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ســرمقـالـه
اعالنـات
پنج چالش نظام تدبیر
چرا اقتصاد ایران توسعهنیافته است؟
ایران کشــوری اســت که از نظــر تولید ناخالــص داخلی در
ردهبندیهایی که توســط بانک جهانی انجام میشود معموالً
رتبهای بین  20تا  26را بین کشورهای جهان به خود اختصاص
میدهد .در عین حال از نظر موقعیت جغرافیایی با قرار گرفتن
در یک موقعیت اســتراتژیک ،مرزهای آبی در جنوب و شمال،
همسایگی با  14کشــور و توانایی ایفای نقش کریدور جنوب-
شمال و شرق -غرب ،موقعیتی استثنایی دارد .از نظر برخورداری
از منابــع زیرزمینی نفت و گاز در صدر اســت و تنوع معادنش
مسعود خوانساری
مثالزدنــی اســت .همچنین از بعد میــراث فرهنگی و تمدن
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
چندهزارساله ،بینظیر است .اما سوال اینجاست که چرا در حوزه
و رئیس اتاق تهران
اقتصاد تا این اندازه دچار مشکل است؟ چرا مردم ایران از وضعیت
اقتصادی خود و کشورشــان رضایت ندارند؟ چرا نرخ بیکاری تا این اندازه باال و  12درصد اســت؟ چرا
دهکهای فقیر جامعه زیادتر شده است؟ سرچشمه این مشکالت چیست؟
به طور کلی این مشــکالت را در نظام تدبیر و تصمیم کشــور میدانــم و میتوانم آن را در پنج
ســرفصل بیانکنم« :تصمیم نگرفتن یا دیر تصمیم گرفتن»« ،آرمانی اندیشیدن یا صفر و یکی فکر
کردن»« ،استفاده نکردن از فرصتهای ناگهانی»« ،فقدان دیپلماسی اقتصادی» و «بازی نگرفتن بخش
خصوصی» .این پنج مسئله در واقع شاهبیت مسائلی است که در اقتصاد ایران با تبعات و پیامدهای آن
مواجه هستیم و برای هرکدام از آنها نمونهها و مصداقهای فراوانی وجود دارد.
در مسئله تصمیم نگرفتن یا دیر تصمیم گرفتن ،نمونههای مختلفی در حوزههای متفاوت قابل
اشاره است از جمله مسئله گروگانگیری در تسخیر النه جاسوسی در اوایل انقالب .فارغ از اصل
مسئله تسخیر سفارت ،تصمیمگیری در مورد سرنوشت گروگانها بسیار به تاخیر افتاد .یا میتوان به
مسئله برجام اشاره کرد که تصمیمگیری در آن بسیار دیر انجام شد .نمونه متاخرتر الحاق به کنوانسیون
مبارزه با تامین مالی تروریسم است که همچنان در کشاکش تصمیمگیری است .حوزه اجتماعی نیز کم
از این مشــکل ضربه نخورده اســت .در دهه  60داشتن دستگاه ویدئو یک چالش بود و بعد تبدیل به
استفاده از ماهواره شد .در حالی که آمارهای رسمی نشان از این دارد که بسیاری از خانوارها تماشاگر
شبکههای ماهوارهای هستند هنوز این مسئله تعیین تکلیف نشده است .میتوان به مسئله شبکههای
اجتماعی مانند توئیتر یا حضور بانوان در ورزشگاهها نیز اشاره کرد که هنوز تصمیم مشخصی در مورد آن
گرفته نشده و در اجرا نیز نوسان زیادی وجود دارد.
فراوانی بیشتری دارد.
در حوزه مسائل اقتصادی اما مثالها از تصمیمنگرفتن یا دیر تصمی م گرفتن
ِ
برای مثال در تمام چهل سالی که از انقالب گذشته است ،مسئله تعیین نرخ ارز محل مناقشه بوده و
هنوز تصویر روشنی از آن برای سیاستگذار ،تصمیمگیر و مردم وجود ندارد .هنوز تصمیم گرفته نشده
است که ارز را باید علت دانست یا معلول .هر دولتی که سر کار میآید در آغاز راه تالش میکند قیمت
ارز را ثابت نگه دارد چون به ارزش پول ملی گره خورده و به غلط به یک مسئله ارزشی و میهنی تبدیل
شده است .در حالی که ارز یک مسئله اقتصادی است و سرکوب آن در بلندمدت ،نهایتا منجر به جهش
میشــود .در پنج سال گذشته بیش از  50مورد هشدار در قالب بیانیه ،تذکر ،سخنرانی و ...دادیم که
تثبیت نرخ ارز در نهایت به مشکل منجر میشود اما به آن توجهی نشد .از اواخر سال گذشته بعد از چهار
سال تثبیت ،روند صعودی قیمت ارز آغاز شد و پس از تعلل زیاد در تصمیمگیری ،در نهایت شاهد اخذ
یک تصمیم خطا و اشتباه بودیم که سرکوب قیمت ،بگیر و ببند و پلیسی شدن بازار را در پی داشت و
بیش از پیش به تولید و تجارت ضربه زد.
در حوزه انرژی سالهاست مسئله تعیین تکلیف اعطای یارانه به سوخت در جریان است .ما جزو
کشورهایی هستیم که باالترین مصرف سوخت را داریم و نتیجه آن آلودگی هوا ،هدر دادن منابع و از بین
بردن ثروتهای خدادادی است چون قیمت سوخت مناسب نیست .در همین حال دولت مجدد به فکر
به کار انداختن سیستم کارت سوخت است .اتاق تهران در پژوهشی که انجام داد به طور مشخص نشان
داد که اگرچه توجیه تصمیماتی چون بنزین ارزان ،حمایت از مستضعفان است اما در نهایت خروجی آن
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به کام اغنیاست .حدود  12میلیون خانوار ایرانی خودرو ندارند و کارت سوخت به آنها تعلق نمیگیرد در
نتیجه بهرهای از یارانه بنزین نمیبرند .در پژوهش اتاق تهران نشان داده شد که برخوردارترین دهک 23
برابر فقیرترین دهک از یارانه بنزین سود میبرد .در سال حدود  200هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین
تعلق میگیرد در صورتی که هزینه احداث یک خط مترو تنها هفت هزار میلیارد تومان است .محاسبه
کنید که با یک سال یارانه بنزین چه تعداد خط مترو میتوان احداث کرد.
دومین مشکل اساسی نظام مدیریتی در کشور ما «آرمانی اندیشیدن» یا همان «تفکر صفر و
یکی» است .برای نمونه در مورد توافق هستهای ایران و غرب ،عدهای آن را خیانت و عدهای آن
را خدمت میخوانند و بر این اساس آن را به قضاوت مینشینند .باید بپذیریم که هیچ مسئلهای خیر یا
شر مطلق نیست و فایده و زیان دارد .متاسفانه آرمانی دیدن مسائل باعث میشود که مسئله الحاق به
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان اجرای توصیههای  FATFبه یک مسئله حیثیتی تبدیل
شود و دچار چالش شود .ما نیاز به پارادایمی داریم که یک بار برای همیشه تکلیفمان را با این مشکالت
روشن و برای حل آن چارهاندیشی کنیم.
مشکل سوم نظام مدیریتی که به آن اشاره داشتم از دست دادن فرصتهای ناگهانی یا همان
شــکار لحظههاست .این فرصتها گاهی به دست میآید و اگر از آن استفاده نشود ،از دست
میرود؛ بزنگاههایی که میتواند روند توسعه یک کشور را سرعت ببخشد و مسیر را تغییر دهد .چین یکی
از نمونههای توسعه است که موفق شد از فرصت جنگ سرد و اختالف ایجادشده بین اتحاد جماهیر
شوروی و ایاالت متحده امریکا نهایت استفاده را ببرد .درست است که تالشهای فردی چون دنگ شیائو
پنگ نباید نادیده گرفته شود اما استفاده از این فرصت طالیی در توسعه چین بسیار مهم بوده است .در
این مورد پیشــنهاد میکنم کتاب «آنسوی دیوار» را که اتاق بازرگانی تهران به تازگی در مورد چین
منتشر کرده است مطالعه کنید.
فقدان دیپلماســی اقتصادی را چهارمین مشــکل مدیریتی کشور میدانم .باید بپذیریم که
نمیتوان در دنیای مدرن بدون توجه به قواعد و قوانین کلی دنیا حضوری فعال داشت .نمیشود
هرجایی که قواعد و مقررات به نفع ما بود ،پیرو و مبلغ آن باشیم اما به هرجایی که نپسندیدیم عمل
نکنیم .این کار در واقع زدن زیر میز است .درست است که میتوان با توجه به منافع ملی تصمیم گرفت
و برخی قواعد جهانی را هم با اصالحات پذیرفت اما صفر و یکی عمل کردن قابل قبول جامعه جهانی
نیست .در حال حاضر تنها کشور ما و کرهشمالی است که خارج از توصیههای  FATFعمل میکند و آن
را نپذیرفته است.
مسئله پنجم و از دید من بسیار مهم ،باور نداشتن به بخش خصوصی است .از ابتدای انقالب
یک تفکر سوسیالیستی نهفته بر نظام تصمیمگیری و مدیریتی کشور تسلط داشته است که
روح آن را میتوان در تمام قوانین و مقررات دید .اصل  44قانون اساسی نیز با درایت و هوشمندی رهبر
انقالب به مسئله خصوصیسازی پرداخت که متاسفانه درست اجرا نشد.
امروز میدانیم که توسعه بدون بخش خصوصی امکانپذیر نیست و کشورهای توسعهیافتهای مانند
چین ،کرهجنوبی ،سنگاپور ،هنگکنگ و ...با میدان دادن به بخش خصوصی توانستند مسیر توسعه را
طی کنند .این در حالی است که در کشور ما در سال  1356حجم سرمایهگذاری بخش خصوصی در
بخش ماشینآالت  15هزار میلیارد تومان است و این رقم  40سال بعد یعنی سال  1396به قیمت ثابت،
همان مقدار شده است .یعنی اجازه شکلگیری رقابت و توسعه بخش خصوصی را ندادهایم.
در شرایط تحریم اقتصادی و با مشکالت زیادی که این پدیده به همراه خطاهای تصمیمگیری در
داخل برای اقتصاد ایران ایجاد میکند ،نباید از تنها فرصت موجود یعنی توسعه صادرات غیرنفتی غافل
شد .اگر روی صادرات غیرنفتی به دست بخش خصوصی تمرکز کنیم و جلوی دخالت بیحد و اندازه
دولت را بگیریم ،قطعاً میتوانیم با توجه به جهشــی که در نرخ ارز ایجاد شده است ،میزان صادرات را
بسیار باال ببریم .دقت کنید کشورهای همسایه ما ساالنه حدود  950میلیارد دالر واردات دارند که سهم
ایران از این میزان تنها  24میلیارد دالر میشود.
اما هنوز هم معتقدیم که نباید ناامید بود و میتوان با رعایت برخی اصول اولیه سیاســتگذاری و
ش خصوصی به سمت رفتاری معقول برای توسعه کشور رفت.
حکمرانی و باور به بخ 
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ی میشود پس از افزایش قیمت ،تقاضا برای بنزین کاهش یابد و از  90میلیون لیتر مصرف روزانه فعلی به حدود  70میلیون لیتر در روز برسد .در این صورت درآمد مازاد
پیش بین 
حاصله برای دولت از محل افزایش بهای بنزین با احتساب حدود  70میلیون لیتر مصرف روزانه ،حدود  8.4هزار میلیارد تومان در ماه خواهد بود که در مقایسه با رقم  5.9هزار
میلیارد تومان یارانه ریالی ماهانه تخصیصی به خانوارها ،ماهانه حدود  2.5هزار میلیارد تومان و در سال حدود  30هزار میلیارد تومان ،درآمد اضافی نصیب دولت خواهد شد.

جزئیاتی که باید در مورد طرح آزادسازی قیمت بنزین بدانید

ن یارانهای خالف عدالت است
بنزی 
برقراری عدالت اقتصادی در میان تمام دهکهای کشور؛ بنزین در دسته مزیتهای ملی قرار
دارد که تمام افراد و آحاد جامعه حقدارند به میزان برابر از آن برخوردار باشند .اما آنچه اکنون
در نظام اقتصادی ایران اجراشده ،نهتنها عدالت در بهرهبرداری نیست بلکه بهنوعی عدم رعایت
حقوق طبقات کمتر برخوردار هم بهحساب میآید .طبق آمار بانك مركزي سهم هزينه بنزين
در خانوار دهك اول شــهري با ميانگين هزينه ساالنه  4.2ميليون تومان در سال  1396حدود
 0.6درصــد بوده درحالیکه همين رقم براي خانوار دهك دهم با ميانگين هزينه  262میلیون
ک باالی
تومان در همین ســال حدود  1درصد بوده است .درواقع هزینه بنزین یک خانواده ده 
درآمدی در سال  1396تقريباً  113برابر هزينه بنزين يك خانوار دهك اول بوده است .در طرح
پيشنهادي اتاق بازرگانی تهران ،رعایت عدالت در پرداخت یارانه حملونقل در نظر گرفتهشده
اســت .بررسیهای مستند بانک مرکزی نشان میدهد  50درصد جامعه خودروی شخصی در
اختیار ندارند .بنابراین آنها در حال حاضر هم از یارانه بنزین استفاده نمیکنند .بنابراین پرداخت
یارانــه حملونقل میتواند برای این گروه مزیت بزرگی به شــمار آید .ضمن اینکه افراد دارای
خودروی شخصی هم پس از دریافت یارانه بنزین به میزان مصرفشان هزینههای مربوط به بنزین
را پرداخت میکنند.
استفاده ارزان از سیستم حملونقل عمومی؛ در اين طرح ،حملونقل عمومي شامل مترو و
اتوبوس مشمول افزايش قيمت كرايه نخواهند شد و تنها كرايه حملونقل نيمه عمومي شامل
تاكسيهاي معمولي يا اينترنتي كه بهنوعي خود منبع درآمدي براي خانوارهاي كم درامد و يا
برخي جوانان محسوب ميشود ،افزايش  20تا  30درصدي خواهند داشت.
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کاهش فشار تورمی و افزایش درآمدی خانوارهای شهری؛

4

افزایش رقابت در اقتصاد و اجرای صحیح قانون هدفمندی

5

پشتیبانی منطقی از خانوارها همزمان با افزایش قیمت

با توجه بــه افزايش هزينههای جــاری زندگي مردم به
جهت رشد قيمتها ،انتظار میرود پرداخت يارانه نقدي بنزين،
بخشــي از بار تورم ماههاي گذشــته را پوشش دهد و جبران
کند .بررسیهای اين اتاق نشــان میدهد .در صورت افزايش
پنج برابري بهاي بنزين و اختصاص يارانه ريالي  70هزار تومان
براي هر فرد و با مفروض قرار دادن اصل تغییر شــیوه استفاده
از خودروهای شــخصی حداقل  7گروه درآمدی از  15طبقه
درآمدی از اين طرح منتفع خواهند شد و مازاد درآمد مثبتي
كســب خواهند كرد .همچنين پیشبینی میشود در صورت
افزايش بهاي بنزين ،برخي از افراد بهجای خودروي شــخصي
از وســيله حملونقل عمومي اســتفاده كنند(و يا استفاده از
خودروي شخصي خود را مديريت نمايند) كه با توجه بهپیش
بيني عدم افزايش قيمت كرايه اتوبوس و افزايش مدیریتشده
كرايه تاكسيها (اینترنتی ،تاکسیرانی و شخصی) ،مازاد درآمد
اين گروههای درآمدي ،افزايش خواهد يافت.
یارانهها؛ در اين طــرح عرضه بنزين از نظام قيمت ثابت
بهنظام قيمتي شــناور تغيير خواهد كرد كه يكي از نيازهاي
هدفمندسازی واقعي یارانهها و افزايش رقابت در اقتصاد داخلي
است.
نفت خــام؛ در حال حاضر شــهروندان ایرانی انتفاعی از
افزایش قیمت نفت خام ندارند .البته که رشد قیمت نفت خام

و افزایش بودجه دولت میتواند با حرکت در مسیر توسعه زیرساختها به پیشرفت کشور کمک
کند ولی خانوادههای ایرانی درک ملموسی از این فرآیندها ندارند .اما با اجرای این طرح در صورت
افزايش قيمت بنزين متناســب با رشد قيمت نفت خام ،مبلغ يارانه نقدي خانوارها نيز افزايش
خواهد يافت درنتیجه انتظار میرود از اين كانال ،پشتيباني خانوارها از اين طرح تقويت شود.
قدرت انتخاب برای شــهروندان؛ یک ایراد اساسی طرح موجود سهمیهبندی بنزین ،فقدان
قدرت انتخاب و اختیار برای خانوارهاست .آنها برای بهرهمندی از یارانه بنزین تنها باید اقدام به
مصرف بیشتر کنند .اما در اين طرح به افراد اختيار داده میشود تا حسب تمايل از خودرو شخصی
يا وسيله حملونقل عمومي استفاده كنند.
کاهش آلودگی هوا؛ اجراي اين طرح مقارن با آغاز فصول سرد سال و شروع پديده وارونگي به
علت افزايش آلودگي هوا ناشــي از تردد خودروها بهویژه در کالنشهرها ،باعث خواهد شد از
تردد خودروها كاسته شده ،افراد بيشتري به سمت استفاده از سيستم حملونقل عمومي ،هدايت
شوند و درنهایت به تعداد روزهاي پاك در هواي شهرها افزوده شود.
مبارزه جدی با فساد در شبکه توزیع؛ در صورت اجراي موفق طرح عرضه بنزين به قيمت
آزاد از شکلگیری و تشديد فساد در كل شبكه عرضه که در حال حاضر به شکل ملموسی
وجود دارد ،کاسته میشود.
کاهش قاچاق بنزین؛ در اين طرح قيمت عرضه بنزين حدود نيم دالر (  50ســنت) در نظر
گفتهشــده درنتیجه پیشبینی میشــود بخش مهمي از قاچاق بنزين در مرزهاي كشــور
(بهاستثنای تركيه به علت قيمت باالتر بنزين در اين كشور)منتفي شود.
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ضعیت مصرف بنزین خانوارها برای خودروی شخصی
در سال  1395به تفکیک دهک درآمدی
دهک درآمدی

سهم از مصرف کل
بنزین خانوارها (درصد)

1

1.1

2

3.1

3

4.7

میانگین سه دهک کم درآمد( 1الی )3

2.9

4

6.3

5

7.6

6

9.3

7

11.2

8

13.9

9

17.6

10

25.4

میانگین سه دهک پردرآمد ( 8الی
)10

19.0

تفاوت بین سه دهک نخست با سه
دهک انتهایی (لیتر-واحد درصد)

16.0

منبع دادهها:
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سال  -1395مرکز آمار ایران

Jچرا بنزین باید آزاد شود؟
J
ی میشود پس از افزایش قیمت ،تقاضا برای بنزین
پیش بین 
کاهش یابد و از  90میلیون لیتر مصرف روزانه فعلی به حدود
 70میلیون لیتر در روز برسد .در این صورت درآمد مازاد حاصله
برای دولت از محل افزایش بهای بنزین با احتساب حدود 70
میلیون لیتر مصرف روزانه ،حدود  8.4هزار میلیارد تومان در
ماه خواهد بود که در مقایســه با رقم  5.9هزار میلیارد تومان
یارانه ریالی ماهانه تخصیصی بــه خانوارها ،ماهانه حدود 2.5
هزار میلیارد تومان و در ســال حدود  30هزار میلیارد تومان،
درآمد اضافی نصیب دولت خواهد شد که منابع مذکور میتواند
برای تسویه طلب پیمانکاران بخش خصوصی و سایر بدهیهای
دولت ،استفاده شود .با کاهش مصرف داخلی بنزین ،فرصتی
برای صادرات حدود  20میلیون لیتر مازاد بنزین تولیدی کشور
یعنی تفاوت  70تا  90میلیون لیتر در روز فراهم میشــود .با
وجود افزایش بهای بنزین به  5هزار تومان در هر لیتر ،همچنان
شکافی بین بهای بنزین در ایران و کشورهای همسایه وجود
خواهد داشت که فرصت مناسبی برای دولت جهت صادرات
بنزین با نرخ حداقل حدود  50سنت در هر لیتر به کشورهای
همسایه خواهد بود و حداقل درآمدی حدود  3.7میلیارد دالر
در ســال از محل صادرات  20میلیون لیتر بنزین در روز (7.2
میلیارد لیتر در سال) ،برای دولت حاصل خواهد شد که امکان
بهره برداری از این منابع هم برای رفع بدهیهای دولت وجود
خواهد داشت.
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[  5ایده بزرگ .1

موج دیگری فروکش کرد .فقط یکســال قبل کشور
سرشــار از تبلیغات و جنبشهایی بود که جوانان و
حتی عموم مردم را دعوت به کارآفرینی و تاســیس
شــرکتهای اســتارتآپی میکرد .تقریبا در تمامی
ســخنرانیهای مســوالن ارشد کشــور و صفحات
روزنامهها ردپایی از کارآفرین و موســس جوان یک
اســتارتآپ پیدا بود .کارمندی دولت تقریبا مذمت
میشد و هر جوانی که پشت میز دانشگاه نشستهبود،
امید داشــت که مدتی بعد میز ریاســت برشــرکت
خودش را تجربه کند .اما این موج هم عمرش چندان
طوالنی نبود .بازهم در برهمان پاشنه چرخیده و سایه
ناامیدی و یاس بر ســر کارآفرینــان جوان و قدیمی
پهن شدهاست .وضعیت اقتصاد ایران آنقدرها ناپایدار
است که حتی امیدهای عادی هم به سرعت به تباهی
میرســند .افزایش قیمت دالر فقــط کاالها را گران
نکرده اســت .این بیثباتی ملی در سیاســتگذاری
و اداره اقتصــاد جوانان کارآفرین را هم خانهنشــین
کردهاســت .به همین سادگی باید جوانترها از الین
تندروی اتوبان موفقیت به الین کندرو تغییر مســیر
بدهند و قدیمیترها آنها را سرزنش کنند که عاقبت و
عافیت در کارمندی دولت است که حقوقاش ربطی
به نرخ دالر و جابهجایی این وزیر و آن وکیل ندارد.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

در ماههای گذشته و طبق پیشبینی کارشناسان،
در ماههای پیش رو اقتصاد ایران باید پیچهای بسیار
تندی را پشــت سر بگذارد؛ شــرایطی که بسیاری از
مســئوالن لقب « جنگ اقتصادی» را به آن داده اند؛
موج جدید تحریمهای آمریکا عرصه را بر اقتصاد ایران
بیش از هر زمانی تنگ کرده است و حتی کشتی غرق
شــده سانچی و بانک تعطیل شــده تات را هم در بر
گرفته است؛ اما نکته مهمی که در این بین به چشم
میخورد تحریمهای داخلی است؛ تکانههایی که هر
چند روز یک بار به دلیل سوء مدیریتها ،مدیریتهای
موازی ،برنامهریزیهای غلط و ...موج بلندی را بر کرانه
اقتصاد و بازار ایران ایجاد میکنند و نمک روی زخم
فعاالن ،تولیدکنندگان و تجار و البته زندگی روزمره
مردم میپاشند.
اگر باور مسئوالن براین اســت که کشور امروز با
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آینده
صنعتموثرکشوردرچنگربررسیمیکند:

هوضعیتیقراردارندوبه
کجامیرسند؟

اقتصاد و توســعه ]

28سالگی استادتمام

 28سال
بیشتر نداشت که به عنوان
نسیم بنایی
جوانترین استاد دانشگاه
هاروارد
در تاریخ این دانشــگاه
دبیربخشایدهها
مشــغول به کار شد .جفری
ساکس اکنون 64ساله است،
اقتصاددانی که نظیر او کمتر پیدا
میشود .او
بیشتر به دلیل فعالیت در
و مبارزه علیه فقر در
زمینه توسعه اقتصادی
جهان شناخته میشود.
البته او در اکثر زمینههای
دارد اما اینها نمونه
اقتصادی دستی بر آتش
های برجسته فعالیتهای
این اقتصاددان تاکنون به
سازمانی غیردولتی
شمار میآید .برای مثال او
برای پایان بخشیدن به
فقر مطلق و گرسنگی راه
کار میکند .حتی
اندازی کرده و در این زمینه
پروژههای مهمی را در این
زمینه در سازمان ملل به
عهده
گرفته
و
سرانجام رساندهاست .به
تا
همین
حدودی
دلیل
به
است که نام او با
نقشــی
پدیده فقر گره خوردهاست.
که ساکس به عنوان یک
مثالزدنی است .برای مثال او در اقتصاددان در سیاستگذاریهای
اقتصاد بینالملل داشته،
دهه
80
میالدی
به
بسیاری از
برزیل ،بولیوی و پرو
اقتصادهای امریکای التین نظیر
کمک کرد افســار تورم
بیرویه در اقتصاد خود را
آن به اقتصادهای در
به دست بگیرند .عالوه بر
حال توسعه راهکارهایی
داد
تا
بتوانند
خود
را
از
بار
بدهند .به این
سنگین بدهیها نجات
ترتیب ایدهها و برنامههای
قرار
اقتصادی او در دهه  80به بعد
گرفت .نقش او فقط در
مورد اســتقبال بسیاری
مورد اقتصادهای نوظهور یا
اقتصادهای
در
نیست بلکه در
حال
توسعه
اقتصادهای
قابل مشاهده
توسعهیافته هم می
توان نقش او را مشاهده
موفق شــد با
کرد .برای مثال در هلند
برنامههایش تکانی به بازار
و
اقتصادی این کشور بدهد .او
دارایی هلند نوشت که
در
نهایت
برنامهای برای وزیر اقتصاد
به
هلند
کمک
بیماریهای
کرد با یکسری برنامه
های اصالحی خود را از
هلندی اقتصادی نجات و بدهیهایش را
کاهش بدهد .به همین
ها تبدیل شدهاست.
خاطر او به یکی از افتخارات

جنگ اقتصادی تحمیلشــده رو در رو شده است به
نظر میرسد که بیش از هر زمان نیاز به یکپارچگی در
مدیریتها و برنامهریزیها وجود دارد؛ فراموش نکنیم
در زمان جنگ تحمیلی هم آنجا که ارتش و ســپاه
برای رو در رویی با دشمن هر کدام برنامهای در پیش
داشتند در نهایت برای دفاع و پیروزی مجبور شدند
به یک استراتژی واحد برسند و در کنار هم جنگ را
پیش ببرند .این روزها اقتصاد ایران بیش از هر زمان
دیگری نیازمند تصمیمات منطقــی ،محکم و البته
یکپارچه است؛ نمیشــود مثال برای پذیرش قوانین
مربوط به  FATFدولت ،مجلس ،شــورای نگهبان و
مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام یک نظر ارائه
دهند .آنچه نیاز امروز کشورمان است و باید در اولویت
قرار گیرد ،حفظ منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی
است و نه بازیهای سیاسی؛ اقتصاد ایران بیش از هر
زمانی سیاست زده شده است و این نگاه در شرایطی
که «جنگ اقتصادی» خوانده میشــود ،شاید برای
کشور بسیار گران تمام شود.
سعید ارکانزاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در ایــن شــماره از «آیندهنگر» خالصــه کتابی را
میخوانید درباره کشــوری بهنام «سومالیلند» .این
کشور یک کشــور غیررسمی اما مســتقل است در
کنار ســومالی در شــاخ آفریقا .اتفاقا کشوری آرام و
بیمناقشــه اســت و از نظر معیارهای حکومتهای
دموکراتیک ،از دیگر کشــورهای منطقه مولفههای
دموکراتیک بیشتری هم دارد .اقتصاد این کشور هم
با اینکه متکی به دامداری است ،اما فعال میچرخد و
چندان مشکلی برای هزینههای اهالی ندارند .کلی آدم
هم از بیرون این کشــور خواهان وجود و استقالل آن
هستند و در مجامع بینالمللی برای این هویت جمعی
تالش میکنند .اما جالب اینجاست که کمتر کشوری
در جهان و کمتر نهاد بینالمللیای ســومالیلند را
بهعنوان یک کشــور به رسمیت میشناسد .داستان
این کشــور را که رسما کشور نیست در بخش کتاب
ضمیمه بخوانید.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

ســال  1396بود که مرکز مطالعات اســتراتژیک
ریاستجمهوری «کاهش میزان سرمایه اجتماعی»

 Jقدمی برای
توسعه پایدار جهانی
موفقیتهایی
که ســاکس در هلند به
دســت آورد باعث شــد
برنامههایش در
برخی از دیگر کشورها
نظیر اسلوونی و استونی نیز
دنبال شــود تا
بتوانند اقتصاد خود را به
ثبات برســانند .او حتی به
گورباچف کمک
کرد تحوالتی را در اقتصاد
ایجاد کند که در نهایت
مدال لئونتیف
را به خاطر خدماتش به
اقتصاد روسیه دریافت کرد .او
قهرمان توسعه
پایداری اقتصادی است .رفته
رفته از توسعه اقتصادی به
توســعه پایداری
جهانی رسید تا جایی که
محیط
زیست
هم
به
یکی از
دغدغههای مهمش
تبدیل شد .او در همین
زمینهها با هند و چین
همکاریهایی داشته و
برای توسعه پایدار در این
کشورها تالش
های
بی
وقفه داشتهاست.
توســعه
اقتصادی ،بهبــود وضعیت
فقر،
ســالمت و سیاستگذاریهای
امــدادی
و محیطزیســت پایدار
از جمله
مباحث مهمی اســت
که
ســاکس توجهــی ویژه
به
آنهــا داشتهاســت .او

دانشگاه هاروارد شد

کتاب
هــا و مقالههایی در زمینه
جفری ساکس
تغییرات آبوهوایی ،فجایع
زیست
محیطی و جهانیسازی
متو
نوشتهاست .از سال  1995به
لد پنجم نوامبر 1954در
بعد نیز
تالش عمدهای برای پایان
دیترویتدرمیشیگاناست.بعد
بخشیدن به فقر مطلق در
آفریقا داشته
از
است .برای مثال در مورد
تکمیل دوران تحصیل پیش از
آفریقا نظرش این است
که بذر
دانشگاه،
و کود مناســب باید به
قدم به هاروارد گذاشت.
دست مردم این کشور برسد
تا
جفری
ساکس مدرک لیسانس ،فوق
بتوانند محصوالت خوبی را
لیسانس و
پرورش بدهند .به این ترتیب
کشــاورزان
دکتری خود را از دانشگاه
میتوانند درآمد خود را
هاروارد
افزایش بدهند و از این
در رشته اقتصاد دریافت
طریق وضعیت معیشتی و
کرد و در
زندگیِ بهتری داشتهباشند.
28سالگی در همان دانشگاه
ساکس
همیشه
هم
به عنوان
تحسین و هم نقد
جوانترین استاد مشغول به
را در دستور کار خودش
قرار داده،
کار شد.
در حال حاضر در دانشگاه
این در حقیقت فلســفه
اقتصادی اوست .او معتقد
کلمبیاتدریسمیکند.رساله
است کشورهای فقیر
به
هیچ
عنوان
در
دام
دکتری او
فقر گرفتار نشدهاند
درباره «فاکتور هزینهها و
و در نتیجه
تطابق
همیشه منتقد آن دسته
اقتصاد آزاد :نظریه و اسناد»
از اقتصاددانهایی بوده
که در این
بود19.
زمینه معتقدند فقر تلهای
سال به عنوان استادتمام
برای کشــورهای فقیر
اســت و
در
راه فرار ندارند .او همیشه
دانشگاه هاروارد فعالیت کرد.
رویکردهای چندمنظوره
او به غیر
را بــه
از تدریس ،در بخشهای
عنوان راهکار اقتصادی در
دیگرینیز
دســتور کار خود قرار داده
و به همین
دردنیایاقتصادفعالیت
خاطر امری نظیر کمک
داشتهاست.
های خارجی را هیچگاه
برای
توسعه اقتصادی از برنامههای
خود خارج نمیکند .این
اقتصاددان
با همین رویه اقتصادی
موفق شده تاکنون جوایز
بسیاری
دریافت کند و نام خودش
را به جهانیان بشناساند.

کتابشناسی

[پایان فقر

سال2005 :

ساکس یکی از
نویســندههای معروف
و شناختهشده در حیطه
اقتصاد
اســت که تاکنون چندین بار
کتابهایش در فهرســت
کتابهای
پرفروش نیویورکتایمز قرار
گرفتهاســت .او در کتاب
«پایان
فقر» درباره آفریقا و پایان
بخشیدن به وضعیت فالکتبار
مردم قاره سیاه
نوشتهاست .در بخشی از
کتاب مینویسد« :دولت
فقیر است».
آفریقا فقیر است چون آفریقا
آنطور که او در این کتاب
استدالل کرد با تغییر و
و همچنین
اصالح سیاستهای دولتی
دخالتهای بموقع دولت،
فقر مطلق (درآم ِد روزانه
در عرض 20ســال
در
کمتر از 1دالر و 90ســنت)
آفریقا
ریشه
کن
خواهد شد .او هند و
چین را مثال میزند که
موفق شدهاند 300میلیون
نفر از جمعیت خود را با
اصالح همین سیاستها در
عرض دو دهه از فقر مطلق
نجات
بدهند.
پس
آفریقا
هم میتواند .او در کتاب
خود توصیه کرده
کمکهای مالی بــه آفریقا
افزایش پیدا کند (امری که
برخی اقتصاددانها
مخالف آن هستند) .در نهایت
نیز به جغرافیا و وضعیت
آبوهوایی این
منطقه به عنوان امری کلیدی
که
اشاره میکند و تأکید دارد
فائق آمدن بر تمامی این
مشکالت امری ساده نیست.

با نهایت سرعت...

آینده
نگربررسیمیکند:
10صنع
تموثرکشوردرچهو
ضعیتیقراردارندو
بهکجامیرسند؟

صنایع
گردشگری ،فوالد ،ساختمان،
سیمان و صنایع تبدیلی
اخیــر به چه
در افت و خیزهای
چالشهایی برخوردند؟
بانکها و بازارهای مالی
بهادار تهران چه
به ویژه بورس اوراق
شرایطی را ســپری
میکند؟ «آیندهنگر»
به سراغ وضعیت 9
در «نگاه» این شماره
صنعت و بانکها و
بازار مالی رفته است.
بخشها در سال 97
بررسی وضعیت این
نوید چه را میدهد؟

یا «اعتماد عمومی» در جامعــه را یکی از مهمترین
بحرانهای پنجاهگانه جامعه ایران معرفی کرد .عینیت
این ادعا در مســائلی چون افزایــش میزان طالق در
جامعه ،گسست پیوندهای خانوادگی ،افزایش میزان
قانونگریزی و گسســت پیوندهای مردم با قوانین و
دولت ،افزایش میزان انحرافات اجتماعی و گسســت
پیوند مردم با هنجارهــا و ارزشهای رفتاری ،پایین
آمدن میزان تمایل مردم بــه فعالیتهای داوطلبانه
جمعی ،و باالخره در کاهش پیوند قدرت و دانش در
جامعه فعلی ایران قابل مشاهده است .در بخش توسعه
ماهنامه «آیندهنگر» بحران اعتماد عمومی به عنوان
یکی از شاخصهای اصلی سنجش سرمایه اجتماعی
و ارتباط آن با کارآفرینی مورد پرسش است .ارزیابی
و تحلیل جامعهشناســان و اقتصاددانهای توســعه
را بخوانید .همچنین در بخــش آکادمی چند مقاله
ارائه شده اســت که میتواند پاسخ برخی از سواالت
خوانندگان مجله باشد .با ما همراه باشید.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

شــرکت چینــی هایر توانســته یکتنه سیســتم
بوروکراتیک حاکم بر شــرکتهای دنیا را به چالش
بکشد و با الهام از ساختار اینترنت ،ساختار مدیریتی
خود را به طرزی موفــق از نو تعریف کند .به همین
خاطر بخش ویــژهای را به آینده مدیریت اختصاص
دادهایم .همچنین در این شماره گزارشی داریم از عمر
سیاسی رهبران جهان .یعنی پیشبینی کردهایم که
آنها چه مدت دیگر میتوانند بر سر قدرت باقی بمانند.
گزارش هشداربرانگیزی هم درباره آینده زمین داریم
و البته در یک گزارش دیگر ،گزینههایی را برای اینکه
شهرهایمان را در آینده آلوده زمین حفظ کنیم ارائه
داد هایم.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در کارآفرین این شــماره شاید بد نباشد که مستقیم
به ســراغ مطلب خاندان خضوری و بعد مصاحبه با
لیکاشینگ میلیاردر معروف هنگکنگی بروید .این دو
مطلب هردو به زمانی اشاره دارد که هنگکنگ تبدیل
شد به یک غول تجاری و در این میان تاجران بسیاری
را هــم ثروتمند کرد .لی کاشــینگ در مصاحبهاش
توضیح میدهد که چطــور چین با در پیش گرفتن
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قهرمان تو
سعه پایدار اقتصادی
جفری ساکس،
اقتصاددانی که در

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟
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چرا سازمان

تامین اجتماعی ،گمرک،

بانکها و سازمان امور

مالیاتی ،موانع فضای

اختالل چهارجانبه

کسب و
کار شناخته میشوند؟

پایش اتاق
بازرگانی تهران نشان
داد که از نگاه فعاالن
ایجاد می
اقتصادی چهار دستگاه در
کنند .این چهار دستگاه
شامل سازمان امور
فضای کسب و کار مانع
هستند.
مالیاتی ،بانکها ،سازمان
«آیندهنگر» در این پرونده
به بررسی علل این
تامین اجتماعی و گمرک
متناقض را در
موضوع پرداخته است .در
بانکها ،مسئولیت
اجرای بخشنامهها و
مجموع میتوان قوانین
سازمانهای
تامین اجتماعی و امور مالیاتی علت این دستورالعملها را در گمرک و
رفتار سلیقهای را در
نگرش به این
چهار دستگاه دانست.

گزارش«آیندهنگر»
از وضعیتی
که در دوران تحریم

آینده کارآف
رینی در زمانه بحران
کمبود ،تضعیف یا
بحران اعتماد عمومی

به سر دارو آمده است

دارو؛ تحریم داخلی
یا خارجی؟

چه

طی چند ماه
گذشته مسئله دارو
یکی از سیاسیترین
بود .از یک
ماجراهای اقتصادی
طرف برای اولین بار بعد
از جنگ تولید پنی
مواد اولیه
سیلین به خاطر کمبود
متوقف شد و از طرف
دیگر جنگ تحریم ،به
جنگ توئیتری
دارو هم رسید و البته
و اینستاگرامی هم
بر سر تحریم بودن و
افتاد .حاال نیز
یا نبودن دارو به راه
طی چند ماه آینده،
دارو یکی از اصلیترین
مانند دور
ماجراهایی است که
قبلی تحریمها میتواند
عرصه نارضایتیهای
دولت تنگتر کند.
اجتماعی را بر مردم و
در این میان فعاالن
اقتصادی معتقدند
طلب  ۴هزار
که مسائل داخلی و
میلیاردی
آن
ها از دولت ،از تحریم
امریکا سختتر است.

آینده آلوده

بازارچینبهروی
ایرانبستهمیشود؟

تاثیری بر
سرمایه اجتماعی
روی کارآفرینی دارد؟
لیال ابراهیمیان
دوشادوش دو سرمایه
درگیر برای به جنبش
اقتصادی .ســرمایه
درآوردن نبض حیات
اجتماعی بعد معنوی
دبیر بخش توسعه
جامعه در حرکت است؛
تعامالت
یک اجتماع ،میراثی
اجتماعی ،قادر است به
تاریخی است که از
سرمایه انسانی و سرمایه
حل میزان بیشتری
طریق تشویق افراد به
اقتصادی،
از معضالت موجود
سیاسی ،اجتماعی
«همکاری» و «مشارکت» در
و اعتماد عمومی
در آن اجتماع ،فائق
و فرهنگی را امکان
سخن میگویند و به
آید و حرکت به سوی
پذیر سازد .اما مدتی
این اختالل
ابربحران تعبیر میکنند.
رشد و توسعه شتابان
است که گزارشهای
امکان خلق جامعه را
اما باید پرسید که آیا
رسمی از کمبود ابعاد
ناممکن نمیسازد؟
این بحران چیزی جز
پاسخ
متعدد سرمایه اجتماعی
در زمانه این بحران
«بحران فرهنگ» یا
هرچه باشد اجماع
مسیر جامعه کدام
«بحران زبانورزی»
نظری بر این است که:
است و آینده سرمایه
در جامعه است؟ آیا
گذاری،
سیاست
گذاری و
کارآفرینی چه خواهد بود؟

حکایت یار غار

مسابقه برای
زندهنگهداشتن زمین
به
مشارکت همه دنیا نیاز دارد

آمارمنتشرشــدهازتج
ارتخارجیایراننشانمی
صادراتیایرانقرارگرفتها
دهدکهچینبهعنوانمق
صددومصادراتکاالهایایران
ست.ایندرحالیاستکهسال
بودهاست.آمارهاهمنشانم
هااینکشورعنوانیارغار
یدربینعمدهترینمقاصد
یدهدکهاگرچهبهل
ایرانرابهخوداختصاص
بودهایم
حاظارزش،صادراتبهاینک
کهاینموضوعنشان
دادهوصدرنشیناینجدول
دهندهصادراتکمتر
شوررشدداشتهامابهلحاظو
وبرخیدیگربهآیند
بهاینکشوراست.سرن
زنباکاهشصادراتمواجه
وشتهمکاریبایارغا
ههمچنانخوشبینانهنگاهم
رایرانموجبنگرانی
یکنندواعتقاددارن
برخیازتجارشده
دبهاینآسانیبازارچ
ینراازدستنخواهیمداد.

به دنبال دالر

بورس
رشد شاخص خود را
مدیون
التهاب بازار ارز است؟

چرا نسل جدید

عالقهای به طی مراحل

آموزش کسبوکار ندارند

جای خالی شاگردی

عکس :رضا معطریان

در این شماره گزارشهایی در مورد صنعت توریسم
دنیا و وضعیت ایران در این صنعت ارائه شده است .از
طرف دیگر نقش این صنعت به عنوان یکی از معدود
صنایعی که در ایــن روزهای تحریم اقتصادی و افت
ارزش دالر میتواند به اقتصاد ایران کمک کند با دقت
مورد ارزیابی قرار گرفته اســت .وضعیت بازار نفت و
چالشهای بزرگ و کوچکی که در این صنعت وجود
دارد هم در گزارشهایی مجزا مورد تحلیل و مطالعه
قرار گرفته است و میتواند تصویر بهتری از بازار آتی
ایران داشته باشد.
محمد عدلی

عکس :رضا معطریان

دبیر بخش آینده

عکس :رضا معطریان

مونا مشهدی رجبی

نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

زمانی به آن «ببر امریکای التین» میگفتند اما حاال
گربهای کمجان است که به زودی همین اندک جانی
را نیز که در بدن دارد از دســت خواهد داد .شــیلی
گذشته باشکوهی داشــت؛ آنقدر باشکوه که به آن
ببر امریکای التین میگفتند اما حاال از دوران شکوه
خود فاصله گرفته؛ به نظر میرسد این کشور به یک
تکانی حسابی نیاز دارد و گویا سباستین پینیهرا،
خانه ِ
رئیسجمهوریِ جدید این کشور میتواند با طرحهای
اصالحی جدید دستی به سروگوش اقتصاد این کشور
ِ
بکشد و آن را به روزهای اوجش بازگرداند .آیا کشوری
مانند شیلی با برنامههای نجات خود میتواند الگویی
برای احیای اقتصاد سایر کشورها نیز باشد؟ آیا ایران
هم میتواند از برنامههای موفقیتآمیز چنین کشوری
برای پیشبرد اهداف توسعهایِ خود بهره بگیرد؟ شاید
بله ،و شاید هم خیر؛ همهچیز بستگی به شرایط دارد.

دبیر بخش آینده ما

بازار ســرمایه ایران دورههای رونق و رکود زیادی را
پشت سر گذاشته است اما دو دوره اوج آن در دهه 90
شباهتهای زیادی به یکدیگر دارند .در سال 1392
بعد از صعود  3برابری بهای دالر ،شــاخص بورس به
نقطه اوج رسید و با آرام گرفتن اوضاع سیاسی بهسوی
کاهش گام برداشت .بار دیگر در ماههای اخیر با رشد
قیمت دالر ،شــاخص بازار تحریک شد و رکوردهای
جدیدی را به ثبت رساند .در هر دو مقطع اما وضعیت
اقتصاد که مهمترین شاخص آن رشد تولید ناخالص
داخلی است ،نامســاعد بوده است .در سال  91و 92
نرخ رشــد اقتصاد در محدوده زیر صفر قرار گرفت و
این عقبماندگی تا ســال  95جبران نشد .در مقطع
صعود فعلی نیز نشــانههای افول رشد اقتصاد نمایان
شــده اســت اما در مقابل ،بورس تهران میتازد .این
ناهمگونی وضعیت بورس با اقتصاد به رویهای معمول
تبدیل شــده در حالی که از بورس بهعنوان دماسنج
اقتصاد و نشــان دهنده حال عمومی آن یاد میشد.
نقشــی که دیگر نمیتوان برای بازار سرمایه متصور
بــود .در فصل آینده ما به بررســی وضعیت بورس و
نسبت آن با فضای واقعی اقتصاد پرداختهایم و سعی
کردیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا در روزهایی

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

فوتبال فقط یک ورزش نیســت؛ گــردش مالی این
ورزش میلیاردها دالر تخمین زده میشود که میتوان
بخشــی از آن را در قراردادهــای چند صد میلیون
یورویی بازیکنان بزرگ دنیا دید .در ســالهای اخیر
ســرمایهدارهای ایرانی برای ورود به فوتبال کشــور
تمایل نشــان دادهاند .دلیل این عالقه آنها چیست؟
امتیازات مالی که تصور میکنند میتوان از حاشــیه
فوتبال به دســت آورد یا عشق به این ورزش؟ در این
شماره به طور مفصل به ماجرای ورود سرمایهدارها به
فوتبال پرداخت هایم.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

صادرات به چین افت کرده اســت .آیا این بازار در
حال از دســت رفتن اســت؟ آیا جایگزینی برای بازار
چین در صادرات وجود دارد؟ اگر شــما هم نگران از
دســت دادن بازار چین هستید ،پاسخ به این سواالت
را میتوانید در این شــماره «آیندهنگــر» بخوانید .از

عکس :رضا معطریان

سیاســت «یک کشور ،دو سیســتم» اجازه داد این
شــهر خودش را در جایگاه قدرتمنــد اقتصادیاش
نگاه دارد .در بخش تجربه هم مســتقیم بروید سراغ
شخصیتشناسی ریچارد برانسون ،ثروتمند انگلیسی
معروفی که مبتال به اختالل  ADHDاست.

که حال اقتصاد خوب نیست ،بورس به بازدهی باالی
 90درصد در  7ماه و نیم رسیده است.

نسل
جدید ایران چگونه
باید به کار و کارآفرینی
این سوال می
عالقهمند شود؟ داوود
گوید در نسل او تفکر
عابدی آملی یکی از
شاگردی کردن از سوی
باعث می
بنیانگذاران صنایع
شوینده در ایران که
شد که فرزندانشان در
خانوادهها به فرزندانشان
آینده بتوانند گلیم
بنیانگذار کارخانههای
می
منتقل میشد و بسیاری
تاژ است در پاسخ به
شدند و در ناز و نعمت
خودشان را از آب بیرون
از پدران از نوجوانی
بکشند « .با شاگردی
فرزندانشان را با کار
بزرگ نمیشدند و همین
بر
اتفاق باعث میشد
کردن ،نسل گذشته از
آشنا میکردند و همین
آن تأکید دارد شاید
در جامعه و خانواده
همان حلقه مفقوده
نوجوانی با پول درآوردن و
بیشتر بچهها ماهی
کار و کارآفرینی در
ندارند و بیشتر به
سختی کسب و کار آشنا
گیر بار میآمدند و نه
کشور ما باشد؛ این
دنبال تشویق آنها به
ماهی خور ».نکاتی که
یک واقعیت است که
تحصیل و آموختن دروس
این کارآفرین  81ساله
خانوادههای ایرانی دیگر
دانشگاهی و علمی کشورمان
هستند و جای خالی
تأکیدی بر کارکردن و
هم رد چندانی از کار
پرورش برای زندگی
کارآموزی فرزندانشان
عملی دیده نمیشود و
کارآفرینی؛ جوانانی که در
آینده نسل جدید بسیار
حاصل این اتفاقات
وضعیت کنونی کشور و
به چشم میخورد؛ از
چند میلیون جوان
باتوجه به مشکالت
سوی دیگر در مراکز
تحصیل
دولت،
کرده
ای
توان
است
چندانی
که به دنبال
ندارند که خودشان
مدیریت است و نه کار و
کاری راه اندازی کنند.

عکس :رضا معطریان

بازار سرمایه در ماههای
اخیر رکوردهای قابل
توجهی را به ثبت رسانده
اســت .بازدهی باالی 90
درصد در  7ماه و نیم
گذشته از سال جاری
یادآور صعود رویایی
بورس در سال  92بود.
هیجان
جهش بورس اما به دنبال
ایجادشده در بازار ارز
رقم خورده است نه
یا سود
افزایش واقعی ارزش
سهام شرکتهای
بورسی .گزارشهای
نشان میدهد که
رسمی بانک مرکزی
آمارهای رشد اقتصادی در
به
جهت معکوسی نسبت
شاخص بازار سرمایه گام
برمیدارند .جزئیات
آمارها در بخشهای
مختلف اقتصاد نشــان
دهنده
خطر
کاهــش
نسبت
تولید ناخالص داخلی
سال گذشته است اما
نماگر بازار سرمایه
سرمایه
در جهت هیجانات
گذاران غیرحرفهای
حرکت
می
کند
و
ایران نیست.
آیینه تمامنمای اقتصاد

پژوهی ...........................

سوی دیگر ،اتاق بازرگانی تهران ،پایشی از  600فعال
اقتصادی انجام داده که نشــان میدهد چهار دستگاه
سازمان امور مالیاتی ،سازمان تامین اجتماعی ،گمرک
و بانکها در فضای کسب و کار اختالل ایجاد کردهاند.
در این شماره به بررســی دقیقتر این نظرسنجی از
فعاالن اقتصادی و صاحبنظران در حوزههای تخصصی
پرداختهایم که حتما برای شما جالب خواهد بود.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

دالر گران شــده و این به نفــع صنایع فوالد و معدن
است اما یک جای کار میلنگد و آن هم زمین خوردن
تولیدکنندگان ماشــینآالت معدنی و صنعتی است.
دالر گران شده و سفر به ایران مقرون به صرفه شده
اما هنوز مقصد گردشــگران نیستیم چون مشکالت
عمومی و همیشگی این صنعت پابرجاست .در چند
ماه اخیر که شاید بتوان شــاخصترین رخداد آن را
گرانی دالر دانســت ،وضعیت صنایع دگرگون شده
اســت .این دگرگونی هم محصول تحوالت خارجی و
هم ناشی از سیاســتهای بعضا اشتباه دولتی است.
«آیندهنگر» در «نگاه» این شماره وضعیت  9صنعت
و منابع تامینکننده مالی آنها یعنی بازارهای مالی و
بانکها را بررسی کرده است.
صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

من همیشــه طرفدار کتابهای چاپــی بودم .هنوز
هم هســتم .منتها قیمت کتاب این روزها آنقدر باال
رفته که خرید کتاب چاپــی دارد به حرکتی لوکس
بدل میشــود .خیلی از کتابفروشــیهای محبوبم
در چند ماه اخیر تغییر کاربــری دادهاند چون دیگر
دخل و خرجشــان جور نمیشد .در چنین وانفسایی
ســراغ پرونده نشــر رفتیم که اوضاع را هم از چشم
ناشران و هم مولفان و مترجمان ببینیم .گفتوگو با
علی صحرانورد ،مدیر انتشــارات جیحون و ابوالفضل
اهللدادی ،مترجم کتــاب از دو زاویه متفاوت صنعت
نشر ایران را مورد بررسی قرار میدهد .بخش مربوط
به کپیرایت به خصوص جالب اســت .جایی که علی
صحرانورد معتقد اســت قطعا باید بــه این پروتکل
پیوست و اهللدادی ضمن تایید حل مسئله کپی رایت
از مشــکالتی هم که ممکن است بر سر راه مذاکره با
ناشران خارجی وجود داشته باشد ،میگوید.
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اعالنـات
چهل و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
رایزنی نمایندگان بخش خصوصی و حاکمیت برای حل مشکالت بنیادین اقتصادی
اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در چهل و چهارمین نشست خود ،در حضور علی آقامحمدی ،رئیس گروه اقتصادی
ِ
راهکاری پیش
دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به بیان مشکالت و چالشهای اقتصادی و
ِ
مختلف ایجادشده در فضای کسبوکار پرداختند و
رو پرداختند .فعاالن بخش خصوصی در این دیدار به چالشهای
از مسائل ارزی گرفته تا پیمانسپاری ارزی ،بخشنامههای متعدد دولت ،عدم تصمیمگیری و مشورت نکردن با بخش
خصوصی را بیان کردند .در این نشست همچنین به نقاط قوت عملکرد دولت و نهادهای اقتصادی اشاره و بر تقویت
آنها تاکید شد .اعضای هیئت نمایندگان بخش خصوصی همچنین شنونده توصیههای رئیس دفتر اقتصادی مقام
معظم رهبری در مورد لزوم همگرایی ،همکاری و تالش دستهجمعی برای حل معضالت اقتصادی بودند .در ادامه،
مسعود خوانساری گفت :وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگتر میشود
و رکود و بیکاری نیز در حال گسترش است .با وجود این فشارها ،هرچه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم،
آسیب کمتری متحمل خواهیم شد .یکی از ضعفهای بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی عدم تصمیمگیری یا تصمیمات
دیرهنگام است .امیدواریم با گزارشهایی که به مقامات ارشد ارائه میشود ،تصمیمگیریها تسریع پیدا کند .در
ادامه این نشست ،علی آقامحمدی گفت :بزرگترین تهدید این است که بخش خصوصی دچار مسائل روزمره شود
و در این شرایط نیز باید سرمایهگذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد .این عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام از مسئوالن اتاق تهران درخواست کرد که زنجیرههای تولید را مشخص و بر اساس نیازهای این زنجیره
برنامهریزی کنند و این برنامه را از طریق نهادهای ذیصالح پی بگیرند .او وعده داد که واسطه میان بخش خصوصی
گویی فعاالن اقتصادی در این نهادها را بر عهده بگیرد.
و نهادهای حاکمیتی باشد و سخن ِ

تالش برای توسعه روابط تجاری ایران و سوریه بر پایه پول ملی 1397/07/28

با حضور یک هیئت تجاری بلندپایه از فعاالن
بخش خصوصی سوریه ،همایش بزرگ توسعه
همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه در اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران برگزار
شد.این همایش اقتصادی فرصتی بود تا فعاالن
اقتصادی بخش خصوصی دو کشور ضمن آشنایی
با یکدیگر ،زمینههای توسعه مناسبات اقتصادی
و مراودات تجاری را بررسی کنند .در هیئت تجاری 57نفره سوریه ،سرمایهگذاران،
فعاالن صنعتی و صاحبان کسبوکار سوری حضور داشتند و سرپرستی این هیئت را نیز
محمود حمشو ،دبیرکل اتحادیه اتاقهای بازرگانی سوریه ،بر عهده داشت.

 1397/07/29در پنجاهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد
از رشد صادرات تا افت تولید

اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
در نشست مهرماه خود به بررسی و موشکافی آمار
صادرات و واردات ششماهه نخست سال پرداختند.
همچنین گزارشی از افت تولید بنگاههای بزرگ قرائت
شد که عامل اصلی آن نوسانات نرخ ارز اعالم شد.
تجارت خارجی ،میزان تامین ارز ،تامین کاالهای اساسی
و تحلیل تولید کاالهای منتخب صنعتی در ششماهه
نخست سالهای  96و  97محور پنجاهمین گردهمایی اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی استان تهران بود .در این جلسه که با حضور محمدحسین مقیمی ،استاندار تهران و رئیس
شورا ،و مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران و دبیر شورا برگزار شد ،شاخصهای تجاری و اقتصادی
با تالش اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی محقق شد
بهبود  19پلهای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی  1397/07/28کشور و پایتخت به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .این نشست با گزارش یدالله صادقی،
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ،درباره واردات و صادرات و مقایسه فهرست
موسسه فریزر در گزارش اخیر خود در سپتامبر
کاالهاي منتخب تولیدي در ششماهه نخست سالهای 1396و  1397آغاز شد .پس از ارائه این
 2018با استفاده از گزارشها و مشاورههای اتاق
گزارش ،مسعود خوانساری با اشاره به اینکه میزان تولید خودروسازان کاهش یافته و این صنعت
بازرگانی تهران ،رتبه ایران در این شاخص را
در رکود به سر میبرد ،افزود :حدود دو سال پیش دولت تصویب کرد که به مردم برای خرید خودرو
اصالح کرد و از  149به  130ارتقا داد.
وام بدهد .چنانکه ظرف دو هفته ،تقاضا برای خرید خودرو  10برابر شد .در واقع سیاستهای غلط
پس از نخستین نشستی که در اتاق تهران و
دولت ،این شرایط را بر خودروسازیها حاکم کرده است .محمدحسین مقیمی هم از پدیدهای به نام
با حضور نمایندگان موسسه فریزر در شهریور
غیرتخصصی شدن واردات انتقاد کرد و گفت :تاجران باسابقه کنار رفتهاند و هر فردی ثبت سفارش
ماه  1396برگزار شد ،نشستهای کارشناسی
کرده و اجازه واردات پیدا کرده است .گویی واردات ،فاقد برنامهریزی است ،چنانکه کاهش جزئی
متعددی در سطح کارشناسی در اتاق تهران با حضور نمایندگان فریزر و نمایندگانی از
در واردات برخی اقالم و افزایش واردات برخی کاالهای اساسی میتوانست از کمبود این کاالها در
نهادهای بخش خصوصی و دولتی برگزار شد تا راه بهبود رتبه ایران هموار شود و اکنون
بازار جلوگیری کند.
نتیجه این همکاری یکساله در بهبود  19پلهای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی نمود
پیدا کرده است.
 1397/08/05معاون اول رئیسجمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق تهران تاکید کرد
بهبود قابل توجه در جایگاه ایران در رتبهبندی شاخص آزادی اقتصادی ،باعث شد
بهبود فضای کسبوکار نباید از دستور کار حذف شود
تا رئیس اتاق تهران و رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران در نشستی با
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نیمه مهرماه
حضور خبرنگاران به تشریح این دستاورد بپردازند و بر تداوم آن تاکید کنند .در آغاز
سال جاری ،طی دستورالعملی مسئولیت بررسی و
این نشست خبری ،رییس اتاق تهران با اشاره به همکاری اتاق تهران و موسسه فریزر
صدور مجوز ثبت سفارش کاالهای وارداتی را به
برای بهبود رتبه ایران در شاخص بینالمللی آزادی اقتصادی گفت :ارتقای رتبه ایران
سازمانهای صمت استانی تفویض و ثبت سفارش
در شاخصهای بینالمللی ،یکی از پیششرطهای جذب سرمایهگذاری خارجی است.
کاال توسط دارندگان کارتهای بازرگانی را که پس
اتاق تهران برای بهبود این شاخصها ،تالشهایی را در داخل و در عین حال با همکاری
از اسفندماه سال  96صادر شده است ممنوع
موسسات معتبر بینالمللی به کار بست .برای نیل به این هدف ،همکاریهایی با وزارت
اعالم کرد.به دنبال صدور این دستورالعمل و
امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه آن آغاز شد .همچنین معاونت بررسیهای
محدودیتهای تازهای که از جانب آن برای فعاالن اقتصادی ایجاد شده است ،رئیس اتاق
اقتصادی اتاق تهران گزارشهای متفاوتی در این باره منتشر کرد و در مورد برخی
تهران در نامهای به معاون اول رئیسجمهور ،ضمن انتقاد از دستورالعمل وزارت صمت،
شاخصهای اقتصادی با کمک اتاق بازرگانی ایران بررسیهایی جدی صورت گرفت.
خواستار لغو آن شد .مسعود خوانساری در نامه خود به اسحاق جهانگیری ،با اشاره به
اینکه دستورالعمل اخیر وزارت صمت منجر به سرگردانی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی
شده است ،تاکید کرد که این اقدام ،برخالف مصوبه چندی پیش هیئت دولت است که
طی آن« ،میزان سقف ارزش کاالی وارداتی برای کارتهای بازرگانی یکساله  500هزار
دالر و دوساله دو میلیون دالر تعیین شده بود ».به دنبال نامه رئیس اتاق تهران ،معاون
اول رئیسجمهور در نامهای به وزیر صنعت ،معدن و تجارت (پیش از استعفای محمد
شریعتمداری) ،خواستار بررسی بیشتر این موضوع با تاکید بر این نکته شد که «بهبود
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فضای کسبوکار نباید از دستور کار حذف شود».

تحلیلگران
چین :جنگ تازه در راه است

تورم :بانکهای مرکزی دست به کار میشوند

دومین اقتصاد بزرگ جهانی مدتی اســت که با نخستین
اقتصاد بزرگ جهان وارد جنگ تجاری شدهاســت .حاال
چینیها عالیم تازهای از فشــار در جنگ تجاری با امریکا
نشــان میدهند .تولید در این کشور کاهش پیدا کرده و
همزمــان یوآن به عنوان ارز رایج این کشــور پس از یک
دهه سقوط در برابر دالر باالخره به نظر میرسد به ثبات
رسیدهاســت .اعداد و ارقامی که اخیرا ً از وضعیت اقتصاد
مارتین فارر
چین منتشر میشود نشان میدهد دومین اقتصاد بزرگ
جهان تحت فشار قرار گرفته و اقتصادش در حال کوچکتر
تحلیلگر گاردین
شدن است .همین امر میتواند پکن را وادار کند دست به
کارهای جدیدی بزند ،از جمله جنگ تجاریِ جدیتر با امریکا .به هر حال چینیها در نخستین
اقدام خود سعی کردند پول نقد به بدنه اقتصاد خود تزریق کنند .حال باید دید در ادامه ماجرا
دست به چه ابتکاراتی خواهند زد تا با امریکا مقابله کنند.

بانکهــای مرکزی اصالحــات خود را آغــاز کردهاند؛ فرقی
نمیکند در کجای جهان باشند ،از نیوزیلند گرفته تا نیویورک،
همه بانکهای مرکزی به این فکر افتادهاند که باید دست به
یدانند که در وهله
اصالحات مشخصی بزنند .آنها به خوبی م 
نخست باید تمرکزشان را روی نرخ تورم بگذارند .در کنار نرخ
تورم باید به وضعیت اشتغال نیز توجه داشتهباشند .در این بین
باید بتوانند نرخ بهره را به نقطه تعادلی برسانند که همه اینها
دانیل ماس
در شــرایط متوازن و متعادل قرار بگیرد .در بین همه اینها،
فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی امریکا در کانون ماجرا قرار
تحلیلگربلومبرگ
دارد .هر تصمیمی که این بانک برای نرخ بهره بگیرد میتواند
روی تصمیم سایر بانکها نیز اثرگذار باشد .نیوزیلند یکی از نمونههایی است که بانکهای مرکزی
همه کشورها باید از آن درس بگیرند؛ از ژاپن گرفته تا سوئد و حتی فدرال رزرو میتوانند از شیوه و
کداری به درستی پیش ببرند.
دستورالعمل این بانک درس بگیرند و کار خود را در امور بان 

اپل 5 :وسیله جدید به بازار میآید

ترامپ :هرچه او میگوید قانون نیست!

همین چند وقت پیش بود که شــرکت اپل در یک رویداد
جدید در بروکلین پرده از ابزار جدیدی برداشت ،یک لپتاپ
جدید ،یک آیپاد و چند ابزار دیگر .رئیس شرکت اپل معموالً
رویدادهای بزرگی ترتیب میدهد ،مثل رویداد کالیفرنیا که
فون جدید پردهبرداری کرد .ولی در رویداد اخیر
در آن از آی ِ
در بروکلین ،خبری از آیفون یا یک مراسم بزرگ نبود؛ این
رویداد از این لحاظ اهمیت داشت که عمده تمرکزش روی
نیک بوستون
وســایل و ابزارهای کامپیوتری بود .این ابزارها هم برای کار
مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت .یکی از این وسیلههای
تحلیلگربیزنساینسایدر
کامپیوتــریِ جدید یک مکبوکایر بود که شــکلی کام ًال
متفاوت از مکبوکهای قدیمی به لحاظ ظاهری دارد .قلم اپل از دیگر ابزارهای کامپیوتری بود که
کاربردهای فراوانی دارد و شرکت اپل از آن هم به تازگی پردهبرداری کردهاست .رویهمرفته میتوان
گفت شرکت اپل مسیر جدیدی را در پیش گرفته و تالش دارد از صنعت تلفن همراه بیشتر به سمت
ابزارهای کامپیوتری حرکت کند و این میتواند برای بازار هم سیگنالهایی به همراه داشتهباشد.

دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا عموماً خارج از رفتارهای
هنجار یک رئیسجمهوری در امریکا رفتار میکند .او معموالً
قانون اساسی را نادیده میگیرد ،گویی هرچه خودش میگوید
قانون است و چیزی به اسم قانون اساسی اص ًال وجود ندارد.
نمونه این رفتار را هم میتوان در حرفهایش درباره حقوق
شهروندی کودکان مهاجری که در امریکا متولد میشوند به
راحتی مشاهده کرد .حتی اگر حرفهایی که میزند باد هوا
ژوان بیسکوپیک
باشــد و روی چیزی تأثیر نگذارد باز هم با رئیسجمهوری
مواجه هستیم که پشــت تریبون میایستد و خالف قانون
تحلیلگر سیانان
سخنرانی میکند .او بنا بر دیدگاهها و رویکردهای شخصی
خودش تصمیم میگیرد چه کسانی بیگناه و چه کسانی گناهکار هستند؛ این در حالی است که
گناهی یک فرد ،قانون وجود دارد؛ هرآنچه یک رئیسجمهور میگوید
برای تشخیص گناهکار یا بی ِ
که قانون نیســت .او با همین رویکرد موفق شــده بیش از قاضیهای امریکایی حکم صادر کند
درحالیکه اص ًال در جایگاه یک قاضی نیست که بتواند قضاوت کند یا حکمی برای کسی صادر کند.

سواگن :سقوط آزاد به دره
فولک 

آسیا :بازار سهام آرام میگیرد

همین چند ســال پیش بود که شــرکت خودروســازیِ
فولکسواگن به دلیل انتشار گاز کربن رسواییهایی به بار
آورد .حاال آزمایشهای جدیدی برای وضعیت انتشار کربن
روی خودروهای این شرکت صورت میگیرد .این آزمایشها
میتواند روی وضعیت فروش و تولید فولکسواگن تأثیر
بگذارد .بررسیها نشان میدهد فولکسواگن در چند مدت
اخیر به لحاظ فروش سقوط کرده و فروشش نسبت به سال
ایوانا کوتاساوا
گذشته 3.6درصد کاهش یافتهاست .تولید این شرکت نیز
نسبت به سال گذشته 8.2درصد کمتر شدهاست .همه این
تحلیلگر سیانانمانی
ارقام حکایت از یک امر مهم دارد :شــرکت خودروسازیِ
فولکسواگن در حال ســقوط آزاد به دره اســت .گزارشها نشان میدهد سود این شرکت نیز
در حال کاهش است .به همین خاطر است که اکثر تحلیلگران معتقدند این شرکت در حال
فروپاشی است .با این حال آزمایش جدید میتواند راهی تازه برای فولکسواگن باز کند و این
شرکت آلمانی را دوباره سرپا نگه دارد.

چندین ماه بود که بازار ســهام آســیا روز خوش به
خود نمیدید .اکنون مدتی است که به نظر میرسد
شــرایط قدری بهبود یافته و باالخره به لطف بهبود
وضعیت بازار در چین ،بازار سهام آسیا نیز کمی جان
گرفتهاست .اما نکته مهم این است که سرمایهگذاران
به این بازار اطمینــان کنند و به آن روی بیاورند .از
یکســو نگرانی تنش تجاری میان امریکا و چین و
اندرو گالبریت
از سوی دیگر نگرانی بابت رشد اقتصاد جهانی باعث
شــدهبود اعتماد و اطمینان به بازار سهام آسیایی از
تحلیلگر رویترز
بین برود .بازارهای مالی در آسیا مدام با نوسان همراه
بود .در حالیکه دیگر بازارها در ســایر نقاط جهان وضعیت خوبی داشتند ،بازار آسیا
بدترین وضعیت خود را از سال  2011تاکنون تجربه میکرد .اکنون به نظر میرسد
شرایط رو به بهبود است .به همین خاطر است که انتظار میرود آینده خوبی در انتظار
بازار سهام آسیا باشد.
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اعداد ماه
اعالنـات
دالر  4200تومانی زنده است

ارز صادرات در نیما

برای تامین کاالهای اساسی  9.5میلیارد دالر ارز دولتی پرداخت شد

واردکنندگان در هفت ماه  17.5میلیارد دالر دریافت کردهاند

طبق اعالم بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان مهرماه معادل  9.5میلیارد دالر ارز
اساســی مشمول لیست اعالمشده،
دولتی با نرخ  4200تومان برای واردات کاالهای
ِ
اختصاص یافته است .دولت برای تامین  25قلم کاالی استراتژیک همچنان ارز دولتی
اختصاص میدهد که این اقدام منتقدان زیــادی دارد .مخالفان اختصاص ارز دولتی
معتقدند که اختالف باالی نرخ ارز دولتی با آنچه برای سایر کاالها اختصاص مییابد
رانت ارزی ایجاد میکند و باید به جای این کار یارانه ریالی به خانوادهها پرداخت شود
تا بتوانند هزینههای تامین کاالهای اساسی را تامین کنند.

طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی ،در هفتماهه نخست سال جاری مجموعا 27
میلیارد دالر ارز از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما برای واردات اختصاص یافته است
که از این رقم  17.5میلیارد دالر از طریق سامانه نیما برای واردات انواع کاال پرداخت
شده است .در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عمدتا پتروشیمیها عرضه
میشود و واردکنندگان با مراجعه به آن میتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند تا
نیاز به حضور در بازار آزاد نداشته باشند .قیمت دالر در سامانه نیما از سوی دولت کنرل
میشود و معموال در حدود  7هزار و  500تومان تا  8هزار تومان قیمتگذاری میشود.

9.5

میلیارد دالر

بانک مرکزی در هفتماهه نخست سال جاری9.5
میلیارد دالر ارز  4200تومانی برای واردات
کاالهای اساسی اختصاص داد

17.5
بازار ثانویه ارز

میلیارد دالر
در هفتماهه نخست سال جاری 17.5
میلیارد دالر برای واردات کاال تخصیص داد

کاهش سهم تولید از وام بانکی

 84هزار میلیارد تومان وام به فعاالن صنعتی و معدنی رسید

بانکی ارائهشده از سوی بانکهای کشور به بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد که بخش صنعت و معدن به عنوان اصلیترین
آمار تسهیالت
ِ
بخش فعالیت تولیدکنندگان سهمی  27.9درصدی از تسهیالت  303هزار میلیارد تومانی داشته است .این در حالی است که سهم این بخش در
گذشته باالی  30درصد بوده و فعاالن تولید معتقدند باید سهم قبلی آنها از وام بانکی احیا شود .در نیمه اول امسال  134هزار و  146فقره وام در این
بخش پرداخت شده که مجموعا  84هزار و  674میلیارد تومان بوده است .سهم هر فقره وام به طور میانگین  630میلیون تومان است که بیشترین
میانگین پرداختی در میان همه بخشهای اقتصاد است.

رکورددار دریافت وام

40.6
سهمبخش

درصد

خدمات

از تسهیالت
بانکی در نیمه اول امسال
بوده
است

 40.6درصد

بانکها چقدر وام دادهاند؟

بخش خدمات باالتر از بخشهای تولیدی در دریافت تسهیالت بانکی قرار دارد

سهم  61درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیالت بانکی

طبق گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیالت پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی،
بخش خدمات بیشترین سهم را از وام بانکی به خود اختصاص داده است .در این مدت 123
هزار میلیارد تومان از مجموع  303هزار میلیارد تومان وام بانکی به خدمات رسیده است که
با سهم  40.6درصدی ،این بخش را باالتر از بخشهای صنعت و معدن ،کشاورزی ،مسکن
و بازرگانی قرار داده اســت .در بخش خدمات تعداد  2میلیــون و  412هزار و  984فقره
تسهیالت با میانگین پرداخت هر فقره  500میلیون تومان پرداخت شده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در نیمه نخست امسال  303هزار میلیارد
تومان تســهیالت به بخشهای مختلف اقتصاد پرداخت شــده است که رشد 12.1
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است .بر این اساس سهم تسهیالت
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در ششماهه نخست
سال جاري مبلغ  186هزار میلیارد تومان معادل  61.4درصد کل تسهیالت پرداختی
است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل  7.9درصد رشد داشته است.

40.6
سهم بخش خدمات

درصد
از تسهیالت بانکی در نیمه اول
بوده است

امسال 40.6درصد

10
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12.1

درصد
تسهیالت پرداختی از سوی بانکها به بخشهای
اقتصادی در نیمه اول امسال 12.1درصد افزایش یافت

کها
پها مورد توجه بان 
تآ 
استار 

افزایش نرخ بیکاری جوانان

شرکتهای دانشبنیان سهم خود را از تسهیالت بانکی افزایش دادهاند

 24.9درصد از جوانان در تابستان امسال بیکار بودهاند

شبنيان،
طی شش ماه منتهی به شهریورماه ،1397شبکه بانکی به 1043شرکت دان 
معادل  3هزار و  667میلیارد و  590میلیون تومان تسهيالت (به طور متوسط به هر
شرکت 3.5میلیارد تومان) پرداخت کرده است .همچنین درمجموع تسهیالت پرداختی
طی دوره یکساله از شهریور  1396تا شهریور  1397به شرکتهای دانشبنیان ،معادل
 6.1هزار میلیارد تومان بوده است .طبق گزارش بانک مرکزی مانده مطالبات غيرجاری
در این بخش یک هزار و  13میلیارد تومان متعلق به  167شرکت است که معادل 16
درصد کل مانده تسهيالت است.

بررسي نرخ بيكاري افراد  ١٠ساله و بيشتر نشان ميدهد كه  ١٢.٢درصد از جمعيت
فعال کشــور ،بيكار بودهاند .روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص
نسبت به تابســتان  ١٣٩٦به ميزان  ٠.٧درصد افزايش داشته است و جمعيت بيكار
كشور با  ٢٣٧هزار نفر افزايش به  ٣ميليون و  ٣٢٦هزار نفر رسيده است .نرخ بيكاري
جوانان  ١٥تا  ٢٩ساله حاكي از آن است كه  ٢٤.٩درصد از فعاالن اين گروه سني در
تابستان  ١٣٩٧بيكار بودهاند .اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل  ٠.٨درصد
افزايش يافته است.

3.6
شرکتهای دانشبنیان

هزار میلیارد تومان
ش ماه نخست امسال
در ش 
 3.6هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کردهاند.

237
تعداد بیکاران تابستان امسال
هزار نفر

نسبت به تابستان
در
سال گذشته 237هزار نفر افزایش یافت

افزایش مشارکت اقتصادی

بخش خدمات بیشترین شاغالن را در خود جای داده است
گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در تابستان امسال نشان میدهد که بازار کار برای  158هزار نفر از افراد جویای کار ،شغل
پیدا کرده است .جمعيت شاغالن  ١٠ساله و بيشتر در اين فصل  ٢٣ميليون و  ٩٥٦هزار نفر بوده است .در تابستان  ،١٣٩٧به ميزان  ٤٠.٩درصد
جمعيت  ١٠ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بودهاند ،يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفتهاند .نرخ مشاركت اقتصادي نسبت به فصل مشابه
سال قبل  ٠.٢درصد افزايش داشته است .بررسي اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي نشان ميدهد كه در تابستان  ،١٣٩٧بخش خدمات با ٤٩.٥
درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدي بخشهاي صنعت با  ٣١.٦درصد و كشاورزي با  ١٨.٩درصد قرار دارند.

وضعیت تحصیلکردهها در بازار کار

158

هزار نفر

جمعیتشاغل

کشور در فصل تابستان

نسبتبهفصل
بهار 158 ،هزار نفر
افزایش یافته است

افزایش هزینه تولید صنعتی

زنان تحصیلکرده با نرخ بیکاری  28.8درصدی مواجه هستند

نرخ تورم تولید در تابستان امسال شتاب گرفت

طبق گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار طی تابستان امسال ،نرخ بیکاری جمعیت
 10ساله و بیشتر فارغالتحصیالن آموزش عالی به  18.7درصد رسیده است که باالتر
از میانگین نرخ بیکاری ( 12.2درصد) است .تعداد بیکاران در این بخش یک میلیون
و  313هزار نفر اعالم شــده اســت .بر اســاس این آمار نرخ بیکاری تحصیلکردهها
نسبت به تابستان سال گذشته  0.8درصد کاهش پیدا کرده است .نرخ بیکاری مردان
تحصیلکرده در تابستان امسال  13.5درصد و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در این
فصل  28.8درصد بوده است.

تورم فصلی تولید در بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به بهار  17.7درصد
برآورد شده است .طبق اعالم مرکز آمار ایران شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت
در فصل تابستان  ١٣٩٧نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٥٢.٨درصد افزايش داشته
اســت .نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در  12ماه منتهی به تابستان  97نیز
معادل  ٣٢.٩درصد بوده که روند صعودی را نشان میدهد .شاخص قيمت تولیدکننده
در زیربخش توليد فلزات اساسي با  ٢٩.٨درصد افزايش نسبت به فصل قبل بیشترین
تاثير را در افزايش شاخص كل فصل تابستان داشته است.

18.7

درصد
در دانشگاه طی
تابستان امسال به 18.7درصد رسید

نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده

17.7
میانگینهزینههایتولید

درصد
دربخش
طی تابستان امسال  17.7درصد رشد کرده است

صنعت
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعداد ماه

سازمانها

صندوق بینالمللی پول اعالم کرد

سازمان ملل رصد میکند

روزهای غیرقابل پیشبینی

مهاجرت هفتگی به شهر 

اقتصاد اتحادیه اروپا و به طور کلی قاره سبز ،اهمیت ویژهای
در رشد اقتصادی جهان دارد .زمانی آلمان ،فرانسه و ایتالیا حرف
اول را در دنیای اقتصاد میزدند .اما حاال وضعیت تغییر کردهاست.
بررســیها نشــان میدهد اقتصاد اروپا دیگر آن اقتصاد گذشته
نیســت .سالهای گذشته ســالهای خوبی برای چشمآبیهای
اروپایی بود .آنها توانستند بسیاری از خطرات را پشت سر بگذارند
و بسیاری از چالشها را کنار بزنند .بسیار از ایدهها در این کشورها
به پول تبدیل شد و کشورهای این منطقه از وضعیت نهایت بهره
را بردند .اما حاال به نظر میرسد روزهای سخت ریاضت اقتصادی
در راه است .دستمزدها زمانی جزو باالترین دستمزدها بود .حاال
سرعت رشد اقتصاد کاهش یافتهاست .اقتصاد این منطقه در سال
 2017رشــد 2.8درصدی و در سال  2018رشد 2.3درصدی را
تجربه کردهاست .اکنون برای سال  2019رشد 1.9درصدی برای
اقتصاد اروپا پیشبینی میشود که غیرقابل باور به نظر میآید.

شــهرها در حال بزرگ شدن و روستاها در حال متروکه
شدن هستند .هر روز تعداد زیادی از افراد به دالیل مختلف
از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ مهاجرت
میکنند .بر اساس گزارش سازمان ملل ،هر هفته دستکم
4میلیون و 100هزار نفر در سرتاســر جهان به شــهرها
مهاجرت میکنند .این امر میتواند به ســادگی منجر به
بروز بحران و فاجعههای بزرگ بشود .به هر حال هر محلی
ظرفیتی دارد و وقتی اشباع بشود قطعاً با مشکالتی بزرگ
و شاید الینحل روبهرو میشود .فجایع طبیعی از یکسو
و فجایع انسانی از سوی دیگر میتواند با مهاجرت بیرویه
افراد به شهرها رخ بدهد 31 .اکتبر روز جهانی شهرها بود،
در این روز سازمان ملل تالش کرد خطرات شهرنشینی را
یادآور شود و تأکید کند که شهرها باید با زیرساختهای
پایدار ساخته شوند.

1.9

درصدپیشبینی
رشد اقتصادی اتحادیه
اروپا تا سال  2019است
صندوق بینالمللی پول گزارش داد

داراییهای کشورها چقدر است؟

داراییها همیشه در قالب داراییهای شخصی برآورد نمیشوند،
بسیاری از مواقع این داراییها شکل غیرشخصی و در واقع شکل
عمومی یا دولتی دارند .اما داراییهای دولتها یا کشورها چقدر
است؟ این کاری است که صندوق بینالمللی پول در گزارش خود
سعی کرده انجام بدهد .البته داراییهای یکی کشور با بدهیهای
آن نیز ارتباط دارد .هرچه دارایی یک کشور بیشتر باشد ،نگرانیاش
از بابت بدهیها کمتر خواهد بود .گاهی چیزهایی مثل جاده ،پل
و حتی چاه فاضالب نیز برای یک کشــور حکم دارایی دارند چرا
که زیرســاختهایی هستند که برای ســاخت آنها هزینههای
کالن صرف شدهاست .پولی که دولتها در بانکها سرمایهگذاری
میکنند نیــز جزو داراییهای آنها اســت .اما مهمترین بخش
داراییهای یک کشور ،منابع طبیعی آن کشور است .منابع طبیعی
زیرزمینی جزو مهمترین مواردی است که میتواند کشوری را در
فهرست کشورهای ثروتمند جهان قرار بدهد.

