با ارائه رایگان خدماتی
ارزانقیمت به بسیاری استارتآپها از ایده آنها استفاده و آنها را مقید
به پلتفرمهای اجرایی خود میکنــد .اگر هم کپی صورت نگیرد با
راهاندازی یا خریداری موارد مشابه بازار استارتآپها را نابود میکنند.
پ سفارش غذای « »Blue Apronکرد
این کار را آمازون با استارتآ 
و نمونه دیگرش هم بالیی بود که فیسبوک بر سر اپلیکیشن مالقات
آنالین « »Match Groupآورد و در یک روز سهامش را دچار سقوط
ِ
 22درصدی کرد.
JJوضعیت ترسناک
پ بودن هیچوقت ساده نبوده .اکنون که ارتش ترسناک
استارتآ 
غولهای تکنولوژی وارد تمام حیطههای زندگی دیجیتال و اینترنتی
شدهاند ،وضعیت برای استارتآپها خطیرتر هم شده .استارتآپها
دیگر فضایی برای شکوفایی ندارند و مدام باید نگران این باشند که زیر
پای یکی از غولها له شوند .مت اُکو ،یکی از سرمایهگذاران خطرپذیر
میگوید« :غولها امروزه بیرحمتر هم شدهاند و حاضرند حتی برای
یک روز بیشتر زنده ماندن بچههای خودشان را هم بخورند» و دائم در
حال بررسی تمام افقها و پیدا کردن هرگونه تهدید بالقوهاند.
آرون لوی ،یکی از مسئوالن شرکت «باکس» که مربوط به فضاهای
ارســال و دریافت و ذخیره فایل است میگوید استارتآپها پیشتر
چند سال وقت داشتند که بدون جلب هیچگونه توجهی روی هر چیز
جدیدی کار کنند .کاری که شرکت خودش توانست بکند و امروزه 3.8
میلیارد دالر ارزش دارد .اما داستان امروز متفاوت است .استارتآپها
نهایتــا  6تا  12ماه فرصت دارند که روی چیزی کار کنند و غولها از
این کارشان سر درنیاورند.
البته این مسئله هم مانند بسیاری مسائل دیگر استثنائاتی دارد.
اســتارتآپهایی که موفق میشوند خودشــان را «اسب تکشاخ»
صدا میکنند .امروزه استارتآپهایی مانند « »Airbnb»، «Uberو
« »Slackهمین استثناها هستند .این استارتآپها جدای از اینکه
خیلی کمتعدادند ،از سرنوشــت غمانگیز بسیاری از همنوعانشان یک
چیز را یاد گرفتهاند :هدفهایی قابل دسترسی برای خود تعیین کنند.
اما منفیترین سویه این اتفاق این است که امروزه استارتآپها از
همان ابتدا به فکر فروختن ایده خود هستند و این شکل بازار و کلیت
این فرایند را عوض کرده .شرکتهای آلفابت (مالک گوگل) ،آمازون،
اپل ،فیسبوک و مایکروسافت در سال  ،2017در مجموع  31.6میلیارد
دالر برای خریدن استارتآپها هزینه کردهاند و به همین خاطر است
لت ِک میگوید« :نود
که آجای رویان ،از شرکت سرمایهگذاری میتری 
درصد اســتارتآپهایی که من میبینم کارشان را برای فروش آغاز
کردهاند ،نه برای توسعه و گسترش».

چرا باید خواند:
از دور که نگاه میکنی
شاید به نظرت جذاب
باشد .چقدر خوب
است که چند جوان
میتوانند دور هم
بنشینند و ایده و
خالقیتشان را روی هم
بریزند و کسبوکار
کوچکی راه بیندازند.
این تصویر زیبا برخی
اوقاتبیشترشبیه
توهم است .توهمی
که بسیاری افراد
در زمانهای قدیم
نسبتبهمایکروسافت
داشتند ،امروزه هم از
بین نرفته .و همانطور
که مایکروسافت در
آن زمان «شکوفهها را
میبلعید»،طیچند
سال اخیر فیسبوک
و گوگل و آمازون و اپل
و ...هم به یاریاش
شتافتهاند.

31.6

میلیارد دالر
هزینهای که
غولها برای خرید
استارتآپها در سال
 2017کردهاند
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احتمال پدید آمدن دمای هوای  46درجهای در سال  2050به پنج برابر این
میزان در ابتدای قرن بیستویکم خواهد رسید ،که به طور میانگین  16روز
در سال با چنین دمایی روبهرو بود.

[ تغییــرات آبوهوایی در جهان عرب ]

بیش از حد داغ

گرمای بیش از حد احتماال
خاورمیانه و شمال افریقا را به فالکت بیندازد

چرا باید خواند:
خشکی و گرمایی
که از چندسال پیش
همه هشدارش را
داده بودند و کموبیش
چند چشمه از
آن را دیده بودیم،
مسئلهاینیستکه
محدود به دیروز و
امروز تنها کشور ما
باشد ،بلکه حداقل
تمام خاورمیانه و
شمال افریقا را به
شدت تهدید میکند.
میگویند اگر اقدامی
صورت نگیرد ،این
منطقه طی چند دهه
آینده کامال غیرقابل
سکونت میشود.

نبیل موسی که یک کرد اهل عراق است پس از ده سال به این کشور
بازگشــت و دید تمام رودخانههای دوران بچگیاش خشک شدهاند و در
آســمانها دیگر لکلک و مرغ ماهیخوار دیده نمیشــود و کشاورزان
زمینهایشــان را رها کردهاند و طوفانهای شــن که قدیمترها به ندرت
دیده میشــدند ،هوا را خفه کردهاند .او به سرعت به دنبال پیگیری این
مسئله افتاد اما متوجه شــد که مسئوالن ُکرد اهمیتی برای این چیزها
قایل نیستند .بیتوجهی به تغییرات اقلیمی چیزی رایج در خاورمیانه و
شمال افریقا اســت حتی اگر مشکالت مربوط به آن شدت یابد .بادهای
گرم و طوفانهای شــن از رباط تا تهران جریان دارند .فصلهای خشکی
که تاکنون به اندازه کافی طوالنی بودند ،طوالنیتر و خشکتر هم شدهاند.
دمای هوا در تابستانها به ارقام کشندهای رسیده و تصویری آخرالزمانی را
برای دهههای آینده ترسیم میکند.
موسسه ماکس پالنک آلمان پیشبینی میکند که افزایش دمای هوای
تابستانی در خاورمیانه و شمال افریقا بیش از دوبرابر میانگین جهانی است.
احتمال پدید آمدن دمای هوای  46درجهای در سال  2050به پنج برابر
این میزان در ابتدای قرن بیستویکم خواهد رسید ،که به طور میانگین
 16روز در سال با چنین دمایی روبهرو بود .تا سال  2100میزان رطوبت
و دما به حدی خواهد رسید که این منطقه را غیرقابل سکونت و زندگی
کند .همین سال گذشــته بود که دمای هوای ایران نزدیک به شکستن
رکورد 54درجه سانتیگراد شد .رکوردی که سال پیشترش توسط کویت
ثبت شده بود.
JJخشک و جداافتاده
آب یکی دیگر از مشکالت این منطقه است .خاورمیانه و شمال افریقا
از همان ابتدا هم کمآب بودند و پیشبینی میشــود که بارش باران هم
به خاطر تغییــرات اقلیمی کاهش یابد .در برخی مناطق مانند ارتفاعات
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مراکش احتمال کاهش 40درصدی بارش باران وجود دارد .کشاورزان برای
آبیاری با شدت به حفر چاه اقدام میکنند و از همین طریق سفرههای
چندصدساله آب را از بین میبرند .ناسا با استفاده از ماهوارههایش گزارش
میدهد که بین ســالهای  2003تا  ،2010دجله و فرات 144کیلومتر
مکعب آب (تقریبا برابر با حجم دریای ُمرده) از دست دادهاند .این کاهش
عمدتا به دلیل پمــپ کردن آب زیرزمینی برای جبران افت بارش باران،
رخ داده است.
تغییرات اقلیمی این منطقه را به لحاظ سیاسی هم حساستر کرده.
زمانی که شــرق سوریه طی سالهای  2007تا  2010در خشکسالی به
سر میبرد 1.5 ،میلیون نفر به شهرهایی گریختند که پیشتر مشکالت
خودشان را داشتند .در ایران هم خشکسالیهای شدیدی که از دهه 90
میالدی آغاز شدند ،کشاورزانی را مجبور به ترک زمینهایشان و گریختن
به شــهرها کردند .هردوی این وقایع تاثیراتی بر مباحث سیاسی این دو
کشور گذاشتهاند .به دست آوردن منابع آب توسط دولتها شاید یکی از
مسائلی باشد که منجر به منازعات سیاسی هم بین آنها بشود .زمانی که
اتیوپی بر روی نیل ســدی بزرگ ساخت و جریان ورودی آب به مصر را
محدود کرد ،از جانب این کشور تهدید به جنگ شد .ایران ،ترکیه و عراق
هم درباره سدهایی که بر مسیر دجله و فرات ساخته شدهاند ،مناقشاتی
دارند .دانشــمندان مراحلی را طراحی کردهاند که کشورهای جهان عرب
میتوانند آنها را در دســتور کار قــرار دهند تا با تغییرات اقلیمی انطباق
پیدا کنند .میتوان تولیدات کشاورزی را به سمت دانههایی که در مقابل
گرما مقاومت دارند ،چرخاند .میتوان از آبیاری قطرهای استفاده کرد .تعداد
اندکی از این اصالحات را دولتهای عربی استفاده کردهاند ،اما این دولتها
عموما مشــکالتی دیگر هم دارند .آقای موسی درگیری کردستان عراق
با داعش را یکی از عواملی مینامد که تمرکز این دولت بر روی مســئله
تغییرات آبوهوایی را از بین برده است.
معموال مشکالت سیاسی بین کشورها خودشان از عوامل اصلی پیش
نرفتن راهحلهاست .برای مثال در غزه ورود نمک و پسماند به سفرههایی
که بیش از حد اســتفاده میشوند احتمال شیوع بیماری را باال برده ،اما
عدم همکاری سیاسی مانع از ایجاد کارخانههای نمکزدایی در این منطقه
شده است .در لبنان هم که حکومت به بخشهای مجزا تقسیم شده ،بعید
اســت که کسی کاری برای کاهش پیشبینیشده آب بکند .کشورهایی
مانند عراق و سوریه هم که به خاطر جنگ زیرساختهای خود را از دست
دادهاند ،باید در انتظار آیندهای گرمتر و خشکتر بمانند.
البته برخی کشورها راههایی را برای کاهش انتشار گازها و گرمای ناشی
از ســوخت در پیش گرفتهاند .مراکش و امارات هردو به دنبال ســاختن
نیروگاه خورشیدی بزرگ در بیابانهای کشورهایشان هستند و عربستان
سعودی هم قصد دارد یک نیروگاه خورشیدی بسازد که 200برابر بزرگتر
از بزرگترین نیروگاه فعال حال حاضر جهان باشــد .این کشور هم مانند
بسیاری از کشورهای پرآفتاب منطقه قصد دارد تا از این طریق منبع برق
خــود را افزایش دهد و یارانههای مربوط به انــرژی را از بین ببرد .به هر
صورت و با تمامی موانع سیاسی که بر سر راه این منطقه وجود دارد ،بحث
اقتصادی ماجرا هم اهمیت خاص خودش را حفظ کرده و چیزی نیست
که بتوان آن را به سادگی کنار گذاشت.
کار زیادی از دست دولتهای خاورمیانه و شمال افریقا برای تخفیف
تغییرات اقلیمی برنمیآید و احتماال همه آنها در نهایت مجبور شوند خود
را با این وضعیت تطبیق دهند .با این حال متاسفانه تاکنون کار کمی انجام
شده و به قول آقای موسی «بعضی وقتها حس میکنم که در حال دویدن
بر روی تردمیلم».

 ................................ژورنال ................................
[ این صفحهها به شرح پژوهشهای بومیاقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده میپردازد] .

تاثیر شدید شوکهای پولی و نفتی بر مصرف
دولت در مصرف مواد غذایی و غیرغذایی ایرانیان نقش پررنگی بازی میکند
کشورهای درحالتوسعه بهواسطه ســهم بزرگ بخش کشاورزی مشخص
میشوند و در این کشورها ،قیمت مواد غذایی از حساسیت بیشتری برخوردار
است .با توجه به نیازهای معیشتی مردم ،شــوکها در این کشورها بسیار
پرهزینه هستند .اعمال سیاستهای مختلف میتواند باعث تغییرات اساسی
در قیمت مواد غذایی و بهتبع آن ،مصرف مواد غذایی شود .برای ارزیابی این
مسئله ،امین پورمقدم ،حسین مهرابی بشرآبادی ،سید عبدالمجید جالیی و
حمیدرضا میرزایی پژوهشی انجام دادهاند که نتایج آن را در مقالهای با عنوان
«شبیهسازی اثرات شــوکهای پولی ،مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و
غیرغذایی :رویکرد  »DSGEدر آخرین شــماره فصلنامه «اقتصاد مقداری»
در دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر کردهاند .این پژوهش تالش دارد اثر
شــوکهای پولی ،مالی و نفتی را بر قیمت مصرف مواد غذایی در ایران مورد
بررسی قرار دهد .برای رسیدن به این هدف ،از یک مدل علمی تعادل عمومی
پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک با توجه به خصوصیات اقتصادی
کشور صادرکننده نفت استفاده شــده و پس از تبیین مدل ،از روش علمی
کالیبراسیون برای تعیین مقادیر ورودی استفاده شده است.

پژوهش :شبیهسازی اثرات شوکهای پولی ،مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و
غیرغذایی :رویکرد DSGE
پژوهشگران :امین پورمقدم ،حسین مهرابی بشرآبادی ،سید عبدالمجید جالیی
و حمیدرضا میرزایی

سهم بزرگ بخش کشاورزی در کشورهای درحالتوسعه جنبه
بســیار مهمی در تجزیه و تحلیل اثرات شــوک سیاستها بر
ساعد یزدانجو
یک اقتصاد باز کوچک اســت .بحرنهای اخیر مواد غذایی بین
دبیربخشژورنال
سالهای  2008تا  2010میالدی به عوامل مختلفی نسبت داده
میشود ،ازجمله گسترش تولید سوختهای زیستی ،قیمت باالی نفت ،شوکهای برونزای عرضه،
سیاستهای دولتی ،هزینههای باالی حملونقل ،افزایش قیمت نهادههای کشاورزی ،نوسانات ارزی
و استفاده کاالهای تولیدی توسط سرمایهگذاران مالی .بهطورکلی ،عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی
را میتوان به دو دســته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد .در بین عوامل داخلی ،سیاستهای
اجرایی دولت و بانک مرکزی در حوزههای مختلف اقتصاد از نقشی مهم برخوردار است .سیاستهای
اجرایی دولت در بخش پولی و مالی از کانالهای مختلفی بر تعیین قیمت در اقتصاد تاثیر دارد که

افزایش در نرخ رشد اسمی پایه پولی در اقتصاد ایران باعث میشود تورم در
ابتدا افزایش یابد که در دورههای بعدی کاهش پیدا میکند و به سمت مقدار
باثباتش حرکت میکند.

ژورنال
قیمت مواد غذایی نیز از این قاعده مســتثنا نیست .مصرف
خصوصی بهعنــوان مهمترین جزء از اجــزای تقاضای کل،
میتواند تحت تاثیر متغیرهایی چون نرخ بهره ،مالیات ،سطح
عمومی قیمتها و هزینههای دولتی قرار گیرد که همگی متاثر
از سیاســتهای کالن اقتصادی دولت هستند .دولتها برای
تحقق اهداف اقتصادی ،ابزارهای مختلفی دارند که به مقتضای
اهداف موردنظر و وضعیتهای اقتصادی موجود و با توجه به
توان و محدودیتهای خود در قالب سیاستهای مالی و پولی،
درآمدی و سایر سیاستها آنها را به کار میبرند.

مسئله

در شــو کها مدیریــت
نیازهای معیشــتی مردم
دشــوارتر میشــود و در
کشورهای درحالتوسعه
این نیازها اهمیت بسیار
زیــادی دارد و اگــر به آن
توجه نشود ،زندگی شمار
زیــادی از مردم آســیب
قابلتوجهی خواهد دید.
بنابراین ارزیابی دقیقتر
انواع شــوکهای مالی و
پولی بــر مصــرف مردم
عادی امری ضروری برای
هر نظام مدیریتی کالن به
شمار میرود.

JJسیستم تعادل عمومی
اقتصاد بهعنوان یک سیســتم تعادل عمومی پویای توأم
با چسبندگیهای اسمی ازجمله چسبندگی قیمت در نظر
گرفته میشود .در حالت کلی ،در یک سیستم تعادل عمومی
بخشهای اقتصادی را به دو صورت میتوان تفکیک کرد:
 -1در حالــت اول ،دولت و متغیرهای وابســته به آن در
تعیین تعادل و مسیر متغیرهای عمده اقتصادی نقشی ندارند.
در این حالت ،الگوی اقتصادی تنها از دو بخش خانوار و بنگاه تشکیل میشود .نظریه سیکل تجاری
حقیقی نئوکالسیکها در این دسته از مدلسازی قرار میگیرد که در آن ،دولت نقشی در تعادل
اقتصادی ندارد -2 .در حالت دوم ،با در نظر گرفتن نقش دولت در تخصیص مجدد منابع و اثرات
آن بر پویاییهای اقتصادی ،الگو عالوه بر دو بخش خانوار و بنگاه ،شامل سیاستگذار اقتصادی نیز
میشود که معموال شامل دولت و بانک مرکزی است .روش کینزی جدید در این دسته قرار میگیرد
زیرا با وجود فرض چسبندگی قیمت و شکست بازار ،سیاستهای پولی و مالی قابلیت اثرگذاری در
تعادل حقیقی اقتصادی (دستکم در کوتاهمدت) را دارند.
وجه تمایز دیگری که میان حالت اول و حالت دوم وجود دارد این است که الگوی نئوکالسیکها
بهصورت یک اقتصاد بدون پول است که مبادله کاالها و خدمات بدون هیچگونه واسطه مبادله (پول)
ی به نام پول وجود ندارد اما در تحلیل کینزیهای جدید که برای دولت نقش
انجام میشود و دارای 
تاثیرگذاری قایل هستند ،لزوم وجود پول در الگو ضروری است .ازجمله موضوعات مهمی که بهطور
گسترده در اقتصاد کالن مطرح است ،انتخاب سیاستها و ابزارهای مناسب برای از بین بردن عدم
تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است .سیاستهای پولی یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری
برای رســیدن به اهداف کالن اقتصادی ازجمله توزیع عادالنه درآمد ،افزایش نرخ رشد اقتصادی،
دسترسی به سطح اشتغال و ثبات قیمتها است .بهطورکلی ،هدف مشترک سیاستهای پولی و
مالی این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه دارد و سطح قیمتهای موجود در اقتصاد را
تثبیت کند چراکه بروز مازاد تقاضا موجب تورم خواهد شد و از طرف دیگر ،کمبود تقاضا نیز بیکاری
نیروی کار و افت قیمتها را در پی خواهد داشت.
با توجه به اهمیت تامین غذایی در فرایند توســعه اقتصــادی ،بحث امنیت غذایی همواره در
کشورهای درحالتوسعه مطرح بوده و متغیر قیمت مواد غذایی بهعنوان یک متغیر کلیدی و اثرگذار
بر عرضه و تقاضا برای مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی مورد توجه سیاستگذاران بوده است.