1
0
1
مجموع دارایی 31کشور
تریلیون دالر

جهان از گامبیا تا امریکا و ژاپن و ترکیه و
برزیل و بریتانیا و چین است
12
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1.4

میلیون نفر
در هفته به دالیل مختلف از

روستاها

به شهرهای بزرگ
مهاجرت

میکنند

بانک جهانی خبر داد

خط فقر ،معضل همیشگی
جهان
اینکه چه تعداد از جمعیت کرهزمین زیر خط فقر زندگی میکنند
جزو مسائلی بوده که همیشه رسانههای مختلف و سازمانهای متنوع
بــه آن پرداختهاند .در این بین بانک جهانی جزو نهادهایی بوده که
بیش از سایر سازمانها به این مسئله پرداختهاست .بررسیهای این
ســازمان نشــان میدهد کمتر از 10درصد از مردم جهان در حال
حاضر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند ،یعنی کمتر از یک دالر و
90سنت در روز درآمد دارند .نکته اینجاست که این حدود 10درصد
در  15کشور جهان متمرکز شدهاند که اغلب نیز کشورهای آفریقایی
کنی فق ِر مطلق ،با پدیده فقر مواجه هستیم که
است .اما بعد از ریشه ِ
به قوت خودش باقی است .بررسیها نشان میدهد از هر دو نفر در
جهان یک نفر کمتر از  5دالر و  50ســنت در روز درآمد دارد .اگر
روزی برســد که همه باالی این رقم درآمد داشتهباشند ،در آن روز
میتوان گفت دیگر فرد فقیری در دنیا وجود ندارد و همه تقریباً به
وضعیت معیشتی نسبتاً خوبی دست پیدا کردهاند.

5.50

دالر

درآمد روزانه هر نفر

در ازای هر دو نفر در جهان امروز است

بانک جهانی هشدار داد

هزینه غذاهای
نامطمئنباالست
امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای
در حال توســعه به تازگی مورد توجه
قرار گرفتهاست .این اتفاق نیز در زمانی
افتاده که بیماریهای مرتبط با غذاها
متولد شدهاند و توجه همه را به خود
جلب کردهاند .بســیاری از کشورها به
لحــاظ امنیت غذایی در موضع ضعف
قرار دارند .آنها باید زیرســاختهای
الزم را فراهم کنند تا در زمینه تغذیه
در مسیر درستی گام بردارند .فرهنگ
غذای ایمن و مطمئــن یکی از موارد
مهمی اســت که کشورها سعی دارند
تمرکز خود را روی آن بگذارند .بهعالوه
آنها باید به فکــر قانونگذاریهایی
نیز در این زمینه باشند تا وضعیت به
سمت بهبود پیش برود .هزینه غذاهای
نامطمئن در کشورهای مختلف بهویژه
در کشورهای آسیایی و آفریقایی بسیار
باالســت ،به همین خاطر اســت که
مقامــات باید فکری به حال آن کنند.
ایــن هزینهها باری اضافــی بر دوش
اقتصاد خواهد بود و آن را در وضعیتی
نامطمئن قرار میدهد.

110
هزینه غذاهای
میلیارد

دالر
نامطمئنبرای
اقتصادهای کمدرآمد و
متوسط در جهان است

کوکاکوال جزو شرکتهایی است که این روزها حسابی جنجالی به پا کرده؛ این شرکت ابتدا گفته بود میخواهد به صنایع
دیگری نیز ورود پیدا کند اما اکنون دوباره اعالم کرده تمایلی به حضور در سایر کسبوکارها ندارد و ترجیح میدهد
همان نوشابههای همیشگیاش را تولید و روانه بازار مصرف کند.

رسانهها
سیانبیسی خبر داد

بلومبرگ خبر داد

افزایش شگفتآور سود سامسونگ

امریکا خواستار پایان جنگ یمن است

همین چند وقت پیش بود که سامسونگ اعالم کرد رکوردی جدید در کسب سود ثبت کردهاست.
این سود برابر با 17.75تریلیون دالر بودهاست .این به تنهایی صعود 21درصدی در همین بازه زمانی
را نسبت به سال گذشته نشان میدهد .سامسونگ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گوشیهای
فروش خوب و
تلفن همراه هوشــمند در جهان است و درآمد بســیار باالیی دارد .در حال حاضر ِ
همچنین تولید باال باعث شده این شرکت در وضعیت ایدهآلی قرار بگیرد و بسیاری از سرمایهگذاران
برای سرمایهگذاری به این شرکت روی بیاورند .در همین حین سهام این شرکت نیز افزایش ارزش
داشته چرا که افراد بیشتری متقاضی سهام این شرکتِ پرسود شدهاند .البته سامسونگ فقط در
زمینه تلفن همراه فعال نیست بلکه در سایر بخشها نیز فعالیت میکند و ظاهرا ً سود فعلیاش
نهفقط به خاطر تلفن همراه هوشمند بلکه به خاطر تولید سایر ابزارها و وسایل هم هست.

خاورمیانه به گوشتی قربانی تبدیل شده ،تکهتکهاش کردهاندُ ،مثله شده و حاال یمن وضعیتی وخیم
دارد .امریکا هم مثل همیشــه سعی دارد مشــکالت این منطقه را برطرف کند .امریکا اعالم کرده
مذاکرات برای پایان بخشیدن به جنگ یمن باید به زودی آغاز شود .جنگ را عربستان سعودی آغاز
کرده و این کشور باید به پایان بخشیدن به این جنگ ،تمایل نشان بدهد .این کشور بارها مورد نقد
قرار گرفته اما باز هم دست از جنگ با یمن برنداشته و شرایط را برای مردم یمن پیچیده کردهاست.
عالوه بر امریکا ،بسیاری از مقامات دیگر کشورها و همچنین دبیرکل سازمان ملل نیز اعالم کردهاند که
این جنگ باید به پایان برسد .جنگ با یمن از سال  2015به صورت جدی آغاز شد و اکنون قریب به
سه سال است که وضعیت را برای یمنیها وخیم کردهاست .مسئله اصلی جنگ قطعاً سیاسی است و
به همین خاطر کشورها باید به مذاکره بنشینند تا بتوانند معضل جنگ را برطرف کنند.
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درصد افزایشسود سهام شرکت سامسونگ

که در سهماهه سوم سال  2018به ثبت رسیدهاست
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میلیون نفر از جمعیت28میلیون نفری یمن به
خاطر جنگ به کمکهایی برای نجات از قحطی نیاز دارند

گاردین تحلیل میکند

فیسبوک به کاربرانش گوش بدهد
تبلیغاتی شرکت فیسبوک را دیده باشد ،حتما این جمله را هم
هرکسی که امسال نگاهی به روزنامههای خارجی انداخته باشد یا در خارج از ایران بیلبوردهای
ِ
دیدهاست« :متأسفیم»؛ در واقع این شرکت بزرگ بابت نشت اطالعات کاربرانش ،از این طریق تالش کرده از آنها عذرخواهی کند .قضیه مربوط به کمبریج
آنالیتیکا بود که دادههای کاربران فیسبوکی را مورد استفاده قرار دادهبود .در این بین فیسبوک ناچار شد جریمهای سنگین بپردازد ،رقمی بسیار کالن که
میتواند بسیاری از شرکتها را برای همیشه از روی زمین محو کند اما گویا برای فیسبوک هیچ اتفاقی نیفتادهاست .این شرکت به راحتی جریمه را پرداخت
کرد چون خیلی ثروتمند است و اکنون هم به کار و کاسبیاش ادامه میدهد .نکته مهم اینجاست که فیسبوک درسی مهم از این جریان گرفت« :از این
به بعد به کاربرانش گوش بدهد» .در واقع همه شبکههای اجتماعی باید در وهله نخست به کاربران خود توجه داشتهباشند و به عبارتی حرف آنها را گوش
بدهند .حاال این شرکت با عبارت «متأسفیم» تالش دارد به کاربرانش نشان بدهد که به آنها اهمیت میدهد و در واقع این کاربران هستند که اهمیت دارند.

سیانانمانی بررسی کرد

5
0
0
0
جریمهای که

هزارپوند

شرکت فیسبوک
اخیراًبه خاطرنشت
اطالعات ناچار به
پرداخت آن شدهاست

بلومبرگ هشدار داد

جنرالالکتریک زیر منگنه

طالی سیاه در معرض خطر کاهش ارزش

شــرکت جنرالالکتریک این روزها شدیدا ً تحت فشــار مالی قرار دارد تا جایی که الری کالپ
رئیس این شــرکت در این زمینه دست به کار شده و اقداماتی کردهاست تا بتواند شرکت 119
ســاله را نجات بدهد و دستکم سهام آن را حفظ کند .گزارشهایی که از وضعیت این شرکت
منتشر شده ،سهامداران این شرکت را به شدت نگران کردهاست .این شرکت عالوه بر مشکالت
نگرانی سهامداران افزودهاست .شرکت
مالی با مشــکالت قانونی نیز مواجه شده و همین امر به
ِ
جنرالالکتریک مورد اتهاماتی واقع شده که اکنون سعی دارد خودش را از آنها مبرا کند .البته این
شرکت تاکنون در این زمینه موفق نشده و به همین خاطر ارزش سهام آن در حال سقوط است.
مدیرعامل این شرکت برای نجات شرکت از این وضعیت باید هزینه کالنی را پرداخت کند ،حال
باید دید آینده این شرکت که بیش از یک قرن عمر دارد به چه سمتی خواهد رفت.

نفت همیشه سروصدا به پا میکند .طالی سیاه همیشه قدر و قیمت دارد و به همین خاطر همیشه در
بازار سروصدا به پا میکند؛ هیچوقت هم نشده که این کاال ثبات کافی داشتهباشد؛ همیشه در نوسان
بودهاست .گاهی بیش از اندازه افزایش قیمت را تجربه کرده و گاهی برعکس ،در مسیر سقوط شدید
قدم برداشتهاست .اکنون نیز به نظر میرسد نفت دوباره در معرض خطر سقوط است .بررسیها نشان
میدهد طالی ســیاه به زودی دوباره به پایینترین ارزش خود از سال  2016تاکنون خواهد رسید.
بخشــی از ماجرا به کاهش رشد اقتصاد جهان بستگی دارد .در واقع رشد اقتصاد جهان روی تقاضا
برای نفت تأثیر میگذارد ،وقتی تقاضایی برای نفت نباشد ،طبیعی است که نفت خریدار نداشتهباشد و
قیمت و ارزش خودش را از دست بدهد .این اتفاقی است که گفته میشود اکنون در بازار نفت برای این
کاال رخ دادهاست .حال باید دید در آینده وضعیت اقتصادی چه سیگنالی برای بازار نفت میفرستد.

9

درصد سقوط ارزش سهام جنرالالکتریک به
دلیل بروز مشکالت قانونی برای این شرکت بودهاست

9

درصدکاهش ارزش نفت دبلیوتیآی
در یک ماه بوده که از سال  2016تاکنون سابقه
نداشتهاست
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شاخص
اعالنـات

83.5

درصد
میزان افزایش متوسط
قیمت مسکن در تهران
در مهر 97نسبت به
مهر96

32.3
درصد
میزان کاهش
معامالتمسکن
در تهران طی مهر
 97نسبت به ماه
مشابه سال قبل

5.7

میلیارد دالر
صادرات ایران
به عراق در
هفتماههنخست
سال جاری

6.6

میلیارد دالر
واردات ایران از
چین در هفتماهه
نخستسال
جاری
14

دوره رکود آغاز شده است؟

کاهش معامالت مسکن
آمار معامالت مسکن در مهرماه نشان میدهد که روند صعودی قیمتها در این بازار همچنان ادامه دارد .این در حالی است که طی ماههای اخیر
تعداد معامالت رو به کاهش گذاشته و نشانههای رکود در این بازار نمایان شده است .فعاالن بازار انتظار دارند تا بار دیگر دوره جدید رکود را تجربه کنند
که این رکود میتواند با کاهش قیمتها همراه شود اما همچنان بازار تب و تاب خود را در قیمتگذاری حفظ کرده است.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
مقطعزمانی
مرداد 96

درصدتغيير
مهر 97

شهریور 97

نسبت به ماه مشابه سال قبل

نسبت به ماه قبل

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.69

8.09

8.61

6.4

83.5

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

13815

10335

9357

-9.5

-32.3

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران در هفت ماه نخست سالهاي 1395تا  -1397بانک مرکزی
درصدتغيير

پنج ماه نخست
1395

1396

1397

1396

1397

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.23

4.51

7.01

6.5

55.4

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

93132

98997

84251

6.3

-14.9

واردات کاهش یافت

صادرات به پیش
ل جاری ،حجم صادرات غیرنفتی ایران به  67میلیون و  299هزار تن رسید
آمار گمرک از تجارت خارجی نشان میدهد که در هفتماهه نخست سا 
که ارزش آن معادل  27میلیارد و  200میلیون دالر میشود بنابراین تا پایان مهرماه صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 13.23
درصدی داشته است .در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران  18میلیون و  929هزار تن به ارزش  26میلیارد و  303میلیون دالر بوده که
کاهش  11.7درصدی را تجربه کرده است.
عمدهترین کشورهای خریدار کاالهای ایران در هفتماهه نخست/97درصد

عراق
%21.04

سایر
%29.8

چین
% 19.76
امارات
% 17.3
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افغانستان
%6.87

هند
% 5.14

عمدهترین صادرکنندگان کاال به ایران در هفتماهه نخست / 97درصد

چین
% 25.18

سایر
%42.53

امارات
%14.95
کره
6.21

آلمان
هند
% 5.42
% 5.71

صعود شاخص بهای مصرفکننده

تورم ماهانه بعد از شش ماه کاهشی شد
نرخ تورم که نشاندهنده شتاب رشد قیمتهاست از روزهای ثبت شاخص تکرقمی فاصله قابل توجهی گرفته است و با سرعت پیش میرود .برآورد
دوازدهماهه این شاخص در پایان مهر نشاندهنده تورم  15.9درصدی است .تورم ماهانه در ماه هفتم سال به  4.6درصد رسیده است با این حساب نرخ
تورم ماهانه که در شش ماه اول سال روندی صعودی را طی کرده بود ،در مهرماه با کاهش مواجه شده است .تورم نقطه به نقطه در ماه مهر نسبت به
مهر  96معادل  36.9درصد ثبت شده است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف -مهر 97

تغيير مهر  97نسبت به مهر 96

گروههاي اصلي

تغيير مهر نسبت به شهریور 97

يها و آشاميدنيها
خوراك 

5.9

55.9

دخانيات

17.5

165.5

پوشاك و كفش

9.5

39.3

مسكن ،آب ،برق و گاز و ساير سوختها

0.9

12.8

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

12.9

71.8

بهداشت و درمان

2.2

19.1

حمل و نقل

3.1

58.6

ارتباطات

4.6

49.1

تفريح و امور فرهنگي

7

80

تحصيل

9.8

19.1

رستوران و هتل

4.6

28.2

كاالها و خدمات متفرقه

11.5

59

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطهبخشکاالها
در مهر 97نسبت
به مهر 96

17.5

درصد
نرخ تورم نقطه
بهنقطهبخش
خدمات در مهر 97
نسبت به مهر96

پرواز هزینههای تولید

تولیدکنندگان با شتاب قیمت مواد اولیه مواجه شدهاند
آمارهای رسمی از هزینه تمامشده تولید نشاندهنده صعود قابل توجه قیمت نهادههای تولید در بخشهای مختلف اقتصاد است .تحوالت نرخ ارز
در ماههای گذشته بیشترین تاثیر را در قیمت تمامشده تولید گذاشته و تامین مواد اولیه را با رشد قابل توجه هزینهها همراه کرده است .طبق گزارش
بانک مرکزی تورم تولید در پایان مهرماه به  22.4درصد رسید در حالی که در پایان شهریور این شاخص  18.2درصد بود .تورم ماهانه تولید هم رقم
 11.5درصد را نشان میدهد و تورم نقطه به نقطه نیز بر روی  59درصد ایستاده است که نمایانگر تداوم رشد شاخص قیمت تولیدکننده در ماههای
آینده است.
جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخشهای مختلف تولید در مهر 97
گروههای اصلی تولید

57.7

7.2

درصد
تورم ماهانه تولید
در بخش خدمات در
مهر97

درصد تغییر نسبت به
ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

10.6

48.5

ساخت (صنعت)

14.3

82.1

حمل و نقل و انبارداری

11.3

50.4

هتل و رستوران

4.5

28.1

اطالعات و ارتباطات

0

0.8

آموزش

9

18.9

بهداشت و مددکاری اجتماعی

1.7

16.9

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

2.2

20.3

32.9
درصد
تورم نقطه به نقطه
تولید در بخش
خدمات در مهر 97
نسبت به مهر96
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قاب ماه

روسها رصد میکنند!
ِ
کارتون کارتونیستها زیاد دیده میشود؛ این هم یک
(ماجرای ترامپ و روسیه این روزها در
نمونهاش)
همبرگرش خوب نپخته بود؛ گلف آخر هفتهاش را بازی میکند...
حاال درباره مقاله نیویورکتایمز به صورت تلفنی گالیه میکند.
کوپر از نیویورکر
حاال باید چیکار کنم؟
تری بوردر از Go Comics

همچنان حس بدی دارم!
نیویورکر

ترس بیخودی داری! اصال مرز دچار ازدحام نیست!
نیویورکر

16
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سقوط شاخص دو در امریکا
استیو بنسون از کریتورز

خشونت اول دامان خودت را میگیرد.
میشل رامیرز برنده جایزه پولیتزر

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

[  5ایده بزرگ  .1اقتصاد و توســعه ]

قهرمان توسعه پایدار اقتصادی

جفری ساکس ،اقتصاددانی که در 28سالگی استادتمام دانشگاه هاروارد شد
 28سال بیشتر نداشت که به عنوان جوانترین استاد دانشگاه
نسیم بنایی
هاروارد در تاریخ این دانشــگاه مشــغول به کار شد .جفری
ساکس اکنون 64ساله است ،اقتصاددانی که نظیر او کمتر پیدا
دبیربخشایدهها
میشود .او بیشتر به دلیل فعالیت در زمینه توسعه اقتصادی
و مبارزه علیه فقر در جهان شناخته میشود .البته او در اکثر زمینههای اقتصادی دستی بر آتش
دارد اما اینها نمونههای برجسته فعالیتهای این اقتصاددان تاکنون به شمار میآید .برای مثال او
سازمانی غیردولتی برای پایان بخشیدن به فقر مطلق و گرسنگی راهاندازی کرده و در این زمینه
کار میکند .حتی پروژههای مهمی را در این زمینه در سازمان ملل به عهده گرفته و تا حدودی به
سرانجام رساندهاست .به همین دلیل است که نام او با پدیده فقر گره خوردهاست.
نقشــی که ساکس به عنوان یک اقتصاددان در سیاستگذاریهای اقتصاد بینالملل داشته،
مثالزدنی است .برای مثال او در دهه  80میالدی به بسیاری از اقتصادهای امریکای التین نظیر
برزیل ،بولیوی و پرو کمک کرد افســار تورم بیرویه در اقتصاد خود را به دست بگیرند .عالوه بر
آن به اقتصادهای در حال توسعه راهکارهایی داد تا بتوانند خود را از بار سنگین بدهیها نجات
بدهند .به این ترتیب ایدهها و برنامههای اقتصادی او در دهه  80به بعد مورد اســتقبال بسیاری
قرار گرفت .نقش او فقط در مورد اقتصادهای نوظهور یا اقتصادهای در حال توسعه قابل مشاهده
نیست بلکه در اقتصادهای توسعهیافته هم میتوان نقش او را مشاهده کرد .برای مثال در هلند
موفق شــد با برنامههایش تکانی به بازار اقتصادی این کشور بدهد .او برنامهای برای وزیر اقتصاد
و دارایی هلند نوشت که در نهایت به هلند کمک کرد با یکسری برنامههای اصالحی خود را از
بیماریهای اقتصادی نجات و بدهیهایش را کاهش بدهد .به همین خاطر او به یکی از افتخارات
یها تبدیل شد هاست.
هلند 
JJقدمی برای توسعه پایدار جهانی
موفقیتهایی که ســاکس در هلند به دســت آورد باعث شــد
برنامههایش در برخی از دیگر کشورها نظیر اسلوونی و استونی نیز
دنبال شــود تا بتوانند اقتصاد خود را به ثبات برســانند .او حتی به
گورباچف کمک کرد تحوالتی را در اقتصاد ایجاد کند که در نهایت
مدال لئونتیف را به خاطر خدماتش به اقتصاد روسیه دریافت کرد .او
قهرمان توسعه پایداری اقتصادی است .رفتهرفته از توسعه اقتصادی به
توســعه پایداری جهانی رسید تا جاییکه محیطزیست هم به یکی از
دغدغههای مهمش تبدیل شد .او در همین زمینهها با هند و چین
همکاریهایی داشته و برای توسعه پایدار در این
یوقفه داشت هاست.
شهای ب 
کشورها تال 
توســعه اقتصادی ،بهبــود وضعیت
فقر ،ســامت و سیاستگذاریهای
امــدادی و محیطزیســت پایدار
از جمله مباحث مهمی اســت
که ســاکس توجهــی ویژه
به آنهــا داشتهاســت .او

جفری ساکس
متولد پنجم نوامبر 1954در
دیترویتدرمیشیگاناست.بعد
از تکمیل دوران تحصیل پیش از
دانشگاه ،قدم به هاروارد گذاشت.
جفریساکس مدرک لیسانس ،فوق
لیسانس و دکتری خود را از دانشگاه
هاروارد در رشته اقتصاد دریافت
کرد و در28سالگی در همان دانشگاه
به عنوان جوانترین استاد مشغول به
کار شد .در حال حاضر در دانشگاه
کلمبیاتدریسمیکند.رساله
دکتری او درباره «فاکتور هزینهها و
تطابق اقتصاد آزاد :نظریه و اسناد»
بود 19.سال به عنوان استادتمام
در دانشگاه هاروارد فعالیت کرد.
او به غیر از تدریس ،در بخشهای
دیگرینیزدردنیایاقتصادفعالیت
داشتهاست.

کتابهــا و مقالههایی در زمینه تغییرات آبوهوایی ،فجایع
زیستمحیطی و جهانیسازی نوشتهاست .از سال  1995به
بعد نیز تالش عمدهای برای پایان بخشیدن به فقر مطلق در
آفریقا داشتهاست .برای مثال در مورد آفریقا نظرش این است
که بذر و کود مناســب باید به دست مردم این کشور برسد
تا بتوانند محصوالت خوبی را پرورش بدهند .به این ترتیب
کشــاورزان میتوانند درآمد خود را افزایش بدهند و از این
زندگی بهتری داشتهباشند.
طریق وضعیت معیشتی و
ِ
ساکس همیشه هم تحسین و هم نقد را در دستور کار خودش
قرار داده ،این در حقیقت فلســفه اقتصادی اوست .او معتقد
است کشورهای فقیر به هی چ عنوان در دام فقر گرفتار نشدهاند
و در نتیجه همیشه منتقد آن دسته از اقتصاددانهایی بوده
که در این زمینه معتقدند فقر تلهای برای کشــورهای فقیر
اســت و راه فرار ندارند .او همیشه رویکردهای چندمنظوره
را بــه عنوان راهکار اقتصادی در دســتور کار خود قرار داده
و به همین خاطر امری نظیر کمکهای خارجی را هیچگاه
برای توسعه اقتصادی از برنامههای خود خارج نمیکند .این
اقتصاددان با همین رویه اقتصادی موفق شده تاکنون جوایز
بسیاری دریافت کند و نام خودش را به جهانیان بشناساند.

کتابشناسی
[پایان فقر

سال2005 :

ساکس یکی از نویســندههای معروف و شناختهشده در حیطه
اقتصاد اســت که تاکنون چندین بار کتابهایش در فهرســت
کتابهای پرفروش نیویورکتایمز قرار گرفتهاســت .او در کتاب
«پایان فقر» درباره آفریقا و پایان بخشیدن به وضعیت فالکتبار
مردم قاره سیاه نوشتهاست .در بخشی از کتاب مینویسد« :دولت آفریقا فقیر است چون آفریقا
فقیر است» .آنطور که او در این کتاب استدالل کرد با تغییر و اصالح سیاستهای دولتی
و همچنین دخالتهای بموقع دولت ،فقر مطلق (درآم ِد روزانه کمتر از 1دالر و 90ســنت)
در عرض 20ســال در آفریقا ریشهکن خواهد شد .او هند و چین را مثال میزند که
موفق شدهاند 300میلیون نفر از جمعیت خود را با اصالح همین سیاستها در
عرض دو دهه از فقر مطلق نجات بدهند .پس آفریقا هم میتواند .او در کتاب
خود توصیه کرده کمکهای مالی بــه آفریقا افزایش پیدا کند (امری که
برخی اقتصاددانها مخالف آن هستند) .در نهایت نیز به جغرافیا و وضعیت
آبوهوایی این منطقه به عنوان امری کلیدی اشاره میکند و تأکید دارد
که فائق آمدن بر تمامی این مشکالت امری ساده نیست.

برخی میگویند سول مانند ژورنالیستها در هر زمینهای اظهارنظر کردهاست .به همین
ِ
استاد نوشتن است و میتواند
خاطر است که لقب ژورنالیست نیز به او دادهاند .در واقع او
موضوعات و سوژههای مختلف را به شیوایی کامل روی کاغذ بیاورد.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و نظریهپردازی]

ژورنالیستی در جلد اقتصاددان

تامس سول از معدود افرادی بود که در همه زمینههای اقتصادی اظهارنظر میکرد
«واقعا جالب است که مردم فکر میکنند
نمیتوانیمهزینهدکتر،بیمارستانودرمانرا
به نوعی بپردازیم اما نمیتوانیم هزینه دکتر،
بیمارستان ،درمان و دولتی بوروکراتیک را
که مدیریت آن را به عهده بگیرد ،بپردازیم».
این یکــی از چندین کالم قصــار تامس
سول ،اقتصاددان و نظریهپرداز اجتماعی و
اقتصادیِ امریکایی است .تامس سول بیشتر
به خاطر عقاید سنتیاش در زمینه اقتصاد
در عصر معاصر شناخته شدهاست .در اکثر
موارد نیز به نوعی نقش جوجهاردک زشت
را بازی میکند یعنی همه را به نقد میکشد.
برای مثال همیشه رقبای لیبرال خودش را
نقد میکند اما باز هم روی همین عقاید پافشاری دارد .او در حقیقت
یک آفریقایی -امریکایی است که موفق شده به خاطر عقاید پیچیده
اقتصادیاش نامش را به عنوان یکی از برجستهترین اقتصاددانهای
عصر معاصر بر سر زبانها بیندازد.
وضعیت خانوادگی ســول به گونهای بود کــه از کودکی چارهای
نداشــت جز اینکه در مشاغل مختلف کار کند تا زندگی را بچرخاند.
از تایپیست تا مأمور پست ،او در بخشهای مختلف کار کرده تا بتواند
خرج زندگیاش را دربیاورد .اما حاال دیگر آن روزها گذشــته و او به
اقتصاددانی سرشناس تبدیل شدهاست .باالخره موفق شد کاری را پیدا
کند که در کنار آن ادامه تحصیل بدهد و رشتهای که برای تحصیل
انتخاب کرد ،اقتصاد بود ،امری که دستکم زندگی خودش را تحت
تأثیر قرار دادهبود .او برای ادامه تحصیل چارهای نداشــت جز اینکه
در کالسهای شــبانه شرکت کند ،روزها کار میکرد و شبها درس
میخواند تا باالخره به دانشگاه مورد عالقهاش راه یافت.
عمــده تمرکز این اقتصــاددان بر آموزش بودهاســت .به همین

تامس سول
یکآفریقایی-امریکاییاست
که در  30ژوئن سال  1930در
کارولینای شمالی به دنیا آمده و
در نیویورک بزرگ شدهاست.
جالب است که این اقتصاددان
از مدرسه در دوره راهنمایی
اخراج و در همان زمان وارد
ارتش میشود تا در جنگ کره
شرکت کند .با اینهمه باالخره
مدرک لیسانسش را از دانشگاه
هاروارد دریافت میکند.
در سال 1959نیز مدرک
فوقلیسانسش را از دانشگاه
کلمبیا میگیردوبرایدکتری به
دانشگاه شیکاگو میرود .اکنون
نیزفعالیتدردانشگاههای
متعددی از جمله دانشگاه کورنل
و دانشگاه کالیفرنیا را در کارنامه
خودش دارد .عالوه بر آن برای
موسسههایبسیارینیزفعالیت
کردهاست .شیوه مبتکرانه او در
امر آموزش برایش مدالی را
به ارمغان آورده که تا همیشه
میتواند به آن افتخار کند.

کتابشناسی
[اساس علم اقتصاد

سال2004 :

عنوان کتاب کمی غلطانداز اســت ،یعنی شاید به ظاهر قرار است درباره
اساس علم اقتصاد باشد ،اما این کتاب در حقیقت برای افراد معمولی نوشته
شده تا بتوانند با دنیای اقتصاد به زبانی ساده آشنا شوند .از میان چندین کتاب
معروف و پرفروشی که سول نگاشته ،اینیکی از همه پرطرفدارتر است ،چرا که
سول اساساً نویسنده بوده و توانسته آنچه را در دانشگاه از علم اقتصاد دریافته
در این کتاب به زبانی ساده برای مخاطبانش بیان کند .در نهایت اینکه هرکسی بخواهد به زبان ساده
با علم اقتصاد آشنایی پیدا کند ،بد نیست نگاهی به این کتاب بیندازد؛ حتماً با چیزهای جالبی آشنا
خواهد شد .عالوه بر آن سول نگاه انتقادی به همه مسائل دارد و همین امر باعث میشود خواننده نیز
نگاه انتقادی به مسائل پیدا کند.
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خاطر اســت که او را به عنوان نویسنده و
نظریهپرداز میشناسند .سول در بین عقاید
مختلف چرخید تــا باالخره ایده اقتصادی
مورد نظرش را پیدا کــرد .ابتدا در مکتب
مارکسیســتها آموزش دید .در آن زمان
مبتدی بود و هنوز با مبانی بازار آزاد آشــنا
نشد ه بود .کمی بعد تمرکزش را روی مسئله
حداقل دستمزدها و قوانین مرتبط با آن قرار
داد .بــه نظر او این قوانین نهتنها کمکی به
بهبود وضعیت بیکاری نمیکرد بلکه صرفاً
بوروکراتها را به مال و منال میرســاند و
دولت را در وضعیت خودش حفظ میکرد.
این اقتصاددان مدتی نیز در مورد نژادپرستی
فعالیت کرد؛ در واقع تالش داشــت تا میتواند مانع نژادپرســتی در
مقاطع مختلف شغلی بشود.
JJاستاد نوشتن
برخی میگویند ســول مانند ژورنالیستها در هر زمینهای اظهارنظر
کردهاست .به همین خاطر است که لقب ژورنالیست نیز به او دادهاند .در
واقع او استا ِد نوشتن است و میتواند موضوعات و سوژههای مختلف را به
شیوایی کامل روی کاغذ بیاورد .از سیاستهای اجتماعی و سیاستگذاری
برای این امــور گرفته تا مبارزههای نژادپرســتانه ،تئوریهای اقتصادیِ
مارکسیســتی و امر آموزش ،همه و همه جزو مواردی هستند که سول
میتواند درباره آنها هرقدر که بخواهد قلمفرسایی کند .به همین خاطر
است که کتابهای متعددی را نوشته و روانه بازار کردهاست ،به این خاطر
اســت که پیشــه او به جای اقتصاددانی ،نویسندگی است .به هر حال او
خوب یاد گرفته ایدههای خام اقتصــادیاش را در قالب متون زیبا روی
کاغذ بیاورد.
نوشتن سهگانه است ،سهگانهای
سول،
نگارشی
م
مه
های
ت
فعالی
یکی از
ِ
ِ
ِ
در باب ایدئولوژی و موقعیتهای سیاسی .او در این سهگانه از ریشههای
علوم سیاســی صحبت میکند ،به تفکرات لیبرالی میرسد و در نهایت
روشنفکران امروزی را نقد میکند .او معتقد است دنیای امروز به روشنفکران
ِ
و رهبرانی نیاز دارد که بتوانند دنیای اتوپیایی و آرمانشه ِر رویایی را برای
مردم دنیا بنا کنند .بحث نژادپرستی یکی از مهمترین مسائلی است که او
تالش کرده در هیچیک از مقاطع زندگی خود از آن غافل نشود ،شاید به
این خاطر که خودش نیز آفریقایی بوده و طعم نژادپرســتی را به شکلی
متفاوت چشیدهاست .به همین خاطر بوده که تالش کرده این مسئله را در
کانون کارهای خود قرار بدهد .به هر حال تالشهایی که او در این زمینه
داشته ظاهرا ً تا حدود زیادی موفقیتآمیز بودهاست .بسیاری از کتابهای
او در فهرست کتابهای پرفروش جهان در زمینه اقتصاد قرار دارند و همین
هم میتواند به ســادگی نشان بدهد که او تاکنون نقش خود را به عنوان
اقتصاددان ایفا کرده و آنقدر که باید اثرگذاری داشتهاست.

فهر در آزمایشهای خود به یک نکته مهم اشاره میکند و میگوید« :سالهاست که هر روز صبح خورشید طلوع میکند و همه انتظار دارند
فردا صبح هم خورشید طلوع کند .با این حال نمیتوانید به این راحتی استنتاج کنید که همین فردا صبح حتم ًا خورشید طلوع خواهد کرد حتی
اگر چنین باوری داشتهباشید .باور داشتن به هیچ امری برای وقوع آن امر الزامآور نیست؛ بلکه آن امر باید به اثبات برسد».

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و اعصاب ]

دنیای اقتصادی بر مدار عصبشناسی

ارنست فهر اقتصاددانی است که به خاطر شناساندن مفهوم اقتصا ِد مبتنی بر عصبشناسی شهرت یافته
«اقتصاد با اعصاب در ارتباط است» .این شاید اصلیترین ایدهای
باشد که ارنست فهر ،اقتصاددان اتریشی-سوئیسی مطرح کردهاست.
شاید علم اقتصاد بسیار متفاوت از علم شیمی یا زیستشناسی به نظر
برسد و به همین خاطر اقتصاددانها تصور میکنند تجربه زیسته جای
چندان زیادی در دنیای اقتصاد ندارد .اما ارنست فهر تمام تالشش را
عکس این مسئله را به اثبات برساند .او نشان میدهد
به کار بسته تا
ِ
که در اقتصاد هم میتوان مثل علم شیمی یا زیست ،فاکتورهای مهم
را کنترل کرد و از این طریق ،به نتایج مهمی در دنیای اقتصاد دست
یافت .در واقع آنها هم باید خوب مشاهده کنند تا بتوانند به نتایج و
راهکارهایی برای مشکالت و معضالت اقتصادی دست پیدا کنند .این
اصل کالم فهر اســت که تالش کرده در تمامی مباحث خود مطرح
کند.
دانیــل کانمن پیشتر مبحث اقتصاد رفتاری را در دنیای اقتصاد
مطرح کــرده بود که به تازگی در ایران نیز زیاد مطرح میشــود .او
بنیانگذار علم اقتصاد رفتاری شناخته میشود .اما ارنست فهر به عنوان
اقتصاددانی مطرح است که راه او را ادامه داده و به شکلی جدیتر این
مبحث را دنبال میکند .اقتصاد رفتاری در حقیقت از دادهها ،مدلها
و روشهای مختلف در علوم دیگر که نزدیک به علم اقتصاد هستند
بهره میگیرد تا از این طریق یافتههایی را درباره شیوه ادراک انسانها
عنوان اقتصاد رفتاری
به دســت بیاورد و در نهایت از این یافتهها با
ِ
اســتفاده میکند .یکی از مهمترین علومی که در این سالها به علم
اقتصاد نزدیک شده ،علم روانشناســی است .البته جامعهشناسی،
انسانشناسی ،زیستشناسی و دیگر زمینهها نیز برای اثرگذاری روی
علم اقتصاد مورد استفاده قرار گرفتهاند .به هر حال علم اقتصاد رفتاری
ریشه عمیقی در یافتههای تجربی دارد و از همین طریق پیش میرود.
JJآزمایش در دنیای اقتصاد
اقتصاد رفتاری در واقع یکی از ابزارهای مورد استفاده
در علم اقتصاد اســت .این شاخه با سایر علوم در پیوند
است .تاکنون این سایر شاخهها نادیده گرفته میشدند
اما اکنون این شــاخهها نیز دیده میشوند .فهر معتقد
است با اســتفاده از روانشناســی و نورولوژی یا همان
عصبشناسی میتوان راهی به دل اقتصاد رفتاری پیدا کرد.
در این شیوه ،آزمایشها مانند آزمایش در دنیای شیمی
یا زیستشناسی ،میتواند ابزاری مفید برای
مطالعه وضعیت و ویژگیها باشد .برای
مثال میتوان شــیوه خرید در بازار را
در مورد افراد مختلف مورد آزمایش
قرار دارد و از منظر اقتصاد رفتاری
به نتایج جالب توجهی دست پیدا
کرد .این وضعیــت را میتوان در
بازار هم روی فروشنده و هم روی

کتابشناسی
[احساسات اخالقی و عالیق مادی

سال2005 :

ترین آنها ارنست
این کتاب  400صفحهای نوشته چهار نفر است که مهم ِ
فهر اســت .همه آنها استادهای دانشــگاههای بزرگ و مهم جهان از جمله
دانشــگاه ماساچوست و دانشگاه زوریخ هستند .کتاب «احساسات اخالقی و
عالیق مادی» به نوعی تالش دارد به کمک شاخههای مختلف و علوم متفاوت،
گروههــای اجتماعی را زیر ذرهبین بگذارد .بخش مهمی از این کتاب به علم
اقتصاد میپردازد اما سایر علوم نظیر علم روانشناسی ،انسانشناسی ،جامعهشناسی و حتی تا حدودی
شناسی تکاملی تا اندازهای در این کتاب مطرح میشوند .نویسندگان در هر فصل تالش دارند
زیست
ِ
از منظر رفتارشناســی به بررسی امور مختلف مور ِد نظر خود بپردازند .عمده تمرکز کتاب بر مسائل
اقتصادی و مالی است و نشان میدهد که انسانها چطور در این زمینه تصمیمگیری میکنند.
خریدار مورد آزمایش و بررسی قرار داد.
فهر در آزمایشهای خود به یک نکته مهم اشاره میکند و میگوید:
«سالهاســت که هر روز صبح خورشید طلوع میکند و همه انتظار
دارند فردا صبح هم خورشید طلوع کند .با این حال نمیتوانید به این
راحتی استنتاج کنید که همین فردا صبح حتماً خورشید طلوع خواهد
کرد حتی اگر چنین باوری داشتهباشید .باور داشتن به هیچ امری برای
وقوع آن امر الزامآور نیست؛ بلکه آن امر باید به اثبات برسد ».این امر در
زمینه اقتصاد نیز به همین شکل مطرح است .فهر معتقد است نتایج
آزمایشهای اقتصادی باید به وضوح و صریح مسائلی را نشان بدهد
تا بتوان به آنها باور داشــت در غیر اینصورت نمیتوان گفت یقیناً
یک مسئله اقتصادی رخ خواهد داد .همهچیز به شرایط خاص و ویژه
خودش مرتبط است.
مدلهای اقتصادی بسیاری در جهان وجود دارد .ارنست فهر
نیز به عنوان اقتصاددانی برجسته این مدلها را مورد بررسی
قرار دادهاســت .اما چه تعداد از این مدلها واقعگرا هستند؟
فهر معتقد اســت این مدلها تنها زمانی واقعگرا به شــمار
خواهنــد آمد که حقیقتاً در دنیای واقعیــت رخ بدهند .در
غیر این صورت باید گفت این مدلها صرفاً نظرات ســادهای
هستند که بر واقعیت مبتنی نشدهاند .به هر حال فهر تمام تالش
خود را به کار بســته تا علم روانشناسی و بهویژه
عصبشناســی را وارد دنیای اقتصاد
کنــد تا رنگوبــوی واقعیت به آن
ببخشــد .به نظر میرسد تاکنون
در این زمینه موفق نیز بودهاست.
حال بایــد دید آینده چه طرح
جدیدی برای اقتصاد خواهد
داشــت که فهر هنوز به آن
دست نیافتهاست.

ارنست فهر
اتریشی -سوئیسی است و در
زمینهاقتصادرفتاریشناخته
میشود ،شاخهای از اقتصاد
که به آن اقتصاد عصبی هم
میگویند.ارنستفهرمتولد
 21ژوئن  1956است و در
اتریش زندگی میکند .در زمینه
اقتصاد کالن و اقتصاد تجربی
مطالعاتی داشته و در همین رابطه
نیز تدریس کردهاست .در حال
حاضرنیزازاستادهایبرجسته
دانشگاه زوریخ در سوئیس
است .سهم کالنی که در اقتصاد
مبتنیبرعصبشناسیدارد
باعث شده به شهرت کالنی
دست پیدا کند .او در سال2010
به همراه برادرش موسسه
مشاورهای را راهاندازی کرد
که در زمینه اقتصاد رفتاری به
مراجعان خود مشاوره میدهد .او
در سال 2016یکی از بانفوذترین
اقتصاددانها در آلمان ،اتریش و
سوئیسشناختهشدهاست .در
همینراستاجوایزبسیارینیزبه
دست آوردهاست.
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شارپ مطالعاتی به صورت اشتراکی با سایر اقتصاددانها داشته که در شرکتهای مختلف به کار رفتهاست .او
به خاطر همین فعالیتهایش جوایز دیگری به جز جایزه نوبل نیز دریافت کردهاست هرچند هیچکدام در دنیای
اقتصاد نمیتواند جای جایزه نوبل را برای او بگیرد.

ایـدههـا

[  5ایده بزرگ  .4اقتصاد و ســرمایهگذاری ]

نسبت شارپ

گذاری دارایی سرمایه را طراحی کرد
ویلیام فورسیت شارپ ،نوبلیستی که مدل قیمت
ِ

ویلیام فورسیت شارپ
متولد 16ژوئن 1934در
ماساچوستاست.ویلیام
فورسیت شارپ از خانوادهای
تحصیلکردهمیآید،پدرش
معلم ادبیات و مادرش معلم
علوم بود .کمی بعد پدرش به
استخدام دانشگاه هاروارد درآمد
البته در بخش امور اداری.
ششسالهبودکهتصمیمگرفتند
به تگزاس نقل مکان کنند .در
آنزمانمسئلهجنگجهانی
دوم مطرح بود .در نهایت به
کالیفرنیایجنوبیرسیدند.سال
 1951بود که شارپ به دانشگاه
کالیفرنیا در برکلی راه پیدا کرد.
برنامهاش این بود که در علوم
پزشکی درس بخواند اما دانشگاه
را بعد از یک سال عوض کرد
تا در نهایت به دنیای جدیدی
راه یافت .حاال او یک اقتصاددان
معروف امریکایی است .در
سال 1990نیز جازه نوبل را در
علوم اقتصادی به دست آورد و
بهاینترتیببهشهرتجهانی
دست یافت.

«نسبت شــارپ»؛ این تنها یکی از ابداعات ویلیام فورسیت شارپ است،
اقتصاددانی که در سال  1990موفق به دریافت جایزه نوبل شد .این نسبت در
حقیقت وضعیت ریسک سرمایهگذاری را بررسی و تحلیل میکند .سالهای
نخســت زندگیاش در بوستون در ماساچوست سپری شد .در حالیکه قرار
بود در رشــته دیگری درس بخواند ناگهان به ســمت علم اقتصاد حرکت
کرد ،دنیایی که او را با جایزه نوبل به شهرت جهانی رساند .او حتی قرار بود
حســابدار هم بشود اما گویا جوهرهای در وجود خود داشت که باعث شد به
نوبل اقتصاد دست پیدا کند و دستکم دنیای اقتصاد را با نظریاتش متحول
کند .البته او جایزه نوبلش را به صورت اشتراکی به همراه هری مارکوویتز و
مرتون میلر دریافت کرد .او از مبتکران مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه نیز
هست اما نسبت شارپ که برای تجزیه و تحلیل عملکرد تعدیلشده با ریسک
سرمایهگذاری است مهمترین اقدام او به شمار میآید.
از دانشگاه واشنگتن گرفته تا دانشگاه کالیفرنیا و استنفورد ،شارپ سابقه
تدریس طوالنی دارد .عالوه بر آن به عنوان اقتصاددان در موسسههای مختلفی
نیز مشغول به کار شدهاست .برای مثال مدتی به عنوان مشاور برای مریل لینچ
و ولز فارگو فعالیت کردهاست .او همچنین مطالعاتی به صورت اشتراکی با سایر
اقتصاددانها داشته که در شرکتهای مختلف به کار رفتهاست .او به خاطر
همین فعالیتهایش جوایز دیگری به جز جایزه نوبل نیز دریافت کردهاست
هرچند هیچکدام در دنیای اقتصاد نمیتواند جای جایزه نوبل را برای او بگیرد.
مهمترین سهم او در دنیای اقتصاد نیز به مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه
مربوط میشــود؛ این مدل به مفهومی در علم اقتصاد مالی تبدیل شده و در
دنیای مدیریت نیز به کار میرود .البته نظریهای که او صادر کرده ریشــه در
رساله دکتریاش دارد .او در نهایت این رساله چندصد صفحهای را در قالب
مقالهای کوتاه برای ژورنال امور مالی در ســال  1962فرستاد که همان زمان
به چاپ رسید .در آن زمان مقالهاش بازخوردهای منفی بسیاری دریافت کرد.
اما حاال همان نظریه به نظریهای کانونی در دنیای اقتصاد تبدیل شدهاست.
JJاقتصاد به زبان ساده
یکی از مهمترین ایدههای شارپ همان «نسبت شارپ» است؛ اما این
نسبت چه میگوید؟ به زبان ساده میتوان گفت این نسبت ابداع شده تا
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ریسک آزاد به ازای هر واحد نوسان را اندازه بگیرد.
مازاد حاصل از نسبت
برخی در علوم مالی به آن شــاخص شارپ هم میگویند .این شاخص
بازده اصالحشده با ریسک را اندازهگیری میکند .برای اندازهگیریِ این
معیار ،نره بهره بدون ریســک در یک سال را از بازده ساالنه یک سهم
بازدهی آن سهم ،در دوره
کم میکنند ،سپس حاصل را بر انحراف معیار
ِ
بررسی ،تقســیم میکنند .این معیار به زبان ساده بیان میکند که آیا
بازدهی بهدستآمده از سرمایهگذاری در آن سهم با توجه به ریسک باال
به دست آمده یا خیر .هر اندازه میزان این معیار باالتر باشد ،نشان میدهد
که بازدهی بهدستآمده با تقبل ریسک کمتری بودهاست .نسبت شارپ
منفی نیز نشــان میدهد که سرمایهگذاری در اوراق بدون ریسک (نرخ
بهره بدون ریسک) توجیهناپذیر است.
شارپ در سایت جایزه نوبل ،بیوگرافی کاملی از زندگی خودش و همچنین
عقاید و ایدههای اقتصادیاش نوشتهاست .در بخشهایی از این بیوگرافی به
این نکته اشاره کرده که همیشه تشنه ایدههای بکر و تازه در دنیای اقتصاد
بودهاست .به همین خاطر افرادی بودهاند که در این زمینه همیشه به او کمک
کردهاند بهترین ایدهها را به دســت بیاورد .الکس رابیچک و پائول کوتنر دو
اقتصاددانی هســتند که به او کمک کردهاند و شــارپ بسیاری از ایدههای
جدیدش را مدیون این دو نفر میداند .البته او تأکید دارد که همکاران دیگری
نیز داشــته که همــواره از آنها نکات جدیدی را آموختهاســت و در همان
بیوگرافی نام بسیاری از آنها را میآورد .این اقتصاددان معاصر حاال دیگر پا به
سن گذاشته اما آنطور که خودش میگوید هنوز دست از آموختن نکشیده؛
هنوز هم در تالش اســت تا چیزهای تازهای یاد بگیرد .رمز موفقیت او شاید
همین باشد ،همیشه در مسیر یادگیری بودهاست.

کتابشناسی
[ نظریه اوراق و بازار سرمایه

سال1999 :
مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه مهمترین
مسئلهای است که ویلیام فورسیت شارپ
تــاش کرده در کتاب «نظریه اوراق و بازار
سرمایه» مطرح کند .این اقتصاددان در این
کتاب که جــزو قدیمیترین کتابهایش
است تالش کرده سه دهه پیش (پیش از سال  )1999را مورد بررسی
قرار بدهد و بر اساس آن نتیجهگیریهایی کند که در نهایت به یک
نظریه برسد .بسیاری از افراد با همین کتاب به شارپ لقب نابغه دادند.
در بســیاری از مرورهایی که از این کتاب صورت گرفت ،گفته شــد
شارپ به خاطر همین کتاب ،یکی از بانفوذترین اقتصاددانهای جهان
به شمار میآید .او در این کتاب به تفصیل درباره بازارهای مالی صحبت
کرده و نشــان داده که این بازارها باید چه وضعیتی داشتهباشند تا به
تعادل برسند.

مالکیت مهمترین مسئلهای است که پوالر دست روی آن میگذارد و در هر موردی آن را مطرح میکند .او معتقد است جهان توسعهیافته راهی برای
مالکیت رسمی پیدا کرده و نظامی هم برای ثبت آن دارد .کسانی که در غرب زندگی میکنند این نظام را نادیده میگیرند چرا که این نظام تقریب ًا
نامرئی است؛ کسانی که در شرق هستند هم اص ً
ال به فکر چنین نظامی برای خود نیستند.

[  5ایده بزرگ  .5اقتصاد و ســرمایه ]

راهی به سوی سرمایه ُمرده

هرناندو دیسوتو پوالر سعی دارد نشان بدهد چرا سرمایهداری در غرب موفق و در سایر نقاط جهان ناموفق است
«سرمایه ُمرده» یکی از اصطالحاتی
اســت که هرنانــدو دیســوتو پوالر،
اقتصاددان اهل پرو به آن اشاره میکند.
این سرمایه در حقیقت نوعی از دارایی
است که نمیتوان آن را به راحتی خرید
یا فروخت ،حتی نمیتوان به راحتی آن
را ارزشگذاری کرد و برای سرمایهگذاری
در مــورد آن تصمیم گرفــت .او اثبات
میکند که حتی افراد زاغهنشین هم برای
خود اندک سرمایه و داراییهایی دارند اما
کسی به راحتی متوجه آنها نمیشود.
در واقع این داراییها به گونهای نیستند
که هرکســی بتواند آنها را به راحتی
دریابد یا آنها را بشناسد .به همین خاطر
است که ســرمایه مرده نمیتواند برای
افراد فقیر ،ارزش افزودهای داشتهباشد و در قالب همان سرمایه مرده باقی
خواهد ماند .این تنها یکی از چندین ایدهای است که پوالر 77ساله مطرح
کردهاست .اما او دیگر چه حرفهایی برای گفتن دارد؟
مســئله مالکیت مهمترین مسئلهای اســت که پوالر دست روی آن
میگــذارد و در هر موردی آن را مطرح میکند .او معتقد اســت جهان
توسعهیافته راهی برای مالکیت رسمی پیدا کرده و نظامی هم برای ثبت
آن دارد .کسانی که در غرب زندگی میکنند این نظام را نادیده میگیرند
چرا که این نظام تقریباً نامرئی است؛ کسانی که در شرق هستند هم اص ً
ال
به فکر چنین نظامی برای خود نیســتد .وقتی نظامی در زمینه مالکیت
وجود داشتهباشــد که افراد از آن تابعیت کنند ،میتوان گفت که افراد
قدمی فرای داراییهای خود برمیدارند .همه اینها نکات تازهای هستند
که در تاریخ بشــر مطرح میشوند و تاکنون به درستی به آنها پرداخته
نشدهاســت .پوالر یکی از معدود کسانی است که موفق شده به درستی
دســت روی این نقطه قوت برای غربیها و ضعف برای توسعهنیافتهها،
بگذارد.
JJانقالب نامرئی
وقتی خانهای خرید و فروش میشــود ،تنها یک خانه خرید و فروش
نشده بلکه ارزش امالک آن ناحیه نیز تا حدودی معین شدهاست؛ این یکی
از همان نظمهایی اســت که دیده نمیشود؛ چرا؟ چون نامرئی است .در
واقع قیمتگذاری به صورت رقابتی و مقایسهای انجام میشود .اگر خریدار
و فروشنده در این زمینه دیدگاه روشنی نداشتهباشند ،در حقیقت باید
گفت خرید و فروشی هم صورت نخواهد گرفت .این نظام تا جایی پیش
میرود که روی بانکها هم تأثیر میگذارد .در واقع آنها هم نظام رهن
خود را از روی همین سیستم مشخص میکنند .به این ترتیب میتوان
گفت انقالبی نامرئی به پا میشود؛ قیمتها تعیین میشود بدون اینکه
چیزی در عمل دیده شود؛ این امر به ظاهر ترسناک است اما اگر به خوبی

شناخته شود ،میتوان گفت که بسیار
اثربخش و مفید خواهد بود.
پوالر معتقد اســت چه در جوامع
توســعهیافته و چه در کشــورهای در
حال توسعه ،مســکن جزو اصلیترین
داراییهــای مــردم اســت .به همین
خاطر است که در جوامع توسعهیافته
حتی وامهای نقدینه برای مسکن داده
میشــود .البته نبایــد چندین و چند
فاکتور یا عامل تأثیرگــذار دیگر را در
این زمینه نادیده گرفــت .برای مثال
در امریــکا ،کســبوکارهای کوچکی
دادن وامهای خرد را
وجود دارند کــه ِ
به نوعی توجیه میکنند .این مسئله در
مورد اقتصادهای در حال توسعه صدق
نمیکند .وام مســکن در این کشورها خیلی به ندرت دیده میشود .در
واقع میتوان گفت بسیاری از ساختمانهایی که روی زمین بنا میشوند
هیــچگاه موفق به دریافت وام برای کمک نخواهند شــد .اما به هر حال
دارایی مالکان خود هستند .اما این داراییها برای
این خانهها ،اصلیترین
ِ
فرد اغلب کار نمیکنند .از آنجا که فرد از این دارایی اســتفاده میکند
خیلی دشوار اســت که این دارایی برایش کاری انجام بدهد .آنها خانه
دارنــد؛ زمین دارند؛ اما نمیتوانند با هیچیک از اینها کاری کنند و این
همان سرمایه ُمرده است که باید به تحرک دربیاید .اینجاست که مشخص
میشود افراد فقیر آنقدر هم که تصور میکنند فقیر نیستند ،آنها هم
میتوانند سرمایههای مرده داشته باشند اما فقط باید یاد بگیرند چطور این
سرمایه مرده را به گردش دربیاورند تا به کار بیاید.

هرناندو دیسوتو پوالر
نامش نیز تا حدودی نشان
میدهد که اهل امریکا نیست،
این اقتصاددان متولد دوم ژوئن
 1941در شهر لیما در پرو است.
هرناندو دیسوتو پوالر به خاطر
آنچه درباره اقتصاد رسمی نوشته
به شهرت رسیدهاست .بهعالوه
او چیزهایی نیز درباره حقوق
مالکیتنوشتهکههمیننوشتهها
منتهی به اثرگذاریاش در دنیای
اقتصاد و در نهایت شهرتش
شدهاست .او کتابی نوشته که
تام سول ،اقتصاددانی دیگر به
نقد آن پرداختهاست .پوالر بر
این باور است که اقتصادهای
سرمایهدارانهاینظیرامریکا
به این خاطر در دنیای اقتصاد
توسعهیافتهاندکهنظاممشخص
وموجهیدرزمینهمالکیت
دارند .به این ترتیب او عمده
تمرکزش را روی وضعیت
مالکیت قرار دادهاست و در
نهایتنیزبههمینخاطربه
شهرت رسیدهاست.

کتابشناسی
[راز سرمای هداری

سال2003 :

«چرا سرمایهگذاری در غرب پیروز میشود و در هرجای دیگری شکست
میخورد؟»؛ این پرسشــی است که هرناندو دیســوتو پوالر در کتاب «راز
سرمایهداری» تالش کرده به آن پاسخ بدهد .این مهمترین اثر این اقتصاددان
معاصر است .پوالر میگوید« :آن زمان که سرمایهداری برای عدهای پیروزی
محسوب میشود برای عدهای دیگر که تعداد قابل توجهی نیز هستند ،یک
بحران بزرگ تلقی میشود ».او سعی دارد به پرسشی پاسخ بدهد که این روزها خیلی از اقتصاددانها
مطرح میکنند :چرا سرمایهداری در برخی از کشورها با موفقیت همراه میشود در حالیکه در برخی
از دیگر کشورها با شکست قطعی مواجه میشود؟ یکی از نکات مهمی که پوالر در کتاب خود به آن
اشاره میکند تفاوت فرهنگهای مختلف در تعریف واژه «موفقیت» است .در واقع ما انسانها این حق
را نداریم که هر اتفاقی را شکست یا پیروزی و یا موفقیت و عدم موفقیت تلقی کنیم.
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روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

هـا
ایـدههها
اید
آمارتیا سن
اخالق اقتصادی

رفتارهای واقعی بسیاری از انسانها تحت تاثیر مالحظات اخالقی
است؛ بنابراین ،اقتصاد و مدلسازیهای اقتصادی میتواند از پیوند با
اخالق سود ببرد .یکی از موانع بر سر راه پیوند اقتصاد و اخالق ،قبول
پیشفرض عقالنیت ابزاری است که براساس آن ،رفتار انسانها صرفا
ناشی از جستوجوی نفع شخصی است .به طوری که خأل مبانی اخالقی در
آموزههای علم اقتصاد ،به شدت خودنمایی میکند.

راگورام راجان
هدف اصلی هندوستان
او درباره کاهش ناگهانی نرخ بهره در هند گفت :سرمایهگذاری باید به
شکل قویتری صورت بپذیرد تا پاسخگوی شرایط باشد .ما برای اینکه
بتوانیم ضعف رشد اقتصاد جهانی را جبران کنیم به تقاضای داخلی
قویتری نیاز داریم .سیاستهای پولی باید مطابق با این وضعیت باشد.
مطالعات ما نشان میدهد این ضعف جهانی همچنان تداوم خواهد
داشت .باید توجه داشت که هندوستان برای تضمین رشد و ثبات مالی
نیازی به تعیین هدف تورمی ندارد.

زندگی نامه

زندگی نامه

آمارتیا ســن در سال  1933در هند به دنیا آمد .او پس از اخذ کارشناسی اقتصاد در
هندوستان مدارک ارشد و دکتری خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرد .تمرکز آمارتیا
سن بر فقر ،بیکاری ،نابرابری ،قحطی و حمایت از مردم در روند توسعه بود.

راجان در سال  1963در هند به دنیا آمد .برای تحصیل همراه با خانواده به اندونزی و بعد از
آن به سریالنکا رفت .سال  1970در بلژیک به یک مدرسه فرانسویزبان رفت و  4سال بعد
به هند بازگشت .پس از آن تحصیالت خود را در هند گذراند و دکترای خود را در رشته
بانکداری دریافت کرد.

موفقیتها
آمارتیا با مشارکت در نظریههای توسعه انسانی و اقتصاد رفاه کوششهایی در تبیین
هرچه روشــنتر مباحث فقر ،نابرابری و قحطی انجام داد و به همین ترتیب جایزه
نوبل اقتصادی ســال  ۱۹۹۸را از آن خود کرد .آمارتیا سن از جمله طرفداران دولت
رفاه است و این در حالی است که سال  1998نظریه نئولیبرالیسم به گفتمان غالب
تبدیل شده بود .او همچنین بر نئولیبرالیسم ،دولت حداقلی و کاهش مسئولیتهای
دولت تأکید میکرد.

تورستن وبلن
تضاد اقتصادی
درک هر دانشمندی از واقعیت دنیای پیرامون خود به جهتگیری و زمینه
فلسفی و ذهنی او بستگی دارد که خود این امر ناشی از واقعیتهای
تجارب زندگی اوست .میان نیاز به تولید کاال که هدف اولیه یک بنگاه
تولیدی است و کسب سود ،تضادی وجود دارد و در دوره سرمایهداری،
بنگاهها به سمت دومی میروند .بنابراین میان نیاز به تولید کاال و
انگیزه سودآوری ،میان خواستههای جامعه و نیازهای طبقه مرفه ،میان
تولید مولد و مصرف کاالهای نمایشی ،تضاد وجود دارد.

موفقیتها
پس از بحران مالی  1997در آسیا ،راگورام به عنوان مدیر صندوق بینالمللی پول آغاز به
فعالیت کرد .راجان که برای پیشبینی بحران مالی جهانی سال  2008شهرت یافت در سال
 2013ریاست بانک مرکزی هند را به دست گرفت .او در سالهای گذشته به عنوان مشاور
بلندپایه در وزارت دارایی هند فعالیت میکرد .همچنین کتاب او درباره بحران مالی در
سال  1389جایزه کتاب اقتصادی سال را دریافت کرد.

منموهن سینگ
نابرابری فرصتها
منموهن سینگ و تیمش در تالش برای مغلوب کردن نظام کنترلی و
سرکوبگر که رشد اقتصادی هند را خفه کرده بود ،با تکیه بر آزادی
بیان ،نیروهای متفکر داخلی را تجهیز و از نهادهای بینالمللی مانند بانک
جهانی درخواست حمایت مالی و فکری کردند .او معتقد است نظام بازار
باید بتواند با دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر نابرابریهای اقتصادی
و نابرابری فرصتها را کاهش دهد .نابرابری فرصتها در دستیابی به
امکانات یک جامعه ،مانند درآمد ،کار ،مسکن و تشکیل خانواده ،دیر یا
زود جامعه را در خطر عوامگرایی اقتدارگرا قرار میدهد.

زندگینامه

زندگینامه

وبلن در  ۳۰ژانویه  ۱۸۵۷در یک مزرعه ســرحدی ویسکانسین متولد شد .او ششمین
فرزند از دوازده فرزند یک خانواده مهاجر نروژی بود .تا زمانی که وارد مدرســه شــد
انگلیســی بلد نبود .او دکترای خود را از دانشگاه ییل در رشته فلسفه در سال 1884
دریافت کرد.

در  ۲۶سپتامبر  ۱۹۳۲در غرب پنجاب به دنیا آمد .منموهن لیسانس خود را از دانشگاه
پنجاب ،کارشناسی ارشــد را از کمبریج و دکترایش را از آکسفورد دریافت کرد .او بین
ســالهای  1957تا  1976استاد دانشگاههای پنجاب ،دهلینو و جواهر لعل نهرو بود .او
مدتی در وزارت اقتصاد هند فعالیتکرد و در سال  1976وزیر اقتصاد این کشور شد.

موفقیتها

موفقیتها

او پس از 17سال گذراندن عمر در دو دانشگاه شیکاگو و استنفورد ،برای مدت هفت سال
در دانشگاه میسوری کار پیدا کرد .وبلن پس از مدتی کوتاه در دانشکده نوین تحقیقات
اجتماعی نیویورک مشــغول تدریس و در ســال  1926بازنشسته شد .معروفترین و
مهمترین اثر وبلن در خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع ،کتاب «نظریه طبقه
مرفه» است.

منموهن تقریبا  10سال ،از  2004تا  2014به عنوان نخستوزیر هند خدمت کرد .در این
مدت اغلب از منموهن سینگ به دلیل نداشتن تحکم الزم در سخنانش انتقاد شده است.
ایندیپندنت سینگ را به عنوان محترمترین رهبر جهان انتخاب کرد .خودرو سواری او
یکی از ســادهترین خودروهایی است که رهبران جهان تا به امروز داشتهاند و به همین
دلیل شهرت زیادی دارد.
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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

جیمز توبین
قطب اصلی اقتصاد دنیا
کشورهای آزاد اروپای غربی ،امریکای شمالی و ژاپن نیروی محرکه
اقتصاد دنیای غیرکمونیستی را تشکیل میدهند .مسائلی از قبیل
بازارهای جهانی کاال ،ابزارهای مالی و پولهای رایج باعث میشود که این
کشورها هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند .آنها به طور مستقیم یا
غیرمستقیم بازارهای اصلی صادرات کشورهای جهان سوم را تشکیل
دادهاند و عالوه بر این در شمار منابع اصلی اعطای اعتبار و سرمایه به
ملل در حال توسعه ،محسوب میشوند.

جورج آکرلوف
رونق بازار دست دوم
مشکالت اطالعاتی که در بازار ماشینهای دستدوم وجود دارند ،تا
حدی در همه بازارها هستند .در بعضی بازارها اطالعات نامتقارن با
فروش مجدد و وجهه و اعتبار به راحتی حلشدنی هستند .در سایر
بازارها مثل بازارهای بیمه ،بازارهای اعتبار و بازار نیروی کار ،اطالعات
نامتقارن بین فروشندگان و خریداران را به راحتی نمیتوان حل کرد و
منجر به شکست جدی بازار خواهد شد.

زندگینامه

زندگینامه

جمیز توبین در ســال  ۱۹۱۸در شمپین امریکا متولد شد .پدر او در دانشگاه ایلینوی در
اربانا -شمپین به عنوان خبرنگار کار میکرد و پس از آن در جنگ جهانی اول شرکت کرد.
جیمز در سال  1935به پیشنهاد پدرش به هاروارد رفت و فوق لیسانس گرفت.

آکرلوف در سال  1940در نیوهیون کانتیکات به دنیا آمد .مادر او یهودی و پدرش سوئدی
بود .اجــدادش از یهودیان آلمانی بودند که به امریکا مهاجــرت کرده بودند .او مدرک
کارشناسی خود را از دانشگاه ییل در سال  ۱۹۶۲دریافت کرد و دکترای خود را در سال
 ۱۹۶۶از امآیتی.

موفقیتها
با وقوع جنگ جهانی تحصیالت او به وقفه افتاد ،اما در سال  ۱۹۴۷پایاننامه دکترای خود
را با موضوع نظریه و آمار تابع مصرف تکمیل کرد .توبین پس از فارغالتحصیلی به تدریس
و تحقیق در موسسات تحقیقی و دانشگاههای ایاالت متحده پرداخت .او نظریهای درباره
بازارهای مالی و رابطه آن با تصمیمات سرمایهگذاری ،مصرف ،تولید ،اشتغال و قیمتها
ارائه داد و در این زمینه جایزه نوبل را از آن خود کرد.

ژان باتیست سه
پیرو هیچکس نیستم
کتاب آدام اسمیت مجموعه ناهماهنگی از افکار صحیح و مشاهدات
شخصی او است .مطالعه این کتاب روش بررسیهای علمی اقتصادی را
به من آموخت و من توانستم به کمک آن ،خود به سلیقه خویش به
تفحص و کنجکاوی بپردازم .اکنون دیگر نمیتوان مرا پیرو هیچیک از
مکتبهای اقتصادی موجود دانست.

زندگینامه

موفقیتها
جورج آکرلوف ،همراه با مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز ،جایزه نوبل سال  ۲۰۰۱را برای
«تحلیل بازارها با اطالعات نامتقارن» از آن خود کردند .همسر او جنت یلن ،رئیس فدرال
رزرو است .آکرلوف ،در مقاله سال  ۱۹۷۰خود« ،بازار اتومبیلهای بنجل» ،توضیح جدیدی
برای یک پدیده شناختهشده ارائه کرد .او از سال  ۱۹۷۸تا  ۱۹۸۰به عنوان استاد اقتصاد در
مدرسه اقتصادی لندن مشغول به کار بود.

میردال
فقر ،فقر میآورد
دیدههای اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه دارای رابطه
علت و معلولی هستند .مثال بیکاری ،باعث فقر و آن هم باعث سوءتغذیه
و نهایتا کاهش کارآیی میشود و کاهش کارآیی به فقر میانجامد .باید
توجه داشت که در همه زمینهها و ساختارها این رابطه برقرار است.
درواقع یک کشور ،فقیر است برای اینکه فقیر است.

زندگینامه

ژان باتیست ســه در سال  1767در شهر لیون فرانســه به دنیا آمد .در 19سالگی ،در
جنگهای داوطلبانه انگلســتان شرکت کرد .او در یکی از بانکهای پاریس و سپس در
موسسه بیمه کار کرد .در این مدت به عنوان روزنامهنگار نیز فعالیت داشت .او پس مدتی
در مجلس مقننه فرانســه حضور یافت و بعد از کنارهگیری از این سمت ،یک کارخانه
نخریسی در این کشور تاسیس کرد.

میردال در  6دسامبر سال  1898در سوئد به دنیا آمد .او سال  1923در رشته حقوق
از دانشگاه استکهلم فارغالتحصیل شد و دکترای اقتصاد خود را از این دانشگاه در
سال  1927دریافت کرد .میردال دوبار بهعنوان سناتور در مجلس سنای سوئد حضور
یافت.

موفقیتها

موفقیتها

او در سال  1831به عنوان استاد اقتصاد سیاسی در کالج دو فرانس آغاز به کار کرد .اولین
ت سه« ،کتاب اقتصاد یا توضیحی ساده پیرامون چگونگی تشکیل،
اثر مهم ژان باتیس 
توزیع و مصرف ثروت» اســت .به افکار و نظریات آدام اســمیت عالقه زیادی داشت و
بسیاری از کتابها و نوشتههای اسمیت را تفسیر کرده است .او همچنین تقسیم علم
اقتصاد به مباحث تولید ،توزیع و مصرف را مطرح کرد.

کتاب «عنصر سیاسی در توســعه نظریه اقتصادی» او ابتدا در سال  ۱۹۳۰به زبان
سوئدی منتشر شــد و «تعادل پولی» نیز در  ۱۹۳۱به زبان آلمانی انتشار یافت که
برای دومین کتابش در سال  1974نوبل دریافت کرد .میردال  30دکترای افتخاری
از دانشگاههای مختلف دریافت کرد .او مدتی دبیر اجرایی کمیسیون اروپای سازمان
ملل متحد بود.
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ایـدههها
اید

روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

مادام سی جی واکر
از گذشتهام خجالت نمیکشم
من از گذشتهام خجالت نمیکشم .از شروع سخت در زندگیام خجالت نمیکشم.
من مجبور بودم که فرصتهایم را خودم بسازم .توانستم زندگیام را اینگونه
بسازم و خودم برای خودم موفقیت ایجاد کنم.
منتظر آمدن فرصت برایتان نباشید ،خودتان باید فرصتهایتان را بسازید.
من با دادن شانسی دوباره به خودم ،زندگیام را پایهگذاری کردم.
اگر من نبودم امروزه صنعت داروی رشد مو وجود نداشت و من به این کارم
افتخار میکنم.
زندگینامه
سارا بریدالو که به «مادام واکر» معروف است متولد  23دسامبر  1867است .مادام در یک خانواده
افریقایی -امریکایی به دنیا آمد .او  5خواهر و برادر داشت ،مادر خود را در  5سالگی و پدرش را پس
از مدت کوتاهی از دست داد .او که در نوجوانی ازدواج کرد ،همسرش را نیز در  20سالگی از دست
داد .مادام به سنتلوئیس نقلمکان و کارش را با رختشویی آغاز کرد.
موفقیتها
زمانی که او در جستوجوی درمانی برای ریزش موهای خود بود ،موفق شد مجموعهای از محصوالت
مراقبت از مو را برای زنان سیاهپوست تولید کند .این محصوالت سیستم «واکر» نامیده شدند .واکر
در سال  ،۱۹۰۸یک کارخانه و انستیتو زیبایی در پیتسبورگ افتتاح کرد و تا سال  ۱۹۱۰شرکتش به
سودی سرشار دست یافته بود .به طوری که نخستین زن میلیونر خودساخته شناخته شد .ثروت
شــخصی او بین  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار دالر تخمین زده شده است و ارزش داراییهایش او بیش از یک
میلیون دالر است.

تد ترنر
کارآفرینی یعنی بیکاری
در حال حاضر فرزند ما «کارآفرین» است .این لقب برای بیکارها است.
شما نمیتوانید هیچوقت ناامید شوید یا انصراف دهید .برندهها
هیچوقت ناامید نمیشوند و ناامیدها هیچوقت برنده نمیشوند.
زندگی یک بازی است که با پول میتوانید امتیاز کسب کنید.
باید هدفهای دستنیافتنی برای خود ایجاد کنید تا انگیزه برای زندگی
داشته باشید.
به نظر من ورزش مانند جنگ است اما بدون کشتار.
زندگینامه
ترنر در  19نوامبر سال  1938در اوهایو به دنیا آمد .پدر او زمان جنگ جهانی دوم در ارتش
نامنویسی کرد و تد مجبور شد محل تحصیل خود را انتقال دهد .تد ترنر پس از طی دوران
نوجوانی و چند مورد ناکامی در ادامه تحصیالت آکادمیک در دانشگاههای مطرح ایاالت
متحده ،به همکاری با پدرش روی آورد که کارش در زمینه بیلبوردهای تبلیغاتی بود .در
سال  1963پدر او به دلیل بیماری روانیای که از گذشته داشت ،خود را کشت.
موفقیتها
تد ترنر شبکههای ورشکســتهای با امواج  UHFرا خرید و توانست با اجاره یک کانال
در ماهواره  SATCOM IIو انتقال برنامههای شبکههای یاد شده به کانال ماهوارهای
معروف شــود .او در سال  1980با سرمایه باال شبکه  24را راهاندازی کرد که در راستای
آن  CNNنیز تاســیس شد .پخش مســتقيم و جنجالي خبر تالش براي ترور ريگان
رئيسجمهور امريكا در سال  1981سبب شهرت بيش از پيش اين شبكه شد.
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کلنل ساندرز
پول را نمیتوان به گور برد
هیچ دلیلی برای ثروتمندترین آدم بودن در قبرستان وجود ندارد .از آنجا
نمیتوانید هیچ تجارتی انجام دهید.
من فقط دو قانون داشتهام :تمام تالشت را بکن و به بهترین شکلی که
میتوانی تالش کن .این تنها راهی است که میتوانید احساس دستیابی
به چیزی را پیدا کنید.
باید همیشه در نظر داشته باشید که شکست میتواند شما را به یک
موفقیت دائمی برساند.
کار ،اساس زندگی کردن است.
به فقرا خدمت کنید و پولدار شوید یا به پولدارها خدمت کنید و فقیرتر
شوید.
زندگینامه
ساندرز سال  ۱۸۹۰در ایالت ایندیانای امریکا متولد شد .پدر او قصاب بود .در  ۵سالگی
پدرش را از دســت داد .بعد ،از خواهر خود آشپزی یاد گرفت .وقتی ساندرز  ۱۲ساله بود
با ناپدری خود دچار کشمکش شد و بعد از یک سال به شهرستان کالرک ایندیانا رفت.
کلنل  15ساله بود که راننده تراموا شد؛ در  16سالگی نیز در کوبا سرباز بود.
موفقیتها
ساندرز در  40سالگی برای مشتریان یک پمپ بنزین و فروشگاه میانراهی در کوربین ایالت کنتاکی
خوراک مرغ درست میکرد .رستوران او از یک میز و شش صندلی و چند ماهیتابه تشکیل شده
بود .کلنول هارندز ساندرز در سال  ۱۹۴۹توسط معاون فرماندار تشویق شد و به عنوان یک سرآشپز
حرفهای کار خود را آغاز کرد .ساندرز در سال  ۱۹۸۰حدود  ۶۰۰۰شعبه در سراسر جهان داشت.

سارا بلکلی
بزرگترین نقطه قوت ،ترس است
از آنچه چیزی دربارهاش نمیدانید نترسید؛ شاید بزرگترین نقطه قوت شما
همان باشد .اطمینان حاصل کنید کارها را متفاوت از دیگران انجام میدهید.
همه اتفاقها در اجتماع یک هدفی را دنبال میکند
چیزهایی را که نمیدانید بپذیرید.
من شانس آوردم در امتحان ورودی برای وکیل شدن ،افتادم .اگر قبول
می شدم االن یک وکیل ناموفق بودم.
پول شما را به آن آدمی که باید باشید نزدیکتر میکند.
زندگی نامه
سارا بلکلی در سال  1971در آتالنتا به دنیا آمد .پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه ایالت
فلوریدا در چند شرکت در همانجا کار کرد .او در  ۲۷سالگی با پساندازش به آتالنتا رفت.
ســارا بلکلی همزمان مشغول انجام دو شغل بود .اولین شغلش ،در طول روز ،مربیگری
فروش بود و دومین شغلش ،در طول شب ،بازیگری در یک استندآپ کمدی.
موفقیتها
او کارش را در سال  ۲۰۰۰در آپارتمانش آغاز کرد و همه تماسها و بازاریابیها با خودش
بود .بلکلی حدود  5هزار دالر از پساندازش و دو سال وقتش را صرف تحقیق ،برنامهریزی،
ساخت و آمادهسازی محصولش در راستای تحقق ایدهاش کرد .او با فروختن محصولش
روی یک میز تاشــو به نیمن مارکوس محصوالت خود را عرضه کرد .سال  ۲۰۱۴در میان
ب کسبوکار و
زنان قدرتمند جهان از دیدگاه مجله فوربس جا گرفت .در حال حاضر صاح 
بنیانگذار شرکت  ،Spanxیک تولیدکننده محبوب پوشاک است.

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

رید هافمن
معنای زندگی را مردم میسازند
این روزها هر آدمی ،شبیه یک کسب و کار است و همانطور که کسب و
کارها با هم شبکه دارند ،من دوست دارم آدمها هم شبکه داشته باشند.
کارآفرین کسی است که از باالی صخره به پایین میپرد ،و در مسیر
سقوط ،برای ساختن هواپیما تالش میکند.
معنای زندگی را مردم میسازند ،پس باید سعی کنید با مردم اطراف
خود مهربان باشید.
همهچیز در زندگی دارای ریسک است ،و تو فقط باید یاد بگیری چطور
آنها را هدایت کنید.
آینده خیلی سریعتر و عجیبتر از چیزی است که فکر میکنید.
زندگینامه
رید هافمن در سال  1967در کالیفرنیا به دنیا آمد .او از دبستان تا دبیرستان در مدارس
دولتی درس خواند .بعد از دبیرستان به زادگاهش کالیفرنیا برگشت و برای ادامه تحصیل
به دانشگاه بزرگ اســتنفورد رفت .او در ابتدا آرزو داشت نویسنده ،استاد یا روشنفکر
حوزه عمومی شناخته شود اما وارد صنعت تکنولوژی شد و در شرکت اپل آغاز به کار کرد.
موفقیتها

دیو توماس
شرایط آغاز یک کسبوکار
برای شروع یک کسبوکار به چهچیزی نیاز دارید؟ سه چیز ساده:
محصولتان را بهتر از هرکسی بشناسید ،مشتریتان را بشناسید و
اشتیاق سیریناپذیری برای موفقیت داشته باشید.
شما هر روز با کارهایی که میکنید ،شهرت خود را به دست میآورید.
فکر میکنم هرچه سختتر کار کنید ،شانس بیشتری خواهید داشت.
اگر چیزهایی که دوست دارید در دنیایی که در آن بزرگ شدهاید
نیست ،زندگی خود را متفاوت با آن سازید.
از کسب و کارتان حمایت کنید تا کسب و کارتان هم از شما حمایت کند.
زندگینامه
در  2جوالی سال  1932در آتالنتیک سیتی به دنیا آمد .دیو هیچوقت مادرش را ندید و
فردی در میشیگان او را به فرزندی قبول کرد .اما در  5سالگی نامادری دیو نیز از دنیا رفت.
پس از آن دیو پیش مادربزرگش زندگی کرد .او کار خود را در  15سالگی در یک رستوران
آغاز کرد .سپس ترک تحصیل کرد و به کار در رستوران ادامه داد.
موفقیتها

او در سال  1997شبکه اجتماعی خود با نام «سوشــیال نت» را راه انداخت که افراد با
عالقهمندیهای مشترک را به هم میرساند .سال  ۲۰۰۲با استفاده از سهمش از فروش
پیپل به «ایبی» باالخره به دنبال تحقق رویایش رفت و لینکدین متولد شــد .در حال
حاضر ثروت او بیش از  ۳میلیارد دالر برآورد میشود .در سال  2014تخمین زده بودند که
در هر  ۲ثانیه یک نفر به لینکدین اضافه میشود.

توماس اولین شعبه وندیز را در سال  1969افتتاح کرد .رستورانهای زنجیرهای او دچار
فراز و نشــیبهای بسیاری شد اما با تبلیغات گسترده عالقه بینندگان تلویزیونی را به
دست آورد و در دهه  1990شهرت زیادی پیدا کرد .در این دهه وندیز هزار شعبه داشت.
در سال  2002درگذشت اما گفته میشــود ارزش خالص داراییهای او  99میلیون دالر
بود .دیو در زمینه کارهای خیر و تاسیس خیریه برای کودکان فعالیت گستردهای داشت.

ری کراک
ارتباط مستقیم شانس با تالش

میلتون اس .هرشی
کسبوکار یک امر انسانی است

شانس با تالش ارتباط مستقیم دارد .هرچقدر بیشتر تالش کنید
خوششانستر خواهید بود .همچنین موفقیت بیشتر تشکیالت من،
حاصل انتخاب مناسب افرادی است که برای کارهای مهم و کلیدی
برگزیدهام.
کیفیت یک رهبر در استانداردهایی است که برای خود تعیین میکند.
شما به اندازه افرادی که استخدام میکنید خوب هستید.
شانس با تالش ارتباط مستقیم دارد .هرچقدر بیشتر تالش کنید
خوششانستر خواهید بود.
من نظافت دستشویی ،توالت و کف سالن را هرگز عار نمیدانم.
زندگینامه
او در  ۵اکتبر سال  ۱۹۰۲در اوک پارک ایلینوی متولد شد .در زمان جنگ جهانی اول ،در
ســال  1917درباره سنش دروغ گفت تا بتواند به عنوان راننده آمبوالنس به موسسه رد
کراس بپیوندد .او به عنوان نوازنده پیانو و فروشنده فنجان و مخلوطکن چندکاره  مشغول
به کار شد .در این شغل با برادران مک دونالد آشنا شد.
موفقیتها
کراک نظر خود را برای گسترش رستورانهای مک دونالد در سرتاسر امریکا با دو برادر
در میان گذاشــت .در  1955شرکت مک دونالد را تاسیس کرد و  5سال بعد انحصار نام
مک دونالد را خرید 4 .هزار و  177رســتوران در امریکا و  ۲۱رستوران در خارج از کشور
داشت .به طوری که مک دونالد در سهماهه سوم  1996توانست  126سهماهه سودآوری
متوالی را اعالم کند.

بهترین تبلیغ در جهان ،کیفیتی است که ارائه میکنید.
وقتی به گذشته خودم نگاه میکنم به اینکه با اصول اخالقی و کار
سخت بزرگ شدهام افتخار میکنم.
فرد زمانی میتواند واقعا خوشحال باشد که دیگران را خوشحال کرده
باشد.
کسب و کار یک امر انسانی است.
اگر میتوانستیم به هزاران کودک کمک کنیم ،اتفاق بسیار ارزشمندی
در جهان رخ میداد.
زندگینامه
میلتون در  13سپتامبر سال  1857در پنسیلوانیا به دنیا آمد .او در سن  18سالگی تصمیم
گرفت یک مغازه آبنباتفروشی برای خودش باز کند ،به همین دلیل از سال  ۱۸۷۶در
فیالدلفیا ،آبنبات خرید و فروش میکرد .اما بعد از شش سال شکست خورد و به شهر
دنور رفت .او در این شهر در یک مغازه شکالتفروشی آغاز به کار کرد و طرز تهیه کارامل
را یاد گرفت.
موفقیتها
میلتون هرشی در سال  ۱۸۹۳برای نخستین بار به سراغ تولید شکالت رفت و کاراملهای
شکالتی تولید کرد .در سال  ،۱۹۰۰او کسب و کار تولید کارامل خود را به ارزش یکمیلیون
دالر به یک شرکت امریکایی تولید کارامل در فیالدلفیا فروخت .او شکالتهای شیری نیز
درست میکرد .شرکت شکالتسازی هرشی توانست در جهان مشهور شود.
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کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

علیاکبر رفوگران
بوی خوش زندگی
«برای من با  87سال سن هیچ لذتی بزرگتر از این نیست که در کارخانه قدم بزنم
و کار کردن  200تا  300نفر کارگر زن و مرد را ببینم .این کار همیشه لبخند روی
لبهایم میآورد و انعکاس شادی آن را در قلبم احساس میکنم .من با کارخانه
زنده هستم .در این سن نه به دنبال کسب درآمد بیشترم و نه پول میخواهم.
هرکاری در زندگی دوست داشتهام انجام دادهام؛ االن چرخیدن چرخ کارخانه و چهره
خوشحال کارگرها من را شاد میکند .کار کردن بزرگترین عشق زندگیام است».
زندگینامه
نام بیک برای بسیاری در ایران با خودکارهای شیشهای چندضلعی و درپوشهای نوکتیزش
گره خورده است ،خودکارهایی که بسیاری با آنها باسواد شدند .کسی که آن را به ایرانیان هدیه
داد و حتی کارخانه تولیدش را در ایران راهاندازی کرد ،علیاکبر رفوگران بود .او در سال  1309به
دنیا آمد و از نوجوانی در بازار کار کرد .استعداد زیادی در کسب و کار و صنعت داشت و همیشه
به دنبال ایدههای نو و اجرای آنها بود.
موفقیت
علیاکبر رفوگران در خانوادهای بزرگ شــد که همه اهل کسب و کار بودند و پدرش از کسبه
قدیمی بازار لوازمالتحریر بود .او سالها در کنار پدر کار کرد و تجربههایی که به دست آورد باعث
شد خودش به فکر تولید لوازمالتحریر در ایران بیفتد .تولید خودکار بیک و مداد سوسمارنشان
از جمله این موفقیتها اســت .او همچنین کارخانه عطر بیک را ســال  1376و با همراهی
خواهرزادهاش راهاندازی کرد و حاال با گذشت دو دهه از شروع کار ،آنها ساالنه  6میلیون عدد
عطر بیک تولید میکنند و  30درصد سهم بازار تولید عطرهای همراه (جیبی) را در اختیار دارند.

دارا خسروشاهی
مرد تاکسیهای اینترنتی جهان
دارا خسروشاهی پس از اینکه پیشنهاد هیئت مدیره اوبر برای مدیرعاملی این
شرکت را پذیرفت ،یادداشتی برای کارمندان شرکت اکسپدیا نوشت« :من به شما
میگویم که ترسو هستم؛ من آنقدر در اینجا (شرکت اکسپدیا) ماندم که فراموش
کردم زندگی در خارج از این مکان چگونه است و چه تفاوتهایی دارد .بزرگترین
چیزها را زمانی یاد گرفتم که تغییرات بزرگی در زندگیام رخ داده یا مسئولیتهای
جدیدی گرفتهام .شما برای پیشرفت باید از منطقه امن خود خارج شوید».
زندگینامه
متولد  7خرداد ســال  1348در تهران است و زندگیاش در کودکی فراز و فرودهای بسیاری
داشت .حدودا  9ساله بود کههمزمان با پیروزی انقالب خانوادهاش از ایران به کانادا مهاجرت
کردند.او در یک خانواده کارآفرین بزرگ شده است و خانوادهاش قبل از اینکه اموالشان مصادره
شود بیش از  10کارخانه در ایران راهاندازی کرده بودند که در بین آنها نام هایی مانند مینو ،تولی
پرس ،تولید دارو و ...دیده میشود .دارا خسروشاهی در ابتدا پزشکی خواند تا جراح شود ولی
بعد به دلیل عالقهاش تغییر رشته داد و فارغ التحصیل مهندسی بیوالکتریک شد.
موفقیت
مدیر امور مالی در شرکت) Inter Active Corp (IACکه یک هلدینگ بزرگ و بسیار معتبر
در آمریکا محسوب میشود و از معتبرترین رسانههای اینرنتی مانند Home Advisor، Vimeo
و  Dotdashتشــکیل شده است؛ مدیرعاملی شرکت اکسپدیا ( )Expediaبزرگترین شرکت

مسافرتی آنالین دنیا و در نهایت مدیرعاملی اوبر ،بزرگترین شرکت تاکسیهای اینترنتی جهان،
مهمترین موفقیتهای دارا خسروشاهی در زندگی کاریاش محسوب میشود.
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نازنین دانشور
دختر «تخفیف»فروش
راز موفقیت شرکتهای فروش اینترنتی صرفا در داشتن دانش فنی الزم نیست
ب وکار و البته تالش و
بلکه نقطه قوت این کارآشنایی کامل با نوع و مدل این کس 
پشتکار است.«اگر قرار است  1تا  10را بشماریم فقط  1تا  5را نشماریم و مابقی را به
روز دیگری موکولکنیم؛ باید سعی کنیم شمارش  1تا  10را تمام کنیم تا بعد عددهای
دیگری را شروع کنیم .هرچقدر ما مسئولیتبیشتری داشته باشیم وجود و ذهن
خودمان ساخته میشود و به این شکل پلههای موفقیت را بهتر میتوانیمطی کنیم».
زندگینامه
ی را
نازنین دانشور متولد  1362در تهران و 35ساله است .او لیسانس مهندسی نرمافزار و فوقلیسانسآیت 
از دانشگاه امیرکبیر گرفت و همزمان با دوران دانشجویی کار را شروعکرد .او سال  1386باتوجه به پیشنهاد
کاری که در انگلستان به اوشد ،به این کشور سفر کرد اما مدت زیادی در پایتخت این کشور یعنی لندن نماند
و بعد از یکی از سفرهایش به ایران ،تصمیم گرفتهمینجا بماند و با چیزهایی که آموخته کسب و کار خود را
راهاندازی کند .اما بعد از چند شکست در کار وقتی دوباره ،با پیشنهاد یک شرکت آلمانی روبهرو شد به برلین
رفت ولی در این شهر هم دوام چندانی نیاورد و بار دیگر با ایدهای جدید به ایران بازگشت.
موفقیت
دانشــور تصمیم گرفته بود که یک کار نو را در ایران شروع کند؛ او یک سوپرمارکت اینترنتی به
نام «میدانک» راهاندازی کرد ولی باتوجه به اینکه شرایط پاسخگویی به سفارشها را نداشت آن
را تعطیل کرد اما دست از تالش برنداشت و در نهایت با راهاندازی سایت تخفیفان که ایدهاش را از
شرکتGroupon گرفته بود ،توانست به موفقیت برسد .تخفیفان سال  1390در یک دفتر کوچک
 40متری کلید خورد و حاال بزرگترین سایت تخفیف گروهیفارسی است.

رامتین منزهیان
امید باید داشت
«هرکسی باید جعبه موفقیتش را پیدا کند و دنبال آن برود و جرئت داشته
باشد.سال  2014به ایران آمدم و شروع کردم به اجرای ایدهام برای راهاندازی
یک شرکت اینترنتی؛ با بیش از  500نفر مصاحبه کردم و در نهایت  50نفر را
استخدام کردم؛ افرادی که خیلی از آنها نه تجربه داشتند و نه حتی مارکتینگ
را میشناختند ولی امیدوار بودند .من آن زمان و در هنگام مصاحبهها متوجه
شدم دو گروه افراد وجود دارند؛ گروهی در زمان مصاحبه دائم میپرسند:
چقدر پول میدهید؟ جایگاه شغلی من چیست؟ دفتر کارم کجاست؟ و ...ولی
در مقابل گروهی هم بودند که به دنبال تجربه کار متفاوت بودند .به اعتقاد
من تفاوت این دو گروه در امید است .افرادی که امیدوار هستند ،ترس از
تجربه ناشناخته ندارند و به دنبال آن هستند که تا آخر هرکاری پیش بروند».
زندگینامه
رامتین منزهیان که  34سال دارد ،در دوسالگی همراه والدین خود به شهر کلن آلمان مهاجرت
کرد .او دانشآموخته دکترای امور مالی از دانشــگاه کلن آلمان است و در حوزه طراحی بازار
سرمایه نیز تجربه همکاری با موسسات سرمایهگذاری و بانکهایی چون رویال بانک اسکاتلند،
بانک سرمایهگذاری بینالمللی الزارد و شرکت  KPMGرا دارد.
موفقیت
او بنیانگذار و مدیرعامل فروشگاه اینترنتی «بامیلو» است که در سال  1393-1392در حوزه
تجارت الکترونیک کار خود را شــروع کرد ،حاال با گذشت حدود  4سال 20 ،درصد سهم بازار
فروش اینترنتی در کشور را در اختیار دارد و جزو  20سایت پربازدید ایران محسوب میشود.
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با نهایت سرعت...

 .........................داستان جلد .........................
آیند
هنگربررسیمیکند:
10صنعتموثرک
شوردرچهوضعیتیق

راردار
ندوبهکجامیرسند؟

با نهایت سرعت...

آیندهنگر بررسی میکند:
 10صنعت موثر کشور در چه وضعیتی قرار دارند و
بهکجا میرسند؟

عکس :رضا معطریان

صنایع گردشگری ،فوالد ،ساختمان ،سیمان و صنایع تبدیلی در افت و خیزهای
اخیــر به چه چالشهایی برخوردند؟ بانکهاو بازارهای مالی به ویژه بورس اوراق
بهادار تهران چه شرایطی را ســپری میکند؟ «آیندهنگر» در «نگاه» این شماره
به سراغ وضعیت  9صنعت و بانکها و بازار مالی رفته است .بررسی وضعیت این
بخشهادر سال  97نوید چه را میدهد؟

دلیل عمده عدم استفاده صنعت گردشگری از افزایش
نرخ ارز فقدان ثبات منطقهای و حواشی سیاسی مربوط به
روابط بینالمللی ایران ،اروپا و امریکاست.

نگـاه
[ صنعت گردشگری ]

ِ
صنعتهمیشهبیمار
یشود؟
مشکالت گذشته پابرجاست؛ فرصتهاکی دیده م 
گزارش

تشنه رونق و سیاستهایدرست

صنعت گردشگری ایران دچار بیماریهای مزمنی است .بررسی هرساله صنعت نشان
از مشــکالت تکراری و همیشگی دارد که گاه تشدید و گاه تضعیف شده است .در این
بین گاهی فرصتی برای تنفس بهتر صنعت بیمار گردشــگری فراهم شده که البته به
درســتی هم از آن فرصت استفاده نشده اســت .گرانی دالر در یک سال اخیر یکی از
همین فرصتهاســت .افزایش نرخ انواع ارزهای خارجی در کشور فرصت سفری ارزان
و مقرون به صرفه را برای گردشــگران خارجی فراهم میکرد اما این فرصت به دالیل
مختلف در یک سال اخیر دیده نشده و از آن استفاده نشده است .تحلیلگران میگویند
یکی از مهمترین دالیل عدم بهرهمندی صنعت گردشگری از این فرصت در ابعاد گسترده
تنشهای سیاسی و البته نوسان نرخ ارز به جای ثبات قیمت است .حواشی سیاسی و
تنشهای منطقهای غیر از عدم آمادگی زیرساختی و فقدان امکانات ،مشکالت همیشگی
این صنعت اســت .غیر از مشکالتی که دیگران برای صنعت گردشگری ایران به دلیل
حاشیهسازیهای سیاسی فراهم کردند باید به تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی در
ارتباط با بخشهای موثر در این صنعت هم توجه کرد .از جمله این تصمیمها مســئله
مالیات بر ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه گردشــگری اســت .براساس
تصمیم دولت مالیات بر ارزش افزوده تورهای ورودی  9درصد بوده و دولت در تصمیمی
در سال گذشته اعالم کرد که قصد دارد این میزان را به  12درصد برساند .این تصمیم
درحالی مطرح شده که ســود تورهای ورودی از حضور گردشگران خارجی  10درصد
است و با اعمال  12درصد مالیات بر ارزش افزوده در عمل بسیاری از بنگاههای اقتصادی
فعال در این زمینه در آستانه تعطیلی قرار میگیرند .بخش خصوصی فعال در این زمینه
میگوید آژانسهای خارجی همکار برای ورود گردشگران به ایران این میزان مالیات بر
ارزش افزوده را نمیپذیرند .اســتدالل مخالفان افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورهای
گردشگری ورودی این است که گردشگران مالیات بر ارزش افزوده را در قالب استفاده
از خدمات شهری یا خرید کاال پرداخت میکنند و به تعیین نرخ مجزای دیگری به این
عنوان برای دریافت پول از آنان نیاز نیست.
آینده

استقبال از گردشگر کشور همسایه

ظرفیتها و جذابیتهای گردشگری در ایران که نقطه قوت این صنعت در کشورمان
است ،بیش از هرچیز تشنه سیاســتگذاری درست و تبلیغات بیشتر به نظر میرسد.
هرچند مشکالت متعدد در سال  96زنگ هشدار بیرونقی گردشگری در سال  97را به
صدا درآورده بود اما به گفته مسئوالن در بهار امسال یک میلیون و  440هزار نفر به ایران
سفر کردند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  30درصد رشد نشان میدهد .آمار
پلیس مهاجرت ایران نشان میدهد که سفر اتباع اروپایی به ایران در سال  24 ،97درصد
کمتر شده است که بیشتر ناشی از مشکل بیمه این مسافران به دلیل تحریمهاست .در
مقابل عراقیها  75درصد بیشتر از سال گذشته به ایران سفر کردند و سفر اتباع ترکیه،
آذربایجان و افغانســتان هم در این مدت افزایش یافته است .باتوجه به این آمار به نظر
میرسد هرچند سفر گردشگران از کشورهای اروپایی و امریکایی به ایران به دلیل تحریمها
تهدید میشود اما تالش برای جذب گردشگران کشورهای همسایه و نزدیک نقطه قوتی
برای آینده گردشگری ایران است.
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علیرضا خائف

اعداد سال

نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران

دالر
ارزآوری هر گردشگر خارجی
برای ایران

7.5

درصد
سهم گردشگری از اقتصاد
ایران

7000

میلیارد دالر
درآمدزایی صنعت گردشگری در
تولید ناخالص جهان

انتظار همه این است که صنعت گردشگری با افزایش
نرخ ارز در کشور به رشد و درآمدزایی بیشتری برسد
اما در سال  97نوسان نرخ ارز چنین پیامدی را برای این
صنعت به همراه نداشته است .دلیل عمده عدم استفاده
صنعت گردشــگری از افزایش نــرخ ارز فقدان ثبات
منطقهایو حواشی سیاســی مربوط به روابط بینالمللی
ایران ،اروپا و امریکاســت .به دلیل این حواشی میتوان
گفت که گردشگری ایران تغییر چندانی در ماههایاخیر
نکرده است و مسائل این صنعت همان است که پیش از
این بود .به نظر من تحریم از عوامل اثرگذار بر عدم توسعه
گردشگری است چراکه با تبلیغ منفی علیه کشورها همراه
است و این درحالی است که از سوی دولت در کشور ما
حرکتی برای شناساندن موثر جاذبههایگردشگری انجام
نشده است .در شرایط فعلی به دلیل دسترسی مردم به
شبکههایاجتماعی حرکتهایخودجوشی برای معرفی
فرهنگ و جذابیتهایگردشگری ایران به عالقهمندان
به سفر آغاز شده است .چنین حرکتهاییبه طور حتم
اثرگذار است چراکه حتی تماشای یک ویدئو یا تصویر
کوچک از کشور میتواند به انگیزه سفر اشخاص تبدیل
شود .در کمیسیون اتاق بازرگانی تهران درباره ساخت
برنامههایموثر برای تبلیغ در کشــورهای مختلف و
شبکههایخبری صحبت شده است .باتوجه به کنشهای
دولت به نظر میرسد این خود بخش خصوصی و مردماند
که باید برای صنعت گردشگری تبلیغ کنند چراکه دولت
هیچ کمکی به معرفی جذابیتهایگردشگری نمیکند.

درصد افزایش گردشگران ورودی از کشورهای مختلف نسبت به سال گذشته در بهار97
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در شهریورماه به دلیل معضالت ناشی از بخشنامهها و چالشهای صادرات ،رشد شش ماهه
صادرات فوالد ایران منفی شد .با وجود این ،به دلیل افزایش قیمت در فروش فوالد و عدم
تنظیم بعضی هزینهها عملکرد فوالدیها در بورس هم مثبت بود.

[ صنعت فوالد ]

ارزآور بزرگ

اوضاع فوالد خوب است
گزارش

رشد قیمت به لطف گرانی دالر

فــوالد و صنایع فوالد در ماههای اخیر از منتفعترین صنایع از گرانی ارز بود .این
صنعت که بیش از بازار داخل چشــم به آنسوی مرزها دوخته با افزایش نرخ ارز در
کشور به درآمدی بیش از آنچه مورد انتظار بود رسید .گرانی نرخ ارز در سالهای 96
و  97باعث شد ارزش صادرات محصوالت فوالدی ایران به  3تا  4میلیارد دالر برسد
و پیشبینی آیندهای گرم برای فوالد ســرد به رونق معامالت ســهام این صنعت در
کنار دیگر صنایع ارزآور مثل پتروشیمیها منجر شد .فوالد با گرانی دالر در بازارهای
جهانی و بورس داخلی تازاند هرچند انتقاد نســبت به بازگشت ارزهای این صنعت
موثر در توسعه صادرات غیرنفتی حواشیای هم برای آن به همراه داشت .فوالد ایران
در  11ماهه گذشــته از ســال  ،96بیش از  18میلیون تن محصول به بازارها عرضه
یکنند که فوالدیها در سالهای نزد
کرد و دســتاندراران این صنعت پیشبینی م 
یک از مرز  25میلیون تن برای تولید محصول عبور کنند .براساس گزارشهای جه
انی ایران ســیزدهمین تولیدکننده فوالد جهان در سال  2017شناخته شده است.
این رتبه البته در ســال  2018به جایگاه دهم ارتقا پیدا کرده است .صنایع فوالد در
ماههای گذشته از تیغ تیز بخشنامههای متعدد و تصمیمهای ناگهانی دولت بینصیب
نماند .افزایش قیمت فوالد در بازار داخلی دولت را به صرافت دخالت انداخت .افزایش
قیمت بیش از  75درصدی فوالد که بعضی آن را ناشی از رونق داللی به دلیل شرایط
ارزی جدید میدانســتند ،وزارت صمت را واداشت تا از ظرفیتهای بورس کاال برای
بهبود وضعیت بازار داخل استفاده کند .به همین دلیل سقف فروش فوالد در بورس
کاال حذف شــد تا تهیه آن برای صنایع پایین دســتی که از نرخهای داللی و گران
رنج میبردند آســانتر شود .تالش دولت برای پاسخ به نیاز تولیدکنندگانی که مواد
اولیهشــان منشاء دالری داشت منجر به ایجاد مشــکالتی برای صادرکنندگان شد.
مشــکالتی که صادرات در تمام بخشها از جمله فوالد را هم تا اندازهای درگیر کرد.
گفتنی است که بیش از  20میلیون تن فوالد و آهن در کشور تولید میشود که 12
میلیون تن آن در بازار داخل به مصرف میرسد.
آینده

آینده گرم فوالد سرد

10

سید بهادر احرامیان

اعداد سال

مدیرعامل فوالد یزد

رتبه
جهانی ایران در تولید فوالد
در سال 2018

18

میلیونتن
تولید فوالد در 11ماهه
سال 96

4

میلیارد
ارزآوری صنایع فوالد در
ایران

صنایع فوالد از امیدهای صادرات غیرنفتی اســت بخش عمدهای از صنایع فوالد به
یکنند
نهادهــای عمومی که خارج از دایــره بخش دولتی و بخش خصوصی فعالیت م 
واگذار شــده است .هرچند حال صنایع پایین دستی مثل خودروییها و قطعهسازها به
عنوان مشتری اصلی فوالدیها خوب نیست اما این صنعت استراتژیک چشم به بازارهای
یکند از فرصت افزایش قیمت ارز در داخل به بهترین شکل
صادراتی دوخته و تالش م 
استفاده کند .البته این مسئله به معنای بیچالشی مسیر پیش روی صنایع فوالد نیست
چراکه قیمت محصوالتی مثل الکترود گرافیتی یا بعضی آلیاژها بیشتر شده است و همین
یکند .میزان بازگشت
مسئله نیاز این واحدها به نقدینگی برای تامین مواد اولیه را تشدید م 
ارز حاصل از صادرات این واحدها نیز به دلیل شــرایط ویژه کشور در آینده محل سوال
است و باید دید بین دولت و فوالدکاران بزرگ غیردولتی و غیرخصوصی چه توافقی در
یگیرد.
این زمینه شکل م 

رشد تولید صنایع فوالد در سال جاری ادامه دارد اما تمام
اتکا و محرک این رشــد صادرات است .در سال جاری
هرچند افزایش قیمت ارز به نوعی به صادرات محصوالت
فوالدی کمک کرد اما در ادامه بخشنامههایضد و نقیض
و منافی با سیاســتهایاعالمشده دولت صادرات را با
مشکل روبهرو کرد .هرچند در پنج ماه ابتدای سال جاری
صادرات ایران مثبت بود و رشد تولید فوالد هم به پشتوانه
این صادرات مثبت ادامه مییافت اما در شهریورماه به
دلیل معضالت ناشی از بخشنامههاو چالشهایصادر
ات ،رشد شــش ماهه صادرات فوالد ایران منفی شد .با
وجود این ،به دلیل افزایش قیمت در فروش فوالد و عدم
تنظیم بعضی هزینههاعملکرد فوالدیهادر بورس هم
مثبت بود و قیمت سهام شرکتهایفوالدی با رشد قابل
توجهی همراه شد .اکنون تنها یک شرط برای ادامه روند
مثبت صنایع فوالد در نیمه دوم سال جاری وجود دارد
و آن هم نگاه به صادرات است .مصرف در بازار داخلی
کاهش یافته و پیشبینیهااین است که رکود بازار داخلی
عمیقتر شــود .اگر قرار است صنایع فوالد به سوددهی
بیشتر برسد ،این ســوددهی از ناحیه صادرات متوجه
اقتصاد کشور خواهد شد .باید دید در آینده دولت تا چه
اندازه سیاستهایش را در راستای بهبود صادرات تنظیم
میکند و قصد دارد چه سیاســتهاییرا برای توسعه
صادرات در پیش بگیــرد؟ آیا در نیمه دوم چالشهای
تازهایاز ناحیه سیاســتهایدولت متوجه صادرات
خواهد شد؟ وضعیت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
فوالد چگونه خواهد بود؟

میزان تولید فوالدسازان بزرگ از فروردین تا تیرماه  (97هزار تن)
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تعداد پروانههای ساخت در این مدت  10تا
 20درصد افزایش یافت درحالیکه رشد قیمت
شیب تندتری داشت.

نگـاه
[ صنعت ساختمان ]

در امتداد رکود

یماند؟
سر صنعت ساختمان بیکاله م 
گزارش

صنعت ساختمان با شیب قیمت رشد نکرد

کسب وکار ساختمانسازها باید سکه به نظر برسد .همیشه همینطور بوده اما در یک
سال اخیر تحوالت بخش مسکن و فوران قیمت در آن ،به همان اندازه برای صنعت ساختمان
خوب نبوده است .به گفته تحلیلگران هرچند قیمت مسکن تا بیش از  60درصد در یک
سال گذشته افزایش یافته اما ساخت و ساز متناسب با این رشد قیمت به آنچه باید نرسیده
اســت .هجوم مردم برای خرید مسکن به عنوان کاالی سرمایهای در بازه زمانی کوتاهی به
انتفاع صنعت ساختمان آن هم به طور محدود کمک کرد .مرکز آمار اعالم کرده که در سال
 96یعنی سال آغاز رونق بخش مسکن صدور پروانه ساختمان در سال  96نسبت به سال
 95در تهران  1.4درصد کاهش یافته اســت و کل شــهرداریهای کشور در این سال 2.1
درصد کمتر پروانه ساخت صادر کردهاند .در سال  65 ،1396هزار و  118واحد مسکونی در
پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیشبینی شده است.
این میزان نسبت به سال  95کاهش  1.4درصدی را نشان میدهد و متوسط تعداد واحد
مســکونی برای هریک از این پروانهها  7.0واحد است .کل پروانههای احداث ساختمان در
سال گذشته در شهر تهران  9هزار و  316مورد بوده است که نسبت به سال گذشته 7.4
درصد رشــد را نشان میدهد .آمار ســال  96در صدور پروانه ساخت نشان میدهد که در
این ســال برای  11هزار و  823هزار متر مربع مساحت پروانه ساخت صادر شده که 11.5
درصد نســبت به سال  95کمتر است .براساس این گزارش متوسط مساحت زیربنای این
دسته از پروانهها در دوره مورد بررسی یک هزار و  269مترمربع بوده است .یکی از مهمترین
چالشهای صنعت ساختمانســازی در یک سال اخیر بحث ممنوعیت واردات قطعات و
لوازم آسانســور بود .این صنعت عالوه بر مشکالت عمومی ناشی از بالتکلیفی ارزی دولت،
با ممنوعیت واردات برخی اقالم که مشابه داخلی آن تولید میشود روبهرو شد .اقالمی که
هرچند در اسم مشابه داخلی داشت اما تامین آن در کیفیت و انواع مختلف وابسته به خارج
بود .دستاندرکاران صنایع آسانسور از این گالیه میکردند که وزارت صنعت هیچ مشورتی
با فعاالن بخش خصوصی در ایجاد این ممنوعیتها نکرده است .صنعت آسانسور در حوزه
تامین تجهیزات نو همچنان به خارج وابسته است .مثال تولید ریلهایی که یک متر بر ثانیه
سرعت دارند و برای آسانسورهای کمتر از  10طبقه مناسب است در ایران انجام میشود اما
تجهیزات آسانسور برای ساختمانهای بلندمرتبه از خارج خریداری میشود.
آینده

دوباره رکود

یکنند که بخش مسکن از ابتدای سال  98وارد دور تازهای از
تحلیلگران پیشبینی م 
رکود شود .به این ترتیب سر صنعت ساختمان که با فاصلهای زمانی از رونق مسکن منتفع
میشد ،بیکاله میماند .در سال  96و  97که میانگین قیمت مسکن بیش از  70درصد
در آن رشــد کرده است ،صدور پروانه ساخت افت کرده است .این شاخص پیش از این
یعنی در سالهای  92تا  96هم افت  50درصدی را تجربه کرده بود .صنعت ساختمان
پس از سرمستیهای بخش مسکن و فوران قیمت در آن در انتظار سیاستهای دولت
است .سیاستهایی که نقشی تعیینکننده در تقویت قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی
مسکن به جای واسطهها و سرمایهداران دارد .ایران ساالنه به عرضه بیش از یک میلیون
واحد مسکونی نیاز دارد اما تنها توان ساخت  900هزار واحد مسکونی وجود دارد.
30
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مهدی سلطانمحمدی

اعداد سال

70

تحلیلگراقتصادمسکن
تفاوت عمده صنعت ساختمان با دیگر صنایع مشاهده
چرخههایآشکار و بارز و در دورههایرونق و رکود آن
است .به طور معمول این چرخههابه مجموعهایاز رکود
و رونق حدودا پنج تا شش ساله در ایران میانجامد .در
دوره رونق با افزایش قیمت ،حجم معامالت و ســاخت
و ساز مواجهیم که این مسئله خودبهخود تولید مصالح
ساختمانی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .آخرین دوره
رکود مسکن در ایران از ســال  92آغاز شده است .این
دوره نسبتا طوالنی رکود تا سال  95ادامه یافت و انتظار
این بود که تا سال 96وارد دوره رونق شویم .این پیشبینی
محقق شد .قیمتهابه تدریج در سال  96افزایش یافت
و در سال  97افزایش قیمت با شیب تند دنبال شد .همراه
با این افزایش قیمت اما شاهد افزایش قابل توجه حجم
معامالت و میزان ساخت و ساز در بخش مسکن نبودیم.
پس از چند سال معدل منفی در کارنامه صنعت ساختمان
و میزان و ســهم منفی این بخش در تولید ناخالص ملی
در سال  96شــاهد اندکی تغییرات مثبت بودیم اما این
تغییرات بسیار کمتر از انتظارات بود .تعداد پروانههای
ســاخت در این مدت  10تا  20درصد افزایش یافت
درحالیکه رشد قیمت شیب تندتری داشت .رونق مورد
انتظار درصنعت ساخت و ساز در سال  97پدید نیامد و
البته این پیشبینی هم مطرح میشود که مسکن دوباره
در سال  98به چرخه رکود وارد شــود .میتوان گفت
که صنعت ســاختمان از فرصت پیشآمده پس از یک
دوره رکود طوالنی بهرهمند نشد و میزان تولید مصالح
ساختمانی آنطور که انتظار میرفت افزایش نیافت.

درصد
رشد میانگین قیمت مسکن

8

میلیون تومان
متوسط قیمت هر مترمربع
مسکن در تهران

50

درصد
افت تولید مسکن از سال 92
تا 96

درصد تغییر ساالنه شاخص کل قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران
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تغییر قیمت ارز در سال  97باعث شد که نرخ مواد اولیه مورد نیاز تولید در مقایسه با کشورهای
همسایه به طرز قابل توجهی تغییر کند و این باعث شد صادرات مواد اولیه صنایع تبدیلی به این
کشورها تشدید و تهیه این مواد برای تولیدکنندگان در این بخش سختتر شود.

[ صنایع تبدیلی ]

فشار چندجانبه به صنایع تبدیلی
یرسد
اهداف توسعهایدور از دسترس به نظر م 
گزارش

وقتی مواد اولیه ریالی و دالری کم میشود

تاخیر در مواد اولیه ،دخالتهای دولت در عدم واردات برخی مواد خوراکی و غذایی،
طرحهای خرید تضمینی و عدم حمایتهای صادراتی از مشکالت چندینساله صنایع
تبدیلی غذایی اســت .این بخش پس از تغییر و تحوالت ســاختاری در وزارتخانهها
بین وزارت جهاد کشــاورزی و صمت سرگردان است درحالیکه باید مسائل تجاری و
صنعتیاش را با وزارت صمت و مســائل مربوط بهتامین مواد اولیه و خرید محصوالت
کشــاورزی را با وزارت جهاد کشاورزی حل کند .سال  97برای صنایع تبدیلی غذایی
سالی با مشکالتی بیشــتر از این بود .نوسان نرخ ارز تامین مواد اولیه با منشأ ارزی را
برای این واحدها سخت کرد و البته ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی ناگهانی هم به آن
افزود .برای مثال در مورد کمبود مواد اولیه صاحبان کارخانههای تولید آبمیوه گزارش
کردند که در کشــور واحد تولیدی که پالپ و پرک تولید کند ،یا وجود ندارد یا میزان
تولید آن به اندازهای کم است که پاسخگوی واحدهای صنایع تبدیلی نیست .از سوی
دیگر بافت و نوع محصوالت پرتقال و نارنگی بومی ایران به گونهای است که نمیتوان
از آن برای تولید پالپ و پرک اســتفاده کرد .در تابستان سال  97و تشدید مشکالت
مربوط به واردات انواع محصوالت ،خرید ملزومات تولید مثل بستهبندیها ،برچسبها
و کارتن هم برای صنایع تبدیلی سختتر شد .از سوی دیگر افزایش صادرات مواد اولیه
کشاورزی و باغی به کشورهای همسایه به دلیل نوسان نرخ ارز و مزیت نسبی صادرات
آن ،تهیه مواد اولیه برای شرکتهای داخلی را سخت کرد .نمونه بارز این مسئله داستان
گوجهفرنگی و رب آن بود .در مرداد و شــهریورماه سال گذشته صادرات گوجهفرنگی
ایرانــی بیش از  5برابر بود .این در حالی بود که قیمت خرید برای تولیدکنندگان رب
ایــن محصول در بازار داخلی افزایش پیــدا کرده بود و دولت در نهایت بدون توجه به
چالشهای این بخش صادرات این محصول را هم ممنوع اعالم کرد .این تصمیم دولت
درحالی مورد انتقاد فعاالن بخش خصوصی قرار گرفت که آنها پیشتر به نادیده گرفته
شدن مسائل و منافع این بخش در بسته حمایت از تولید وزارت صمت اعتراض کرده
بودند .از جمله این نادیدهانگاریها قرار نگرفتن بخشی از ماشینآالت تولیدی صنایع
تبدیلی در گروه کاالیی یک برای تخصیص ارز دولتی بود.
آینده

راه طوالنی تا تحقق اهداف توسعهای

در شــش ماهه نخست ســال  ،1397میزان صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع
غذایــی  3میلیون و  514هزار تن و به ارزش  3149میلیــون دالر بوده که از نظر وزن
 6.2درصد و از نظر ارزش  13.6درصد کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشــور را به خود
اختصاص داده اســت .میزان ارزش صادرات شش ماهه نخست سال  97نسبت به مدت
مشــابه ســال قبل  27.1درصد افزایش داشته و در مقایسه با کلیه سالهای قبل از آن
باالترین رقم بوده اســت .براساس اسناد باالدســتی و توسعهای صنایع تبدیلی باید به
 14.5میلیارد دالر صادرات در ســالهای آینده برسد ،هدفی که با توجه به رویکردها و
سیاستهای اخیر دولت دور از دسترس به نظر میرسد؛ بیثباتی نرخ ارز ،پیمانسپاری
ارزی و دیگر موانعی که نیمه اول سال  97را به کام صنایع تبدیلی تلخ و عبور فعاالن این
بخش از نیمه دوم سال را سختتر کرده است.
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حسن فروزان فرد

اعداد سال

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

میلیارد تومان
تسهیالت دولت برای صنایع
تبدیلی

14.5

میلیارد دالر
صادرات هدفگذاریشده برای
صنایعتبدیلی

13

درصد
سهم صنایع تبدیلی غذایی
از سبد صادرات غیرنفتی در
سال 96

تغییر قیمت ارز در ســال  97باعث شد که نرخ مواد
اولیه مورد نیاز تولید در مقایسه با کشورهای همسایه
به طرز قابل توجهی تغییر کند و این باعث شد صادرات
مواد اولیه صنایع تبدیلی به این کشورها تشدید و تهیه
این مواد برای تولیدکنندگان در این بخش سختتر
شود .این اتفاق باعث شد نیاز واحدهای صنایع تبدیلی
به نقدینگی به دلیل کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه
افزایــش پیدا کند درحالیکه تامیــن نقدینگی برای
آنهاهم دشوار شــده بود .باتوجه به این فشار قیمت
محصوالت صنایع تبدیلی افزایش یافت درحالیکه
تامین مواد اولیه آنهااصال منشأ ارزی نداشت و ریالی
بود .از سوی دیگر تامین بعضی ملزومات تولید مثل
کارتن ،قوطی و برچســبهاکه منشــأ ارزی داشت
هم به دلیــل افزایش نرخ ارز در داخــل به افزایش
هزینههایتولید دامن میزد .این افزایش هزینههادر
حالی تولیدکننده صنایع تبدیلی را مجبور به افزایش
قیمت میکرد که مشتریان او افرادی با درآمد ثابت
بودند و در نهایت این افزایش قیمت به ریزش مصرف
منجر میشد .درواقع مصرفکننده شاید از خرید رب
گوجهفرنگی و روغن دست نمیکشید اما در دهکهای
پایین خرید محصوالتی مثل مربا که از نیازهای اساسی
سبد خانوار نیست حذف میشد .زیان صنایع تبدیلی
از تحوالت اقتصادی درحالی اتفــاق افتاد که دولت
با ممنوعیتهایصادراتیاش حتی فرصت اســتفاده
از افزایش قیمت ارز بــرای این صنایع را هم محدود
کرد و از بین برد.

صادرات انواع محصوالت صنایع تبدیلی در سال( 96میلیون دالر)
آرد
صنایع تبدیلی سیب زمینی
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قیمتهای قطعهسازان در دو سال گذشته تعدیل نشده یا تعدیل آن جزئی بوده است .این باعث شد واحدهای زیاندیده
با کاهش ظرفیت تولید روبهرو شوند و نیروی کارشان را از دست بدهند .مسئله دوم نیاز این واحدها به نقدینگی است
چراکه قطعهسازان پول را چهار ماه دیرتر و حتی بیشتر ،از خودروسازان دریافت میکنند.

نگـاه
[ صنعت خودرو ]

شمارش لحظهها برای افزایش قیمت
یکند
خودروسازی با مشکالت مالی و فقر تکنولوژی دست و پنجه نرم م 
گزارش

بازار متالطم

خودرو هم مثل دیگر کاالهای سرمایهای در چند ماه اخیر بازار متالطمی داشت .پس از
افزایش نرخ ارز و سکه و رشد قیمت در بخش مسکن ،بازار محصوالت دو خودروساز بزرگ
ایران تحت تاثیر داللی و سفتهبازی طوفانی شد و حتی قیمت خودروی پراید به بیش از 40
میلیون تومان در بازار آزاد رسید .البته تفاوت قیمت خودرو از د ِر کارخانه و بازار آزاد کمتر
کسی را به فکر مشکالت خودروسازان و دستاندرکاران این صنعت نینداخت .صنعت پیشران
خودرو از ابتدای دولت یازدهم بیش از دیگر صنایع مورد توجه قرار گرفت .اختصاص اعتبار
قابل توجه برای پیشفروش خودرو از پنج سال پیش به بهبود نسبی وضعیت این صنعت و
البته اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی ناکوک ایران انجامید ،اما حاال شرایط خودروسازی ایران
متفاوت است .صنعتی که دل به بهبود تکنولوژیکی در کنار شرکای خارجی بسته بود ،پس از
خروج ترامپ از برجام کنار هیچیک از مدعیان از رنو گرفته تا پژو نایستاده است .از سوی دیگر
شورای رقابت با مقاومت در افزایش قیمت راه را برای افزایش درآمدزایی و حل مشکالت مالی
خودروسازان بست و تشدید تحریمها و مشکالت تجاری ورود قطعات الزم را هم دچار مشکل
کرد .همه این مسائل دست به دست هم داد تا صنعت خودرو در شش ماه اول سال 15 ،97
درصد کاهش تولید را تجربه کند و در شهریورماه سال جاری  46درصد کمتر از شهریورماه
ســال گذشته خودرو بسازد .آمارهای وزارت صنعت نشان میدهد که صنعت خودروسازی
ایران در شهریورماه سال گذشته  686هزار و  687دستگاه انواع خودرو تولید کرده بود اما در
شهریورماه امسال  582هزار و  747دستگاه خودرو تولید کرده است .کارشناسان میگویند
دو خودروساز بزرگ ایران به دلیل عدم افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار در سالهای اخیر
متحمل زیان جدی شدهاند .براساس ماده  58اصل  44قانون اساسی تهیه دستورالعمل تنظیم
قیمت در بازارهای انحصاری برعهده شــورای رقابت گذاشته شده است .این شورا براساس
فرمول مشخصیقیمت خودرو را تعیین کرده است .شــورای رقابت هر سال در خردادماه
درصد افزایش قیمت خودرو را اعالم میکند و در سال  ،96خودروهایی به  7.5درصد افزایش
قیمت رسیدند .امسال براساس تصمیم وزارت صنعت این شورا از قیمتگذاری خودرو کنار
گذاشته شده است و اکنون ستاد تنظیم بازار میزان افزایش قیمت خودرو را بررسی میکند.
آینده

آینده در هالهایاز ابهام

آینده صنعت خودروسازی ایران در هالهای از ابهام است .صنعتی که برای بهبود کیفی
و رشــد فناورانه دل به شرکای اروپایی بسته بود تنها مانده است .شرکتهای پژو ،رنو و
سیتروئن به عنوان شرکای قدیمی و باسابقه خودروسازی ایران از ترس تحریمهای امری
کا پا پس کشیدند و خیلی پیشتر از  4نوامبر سال  2018اعالم عدم همکاری کردند .از
یکنند،
سوی دیگر دو خودروساز بزرگ ایران با مشکالت مالی فراوان دست و پنجه نرم م 
مشکالتی که بین آنها و قطعهسازان در گردش است .باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم
بازار چه درصدی از افزایش قیمت را برای خودروی ایرانی در نظر میگیرد و این میزان
افزایش قیمت میتواند به حل مشــکالت مالی خودروسازان کمک کند؟ نیاز واحدهای
تولیدکننده قطعات به نقدینگی افزایش یافته است .دولت برای حل مشکالت  1530واحد
قطعهساز که اشتغال مستقیم  505هزار نفر را تضمین کرده راهکاری دارد؟ پیشبینی
تولید یک میلیون و  700هزار خودرو در سال  97محقق میشود؟
32
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درصد
کاهش تولید خودرو در
شهریور97

15

درصد
کاهش تولید خودرو در
شش ماه اول سال 97

18

درصد
افزایش میزان تولید خودرو
در سال 96

در شش ماه گذشته از ســال نسبت به سال گذشته 15
درصد کاهش تولید را در خودروســازیهایکشــور
ثبت کردیم .دو مشــکل عمده در صنایع قطعهسازی
و خودروســازی وجود دارد .مشــکل اول این است که
قیمتهایقطعهسازان در دو سال گذشته تعدیل نشده
یا تعدیل آن جزئی بوده است .این باعث شد واحدهای
زیاندیده با کاهش ظرفیت تولید روبهرو شوند و نیروی
کارشان را از دست بدهند .مسئله دوم نیاز این واحدها به
نقدینگی است چراکه قطعهسازان پول را چهار ماه دیرتر
و حتی بیشتر ،از خودروسازان دریافت میکنند .با وجود
این تاخیر اما خرید قطعهســازان نقدی انجام میشود و
حتی برای بعضی خریدها آنهابایــد مبلغ مورد نظر را
زودتر پرداخت کنند .این مسئله نیاز واحدها به نقدینگی
را افزایش داده است .سومین مشکل این صنعت مربوط
به مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز است .کسی که
کاالیی را وارد میکرد باید کد  16رقمی دریافت میکرد
که این هم منوط به ثبت سفارش ارز تخصیص دادهشده
بود .این ارز را به طور عمده به سامانه نیما حواله میکردند
که آنجا هم ارزی وجود نداشت .به دلیل همین مشکالت
تهیه مواد اولیه و قطعات برای صنایع با دشواری انجام
شد .به این مشکالت باید حذف امکان خریدهای اعتباری
از طریق یوزانس و ریفاینانــس را هم اضافه کرد که در
عمل به ورشکستگی واحدها و خدشهدار شدن اعتبار تاجر
ایرانی منجر شده است .تشدید تالش شورای رقابت در
ثابت نگه داشتن قیمت خودروها هم از دیگر مسائل جدی
قطعهسازی و خودروسازی است.

تولید خودرو سواری در نیمه نخست سال97
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در شهریورماه به دلیل معضالت ناشی از بخشنامهها و چالشهای صادرات ،رشد شش ماهه
صادرات فوالد ایران منفی شد .با وجود این ،به دلیل افزایش قیمت در فروش فوالد و عدم
تنظیم بعضی هزینهها عملکرد فوالدیها در بورس هم مثبت بود.

[ صنعت دام و طیور ]

تولید ،در سایه نگرانی

از نبود نهادههایتولید تا اختالل حملونقل
گزارش

داستان کاالی اساسی

ماههــای مانده به موعد تشــدید تحریمها با کنشهای هیجانــی جامعه همراه
بود .هجوم مردم به فروشــگاهها برای تهیه کاالی مورد نیاز برای چند ماه آینده ،به
احتکار خانگی دامن زد و افکار عمومی نگران از جوسازیها اخبار مربوط به واردات،
یکرد .در این بین مثل همیشــه ذرهبین بر روی
تولید و توزیع انواع کاال را دنبال م 
تولیدکنندگان کاالهای اساسی قرار گرفته بود .اخبار از تسهیل تولید در این بخش
نمیگفت اما با وجود همه مشکالت به گفته فعاالن خصوصی ،بازار هیچوقت با کمبود
عرضه روبهرو نشد .در تابستان سال جاری قیمت بعضی محصوالت پروتئینی از جمله
تخممرغ افزایش یافت که البته آن را به افزایش هزینههای تولید نســبت دادند .به
گفته نبیپور ،رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار ،قیمت نهادههای تولید در صنعت دام و
طیور نزدیک به  300تا  400درصد افزایش یافت و البته قیمت ذرت و کنجاله سویا
 85تا  90درصد گران شد .از سوی دیگر اختالل در حمل و نقل بین شهری به دلیل
اعتراض و اعتصاب کامیونداران از دیگر معضالت صنعت دام و طیور بود چراکه هر
نوع تاخیر در تامین خوراک طیور به زیان صنعتگران تمام میشــد .با نزدیک شدن
به ماههای ســرد سال نگرانی از اپیدمیک شدن آنفلوانزای مرغی در بین صنعتگران
بخش طیور هم افزایش یافت هرچند آمارها تا آبانماه امسال از کاهش  90درصدی
یکرد .یکی از مهمترین
کانونهای بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در ایران حکایت م 
راهکارها برای مقابله با بیماری آنفلوانزای مرغی که در سال گذشته  12استان کشور
را درگیــر کرد ،تبدیل مرغداریهای کوچک به واحدهای بزرگ و مدرن اســت .به
گفته فعاالن صنعت طیور رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی در این واحدها آسانتر از
واحدهای کوچک است اما دولت سالهاست با رویکردی اشتباه به واحدهای کوچک
مجوز راهاندازی مرغداری میدهد و این مســئله گســترش انواع بیماری پرندگان را
آسان کرده است .در سال جاری همچنین صادرات مرغ در مقطعی متوقف شد اما در
آبانماه وزارت صنعت ،معدن و تجارت این ممنوعیت را لغو کرد .به گفته معاون امور
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ساالنه در ایران  15میلیون تن مواد پروتئینی
تولید میشود.
آینده

مهدی معصومی اصفهانی

اعداد سال

198

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
میزان تولید در صنایع طیور با سال گذشته تفاوتی نداشته
است .خوشبختانه در تولید مرغ و تخممرغ کسری ایجاد
نشده و با افزایش قیمتها،هم تولیدکننده به سود تقریبی
نسبتا مناسبی رســیده و هم بازار متعادل شده است .البته
تولید در ســال  97با چالشهایویژهایهمراه شد .اولین
چالش کمبود ملزومات تولید بــود .غیر از غالت که البته
آن هم با مشکالتی تهیه شد ،وسایل بستهبندی ،واکسنها،
داروها و اســید آمینهاکم بود و به همین دلیل با قیمت
باالتری در بازار تهیه شد .از سوی دیگر این کمبودها باعث
شد تولیدکنندگان به خرید نقدی ملزومات تولید مجبور
شــوند درحالیکه در زمینه تامین نقدینگی دچار چالش
بودند .مســئله اثرگذار بعدی چالشهایحمل و نقل بود
که به نگرانی تولیدکنندگان افزود .در این صنعت کاال برای
مصرف تولید میشــود و تامین نیازها فوقالعاده ضروری
است .اگر یک روز به مرغهادانه نرسد ،همه از بین میروند.
تولید با وجود چنین چالشهاییدر سال جاری ادامه یافت اما
نقطهضعفها و نگرانیهاهمچنان ادامه دارد .هرچند دولت
از وجود کافی غالت میگوید اما نوسانات بستهبندی ،حمل
و نقل و تهیه کارتن هنوز از بین نرفته اســت .طبیعی است
که چنین چالشهاییبه افت تولید میانجامد هرچند در این
صنعت تمام فشار بر دوش تولیدکننده است و مصرفکننده
کمتر آن را حس کرده اســت .قیمت محصوالت هرچند
افزایش یافته اما این افزایش به دلیــل تفاوت نرخ ارز از
 3200تومان سال گذشته به  4200تومان در سال جاری
اســت .با وجود همه چالشهابازار هرگز خالی از محصول
نشده و تنشهایناگهانی متوجه بازار نشده است.

سرانه
ساالنه مصرف تخممرغ
در ایران

15

میلیونتن
تولید ساالنه مواد پروتئینی

400

درصد
رشد قیمت نهادههایدامی

الزاممدرنیزاسیون

مکانیزاســیون هرچه بیشــتر تولید در صنعت دام و طیور از اولویتها اســت .با
توجه به حمایت همیشــگی دولتها از تولید انواع محصوالت دامی باید گفت که این
صنعت همواره افت و خیزهای خاص خود را در بازار داشته است و اکنون چشمانتظار
سیاستگذاریهای مناســب برای مدرنسازی است .حفاظتهای بهداشتی و مبارزه
علمی ،و بهبود روشهای تولید و توزیع در گرو عزم ملی اســت .به گفته فعالان این
صنعت تا زمانی که جمعبندی الزم درباره بهبود عملکردها در سطح کشور در ارتباط
با صنایع دام و طیور حاصل نشود ،خطراتی مثل آنفلوانزای مرغی که زیان قابل توجهی
یکند .دخالت بیشتر
روی دست مرغداران کشور گذاشت ،همواره این صنعت را تهدید م 
دولت و سرکوب قیمتها به نفع مصرفکننده نهایی از دیگر معضالت همیشگی صنعت
دام و طیور است.

آمار تولید انواع محصوالت دامی در سال  ( 96هزار تن)
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ظرفیت تولید  88میلیون تن سیمان در کشور وجود دارد در حالی که تنها 55
میلیون تن تقاضا در بازار داریم .در چنین شرایطی باید برای حفظ اشتغال در
این بخش از ظرفیت بازارهای صادراتی استفاده کنیم.

نگـاه
[ صنعت سیمان ]

محصول روی زمین مانده است

توقف صادرات ریالی سیمان خوب نیست
گزارش

چشم انتظار افزایش قیمت

تولید سیمان در ایران به دلیل مزیت وجود معادن سنگ آهن توسعه یافت.
هرچند این فرایند به کندی پیش میرفت اما تا نیمه دهه  80تولید سیمان به
 27میلیون تن رسید .اکنون ظرفیت تولید این محصول در کشور به  88میلیون
تن رســیده است و  15میلیون تن هم سیمان مازاد روی زمین مانده است .در
سالهای گذشته تعمیق رکود مسکن و البته کاهش بودجه عمرانی دولت باعث
کاهش تقاضای داخلی برای این محصول شــد به همین دلیل تولیدکنندگان
تالش کردند برای گذار از این شرایط مازاد تولید را صادر کنند .صادرات سیمان
ایران در چند ســال گذشــته با همین هدف به کشــورهای همسایه از جمله
عراق و افغانســتان افزایش یافت .بعضی از واحدهای تولیدکننده برای حضور
در بازارهای دورتر و اســتفاده بهتر از فرصت بازار کشورهای همسایه اقدام به
راهاندازی واحدهای آسیاب سیمان در این کشورها کردند .این روند هرچند به
کمک صنعت ســیمان آمد اما تمام مشکالت آن را حل نکرد .در بعضی موارد
افزایش تعرفه واردات سیمان ایرانی هم مشکلساز شد که از جمله آن افزایش
تعرفه از سوی همسایه غربی ایران یعنی عراق بود .اخیرا اما سیاستهای داخلی
مزاحمتر از مشــکالت خارجی به نظر میرســد .گویا قیمتگذاری سیمان به
اعتراض دستاندرکاران این صنعت به سازمان حمایت از مصرفکنندگان منجر
شده است .این صنعتگران معتقدند در شرایطی که مصرف داخلی به زیر 50
میلیون تن رسیده است ،و البته افزایش قیمت دیگر نهادههای تولید هزینهها
را افزایش داده ،دلیل بر عدم افزایش قیمت ســیمان نمیشود .به گفته محمد
اتابک از فعاالن صنعت ســیمان در دو ماه گذشته از سال  97صادرات سیمان
ایرانی نزدیک به  20درصد رشــد کرده است .این صنعت در سال گذشته 12
میلیون تن از محصوالتش را صادر کرده و پیشبینی میکند که امســال هم
 14تا  15میلیون تن ســیمان صادر کند .با وجود این اما معتقد است با توجه
به تغییرات و تعهدنامههای ارزی ،بــه دلیل غیرواقعی بودن قیمتها صادرات
افت خواهد کرد.

10

مرتضی لطفی

اعداد سال

فعال صنعت سیمان

درصد
افزایش تحویل سیمان در نیمه
نخست سال 97

88

میلیون تن
ظرفیت تولید سیمان در کشور

55

میلیون تن
تقاضای موثر در بازار داخل
برای سیمان

آینده

ضربه دوباره رکود

بنگالدش

عملکرد شش ماهه ســال  97نشــان از افزایش بازار
مصرف دارد .تحویل ســیمان در نیمه نخست سال 10
درصد افزایش یافته است .به طور کلی وضعیت تولید
خوب است اما با توجه به دستورالعمل دولت در مردادماه
امسال درباره ممنوعیت صادرات ریالی هرگونه کاال به
کشورهای همســایه ،صادرات وضعیت خوبی ندارد.
این ممنوعیت چالشی جدی برای صنعت سیمان است
چراکه این صنعت به دلیل عدم ایجاد مکانیزم الزم برای
جابهجایی ارز و تحریمهاصادرات ریالی سیمان به عراق
و افغانستان را دنبال میکرد .از سوی دیگر سیمان به طور
عمومی به کشورهای همســایه صادر میشود و و البته
ماهیت این صنعت طوری است که صادرات آن به شعاع
دورتر از  300کیلومتر به دلیل فساد محصول توجیهپذیر
نیست .امیدوارم دولت برای کاالهایی که با رکود دست
و پنجه نرم میکنند استثنا قایل شود .صنعت سیمان تحت
تاثیر رکود ساخت و ساز و عدم اجرای پروژههایعمرانی
در کشور است .ظرفیت تولید  88میلیون تن سیمان در
کشور وجود دارد در حالی که تنها  55میلیون تن تقاضا
در بازار داریم .در چنین شرایطی باید برای حفظ اشتغال
در این بخش از ظرفیت بازارهای صادراتی استفاده کنیم.
همواره در سالهایگذشته مصرف در شش ماهه دوم
سال کاهش یافته اســت .اگر دولت در سال جاری به
سرعت در مورد رفع محدودیتهایصادرات سیمان
تصمیمگیری نکند ،بسیاری از کارخانهجات به این دلیل
که تقاضای داخلی هم کافی نیســت ،با مشکل روبهرو
خواهند شد.
افغانستان

عراق

مقاصد صادراتی سیمان ایران در بهار97

اصلیترین ضربه به صنعت ســیمان از ناحیه رکود صنعت ساختمان وارد شده
اســت .تقاضای داخل در رکود نیمدههای بخش مســکن برای سیمان به شدت
کاهش یافت و از ســوی دیگر توقف و کاهش ســرعت پیشبرد طرحهای عمرانی
دولتی هم ســیمان را دچار مشکل کرده اســت .آینده صنعت سیمان در داخل
کویت
عراق
افغانستان
بنگالدش
کشــور بیش از هرچیز به رونق ساخت و ساز وابسته است .افزایش میزان صادرات
27, 33%
کویت
عراق
افغانستان
بنگالدش
کویت
عراق
افغانستان
بنگالدش
به عراق که دوره بازســازی پس از جنگ را طی میکند فرصتی اســتثنایی برای
کویت
عراق
افغانستان
بنگالدش
تولیدکنندگان سیمان ایران است هرچند تغییر سیاستهای اقتصادی این دولت
15, 18%
15, 18%
ممکن است مشکالتی را در این زمینه ایجاد کند .با تعمیق دوباره رکود مسکن در
27, 33%
15, 18%
27, 33%
است
ســال  98تقاضای داخلی سیمان کمتر هم میشود .در این شرایط ضروری
15, 18%
27, 33%
27, 33%
که دولت فرایند صادرت سیمان را تسهیل کند.
20, 24%
20, 24%
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20, 24%
20, 25%
20, 25%
20, 25%

20, 24%
20, 25%

کویت

15, 18%

20, 24%

20, 25%

بانکها در عملکرد داخلی از استانداردهای بینالمللی پیروی نکرده بودند و همین مانع تقویت
روابط بینالمللی آنها بود .از سوی دیگر عدم توجه به استانداردهای الزم به پخش سودهای
غیرواقعی در گزارش بانکها منجر شده بود که نتیجه آن هرج و مرج بیشتر بازار پول بود.

[ بانک ]

بدهکاران بزرگ
نوسان ارزی ،ارزش دارایی بانکهارا کم کرده است
گزارش

رشد قیمت به لطف گرانی دالر

افزایش بدهــی بانکها به بانک مرکزی ،افزایش مطالبات بانکها از اشــخاص
حقیقی و حقوقی و بدهی دولت به بانکها عبارتهای تکراری اخبار چند سال اخیر
است .اوضاع بازیگران بازار پولی کشور پس از اولین تنشها از کنار رفتن موسسات
مالی و اعتباری غیرمجاز رو به وخامت رفت و البته مســائل دیگری چون تشــدید
تحریمها ،لغو تحریمها و تالش برای تقویت روابط بانکی بینالمللی هم آثار خود را
برای شــبکه بانکی به همراه داشت .زمانی که تحریمهای بینالمللی علیه ایران لغو
و برجام تصویب شد ،شاید بانک از امیدوارترین بخشهای اقتصاد به نظر میرسید
اما رفتهرفته کنار رفتن محدودیتهای ارتباط به مثابه آینهای نقایص شبکه بانکی
ایــران را برمال کرد .بانکها در عملکرد داخلی از اســتانداردهای بینالمللی پیروی
نکرده بودند و همین مانع تقویت روابط بینالمللی آنها بود .از سوی دیگر عدم توجه
به اســتانداردهای الزم به پخش سودهای غیرواقعی در گزارش بانکها منجر شده
بود که نتیجه آن هرج و مرج بیشتر بازار پول بود .آمارها نشان میدهد که وضعیت
بانکها در سالهای اخیر رو به افول است .میزان بدهی بانکهای تجاری و تخصصی
به بانک مرکزی در سه ماه نخست سال  37 ،90هزار میلیارد تومان برآورد شده است
درحالیکه این رقم در ســال  19.4 ،89هزار میلیارد تومان بود .این بدهی تا تیرماه
ســال جاری به  147هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش  36.4درصدی را
نسبت به تیرماه سال گذشته نشان میدهد .بررسی آمارها نشان میدهد که سرعت
رشــد بدهی بانکها به بانک مرکزی دو برابر شده است درحالیکه این شاخص در
سال  95و در همین ماه  18.7درصد بوده است .تحلیلگران میگویند اضافه برداشت
بانکها از بانک مرکزی به پیدایش چنین رقم بزرگی منجر شــده است .رئیسکل
بانک مرکزی هم این موضوع را ناشی از بینظمی ترازنامههای بانکها دانسته است.
نوســانهای ارزی باعث شده بانکها در یک سال اخیر با مشکالت متعددی روبهرو
شوند .به گفته رئیسکل بانک پارسیان افزایش نرخ ارز ارزش دارایی بانکها را نصف
کرده است .اکنون بحث تغییر نرخ سود بانکی هم مطرح شده است و مشخص نیست
این سیاست به چه شکل دنبال میشود.
آینده

سود سرنوشتساز

قانونمند کردن و منظم کردن بانکها تالشــی است که بانک مرکزی از سالها
پیش آغاز کرده است اما روند فعالیت بانکها نشان میدهد که توفیق بانک مرکزی
در این زمینه کم بوده اســت .افزایش میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از
نشانههای این عدم توفیق است .بانک مرکزی در آینده ای نزدیک باید در مورد تغییر
نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد ،تصمیمی که البته بعضی بانکها آن را چراغ خاموش
به اجرا گذاشــته و ســود را افزایش دادهاند .بعضی از کارشناسان معتقدند که بانک
مرکزی برای جمع کردن نقدینگی از بازار پول به افزایش نرخ ســود بانکی مبادرت
میکند .بعضی هم معتقدند که به طور کلی افزایش این حجم از نقدینگی ناشی از
سودهای موهوم و غیرواقعی بانکهاست و بازگشت دوباره سود باالی بانکی شرایط
را بدتر میکند.

147
اعداد سال

هزار میلیارد تومان
بدهی بانکهابه بانک
مرکزی تا تیرماه97

36.4

درصد
سرعت رشد بدهی بانکهابه
بانک مرکزی

19.4

هزار میلیارد
بدهی بانکهابه بانک
مرکزی در سال 89

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی
تحلیلگربانکی
سال  97ســال مطلوبی برای شــبکه بانکی نبوده
است .نوسان شــدید نرخ ارز بر دارایی بانکهااثر
گذاشته است .بعضی فکر میکنند که ارزش دارایی
ارزی بانکهابیش از بدهی آنهاســت که مسئله
مابهالتفاوت زیان آنهااز نوسان نرخ ارز را حل کند
درحالیکه در واقع بدهــی ارزی بانکهااز منابع
ارزیشان بیشتر است .فراز و فرودهای غیرطبیعی
اقتصاد دورهای از جهــش قیمتهاو به دنبال آن
رکود را به همراه دارد و این جهش و رکود باعث شده
بانکهادر وصول مطالباتشان دچار مشکل شوند .از
سوی دیگر درآمدهای بانکی تحقق پیدا نکرده است.
اضافه برداشت بانکهادر سالهایاخیر با توجه به
رشد نقدینگی افزایش یافت و به علت عدم وصول
مطالبات و کسری بودجه دولت که در نهایت منجر
به عدم پرداخت معوقات پیمانکاران شــد شرایط
برای بانکهاپیچیدهتر شد .آنهابا مشتریان روبهرو
بودند که به دلیل تورم نیازمند سرمایه در گردش
بیشــتری بودند به همین دلیل توان بازپرداخت
مطالبات بانکهارا نداشــتند .از سوی دیگر بانک
مرکزی تالش کرد در چند ســال اخیر فعالیتها
بانکهارا منظم کند .براساس الزامات بانک مرکزی
بانکهاباید کسری پرداخت و اضافه برداشتهارا
جبران میکردند و بعد تسهیالت را میپرداختند.
این فرایند البته مثل سالهایگذشته به دلیل کاهش
ارزش پول ملی بانکهارا دچار عوارض جدی کرد.
مشکالت بانکهاتشدید شد و تورم لجامگسیخته
و غیرقابل پیشبینی که رکود را به دنبال دارد هم
مزید بر علت شد.

کل تسهیالت و سپردههای ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری
در چهار ماه نخست سال 97
سپردهها 
بعد از کسر سپرده قانونی

تسهیالت
(جاری و غیرجاری)

مقاطع زمانی

15034815

12800858

پایان فروردین 97

15087682

12821282

پایان اردیبهشت 97

15418986

12974804

پایان خرداد 97

15664913

13236453

پایان تیر 97
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به دلیل مشکالت عمومی تولید در کشور بسیاری از پیمانکاران در صنایع نفت ایران وضعیت خوبی
ندارند .بیژن زنگنه وزیر نفت در اینباره از سرمایهگذاری 600میلیون یورویی در تاسیسات نفتی برای به
حرکت درآوردن چرخ صنعت نفت گفته است.

نگـاه
[ صنعت نفت ]

سایه تحریم بر توسعه صنعت نفت
 10قرارداد توسعهای صنعت نفت به یک قرارداد کاهش یافت
گزارش

فرصت توسعه سوخت

تحوالت صنعت نفت ایران از ســال  94و موعد لغو تحریمها نشان میدهد که
تالش برای توســعه ظرفیتهای این صنعت با اتکا به طرفهای خارجی به نتیجه
نرسیده است .ایران پس از لغو تحریمها عالوه بر بازگشت به مدار تولید و صادرات
بیشــتر نفت تصمیم گرفت در قالب قراردادهای جدید نفتی که ســرمایهگذاری
برای طرف خارجی را جذابتر میکرد ،به پیشــرفت این صنعت نیز کمک کند.
از معروفترین این قراردادها ،قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی با شرکت
فرانسوی توتال بود ،شرکتی که پیش از این در این میدان با ایران همکاری کرده
بود .این قرارداد در ابتدای ســال  96به امضای طرفین رسید اما با پیروزی ترامپ
در انتخابات ریاســتجمهوری امریکا و احتمال تغییر سیاستهای این کشور در
قبال برجام ،سمت و ســوی دیگری پیدا کرد .در نهایت با خروج ترامپ از برجام
و تهدید شــرکتهای همکار با ایران بــه تحریم ،توتال هم از پارس جنوبی خارج
شد و حتی در مهلت  60روزهای که وزیر نفت ایران از آن سخن گفت هم اتفاقی
نیفتاد .گفتنی است که پیش از لغو این قراردادها سازندگان تجهیزات نفت کشور
در تــاش مداوم برای حضور در ایــن قراردادها با وزارت نفت رایزنی کرده بودند.
به دلیل مشــکالت عمومی تولید در کشور بسیاری از پیمانکاران در صنایع نفت
ایران وضعیت خوبی ندارند .بیژن زنگنه وزیر نفت در اینباره از سرمایهگذاری600
میلیون یورویی در تاسیســات نفتی برای بــه حرکت درآوردن چرخ صنعت نفت
گفته است .به گفته زنگنه در سالهای  90و  42 ،91میلیارد دالر سرمایهگذاری
انجام شــده که عموما صرف هدفمندی یارانهها شده است .او اعالم کرده که اگر
 4میلیارد دالر به پیمانکاران بدهیم زنده میشــوند و چرخ سرمایهگذاری هم به
گــردش میافتد .به گفته زنگنه در مناقصههای  4میلیارد دالری هیچ اجباری به
اســتفاده از تولید داخلی نبود اما  70درصد شرکتهای ایرانی برنده این مناقصه
شدند .وزارت نفت همچنین در تابستان سال جاری برای حمایت از تولیدکنندگان
داخلی تجهیزات صنعت نفت واردات  84قلم کاالی این صنعت را که دارای مشابه
داخلی است ممنوع اعالم کرد.
آینده

آینده بدون قراردادهای نفتی

بــا توجه به واکنش طرفهای خارجی در قراردادهای نفتی به نظر میرســد که
هر نوع توســعه متکی به خارج صنعت نفت منوط و مشــروط به وضعیت تحریمها
و سیاستهای امریکاســت .هرچند تحریمها نمیتواند مانع فروش نفت ایران شود
اما این سیاســتها بر توسعه صنعت نفت ســایه انداخته است .در چنین شرایطی
سرمایهگذاری در حوزه پاییندستی صنعت نفت مقرون به صرفهتر به نظر میرسد.
تحلیلگران میگویند اصالح قیمت انرژی و مدیریت یارانهای که دولت به این بخش
میدهد در آینده توسعه صنعت نفت اثرگذار است .هرچند اقداماتی مثل بهرهبرداری
از ســتاره خلیج فارس به تناسب مصرف و عرضه بنزین در بازار کمک کرده اما عدم
پدیدههاییمثل قاچاق سوخت و یارانه انرژی بهرهوری در این بخش را هدف گرفته
است.
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رضا پدیدار

اعداد سال

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

میلیارد دالر
سرمایهگذاری مورد نیاز
صنعت نفت

42

میلیارد دالر
سرمایهگذاری در صنعت نفت
در سالهای  91و 92

900

میلیارد دالر
سرمایهگذاری مورد نیاز در
صنعت نفت خاورمیانه و
افریقا تا پنج سال آینده

توسعه صنایع نفت براساس اصول و استانداردهای جهانی
در سه بخش عمده میاندستی ،باالدستی و پاییندستی
تقسیم میشود .در بخش باالدستی طرحهایتوسعهای
اکتشاف و تولید دنبال میشود .صنعت نفت ایران نیز
در زمینه اکتشــاف و تولید در اسناد باالدستی از جمله
برنامه ششم توسعه و سند چشمانداز اهدافی را تعریف
کرده بود که البته به آن دست پیدا نکرده است .ایران در
مسیر توسعه تولید و اکتشاف با ده کشور قراردادهایی
را منعقد کرده بود که از آن تعداد تنها یک کشور باقی
مانده اســت .باقی قراردادها به دلیل تحریم و نگرانی
کشورها از فشــار اقتصادی امریکا از بین رفته است .با
توجه به لغو قراردادها اهداف توسعهای باالدستی ایران
محقق نشده است .در بخش میاندستی به طور عمده
در حوزه ایجاد مینــی الانجی و خطوط لوله نفت و گاز
و ذخیرهســازی اهدافی تعریف شده است .بخشهای
مربوط به خطوط لوله نفت و گاز انجام شده اما بخشهای
مربوط به طرحهایتوســعه در زمینه ذخیرهسازی در
بنادر معلق مانده اســت .در بخش پاییندستی تعریف
اهداف به طور عمده توسعه پاالیشگاههاو پتروشیمیها
را در بر میگیرد و ضریب پیشرفت در بخش پاییندستی
از میان دستی و باالدستی به مراتب بیشتر و بهتر است.
برای مثال در توســعه پاالیشگاهی توانستیم پاالیشگاه
بزرگ تولید میعانات گازی ستاره خلیج فارس را به طور
کامل بهرهبرداری کنیم که  360هزار بشکه به ظرفیت
تولید اضافه کرده اســت و باعث خودکفایی کشور در
تولید بنزین شده است.
صادرات نفت

2601708

3000000

2767954

2500000

2267970

2103989
1621028

1818087

2000000
1500000
1000000
500000
0

ژوئن

می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

بازار سرمایه نسبت به اخبار سیاسی
اخیر واکنش منفی نشان داده اما به عقب
بازنگشتهاست.

[ بازارهای مالی ]

حال به ظاهر خوب بازار سرمایه
وضعیت سبز در تاالر شیشهای پابرجاست
گزارش

خوشحال در میانه بحران

بــورس اوراق بهادار تهران در چند ماه اخیر حال به ظاهر خوبی داشــت.
بازار ســرمایه با افزایش حبابی نرخ دالر در بازار داخل با رشــد شــاخص کل
روبهرو شد .این رشد بیش از هرچیز مدیون و مرهون درآمد شرکتهای صادر
اتی فعال در بازار ســرمایه بود چراکه با افزایش نرخ ارز معادله به نفع آنها حل
میشــد .در این بین سهام شرکتهای فوالدی و پتروشیمی بیشتر مورد توجه
قرار گرفت و در برهههایی  بانکها و خودروییها بیشتر دیده شدند .هرچند در
دوره رونق بازار سرمایه معامله سهام حقیقیها هرگز از حقوقیها پیشی نگرفت
ی در مقایسه با گذشته رشد
اما نســبت معامله ســهام حقیقیها در هفتههای 
یافت .دادههای آماری از وضعیت بورس در ششماهه ابتدای سال جاری نشان
میدهد که ســرمایهگذاران پنج صنعت از ابتدای سال  97به طور میانگین به
بازدهی  133درصدی در بازار سهام رسیدهاند .در همین بازه زمانی سهامداران
 80شــرکت بیش از  100درصد سود کردهاند و  20صنعت به بازدهی بیش از
 50درصد رسیدهاند .در بین صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه بازدهی سهام
شــرکتهای گروه استخراج نفت و گاز نزدیک به  200درصد بوده است .گروه
دوم محصوالت چوبیاند که ســهام آنها  138درصد رشــد کرده است و گروه
اســتخراج زغال سنگ با  117درصد سود سهام در جایگاه سوم قرار گرفتهاند.
بازار ســرمایه در نیمه نخست سال جاری رکوردهای تاریخی بر جای گذاشت
که از جمله آنها فتح کانال  160هزار واحد و رسیدن به کانال  190هزار واحد
بود .به گفته تحلیلگران وضعیت کنونی بورس به شــدت وابسته به حواشی و
تحوالت سیاسی خواهد بود .این تحلیل در حالی مطرح میشود که بازار سرمایه
نسبت به اخبار سیاســی اخیر واکنش منفی نشان داده اما به عقب بازنگشته
است .شاخص کل بازار سرمایه رشد را همچنان ادامه میدهد درحالیکه انتظار
درآمد مثبت شرکتهای صادراتی با وجود کاهش نرخ انواع ارز در بازار داخلی
همچنان ادامه دارد.
آینده

رونق سرمایه گذاری
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سیدحسین سلیمی

اعداد سال

نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

درصد
بازدهی پنج صنعت در نیمه
نخست سال  97در بازار
سرمایه

60

هزار واحد
رشد بازار سرمایه در شش
ماه نخست سال 97

570

هزار
کد معامالتی صادرشده در
بورس در شش ماه نخست
سال 97

انتظار مثبت از آینده ،بازار ســرمایه را در سال  97به  190هزارتایی شدن
شاخص رسانده است اما بعید نیست که تجربه سالهای  91و  92در مورد نرخ
ارز و بازار ســرمایه در سالهای  97و  98هم تکرار شود .تحلیلگران معتقدند
که وضعیت بازار ســرمایه بیش از هرچیز منوط به تحوالت سیاسی است و در
صورت بیثباتی وضعیت بینالمللی نمیتوان انتظار رشــد شاخص کل داشت.
بعضی دیگر از کارشناســان هم در تحلیلها توجه بیشتر به دیگر شاخصها و
بازدهی آنها را از مردم مطالبه میکنند .گذشــته از همه این تحلیلها شاخص
کل در حال رشــد است و این رشد حتی دارندگان سرمایههای خرد را وسوسه
کرده تا به ســراغ بورس بیایند .تشدید تمایل به خرید سهام در بورس از سوی
دارندگان سرمایه خرد به رونق فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری میانجامد.

مسئله تحریمهاآثار مثبت و منفی خود را برای بازارهای
مالی از جمله بورس اوراق بهادار تهران به همراه خواهد
داشت .ماههاینخستین اجرای تحریمهابرای قضاوت
میزان و چگونگی اثرگذاری تحریم بر بازار سرمایه زود
است .به هرحال شــاخص بورس در نیمه نخست سال
جاری روند خوبی را طی کرده و بازدهی شاخص کل بیش
از  30درصد بوده است .یک دلیل عمده در رشد شاخص
بورس بهبود وضعیت شرکتهایصادراتی با توجه به
افزایش نرخ ارز است .رشد واقعی ارز و حرکت آن از 4
هزار و خردهای تا  8هزار تومان باعث شد که شرکتهای
صادراتی مثل شــرکتهایپتروشــیمی و فوالدی با
درآمدی بیــش از پیشبینیهاروبهرو شــوند .رونق
اقتصادی که شاخص کل بازار ســرمایه تجربه کرد به
همین دلیل بود و پس از آن دیدیم که وضعیت نمادهای
بانکی هم تا اندازهای رونق گرفت .شاخص در عمل نشان
داد که وضع رونق اقتصادی در بازار ایجاد شده است تا
اینکه ارز در سامانه نیما روی نرخ مشخص به ثبات رسید
و بازار کمی کندتر عمل کرد .به هرحال باز هم با توجه
به ثبات یا افزایش تدریجی نرخ ارز درآمد شرکتهای
صادراتی و بیالنهامثبت است .پس از آغاز تحریمهاافت
و خیزهای بازار سرمایه طبیعی است .مقداری از این افت
و خیزها به اثرات بالتکلیفی تحریمهابازمیگردد و اینکه
هنوز پاسخ بعضی سواالت روشن نیست .تعیین اینکه نفت
ایران تا چه اندازه صادر شده و پول آن در کجا متمرکز
میشود از مسائل مهم پیش روست که آینده بازارهای
مالی را تحت تاثیر قرار میدهد.

روند رشد شاخص کل در نیمه نخست سال97
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین
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با توجه به افزایش نرخ ارز فعالیت معادن رونق گرفته و تقاضای
ماشینهای معدنی در این بخش بیشتر شده است اما پاسخ به این تقاضا به
دلیل تحریمها و نیاز مضاعف به نقدینگی دشوار است.

نگـاه

[ صنایع ســاخت ماشینآالت کشاورزی و معدنی و راهسازی ]

کاهش تولید و دیگر هیچ
یخواهند
معدنیهاماشین بیشتری م 
گزارش

تجربه تلخ هپکو

کاهش واردات کاالهای ســرمایهای و واســطهای از جمله ماشینآالت صنعتی،
معدنی و راهســازی نوید کاهش نرخ رشــد اقتصادی در سالهای آینده را میدهد.
آمارها نشان میدهد که در چند سال گذشته واردات این نوع کاال به کشور کاهش
قابل توجهی یافته اســت .براساس آمار وزارت صنعت درصد تغییر واردات کاالهای
سرمایهای و واسطهای از نظر وزنی و ارزشی در چهارماهه ابتدای سال جاری نسبت
به ســال  96کاهش یافته اســت .برای مثال واردات انواع کاالی واســطهای از نظر
وزنی در چهار ماه نخســت سال جاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته
 -2.5درصد تغییر کرده و از نظر ارزشــی  -1درصد تغییر کرده اســت .در بخش
ماشینآالت و تجهیزات صنعتی هم تغییرات منفی است .آمارها نشان میدهد که
واردات ماشــینآالت و تجهیزات در چهار ماه نخست سال  97نسبت به همین بازه
زمانی در سال گذشته از نظر ارزشــی  -11.9درصد کمتر شده است .شاید میزان
کاهش واردات فرصتی برای تولیدکنندگان ماشینآالت و تجهیزات مختلف از جمله
معدنی ،کشاورزی و راهسازی در داخل به نظر برسد اما رخدادهای اخیر نشان داده
که بعضی از این بنگاهها حتی در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند .از جمله این بنگاهها
هپکوســت که از سالها پیش به عنوان تولیدکننده ماشینآالت معدنی و راهسازی
فعالیت میکرد اما اخیرا به دلیل مشــکالت مختلف زمینگیر شــده و در آستانه
تعطیلی قرار گرفته است .هرچند فعاالن معدنی در یک دوره تالش کردند با تمرکز
خریدهایشان از هپکو به این تولیدکننده قدیمی که بین دولت و بخش خصوصی در
فرایند خصوصیسازی دست به دست شده بود جان تازهای ببخشند اما این کمک
هم در حل مشــکالت هپکو کارساز نبود .در بخش کشــاورزی تالش برای توسعه
مکانیزاسیون با ســرمایهگذاری بر تولید داخلی ماشینهای کشاورزی همراه شده
است .به گفته کامبیز عباســی ،رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت
جهاد کشاورزی ،از ســال  92تا  5500 ،96میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه
مکانیزاســیون کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ ماشین در مزارع انجام شده است و
البته  95درصد از این سرمایهگذاری در صنعت داخلی انجام شده و  5درصد از آن
به دریافت فناوری از خارج اختصاص یافته است.
آینده

بهبود به شرط حل مشکالت مالی

تولید صنعتی ماشینآالت معدنی ،راهسازی و کشاورزی در کشور در آینده و با توجه
به مشکالت مالی و عمومی واحدهای تولیدی به سختی امکانپذیر خواهد بود .امکان
گشایش اعتبار و خرید هر نوع تجهیزات برای این واحدها در ماههای آینده با توجه به
تحریم دشــوار است .از سوی دیگر نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی تشدید شده اما
شــبکه بانکی قادر به پاسخگویی به تقاضای بهوجودآمده نیست .باید دید دولت برای
یگیرد .آیا تجربه هپکو میتواند
حمایت از این واحدها چه سیاستهایی  را در پیش م 
دیگر بنگاههای تولیدی را نجات دهد؟ در حوزه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تالش
دولت بیشتر معطوف به استفاده از توان داخل است هرچند در ابتدای سال جاری ارز
الزم برای واردات این نوع ماشینها اختصاص داده شده است.
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5500
اعداد سال

سرمایهگذاری
برای مکانیزاسیون کشاورزی
از سال  92تا 96

-85.1
درصد
تغییر ارزش واردات
ماشینآالت و تجهیزات

1188
میلیون دالر
ارزش واردات کاالهای
واسطهای در سال 97

لطفاهلل سعیدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
اکنون در بخش ماشینآالت راهسازی و معدنی
شــرایط ســختی داریم .در مورد ماشینآالت
راهسازی و معدن بیشتر به واردات متکی هستیم
و سهم ساخت داخل کم است .در مقابل در زمینه
ماشینآالت راهسازی بیشتر به سهم داخل متکی
هستیم اما در مجموع سال  97سال سختی برای
هردوی این بخشهابوده اســت .دشــواری این
ســال برای تولیدکنندگان ماشینآالت معدنی
و راهسازی به ســختی خرید قطعات و یا دستگاه
تکمیلشده بازمیگردد .گشایش اعتبار امکانپذیر
نیســت و نیاز به نقدینگی فزاینده است .ظرفیت
بازار پول برای تامین نیاز صنعت کافی نیســت.
از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز فعالیت
معادن رونق گرفته و تقاضای ماشــینهایمعد
نی در این بخش بیشتر شده اســت اما پاسخ به
این تقاضا به دلیل تحریمهــاو نیاز مضاعف به
نقدینگی دشوار است .ماشــینآالت کشاورزی
اکنون در کشور وضعیت بهتری از ماشینآالت
معدنی دارند بــه ویژه در نیمه اول ســال بانک
مرکزی رفتار متفاوتی در تامین نیازهای ارزی برای
تهیه ماشینآالت کشــاورزی از خود نشان داد.
هرچند سهم ساخت داخل در تولید ماشینآالت
کشــاورزی به نسبت ماشــینآالت راهسازی و
معدنی بیشتر است اما بعید نیست که این بخش
هم در نیمه دوم سال در تهیه ماشینآالت مورد
نیاز دچار مشکل شود.