تاثیرپذیری قیمت محصوالت کشــاورزی و غذایی از سیاستهای کالن بهنحو وسیعی در ادبیات
اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته اســت .قیمت محصوالت کشاورزی و غذایی بهطور
مستقیم از طریق سیاستهای خاص بخش کشــاورزی نظیر سیاست قیمتگذاری محصوالت
کشاورزی و غذایی یا بهطور مستقیم از طریق سیاستهای کالن تحت تاثیر قرار میگیرد.
قاعده سیاســت پولی بخشــی از سیاســت پولی بانک مرکزی یا مقام پولی است و مشخص
میکند که با توجه به خصوصیات اقتصاد کالن و اهداف سیاستی بانک مرکزی ،چگونه ابزارهای
سیاست پولی تغییر میکنند .برخالف مدلهای معمول نوکینزی که یک مقام مستقل و حاکم بر
سیاستهای پولی در نظر گرفته میشود ،بنابر واقعیات اقتصاد ایران ،چون بانک مرکزی از استقالل
چندانی از دولت برخوردار نیست ،در پژوهشها معموال دولت  -مقام پولی یک کارگزار واحد تعریف
شده است .همچنین در مدلهای نوکینزی سیاستهای پولی بیشتر از طریق ابزارهایی مانند تعیین
نرخ بهره و حجم پول در اقتصاد شناخته میشود اما با توجه به شرایط اقتصاد ایران ،در کشور ما
قاعده رشد پایه پولی جهت عکسالعمل بانک مرکزی به سطح تولید و تورم در نظر گرفته میشود.
به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران ،دولت و بودجه آن و شوک مخارج دولت را نمیتوان
نادیده گرفت و باید در مدلسازیها آن را لحاظ کرد .دولت عامل اجرای سیاستهای مالی است.
سیاستهای مالی بیشتر در اقتصاد توسط مولفههایی مانند مخارج مصرفی دولت ،سرمایهگذاری،
پرداختهای انتقالی و مالیات بر دستمزد مشاهده میشود .فرض اولیه این است که مخارج دولت
تابعی از درآمد اقتصاد است؛ این درآمد از محل فروش نفت ،مالیات و خلق پول تامین میشود.
در ایــن تحقیق ،ابتدا برای مصرف مواد غذایــی و غیرغذایی و عوامل موثر بر آن و همچنین
شوکهای نفتی و پولی و مالی شاخصسازی و مدلسازی انجام شد و مدلها به روشهای علمی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که شوک به نرخ رشد پایه پولی موجب افزایش تورم
میشــود و با کاهش نرخ بهره حقیقی و به وجود آمدن شرایط تورمی ،میزان مصرف نیز افزایش
خواهد یافت زیرا در فرایند بهینهیابی ،مطلوبیت نهایی پسانداز خانوارها نسبت به مصرف کاهش
مییابد و بنابراین آنها مصرف خود را افزایش میدهند .این شوک باعث افزایش قیمت مواد غذایی
و غیرغذایی میشود اما تاثیر منفی افزایش قیمت بر مصرف به حدی نیست که اثر مثبت اولیه را
خنثی کند .همچنین افزایش رشد پایه پولی منجر به افزایش واردات بهویژه واردات کاالهای مصرفی
میشود .همچنین اعمال یک شوک مثبت در مخارج دولت ،مصرف را افزایش میدهد .دلیل آن
وجود اثرات مثبت ناشی از افزایش تقاضای کل است که باعث افزایش مصرف میشود .همچنین با
توجه به اینکه مصرف کل ترکیبی از کاالها و خدمات عمومی دولت و خدمات و کاالهای مصرفی
خصوصی است ،درنتیجه با افزایش مخارج دولت ،میزان برخورداری خانوارها از این کاالها و خدمات
افزایش مییابد که خود باعث افزایش مصرف کل آنها میشــود .بنابراین شــوک مخارج دولت بر
مصرف ،تاثیری شــبیه به شوک سیاست پولی دارد و قیمت و مصرف مواد غذایی و غیرغذایی را
افزایش میدهد.
شوک در درآمدهای نفتی از دو طریق بر مصرف اثرگذار خواهد بود .اول اینکه با تغییر در خالص
داراییهای خارجی بانک مرکزی باعث تغییر در پایه پولی و حجم پول میشود و دوم اینکه با تغییر
در درآمدهای نفتی دولت ،میزان مخارج دولت تاثیر قرار میگیرد .همانطور که نتایج تحقیق نشان
میدهد با افزایش درآمدهای نفتی چون سهم زیادی از این درآمد به بانک مرکزی فروخته میشود،
ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش مییابد که به افزایش پایه پولی منجر میشود .با شوک نفتی،
بهبود وضعیت ارزی دولت باعث میشود تا واردات نیز افزایش یابد.

دستاورد تحقیق :استفاده مناسب از شوکهای پولی و نفتی
مدلسازی علمی در این پژوهش بیانگر این بود که افزایش در نرخ رشد اسمی پایه
پولی در اقتصاد ایران باعث میشــود تورم در ابتدا افزایش یابد که در دورههای بعدی
کاهش پیدا میکند و به سمت مقدار باثباتش حرکت میکند .افزایش درآمدهای نفتی
نیز باعث ایجاد افزایش در خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در دوره اول میشود
که در دورههای بعد کاهش پیدا میکند و به سمت مقدار باثباتش حرکت میکند .شوک
اعمالشده به درآمد نفتی دولت از طریق افزایش پایه پولی و افزایش مخارج دولت ،باعث
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افزایش مصرف نیز خواهد شد و نهایتا با توجه به حالت انبساطی طرف تقاضا و افزایش
سرمایهگذاری ،نرخ تورم کاهش و میزان تولید افزایش مییابد .درنتیجه ،سیاستگذاران
پولی برای اینکه بتوانند میزان مصرف را کنترل کنند ،نیاز دارند که با اعمال سیاستهای
مناسب پولی و استفاده از اتفاقات نفتی مثبت ،شوکهای مثبتی را برای اقتصاد به وجود
بیاورند تا این شوکها در نهایت به افزایش مصرف مواد غذایی و غیرغذایی در خانوارها -
البته افزایش معقول مصرف  -منجر شود و به رفاه جامعه بینجامد.

در تمامی بخشهای اقتصاد کالن متغیر بیثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد .نتایج برآورد مدل علمی
این پژوهش حاکی از آن است که تاثیر تکانه وارده بر شاخص بیثباتی اقتصاد کالن تقریبا از دوره دوم آغاز میشود و اثر آن
تا پایان دوره بهصورت پایدار و بدون نوسان بهتدریج تعدیل میشود.

آثار درازمدت بیثباتی بر رشد

ردیابی نقش شاخصهای بیثباتکننده اقتصاد در یک دوره سیساله

پژوهش :بیثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخشهای
عمده اقتصاد کالن :رهیافت تحلیل مولفههای اصلی
پژوهشگران :یگانه موسوی جهرمی ،هادی غفاری و مهدی
جلولی

یکی از ویژگیهای بیشتر کشورهای درحالتوسعه ،وجود محیط
اقتصادی بیثبات و توأم با نوســانات شدید اســت .این موضوع در
بحثهای مربوط به رشد و توسعه پایدار اهمیت دوچندان پیدا میکند
زیرا با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بیثباتی میتوان
در جهت رفع یا هدایت آن به بخشهایی که اثرات جانبی کمتری به
بار میآورد و نیز از پیامدهای زیانبار آن بر کل اقتصادی جلوگیری یا
آن را محدود کرد.
یکی از مهمترین اهداف هر کشوری رسیدن به رشد باالی اقتصادی
است و سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری از هر تالشی برای رسیدن
به نرخ رشد باال بهره میگیرند ولی توجه به این نکته که بیثباتیها و
نوسانات اقتصادی تا چه میزان بر رشد اقتصادی اثرگذارند ،کمتر مورد
توجه دولتمردان بوده است .با برقراری محیطی امن و بدون نوسانات
اقتصادی میتوان زیربنایی برای رشــد اقتصادی که پایه و اســاس
توســعه اقتصادی هر کشوری است فراهم کرد چراکه ارزش و بهایی
که دولتها بهدلیل از دست دادن رشد اقتصادی ناشی از نوسانات و
شوکهای اقتصادی میپردازند ناچیز نیست.
ثبات اقتصادی وضعیتی است که بنا به گفته فیشر ،دارای شرایط
زیر باشد:
 -1نرخ تورم پایین و قابل پیشبینی باشد.
 -2نرخ واقعی بهره برای سرمایهگذاری مناسب باشد.
 -3سیاست مالی عاری از نوسان و اختالل و پایدار باشد و بودجه
دولت بهخوبی مدیریت شود .به عبارت دیگر ،نسبت کسری بودجه به
تولید ناخالص داخلی در سطح قابلقبولی حفظ شود (فزاینده نباشد)
و اســتفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای تامین بدهیها در سطح
حداقل قرار گیرد.
 -4نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن تعیین شود.
ثبات اقتصاد کالن ،پسانداز ملی و ســرمایهگذاری خصوصی را
افزایش میدهد و با تقویت رقابتپذیری صادرات ،تراز پرداختها را
بهبود میبخشد و بنابراین میتوان گفت از آن میشو د بهعنوان مبنای
اساســی رشــد پایدار اقتصادی تعبیر کرد زیرا رشد پایدار اقتصادی
مســتلزم کارکــرد آزاد و رقابتی قیمتها و ایجــاد یک محیط امن
اقتصادی برای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی است .همچنین
ثبات اقتصاد کالن در جهت سیاستهای اقتصادی و اعتبار متولیان
پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصادی برای بخش خصوصی،

بیثباتی اقتصادی بر بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران اثرگذار است .یگانه موسوی جهرمی ،هادی
غفاری و مهدی جلولی تحقیقی انجام دادهاند که نتایج آن را در مقالهای با عنوان «بیثباتی اقتصادی
و رشد اقتصادی بخشهای عمده اقتصاد کالن :رهیافت تحلیل مولفههای اصلی» در آخرین شماره
فصلنامه علمی  -پژوهشی «پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی» دانشگاه پیام نور منتشر کردهاند.
مطالعه آنها تاثیرات و پیامدهای بیثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1360-1392
را بررسی کرده است .در این پژوهش ابتدا به کمک روش تحلیل مولفههای اساسی ،شاخصی برای
بیثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی و بخشهای عمده
اقتصاد کالن در ایران پرداخته شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت
نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخشهای دیگر ،سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتر
در تبیین رشــد اقتصادی آن بخش دارا است .در تمامی بخشهای اقتصاد کالن ،متغیر بیثباتی
اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد .سهم شاخص بیثباتی اقتصادی در تجزیه
واریانس چهار بخش اقتصاد کالن بهترتیب در بخشهای صنایع و معادن ،خدمات ،کشاورزی ،و نفت
و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

عالیــم مهمی به دنبال دارد و موفقیت هرگونه برنامه آزادســازی و
اصالحات مالی و سیاستهای تعدیل مستلزم ثبات اقتصاد کالن است.
JJمحاسبه شاخص بیثباتی
در این پژوهش برای محاسبه شاخص بیثباتی اقتصادی از اطالعات
پایگاه دادههای سری زمانی بانک مرکزی استفاده شده است .از میان
انواع متغیر تعریفشــده در تعاریف و مطالعات بیثباتی و نابسامانی
اقتصادی ،تعداد پنج متغیر که در همه مطالعات مشترک است و در
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تغییر ناگهانی در شاخص بیثباتی اقتصادی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشاورزی در اولین دوره میشود اما در دورههای
بعدی رشد اقتصادی را کاهش میدهد و با گذشت زمان ،این کاهش یکباره تعدیل میشود .در بخش صنایع و معادن ،تغییر
ناگهانی در شاخص بیثباتی اقتصادی در دوره اول بر رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن اثری ندارد.

ژورنال

ایجاد و حفظ
یکمحیط
باثباتاقتصاد
کالنمستلزم
تغییراتاساسی
در ساختار مالی
دولت و برقراری
اصل مهم انضباط
مالی است و در این
راستا ،مدیریت
و سیاستهای
اقتصادی کالن
در چگونگی
واکنش نسبت به
شوکهای داخلی
و خارجی نقش
تعیینکنندهای
دارند

سالهای اخیر نیز بیشتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده،
برای محاسبه شاخص بیثباتی طی سالهای  1360تا  1392استفاده
شــده است .این پنج متغیر عبارتاند از نرخ ارز رسمی بازار ،شاخص
قیمت سکه بهار آزادی ،شاخص قیمت زمین (تمامی مناطق شهری)،
شاخص قیمت ارز معامالت سهام و نرخ تورم.
این پژوهش تالش میکند تاثیر متغیرهای بیثباتی اقتصادی را
در ارزش افزوده بخشهای کشــاورزی ،نفت و گاز ،صنعت و معدن
و خدمــات و نیز تاثیر متغیرهــای بیثباتی بر نیروی کار شــاغل
در بخشهای کشــاورزی ،نفت و گاز ،صنعــت و معدن و خدمات و
همچنین تاثیر متغیرهای بیثباتی اقتصادی بر موجودی سرمایه به
کار گرفتهشده در بخشهای کشاورزی ،نفت و گاز ،صنعت و معدن و
خدمات ،مشخص کند.
آزمونهای آماری مشخص کرد که با ضریب اطمینان باالیی ،تنها
در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر
است اما در بخشهای دیگر ،سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در رشد
اقتصادی آن بخش دارا اســت .در تمامی بخشهای اقتصادی کالن،
متغیر بیثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد.
این پژوهش تالش کرد که دریابد تاثیر تغییر ناگهانی در شاخص
بیثباتی اقتصادی چه اثری بر رشد اقتصادی در چهار بخش اقتصاد
کالن دارد .مشــخص شــد که تغییر ناگهانی در شاخص بیثباتی
اقتصادی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشاورزی در اولین دوره
میشــود اما در دورههای بعدی رشد اقتصادی را کاهش میدهد و با
گذشــت زمان ،این کاهش یکباره تعدیل میشود .در بخش صنایع
و معادن ،تغییر ناگهانی در شــاخص بیثباتی اقتصادی در دوره اول
بر رشــد اقتصادی بخش صنایــع و معادن اثری نــدارد اما در دوره
بعدی باعث کاهش رشد میشــود و با گذشت زمان طی دورههای
بعدی ،این کاهش یکباره تعدیل میشود و البته طی این مدت ،روند
تعدیل بهسرعت انجام نمیشود .همچنین تغییر ناگهانی در بیثباتی
اقتصادی در اولین دوره بر رشــد اقتصادی بخش نفت و گاز تاثیری
ندارد .سپس در دوره دوم باعث کاهش رشد این بخش میشود ولی

با گذشت زمان ،طی دورههای بعدی
مسئله
بیثباتی اقتصادی یکی این کاهش یکباره تعدیل میشود.
از مسائل مبتالبه اقتصاد اما در هر حــال ،روند تعدیل مانند
ایــران اســت کــه روی رشــد اقتصادی بخــش صنایع و
بســیاری از جنبههای معادن بهســرعت انجام نمیگیرد.
اقتصــاد کالن کشــور در بخش خدمات نیز تغییر ناگهانی
تاثیــر میگــذارد .ابتدا در شاخص بیثباتی اقتصادی منجر
باید دید بیثباتی در چه به افزایش رشــد اقتصادی بخش
حدی اســت و روی چه خدمات میشــود ولی تکانه وارده
جنبههایــی اثرگذاری بر این متغیــر در دوره دوم موجب
بیشــتر دارد و ســپس کاهش رشد میشود و طی گذشت
پیشنهادهایی برای حل زمان ،این کاهــش یکباره تعدیل
میشود .ســرعت تعدیل به نسبت
آن ارائه کرد.
دو بخــش صنایع و معادن و نفت و
گاز بیشتر است .در کل باید به این
نکته توجه کرد که اثر تکانه وارده شاخص بیثباتی اقتصادی بر رشد
اقتصادی چهــار بخش عمده اقتصاد کالن ،تقریبا بهصورت پایدار تا
پایان دوره تعدیل میشــود ،یعنی تعدیل آنها تا پایان دوره همراه با
نوســان نیست ،هرچند که سرعت تعدیل تا پایان دوره در دو بخش
کشاورزی و خدمات از دو بخش دیگر بیشتر است.
به عبارت دقیقتر ،میتوان گفت که در تمامی بخشهای اقتصاد کالن
متغیر بیثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشــد اقتصادی آن بخش دارد.
نتایج برآورد مدل علمی این پژوهش حاکی از آن اســت که تاثیر تکانه
وارده بر شاخص بیثباتی اقتصاد کالن تقریبا از دوره دوم آغاز میشود و
اثر آن تا پایان دوره بهصورت پایدار و بدون نوسان بهتدریج تعدیل میشود.
یعنی تعدیل آنها تا پایان دوره همراه با نوسان نیست ،هرچند که سرعت
تعدیل تا پایان دوره در دو بخش کشــاورزی و خدمات از دو بخش دیگر
بیشتر اســت .سهم شاخص بیثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهار
بخش اقتصادی کالن ،بهترتیب در بخشهای صنایع و معادن ،خدمات،
کشاورزی ،و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

دستاورد تحقیق :ثبات مستلزم انضباط مالی
از آنجا که بر اساس یافتههای این تحقیق ،بیثباتی و نابسامانیهای اقتصادی
تاثیر و پیامد منفی بر رشد اقتصادی دارد ،توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط
اقتصادی و کاهش اخبار و رویدادهایی که منجر به تشدید این بیثباتیها در جامعه
میشــود ،میتواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی کند .به عبارت دیگر،
الزمه رشد اقتصادی همهجانبه کاهش نوسانات و بیثباتیهای اقتصادی و زدودن
عوامل موثر بر بیثباتی اقتصادی اســت .ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصاد
کالن مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت و برقراری اصل مهم انضباط
مالی اســت و در این راستا ،مدیریت و سیاستهای اقتصادی کالن در چگونگی
واکنش نســبت به شــوکهای داخلی و خارجی نقش تعیینکنندهای دارند .در
راستای سیاستگذاری در این حوزه میتوان چند پیشنهاد را مطرح کرد :بیثباتی
نرخ رشد حجم پول عالوه بر بیثباتی نرخ تورم یکی از عوامل عمده بیثباتی نرخ
ت بهتر ،بیثباتی پولی نیز یکی از عوامل اصلی
رشــد اقتصادی نیز هست .به عبار 
ایجاد دورههای تجاری و بیثباتی رشد اقتصادی در ایران بوده است ،بنابراین کنترل
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رشد نقدینگی بهمنظور کاهش حرکت نقدینگی به سمت فعالیتهای سفتهبازانه
و همچنین کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصاد کالن بدیهی است .همچنین نظام
پولی و بانکی بهدلیل نقش تعیینکننده سیاســتهای پولی و اعتباری در جریان
تولیــد و درآمد ملی یکی از مهمترین ابزارهای دخالــت دولت در امور اقتصادی
محســوب میشــود ،بهگونهای که ابزار پولی و بانکی در کنار ابزارهای بودجه و
برنامه قدرت اقتصادی مهمی در اختیار دولت قرار میدهد و میتواند کل زندگی
اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و با افزایش ثبات اقتصاد کالن ،الزامات رشد
و توســعه اقتصادی را ایجاد کند .افزایش اختالف نرخهای بازار سیاه ارز و رسمی
ارز تاثیر منفی بر رشــد اقتصادی ایران دارد .عمدهترین دلیل تاثیر منفی افزایش
اختالف نرخهای بازار سیاه و رسمی ارز بر رشد اقتصادی تخصیص نامناسب منابع،
افزایش فعالیتهای غیرمولد و رانتجویانه ،افزایش ریسک و نااطمینانی در اقتصاد
و درنتیجه کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای عظیم صنعتی ،فرار سرمایهها و
افزایش تورم است.