واردات در پنجماهه نخست سال  97به تفکیک کاال
نوع کاال

وزن
(هزار تن)

ارزش
(میلیون دالر)

درصد تغییر ارزش نسبت
به پنجماهه سال 96

سرمایهای

250.3

2851.6

-16.2

مصرفی

1369.8

3247.4

-29.3

واسط های

10990.7

11880.3

-5.3

ماشینآالت و تجهیزات

306.2

2876.8

-85.1

 .............................آکــادمـی .............................
تئوری توطئه یا اصالحات؟
مقالهای از محمدعلی همایون کاتوزیان ،استاد مدرسه سنت آنتونی و دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد

بـهـانـه

ملتها رستگار نمیشوند مگر اینکه تاریخ بخوانند؛ گفتهای که سبب میشود برای مشکالت امروز خود به دنبال «چه باید کرد؟» بگردیم و از تاریخ پاسخ بخواهیم .در این مقاله
همایون کاتوزیان سعی کرده با اشاره به یک تجربه تاریخی به نقد تئوری توطئه و آنچه بر سرملتها میآورد ،بپردازد.

خلیل ملکی در سال  1316همراه با گروهی که به «53
چرا باید خواند:
نفر» شهرت یافتند دســتگیر ،محاکمه و زندانی شد.
اگر به خواندن مسائل
بعضی از اعضای این گروه در مجلهای غیرسیاســی که
تاریخی عالقه دارید
دکتر تقی ارانی منتشــر میکرد ،مقاله مینوشتند ولی
و در تاریخ برای حل
بیشترشان فقط آن را میخواندند .ملکی در هنگام درس
مشکالت امروز خود،
خواندن در آلمان در ســالهای بحرانی  1920و
پاسخ میجویید،
 1930به سوسیال دموکراسی تمایالتی پیدا
خواندن این مقاله به
کرده بود ولی مانند اغلب دیگر زندانیان در
شما توصیه میشود.
زندان  53نفر مارکسیست شد.
بــا این وصف ملکی پس از شــهریور
 1320و رفتن رضاشاه از ایران حاضر نشد
در تاسیس حزب توده شرکت کند زیرا که از بیشتر سران آن رفتارهایی را در
زندان  53نفر دیده بود که از نظر اخالقی و سیاسی شایسته نمیدانست .حزب
توده در چند سال نخست پیدایش و فعالیت خود یک حزب کمونیست نبود و
ادعای آن را هم نداشت .این حزب بر مبنای جبهههای ملی یا ضدفاشیستیای
تشکیل شده بود که در زمان جنگ در فرانسه ،ایتالیا ،یوگسالوی ،یونان و سایر
کشورهای اروپایی برای مبارزه با نازیسم و فاشیسم پدید آمده بودند .رهبری
این جبههها را غالبا عناصر مارکسیست تشکیل میدادند ولی چنانکه از
عنوانشان پیداست دربرگیرنده طیف وسیعی از لیبرالها ،سوسیالیستها،
دموکراتها و کمونیستهایی بودند که به این ترتیب در جبههای برای
مبارزه با اشغالگران نازی و فاشیست متحد شده بودند.
حزب توده هم در آن زمان جبهه وســیعی بود که طیف وســیعی
از فعاالن سیاســی را در بر میگرفت ،و طبق منشور آن صریحا حزب
اصالحطلبی متعهد به رژیم مشروطه سلطنتی بود .اما این دیری نپایید و
بهزودی شکافی بین جناح لیبرال و دموکرات و سوسیالیست از سویی و
جناح کمونیست که رشته رهبری در دستشان بود ،پدید آمد.
در ایــن بین گروهی از جوانان زبــده آن حزب به رهبری هنرمند
برجسته عبدالحسین نوشین ،مکررا پیش ملکی از رفتار سران حزب
خود شــکایت میکردند و از او دعوت میکردند که برای اصالح حزب
توده به آنان بپیوندد و آنان را در کوشــش برای اصالح حزب رهبری
کند که باالخره پذیرفت.
اعتراض اصلی انتقادکنندگان داخل حزب بر دو محور قرار داشت،
یکی دیکتاتــوری رهبری در داخل حــزب ،و دیگری اطاعت همان

رهبری از دســتورهای سفارت شوروی .این انتقادکنندگان گروه بزرگی از سازمان ایالتی
تهران (که در کنگره حزب ،دوسوم آرا را داشت) و بعضا جای دیگری بودند  -مانند خلیل
ملکی ،دکتر اپریم ،احمد آرام ،دکتر رحیــم عابدی ،انور خامهای ،فریدون توللی ،جالل
آلاحمد و غیره که به اصالحطلبان شهرت یافتند .یعنی کسانی که میخواهند حزب را
از داخل اصالح کنند .احسان طبری ،نورالدین کیانوری ،احمد قاسمی و غیره نیز در ابتدا
با اینها بودند ولی ســر بزنگاه به آن سو رفتند و به دشمنترین دشمنان اصالحطلبان
بدل شدند.
پشــتیبانی رهبری و نمایندگان حزب توده در مجلس چهاردهم از دادن
امتیاز نفت به شوروی ،حزب توده را اندکی تکان داد ولی برخورد بزرگ بین
اصالحطلبان و رهبری بر سر مســئله آذربایجان پیش آمد .فرقه دموکرات
آذربایجان به رهبری کمونیستهای آذربایجانی مانند سیدجعفر پیشهوری
قیام کرده و خواســتار خودمختاری برای آذربایجان بودند .در آن زمان
آذربایجان ایران و پیوستن آن به آذربایجان شوروی مطرح
بود و امارات گوناگون نشان میداد که نیت اصلی
جداکردن آذربایجان ایران و پیوســتن آن به
آذربایجان شوروی بود که اسناد و مدارک
بهدستآمده آن را تایید کردهاند.
اصالحطلبــان حزب تــوده عقیده
داشــتند که حزب در این زمینه روش
بیطرفی مثبت در پیش گیرد ،یعنی
ضمن دفاع از حقوق پایمالشده مردم
آذربایجان ،خود را به قیام دموکراتها
 کمونیستها متعهد نکند .رهبریحزب توده هــم در ابتدا همین نظر
را داشــت ولی پس از دریافت دستور
از ســفارت شــوروی تغییــر جهت
داد ،ســازمان ایالتی حزب خود را در
آذربایجان عمال در اختیار پیشــهوری
گذاشــت و از قیامکنندگان پشتیبانی
بالشرط و بیچون و چرا کرد.
طولی نکشید که شــوروی در عوض
قولی که دولت ایران برای دادن امتیاز نفت
شمال به آن کشــور داد ،ارتش خود را از

آکــادمـی
ایران برد و از پشتیبانی از فرقه دست برداشت .به این ترتیب فرقه و قیام آذربایجان در اندک
مدتی فروپاشیدند و سران آن از مرز گذشتند .این واقعه عمال رهبری فرقه را ورشکست
کرد چنانکه فریدون توللی عضو اصالحطلبان حزب ،قصیدهای خطاب به رهبران آن را
با این بیت آغاز کرد:
ای رهبران که تکیه به باد خزان زدید /برق محن به چادر زحمتکشان زدید
و صادق هدایت که اگرچه عضو حزب توده نبود ولی به اصالحطلبان ارادت داشــت و
جلسات آنان در خانه او تشکیل میشد در نامهای نوشت« :خیانت دو ،سهجانبه بود .حاال
تودهایها خودشان را گهمالی میکنند تا اصل واقعه را بپوشانند .به هر حال باید افتخارات
گهآلود خودمان را قاشققاشق بخوریم و بهبه بگوییم».
رهبری حزب به هیئت اجتماع استعفا کرد و یک هیئت اجراییه موقت تشکیل شد که
ن ُه تن از یازده تن اعضای آن از اصالحطلبان بودند ولی ملکی پیشنهاد دبیرکلی را نپذیرفت؛
زیرا که حاضر نبود که رابط بین حزب توده و ســفارت شــوروی باشد .اما دقیقا به خاطر
ماهیت حزب توده و روابط آن با شوروی دیری نپایید .زیرا که نفوذ و قدرت شوروی و (به
همان دلیل) دگردیسی بعضی از سران اصالحطلبان مانند کیانوری و طبری باعث شد که
بار دیگر کار به منوال سابق بازگردد.
در نتیجه عدهای از جوانان زبده اصالحطلب ،بهویژه جالل آلاحمد و حســین ملک،
بر آن شــدند که دیگر کوچکترین امکانی برای تغییر ماهیت حزب نیست و باید حزب
دیگری را به وجود بیاورند .اصرار این جوانان بود که خلیل ملکی را قانع کرد که انشعاب
 1326را رهبری کند .آنان تشکیل «جمعیت سوسیالیست توده ایران» را اعالم کردند ولی
رادیو مسکو بالفاصله آنان را به جاسوسی امپریالیسم انگلیس متهم کرد که طبعا مانع از
این میشــد که تودههای حزب به آنان رو آورند و این سبب شد که از تشکیل جمعیت
مزبور منصرف شوند.
در جریــان نهضــت ملی و حکومت دکتر مصــدق ،ملکی و یارانــش اول با بقایی و
هواخواهانش حزب زحمتکشان ملت ایران را تشکیل دادند .ولی پس از انشعاب او از این
حزب به دلیل مبارزه با مصدق ،حزب نیروی سوم را پدید آوردند .این حزب ،سوسیالیست،
طرفدار (ولی نه بیچون و چرای) دولت مصدق و هواخواه عدم تعهد و استقالل از دو بلوک
بود .به همین دلیل بود که حزب توده جزوهای به عنوان «نیروی ســوم ،پایگاه اجتماعی
امپریالیسم» منتشر کرد و در آن بدترین تهمتها را به ملکی بست .در واقع حزب توده
هیچگاه با ملکی وارد بحث نشد بلکه صرفنظر از آنچه ملکی میگفت و مینوشت ،یک
روز او را جاسوس انگلیس ،روز دیگر نوکر دربار ،و باز هم روز دیگر جاسوس سازمان امنیت
خواند.
حزب توده از نخســتوزیری مصدق در اردیبهشــت  1330تا قیام  30تیر  1331از
هیچگونه تهمت کتبی و شــفاهی نسبت به مصدق و همکاران و طرفدارانش دریغ نکرد.
پس از قیام  30تیر لحن حزب توده تا اندازهای تغییر کرد ولی هیچگاه به یک اپوزیسیون

نکتههایی که باید بدانید
[ملکی در مقالهای با عنوان «مرض استعمارزدگی» نوشت« :از استعمار بریتانیا
شبح هولناکی برای ملت ایران ساختهاند و در سایه آن شبح یک محیط بدبینی و
بدگمانی و بیایمانی و عدم اعتماد به نیروی ملت به وجود آوردهاند»...
[در فروردین  1340دکتر علی امینی بهرغم میل شاه و با برنامه اصالحات
ارضی و اجتماعی نخستوزیر شد .ملکی اعالم کرد ،و تا سقوط دولت امینی در
تیرماه  1341ادامه داد ،که نیروهای آزادیخواه و ملی باید به امینی فرصت دهند
که اصالحات خود را انجام دهد ،و بدون اینکه در دولت او شرکت کنند با او مبارزه
حیاتی-مماتینکنند.
[تندرویهای حزب توده از جمله عواملی بود که قدرتهای خارجی و داخلی
را از اینکه شاید قدرت به دست آن حزب بیفتد بیمناک کرد ،و این در تکوین
کودتای  28مرداد موثر بود.
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سازنده بدل نشد ،چنانکه وقتی که در دیماه  1331مصدق حاضر نشد امتیاز به پایان
رسیده شوروی برای ماهیگیری در دریای خزر را تمدید کند ،حزب توده اعالم کرد که او
ماهیگیری شمال را به دستور اربابانش ملی کرده است.
ملکی و نیروی ســوم اما همچنان به پشــتیبانی خود از مصدق و نهضت ملی توأم با
انتقادها و رهنمودهای سازنده ادامه دادند .این جمله ملکی معروف است که در مخالفت با
رفراندم برای بستن مجلس به مصدق گفت« :آقای دکتر مصدق راهی که شما میروید به
جهنم است ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد».
تندرویهای حزب توده از جمله عواملی بود که قدرتهای خارجی و داخلی را از اینکه
شاید قدرت به دست آن حزب بیفتد بیمناک کرد ،و این در تکوین کودتای  28مرداد موثر
بود .با این وصف در روز  28مرداد  1332حزب توده با سازمان وسیع و منظم و منسجم
خود ،سازمان مخفی نظامی که نزدیک به ششصد افسر عضو آن بودند ،و داشتن یک انبار
مخفی اسلحه ،کوچکترین اقدامی در برابر کودتاچیان نکرد .اما از آن مهمتر ،در ماههای
پس از کودتا که رژیم جدید ضعیف و متزلزل بود ،و در عین حال تشکیالت نظامی و مدنی
حزب توده کامال بر قرار ســابق بودند باز هیچ اقدامی نکرد تا اینکه اعضایش را گرفتند و
سازمان نظامی ،اسلحهخانه و چاپخانه روزنامه «مردم» را کشف کردند و بند از بند آن حزب
و اعضایش جدا کردند.
پس از  28مرداد ،ملکی با اینکه رهبر یک حزب قانونی بود یک سال در زندان فلکاالفالک
زندانی شــد و بار دیگر در دهه  40دستگیر ،محاکمه نظامی و به جرم «قیام علیه سلطنت
مشروطه» محکوم و زندانی و از همه حقوق اجتماعی از جمله بازنشستگیای که به عنوان یک
معلم ساده از دولت میگرفت محروم شد و چندی بعد در تنهایی و انزوا درگذشت.
از انبوهی از جزئیات مهم که بگذریم بزرگترین ویژگی ملکی برای زمان خود (و حتی
زمان ما) یکی مخالفت سرسختانه با تئوری توطئه ،و دیگری اعتقاد به اصالح و در نتیجه
دیالوگ و سازش اصولی بود ،یعنی  -برخالف همه دیگران -با انقالب خونین و سیاست
حذف دیگران مخالف بود .فقط بهعنوان یک نمونه کوتاه از مبارزه او با تئوری توطئه (آن
هم در در سال  ،1329در بحبوحه مبارزه برای ملی شدن نفت) در مقالهای با عنوان «مرض
استعمارزدگی» نوشت« :از استعمار بریتانیا شبح هولناکی برای ملت ایران ساختهاند و در
سایه آن شبح یک محیط بدبینی و بدگمانی و بیایمانی و عدم اعتماد به نیروی ملت به
وجود آوردهاند ...در نیرومندی استعمار هیچ شکی نیست ،ولی باید دید این نیرومندی در
چیست و این تاثیر در رگ و ریشه جامعه ما که ورد زبان این آقایان استعمارزده گردیده ،از
کجا سرچشمه میگیرد ...یکی از بزرگترین و مهمترین عوامل یا اسلحه و ابزار استعمار که
بر همه مستولی شده ،همین یأس و بدبینی (است) ...این عده سیاستبانان و روشنفکران
را که به مرض خیالی قادر مطلق بودن استعمار و حقیر بودن ملت ایران دچارند ،حقا باید
مردمان استعمارزده نامید»...
یک نمونه اعتقاد به اصالح و دیالوگ زمانی پیش آمد که در فروردین  1340دکتر علی
امینی بهرغم میل شاه و با برنامه اصالحات ارضی و اجتماعی نخستوزیر شد .ملکی اعالم
کرد ،و تا سقوط دولت امینی در تیرماه  1341ادامه داد ،که نیروهای آزادیخواه و ملی باید
به امینی فرصت دهند که اصالحات خود را انجام دهد ،و بدون اینکه در دولت او شرکت
کنند با او مبارزه حیاتی -مماتی نکنند .او گفت و نوشت که اگر امینی به دست نیروهای
ارتجاع با همکاری آزادیخواهان و مخالفان شکست بخورد جانشین آن استبداد مطلقه
خواهد بود .اما حزب توده و جبهه ملی دوم با تمام قوا امینی را کوبیدند و در نتیجه خود
آنان شکست خوردند و حکومت استبدادی نیز مستقر گردید.
در این دوره ملکی یک بار نوشــت که اگر ســران جبهه ملی دوم به سیاست حذف
ادامه دهند «جبهه ملی به معبد متروکی بدل خواهد شد که رهبران آن فقط بتوانند در
مراسم ختم یکدیگر حاضر شوند و از دور سری به عالمت آشنایی و تأسف تکان دهند»
و عینا همانطور شــد .اما در شرایطی که همه طرفدار سیاست حذف بودند و هر قدرتی
میخواست قدرتهای دیگر را بهکلی محو و نابود کند نتیجه برای ملکی چه شد؟ فقط
اینکه کمونیستها به او تهمت بزنند که جاسوس آمریکا است و راستها او را به اتهام «قیام
علیه سلطنت مشروطه و اقدام به مسموم کردن ذهن جوانان» محاکمه نظامی ،زندانی ،و از
همه حقوق اجتماعی محروم کنند.

مشارکت در عرصه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی تضمینکننده رشد پایدار نیست .ا ّما ،رشد پایدار نیز
میسر نیست .و الزمه چنین مشارکتی گسترش
بدون مشارکت در عرصه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی ّ
روابط مسالمتآمیز در عرصه بینالملل و پایداری آنهاست.

رهاورد حضور جهانی کدام است؟

مشارکت بیشتر در عرصه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی

بـهـانـه

چگونگی مشارکت ایران در عرصه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران موضوع این مقاله است .در این مقاله سعی شده نشان داده شود که چگونه میتوان
با مشارکت در تجارت بینالملل رهگشای اقتصاد ایران و آینده این اقتصاد بود.

در این نوشته خواهم کوشــید تا با ارائه برخی دادهها و با
ارجاع به یافتههای برخــی از پژوهشهای اخیر در حوزه
اهمیت مشارکت بیشتر ایران در عرصه
اقتصاد بینالملل ،بر ّ
تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی تأکیدی دوباره کنم .پیش
از آنکه به این موضوع بپردازم ،ا ّما ،بد نیست که نکتهای مهم
را یادآوری کنم .همانطور که غالب خوانندگان «آیندهنگر»
میدانند ،تفاوتی چشمگیر میان راهحل مشکالت اقتصادی
صالح صحابه تبریزی
در شــرایط جنگ با راهحل مشکالت اقتصادی در شرایط
استادیار اقتصاد دانشکده
صلح وجود دارد .در شرایط جنگی ،مهمترین مسئله دفاع
اقتصاد دانشگاه اکالهما
است .رشد پایدار محلی از اعراب ندارد .در چنین شرایطی،
چرا باید خواند:
کشور نیازمند دولت مرکزی قدرتمند و یکپارچهایاست که
چه باید کرد و برای
بتواند از تمامیت ارضی دفاع کند و به رتق و فتق امور روزانه
رهایی اقتصاد ایران
کشور بپردازد .در شرایط صلح ،ا ّما ،مهمترین مسئله رشد
از موانع و مشکالت
پایدار است .در چنین شرایطی ،دولت مرکزی در بهترین
تدبیر چیست؟ در
حالت میتواند تنها زمینهساز رشد باشد .مابقی تابعی خواهد
این مقاله مشارکت
بود از انگیزههای شهروندان ،صنعتگران ،کشاورزان  ،تاجران
در عرصه تجارت
و صاحبان سرمایه به مشارکت در امر تولید .تحت شرایطی
و سرمایهگذاری
خاص ،این مشارکت ممکن است به رشدی پایدار بینجامد.
بینالمللی چاره راه
در نخستین قدم ،بنابراین ،سیاستگذاران باید به ارزیابی
است .آن را بخوانید.
شرایط عمومی کشور بنشــینند .تا آن زمان که در میان
ایشان اجماعی درباره شرایط عمومی کشور حاصل نشود،
اقتصاددانان نمیتوانند درباره راهحل مشکالت اقتصادی اظهارنظری کارشناسانه کنند .شرایط
جنگ الزامات و چالشهای خاص خود را دارد و شرایط صلح فرصتها و چالشهای خاص خود
را .پس از یادآوری کردن این نکته ،برای پیشبرد این نوشتار فرض میکنیم که سیاستگذاران
به اجماعی رسیدهاند و از قضا به دنبال رشد پایدارند .برای دستیابی به این هدف ،ایشان نیازمند
راهحلهایی برای رفع چند مشکل اساسی هستند:
اول ،تخریب و آلودگی محیط زیست و کمبود منابع آب و هوای پاک در ایران
دوم ،اتّکای بودجه عمومی به درآمد حاصل از صادرات نفت
سوم ،حضور گسترده و بیهوده دولت در ف ّعالیتهایی که از اساس بر عهده دولت مرکزی نیست
چهارم ،اتّکای سیاســتگذار مالی به سیاستهای منفعل پولی جهت تأمین کسری بودجه
عمومی
پنجم ،عدم توازن در منابع ،مصارف و تع ّهدات بانکها ،موسسات مالی و صندوقهای بازنشستگی
ششم ،انزوا در عرصه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی.
به واسطه عالئق پژوهشیام ،در این نوشته تنها به آخرین مورد از موارد فوق ّ
الذکر میپردازم.
اهمیت کمتری دارند .دیگر همکارانم بهتر از
اینهمه ،ا ّما ،بدان معنا نیست که پنج مورد دیگر ّ
من میتوانند در آن موارد اظهارنظر کنند.
بد نیست که چند سالی به عقب بازگردیم .پس از پایان جنگ ایران و عراق ،در سال ۱۹۹۰

میالدی ( ۱۳۶۸و  ۱۳۶۹هجری شمســی) تولید ناخالص ملّی سرانه در ایران تقریباً با تولید
ناخالص ملّی سرانه در کره جنوبی برابر بوده است .به تخمین بانک جهانی ،تولید ناخالص ملّی
ســرانه در ایران در سال  ۱۹۹۰میالدی در حدود  ۱۱۴۰۰دالر بینالمللی بوده است .این رقم
به شاخص برابری قدرت خرید و تحت قیمتهای ثابت در سال  ۲۰۱۱میالدی محاسبه شده
است .براساس همین شاخص ،در سال  ۱۹۹۰میالدی تولید ناخالص ملّی سرانه در کره جنوبی
در حدود  ۱۱۶۰۰دالر بینالمللی بوده است .برای آنکه تخمینی از ابعاد این میزان تولید داشته
باشید ،بد نیست بدانید که در همان سال تولید ناخالص ملّی سرانه در ایاالت متحده در حدود
 ۳۷۰۰۰دالر بینالمللی و تولید ناخالص ملّی سرانه در چین در حدود  ۱۵۰۰دالر بینالمللی
بوده است.
پس از گذر بیست و هفت سال ،در سال  ۲۰۱۷میالدی ( ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶هجری شمسی)
تولید ناخالص ملّی ســرانه کره جنوبی به مرز  ۳۶۰۰۰دالر بینالمللی نزدیک شد .ا ّما ،تولید
ناخالص ملّی سرانه در ایران تنها توانست به مرز  ۱۹۰۰۰دالر بینالمللی برسد .بار دیگر برای
آنکه تخمینی از ابعاد این میزان تولید داشته باشید ،بد نیست بدانید که در سال  ۲۰۱۷میالدی
تولید ناخالص ملّی سرانه در ایاالت متحده در حدود  ۵۴۲۰۰دالر بینالمللی و تولید ناخالص
ملّی ســرانه در چین در حدود  ۱۵۳۰۰دالر بینالمللی بوده است .نمودار شماره یک با دقت
بیشــتری روند رشد تولید ناخالص ملّی سرانه در ایران ،کره جنوبی ،ایاالت متحده و چین را
یکند.
ترسیمم 
ا ّما چرا تجربه کره جنوبی میتواند برای ایران آموزنده باشــد؟ درســت است که رشد کره
جنوبی بسیار چشمگیر بوده ،ا ّما درباره علل این رشد اختالف نظرهایی وجود دارد .برای مثال،
به زعم دنی ُردریک (اقتصاددان دانشــگاه هاروارد) زمینهســاز رشد اقتصادی در کره جنوبی

نکتههایی که باید بدانید

[به تخمین بانک جهانی ،تولید ناخالص م ّلی سرانه در ایران در سال  ۱۹۹۰در حدود
 ۱۱۴۰۰دالر بینالمللی بوده است .این رقم به شاخص برابری قدرت خرید و تحت
قیمتهای ثابت در سال  ۲۰۱۱محاسبه شده است.
[پس از آنکه سیاستگذاران عزم خود را برای ارتقای صادرات کاالها و خدمات
یهای
جزم کنند ،فرصتی فراهم میآید تا اقتصاد ایران با جذب سرمایهگذار 
بینالمللی حضوری ف ّعالتر و مؤثّرتر در زنجیره تولید جهانی داشته باشد.
[در بسیاری از موارد ،بازار ایران به تنهایی نه برای تولیدکننده داخلی مقیاس
خوبی فراهم میکند و نه برای سرمای هگذار خارجی .ارتقای صادرات و دسترسی بیش
از پیش به بازارهای بینالمللی میتواند مقیاس مناسبتری برای تولید فراهم آورد و
سودآوری بیشتری در پی داشته باشد.
[دسترسی بیشتر تولیدکنندگان ایرانی به دروندادهای تولیدی وارداتی میتواند بر
بهرهوری ایشان و بر نوآوری ایشان تاثیری مثبت بگذارد.
[مشارکت افزونتر در صادرات و واردات صنعتی تغییراتی در نظام تولیدی به وجود
یشود.
میآورد که در نهایت منجر به افزایش بهرهوری و رفاه م 
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آکــادمـی
سرمایهگذاریهایی است که در اوایل دهه  ۱۹۶۰در این کشور انجام شد .در آن زمان ترکیبی
از مؤلّفههایی نظیر عرضه باالی نیروی کار ماهر در کره جنوبی ،عدم نابرابری مزمن در ثروت
خانوارها ،یارانههای مخصوص سرمایهگذاری ،برنامهریزی و در نهایت هماهنگی سرمایهگذاریها
توسط دولت مرکزی بنیاد اقتصادی نوین را بنا کرد که توانست در دهههای پایانی قرن بیستم،
رشدی شگفتانگیز را تجربه کند .افزایش سرمایهگذاریها در کره جنوبی ،موجب افزایش تقاضا
برای واردات کاالهای ســرمایهای شد که خود ،به گمان دنی ُردریک ،مش ّوق افزایش صادرات
محرک رشد اقتصادی در کره جنوبی
صنعتی بود .بر اساس این دیدگاه ،صادرات صنعتی موتور ّ
نبوده است ،بلکه ،رونق صادرات خود تابع رشد بوده است و راهی برای تأمین نیازهای وارداتی.
در مقابل ،ا ّما ،شــواهدی که اخیرا ً توسط میشله کانولی (اقتصاددان دانشگاه دوک) و کِی -مو
یی (اقتصاددان دانشگاه هیوستون) ارائه شده حاکی از آن است که عالوه بر سرمایهگذاریها،
سیاســتهای بازرگانی نیز نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کره جنوبی بازی کردهاند .به طور
خاص ،تسهیل واردات کاالهای سرمایهای و دروندادهای تولید به رشد اقتصادی در این کشور
کمکی فراوان کرده است .به عالوه ،رشد صادرات صنعتی نیز که تا حدودی ماحصل پیوستن
کره جنوبی به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( )GATTدر سال  ۱۹۶۷میالدی بود ،نقشی
بسزا در رشد اقتصادی این کشور داشته است.
اهمیت دسترسی اقتصاد به کاالهای سرمایهای وارداتی و
البته در پژوهشهای دیگری نیز بر ّ
دسترسی به دروندادهای وارداتی تولید تأکید شده است .به عالوه ،موضوع تأثیر صادرات بر رشد
اقتصادی نیز در مطالعات بسیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است .فارغ از جزئیات این پژوهشها
که در حوصله این بحث نیز نمیگنجد ،سخت معتقدم که همراه با اصالحات دیگر ،اقتصاد ایران
نیز باید از انزوای تاریخی خویش در عرصه تجارت بینالمللی خارج شود.
مشارکت بیشتر در عرصه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دستکم چهار دستیافت برای
اقتصاد ایران دارد:
مهمی از نیازهای سرمایه گذاری داخلی میتواند با واردات گسترهای از
بخش ّ
کاالهای سرمایهای و واردات دروندادهای تولیدی فراهمشود .به عالوه ،دسترسی
بیشتر تولیدکنندگان ایرانی به دروندادهای تولیدی وارداتی میتواند بر بهرهوری
ایشان و بر نوآوری ایشان تاثیری مثبت بگذارد .به طور خاص ،پتیا تُپالُوا (اقتصاددان صندوق
بینالمللی پول) ،اَمیت خَ ندِلوال (اقتصاددان دانشــگاه کلمبیا) ،پنلپی گلدب ِرگ (اقتصاددان
دانشگاه ی ِیل) و نینا پَونیک (اقتصاددان کالج دارتمِث) به طور مبسوط به مطالعه تأثیر مثبت
دسترسی به دروندادهای تولیدی وارداتی بر عملکرد بنگاهها پرداختهاند .شواهدی که از مطالعات
ایشان به دست آمده است ،بسیار امیدوارکننده است و راهگشا.
تسهیل دسترســی بیشــتر بنگاههای ایرانی به بازارهای بینالمللی میتواند
زمینهساز رونق تولید صنعتی شود .به عالوه ،دسترسی بیشتر شهروندان ایرانی
به تولیدات خارجی میتواند زمینهســاز ارتقای رقابت در بــازار کاالها و رفاه
شهروندان گردد .مشارکت افزونتر در صادرات و واردات صنعتی تغییراتی در نظام تولیدی به
وجود میآورد که در نهایت منجر به افزایش بهرهوری و رفاه میشود .در این میان ،بنگاههای
فعالیتهای
کمبازده از گردونه تولید خارج میشوند و بنگاههای پربازده به واسطه مشارکت در ّ
ی است از
صادراتی ،فربهتر و پُرسودتر میشوند .بیگمان ،مهمترین مطالعه در این زمینه کار 
مارک مِلیتز (اقتصاددان دانشــگاه هاروارد) که به دقت به بررسی تأثیرات تجارت بر بهرهوری
صنایع و رفاه مصرفکنندگان میپردازد .همراه با این تغییرات ،حتّی امکان آن وجود دارد که به
واسطه صادرات بیشتر ،بهرهوری و سوددِهی صادرکنندگان ایرانی افزایشی چشمگیر یابد .ولکن،
یافتههای پژوهشــگران در این حوزه چندان جامع نیست .با اینهمه ،در این زمینه پژوهشی
مؤسسه مطالعات مدیریت
خواندنی درباره بنگاههای ایرانی وجود دارد .کوثر یوسفی (اقتصاددان ّ
مؤسسه مطالعات مدیریت
و برنامهریزی) ،فاطمه سبحانی (از دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ّ
ســید علی مدنیزاده (اقتصاددان دانشگاه شریف) در مقالهای شواهدی ارائه
و برنامهریزی) و ّ
کردهاند که نشــان میدهد که صادرکنندگان ایرانی پس از آغاز ف ّعالیتهای صادراتیشان در
بلندمدت
مدت عملکردی بهتر از بنگاههای مشابه دارند .ولکن ،هنوز شواهدی از تأثیرات
ّ
کوتاه ّ
در ایران به دست نیامده است.
محرکه تجارت باشد یا آنکه تجارت موتور
البته به گمان من فرقی نمیکند که رشد ،موتور ّ
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تولید ناخالص ملّی سرانه به شاخص برابری قدرت خرید

منبع :دادههای بانک جهانی

میسر نیست .بگذارید به
محرکه رشــد .آنچه مهم است آن است که رشد پایدار بدون تجارت ّ
ّ
شیوه پدرم مثالی بزنم .یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید .فرقی نمیکند که یک دروازهبان خوب
موجب استحکام خط دفاعی یک تیم باشد یا آنکه یک خط دفاعی خوب موجب امنیت دروازه.
بلندمدت دفاع مستحکم در فوتبال بدون داشتن دروازهبانی
آنچه مهم اســت آن است که در
ّ
میسر نیست .اینکه رشد موجب رونق تجارت میشود یا تجارت موجب رشد افزونتر
مطمئن ّ
پرسشی است که پژوهشگران بدان پیش از این پرداختهاند و پس از این نیز خواهند پرداخت.
اهمیت دارد آن است که رشد پایدار
فارغ از این بحثها ،آنچه در نهایت برای سیاستگذاران ّ
میسر نیست.
اقتصادی در انزوا و گوشهنشینی ّ
ایران فرصتی خواهد یافت که در تعامل با دیگر کشورها عالوه بر تجارت کاالیی
در تجــارت خدمات نیز مشــارکت کند .در بازه زمانی ســال  ۲۰۰۵تا ۲۰۱۶
میالدی ،کم و بیش  ۸۰درصد تجارت جهانی مرتبط به کاالها بوده است و ۲۰
درصد تجارت جهانی مرتبط به خدمات .این نسبت در ایران تقریباً  ۹۰درصد به  ۱۰درصد است.
در ســال  ۲۰۱۷میالدی ( ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶هجری شمسی) ،دادههای سازمان تجارت جهانی
حاکی از آن است که مجموع صادرات کاالیی ایران در حدود  ۹۲میلیارد دالر بوده است -که بر
اساس دادههای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اندکی کمتر از  ۵۳میلیارد دالر آن متعلّق
به صادرات نفت است .در همان سال ،دادههای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که مجموع
توجه به جایگاه جغرافیایی و تاریخی
صادرات خدمات از ایران تنها به  ۱۰میلیارد دالر میرسد .با ّ
ایران ،صادرات خدمات حمل و نقل و خدمات مســافرتی میتواند افزایشــی چشمگیر بیابد.
توجه به عرضه نیروی کار ماهر در ایران ،صادرات خدمات تجاری ،مهندســی و
همچنین ،با ّ
عمرانی نیز میتواند بسیار بیشتر از اینها باشد .این حوزه نوپا میتواند فرصتها و پویاییهای
ویژهای را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
برای آنکه درک بهتری از میزان ارزش نسبی تجارت خدمات در میان کشورهای همسایه
ایران داشــته باشیم ،بد نیست که به دادههای صادرات کاالها و خدمات در ترکیه و پاکستان
رجوع کنیم .دادههای سازمان تجارت جهانی حاکی از آناند که مجموع صادرات کاالیی از ترکیه
در ســال  ۲۰۱۷میالدی از مرز  ۱۵۷میلیارد دالر میگذرد .در حدود  ۷۵درصد این صادرات
متعلّق به صادرات کاالهای صنعتیاست .مجموع صادرات خدمات از این کشور در همین سال
به مرز  ۴۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر نزدیک شده است -که به تنهایی در حدود  ۸۰درصد
ارزش صادرات نفت خام از ایران در همان سال است .جالب آن است که در حدود  ۵۰درصد
صادرات خدمات در ترکیه متعلّق به خدمات مسافرتیاست ۳۵ .درصد آن نیز متعلّق به خدمات
حمل و نقل اســت .بر اساس این دادهها ،ســهم صادرات خدمات از مجموع صادرات کاالها و
خدمات در ترکیه در حدود  ۲۲درصد است ،که به مراتب بیشتر از سهم صادرات خدمات در
ایران است .نهتنها ترکیه ،بلکه پاکستان نیز مشارکتی چشمگیرتر از ایران در صادرات خدمات
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بدون امنیت خاطر نمیتوان انتظار افزایش سرمایهگذاری ،تولید و صادرات را داشت .تنشزدایی از روابط با دیگر کشورها ،اصالحات
در قوانین مالکیت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی میتواند امنیت خاطر سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد و زمینهساز
ارتقای صادرات کاالها و خدمات از ایران شود.

دارد .مجموع صادرات کاالیی از پاکســتان در سال  ۲۰۱۷میالدی از مرز  ۲۱میلیارد و ۵۰۰
میلیــون دالر میگذرد .در حدود  ۷۸درصد این صادرات متعلّق به صادرات کاالهای صنعتی
است .مجموع صادرات خدمات از این کشور در همین سال به مرز  ۴میلیارد دالر نزدیک شده
اســت .برخالف ترکیه ،در حدود  ۶۵درصد صادرات خدمات در پاکســتان متعلّق به خدمات
ی است ۲۵ .درصد آن نیز متعلّق به خدمات حمل و نقل است .بر اساس این دادهها ،سهم
تجار 
صادرات خدمات از مجموع صادرات در پاکستان در حدود  ۱۵درصد است ،که باز هم بیشتر
از سهم صادرات خدمات در ایران است .توفیق ترکیه و پاکستان در صادرات خدمات میتواند
اهمیت
نمونهای آموزنده برای سیاســتگذاران در ایران باشــد .به طور خاص ،ایشان نباید از ّ
صادرات خدمات در کاستن از اتّکای اقتصاد ایران به صادرات نفت غافل شوند .همچون صادرات
کاالهای صنعتی ،صادرات خدمات نیز فرصت بالق ّوهای برای سیاســتگذاران در ایران فراهم
میآورد که از طریق آن بتوانند تن ّوع فعالیتهای تولیدی در ایران را افزایش دهند.
پس از آنکه سیاســتگذاران عزم خود را برای ارتقای صادرات کاالها و خدمات
جزم کنند ،فرصتی فراهم میآید تا اقتصاد ایران با جذب ســرمایهگذاریهای
بینالمللی حضوری ف ّعالتر و مؤثّرتر در زنجیره تولید جهانی داشته باشد .البته،
مشارکت در این زنجیره تولید الزاماتی دارد .نااطمینانی درباره روابط سیاسی با دیگر کشورها،
بیگمان مهمترین مانع در جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی است .همچنین ،نااطمینانی
درباره حقوق مالکیت و نااطمینانی درباره معاهدات تجاری میتوانند موانعی بزرگ در برابر جذب
این سرمایهها باشند .پژوهشهای اخیر ن ُنو لیماو (اقتصاددان دانشگاه مریلند) و کایل هندلی
اهمی ِت امنیت خاطر سرمایهگذاران و
(اقتصاددان دانشگاه میشیگان) شواهدی جدید درباره ّ
تولیدکننــدگان داخلی و خارجی ارائه میکند .بــدون امنیت خاطر ،نمیتوان انتظار افزایش
ســرمایهگذاری ،تولید و صادرات را داشت .تنشزدایی از روابط با دیگر کشورها ،اصالحات در
قوانین مالکیت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی میتواند امنیت خاطر سرمایهگذاران داخلی
و خارجی را فراهم آورد و زمینهساز ارتقای صادرات کاالها و خدمات از ایران شود.
محرک اقتصاد است و از مهمترین ملزومات رشد پایدار.
فراموش نکنیم که تولید ،نیروی ّ
مهمترین انگیزه تولید نیز ســودآوری است .در بسیاری از موارد ،سودآوری نیازمند بازارهایی
است با مقیاسی بزرگ .به برآورد بانک جهانی و به شاخص تولید ناخالص ملّی حقیقی بر اساس
برابری قدرت خرید ،اقتصاد ایران تنها  ۱.۳درصد اقتصاد جهانی است (برای آنکه درک بهتری از
این سهم داشته باشید ،بد نیست بدانید که بر اساس همین شاخص چین در حدود  ۱۸درصد،
اتحادیه اروپا در حدود  ۱۶درصد و ایاالت متحده در حدود  ۱۵درصد اقتصاد جهانی هستند).
در بســیاری از موارد ،بازار ایران به تنهایــی نه برای تولیدکننده داخلی مقیاس خوبی فراهم
میکند و نه برای سرمایهگذار خارجی .ارتقای صادرات و دسترسی بیش از پیش به بازارهای
بینالمللی میتواند مقیاس مناســبتری برای تولید فراهم آورد و سودآوری بیشتری در پی
داشته باشد .پس از فراهم آوردن امنیت خاطر ،چنین مقیاس و سود بالق ّوهای میتواند فرصتی
برای سرمایهگذاری بینالمللی در ایران فراهم آورد و ایران را تبدیل به سکویی برای صادرات به
کشورهای دیگر کند .اینهمه ،موجب رونق تولید در ایران میشود .به عالوه ،دسترسی اقتصاد
به کاالهای سرمایهای و دروندادهای تولیدی وارداتی افزایش مییابد و فناوریهای نوینی وارد
اقتصاد میشود.

4

سهم صادرات گوناگون در ایران از مجموع  ۱۰۲میلیارد دالر صادرات در سال  ۲۰۱۷میالدی

در پایان ،ا ّما ،نباید فراموش کرد که هدف غایی از مشــارکت بیشــتر در عرصه تجارت و
سرمایهگذاری بینالمللی رشد پایدار است .برای پایداری رشد ،همانطور که رونق تولید مهم
است ،حفظ محیط زیست و منابع آب و هوای پاک نیز مهم است؛ همانطور که حقوق مالکیت
مهم اســت ،حقوق نیروی کار و مشارکت گسترده آن در تولید نیز مهم است؛ همانطور که
سیاستهای بازرگانی مهم هستند ،سیاستهای مالی و پولی نیز برای مدیریت ادوار تجاری
و حفظ قدرت خرید مهم هســتند .مشــارکت در عرصه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی
تضمینکننده رشــد پایدار نیســت .ا ّما ،رشد پایدار نیز بدون مشــارکت در عرصه تجارت و
میسر نیست .و الزمه چنین مشارکتی گسترش روابط مسالمتآمیز
سرمایهگذاری بینالمللی ّ
در عرصه بینالملل و پایداری آنهاست.
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آکــادمـی

نقش سرمایهگذاری در احیای رشد چیست؟
سرمایهگذاری در تنگنای تحریم

بـهـانـه

برخی از رشد اقتصادی منفی و رکود اقتصادی در سال جاری و سال آینده میگویند .این موضع بهانهای است تا در سلسله مقالههای متعدد درباره عوامل رشد مثبت و منفی ،رکود و
رونق اقتصادی در دوره تحریم گفته شود .این مقاله را بخوانید.

اقتصاد ایران در اثر عوامل مختلف ،از جمله افت مســتمر نرخ
ســرمایهگذاری ،بیثباتی اقتصاد کالن ،تحریمهای خارجی،
بوکار نامســاعد و توان
کاهش تقاضای اقتصاد ،محیط کســ 
پایین رقابتپذیــری صنایع داخلی ،که در مقاالت قبل نیز به
آنها اشــاره شد ،وارد دوره جدید رکود شده است و به احتمال
باال رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده منفی خواهد بود.
بخش عمدهای از کاهش سطح تولید اقتصاد ،صرفنظر از نقش
حمید آذرمند
عوامل بیرونی ،متاثــر از کاهش ظرفیتهای تولید در اقتصاد
ملی است .در این بین ،کاهش مستمر نرخ سرمایهگذاری نقش
پژوهشگر اقتصادی
تعیینکنندهای دارد .بنابراین در این شماره ،نقش سرمایهگذاری
چرا باید خواند:
در احیای رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
اگر به بررسی مسائل
JJروند کاهش سرمایهگذاری
روز عالقهمند
روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته
هستیدومیخواهید
روندی نزولی بوده است .این مسئله از سال  1388آغاز شده و
سرنوشت آن را در
تاکنون نیز ادامه دارد .در اغلب سالها طی دهه گذشته ،رشد
امروز و روزهای آینده
تشکیل سرمایه ثابت نرخی منفی داشته است .آمارها نشان
جستوجوکنید،
میدهد نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی
خواندن این مقاله به
طی دورهای نزدیک به شش دهه به طور میانگین برابر با 31
شما توصیه میشود.
درصد بوده است .این نسبت در سالهای اخیر کاهش شدید
پیدا کرده به طوری که در سال  1396این نسبت به نرخ  19.7درصد رسیده است که کمترین نرخ
سرمایهگذاری طی شصت سال گذشته است .روند نزولی نرخ سرمایهگذاری منجر به کاهش توان
تولید کشور و بازگشت اقتصاد به رکود شده است .در هر اقتصادی برای جبران استهالک داراییهای
سرمایهای و ایجاد ظرفیتهای جدید برای رشد اقتصادی ،الزم است سرمایهگذاریهای جدید انجام
شود .کاهش روند سرمایهگذاری ناخالص در اقتصاد ایران در سالهای اخیر ،موجب شده است که
صرفاً استهالک داراییهای ثابت جبران شود و عم ًال بر میزان موجودی سرمایه خالص کشور افزوده
نشود .بنابراین در سالهای اخیر ،رشد موجودی سرمایه خالص کشور به صفر نزدیک شده است که
در اثر آن ،اقتصاد توان رشد خود را از دست داده است.
JJعلل کاهش نرخ سرمایهگذاری
کاهش سرمایهگذاری طی یک دهه گذشته ،علل و ریشههای مختلفی داشته است .مهمترین
علت کاهش نرخ سرمایهگذاری طی سالهای گذشته ،بیثباتی اقتصاد کالن ،سیکلهای مخرب
«سرکوب نرخ ارز  -جهش نرخ ارز» ،محیط کسب و کار نامساعد ،ضعف بازار سرمایه ،فقدان بسیاری
از ابزارهای متعارف تامین مالی ،مشکالت ساختاری نظام بانکی و انجماد دارایی بانکها ،تحریمهای
خارجی ،ناکارایی سیاســتهای مالی دولت و نظایر آن بوده اســت .کاهش نرخ سرمایهگذاری در
اقتصاد ،آثار عینی و واقعی در اقتصاد برجای گذاشــته اســت .در کارگاههای تولیدی شواهدی از
فرسودگی ماشینآالت و شکاف فناوری و فاصله گرفتن از فناوریهای روز دنیا مشاهده میشود.
عالو ه بر آن ،در کل اقتصاد نیز ضعف زیرساختها به ویژه زیرساختهای حمل و نقل ریلی و هوایی
به وضوح قابل مشاهده است.
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JJسرمایهگذاری و تحریم
بازگشت مجدد تحریمها ،روند رو به کاهش سرمایهگذاری را بدتر از قبل خواهد کرد .بازگشت
تحریمها ،منابع ارزی مورد نیاز برای واردات ماشینآالت صنعتی و انتقال فناوری را کاهش خواهد داد.
همچنین در شرایط تحریم ،امکان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جذب تسهیالت خارجی
برای طرحهای ســرمایهگذاری داخلی بسیار دشوار خواهد شد .از سوی دیگر ،نااطمینانی ناشی از
شوکهای خارجی ،محیط سرمایهگذاری را برای بنگاههای داخلی نامساعدتر خواهد کرد .بنابراین
انتظار میرود با تشدید تحریمها ،شرایط سرمایهگذاری با تنگناها و مشکالت بسیاری مواجه شود.
 JJراهکارهایی برای افزایش سرمایهگذاری
با وجود تمام مشکالت و تنگناهای موجود در مسیر توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری بنگاهها،
راهحلهایی وجود دارد که میتوان مانع از افت سرمایهگذاری شد یا حتی میزان سرمایهگذاری را در
اقتصاد افزایش داد .یکی از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری ،اصالح نظام بانکی و
تعیین تکلیف بانکهای مشــکلدار است .مشکالت ساختاری نظام بانکی از جمله داراییهای سمی
بانکها ،ناترازی منابع مصارف بانکها ،روند فزاینده مطالبات غیرجاری ،کمبود سرمایه بانکها و نظایر
آن موجب شده است که توان تسهیالتدهی بانکهاکاهش یابد .این مسئله نقش نظام بانکی را در
نوسازی و تجهیز بنگاههای اقتصادی و همچنین توسعه زیرساختهای اقتصادی کاهش داده است.
بنابراین الزم اســت در اسرع وقت ،اقدامات جدی برای اصالح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای
مشکلدار انجام شود .از جمله اقدامات دیگری که برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری
الزم است ،توسعه بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی است .به عنوان مثال توسعه انواع ابزارهای ایجاد
بدهی برای طرحهای زیرساختی و حتی تامین مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی ،میتواند منجر به شتاب
بخشیدن به روند سرمایهگذاری شود .همچنین عرضه سهام شرکتها در بازار سرمایه میتواند ظرفیت
ســرمایهگذاری شرکتها را افزایش دهد .از جمله اقدامات بسیار حیاتی برای توسعه سرمایهگذاری،
ثبات اقتصاد کالن اســت .نوسانات قیمتهاو به ویژه بیثباتی نرخ ارز ،مانعی بسیار جدی در مسیر
سرمایهگذاریهای بلندمدت اســت .از یک سو ،بیثباتی قیمتها  و از سوی دیگر تغییرات مستمر
سیاستهاو مقررات دولتی ،در عمل سرمایهگذاری را با مشکالت و موانع روبهرو کرده است .الزم است
دولت از تغییرات پیدرپی مقررات تجاری و ارزی اجتناب کند .همچنین الزم است از طریق اصالحات
بودجهای و اصالح نظام بانکی ،دو سرمنشأ رشد بیرویه نقدینگی و بیثباتی قیمتها برطرف گردد.
مسئله دیگری که در دوره تحریمها رشد اقتصادی کشور را تهدید میکند ،کاهش توان سرمایهگذاری
دولت در زیرساختهای اقتصادی و طرحهای عمرانی است .در شرایط تحریم و رکود اقتصادی ،کسری
بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت ،امکان سرمایهگذاری دولت در طرحهای عمرانی
را کاهش خواهد داد .در این شرایط الزم است دولت با انتشار اوراق برای طرحهای عمرانی اولویتدار،
مشــکل تامین مالی این طرحهارا برطرف کند .البته ،انتشار اوراق در ابعاد گسترده منجر به افزایش
نرخ اوراق در بازار خواهد شد ولذا الزم است بانک مرکزی به اتکای مقررات جدید ،اقدام به خرید اوراق
دولت با هدف کاهش نرخ اوراق در بازار کند .اقدام دیگری که میتواند به توسعه سرمایهگذاریها در
شرایط تحریم کمک کند ،تشکیل کنسرسیومهای بزرگ غیردولتی است .برخی تجربههای موفق ولی
بسیار محدود از تشکیل اینگونه کنسرسیومهابا مشارکت بخش خصوصی در ایران وجود دارد .تشکیل
کنسرسیومهای بزرگ با مشارکت شرکتهای تولیدی ،بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری میتواند تا
حد زیادی مشکل تامین مالی بنگاههای بزرگ را برطرف کند.

براساس تحلیل عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی و با توجه به شواهد آماری ،رشد اقتصادی سال
جاری و سال آینده با احتمالی بسیار باال ،منفی برآورد میشود و میتوان انتظار داشت اقتصاد در
آستانه بازگشت مجدد به رکود طوالنیتر قرار گرفته باشد.

در غیبت گفتوگو
قدرت ،خشونتپرهیزی و گفتوگو

بـهـانـه

اگر در جایی گفتوگو و استدالل تعطیل شود ،فقط برای دو چیز دیگر جا باز میشود :خشونت و فریبکاری؛ این نکته پایانی مقاله همان دلیل شروع آن است .در غیبت گفتوگو جامعه به
چه مسیری گام مینهد؟ پاسخ این پرسش را در مقاله پیش رو بخوانید.
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دکتر مصطفی رحیمی در کتاب «تراژدی قدرت
ن رستم و
در شــاهنامه» و در تحلیل داســتا 
سهراب میگوید ،کسانی در تقابل قرار میگیرند و با هم
میســتیزند که تضاد میان آنها را «ناآشنایی» شدت
میبخشــد ،و این اساس فاجعه میشــود تا سرانجام
نوشــدارو نیز که آخرین امید نجات بود نرسد و پهلوان
جوان از دســت برود .نوشدارویی که در اختیار کاووس
محمد صادقی
است ،و کاووسی که از پیوند پدر و پسر بیمناک است .در
روزنامهنگار
اینجا نشــان داده میشــود ذهن و ضمیــر کاووس و
افراســیاب در چنین بزنگاههایی تا چه اندازه میتواند
چرا باید خواند:
همخوانی داشــته باشد« :دو ناشــناخته همراه با هم
جامعه
اگر به مباحث
میستیزند ،تا دو شناخته ناهمراه ،همچنان برقرار مانند
شناختی-روشنفکری
و سهراب انگار آمده است تا همین قرارداد را بر هم زند.
عالقهمندهستید،این
و در حرکت سهرابی خود آن را بر هم زده است .رستم
مقاله به شما درباره
و سهراب دو فردند ،اما به نمایندگی از دو نظم ذهنی با
اهمیتاینمسئله
هم میجنگند .ستیز آنان ستیز نو و سنت است »...به
خواهد گفت.
بــاور رحیمی ،ســهراب کارکرد قــدرت را نمیبیند،
مظاهرش را میبیند« :همه نوآوریها در شــور جوانی
است و اگر این شور نبود بشر هنوز در برابر نخستین نهاد
اجتماعی سر خم کرده بود و از آن دایره پای بیرون نگذاشته بود .خرد چشم به گذشته
دارد ،و شور ،دیده به آینده .عقلهای مصلحتاندیش با بد خو میگیرند .استبداد چون دیر
بماند امری عادی میشود .مردمان میپندارند که ستم از آسمان میرسد ...در برابر این
تباهی پیداشدن صدایی که سیاهیها را بشکافد ،ذهنهای تنبل را تکان دهد و نگهبانان
ســتم را به خود آورد ،از اهوراییترین آواهاست ...و سهراب قهرمان چنین پیامی است.
سهرابها نمیخواهند زیردست کاووسها و افراسیابها باشند و این فضیلت ،به خودی
خود کم نیست ...با افتادن سهراب شور زندگی از میان میرود و چون زندگی باید  -در
همه جنبههای خود -ادامه یابد نسل سهراب در زمان جاری میشود ...اما در مقابل ،شور
جوانی اگر با خرد پیری همجنس نشود به وادی گمراهی میغلتد»...
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دکتر رامین جهانبگلو سالها قبل ،در مقالهای با نام «آیا عد م خشونت در جهان
سوم آیندهای دارد؟» با اشاره به این نکته که موقعیتهای گوناگونی برای اعمال
خشونت در فضاهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم موجب شده
تا «خشــونت» به عامل محرکه در روابط اجتماعی این کشورها تبدیل شود ،پرسش از
«عوامل بیرونی» تشدید موقعیت سیاسی و مشکالت اقتصادی متعدد این کشورها را ناکافی
ارزیابی کرده و مخاطبان را به اندیشیدن درباره «عوامل درونی» فراخوانده بود .یعنی آنچه
از قرنهای گذشته به پدیدآمدن و گسترش جلوههای تازه خشونت منجر شده است .به
نظر وی ،رســیدن به راهحلی فوری و سیاسی برای مسئله خشونت خیلی زود به توافقی

فراگیــر و همگانی میانجامد اما به این نکته کمتر توجه میشــود که چنین توافقی (و
اقدامهایی که در پی آن صورت میگیرد) برای مقابله با وضعیتی خاص مناســب است و
راهحلی اساسی برای مسئله نیست .وی با توضیح اینکه در چنین کشورهایی با دو شکل از
خشونت مواجه هستیم (حکومتکنندگان و حکومتشوندگان) پیچیدگی مسئله را به
خوبی بیان کرده و خشونتی را که در روابط میان شهروندان موج میزند نیز با جداسازیِ
مردم و حاکمان کتمان نمیکند و این نکتهای است که در نوشتهها و گفتههای روشنفکران
ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و میگیرد .او که جهان ســوم را هم خاســتگاه اندیشــه
عدمخشونت (با اشاره به گاندی) و هم جهانی خشن میشناساند ،مینویسد« :در حقیقت،
این دو شکل از خشــونت دست به دست یکدیگر میدهند و با ترکیب این دو است که
خودکامگان در کشــورهای جهان ســوم قدرت را قبضه میکنند ...در اینجا ما با معمای
خشــونت در کشورهایی روبهرو میشویم که در آنها شــکنجهدیده به نوبه خود بدل به
شکنجهگر میشود .بدینگونه ،در هر اقدام سیاسی ،این خطر وجود دارد که خودکامگی
تازهای جایگزین خودکامگی قبلی شود ...باید ریشههای خشونت را بیرون کشید و با اخالقی
مبتنی بر عدمخشونت بر آنها حمله برد ...باید اندیشه عدمخشونت را که به صورتی نظری
در متون دیده میشود (مقصود من عدمخشونتی است که عارفان مسلمان ،متفکران هندو
یا خردمندان بودایی موعظه کردهاند) از حاشیه بیرون کشید و رویاروی اندیشههای معاصر
قرار داد ».به نظر وی ،برای عملیساختن اندیشه عدمخشونت در جوامع عقبمانده و جهان
سومی الزم است تا به تعبیری ،یک انقالب کوپرنیکی در قلمرو سیاست پدید آید زیرا در
مفهومی سیاست (در این کشورها) خشونت چنان غلبه دارد که برای اقدام بر مبنای
جهان
ِ
عدمخشونت مجالی باقی نمیگذارد یا مجال چندانی باقی نمیگذارد .با وجود این ،او که
مبارزه برای استقرار عدمخشونت را مبارزهای برای عدالت و صلح ،و نه ضرورتاً مبارزهای برای
کسب قدرت میشناساند ،آموزش «گفتوگو» و «رواداری» را موثرتر دانسته و با تکیه بر

نکتههایی که باید بدانید
[همه نوآوریها در شور جوانی است و اگر این شور نبود بشر هنوز در برابر
نخستین نهاد اجتماعی سر خم کرده بود و از آن دایره پای بیرون نگذاشته بود.
خرد چشم به گذشته دارد ،و شور ،دیده به آینده.
[بسیار جای اندیشیدن دارد که «آیا بهترین دفاع از عدمخشونت اقدام
روزمره کسانی نیست که برای رعایت حقوق شهروندان در کشورهای جهان
سوم مبارزه میکنند؟»
[آموزش استداللگرایی نیز در نظام آموزش و پرورش ما غایب است در نتیجه
پشتوانه سخن و ادعای ما دلیل نیست ،بلکه شخصی است که سخنی گفته یا
ادعایی را مطرح کرده است.
[اگر در جایی گفتوگو و استدالل تعطیل شود ،فقط برای دو چیز دیگر جا
باز میشود :خشونت و فریبکاری.
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آکــادمـی
اینکه اقدام بر مبنای عدمخشــونت در پی آن اســت تا جامعه بشــری را با روشهایی
اخالقمدارانه متعادل کند ،تعریفی مسئوالنهتر از مفهوم شهروندی ارائه دهد و اخالق و
سیاست را با یکدیگر آشتی دهد ،مقالهاش را با این پرسش به پایان میرساند که بسیار جای
اندیشیدن دارد که «آیا بهترین دفاع از عدمخشونت اقدام روزمره کسانی نیست که برای
رعایت حقوق شهروندان در کشورهای جهان سوم مبارزه میکنند؟»
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بررسی و تحلیل مصوبه هیئت وزیران
در خصوص مابهالتفاوت نرخ ارز

بـهـانـه

نیاز به «گفتوگو» برای حل مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،موضوعی است
که گاهی به شکل شعاری در فضای جامعه ما مطرح میشود بلکه در اصالح وضع
موجود و بیرون رفتن از وضعی که مطلوب نیست ،اثرگذار باشد .طرح این موضوع با توجه
به اینکه گفتوگو در فرهنگ عمومی ما جایگاهی ندارد ،شعاری نیکخواهانه است .اما
پرسشی جدی هم در ذهن ایجاد میشود ،زیرا مفهومی که درست و دقیق توضیح داده
نشده و مردم با آن آشنا نیستند ،در نظام آموزش و پرورش ما ،در مدرسهها ،دانشگاهها،
درسها و کتابهای ما غایب است ،در روزنامهها ،مجلهها ،رادیو و تلویزیون ،و رسانههای
جدید توجهی به آن نشده ،کتابهای بسیار اندکی درباره آن به فارسی ترجمه شده ،و
شــوربختانه اندیشمندان و روشــنفکران ما تا اندازه زیادی آن را لوکس و دکوری جلوه
دادهاند ،چگونه میتواند در فضای جامعه ما (و به ویژه فضای سیاسی کشور که بیشتر به
آن توجه میشود) تغییری پدید آورد؟ واقعیت این است که ما هیچ دورهای از زندگیمان
چه در خانواده ،چه در مدرسه ،چه در دانشگاه و چه در کنار رادیو یا در پای تلویزیون به
طور مستمر و دقیق با این مفهوم آشنا نشده و اصول و قواعد آن را نیاموختهایم و بنابراین
از تواناییها و ظرفیتهای الزم برای گفتوگو برخوردار نیستیم .گفتوگو به تعبیر استاد
مصطفــی ملکیــان مکالمهای هدفمند برای حل مســئله یا رفع مشــکلی اســت و
«استداللگرایی» یعنی ارائه دلیل یا دالیلی برای سخن و ادعایی که داریم ،مهمترین اصل
در شکلگیری و تقویت گفتوگو اســت .آموزش استداللگرایی نیز در نظام آموزش و
پرورش ما غایب است در نتیجه پشتوانه سخن و ادعای ما دلیل نیست ،بلکه شخصی است
که سخنی گفته یا ادعایی را مطرح کرده است .فضای سیاسی کشور ما هم به خاطر وجود
این نقصها و ضعفهای فرهنگی ،فضایی ناسالم است .پشتوانه فکری و فرهنگی آن نیز
بسیار ناچیز و ناکارآمد است .برای نمونه اگر دقت کنیم ما همچنان با زندگی و اندیشههای
لنین ،هیتلر ،استالین ،چهگوآرا و ...بسیار بیشتر از زندگی و اندیشههای چهرههای درخشان
و صلحطلبی مانند گاندی ،مارتین لوترکینگ ،الکســاندر دوبچک ،واسالو هاول و ...آشنا
هستیم .ناشناختهماندن چهرههایی که در فعالیت و مبارزه سیاسی اهل گفتوگو ،مدارا و
احترام به زندگی بودند ،بیش از هرچیزی به اخالق و انسانیت میاندیشیدند و بر اساس
«عدمخشونت» حرکت میکردند ،یک مسئله جدی است .شوربختانه در فضای فرهنگی
و روشنفکری ما غیر از چند روشنفکر (که صدایشان هم در میان هیاهوها چندان شنیده
نشده) شناساندن این چهرهها و اندیشهها جدی گرفته نشده و مغفول مانده ،که نشانه بارز
ضعف بینایی فرهنگی و سیاسی ماست .مصطفی ملکیان سالها قبل در یک سخنرانی با
نام «نیاز مردمســاالری به معنویت شهروندان» که در جلد دوم کتاب «در رهگذار باد و
نگهبان الله» هم منتشر شده ،نکتههای راهگشایی را درباره ارتباط مردمساالری و معنویت
بیان کرده بود که همچنان جای اندیشــیدن دارد و توجه به آن میتواند سرآغازی برای
کاستن از حجم مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی ما باشد .ملکیان در آن سخنرانی
تاکید دارد که «برای بهروزی ،فقط نیاز به نهادهای دموکراتیک نداریم ،بلکه به نهانهای
دموکراتیــک هم نیاز داریم .درون ضمیرمان هم باید دموکراتیک شــود نه اینکه فقط
نهادهای بیرونی و آبجکتیو جامعه دموکراتیک شوند .نهانها ،درون و ضمایر و انفس ما هم
باید یک سلسله ضمایر و انفس دموکراتیک و مردمساالرانه باشند .نهان دموکراتیک نیز
همان نهاد اخالقی و معنوی اســت .کسانی در درون ،دموکراتیک هستند که در درون،
مردمدوست ،اخالقی و معنوی هستند ».سپس به اهمیت و ضرورت تحوالتی در درون ما
میپردازد که به تعبیر او بدون آن تحوالت (کوشش برای برخورداری از زندگی اخالقی و
معنوی) نمیتوانیم نهادهایمان را به معنای واقعی کلمه ،دموکراتیک کنیم .همچنین به
موضوع «عدم خشونت» پرداخته و تاکید دارد« :اگر در جایی گفتوگو و استدالل تعطیل
شود ،فقط برای دو چیز دیگر جا باز میشود :خشونت و فریبکاری».

تصمیم ارزی
در ترازوی عدل

مصوبه اخیر ارزی به لحاظ قانونی چگونه ارزیابی میشود و چرا ایراد قانونی بر آن
وارد است؟ در این مقاله موسویشهری ،وکیل پایه یک دادگستری به این پرسش
پاسخ داده است .آن را بخوانید.

هیئت وزیــران در مصوبه  ٦٣٧٩٣تاریخ شــانزدهم
مردادمــاه  1397و اصالحیــه تاریخ بیســتوچهارم
مردادمــاه 1397عالوه بــر افزایش ســختگیری در
خصوص صادرکنندگان ،جهت بازگرداندن ارز حاصل از
صادرات به کشور ،در خصوص واردکنندگان در اقدامی
شگفتانگیز مقرراتی را وضع کرده که بیشتر به شوخی
تجارتی مینماید تا واقعیت .بگذریــم از اینکه دولت
سید مهدی موسوی شهری
به جهت کســری بودجه نیاز به چنین وجوهی تحت
وکیل پایه یک دادگستری
عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز و غیره دارد ،ولی ممکن است
تصویبکنندگان این مصوبه میخواستهاند به طریقی از
چرا باید خواند:
دارا شدن بالجهت و غیرعادالنه تعدادی از واردکنندگان
مباحث
حتماشمابه
که از بخت خوش آنها از تاریخ پرداخت و تامین مبلغ
حول و حوش ارز عالقه
نرخ ارز کاالی خریداریشده تا مرحله ترخیص ،قیمت
دارید و میخواهید
ارز به طور چشمگیری افزایش یافته است جلوگیری به
راهکارهای قانونی را
عمل آورند .به عبارت دیگر احتماال دولت خواسته با این
درباره مصوبات این
شگرد از تکاثر ثروت قانونی ولی ناعادالنه ،و همچنین
حوزه بدانید .خواندن
از تشــدید اختالف طبقاتی ناشــی از افزایش نرخ ارز
این مقاله به شما توصیه
جلوگیری به عمل آورد .بدیهی است اگر دولت چنین
میشود.
قصد خیری داشته ،نفس نیت خیر دولت قابل تقدیر
است ،اما مشــکل کار آنجاست که این نیت خیر ،اگر
بهجا و بهدرستی هدایت نشود جز شر و فالکت اقتصادی و ورشکستگی واردکنندگان و
تولیدکنندگان و مآال بیکاری قشر کارگر و زحمتکش کشور نتیجهای نخواهد داشت.
به نظر من در تصویب مصوبه حاضر حتی اگر خیری باشــد نتیجهای جز شر و فالکت
اقتصادی ندارد .گرچه ممکن اســت نیت خیری در پشــت این مصوبه به نفع مردم و
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی هم وجود داشــته باشد ،اما این مصوبه بنا به
دالیل ذیل با قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و عرف و عادت تجاری مخالف است.
JJگفتار اول
دالیل مخالفت مصوبه هیئت وزیران با قانون اساسی و قوانین عادی:
 -1همانطور که بخشــنامه مورخ  97/1/22هیئت وزیران نشــان میدهد از تاریخ
 97/1/22نرخ ارز برای تمام مصارف ارزی به طور یکسان  ٤٢٠٠تومان تعیین شده است
و طبق بند  ١٣همین بخشنامه هرگونه اقدام برخالف مقررات اعالمی را از مصادیق قاچاق
ارز و قابل تعقیب شناخته است به عبارت دیگر به موجب بخشنامه مزبور ارائه و فروش

هماکنون که واردکنندگان بر اساس بخشنامه خود دولت ،اقدام به خرید و ثبت سفارش کاال کردهاند ،چطور بعد از ورود کاال
به گمرک ،واردکنندگان را میتوان مجبور به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز کرد؟ واقعا اقدام دولت در این مورد میتواند یک
نوع خفتگیری قانونی تلقی شود .به ویژه اینکه واردکنندگان در افزایش نرخ ارز در بازار نیز نقشی ندارند.

دالر به قیمت باالتر را به نوعی جرم دانسته است.
بگذریم از اینکه طبق قانون اساسی جرمانگاری هر عملی نیاز به مصوبه مجلس دارد و
قوه مجریه و بانک مرکزی در جایگاهی نیستند که بتوانند با افزایش ارکان مادی یا معنوی
یا قانونی عملی را جرم تلقی کنند و با این وصف همین بخشنامه مورخ  97/1/22نیز که
جرمانگاری جدیدی مخالف قانون اساسی انجام داده است از درجه اعتبار ساقط است ،اما
به هر حال واردکنندگان به استناد اعتبار و قوت بخشنامه مزبور اقدام به ثبت سفارش و
خرید کاال از خارج ازکشور کردهاند.
هماکنون که واردکنندگان بر اســاس بخشــنامه خود دولت ،اقدام به خرید و ثبت
سفارش کاال کردهاند ،چطور بعد از ورود کاال به گمرک ،واردکنندگان را میتوان مجبور
بــه پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز کــرد؟ واقعا اقدام دولت در این مورد میتواند یک نوع
خفتگیری قانونی تلقی شود .به ویژه اینکه واردکنندگان در افزایش نرخ ارز در بازار نیز
نقشی ندارند.
بدیهی است اگر واردکنندگان در افرایش نرخ ارز دخالتی داشته باشند از باب تسبیب
طبق قانون مســئولیت مدنی مصوب  ١٣٣٩مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر یا
قصور خود خواهند بود.
افزایش نرخ ارز هر دلیلی داشــته باشد (خواه تحریمهای اقتصادی ،خواه نیاز دولت
جهت تامین کسری بودجه خود و غیره) امری نیست که مسئول جبران آن واردکنندگان
کاال باشند.
 -2واقعیــت این اســت که هدف همه تجــار و بازرگانان اعــم از واردکنندگان یا
صادرکنندگان استفاده از سود معقول و مشروع اعمال بازرگانی خود است و هر مصوبهای
که به این سود مشروع لطمه وارد سازد عالوه بر اینکه طبق اصل  ٤٠قانون اساسی ممنوع
است ،طبق قاعده الضرر و ال ضرار فیاالسالم بیاعتبار است.
بند  ٥مصوبه شماره  ٦٣٧٩٣و اصالحیه آن ،جز اضمحالل فعالیتهای تجاری مشروع
و ورود ضرر و ورشکستگی تجار اثری ندارد ولو اینکه با هدف و نیت خیر تصویب شده
باشد.
 -3مصوبه  ٦٣٧٩٣و اصالحیه مورخ 97/5/ 24با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین
ماهوی موضوع ماده  ٤قانون مدنی و قاعده اعتبار حقوق مکتسبه اشخاص ،در تعارض
جدی است .زیرا با تکنرخی کردن قیمت ارز توسط خود دولت در تاریخ  97/1/22به
مبلغ  ٤٢٠٠تومان عمال خود دولت قیمت را به طور معین معلوم ساخته است لذا اخذ
مبلغی مازاد بر  ٤٢٠٠تومان تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز مخالف مصوبه قبلی خود
دولت است و عمال مصوبه  ٦٣٧٩٣برخالف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی
است و مآال باطل است.

نکتههایی که باید بدانید
[دولت به جهت کسری بودجه نیاز به وجوهی تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ
ارز و غیره دارد ،احتماال دولت خواسته با این شگرد از تکاثر ثروت قانونی
ولی ناعادالنه ،و همچنین از تشدید اختالف طبقاتی ناشی از افزایش نرخ ارز
جلوگیری به عمل آورد.
[مشکل مصوبه اخیر ارزی دولت آنجاست که نیت خیرش ،اگر بهجا و
بهدرستی هدایت نشود جز شر و فالکت اقتصادی و ورشکستگی واردکنندگان
و تولیدکنندگان و بیکاری قشر کارگر و زحمتکش کشور نتیجهای نخواهد
داشت.
[طبق قانون اساسی جرمانگاری هر عملی نیاز به مصوبه مجلس دارد و قوه
مجریه و بانک مرکزی در جایگاهی نیستند که بتوانند با افزایش ارکان مادی
یا معنوی یا قانونی عملی را جرم تلقی کنند و با این وصف بخشنامه تاریخ
 97/1/22نیز که جرمانگاری جدیدی مخالف قانون اساسی انجام داده است از
درجه اعتبار ساقط است.

 -4مصوبات مزبور با مواد  ١٩١الی  ١٩٤و مواد  ٣٣٨و  ٣٣٩و  ٣٤١قانون مدنی نیز
در تعارض است.
زیرا واردکنندگان در زمان ثبت ســفارش اقدام به خریــد ارز با نرخ  ٤٢٠٠تومانی
کردهاند و تمام یا قسمتی از مبلغ مزبور را به بانک عامل یا بانک مرکزی بابت خرید ارز
پرداخت کردهاند و از زمان تامین ارز ،انتقال مالکیت ارز به آنها صورت پذیرفته است.
بــه عبارت دیگر واردکنندگان ،طبق قانون مدنی اقدام به انعقــاد قرارداد خرید ارز
کردهاند و قصد انشای خود را با گشایش اعتبار اسنادی اعالم کردهاند و این ایجاب ،مورد
قبول بانک مرکزی یا بانک عامل قرار گرفته است.
لــذا بعد از انعقاد قرارداد طبق مواد  ٢١٩و  ٢٢٠قانون مدنی طرفین و قائممقام آنها
ملــزم به اجرای قرارداد و نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد
حاصل میشود خواهند بود .بدین جهت هرگونه افزایش قیمت یا تعدیل آن بعد از انعقاد
قرارداد جایز نیست .مگر اینکه طرفین ،تعدیل مبلغ قرارداد را به صورت شرط ضمنالعقد
درج کرده باشند.
علیهذا از منطوق و مفهوم مواد قانونی فوقالذکر معلوم میشــود که بند  ٥مصوبه
شــماره  ٦٣٧٩٣و اصالحیه مورخ  ٢٤/٥/٩٧آن ،در تعارض با این مواد قانونی اســت و
محکوم به بطالن است.
 -5در تصویبنامه اصالحی مورخ  ٢٤/٥/٩٧اخذ تعهدنامه اجباری ارزی پیشبینی
شده است .از حیث حقوقی اعتبار چنین تعهدنامهای که اشخاص در وضعیت اضطراری
و ضرورت حقوقی شبیه به اکراه ،ممکن است امضا کنند به شدت محل تردید است .زیرا
اشخاص به جهت عدم تحمل ضرر بیشتر ممکن است ناچار شوند چنین تعهدنامهای را
امضا کنند تا بتوانند از متروکه شــدن کاال یا مرجوعی شدن آن یا دموراژ و ورود سایر
خسارات جلوگیری به عمل آورند.
 -6سوءاستفاده دولت از قدرت و اختیارات ناشی از حاکمیت خود و تحمیل قدرت بر
اشخاصی که به اعتماد دولت و با نرخ مصوب خود دولت اقدام به ورود کاال کردهاند در
این مصوبه اصالحی چشمگیراست.
دولت از ابزارهای قهریه خود (همچون ســازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی)
علیه قربانیان این مصوبه استفاده میکند .چنین اقدامی مخالف اصل  ٤٠قانون اساسی و
همچنین مخالف حقوق ملت در مبحث حمایت از کسب و کار و اشتغال (اصل  )٤٥است.
در مصوبه اصالحی ،دولت واردکننده نگونبخت را در وضعیتی اسفناک قرارداده است.
تولیدکننده مجبور میشود یا از خیر کاالی وارداتی خود بگذرد یا اینکه تعهدنامه ارزی
را امضا کند که در هر صورت اجبار و سوءاستفاده از ابزارهای قدرت ناشی از حاکمیت
دیده میشود.
JJگفتار دوم :تفاوتهای ایندو مصوبه
تفاوتهای ایندو مصوبه به قرار ذیل است:
 -1در مــاده  ٥مصوبه شــماره  ٦٣٧٩٣مقرر شــده بــود« :ســازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این
تصویبنامه ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت
نپذیرفته (به جز کاالهای موضوع بند یک این تصویبنامه) ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ
ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به
صدور مجوز ترخیص اقدام نماید ».همانطور که مالحظه میکنید در بند  ٥مصوبه سابق،
ترخیص کاالهایی که تا قبل از تصویب این مصوبه ،ارز آنها از طریق بانک یا سامانه نیما
تامین شده است منوط به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز (یعنی مابهالتفاوت نرخ ارز زمان
پرداخت و نرخ ارز زمان ترخیص) و همچنین منوط به صدور مجوز ترخیص از سازمان
حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده بود.
بدیهی اســت با این مصوبه عمده واردکنندگان کــه با نرخ ارز اعالمی دولت (یعنی
 ٤٢٠٠تومان) اقدام به واردات کاال کردهاند هماکنون بعد از ورود کاال بایستی مجددا با
توجه به افزایش نرخ ارز مبالغ سنگینی پرداخت کنند تا بتوانند کاالی وارداتی خود را
ترخیصکنند.
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آکــادمـی
بند  ٥مصوبه  63793در تاریخ  97/5/24اصالح شــده اســت .در بند  5اصالحیه
مصوبه  63793مقرر شده است« :در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی
ثبت برات اســنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ  97/5/16از طریق بانک یا سامانه نیما
پذیرفته شده ولیکن کاالی مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کاالهای موضوع بند
یک تصویبنامه) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش
پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ثانویه زمان ترخیص کاال ،معادل
بیســت و هشت هزار ( )٢٨٠٠٠ریال به ازای هر دالر (و متناسب نسبت به دیگر ارزها)
نســبت به صدور اعالمیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اســامی ایران (مجوز
ترخیص کاال) اقدام نماید».
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین
پرداخت مابهالتفاوت مذکور به بانک عامل و واریز به حســاب خزانهداری کل کشــور و
حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابهالتفاوت مزبور اجتناب کند ،بانک عامل باید
ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران منعکس کند تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
 -2در مصوبه قبلی (مورخ  )97/5/16مابهالتفاوت پرداختی به طور دقیق معین نشده
بود ولی در مصوبه اصالحی جدید ( )97/5/24در مقابل هر دالر به طور معین بایستی
 ٢٨٠٠٠ریال پرداخت شود.
 -3در مصوبه قبلی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده به عنوان متولی
اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز و همچنین صادرکننده مجوز ترخیص پیشبینی شده بود ولی
مصوبه اصالحی مورخ  ،97/5/24بانکهای عامل را متولی اخذ تعهدنامه ارزی مبنی بر
پذیرش پرداخت مابهالتفاوت ظرف شش ماه و صدور اعالمیه تامین ارز اعالم کرده است.
 -4در مصوبه قبلی تا زمانی که وجه مابهالتفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت به طور
کامل پرداخت نمیشد امکان ترخیص کاال وجود نداشت ولی در مصوبه اصالحیه مورخ
 97/5/24صرف پذیرش و تعهد پرداخت مابهالتفاوت ظرف شش ماه جهت ترخیص کاال
کفایتمیکند.
 -5در مصوبه قبلی به جهت اینکه ترخیص کاال منوط به پرداخت کامل مابهالتفاوت
ارزی بود لذا تهدید قانونی در مصوبه مزبور منتفی بود ولی در مصوبه اصالحی به جهت
اینکه واردکننــده در زمان ترخیص وجهی بابت مابهالتفاوت نمیدهد و صرفا تعهد به
پرداخت مابهالتفاوت ظرف شش ماه آینده میکند ،لذا دو تهدید قانونی در متن مصوبه
اصالحی مورخ  97/5/24وجود دارد:
تهدید اول اینکه چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تعهد ،مابهالتفاوت پرداخت
نشــود متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی میشود؛ تهدید دوم اینکه از بانک مرکزی
تقاضای عدم همکاری واردکننده در موارد دیگر خواهد شد.
در مصوبه اصالحی مورخ  97/5/24معلوم نیست صرف پر کردن یک تعهدنامه عادی
یا محضری نزد بانک عامل جهت ترخیص کاال کافی است یا اینکه بایستی تضامین یا
وثائق ملکی و غیره نیز عالوه بر تعهدنامه عادی و محضری سپرده شود.
اینکه آیا به مصلحت واردکنندگان است که چنین تعهدی بدهند یا خیر بایستی گفت:
موضوع به مصلحتاندیشــی شــخصی واردکنندگان مربوط است .مثال ممکن
اســت یک واردکننده منفعتسنجی کند و ببیند که با پرداخت مابهالتفاوت نرخ
ارز ،ســود حاصل از فروش کاال در بازار قابل توجه اســت ولی شخص دیگری به
نتیجه متفاوتی برسد .با این وصف توجه داشته باشید که چنانچه تعهدنامه ارزی
امضا شود استفاده از قاعده عطف بماسبق نشدن قانون و مصوبات مقداری تضعیف
میشود .زیرا شما با امضای اخیر خود در ذیل تعهدنامه ارزی ،مسئول تعهداتی که
اخیرا کردهاید خواهید بود.
JJگفتار سوم :معافیتها
حاال این سوال مطرح میشود که آیا در مصوبه اصالحی معافیتهایی برای برخی از
صنوف و یا فعالیتها ،از پرداخت مابهالتفاوت ارزی پیشبینی شده است؟
48
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بله .در مصوبه اصالحی موارد زیر از شمول پرداخت مابهالتفاوت معاف شدهاند:
 -1ماشینآالت ،تجهیزات ،قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی
خط تولید و طرحهای مرتبط با هریک از دســتگاههای اجرایی با تشخیص وزارتخانه
یربط
ذ 
 -2مواد اولیه وارداتی ،قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی
قیمتگذاری میشود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط
 -3مواد اولیه دارو ،تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات
پزشکی که مشمول قیمتگذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت.
در تاریخ  97/6/5گروههایی که از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف شدهاند بر اساس
شــماره تعرفه به صورت تفصیلی نام برده شدهاند .در دستورالعمل معافیتهای پنجم
شهریورماه 3675 ،قلم کاال از پرداخت مابهالتفاوت معاف شدهاند.
اما یکی از مشکالتی که هماکنون واردکنندگان با آن روبهرو هستند این است که
بخشنامه بانک مرکزی و معافیتهای اعالمشده ،عمال در خصوص ثبت سفارشهایی
اجرا میشــود که بانک عامــل ،ارز مورد نیاز واردکننده را (مطابق ثبت ســفارش و
درخواســت) از بانک مرکزی خریداری کرده و بانک مرکزی نیز قبال ارز مورد نیاز را
تخصیص داده باشــد ،در غیر این صورت در عمل برای ثبت ســفارشهایی که هنوز
بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص نداده است ،برخورداری از معافیتها با مشکل
یشود.
روبهرو م 
مشکل دیگر این است که اولویتبندی کاالها ،بعد از ثبت سفارش بنا به دالیل نامعلوم
تغییر میکند و این تغییر اولویت کاالها ،واردکننده را با مشکل مواجه میکند و ضرر و
زیان زیادی به واردکننده وارد میسازد .زیرا معموال قبل از بحث سفارش از حیث قیمت
کاال بین فروشــنده خارجی و واردکننده داخلی توافقهای اولیه صورت گرفته است و
چهبســا واردکننده داخلی به محض توافقات اولیه با فروشنده خارجی ،تمام یا بخشی
از کاالهای ثبت سفارشی شده را با نرخ توافقی به غیر واگذار کند .متاسفانه این تغییر
اولویتها میتواند به واردکننده ضرر و زیان وارد سازد که مسئول این خسارت به طور
مستقیم دولت است.
یکی از مشــکالتی که متاسفانه در قوانین ما وجود دارد و نیاز به اصالح جدی دارد
انتهای ماده  11قانون مسئولیت مدنی است .در ذیل ماده  11قانون مسئولیت مدنی مقرر
شده است...« :در مورد اعمال حاکمیت دولت ،هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای
تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور
به پرداخت خسارت نخواهد بود».
وجود چنین متنی موجب شده اســت دولتمردان به عذر و بهانه اعمال حاکمیت،
تصمیماتی بدون آسیبشناسی تخصصی و کارشناسی الزم اتخاذ کنند و به آحاد ملت و
یا گروه و یا صنوف خاص لطمه وارد سازند و مسئولیت اقدامات خود را نپذیرند .در حالی
که بایستی معنا و مصادیق اعمال حاکمیت به طور مضیق روشن شود و قیود و شروطی
بر آن بست تا تصمیمگیران ،مسئول تصمیمات آسیبرسانی که با بیتدبیری و بدون
کارشناسی اتخاذ میکنند باشند.
یکی از مشکالت ارزی این است که طبق اعالم بانک مرکزی خرید به صورت دالری
ممنوع شده است و خرید باید به صورت یورویی باشد و یا اینکه چنانچه با کشورهایی
نظیر چین ،ترکیه ،هند و ...معامله صورت بپذیرد از ارز خود آن کشورها بایستی استفاده
شــود .حال مشکل اینجاست که ارز این کشورها در بازار نیست و از طرفی بانکها نیز
چنین ارزهایی جهت ارائه و فروش ندارند .ناچار واردکنندگان بایستی متوسل به صرافیها
شوند و صرافیها نیز حدود  7/5درصد بابت تسعیر و حواله از مشتریان چنین ارزهایی
دریافت میکنند .زیرا آنها عمال دو مرحله تســعیر انجام میدهند که جمع دو مرحله
تســعیر حدودا  7/5درصد است .بدیهی است این مبالغ به قیمت تمامشده کاال شدیدا
میافزاید.
در خصوص کاالهای اولویت دوم نیز که مشمول ارز نیمایی میشوند با این مشکل
روبهرو هستیم که هماکنون ارز نیمایی موجود نیست و اساسا کانال هم پیدا نمیشود و
اشخاصی که در اولویت دوم قرار گرفته اند با مشکل ارز نیمایی روبهرو هستند.

عرضه نفت خام در بورس انرژی با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شروع شده است .اما نکته این است
که نفت خام ایران مورد تحریم است و نه مثال فروش آن توسط شرکت یا شخص خاص .هر شخص حقیقی یا
حقوقی هم در بورس انرژی ،نفت ایران را بخرد برای صدور آن دچار مشکل خواهد بود.

بورس نفت :تصمیم سیاسی یا علمی؟
بورس نفت راهاندازی شد

بـهـانـه

آیا ورود ایران به بورس نفت میتواند رهگشــای مشکالت حوزه نفتی باشــد یا نه؟ آیا این تصمیم یک راهبرد سیاسی است یا میتواند رهاوردی برای اقتصاد نفتی ایران داشته
باشد؟ این مقاله را بخوانید.

اخیرا عرضه نفت خام در بورس انرژی با تصویب شورای
عالی هماهنگی اقتصادی شــروع شده است .شاید این
مسئله به عنوان راهی برای دور زدن تحریمها مورد توجه
قرار گرفته است .اما نکته این است که نفت خام ایران
مورد تحریم اســت و نه مثال فروش آن توسط شرکت
یا شــخص خاص ،بنابراین به فرض اینکه هر شخص
حقیقی یا حقوقی هم در بــورس انرژی ،نفت ایران را
غالمحسین حسنتاش
بخرد برای صدور آن دچار مشــکل خواهد بود .اگر هم
خریدار خارجی باشد که بتواند و حاضر باشد که علیرغم
کارشناس ارشد حوزه انرژی
تحریم ،نفت ایران را بخرد یا مجوز از امریکاییها داشته
چرا باید خواند:
باشد ،خب چه دلیلی دارد از بورس بخرد و مثل گذشته
حوزه
اگر به مسائل روز
میتواند از شــرکت نفت بخرد .لــذا من این حرکت را
شما
به
نفت عالقه دارید
چندان مهم نمیدانم و فکر میکنم اگر معاملهای هم
این
توصیه میشود
انجام شود تبلیغاتی و صوری خواهد بود.
آینده
درباره
مقاله را که
البته برخی معتقدند که این تصمیم میتواند آینده
ایران
در
نفتی
بورس
بازار نفت خام صادراتــی ایران را تغییر دهد؛ اما به نظر
بخوانید.
است
من این کار در شرایط عادی یعنی در شرایط نبود تحریم
اصال معنا و مفهومی ندارد و عرضهکننده انحصاری نفت
خام ایران شرکت ملی نفت است و همه این را میدانند
بنابراین رقابتی وجود ندارد .نفتخام یک کاالی جهانی اســت و پایه قیمت آن در سطح
جهان بر اساس مالکهای جاافتاده و پذیرفتهشده در سطح بینالمللی تعیین میشود و
توسط مراجع پذیرفتهشده توسط خریداران و فروشندگان ،اعالم میشود و البته تفاوتهایی
میان قیمت انواع نفتخا م در مناطق مختلف وجود دارد که توســط همان مراجع اعالم
میشود .و همانگونه که همه میدانند و در بسیاری از قوانین و مقررات نیز مشخص است،
حتی نفتخامهای تحویلی به پاالیشگاههای داخلی نیز بر اساس قیمت جهانی آن (فوب
خلیجفارس) محاسبه میشود .موضوع کشف قیمت نیز که یکی از اهداف بورسهای کاالیی
است در مورد نفتخام مصداق ندارد .بنابراین همانطور که عرض کردم ظاهرا این برای دور
زدن تحریم و به نوعی انفعالی است .پس تحول خاصی اتفاق نمیافتد.
ت خام در تمام کشــورهای جهان غیر از یک اســتثنا (امریکا) در مالکیت دولت
نف 
ت خام قانونا در تملک دولت است و انحصارا
اســت و در جمهوریاسالمیایران نیز نف 
توسط شرکتملینفتایران تولید میشود و طبق سیاستهای ابالغی اصل  44قانون
اساسی نیز بخشباالدستی صنعت نفت شامل اکتشاف و استخراج و تولید نفتخام قابل
واگذاری به بخش خصوصی نیست .بنابراین شرکت ملی نفت ایران تحت نظر وزارت نفت
ت خام یک بازار انحصاری است
عرضهکننده انحصاری نفتخام است ولذا بازار داخلی نف 
در حالی که بورس کاالیی در یک بازار رقابتی معنا و مفهوم پیدا میکند.
گفته میشــود وزارت نفت میخواهد با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای
صــادرات ،نفت خام و فرآوردههای نفتی را به قیمت رقابتی ،در بورس داخل کشــور به

فروش برســاند .باید به این نکته توجه کرد که داســتان فراورده فرق میکند و از دیرباز
بخش خصوصی در زمینه صادرات آن فعال بوده ولی نفتخام در احجام بزرگ جابهجا
میشــود و من فکر نمیکنم بخشخصوصی واقعی بتواند در این زمینه فعالیت کند.
تولید نفت به طور متمرکز در کنترل شرکت ملی نفت است و چنانچه ذکر شد براساس
سیاستهای ابالغی اصل  44قانون اساسی نیز قرار نیست این بخش واگذار شود .تمام
امکانات لجســتیکی انتقال و صدور نفتخام نیز در کنترل شرکت ملی نفت است .کل
ت خام تولیدی در مناطق مختلف خشکی برای صادرات از طریق خطوطلوله به جزیره
نف 
خارک منتقل و از آنجا صادر میشــود و نفتخام تولید دریایی نیز بســته به مورد از
ت خام در احجام
نزدیکترین پایانه دریایی و عمدتا از جزیره خارک بارگیری میشود .نف 
ت خام حداقل  80هزار تن
باال بارگیری میشود .کوچکترین سایز کشتیهای حمل نف 
ت خام ایران معموال در کشتیهای 120هزار تا 350
معادل  600هزار بشــکه است و نف 
هزارتنی معادل حدود  1تا  2.5میلیون بشــکهای بارگیری و صادر میشود که تنها در
اســکلههای جزیره خارک امکانپذیر است .به نظر من در این سیستم بخش خصوصی
نقش خاصی نمیتواند ایفا کند.
ظاهرا کسانی گفتهاند که با این روش میخواهند با اوپک رقابت کنند؛ اما این حرف
اغراقآمیز و به نظر من خندهدار اســت .کســی که این حرف را زده احتماال نه اوپک را
میشناسد و نه با سازوکارهای بازار نفت آشنایی دارد .اوپک یک سازمان متشکل از دوازده،
سیزده کشور نفتی است که فقط سعی میکند سیاستهای نفتی این کشورها را از نظر
کنترل عرضه به منظور تاثیرگذاری بر قیمت هماهنگ کند و این یک بورس داخلی خاص
معامالت نفت ایران است اینها هیچ ربطی به هم ندارد.
اما اینکه آیا ورود ایران به بورس نفت میتواند رهگشای مشکالت حوزه نفتی باشد یا
نه؟ باید گفت که ما نباید مسائل را با هم خلط کنیم .ما در جهان دو بورس عمده داریم
ت خام در آن انجام میشود :بورس لندن به نام  ICEو بورس نیویورک
که معامالت آتی نف 
بهنــام  .NYMEXدر این بورسها همانطور کــه عرض کردم معامالت آتی یعنی برای
تحویل نفت در آینده یا به عبارتی معامالت کاغذی انجام میشود و نفت روزانه فیزیکی
معامله نمیشود و سازوکار خاص خود را دارد و االن بحث ورود ایران به چنین بورسهایی
مطرح نیست .در مقابل اینها بورسهای معامالت فیزیکی وجود دارد که حداقل من در
مورد نفتخام بورس فیزیکی یعنی بورس معامله روزانه نفتخام در جایی سراغ ندارم.
البته اخیرا چینیها با همکاری چند کشور در منطقه آسیای شرقی تالش دارند بورس
فیزیکــی را راه بیندازند که باید دید نتیجه چه میشــود .در هر حال االن بحث بردن
معامــات فیزیکی نفت ایران به بورس انرژی داخلی ایران مطرح اســت که به نظر من
بیشتر سیاسی است و من امکان موفقیت آن را نمیبینم .قبال هم در دولتهای گذشته
این بحث مطرح شده و یکی ،دو معامله کامال صوری هم انجام شده است .موضوع بورس
نفت حدود بیست سال است که مطرح است ولی متاسفانه هرگز برخورد علمی درستی با
آن نشده است .سالها پیش نیز در جزیره کیش ساختمانی خریداری شد و بورس نفت
نام گرفت ولی هرگز توفیق پیدا نکرد و آسیبشناسی هم نشد و اینبار خوب بود از آن
تجربیات استفاده میشد.
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آکــادمـی

بستر توسعه سبز هموار نیست

تحریم و اقتصاد سبز

بـهـانـه

در شرایط جدید اقتصادی که تحریمها بار دیگر در حال برکشت هستند ،چه بر سر اقتصاد کشاورزی و اقتصاد سبز خواهد آمد؟ در این مقاله سعی شده به این پرسش پاسخ داده
شود و اینکه راهکار پیشروی کدام است؟

فاطمه پاسبان
کارشناس اقتصاد کشاورزی

چرا باید خواند:
در زمان تحریم چه
سرنوشتی در انتظار
اقتصاد سبز است و
آسیبها و موانع کدام
است؟ برای یافتن
پاسخ این پرسش،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

فرسایش خاک
در ایران هر سال
 15تن در هکتار
است که در حدود
 3هزار و 500
میلیارد ریال
برآورد شده است
که رقم بسیار
باالیی است
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جمهوری اسالمی ایران بعد از پیروزی انقالب همواره با تحریمهای مختلفی
مواجه بوده است؛ اما شــدت اثرگذاری این تحریمها بر بخشهای مختلف
اقتصادی متفاوت بوده اســت .بهطوری که تحریم سالهای  1387تا 1394
(پذیرش برجام) از جمله تحریمهایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه کشور
بیشتر بوده و آثار و پپامدهای آن برای آحاد مردم کشور ملموس بود .اینکه
یک فعالیت بــه چه میزان تابآوری آثار تحریم را (به صورت مســتقیم یا
غیرمستقیم) دارد بستگی به میزان آسیبپذیری آن فعالیت دارد .به عبارت
دیگر فعالیت مورد نظر در چه شرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد
و قابلیت برای تحمل تبعات تحریم را دارد .در مطالعات مختلف نشــان داده
شده که تحریم بر قیمتها ،هزینههای تولید ،ارزش پول ملی ،تولید (میزان و
نوع آن) ،سرمایهگذاری ،مصرف ،تجارت ،رفاه ،بهرهوری ،غذای سالم ،حفاظت
و صیانت از منابع طبیعی ،قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار بوده که همه
این مولفهها ســهمی در ساخت و ایجاد شاخصهای توسعه پایدار دارند .در
این میان بخش کشــاورزی و فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم وابسته به
آن ،در قالب کسبوکارهای بخش کشاورزی همانند سایر فعالیتها از تحریم
متاثر شده است .بخش کشاورزی ،بخش استراتژیک اقتصاد ،تامینکننده غذا
برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور است
و توسعه این بخش و رونق فعالیتهای آن نیازمند توجه ویژه است .به دالیل
مختلف از قبیل ریســک زیاد تولید و درآمد ،نیاز به فناوریهای جدید برای
افزایش بهرهوری و کارایی ،کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و
پسانداز بهرهبرداران ،تغییر کاربری اراضی ،کاهش بهرهوری خاک ،مسئله آب
و خشکسالی ،تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ،و تغییرات آب و هوایی
و اقلیم ،نیازمند سیاستهای منطقی ،هدفمند و در راستای توسعه پایدار در
شرایط تحریم است.
توجه و اهتمام به پیادهسازی اقتصاد کشاورزی سبز یکی از پیشنیازهای
توســعه پایدار و کاهش آثار مخرب تحریم بر منابع طبیعی و محیط زیست
است .مفهوم اقتصاد کشاورزی سبز برای پیادهسازی تعریف و کاربرد اقتصاد
سـ�بز با تأکید بر امنیت غذایی ارائه شده است(Greening the Econo�(.
 )my with Agriculture,GEAدرواقــع  GEAبا هدف ترویج گفتوگو
و گفتمان میان کشــاورزی ،جنگلداری و شیالت و دیگر بازیگران ،درصدد
استراتژیهای توسعه پایدار که امنیت غذایی و امنیت ذینفعان را به دنبال
دارد ،است .در این مفهوم به موضوعاتی همانند تسهیل دسترسی به منابع و
نهادها و ترتیبات و فرایندهایی که حرکت به سمت توسعه پایدار را رقم بزند،
توجه شده است .برای این منظور مشارکت فعال مباحث در سطح بینالمللی،
منطقهای و ملی را طلب میکند.
اهداف پیگیریشده از ســوی  GEAعبارت است از :دستیابی به امنیت
غذایی و تغذیه از طریق یک تعادل مناسب بین تولید داخلی و تجارت ،کمک
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به حق دســتیابی به غذای کافی برای همه ،اطمینان از معیشت مناسب و
ی و علمیبرای حفظ اکوسیستمهای
معقول روستایی ،استفاده از دانش بوم 
سالم و بههمراه آن تولید مواد غذایی و احترام به محدودیتهای منابع طبیعی.
دستیابی به این اهداف مستلزم سرمایهگذاری و انباشت سرمایه در بخش
کشاورزی اســت که این مهم در شرایط تحریمی که انگیزه سرمایهگذاری
کاهش مییابد ،ضرورت سیاستگذاری مناسب برای ارتقای سرمایهگذاری
را دارد .ســرمایهگذاری در موضوعاتی همانند فناوری نوین ،سیســتمهای
تولید جدید ،نهادسازی و تشکلسازی ،انرژیهای نو و پاک ،تولید و توسعه
بهکارگیری نهادههای تولید دوستدار طبیعت ،ابزار و ماشینآالت متناسب با
ی و محیطی و دوستدار طبیعت ،حفاظت و صیانت از منابع پایه
شرایط اقلیم 
و منابع طبیعی ،معیشــت پایدار و افزایش رفاه کشاورز و روستایی و تحقیق
و توســعه و ترویج و سایر موارد نیاز به ســرمایهگذاری دارد .بهعبارتی دیگر
فعالیتهای نوین بخش کشــاورزی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز،
سرمایهبر شده است؛ یعنی نیاز به سرمایه دارد .این مسئله ایجاب میکند که
سیاســتهای کالن کشور در راستای همان تغییر و تحول در حکمرانی در
جهت اهداف توسعه پایدار تغییر کنند .در این میان افزایش تولید محصوالت
کشاورزی در واحد ســطح و بهبود کیفیت محصوالت و جلب اعتماد بازار،
افزایش بهرهوری و کارایی عوامل تولید و منابع پایه با مجهز شدن به وسایل
و امکانات پیشــرفته ،فناوری و به موازات آن تقویت مدیریتها امکانپذیر
است .به همین دلیل کاربرد فناوریهای نوین ضمن افزایش تولید محصوالت
کشاورزی در واحد سطح ،موجب کاهش هزینههای تولید و متعاقب آن منجر
به کاهش قیمت تمامشده این محصوالت و از سوی دیگر افزایش کیفیت و
اســتاندارد آن خواهد شد و امکان رقابتپذیری را با کاالهای مشابه خارجی
فراهم خواهد ساخت .از سوی دیگر غذای سالم را برای مصرف انسان فراهم
میسازد و از هدررفت نهادهها و خصوصا منابع آبی جلوگیری خواهد کرد.
میتوان گفت که بخش کشاورزی برای تامین غذای سالم و امنیت غذایی،
توســعه پایدار کشاورزی و حفظ و صیانت از منابع پایه و تابآوری در مقابل
تهدیدهای تغییرات اقلیم به «انقالب فناوری» نیاز دارد .در حقیقت فناوری
و دانش کاربردی است که این اجازه را میدهد تا به عنوان نمونه با بهنژادی،
کشــتهای بدون خاک ،انواع روشهای آبیاری و کشت گلخانهای ،استفاده
از انواع ســموم و کودهای دوستدار محیط زیست و سالمت انسان ،کمیت،
کیفیت ،تنوعپذیری ،خلق ارزش و ثروت را فراهم ســاخته که به دنبال آن
کارایی ،بهرهوری ،غذای سالم و حفاظت و صیانت از محیط ریست و منابع را
به همراه دارد .آموزش ،انتقال و بهکارگیری و ترویج فناوریهای نوین نیازمند
ارتباطات سازنده و مستمر و پایدار با مراکز تحقیقاتی و تولیدکننده دانش و
فناوری در خارج کشور است .در زمان تحریم یکی از مهمترین موضوعاتی که
تحریم آن به شدت اقتصاد کشاورزی سبز و امنیت اقتصادی و غذایی را در

اهداف پیگیریشده از سوی  GEAعبارت است از :دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه از طریق یک تعادل مناسب بین تولید داخلی و تجارت،
ی و علمیبرای حفظ
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بخش کشاورزی مورد تهدید قرار میدهد در خصوص مراودات علم ،دانش،
فناوری و نهادههای تولیدی استاندارئ و دوستدار طبیعت است .اینکه چگونه
مدیریت کنیم که حداقل هزینه به طبیعت و محیط زیست وارد شود و غذای
سال ِم باکیفیت و قیمت تمامشده پایین به دست مصرفکننده برسد و بهرهوری
نهادهها ،آب و خاک ارتقا یابد از جمله مسائلی است که نباید از آن غافل شد.
در این میان رانت و فساد و قاچاق به عنوان عوامل تهدیدکننده برای اقتصاد
کشاورزی سبز عمل خواهند کرد.
قاچاق محصوالت کشاورزی و غذایی اقتصاد کشاورزی سبز را به دالیلی
به خطــر خواهد انداخت :دالیلی چون  )1ورود غیــر قانونی و عدم کنترل
اســتانداردهای تغذیهای و بهداشتی که ســامت مصرفکننده را به خطر
میاندازد؛  )2ورود قاچاق محصوالت و نهادهها ،احتمال ورود آفات و بیماریها
را در بخش تولید افزایش میدهد و تولید با تهدید انواع بیماریها و آفات روبهرو
خواهد شد؛  )3در بازار محصوالت کشــاوری و غذایی داخلی به دلیل وفور
محصوالت خارجی انگیزه تولید را کاهش خواهد داد .به عبارتی رانت ،فساد
و قاچاق ناکارآمدی ،کاهش تولید و درآمد ،تهدید شاخصهای امنیت غذایی،
دسترسی ناکافی به غذای سالم و تهدید امنیت رفاهی بازیگران زنجیره ارزش
محصول را به همراه خواهد داشت .در زمان تحریم اینسه عامل (رانت ،فساد و
قاچاق) با شدت بیشتری بر اقتصاد کشاورزی سبز تاثیر منفی خواهند گذاشت.
در کنار آن برخی از پیامدهای تحریم همانند تضعیف پول داخلی ،صادرات
برخی محصوالت را سودآورد میکند و چهبسا صادرات برخی محصوالت بدون
توجه به حفظ و صیانت از آب ،خاک ،منابع طبیعی و محیط زیست افزایش
یابد .این مسئله تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را به همراه دارد و منافع
نسل حاضر و نسلهای آینده را در مخاطره قرار میدهد .در شرایط تحریمی
و با افزایش تورم ،کاهش قدرت خرید واقعی مردم اتفاق میافتد و در صورت
عدم جبران قدرت خرید کاهش مییابد (حداقل در سطح واقعی قبل از تورم)
و در مناطق روســتایی کشور این احتمال وجود دارد که فشار بر مراتع برای
پرورش دام و استفاده از چوب جنگل برای مصارف سوخت و یا مصارف دیگر
افزایش یابد که تخریب مرتع و جنگل را به همراه خواهد داشت .بسیاری از
احتماالت وجود دارد که در شرایط تحریمی ،اقتصاد کشاورزی سبز و اقتصاد
سبز را مورد تهدید قرار دهد .تجربیات قبلی تحریم در خصوص آثار احتمالی
تحریم بر اقتصاد کشاورزی سبز متاسفانه مستند به صورت علمی و بر اساس
روش عملی مناسب صورت نگرفته است .تحریم جدید یکجانبه امریکا در
شــرایط فعلی گرچه شرایط موجود از نظر اقتصاد کالن ،اقتصاد کشاورزی و
توســعه کشاورزی و روستایی پایدار و سرمایه اجتماعی به مراتب متفاوت از
شرایط سالهای  1387تا  1394است اما نیازمند آن است که از تجربه قبلی
درس عملیاتی گرفته شــود تا تکرار تاریخ اتفاق نیفتد .در این میان مراجعه
به کارشناســان و متخصصان هر حوره فعالیت و مصاحبه عمیق و برگزاری
کارگاههای مشورتی خواهد توانست راهکارهای عملیاتی مناسبی برای مواجهه
با تحریم جدید و کاهش خطرات و تهدیدهای آن برای اقتصاد سبز ارائه کند.
مطالعه علمی با روش تحلیل مناسب در خصوص آثار و پیامدهای تحریم بر
شاخصهای اقتصاد کشاورزی سبز و اقتصاد سبز نیاز گذشته ،حال و آینده
کشور اســت .این نکته نیز یادآوری میشود که بخش کشاورزی در شرایط
کنونی آسیبپذیرتر از شرایط تحریم سالهای  1387تا  1394است ،مسئله
آب و خشکسالی ،مسئله خاک ،مسئله تغییرات اقلیمی و آب و هوا و مسئله
بازار از جمله موضوعاتی است که بخش کشاورزی را آسیبپذیر کرده است.
در حال حاضر بر اساس اطالعات ارائ ه شده توسط کارشناسان و متخصصان،
فرسایش خاک در ایران هر سال  15تن در هکتار است که در حدود  3هزار و
 500میلیارد ریال برآورد شده است که رقم بسیار باالیی است .از سوی دیگر
در گزارش ناسا که درباره شرايط جوي زمين در  30سال آينده منتشر شده،

آمده است  45كشور جهان دچار خشكسالي شديد و در صورت عدم ذخيره
منابع آبي دچار بحران در توليد كشــاورزي و دامداری میشــوند که در این
گزارش ایران رتبه چهارم در میان  45کشور در معرض خطر را دارد .در مناطق
خشك و فراخشك ايران با توجه به شرايط اقليمي و همچنين عوامل انساني
بيابانزا از قبيل افزايش جمعيت ،چراي مفرط ،برداشت بيرويه از سفرههاي
آب زيرزميني ،آلودگی آبهای زیرزمینی از طریق پسابهای صنعتی ،شهری
و کشــاورزی ،تغيير كاربري اراضي ،برداشت غیر معادن سطحی ،مدیریت
نامناسب مراتع و مدیریت غیراصولی اراضی کشاورزی ،پديده بيابانزايي رشد
فزايندهاي داشته است .در زمان حاضر خشكساليهايي كه بهوقوع ميپيوندد
بيابانزايي را تشديد ميكند؛ اما در ايران عوامل انساني نقش مهمی در ایجاد
بيابانزايي دارد و شــايد مهمترين آنان افزايش جمعيت باشد .عالوه بر این
در این گزارش پیشبینی شــده اســت 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 و یا غالب
مناطق نیمه خشک کنونی نیز به بیابان تبدیل میشود .چه مطالعات داخلی
و چه گزارش ناسا وقوع خشکسالی در ایران را نشان داده و این پدیده اقلیمی
رخ داده و هماکنون آثار سوء آن دیده میشود.
از ســوی دیگر به دلیل بحران آب مهاجرت اجباری شکل گرفته است.
بخشی از جمعیت کشــور برای ادامه زندگی به اجبار مهاجرت کرده و این
مهاجرت از شــرق به غرب کشــور به دلیل بحران آب شــکل گرفته است.
استانهای شرقی کشــور که شامل خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان
و خراســان جنوبی است در معرض خشکســالی و کمآبیاند که براساس
سرشماری سال  1395در حدود  10میلیون از جمعیت کشور (حدود 12.5
درصد ســهم) را در خود جای دادهاند .اخبار منتشرشــده حاکی از آن است
که جابهجایی جمیعت به دلیل خشکســالی و کمبود آب اتفاق افتاده است.
از دیدگاه جمعیتی و محیط زیســت ،تراکم جمعیت در مناطقی از کشور،
منجر به تسریع روند تخریب محیط زیست شده و فشار بهرهبرداری بر منابع
طبیعی و منابع آب و خاک وارد خواهد شد و این مناطق را با مشکالت عدیده
زیستمحیطی و بهداشتی و سالمتی روبهرو خواهد ساخت .همچنین از نظر
برنامهریزی منطق های و آمایش سرزمین ،افزایش جمعیت مازاد بر تابآوری
و ظرفیت منابع منطقه (مادی ،فیزیکی ،طبیعی و )...دستیابی به شاخصهای
توسعه پایدار را غیرممکن خواهد ساخت .در این شرایطی که بخش کشاورزی
بهدلیل عوامل درونبخشی و برونبخشــی آسیبپذیرتر است ،کاهش آثار
تحریم یکجانبه امریکا نیازمند پایش ،مطالعه ،تحقیق روزآمد و مســتمر و
پیادهسازی آن در عمل است.

اقتصاد کشاورزی
سبز با هدف ترویج
گفتوگو و گفتمان
میان کشاورزی،
جنگلداری و
شیالت و دیگر
بازیگران ،درصدد
استراتژیهای
توسعه پایدار که
امنیت غذایی و
امنیت ذینفعان
را به دنبال دارد،
است

نکتههایی که باید بدانید
[بخش کشاورزی ،بخش استراتژیک اقتصاد ،تامینکننده غذا برای جمعیت کشور و مواد
اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیتهای آن
نیازمند توجه ویژه است.
[توجه و اهتمام به پیادهسازی اقتصاد کشاورزی سبز یکی از پیشنیازهای توسعه پایدار و
کاهش آثار مخرب تحریم بر منابع طبیعی و محیط زیست است.
[فعالیتهای نوین بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز ،سرمایهبر شده
است؛ یعنی نیاز به سرمایه دارد.
[در زمان تحریم سه عامل رانت ،فساد و قاچاق با شدت بیشتری بر اقتصاد کشاورزی سبز
تاثیر منفی خواهند گذاشت.
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آکــادمـی

پیشبینی مسیر با علم اقتصاد

کار متخصصان فال قهوه

«فونهایک» ،بزرگ اقتصــاددان نامدار مکتب اتریش ،گفته
بود که خوبی اقتصاد این اســت که به انسان میآموزد چقدر
در طراحی آینده ناتوان است؛ با این حال بوروکراتهای دولت
کم و بیش در همهجای جهان وعده ســاختن این باور را القا
میکنند که چنین نیست و میتوان با سیاستهای پولی و مالی
مناسب آینده را ساخت و کلید خوشبختی در دستان پرتوان
آنها اســت .با این حال پیشبینی آینده اقتصاد به این سادگی
امیرحسین خالقی
نیست ،عوامل دیگری مانند اعتماد مردم به چنین سیاستهایی
شرطی اساسی است.
پژوهشگر توسعه
راجر فارمر در کتاب «اقتصاد چگونه کار میکند؟» ،ترجمه
چرا باید خواند:
محمدرضا فرهادیپور ،مینویسد« :سیاست پولی و مالی شاید
علم اقتصاد چقدر
اثری را که هواداران آن ادعامیکنند داشــته باشد؛ مشروط بر
میتواند در ترسیم
اینکه خانوارها و شرکتها با خرید داراییهای مشهودی مانند
آینده موفق عمل کند؟
مسکن و سرمایهگذاری ثروتشان در بازار سهام به اقتصاد اعتماد
آیا اقتصاد امکانی برای
کنند .به گونهای که شــرکتها دوباره به ســرمایهگذاری در
پیشبینی آینده دارد؟
کارخانهها بپردازند .هیچ دلیل اقتصادی محکمی وجود ندارد
پاسخ این سواالت را در
که تنها به اعتبار اینکه دولت [بر اساس توصیههای اقتصاددانانی
مقاله پیش رو بخوانید.
مانند «جان مینارد کینز»] پولی را [از بانک مرکزی یا کشورهای
دیگر] استقراض و آن را بر روی کاال یا خدمات هزینه میکند،
چنین اتفاقی بیفتد ...اعتماد عامل مستقلی است که منجر به تعیین نرخ بیکاری میشود .اگر ما اعتماد
را به میان مردم و جامعه بازنگردانیم ،شــاید اقتصاد دوباره شــروع به رشد کند ،اما بخش خصوصی
مشاغلی را که برای بازگشت اعتماد کامل ضروری است ایجاد نمیکند» .به بیان دیگر ،از دشواریهای
ذاتی سیاستگذاری اقتصادی که بگذریم ،اعتماد مردم به کارآمدی و تدبیر دولتها شرطی اساسی
در تحقق اهداف سیاستهای آنهاست .برای کشوری مثل ایران «اعتماد شهروندان به دولت» با توجه
به تحریمهای بینالمللی یک پیامد مهم دیگر هم دارد ،چنان که ریچارد نفیو در کتاب معروف خود
«هنر تحریمها» شرح داده است« ،استقامت» ( )resolutionکشور تحریمشده عاملی پراهمیت در
تصمیمگیری در مورد تحریمهاســت؛ یعنی برای کشورهایی که تصور میشود با وجود آسیبها و
هزینههای تحریمی همچنان تن به تغییر رفتار نمیدهند ،استفاده از تحریمها جذابیت کمتری خواهد
داشت .روشن است که در نشان دادن این استقامت نقش اعتماد مردم به دولتها چقدر پررنگ است،
اگر مردم اعتماد کافی نشان ندهند ،دولتها در مورد تحریم بسیار آسیبپذیر خواهند بود؛ زیرا دولتی
که میان مردمش مقبولیت باالیی ندارد ،بعید است بتواند زیر فشار تحریمهای زیاد استقامت کند.
برای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه( (�OECD: Organization for Eco
 )nomic Cooperation and Developmentشــاخصی برای سنجش اعتماد مردم به دولت
وجود دارد که نشان میدهد حتی در کشورهایی مانند ژاپن و امریکا هم اوضاع به هیچ رو رضایتبخش
نیست .برای ایران شاخص معتبر مشابهی به چشم نمیخورد ،ولی عجیب نیست ادعا کنیم اعتماد
ایرانیان به دولت بسیار پایین است .از رتبه درخشان (!) ایران در شاخص ادراک از فساد میتوان حدس
زد که اعتماد مردم به دولتها وضعیت مطلوبی ندارد .از این رو عجیب هم نیست که اگر دولتها در
اجرای سیاستهای خود چندان موفق عمل نکنند و صحبت در مورد سمت و سوی آینده اقتصاد ایران
اینقدر دشوار باشد .این پرسش را در میان شهروندان ایرانی زیاد شنیدهایم که آینده اقتصاد ایران چه
میشود و آیا امیدی به بهبود اوضاع هست .هرچند به قول محمد قائد ،روزنامهنگار معروف ،پیشگویی
در مورد آینده را باید به متخصصان فال قهوه سپرد ،ولی به واقع ایرانیها حق دارند نگران باشند ،به یاد
میآوریم جز مدتی کوتاهی پس از برجام ،از آغاز قضیه هستهای به این سو مردم این کشور در حالتی
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میان خوف و رجا به سر بردهاند .روزی نیست که از بحرانهای جدی پیش روی کشور خبری نشنویم.
«شرایط حساس کنونی» از زبان سیاسیون ایرانی نیفتاده است و آنها همواره از مردم خواستهاند که در
این شرایط سخت آنها را تنها نگذارند ،با این حال روشن نیست آیا برنامه مشخصی برای آینده دارند
یا خیر .شوربختانه در شرایطی که گروههای سیاسی مختلف کشور حتی فهم مشترکی از اوضاع و
گزینههای پیش رو هم ندارند ،انتظار یکصدا بودن و همدلی برای حرکتی مشخص و هماهنگ خیلی
خوشبینانه است .اما راهحل احتمالی برای ثباتبخشی به اقتصاد ایران چیست؟
اجازه دهید ادعا کنیم تا وقتی مســئله سیاســی ما یعنی ارتباط با بزرگترین قدرت سیاسی و
اقتصادی جهان حل نشود ،مجالی برای امیدواری به آینده اقتصاد ایران به وجود نمیآید .امریکا تنها
یک کشور کیلومترها دورتر از ما نیست ،نمایانگر یک فرهنگ و نگاه به جهان است ،از قضا درست همان
نگاهی که ما پیشرفت و توسعه و اقتصاد پررونق را با آن معنا می کنیم .امریکا تنها پرقدرتترین کشور
جهان از نظر اقتصادی و نظامی نیست؛ این کشور بیش و پیش از ایندو یک ابرقدرت فرهنگی است؛
فرهنگی که آن دستاوردهایی اقتصادی و نظامی را به وجود آورده است .بهخاطر نمیآورم حتی یک
کشور در تاریخ معاصر داشته باشیم که با تخاصم با امریکا پیشرفت پایدار را تجربه کرده باشد؛ لیبی،
عراق ،کره شمالی و البته ایران نمونههای غمانگیزی از فرصتهایی ازدسترفتهاند؛ از نگاه روانشناسی
سیاسی به قضیه بنگریم وقتی با کسی دشمنی میکنیم ،سعی در رد و انکار همه آن چیزی میکنیم
که او دارد؛ غریب نیست که در مورد امریکاییها نیز چنین باشد .وقتی «اقتصاد بازار آزاد» و «آزادی»
و «دموکراسی» و مانند آن را نپذیری ،مجبوری «اقتصاد بومی» و «حریت» و «مردمساالری» و مانند
آن را علم کنی و در مقابل هرچیز که رنگ دشمن میدهد مقاومت کنی .قضیه خیلی پیچیده نیست.
تعجبی ندارد که به این وضعیت افتادهایم ،دنیا نظم خودش را دارد و قرار نیست به میل ما تغییر کند.
در این حالت تخاصم و «شرایط حساس کنونی» هر شکستی توجیه میشود ،همه تالشمیکنند در
برابر تحریمها مقاوم شویم و وقت را بگذرانیم شاید گشایشی شود ،بدون آنکه بپرسیم اصال کشوری
با این تاریخ و مردم و ظرفیت چرا باید تحریم شود .سیاستگذار و اهالی سیاست هم انگیزهای برای
بهبود کیفیت حکمرانیشان ندارند؛ کشوری «در شرایط حساس کنونی» قرار نیست خود را با دیگران
مقایسه کند؛ جنگ است و در حال جنگ «توسعه» کاالی لوکس و تفننی میشود ،قرار است زنده
بمانیم ،با چه کیفیتی ،خیلی مهم نیست .اجازه دهید صریح عرض کنم راهحل مشکل ایران تغییر در
سیاست خارجی و آشتی با دنیاست ،دشمنی با بزرگترین قدرت دنیا حاال گیریم امپریالیست و زورگو
و ...به زیان منافع ملی ماست ،مهم نیست حقیقت کدام سو است ،مهم رفاه و آرامش  80میلیون آدمی
است که نام ایرانی بر خود دارند .بگذارید آن گفته شادروان داریوش همایون را تکرار کنیم« :ما باید از
گنداب خاورمیانه بیرون بیاییم» و این جز با آموختن و یادگیری و کمک آن کشور قدرتمند آن سوی
آتالنتیک ممکن نیست ،واهلل اعلم.

نکتههایی که باید بدانید
[ پیشبینی آینده اقتصاد به این سادگی نیست ،عوامل دیگری مانند اعتماد
مردم به چنین سیاستهایی شرطی اساسی است.
[ اگر ما اعتماد را به میان مردم و جامعه بازنگردانیم ،شاید اقتصاد دوباره شروع به
رشد کند ،اما بخش خصوصی مشاغلی را که برای بازگشت اعتماد کامل ضروری
است ایجاد نمیکند.
[وقتی اعتماد مردم به دولتها وضعیت مطلوبی ندارد ،عجیب نیست اگر
دولتها در اجرای سیاستهای خود چندان موفق عمل نکنند و صحبت در مورد
سمت و سوی آینده اقتصاد ایران اینقدر دشوار باشد.

در سنت باغشهر خیابانهای تکراری بیهودهاند ،واحد اولیه طراحی شهر خیابان نیست ،بلکه بلوک و به ویژه ابربلوک است .محل
تجارت باید از محل سکونت و فضای سبز جدا شود .نیاز یک محله به کاالها باید به طریقهای «علمی» محاسبه و به همان میزان
فضای تجاری به آن اختصاص داده شود.

توسعه مخرب

شهر خیالی در برابر شهر واقعی

بـهـانـه

چگونه میتوان یک شــهر را محلی خوب برای زندگی و بالندگی طراحی کرد؟ سنتها کدام است و برنامهریزیان براساس چه اصولی باید کار کنند؟ در این مقاله سعی شده سه
سنت شهرسازی تعریف و تفسیر شود .آن را بخوانید.

در نگاه به شهرســازی (برنامهریزی و طراحی شــهری) موجود
درمییابیم که ســه سنت در شــکلدهی آن موثر بوده است:
مرکززدایان (که باغشــهر بخشی از آن اســت) ،شهرتابناک و
زیباشهر و البته تفاسیر انشعابی یا ترکیبی از آنها (به ویژه باغشهر
و شــهرتابناک) .ویژگی مشترک هرسه ســنت در فرمگرایی،
جانشینی ایدههای طراح به جای زندگی واقعی شهر ،جداسازی
کارکردی و ضدیت با پویایی شــهری بوده اســت .در همه این
محمدکریم آسایش
سنتهای شهرســازی ،واالگرایی و استانداردگرایی غلبه داشته
پژوهشگرشهری
اســت که آرمانی از شهرباشــکوه و برنامهریزیشده است .ابتدا
نگاهی به ایدههای محوری این ســنتها میاندازیم تا تصویری
چرا باید خواند:
داشته باشیم از آنچه شهرسازان برای شهرهای ما میاندیشند.
ریزی
اگر به برنامه
در باغشهر که بنیانگذار ایده آن« ،ابنزر هاوارد» است،
ریزی
ه
برنام
شهری و
ایده آن بر توقف رشد شهر و اسکان مجدد جمعیت در
یک
شهروندان
برای
شهرکهای حومهای مبتنی است ،شهرکهایی با سی هزار نفر
آن
مسائل
و
شهر
جمعیــت ،احاطهشــده با کمربنــدی از مناطق کشــاورزی،
هستید،
مند
ه
عالق
یهای
یشده صنعتی جداگانه ،پهنهبند 
پهنهبندیهای برنامهریز 
به
مقاله
این
خواندن
زیستی (خانهها ،مدارس و فضای سبز) جداگانه و پهنهبندیهای
شما توصیه میشود.
تجاری و فرهنگی جداگانه که هر تغییر کوچک تحت نظر مقامات
محلی است .یک گونه مشابه متأثر از این ایده ،شهرهای شرکتی
است .در این سنت ،تدارک مسکن سالم اصل محسوب شده و هرچیز دیگر نسبت به آن فرعی محسوب
میشود .برنامهریزی خوب ،مجموعهای از فعالیتهای آماری است که بتواند همه آنچه را مورد نیاز است،
پیشبینی کرده و بعد از پیاده شدن آن نیز در برابر جزئیترین پیامدهای تغییر قابل حمایت باشد .بر
مبنای ایده باغشهر ،که چهرههایی چون پاتریک گدس ،لوییس مامفورد ،کالرنس اشتاین ،هنری رایت
و کاترین باور آن را گسترش دادند ،خیابانها محیط نامناسبی برای انسانهاست ،خانهها باید از آن رو
برگردانده و به طرف داخل و فضای سبز داخلی رو کنند .در سنت باغشهر خیابانهای تکراری بیهودهاند،
واحد اولیه طراحی شهر خیابان نیست ،بلکه بلوک و به ویژه ابربلوک است .محل تجارت باید از محل
سکونت و فضای سبز جدا شود .نیاز یک محله به کاالها باید به طریقهای «علمی« محاسبه و به همان
میزان فضای تجاری به آن اختصاص داده شود .حضور مردم غریبه در بهترین شرایط ،یک بد الزم است
و حداقل هدف برنامهریزی شهری خوب ،جداسازی و ایجاد حریم شخصی از نوع حومه شهر است .به
زعم اینان ،برنامهریزی خوب ،برنامهریزی پروژه است.
سنت شهرتابناک سنتی است که لو کوربوزیه نظریهپرداز آن بود .تصویر این شهر چنین است:
«تصور کنید از راه پارک بزرگ وارد شهر میشویم .ماشین تندرو ما مسیرمرتفع مخصوص تندرو
هنگامی که نزدیکتر میشویم بیست و چهار

بین آســمانخراشهای جادویی را در پیش میگیرد.
آسمانخراش در آسمان برابر دیدگان ما تکرار میشوند؛ سمت چپ و راست ما در حاشیه هر ناحیه ویژه،
ساختمانهای مدیریت و شهرداری قرار دارند .ساختمان موزهها و دانشگاه ،فضا را محصور میکنند .همه
شهر یک پارک اســت .تعداد انسانهای ساکن 1200،نفر در هر آکر است اما با توجه به ارتفاع بسیار
ساختمانها ،نود و پنج درصد زمین به صورت باز باقی میماند .آسمانخراشها تنها پنج درصد زمین را
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2

اشغال میکنند .مردم با درآمد باال ،در خانههای کوتاهتر لوکس در اطراف محوطهها در حالی خواهند
زیست که هشتاد و پنج درصد زمینهایشان باز خواهد بود .اینجا و آنجا نیز رستورانها و تئاترها قرار
خواهند گرفت .در این شهر جادههای شــریانی بزرگی برای تردد سریعالسیر به صورت یکطرفه در
نظرگرفته شده است زیرا راههای متقاطع دشمن ترددند .خودروهای سنگین راههای زیرزمینی خواهند
داشــت و پیادهروها از خیابانها و پارکها حذف میشوند ».فنون بازسازی با عناوین گوناگونی مانند
پاکسازی انتخابی ،نوسازی لکهای ،برنامهریزی نوسازی یا حفاظت برنامهریزیشده  -به معنی احتراز از
پاکســازی کلی یک ناحیه کهنه -به طور عمده تالشی است تا ضمن نگهداری برخی ساختمانهای
قدیمی ،ناحیه به یک تفسیر قابل قبول از باغشهر تابناک تبدیل شود.
سنت زیباشهر سنتی است که به یادمانسازی گرایش دارد .براساس طرحهای آن بلوارهای
منظم فراوانی به سبک باروک برپا شدند که به هیچکاری نمیآمدند .شهرها یکی پس از دیگری
مرکز مدنی یا فرهنگی خود را برپا داشــتند .این ســاختمانها در طول یک بلوار ،در طول بازارچه ،در
محاصره یک پارک و یا پراکنده درون پارک ،چیده شده بودند .صرف نظر از نحوه چیدمان آنها ،نکته مهم
آن بود که یادمانهای جداافتاده از شهر ،کوچکترین تاثیری نداشتند *.تصوری در شهرسازی وجود دارد
که برمبنای آن پول به عالوه طرح مساوی است با شهرکامل و میتوان تمام مشکالت را حل کرد ،از
زاغهها گرفته تا ترافیک .اما نتیجه آن چیزی جز تخریب بیشتر شهرها از طریق از بین بردن توانهای
واقعی زندگی شهری ،بزرگراهها ،زوال محالت ،ساخت انواع شهرهای اشباح /شهر خوابگاهی /شهرهای
گتویی /شــهرهای گیتشده و گســیختگی کاربریها و فعالیتها نبوده است .انعکاس این سنتها در
شهرسازی را میتوان در زمینههای متعددی دید .چشمانداز شهر ،طرح جامع ،پهنهبندی طرح تفصیلی،
تقلیل نیازهای زندگی شهری به سرانههایی هفتگانه در قالب فعالیتهایی دستهبندیشده است .رفتار
اجتماعی و اقتصادی ساکنان شهر با یکدیگر و با محیط پیرامونشان هیچ جایی در سنتهای برنامهریزی
نداشــته اند و در بهترین حالت ،ساکنان به پرســشنامه نیازسنجی خام در مورد سرانههای خدماتی
فروکاسته شدهاند .آنچه بر سنتهای برنامهریزی حاکم بوده است حتی زیباشهر که احساساتی رمانتیک
دارد ،عقالنیت ابزاری بوده است نه عقالنیت ارتباطی که حاصل کارکرد واقعی شهرها تحت تأثیر کنش
و واکنش ساکنان و توافقهای آنها باشد .این الگو از برنامهریزی در مدیریت شهری ،به شهرداری تصدیگر
به جای شهرداری تسهیلگر انجامیده که به جای فراهمآوری سازوکارهایی برای تقویت و بهبود کارکرد
واقعی شهر از طریق ذینفعانش ،به مداخله در بههمریزی این کارکرد براساس تصورات ذهنی یا منافع
عمرانی راه و باند و بانکها مبادرت میکند.
ذینفعان محدودی چون انبوهسازان ،پیمانکاران بزرگ
ِ
راه خروج از این سنتهای برنامهریزی که البته در ایران به صورتی رانتی و در قالبی شیادانه درآمدهاند،
رجوع به واقعیت زندگی شــهری برای برنامهریزی و مبنا قــراردادن رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و
توافقهای اجتماعی و حرکت از شــهرداری تصدیگر به شهرداری تسهیلگر در برنامهریزی ،مدیریت و
اقدامی که میتواند شهرداری را چابک و کوچکسازی کند و هزینههای آن را

تخصیص بودجه است،
نیز به نحو قابل توجهی کاهش دهد .زیرا مداخالت شهرداری هم کاهش مییابد و هم به لحاظ مقیاس
خردتر میشــود و از مگاپروژهها به سمت میکروپروژهها ،از پروژههای سختافزاری به سوی پروژههای
نرمافزاری حرکت میکند .در این چهارچوب است که بخشهای اقتصادی چون اصناف (ثابت و سیار،
تولیدی و توزیعی) و استارتآپها میتوانند در بازطراحی شهر نقش ویژه ایفا کنند و شهر بر مبنای قواعد
اقتصاد شهری برنامهریزی و اداره شود.
* برگرفته از مقدمه «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» ،جین جیکوبز
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آکــادمـی

سرنوشت نفت در بودجه چه میشود؟
بازخوانی تجربه کشورهای توسعهیافته

بـهـانـه

کشورهایی که اقتصاد آنها متکی به درآمد منابع طبیعی است ،چه برنامهای برای اقتصاد خود دارند؟ تاسیس صندوقهای پساندازی ،احتیاطی و تثبیتی در کنار بودجهریزی منظم
راهبردی برای پیشبرد اقتصاد است که در این مقاله بررسی شده است .آن را بخوانید.

JJراهبردها و اقدامات در زمینه مدیریت کاهش منابع نفتی در بودجه
راهبردها و اقدامات در حوزه نظام مالیاتی؛ اگرچه طبق قوانین باالدستی موجود میزان وابستگی
بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد ،اما طی سالهای گذشته به رغم تمرکز دولت بر روی
افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی ،به دلیل افزایش قیمت نفت،
این امر محقق نشده و همواره درآمدهای نفتی نقش مهمی در بودجههای سنواتی داشته است.
راهبردها؛ گسترش پایههای مالیاتی که دربردارنده شفافسازی معافیتهای مالیاتی و اجرای کامل
مالیات بر ارزش افزوده اســت .اصالح قوانین و مقررات مالیاتی که این راهبرد با توجه به اهمیت
قوانین و مقررات مالیاتی که در واقع شاکله اصلی یک نظام مالیاتی را تعیین میکند ،میبایست
مدنظر قرار گیرد .تقویت نظام اطالعات مالیاتی که این امر بر ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان
مالیاتی تأکید دارد.
اقدامات؛ شفافسازی مشوقهای مالیاتی در قالب قوانین بودجه سنواتی و هدفمندسازی آنها در
چارچوب اصالح قانون مالیاتهای مستقیم در سال  1394صورت گیرد .اجرای مهمترین پروژه طرح
سهم نفت در بودجه عمومی دولت طی سالهای 1380-1397
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JJتجربه برخی از کشورها
در اغلب کشورهای موفق دارای منابع طبیعی راههای مدیریت شامل مديريت جريان ورودي
درآمدها و انجام مخارج از طريق سياستهاي بودجهاي بدون استفاده از ساز و کار صندوقهاي منابع
طبيعي و تأسيس صندوقهاي منابع (پساندازی ،احتیاطی و تثبیتی) و استفاده از آن براي مديريت
درآمدها و اندوختن بخشــي از آن در اين صندوقها بوده است .در جدول زیر برخی از کشورهای
موفق و ارزیابی از نحوه عملکرد صندوقهای تثبیت درآمدهای منابع طبیعی آورده شده است.
در حالت کلی ارزیابی تجربه تشکیل حساب و صندوقهای ذخیره ارزی منابع طبیعی و تثبیت
منابع طبیعی در کشورهای موفق نشانهای از جلوگيري از اختاللزا شدن مازاد درآمد ارزي حاصل
از منابع طبیعی ،مولد کردن منابع موجود در حساب ذخيره ارزي ،تفکيک منابع مازاد از کل منابع
ارزي کشورها ،قانونگرایي و احترام به برنامه توسعه و ...بوده است.

1380

نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی ،از جمله نفت،
همواره مورد توجه کارشناسان حوزههای اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی بوده است .عملکرد کشورهای مختلف دارای منابع
طبیعی نشــان میدهد که این ثروت بــادآورده میتواند هم
منشأ توســعه و هم مخرب آن باشد .رشد اقتصادی پایینتر
کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها
تناقضی اســت که به بالی منابع ،نفرین منابع یا به تناقض
آزاده داوودی
فراوانی شهرت دارد.
منابع نفت و گاز به عنوان یک منبع سرشار درآمدی ،که
پژوهشگر مسائل اقتصادی
خارج از ظرفیت اقتصادی این کشورها به اقتصاد آنها تزریق
چرا باید خواند:
میشــود ،محور سیاســتگذاریهای اقتصادی قرار گرفته
عدهای نفت را بالی
و منجــر به افزایش هزینهها و مصــارف دولتی ،دخالتهای
سیاه میدانند و
نامطلوب دولتها در اقتصاد و اخالل در عملکرد بازار شــده
برخی آن را طالی ناب
است .این درآمدها به جای آنکه به منظور ایجاد زیرساختهای
میخوانند .در این
اقتصادی و اجتماعی و تأســیس نهادهای الزم برای توسعه
مقاله سعی شده است
اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند ،مستقیماً به بخش دولتی
به راهحل استفاده
تزریق میشــوند و اقتصاد را هرچه بیشتر به سمت دولتیتر
درست از این منبع
شدن سوق میدهند .چنین فرآیندی حاکمیت انحصار ،گریز
طبیعی اشاره شود.
از رقابت و عدم تخصیص بهینه را در راســتای حفظ منافع
و گســترش اقتدار دولــت ،کاهش قدرت رقابتی در ســایر
بخشهای اقتصادی ،بیماری هلندی و ...را به دنبال خواهد داشت.
در ایران نیز وابســتگی اقتصاد به نفت حایز اهمیت است ،به طوری که بخش قابل توجهی از
درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین میشود که این موضوع مشکالتی را متوجه بخشهای
تولیدی اقتصاد ایران و منافع نســلهای آینده کرده است ،زیرا از یک سو منافع نسلهای آینده
صیانت نمیشــود و از سوی دیگر نوســان این رابطه مالی و عدم کفایت منابع حاصل از آن برای
صنعت نفت ،انجام برنامهریزیهای توسعهای برای بخشهای تولیدی را دشوار کرده است .در عین
حال وابستگی اقتصاد داخلی به درآمد صادرات نفت ،تا حد زیادی اقتصاد کشور را از نوسانات بازار
نفت ضربهپذیر میکند .از سویی با توجه به شرایط پیش روی اقتصاد کشور و لزوم قطع وابستگی به
نفت میبایست این مهم در رئوس اهداف سیاستگذاری کشور لحاظ شود.
بررسی بودجههای سنواتی کشور نشان از آن دارد که همواره درآمدهای نفتی نقش مهمی در
قوانین بودجه داشته است ،وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام از
ابتدای صدور آن یعنی  1335آغاز شده و سهم  6درصدی نفت از درآمد ملی در این سال ،همواره
رو به افزایش بوده به طوری که سهم نفت از درآمد ملی هیچگاه از  43درصد قبل از انقالب و 35
درصد بعد از انقالب اسالمی کمتر نبوده است .در سالهای اخیر نیز مطابق آنچه در نمودار زیر نشان
داده شده است ،بیشترین وابستگی به این درآمدها با سهم  71درصد مربوط به سال 1382بوده و
در سال  ،1395سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان طی دو دهه گذشته و معادل  35درصد
رسیده است .بنابراین با توجه به سهم باالی نفت در بودجه و لزوم استقالل اقتصاد کشور از منابع

نفتی میبایست راهبردها و اقدامات اصولی برای این مهم در نظر گرفته شود .در این خصوص در
ابتدا تجربه برخی از کشــورها بیان میشود و پس از آن اقدامات و راهبردهایی به صورت خالصه
یشود.
بیان م 

منبع :بودجه سنواتی کشور

منابع نفت و گاز به عنوان یک منبع سرشار درآمدی ،که خارج از ظرفیت اقتصادی این کشورها به اقتصاد آنها تزریق
میشود ،محور سیاستگذاریهای اقتصادی قرار گرفته و منجر به افزایش هزینهها و مصارف دولتی ،دخالتهای نامطلوب
دولتها در اقتصاد و اخالل در عملکرد بازار شده است.

جامع مالیاتی به نحوی که سیستم نرمافزار یکپارچه مالیاتی پیادهسازی شود .لحاظ پایههای جدید
مالیاتی (مالیات سبز و مالیات کاالهای خاص) و الزام برخی صاحبان مشاغل به نصب صندوقهای
مکانیزه فروش در نظر گرفته شود .منتفی کردن تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص از طریق
علیالرأس و تعیین درآمد اشخاص از طریق اظهارنامه تسلیمی ،جایگزینی نرخ صفر به جای برخی
معافیتهــای مالیاتی ،و امکان رهگیری جریان اطالعات فعاالن اقتصادی باعث ایجاد شــفافیت
اقتصادی در حوزه نظام مالی دولت میشود.
مصارف عمومی دولت؛ در طرف مصارف عمومی بودجه ،همزمان با ارتقای منابع غیرنفتی بودجه در
طرف منابع ،مدیریت بهینه تخصیص اعتبارات نیز میبایست مدنظر قرار گیرد .بر این اساس دولت
با اولویتبندی تخصیص اعتبارات به نحو مطلوبی میتواند اثرات نوسانات نفت را در بودجه تعدیل
کند .بر این اساس در بخش اعتبارات هزینهای با اولویت به تخصیص اعتبارات اجتنابناپذیر از جمله
حقوق و دستمزد کارکنان دولت ،وظایف حاکمیتی خود را به سرانجام رساند .در بخش اعتبارات
سرمایهای با اولویتبندی و تخصیص به طرحهای نیمهتمام عمرانی این مهم را به انجام رساند .در
بخــش اعتبارات تملک داراییهای مالی نیز با اولویت به پرداخت تعهدات اجتنابناپذیر از جمله
تعهدات مربوط به اسناد مالی ،بودجه دولت را مدیریت کند.
راهبردها؛ ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت و اجتناب از کسری بودجه که این راهبرد همواره
یکی از رویکردها و مولفههای اصلی برنامههای توسعهای و سیاستهای کلی حاکم بر آنها و از جمله
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که میبایست در مرحله اجرا مورد توجه خاص قرار گیرد.
تخصیص درآمد حاصل از نفت به سرمایههای زاینده اقتصادی که این امر با توجه به ضرورت
ارتقای ظرفیتهای اقتصادی کشور و همچنین اجتناب از آثار و پیامدهای منفی تأمین هزینههای
جاری دولت از منابع نفتی میبایست مورد تاکید قرار گیرد.
سال
نام
صندوق تأسيس

شفافســازی و سالمسازی اقتصادی به طوری که این راهبرد در بند  19از سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است ،نقش بسزایی در ارتقای کارایی تخصیص منابع در بخش
عمومی و بالطبع رشــد اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی سیاســتهای کلی اقتصاد
مقاومتی دارد.
اقدامات؛ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف عمومی بودجه و اجتناب از کسری بودجه و تحمیل آثار
و تبعات آن بر متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله تورم از نقش و جایگاه ویژهای در این خصوص
برخوردار است .البته الزم به ذکر است این امر در شرایطی است که اقتصاد کشور طی سالهای اخیر
با محدودیتهای ناشی از تحریمها علیه ایران مواجه بوده و خواهد بود و تالش دولت میبایست بر
این اساس قرار گیرد تا با اتخاذ انضباط مالی و مدیریت هزینههای عمومی از تکانههای ناشی از عدم
تعادلهای مالی بر اقتصاد کشور بکاهد ،ضمن آنکه در اجرای وظایف حاکمیتی دولت کوچکترین
خللی وارد نشود .افزايش سهم اعتبارات ســرمایهای در بودجههاي سنواتي و استفاده از سازوكار
تخصيــص منابع حاصل از صادرات نفت خام به طرحهــاي عمراني و با محوریت اتمام طرحهای
نیمهتمام از شاخصهاي مورد عمل در اين خصوص است.
الزام دولت به احصا و ثبت بدهیها و مطالبات خود ،اجازه انتشار اوراق تسویه خزانه ضمن حذف
زمینههای بروز فساد ،شرایط شفافسازی و سالمسازی اقتصاد را فراهم می آورد .ممانعت برداشت از
صندوق توسعه ملی از طریق کاهش فشار مصوبات برداشتهای ریالی دولت و مجلس به نحوی که
یک وفاق عمومی بین تصمیمسازان اقتصادی شکل بگیرد .تجربه صندوقهای بینالمللی و حساب
ذخیره ارزی نشــان میدهد بدون توجه به اصل مهم «ایجاد محدودیت برای مصرف و برداشــت
دولت» این صندوقها کارایی خود را از دســت میدهند .بنابراین چنانچه صندوق توسعه ملی از
شفافیت و استحکام نهادی برخوردار نباشد به اهداف مدنظر سوق پیدا نخواهد کرد.

ساز و کار ورود و خروج منابع

مديريت صندوق

تورم

انضباط مالي دولت

وابستگي به نفت

نروژ

1990

 تمامي درآمدهاي حاصل از نفت و سودسرمايهگذاريهاي صندوق
 تمامي واريزها و برداشتها با اجازهپارلمان

بانک مرکزي و وزارت دارايي
هيئت عامل توسط پادشاه منصوب
میشوند و براي يک دوره چهار ساله
يکنند.
فعاليت م 

نزولي و از سال  1990همواره زير
پنج درصد

 کسري بودجه مشخص و محدود رشد هزينههاي دولت اندک (به طور متوسط 3/2درصد طي سه دهه)

همواره زير شش درصد

کويت

1960

 تثبيت :تمامي درآمدهاي دولت پسانداز 50:درصد از منابع صندوقذخاير عمومي به عالوه  10درصد از کل
درآمدهاي دولت اعم از درآمدهاي نفتي
و غيرنفتي

سازمان سرمايهگذاري کويت که
سازماني دولتي است.

بين  10تا  15درصد
با نوسانات بسيار شديد شاخص
تعديل توليد ناخالص داخلي

رشد هزينههاي دولت همواره زير پنج درصد بوده
است.

همواره باالي  80درصد
(به جز سال  1991که
به  40درصد کاهش يافت)

شيلي

1985

براي هموار کردن آثار نوسانات قيمت مس
بر اقتصاد

نرخهاي تورم دورقمي دهه 1980
و  1990به  4/5و  2/9درصد طي
سالهاي  2000و  2010کاهش
يافتهاند.

محدود کردن رشد واقعي هزينههاي دولت و
سياستهاي مالي محتاطانه به  5/3درصد که سبب
ايجاد يک مازاد مالي برابر با  2/2درصد از توليد
ناخالص داخلي شد.

شيلي به طور
موفقيتآميزي وابستگي
خود را به منابع حاصل از
مس به وسيله متنوعسازي
پايه صادراتي خود
کاهش داد.

مکزيک

2000

 40درصد مازاد درآمدهاي نفتي بر اساس
«قانون تعهد مالي» با توجه به قيمت مرجع
مشخص شده وارد صندوق ميشود.

نزولي و از  35درصد در سال 1995
به  3/9درصد در سال 2010

مخارج دولت طي سه دهه گذشته به طور متوسط
 3/2درصد رشد کرده است که البته با تأسيس
صندوق تثبيت اين وضع ادامه داشته است ولي نوسان
مخارج دولت کمتر از درآمدهاي نفتي بوده است

نزولي و از  62درصد در
سال  1980به  16درصد
در سال  2010که البته
با تشکيل صندوق تثبيت
در سال  2000نميتوان
نظري داد.

روسيه

2004

مازاد درآمد نفت و گاز تا زماني که
موجودي صندوق به  10درصد توليد
ناخالص داخلي برسد.

همواره تورم دورقمي داشته است
ولي از سال تشکيل صندوق افزايش
نيافته است.

رشد مخارج دولت نوساني بوده است .قوانين صندوق
جهت تأمين مالي کسري بودجه به طور موقت تا سال
 2015به تعليق درآمد.

از  19/2درصد در سال
 1994به  45/7درصد در
سال 2010

نيجريه

1986

زماني که قيمت نفت باالتر از قيمت مرجع
قرار گيرد.

در  1980بين  30تا  40درصد که
در  2006به زير  10درصد رسيد و
دوباره افزايش يافت.

رشد درآمد بيش از رشد مخارج

همواره  80درصد و بيشتر

الجزاير

2000

باقيمانده درآمد نفتي پس از تخصيص
بودجه (منابع جهت تأمين مالي کسري
بودجه)
اگر دارايي صندوق به زير  10ميليارد دالر
برسد اجازه برداشت وجود ندارد.

نزولي و پس از سال  2000همواره
زير  10درصد بوده است ولي شاخص
تعديل توليد ناخالص داخلي دورقمي
بوده است

رشد مخارج دولت همواره زير  25درصد و کمتر از
رشد درآمد نفت که از سال  2000اين روند ادامه
يافته است.

از  91درصد در سال
 1980به  59درصد در
سال  1986و افزايش به
 92درصد در سال 2010

بانک مرکزي

بانک مرکزي
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آکــادمـی

تمام دستهای آشکار

ریسک اقتصادی و عدم اطمینان نظارتی به شدت بر دورنمای اقتصاد جهانی تاثیر میگذارد

انتشار دورنمای پنج ساله اقتصاد جهانی در وضعیت فعلی و
بیثبات جهانی بیشتر از آنکه امری هوشمندانه باشد ،شجاعانه
اســت .جهان خطرهای زیادی را در  12ماه گذشته در رابطه
با ضعف عمیق در پیشبینی کوتاهمدت توسعههای سیاسی و
اقتصادی تجربه کرده است .فراتر از آن ،گفتوگوهای مداوم
بشر با رهبران در سراسر جهان ،این دیدگاه را تصدیق میکند
که فعالیت در محیط کنونی روز به روز پیچیدهتر ،زمانگیرتر
سیده فاطمه مقیمی
و مشکلتر میشود.
به علت عدم اطمینانی که با آن مواجه هســتیم ،نیاز به
عضو هیات رئیسه اتاق تهران
تحلیل دقیق عواملی که دورنمای اقتصادی را شکل میدهند
بسیار بیشتر شده است .در این صورت ،ما یک ارزیابی شبکهای از عوامل موثر در شکلگیری مسیر
اقتصاد جهانی بین سال جاری و سال  2021را ارائه میکنیم.
عنوان این ارزیابی« ،تمام دستهای آشکار» ،تردیدی در رابطه با اینکه در کدامین نقطه از این
ارزیابی قرار گرفتهایم در ما برمیانگیزد .ما در حال پیوستن به پایان «پایان تاریخ» ،پایان (یا حداقل
یکند و
وقفه) بسیاری از اهرمهای اقتصادی سیاست هستیم که پیشبینی نتایج را برای ما روشن م 
ما در بیست و پنج سال جهانی شدن قرار گرفتهایم.
آدام اســمیت میگوید «دستهای پنهان» به ســرعت در حال ناپدید شدن است .اگر روند
همچنان ادامه داشــته باشد ،دستهای پشت پرده به این زودی قابل رویت نخواهند بود .در این
جایگاه ،ما میتوانیم رشد مداوم دستهای آشکار را که بازتابش بر روی ملیگرایی اقتصادی ،تغییر
در افزایش جریانهای عامل مرزی که طی دههها موجب رشد اقتصادی شده است را انتظار داشته
باشیم .تجارت ،نمای قابل توجهی از تصمیمهای دولت را شامل میشود.
البته ،متغیرهای سیاسی همیشه بخش اصلی معادله اقتصاد جهانی بودهاند .اما ما فکر میکنیم
موازنه آنها ،در پنج سال آینده حتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .به عالوه ،ما فکر میکنیم
عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی سبب ایجاد روند ریسک نزولی بیشتری نسبت به سالهای گذشته
شده است .به همین علت ،ما بر روی جریانات حاضر در سیاست پولی اجرایی بانک مرکزی ،سیاست
پولی اجرایی دولت ،افزایش بدهیها ،نقش مقررات ،حمایت از تولید داخلی ،و تنشهای ژئوپلیتیکی،
متمرکز شدهایم .هریک از آنها حرکتی مهم و سیاستمدارانه را نشان میدهد و همه آنها احتماالت
قابل توجهی را در مورد اینکه چگونه آینده ،آنها را فاش خواهد کرد به ما نشان میدهد .شرکتها،
به خصوص آن دسته که نیاز به عملکردهای جهانی دارند ،نیاز مبرم به استراتژیهای حمایتی برای
شناسایی این عدم اطمینان سیاسی دارند زمانی که بشر استمرار این دستهای پنهان را درک کند،
بسیار فراتر از زمان خویش خواهد بود.
اریک آر .پیترسون
مدیرعامل انجمن سیاسی تجارت جهانی

رشد اقتصاد جهانی به آرامی تقویت میشود و به  3.1درصد در سال  2017خواهد رسید2/3 ،
درصد باالتر از سال  ،2016اما دورنمای میاندورهای بدون تغییر است .رشد متوسط تولید جهانی
به طور ساالنه تا سال  2021حدود  3/5درصد است .این بهبود به علت رشد در تعداد محدودی از
بازارهای توسعهیافته و در حال ظهور تقویت خواهد شد.
چهار عامل اقتصادی به طور ویژه ،به ما کمک میکند تا علت ثابت بودن رشد پیشبینیشده را
توضیح دهیم :قدرت رو به رشد دالر آمریکا ،ادامه چرخه رکود منابع جهانی ،وقفه در حال وقوع در
جهانی شدن و بهرهوری ضعیف دستاوردها.
به همان اندازه که این موارد بنیادی و دیگر موارد اقتصادی مهم هستند ،سیاست ،تدبیر ،مقررات و
56

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوهشت ،آذر 1397

ریسک ژئوپلیتیکی نقش مهمی را در تعیین نتایج اقتصادی ایفا میکند .این سبب ایجاد یک محیط
عملیاتی جهانی برای کسب و کارها میشود.
از آنجایی که سیاستهای ملی در بازارهای کلیدی سراسر دنیا غیرقابل پیشبینی میشوند ،این
عامل سبب ایجاد یک محیط عملیاتی غیرقابل اطمینان برای کسب و کار میشود .پنچ مورد از این
خطرات سیاسی به طو ر خاص نشاندهنده نیاز قابل توجه به دورنمای اقتصاد جهانی است؛ سیاست
پولی اجرایی بانک مرکزی ،سیاست پولی اجرایی دولت ،مقررات اقتصاد جدید ،سیستم حمایت از
تولیدات داخلی ،شوکهای سیاسی داخلی ژئوپلیتیکی.
این متغیرهای سیاســی در پنج اقتصاد بزرگ جهان در حال ظهور هستند که در سال ،2016
 71درصد کل تولید جهانی (به نرخ بازار) محسوب شده است .برای مثال ،حمایت از تولید داخلی و
ت متحده و اعضای اتحادیه اروپا شده است.
حمایت از مردم در دورنمای میاندوره سبب نگرانی ایاال 
درحالی که ،اروپا و ژاپن همچنان به دنبال سیاستهای غیرواقعی پولی جهت تحریک رشد داخلی
هستند .همزمان با اصالحات نظارتی ،هند و چین در حال چالش با تغییرات جهانی هستند که از
ویژگیهای بارز آن میتوان به افزایش بیثباتی اشاره کرد .هر پنج بازار احتماال تحت تاثیر تنشهای
ژئوپلیتیکی ،تنشهای خودساخته ،قرار گرفتهاند.
رهبران کسب و کار  -به ویژه آنهایی که با عملیات جهانی سر و کار دارند -باید استراتژیهایی
را برای عدم قطعیت سیاسی تدبیر کنند .با در نظر گرفتن خطر سیاسی فعلی عملکرد دستهای
آشکار در شکلگیری نتایج اقتصادی ،اولویتهای مهم کسب و کار در میاندوره و یا نزدیک به آن،
توانایی پیشبینی استراتژیکی و دادن پاسخ سریع و موثر به شرایط متغیر است.
اقتصاد جهانی در سال  2017تغییر چندانی ندارد ،اما رشد دورنمای آن تا حدودی مقاومتر
از سالهای اخیر است .از دیدگاه مثبت ،ما آیند ه روشنی را برای اقتصاد جهانی همچون اقتصاد
شبینی
آمریکا و هند و بهبود جزئی وضعیت اقتصادی برزیل و روســیه در ســال  ،2017پی 
میکنیم .مقدار قابل توجهی از این رشد ،کوتاهمدت خواهد بود .در حالی که ،پیشبینی پنج
سال آینده با متوسط رشد ساالنه  3درصد تا سال  2021ثابت است .این بهبود جزئی متغیر
خواهد بود .آسیای جنوبی ،جنوب صحرای آفریقا و آسیای شرقی باالترین سطح پویایی را در
پنج سال آینده مشاهده خواهد کرد .از دیدگاه منفی ،رشد در مناطق توسعهیافته بازار همچنان
ضعیف خواهد بود ،و آمریکای التین عملکرد پایینتری نسبت به بازارهای منطقهای در حال
رشد خواهد داشت.
رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به میزان اندک تقویت خواهد شد.
( GDPتولید ناخالص داخلی) با نرخ ارز بازار اندازهگیری شده است .بازارهای توسعه یافته
آنهایی هستند که ( IMFصندوق بینالمللی پول) به عنوان اقتصاد توسعه یافته مشخص
شده است و بازارهای در حال رشد آنهایی هستند که  IMFبه عنوان بازار در حال توسعه و
بازار در حال رشد مشخص شده است.
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برخی از عوامل اقتصادی کمک میکنند تا توضیح دهیم چرا بهبود ناپایدار و متغیر است.چهار
مورد از اهمیت ویژهای برخوردار هستند .ابتدا ،در حالی ک ه بهبود اقتصاد آمریکا در سال  2017و
فراتر از آن هنوز یک سوال ناتمام است به ویژه با حضور یک دولت جدید برای شروع کار -یک تاثیر
شفاف آن بر روی اقتصاد جهانی در دوره کوتاه تا متوسط ،افزایش قابل توجه دالر آمریکا در برابر
ارزهای اصلی دیگر است .در اواخر سال ،2016دالر آمریکا در برابر دیگر ارزهای تجاری به مدت 15
ش باالتری برخوردار بود و در سال  2017همچنان قوی باقی خواهی ماند .اگرچه ،این امر
سال از ارز 
به رقابت صادرات آمریکا لطمه وارد میکند ،در غیاب محدودیتهای جدید آمریکا ،تقاضای آمریکا
برای واردات از سایر نقاط جهان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
این مسئله رقابت صادرات از دیگر بازارهای توسعه یافته همچون اتحادیه اروپا را بهبود میبخشد،
و باعث تقویت این اقتصادها خواهد شد .به عالوه ،دالر آمریکای قوی همچنان تمایل دارد که سرمایه
ت متحده
را از بازارهای درحال ظهور جذب کند زیرا ســرمایهگذاران به دنبال سود بیشتر در ایاال 
هستند .اگرچه ،بیشتر بازارهای در حال رشد در وضعیت ارزهای داخلی تعریف شده است ،آنها دارای
ذخایر ارز مبادلهای قویتری هستند و امور مالی دولتی در شرایط پایدارتری قرار دارد.
دوم ،مــا پیشبینی میکنیم که چرخه رکــورد جهانی ،قیمت کاالها را همچنان متوقف نگه
میدارد و رشد را در میان کشورهای وابسته به منابع صادرات محدود میسازد .در حالی که ،بیشتر
جوامع اقتصادی تحت تاثیر اثرات منفی این شوک قرار گرفتهاند ،ضعف مداوم در بودجه دولتی و
سرمایهگذاری در بخش کاال بر روی چشمانداز رشد آنها تاثیر میگذارد.
همانطور که در شکل نشان داده میشود ،ما پیشبینی میکنیم که رشد بازارهای نوظهور بعد
از  2017حدود  5.4درصد به طو ر سالیانه افزایش خواهد یافت .برخی از کشورها اطالعات اقتصادی
را به صورت قانون درآوردهاند تا با رشد تحمیل شده قیمتهای پایین کاالها به ویژه با مکزیک که
در این زمینه فعال است ،مقابله الزم را انجام دهند .صادرکنندگان بازارهای در حال رشد کوچکتر،
همچون اندونزی ،پرو و امارات متحده عربی نیز اصالحات تجاری پیشرفته را جهت بهبود عملکرد
اقتصادی و فعال کردن سرمایهگذاری در بخش خصوصی پیش میبرند .محیط نامناسب جهت ادامه
جهانی شدن عامل سوم است .در سال  2016این مسئله به وضوح مشاهده شد که شهروندان در
بسیاری از بازارهای توسعه یافته از لحاظ اقتصادی بسیار ناراضی هستند و بسیاری از آنها به علت
نگرانیهایشان جهانی شدن را زیر سوال بردند (شکایت کردند).
برخی از چهرههای سیاسی شامل افرادی است که از انواع مختلف ملیگرایی اقتصادی حمایت

میکنند و این سبب ایجاد نگرانی شده است .در نتیجه ،وقفه در جهانی شدن همچنان ادامه دارد.
اقتصاد جهانی احتمال دارد که با ســناریوی  Islandisationروبهرو شود که در آن ملتگرایی
افزایش مییابد و کشورها بر روی مسائل داخلی متمرکز میشوند ،اقدامات تجاری محافظهکارانه
و جداســازی اقتصاد صورت میگیرد .این اقدامات محافظهکارانه و انزواگرایی سبب ایجاد تفرقه
میشود .این سیاستهای محافظهکارانه و انزواگرایی سبب کاهش رشد برخی بازارهای توسعهیافته
بزرگ در چند سال آینده خواهد شد .درحالی ک ه ایاالت متحده و برخی از بازارهای اروپایی بر روی
مسائل داخلی اقتصادی متمرکز شدهاند ،چین ،هند ،برخی از جوامع اقتصادی بزرگ جنوب آمریکا
و دیگر بازارهای در حال رشد به دنبال تجارت بینالمللی جدید و فرصتهای سرمایهگذاری هستند.

ریسک مدیریتی ،سیاسی تمام دستهایآشکار که سبب شکلگیری دورنمای اقتصاد
جهانیمیشود

عامل چهارم که از رشد تولید جهانی جلوگیری میکند ،رشد پایین بهرهوری است .رشد
بهرهوری ساالنه در سطح کشور از سال  2008-2016تنها  0/4درصد بوده است .این میانگین
به طو ر ویژه توســط بازارهای توسعه یافته کاهش داشته است .واحد اطالعاتی اقتصاددانان
برآورد میکند که در ســال  ،2016رشــد بهرهوری در امریکا منفی و کمتر از درصد ژاپن و
تیتر بازاهای اروپایی توسعه یافته بوده است .دورنمای طوالنیمدت تا حدی قویتر است ،اما
تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی وجود دارد که در طوالنیمدت مشکلساز میشود .عامل
مهم در بین این تغییرات ،باال رفتن سن جمعیت جهان است که سبب رکود جمعیت کار در
سراسر جهان میشود.
با توجه به این مالحظات ،جنبشی اقتصادی پایدار خواهد ماند و بسیاری از خطرات سیر نزولی
دارند .به عالوه ،ماهیت این خطرات در حال تغییر است از آنجایی که بنیاد اقتصادی توسط خطرات
دیگری محاصره شده است .جدال فعلی را در رابطه با وضعیت اقتصاد جهانی مد نظر قرار بدهید.
بیشتر مباحث بر روی مســائلی چون برگزیت ،خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا ،وضع وخیم
زیرساختها ،برنامه اصالحات چین ،تاثیر تغییرات مالیاتی بر روی سرمایهگذاری تجاری آمریکا،
پیامدهای سیاستهای پولی غیرمتعارف بانکها و همچنین خطرات افزایش حمایت از مردم است.
آنچه که در عملکرد روسای اقتصادی جهان مشترک است این مسئله است که آنها آشکارکننده
خطرهای سیاسی ،اقتصادی ،مدیریتی هستند وتمام دستهای آشکار ،دورنمای اقتصاد جهانی را
شکل میدهد / .بخش اول

بازارهای در حال ظهور همچنان ادامه خواهند داد تا سبب بهبود بازارهای توسعه یافته شوند .آسیای جنوبی سریعترین رشد را دارد.
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رشد GDPبا قیمت ثابت اندازهگیری شده است .آمار  GDPمیانگین میزان رشد ساالنه  2017-2021اقتصادها در هر منطقه است.
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آکــادمـی

خروج امریکا از برجام ،تقاضای روسها از ایران برای خروج از سوریه ،آغاز تحریمهای جدید علیه ایران ،نزدیکی اسرائیل به
روسها ،دعوت ترامپ از روسها برای بازگشت به گروه کشورهای صنعتی ،همآوایی روسها و عربستان در اوپک و چندین
نکته دیگر همگی نشانههایی از آن است که خاورمیانه آبستن حوادثی ناگوار برای آرمان فلسطین و کشورهای معتقد به آن است.

روسیه و آینده برادری با ایران

مرز وفاداری دیپلماسی روسیه تا کجاست؟

بـهـانـه

در بررسی مسائل اقتصادی ،نمیتوان از مسائل بینالملل غفلت کرد؛ همکاری ایران و روسیه یکی از همین موارد است که بهانه نوشتن این مقاله شده است .در این مقاله پاسخ
این پرسش را که «آیا روسیه به افزایش وزن خود در عرصه بینالمللی بهای بیشتری میدهد یا به اتحاد با ایران؟» بخوانید.