از ميان سرمايهگذاران حاضر در بازار سرمايه ،بهطور خاص ،سرمايهگذاران خرد مستعد معامله بر اساس احساسات هستند .سرمايهگذاران خرد معمو ً
ال بهدنبال
تنوعبخشي سرمايهگذاري و كاهش ريسك هستند .در واقع ،آنها به اميد بازده آتي سبد سهام خود سرمايهگذاري ميكنند ،نه به اميد آينده بهتر يك شركت
خاص .اما بهدليل مالحظه هزينه منفعت ،سرمايهگذاران خرد اطالعات كافي و تخصص الزم را براي اتخاذ تصميم بهينه ندارند.

رفتار مشترک سرمایهگذاران بازار بورس با سبد صنایع
سهامداران خرد سهم شرکتهای صنعتی را بهطور گروهی در قالب یک سبک سرمایهگذاری میخرند
نام پژوهش:
سرمایهگذاران صنعتپایه و سرمایهگذاران خرد
پژوهشگران :مجتبی سلیمانی مارشک ،سید عباس
هاشمی و سعید صمدی

این پژوهش در زمره پژوهشهاي مالي رفتاري است و بهدنبال تحليل
سرمايهگذاري سبكي توسط سرمايهگذاران خرد است .در اين رويكرد فرايند
تصميمگيري طي دو مرحله صورت ميگيرد؛ در گام نخســت ،يك سبك
هدف در نظر گرفته ميشــود و در گام دوم ،ســهامي از آن سبك انتخاب
ميشــود .ســبك هدف در اين پژوهش صنعت است .سرمايهگذاران خرد
بهدليل محدوديت منابع مالي و اطالعاتي ،بهدنبال سادهســازي و ارزانتر
كردن تصميمگيري در ســرمايهگذاري هستند .سرمايهگذاري سبكي نيز
فرايند تصميمگيري را ســاده ميكند و منطقي است كاربرد آن در ميان
سرمايهگذاران خرد مشهود باشد .در اين پژوهش ،يك پرسش كلي درباره
معامله ســرمايهگذاران در سطح سبك صنعت بررسي ميشود؛ آيا معامله
سهام سرمايهگذاران خرد در سطح صنعت به هم پيوسته است؟
در بازارهاي مالي نيز ايده دســتهبندي اشيا بين سرمايهگذاران فراگير
است .داراييهاي قابل سرمايهگذاري در بازارها ميتوانند برحسب ويژگيهاي
متفاوت مانند الگوي بازده يا عوامل خطر ،در چندين گروه دستهبندي شوند.
براي مثال ،سرمايهگذاران ميتوانند داراييها را بهعنوان اوراق قرضه ،سهام
و وجه نقد دســتهبندي كنند .بهعالوه خود اوراق قرضه ميتواند به اوراق
قرضه دولتي و خصوصي تفكيك شود .در ادبيات سرمايهگذاري ،به اين نوع
دستهبندي دارايي سرمايهگذاران« ،سبك يا دسته» گفته ميشود .سبك
تعريف ثابتي ندارد ،ممكن اســت به مرور زمان بهسبب نوآوري در بازار يا
ديدگاههاي تازه ،سبك جديدي ايجاد و سبكي قديمي حذف شود.
در نظریه رفتاري «ســرمايهگذاري ســبكپايه» بيان شــده است كه
ســرمايهگذاران بر مبناي سبكها سرمايهگذاري ميكنند .شواهد تجربي
بسياري نشان دادهاند كه اغلب سرمايهگذاران بر مبناي نقاط اشتراك ،سهام
را در گروهها يا سبكها دستهبندي ميكنند .نتايج تجربي نيز تأييد ميكند
كه سرمايهگذاران ســهام را بر مبناي گروه يا قيمت شاخص دستهبندي
ميكنند .يكي از مبناهاي دستهبندي رايج ميان سرمايهگذاران ،دستهبندي
بر اســاس صنعت است .براي مثال ،غالبا سهام شــركتهاي ايرانخودرو،
سايپا و پارسخودرو را بهعنوان «سهام صنعت خودرو» و سهام شركتهاي
زهراوي ،رازك و فارابي را بهعنوان «ســهام صنعت داروسازي» دستهبندي
يكنند.
م 
بهطــور خاص ،دســتهبندي صنايع در رويكرد ســرمايهگذاري باال به
پايين (كل به جزء) اهميت دارد؛ يعني ســرمايهگذاران ابتدا صنعتي را با
ويژگيهاي مدنظر خود انتخاب میکنند و ســپس در صنعت منتخب به
جستوجوي سهام شركت مناسب اقدام ميكنند .تحليل صنعت براي هر
دو طرف خريدار و فروشنده اهميت دارد .تحليلگران طرف خريدار ،اغلب
صندوقهاي سرمايهگذاري متخصص در صنعتي خاص را پيشنهاد ميكنند.

ســرمايهگذاري سبكپايه ازجمله نظريههاي مطرح در حوزه مالي رفتاري است .در سرمايهگذاري
سبكپايه سرمايهگذاران ابتدا گزينههاي سرمايهگذاري پيش رو را بر مبناي يك ويژگي مشترك
گروهبندي میکنند ،سپس از گروه منتخب دارايي مد نظر را میخرند .اين ويژگي مشترك «سبك»
ناميده ميشــود كه اساس گروهبندي اســت .در اين پژوهش كاربرد «صنعت» بهعنوان سبك در
«سرمايهگذاري سبكپايه» بررسي شده است .همبستگي معامالت سرمايهگذاران خرد در سطح
صنعت با كنترل متغيرهاي اندازه و ارزش دفتري به ارزش بازار آزمون علمی شده است .به عبارت دیگر،
آزمون شده است که آیا سرمایهگذارانی در تعداد زیاد هستند که فقط سهام گروههای شرکتهای
صنعتی را در بازار سهام بخرند و اگر چنین کسانی در بازار بورس تهران وجود دارند ،چه ویژگیهایی
دارند .این کار را مجتبی سلیمانی مارشک ،سید عباس هاشمی و سعید صمدی در پژوهش خود انجام
دادهاند و نتایج آن را تحت عنوان «سرمایهگذاری صنعتپایه و سرمایهگذاران خرد» در آخرین شماره
فصلنامه علمی  -پژوهشی «تحقیقات مالی» دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر کردهاند .آنها
بهمنظور آزمون فرضيههاي پژوهش ،نمونهاي شــامل  8ميليون معامله منتسب به  335شركت به
روش حذف سامانمند از بين شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1387
تا  1393انتخاب کردند و مورد آزمون قرار دادند .نتايج تحقیق آنها نشان ميدهد كه صنعت سبكي
است كه سرمايهگذاران خرد از آن براي انتخاب سهام استفاده ميكنند.

تحليلگران طرف فروشنده ،بهطور معمول پيشبينيها و تحليلهايي را
در سطح صنعت منتشــر ميكنند .به همين سان ،تحليلگران در سطح
شركتها نيز متخصص در يك صنعت هستند و اغلب تحليلهاي در سطح
شركت را با تحليلهاي گسترده در سطح صنعت تكميل ميكنند .بهعالوه،
بسياري از پديدههاي مالي همچون بازار عرضه اوليه سهام ،ادغام شركتها،
تحصيل شــركتهاي ديگر ،پاداش مديران و حبابهاي بازار سهام ،اغلب
تركيب مشخصي در سطح صنعت دارند .همچنين نتيجه پژوهشها نشان
داده است كه سرمايهگذاران ميتوانند بر مبناي اطالعات شركتهاي ديگر
حاضر در يك صنعت ،به اطالعاتي درباره يك شركت خاص در همان صنعت
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افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع الزم برای زندگی میتواند انگیزه پذیرش ریسك اعمال غیرقانونی
و غیررسمی را كاهش دهد و موجب كاهش حجم اقتصاد پنهان شود .رشد سطح عمومی قیمت كاالهای مصرفی
(تورم) نیز به دالیل مختلفی میتواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود

ژورنال

در نظریه رفتاري
«سرمايهگذاري
سبكپايه» بيان
شده است كه
سرمايهگذاران بر
مبنايسبكها
سرمايهگذاري
ميكنند.
شواهد تجربي
بسياري نشان
دادهاند كه اغلب
سرمايهگذاران
بر مبناي نقاط
اشتراك ،سهام
را در گروهها
ياسبكها
دستهبندي
ميكنند.نتايج
تجربينيز
تأييد ميكندكه
سرمايهگذاران
سهام را بر
مبناي گروه يا
قيمتشاخص
دستهبندي
ميكنند

پي ببرند .اگر سرمايهگذار ،سهام را بر مبناي صنعت دستهبندي كند ،پس
تصميم سرمايهگذاري وي تركيبي در سطح صنعت (و نه در سطح شركت)
خواهد داشــت .اين موضوع نشان ميدهد كه سرمايهگذاران سهام خود را
ميفروشند و مجددا ً سهام مرتبط با صنعت هدف را ميخرند (بازتخصيص).
اين خريد مجدد و بازنگري ســبد سرمايهگذاري در سطح صنعت ،بايد با
فراواني بيشتري انجام شود و خريد مجدد بين گروههاي تصادفي سهام (در
سطح شركت) كمتر روي دهد.
به نظر ميرسد سرمايهگذاري سبكي در بازار سرمايه ،امر رايجي باشد.
دستكم به دو دليل ممكن اســت سرمايهگذاران از الگوي سرمايهگذاري
سبكي پيروي كنند :نخست ،دستهبندي که مشكل انتخاب را ساده ميكند
و اجازه پردازش مقادير زياد اطالعات را با كارايي معقول ميدهد؛ دوم ،ايجاد
دستههاي دارايي به سرمايهگذاران كمك ميكند كه عملكرد مديران مالي
حرفهاي را ارزيابي كنند ،چون ســبك بهطور خــودكار گروههاي مديران
همتايي را ايجاد ميكند كه سبك خاصي را دنبال ميكنند .با سبک ميتوان
عملكرد مديران مختلف را با يكديگر در سرمايهگذاري روي يك سبك خاص
مقايسه كرد.
از ميان سرمايهگذاران حاضر در بازار سرمايه ،بهطور خاص ،سرمايهگذاران
خرد مستعد معامله بر اساس احساسات هستند .سرمايهگذاران خرد معموالً
بهدنبال تنوعبخشي سرمايهگذاري و كاهش ريسك هستند .در واقع ،آنها
به اميد بازده آتي سبد سهام خود سرمايهگذاري ميكنند ،نه به اميد آينده
بهتر يك شركت خاص .اما بهدليل مالحظه هزينه منفعت ،سرمايهگذاران
خرد اطالعات كافي و تخصص الزم را براي اتخاذ تصميم بهينه ندارند .در
مقابل ،سرمايهگذاران نهادي داراي ساختار منسجم سازماني و شبكه پيچيده
مالكانه ،تصميم آگاهانهتر و منطقيتري اتخاذ ميكنند و كارايي تخصيص
منابع توسط بازار را سرعت و بهبود ميبخشند .با توجه به مطالب بيانشده،
دستكم به دو دليل انتظار ميرود خريد سهام و سرمايهگذاري مجدد در
ســطح صنعت (سبك) ميان سرمايهگذاران خرد قويتر باشد؛ نخست ،در
مقايسه با سرمايهگذاران نهادي ،سرمايهگذاران خرد منابع مالي و اطالعاتي
محدودتري دارند .از اين رو ،به نظر ميرســد سرمايهگذاران خرد مستعد
هســتند كه تصميم براي ســرمايهگذاري را با دستهبندي سهام برحسب
صنعت سادهتر كنند .در واقع ،پردازش اطالعات پنجاه صنعت متفاوت نسبت
به پردازش اطالعات صدها سهم از شركتهاي متفاوت ،زمان و هزينه بسيار
كمتري را طلب ميكند .دوم ،پژوهشهاي پيشين در ساير كشورها ،شواهد
قوي يافتهاند كه ســرمايهگذاران خرد بهطور نظاممندي از يكديگر پيروي
ميكنند و معامالت آنان همبسته است .از اين رو ،اگر سرمايهگذاران خرد
سهام منتخب خود را برحسب صنعت دستهبندي كنند ،احتماالً تصميم

مسئله
سرمایهگذاری در بازار
ســهام میتوانــد روی
شــرکتهای زیــادی
انجــام شــود و گاهــی
این ســرمایهگذاری در
شــرکتهای همگونی
رخ میدهد که بهعنوان
«ســبک» در نظر گرفته
میشــوند .این تحقیق
در پی آن اســت که بداند
آیا سهامدارانی هستند
که بیشــتر روی سهام
شــرکتهای صنعتــی
سرمایهگذاری میکنند
و اگر بله ،چــه رفتاری
دارند.

براي سرمايهگذاري برحسب صنعت ،در
قالب تقاضا و خريد گسترده در سطح
صنعت بروز ميكند .در مقابل ،چنانچه
سرمايهگذاران خرد سهام خود را فقط
بر مبناي اطالعات ســهم يك شركت
منفرد انتخاب كنند ،احتماالً تصميم
براي ســرمايهگذاري ،در قالب تقاضا
و خريد گســترده در ســطح شركت
منتخب بروز ميكند.

JJصنعت و سبک
اين پژوهــش به دنبال بررســي
كاربرد صنعت بهعنوان سبك در ميان
ســرمايهگذاران خرد در بورس اوراق
بهادار تهران است .پرسشهاي اصلي
نيز به شرح زير است:
 -1آيا صنعت بهعنوان ســبك كاربرد
دارد؟
 -2فراواني و گستره كاربرد صنعت بهعنوان سبك به چه ميزان است؟
در صورت وجود سرمايهگذاري سبكي ،پديده رفتار تودهوار گروهي
از سرمايهگذاران و تشكيل يك ســبك روي ميدهد .رفتار تودهوار در
شكل يك رفتار بههمپيوسته ،زماني رخ ميدهد كه سرمايهگذاران از ساير
سرمايهگذاران تقليد و پيروي ميكنند ،درحاليكه اطالعات و عقايد خود
را ناديــده ميگيرند .به احتمال زياد ،اين رفتار در گروهي از داراييهاي
مشــابه ،مانند ســهام يك صنعت خاص رخ ميدهد .در تحليل رفتار
تودهوار بر منشأ اين رفتار تمركز ميشود كه ممكن است نشئتگرفته
از اطالعات بنيادي يا متأثر از عملكرد ســاير ســرمايهگذاران باشد .اگر
صنعت در نگاه سرمايهگذاران نوعي سبك باشد ،انتظار ميرود معامالت
سرمايهگذاران در سطح صنعت ،داراي همبستگي باشد .فرضيه اول اين
پژوهش به بررسي اين موضوع ميپردازد .در سطح شركت ،ممكن است
اين سيگنالها متناوب و دربردارنده اطالعات خاص درباره عملكرد آتي
يك شــركت خاص باشند .ممكن است رفتار تودهوار در سطح صنعت،
برآمده از بروز رفتار تودهوار در ســطح سهم يك شركت باشد .مث ً
ال اگر
سرمايهگذاران در مقابل سهم «ايران خودرو» رفتار تودهوار داشته باشند
و «ايران خودرو» نيمي از صنعت خودرو را شــامل شــود ،احتمال دارد
سرمايهگذاران در صنعت خودرو رفتار تودهوار نشان دهند.

دستاورد تحقیق :صنعت برای سرمایهگذاران خرد یک سبک است
نتایج پژوهش مشــخص میکنند که ميتوان صنعت را بهعنوان نوعي سبك قلمداد
كرد ،بهطوريكه معامالت ســرمايهگذاران خرد در سطح سبك صنعت حدود  23درصد
همبستگي داشتند .همچنين نتايج نشان ميدهد سرمايهگذاران به سبكهاي ديگري
همچون «اندازه» و «ارزش دفتري به بازار» نيز توجه ميكنند .در واقع ،اطالعات صنعت،
اندازه و ارزش دفتري به بازار بهعنوان سه سبك براي دستهبندي اطالعات در كانون توجه
سرمايهگذاران قرار دارد .از اين رو ،دستهبندي دقيق و مناسب صنايع و شركتهاي مرتبط
ميتواند در تحليل مناسب به سرمايهگذاران كمك كند .يافتههاي اين پژوهش اهميت
يدهد .همچنين وجود و استفاده
اطالعات در ســطح صنعت در بازار سرمايه را نشان م 
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سرمايهگذاري سبك پايه تأييد ميشود ،يعني سرمايهگذاران به جاي تحليل تكتك سهام،
به انتخاب گروه (مث ً
ال اندازه كوچكتر) ميپردازند ،سپس از ميان شركتهاي كوچك ،سهم
مد نظر را خريداري ميكنند .در اين پژوهش بهطور مستقيم استفاده از سبك «صنعت»
و بهطور غيرمستقيم استفاده از سبكهاي «اندازه» و «ارزش دفتري به بازار» نشان داده
شده است .این نتایج میتواند در شرکتهای مدیریت سرمایه و مشاورانی که به سهامداران
خرد خدمات میدهند به کار آید .همچنین مدیران و تحلیلگران بازار سهام نیز میتوانند
با اســتفاده از نتایج این پژوهش ،آگاهی بیشتری نسبت به رفتار سهامداران ،بهخصوص
سهامداران خرد ،داشته باشند.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................
پنج افسانه درباره بحران مهاجرت
دوربینها رفتهاند اما رنج و عذاب باقی است

چرتکهبهدستها

چرتکهبهدستها :غلبه
حسابدارها و چگونگی
درهمشکستن سرمایهداری
با آنها
ریچارد بروکز
ناشر :آتالنتیک

دربارهنویسنده
ریچارد بروکز یک روزنامهنگار تحقیقی انگلیسی در حوزه
امور مالی است که کتابهای زیادی درباره فرار مالیاتی
و بهشتهای مالیاتی نوشته است .او مطلب ژورنالیستی
خود را بــرای روزنامه گاردین و دوهفتهنامه پرایوت آی
مینویسد و مدتی بازرس امور مالیاتی در بریتانیا بوده
است.
طی قرنها ،خود حسابداری بهخوبی دارای یک فرایند پایه بود که به مدیرانش
امکان میداد وضعیت حسابداری را که ماموریت موسسه آنها بود قدرتمند و سالم
نگه دارند .اما در طول زمان ،وظایف اندک حسابداری در قالب تجارت تغییر شکل
داد .در این روند ،حسابداری به شکل یک صنعت چند میلیارد دالری درآمد و
سبک زندگی فعاالن پیشروی آن ،دیگر مشابه تصویر حسابدارانی که قلم و کاغذ و
ماشینحساب در دست داشتند و مدام محاسبه میکردند نبود

تبدیل چرتکهبهدستهای حسابدار به مشاوران
نالمللی
تهایبی 
شرک 
یک رسوایی در نظام حسابداری جهانی که کسی از آن صحبت نمیکند
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

در تابستان سال  ،2015هفت سال بعد از بحران مالی و چشمانداز بیپایان رکود
اقتصادی متعاقب آن برای میلیونها شــهروند ،من از یک باشــگاه جدید بازدید
کردم .آرمیده در میان شرکتهای مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری در خیابان
گراسوِنور در محله «میفر» ،شرکت «نامبر توئنی» (در انگلیسی به معنی «شماره
دوازده») اخیرا بهوسیله شرکت «کیپیامجی» افتتاح شده بود .رئیس هیئتمدیره
بریتانیایی آن موقع شــرکت ،ســیمون کالینز ،همان حرفی را میزد که مدیران
شرکتهای حسابداری امروز آن حرف را زیاد تکرار میکنند ،یعنی «یک جایی
ته غرب لندن» برای مشتریانی که میخواهند «با هم مالقات داشته باشند ،با هم
گرم بگیرند و خلوت کنند» .هزینه اجازه این ساختمان پنجطبقه فاش نشده بود اما
تا حد چند ده میلیون پوند میرسید .از قرار معلوم ،این قیمت برای جستوجوی
آدمهای درست ارزش داشت که پرداخت شود.
در شــرکت «نامبر توئنی» ارتش کوچکی از خدمه جذابی که با دقت لباس
یکشکل پوشیدهاند ،مدام گشت میزنند و به مشتریان میرسند .در یک طبقه
اتاقهــای غذاخوری قرار دارد با کابینتهایی پر از نوشــیدنی و اغذیه .در یک
طبقه دیگر یک کافه قرر دارد که به یک تراس منتهی میشود .با نگاه به دور و
بر ،پرترههای بانشاط مدیرعاملها در قالب نقاشیهای پاپ جدید دیده میشود،
مردانی که در ابتدای امر ،شــرکت حسابداری «کیپیامجی» را شکل دادند :پی ِت
کلینوِلد (یک حســابدار از آمستردام در اوایل قرن بیستم) ،ویلیام بارکلی پیت و
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جیمز مارویک (دو حســابدار اسکاتلندی عصر ویکتوریایی) و رینهارد گوردلر
(یــک آلمانی زندهمانده از اردوگاههای کار اجباری که شــرکت حســابداری
پیشروی کشور خود را ساخت).
موسســان شــرکت «کیپیامجی» از این بابت معروف شدند که یک حرفه
جهانی را قوام بخشیدند که از حســابداری برای کسبوکارها درآمد به دست
میآورد .آنها دیدهبان ســرمایهداریای بودند که داراییهای خود را رو میکرد.
برعکس ،جانشــینان قرن بیستویکمی آنها دریافتهاند که بدجوری بهدردنخور
هســتند .آنها به یک سری از شرکتهای امریکایی که وام مسکن با وثیقههای
ناقص میدادند ،اجازه داده بودند که وامدهی کنند و به این ترتیب ،سوخت بحران
مالی را فراهم کردند و از آن موقع ،هنوز جهان در حال تلوتلو خوردن است.
«اینها درباره بلندپروازی بیجا و عقوبت این کارشان چه میگویند؟» یکی از
افراد نامطمئن به شرکتی که من را با خود به داخل باشگاه برده بود ،در فکر فرو
رفت .مطمئنا بلندپروازیهای بیجایی در موسسه «نامبر توئنی» بود .اما حسابداران
با شکلدادن به دنیایی که در آن فعالیت میکنند ،مطمئن شدهاند که امکان ندارد
با نابودی خودشــان مواجه شوند .در شرایطی که جهان از یک بحران به بحران
بعدی ســکندری میخورد ،اقتصادش متزلزل است و بازارهای مالی اصلیاش به
اندازه کافی اصالح نشده ،حسابداران هزینهای نمیپردازند بابت این اشتباهشان که
ک بار دیگر ،مجددا میلیونها
سرمایهداری را به پای میز محاکمه کشاندهاند .ی 

کتاب ضمیمه

تنی هزینه را میپردازند که شغلها و معیشت خود را از دست خواهند داد .چنین
وضعیتی را میگویند پیروزی پولدوستها.