پس از آنکه روسها از گردنه بحران شبه جزیره کریمه
و فشارهای اوباما به سالمت عبور کردند ،چندی است
که در قامت یکــی از بازیگران فرامنطقهای خاورمیانه
قدرتنمایی میکنند .دولت ترامپ و تغییر سیاست کلی
امریکا نسبت به خاورمیانه ،این اطمینان را به روسها
داد که دیگر مسئله اصلی آنان در مواجهه با امریکا ،شرق
اوکراین نیســت .از طرف دیگر رفتار ایاالت متحده در
احسان شمس
برابر متحدان اروپاییاش و تنها گذاشتن آنها در بسیاری
مدرس دانشگاه
از موارد ،سبب فراموش شــدن این موضوع حتی نزد
اروپاییان شده است .روسیه در حال بازگشت به نقش
چرا باید خواند:
تاثیرگذار خود در معادالت بینالمللی و حتی قویتر از
اگر به مسائل
قبل است .البته هنوز تحریمها به جای خود باقی است
آن
تاثیر
بینالمللی و
و این بازگشت نیاز به سرمایه دارد .از همین جهت است
و
سیاسی
بر روابط
که روسها با خواستاران افزایش تولید نفت همآواز شده
مند
ه
عالق
اقتصادی
و در اوپک به عنوان کشوری غیرعضو اثرگذاری میکند.
هستید ،خواندن این
عمده درآمد ارزی روسیه از صادرات نفت و گاز است و
روابط
مقاله که آینده
افزایش تولید یعنی بهار دالرهای نفتی.
را
ایران و روسیه
روســیه اگر میخواهــد بازیگری مهــم در عرصه
شما
به
کند،
تبیینمی
بینالمللی باشد باید هزینههای امنیتی خود را افزایش
شود.
ی
م
پیشنهاد
دهد و این برای اقتصاد شکننده روسیه ،ممکن نیست
مگر با با افزایش فروش نفت .این افزایش یعنی همآوایی
با تحریمکنندگان نفت ایران .بنابراین باید سنجید که آیا روسیه به افزایش وزن خود در
عرصه بینالمللی بهای بیشــتری میدهد یا به اتحاد با ایران؟ پاسخ منطقی گزینه اول
است .درست است که ایران کشوری تاثیرگذار در خاورمیانه است ،اما این تاثیر به شدت
توسط دالرهای عربی و نفوذ امریکا محدود شده و میشود .بنابراین در درازمدت روسها
نمیتوانند ایران را به عنوان متحدی استراتژیک در نظر بگیرند.
در سوریه نیز هرچند روســیه به اصرار ایران قانع به ورود شد ،اما چندی است که اتحاد
پیشین میان روسیه و ایران به چشم نمیخورد .هر روز مواضع ایران و سوریه با وجود پدافند
قوی روسها در ســوریه بمباران یا موشکباران میشود و روسها در اینباره سکوت اختیار
میکنند .این سکوت ناشی از عدم قدرت نیست .در مورد هدف قرارگرفتن هواپیمای شناسایی
روسیه ،مسکو سریعا اقدام به نصب سامانه اس  300 -کرد .به نظر میرسد روسها بیشتر نقش
نیروهای حائل را ،میان ایران و ســوریه از طرفی و اسرائیل بازی میکنند تا بحران سوریه به
یک بحران تمامعیار منطقهای و خارج از کنترل تبدیل نشود .اما باید توجه داشت که روسها
حائلی بیطرف نیستند و هر روز به جانب اسرائیل متمایل میشوند .روسها از لحاظ تاریخی
اصوال رابطه حســنهای با اسرائیل نداشتند و در بحران فلسطین از اعراب حمایت میکردند.
امروزه این سیاست در حال عوض شدن است .روسها ضمن کنترل ایران و سوریه ،در حال
پیریزی روابطی دامنهدار با اسرائیل هستند .دعوت از نخستوزیر اسرائیل در رژه نظامی مسکو
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برای اولین بار ،تا درخواست از ایران برای خروج از سوریه و سکوت در مقابل تجاوزات هرروزه
اســرائیل به آسمان سوریه ،همگی در قالب «معامله بزرگ قرن» کوشنر قابل ارزیابی است.
خبرها حاکی از تالش پنهانی کوشنر برای ایجاد صلح یا بهتر بگوییم پایان قضیه فلسطین است
و قطعا روسها نیز در این روند حضور دارند .به نظر میرســد نقش اقناع سران عرب با خود
کوشنر بوده و در این راه نیز موفقیتهای چشمگیری به دست آورده و اخذ حمایت روسها را
خود نتانیاهو بر عهده گرفته که به شدت در حال فعالیت است .حاصل این فعالیتها فراموشی
قضیه اوکراین ،کاهش فشار تحریمها بر روسیه و تضمین حضور روسیه در مدیترانه در ازای
چشمپوشی از فلسطین و حمایت از طرح کوشنر خواهد بود.
افزایش فشار بر ایران به عنوان قویترین معتقد به آرمان فلسطین ،در همین راستا قابل
ارزیابی است .ایاالت متحده و اسرائیل در حال نزدیک شدن به روسیه برای ایجاد انزوا علیه
ایران هستند؛ تا ایران نتواند در روند معامله قرن خللی وارد کند .جان بولتون در روسیه با
عالیترین مقامات روسیه دیدار کرده است و البته در این دیدارها مسائلی خوشایند روسها
مطرح شده که رئیسجمهور پوتین بیان میدارد« :اين ديدار اميدهايي را به وجود ميآورد
مبني بر اينكه ما ميتوانيم نخســتين گامها را در جهت بازسازي روابط ميان دو كشور
برداريم ».رئيسجمهور روسيه گفته است سفر بولتون به مسكو اميدهايي را براي احياي
كامل روابط ميان روسيه و امريكا به وجود آورده است.
خروج امریکا از برجام ،تقاضای روس ها از ایران برای خروج از سوریه ،آغاز تحریمهای
جدید علیه ایران ،نزدیکی اسرائیل به روسها ،دعوت ترامپ از روسها برای بازگشت به
گروه کشورهای صنعتی ،همآوایی روسها و عربستان در اوپک و چندین نکته دیگر همگی
نشانهای از آن است که خاورمیانه آبستن حوادثی ناگوار برای آرمان فلسطین و کشورهای
معتقد به آن اســت .دیر یا زود از مفاد معامله قرن کوشنر رونمایی میشود و ما نباید از
روسها انتظار برادری داشته باشیم .درست است که روسها در بزنگاههایی مانند قضیه
یمن ،در شــورای امنیت به کمک ما آمدند ،اما در روابط بینالملل ،اصلی به نام برادری
وجود ندارد .هر کشوری موظف است حداکثر منافع ملی خود را در عرصه روابط بینالملل
پیگیری کند و ما و روسها هم از این قاعده مستثنا نیستیم.

نکتههایی که باید بدانید
[روسیه اگر میخواهد بازیگری مهم در عرصه بینالمللی باشد باید
هزینههای امنیتی خود را افزایش دهد و این برای اقتصاد شکننده روسیه،
ممکن نیست مگر با با افزایش فروش نفت .این افزایش یعنی همآوایی با
تحریمکنندگاننفتایران.
[امریکا و اسرائیل در حال نزدیک شدن به روسیه برای ایجاد انزوا علیه
ایران هستند تا ایران نتواند در روند معامله قرن خللی وارد کند.
[ما نباید از روسها انتظار برادری داشته باشیم .درست است که روسها
در بزنگاههایی مانند قضیه یمن ،در شورای امنیت به کمک ما آمدند ،اما در
روابط بینالملل ،اصلی به نام برادری وجود ندارد.

 ...............................آینده ما ...............................

به دنبال دالر

بورس رشد شاخص خود را
مدیون التهاب بازار ارز است؟

عکس :رضا معطریان

بازار سرمایه در ماههایاخیر رکوردهای قابل توجهی را به ثبت رسانده
اســت .بازدهی باالی  90درصد در  7ماه و نیم گذشته از سال جاری
یادآور صعود رویایی بورس در سال  92بود .جهش بورس اما به دنبال
هیجان ایجادشده در بازار ارز رقم خورده است نه افزایش واقعی ارزش
یا سود سهام شرکتهایبورسی .گزارشهایرسمی بانک مرکزی
نشان میدهد که آمارهای رشد اقتصادی در جهت معکوسی نسبت
به شاخص بازار سرمایه گام برمیدارند .جزئیات آمارها در بخشهای
مختلف اقتصاد نشــاندهنده خطر کاهــش تولید ناخالص داخلی
نسبت سال گذشته است اما نماگر بازار سرمایه در جهت هیجانات
سرمایهگذاران غیرحرفهایحرکت میکند و آیینه تمامنمای اقتصاد
ایران نیست.

آینده ما

دماسنج خراب است

چرا بازار سرمایه نماگر وضعیت واقعی اقتصاد نیست؟

محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
بورس در ماههای اخیر
پرتکاپو بوده است اما
حال عمومی اقتصاد
چه در بخش های
بزرگ تولیدی و چه
در بنگاههای کوچک،
نامساعد است .سوال
این است که چرا بورس
در جهت معکوس
شرایط اقتصادی
حرکتمیکند؟

24

درصد
بازدهی بازار سهام
در سال 96

«شــاخص بورس دماسنج اقتصاد اســت ».این جمله یکی از
اصلیترین معیارهای ارزش در بازار ســرمایه به شمار میرود اما
اعتبار آن در بورس ایران زیر سوال رفته است .اگر این گزاره درست
باشد ،باالرفتن یا پایین آمدن شاخص کل بورس باید جهتگیری
اقتصاد ایران را نشــان دهد اما دیگر نمیتوان چنین جایگاهی را
برای شــاخصهای بازار سهام قائل بود چه آنکه باال و پایین شدن
آن نسبتی با آنچه در فضای اقتصاد کالن حاکم است ندارد .اگر قرار
بود با گرم شدن فضای اقتصاد و رونق گرفتن آن ،دماسنج اقتصاد
به جوش بیاید و شــاخص بورس باالتر برود ،نباید در زمان افول
شاخصهای رشد اقتصادی ،دماسنج بازار سرمایه در جهت عکس
گام برمیداشت .اتفاقی که در ماههای گذشته افتاد با منطق اصولی
بازار سهام سازگاری نداشــت و دیگر نمیتوان بورس را دماسنج
اقتصاد دانست .بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد در زمانی که
ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد به ویژه در بخش صنعت با
تهدید مواجه شده و حرکت رشد اقتصادی کند شده است ،شاخص
بورس تهران به مانند بازارهای ســوداگرانه به ســوی رشد و ثبت
رکوردهای جدید گام برداشته است.
طبق گزارش بانک مرکزی ،شاخص رشد اقتصادی در سه ماهه
ابتدایی امسال افول قابل توجهی نسبت به سه ماهه ابتدایی سال 96
داشته است .رشد اقتصاد بدون احتساب بخش نفت در فصل بهار
امسال به  0.7درصد رسید در حالی که این شاخص در فصل بهار
 96معادل  4.6درصد بود .بازدهی اقتصاد ایران در ماههای گذشته
کاهــش یافته اما در مقابل بازدهی در بورس تهران رو افزایش گام
برداشته اســت .در سه ماهه نخست امسال شاخص کل بورس از
 96هزار واحد به  108هزار واحد رســید و رشد  12.5درصدی را
به ثبت رساند.

JJدو روی بخش صنعت در آمارها
در میان بخشهای اقتصادی بخش صنعت طی ماههای گذشته
با ســرعت بیشتری به سوی رکود گام برداشته است به طوری که
طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ رشــد در بخش صنعت طی بهار
امســال به منفی  1.5درصد افول کرده است در حالی که شاخص
رشــد در این بخش طی سال  96معادل  5.3درصد بود و در بهار
ســال  96نیز رشــد  5درصدی در این بخش حادث شده بود .اما
خروج امریکا از برجام و تهدید روابط اقتصادی با جهان موجب شد
تا بخش صنعت بیشترین آسیب را دریافت کند و ارزش افزوده این
بخش در بهار امســال به زیر صفر افول کند .یعنی تولید ناخالص
داخلی در بخش صنعت نســبت به بهار  96کاهش یافت .در این
شرایط اما شاخص صنعت در بازار سرمایه روند متفاوتی با فضای
واقعی اقتصاد ایران در پیش گرفت .شاخص صنعت در بورس تهران
طی بهار امسال رشدی حدود  14درصد را تجربه کرد و از  86هزار
واحد به  98هزار واحد صعود کرد .بر این اســاس نمی توان بورس
را دماسنج اقتصاد دانست چراکه صنایع بورسی در ماههای ابتدایی
امسال در حالی با رشد ارزش سهام مواجه شدند که وضعیت واقعی
صنایع نشان دهنده افول ارزش افزوده در این بخش بود.
JJنمای واقعی اقتصاد
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی ،نرخ رشد
اقتصــادی ایران در بهار  1397با احتســاب نفت به  1.8درصد
رســیده اســت و بخشهای نفت ،معدن و حملونقل بیشترین
اثرگذاری را در آن داشتهاند .البته رشد اقتصاد در بهار سال  96با
احتســاب نفت  3.7درصد بود که در سال  97با افت مواجه شده
است .بخش مهمی از رشد اقتصادی بهار امسال نیز مدیون رشد

تغییرات شاخص کل بورس از  16بهمن  96تا  14آبان 97
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نرخ رشد در بخش صنعت طی بهار امسال به منفی  1.5درصد افول کرده است .یعنی تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت نسبت
به بهار  96کاهش یافت .در این شرایط اما شاخص صنعت در بازار سرمایه روند متفاوتی با فضای واقعی اقتصاد ایران در پیش گرفت.
شاخص صنعت در بورس تهران طی بهار امسال رشدی حدود  14درصد را تجربه کرد و از  86هزار واحد به  98هزار واحد صعود کرد.

حجم معامالت بورس در روزهای منتخب سال جاری
4599785650
3200240855
2525274346

2340498414

1560362975

1397/8/14

1397/7/30

1397/6/31

1397/5/30

1329307
رشد ارزش افزوده
قیمت نفت در بازارهای جهانی است که موجب
1136050
طبق محاسبات بانک مرکزی ،نرخ
تولیدات نفت ایران شده است.
رشد بخش نفت در بهار امسال  5.2درصد بوده که نسبت به رشد
776147
 0.9درصدی بهار سال قبل افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده و
 1.1درصد از کل رشد اقتصادی بهار امسال را به خود اختصاص
465713
داده اســت .این در حالی است که رشد بخش نفت در فصلهای
پاییز و زمســتان سال  96معدل  -3.3درصد و  -4.2درصد بوده
اســت .خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم علیه ایران اگرچه
1397/5/30
1397/6/31
1397/7/30
1397/8/14
بخشهای تولیدی کشور را با چالش مواجه کرد اما موجب افزایش
نرخ جهانی نفت نیز شــد که به ارزش افزوده اقتصاد ایران کمک
 220052احتساب نفت
اقتصادی بهار امسال بدون
کرد .بر این اساس رشد 212454
 0.7درصد و با احتســاب نفت  1.8درصد بوده است .در سال 96
اما بخش نفت نقش متفاوتی در نرخ رشد اقتصاد داشت به طوری
132176
که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت  4.6درصد
117323
و با نفت  3.7درصد بوده است.
نکته قابلتوجه در آمارهای رشد اقتصادی بهار ،رشد منفی 1.5
درصدی بخش صنعت اســت که از دالیل عمده آن میتواند عدم
بهبود فضای کسبوکار و همچنین تشدید فشارهای اقتصادی به
گذشته  5.4درصد
1397/7/30در بهار سال
باشد .رشد این بخش
حوزه تولید
1397/5/30
1397/6/31
1397/8/14
بوده و پایینترین رشــد تجربهشــده آن  4.4درصد در پاییز 96
محاسبه شده است .همچنین در این فصل عالوه بر بخش صنعت،
رشد بخشهای خدمات بازرگانی ،رستوران و هتلداری ،خدمات
عمومی و خدمات اجتماعی منفی بوده است.
برآورد ارزشافزوده فعالیتهای مختلف اقتصادی در سهماهه
اول سال  97نشــان میدهد که افزایش نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی را بیشــتر در افزایش ارزشافــزوده فعالیتهای «نفت»،
«حملونقل ،انبارداری و ارتباطات»« ،برق ،گاز و آب» و «خدمات
مستغالت و خدمات حرفهای و تخصصی» باید جستوجو کرد.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی سهم ارزشافزوده بخشهای
اثرگذار در نرخ رشــد  1.8درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل
اول امســال در بخــش نفت  1.2درصــد ،در بخش حملونقل،
انبــارداری و ارتباطات  0.5درصد ،در بخش بــرق ،گاز و آب 0.1
درصد و در بخش خدمات مستغالت و خدمات حرفهای و تخصصی
نیز  0.1درصد بوده است.
نمای واقعی اقتصاد در بخشهای مختلف اقتصادی نشاندهنده
توقف حرکت مثبت اقتصاد ایران و عقبگرد در اهداف رشد تولید
ناخالص داخلی است اما هیچ نشانهای از این واقعیت در شاخصهای
بازار سهام خودنمایی نمیکند .بورس تهران در تمام ماههایی که

1603876914

1317159362

1397/4/31

1397/3/30

412928887

307522651

1397/1/29

1397/1/05

1397/2/31

بخش تولید رو به افول گام برداشــته است ،مسیر متفاوتی را طی
کرده و به ســوی رکوردهای جدید گام برداشــته است .از این رو
میتوان شــاخص بورس را پیرو بازارهای سفتهبازانه ارز و طال در
599849هروی از بخشهای واقعی اقتصاد.
ماههای گذشته دانست تا دنبال
216105بورس نشان میدهد
JJآنچه
255862
شــاخصهای بازار سهام در ســال جاری دوباره متولد شدند.
هرچند حرکت صعودی بورس از سال گذشته کلید خورد و رکورد
1397/1/29
1397/2/31
1397/3/30
1397/4/31
قبلی شــاخص کل که در سال  92به ثبت رسیده بود ،در آذر 96
شکســته شد اما جهش بورس تهران از اوایل تابستان امسال آغاز
شد .مطابق آمارهای رسمی معامالت بورس ،شاخص کل بورس در
ابتدای سال  96معادل  77هزار واحد بود که روند صعودی متعادلی
تا اواخر پاییز سال  96داشت .دوم آذر  96اما روز مهمی برای بازار
132086
ســهام بود چراکه بعد از  4سال رکورد قبلی شاخص کل جابهجا
شد .پیش از این در دیماه سال  92شاخص کل بورس به قله 89
67912
58902
مواجه شده بود تا
هزار واحد رســیده بود و پس از آن با عقبگرد
35257
اینکه در آذر سال گذشته این رکورد شکسته شد و حرکت صعودی
آن نیز ادامه پیدا کرد .این اتفاق درســت زمانی رقم خورد که بازار
1397/2/31دالر و ســایر
پیش گرفته بود .بهای
تحرکات جدیدی را در
ارز نیز
1397/1/29
1397/3/30
1397/4/31
ارزهای رایج پس از یک دوره ثبات طوالنی ،از پاییز ســال گذشته
تحرکات جدیدی را آغاز کرد .بورس تهران نیز دنبالهروی از قیمت
91796

1400000
1200000
1000000
800000
600000

14

200000

29281

50000

400000
200000

47553

0

1397/1/05

250000

درصد
رشد شاخص
صنعت در بورس
150000
تهران طی بهار
100000
امسال
0
1397/1/05

تعداد شرکتهای عضو بورس تا ژانویه 2017
کشور /شهر

کل

داخلی

خارجی

ابوظبی

68

65

3

اردن

224

224

0

بحرین

44

43

1

ترکیه

381

380

1

قبرس

81

81

0

دوبی

60

60

0

قزاقستان

98

85

13

قطر

44

44

0

غربستان سعودی

176

176

0

ایران

325

325

0

مصر

256

253

3
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آینده ما

0.7

کار بیش از هر زمان دیگری دست و پای تولید و تجارت را بسته است.

درصد
رشد اقتصاد بدون
احتساببخش
نفت در فصل بهار
امسال

3.7
درصد
رشد اقتصاد با
احتساببخش
نفت در سال 96

4.6

درصد
رشد اقتصاد بدون
احتساب نفت در 3200240855
962340498414
سال

1397/8/14

1397/7/30

دالر در بازار آزاد را در پیش گرفت .برخی از تحلیلگران بازار سرمایه
افزایش ارزش شرکتهای بورسی به واسطه رشد بهای دالر را عامل
JJراز تبلیغ روی بورس
دنبالهروی بازار سهام از بازار ارز میدانند .شاخص بورس با همین
همانطور که تاریخ برای اقتصاد ایران در حال تکرار شدن است،
تحلیل به رشد خود ادامه داد و در چهارم بهمن به  99هزار واحد
یکند که پیشتر در همین
بورس تهران نیز همان مسیری را طی م 
رسید و باالترین سطح را در سال  96به ثبت رساند .رویای سهرقمی
دهه  90آن را تجربه کرده اســت .در زمان  3برابر شدن بهای ارز در
شدن شاخص بورس در سال  96برای سهامداران تعبیر نشد اما در
سالهای  91و  92که اقتصاد ایران بیشترین تنزل را در رشد اقتصادی
سال  97این اتفاق کمترین رکوردی بود که به ثبت رسید .شاخص
کل بورس در ســال  96از  77هزار واحد به  96هزار واحد رسید و
تجربه کرد و رشد منفی 6.8درصدی را پشت سر گذاشت ،بهیکباره
بازدهی  24درصدی را برای بازار سرمایه به ثبت رساند .در این سال
شــاخص بورس رو به صعود گذاشت و در دی  92به رکورد  89هزار
بانک مرکزی رشــد اقتصاد را با نفت  3.7درصد و بدون نفت 4.6
واحد رسید؛ رکوردی که تا  4سال دستنیافتنی باقی ماند .آن زمان
هم با فشــار تحریمهای اقتصادی ،بخشهای مولد اقتصاد با چالش
درصد اعالم کرد .با این حساب میتوان رشد مثبت تولید ناخالص
مواجه شد و بازارهای ارز و طال و معامالت سفتهبازانه قوت گرفت .در
داخلی را با رشد ارزش سهام شرکتها در بورس همگام دانست اما
این میان بازار سهام دنبالهروی از بازار ارز را در پیش گرفت نه پیروی
در سال  97شرایط دیگری حاکم شد.
از تولید را .بورس در آن روزها نیز نمایانگر فضای واقعی اقتصاد نبود.
در ماههای ابتدایی سال  97شاخص بورس تحرک جدی را تجربه
مسئوالن دولتی اما تبلیغ بر روی بورس را برای نشان دادن بیتاثیر
نکرد .بورس این ســال را با شاخص  96هزار واحد آغاز کرد و تا 22
خرداد نیز در همین ســطح درجا زد تا اینکه در  27خرداد با عبور از
بودن تحریمها ،در دستور کار قرار دادند .نگاههای سیاسی برای آنکه
 100هزار واحد به  102هزار واحد رسید .جهش جدید بورس از اواخر
تحریمها را در بدنه اقتصاد کماثر جلوه دهند به صعود شاخص بورس
بهار و اوایل تابستان آغاز شد درست زمانی که بازار طال و ارز نیز افسار
با عنوان دماسنج اقتصاد پناه بردند در حالی که دماسنج دیگر کاربرد
پاره کرد و رکوردهای عجیبی از بهای دالر و ســکه در بازار به ثبت
منطقی خود را از دست داده بود و شاخص آن با تبلیغ زیاد و گسترش
رسید .رشــد شاخص بورس در تابستان  97به قدری سرعت گرفت
یکرد .دولتیها هم فارغ از واقعی بودن
فضای هیجانی در بازارها ،رشد م 
که برخی رویای  200هزار واحدی شــدن شاخص کل را قابل تعبیر
رشد شاخص بر روی آن مانور میدادند تا فضای داخلی و بینالمللی
دانستند 9 .مهر رکورد جدیدی در تاریخ بورس ایران به ثبت رسید که
را تحت تاثیر قرار دهند .صاحبان نقدینگی سرگردان که خودشان نیز
با رویای  200هزار واحدی فاصله چندانی نداشت .در این روز شاخص
در ایام التهابات بازارها ،میان بازار طال ،ارز ،مسکن و سرمایه سرگردان
کل به  195هزار واحد رســید .پس از آن شرایط کمی تعدیل شد و
میمانند ،در چنین مواقعی فریب بازدهی بازار سرمایه را میخورند و
شــاخص کل بورس تا نیمه آبان بر روی  185هزار واحد ایستاد .این
به سوی آن میآیند .همین افراد به عنوان سهامداران غیرحرفهای وارد
آمارها نشان میدهد که بازدهی بازار سرمایه در  7ماه و نیم گذشته از
بازار سهام میشوند و با کوچکترین اتفاق و خبر در دنیای سیاست،
خرید و فروشهای هیجانی در بازار سهام را دامن میزنند .این موج
سال  97به  92درصد رسیده است .در همین دوره زمانی اما شرایط در
در ســال  92نیز به اوجگیری شاخص بورس دامن زد و پس از آن با
بخشهای واقعی اقتصاد کامال متفاوت از تاالر شیشهای بود .در همین
فروکش کردن هیجانات ،دوران زیاندهی غیرحرفهایها آغاز شد .آنها
مدت به دلیل بیثباتی قیمت ارز ،مواد اولیه برای تولید به سختی و با
که با امید چند برابر شدن سرمایه خود و با اتکا به تبلیغات مسئوالن
قیمت باال تامین شد و تورم بخش تولید رو به افزایش گام برداشت.
وارد بورس شده بودند طی  4سال گذشته با افول شاخص بورس ،وارد
تولیدکنندگان دشوار شد به گونهای که احتماال با انتشار
شرایط برای
4599785650
دام زیاندهی شدند .حاال تاریخ در حال تکرار شدن است.
آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال میتوان
به تنزل شاخصهای تولید در بخشهای مختلف اقتصاد پی برد .در
همین فصل گزارش پایش ملی کسب و کار نشاندهنده بدتر شدن JJ2525274346تکرار تاریخ
گذشــته که زمزمه خروج امریــکا از برجام و
از اواخر ســال
همه فصول گذشته طی  3سال
شــرایط فعالیت اقتصادی نسبت به
1603876914
1560362975
1317159362
اعمال تحریمهــای یکجانبه علیه ایران قــوت گرفت ،بار دیگر
کار بدترین
پیش بود .فعاالن اقتصادی شرکتکننده در پایش کسب و
307522651
شــد .طبق
412928887بورس نمایان
نشــانههای تحریک بازارهای ارز ،طال و
نمرهها را به وضعیت کسب و کار دادهاند و معتقدند که موانع کسب و
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ارزش معامالت بورس در روزهای منتخب سال جاری -میلیون تومان
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بازدهی بازار سرمایه در  7ماه و نیم گذشته از سال  97به  92درصد رسیده است .در همین دوره زمانی اما شرایط
800000
اولیه
 599849تاالر شیشهای بود .در همین مدت به دلیل بیثباتی قیمت ارز ،مواد
بخشهای واقعی اقتصاد کامال متفاوت از
600000
465713
برداشت.
برای تولید به سختی و با قیمت باال تامین شد و تورم بخش تولید رو به افزایش گام
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هزار و  40واحد در ابتدای سال به  89هزار و  500واحد در پانزدهم
دیماه رسید كه نسبت به پایان سال  1391به میزان  135درصد
افزایش داشت .در این تاریخ ،قیمت اكثر سهام شركتهای بورسی
به حداكثر خود رسید و نسبت قیمت به درآمد انتظاری ( )P/Eكل
بورس كه در پایان سال  1391برابر  5.4مرتبه بود ،تا پایان دیماه
به  7.6مرتبه افزایش یافت .پس از این تاریخ ،شاخصهای بورس با
روند نزولی همراه بودند .در مجموع در پایان سال  1392شاخص
كل بورس با رشد  107درصدی نسبت به ابتدای سال همراه بود.
در این سال همه شــاخصهای قیمتی نسبت به سال گذشته با
افزایش همراه بود .در این میان ،شاخصهای «مالی» و «بازار دوم»
بیشترین رشد به میزان  159و  142درصد را در میان شاخصهای
قیمت دارا بودند .شاخص سهام شناور آزاد كه با هدف محاسبه وزن
موثر شركتها براساس درصد سهام شناور آزاد مورد محاسبه قرار
میگیرد ،با افزایش  103درصدی از  44620واحد در پایان ســال
 1391به  90978واحد در پایان سال  1392رسید.

معمول ابتدا بازار ارز و طال ملتهب شــد و به اوج هیجان رسید اما
بار دیگر بازار سرمایه نیز روی موج هیجان قرار گرفت .این در حالی
است که بورس محلی برای معامالت سهام شرکتها از سوی افراد
حرفهای اســت .بخش مهمی از بازار در اختیار سهامداران حقوقی
است و بخشی از آن را حقیقیها در اختیار دارند .از این نظر بورس
متفاوت از بازارهای موازی نظیر ارز و طال است چراکه شرکتها و
سهامداران حقوقی نقش مهمی در تحرکات این بازار دارند و برخی
از افراد حقیقی حاضر در بورس نیز ،سابقه طوالنی در فعالیت بورسی
دارند .با وجود این ،در ایام خاص که بازارها ملتهب میشود ،بورس
نیز در امان نمیماند و رفتار هیجانی در آن تعیینکننده میشود.
همان اتفاقی که در ســالهای  91و  92رخ داد اینبار در سال 97
تکرار شد .با خروج امریکا از برجام و چند برابر شدن نرخ ارز در بازار
آزاد ،بورس نیز با رفتار هیجانی سهامداران مواجه شد .هرچند در
مقاطع مختلفی از تحوالت بازار ،رفتار هدفدار سهامداران حقوقی
به عنوان بازارگردانان اصلی در سرنوشت بازار سهام تاثیرگذار بوده
است اما رفتار هیجانی غیرحرفهایها نیز جهتدهی بازار سهام را
بر عهده گرفته اســت .شاخص کل بورس بهیکباره از  22خرداد تا
 9مهر ســال جاری از  96هزار واحد به  195هزار واحد رســید و
بازدهــی  103درصدی را در فاصله  3ماه و نیم رقم زد .این میزان
جهش یادآور صعود بورس در پاییز و اوایل زمستان سال  92است.
اگر قرار باشد همان تجربه تکرار شود ،باید منتظر ماند تا آنها که به
واسطه تبلیغات گسترده بر روی بورس وارد بازار سهام شدهاند به
گونهای پشیمان شوند چراکه احتمال بازگشت دوران افول شاخص
وجود دارد.
در سال  ،1392شــاخص كل بورس اوراق بهادار تهران از 38

JJتبعات رفتار غیرحرفهایدر بورس
بازار سهام بعد از  4ســال رکود از اواخر سال گذشته برخالف
رویه معمول اقتصاد ایران طعم رونق را چشید و موفق شد بخشی از
سرمایههای سرگردان را به سوی خود جذب کند .جذب سرمایه به
بورسی که سهم اندکی از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده دارد،
میتواند به افزایش تاثیرگذاری بازار سرمایه بر تامین مالی بخشهای
مولد بینجامد اما این اتفاق در مقاطع قبلی رخ نداد تا همچنان سهم
بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد حدود 10درصد برآورد شود .علی
سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره
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مقایسه ارزش سهام معامله شده در بورسهای منتخب ،ژانویه - 2017میلیون دالر
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به رشد اخیر بورس تهران میگوید :حجم نقدینگیای که در این
مدت وارد بازار شد ،حدود  4تا  5هزار میلیارد تومان بود که عمدتاً
از سوی حقیقیها و البته بازیگران غیرحرفهای به بازار تزریق شد.
در چنین شــرایطی اگر نوسانی در بازار رخ دهد ،این بازیگران که
اطالعات و آگاهی کمتری نسبت به بازیگران حقوقی دارند ،متحمل
زیان خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است :شاخص بازار سرمایه
ابتدا رشدهای خیرهکنندهای را رقم زد و انتظار این بود که متولیان
بازار با معرفی ابزارهای جدید ،این نقدینگی را به سمت تولید هدایت
کنند .اما این انتظار محقق نشــد .در واقع متولیان سازمان بورس
از این رشــد برای تعمیق بازار بهره نگرفتند .در مقابل برای ورود
سهامداران حقیقی به بازار تبلیغ شد و در پی نوساناتی که رخ داد،
این گروه در معرض آسیب قرار گرفتند.
همایون دارابی ،فعال بازار سرمایه در نشست کمیسیون بازار پول
و سرمایه اتاق تهران گفت :بازار سرمایه در سال جاری یک فرصت را
تجربه کرد اما این فرصت از دست رفت .صنایع بورسیمیتوانستند
پیش از آنکه در سال آینده به مرحله بحران برسند ،با بهرهگیری
از رشد بازار سرمایه ،تجهیز منابع کنند .اما برای این کار برنامه یا
استراتژی مشخصی وجود نداشت.
آمارهای بورس نشاندهنده هجوم غیرحرفهایها به بازار طی
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صندوقهای سرمایهگذاری مختلط -بازدهی  6ماهه
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نام صندوقهای سرمایهگذاری

بازدهی  6ماهه (درصد)

بتا صندوق

ارمغان یکم ملل

54.97

0.52

آسمان خاورمیانه

48.49

0.55

آرمانشهر

47.22

0.59

نیکوکاری ایتام برکت

46.92

0.4

مشترک پارس

40.41

0.57

کارگزاری بانک تجارت

40.25

0.65

نیکی گستران

29.02

0.41

گنجینه مهر

28.96

0.25

تجربه ایرانیان

26.12

0.25

توسعه پست بانک

16.32

0.2
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ماههای اخیر است چراکه میزان سهم حقیقیها از معامالت بازار
ســهام طی ســال جاری به شــدت افزایش یافته و از این نظر از
حقوقیهاپیشیگرفتهاند.
در اردیبهشتماه سال جاری ،ترکیب معامالت بهگونهای بود که
 37درصد معامالت معادل  2100میلیارد تومان توسط حقیقیها
صورت گرفته و  63درصد معامالت که معادل  3600میلیارد تومان
بود نیز به حقوقیها اختصاص داشــته است اما در شهریورماه این
ترکیب تغییر کرده و تقریبا جابهجا شده است .بهطوریکه 2100
میلیارد تومان رقم معامالت حقیقیها با رشد حدود شش برابری
به بیش از  12هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و ارزش
معامالت حقوقیها نیز با  120درصد رشد به  8هزار میلیارد تومان
رسیده است .بررســی این ارقام نشاندهنده حضور گسترده افراد
غیرحرفــهای در بازار و نتیجه آن افزایــش رفتارهای هیجانی در
بازار است .کسب روزانه  5درصد سود ،رقم قابل توجهی محسوب
میشــود آن هم در شرایطی که سپردهگذاری در بانک ساالنه 20
درصد ســود برای فرد حاصلمیکند .بنابراین ،افراد غیرحرفهای
برای ورود به بازار سرمایه تشویق شدهاند.
پیــش از ایــن ورود غیرحرفهایها به بــورس عموما از طریق
صندوقهای سرمایهگذاری اتفاق میافتاد که در مقاطعی جایگزین
سپرده بانکی برای افراد دارای سپردههای بلندمدت شده بود .این
صندوقها موسوم به ( )ETFهستند .در شهریورماه که اوج معامالت
رقم خورده است ،ســهم حقیقیها درETFها  24درصد و سهم
حقوقیها نیز  75درصد بوده است .حجم معامالت این صندوقهای
سرمایهگذاری در بازار سرمایه کمتر از  5درصد است.
کارشناسان بازار ســرمایه معتقدند که باید گسترش ابزارهای
جانبی نظیر صندوقهای سرمایهگذاری به گونهای در دستور کار
بورس قرار میگرفت که سهامداران غیرحرفهای به آنها جذب شوند.
JJصعود در دوره کوتاه
شاخص کل بورس تهران در تابستان با رشد حدود  47.5درصدی
مواجه شد که حاصل رشد  ۵۱هزار و  ۱۳۷واحدی شاخص در این
فصل بود .رشد پرشتاب بورس عمدتا در صنایع کاالیی و دالرمحور
بورس رقم خورد .در این میان هجوم سرمایههای خرد به ویژه در
معامالت شهریورماه در رشد قیمت سهام موثر بود .بررسیها نشان
میدهد در تابستان سال جاری بیش از  ۲هزار و  ۳۰۵میلیارد تومان
از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقیها منتقل شد .در

اگر قرار باشد همان تجربه سال  92تکرار شود ،باید منتظر ماند تا آنها که به واسطه
تبلیغات گسترده بر روی بورس وارد بازار سهام شدهاند به گونهای پشیمان شوند
چراکه احتمال بازگشت دوران افول شاخص وجود دارد.

مجموع در تابستان سال جاری بیش از ۱۲۱میلیارد و  ۲۲۶میلیون
سهم به ارزش حدود ۳۳هزار و  ۳۸۰میلیارد تومان بدون احتساب
معامالت بلوکی و اوراق مشارکت بین معاملهگران دست به دست
شد .میانگین حجم معامالت در دومین فصل از سال یک میلیارد
و  ۹۲۴میلیون ســهم بوده است که نسبت به فصل بهار افزایش
۱۴۵درصدی را نشان میدهد .میانگین ارزش معامالت خرد سهام
در تابستان بالغ بر  ۵۳۰میلیارد تومان بوده است که نسبت به سه
ماه اول سال افزایش  ۲۵۸درصدی را تجربه کرده است.
با وجود کاهش نرخ رشد در بخش صنعت طی ماههای گذشته
از ســال جاری ،صنایع بورسی در تابستان با رشد شاخص مواجه
شدند .صنعت استخراج نفت با تکنماد حفاری با بازدهی بیش از
 ۱۷۵درصدی در صدر قرار دارد .صنعت استخراج زغالسنگ نیز
با ثبت بازدهی  ۱۱۳درصدی رتبه دوم جدول صنایع با بیشترین
بازدهی را در تابستان ســال جاری به خود اختصاص داد .در بین
صنایع بزرگت ر بازار گروه فرآوردههای نفتی با ثبت رشد حدود ۷۸
درصدی رتبه چهارم جدول بازدهی صنایع در فصل دوم ســال را
به خود اختصاص داد .گروه محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی
نیز در تابستان به ترتیب رشد بیش از  ۵۴و  ۴۴درصدی را تجربه
کردند .عمده رشد شــاخص گروه محصوالت شیمیایی و فلزات
اساسی نیز در مردادماه رخ داد.
بررســیها نشــان میدهد شــاخص گروه فلزات اساسی در
شــهریورماه تنها  4.6درصد و شاخص گروه محصوالت شیمیایی
حدود  9.7درصد رشد را تجربه کردهاند .در این میان رشد حدود
 ۵۴درصدی صنعت خودرو در تابســتان سال جاری اتفاق افتاده
است .انتظار برای آزادســازی قیمت خودرو از دالیل اقبال به این
صنعت به شمار میرود.
JJسهم بازار سرمایه از اقتصاد
مطالعاتی که پیش از جهش اخیر بورس انجام شــده نشــان
میدهد که سهم بازار ســرمایه از اقتصاد ایران معادل  23درصد
است .این مطالعات بر اساس دادههای آماری کشورها به فدراسیون
بورسهاي بینالمللی در ژانویه ســال  2017انجام شــده و نشان
میدهد که نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی ایران
 23درصد است ،اما اخیرا با جهش قابل توجهی که ارزش معامالت
بازار ســرمایه طی ماههای اخیر داشته است ،سهم بازار سرمایه از
اقتصاد ایران به باالی  50درصد رســیده است .طبق گفته شاپور
محمدی ،اگر رقم ارزش بازار ســرمایه را بر تولید ناخالص داخلی
تقسیم کنیم ،به ســهم  51.1درصدی این بازار از تولید ناخالص
داخلی میرسیم.
ارزش بــازار بورس و فرابورس از میانه ســال  96تاکنون 112
درصد رشد داشته است .شاخص بورس تهران و فرابورس در طی
این مدت  140درصد رشد کرده است .تعداد شرکتهای بورس و
فرابورس در حال حاضر  594شــرکت عنوان شده است که 120
شرکت آن طی  5سال گذشته اضافه شدهاند.
طبق گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،ارزش کل تامین
مالی بورس در دولت دوازدهم بیش از  120هزار میلیارد تومان بوده
است .شاپور محمدی تعداد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک
را  200صندوق اعالم کرده اســت .از ابتدای دولت یازدهم تعداد
صندوقهای سرمایهگذاری  65درصد رشد داشته است.

ریالهابرای حفظ ارزش به بازار سهام آمد

یرود
بورس روی موج دالر پیش م 
سال  ۹۷ســال پرتالطمی در اقتصاد کشورمان بوده
است .از اوایل سال جاری و پس از اعالم رئیسجمهور
امریکا مبنی بر خروج این کشــور از توافق هستهای
(برجام) و بازگشــت تحریمهــا ،نگرانی از محدودیت
در صادرات نفت و ســایر کاالهــا و به تبع آن کاهش
درآمدهــای ارزی ،از منظر روانــی و واقعی بر اقتصاد
کشور تاثیرگذار بوده است .این موارد موجب افزایش
عباس آرگون
شدید نرخ ارز و سببساز تحوالت در اقتصاد کالن بوده
و تمامی بازارهای کشور را متاثر کرده است .در این بین
نایبرئیس کمیسیون بازار پول
و سرمایه اتاق تهران
بازار ســرمایه نیز از این قاعده مستثنا نبوده به طوری
که بورس در سال  ۱۳۹۷با شاخص  ۹۶۲۹۰واحد كار
خود را شروع كرد ودر ادامه ضمن داشتن فراز و فرودهایی به روند افزایشی خود ادامه
داد و در  ۹مهرماه به قله  ۱۹۵۴۸۰واحد رسید و از آن پس با فراز و نشیبهایی که ناشی
از ذات بازار سرمایه است ،مواجه بود .در نهایت در  ۱۵آبان شاخص در عدد ۱۸۵۱۰۰
واحد ایستاد و بازدهی بورس در مدتزمان هشت ماه و نیم سپریشده از سال ۱۳۹۷به
 ۹۲درصد رسید.
عمده دلیل روند صعودی و محرک اصلی رشد بازار سرمایه در سال جاری ،افزایش
نرخ ارز در کشور است که از یک طرف موجب افزایش سودآوری شرکتها به خصوص
شرکتهای کاالیی و صادراتمحور و از طرف دیگر افزایش ارزش جایگزینی شرکتها
شــده است .در این شرایط افراد جامعه به جهت ترس از افزایش بیشتر نرخ ارز و تورم
انتظاری و به منظور برخورداری از سود مناسب با ریسکی معقول و حفظ ارزش پولشان،
به دنبال تبدیل منابع ریالی خود به انواع دیگر داراییهای مالی از جمله سهام بودهاند .به
خصوص سرمایههای کوچک که اوال توان جذب در سایر بازارها را ندارند ،ثانیا تمایلی به
سرمایهگذاری در سایر بازارهای موازی به علت ریسک سرمایهگذاری باال و تالطمهای
قیمتی در بازارهای ســکه و ارز ندارند ،که این موضوع باعث افزایش قابل توجه جذب
نقدینگی به بازار بورس در طی سال جاری شده است.
بــا عنایت به فرصت پیشآمده ،اگر برنامهریزی مناســبی در این خصوص صورت
میگرفت ،اقبال از بازار سرمایه و ورود نقدینگی به بازار بورس عالوه بر رونق و افزایش
قدرت نقدشــوندگی سهام شــرکتها و کنترل رشــد نامتعارف بخشی از سهامهای
غیرارزنده ،موجبات مــوارد زیر را فراهم میکرد :تعمیق بازار از طریق عرضه ســهام
شــرکتها توسط سازمان خصوصیسازی ،عرضه ســهام شرکتها توسط بانکها در
راســتای خروج بانکها از بنگاهداری ،افزایش شناوری سهام بنگاهها ،پذیرش و عرضه
شرکتهای جدید ،تامین مالی بنگاههای بورسی که امروزه با توجه به جهش نرخ ارز،
یکی از مشــکالت اساسی بنگاههای اقتصادی است با تسریع افزایش سرمایهها و ارائه
مجوز سریعتر به افزایش سرمایهها .در این زمینه بازار سرمایه نیازمند آگاهیبخشی،
ارتقای شفافیت ،مقرراتزدایی و رفع قوانین مزاحم ،و چابکی بیش از پیش برای استفاده
از فرصتها و به عبارتی افزایش کارایی است.
بازار سرمایه به جهت رشد قابل توجه در سال جاری و در ادامه به دلیل عوامل اثرگذار
داخلی و خارجی از قبیل باال بودن حجم نقدینگی کشور به جهت دارا بودن توان افزایش
قیمتها و تغییرات احتمالی در نرخ سود بانکی ،ابهام در میزان تاثیر تحریمها در اقتصاد
کشور و روابط سیاسی و تعامالت بینالمللی با سایر کشورها و تغییرات احتمالی قیمت
جهانی مواد پایه و معدنی با فرصتها و ریسکهای متعددی مواجه است.
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آینده ما

باالخره توریستها به ایران رسیدند؟
مهمترین تحوالت صنعت توریسم دنیا طی هفت سال اخیر چیست؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع کنسول جهانی
توریسم و سفر

چرا باید خواند:
صنعتتوریسمیکی
از صنایع رو به رشد در
دنیا است و توجه به آن
میتواند کشورهای
مختلف را به سمت
رونق بیشتر هدایت
کند.

یکــی از مهمترین و بزرگترین بخشهای اقتصــادی امروز دنیا ،بخش
توریسم و سفر است که سهم زیادی از ثروت دنیا را ایجاد کرد .طبق گزارش
اخیر کنســول جهانی توریسم و ســفر که در ابتدای ماه نوامبر سال جاری
منتشر شد در سال  ۲۰۱۷میالدی  ۳۱۳میلیون فرصت شغلی از طریق این
صنعت در دنیا ایجاد شــد که معادل  ۹.۹درصد از کل مشاغل ایجادشده در
دنیا است .آمارها نشان میدهد از هر  ۱۰فرصت شغلی موجود در دنیا یکی
از این فرصتهای شــغلی به صنعت توریسم ارتباط دارد و به همین دلیل
میتوان به خوبی به نقش این صنعت برای حل معضل بیکاری در کشورهای
مختلف دنیا واقف شد .باید در نظر داشت که طی  ۱۰سال اخیر از هر  ۵شغل
تازهای که در دنیا ایجاد شده است یکی وابسته به صنعت توریسم بود و اگر
بخواهیم صنعت با همین سرعت رشد کند باید تا  ۱۰سال آینده  ۱۰۰میلیون
شــغل دیگر در این صنعت ایجاد شود .در این سال صنعت توریسم سازنده
 ۱۰.۴درصــد تولید ناخالص داخلی دنیا بوده اســت و همین آمار به خوبی
قدرت این بخش اقتصادی را نشان میدهد .با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۷
میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با باالترین سرعت نسبت به دو دهه
اخیر رشد کرده بود و قدرت خرید و هزینههای مصرفی خانوارهای کشورهای
صنعتی هم افزایش پیدا کرده بود ،شمار سفرها نیز در این سال بیشتر شد .در
نتیجه صنعت توریسم شاهد افزایش درآمدزایی بود .آمارها نشان میدهد در
سال  ۲۰۱۷برای هفتمین سال پیاپی صنعت توریسم رشد کرده کرده است
ولی نرخ رشد صنعت توریسم  -از نظر میزان درآمد -در سال گذشته از نرخ
رشد اقتصادی دنیا باالتر بود .در این سال نرخ رشد صنعت توریسم برابر با ۴.۶
درصد گزارش شد در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا حدود ۳
درصد بوده است .کنسول جهانی توریسم و سفر در گزارش خود نوشت :باالتر
بودن نرخ رشد درآمدزایی صنعت توریسم نسبت به نرخ رشد اقتصادی نشان
میدهد که استقبال از این صنعت رو به افزایش است و مردم سفرهای داخلی

کشورهایی که بیشترین رشد سرمایهگذاری در صنعت توریسم را تجربه کردند
نام
کشور

سرمایهگذاری
(میلیارد دالر)

سرمایهگذاری در صنعت توریسم
نسبت به کل سرمایهگذاری (درصد)

رشد واقعی سرمایهگذاری نسبت
به سال ( ۲۰۱۱میلیارد دالر)

چین

۱۵۴.۷

۳

۶۴.۴

امریکا

۱۷۶.۳

۴.۶

۴۷.۴

هند

۴۱.۳

۶.۳

۱۰.۸

ژاپن

۳۵.۹

۳.۱

۱۰.۲

بریتانیا

۲۱.۶

۵.۲

۷

ترکیه

۲۰.۵

۸

۶.۹

مکزیک

۱۲.۲

۴.۶

۶.۵

کانادا

۱۳.۴

۳.۶

۴.۹

اسپانیا

۲۰.۹

۷.۷

۴.۱

ایرلند

۸.۶

۱۱

۳
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و خارجی را به یکی از اولویتهای مهم زندگی خود تبدیل کردهاند .این مهم
در کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورهای دنیا مشاهده میشود زیرا در
این کشورها درآمد قابل استحصال مردم باالتر است.
JJشاخص عملکرد و قدرت صنعت توریسم چیست؟
کنســول جهانی توریسم و سفر برای این رده بندی اقدام به معرفی یک
شاخص کرده است که چهار فاکتور اصلی در این شاخص در نظر گرفته شده
است .اولین فاکتور در نظر گرفتهشده در تهیه این شاخص میزان مشارکت
صنعت توریسم در تولید ناخالص داخلی کشور یا به تعبیر بهتر میزان درآمد
حاصل از این صنعت اســت .دومین فاکتور صادرات توریســم است که به
معنای میزان هزینهای است که در نتیجه وارد شدن توریستهای خارجی به
کشور نصیب اقتصاد کشور میشود ،سومین فاکتور هزینهای است که مردم
کشور برای سفرهای داخلی صرف میکنند و در نهایت میزان سرمایهگذاری
انجامشــده در این صنعت در نظر گرفته میشود .طبق این گزارش درآمد
صنعت توریسم در دنیا طی هفت سال اخیر ساالنه  ۱.۷میلیارد دالر رشد کرده
است ولی بیشترین نرخ رشد درآمد در این صنعت به کشور چین اختصاص
داشت .این کشور به تنهایی تامینکننده یکســوم از درآمد اضافهشده در
صنعت بود ولی نکته مهم این اســت که  ۸۷درصد از میزان هزینهای که در
صنعت توریسم در کشور چین انجام شده است ،هزینهای است که مردم چین
برای سفرهای داخلی پرداختند .در واقع رشد درآمد مردم در این کشور باعث
شده است تا سفرهای داخلی به یکی از اصلیترین و مهمترین برنامههای مردم
در چین تبدیل شود .مجموع درآمد صنعت توریسم در دنیا به قیمت حقیقی
در سال  ۲۰۱۷برابر با  ۸۲۷۲.۳۴میلیارد دالر بود.
JJبرترین کشورها از نظر شاخص عملکرد و قدرت توریسم
طبق این گزارش چین برترین کشور در صنعت توریسم بوده است .این
برتری در نتیجه برآیند عملکرد چین در چهار فاکتور سازنده شاخص حاصل
شده اســت .باید در نظر داشت این کشور از نظر میزان درآمدی که صنعت
توریسم برایش ایجاد کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور جایگاه اول
را در دنیا دارد ولی از نظر میزان هزینهای که توریستهای خارجی در کشور
چین انجام میدهندجایگاه سوم دنیا را به خود اختصاص داده است.
امریکا در این ردهبندی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و توانســت
شــاخص  ۲.۵را به دست آورد .کشــورهای هند و مکزیک و بریتانیا در این
فهرست جایگاه سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند و اسپانیا و ترکیه در
رد ه بعدی قرار دارند .اســترالیا دهمین کشور این فهرست است و امارات هم
با داشــتن شاخصی مشابه استرالیا جایگاه دهم را با این کشور شریک شده
است .جالب این جاست با وجود اینکه استرالیا از نظر شاخص برآیندی جایگاه
دوازدهم دنیا را به خود اختصاص داده اســت ولی از نظر میزان هزینهای که
توریستهای خارجی در این کشور میکنند اولین کشور دنیا است.
JJایران در کجای فهرست است؟
اما ایران به عنوان کشــوری که دارای ســابقه تاریخی زیاد و جاذبههای

صنعت توریسم و سفر را میتوان یک صنعت صادراتمحور دانست به گونهای که توریستهای خارجی برای بازید از زیباییهای یک کشور به آن سفر میکنند و برای تامین
هزینههای سفر خود از ارزهای خارجی استفاده میکنند .میزان هزینهای که توریستهای خارجی در یک کشور انجام میدهند در این گزارش درآمد صادراتی حاصل از صنعت
توریسم نامگذاری شده است و طبق برآوردهای انجامشده بیش از یکچهارم از کل درآمد صنعت توریسم را به خود اختصاص داده است.

طبیعی بسیاری اســت ،در گزارش اخیر به عنوان بیستمین مقصد بزرگ
گردشــگری در دنیا انتخاب شده است .در این گزارش  ۱۸۵کشور دنیا مورد
بررسی قرار گرفتهاند و ردهبندی بر مبنای میزان درآمدی است که کشورها در
فاصله سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۷از صنعت توریسم کسب کردهاند .برای این
ردهبندی تنها درآمد مستقیم این صنعت در نظر گرفته شده است.
در بازه هفتساله مورد مطالعه ورود توریست به ایران به طور متوسط با
رشد  ۱۹.۹درصد در هر سال همراه بوده است .اگرچه باالترین نرخ رشد در
فاصله سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴مشاهده شده است و این زمانی بود که دولت
ایران قوانین تازهای را برای جذب گردشگران وضع کرد و محدودیتهای ویزا
را برای شمار زیادی از توریستها کاهش داد و امکان صدور ویزا در مرزهای
کشــور برای بسیاری از اتباع خارجی را فراهم کرد .از طرف دیگر در این بازه
زمانی ارزش ریال ایران در نتیجه تحریمهای غرب علیه برنامه هستهای این
کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده بود و توریستها از این فرصت برای تجربه
یک سفر کمهزینه استفاده کردند.
در بازه هفتساله مورد مطالعه شاخص قدرت و عملکرد صنعت توریسم
در ایران مشابه کشورهای ایتالیا و ویتنام بوده است به همین دلیل در فهرست
ایتالیا جایگاه نوزدهم و ویتنام جایگاه بیســتویکم را دارد .شاخص ایران در
سال جاری برابر با  ۲۸.۷۵اعالم شده است و با افزایش این شاخص عملکرد
کشور در صنعت توریسم رو به وخامت میرود .به عنوان مثال در کشور چین
که در ابتدای این فهرست قرار دارد شاخص برابر با  ۱.۵است.
JJسهم درآمد صنعت توریسم در اقتصاد کدام کشورها با سرعت
بیشتری رشد کرده؟
طبــق این گزارش در ســال  ۲۰۱۷ارزش تولید ناخالص داخلی صنعت
توریســم در دنیا برابر با  ۸۲۷۲.۳۴میلیــارد دالر بود که  ۱۰.۴درصد تولید
ناخالص داخلی دنیا بود .رشد حقیقی ارزش تولید ناخالص داخلی این صنعت
در فاصله سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۷برابر با  ۱۷۴۶.۱۴میلیارد دالر اعالم شد.
باالترین نرخ رشد به کشور چین اختصاص داشته است .در سال ۲۰۱۷
با وجود اینکه درآمد صنعت توریسم در چین با تجربه رشد  ۶۱۲.۷میلیارد
دالری نســبت به سال  ۲۰۱۱به مرز  ۱۳۴۹.۳میلیارد دالر رسید ولی سهم
این صنعت به تولید ناخالص داخلی این کشور به مرز  ۱۱درصد افزایش یافت.
در همین سال درآمد صنعت توریسم در امریکا به  ۱۵۰۱.۹میلیارد دالر رسید
ولی  ۱۷۳.۹میلیارد دالر نســبت به هفت سال قبل از آن بیشتر شد .بزرگی
صنعت توریسم در این کشور برابر با  ۷.۷درصد تولید ناخالص داخلی آن است.
هند سومین کشوری است که توانسته است باالترین نرخ رشد سهم توریسم به
تولید ناخالص داخلی را تجربه کند .این کشور در سال قبل توانسته است سهم
صنعت به تولید ناخالی داخلی خود را به  ۹.۴درصد برساند ولی میزان درآمد
این صنعت در هند نسبت به سال  ۲۰۱۱تنها  ۷۹.۱میلیارد دالر بیشتر شد.
دیگر کشورهای این فهرســت ایتالیا و مکزیک و بریتانیا هستند که در
ردهبندی جایگاه چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادهاند و تایلند و فیلیپین
و آلمان و اسپانیا هم ردههای هفتم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند.
در ردهبندی کنسول جهانی توریسم و سفر از ایران به عنوان نوزدهمین
کشــوری که توانسته است باالترین میزان رشد در درآمد صنعت توریسم را
تجربه کند نام برده شده است.
در سال قبل درآمد صنعت توریسم ایران برابر با  ۳۰.۷میلیارد دالر بود که
نسبت به سال  ۲۰۱۱میالدی  ۱۰.۴میلیارد دالر رشد کرده است .در این سال
سهم درآمد صنعت توریسم ایران به تولید ناخالص داخلی کشور برابر با ۷.۳
درصد بود .ایران در رده کشورهایی که باالترین رشد درآمد صنعت توریسم را
در هفت سال مورد مطالعه تجربه کردهاند وضعیتی شبیه کشورهای سوئد و

کشورهایی که باالترین رشد درآمد توریسم داخلی را تجربه کردند
نام کشور

درآمد توریسم داخلی

سهم توریسم داخلی به
کل درآمد توریسم

رشد واقعی درآمد توریسم داخلی
نسبت به سال ( ۲۰۱۱میلیارد دالر)

چین

۸۴۰.۹

۸۷

۴۴۴.۵

امریکا

۸۰۲.۸

۸۰

۸۰.۳

هند

۱۸۶

۸۷.۲

۶۲

آلمان

۳۳۹.۷

۸۷.۱

۳۲.۳

ایتالیا

۱۴۹

۷۶.۸

۳۱.۸

فیلیپین

۴۵.۷

۸۵.۹

۲۶.۲

بریتانیا

۱۶۹.۶

۸۲.۶

۲۵

مکزیک

۱۱۵.۹

۸۳.۸

۱۹.۵

استرالیا

۷۹.۵

۷۷.۳

۱۳.۵

کانادا

۵۹.۴

۷۷.۵

۸.۹

مالزی

۱۶.۸

۴۷.۵

۷.۶

ایران

۱۶.۴

۷۸.۳

۵.۱

اسپانیا

۵۹.۴

۴۴

۴.۷

فرانسه

۱۲۷.۵

۷۱.۷

۴.۷

اندونزی

۲۰.۵

۵۸.۷

۴.۶

کشورهایی که باالترین رشد درآمد را از صادرات توریسم تجربه کردند
درآمد به کل صادرات
(درصد)

رشد درآمد نسبت به سال
( ۲۰۱۱میلیارد دالر)

نام کشور

درآمد صادراتی توریسم
(میلیارد دالر)

۲۹.۳
۲۷

تایلند

۵۹.۶

۱۹.۲

ژاپن

۳۵.۳

۴.۱

چین

۱۲۵.۳

۵.۲

۲۶.۴

امریکا

۲۰۰.۷

۸.۶

۱۹.۷

اسپانیا

۷۵.۴

۱۶.۴

۱۸.۶

امارات

۳۳.۶

۸.۷

۱۳.۵

مکزیک

۲۲.۴

۵.۲

۱۲

هند

۲۷.۳

۵.۸

۱۰.۵

ترکیه

۳۱.۳

۱۴.۸

۹.۵

قطر

۱۲.۲

۱۴.۳

۸.۲

قطر دارد .دو کشور امارات و مالزی هم که در این فهرست جایگاه شانزدهم و
هفدهم را به خود اختصاص دادهاند به ترتیب توانستهاند درآمد خود از صنعت
توریسم را نسبت به سال  ۲۰۱۱میالدی  ۱۲.۶میلیارد دالر و  ۱۲.۴میلیارد
دالر افزایش دهند .از طرف دیگر بزرگترین بازارهای گردشــگری دنیا نیز
در این گزارش معرفی شدهاند که بازارهایی هستند که از توریسم باالترین
درآمد را کسب کردهاند .در این ردهبندی کشورهای صنعتی جایگاه اول را
دارند که یک دلیل آن زیرساختهای توسعهیافته و برنامهریزیهای دقیق
آنها برای جذب توریســت است ولی در ردهبندی کشورهایی که باالترین
رشد را در فاکتورهای سازنده شاخص داشتهاند کشورهای در حال توسعه
زیادی به چشم میخورند.
طبق این گزارش امریکا اصلیترین بازار گردشگری در دنیا بوده است و در
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آینده ما
سال  ۲۰۱۷میالدی  ۱۵۰۱.۹میلیارد دالر از این صنعت درآمد کسب کرده
است .چین در این ردهبندی جایگاه دوم را دارد و میزان درآمدی که این کشور
توانسته از صنعت توریسم کسب کند برابر با  ۱۳۴۹.۳میلیارد دالر عنوان شد.
در سال  ۲۰۱۷آلمان سومین مقصد گردشگری در دنیا بود و کشورهای ژاپن
و بریتانیا در این ردهبندی جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.
کشورهای ایتالیا ،هند ،فرانسه ،اسپانیا و مکزیک در این ردهبندی جایگاه ششم
تا دهم را دارند و برزیل و اســترالیا و کانادا و ترکیه و تایلند جایگاه یازده تا
پانزده را دارند.

درآمد صنعت
توریسم در دنیا
طی هفت سال
اخیر ساالنه ۱.۷
میلیارد دالر رشد
کرده است ولی
بیشتریننرخ
رشد درآمد در این
صنعت به کشور
چیناختصاص
داشت

JJدرآمد حاصل از توریستهای خارجی (درآمد صادراتی صنعت
توریسم)
صنعت توریسم و ســفر را میتوان یک صنعت صادراتمحور دانست به
گونهای که توریستهای خارجی برای بازدید از زیباییهای یک کشور به آن
سفر میکنند و برای تامین هزینههای سفر خود از ارزهای خارجی استفاده
میکنند .میزان هزینهای که توریســتهای خارجی در یک کشــور انجام
میدهند در این گزارش درآمد صادراتی حاصل از صنعت توریسم نامگذاری
شده است و طبق برآوردهای انجامشده بیش از یکچهارم از کل درآمد صنعت
توریسم را به خود اختصاص داده است .در سال گذشته میزان درآمد صادراتی
این صنعت در دنیا برابر با  ۱.۵هزار میلیارد دالر بود.
نکات مهمی که در این بخش باید در نظر داشــته باشــیم این است که

طی هفت ســال مورد مطالعه میزان هزینهای که توریستهای خارجی در
کشــورهای دیگر انجام دادند  ۳۲۳میلیارد دالر افزایش یافت که معادل نرخ
رشد  ۴.۱درصد در هر سال است .باالترین نرخ رشد درآمد صادراتی حاصل از
توریسم طی هفت سال اخیر در کشور تایلند مشاهده شده است .این کشور در
سال قبل  ۵۹.۶میلیارد دالر درآمد صادراتی توریسم کسب کرد که سهم آن
به کل درآمد صادراتی کشور برابر با  ۱۹.۲درصد بود .درآمد این کشور نسبت
به ســال  ۲۰۱۱میالدی  ۲۹.۳میلیارد دالر رشد کرده است .کشور ژاپن هم
یکی از کشــورهایی است که رشد باالیی را در کسب درآمد صادراتی حاصل
از صنعت توریسم تجربه کرد .میزان رشد درآمد صادراتی صنعت توریسم در
ژاپن نسبت به سال  ۲۰۱۱برابر با  ۲۷میلیارد دالر بود که رقم بسیار باالیی
اســت .سهم درآمد صادراتی صنعت توریســم در ژاپن نسبت به کل درآمد
صادراتی این کشــور تنها برابر  ۴.۱درصد بود .چین از نظر درآمد صادراتی
صنعت توریسم جایگاه ســوم را دارد .میزان درآمد صادراتی این صنعت در
چین  ۱۲۵.۳میلیارد دالر بود که معادل  ۵.۲درصد کل درآمد صادراتی این
کشور بود .کشورهای امریکا و اسپانیا و امارات در این ردهبندی جایگاه چهارم تا
ششم را دارند .نکته مهم این است که شمار توریستهای خارجی واردشده به
اسپانیا در سال  ۲۰۱۷میالدی  ۲.۵برابر شمار توریستهای خارجی واردشده
به دیگر کشــورهای اروپایی بوده است .در این ردهبندی ایران جایگاه  ۲۸را
دارد و درآمد صادراتی ایران از صنعت توریسم برابر با  ۴.۶میلیارد دالر اعالم
شده اســت .مسئله مهم رشــد بالغ بر  ۳میلیارد دالری درآمد ایران از این

برترین کشورهای دنیا از نظر بزرگی شاخص قدرت و عملکرد توریسم
نام کشور

رتبه

شاخص

سهم درآمد توریسم به
GDP

رتبه از نظر میزان هزینه
توریستهای خارجی در کشور

رتبه از نظر میزان هزینه مردم برای رتبه از نظر میزان سرمایهگذاری در
صنعت توریسم
سفرهای داخلی

چین

۱

۱.۵

۱

۳

۱

۱

امریکا

۲

۲.۵

۲

۴

۲

۲

هند

۳

۴.۲۵

۳

۸

۳

۳

مکزیک

۴

۶.۷۵

۵

۷

۸

۷

بریتانیا

۵

۸

۶

۱۴

۷

۵

اسپانیا

۶

۹.۲۵

۱۰

۵

۱۳

۶

ترکیه

۷

۱۰.۷۵

۱۱

۹

۱۷

۸

کانادا

۸

۱۳

۱۴

۲۰

۱۰

۱۲

اندونزی

۹

۱۴.۲۵

۱۵

۱۵

۱۵

۲۵

استرالیا

۱۰

۱۴.۷۵

۱۲

۱۳

۹

۱۶

امارات

۱۰

۱۴.۷۵

۱۶

۶

۲۱

۱۹

تایلند

۱۲

۱۵.۵

۷

۱

۳۵

۴۴

فیلیپین

۱۳

۱۹.۷۵

۸

۲۱

۶

۱۷

مالزی

۱۳

۱۹.۷۵

۱۷

۳۴

۱۱

۱۵

سوئد

۱۵

۲۴

۱۸

۱۷

۴۶

۱۵

سنگاپور

۱۶

۲۵.۷۵

۲۸

۳۲

۲۹

۱۴

نروژ

۱۷

۲۶

۲۱

۴۵

۲۷

۱۱

شیلی

۱۸

۲۶.۷۵

۲۳

۳۹

۲۵

۲۰

ایتالیا

۱۹

۲۷.۷۵

۴

۱۲

۵

۹۰

ایران

20

۲۸.۷۵

۱۹

۲۸

۱۲

۵۶
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باالتر بودن نرخ رشد درآمدزایی صنعت توریسم نسبت به نرخ رشد اقتصادی نشان میدهد که استقبال از این صنعت رو
به افزایش است و مردم سفرهای داخلی و خارجی را به یکی از اولویتهای مهم زندگی خود تبدیل کردهاند .این مهم در
کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورهای دنیا مشاهده میشود زیرا در این کشورها درآمد قابل استحصال مردم باالتر است.

بخش نسبت به سال  ۲۰۱۱است .ایران با وجود تالشهای زیاد برای جذب
توریسم تنها توانسته اســت درآمدی معادل  ۳.۹درصد کل درآمد صادراتی
خود را از صادرات توریســم به دست آورد .در این بازه زمانی نرخ رشد ورود
توریست خارجی به ایران  ۱۹.۹درصد رشد کرد و ایران توانست در ردهبندی
کشورهایی که باالترین نرخ رشد ورود توریستهای خارجی را تجربه کردهاند
جایــگاه دوازده را از آن خود کند .ایران در این ردهبندی بعد از قطر و قبل از
ایسلند و عراق قرار گرفت.
JJدرآمد صنعت توریسم از سفرهای داخلی مردم
سفرهای داخلی به قصد تفریح یا کار در کشور هم درآمد زیادی را برای
کشــورها ایجاد میکند .کنسول توریسم و سفر جهانی اعالم کرده است در
ســال قبل  ۷۲.۳درصد از درآمد صنعت توریسم در دنیا از سفرهای داخلی
شــهروندان کشورها تامین شده است .طی هفت سال اخیر نرخ رشد هزینه
سفرهای داخلی در دنیا  ۲.۶برابر بیش از هزینه سفرهای خارجی بوده است.
در سطح جهانی هزینه سفرهای داخلی  ۴درصد در هر سال رشد کرده است.
در سال گذشته درآمد صنعت توریسم از سفرهای داخلی برابر با ۳۹۷۰.۵
میلیارد دالر بود که  ۸۳۱.۲میلیارد دالر نســبت به سال  ۲۰۱۱رشد داشت.
چین اولین کشور این فهرست از نظر میزان درآمد حاصل از سفرهای داخلی
بود .این کشور توانست  ۸۴۰.۹میلیارد دالر از سفرهای داخلی درآمد کسب
کند که معادل  ۸۷درصد از کل درآمد صنعت توریسم بود .درآمد این کشور
از صنعت توریسم نسبت به سال  ۲۰۱۱میالدی  ۴۴.۵میلیارد دالر رشد کرد.
کشورهای امریکا و هند و آلمان و ایتالیا در این ردهبندی جایگاه دوم تا پنجم
را دارند و فیلیپین و بریتانیا و مکزیک و استرالیا در ردههای بعدی جای گرفتهاند.
ایران از نظر میزان درآمدی که از توریست داخلی به دست میآورد جایگاه دوازده
دنیا را به خود اختصاص داده اســت .در ســال قبل درآمد ایران از توریستهای
داخلی برابر با  ۱۶.۴میلیارد دالر بود که  ۵.۱میلیارد دالر نسبت به سال ۲۰۱۱
بیشتر است .در این سال ایران توانسته بود  ۷۸.۳درصد از مجموع درآمدی را که
از صنعت توریسم کسب کرده است از توریست داخلی به دست آورد.
JJسرمایهگذاری در زیرساختهای جذب توریست
یکی از فاکتورهایی که در تهیه این شــاخص لحاظ شــده است ،میزان
سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط با صنعت توریسم است .طبق این گزارش
در ســال قبل  ۸۸۲.۴میلیارد دالر در صنعت توریســم سرمایهگذاری شده
اســت .این سرمایهگذاری در زیرساختهای مرتبط با این صنعت بوده است
که تنها  ۴.۵درصد از کل ســرمایهگذاری انجامشده در دنیا در سال ۲۰۱۷
بود .جالب اینجاست که با توجه به افزایش اهمیت صنعت توریسم در دنیا،
ما شاهد افزایش  ۲۰۳.۷میلیارد دالری سرمایهگذاری در این صنعت نسبت
به سال  ۲۰۱۱بودیم .در میان کشورهای تاثیرگذار در صنعت توریسم دنیا،
بیشــترین سرمایهگذاری در چین انجام شد .این کشور در سال قبل ۱۵۴.۷
میلیارد دالر در صنعت توریســم ســرمایهگذاری کرد کــه تنها  ۳درصد از
مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این کشور بود .ولی نکته قابل توجه رشد
سرمایهگذاری در این بخش نسبت به سال  ۲۰۱۱است .آمار نشان میدهد در
سال قبل سرمایهگذاری چین در صنعت توریسم  ۲۰۳.۷میلیارد دالر بیشتر
از سال  ۲۰۱۱بود .امریکا دومین کشوری است که سرمایهگذاری در صنعت
توریسم را افزایش داد .آمارها نشان میدهد این کشور  ۱۷۶.۳میلیارد دالر در
صنعت توریسم سرمایهگذاری کرده است که  ۴۷.۴میلیارد دالر بیش از سال
 ۲۰۱۱بود .هند ،ژاپن و بریتانیا در این ردهبندی جایگاه سوم تا پنجم را داشتند
به این معنا که سرمایهگذاری این کشورها در صنعت توریسم نسبت به سال
 ۲۰۱۱رشد زیادی پیدا کرده است .ایران در این ردهبندی بین  ۳۰کشور اول

دنیا قرار ندارد که یک دلیل آن تحریمهای مالی و بانکی و تحریمهای اقتصادی
غرب بود که باعث شــد هم سرمایه الزم برای سرمایهگذاری در داخل ایران
موجود نباشد و هم سرمایهگذاران خارجی تمایلی برای حضور در این عرصه از
اقتصاد ایران نداشته باشند.
کشورهایی که بیشترین درآمد را از صنعت توریسم داشتند
رتبه

نام کشور

درآمد در سال ( ۲۰۱۷میلیارد دالر)

۱

امریکا

۱۵۰۱۹۰۶

۲

چین

۱۳۴۹۳۰۲

۳

آلمان

۳۹۵۱۵۷.۶

۴

ژاپن

۳۳۱۱۵۱.۶

۵

بریتانیا

۲۶۶۰۹۶.۳

۶

ایتالیا

۲۵۳۴۴۹

۷

هند

۲۳۴۰۱۱.۸

۸

فرانسه

۲۳۱۹۶۳

۹

اسپانیا

۱۹۶۲۲۶.۶

۱۰

مکزیک

۱۸۵۳۶۲

درآمد صنعت توریسم در کدام کشورها بیشتر رشد کرده است؟
نام
کشور

تولید ناخالص داخلی صنعت
توریسم در سال ۲۰۱۷
(میلیارد دالر)

رشد تولید ناخالص داخلی
سهم صنعت توریسم به تولید
صنعت توریسم نسبت به سال
ناخالص داخلی (درصد)
( ۲۰۱۱میلیارد دالر)

چین

۱۳۴۹.۳

۱۰.۴

۶۱۲.۷

امریکا

۱۵۰۱.۹

۷.۷

۱۷۳.۹

هند

۲۳۴

۹.۴

۷۹.۱

ایتالیا

۲۵۳.۵

۱۶

۴۷.۲

مکزیک

۱۸۵.۴

۱۰.۵

۴۵.۹

بریتانیا

۲۶۶.۱

۱۰.۵

۴۲.۹

تایلند

۹۵

۲۱.۲

۳۹.۳

فیلیپین

۶۶.۳

۲۱.۱

۳۶.۵

آلمان

۳۹۵.۲

۱۰.۷

۳۵.۱

اسپانیا

۱۹۶.۲

۱۴.۹

۲۸.۳

ترکیه

۹۸.۴

۱۱.۶

۲۸

استرالیا

۱۵۱.۴

۱۱

۲۵.۴

ژاپن

۳۳۱.۲

۶.۸

۲۴.۸

کانادا

۱۰۶.۵

۶.۵

۱۸.۹

اندونزی

۵۸.۹

۵.۸

۱۶.۴

امارات

۴۲

۱۱.۳

۱۲.۶

مالزی

۴۱.۹

۱۳.۴

۱۲.۴

سوئد

۵۲.۴

۹.۵

۱۰.۷

ایران

۳۰.۷

۷.۳

۱۰.۴

قطر

۱۶.۴

۱۰

۱۰.۲
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آینده ما

کورسوی امید

افت ارزش ریال ایران فرصتی برای جذب توریستهای خارجی فراهم کرده است
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

چرا باید خواند:
افت ارزش ریال ایران
ی تازه فشار
و تحریمها 
تازهای به اقتصاد ایران
وارد کرده است .اما این
وضعیتهزینهسفربه
ایران را کاهش داده
است و میتواند ورود
ارز به کشور را تقویت
کند.

در نتیجه بیثبات بودن بازار
ارز در ایران ،سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف
اقتصادی به حالت تعلیق
درآمده است زیرا پیشبینی
وضعیت اقتصادی ،ارزش
پول ایران و آینده روابط
اقتصادی کشور بسیار
دشوار است .در این وضعیت
نمیتوان روزهای پررونقی را
برای اقتصاد پیشبینی کرد
ولی در همین روزهای سخت
هم کورسوی امیدی دیده
میشود

70

افــت ارزش ریال ایران در برابــر دالر امریکا یکی از موضوعات اصلی
ی داخلی و خارجی اســت .در ماه می سال جاری یعنی قبل از
رسانهها 
اینکه دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا رسما از توافق هستهای خارج
شود ،هر دالر امریکا ارزشی برابر با  ۳۸۰۰۰ریال ایران داشت در حالی که
در ماه اکتبر هر دالر امریکا با قیمتی معادل  ۱۵۰۰۰۰ریال ایران مبادله
ی زیادی در مورد احتمال تداوم افت ارزش ریال ایران
میشد و نگرانیها 
در کشــور وجود دارد .در مورد دالیل افت ارزش ریال مســائل مختلفی
ی امریکا علیه ایران
مطرح میشود که یکی از آنها فشار ناشی از تحریمها 
ی پیدرپی امریکا
است .فشار ناشی از تحریم نفتی ،تحریم بانکی و تهدیدها 
در مورد تالش برای به صفر رســاندن میزان صادرات نفت ایران که عالوه
بر شرایط مستقیم اقتصادی روی وضعیت روانی جامعه هم تاثیر مخرب
داشته است و تقاضای سفتهبازی برای دالر یا تقاضا برای دالر برای حفظ
ارزش دارایی را نیز افزایش داده است .تقاضاهایی که میتوان آن را تقاضای
کاذب دانســت ولی بدون شک روی قیمت در بازار اثر دارد .ولی این جو
روانی تنها عامل افزایش ارزش دالر نبوده است ،بسیاری از اقتصاددانان بر
این باور هستند که مدیریت نادرست بخشهای مختلف اقتصادی ایران هم
در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به هر حال دلیل این بحران در اقتصاد داخلی ایران هرچه باشد باز هم
تاثیر آن روی اقتصاد و زندگی مردم مسئلهای غیرقابل اغماض است .طبق
گزارشهای اخیر افت ارزش ریال ایران باعث شد تا قیمت کاالهای وارداتی
افزایش یابد .البته در نتیجه تحریمها و محدود شــدن دسترسی ایران به
نظام مالی و پولی دنیا ،میزان نقدینگی کشور برای مبادالت خارجی هم
کاهش یافته اســت و به همین دلیل ما به تدریج افــت میزان واردات را
شاهد خواهیم بود .ولی از طرف دیگر هزینه واردات کاالهای واسطهای و
ی تولید و
ی تولیدی هم افزایش مییابد که باعث افزایش هزینهها 
نهادهها 
در نهایت افزایش قیمت تمامشده کاالها میشود و رشد فشار تورمی را به
همراه میآورد .فزایش تورم در شرایطی که نرخ بیکاری در کشور باال است
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و میزان افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم است زمینه را برای کاهش
ی مصرفی فراهم میکند
قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش هزینهها 
و افت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تشدید میکند .اما فارغ از اثرات
ی اخیر بارها به آن پرداخته
منفــی و مخرب افت ارزش دالر که در ماهها 
ی غربی در گزارشهایی به تاثیرات مثبت این پدیده اقتصادی
شد ،رسانهها 
برای ایران پرداختهاند.
JJجنبه مثبت افت ارزش ریال
اگر گذری بر گزارشهای اقتصادی رســانهها و اقتصاددانان داشــته
ی منفی زیادی دارد.
باشید متوجه میشوید که این بحران اقتصاد جنبهها 
ی زندگی مردم در
ی مخربی مانند افزایش تورم و افزایش هزینهها 
جنبهها 
کنار افت قدرت خرید و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور .در
نتیجة بیثبات بودن بازار ارز در ایران ،سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصادی به حالت تعلیق درآمده است زیرا پیشبینی وضعیت اقتصادی،
ارزش پول ایران و آینده روابط اقتصادی کشور بسیار دشوار است .در این
وضعیت نمیتوان روزهای پررونقی را برای اقتصاد پیشبینی کرد ولی در
همین روزهای سخت هم کورسوی امیدی دیده میشود .کورسویی که اگر
به آن توجه شود ،شاید اندکی از بار مشکالت اقتصادی در کشور بکاهد و
شرایط را برای افزایش ورود ارز به کشور فراهم کند .این کورسوی امید از
جهت رشد صنعت توریسم در ایران است .صنعتی که اگر به آن توجه شود
میتواند درآمدزایی زیادی برای کشور داشته باشد.
پایگاه خبری پی آر نیوز وایر در گزارشی نوشت :با توجه به افت ارزش
ریال ایران ،حاال بهترین زمان برای سفر به این کشور است زیرا هزینههای
ی سفر به ایران
ســفر برای افراد خارجی بسیار پایین است .افت هزینهها 
باعث میشود تا شمار زیادی از مردمی که در سالهای قبل برای سفر به
این کشور ابراز تمایل کرده بودند ،سفر را آغاز کنند.
این پایگاه خبری در ادامه نوشــت :ایران کشوری چهارفصل است و
 ۲۳مکان ثبتشــده توسط یونسکو به عنوان آثار تاریخی جهانی در این
کشــور واقع شده است و هم توریســتهایی که برای دیدن طبیعت به
بخشهای مختلف دنیا سفر میکنند و هم توریستهای فرهنگی ،سفر به
این کشور را در دستور کار خود قرار میدهند .در سالهای اخیر به دلیل
ی گردشگری در ایران و امنیت
ی وسیع در مورد جاذبهها 
اطالعرسانیها 
باالی ایران در مقایســه با دیگر کشورهای خاورمیانه ،رتبه این کشور در
فهرست مقاصد گردشگری دنیا ارتقا یافته است .این ردهبندی بر مبنای
شمار توریستهای واردشده به این کشور انجام شده است و ایران توانسته
است در این زمینه موفقیت زیادی کسب کند.
طبق این گزارش در سال  ۲۰۱۱میالدی ایران در میان کشورهای دنیا
جایگاه  ۱۱۴را از نظر جاذبه برای گردشــگران داشته است ولی در سال
 ۲۰۱۷این کشــور جایگاه  ۹۳را در میان مقاصد گردشگری دنیا به خود
اختصاص داد و این به معنای ارتقای 21پلهای در ردهبندی جهانی است.
این ردهبندی نشــان میدهد که در سالهای اخیر تمایل توریستهای
خارجی برای سفر به ایران افزایش یافته است و در سال جاری میالدی به

ی تا اکتبر سال جاری ارزش دالر و یورو در برابر ریال ایران  ۴۰درصد افزایش یافته است و این تغییر در
ی م 
در فاصله ماهها 
ی سفر به ایران دارد .این فرصتی است که توریستهای خارجی از دست
ساختار پولی ایران نشان از کاهش چشمگیر هزینهها 
نمیدهند ولی باید ایران هم در نظر داشته باشد که برای استفاده از این فرصت باید زیرساختها و امکانات الزم را فراهم کند.

دلیل تنزل ارزش ریال ایران ،تمایل برای انجام این سفرها بیشتر هم شده
است .طبق این گزارش که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است،
ایران در سالهای پیش رو هم شاهد افزایش ورود گردشگران خواهد بود
اما افزایش ورود توریستها منوط به فراهم شدن شرایط برای جذب این
توریستها و از میان برداشتن موانع است.
JJافزایش سفرهای هوایی بعد از توافق هستهای
واشنگتن پســت در گزارش اخیر خود نوشت :توافق هستهای تاثیر
مثبتی روی شمار پروازهای به مقصد ایران داشته است و این روند افزایشی
حتی تاکنون که توافق هستهای بدون حضور امریکا ادامه دارد و تحریمهای
اقتصادی زیادی علیه ایران اجرا خواهد شد ادامه دارد .در سال  ۲۰۱۶به
طور متوسط ماهانه  ۱۴۰پرواز بیش از سال  ۲۰۱۵وارد ایران شده بود و
این روند تا انتهای سال  ۲۰۱۷هم ادامه داشت ولی از آنجا که بحران ناشی
از بازگشت تحریمها در اقتصاد این کشور وجود دارد و اوضاع اقتصادی در
کشــور نابسامان است ،در مورد اینکه در نیمه دوم سال جاری میالدی یا
ســال بعد استقبال توریستها از ایران چگونه خواهد بود سواالت زیادی
وجود دارد.
این نشریه امریکایی در این گزارش همچنین نوشت :بعد از خارج شدن
امریکا از توافق هستهای سرعت کاهش ارزش پول ایران شدت گرفت .در
این وضعیت سفر به ایران برای توریستهای خارجی ارزانتر از قبل شده
است و با وجود تمامی محدودیتهایی که ممکن است در این مسیر ایجاد
شود ،انتظار میرود تمایل برای سفر به این کشور بیشتر شود .این نشریه
بر این باور اســت که صنعت توریسم ایران وارد مرحله تازهای شده است
و اگر ایران بتواند بســتر مناسبی برای جذب توریستها فراهم کند و از
محدودیتهای موجود برای توریستها بکاهد ،بدون شک در این سالها
شاهد افزایش شمار توریستهای خارجی در این کشور خواهیم بود .این
ی اقتصادی با محدودیت
مســئله برای کشور ایران که به دلیل تحریمها 
واردات پول خارجی روبهرو اســت میتواند به معنای مفری بزرگ برای
اقتصاد باشد .توریستها با پول نقد ،دالر و یورو وارد ایران میشوند و برای
ی سفرشان این پولها را به ریال ایران تبدیل میکنند .در
تامین هزینهها 
واقع دالر و یورو وارد چرخه اقتصاد ایران میشود و از فشار مالی تحریمها
میکاهد.
ی سفر توریستها به ایران اشاره شده
در ادامه این گزارش به هزینهها 
است .بر مبنای این گزارش بعد از افت زیاد ارزش ریال ایران طی پنج ماه
ی ایران به طور متوسط  ۵۰یورو
اخیر ،هزینه هر شــب اقامت در هتلها 
خواهد بود .از طرف دیگر این هزینه برای اقامت شــبانه در ابتداییترین
ی بسیار
هتلها و اقامتگاهها در اروپا صرف میشود و در امریکا هم هتلها 
بیکیفیت برای هر شب اقامت این مبلغ را از مسافران دریافت میکنند.
توریستهایی که تمایل به تجربه سفر لوکس را دارند میتوانند با صرف
هزینــهای بین  ۱۰۰تــا  ۲۰۰یورو در هــر روز در برترین و لوکسترین
هتلهای ایران ساکن شــوند .تجربهای که در کشورهای غربی با صرف
هزینهای دو تا ســه برابر این مبلغ هم میسر نیست .بنابراین توریستها
برای تجربه یک سفر نسبتا لوکس با هزینه بسیار پایین میتوانند ایران را
برگزینند .از طرف دیگر توریستها برای خرید مواد غذایی مبلغی بین  ۵تا
 ۱۰یورو در هر وعده باید بپردازند و هزینه ورود به بخشهای دیدنی و مک
ی تاریخی در این کشور برابر حداکثر  ۵یورو است.
انها 
ی می تا اکتبر ســال جاری ارزش
طبــق این گزارش در فاصله ماهها 
دالر و یورو در برابر ریال ایران  ۴۰درصد افزایش یافته اســت و این تغییر
ی سفر به ایران
در ساختار پولی ایران نشان از کاهش چشمگیر هزینهها 

دارد .این فرصتی است که توریستهای خارجی از دست نمیدهند ولی
باید ایران هم در نظر داشــته باشــد که برای استفاده از این فرصت باید
زیرساختها و امکانات الزم را فراهم کند.
JJهزینه حمل و نقل برای توریستهای خارجی
با وجود اینکه مــردم ایران از تورم در بخش مواد غذایی و هزینههای
حمل و نقل در کشور شکایت میکنند ولی برای توریستهای خارجی این
هزینهها کاهش زیادی پیدا کرده است .به عنوان مثال هزینه پرواز از تهران
به شیراز در ماه مارس سال جاری برابر با ۱میلیون و  ۱۷۰هزار تومان بوده
است که برابر با  ۳۰دالر امریکا بود ولی هماکنون این مبلغ برابر با  ۱۲دالر
است .البته باید در نظر داشت که در ایران هزینه سفرهای خارجی افزایش
یافت ولی به دلیل اعتراضات زیاد و خالی ماندن پروازها ،شــاهد کاهش
ی پرواز بر مبنای ریال
دوباره قیمتها بودیم .حال اگر تصور کنیم هزینهها 
ایران دو برابر هم شده باشد باز هم نسبت به قیمت  ۳۰دالری که در سال
قبل پرداخت میشد کمتر است و توریستها میتوانند با صرف هزینهای
معادل  ۲۰دالر این سفرها را انجام دهند .این افت هزینه حمل و نقل برای
توریستهایی که قصد بازدید از شهرهای مختلف را دارند یک مزیت بسیار
مهم محسوب میشود .وضعیت هزینه سفرهای زمینی برای توریستهای
خارجی هم کم و بیش مشــابه سفرهای هوایی است .آمارهای ارائهشده
توسط پایگاه خبری پی آر نیوز وایر نشان میدهد هزینه سفر با قطار بین
تهران و اصفهان بین  ۲.۵تا  ۳.۵دالر امریکا اســت و مسافران به منظور
استفاده از قطار برای سفر بین تهران و یزد مبلغی معادل  ۲.۵دالر امریکا
میپردازند .طبق گزارشی که  pculturetriتهیه کرده است اصلیترین و
مهمترین مقاصد گردشگری در ایران شهرهای اصفهان ،شیراز ،یزد ،کاشان،
تهران ،قشم و اهواز هستند و به دلیل افت ارزش ریال ایران هزینه سفرهای
هوایی داخلی و ریلی به این مقاصد  -اغلب از تهران به مقصد شــهرهای
ذکرشده -نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۵۰تا  ۷۰درصد کاهش داشته
است .در این شرایط نهتنها توریستهای خارجی برای دیدن زیباییهای
این کشور میتوانند از فرصت استفاده کنند بلکه کشور ایران هم میتواند
ی کشور و
از این فرصت بهترین بهره را ببرد و از طریق معرفی دیدنیها 
ی گردشگری در این کشور خواهد توانست
اطالعرسانی در مورد پتانسیلها 
از این فرصت به بهترین شکل بهره ببرد .فرصتی که میتواند از فشار مالی
ی اقتصادی روی ایران بکاهد و فشار اقتصادی روی دولت و مردم
تحریمها 
را کمتر کند.

اصلیترین و مهمترین
مقاصد گردشگری در ایران
شهرهای اصفهان ،شیراز،
یزد ،کاشان ،تهران ،قشم
و اهواز هستند و به دلیل
افت ارزش ریال ایران هزینه
سفرهای هوایی داخلی و
ریلی به این مقاصد  -اغلب
از تهران به مقصد شهرهای
ذکرشده -نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۵۰تا ۷۰
درصد کاهش داشته است

آمارهای ارائهشده
توسط پایگاه
خبری پی آر نیوز
وایر نشان میدهد
هزینه سفر با
قطار بین تهران و
اصفهان بین ۲.۵
تا  ۳.۵دالر امریکا
است و مسافران
به منظور استفاده
از قطار برای
سفر بین تهران و
یزد مبلغی معادل
 ۲.۵دالر امریکا
میپردازند
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آینده ما

جدال شرق و غرب در بازار نفت

بازیگران اصلی بازار نفت کدام کشورها هستند؟

نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی در یک دهه اخیر باعث نگرانی فعاالن
اقتصادی و فعاالن بازار نفت شده است .طبق تئوری علم اقتصاد ثبات اقتصادی
عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری در تصمیمگیریهای مهم از قبیل تصمیمگیری
برای ســرمایهگذاری ،ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی یا توسعه کسب و کار
اســت و بیثباتی قیمت نفت عاملی است که میتواند زمینهساز بیثباتی در
اقتصاد کشورهای دنیا شود .از یک طرف بیثباتی قیمت نفت مصرفکنندگان
را با چالشهای بزرگی روبهرو میکند و باعث میشود نتوانند برنامه درستی
برای میزان هزینههای جاری کشور داشته باشند .این بحران اغلب در سالهایی
که قیمت نفت در بازار جهانی باال است اتفاق میافتد و برای تولیدکنندگان
افت قیمت نفت چالشی بزرگ و جدی ایجاد و آنها را با کمبود نقدینگی مواجه
خواهد کرد .از طرف دیگر دولت کشورهای مختلف و سیاستگذاران اقتصادی
هم نگران تاثیر این نوسانات روی اوضاع اقتصادی کشور خود هستند .تحریم
نفتی ایران و تهدید امریکا به حذف نفت ایران از بازار جهانی هم به بار مشکالت
اقتصادی در دنیا افزوده است .در شرایط بیثباتی قیمت نفت در بازار جهانی ،با
توجه به استفاده ابزاری کشورهای صادرکننده نفت از بازار نفت و سیاستهای
خصمانه امریکا برای تحریم نفتی ایران به منظور کسب نتیجه مطلوبش در
منازعهای که خودش ایجاد کرده اســت ،این ســوال ایجاد شده است که آیا
حجم ذخایر نفتی دنیا برای تامین نیاز جهان کافی اســت؟ سوال مهم دیگر
این است که کدام کشورها بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده نفت در دنیا
هستند و کدامیک بیشترین اثر را در بازار دارند؟ از طرف دیگر این سوال وجود
دارد که آیا دنیای سیاست میتواند روی بازار نفت اثر داشته باشد و در نهایت
اینکه تحریمهای ایران قیمت را تا کجا افزایش میدهد .یافتن پاسخ همه این
سوالها میتواند تا حد زیادی ابهامات موجود در بازار را از بین ببرد و اقتصاد
دنیا را به سمت ثبات بیشتر هدایت کند و به فعاالن اقتصادی کمک کند تا
تصمیمگیریهایصحیحتریداشتهباشند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

چرا باید خواند:
بازار نفت یکی از
یترین
مترین و اصل 
مه 
بازارها در دنیا است و
تحوالت آن میتواند
تاثیر زیادی روی
بازارهای دیگر داشته
باشد.

JJتحریم ایران و بازار نفت
تحریم نفتی ایران مهمترین خبری است که در سال  ۲۰۱۸میالدی در
نسبت ذخایر کشورها به ذخیره نفتی امریکا (برابر)
۷.۶۶
۶.۷۹

۳.۶۳
۲.۰۳

۲.۴۹

۴.۰۳

۴.۳۲

۲.۵۸

۱.۲۳

لیبی
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ایران

کانادا

عربستان

ونزویال

بازار نفت اعالم شد .خبری که میتواند بازار را با چالشهای تازهای روبهرو کند.
در ابتدا قرار بود که صادرات نفت ایران به صفر برسد و این تهدید مدتها بر
بازار نفت سایه افکنده بود .با وجود اینکه تمامی کارشناسان اعالم کرده بودند
امکان رساندن صادرات نفت ایران به صفر وجود ندارد زیرا بازار با کسری قابل
توجهی روبهرو میشود ،دونالد ترامپ به این تهدید ادامه داد .ولی در آستانه
ضرباالجل اجرای دور تازه تحریمها علیه ایران اخباری مبنی بر معاف شدن
هشت کشور از خرید نفت ایران منتشر شد .کشورهای آسیایی که اصلیترین
خریداران نفتی ایران هستند و در زمره بزرگترین مصرفکنندگان نفت دنیا
هم قرار دارند .کشورهایی از قبیل کره جنوبی و ژاپن و هند که در سالهای
قبل بخش اعظم نیازشان را از ایران تامین میکردند .سیانان بر این باور است
که تصمیمگیری تازه امریکا که باعث دلسرد شدن جان بولتون در مقابل ایران
شده است ،نشاندهنده یک عقبنشینی بسیار مهم در حوزه تحریمها است.
برخی دیگر بر این باور هستند که معاف شدن  ۸کشور از تحریم خرید نفت
ایران به دنیا اثبات کرد که امریکا نمیتواند راهکاری برای جبران کسری نفت
ایران در بازار پیدا کند و بازار نفت جهان به نفت ایران نیاز دارد .برخی دیگر
معتقدند امریکا میخواهد نفت ایران را به صورت تدریجی از بازار حذف کند
تا به بازار و قیمت نفت فشــار وارد نشود .به هر حال به نظر میرسد ایران با
استفاده از این معافیت میتواند حداقل تا چند ماه آینده به فروش نفت خود
ادامه دهد ولی بدون شک میران صادراتش کاهش خواهد یافت و درآمدش
کمتر خواهد شد .از طرف دیگر هنوز مشکل موانع مالی برای وارد کردن پول
نفت به اقتصاد ایران پابرجا است .به خصوص بعد از تحریم بانک مرکزی این
معضل بزرگتر هم شد و روزهای تلخ گذشته را به اقتصاد ایران یادآوری کرد.
JJتحریمهای ایران
ســایت اویل پرایس در این مورد نوشت :تحریمهای اقتصادی 13آبان به
بخش بزرگتری از اقتصاد ســایه میافکند ولی باید در نظر داشــت که در
دنیای امروزی بحران در یک کشــور بدون شک به دیگر کشورها هم آسیب
وارد خواهد کرد.
این سایت در ادامه نوشت :تحریمهای اقتصادی تنها ایران را درگیر نخواهد
کرد بلکه تمامی کشورهای دنیا را دچار بحران میکند .با کاهش صادرات نفت
ایران ،بدون شک بازار با شوک روبهرو میشود و این شوک زمینهساز افزایش
قیمت نفت میشود ولی تاکنون کارشناسان نتوانستهاند در مورد قیمت نفت
بعد از تحریم ایران پیشبینی درستی ارائه دهند .از طرف دیگر باید در نظر
داشــت که امریکا اینبار در اجرای تحریمها تقریبا تنها است .اینبار امریکا
همراهی کشــورهای اروپایی و چین و روســیه را ندارد .البته شمار زیادی از
کشورها تحت فشــارهای امریکا با این تحریمها همراه میشوند ولی برخی
مانند روسیه اعالم کردهاند که از ابزارهای خود برای کمک به ایران در مسیر
صادرات نفت اســتفاده میکنند ،یا چین اعالم کرده است دلیلی برای عدم
کاهش خرید نفت از ایران ندارد.
چین دلیل دیگری برای عدم همراهی با امریکا دارد .دونالد ترامپ از زمانی
کــه روی کار آمد در مورد تعرفههای وارداتی کاالهای چینی صحبت کرد و
باالخره تعرفهها را افزایش داد .با وجود اینکه چین هم در اقدامی تالفیجویانه

امریکا بزرگترین تولیدکننده نفت در دنیا است .در سال قبل این کشور  ۱۵درصد از کل تولید نفت دنیا را به خود اختصاص داد و به همین دلیل توانست در مناسبات نفتی
نقش بسزایی ایفا کند .در سال قبل این کشور روزانه  ۱۴.۴۶میلیون بشکه نفت تولید کرد .در این سال سهم عربستان در تولید نفت دنیا برابر با  ۱۳درصد بود و این کشور روزانه
 ۱۲.۰۸میلیون بشکه نفت تولید کرد .روسیه با وجود اینکه هشتمین کشور از نظر حجم ذخایر تاییدشده نفتی در دنیا است ،از نظر میزان تولید در جایگاه سوم قرار دارد.

نرخ تعرفه کاالهای وارداتی از امریکا را بیشــتر کرد ولی تمامی این منازعات
باعث شد تا رابطه دو کشور سرد شود و ایستادگی در مقابل خواست امریکا
به یک سیاســت قدرتطلبانه توسط چین تبدیل شود .در روزهای اولیه ماه
نوامبــر اخبار ضد و نقیضی در مورد تصمیم چین درباره خرید نفت از ایران
منتشر شد .از یک طرف برخی از رسانهها در مورد کاهش خرید نفت چین
از امریکا و افزایش خریدش از ایران صحبت میکردند و برخی رســانههای
دیگر از قبیل اویل پرایس و سیانان از مذاکرات پشت پرده بین دو کشور و
افزایش خرید نفت چین از امریکا با قیمت مناســب خبر دادند .این رسانهها
مدعی شدند که چین بخشــی از نفت وارداتی خود را از ایران کاهش داد و
امریکا را جایگزین کرد.
وضعیــت تحریمهای ایران ،میزان صادرات نفت این کشــور ،وســعت
تحریمهای اقتصادی و تاثیر آن روی اقتصاد ایران یکی از موضوعات بســیار
مهم و تاثیرگــذار در بازار نفت دنیا اســت زیرا هم ایــران در زمره برترین
کشورهای جهان از نظر حجم ذخایر تاییدشده نفتی قرار گرفته است و هم
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت است .از طرف دیگر ایران در موقعیت
جغرافیایی بسیار استراتژیکی قرار گرفته است .این کشور در خاورمیانه ،یکی
از نفتخیزترین مناطق دنیا قرار گرفته اســت و کنترل یکی از بز رگترین
تنگههای نفتی را دارد .این کشــور را میتوان امنترین کشــور خاورمیانه
دانست که به دلیل بازار بزرگ و نسبتا بکر آن یکی از بهترین کشورها برای
سرمایهگذاری است ،البته در صورتی که فشار تحریمها و تهدیدها یا به تعبیر
صحیحتر فشار سیاسی غرب علیه این کشور از میان برداشته شود.
از طرف دیگر امریکا هم در این میان جایگاه خاصی دارد .این کشــور که
در دهههای قبل در میان واردکنندگان نفت قرار داشــت ،هماکنون یکی از
اصلیترین تولیدکنندگان نفت دنیا اســت و در بازار میتواند نقش بسزایی
داشته باشد .تقابل بین ایران و امریکا در مسئله نفتی ،تقابل بین امریکا و چین
در عرصه تجاری و تقابل بین روسیه و امریکا در عرصه سیاسی همگی تاثیر
بزرگی در اقتصاد جهان بر جای خواهد گذاشت.
JJبزرگترین مالکان ذخایر نفتی کداماند؟
حجم ذخایر نفتی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در تعیین قدرت یک
کشور در بازار است زیرا نشان میدهد در صورت جذب میزان کافی سرمایه،
کدامیک از کشورها میتوانند نقش تعیینکنندهتری در بازار نفت داشته
باشند .طبق گزارش اخیر اداره اطالعات انرژی امریکا ،ونزوئال بزرگترین
مالک ذخایر نفتی در دنیا اســت .این کشــور بحــرانزده اقتصادی که با
چالشهای بسیار بزرگی دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از ساکنانش
با وجود منابع مالی و ثروت ملی کالن ،به کشورهای همسایه پناه بردهاند،
۳۰۰هزار و  ۸۷۸میلیارد بشــکه ذخیره نفتی دارد .حجم ذخایر نفتی این
کشور از عربستان ســعودی باالتر است و به همین دلیل است که امریکا
تمایل زیادی برای تسلط بر اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور دارد .اما
چالشهای بزرگ سیاسی در این کشور اقتصاد را به ورشکستگی کشانده
است.
دومین مالک ذخایر تاییدشده نفتی در دنیا کشور عربستان است و حجم
ذخایر تاییدشده نفتی در این کشور در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۲۶۶هزار و ۴۵۵
میلیارد بشکه گزارش شد .کانادا با دارا بودن  ۱۶۹هزار و  ۷۰۹میلیارد بشکه
ذخیره نفتی جایگاه سومین مالک ذخایر نفتی در دنیا را دارد و ایران بعد از
کانادا در جایگاه چهارم قرار دارد .در این گزارش حجم ذخایر تاییدشده نفتی
ایران برابر با  ۱۵۸هزار و  ۴۰۰میلیارد بشکه اعالم شده است ولی در بخشی
از گزارش به تحریمهای سالهای اخیر و تاثیر منفی آن روی سرمایهگذاری
در صنعت نفت ایران اشاره شده است .طبق این گزارش عدم سرمایهگذاری

بزرگترین تولیدکنندگان نفت (میلیون بشکه در روز)
۱۴.۴۶

۱۱.۱۸

۲.۹۳

کویت

۳.۲۹

برزیل

۳.۷۱

امارات

۴.۴۵

چین

۴.۴۸

عراق

۴.۶۷

ایران

۱۲.۰۸

۴.۸۷

کانادا

روسیه

عربستان

امریکا

در بخش تولید و اکتشاف نفت ایران باعث شده است تا این کشور ،هم کمتر
از توان تولید کند و هم ذخایر تاییدشدهاش کمتر از میزان واقعی اعالم شود.
کشــورهای عراق و کویت و امارات در این ردهبندی جایگاه پنجم تا هفتم را
دارند و هشتمین کشور این فهرســت روسیه است .حجم ذخایر تاییدشده
نفتی در این کشــور برابر با  ۸۰هزار میلیارد بشــکه گزارش شده است که
از لیبی و امریکا بیشتر اســت .امریکا به دنبال سرمایهگذاریهای کالن در
صنعت نفت توانست حجم ذخایر تاییدشده نفتی خودرا برابر  ۳۹هزار و ۲۳۰
میلیارد بشــکه در روز اعالم کند .البته این کشور با وجود اینکه رتبه دهم را
در ذخایر تاییدشــده نفتی دارد ولی جایگاه بســیار باالیی در تولید به خود
اختصاص داده اســت و به همین دلیل است که به گفته مقامات این کشور
ساختار روابط خارجی آنها باید اصالح شود .در یکی از گزارشهای منتشرشده
توسط سیانان آمده است :امریکا در دهههای قبل یک واردکننده خالص نفت
بود ولی هماکنون به مدد توسعه تکنولوژی نفت شیل توانسته به بزرگترین
تولیدکننده در دنیا تبدیل شود ،به همین دلیل منافعش تغییر کرده است و
باید متناسب با این منافع تازه روابطش را اصالح کند .نکتهای که باید در نظر
گرفت این است که حجم ذخایر نفتی در امریکا بسیار کمتر از دیگر کشورها
است .به عنوان مثال ذخیره تاییدشده نفتی در کشور بحرانزده ونزوئال ۷.۶۶
برابر امریکا است در حالی که حجم ذخایر تاییدشده نفتی در عربستان ۶.۷۹
برابر و حجم ذخایر کانادا  ۴.۳۲برابر امریکا است .در این گزارش حجم ذخایر
نفتی ایران با وجود ســالها تحریم در حــوزه نفت و بخش مالی  ۴.۰۳برابر
امریکا عنوان شده است.
بزرگترین مصرف کنندگان نفت(میلیون بشکه در روز)
۱۹.۵۳

۱۲.۰۲

۲.۳۷

۲.۴۱

۲.۴۱

آلمان

کانادا

کره جنوبی

۲.۹۹

۳.۲۴

۳.۵۵

برزیل

عربستان

روسیه

۴.۱۲

۴.۱۴

ژاپن

هند

چین

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوهشت ،آذر 1397

امریکا

73

آینده ما
JJبزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا
طبق گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی و بر مبنای
اطالعات سال قبل ،امریکا بزرگترین تولیدکننده نفت در
دنیا است .در سال قبل این کشور  ۱۵درصد از کل تولید
نفت دنیا را به خود اختصاص داد و به همین دلیل توانست
در مناسبات نفتی نقش بسزایی ایفا کند .در سال قبل این
کشور روزانه  ۱۴.۴۶میلیون بشکه نفت تولید کرد .در این
سال سهم عربستان در تولید نفت دنیا برابر با  ۱۳درصد
بود و این کشــور روزانه  ۱۲.۰۸میلیون بشکه نفت تولید
کرد .روسیه با وجود اینکه هشتمین کشور از نظر حجم
ذخایر تاییدشــده نفتی در دنیا است از نظر میزان تولید
در جایگاه سوم قرار دارد .در این سال روسیه  ۱۲درصد از
نفت تولیدی دنیا را به خود اختصاص داد و توانست بالغ بر
 ۱۱.۱۸میلیون بشکه نفت تولید کند .البته بیشترین سهم
از این نفت در بازار داخل روســیه و برای تامین گرمایش
استفاده شده است.
کانادا چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در دنیا اســت
و میزان تولید این کشور در سال قبل برابر با  ۴.۸۷میلیون
بشکه در هر روز بوده است .کشورهای ایران و عراق و چین
در این ســال به ترتیب  ۴.۶۷میلیون بشکه در روز۴.۴۸ ،
میلیون بشکه در روز و  ۴.۴۵میلیون بشکه در روز نفت تولید
کردند که ســهم هریک در کل تولید نفت در دنیا برابر با ۵
درصد بود .امارات و برزیل و کویت در این ردهبندی جایگاه
هشتم تا دهم را از نظر میزان تولید نفت دارند .این ده کشور
در مجموع  ۶۹درصد از کل نفت دنیا را تولید میکنند که
معادل  ۶۶.۱۲میلیون بشکه در هر روز است .در این سال
میزان تولید نفت در دنیا برابر با  ۹۵.۳۶میلیون بشــکه در
روز بوده است.

بزرگترین مالکان ذخایر نفتی در دنیا
رتبه

نام کشور

حجم ذخایر نفتی

۱

ونزوئال

 ۳۰۰میلیارد بشکه

۲

عربستان

 ۲۶۶میلیارد بشکه

۳

کانادا

 ۱۶۹میلیارد بشکه

۴

ایران

 ۱۵۸میلیارد بشکه

۵

عراق

 ۱۴۲میلیارد بشکه

۶

کویت

 ۱۰۱میلیارد بشکه

۷

امارات

 ۹۷میلیارد بشکه

۸

روسیه

 ۸۰میلیارد بشکه

۹

لیبی

 ۴۸میلیارد بشکه

۱۰

امریکا

 ۳۹میلیارد بشکه

۱۱

نیجریه

 ۳۷میلیارد بشکه

۱۲

قزاقستان

 ۳۰میلیارد بشکه

۱۳

چین

 ۲۵میلیارد بشکه

۱۴

قطر

 ۲۵میلیارد بشکه

۱۵

برزیل

 ۱۲میلیارد بشکه

۱۶

الجزایر

 ۱۲میلیارد بشکه

۱۷

آنگوال

 ۸میلیارد بشکه

۱۸

اکوادور

 ۸میلیارد بشکه

۱۹

مکزیک

 ۷میلیارد بشکه

۲۰

آذربایجان

 ۷میلیارد بشکه

JJبزرگترین مصرفکنندگان نفت در دنیا
بر مبنای گــزارش آژانس بینالمللی انرژی در ســال گذشــته امریکا
بزرگتریــن تولیدکننده نفت در دنیا بود .این کشــور در بخش مصرف نیز
برترین جایگاه را داشت .در سال گذشته این کشور  ۱۹.۵۳میلیون بشکه نفت
در هر روز مصرف کرد که معادل  ۲۰درصد از کل نفت مصرفی در دنیا بوده
اســت .چین دومین مصرفکننده بزرگ نفت در جهان است و در سال قبل
با مصرف  ۱۲.۰۲میلیون بشکه در روز توانست  ۱۳درصد از کل مصرف دنیا

را به خود اختصاص دهد .این کشور آسیایی که در میان اقتصادهای در حال
گذار قرار گرفته است در آستانه تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی است.
از طرف دیگر منازعات اقتصادی و تجاری چین و امریکا در یک ســال اخیر
بهخصوص بعد از آغاز به کار رئیسجمهوری جدید در امریکا مسئلهای است
که نهتنها روی بازار نفت بلکه روی اقتصاد دنیا تاثیر زیادی داشته است .از یک
طرف چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران و بزرگترین رقیب امریکا
در اقتصاد دنیا اعالم کرده است به همکاری اقتصادی با ایران و خرید نفت از
این کشــور ادامه میدهد و از طرف دیگر چراغ سبز امریکا در زمینه کاهش
تعرفههای تجاری بین دو کشور میتواند نقش مهمی در تغییر جهت سیاسی
چین در این زمینه داشته باشد.
سومین کشور مصرفکننده نفت در بازار جهانی هند است که در سال
قبل  ۴.۱۴میلیون بشکه نفت مصرف کرد .سهم این کشور در مصرف جهان
برابر با  ۴درصد بوده است .کشورهای ژاپن و روسیه نیز هریک  ۴درصد از
سهم مصرف نفت در دنیا را به خود اختصاص دادند و عربستان سعودی در
این ردهبندی جایگاه ششم را به خود اختصاص داد .در این سال عربستان
روزانه  ۳.۲۴میلیون بشــکه نفت مصرف کرد که برابــر با  ۳درصد از کل
مصرف نفت در دنیا اســت .کشورهای برزیل و کره جنوبی و کانادا و آلمان
در ایــن ردهبندی جایگاه هفتم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند .این ده
کشــور در مجموع  ۵۶.۷۸میلیون بشکه نفت در روز مصرف کردند که ۶۰
درصد از کل مصرف نفت در دنیا بوده است در حالی که میزان کل مصرف
نفت در دنیا در سال گذشته برابر با  ۹۵.۳۶میلیون بشکه در هر روز گزارش
شد .با افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا و افزایش سطح فعالیتهای صنعتی
و اقتصــادی به تدریج میزان مصرف نفت در دنیا هم رشــد میکند مگر
اینکه سوختهای جایگزین شناسایی و مصرف شوند .سوختهایی از قبیل
سوختهای خورشیدی و بادی و آبی که بدون ایجاد آلودگی میتوانند نیاز
انرژی دنیا را تامین کنند.
JJسخن آخر
در پایان باید گفت امریکا مهرهای بسیار قدرتمند در بازار نفت دنیا است.
این کشــور به مدد میلیاردها دالر ســرمایهگذاری و آخرین تکنولوژیهای
روز دنیا توانسته اســت به بزرگترین تولیدکننده نفت در دنیا تبدیل شود
و قدرت بزرگی در بازار داشــته باشد .بدون شک این کشور با بهرهگیری از
این قدرت اقتصادی و همراه کردن آن با نفوذ سیاسی در دنیا میتواند مسیر
سیاستگذاریهای اقتصادی را تغییر دهد .ایران هم در این میان باید برای
کمتر شدن میزان آسیب خود با دیگر کشورها رابطه سازندهای در پیش بگیرد
و از دودستگی ایجادشده در دنیای غرب بهره ببرد.
سهم هر کشور از میزان مصرف نفت در دنیا(درصد)

سهم هر کشور از کل تولید نفت دنیا(درصد)
15%

20%
30%

41%

13%
13%
3%

12%

3%
5%

دیگر کشورها

74

کویت

برزیل

امارات

چین

4%

4%
5%

5%
عراق

4%

5%

ایران

کانادا
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روسیه

عربستان

امریکا

دیگر کشورها

آلمان

کانادا

کره جنوبی

4%

3% 3% 3%

برزیل

2%
3%

عربستان

روسیه

ژاپن

هند

چین

امریکا

 ................................روایـت ................................
چرا سازمان تامین اجتماعی ،گمرک ،بانکها و سازمان امور مالیاتی ،موانع فضای کسب و کار شناخته میشوند؟

اختالل چهارجانبه

پایش اتاق بازرگانی تهران نشان داد که از نگاه فعاالن اقتصادی چهار دستگاه در فضای کسب و کار مانع
ایجاد میکنند .این چهار دستگاه شامل سازمان امور مالیاتی ،بانکها ،سازمان تامین اجتماعی و گمرک
هستند« .آیندهنگر» در این پرونده به بررسی علل این موضوع پرداخته است .در مجموع میتوان قوانین
متناقض را در بانکها ،مسئولیت اجرای بخشنامهها و دستورالعملها را در گمرک و رفتار سلیقهای را در
سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی علت این نگرش به این چهار دستگاه دانست.

روایت
یکند
«آیندهنگر» عملکرد چهار دستگاه مخل فضای کسب و کار را بررسی م 

اخاللگران محیط کار
بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

 ۳۰درصد از
پاسخگویان به
پایش اتاق تهران
اعتقاد دارند
سازمان امور
مالیاتیمخل
فضای کسبوکار
است ۲۷ ،درصد
بانکها را در این
خصوصمقصر
دانستهاند۲۶،
درصد گمرک و
 ۱۳درصد سازمان
تامین اجتماعی را
در مشکالت فضای
کسبوکار دخیل
میدانند ۱۹ .درصد
نیز هر چهار نهاد
را مقصر نامناسب
بودن فضای
کسبوکار عنوان
میکنند

اتاق تهران پایشی انجام داده که در هیئت نمایندگان مهرماه
ارائه شــد .این نظرسنجی بهصورت تلفنی از  ۶۰۰فعال اقتصادی
تهیه شــده که  ۸۶درصد پاسخگویان مرد و  ۱۳ /۵درصد آنها زن
بودهاند .میانگین ســنی افراد پاسخگو  ۴۴سال و میانه سنی آنها
 ۴۱سال اســت .به این معنی که نیمی از افراد بیش از  ۴۰سال
و نیم دیگر کمتر از  ۴۰ســال سن داشتهاند ۷۲ .درصد در حوزه
بازرگانی ۲۳ ،درصد در بخش صنعت ۸ ،درصد در بخش معدن و
 ۴درصد در بخش کشاورزی فعال بودهاند ۷۹ .درصد از پاسخگویان
تحصیالت دانشگاهی داشتند؛ سطح تحصیالت در بخش کشاورزی
فوقدیپلم ،در بخش صنعت فوقلیســانس و باالتــر و بازرگانی
لیسانس بوده است و  ۷۲درصد در تشکلها عضویت نداشتند .این
پایش در بخشهای مختلفی صورت گرفته که درخصوص نهادهای
مانع کســب و کار هم سواالتی مطرح شده است .براساس نتیجه
این نظرسنجی ۳۰ ،درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند سازمان امور
مالیاتی مخل فضای کسبوکار است ۲۷ ،درصد بانکها را در این
خصوص مقصر دانستهاند و  ۲۶درصد گمرک را نهاد مخل فضای
کسب و کار معرفی کردهاند .همچنین  ۱۳درصد ،سازمان تامین
اجتماعی را در مشــکالت فضای کسبوکار دخیل میدانند۱۹ .
درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسبوکار
عنوانمیکنند.
شاید مهمترین سوالی که به ذهن متبادر میشود این باشد که
چرا این دستگاهه ا و نهادها مخل فضای کسب و کار شناخته شدهاند.
در اینباره نکته حائز اهمیت این است که برخی از این دستگاهها،
نقش اجراکننده را بر عهده دارند و از این رو چنانچه مانعی نیز برای
کسب و کار ایجاد میکنند ،به دلیل دستورالعملهای الزماالجرایی
است که خطاب به آنها صادر میشود .یکی از این دستگاهه ا گمرک
است .گمرک را نمیتوان یک نهاد سیاستگذار معرفی کرد .چراکه
دســتورالعملهای سایر نهادهای سیاستگذار را اجرا میکند .به
خصوص از ابتدای امســال تاکنون ،با توجه به وفور بخشنامهه ا و
دستورالعمله ا در حوزههای مختلف ،این دستگاه مجبور به اجرای
تمام این دستورالعمله ا بوده است .از این رو برخی از واردکنندگان
و صادرکنندگان در گمرکات با مشکالتی مواجه شدهاند .در واقع
گمرک پله آخر تجارت خارجی اســت .برخــی از واردکنندگان
نیز میگویند چنانچه تمام مدارک یک تاجر کامل و در راســتای

نکتههایی که باید بدانید
[نظرسنجی اتاق تهران از  ۶۰۰فعال اقتصادی تهیه شده است.
[مهمترین مشکل سازمان تامین اجتماعی ،عملکرد سلیقهای شعب این سازمان است.
[مهمترین مشکل سازمان امور مالیاتی ،شیوه دریافت مالیات است.
[مقررات اشتباه و متناقض بانکها مشکالتی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است.
[گمرک دستورالعملهای سایر نهادهای سیاستگذار را اجرا میکند.
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دستورالعملهای دولت باشد ،خللی در امور گمرکی ایجاد نمیشود
و یک کاال به راحتی قابلیت واردات دارد.
بانکه ا نیز یکی از دستگاههای مخل فضای کسب و کار شناخته
شــدهاند .ایران دارای اقتصاد بانکمحور است و از این رو فعاالن
اقتصادی در این فضا باالجبار با بانکه ا روابط تنگاتنگی دارند .اما
بنگاههای اقتصادی همواره از مشکالتشان با این منبع شارژ مالی
سخن میگویند .مشکالتی که البته بانکداران برای آن دالیلی را
مطرح میکنند .مقررات اشتباه و متناقض بانکه ا یکی از مواردی
است که مورد انتقاد بانکداران نیز بوده است .گفته میشود این
مقررات ،اجازه تفســیر دستورالعمله ا را به مجریان میدهد و از
این رو مشکالتی را ایجاد میکند .از طرفی دیگر درخواستهای
مکرر فعاالن اقتصادی بدون توجه به محدودیتهای منابع بانکه ا
از دیگر مواردی است که برای آنها ایجاد مشکل میکند .به اعتقاد
بانکداران ،فعاالن اقتصادی همواره به دنبال دسترســی آسان و
کمهزینه به منابع مالی بانکه ا هســتند .این در حالی است که
محدودیت منابع و قوانین ،چنین اجازهای را به بانکه ا نمیدهد.
از دیگر دستگاههای مخل کسب و کار ،سازمان تامین اجتماعی
اســت .این سازمان نیز همواره در محافل مختلف اقتصادی مورد
انتقاد فعاالن بخش خصوصی بوده است .مهمترین مشکل سازمان
تامین اجتماعی ،عملکرد سلیقهای شعب این سازمان است .سازمان
تامین اجتماعی با دو گروه کارفرما و کارگر در ارتباط است .اما در
حال حاضر گفته میشود ،هیچیک از این دو گروه از سازمان مذکور
رضایت ندارند .گروه بیمهشدگان که همان کارگران هستند ،دچار
چالشهایی در خصوص هزینههای درمان هستند .مراکز درمانی
که بیمه ســازمان تامین اجتماعی را قبول میکنند محدودند .از
این رو بیمههای تکمیلی وارد گود شدهاند و هزینهه ا را پشتیبانی
میکنند .اما گروه دیگری که با این سازمان در تعاملاند ،کارفرمایان
هستند و فعاالن اقتصادی در این گروه جای میگیرند .به اعتقاد
این گروه ،شــعب ســازمان تامین اجتماعی نســبت به عمل به
بخشنامهه ا کامال سلیقهای عمل میکنند .امکان دارد یک بخشنامه
را یک شــعبه اجرایی کند و شعبه دیگر آن را قبول نداشته باشد.
اگرچه در خصوص حل و فصل مشکالت فعاالن بخش خصوصی
با این سازمان ،تاکنون بخشنامهه ا و دستورالعملهای زیادی ابالغ
شده ،اما همین سلیقهای عمل کردن شعب ،مانع از تاثیرگذاری
بخشنامهه ا شده اســت .مواردی مشابه در خصوص سازمان امور
مالیاتی نیز وجود دارد .شاید بتوان مهمترین مشکل این سازمان
را در شیوه دریافت مالیات دانست .فعاالن اقتصادی از تریبونهای
مختلف اعالم کردهاند که فشار سازمان امور مالیاتی بر فعاالن بخش
خصوصی خوشنام ،شرایط نامساعدی را برای آنها ایجاد کرده است.
از این رو عنوان میشود که بهتر است به جای فشار بر این گروهه ا
و افزایش مالیات برای این بنگاهها ،اقداماتی جدی در مورد فرارهای
مالیاتی و لغو معافیتهای مالیاتی صورت دهند.

بهتر بود به جای قراردادهای یکسان بانکی ،الگوی قراردادها را به صورت یکسان ارائه میدادند اما
اين اجازه به بانکها و مشتریان داده میشد که قرارداد را متناسب با وضع خاص دو طرف منعقد
کنند .طبیعی است که در این شرایط رابطه مشتری و بانک تنظیم میشود.

چرا بانکه ا مزاحم کسب و کار هستند؟

مقررات غلط در بانکها
در پایش اخیر اتاق بازرگانی تهران ،بانکه ا یکی از سازمانهای
مانع کســب و کار شناخته شدند .اینکه چرا چنین تفکری در بین
فعاالن اقتصادی ایجاد شــده ،به چند نکته برمیگردد .یکی از این
مسائل به تناقض بسیار جدی در مقررات موجود در بانکه ا مربوط
اســت؛ این تناقضه ا به گونهای است که وقتی این مقررات دست
و پاگیــر و اضافی به بانکهای مختلف و واحدهای بوروکرات اداری
کشور ابالغ میشــود ،ممکن است توسط مجریان تعبیر و تفسیر
متفاوت داشــته باشد و با مانع مواجه شود .در نتیجه زمانی که این
مقررات غلط با سلیقه مجریان و کارکنان اداری اجرا شود ،میتواند
فعال اقتصادی و صاحب کسب و کار و مشتری خود را دچار آسیب
و مضیقه کند.
در واقع روی خشن بوروکراسی ،محصول و زاییده مقرراتگذاری
غلط و اجرای غلطتر این مقررات نادرســت اســت .این موضوع در
تمامی دستگاههای بوروکرات وجود دارد و بانکه ا نیز از آن بینصیب
نیستند؛ اما به دلیل اینکه بانک موضوعات بسیار بااهمیت ،حساس و
کلیدی کسب و کار را برای تأمین مالی و ارائه خدمات و سرویسهای
خاص بینالمللی دنبال میکند ،این موضوع جلوه بیشــتری دارد.
باید در نظر داشــت که چنین روندی با محدودیتهای بینالمللی
و تحریمه ا نیز همراه شــده است که این کار را برای فعال اقتصادی
پیچیدهتر و ســختتر میکند .پیش از اعمال تحریمه ا یک فعال
اقتصادی و صاحب کسب و کار برای استفاده از خدمات بینالمللی
بانکها ،نیاز به طی کردن چرخه فعلی نداشت و نیاز نبود به صراف
مراجعه کند یا خارج از شبکه بانکی دریافت و پرداخت خود را انجام
دهد؛ اما با این شرایط تحریمی این اجبار برای صاحب کسب و کار
ایجاد و در شبکه بانکی دچار محدودیت شده است.
در این شــرایط بانکه ا و فعاالن اقتصادی هردو دچار چالش و
آسیب میشوند .اما در این میان موضوع بسیار مهمی که وجود دارد
این است که فعاالن اقتصادی به دنبال دسترسی آسان و کمهزینه به
منابع مالی بانکه ا هستند و بانکه ا نیز در این زمینه همراهاند؛ اما با
توجه به محدودیتهای عنوانشده ،خواسته آنها عملیاتی نمیشود؛
زیرا منابع شبکه بانکی گران است و این گرانی ناشی از تصمیمات
سیاستگذاران است .از طرف دیگر این منابع به اندازه کافی نیست و
به دلیل نوسانات در سایر بازارها از جمله بازار ارز ،نیاز فعال اقتصادی
در حال افزایش است؛ اما امکان تجهیز برای بانکه ا بسیار سختتر
و پیچیدهتر شده است و این مسئله باعث میشود که فعال اقتصادی
پاســخ مناسب از بانکه ا نگیرد و بانکه ا نیز نتوانند وظیفه ذاتی و
مرســوم خود را در این حوزه انجام دهند .مشــکل دیگر این است
که تعداد زیادی از افرادی که تسهیالت بانکی دریافت کردهاند ،در
فضای کسب و کار دچار مشکل و آسیب شدهاند و امکان بازپرداخت
تسهیالت دریافتی برای آنها ضعیف شده است به طوری که یا تأخیر
در بازپرداخت صورت میگیرد یا گله و شکایت میکنند که امکان
بازپرداخــت ندارند .البته افراد محدودی نیز بــا ابزاره ا و روشهای

مختلف و استفاده از منافذ سیستم بوروکرات پیچیده کشور از منابع
بانکی سوءاستفاده کردند و اکنون حاضر نیستند منابع را برگردانند
در صورتی که اگر منابع برگردد ،امکان پرداخت بیشتری برای شبکه
بانکی فراهم میشود و فعاالن اقتصادی به منابع مالی دسترسی پیدا
میکنند.
بانکه ا چارچوب مقرراتی خاصی برای تسهیالتدهی دارند و این
مقررات مزاحم اســت .در قانون موجود برای تسهیل کسب و کار،
قراردادهای یکســان برای تسهیالت در نظر گرفتهاند؛ البته این امر
برای شفافسازی رابطه بین بانک و مشتری صورت گرفته است .اما
این قانون انعطاف را از بانک و مشــتری میگیرد و به دلیل شرایط
خاص قانون و بانکها ،اجازهای به بانک و مشتری برای توافق شرایط
ی مابین بانک و مشتری به
داده نمیشــود .زمانی که فرم قرارداد ف 
صورت فرم یکســان و مصوب شورای پول و اعتبار است ،این امکان
از بانک سلب میشود تا بتواند برخی از بندها را حذف یا اصالح کند
و همینطور این اختیار نیز از مشــتری گرفته میشود .بهتر بود به
جای قراردادهای یکسان ،الگوی قراردادها را به صورت یکسان ارائه
میدادند .اما اين اجازه به بانکه ا و مشتریان داده میشد که قرارداد
را متناسب با وضع خاص دو طرف منعقد کنند .طبیعی است که در
این شرایط رابطه مشتری و بانک تنظیم میشود.
بانکه ا به هرحال دریچه و کانالی برای دســتیابی به تسهیالت
هستند که البته میتواند مسدود باشد ،درست عمل نکند یا بد عمل
کند؛ اما نمیتوان ناکارآمــدی در بازده تولید و ایجاد ارزش افزوده،
بهرهوری پایین و افزایش سرســامآور هزینههای دیگر را به بانکه ا
مرتبط کرد .برای مثال در شــرایطی که شــما هزینههای دیگری
همچون افزایش هزینه مبادالتی در شرایط تحریمی را برای کسب
و کار پرداخت میکنید که هیچ ربطی به بانک و صاحب کســب و
کار ندارد ،چطور میتوان این موضوع را فعالیت بانکی مزاحم تلقی
کــرد .اگر در بخش تأمین مالی و خدمات بینالملل ،تنظیم روابط
تجاری و ارائه ضمانتنامه برای فعالیت کســب و کار ،درست عمل
نشــود میتواند به عنوان ساختار مزاحم بر سر راه کسب و کار قرار
بگیرد که بانکه ا نیز از این موضوع مستثنا نیستند.

کورش پرویزیان
رئیس کمیسیون بازار پول و
سرمایه اتاق ایران

تناقض در مقررات
بانکها به گونهای
است که وقتی این
مقررات دست و
پاگیر و اضافی به
بانکهایمختلف
و واحدهای
بوروکرات اداری
کشور ابالغ
میشود ،ممکن
است توسط
مجریانتعبیرو
تفسیرمتفاوت
داشته باشد و با
مانع مواجه شود

نکتههایی که باید بدانید
[روی خشن بوروکراسی ،محصول و زاییده مقرراتگذاری غلط و اجرای غلطتر این مقررات
نادرست است.
[نمیتوان ناکارآمدی در بازده تولید و ایجاد ارزش افزوده ،بهرهوری پایین و افزایش
سرسا مآور هزینههای دیگر را به بانکها مرتبط کرد.
[بانکها چارچوب مقرراتی خاصی برای تسهیالتدهی دارند و این مقررات مزاحم است.
[در قانون موجود برای تسهیل کسب و کار ،قراردادهای یکسان برای تسهیالت در نظر
گرفتهاند که انعطاف را از بانک و مشتری میگیرد.
[ فعاالن اقتصادی به دنبال دسترسی آسان و کمهزینه به منابع مالی بانکها هستند.
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روایت
چرا سازمان تامین اجتماعی مزاحم کسب و کار است؟

سازمان سلیقهای

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت و
معدن اتاق تهران

سازمان تامین
اجتماعی در
زمان دریافت
حقبیمهسهم
کارفرمایان ،به آنها
سختگیریهای
فراوانی روا
میدارد و هنگام
ارائه خدمات
بهبیمهشدگان،
متناسبباحق
بیمهای که دریافت
میکند ،سرویس
ارائه نمیکند

آنچه فعاالن اقتصادی در پایش مربوط به اتاق بازرگانی به آن اشاره داشتند،
نقش سازمان تامین اجتماعی در فضای کسب و کار بود .سازمانی که در ذات
خود نهتنها مخل فضای کسب و کار نیست ،بلکه برای تسهیل فضای کسب و
کار بهتر ،یکی از نیازهای ضروری محسوب میشود .زیرا باعث آرامش خاطر
کارفرمایان و کارگران است .اما در ایران میبینیم که رفتار تامین اجتماعی
درباره مسائل مالی ،رفتار منطقی نیست .این نهاد در زمان دریافت حق بیمه
سهم کارفرمایان ،به آنها ســختگیریهای فراوانی روا میدارد و هنگام ارائه
خدمات به بیمهشدگان ،متناسب با حق بیمهای که دریافت میکند ،سرویس
ارائه نمیکند .اگر سازمان تامین اجتماعی نظرسنجی مستمر از ذینفعان و
مشتریانش یعنی چه کارگرانی که بیمه شدهاند و چه کارفرمایانی را که حق
بیمه میپردازند در دســتور کار قرار دهد ،قابل پیشبینی است امتیاز بسیار
پایینی میآورد؛ در این فضا رضایتمندی باالیی را از سازمان تامین اجتماعی
نمیتوان انتظار داشت که بیانگر این است که سازمان تامین اجتماعی باید در
رفتارش با کارفرمایان و بیمهشدگان تجدیدنظر کند .شاید به این دلیل برخی
معتقدند این سازمان تبدیل به یکی از مشکالت فضای کسب و کار شده است.
رفتار سازمان تامین اجتماعی قابل پیشبینی نیست و کامال سلیقهای است.
چه در مورد کارگران و چه در مورد کارفرمایان.
ارائه خدمات به کارگران مناسب نیست .اکثر بیمارستانهای خصوصی
دفترچه تامین اجتماعی را نمیپذیرند یا چیزی که میپذیرند ســهم بسیار
کوچکی از هزینههای درمان را شامل میشود .درباره بازنشستگی نیز موضوع
قابل توجه این اســت که حقوق بازنشســتگی پرداختشــده از سوی این
سازمان ،متناسب با افزایش قیمتها و تورم در بازار نیست و به همین جهت
بیمهشــدگان از این موضوع راضی نیستند؛ این در حالی است که در اساس
یک سازمان بیمه اجتماعی کارآمد میتواند عامل ثباتبخش در محیط کسب
و کار باشــد که کارفرمایان و بیمهشدگان احساس امنیت ،آرامش و رضایت
بیشتری کنند .در حال حاضر نه بیمهشدگان و نه کارفرمایان از این سازمان
رضایت ندارند .اینکه گفته میشود رفتار سلیقهای در سازمان تامین اجتماعی
اعمال میشود به این معنی است که به عنوان مثال یک بار سازمان مزبور اعالم
کرد که دفاتر شرکتها تا یک سال بررسی شود .اما کارشناسان برخی شعب
این را قبول نداشتند و گفتند تا سابقه  10سال پیش دفاتر را بررسی میکنند
و بعضی دیگر گفتند ما اختیار قانونی داریم از زمان تاســیس حتی اگر 50

نکتههایی که باید بدانید
[تامین اجتماعی در ذات خود مخل فضای کسب و کار نیست ،بلکه یکی از نیازهای ضروری
محسوبمیشود.
[رفتار تامین اجتماعی در ایران درباره مسائل مالی ،رفتار منطقی نیست.
[سیستمهای دولتی به جای خدمتگزاران مردم ،بیشتر ،باجگیرندگان از مردم یا گیرندگان
خدمات تلقی میشوند.
[اکثر بیمارستانهای خصوصی دفترچه تامین اجتماعی را نمیپذیرند یا سهم بسیار کوچکی
از هزینههای درمان را قبول میکنند.
[رفتار سازمان تامین اجتماعی قابل پیشبینی نیست و کامال سلیقهای است.
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سال پیش هم باشد به دفاتر رسیدگی کنیم .مثال دیگر این بود که قرار شد
عملیات خرید و فروش ،مشمول پرداخت حق بیمه نشود؛ ولی در حال حاضر
در بعضی شعب ،اعمال خرید و فروش را مشمول پرداخت حق بیمه میکنند
و در بعضی شــعب این دریافت انجام نمیشود و رویه یکسانی وجود ندارد و
کامال سلیقهای است .به نظر میرسد حسابرسان سازمان مزبور بیش از آنکه
بخواهند حسابرسی واقعی کنند ،مامور هستند که حتما هزینهای را به کارفرما
تحمیل کنند .بنابراین آنها که قرار است توسط خود حسابرسان سازمان تامین
اجتماعی حسابرسی شوند با یک برخورد منظم و قاعدهمند مواجه نیستند
و همین مسائل دلیل نارضایتی است .لذا با شرایط یکسان ممکن است یک
بنگاه بدهیاش کمتر شود و بنگاهی دیگر بدهی بیشتری داشته باشد .در مورد
بیمهشدگان نیز روشن نیست که چه قسمتی از هزینههای درمان را سازمان
تامین اجتماعی میپردازد .در بعضی مراکز درمانی طرف قرارداد فرانشــیز
بیشتری را میپردازند و در برخی دیگر هزینه کمتری .در مورد بازنشستهها
قابل پیشبینی نیست که حقوقبگیرانی که ازکارافتاده و یا بازنشسته هستند
با چه ضابطهای قرار است حق بازنشستگیشان را بگیرند ،یا اگر در اثر حادثه
اتفاقی برای کســی میافتد ،کارفرما باید چطور آن را پرداخت کند یا چطور
باید توســط تامین اجتماعی پرداخت شود .در واقع کارفرما کارکنان خود را
بیمه میکند تا در صورت بروز حادثه دچار مشکل از سوی کارگر و مواجهه
با شکایت او نشود؛ در صورتی که تامین اجتماعی سعی میکند در موقع بروز
حادثه همه سنگینی هزینه خسارات و مسئولیت مدنی را به دوش کارفرما
بیندازد و حتی عالوه بر آن خسارات ،جریمهای را هم برای آن در نظر میگیرد.
بنابراین کارفرما بر اثر بیمه کردن کارگران هم احســاس آرامش ندارد.
هرچند بیمههای تکمیلی و مسئولیت مدنی هستند که آنها میتوانند جبران
خسارت کنند .ولی در واقع بیمهها اطمینان خاطر کامل برای کارفرما مهیا
نمیکنند .لذا اقبال از این بیمهها برای این است که عملکرد تامین اجتماعی
خیلی رضایتبخش نیست .واقعیت این است که رویه واحدی در همه اجزا و
عناصر و شعب سازمان حاکم نیست.
امروز مدیریتهای دولتی و شبهدولتی به شکلی است که فکر میکنند
مهمترین کارشان دریافت درآمدهای بیشتر از گیرندگان خدمات است بدون
آنکه توجه کنند در قبال درآمد بیشتری که از مشتریان به دست میآورند چه
خدماتی به مشتریها و یا عموم مردم میدهند.
امروز سیستمهای دولتی به جای خدمتگزاران مردم ،بیشتر باجگیرندگان
از مردم یا گیرندگان خدمات تلقی میشــوند .اصوال شــکاف بین انتظارات
مردم و تعهدات دولتی زیاد شده و مردم عموما دید مثبتی به خدمات دولتی
ندارند .در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز این امر صادق است .در طول
ســالها مشکالت این سازمان انباشته شده است و صرفنظر از اینکه دولت
آقای احمدینژاد یا دولت آقای روحانی بر ســر کار باشد ،تغییر چندانی در
رفتار ســازمان با مردم به وجود نیامده است .در گذشته این سازمان عمومی
غیردولتی تعهداتش را نسبت به مردم به نحو احسن انجام نمیداد االن هم
انجام نمیدهد .عموما ساختار معیوب در دستگاه دولتی باقی مانده است .در
مدیریت سازمان تامین اجتماعی کمتر احساس مسئولیت نسبت به مردم و
تعهد و پاسخگویی را شاهدیم.

محصوالت تولیدی صنایع تبدیلی کشور در حالی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
هستند که محصوالت خام کشاورزی تولیدی حلقه قبل از آنها از پرداخت این مالیات معافاند
و مالیات آنها به حلقه بعدی یعنی تولیدکنندگان شناسنامهدار صنعت غذا منتقل شده است.

چرا سازمان امور مالیاتی مزاحم فضای کسبوکار است؟

یسرانجام
وعد ههای ب 
فعاالن اقتصادی کشــور در طول دهههای گذشته همواره از
مالیات به عنوان یکی از چالشهــای فعالیتهای اقتصادی در
ایران یاد کردهاند؛ در حالی که مالیات تقریبا در تمام کشورهای
دنیــا به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولتها به طور جدی
دنبال میشود .حال سوال اینجاست که چرا سازمان امور مالیاتی
در کشور ما از نظر فعاالن اقتصادی یکی از مزاحمان فضای کسب
و کار در کشور شناخته میشود؟ عمده فعاالن اقتصادی در پاسخ
به این ســوال علت را بیعدالتی ســازمان امور مالیاتی در اخذ
مالیــات عنوان میکنند .به این صورت که عمده درآمد مالیاتی
کشور از فعاالن اقتصادی شناسنامهدار اخذ میشود ،در حالی که
بنگاههایی بینام و نشان در کشور بدون پرداخت حتی یک ریال
مالیات در حال فعالیت هستند و فرارهای مالیاتی بسیار بزرگی
نیز از سوی آنها در جریان است .این در حالی است که بنگاههای
شناســنامهدار کشور باید با تحمل فشــار مضاعف عدم توانایی
سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از این گروه را جبران کنند
و با حاشیه سود کمتر به کار خود ادامه دهند .با وجود وعدههای
فراوان از سوی مقامات دولتی برای اصالح این روند اما همچنان
شاهد هستیم که تاوان ضعف زیرساختهای سازمان امور مالیاتی
توسط فعاالن شناسنامهدار اقتصادی کشور پرداخت میشود.
از زمــان تصویب قانــون مالیات بر ارزش افزوده در کشــور
تولیدکنندگان صنعتی شناســنامهدار همواره نحوه اجرای این
قانــون را مورد انتقاد قرار داده و از تریبونهای مختلف اعتراض
خود را به ناعادالنه بودن اجرای این قانون در کشور اعالم کردهاند
و از آن به عنوان یکی از موانع جدی فعالیت تولیدی در کشور یاد
کردهاند .مالیات بر ارزش افزوده در حالی از بخش شفاف تولیدی
در کشور اخذ میشود که بخش غیرشفاف از پرداخت آن معاف
است؛ چراکه ســازمان امور مالیاتی تجهیزات و امکانات الزم را
برای اخذ مالیات از این بخش در اختیار ندارد .نکته اینجاست که
مقامات دولتی نیز به این موضوع اذعان دارند؛ به طوری که جناب
آقای شــریعتمداری وزیر اسبق صمت از مالیات بر ارزش افزوده
به عنوان یکی از موانع جدی صنعت یاد کرده است و مجلس نیز
در ابتدای سال به تولیدکنندگان صنعتی وعده بازنگری در قانون
مالیات بر ارزش افزوده را داده بود که هیچگاه محقق نشد.
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشــار بر بخش شــفاف
تولید حاصل میشــود؛ این بزرگترین انتقــاد تولیدکنندگان
صنعتی در کشور است .محصوالت تولیدی صنایع تبدیلی کشور
در حالی مشــمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که
محصوالت خام کشاورزی تولیدی حلقه قبل از آنها از پرداخت
این مالیات معاف هســتند و مالیــات آنها به حلقه بعدی یعنی
تولیدکنندگان شناســنامهدار صنعت غذا منتقل شده است .در
مــورد حلقه بعد این زنجیره نیز اوضاع به همین منوال اســت؛
نبود امکانات کافی ســازمان امور مالیاتی در نصب صندوقهای

مکانیزه در خردهفروشیها سبب شده سهم مصرفکنندگان از
این مالیات نیز توسط تولیدکنندگان صنعتی پرداخت شود و با
کاهش حاشیه سود این بخش بیش از پیش از جذابیت آن برای
سرمایهگذاران بکاهد .عملکرد سازمان امور مالیاتی در طول دوران
اجرای این قانون نشــاندهنده آن است که این سازمان قادر به
اجرای صحیح این قانون در کشور نیست؛ چراکه زیرساختهای
درست اجرای آن را در اختیار ندارد .اجرای عادالنه قانون مالیات
بر ارزش افزوده در زنجیره غذا نیازمند سازوکار و زیرساختهای
الزم اســت تا با صدور فاکتور ،نوع ،مقدار ،قیمت ،تاریخ و محل
فروش کاال به درستی مشخص شود.
تولیدکنندگان صنعت غذای کشــور بارها خواســته خود را
مبنی بر بازنگری و تعریف دقیق فرآوری محصوالت کشــاورزی
و گسترش دامنه معافیتها به اقالم غذایی اصلی سبد مصرفی
خانوار جهت ارتقای امنیت غذایی در جامعه و نهایتاً لحاظ نرخ
صفر مالیات برای اقالم کشاورزی و غذایی به جای معافیت اعالم
کردهاند؛ با وجود این ،این قانون همچنان با توجه به تواناییهای
ســازمان امور مالیاتی به طور ناقص در حال اجرا است .شرایط
اســترداد ،محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی نیز در شرایط کمبود
نقدینگی حال حاضــر عرصه را بیش از پیش بر تولیدکنندگان
صنعتی کشور تنگ کرده و سبب شده صنعت کشور در شرایط
تحریمهــای اقتصــادی و افزایش نــرخ ارز و هزینههای تولید
روزهای بسیار سختی را پشت سر بگذارد ،شرایطی که بسیاری
از بنگاههای تولیدی خرد صنعتی فعال کشور را از میدان به در
کرده است.

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی
اتاق تهران

نکتههایی که باید بدانید
[مالیات تقریبا در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولتها به طور
جدی دنبال میشود.
[فعاالن اقتصادی ایران در طول دهههای گذشته همواره از مالیات به عنوان یکی از
چالشهای فعالیتهای اقتصادی در کشور یاد میکنند.
[علت مزاحمت مالیات برای کسب و کار ،بیعدالتی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات
است.
[از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور تولیدکنندگان صنعتی
شناسنامهدار همواره نحوه اجرای این قانون را مورد انتقاد قرار دادهاند.
[مالیات بر ارزش افزوده در حالی از بخش شفاف تولیدی در کشور اخذ میشود که بخش
غیرشفاف از پرداخت آن معاف است.
[افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشار بر بخش شفاف تولید حاصل میشود.
یها
[نبود امکانات کافی سازمان امور مالیاتی در نصب صندوقهای مکانیزه در خرد هفروش 
مشکل تولیدکنندگان است.
[اجرای عادالنه قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره غذا نیازمند سازوکار و
زیرساختهای الزم است.
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روایت
چرا گمرک مزاحم فضای کسبوکار است؟

اتهامسنگین

فرهاد احتشامزاد
رئیس فدراسیون واردات

تکرر صدور قوانین
و مقررات که بعضا
ناقضیکدیگرنیز
هستند در سال
جاری و ضعیف و
ناقصوتفسیرپذیر
بودنبخشنامههای
ابالغی یکی از
مشکالتعمده
تاثیرگذار بر گمرک
نیز بوده است که
بعضامشکلاستفاده
از قلمهای طالیی را
ایجاد کرده و افزایش
نقاط فسادپذیر در
گمرکات را به دنبال
داشته است

این روزها بسیار شنیده میشــود که تحریمهای امریکا و فضاسازی
این کشــور علیه ایران تاثیر مقطعی دارد و این مولفه اثر جدی در آینده
اقتصادی کشور ندارد ،هرچند این دید به نوعی فرار کردن از مشکالت امروز
اقتصاد کشور اســت اما در این میان نمیتوان نقش سیاستگذاریهای
دولت و اثر آنها بر فضای سختافزاری (فعالیتهای اقتصادی) و نرمافزاری
(وضعیت روانی) اقتصاد کشور را منکر شد .این روزها به نظر میرسد یکی از
چالشهای جدی اقتصاد کشور نگرش فعاالن اقتصادی به آینده و وضعیت
پیش رو است .موضوعی که اثر آن را در نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از
فعاالن اقتصادی به خوبی میتوان مشاهده کرد .براساس این نظرسنجی
امید فعاالن اقتصادی به آینده بســیار مبهم و مغشوش است .به طوری
که عمده فعاالن اقتصادی نســبت به فعالیت بنگاه خود اطمینان ندارند.
موضوع مهمتر در این میان اما نگرش و دیدگاه فعاالن اقتصادی به عملکرد
نهادهای دولتی است .براساس این نظرسنجی ۳۰ ،درصد از پاسخگویان
اعتقاد دارند سازمان امور مالیاتی مخل فضای کسبوکار است ۲۷ ،درصد
بانکها را در این خصوص مقصر و  ۲۶درصد گمرک و  ۱۳درصد سازمان
تامین اجتماعی را در مشکالت فضای کســبوکار دخیل میدانند۱۹ .
درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسبوکار عنوان
میکنند .نگرش فعاالن اقتصادی نشــان میدهد که یکی از چالشهای
آشکار اقتصاد کشــور اتخاذ سیاستهایی است که خالف تقویت فضای
کسب و کار است .موضوعی که موجب گردش یکباره متغیرهای کسب
وکار در کشور شده و عدم اطمینان و پیشبینیناپذیری نسبت به آینده را
برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است .یکی از موضوعاتی که من به عنوان
نماینده واردکنندگان در اتاق بازرگانی بارها بر آن تاکید داشــتهام ،ثبات
قوانین ،کاهش بخشنامه و دستورالعمل و دارا بودن یک برنامه مشخص
برای واردات کشور است .چرا که بهجد معتقد هستیم ثبات قوانین وضعیت
تجارت فرامرزی را بهبود میبخشد .اما این موضوع اجرایی نشد و شاهد
توقف واردات و ضرر و زیان بسیار بودیم .شاید به همین دلیل است که 26
درصد فعاالن اقتصادی سازمان گمرک را موجب اختالل در اقتصاد کشور
عنوان کردهاند .یعنی گمرک رتبه ســوم را بعد از سازمان امور مالیاتی و
بانکها به دست آورده است .حال آنکه گمرک تنها یک حلقه از سه حلقه
اصلی تجارت کشور است ،دو حلقه اصلی دیگر براساس اتفاقات اخیر در

نکتههایی که باید بدانید
[یکی از چالشهای آشکار اقتصاد کشور اتخاذ سیاستهایی است که خالف تقویت فضای
کسب و کار است.
[گمرک یکی از حلقههای معیوب تجارت است که نسبت به سایر حلقهها ضعیفترین نیست.
[با توجه به رسالت کنترلی بودن گمرک ،این سازمان در مظان اتهام مسئولیتپذیری کمتری
نسبت به سایر حلقهها قرار دارد.
[سیستم پنجره واحد به عنوان یکی از پیشروترین سیستمهای اطالعاتی ابتدا در گمرک
شکل گرفت.
[گمرک صرفا مجری دستورهاست و مرجع تصمیمگیری نیست.
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دولت ،وزارت صمت و بانک مرکزی شکل میگیرد .گمرک صرفا مجری
دستورهاست و مرجع تصمیمگیری نیست و تصمیمات مرتبط با آن نیز
در وزارت اقتصاد و دارایی صرفا در بخش درآمدی گرفته میشود و مانند
اداره مالیات عضو آن وزارتخانه است .سیستم پنجره واحد به عنوان یکی
از پیشروترین سیستمهای اطالعاتی ابتدا در گمرک شکل گرفت و تعمیم
پیدا کرد که نشان از نگرش سیستماتیک آن مجموعه است .اما تکرر صدور
قوانین و مقررات که بعضا ناقض یکدیگر نیز هســتند در ســال جاری و
ضعیف و ناقص و تفسیرپذیر بودن بخشنامههای ابالغی یکی از مشکالت
عمده تاثیرگذار بر گمرک نیز بوده است که بعضا مشکل استفاده از قلمهای
طالیی را ایجاد کرده و افزایش نقاط فســادپذیر در گمرکات را به دنبال
داشته است.
بنابراین گمرک یکی از حلقههای معیوب تجارت است که نسبت به
سایر حلقهها ضعیفترین نیست اما با توجه به رسالت کنترلی بودن این
سازمان ،در مظان اتهام مسئولیتپذیری کمتری نسبت به سایر حلقهها
قرار دارد .خاطرنشان میکنم مالک ارزیابی عملکرد دولت در این بخش
«هزینه مبادله» اســت که بر اســاس دو پارامتر تعداد مستندات الزم و
زمانبری انجام عملیات گمرکی مبنای عملکرد کشــورها و هدفگذاری
دولت تدبیر و امید نیز بوده است.
بر این اساس میتوان گفت که یکی از چالشهای آشکار اقتصاد کشور
ابالغ بخشنامه و دستورالعملهای متعددی است که در بسیاری از مواقع
عالوه بر اینکه اجرای امور را دشوار میکنند ،به دلیل تضاد با یکدیگر عمال
سدی در مسیر پیشبرد فعالیتهای اقتصادی نیز میشوند .همین موضوع
موجب شده عملکرد بسیاری از واحدهای اقتصادی مختل شود .در چنین
شرایطی حلقه اصلی معیوب اقتصاد کشور سیاستگذاری و قانونگذاری
است که گمرک یکی از حلقههای معیوب از زنجیرهای معیوبتر است که
نه به عنوان مغز متفکر بلکه به عنوان بازو و در نقش اجرای دستورها انجام
وظیفه میکند .عمده منشأ بروز مشکالت گمرکی بر عهده تصمیمسازان
برای گمرکات اســت .قطعا نگرش ارزشــمند دکتر دژپسند میتواند در
میانمدت برای تیم دولت مفید باشد منوط به آنکه چابکی یکسانی نیز
همزمان در بدنه دولت شکل بگیرد.
در پایان باید تاکید کنم براســاس نتایج این نظرسنجی نمیتوان به
صورت موردی درباره هریک از فعالیتهای اقتصادی چون واردات اظهارنظر
کرد ،چرا که این نظرسنجی از  600فعال اقتصادی تهیه شده است که 72
درصد در حوزه بازرگانی ۲۳ ،درصد در بخش صنعت ۸ ،درصد در بخش
معدن و  ۴درصد در بخش کشــاورزی فعالانــد .اتفاقا  ۷۲درصد نیز در
تشکلها عضویت ندارند .یعنی فعاالن غیرتشکلی که باید بنگاههایی خرد
باشند .بنابراین آمار استنادی باید تحلیلیتر تهیه شود که مفهوم بازرگانی
یعنی صادرات یا واردات؟ به چه نســبتی در پاسخها تاثیر داشتهاند؟ کل
سهم این فعاالن مورد پرسش قرارگرفته در تراز تجاری کشور چند درصد
از کل سهم بخش خصوصی است؟ قطعا اینگونه تحلیلهای تخصصی و
جامعنگرانه میتواند به خوبی نقش نهادهای تصمیمســاز و تاثیرگذار در
مبادالت تجاری کشور و منشأ بروز مشکالت را مورد بررسی قرار دهد.

 .............................گـزارشـگر .............................
گزارش«آیندهنگر»
از وضعیتی که در دوران تحریم به سر دارو آمده است

دارو؛ تحریم داخلی
یا خارجی؟

طی چند ماه گذشته مسئله دارو یکی از سیاسیترین ماجراهای اقتصادی
بود.از یک طرف برای اولین بار بعد از جنگ تولید پنیسیلین به خاطر کمبود
مواد اولیه متوقف شد و از طرف دیگر جنگ تحریم ،به دارو هم رسید و البته
جنگ توئیتری و اینستاگرامی هم بر سر تحریم بودن و یا نبودن دارو به راه
افتاد.حاال نیز طی چند ماه آینده ،دارو یکی از اصلیترین ماجراهایی است که
مانند دور قبلی تحریمها میتواند عرصه نارضایتیهای اجتماعی را بر مردم و
دولت تنگتر کند.در این میان فعاالن اقتصادی معتقدند که مسائل داخلی و
طلب  ۴هزار میلیاردی آنها از دولت ،از تحریم امریکا سختتر است.

عکس :رضا معطریان

گـزارشـگر
گزارش «آیندهنگر» از وضعیتی که در دوران تحریم به سر دارو آمده است

غائله دارو
ریحانه یاسینی
دبیربخش گزارشگر

لسآنجلس
تایمز :دالالن در
حال احتکار دارو
هستند.مردم از
بازار سیاهی رنج
میبرند که عدهای
برای سود بردن از
کمبود داروهای
وارداتی ساختهاند.
داللها داروها را از
ترکیه میخرند و
ده برابر گرانتر به
مردم میفروشند،
آنهایی که قادر به
تامین داروهایشان
نباشند،محکومبه
درد و مرگ هستند

داروخانه مرکز شهر ،شبیه به تمام روزهای هفته شلوغ است و صف
انتظار برای دریافت داروها طوالنی اســت .بعضیها با شنیدن قیمت
دارویی که باید برای آن کارت بکشند ،تعجب میکنند و بعضی هم
بدون هیچ حرفی ،چهره در هم میکشند و رمزشان را وارد میکنند.
یکی از خانمها نســخه به دســت ،از مسئول پشــت باجه داروخانه
میپرسد« :قیمتها از این هم بیشتر میشود؟» یکی دیگر با نگرانی
میگوید« :ممکن است چند ماه دیگر این دارو را پیدا نکنم؟» جواب
مسئول پشت باجه به این دو سوال و تمام سوالهای اینچنینی هیچ و
تردید است .زنی سنوسالدار سر حرف را با کنار دستیاش باز میکند
و میگوید« :من اصال نمیدانم این تحری م و اینها که میگویند ،چه با
ما خواهد کرد .از اینچیزها زیاد دی دهایم .فقط خدا کند هرچه میشود،
دارو گیرمان بیاید .دارو نداشته باشیم ،میمیریم ،شوخی که نیست».
در چند ماه گذشته با وجود تمام مسائل اقتصادی از قیمت ارز و
گران شدن ارزاق عمومی گرفته تا یارانه سوخت ،مسئله دارو بیشترین
چیزی بود که با زندگی مردم درگیر بود و بیشترین حاشیهها را هم
داشت .نهتنها قیمت برخی داروها افزایش یافت ،بلکه تولید پنیسیلین
برای اولین بار در کشــور متوقف شد .دارو طی ماه گذشته ،حتی به
یکی از سیاســیترین مسائل روز تبدیل شــده بود ،نهتنها در داخل
کشــور بلکه بقیه جهان هم به مســئله دارو در ایران واکنش نشان
دادند .به همین خاطر هم تحریم بودن یا نبودن دارو ،به یک مسئله
اساسی برای خطکشی سیاسی در داخل کشور تبدیل شد .به همین
خاطر« ،آیندهنگر» به کنکاش در مسئله دارو پرداخته است ،کنکاشی
که نشــان میدهد چطور فرایند تحریم باعث میشود با محدودیت
دسترســی به دارو و افزایش قیمت آن ،درد اجتماعی ایجاد شــود و
چطور با مطالبات  ۴هزار ميليارد توماني صنعت دارو از دولت و بيمهها،
به دليل عدم نقدينگي تمامي کارهای توسعهاي متوقف شده ،اجناس
در گمرك مانده و اين صنعت وارد ركود شده است .

تحریم دارو؟

واردات داروهاي نهايي در پنج ماهه نخست سال ٩٧كاهشي
شديدتر از سال  1392-1391داشته است

ماه گذشــته بعضی از بازیگران و چهرههای سرشناس هنری در
اقدامی هماهنگ پستی اینستاگرامی منتشر کردند که اعتراض آنها
را به هدف گرفتن زندگی مردم ایران در دوران تحریمها نشان میداد.
در واکنــش به این اقدام و بر اثر کاهش اعتماد عمومی ،برخی از این
کار هدفهای پیچیده سیاسی تفسیر کردند؛ چرا که با استناد به متن
تحریمها دارو جزو کاالهای تحریمشــده قرار ندارد .اما با وجود این،
بررســیها از تمام منابع داخلی و خارجی نشان میدهد که تحریم،
بر وضعیت دارویی کشــور اثر حتمی و قطعی دارد .در بررســی اتاق
بازرگانی تهران از دارو و کاالهای اساســی آمده اســت« :تحریمهاي
سال ۹۱موجب كمبود دارو و افزايش قيمت آن شده است و اين در
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حالي است كه در سال  ۹۱تحريمها شامل صنعت دارو نبوده است .با
آغاز تحريمهاي این سال ميزان واردات دارو كاهش يافته و اين روند
كاهش تا سال ١٣٩٤همچنان ادامه داشته است .اين كاهش واردات
بــا بازار متالطم قيمت انواع دارو و به ویژه كمبود داروهاي خاص در
سال ٩٢همراه بوده است .در بازه قبلي تحريم در سالهاي ۲۰۱۱تا
 ۲۰۱۴عليرغم نبود دارو در ليست تحريمها ،به دليل محدوديتهاي
مالي ايجادشده در تراكنشهاي بانكي ،حمل و نقل و ترس شركتها
از تحريمهاي آمریکا مشكالتي در دسترسي شركتهاي واردكننده
دارو و داروسازي براي واردات دارو و مواد اوليه دارو به وجود آمد .آمار
و اطالعات واردات گمرك كشور در سالهاي  ٩٠تا  ٩٧نشان ميدهد
كه واردات داروهاي نهايي در پنج ماهه نخســت ســال ٩٧کاهشي
شــديدتر از سال  1392-1391داشــته است ».همچنین بر اساس
اطالعــات کتاب تحلیل اخبار رســانهها از تاثیرات تحریم اقتصادی
بر دسترســی به دارو که در ســال  ۲۰۱۵منتشر شد ،در دوره قبلی
تحریم تعداد اخبار مرتبط با دارو  ٨درصد ٤٣،درصد و ٤٩درصد در
لهاي  ١٣٩١ ،١٣٩٠و ١٣٩٢افزايش پيدا كرده است كه از اين
ســا 
تعداد ٣٩درصد مربوط به كمبود دارو و ۲۶درصد مربوط به تكذيب
اين كمبود و يا اطمينانبخشي نسبت به تامين دارو بوده است .
ناصر ریاحــی ،رئیس انجمن واردکننــدگان دارو به «آیندهنگر»
میگوید« :در حال حاضر ما به طور جدی مشکل کمبود دارو نداریم.
بعضی از اقالم کمبود دارند ،آن هم دلیلش این است که داروی مشابه
ساخت داخل اجازه واردات ندارد .از طرفی هم بعضی پزشکها اعتق
اد به داروی اصلی خارجی دارند یا بیمار خودش عادت کرده اســت
و نمیخواهــد داروی داخلی مصرف کند .اما بــه جز این موارد و به
طور کلی برای داروهای ضروری واردکنندهها پیش از تحریم به اندازه
دو ،سه ماه بیشتر از نیاز همیشگی ،دارو وارد کردهاند ».ریاحی درباره
یگوید« :طی ماههای آینده
وضعیت دارویی کشور در دوران تحری م م 
برای داروهای حیاتی قطعا مشــکلی نداریم .داروهای ضروری عموما
تامین شــدهاند و برای داروهای غیر از این ممکن است دچار مشکل
شویم».

بالی قیمتگذاری دستوری

تنها  30درصد از هزینه تولید دارو را برای مواد اولیه دولت
میدهد

تولیدکننــدگان ،واردکنندگان و به طور کلی فعاالن صنعت دارو
بیشتر از تحریمها و اثرات خارجی بر وضعیت دارویی کشور ،از وضعیت
داخلی گالیه دارند .آنها معتقد هستند که هم افزایش قیمت دارو و
هم کمبود برخی از اقالم آن ،بیش از هرچیز در نتیجه سیاستهای
داخلی است .بر اساس بررسی اتاق بازرگانی تهران ،در سال  ٩٦سهم
توليدات داخلي از ارزش ريالي بازار فروش داروي كشور در حدود ٦٨
درصد و ســهم واردات  ٣٢درصد بوده است .در  ٥ماهه اول سال ٩٧

ریاحی :واردکنندهها پیش از تحریم به اندازه دو ،سه ماه بیشتر از نیاز همیشگی ،دارو وارد کردهان د .طی ماههای
آینده برای داروهای حیاتی قطعا مشکلی نداری م .داروهای ضروری عموما تامین شدهاند و برای داروهای غیر از
این ممکن است دچار مشکل شویم.