ســوال میکردند که بانکها چقدر از زیان خود را از ترازنامه درمیآوردند .اما
این مسائل بیفایده چیزی نبود که مدیران ارشد شرکتهای حسابداری در شرایطی
که دســتمزدهای مشاوره هنگفتی از کسبوکارها میگرفتند  45 -میلیون پوند
تا ســقف  56میلیون پوند تعرفه حسابرســی برای حدود هفت سال  -بخواهند
اوقات خودشان را بابتش تلخ کنند .بنابراین نگرانیهای حسابداران چرتکهبهدست
بهوسیله مدیران ارشدشان پیگیری نمیشد.
نیــم قرن پیشتر ،جی کی گالبریت اقتصاددان ،وقتی که کتاب خود را درباره
تاریخچه سقوط بزرگ سال  1929در غرب به پایان میرساند ،نسبت به بیمیلی
صاحبان کسبوکار به انجام فعالیتهای اقتصادی درست و دقیق هشدار دارد و
گفت که این رفتار آنها به معنی اختالل در کســبوکارهای قدیمی برای رسیدن
به رفاه و آسایش کنونی است .گالبریت پیشبینی کرده بود که تا چند دهه بعد،
حسابداری بهوسیله فعاالن کسبوکارها اداره خواهد شد ،به جای اینکه بهوسیله
دیدهبانان کسبوکارها مدیریت شود.
یک نویســنده امریکایی دیگر در همین دوران به دلیلی اشــاره کرده بود که
باعث نابینایی حســابداران چرتکهبهدست نسبت به خطری شده بود که بیش از
هر موقع دیگری آشکار به نظر میرسید .آپتون سینکلر نوشته بود« :سخت است
کســی را وادار کنیم چیزی را بفهمد درحالیکه دستمزدش به نفهمیدن آن چیز
وابسته است».

J Jچرتکهبهدستها
ســقوط حســابداری ســالم به یکی از دالیل اصلی بحران مالی در اوایل قرن
بیستویکم تبدیل شد .حسابرسی از شرکتهای با مسئولیت محدود که حدود
صد ســال پیش در دستور کار قرار گرفته بود ،مایل بود بدل شود به چککردن
وضعیت بهاصطالح «مسئله کارفرما /کارگزار» در شرکتها .این مسئله زمانی
رخ میدهد که یک گروه (کارفرمایان) اختیاراتی را به گروه دیگر (کارگزاران)
تفویض میکند ولی از آنجا که منافع این دو گروه الزاما همسو نیستند ،ممکن است
کارگزاران تصمیماتی را اتخاذ کنند که مطلوب کارفرمایانشان نباشد .این مسئله
از شکل شرکتی کسبوکارها به ارث رسیده بود .همانطور که آدام اسمیت یک
بار اشــاره کرده بود« ،مدیرانی که پول دیگران را مدیریت میکنند» نمیتوانند
به اندازه خود افراد صاحب پول حســابگر باشند .وقتی که در اواخر قرن بیستم
بانکدارها شروع کردند به قمار با پولهای دیگران ،پولهایی که بهقدری زیاد
بود که اشــک آدم را درمیآورد ،حسابداری درست مهمتر از هر زمان دیگری
شــد .اما حاال حسابدارهای چرتکهبهدســت اولویتهای تجاریتری دارند  -با
لحاظکردن مســئولیتهایی محدود برای خودشان  -و کمتر از عواقب شکست
تصمیمگیریهایشان میترســند .همانطور که آدام اسمیت پیشبینی کرده بود،
«فراوانی و غفلت» آنطور که باید و شاید پشت سر هم میآیند.
J Jچهار غول
بعد از اینکه ســقوط بانک «لمان برادرز» در سال  2008اقتصادها را به زانو
طی قرنها ،خود حسابداری بهخوبی دارای یک فرایند پایه بود که به مدیرانش
امکان میداد وضعیت حسابداری را که ماموریت موسسه آنها بود قدرتمند و سالم
درآورد ،آشــکار شد که حسابرسان شــرکت «ارنست اند یانگز» که این بانک
را حسابداری میکردند به هیچ دردی نمیخوردند .اشتباهاتی مشابه در آن سوی
نگه دارند .اما در طول زمان ،وظایف اندک حســابداری در قالب تجارت تغییر
اقیانوس اطلس ثابت کرد که ترازنامههای شرکتها در همهجا پر از آشغالهایی
شکل داد .در این روند ،حسابداری به شکل یک صنعت چند میلیارد دالری درآمد
است که گواهی شده طال هستند .رئیس هیئتمدیره شرکت «اچبیاواس» (بانک
و ســبک زندگی فعاالن پیشروی آن ،دیگر مشابه تصویر حسابدارانی که قلم و
اسکاتلند) ،که گفته شده وامدهندهای بوده که بیشترین وامهای بدون اعتبار بریتانیا
کاغذ و ماشینحساب در دست داشتند و مدام محاسبه میکردند نبود.
را در دوران رونــق اقتصــادی پرداخت
همین چهار شــرکت جهانی بزرگ
کرده ،پس از بحران ،برای کمیته تحقیق و
حسابداری  -دلویتی ،پرایس واتر هاوس
تفحص پارلمان شرح میداد« :من دستکم
کوپرز (پیدابلیوسی) ،ارنست اند یانگ
یک بار در ســال ،با حســابرسهای دو
و کیپیامجی  97 -درصد شــرکتهای
شرکتی که معموال با آنها کار میکردیم
ســهامی عام امریکا و تمام صد شرکت
بهتنهایی جلســه داشتم و در جلسات ما،
برتر بریتانیا را حسابرسی میکنند و ثابت
آنها میتوانســتند هر مشکلی را که پیدا
کردهاند که نزد سرمایهداران ،مشتریان و
میکردند اظهار کنند .با وجود اینکه ما
کارکنان این شرکتها ،حسابداران چهار
بحثهای جالبی داشتیم  -و این بحثها
غول حســابداری دیدگاهی قابلاعتماد و
برای کســبوکار خیلی خــوب بود -
منصفانه از کســبوکار خود دارند .این
حسابداران با آگاهی از وضعیت و درآمد خوب خود و نیازمند به حفاظت از این
آنها
وکارهای
ب
کس
موقعیت
که
بدهند
نشان
طور
ن
ای
گاهی
دارند
دوست
وضعیت،
هیچوقت هیچ مسئلهای بیان نشد».
موسسات تنها بازیگران بازار حسابداری
خیلی بد است .دنیس نالی ،رئیس هیئتمدیره شرکت جهانی «پیدابلیوسی» ،در
این بیقیدی نمونــه وضعیتی بود که
هســتند که به اندازه کافی بزرگاند تا
سال  2015مدعی شد« :محیط کسبوکاری که ما در آن در حال فعالیت هستیم
امروزه با چالشهای مختلفی روبهرو است ،ازجمله اقتصاد جهانی ،مسائل ژئوپلیتیک
حسابرسی به آن رســیده بود .تحقیقات
ارقــام و اعداد شــرکتهای چندملیتی
و رقابت شدید ».او این حرفها را در پاسخ به این پرسش مطرح کرد که چطور
یعنی
بود،
رسیده
خود
تاریخ
در
سود
باالترین
به
سال
آن
در
حسابداری
های
ت
شرک
را چــک کنند و بنابرایــن از موقعیت
بعدی نشــان داد که حسابرسان عادی و
 35میلیارد دالر
ردهپایین در شرکت «کیپیامجی» مسلما
کارتلهای قابلتوجه در بازار حسابداری
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شده است که آنها مشتریان خود را هر ده سال یکبار با هم عوض کنند .این اوج
کاری است که برای ایجاد رقابت در میان برترین شرکتهای حسابداری جهان
انجام شده است .برخی از شرکتها تا پیش از اجرای این قانون ،برای بیش از یک
قرن کارهای حسابداری خود را به یک موسسه حسابداری سپرده بودند :شرکت
جنرال الکتریک به مدت  109سال مشتری موسسه حسابداری کیپیامجی بود
و تا پیش از سال  ،2016شرکت حسابداری پیدابلیوسی طی یک دوره  120ساله
کاری حسابدار موسسه مالی بارکلیز بود.
حسابداران مثل هر حرفه دیگری بهطورکلی بهقدری مورد اعتماد هستند که
میتوانند خود بر صنف خود نظارت کنند و البته همانطور که میتوان پیشبینی
کرد خیلی هم خودشــان را تحویل میگیرند .در جاهایی که سطحی از نظارت
مستقل روی شــرکتهای حســابداری وجود دارد ،مثل نظارتهایی که در پی
رســوایی شرکت «انرون» و رســوایی دیگر تمام دورانها در شرکت «ورلدکام»
 که در آن شــرکت اکنون نابودشــده «آرتور اندرسون» متهم به این شد که باموسسات حســابداری تبانی کرده است تا قواعد حسابداری را به بازی بگیرد و
ســودهای عظیم خود را از بازار پنهان کند  -روی حســابداران امریکایی اعمال
شد ،قدرت شرکتهای حسابداری محدود است .وقتی که شرکتهای حسابداری
قواعد و مقررات اساســی برای حسابداری را خود تعیین میکنند  -اینکه چطور
صنایع و امور مالی حسابرسی شوند  -چهار غول حسابداری جهان بهطور برابر در
این تنظیم مقررات نقش دارند .کارکنان آنها بر کسانی که استانداردهای بینالمللی
و ملی حسابداری را تعیین میکنند کنترل دارند و این اطمینان را کسب میکنند
که قواعد بازی برای شرکتهای حسابداری بزرگ و مشتریان آنها مناسب باشد.

بهرهمندند .هیچ چیزی اشــتباهتر از این نیســت که قیمتها و تعرفههای ثابت
حسابرســی شــرکتها ادامه پیدا کند و با وجود این شمار معدود بازیگران در
بازار حســابداری ،نیازی هم به این کار نیست .یکی از حسابداران سابق یکی از
این شــرکتها با لبخند میگوید« :هریک از این شرکتها در بازار میداند که
نرخ حسابرسی دیگران چقدر است ».رقبای جدیای وجود ندارند که قیمت این
شرکتها را بشکنند .گذشته از اینها ،وقتی حسابرسها از الزامات قانونی در تقریبا
هرجایی هستند ،این موسســات کارتلهایی خواهند بود که حیاتشان را دولت
تضمین کرده است.
با وجود خطرات اقتصادیای که در معرض حســابداری نادرســت اســت،
حسابداران چرتکهبهدست وظایف خود را با مصونیتهای نسبی انجام میدهند.
شرکتهای بزرگ حســابداری دولتها را ترغیب و متقاعد کردهاند که اقامه
دعوا علیه آنها یک تهدید وجودی برای اقتصاد اســت .مزیتهای بیسابقه برای
یک بازار ضمانتشده با جنبههای مثبت عظیم و جنبههای منفی شدیدا محدود،
ستونهایی حساب میشوند که چهار کســبوکار عظیم و چند میلیارد دالری
حسابداری روی آنها بنا شدهاند .آنها آزادند که سود کسب کنند بدون اینکه نگران
عواقب جدی سوءاستفادههای خود باشند ،خواه این سوءاستفاده بهرهگیری نادرست
از قوانین مالیاتی باشد ،خواه مشاوره جانبدارانه به کارفرما ،خواه چشمپوشی از
جرایم مالی.
حسابداران با آگاهی از وضعیت و درآمد خوب خود و نیازمند به حفاظت از
این وضعیت ،دوست دارند گاهی اینطور نشان بدهند که موقعیت کسبوکارهای
آنها خیلی بد است .دنیس نالی ،رئیس هیئتمدیره شرکت جهانی «پیدابلیوسی»،
در ســال  2015مدعی شد« :محیط کســبوکاری که ما در آن در حال فعالیت
J Jاز بین بردن مرزها
هستیم امروزه با چالشهای مختلفی روبهرو است ،ازجمله اقتصاد جهانی ،مسائل
دسترسی طوالنیمدت حســابداران چرتکهبهدست تا قلب دولتها گسترش
ژئوپلیتیک و رقابت شدید ».او این حرفها را در پاسخ به این پرسش مطرح کرد
یافته اســت .در بریتانیا ،مشاوران این چهار شــرکت غول حسابداری به وزرا و
که چطور شــرکتهای حسابداری در آن ســال به باالترین سود در تاریخ خود
رسیده بود ،یعنی  35میلیارد دالر .سال بعد از آن ،این رقم باالتر هم رفت و به 36
مقامات رسمی درباره هرچیزی ،از بهداشت و درمان گرفته تا انرژی اتمی ،مشاوره
میدهند .با اینکه مشاورههای آنان همیشه برچسب «مستقل» میخورد ،بدون استثنا
میلیارد دالر رسید .سه شرکت غول دیگر نیز با وجود آن رقابت شدیدی که ادعا
مناسب شرکتهای مشتری بسیاری هستند که منافع مستقیمی در این مشاورهها
شــده بود به باالترین سودها در سوابق خود دست پیدا کردند .با اینکه آنها خیلی
دارند .و تعجبی ندارد که بیشتر تجویزهای
محتاط بودند در اینکــه بگویند چقدر
این مشاوران  -مثل بازاریسازی خدمات
سود در سرتاســر جهان به شکل درآمد
عمومی  -در ســالهای پیش رو ،نیاز به
کسب کردهاند ،آمار کشورهای مختلفی
خدمات شرکتهایی را که مشتری آنها
که این شــرکتها در آنها کار میکنند
هســتند افزایش میدهد .این چهار غول
نشــان میدهد که میزان ســود شرکت
حسابداری با تغییردادن روشهای جذب
«پیدابلیوسی» به حدود  10میلیارد دالر
نیرو برای مناصب بــاالی دولتی از میان
رسیده است.
نالی میگوید یکی از چالشهایی که
درهای چرخانی که افــراد را از خارج
از دولــت وارد ایــن جایگاهها میکند،
شرکت «پیدابلیوسی» با آنها مواجه بود،
کمترین میزان رقابت یا مسئولیتپذیری باعث شده است که کار و بار حسابداران
مزرهای بین منافع بخش عمومی و منافع
«چرخش اجباری» حسابرسان در اروپا
چرتکهبهدست در چهار شرکت جهانی حسابداری سکه شود و فعالیتهای آنها خیلی
بخش خصوصی را از بین میبرند.
اســت که یک صندلیبازی جدید را در
راحت پیش رود .شرکتهای همکار این غولهای حسابداری بابت هر ساعتی که
برای حسابرسی صرف میکنند چند صد پوند پول میگیرند اما پول واقعی آنها از
دلیل دیگری نیز هســت برای اینکه
زمینه حســابداری در میــان چهار غول
فروش خدمات کارکنانشان به دست میآید
دولتها چهار شــرکت غول حسابداری
حسابداری جهان به وجود آورده و باعث
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ستارههای ورزشی دارند .در بریتانیا ،سهم سود ساالنه همکاران این شرکتها از
حدود  300هزار پوند شروع میشود و در باالترین حد به حدود  5میلیون پوند هم
میرسد .این آمار و اعداد در امریکا اعالم نمیشود چون شرکتهای حسابداری
در ایالت «دالور» ثبت شدهاند و ملزم نیستند که حسابهای خود را منتشر کنند
اما بهنظر میرسد که ارقام آنجا نیز مشابه بریتانیا باشد( .در سال  ،2016وقتی که
من از یکی از همکاران ارشد شرکت «دلویتی» پرسیدم که این ثروتهایی که به
آنها میرسد چطور توجیه میشود ،او با دستپاچگی تایید کرد که این سوال «سوال
سختی» است).
چهار شرکت غول حســابداری بدون در نظر گرفتن موقعیت حرفهای خود،
با هدفگذاری رشــد خود مثل هدفگذاری در هر شرکت چندملیتی دیگر ،به
گسترشی خیلی سریعتر از گســترش اقتصادی دنیایی که به آن خدمت میکنند
ادامه میدهند .شــرکتها در قدیمیترین بازار این شرکتهای حسابداری ،یعنی
در امریکا و بریتانیا ،در حال رشد با نرخی دو برابر رشد اقتصادی کشورهایشان
هستند .چهار غول حسابداری تا ســال  ،2016در  150کشور جهان حدود 980
هزار نفر را به اســتخدام خــود درآورده بودند که برابر با مجموع کارکنان پنج
شرکت برتر جهان از نظر ارزش دارایی بود.

جهان را بدعادت کنند .ناپدید شــدن یکی از این چهار شرکت بزرگ  -مثال از
طریق از دست دادن مجوز فعالیت در پی یک جرم جزایی ،همانطور که در سال
 2002برای شــرکت «آرتور اندرسون اند کو» اتفاق افتاد  -یک تهدید غیرقابل
قبول برای دنیای حسابرسی است .بنابراین ،رابطهای بین دولتها و این حرفه وجود
دارد و یکی از شرکای سابق این چهار شرکت بزرگ به روزنامه فایننشال تایمز
این رابطه را یک «رابطه فاوســتی» توصیف میکند ،این شرکتهای حسابداری
حتی در مواقعی حســاس مثل دوران پس از بحران مالی جهانی هم از زیر تحقیق
و تفحص دولتها شــانه خالی میکنند .تعداد آنها کمتر از آن است که شکست
بخورند و از بازار خارج شوند.
شــرکتهای حسابداری بزرگ از هر سطح نظارت و تحقیق عمومی نیز که
اهمیتشان ایجاب میکند به آن تن بدهند شانه خالی میکنند .رسواییهای بزرگی
که در آنها این شــرکتها مســئولیتهای بزرگی داشتهاند ،تحتالشعاع نهادها
و آدمهای شــرور رنگارنگ دیگری قرار میگیرد که رسانهها رویشان تمرکز
میکنند .برای مثال ،وقتی اسناد پاناما در نوامبر سال  2017در صدر عناوین رسانهها
قرار گرفت ،رســانههای خبری بزرگ با هم رقابت میکردند تا اعالم کنند که
لوئیس همیلتون راننده مسابقات اتومبیلرانی هنگام خرید جت اختصاصیاش از
دادن مالیات بر ارزش افزوده فرار کرده اســت .واقعیت مهمتر در این اســناد که
J Jتقویتشدن با بحران
عبارت بود از اینکه یکی از بزرگترین شرکتهای حسابداری جهان که انتظار
چهار شرکت غول حسابداری بسیار بسیار مهارت دارند در اینکه تغییرات را
میرفت دیدهبان سرمایهداری باشد ،یعنی شرکت «ارنست اند یانگ» ،این برنامه
فرار مالیاتی را برای همیلتون و بسیاری دیگر از افراد ،ازجمله خانوادههای پادشاهی
به فرصتی برای کســب درآمدهای بیشتر تبدیل کنند .هر چهار شرکت طی دهه
گذشته رشد جهانی زیادی از فروش خدمات مشاوره بیشتر به شرکتها داشتهاند.
بســیاری در اقصا نقاط جهان ،ترتیب داده غالبا مورد بیتوجهی قرار گرفت .از
مشــاوره به نهادهای نظارتی مالی در دوران پس از بحران مالی جهانی باعث شد
این گذشــته ،این چهار شرکت بزرگ در پوششدادن هر حوزه از کسبوکار و
خدمات عمومی به یاران گزارشگران تبدیل شدهاند و اطالعات و آمار و فکتها
که آنها وقایع سال  2008را مثل یک مانع کوچک سر راه خود ببینند .موسسه
«کیپیامجی» در عملیســاختن این حکایت که «هیچ پیروزیای مثل شکســت
را برای آنها فراهم میکنند .بنابراین رســانهها هیچوقت از آنها خرده نمیگیرند.
نیست» مثل یک ستاره رفتار کرد .با اینکه این شرکت بیش از دیگر شرکتهای
رسانهها میتوانند برای تشریح نظارتها و تنظیم مقررات و پیشرفتهای اقتصادی
حســابداری در کاهش ارزش وامهای مســکن بدون اعتبار که باعث ســقوط
پیچیده از کارکنان این شرکتها در مقام کارشناسان «مستقل» بهره بگیرند و آنها
بانکداری جهانی شد نقش داشت ،خیلی قبلتر از آن ،بانک مرکزی اتحادیه اروپا
برایشان در موضوعات دشوار توضیحات ساده و همهفهمی فراهم کنند.
برای آن نقشی اساسی در فرایندهای تعیین کیفیت داراییهای بیشتر بانکهایی که
کمترین میزان رقابت یا مســئولیتپذیری باعث شــده اســت که کار و بار
اکنون نیاز به تست فشار مالی دارند ،قایل
حســابداران چرتکهبهدســت در چهار
شــرکت جهانی حســابداری سکه شود
شده بود.
و فعالیتهــای آنها خیلــی راحت پیش
چهــار غول حســابداری اکنون برای
رود .شــرکتهای همکار این غولهای
خود نقش دربرگیرنده کل بازار خدمات
حرفهای حسابداری را قایل هستند و به
حسابداری بابت هر یک ساعتی که برای
ســواالت در مورد تمام مسائل ،از اعمال
حسابرسی صرف میکنند چند صد پوند
نظــارت و تنظیم مقررات تــا نظامهای
پول میگیرند اما پول واقعی آنها از فروش
فناوری اطالعات و حتی ادغام شرکتها و
خدمات کارکنانشــان به دست میآید.
تعیین استراتژی شرکتها ،پاسخ میدهند.
نتیجه این میشود که مردان و زنانی که
شواهد بسیار کمی در دست است که با مشاورههایی که اکنون چهار شرکت غول
نتیجه این شده است که در سطح جهانی،
به اســتخدام این شــرکتها درمیآیند،
حسابداری جهان ارائه میکنند  ،دنیا جای بهتری برای کار کردن شده باشد و همین
بدون اینکه مهارت خاصی داشته باشند
اکنون کمتر از نیمی از درآمدهای آنها از
شواهد هم در حال ناپدید شدن است .بلکه برعکس ،راههایی که این شرکتها در
بخشهای «راهبری افکار» خود ارائه میکنند ،باعث میشود که کار بیشتری برای
حسابرسی و حسابداری به دست میآید
یا خطرات شــخصی یا کارآفرینیای را
کارکنان درست شود
که مربوط به خدمات «بیمهای» اســت.
متحمل شوند ،درآمدهایی در سطح درآمد
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آنها گوش میکنند و کسبوکارها همان روند را طی میکنند.
آنها اکنون تبدیل به شرکتهای مشاورهای شدهاند که در کنار
تعجبی ندارد که در عین اینکه شــرکتهای مختل در جهان
کار مشاوره به حســابداری هم مشغول هستند ،درصورتیکه
وقتی که در
بهطور چشمگیری فکرکردن به استراتژیها خود را به چهار
برعکس ،باید کار اصلی آنها حسابداری و حسابرسی باشد.
بیستم
قرن
اواخر
شرکت حسابداری غول دنیا برونسپاری میکنند ،بهرهوری در
شــرکا و همکاران ارشد این غولهای حسابداری با آگاهی
بانکدارها شروع
اقتصادها رشدی نداشته باشد و یک خط ثابت بدون تغییر را
از بنیانهایی که بخت و اقبالشان بر آن بنا شده ،هرگز اصراری
کردند به قمار با
ندارند که حسابداری و ســروکلهزدن با اعداد دقیقا بهعنوان
طی کند.
پولهای دیگران،
پولهایی که
الزامات تجاری پشــت سر مشــاورههایی که شرکتهای
کســبوکار اصلی آنها ادامه پیدا کند .سیمون کالینز ،رئیس
زیاد
قدری
ه
ب
غول حســابداری خدماتش را میفروشند ،در اهداف خود این
شــرکت «کیپیامجی» در بریتانیا ،در سال  2015به روزنامه
بود که اشک آدم
شرکتها نیز بهطور آشکار وجود دارد .برای مثال ،دو «شاخص
فایننشــال تایمز میگفت« :ما خدمات مشــاورهای خود را به
را درمیآورد،
عملکردی اصلی» شعبه موسسه «کیپیامجی» در بریتانیا عبارت
شرطی ارائه میدهیم که ما را از انجام فعالیتهای حسابداری
حسابداری درست
مهمتر از هر زمان
اســت از «رشد درآمد» و «بهبود حاشیه سود» که پس از آنها،
بد حفظ کند .حیات و ممات ما به این وابســته است که آیا
شد
دیگری
شاخص میزان رضایت کارکنان و مشتریان میآید (شاخصهایی
در حسابرســی خود کارمان را خوب انجام میدهیم یا نه ».اما
که با قراردادن شرکتها در دورانی سخت ،به دست نمیآید).
شواهد خالف این گفتهها را نشان میدهد .با حسابرسیهایی
افشای یک حســابداری بد در قرارداد شرکتها ،تقلب ،فرار
این اندازه ناکافی که همزمان با رشــد بیوقفه شــرکتهای
مالیاتی و به خطر انداختن اقتصادها  -همه چیزهایی که جامعه ممکن است واقعا
حسابداری روی شرکتها اِعمال میشود ،روشن است که مشکلی برای موسسات
حسابداری پیش نیاید .خیلی واضح میتوان گفت که با این بازار که تعداد بسیار
از حسابدارانش بخواهد  -در این میان جایی ندارند.
معدودی از بازیگران در آن حضور دارند ،عملکرد ضعیف مسئله مرگ و زندگی
J Jجایگاه واال
شرکتها نخواهد بود.
این روزها شعار شرکت «ارنست اند یانگ» چنین است« :ساختن یک دنیای
معدودی از کارکنان چهار غول حســابداری جهان با این شور و اشتیاق وارد
محیط کاری میشــوند که بیقاعدگیهای مالی را ریشــهکن و سرمایهداری را
بهتر برای کار کردن» (که در جریان برندسازی مجدد این شرکت ،شعار «کیفیت
ایمن کنند .انگیزه آنها چشــماندازی با درآمد خوب است حتی برای کسانی که
در هرکاری که ما میکنیم» را کنار گذاشــت و جایگزین آن شد .این برندسازی
عملکرد معمولیای دارند ،بهعالوه اینکه شــاید در آینده منافع نامعلومی هم در
مجددا بعد از این انجام شــد که بر سر سقوط بانک لمان برادرز که ارنست اند
دنیای کسبوکار داشته باشند .بسیاری از ای ن افراد میخواهند درها به رویشان باز
یانگ حســابدارش بود ،بحران مالی جهانی سال  2008اوج گرفت) .با این حال،
باشد و به این نکته واقفاند که حسابداران دارای مدرک رسمی در جهان شرکتی
شواهد بسیار کمی در دست اســت که با مشاورههایی که اکنون چهار شرکت
چه رتبه باالیی دارند .نزدیک به یکچهارم مدیرعاملهای شــرکتهای عضو
غول حسابداری جهان ارائه میکنند ،دنیا جای بهتری برای کار کردن شده باشد
شاخص  FTSE 100که شاخص اصلی بازار بورس لندن به شمار میرود و شامل
و همین شــواهد هم در حال ناپدید شدن هستند .بلکه برعکس ،راههایی که این
بزرگترین شرکتهای بریتانیایی است ،حسابدار رسمی هستند.
شــرکتها در بخشهای «راهبری افکار» خود ارائه میکنند ،باعث میشود که
وقتی که بحث اتحاد و صداقت پیش میآید ،چیزی غیرطبیعی درباره این صنف
کار بیشتری برای کارکنان درست شود .اینها تصاویر و شعارهایی است که شرکت
به چشم نمیخورد .آنها همان اندازه حساسیت در قبال فشارهای اجتماعی ،روانی و
«کیپیامجی» در ســال  2017برای کسبوکار و کارکنان آنها ارائه کرده است:
مالی دارند که هر گروه دیگری دارد .شاید حکایتهایی از رشوهگیری یا عملکرد
«قیمت آنقدر که شما فکر میکنید مهم نیست»« ،چهار راه برای مقابله کارفرماها
ســوء برخی از حسابداران در گوشه و کنار به چشم بخورد ،مثل قضیه یکی از
با اخالل در کار»« ،تمرکز روی مشــتری» .موسسه «ارنست اند یانگ» بینشها
همکاران حسابداری شرکت «کیپیامجی» در یک پارکینگ در کالیفرنیا که در
و توصیههایی را به این موارد اضافه کرده اســت که یکی از آنها چنین اســت:
سال  2013اطالعات داخلی تجاری شرکتها را در ازای یک ساعت رولکس و
«شــکلدادن به جوامع تمرینکننده موفقیت» و همچنین شرکت «پیدابلیوسی»
میتوانــد به این اقالم ،یک فعالیت مالی بزرگ را تحت عنوان «تبدیل به بانک
چند هزار دالر پول نقد به یک فرد در خارج از حیطه مشتریان خود ارائه کرد.
اما چنین فسادهای وقیحانهای استثنا هستند .مشکل واقعی این است که مزیتها و
کردن کوچکترین چیزها :استراتژی ما» اضافه کند .بنابراین میبینیم که همه این
پیچیدگیهای منحصربهفرد این حرفه بهتدریج به نقطهضعفهای آدمهای عادی
بنگاهها و موسسات حسابداری به شرکتها مشاوره میدهند تا کارکنان بیشترین
نشــت میکند و با اینکه مسائلش کمتر کیفری است اما فعالیتهایی مضر علیه
کارهایی را که از دستشان برمیآید انجام بدهند و بنابراین محیط کاری و جهان
جامعه به شمار میرود.
را به جایی تبدیل کردهاند که طاقتفرساتر و همراه با کارهای دشوارتر است.
حسابدارانی که اخیرا واجد شرایط میشوند ،در شرکتهای بزرگ حسابداری
جذابیــت همه این حرفهای داغ و پرحرارت که خطاب به مدیران اجرایی
عموما آن وظیفهای را بر عهده میگیرند که متیو گیل ،پژوهشگر و استاد دانشگاه،
شرکتها زده میشود اغلب بر این پایه است که شرکتهای مشاور نمیترسند از
به آن «تکنوکراسیگرایی» میگوید ،یعنی استفاده از استانداردها طبق مقررات اما
این مشاورهها اتفاقی برایشان بیفتد و خیالشان راحت است که شرکتها به حرف
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کتاب ضمیمه

بهنفع مشــتریان و نه شکستن قوانین .اما این کار نه حمایت از حقیقت به شمار
نهادهایی خارج از گود بودند که دنیای تجارت را تحت نظارت و تحقیق و تفحص
خود قرار میدادند ،اکنون نهادهایی داخل گود هســتند که بیش از همیشه در آن
میرود و نه حمایت از عینیت .پیشــرفت در همکاری با این شــرکتهای غول
عمیقتر فرو میروند .همه آنها از نظام ممتاز پرورش و تربیت مشاوره مدیریت
حسابداری نیازمند این است که فراتر از هرچیزی ،با نیازهای مشتریان سازگار
موسســه «مککنزی» در قرن گذشته تقلید میکنند که آنها را مطمئن میسازد
شوند و آنها را برآورده سازند .شرکتهای بزرگ حسابداری جهانی با پرداخت
وقتی مشاوران و حسابداران چرتکهبهدست آنها به جلو حرکت میکنند ،همراه
مشــوقهای خیلی زیادی به کسانی که در باالی سلسلهمراتب سازمانی آنها قرار
با شرکتهای مشتری قدیمی باقی میمانند و کار بیشتری را در آنها برای شرکتشان
دارند ،سرانجام به جایی میرسند که در آن در عمل حسابداران چرتکهبهدست
به همراه میآورند .خطر رابطه بیش از اندازه نزدیک حسابداران با کسبوکارها
بیشتر فکر مسائل مادی خود را میکنند ،نه جنبههای اخالقی کارشان را .همچنین
هم که در حال حاضر بیشــتر از هر وقتی آن را دریافتهایم ،مورد بیتوجهی قرار
کسانی که کسبوکارها را پیش میبرند نفوذ بیشتری در این شرکتها خواهند
میگیرد .در ســال « ،2016مدیر برند جهانی و روابط عمومی» شرکت «ارنست
داشــت تا کسانی که حســابداری برای آنها اولویت اول است .در سال  2017در
اند یانگ» با لحنی انجیلگونه میگفت« :شــما به شــکوه و عظمت جهان فکر
بریتانیا ،هیچیک از همکاران ارشد چهار غول حسابداری جهان شغل ،نگفته بود
میکنید .در واقع ،نظام تربیت مشاوران ما میتواند عظمت و شکوه شرکتهای
که کســبوکار اصلی شرکت آنها حسابداری است .در سرتاسر جهان ،وقتی که
حسابداری باشد».
مشخصات مدیرعاملهای جهانی چهار شرکت غول حسابداری را نگاه میکنیم،
تصویر حســابداران چرتکهبهدســت از خود دیگر یک تصویر فروتنانه و
میبینیم که دو مدیرعامل از چهار مدیرعامل این شرکتها حتی اصال حسابدار
کوچک نیســت .رئیس موسسه حسابداری «دلویتی» در گزارش خود از «تاثیر
واجد شرایط هم نیستند بلکه سوابق کاری دیگری غیر از حسابداری داشتهاند.
جهانی» این شرکت ،میگوید« :چه حســابداران حرفهای ما بهعنوان کارگزار
وظیفه اصلی حسابداری در کار حسابرســی میتواند در کنار جایگزینهای
عمل درســت حســابداری در بازارهای مالی جهانی در نقش حسابرس خدمت
جذابتر کار حسابرســی ،یک وظیفه خشک و بیروح به نظر برسد و بسیاری
کنند ،چه چالشهای اجتماعی یا چالشهای مشتریان ما را حل کنند ،ما از آنها
از حسابداران چرتکهبهدستی که به دنبال هیجان بیشتر در کار خود هستند ،به
میپرسیم که چقدر به تاثیری که از راه کارشان بر شرکت دلویتی میگذارند فکر
این نتیجه میرسند که نقش سنتی حسابداری برای آنها خیلی خستهکننده است.
میکنند ».دریغ و افسوس که قدر تاثیر برجسته وظیفه اصلی حسابرسی آنها به
ســالها پیش در سال  ،1969برنامه طنز تلویزیونی «مانتی پیتون» که از بیبیسی
نقطه اصلی تمرکز بر کارشان تبدیل نمیشود .رئیس شرکت جهانی «ارنست اند
پخش میشــد ،خطوط اصلی این دلزدگی را در مصاحبه با مایکل پالین در نقش
یانگ» ،مارک وینبرگر ،از نظر شخص خودش توضیح میدهد که حسابداران
یک حسابدار و جان کلیس در نقش مشاور او ،ترسیم کرد .در این برنامه کلیس
چرتکهبهدســت ردهباالی شــرکت جایگاه خود را در جهان چطور میبینند.
به پالین میگوید« :کارشناسان ما شما را بهطور اسفناکی یک همکار کسلکننده،
او عضو یک کمیته ســرمایهگذاری روسیه اســت که عضو دیگر آن ،دیمیتری
فاقد خالقیت ،خشک ،بدون نوآوری ،بیشهامت ،بهسادگی کنترلشونده ،بدون
مدودف ،نخســتوزیر روسیه اســت که پوتین جایگزین او شده است .چنین
حــس طنز و بهطرز عالجناپذیری یکنواخت و ناخوش توصیف میکنند .و اگر
جایگاهی را در شانگهای دارد .همچنین تا سال  2017که شورای تعیین استراتژی
در بســیاری از حرفهها این خصوصیات جزو نقاط ضعف به حساب بیایند ،در
دونالد ترامپ پس از خشــنود شــدن نئونازیها از ترامپ منحل شد ،عضو این
حسابداری اینها از مزیتها و نقاط مثبت فرد هستند ».افسوس که شخصیت پالین
شورا بود .به همین ترتیب ،او عضو هیئت مدیره گروه «دستور برنامه جهانی» در
طوری بود که او میخواســت یک رامکننده شیر شود ،نه اینکه یک حسابدار
مجمع جهانی اقتصاد در داووس است .هزینه نشستن بر این صندلیها در ردههای
ماهر باقی بماند.
باالی جهانی یک شکســت فالکتبار
رد جســتوجوی حســابداران
برای حسابداری است .در دهههایی که
پولدوســت برای چیزی هیجانانگیزتر
پیــش رو قرار دارند ،بــدون اصالحات
میتواند در رســواییهای سالهای اخیر
ریشهای در حســابداری ،این حرفه تنها
مثل رسوایی شــرکت «انرون» و برخی
هزینههای بیشــتری را پرداخت خواهد
حســابداریهای بانکی پرآبوتاب در
کرد .اگر کسانی که از آنها انتظار میرود
قــرن بیســتویکم دیده شــود .یکی از
کار دیدهبانی را انجام دهند ،از خطرات
حسابدارانی که ســابقا در یکی از چهار
جدید چشمپوشی کنند ،شکست میتواند
غول حســابداری کار میکــرده ،به من
به همان اندازه تهدیداتی که بحران مالی
میگوید که اگر فقط یک چیز باشد که
سابق جهانی در بر داشت مصیبتبار باشد.
بتواند حرفه او را ارتقا دهد ،این خواهد
شرکتهای حسابداری بزرگ از هر سطح نظارت و تحقیق عمومی نیز که اهمیتشان
ایجاب میکند به آن تن بدهند شانه خالی میکنند .رسواییهای بزرگی که در آنها
برای حســابداری چرتکهبهدست خیلی
بود که «دوباره حسابداری به یک شغل
این شرکتها مسئولیتهای بزرگی داشتهاند ،تحتالشعاع نهادها و آدمهای شرور
رنگارنگ دیگری قرار میگیرد که رسانهها رویشان تمرکز میکنند
مهم است که راه خود را از حسابداران
کسلکننده تبدیل شود».
امروزی جدا کند.
چهار غول حسابداری جهان که زمانی
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چراغها در دوردست

چراغها در دوردست :تبعید و
پناهگاه در مرزهای اروپا
دانیل تریلینگ
ناشر :پیکادور
2018

دربارهنویسندگان
دانیل تریلینگ سردبیر نشریه «نیو هیومنیست» است و
سالها درباره مهاجران و بحران مهاجرت با تمرکز ویژه
روی اروپا کار کرده است .کتابی هم که او نوشته بر پایه
همین گزارشهایی اســت که طی سالیان در نشریات
مختلف به انتشار رسانده است.

بعد از بهار عربی در سال  ،2011تعداد کسانی که به دنبال
پناهندگی به اروپا میآیند  -از طریق ترکیه یا از اروپا از
راه کشورهای مدیترانه مرکزی  -افزایش پیدا کرد .اما
اروپا به تبدیلکردن امنیت به اولویت اول خود ادامه
داد ،به جای اینکه از افراد آسیبپذیر حمایت کند

پنج افسانه درباره بحران مهاجرت
دوربینها رفتهاند اما رنج و عذاب باقی است

ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

بحران مهاجرت بهتدریج با کمرنگ شــدن این موضوع در رســانهها به
فراموشی سپرده میشود و هر از چندی دوباره سر برمیآورد .اگر بیشتر دقت
کنیم ،میتوانیم ببینیم که دوربینهــا رفتهاند اما رنج و عذاب همچنان باقی
اســت .در اینجا سعی میکنیم عقایدی را که هنوز به سیاستگذاری و افکار
عمومی شــکل میدهند در هم بشکنیم .برای این کار سعی شده است به پنج
افسانهای که درباره مهاجرت وجود دارند اشاره کنیم ،افسانههایی که واقعیت
ندارند.
J Jافسانه  :1بحران تمام شده است
آن بحران مهاجرتی که رسانهها را در سالهای  2015و  2016فراگرفته
بود ،در ابتدا شامل افزایش شدید تعداد افرادی میشد که به اروپا آمده بودند تا
تقاضای پناهندگی کنند .اکنون تعداد تازهواردان کاهش یافته است و دولتها
مــوج جابهجایی مهاجران غیرقانونی را که به داخل اتحادیه اروپا میآمدند
شــکاندهاند .هزاران نفر در مراکز پذیرش یــا در کمپها در جنوب اروپا
ماندهاند ،درحالیکه دیگران تالش میکنند زندگیهای جدیدی بســازند در
مکانهایی که در آنجا اسکان داده شدهاند.
اما دیدن این بحران در قالب اتفاقی که در سال  2015شروع شد و در سال
بعد از آن به پایان رســید یک اشتباه است چون این واقعیت را که علتهای
اصلــی تغییری نکردهاند پنهان میکند .برای دیــدن واقعیت از آن لحاظ که
رسانهها میگویند ،تنها بهتر است بروید به نقاط تاکنون دستنخورده اروپا
و خیل غریبههایی را ببینید که در آنجا کار خیلی کمی برای آنها شده است.
186

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

این کار گمراهکننده است .فاجعه سالهای اخیر این نیست که در پایتختهای
اروپایی کارهایی برای مهاجران انجام شــده اســت بلکه وقتی که به مراکز
خــارج از پایتختها میروید مثل خــارج از اتحادیه اروپا ،بحران در قالب
واکنش بســیار منفی به مهاجران و ترس از آنهــا همچنان وجود دارد و این
مشــکالت و واکنشها ناشی از درک نادرســت از این است که مهاجران
چهکسانی هســتند ،چرا به اروپا آمدهاند و مهاجرت چه معنیای میتواند
برای اروپا داشته باشد.
اتحادیه اروپا شــاید پیچیدهترین نظام جهان باشــد کــه مانع مهاجران
ناخواسته شده است .از دهه  ،1990همانطور که مرزهای اتحادیه اروپا بسته
شد و به بیشتر شهروندان اتحادیه اروپا نیز جابهجایی آزادانه و سفرهای بدون
گذرنامه اعطا شد ،مرزهای بیرونی نیز بیشازپیش نظامی شدند .عفو بینالملل
تخمین زده است که بین سالهای  2007تا  2013که سالهای قبل از بحران
مهاجرت بوده اســت ،اتحادیه اروپا حدود  2میلیارد یورو خرج فنسکشی،
سیستمهای نظارتی و گشتهای زمینی و دریایی کرده است.
روی کاغذ ،پناهجویان  -کسانی که طبق قوانین بینالمللی حق دارند به دنبال
پناهندگــی از مرزها عبور کنند  -باید از این کنترلها معاف باشــند .اما در
عمل ،اتحادیه اروپا تالش کرده است تا جایی که میتواند مانع پناهجویان از
رسیدن به قلمروهایی که میخواهند شود :با بستن مسیرهای قانونی مثل توانایی
درخواست پناهندگی در سفارتخانههای خارج از کشور ،با اعمال تنبیه در
قبال شــرکتهای حملونقلی که به افراد اجازه میدهند بدون اسناد صحیح
به داخل اتحادیه اروپا ســفر کنند و با امضای معاهدهنامههایی با همسایگان
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خود با این مضمون که آنها در عوض اروپاییها مهاجرت به اتحادیه اروپا را
کنترل کنند .و داخل خود اتحادیه ،توافقی به نام «نهاد نظارتی دوبلین» امضا
شده است که پناهجویان را وامیدارد در همان اولین کشوری به آن میرسند،
درخواست پناهندگی بدهند.
بعد از بهار عربی در ســال  ،2011تعداد کسانی که به دنبال پناهندگی به
اروپا میآیند  -از طریق ترکیه یا از اروپا از راه کشورهای مدیترانه مرکزی
 افزایش پیدا کرد .اما اروپا به تبدیلکردن امنیت به اولویت اول خود ادامهداد ،به جای اینکه از افراد آســیبپذیر حمایت کنــد .در همان دورهای که
اروپا  2میلیارد یورو خرج امنیت مرزهایش کرد ،تخمین زده شده است که
تنها  700میلیون یورو برای پذیرش پناهجویان هزینه کرده است .در سالهای
 2015و  ،2016تقریبا  3میلیون نفر در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی
کردنــد  -که هنوز بخش خیلی کوچکی از جمعیت کلی  508میلیون نفری
اروپا را شامل میشوند  -اما روش ورود آنها بینظم و ترتیب بود؛ هزاران نفر
در این راه جان خود را از دســت دادند .بیشتر مهاجرانی که وارد شده بودند
تالش کردند سفر خود را به شمال و غرب اروپا ادامه دهند و اجرای قانونی
معاهدهنامه دوبلین موقتا لغو شد.
دفاع از مرزها اغلب باعث ایجاد مشکالتی میشود که انتظار میرود آنها
را حل کند یا باعث وخیمتر شدن این مشکالت شود .دلیلش هم این است که
مهاجران غیرقانونی را وادار میکند مسیرهای خطرناکتری را امتحان کنند
و در عوض ،باعث میشود که کشورها برای مقابله با این نوع سفرها روشهای
سختتر را در پیش بگیرند .در نوامبر سال  ،2017ائتالفی از گروههای مدافع
حقوق بشــر فهرســتی از  33هزار و  293نفری را منتشر کردند که از سال
 1993تاکنون در نتیجه «نظامیکردن مرزها ،قوانین پناهندگی ،سیاستهای
توقیف افراد و اخراج از کشــور» در اروپا کشــته شدهاند .اما اروپا همچنان
ادامه میدهد به تالش برای ممانعــت و راندن هزاران مهاجر ناخوانده که
ســعی میکنند به تعداد بیشتر و بیشتری از طریق ساحل به این قاره برسند .با
قراردادی که با ترکیه بسته شده و در ماه مارس سال  2016منتشر شد ،جریان
جابهجایی مهاجران از سوریه به اروپا
کاهــش یافت ،حتی بــا اینکه بیش از
 12میلیون ســوری براثر جنگ آواره
شــدهاند و  5میلیون نفر آنها خارج از
کشور خود به سر میبرند و بسیاری از
این آوارگان هنوز به کمکهای انسانی
فوری نیاز دارند .حتی با اینکه افغانستان
خطرناکتر شــده اســت ،دولتهای
اروپایــی به تالش خود بــرای اخراج
اتحادیه اروپا شاید پیچیدهترین نظام جهان باشد که مانع مهاجران ناخواسته شده
افغانها از کشورهای خود و فرستادن
است .از دهه  ،1990همانطور که مرزهای روی اتحادیه اروپا بسته شد و به بیشتر
آنها به کابل ادامه میدهند .و اروپا برای
شهروندان اتحادیه اروپا نیز جابهجایی آزادانه و سفرهای بدون گذرنامه اعطا شد،
مرزهای بیرونی نیز بیشازپیش نظامی شدند .عفو بینالملل تخمین زده است که
متوقفکردن مهاجرتهای ناخوانده از
بین سالهای  2007تا  2013که سالهای قبل از بحران مهاجرت بوده است ،اتحادیه
اروپا حدود  2میلیارد یورو خرج فنسکشی ،سیستمهای نظارتی و گشتهای زمینی
افریقای زیر خط صحــرا تالش کرده
و دریایی کرده است.
است به توافقاتی برای توقف مسیرهای

قاچاق انســان که افراد را از راه صحرا و از مســیر شــمال افریقا به این قاره
میرساند ،دست پیدا کند .ایتالیا نهادهای غیردولتیای را که در زمینه نجات
پناهجویــان در دریا کار میکنند قلع و قمع کرده اســت و برای جلوگیری از
جریان مهاجران ،به نیروهای شــبهنظامی در لیبی پول میدهد حتی با اینکه
شواهدی از شکنجه و سوءاستفاده در مراکز توقیف و نگهداری از مهاجران
دیده شده است .اتحادیه اروپا از توافقاتی با دیکتاتور سرکوبگر سودان نیز در
این مورد خبر داده است .در نیجر که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است،
سیل پولها ،نظامیان و دیپلماتهای اروپایی به شهر صحرایی اغادیز سرازیر
شده است تا تالش شود نقطه پایانی بر تجارت قاچاق انسان گذاشته شود .این
سیاستها مستقیما روی صدها هزار تن از افراد آسیبپذیر اثر دارد.
ما اغلب ترغیب میشــویم که درباره «راهحل«های بحران فکر کنیم اما
راهحل شســتهورفتهای درباره پایاندادن به بحــران وجود ندارد .تا وقتی که
جنگها ادامه داشته باشند  -جنگهایی که گاهی از سوی کشورهای اروپایی
یا با همکاری آنها آغاز میشوند یا با فروش تسلیحات آنها شعله میکشند -
مردم به فرارکردن از کشورهای جنگزده ادامه میدهند .و دیگرانی هستند
که به تالش برای مهاجرتکردن ادامه میدهند حتی اگر کشورها نخواهند
آنها این کار را بکنند .اما تالش دولتهای ما برای جلوگیری از مهاجرتهای
ناخوانده میتواند در نهایت منجر به ایجاد یا وخامت بســیاری از مشکالتی
شــود که آنها ســعی در حل آنها داشــتهاند .تصمیماتی برای افزایش کنترل
مهاجرت که در لحظات بحران گرفته میشــود یا در واکنش به فشــارهای
رسانهای اتحاذ میشود ،میتواند اثرات مهم و طوالنیمدتی داشته باشد ،اثراتی
از رفتار با شهروندان منطقه ویندراش در بریتانیا گرفته تا هزاران پناهجویی
که در کمپهای کثیف در جزایر یونان محصور شدهاند.
بحران فقط جابهجایی پناهجویان نیست بلکه سیستمهای مرزیای است که
طراحی شدهاند تا آنها را بیرون نگه دارند و این امر هنوز در حال اتفاقافتادن
است .بنابراین این افسانهای بیش نیست که بحران مهاجرت تمام شده است.
J Jافسانه  :2ما خیلی قشنگ
میتوانیم «پناهجویان» را از
«مهاجران اقتصادی» جدا
کنیم
بیشــتر ما مهاجران اقتصادی هستیم
 حتی اگر داخل کشورهای خودمانباشیم  -اما این اصطالح از زمان بحران
پناهجویان یــک معنای جدید و منفی
به خود گرفته اســت .ایــن اصطالح
اغلب بــه همین طریق به میدان میآید
وقتی کــه درباره «جوینــدگان قالبی
پناهندگی» صحبت میشود .این عبارت
را روزنامههای عامهپسند بریتانیایی در
گذشــته به کار میبردند تا افرادی را
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به کشــورها اجازه بدهد کنترل بر مرزهایشــان را حفظ کنند .اما تعریف
نشــان دهند که تالش میکنند سیستم مهاجرت را بازی دهند و بگویند که
وضعیت «پناهجو» یک تعریف سیاســی است و موضوع مجادله دایم بر سر
حضورشــان در مرزها باعث ایجاد مشکالتی میشود و اینکه اگر ما بتوانیم
اینکه چهکســی با این تعریف میخواند و چهکسی نمیخواند .این اصطالح
صرفــا آنها را فیلتر کنیم و پناهجویان قالبی را بیرون نگه داریم ،نظم دوباره
یک معنی حقوقی دارد که در آن ،شخصی که سزاوار پناهجویی تحت قوانین
برقرار خواهد شد .تاریخ مهاجرت ،در واقع ،تاریخ کنترلهای جابهجایی همه
بینالمللی است توصیف شده است و همچنین یک معنای محاورهای دارد که
بوده است بهجز نخبگان ثروتمند.
در آن ،شخصی توصیف میشود که از موطن خود فرار کرده است.
در گذشته ،کشورها بهدنبال محدودیت جابهجایی جمعیت خودشان بودند
طبق کنوانسیون پناهجویان سال  ،1951یک پناهجو کسی تعریف میشود
و ایــن کار را از طریق بردهداری یا ســرفداری یا قوانین ضعیف و مبارزه با
که کشور خود را بهدلیل «یک ترس موجه از مجازات بهخاطر نژاد ،مذهب،
ولگردی انجام میدادند .امروزه حق جابهجا شــدن آزادانه در داخل قلمروی
ملیت ،عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقاید سیاســی» ترک کرده
خود شخص در بیانیه حقوق بشر سال  1948محفوظ دانسته شده است .بیشتر
باشد .در ابتدا ،این کنوانسیون فقط برای اروپاییها اعمال میشد و هرکسی را
ما به این حق طوری نگاه میکنیم انگار که از اول وجود داشــته است ،حتی
که از مناطق جنگی گریخت ه بود پوشــش نمیداد .این نوع از حفاظت تحت
با اینکه چنین حقی در دوران نســبتا متاخر به دســت آمده است .در عوض،
قواعد کنوانســیون پناهجویان تنها بعد از فشــار از سوی کشورهای افریقایی
اکنــون جابهجایی مردم در سرتاســر مرزهای بینالمللی بهشــدت کنترل و
جدیدا استقاللیافته در دهه  1960و کشورهای امریکای التین در دهه 1980
نظارت میشود .طبق نتایج بهدستآمده از تحقیقات هین دو هاس ،کل تعداد
به وجود آمد .افرادی که بهدالیل مصیبتهای اقتصادی یا تغییرات اقلیمی فجیع
مهاجرتهای بینالمللی  -از هر نوع  -از جمعیت جهان نســبتا ثابت مانده
وادار به ترک وطن شــده بودند ،هرگز شامل افراد محق در این کنوانسیون
است :این رقم از سال  1960تقریبا  3درصد بوده است.
ت  -دولتها
نمیشــدند .حتی امروزه ،این کنوانسیون قدرت را به دستان مل 
این امر ممکن اســت در دورانی که کاالها ،ارتباطات و انواع مشخصی از
واگذار کرده است .این کنوانسیون کشورهایی را که آن را امضا کردهاند وادار
افراد میتوانند با سهولت بیشتری از هر موقع دیگر جابهجا شود ،تعجبآور
میسازد به کسی پناهندگی اعطا کنند و صرفا به حرفهای پناهجویان گوش
باشد .با اینکه ســهم مهاجران از جمعیت جهان بهطور قابلتوجهی افزایش
میدهد و نمیگذارد آنها به کشــورهایی فرستاده شوند که ممکن است آنجا
پیدا نکرده اما منشأ و جهت مهاجرت تغییر کرده است :تحقیقات دو هاس
در خطر باشند.
و ماتیاس شــائیکا نشــان میدهد که مردم در حال ترک کردن کشورهایی
در قرن بیســتویکم ،مرز فقط یک خط روی نقشه نیست؛ یک سیستم
هستند که گسترهشان وسیعتر از قبل است و بهسوی طیفی از کشورهای مقصد
فیلترینگ آدمها است که از لبههای یک قلمرو تا قلب آن امتداد پیدا میکند
رهســپارند که محدودتر از گذشته اســت .آنها در حال رفتن به مکانهایی
و روی آنهایــی اثر میگذارد که همین حاال هم در کشــور هســتند .ما این
هســتند که قدرت و ثروت در آنجا متمرکز شده است .اروپا و بهخصوص
امر را از وقتی که ترزا می ،نخســتوزیر بریتانیا ،درباره «محیط خصمانه»
اروپای شــمال غربی یکی از این مناطق اســت .این حرف اصال به این معنی
صحبت کرد ،دریافتهایم .کسانی که در جستوجوی پناهندگی هستند عموما
نیســت که تنها مقصد مهاجران اروپا است .برای مثال ،بیشتر مهاجرتهای
در معــرض یک نوع فلیترینگ پیچیده و غالبا خشــن قرار میگیرند .وقتی
افریقاییها در داخل خود قاره افریقا اتفاق میافتد .و بیشــتر مهاجرتها به
که آنها از مرزهای اروپا رد میشــوند،
اروپا از طرق قانونی انجام میشود :یکی
جابهجا شدن برایشــان محدود است:
از تخمینها در اینبــاره میگوید که
آنها در جایی انگار محصور میشــوند
 90درصــد مهاجرانی کــه وارد قاره
و طوری ایــن کار انجام میشــود که
اروپا میشــوند با مجوز ایــن کار را
از مراکز شــهرها دور بمانند .حق آنها
میکنند .اما کشورهای ثروتمندتر در
حال تالشهــای بیشازپیش جدیتر
برای کار کردن یا دسترســی به تامین
اجتماعی مورد اعتنــا قرار نمیگیرد یا
هستند برای بیرون نگهداشتن مهاجران
بهشدت محدود میشود .در حین اینکه
ناخوانده :در سال  ،1990طبق تحقیقی
درخواســت پناهندگی آنهــا در حال
که ریس جونز جغرافیدان انجام داده،
 15کشــور بودند که دور مرزهایشان
ارزیابی اســت ،اغلب با فرایندهایی که
در سالهای اخیر« ،ارزشهای اروپایی» هم در حمایت از پناهجویان ظاهر شدهاند
و هم در حمله به آنها .از یک طرف ،عوامفریبهایی مثل ویکتور اوربان نخستوزیر
دیوار کشــیده بودند .تا ابتدای ســال
مبهم ،خصمانه و ناپایدار است ،آنها با
مجارستان خود را مدافع تمدن اروپایی مسیحی جا زدهاند و لباس سیاستهای
ضدمهاجرتی پوشیدهاند برای حفاظت از اروپایی که مدعیاند دستههای مهاجران
این تهدید زندگی میکنند که آزادیای
 ،2016این رقم به تقریبا  70کشــور
مسلمان بیش از اندازه به آن وارد شدهاند؛ از سوی دیگر ،مدافعان حقوق بشر مرتبا
که دارند هر لحظه محدود شود .سیستم
افزایش پیدا کرده است.
تصویری از اروپا نشان میدهند مثل تصاویری که خوزه مانوئل باروسو به مردم
نشان میداد ،کسی که در سال  2012رئیس کمیسیون اروپایی بود در زمانی که
تالش میکند آنها را در طبقهبندیهایی
قوانیــن بینالملــل قصــد دارد از
اتحادیه اروپا جایزه نوبل صلح را برد
جای بدهد  -پناهجو یا مهاجر اقتصادی،
پناهجویان حمایت کند در عین اینکه
188
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اصلی این است که حکایتهای روشن
قانونــی یــا غیرقانونی ،شایســته حق
و زنده انسانی که روی تجربههای افراد
پناهندگی یا ناســزاوار  -که همیشــه
آســیبپذیر متمرکز اســت  -که در
با واقعیتی کــه در آن زندگی میکنند
اغلب اوقات کودکان هســتند  -باعث
منطبق نیســت .و اگر این سیستم تغییر
افزایش همدلی مخاطبانی میشــود که
کند ،افرادی که آنها را طبقهبندی کرده
توجه آنها زودگذر است.
وارد یــک منطقه خاکســتری قانونی
اما این حکایتها این ظرفیت را هم
و اخالقی میشــوند که ممکن اســت
دارند که باعث ایجاد بیگانگی و دور
ماهها یا حتی سالها در آن باقی بمانند.
همانطور که سزار ،یک مرد جوان از
کردن افراد شوند .اگر من به شما بگویم
مالی که او را هنــگام گزارشدادن از
که سزار  18ماه از یک باند قاچاق به
با اینکه سهم مهاجران از جمعیت جهان بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا نکرده اما
منشأ و جهت مهاجرت تغییر کرده است :تحقیقات نشان میدهد که مردم در حال
سیسیل دیدم میگفت« :اینطور نیست
یک باند قاچاق دیگر در الجزایر و لیبی
ترککردن کشورهایی هستند که گسترهشان وسیعتر از قبل است و بهسوی طیفی
به
رفتن
حال
در
آنها
است.
گذشته
از
محدودتر
که
رهسپارند
مقصد
کشورهای
از
دستبهدست شده است ،در شرایطی که
که روی پیشــانی کســی نوشته باشند
مکانهایی هستند که قدرت و ثروت در آنجا متمرکز شده است .اروپا و بهخصوص
در این مدت شــکنجه میشده و وادار
پناهجو و روی پیشانی یکی دیگر نوشته
اروپای شمال غربی یکی از این مناطق است
میشده مثل یک برده کار کند ،آیا به
باشند مهاجر اقتصادی».
شما کمکی خواهد کرد که بفهمید او
J Jافسانه  :3گفتن «حکایت آدمها» برای تغییر ذهن مردم
کیســت و چرا دست به این انتخاب زده اســت ،مخصوصا اگر این همه آن
چیزی باشد که شما از زندگی او میدانید؟ و اگر صدها نفر همه حکایتهای
کافی است
مشابه او داشته باشند چطور؟ و در یک جایی ،شما احساس استیصال میکنید
همدلی مهم است اما همیشه محدودیتهایی دارد و نباید پیششرط افراد
و در این داستانها غرق میشوید و سعی میکنید که تلویزیون را خاموش کنید
برای دسترســی به حقشان باشد .سزار در اواخر سال  2014وارد سیسیل شد،
که اینها را نشنوید .برخی از ما حتی شاید شروع به احساسی خصمانه کنیم:
زمانی که بهوسیله نیروی دریایی ایتالیا از یک قایق قاچاق انسان که در آبهای
چرا به ما دائما گفته میشود که برای این غریبهها احساس تاسف کنیم؟
دریای مدیترانه سرگردان شده بود نجات یافت .وقتی که او وارد سیسیل شد،
عالوه بر اینها ،پوشــشهای خبری رسانهها که از یک نقطه از بحران به
این منطقه توجه رســانههای جهان را به خود جلــب کرد :روزنامهنگاران
یک نقطه دیگر میپرند ،شــاید به تشــریح علل پنهان ماجرا اعتنایی نکنند،
میخواستند حکایت زندگی افرادی مثل سزار را بدانند :آنها از کجا آمدهاند،
مثال علتی مثل سیستم مرزی پیچیده اروپا .و با تالشهای خیرخواهانه برای
چه ســفری را طی کردهاند تا به آنجا برســند ،بدترین چیزهایی که تجربه
تولید آمار و تکهحرفهای احساسی آدمها ،بهطور غیرعمدی یک حسی از
کردهاند چه بوده است .اما در تابستان بعدی ،توجهها به جای دیگری جلب
اضطراب را ایجاد کند .فکر یک «بحران جهانی پناهجویان» شــاید در میان
شد .در اواخر اوت سال  2015که تعداد بیسابقهای از پناهجویان از سوریه و
برخی افراد باعث ایجاد همدلی شــود اما در میان دیگران ممکن اســت این
جاهای دیگر در شرق میانه باعث ایجاد پیادهروی طوالنی این افراد به سمت
بالکان شده بود ،من با سزار در خانهاش در سیسیل دیداری داشتم .همانطور
احساس را به وجود بیاورد که ما ،به بیان کارزار تبلیغاتی خروج بریتانیا از
که تلویزیون را نگاه میکردیم که تکهفیلمهایی از افرادی را نشان میداد که
اتحادیه اروپا ،در یک «نقطه عطف» هستیم.
آژانس پناهجویان سازمان ملل میگوید که از زمان جنگ جهانی دوم به
میخواستند در ایستگاه کلتی در بوداپست به مقصد آلمان سوار شوند ،سزار
اینسو ،امروزه ما با بیشترین افرادی مواجهیم که بهعلت جنگ از خانههای
عالمتی به تلویزیون نشان داد که حاکی از ناراحتی او بود .او گفت« :میبینی؟
خود رانده شــدهاند .این حرف درست است :تخمین زده شده است که حدود
دوربینها دیگر اینجا نمیآیند چون حاال فقط سیاهپوستها هستند که وارد
 66میلیــون نفر در حال حاضر ناچار به جابهجایی شــدهاند ،چه مهاجرت
سیسیل میشوند ».او بهشدت این احساس را داشت که کسانی مثل او ،از سوی
رسانهها و از سوی سیستمی که سالها فرایند تقاضای پناهندگی او را کش داده
درون کشورشــان چه بیرون از مرزهای آن .اما  86درصــد از این افراد در
جهان درحالتوسعه باقی ماندهاند و به مناطق ثروتمندی مثل اروپا نیامدهاند.
است ،تنها رها شدهاند.
و برخالف درگیریهای اخیر ،طبق یافتههای دو هاس ،پناهجویان  0.3درصد
وقتی که یک فاجعه بزرگ رخ میدهد ،واکنش قابلدرک روزنامهنگارها
جمعیت جهان را تشکیل میدهند؛ سهمی کوچک و نسبتا ثابت .مشکل در
این است که عجله کنند و در سریعترین زمان ممکن ،اضطراریترین حکایتها
تخصیص منابع و سیاستگذاریها است ،نه در اعداد مستاصلکننده.
را پیدا کنند .این کار در جهت یک مقصود الزم انجام میشــود :گفتن اینکه
اگر ما بخواهیم بفهمیم چرا برخی افراد با وجود موانعی که بر سر راهشان
مشکل چیست به مردم و اینکه آن مشکل بر چه کسانی اثر میگذارد و چه
قرار دارد ،به حرکت خود در مســیر پناهجویی ادامه میدهند ،آنگاه باید به
کمکهایی نیاز است .سازمانهای امداد و نجات و نهادهای غیردولتی اغلب
کلیــت افراد نگاه کنیم ،در عوض اینکه فقط بدترین جنبههای وضعیت آنها
منطقی مشــابه این را در کارزارهای روابط عمومی خود دنبال میکنند .فکر
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در آن مسیحی ،مســلمان ،یهودی و سنتهای اجتماعی گوناگون طی قرنها
یــا دردناکترین تجربیات آنها را ببینیم .من تعــدادی از افراد را دیدهام که
وجود داشتهاند .زاویه نگاه اوربان در مجارستان نیز یک نقطهنظر لیبرال است
سفرهایی مثل ســفر سزار را از سر گذراندهاند و هرکدام تالش کردهاند که
که بهخصوص در اروپای غربی طرفداران زیادی دارد و این نقطهنظر میگوید
مســیرهای متفاوتی را بپیمایند تا کنترل روی زندگی خودشان را حفظ کنند
که مهاجران مسلمان تهدیدی برای ســنتهای «اروپایی» رواداری ،آزادی و
و درباره آیندهشان تصمیم بگیرند .سزار به من گفت او فقط میخواهد یک
دموکراسی هستند :این زاویه نگاه همچنین این واقعیت را در نظر نمیگیرد که
شغل یکنواخت پیدا کند و «گذشته را فراموش» کند .برعکس ،فاطمه ،زنی
جایی که این اصول وجود دارند ،آن جایی اســت که امثال او علیهش مبارزه
از نیجریه که هنوز در سیسیل مانده ،وقتی قدم به یک قایق بادبانی در ساحل
میکنند و برنده هم میشــوند و معموال این اصول علیه خشونت اعمالشده
لیبی گذاشــته ،قول و قراری با خدا گذاشته و آن هم اینکه بقیه زندگیاش را
بهوسیله نخبگان اروپایی هستند .این یک طنز کوچک نیست که بسیاری از
وقف هشدار درباره زنانی کند که قاچاقی به جاهای دیگر سفر کردهاند .آزاد
پناهجویانی که امروزه به سواحل اروپایی وارد میشوند ،در کشورهای موطن
از سوریه فرار کرده چون با اینکه با افزایش آشوبها علیه دولت همدل بوده
خودشان درگیر دشواریهای اینچنینی برای حقوق انسانی و برابری بودهاند.
و به هویت قومی خود هم افتخار میکند ،فقط نمیخواسته آدمها را بکشد.
زاویــه نگاه دوم اروپا را در نقش یک مأمن و نماد امید برای بقیه جهان
همچنین مهم است به این شناخت برسیم که حکایتهایی که میشنویم ،در
نشــان میدهد .مطمئنا اروپا قــدرت زیادی برای تاثیرگــذاری روی جهان
بیشتر مواقع ،کاالهایی هستند که بهوسیله شرکتهایی ساخته شدهاند که قصد
بهمنظور بهتر شــدن یا بدتر شــدن دارد و این قدرت را دارد که بتواند روی
نهاییشان کسب سود است .بنابراین مثل بقیه کاالها ،این تولیدات رسانهای و
سیاستگذاران ما اثر بگذارد برای اینکه با الهامبخشی خود تحرکی در دیگر
ارزش و تقاضای آنها نیز بهوسیله نیروهای بازار تعیین میشود .این امر میتواند
جوامع ایجاد کنند .اما این الهامبخشی بینتیجه خواهد ماند اگر اعتنایی نکنیم
به کســانی که در کانون این حکایتها هستند آسیب برساند و فهم ما را از
به این واقعیت که در عین اینکه ملتهای اروپایی بر جنگ غالب آمدهاند و
یــک بحران منحرف کند و حتی به ایجاد حس اضطراب در ما کمک کند،
با توتالیتاریسم جنگیدهاند ،بسیاری از آنها نیز با تسخیر و اداره امپراتوریهای
اضطرابی که برعکس ،واکنشهای اضطرابآلودی را از سوی مقامات مسئول
عظیم ثروتمند و قدرتمند شــدهاند و این کار را تاحدی با توجیه فکر برتری
برمیانگیزد.
نژادی اروپاییان انجام دادهاند .و همچنین اتحاد اروپا بر اســاس اسنادی که بر
آن اســتوار شده ،به همان اندازه که مانع ایجاد درگیری داخل اروپا در آینده
J Jافسانه  :4این بحران تهدیدی برای ارزشهای اروپایی
شده ،باعث ترغیب به حفظ قدرت امپراتوری آن نیز شده است.
است
اگر ما بخواهیم بحران پناهجویی و برخی واکنشها به آن را درک کنیم،
در سالهای اخیر« ،ارزشهای اروپایی» هم در حمایت از پناهجویان ظاهر
برایمان حیاتی اســت که بهجای اینکه به نژادپرستی اروپایی در قالب یک
شــدهاند و هم در حمله به آنها .از یک طرف ،عوامفریبهایی مثل ویکتور
پدیده متعلق به گذشته نگاه کنیم ،این را تشخیص بدهیم که این امر همچنان
اوربان نخستوزیر مجارستان خود را مدافع تمدن اروپایی مسیحی جا زدهاند
باقی مانده اســت .هزاران نفری که از اجتماعات سابق اروپایی باقی ماندهاند،
و لباس سیاســتهای ضدمهاجرتی پوشــیدهاند برای حفاظت از اروپایی که
یعنی کســانی که حاکمان اروپایی با با پدربزرگها و مادربزرگهایشــان
مدعیاند دســتههای مهاجران مســلمان بیش از اندازه به آن وارد شدهاند .از
کمتر مثل انســان رفتار میکردند ،طی دو دهه گذشــته در دریای مدیترانه
ســوی دیگر ،مدافعان حقوق بشر مرتبا تصویری از اروپا نشان میدهند مثل
غرق میشدهاند و فقط وقتی این امر به
تصاویری که خوزه مانوئل باروسو به
یک «بحران» تبدیل شد که مقیاس این
مردم نشــان میداد ،کسی که در سال
فاجعه به حدی رسید که بیاعتنایی به
 2012رئیس کمیســیون اروپایی بود
آن از سوی اروپاییان غیرممکن شد.
در زمانی که اتحادیه اروپا جایزه نوبل
در سال  ،2015نماینده ویژه سازمان
صلح را برد .باروسو در سخنرانی خود
ملل در امور مهاجــرت دو واکنش را
هنگام دریافت جایزه نوبل گفت« :ما
پیشــنهاد کرد که انجامدادنش میتواند
در مقــام جامعــهای از ملتها که بر
بحران را فروبنشــاند :اسکان بینالمللی
جنگ پیروز شدیم و علیه توتالیتاریسم
انبوه پناهجویانی که از سوریه میآیند و
(تمامیتخواهی) جنگیدیم ،همواره در
یک نوع ویزای موقت کار تا مهاجران
کنار کسانی که همواره در طلب صلح
ما اغلب ترغیب میشویم که درباره «راهحل»های بحران فکر کنیم اما راهحل
شستهورفتهای درباره پایاندادن به بحران وجود ندارد .تا وقتی که جنگها ادامه
اقتصادی بتوانند به اروپا رفتوآمد کنند،
و شرافت انسانی هستند میمانیم».
داشته باشند  -جنگهایی که گاهی از سوی کشورهای اروپایی یا با همکاری آنها
بدون اینکه در تله مسیرهای مخفیانه
هردوی این زاویه نگاهها اشتباهاند.
آغاز میشوند یا با فروش تسلیحات آنها شعله میکشند  -مردم به فرارکردن
برای
تالش
به
که
هستند
دیگرانی
و
دهند.
ی
م
ادامه
زده
گ
جن
کشورهای
از
اولی تالش میکند این واقعیت را از بین
مرگبار قاچاق انسانی گیر بیفتند .دلیل
مهاجرتکردن ادامه میدهند حتی اگر کشورها نخواهند آنها این کار را بکنند
ببرد که اروپا یک قاره متنوع است و
اینکه این پیشنهادها عملی نشد به یک
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کتاب ضمیمه

کالم ســاده این بود که دولتهای اروپایی نمیخواستند این
J Jافسانه  :5تاریخ تکرار میشود و ما
کار را بکنند .فشــارهایی از داخل اروپا وجود داشــت و
نمیتوانیم برای آن کاری بکنیم
سزار در اواخر
یک بحران گستردهتر مربوط به نظام بینالمللی بود که در
هولوکاســت هیچ وقت از ســطح آگاهی مردم اروپا
سال  2014وارد
آن ،انتظار میرفت درگیریها و عدم توافقها بین دولتها
دور نمیشود .و حضور هولوکاست در انواع واکنشهایی
سیسیلشد،
وسیله
ه
ب
که
زمانی
حلنشوند.
که به بحران پناهجویان نشــان داده شده است مشاهده
نیروی دریایی
حتــی حاال هم کــه سلســلهمراتبی از مصیبتها روی
میشــود  -از بیانیههای سیاســی درباره وظیفه اروپا به
ایتالیا از یک قایق
بخشهای زیادی از این بحث ســایه افکنده است که باعث
دســتزدن به عملی در قبال این بحران ،تا متوسل شدن
قاچاق انسان که
میشود مشــکالت مردم دیده نشود یا بر اساس سابقه آنها
به مهدکودکهــای مخصوص فرزنــدان مهاجران در
در آبهای دریای
سرگردان
مدیترانه
مورد بیتوجهی قرار بگیرد و بحث کمی در اینباره دربگیرد
بحثهایی که درباره پناهجویان کودک انجام میشود تا
شده بود نجات
که چطور اروپا شــاید باعث وخامت وضعیت کشورهایی
حکایتهایی درباره یهودیهای ســالمند اروپایی که این
یافت .وقتی که او
شــده اســت که مهاجران آنها را پشت ســر خود ترک
روزها به مهاجران کمک میکنند که از مرزها بگذرند.
وارد سیسیل شد،
کردهاند ،چه از نظر تاریخی چه از راه سیاستهای نظامی
اما این امر باعث میشــود بتوانیــم خود را از یک جرم
اینمنطقهتوجه
جهان
های
ه
رسان
و اقتصــادی دولتهای کنونی اروپــا؛ و وقتی درگیریهای
بزرگتر مبرا کنیم.
را به خود جلب
داخلــی در کشــورها رخ میدهد که باعث میشــود موج
آگاهی از تاریخ و گذشته اروپا اهمیت دارد و میتواند
کرد :روزنامهنگاران
جدیدی از پناهجویان بهســوی کشــورهای اروپایی روانه
به ما برای دســتزدن به عمل انگیزه بدهد ولی وضعیت
میخواستند
شــوند ،تحلیلگران و مفســران بهطرزی غیرمنطقی از این
کنونی تفاوتهای قابلتوجهی با گذشته دارد .نظام حفاظت
حکایت زندگی
را
سزار
مثل
افرادی
مسئله که ممکن اســت اروپا در این وضعیت نقشی داشته
از پناهجویــان ما در ابتدای امر برای حلکردن بینظمیای
بدانند :آنها از کجا
باشد میگذرند و مدعی میشــوند که اروپا دچار تهدیدی
بود که موج عظیم مهاجرانی بــه وجود آورده بودند که
آمدهاند ،چه سفری
وجودی از ناحیه اقلیت مسلمان خود شده است .این زاویه
بر اثر دو جنگ جهانــی به اروپا آمده بودند .اما حاال با
را طی کردهاند تا
افراطی مشابه همان منطق کشتار جمعی است ،یعنی همان
نگاه به گذشــته میتوان گفت که این بینظمیها عموما
به آنجا برسند،
چیزهایی
بدترین
نوع اروپایی که در گذشته شناخته شده بود.
بهعنوان یک درس اخالقی مورد مشاهده قرار میگیرد و
که تجربه کردهاند
ما نباید این مسئله را بپذیریم .بحثی صادقانهتر درباره
جلوهگاه یکی از شعارهایی است که اروپا به طرق مختلف
چه بوده است .اما
بحران پناهجویان ایجاب میکند که ما گذشته خودمان را
درباره گذشــته تلخ خود اعالم میکند« :دوباره هرگز».
در تابستان بعدی،
در نظر آوریم و یک نقطه شــروع برای اینکار این است
اما با اینکه بحران بیخانمان شــدن اروپا نقطه شروع و
توجهها به جای
شد
جلب
دیگری
که تشخیص بدهیم نزد بسیاری از مهاجرانی که امروزه
پایانی داشــت ،برای بیشتر منطق جهانی این بیخانمانی و
به ســفری پرمخاطره به اروپا تن میدهند ،اروپا بخشی
جابهجایی اجباری حفظ شــده و از قــرار معلوم ،باعث
از زندگی آنها اســت .زمانی یک گروه از مردانی که از
پیچیدهتر شــدن ماجرا شده و به مردمی که در مرکز آن
غرب افریقا آمده بودند و در یکی از مراکز پذیرش پناهجویان در جنوب
قرار دارند ،اهمیت کمتری داده میشــود .غالبا هیچکس اصال صدای آنها را
ایتالیا تجمیع شــده بودند ،به من میگفتند« :ما گذشــته را به یاد داریم ،ما
نمیشنود و آنها تقلیل پیدا میکنند به یک سایه که گاهبهگاه در چشمانداز
بردهداری را به یاد میآوریم؛ آنها جنگهای جهانی را شروع کردند و ما
اروپا رخ نشان میدهند.
برای آنها میجنگیدیم ».این حرف به معنی انداختن تقصیرها یا گناهها به
امــا بحران مهاجرت برای بســیاری از دموکراســیهای جهــان هم امر
گردن کسی نیست .این حرف مربوط به تشخیص این امر است که جهان
ناخوشــایندی اســت و باعث میشود که جوامع کشــورهای دموکراتیک
خیلی ساده به «اروپایی» و «غیراروپایی» تقسیم نمیشود .این امر برای یک
ضعیفتر شوند .حضور میلیونها نفر از کسانی که بیخانمان شدهاند همچنین
بریتانیایی صادق است که یک اروپایی است ،حتی اگر این کشور از اتحادیه
میتواند ابزار قویای برای کسانی باشد که میخواهند فکر حقوق بشر جهانی
سیاســی اروپایی خارج شود .زینب که از دست داعش در عراق فرار کرده
را تضعیف کنند .آنها میگویند که «نگاه کنید ،خودشان فقط حقوق بخشی
و ســه بچهاش را با خود از طریق کاله و با یک سری کامیون به بریتانیا
از کشور را مراعات میکنند» و میخواهند بگویند که برخی از انسانهایی
آورده ،میگوید« :من همیشه تعجب میکنم که مردم از من میپرسند چرا
که در مراکز پناهجویی نگهداری میشوند از حقوقی مانند حقوق دیگر افراد
پناهجویان به بریتانیا میآیند .جواب میدهم که آیا عراق بهوسیله بریتانیا
برخوردار نیستند .بهموازات این مسائل ،اقدامات حقوقی در بریتانیا یا ایتالیا
و امریکا اشــغال نشده است .دوست دارم مردم رنجکشیدنهای تودهای را
که مهاجران را تحت فشار شدیدتری برای پذیرش پناهجویی میگذارد ،باعث
در جاهایی کــه از آن آمدهاند ببینند .من واقعا امیدوارم مردم ارتباط این
میشود که بحران نهتنها بهتر نشود بلکه وخامت و شدت بیشتری نیز به خود
موضوعها را بفهمند».
بگیرد.
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کتابخانه
کـتابخانه
خواندن ،مهارتی کهن
مطالعه رمان چه تأثیری در زندگی دارد؟

محققانی که درباره تأثیر ادبیات روی ما مطالعه میکنند ،دریافتهاند که مثل هرچیز دیگری تمرین روی یک موضوع توانایی ما را در آن موضوع بهبود میبخشد.
به این ترتیب هرچه داستانهای بیشتری بخوانیم ،بیشتر میفهمیم اطرافیانمان چه فکری میکنند و چطور اینگونه فکر میکنند .خوانندهها اغلب احساساتی
پروانه شفاعی
مشابه احساسات شخصیتهای داستانی را تجربه میکنند که باعث میشود حس همدلیشان با آنها افزایش یابد .با این کار ادبیات ممکن است به ما کمک
خبرنگار
کند مسیر رشد شخصی خود را طی کنیم .از این طریق که از میان خو ِد فعلی ما عبور کند و همزمان تعددی از خودهای بالقوه آینده را در دسترس ما قرار
دهد .بنابراین هرچه بیشتر بخوانیم ،بیشتر خود را در معرض دیگر شیوههای بودن و دیگر هویتهای بالقوه قرار میدهیم .ممکن است در مسیر درک زندگی اطرافیان و توجه به آن ،تجربیات
شخصیتهای داستانی را وارد شخصیت خود کنیم و در نتیجه «خود» تازهای داشته باشیم که شکلی نو یافته است .اگر در تالشید تا انسان مهربانتر و نوعدوستتری باشید که به روحیات
اطرافیان حساستر است و نسبت به احساساتش آگاهی دارد ،بیشتر رمان بخوانید! بنابراین احتماالً ادبیات تالش فکری بیشتری نیاز دارد؛ مگر اینکه برنامه تلویزیونی یا فیلم ،پیچیده باشد.
و به این ترتیب فرصتهای بیشتر و جدیتری برای تمرین مهارتهای هوش هیجانی در اختیار ما قرار میدهد .مهارتهایی از قبیل همدلی و آگاهی و نظارت بر احساساتمان .و اینکه چه
میخوانیم نیز بسیار مهم است .به نظر میرسد رمانهای عاشقانه یا معمایی حساسیت درونی بیشتری را تربیت میکند تا رمانهای علمی -تخیلی .مطالعه امر ارزشمندی است که با محتوای
متفاوت میتواند تأثیر شگرفی روی ذهن و رفتار ما داشته باشد.

اقتصاد ایران به کدام سو
میرود؟
مسعود نیلی
انتشارات :دنیای اقتصاد

JJعوامل تأثیرگذار بر عملکرد میانمدت اقتصاد ایران
کشور ایران دارای ظرفیتهای باالیی است که هریک از آنها در صورت بهرهبرداری مناسب میتوانند
سهمی قابل اعتنا در دستیابی مردم به رفاه متوازن و امنیت فراگیر داشته باشند .کیفیت تنظیم مناسبات
میان بازیگران اصلی ،از قبیل مناســبات میان تولیدکننده و مصرفکننده ،صادرکننده و واردکننده،
تولیدکننده داخلی و تولیدکننده خارجی ،کارگر و کارفرما ،سپردهگذار و وامگیرنده ،و دولت و مردم از یک
طرف (به معنی کیفیت نهادی) و نحوه تنظیم سیاستهای اقتصادی (به معنی استفاده از ابزارهای پولی
و مالی در اتخاذ رویکردهای کوتاهمدت) از طرف دیگر ،میتواند ابعاد شکاف میان ظرفیتها و عملکرد
را توضیــح دهد .با نگاهی هرچند گذرا به ظرفیتها و عملکرد اقتصاد ایران به راحتی میتوان به عدم
تناسب قابل مالحظه بین ایندو پی برد .اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای زیادی است که آن را نسبت به
بسیاری از کشورهای منطقه و برخی کشورهای دنیا متمایز میسازد .اصلیترین مزیتها و ظرفیتهای
اقتصاد ایران را میتوان در زمینههای بهرهمندی از منابع طبیعی ،ظرفیتهای جغرافیایی ،زیرساختهای
صنعتی و نیروی انسانی خالصه کرد .باید گفت عملکرد اقتصاد ایران بههیچوجه در تناسب با ظرفیتهای
آن قرار ندارد .تورم و بیکاری مزمن دورقمی در کنار رشــد اقتصادی بیثبات ،بیانگر وجود مشکالتی
بنیادی در نظام تجهیز و تخصیص منابع در کشور است .این در حالی است که ایران ظرفیتهایی دارد
که بهرهبرداری صحیح از آنها میتواند شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند .روایت اصلی این
پژوهش اقتصادی در  9مجلد تنظیم شده است و مؤلف برای سهولت دسترسی عمومی به نتایج پژوهش،
خالصه آن را اینگونه منتشر کرده است .این پژوهش جامعترین تحقیق انجامشده در سطح اقتصاد کالن
ایران به شمار میرود و با دادههای آماری فراوان و تحلیلهای بدیع در حوزههای مختلف سیاستگذاری
پولی ،مالی ،ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگیهای اصلی اقتصاد ایران در زمینههای بازار کار و بازار
سرمایه خوانندهاش را با چشمانداز اقتصاد ایران در سالهای پیش رو آشنا میسازد.
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تابستان

منا معیری
انتشارات :سخن

JJدوباره بساز
«تابستان» روایت آدمهاست .شخصیتهای این کتاب بیآنکه بخواهند و دستی در این سرنوشت
داشته باشند ،گردهم آمدند تا روایتگر داستانی باشند که در آن هیچ خوب و بد مطلقی وجود ندارد.
آدمها در «تابستان» میشکنند ،فرو میریزند ،میجنگند و از نو میسازند تا زندگی دوبارهای را آغاز
کنند .منا معیری نویسندهای خوشقریحه و زیباقلم است که نامش برای عالقهمندان عرصه ادبیات
داستانی آشناست .نویسندهای که چرخش قلم او در مسیر روایت و توصیف روابط انسانی و اجتماع
باعث خلق آثاری ماندگار شده است .قصه این کتاب در مورد پستی و بلندیهای چند خانواده است.
سنت و مدرنیتهای که هرکدام باری بر دوش میکشند .گلنوش رخشان به خاطر اخراج ناعادالنه از
دانشگاه آینده روشنش را در سراشیبی سقوط میبیند .خشم و کینه او از تمام کسانی که به نظرش
گناهکار این ماجرا هستند باعث میشود تا چشم به روی همهچیز ببندد و سخت اعتماد کند .اما
سرنوشت بازیهای دیگری برایش رقم زده است .او ناچار میشود اعتماد کند ،بیاموزد و از نو ساختن
را تجربه کند .آن هم در کنار مردی که بیشتر از هرچیزی در زندگی به شغل و اعتبارش اهمیت
میدهد و آدمها برایش مثل کلیدهایی هستند که قفلهای مورد نیازش را باز میکنند .مردی که
ناخواسته درگیر گذشته گلنوش رخشان میشود .مطالعه این کتاب جذاب را از دست ندهید .در
بخشی از این کتاب میخوانیم« :آستینهای پیراهنش از بعدازظهر تاخورده مانده بود .دکمههای
لباسش را باز کرد و سمت اتاق خوابشان رفت .زیر نور کمرنگ چراغ خواب ،میتوانست تینا را با
بلوز و شلوار راحتی سفیدش ببیند .لبه دیگر تخت نشست و سرش را میان پنجه گرفت .صدای
مادرش دوباره و دوباره در سرش پیچید« :اگه عاشقش بودی درک میکردم که نتونی ازش دست
بکشی .اما اینطور نیست .تو عاشق تینا نیستی و هیچوقت نبودی ».خودش را روی تخت باال کشید
و بازوهایش را بغل کرد».

استخوان خوک و دستهای جذامی
مصطفی مستور
انتشارات :چشمه

نها
شگذاری برای انسا 
JJارز 
«استخوان خوک و دستهای جذامی» داستان آدمهایی است که هر اندازه به هم نزدیک باشند،
باز از هم دورند .این داســتان بلند برشهایی از زندگی ساکنان هفت واحد از آپارتمانهای برجی
در تهران است .ساکنان این هفت واحد هرکدام درگیریها و دغدغههای خود را دارند و طبیعتاً با
یکدیگر بیگانهاند و فقط به صورت فیزیکی در نزدیکی یکدیگر زندگی میکنند .در طبقه چهاردهم
دانیال و مادر پیرش زندگی میکنند .دانیال به صورت مادرزادی دچار عارضه دفرمگی جمجمه و
از لحاظ روانی در ظاهر کمی آنرمال است اما مطابق معمول حالتی بهلولوار دارد و مسائل کلیدی
داستان از زبان او خارج میشود .در طبقه نهم محسن با مدرک دکترا و فرزندش درنا و مادر پیرش
سکونت دارند .محسن در حال طی کردن مراحل جدایی از همسرش سیمین است .در طبقه هشتم
حامد که عکاس است دارد با مادرش زندگی میکند .مهناز نامزد حامد مشغول ادامه تحصیل در
هلند است .حامد با نگار که شباهت زیادی به مهناز دارد آشنا میشود و ...در طبقه پنجم سوسن که
با تواناییهای جسمیاش امرار معاش میکند با مشتری شاعر و عاشقپیشهای مواجه میشود و...
در طبقه چهارم نوذر که یک خالفکار است زندگی میکند .او سند زمینی را که صاحبش در ایران
نیست جعل کرده و میخواهد باال بکشد و اکنون باخبر شده است که صاحب پیر زمین در حال
برگشت به ایران است لذا نقشه قتل او را در سر دارد و ...طبقات محل سکونت شخصیتها با توجه
به ارزشگذاری نویسنده نسبت به وضعیت شخصیتها انتخاب شده است .کتاب حاضر به یقین
یکی از بارزترین نمونههای ادبیات روشنفکران دینی در دوره حاضر است.

مترجم دردها

جومپا الهیری
مترجم :امیرمهدی حقیقت
انتشارات :ماهی

JJتجربیات بشری در قارههای مختلف
کتاب «مترجم دردها» مجموعهای از داســتانهای کوتاه مرتبط با زندگی خانوادههای هندی
اســت .با اینکه خیلی از داستانها در امریکا اتفاق میافتد اما به دلیل شخصیتهای هندی یک
فضای شــرقی را میتوانید در داستانها احساس کنید« .مترجم دردها» یک موفقیت بیچون و
چرا محسوب میشود .با کسب جایزه معتبر پولیتزر ،الهیری توانست اولین نویسنده از تبار آسیای
جنوبی باشــد که به این جایزه دســت مییابد .این کتاب متشکل از نه داستان کوتاه است که به
تجربیات زندگی مهاجران هندی /بنگالی میپردازد .اما از آنجایی که موضوعات وابسته به تفاوتهای
نژادی و عضوی از اقلیت بودن محورهای اصلی کتاب هستند ،این داستانها به شدت جهانی به نظر
میرسند .زمینه اصلی این داستانها مشکالت هندیها در مواجهه با امریکاییهاست و همچنین
اینکه چگونه هندی -امریکاییها در میانه دو فرهنگ کام ًال متفاوت گرفتار شــدهاند .شخصیت
داستانها ممکن است در ابتدا به نظر متفاوت و غریبه برسند اما به مرور خواننده با آنها احساس
نزدیکی خواهد کرد .خواندن راجع به زندگی این شخصیتها هم حسی انسانها را برمیانگیزد چرا
که آنها درست رفتارهایی را انجام میدهند که ما هم ممکن است انجام دهیم .مجموعه داستان
«مترجم دردها» حوزه وسیع تجربیات بشری را در قارهها و فرهنگهای مختلف از زبان انسانهایی
که هر روز خود را در این شرایط زیستهاند شرح میدهد.

دگرگونی بزرگ

کارل پوالنی
مترجم :محمد مالجو
انتشارات :شیرازه

JJمهارته ای فروشندگی موفق
«دگرگونی بزرگ» آنگونه که کارل پوالنی در این کتاب توضیح میدهد ،آن دگرگونی فردی
اســت که پیش از آنکه در عمل باعث دگرگونیهای بزرگی شود که بخش اعظم کتاب به شرح و
توضیح آن اختصاص دارد ،در اندیشه به وجود آمد .آن دگرگونی مفرد چیزی نیست مگر جدا کردن
یا همان منفک کردن مقوله اقتصاد از ســایر مقوالت اجتماعی .بخش مهمی از کتاب «دگرگونی
بزرگ» شــرح و بســط مصائبی اســت که این طرز تفکر به جامعه و بیش از هرجای دیگری در
زادگاهش انگلستان وارد آورد .و همچنین توضیح تالشهای عبثی که برای مهار تبعات منفی آن
صورت گرفت .به این اعتبار ،کتاب شرح چگونگی تخلیه شدن توان تمامی نهادهای دموکراتیک در
حوزه سیاست و صنعت به دلیل پذیرفتن و اجرایی کردن تفکری است که بر لزوم تفکیک اقتصاد از
جامعه و وادار کردن سایر حوزههای فعالیت اجتماعی بشر به گردن گذاشتن به الزامات آن بنا شده
بود .در نظر هواداران پوالنی ،او در کتاب «دگرگونی بزرگ» ،بازار آزاد را همچون دشمن انسانیت به
تصویر میکشد .او بازار آزاد را شکل غریبی از سازماندهی اجتماعی معرفی میکند که در انگلستان
قرن  18و از طریق کنش دولتی که ایدئولوگها آن را به جلو میراندند ،ایجاد شده بود .او دستاورد
جانشین شدن بازار آزاد به جای وضعیت اجتماعی طبیعی (سیستم شاعرانه التزام دوجانبه که هم
افراد در برابر آن مقید بودند و هم سیستم از افراد حمایت میکرد) را چیزی جز نابرابری ،جنگ،
ظلم و آشفتگیهای اجتماعی نمیداند .کتاب با این ادعا که تمدن قرن نوزدهم از بین رفته است
یشود.
آغاز م 

شازده حمام

محمدحسین پاپلی یزدی
انتشارات :پاپلی

JJگوشهای از فضای اجتماعی ایران در دهه  30و 40
«شازده حمام» روایت خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محلهای
فقیرنشین در شهر یزد است که در دو جلد منتشر شده است .او در این کتاب گوشهای از اوضاع
اجتماعی شهر یزد را در دهههای  1330و  40توصیف میکند .پاپلی دانشآموخته جغرافیا در ایران
و استاد مدعو دانشگاه سوربن است .وی در سال  1327در یزد به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی
خود را در آنجا گذراند .او در این کتاب به روایت خاطرات خود از محله قدیمی خود در شهر کهن
یزد میپردازد .در تقابل با آن تهران دهه  1340است که راوی پس از سفری بیستساعته بدان پای
میگذارد تا ساالد ،ماکارونی ،اتوبوس داخل شهری و البته روابط جدید شهری را تجربه کند .کتاب
مجموعه ای از  40داستان است که همه مستند و واقعی هستند .نام کتاب نیز برگرفته از عنوان
یکی از خاطرات نویسنده یعنی «شازده حمام» است .او در این خاطره شرح جذابی از حمام رفتن
خود و آداب رفتن به حمام را در آن روزگار حکایت میکند .نویسنده این کتاب به جزئیات وقایع
زیرپوســتی جامعه ایرانی در سالهای  30و  40شمسی با نثری متعارف پرداخته است .برخی از
خاطرات این کتاب مربوط به وقایعی در رابطه با آموزش در مکتبخانههای آن دوره است .همچنین
کشتی پهلوانی در عشایر خراسان و نقش اهل فتوت در احقاق حقوق مظلومان .فضای داستانی این
کتاب بسیار صمیمی است و نثری دلنشین دارد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوپنج ،شهریور 1397

193

جهانی از اعداد
هرآنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید

ویرایش سال 2018

آن سوی دیوار
اقتصاد چین :آنچه هرکس باید بداند
نویسنده :آرتور آر .کروبر
مترجمان :سعید ارکانزاده یزدی ،آزاده اکبری
انتشاراتدانشگاهآکسفورد

[تخفیف ویژه برای اعضای اتاق تهران و فعاالن بخش خصوصی]
اعالنـات

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و امینالضرب
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران /نشر تاریخ ایران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1500 :نسخه
شمارگان 1100 :نسخه
چاپ اول 1396
چاپ اول 1395
1397پخش66939329 :
 | tccim.irشماره هفتاد ،فروردینمرکز
66939329
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انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
شمارگان 6000 :نسخه
چاپ پنجم 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و دانشگاه امآیتی
شمارگان 1100 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :
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