اتاق تهران:
مطالباتمعوقه
صنعت دارو از
سازمانهاي
بيمهگرو
بيمارستانهاي
تاميناجتماعي
نيز كه عموما ناشي
از فرايندهاي
فرسايشي و كند
ثبت و گزارش اسناد
پزشكي و تاييد آنها
است ،موجب شده
است تا سرمايه در
گردش بنگاههاي
صنعت دارو با
مشكالت جدي
مواجه شود

سهم داروهای تولید داخل و وارداتی در بازار داروی ایران از سال  ۱۹۹۷تا ۲۰۱۵
100
80
60

ت وارد رکود شد
تمام صنع 
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صنعت دارو حتي نقدينگي الزم براي تامين ارز مواد اوليه با نرخ
 ۴۲۰۰تومانی را ندارد

تمام بررسیها نشان میدهد که مشكالت اصلي صنعت دارو در
دو دسته تامين مالي سرمايه در گردش و توسعه صنعت دارو خالصه
شده است 70 .درصد محصوالت صنعت دارو توسط دولت خریداری
میشــود اما دریافت پــول آنها در بهترین حالــت ۳۰۰روز طول

درصد

واردات داروهاي نهايي ،به ويژه داروهاي فاقد مشــابه داخلي ،كاهش
داشــته است و همین مسئله هم باعث افزايش قيمت دارو و كمبود
برخي از داروهاي خاص شده است .
ریاحی درباره افزایش قیمــت داروهای داخلی و کمبود برخی از
یگوید« :از نظر عددی تقریبا تولید  96درصد از داروها بر دوش
آنه ا م 
تولیدکننده اســت .مشکل تولیدکننده این است که تنها  30درصد
ت میدهد اما  70درصد
از هزینــه تولید دارو را برای مــواد اولیه دول 
باقیمانده از آن مثل مقوا و ...مشــمول این ارز نمیشود .تولیدکنند
ل میخرند که هم
هها سیلرهای دارویی مثل نشاســته و ...را از داخ 
ارز دولتی نمیگیرند و هم وارداتش سخت شده است .مجموعه این
عوامل باعث شده که قیمت بعضی از محصوالت تا  5برابر هم گران
شده است».
طی چند ماه اخیر ،قطع تولید پنیسیلین برای اولین بار پس از
جنگ در ایران ،نیز سر و صدا کرده بود .برخی بررسیها نشان میداد
که این مســئله به خاطر کمبود مواد اولیه اتفاق افتاده اســت .ناصر
ریاحی ،نایبرئيس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران نیز دراینباره
یگوید« :مســئله پنیســیلین صرفا این بود کــه تولیدکنندگان
م 
را مکلف کرده بودند با قیمتی بفروشــند کــه پول مواد اولیه آن هم
ی بیوتیک تولیدکنند.
درنمیآمد .برای همین در مقطعی نتوانستند آنت 
امیدوارم مقامهای دولتی این مسائل را درک کنند که قیمتگذاری
دستوری ،چه بالیی بر سر صنعت و به تبع آن ،مرد م میآورد».
اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی تحلیلی کــه از وضعیت دارو و
کاالهای اساســی داشته ،آورده اســت« :یارانه ارزي به داروي نهايي
وارداتي با كاهش قــدرت رقابتي داروهاي وارداتي موجب آســيب
رساندن به صنعت داخلي دارو شده است .نظام قيمتگذاري مبتني
بر فروش به رقابتپذيري داروســازان داخلي با يكديگر و ارز یارانهای
رقابتپذيري داروســازان داخلي با رقباي خارجي آســيب ميزند و
موجب كاهش كيفيت محصــوالت دارويي و افزايش خطرات جاني
و هزينههاي اقتصادي خاصي از اثرات سوءمصرف داروهاي بيكيفيت
ميشــود .از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز ،تورم و افزايش دســتوري
حداقل دستمزد كاركنان موجب افزايش هزينههاي صنعت دارو شده
و در قيمت نهايي داروها در نظر گرفته نشده است».
از طرفی دیگر به خاطر شــرایطی که در بــازار وجود دارد ،برخی
تولیدکنندگان بــا وجودی که مواد اولیــه را وارد میکنند ،ترجیح
میدهند که محصول نهاییشــان را به جای فروش در بازار داخلی
صادر کنند .در بررسی اتاق تهران همچنین آمده است« :ارزش دالري
صادرات محصوالت دارويي بيشتر از واردات آن است كه عمدتا مربوط
به مواد اوليه است .اين در حالي است كه  ٨٠درصد از مواد اوليه دارو
وارداتي است».

میکشد .محصوالت صنعت داروسازي كشور توسط دولت خريداري
ميشــود اما بازگشت منابع و دوره وصول يكساله مطالبات در كنار
عدم همسويي نرخ بهره بانكي و غيربانكي با نرخ بازدهي و تورم اين
صنعت را دچار مشكل كرده اســت  .بر اساس گزارش اتاق بازرگانی
تهران ،صنعت داروسازي كشور در حال حاضر  70میلیارد تومان برای
وامهای بانکی با بهر ه  24و  36درصد بدهکار اســت .مطالبات معوقه
صنعت دارو از سازمانهاي بيمهگر و بيمارستانهاي تامين اجتماعي
نيز كه عموما ناشي از فرايندهاي فرسايشي و كند ثبت و گزارش اسناد
پزشكي و تاييد آنها است ،موجب شــده است تا سرمايه در گردش
بنگاههاي صنعت دارو با مشــكالت جدي مواجه شود .بر اثر همين
محدوديتها ،تمامي كارهاي توسعهاي متوقف شده است ،اجناس به
دليل عدم توانايي در تامين پول ترخيص در گمركها مانده است و
تمامي صنعت دارو وارد ركود شده است .تمامی اینها در حالی است
که صنعت داروســازی کشور حدود  ۴هزار میلیارد تومان از دولت و
بیمهها طلــب دارد .صنعت دارو حتي نقدينگي الزم براي تامين ارز
مواد اوليه با نرخ ۴۲۰۰تومانی را ندارد .ممنوعیت صادرات نیز موجب
صادرات مواد اولیه جهت حفظ حداقل حاشیه سود شده است .
ریاحی درباره قیمت داروها به «آیندهنگر » میگوید« :قیمت خود
دارو افزایشی پیدا نکرده است بلکه قیمت سایر مسائل موثر در دارو
افزایش داشته است .ما بین  6تا  12درصد بسته به قیمت واحد دارو
مانژیت داریم .قیمت دارو  10سال است که ثابت است و در دورههایی
کمتر ه م میشود .افزایشهایی که در مجموع اتفاق افتاده ،به خاطر
افزایش نرخ ارز و بیمه است ،بنابراین افزایش قیمت جدی برای خود
دارو نداشت هایم».
او با تاکید بر نقش بیمهها برای متعادل کردن قیمت دارو گفت:
«دولت مکلف است که در سازمان بیمه سالمت این مسائل را لحاظ
کند و سهم خودش را افزایش دهد تا برای بیمار قیمت افزایش پیدا
نکند .اما فارغ از این مســائل ،آنچه که ما را اذیت کرده این است که
ی میدهد .هزینه مالی
دولت و بیمه سالمت بدهیاش را با تاخیر طوالن 
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گـزارشـگر
در دســت م ا میگذارد و از آن طرف هم ما به اندازه کافی نقدینگی
نداریــم که بتوانیم نیاز خودمان و بــازار را مدیریت کنیم .ما با هزار
مکافات دارویی را که  6ماه دیگر میخواهیم بفروشیم و تا یک سال
بعد دولت پولش را نمیدهد ،به کشــور آوردهایم تا بیمار مشکلدار
نشود».
با این حســاب به نظ ر میرســد که واردکنندگان تا انتهای سال
دارو وارد کردهاند و وضعیت برای ســال  98مشخص نیست .ریاحی
یگوید« :بحث ســال  98جداســت .آنطور که اعالم کردهاند و در
م 
دو هفته گذشته با بانکهای اروپا و ترکیه صحبت کردهایم ،احتماال
به مشکل جدی برنمیخوریم .بانکهای ترکیه که روابطشان را با ما
یگیرند.
قطع نکردهاند .در اروپا هم مشکل این است که پول ما را نم 
یگفتند که امریکاییها با برخی از
اما بانکهای اروپایی اینطــو ر م 
بانکها جلساتی میگذارند که تحت کنترل خودشان برای دارو و غذا
از ایران پول قبول کنند و ارسال کنند».
وزن واردات داروهای نهایی فاقد مشابه داخلی(بر اساس شرح تعرفه) در ۵ماهه نخست سال
2500
2000

1000

وزن بر حسب تن

1500

500

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

0

یگوید« :در سال 91-90
او با تاکید بر تجربه دور قبلی تحری م م 
هم تجربه این فضا را داشتهایم .طرفهای خارجی تا به این وضعیت
عادت کنند و راهکارهای جدیدی پیدا شــود ،معطلیهای دو ،ســه
ماهه دارد .تنها در یک بخش از زنجیره واردات دارو ،فروشنده تا پول
یکند .کســی که کارش داروست ،به مسئولیت
نگیرد ،کاال حمل نم 
اجتماعیاش آشناســت و نمیگذارد که در شرایط تحریم ،مشکل
ایجاد شود .اما به خاطر اینکه این شرایط غیرعادی است ،اگر نقدینگی
موجود نباشد ،هر بخش از مسیر به ه م میریزد .در حال حاضر توپ
در زمین دولت است .اگر دولت پول در اختیار ما بگذارد ،یعنی طلب
خود ما را بدهد ،مشــکلی ایجاد نمیشود .در حال حاضر  6ماه است
که پول ما را ندادهاند».
همچنین بر اســاس گزارش اتاق بازرگانی تهران ،آمار و اطالعات
بهدستآمده از واردات داروهاي داراي مشابه داخلي در سالهاي ٩٠
تا  ٩٧نشان ميدهد كه عليرغم كاهش شديد ارزش دالري واردات
داروهاي داراي مشــابه داخلي در در پنج ماهه نخست سال ( ٩٧كه
اصلي افت شــديد ارزش دالري واردات كل داروهاي
احتماال عامل
ِ
نهايي است) ،وزن داروهاي نهايي واردشده تغييري نكرده است .اين
مسئله ميتواند نشان هاي از واردات محصوالت دارويي خارجي ارزانتر
و احتماال بيكيفيتتر داراي مشابه داخلي نسبت به سالهاي گذشته
باشد .ورود داروهاي بيكيفيت اما ارزان در بازار داخلي كشور كه توليد
مشابه داخلي آن وجود دارد هم موجب كاهش قدرت رقابت داروسازان
داخلي شده و هم موجب افزايش خطرات جاني و هزينههاي اقتصادي
ناشــي از افزايش مدت درمان و حتي وخيم شدن شرايط بيماران به
دليل مصرف داروهاي فاقد كيفيت مناسب ميشود .
ریاحی با تاکید بر وضعیت دارو و پزشکی ایران با هدف ایجاد درد
در کشــور تحریمشده ،مینویسد« :بهعبارت بهتر وقتي شما توانایي
كشور را براي بهدســت آوردن ارز خارجي از طریق صادرات كاهش
ميدهيد ،طبيعتاً فشار بر واردات آن كشور را بهخصوص در زمينه غذا
و دارو افزایش ميدهيد .درست است كه یك تحریمكننده ميتواند
ادعا كند كه مسئوليت تنظيم واردات یك كشور با خود آن كشور است
و آن كشــور ميتواند از تقابل بهصورت كلي پرهيز كند ،اما این نافي

هنر تحریم از درون میدان
ریچارد نفیو ،مسئول تیم طراحی تحریمهای ایران در دولت اوباما
بوده است .او دسامبر سال  ،۲۰۱۷کتابی را با عنوان «هنر تحریم،
نگاهی از درون میدان» منتشر کرد که نشان میداد تحریمکنندگان
واقعا هرچه هنر داشــتند به کار بردهاند و درک عمیقی از جامعه
ایرانی ،اختالف طبقاتی و ویژگیهای اجتماعی آن داشتهاند .آنها
اگرچه در ظاهر تنها برخی صنایع و بخشهای اقتصاد ایران را هدف
گرفتهانــد اما در اصل بخشهایی مردمی از اقتصاد را که منجر به
نارضایتی اجتماعی میشود ،تحت تاثیر قرار دادهاند .ریچارد نفیو در
بخشهایی از این کتاب به صراحت درباره تاثیرات تحریم بر وضعیت
پزشــکی و دارویی ایران اعتراف میکند« :عراق در دهه  ۱۹۹۰به
مثالی بارز از ایجاد شــدن تبعات انسانی ناخواسته بر اثر تحریمها
تبدیل شد و صدها هزار عراقی فشارهای ناشی از تحریمها را تحمل
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کردند که در این زمینه فشار سیاستهای دولت عراق نیز این درد
را دوچندان کرد .نظامهای تحریم با آثار ناخواسته انسانی میتوانند
بحرانهای بشردوستانه با آثار گسترده به وجود بیاورند .برای مثال

ورود داروهاي بيكيفيت اما ارزان در بازار داخلي كشور كه توليد مشابه داخلي آن وجود دارد هم موجب كاهش قدرت
رقابت داروسازان داخلي شده و هم موجب افزايش خطرات جاني و هزينههاي اقتصادي ناشي از افزايش مدت درمان و حتي
وخيم شدن شرايط بيماران به دليل مصرف داروهاي فاقد كيفيت مناسب ميشود.

دردناک بودن تحریمها نيست ،خصوصاً در ميان عامه مردم و نميتوان
گفت كه تحریمها هيچ نقشي در ایجاد چنين بحراني نداشتهاند .نكته
جالب همه این داستان آنكه هدف غایي از اعمال تحریمها درد و تغيير
در سياستهاي كشور هدف است و اگر بخواهيم بعضي از این دردها
و فشارها را از برنامه تحریم برداریم ممكن است جنبه تبليغاتي بهتري
پيدا كند ،اما هدف تحریمها و كارآیي و اثرگذاري آن در جنبه عملي
از بين خواهد رفت و اگر تحریمكننده بخواهد مسائل بشردوستانه را
نيز مدنظر قرار دهد عم ً
ال دردي را كه از تحریمها به وجود میآید نیز
کاهش داده است».

مسئوالن چه میگویند؟

حریرچی :وابستگیمان به مواد اولیه دارویی را به  ۳۳درصد
کاهش دادیم و مردم نگران نباشند

در ایران در سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳گزارشهایی وجود داشت که
دارو و تجهیزات پزشکی نایاب شده بودند که این مسئله نه به دلیل
ممنوعیت معاملــه آنها بلکه به دلیل باالرفتن قیمت آنها برای
مردم عادی ایران بود که بر اثر پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش
عرضه این داروها و تجهیزات اتفاق افتاده بود .آمریکا و متحدان از
طریق تحریمها مستقیما به پایین آمدن ارزش پول ملی ایران یعنی
ریال کمک کرده بودند و در نتیجه نقش مهمی اگرچه ناخواسته در
ایجاد این مشکل داشتند».
نفیو ادامه میدهد« :متاســفانه اعمالکنندگان تحریم غالبا
مفهــوم ایجاد درد در طرف مقابل را یا نادیده گرفتهاند یا دارای
ارزش کمی دانســتهاند .دالیل مختلفــی در این موضوع وجود
دارد .تجربه من حاکی از این اســت کــه اعمالکننده تحریم
میخواهد از تبعات انسانی موضوع بگریزد .به عبارت بهتر برای
دفاع از جنبههای منفی که از تحریم برمیخیزد ،میتوان چنین

ارزش دالری واردات داروهای نهایی فاقد مشابه داخلی (بر اساس شرح تعرفه) در  ۵ماهه نخست سال
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ایرج حریرچی ،ســخنگوی وزارت بهداشت یک روز قبل از آغاز
دور جدید تحریمهای امریکا گفت« :طرفهای خارجی ما دشمنیها
را به اوج رســاندند؛ به طوری که نشریات بینالمللی مانند گاردین،
نیویورک تایمز ،الجزیره ،واشــنگتن پست و حتی برخی هنرمندان
خارجی ،پزشکان خارجی و برخی از نشریات علمی معتبر به شرایطی
که امریکا ســعی میکند برای دارو و تجهیزات پزشکی ایران ایجاد
کند ،اعتراض میکنند .آنها دروغ میگویند که دارو را تحریم نکردند،
اتفاقا سیاستشــان سیاســت تحریمهای دردناک است .در بسیاری
از کشــورها میبینیم که حکومت و مســئوالن حکومتی را تحریم
میکنند ،اما در حال حاضر از آنجایی که هدفشــان براندازی است،
عمده سیاستهایشان ایجاد تحریم دردناک و مضیقه برای مردم است
و همه توانشــان را به کار بردهاند ».او همچنین گفته بود که در حال
حاضر شرایط ما نرمال است و وابستگیمان را به مواد اولیه دارویی به
 ۳۳درصد کاهش دادیم و مردم نگران نباشند.
مانند هر مسئله دیگری درباره دارو نیز در اظهارات مقامات دولتی
ضد و نقیضهای زیادی وجود دار د  .محمدرضا شانهساز ،رئیس انجمن
علمی داروسازان ایران اوایل شــهریورماه گفته بود« :کمبود داروی

کنونی در کشور به تحریمها ارتباطی ندارد چون هنوز تحریمها آغاز
نشده و این مشکل به دلیل سیاســتهای غلط در حوزه دارو است.
اختصاص ارز چهار هزار و  200تومانی برای تامین دارو ســم مهلک
و تجربه شکستخوردهای محسوب میشود .چون در حد شعار باقی
میماند و محقق نمیشــود .مســئوالن ردهباال در سال گذشته باور
نمیکردند که با کمبود دارو مواجه شــویم و این در حالی است که
اولویتهای فعلی آنها بر مسائلی همچون اصالح آییننامههای داروخا
نهها قرار گرفته است ».برخی بررسیها نشان میدهد که برای تامین
داروی کشور 8.1میلیارد دالر ارز مورد نیاز است که کمتر از ۱میلیارد
ف میشــود و بقیه
دالر آن بــرای ۹۷درصد داروی تولید داخلی صر 
ار ز ،برای ۳درصد داروی وارداتی تخصیص پیدا میکند .در آســتانه
اجرایی شدن تحریمهای امریکا علیه ایران ،بانک مرکزی ایران به چهار
بانک پارسیان ،پاسارگاد ،سامان و خاورمیانه دستورالعملی ابالغ کرد که
شامل اعطای تسهیالت ارزی کوتاهمدت برای واردات دارو و تجهیزات
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برداشــت کرد که این آثار به خود تحریمها مرتبط
نیســت و آثار جانبی آنهاســت .این چارچوب به
تحریمکننده ایــن امکان را میدهد کــه از قبول
مسئولیت در مقابل مشکالت بشردوستانه تحریمها
شانه خالی کند ،در عین اینکه مسئولیت همه منافع
و امتیازاتــی را که از تحریم به وجود ميآید ،متوجه
خود میکند .دولت ایاالت متحده سالها از این روش
استفاده كرده است ،بهخصوص در مورد اعمال تحریمها
در كشور ایران .در این زمينه دولت آمریكا مسئوليت
خود را در مورد مسائل بشردوستانه در حداقل ممكن
دانســته و از زیر بار آنها شــانه خالي كرده است ،اما
سادهانگارانه خواهد بود كه بخواهيم جنبههاي منفي
اعمــال تحریم را در طراحي سياســت تحریم نادیده
بگيریم».
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گـزارشـگر
پزشــکی بود .در میان این چهار بانک ،بانک پارسیان مهمترین نهاد
مالی ایران برای خرید دارو به شمار میرفت که ۲۵مهرماه در فهرست
تحریمهای وزارت خزانهداری امریکا علیه ایران قرار گرفت.


ریچارد نفیو :وقتي
شما توانایي كشور
را براي بهدست
آوردن ارز خارجي
از طریق صادرات
كاهش ميدهيد،
طبيعت ًافشاربر
واردات آن كشور
را بهخصوص در
زمينه غذا و دارو
افزایش ميدهيد

میدانی و اسنادی اثبات کرده است که اگرچه مایک پمپئو اعالم کرد
که هدف تحریم دولت ایران است و نه مردم ایران ،اما واقعیت بسیار
پیچیدهتر از این اظهارنظر است .به همین ترتیب ،غائله دارو در ایران به
یک مسئله جدی تبدیل شده است .این تنها روایت لسآنجلستایمز
نیســت ،رســانههای زیادی مســئله دارو در تحریمهای ایران را در
ســرخط گزارشهایشان قرار دادند .از یک طرف بررسیهای میدانی
نشان میدهد که دسترسی مردم به برخی از داروها واقعا کم شده و
قیمت آنها باال رفته است ،از طرفی دیگر جنگی برای اثبات تحریم
بودن یا نبودن دارو شکل گرفته است .تحقیقی در اتاق تهران نشان
میدهد که ۷۶درصد از فعاالن اقتصادی معتقدند که ۴ســال آینده،
بدتر از ۴سال گذشته رقم خواهد خورد 79 .درصد هم به سیاستهای
اقتصادی دولت مثل ماجرای دالر بدبیناند .در این میان و در فضایی
که اعتماد عمومی کاهش یافته و امید به آینده اقتصادی کمرنگ شده
اســت ،مسئله دارو طی چند ماه آینده ممکن است نقش کلیدی در
افزایش نارضایتی عمومی داشته باشد .
ناصــر ریاحی ،رئیــس انجمــن واردکننــدگان دارو در انتهای
صحبتهایش به «آیندهنگر » میگوید« :به هر حال کشــور ،کشور
ماســت ،نه کشــور دولت .بخش خصوصی حاضر است بدون سود
وظیفــهاش را انجام دهد .اما برای این کار هم پول ما را باید بدهند و
هم قیمت دارو باید معادل قیمت تمامشده باشد .متاسفانه در وزارت
بهداشت همه پزشک هستند .خود وزیر هم همیشه پزشک متخصص
یکنند  6درصد
است .این دوستان الزاما کار اقتصادی نکردهاند و فک ر م 
حاشیه سود خیلی عالی است .متوجه نیستند که هزینه اداری ،مالی
ش میگذارد ،آنها باید بدانند که بانکها تا
و تاخیر چه باری روی دو 
یگیرند .اقتصاد که اینجور نیست .تولیدکننده
 25درصد هم بهر ه م 
هم غیر از ماده موثره  27 ،26قلم دیگر ملزومات نیاز دارد .هرکدام از
اینها مکافاتی اســت .یکی هم نباشد کار دشوا ر میشود و نمیتواند
تولید کند .اصوال وزارت بهداشــت نباید وارد قیمتگذاری شود بلکه
باید تحت پوشش بیمه پرداخت از جیب مریض را کاهش دهد .اگر
این روش را وزارت بهداشت عوض نکند ،مشکالت ما از این هم بیشتر
خواهد شــد .باور کنید اینکه پول ما را نمیدهند تا کارمان را ادامه
دهیم ،اصال ربطی به تحریم ندارد .االن هم پولمان را نمیدهند».

روایت رسانههای خارجی
از تاثیر تحریمها بر وضعیت دارویی ایران

لسآنجلس تایمز :اگرچه مایک پمپئو اعالم کرد که هدف تحریم
دولت ایران است و نه مردم ایران ،اما واقعیت بسیار پیچیدهتر از
این اظهارنظر است

«آرام زنی ۴۲ساله است که در شهر کرج ایران زندگی میکند .او
اوایل ماه ژوئن فهمید که دچار بیماری آندومتریوز شده است؛ بیماری
دردناکی که طی آن غددی خارج از رحم رشد میکنند .پزشکان به
او هشدار دادند که برای عمل جراحی خیلی دیر شده و باید پیش از
گسترش آن ،به ســرعت برای درمان دارویی اقدام کند .او نسخهای
دریافت کرد و به او هشــدار دادند که باید پیش از تمام شدن عرضه
یگوید“ :به
دارو ،آن را انبــار کند .آرام اما این هشــدار را رد کرد .او م 
داروساز گفتم که اگر بیش از نیاز یکماههام دارو تهیه کنم ،آن وقت
دست بیماران دیگر خالی میماند ”.اگرچه این رفتار ،انساندوستانه
بود اما هزینهاش گران تمام شــد .ماه بعد ،زمانی که آرام برای تهیه
دارویش اقدام کرد ،تمام آن فروخته شده بود .او تمام تهران را گشت،
در نهایت توانست داروخانهای را پیدا کند که به اندازه نیاز سه ماهش از
این دارو موجود داشت اما تصورش چنین است که برای نیاز آیندهاش
باید به بازار سیاه مراجعه کند .آرام روانشاد میگوید”:دالالن در حال
احتکار داروهای اینچنینی هستند .مردم از بازار سیاهی رنج میبرند
که عدهای برای سود بردن از کمبود داروهای وارداتی ساختهاند .دالل
ها داروها را از ترکیه میخرند و ده برابر گرانتر به مردم میفروشند.
آنهایی که قادر به تامین داروهایشان نباشند ،محکوم به درد و مرگ
هســتند” ».این روایت مردمی ،بخشی از گزارشی بود که خبرگزاری
لسآنجلس تایمز دو روز بعد از بازگشــت تحریمهای امریکا منتشر
کرد و در تیتر آن نوشت« :تحریمهای امریکا به بیماران در ایران ضربه
میزند چراکه دارو ،کمیاب شده است» .لسانجلستایمز با دادههای
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 ................................راهربد ................................
بازار چین به روی ایران بسته میشود؟

حکایت یار غار
آمار منتشرشــده از تجارت خارجی ایران نشان میدهد که چین به عنوان مقصد دوم صادرات کاالهای ایرانی در بین عمدهترین مقاصد
صادراتی ایران قرار گرفته است .این در حالی است که سالها این کشور عنوان یار غار ایران را به خود اختصاص داده و صدرنشین این جدول
بوده است .آمارها هم نشان میدهد که اگرچه به لحاظ ارزش ،صادرات به این کشور رشد داشته اما به لحاظ وزن با کاهش صادرات مواجه
بودهایم که این موضوع نشاندهنده صادرات کمتر به این کشور است .سرنوشت همکاری با یار غار ایران موجب نگرانی برخی از تجار شده
و برخی دیگر به آینده همچنان خوشبینانه نگاه میکنند و اعتقاد دارند به این آسانی بازار چین را از دست نخواهیم داد.

عکس :رضا معطریان

راهربد
«آیندهنگر» دورنمای تجارت با چین را بررسی میکند

خداحافظی طوالنی؟!
بمانجان ندیمی
آیندهنگر

چینیکی
از مهمترین
خریداران نفت
ایران و محصوالت
با پایه نفتی
است .به همین
دلیل برخی از
کارشناسان
اعتقاد دارند
کشورهاییمانند
عراق نمیتوانند
جایگزینمناسب
و دائمی برای چین
باشند چراکه آنها
تنها خریداران
کاالهای ایرانی
هستند

چین از صدرنشینی مقاصد صادراتی ایران در هفت ماه منتهی به
مهر امسال ،خداحافظی کرد .اما باید دید این خداحافظی موقتی است
یا ادامهدار میشــود .سالهای متمادی این کشور همواره شریک اول
تجارت ایران چه در واردات و چه در صادرات بوده است .اما در آمارهای
هفتماهه امسال جای خود را به عراق داد .اگرچه هنوز در مبادی واردات
در سرلیست قرار دارد .چین در دوره قبلی تحریمها ،شریک استراتژیک
ایران بود .بسیاری از نیازهای ایران که تامین آن از سایر کشورها مشکل
بود ،از طریق این کشور برطرف میشد .ضمن اینکه بسیاری از کاالهای
ایرانی نیز توســط چین خریداری میشد .چین در عین حال یکی از
مهمترین خریداران نفت ایران و محصوالت با پایه نفتی است .به همین
دلیل برخی از کارشناسان اعتقاد دارند کشورهایی مانند عراق نمیتوانند
جایگزین مناسب و دائمی برای چین باشند .چراکه آنها تنها خریداران
کاالهای ایرانی هستند .آمارهای تجارت خارجی با چین نشان میدهد
که حضور ایران در چین افت کرده است.
آمارهای منتشرشده از صادرات چین به تفکیک ماه به ماه حاکی از
آن است که در فروردین امسال ،یک میلیون و  728هزار تن به ارزش
 728میلیون دالر توسط چینیها خریداری شده است .این در حالی
است که در فروردین سال گذشته  2میلیون و  6هزار تن کاال به ارزش
 615میلیون دالر به چین صادر شــده بود .در اردیبهشت امسال وزن
صادرات به چین به  2میلیون و  176هزار تن کاال رسید که ارزش آن
 723میلیون دالر بود .در اردیبهشــت سال گذشته  2میلیون و 519
هزار تن کاال به ارزش  795میلیون دالر به این کشــور فروخته شــد.
در خرداد امسال  2میلیون و  595هزار تن کاال به ارزش 794میلیون
دالر به این کشــور صادر شده است .حال آنکه در خرداد سال گذشته،
 2میلیون و  931هزار تن کاال به ارزش  706میلیون دالر به این کشور
صادر شده بود .در تیرماه امسال  2میلیون و  541هزار تن کاال به ارزش
 801میلیون دالر به کشور چین فروخته شده است .این در حالی است
که در تیرماه سال گذشته  2میلیون و  825هزار تن کاال به ارزش 711
میلیون دالر توســط چینیها خریداری شده است .در مرداد امسال 2
میلیون و  119هزار تن کاال به ارزش  728میلیون دالر توسط چینیها
خریداری شده است .در مرداد سال گذشته  2میلیون و  949هزار تن
کاال به ارزش  682میلیون دالر به چین صادر شده بود .صادرات ایران
به چین در شهریور امسال  2میلیون و  544هزار تن کاال به ارزش 859

نکتههایی که باید بدانید
[آمارهای تجارت خارجی با چین نشان میدهد که حضور ایران در چین افت کرده است.
[عدم تنوع مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی خطری است که سالهاست تجارت ایران را
تهدیدمیکند.
نبر بوده است.
[همیشه جایگزین کردن شرکای تجاری کاری هزینهبر و زما 
[در شرایط تحریم یافتن جایگزین مناسب برای بازاری مانند چین ،سخت به نظر میرسد.
[افزایش ارزش صادرات به چین میتواند به دلیل افزایش قیمت جهانی کاالها باشد.
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میلیون دالر بوده اســت .اما در شهریور سال گذشته  2میلیون و 986
هزار تن کاال به ارزش  642میلیون دالر به این کشــور فروخته شده
است .در مهرماه امسال  2میلیون و  890هزار تن کاال به ارزش 746
میلیون دالر به این کشور شریک تجاری صادر شده است .حال آنکه در
مهرماه سال گذشته  3میلیون و  9هزار تن کاال به ارزش  706میلیون
دالر به چین فروخته شده بود.
بررســی روند صادرات ماه به ماه امسال و مقایسه آن با ماه به ماه
پارسال نشان میدهد اگرچه وزن کاالهای فروختهشده به چینیها در
ســال گذشته بیشتر بود اما ارزش صادرات امسال نسبت به سال ،96
افزایش یافته است.
به اعتقاد کارشناســان ،افزایش ارزش صادرات به چین میتواند به
دلیل افزایش قیمت جهانی کاالها باشد .بعید به نظر میرسد که این
افزایش ارزش به دلیل ارتقای بهــرهوری و صادرات کاالهای با ارزش
افزوده باال اتفاق افتاده باشــد .از این رو این نگرانی ایجاد میشــود که
حضور ایرانیها در چین رو به کاهش است .اما برخی دیگر از کارشناسان
به این موضوع به صورت جدی نگاه نمیکنند و اعتقاد دارند این کاهش
صادرات میتواند مقطعی باشد .اینطور نیست که چینیها به راحتی
از خیر همکاری با ایران بگذرند .همانطور که این کشــور برای تجار
ایرانی دارای اهمیت است ،چینیها نیز در بسیاری از مسائل اقتصادی
بــه ایرانیها نیاز دارند .از این رو ،حفــظ این بازار برای دو طرف دارای
اهمیت خواهد بود.
اما در مجموع فارغ از تهدید یا فرصت بودن از دست رفتن بازار بزرگ
چین ،تهدید بزرگتر برای تجارت ایران ،چیدن تمام تخممرغها در چند
سبد محدود است .عدم تنوع مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی خطری
است که سالهاست تجارت ایران را تهدید میکند .عمده صادرات ایران
تنها به  5کشــور است و عمده واردات هم از  5کشور صورت میگیرد.
به همین دلیل از دســت دادن هریک از این شرکای تجاری ،میتواند
نگرانیهایی جدی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد .به خصوص
اینکه برای برخی از این کشــورها ،به راحتی نمیتوان جایگزینی پیدا
کرد .به عنوان مثال ،کشــور چین ،هم خریدار نفت ایران است و هم
خریدار کاال .از سوی دیگر واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای نیز از
این کشور صورت میگیرد .اما عراق که در آخرین آمار تجارت خارجی
ایران در سرلیست مقاصد صادراتی قرار گرفته ،نه کاالیی برای فروش
به ایران دارد و نه مشــتری نفت و مشــتقات نفتی و کاالهای با پایه
نفتی ایران است چراکه این کشور ،نفتخیز است .بنابراین همکاریهای
همهجانبه با این کشور مانند چین امکانپذیر نیست.
از طرفی دیگر همیشه جایگزین کردن شرکای تجاری کاری هزینهبر و
زمانبر بوده؛ شاید در فضای پسابرجام در چند مرحله این امکان برای ایران
بــه وجود آمد که در مقاصد صادراتی خود تنوع ایجاد کند ،اما تجار ایرانی
به دلیل نداشتن آمادگی الزم ،نتوانستند از این فرصتها استفاده کنند .از
این رو در شــرایط تحریم که حلقههای بینالمللی بستهتر میشود ،یافتن
جایگزین مناسب برای بازاری مانند چین ،سخت به نظر میرسد.

در زمان پسابرجام بازارهای روسیه ،قطر و بسیاری از کشورهای افریقایی قابل دستیابی بودند .اما به دلیل ضعفهای
ساختاری ،لجستیک ،بستهبندی و رقابتی نبودن قیمتها متاسفانه از این بازارها در آن شرایط بهرهبرداری نشد تا
حداقل تنوع بازارهای تجاری تا حدودی افزایش یابد.

زنگ خطر
بازار چین نباید از دست برود
چین بعد از چند سال ،در هفت ماه منتهی به مهرماه امسال دومین
مقصد صادراتی ایران شد .این کشور سالها صدرنشین مقاصد صادراتی
بود .هرچند نمیتوان به فوریت گفت که این بازار مهم در حال از دست
رفتن اســت ،اما به نظر میرســد زنگ خطری در حال به صدا درآمدن
است و باید تمهیداتی اندیشیده و شرایطی فراهم شود تا مجدد تعامالت
دوجانبــه افرایش یابد .رابطه تجاری نزدیک با چین که تراز آن به دلیل
فروش نفت همیشه به نفع ایران مثبت بوده ،نباید از دست برود.
شــاید بتوان تحریمه ا را یکی از علل این موضوع دانســت .در واقع
تحریمه ا موجب ایجاد نگرانیهایی برای برخی از بانکهای چینی شد و
این بانکه ا تا حدودی روابط خود را با ایران کم کردند .اخیرا بانک چینی
کونلون به عنوان یکــی از مهمترین بانکهای طرف معامله با ایران نیز
روابط خود را قطع کرده است .این موضوع قطعا بر صادرات ایران تاثیرگذار
خواهد بود .با توجه به اینکه چین یکی از بازارهای مهم ایران به خصوص
در شرایط تحریم است ،به نظر میرسد هرچه سریعتر باید این موضوع
آسیبشناسی شود و دولت درصدد حل این مشکل برآید.
البته شــنیدهه ا حاکی از آن است که در صورت رضایت پاکستان و
افغانستان ،این دو کشــور کریدور مالی بین ایران و چین خواهند بود و
اگر این اتفاق بیفتد میتواند نگرانیه ا را برطرف کند و افزایش صادرات
را در پی داشته باشد .اما به این موضوع نیز باید توجه شود که در تجارت
اینگونه نیســت که اگر بازاری از دست برود ،جایگزینی برای آن نباشد؛
ولی یافتن و جایگرین کردن بازار هدف هزینهبر و زمانبر است و در تجارت
خارجی ،کشورها سعی میکنند ضمن ایجاد تنوع بازار ،شرکای خود را
از دست ندهند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند و حداقل سهم آن
بازارها را حفظ کنند.
ایران در شــرایط فعلی با توجه به محدودیتهایی که در منابع ارزی
داشت ،ناچار شــد واردات را مدیریت کند و با کاهش واردات نسبت به
سال گذشته روبهرو شد .در این حالت سهم ایران از بازار جهانی کاهش
پیدا کرده است و این کاهش در بازارهایی که بیشتر با کشور ما در تعامل
بودند ،نمود بیشــتری داشت و از این جهت نیاز است تا بیش از گذشته
بازارهای خود را حفظ کنیم.
در دوره گذشته کشورهای چین ،امارات و ترکیه سه کشوری بودند
که در شرایط تحریم به ایران کمک کردند و ایران توانست برای دور زدن
تحریمه ا با واردات کاالها از طریق بازارهای این کشورها نیازهای خود را
تامین کند .اما در این دوره به نظر میرســد هرسه این کشورها به دلیل
اینکه تحت کنترل و نظارت دقیق هستند ،نتوانند همچون گذشته این
امکان را در اختیار کشور ما قرار دهند .البته به اعتقاد نگارنده تنها کشوری
که میتواند تا حدودی جایگزین این ســه کشور شود ،روسیه است؛ اما
سطح تجارت ایران و روسیه بسیار پایین است .بنابراین باید تالش شود تا
این بازار به دست آید.
از طرفی تنوع بازار برای تمام کشــورهای دنیا بسیار بااهمیت است و
کمک میکند تا در شرایط مختلف امکان مانورهای مختلف و جایگرین
کردن برخی بازارها را با بازارهایی که با تهدید و مشــکل مواجه هستند،

داشته باشند .اما ایران به دلیل تحریمهای  15تا  16سال گذشته مجبور
شد تا بازارهای خود را محدود به  5کشور کند که از این تعداد  3کشور
حداقل به طور مشخص به نظر میرسد که مشکالت جدیدی را با کاهش
تجــارت خود برای ایران ایجاد کنند .به هر حال محدودیت بازار ،تهدید
محسوب میشود؛ به خصوص در شرایط تحریم که موجب میشود بازارها
به خودی خود محدود شــوند .نباید فراموش کنیم که میتوانستیم در
شرایط پسابرجام از گشایشهای ایجادشده ،بهره ببریم و بازارهای جدیدی
به دست آوریم؛ اما به دالیل مختلف کشور ما در بحث صادرات به خصوص
صادرات محصول و کاالی با ارزش افزوده و قیمت آن به دلیل ســرکوب
نرخ ارز با مشکل مواجه بود .در حوزه حمل و نقل و بستهبندی نیز به دلیل
نبود زیرساخت با مشکل روبهرو شدیم و بازارهای جدیدی در پسابرجام
به دســت نیامد .در زمان پســابرجام بازارهای روسیه ،قطر و بسیاری از
کشورهای آفریقایی قابل دستیابی بودند .اما به دلیل ضعفهای ساختاری،
لجستیک ،بستهبندی و رقابتی نبودن قیمته ا متاسفانه از این بازارها در
آن شــرایط بهرهبرداری نشد تا حداقل تنوع بازارهای تجاری تا حدودی
افزایش یابد .هر بازاری گنجایش و ظرفیتی دارد .درست است که در حال
حاضر عراق شریک تجاری ایران محسوب میشود اما قطعا تمام کاالهای
صادراتی به چین قابلیت صادرات به عراق را ندارند؛ زیرا عراق کشــوری
نفتخیز است که خریدار نفت ایران نخواهد بود .شرایط صادرات و تجارت
خارجی ایران و چین بدون تفکیک نفتی و غیرنفتی ،عدد بزرگی به میزان
 40میلیارد دالر بوده اســت؛ بنابراین جایگزینی آن بازار با بازار دیگر کار
سادهای نیست .البته بازار عراق مهم است و ایران در آن بازار حرفی برای
گفتن دارد و در صورتی که موانع پیش رو برداشــته شود امکان افزایش
صادرات به عراق وجود خواهد داشت.
از طرفی چین از بازارهای مهم ایران در واردات کاال بوده اســت و اگر
تجارت ایران و چین با مشکل مواجه شود ،در واردات که بیشتر کاالهای
سرمایهای و مواد اولیه تولید است نیز با مشکل مواجه خواهیم شد و عراق
در این زمینه نمیتواند جایگزینی برای چین باشد .زیرا عراق تولیدکننده
ماشینآالت و مواد اولیه کارخانههای ما نیست.

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات
اتاق ایران

در صورت رضایت
پاکستان و
افغانستان ،این دو
کشور کریدور مالی
بین ایران و چین
خواهند بود و اگر
این اتفاق بیفتد
میتواند نگرانیها
را برطرف کند و
افزایش صادرات را
در پی داشته باشد

نکتههایی که باید بدانید
[شرایط صادرات و تجارت خارجی ایران و چین بدون تفکیک نفتی و غیرنفتی ،عدد بزرگی به
میزان  40میلیارد دالر بوده است.
[اگر تجارت ایران و چین با مشکل مواجه شود ،در واردات که بیشتر کاالهای سرمایهای و مواد
اولیه تولید است نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
[در تجارت اینگونه نیست که اگر بازاری از دست برود ،جایگزینی برای آن نباشد.
[تحریمها موجب نگرانیهایی برای برخی از بانکهای چینی شد و این بانکها تا حدودی
روابط خود را با ایران کم کردند.
[در حال حاضر عراق شریک تجاری ایران محسوب میشود اما تمام کاالهای صادراتی به
چین قابلیت صادرات به عراق را ندارند.
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راهربد

فریدون وردینژاد در گفتوگو «با آیندهنگر»:

نگران کاهش صادرات به چین نیستم
یدهد که چین پس از مدته ا در رده دوم مقاصد صادراتی قرار گرفته است و فعاالن اقتصادی را در مورد از دست
اگرچه آمارهای صادرات ایران در هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان م 
دادن بازار چین نگران کرده است ،اما فریدون وردینژاد ،سفیر اسبق ایران در چین ،اعتقاد دارد که این افت و خیزها ،مقطعی است و پایدار نیست .چراکه ایران برای چین ،کشوری حائز
یکند که حتی اگر بازار چین از دست ایرانیه ا برود ،بازارهای جایگزین زیادی
اهمیت است و این کشور برای تحقق اهداف بلندمدت خود به ایران نیاز دارد .اما در عین حال ،او عنوان م 
یتواند با کشورهای دیگر وارد تعامالت اقتصادی شود  .
برای کاالهای ایرانی در دنیا وجود دارد .ایران دارای پتانسیله ای باالیی است و م 

روابط ایران و چین همواره روابط دوطرفه بوده که ســود آن هم به ایران رسیده و هم
به چین .ایرانیه ا در چه زمینهای توانستهاند همکاریه ای مثبتی با چینیه ا داشته باشند؟

اقتصــاد ایران و چین ،بعد از انقالب و پس از یک دوره فترت ،معموال مکمل هم بودند .در
دوران جنگ و بعد از آن در دوره ســازندگی و حتی در سالهای اخیر این دو کشور همراه هم
بودهاند .سه دوره روابط اقتصادی میان ایران و چین را میتوانیم نام ببریم .یک دوره عادی خرید
و فروش به عنوان مشــتری و بازار ،یک دوره همکاریهای پروژهای و فاینانس و دوره سوم که
دوره بهتری خواهد بود ولی هنوز تحقق پیدا نکرده ،دوره سرمایهگذاری مشترک و در هم تنیده
شدن اقتصاد و امنیت دو کشور است .امروز که با هم صحبت میکنیم ،علیرغم همه مشکالت
و مســائلی که وجود دارد ،همکاری ایران و چین به مرحله دوم اقتصادی ،یعنی همکاریهای
پروژهای و تکنولوژیک رسیده است .به این معنا که امروز در عرصه خودروسازی ،مترو ،نیروگاه،
نساجی ،کاالهای خانگی و صنعت سبک ،همکاری ایران و چین خیلی گسترده است .به تعبیر
دیگر ،میتوان گفت بخشی از تکنولوژی و فناوری جاری کشور از شکل قبلی به شکل چینی آن
تغییر کرده است .بنابراین ،دو کشور ناچار از همکاری با هم هستند.
یتوانند نیازهای خود را از طریق کشورهای دیگر دریافت
یرسد چینیه ا م 
به نظر م 
کنند و نیازی به ایران ندارند .نظر شما در این موردچیست؟

درست اســت؛ ما تامینکننده قطعی و انحصاری نیازمندیهای چین نیستیم و بازارهای
مختلفی برای چین وجود دارد و این کشــور سرمایهگذاریهای زیادی در کشورهای مختلف
داشــته اســت .برای مثال ،در برخی کشــورهای امریکای التین و افریقایی و حتی در برخی
کشــورهای خلیج فارس وارد سرمایهگذاری و تامین و تضمین نیازمندیهای خود شدهاند .اما
چینیه ا همواره با ایران همکاری خواهند کرد و اگر در دورههایی پستی و بلندیهایی رخ دهد و

نکتههایی که باید بدانید
[در دنیای امروز ،تنوع بازار ،تنوع تولید و رقابت و مزیتهای رقابتی خیلی
باال است.
[اقتصاد ایران و چین ،مکمل همدیگر است و باید این همکاری روز به روز
متنوعترشود.
[ نباید بازار چین را تاکتیکی نگاه کنیم .بلکه باید به صورت راهبردی به
این بازار فکر کنیم.
[چین مانند اروپا به دنبال راهی برای تداوم همکاری با ایران است.
[از همکاریهای آینده اقتصادی میان ایران و چین نگرانی نداریم.
[همکاری اقتصادی را باید تصمیمات سیاسی و دیدگاههای راهبردی
حمایتکند.
یهامعرفیمیشوند.
[امریکاییهارقیباستراتژیکچین 
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مشکالت مقطعی پیش آید ،از آنها عبور خواهند کرد.

یرسد نیاز چین به
با توجه به آمارهای صادرات هفتماهه نخســت امسال ،به نظر م 
یشود که چینیه ا همچنان به رابطه با
کاالهای ایرانی کاهش یافته است .پس چرا تصور م 
یدهند؟
ایران ادامه م 

به این دلیل که اوال چینیه ا در غرب آســیا یا خاورمیانه کشور مستقل قابل تکیه ،از نظر
امنیتی و اقتصادی ،جز جمهوری اسالمی ایران نمیشناسند .راهبرد بلندمدت چینیه ا ایجاد
یک هویت نوین آسیایی است و نماینده غرب آسیا در جامعه نوین آسیایی از دید چینیه ا ایران
است .بنابراین یک مقوله ،همکاری هویت نوین آسیایی است .دوم ،طرح چینیه ا برای گسترش
وضعیت سیاســی و اقتصادی در دنیا اســت که در قالب «یک پهنه ،یک راه» ایجاد میشود و
معروف به کمربند جاده نوین ابریشم است .در این طرح ،چینیه ا نیازمند این هستند که یک
کالف دریایی و زمینی از گاز ،نفت ،نیروگاه ،ریل ،جاده و امکانات اقتصادی مرتبط به هم ایجاد
کنند تا بتوانند کاالهای خود را به اروپا برســانند و نیازمندیهای خود را از طریق اروپا ،آسیا و
افریقا تامین کنند .جاده ابریشم بدون درنظر گرفتن موقعیت ترانزیتی ایران ،غیراقتصادی خواهد
بود .چینیه ا ناچار به همکاری با ایران به عنوان عنصر اصلی و تعیینکننده در جاده نوین ابریشم
یا همان «یک پهنه ،یک راه» خواهند بود .زیرا موقعیت ژئواکونومیک و ژئواســتراتژیک ایران،
جایگاه ژئوپلیتیکی هم به ایران میدهد و این خاک که در اصل نقطه تالقی سه قاره افریقا ،اروپا
و آسیا است ،قابل چشمپوشی و اجتناب نیست .لذا از همکاریهای آینده اقتصادی میان ایران
و چین نگرانی نداریم .اما همکاری اقتصادی را باید تصمیمات سیاسی و دیدگاههای راهبردی
حمایــت کند .دیدگاههای اقتصادی و راهبردی که باید این پروژه اقتصادی را حمایت کند ،از
دید چینیه ا هویت نوین آســیایی است و از دید ایران ،نگاه به شرق است .بنابراین یک تالقی
هم بین دیدگاههای بلندمدت دو کشور وجود خواهد داشت .بنابراین ،نباید نگران این باشیم که
با فشارهایی از سوی امریکاییه ا که بر چین وارد میشود ،روابط ایران و چین دچار نامالیمات
شود .امریکاییه ا به عنوان رقیب استراتژیک چینیه ا معرفی میشوند و میخواهند چین را وارد
دو بازی ،جنگ تعرفهه ا برای ضربه زدن به اقتصاد چین و یوان و وارد کردن چینیه ا به مسائل
سیاسی پیچیده به طور نابالغ ،کنند .چینیه ا آمادگی و پیچیدگی الزم را برای ورود به مسائل
اساسی و استراتژیک و سیاسی دنیا ندارند .امریکا میخواهد چین را وارد مسائل سیاسی کند که
میزان خطاها از سوی چینیه ا افزایش پیدا کند تا موجب مشکل استراتژیک برای چین شود .از
نظر اقتصادی هم میخواهند چینیه ا را وادار به جنگ تعرفهه ا کنند و صادرات چین را کنترل
کنند .همان کاری که در دهههای گذشته با ژاپن انجام دادند .سعی کردند با افزایش ارزش ین
ژاپن ،اقتصاد آن را تحت کنترل داشته باشند و صادرات آن را کاهش دهند .همین کار را با یوان
چین میکنند .اما یوان عمال از این دام خارج شده و وارد سبد ارز جهانی شده است .بنابراین من
نگران نیستم که در مقطعی صادرات ما به چین کاهش پیدا کند.
یشود که بازار امروز چین با بازار ساله ای گذشته متفاوت است .برای اینکه
گفته م 
ایران بتواند در این بازار حرفی برای گفتن داشته باشد باید چهکار کند؟

دقیقا همینطور است .بازار چین لوکستر شده ،کشش بهتری پیدا کرده و شهریتر شده

بازار چین لوکستر شده ،کشش بهتری پیدا کرده و شهریتر شده و بیش از گذشته به کیفیت توجه دارد .رقبای دیگری در کنار ایران وارد بازار پرکشش چین
شدهاند .به همین دلیل اگر ما میخواهیم در این بازار موفق باشیم ،باید در جهت انعطاف ،کیفیت ،بستهبندی ،زیبایی محصوالت تولیدی و همچنین راحتی
دسترسی این محصوالت ،تامین و نگهداری و تامین پس از فروش کار جدیتری انجام دهیم.

و بیش از گذشــته به کیفیت توجه دارد .رقبای دیگری در کنار ایران وارد بازار پرکشش چین
شــدهاند .به همین دلیل اگر ما میخواهیم در این بازار موفق باشــیم ،باید در جهت انعطاف،
کیفیت ،بستهبندی ،زیبایی محصوالت تولیدی و همچنین راحتی دسترسی این محصوالت،
تامین و نگهداری و تامین پس از فروش کار جدیتری انجام دهیم .همچنین به سمتی برویم
که برخی صنایع را با چینیه ا به صورت مشترک ایجاد کنیم و به جای فروش کاال و محصول با
چینیه ا به سمت تولیدات مشترک صنعتی در عرصههایی مانند خودروهای همگانی و جمعی
مانند اتوبوس ،مینیبوس و ون ،برویم و کاری کنیم که بتوانیم تولیدات مشترک داشته باشیم که
هم به دنبال بازارهای سوم ،غیر از بازار چین و ایران باشیم و بتوانیم در صادرات فعالیت کنیم و
هم از نظر کیفیت ،طراحی و بازاریابی بتوانیم با چینیه ا کار مشترک انجام دهیم .در ضمن ،در
این صورت محصوالتی که تولید میشود ،با ذائقه چینی و نوع اخالقیات مصرفی چینی به دلیل
حضور چینیه ا در فرایند تولید همراستا خواهد بود .بنابراین میتوانیم دسترسی بهتری به آن
بازار نیز پیدا کنیم .به تعبیر دیگر میخواهم بگویم که ما نباید بازار چین را تاکتیکی نگاه کنیم،
بلکه باید به صورت راهبردی به این بازار فکر کنیم و از روشهای قدیمی بازاری خارج شویم و
وارد تعامالت مدرن و تولیدات مشترک با چینیه ا شویم.
یکنند کــه در دوره قبلی تحریمه ا چین نقش مهمی در اقتصاد ایران
تجار مطرح م 
یرسد که در دور جدید تحریمه ا وضعیت اینگونه نخواهد بود و این
داشــت .اما به نظر م 
کشور مانند گذشته با ما همکاری نخواهد داشت .حتی اخیرا اعالم شد که یکی از بانکه ای
یشود که تجار ما نگران از دست
مهم چین روابط خود را با ایران قطع کرد  .همه اینه ا باعث م 
دادن این بازار باشند .نظر شما در این مورد چیست؟

در دوره تحریمهای گذشــته ،برخی از کشورها مانند امارات متحده عربی و تا حدی ترکیه
ممکن بود برای ما مقاصد صادرات مجدد محسوب شوند .یعنی کاالی ما به آنجا برود و بعد با
تغییرات و شرایطی از آنجا به بازارهای دیگر رود .اما بازارهای شرق آسیا مانند چین ،ژاپن و کره
بازارهای مصرف ما بودند ،نه صادرات مجدد .در برخی از این کشورها در طی سالهای گذشته،
به دلیل نیازهای متقابل به کاالهای کشورهای مقصد ،معامالت به صورت تهاتری انجام میشد.
برخی معامالت تجاری ما در آســیای جنوب شرقی و شرق آسیا به صورت تهاتری و اعتباری
و فاینانســی انجام میشده ،به این معنا که در قبال بخشــی از صادرات ارز دریافت میکردیم،
بخشی کاال دریافت میکردیم ،بخشی از آن موجودی و اعتبار ما به عنوان اعتبار پروژههای ما
محسوب میشد که یا به صورت نفت و یا به صورت پول نقد ذخیره میشد .این پشتوانه فاینانس
پروژههای کشور ما در ایران بود که این کار را چینیه ا و کرهایه ا برای ما انجام میدادند .امروزه
سلســله مشــکالتی ،به دو دلیل به وجود آمده است .همه مشکالت به دلیل تحریمه ا نیست.
بخشی از مشکالت به دلیل تحریمهاست و بخش دیگری به دلیل تغییر شرایط بینالمللی و
پیوستن چین به مدار اقتصادی جهانی است .برای مثال پیوستن به  WTOو  FATFو یکپارچه

کردن بخش گمرکی ،صادراتی ،بیمهای و سرمایهگذاری چین
است .این مسائل ،مشــکالتی برای صادرات و واردات و تامین
مالی ما ایجاد کرده است .کارهایی که ممکن بود ما در گذشته
انجام دهیم ،ممکن اســت دیگر در بانکهای چین امکانپذیر
نباشد .این دلیل سیاسی ندارد و تصمیم چینیه ا علیه ایران یا
همراهی چینیه ا با تحریمهای امریکا نیست .بلکه دالیل تکنیکی
و عملیاتــی دارد .برای مثال بانکهای چینی به دلیل تعامالت
جهانی ،نگران تحریمهای امریکا هســتند .عالوه بر آن سلسله
قوانین ،مقررات ،ضوابط و لوایحی دارند که آنه ا را برای مثال به
 FATFو کنوانسیونهای مالی ،بانکی و بیمهای جهانی متعهد
میکند و برای رعایت آنه ا مجبورند سلســله محدودیتهایی
برای بســیاری از کشــورها از جمله ایران بگذارنــد .بنابراین،
تاجر ما احســاس میکند که چینیه ا با او برخورد میکنند یا
محدودیتهای اضافه برایش میگذارند .اما واقعیت این اســت
که چینیه ا به دلیل کنوانســیونه ا فشار بینالمللی دارند و به
دلیل اصالحات بیمهای ،صادراتی و گمرکی که برای جلوگیری از
خروج ارز و مقابله با فساد و هماهنگی با چارچوبهای بینالمللی
دارند ،این شرایط را ایجاد کردهاند .از طرف دیگر به دلیل فشارهایی که امریکاییه ا به آنه ا وارد
میکنند و تعامالتی که بانکه ا و موسسات و برخی شرکتهای چینی با امریکاییه ا دارند ،ممکن
است برخی تصمیم بگیرند با ایران کار کنند و برخی تصمیم بگیرند با امریکاییه ا کار کنند .البته
با فشار کشورهایی از جمله چین ،امریکا سلسله معافیتهایی هم برای خرید نفت یا وارد کردن
کاالهایی از ایران برای برخی از کشــورها از جمله چین در نظر گرفته است .بنابراین ،چینیها
تصمیمی ضد و علیه ایران با همراهی و حضور در اردوگاه آمریکاییه ا اتخاذ نکرده اند .بلکه سلسله
ای از واقعیتها ،کنوانسیونه ا و اصالحاتی که در داخل کشور ایجاد میکنند ،موجب این وضعیت
شــده است .چین نیز مانند اروپاییه ا که به دنبال راهی برای تداوم همکاری با ایران هستند و
میخواهند مسیر جدیدی را برای ارتباطات اقتصادی ایجاد کنند ،حتما در قالب همکاریهای
ایران با روسیه و اروپا قرار میگیرد و رابطه اعتباری ،بانکی ،بیمهای و پشتیبانی سرمایهگذاری با ما
برقرار میکند .یا بانک جدید چینی برای همکاری با ایران تعریف میشود یا در قالب همان بسته
اروپاییه ا خواهد بود که قرار است ایجاد شود و معامالت ما در آن قالب و چارچوب انجام شود.
به نظر شما اگر ما بازار چین را از دست دهیم ،جایگزینی در بین شرکای تجاری خود
با همان ویژگیه ا داریم؟

بله .در دنیای امروز ،تنوع بازار ،تنوع تولید و رقابت و مزیتهای رقابتی خیلی باال است .ایران
دارای مزیتهای رقابتی بسیار باالیی به ویژه در محصوالت پتروشیمی ،فوالد و محصوالتی که
پایه آنه ا مصرف انرژیهای فسیلی به شمار میرود ،است .بنابراین هم در آسیا و هم در افریقا
و مهمتر از آن در امریکای التین و اروپا ،جایگزینهای زیادی داریم .برای مثال ،هند یک بازار
بســیار پرکشش ،و رو به رشد و توسعه اســت .برزیل ،افریقای جنوبی ،آرژانتین ،کره جنوبی،
مالزی ،اندونزی و کشورهای دیگری وجود دارند که در قالب رشد و توسعهای که دارند ،نیازمند
همکاری با کشورهایی مانند ایران هستند .درضمن ،چین هم در شرایطی نیست که بازارش را
به روی ایران ببندد یا شرایط را سخت کند .به دلیل همان نکتهای که اول گفتوگو عرض کردم
که اقتصاد دو کشور ،یعنی ایران و چین ،مکمل همدیگر است ،بهتر است ایندو اقتصاد با هم
همکاری کنند .باید این همکاری روز به روز متنوعتر شود و تنها بر پایه خرید و فروش نباشد.
بلکه ،باید پروژهای و سرمایهگذاری مشترک و تکنولوژی درهمآمیخته و بلندمدت باشد .این در
قالب جاده ابریشم ،همکاری اوراسیایی و هویت نوین آسیایی عملی است و ما نه بازار چین را از
دست خواهیم داد و نه تکنولوژی و واردات آن را .به نظر من این همکاری ادامه خواهد داشت و
این مشکالت موسمی به نظر من مانند گذر ابرها خواهد بود و معتقدم تحریمه ا هم یک دوره
محدودی خواهد داشت و طوالنی نخواهد بود .امریکاییه ا هم در شرایطی نخواهند بود که بتوانند
دوره تحریمه ا را علیه ما و هیچ کشور دیگری به صورت بلندمدت و سخت دنبال کنند .این مانند
پیچ در جاده است که باید با درایت و توجه کامل و همهسونگری از این دوره محدود و گذار عبور
کنیم و وارد جاده اقتصاد بینالملل شویم.
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راهربد
رقابت در چین سخت است اما غیرممکن نیست

مسیریابی صادرات از چین

حمیدرضا صافدل
رئیس اسبق سازمان توسعه
تجارت

با توجه به شرایط
جدیدی که پیش
روی کشورمان
قرار دارد ،به نظر
میرسد بازار چین
برای ما همچنان
بازار قابل توجهی
خواهد بود .از
این رو نسبت به
گذشته باید با
دقتنظر بیشتر،
محدودیتها
و موانع توسعه
روابط با چین را مد
نظر قرار داد

روابط ایران و چین در طول دو دهه گذشته همواره رو به توسعه بوده
است .در بخشهای مختلف نیز این همکاری افزایش یافته است .امروزه با
توجه به قدرت خریدی که در نسل جدیدی از مصرفکننده در چین ایجاد
شده ،برای کشورهای مختلف مهم است که سهمی از بازار چین را به دست
بیاورند .در گذشته ورود به بازار چین در حوزه بسیاری از کاالهای مصرفی
سخت و حتی غیرممکن بود .اما با توجه به اینکه نسلی از تولیدکنندگان
چینی از برخی از حوزهه ا حتی صنایع دســتی در حال خروج هستند و
بخشی از تولیدات ایران در این حوزهه ا قابلیت رقابت دارند ،به نظر میرسد
میتوان سهم قابل توجهی در بازار چین برای کاالهای ایرانی ایجاد کرد.
تجربه دوره گذشــته تحریمه ا در حدفاصل سالهای  88تا  91نشان
میداد که به دلیل شــرایط خاص تحریمه ا روابط ایران با چین و ســهم
صادرکنندگان ایرانی از بازار چین افزایش یافته بود .با توجه به شــرایط
جدیدی که پیش روی کشــورمان وجود دارد ،به نظر میرسد بازار چین
برای ما همچنان بازار قابل توجهی خواهد بود .از این رو نسبت به گذشته
باید با دقت نظر بیشتر ،محدودیته ا و موانع توسعه روابط با چین را مد نظر
قرار داد .به خصوص وزارت امور خارجه ،سازمان توسعه تجارت و نهادهای
موثر در بخشهای اقتصادی با تشــکیل میز اقتصادی چین ،باید روابط
اقتصادی دو کشور را رصد کنند و از هرگونه انحراف در جهت کاهش این
روابــط جلوگیری کنند .در حال حاضر برخی اعتقاد دارند در دوره جدید
تحریمه ا نمیتوان مانند گذشــته روی همکاری با چین حساب باز کرد.
اما باید این نکته را یادآور شد که به هر حال کماکان در شرایط تحریمی
بخشی از تجارت ایران متناسب با مکانهایی که درآمدهای ارزی کشور
در آنجا ایجاد میشود ،شکل میگیرد .به طور طبیعی به دلیل اینکه ایران
سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی را از طریق صدور نفت و فرآوردههای
نفتی به چین و شــرق آسیا کسب میکند ،حجم قابل توجهی از تجارت
کشور در حوزه شرق آسیا و به خصوص در چین اتفاق میافتد.
در حال حاضر برخی از کشورهای همسایه چین نیز بخشی از روابط
تجاریشــان را از طریق چین انجام میدهند .بنابراین کماکان چین به
عنــوان یک حوزه مهم برای ایران مطرح اســت .از طرفی به دلیل اینکه
تجارت با ارزهای محلی به عنوان یکی از موضوعات مورد نظر در مذاکرات
مطرح بوده و در این دوره به شکل جدیتری مطرح شده ،محتمل است
که از این فضا بتوانیم از چین به عنوان پایگاهی برای دسترسی به بازارهای
اطراف نیز استفاده کنیم .البته بازار چین امروز بسیار تنوعطلب است و به

نکتههایی که باید بدانید
[در گذشته ورود به بازار چین در حوزه بسیاری از کاالهای مصرفی سخت و حتی غیرممکن بود.
[در بازارهای صادراتی ایران تغییر مقصد به وفور اتفاق افتاده است.
[بخشی از بازارهایی که در حال حاضر در چین به دست آوردهایم ،به منظور صادرات مجدد
بوده است.
[ایجاد مسیرهای جدید ،هزینههای بیشتری را به صادرکننده تحمیل میکند.
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لحاظ سلیقهای ارتقا یافته است .اما حجم قابل توجهی از تجارت ایران و
چین که در حین سالهای گذشته محقق شده ،در حوزه نفت ،پتروشیمی
و فرآوردههای نفتی بوده است .البته در سالهای گذشته ایران سهم خوبی
در کاالهای مصرفی و صنایع دســتی نیز در بازار چین به دســت آورده
است .حتی در فرش که چینیه ا خودشان تولیدکننده بودهاند ،در سالهای
گذشته به صورت دسترسی مستقیم یا از طریق کشورهای ثالث به چین
صادرات داشتهایم .در حوزه کاالهای نیمهصنعتی و نیمهساخته نیز این
امکان نســبت به گذشته برای ایران فراهمتر است .اما نباید فراموش کرد
که بازار چین بازاری به شدت رقابتی است .به دلیل اینکه تنوع کیفیت و
تنوع قیمتهای متناسب با کیفیت در این بازار وجود دارد ،ورود در چنین
بازارهایــی که قابلیت تنوعپذیری در کیفیت و انعطاف در قیمت را دارد،
ســخت است؛ اما به دور از انتظار نیست .در حوزه خشکبار ،چین یکی از
بازارهای قدیمی ایران بوده اســت .بعد از اینکه در طول دهههای گذشته
بخشی از بازارهای اروپا و امریکا را در حوزه خشکبار از دست دادیم ،بخشی
از تقاضاها از طریق چین به کشورهای همسایه و خود چین هدایت شده
است و این امکان کماکان برای صادرات ایران وجود دارد.
برخی از تجار کشــور نگران از دســت دادن بازار چین و در پی یافتن
جایگزین برای چین هســتند .به هر حال جایگزین کردن یک بازار کار
مشکلی است و در شرایط خاص اتفاق میافتد .اما نباید فراموش کرد که
در بازارهای صادراتی ایران این تغییر به وفور اتفاق افتاده است .آن هم به
دلیل شــرایط خاص ایران در طول دهههای مختلف که ناشی از شرایط
تحریم و نوسانات نرخ ارز و تقاضای کشورهای مختلف بوده ،دائما بازارهای
صادراتی در حال جابهجایی است .بخشی از بازارهایی که در حال حاضر در
چین به دست آوردهایم ،در واقع به منظور صادرات مجدد بوده و کاالهای
ایرانــی از آن طریق به اروپا میرود .اما طبیعتا اگر این بازار را از دســت
بدهیم ،به دلیل اینکه اصل تقاضا وجود دارد ،مســیرهای جدیدی برای
صادرات مجدد ایجاد خواهد شــد .اما ایجاد مسیرهای جدید ،هزینههای
بیشتری از جمله در خصوص هزینههای مطالعاتی و بازاریابی بر صادرکننده
تحمیل میکند .حتما نیاز است که صادرکننده در این شرایط به صورت
خاص حمایت شــود .صادرکنندگان در این شرایط اقتصادی جدید نیاز
به حمایت و پشتیبانی دولت در بخشهای مختلف دیپلماسی دولتی و
همچنین حمایتهای ناشــی از نقدینگی و بیمه و سرمایه در گردش در
ضمانتهای صادراتی خواهند داشت .بنابراین دور از انتظار نیست که ما در
صورت از دســت دادن چین ،مسیرهای جدیدی را با توجه به اینکه اصل
تقاضا وجود دارد ،پیدا کنیم .اما همانطور که اشــاره شد ،تغییر مسیر با
هزینههایی همراه است که نباید به صادرکننده تحمیل شود .با حمایته ا و
پوششهایی که از طرف دولت و نهادهای اقتصادی و سیاسی در حوزههای
مختلف صورت میپذیرد ،این هزینهه ا میتواند به حداقل ممکن برسد .در
میان کشورهایی که در حال حاضر شرکای تجاری ما معرفی میشوند ،به
اعتقاد نگارنده در بحث صادرات مجدد تایوان میتواند این نقش را برعهده
بگیرد .هند نیز از دیگر کشورهایی است که این پتانسیل را دارد .هندیها
روابط خوبی در حوزه تجاری با کشورهای مختلف و با کشورهای اروپایی
دارند و از این رو میتوانند پایگاه صادرات مجدد ایران باشــند .البته نباید
فراموش کرد که در شرایط تحریمهای جدید ،امتیاز یا شرایط مثبتی که
نســبت به دوره قبل وجود دارد ،روابط مثبت ایران با اروپا است .از این رو
باید روابط را با اروپا و بخشی از بازارهایی که ناگزیر از طریق چین و هند
به آنها صادرات داشتیم ،حفظ و این امکان را فراهم کنیم که توسعه روابط
مستقیم در پایگاههای اروپایی را بیشتر کنیم و با این کار سهم بیشتری را
در بازارهای جدید و قدیم به دست بیاوریم.

 ................................توسعه ................................
آینده کارآفرینی در زمانه بحران

کمبود ،تضعیف یا بحران اعتماد عمومی چه تاثیری بر روی کارآفرینی دارد؟
سرمایه اجتماعی دوشادوش دو سرمایه درگیر برای به جنبش درآوردن نبض حیات جامعه در حرکت است؛ سرمای ه انسانی و سرمایه
اقتصادی .ســرمایه اجتماعی بعد معنوی یک اجتماع ،میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در
لیال ابراهیمیان
تعامالت اجتماعی ،قادر است به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع ،فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان
دبیر بخش توسعه
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را امکانپذیر سازد .اما مدتی است که گزارشهای رسمی از کمبود ابعاد متعدد سرمایه اجتماعی
و اعتماد عمومی سخن میگویند و به ابربحران تعبیر میکنند .اما باید پرسید که آیا این بحران چیزی جز «بحران فرهنگ» یا «بحران زبانورزی» در جامعه است؟ آیا
این اختالل امکان خلق جامعه را ناممکن نمیسازد؟ در زمانه این بحران مسیر جامعه کدام است و آینده سرمایهگذاری ،سیاستگذاری و کارآفرینی چه خواهد بود؟
پاسخ هرچه باشد اجماع نظری بر این است که:

عکس :رضا معطریان

توسعه
[ نگاه جامعهشناس ]

سرمایه اجتماعی سرگردان در ایران
ذخیره ناکافی اعتماد عمومی در جامعه

1

مقصود فراستخواه
جامع هشناس

چرا باید خواند:
تحلیلی
جامعهشناختیاز
نبود اعتماد عمومی
به عنوان یکی از
شاخصهای اصلی
سرمایه اجتماعی در
ایران و تاثیر آن بر
فضای کسب و کار را
در این مقاله بخوانید.

94

بیانمسئله

چرا سرمایه عمومی به عنوان یکی از ارکان اصلی سرمایه
اجتماعی مهم است؟ پایین بودن سرمایه اجتماعی به
این معناست که ذخیرۀ اعتماد عمومی و اعتماد اجتماعی در جامعه
بــه قدر کافی وجود نــدارد .در نتیجه هزینه مبــادالت باال میرود،
سرمایهگذاری دشوار میشود و توسعه اقتصادی به مانع برمیخورد.
از سوی دیگر ضعف سرمایه اجتماعی به معنای مخدوش شدن پیوند
اجتماعی و مشــارکت اســت ،به معنای بیتفاوتی اجتماعی است و
این مطمئنا به فرایندهای «دموکراسی شدن» در یک جامعه لطمه
میزند .همچنین هر نوع مشکل در سرمایه اجتماعی میتواند تهدیدی
برای اخالق عمومی باشد و الگوهای خاموشی از رفتارهای آسیبزا و
پرهزینه تکثیر کند .به همین صورت بحران سرمایه اجتماعی سبب
های ملی و بینالمللی ایران کارآمدی و بازده مطلوب
میشــود پروژه 
نداشته باشند ،کارایی سیستمها از بین برود ،کیفیت خدمات در بخش
عمومی افت کند ،کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی دشوار شود و مابقی
قضایا.
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مفهوم اصلی بهدستآمده از مطالعه

از شــاخص ســرمایه اجتماعی در ایران نشــانههای
نگرانکنندهای میرسد ولی مقادیر آن فرق میکند چرا؟
در برخی شاخصهای جهانی ،ایران جزو آخرین ده کشور قرار دارد .بنا
به برخی از آنها در چنددهتای آخر هستیم ولی در بعضی نیز رتبۀ ما
در خط مرزی متوسط دیده میشود .هیچیک از این سه حالت مطلوب
نیست اما اولی دهشتناک ،دومی دردناک و سومی دور از شأن جامعه
ایران است .طبق شاخص «موفقیت سرمایه اجتماعی» ( ،)SCAایران
در میان  117کشور ،رتبه  110دارد (.)Lattin & Young, 2015
این درحالی اســت که بنابر شــاخص لگاتوم ،در یکی از ابعاد آن که
سرمایه اجتماعی است ،رتبه ما از  149کشور 74 ،است(Legatum
 .)2016 ,Prosperity Indexاگــر بخواهیم این دو رتبه را با یک
مقیاس بیان بکنیم درحالی که اولی مــا را از  100مورد در رتبۀ 94
نشان میدهد ،طبق دومی از  100مورد در رتبۀ  49هستیم.
پس این پرســش به میان میآید که تفاوت مقدار شاخصها را
چگونه میتوان تفسیر کرد؟ تفسیری که نویسنده بر اساس مجموعه
مطالعات و شــواهد در دســت خود به آن رســیده است ،این است:
در ایران چیزی به نام «ســرمایه اجتماعی ســرگردان» وجود دارد.
همانطور که پولهای سرگردان و سرمایه اقتصادی سرگردان هست
یا ســرمایه انسانی سرگردان هست .از این میتوان نتیجه گرفت که
اجتماعی تأسیس یافته»
آنچه در جامعه ایران مشکل دارد «سرمایۀ
ِ
اســت .یعنی در این کشور ظرفیتهای اعتماد و پیوند و همبستگی
و مشــارکت و همدلی کم وبیش وجود دارد اما نمیتواند نهادینه و
تأسیس بشود .به بیان دیگر ساختارها و سیستمهای مناسبی نیست
که این ظرفیتها را متحقق بکند.
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ایضاحمفهوم

در جوامع پیچیده امروزی ،سرمایه اجتماعی همچون
اعتماد عمومی و مشارکت ،چیزی فراتر از سطح چهره
به چهره و فیزیکی و بیواسطه است .به تعبیر آنتونی گیدنز ،اعتماد
در جامعه امروزی حالت انتزاعی دارد و در قالب قوانین و سیستمهای
اجتماعی و نهادها جریان مییابد .شما باید به یک تکه کاغذ کوچک
یا حتی پیام الکترونیکی مجازی ،به عنوان پول ملی با پشتوانه اعتماد
بکنید ،به بانک و به نشانه استاندارد و به سیستم بیمارستان و اتاق عمل
و فرایندهای قضایی و به صندوق انتخابات و امنیت سرمایهگذاری و
مالکیت فکری و بقیه نهادها و ساختارها باید اعتماد کنید تا بگویند
که شما از سرمایه اجتماعی برخوردار هستید .به بیان امیل دورکیم در
اینجا با «اعتماد تعمیمیافته» سروکار داریم .یعنی اعتماد به این یا آن
فرد بخصوص کافی نیست بلکه اعتماد به «دیگریِ تعمیمیافته» الزم
است تا شبکهای از اعتماد توسعه پیدا بکند و نهادینه بشود.
اعتما ْد قابل تقلیل به حاالت «علمالنفسی» نیست بلکه به صورت
اجتماعی ساخته میشــود .در اینجا تأکید میکنم که اعتماد باید
تأسیس اجتماعی بشود .انتظار اینکه سرمایه اجتماعی مثل اعتماد،
همدلی ،پیوند و مشــارکت در یک جامعه به گــزاف باال برود یا در
وضــع مطلوبی بماند ،درواقع «ابله فرض کردن» مردم اســت .مردم
به معنای عام کلمه عاقلاند .یعنی به طور متوســط برای زیستن در
یک شرایط اجتماعی ،به «عقالنیتی هدف  -وسیلهای» میرسند و
برحسب تجارب زیستۀ خود به انتخابهای عقالنی و نهایتاً به نوعی
«انتخاب اجتماعی» دست میزنند .مرد ْم سرمایۀ اعتماد خود را ارزان
نمیفروشند بیخود مشارکت نمیکنند و بیدلیل همدل نمیشوند.
وقتی میبینیم که رتبه جهانی نیوزیلند در سرمایه اجتماعی «»1
و رتبه اســترالیا « »2و کانادا « »3است بدین معنا نیست که در آنجا
مردمانی خوشباور و ســادهلوح زندگی میکنند ،بیحســاب و کتاب
اعتماد میکنند و یک صوت بزنید همه به صف انتخابات میایستند و
هر سازی زده بشود باز هم مشارکت میکنند .بلکه بدین معناست که در
آنجا ساختارهای اعتمادساز و مشارکتپذی ِر کارآمدی هست ،قانونمندی
همکاری سازندهای جریان مییابد و نظام

گرهگشایی هست و در نتیجه
هنجاری و قواعد عمل به شکلی قابل اعتماد تنظیم میشود ،روحیات
و خلقیات* مثبت و ادراک مثبت پرورش مییابد و تعهدهای متقابل
به وجود میآید ،مــردم در نهادهای مدنی و غیردولتی عضویت مؤثر
و مشارکت داوطلبانه میکنند ،شفافیت و پاسخگویی شکل میگیرد،
پروندههای قضایی کاهش مییابد ،اعتمادهای متقابل افقی و عمومی
بســط مییابد ،شــکاف دولت و ملت از بین میرود و پایداری حاصل
میشــود و این یعنی «سرمایه اجتماعی تأســیسیافته» .من برای
موجهیت این تفسیری که از دادههای جهانی به دست میدهم ،سعی
ّ
کردهام دلیلآوری بکنم و بر شــواهدی انگشت بنهم .البته تفسیر و
استدالل اینجانب میتواند محل نقد و ایراد و بررسی و مالحظه قرار
بگیرد .در این یادداشت فقط میتوانم به شمهای از آن اشاره بکنم.

پایین بودن سرمایه اجتماعی به این معناست که ذخیرۀ اعتماد عمومی و اعتماد
اجتماعی در جامعه به قدر کافی وجود ندارد .در نتیجه هزینه مبادالت باال میرود،
سرمایهگذاری دشوار میشود و توسعه اقتصادی به مانع برمیخورد.
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بحث و نتیجهگیری

به نظر من وقتی از ســرمایه اجتماعی در ایران سخن
میگوییم الزم است بین «سرمایه اجتماعی سرگردان»
و «سرمایه اجتماعی تأسیسیافته» تمایز قائل بشویم .در مطالعات
و پیمایشها و سنجش سرمایه اجتماعی به این تمایز توجه بکنیم.
آنچه در اینجا عنوان میشود در واقع میتواند پیشنویس صفر و خام
نظریهای برای سرمایه اجتماعی در ایران باشد و محققان و منتقدان
و اســتادان بزرگ این کشور در این زمینه اظهارنظر و حک و اصالح
کنند .ایــن دانشآموز به دقت از آنها بهره خواهــد گرفت .در ایران
اجتماعی نسبتاً خوبی هست ولی سرگرداناند.
ظرفیتهای سرمایه
ِ
مشکل ما عمدتاً در «سرمایه اجتماعی تأسیسیافته» است .به عبارت
دیگر در زیر پوســت این جامعه میل به موفقیت ،اعتماد ،همدلی و
مشارکت و همبستگی هست (فراســتخواه« ،ما ایرانیان».)1396 ،
اینجا زندگی همچنان جاری است .اما نمیتواند تأسیس پیدا بکند.
سیســتمها و ساختارها و قوانین مناســب پایبرجایی برای متبلور
ساختن و صورتبندی پایدار این روح موفقیتخواهی و پیوند و اعتماد
و مشارکت ایجاد نمیشود بلکه سیستمهای ما قدری نیز این سرمایه
اجتماعی سرگردان را خسته و درمانده میکنند ،از پای میاندازند و
دســت آخر به وازدگی ،سرخوردگی ،انفعال ،بیتفاوتی ،بیاعتمادی،
ناهمدلی و بیگانگی اجتماعی سوق میدهند.
اگر در شاخص سرمایه اجتماعی« »SCAچنانکه اندکی پیش
گفته شد در دهتای آخر قرار داریم ،برای آن است که در آن شاخص
چنانکه از عنوانش پیداست تأکید بر «موفقیت سرمایه اجتماعی»
هست .در این شاخص ما مقیاسهایی مثل حکمرانی خوب ،کیفیت
قوانین ،پاسخگویی ،حقوق و آزادیها و برابری قدرت خرید داریم و
در نتیجه معدل نمرههای ما به کمترین مقدار در جهان میرســد.
این را متأسفانه شاخصهای جهانی دیگر نیز تأیید میکند .مث ً
ال در
«شاخص جهانی شفافیت و مصونیت از فساد» طبق گزارش ،2016
ایران از  176کشــور در رتبه  131دیده میشود و مقیاس شفافیت
حد  29اســت (سالهای قبل حتی تا 25
ما از  100نمره فقط در ّ
نیز تنزل کرده بود).
بنابراین علت اینکه ،مقیاس سرمایه اجتماعی ایران در خط مرزی
متوســط دیده میشــود ( 74از  )149آن است که ،بخش بزرگی از
ساختارها و قوانین و شرایط سیستمی (که برای سرمایه اجتماعی الزم
است) در شاخص لگاتوم جداگانه و درضمن ابعاد و مؤلفههای دیگر
منظور شده است و سنجیده میشود و در آنجا متأسفانه از اطالعات
مربوط به ایران نشــانههای خوبی نمیرسد .مث ً
ال از کل  149کشور
سنجیدهشده ،رتبه ما در آزادیهای فردی  ،145در کیفیت حکمرانی
 ،136در ایمنی و امنیت  ،120در شرایط کسب وکار  114و در محیط
زیست  111است.
مشــکل ما در اینجا نیز همچنان شکاف میان سیستم و زندگی
به معنای هابرماســی آن است .زندگی در این جامعه میل به پویایی
و پیشــرفت و قابلیت دارد ولی سیســتمها چندان نمیتوانند از آن
پشتیبانی رضایتبخشــی بکنند ،حتی مانع نیز میشوند .سرمایه
اجتماعی ایران در سطح زندگی ،واجد ظرفیتهایی هست ولی چرا
به «سرمایه اجتماعی سرگردان» تبدیل میشود؟ چون نمیتواند به
سطح «سرمایه اجتماعی تأسیسیافته» ارتقا پیدا بکند و نهادینه بشود
و به پایداری و به درجات بلوغ برســد .یک شاهد دیگر را در شاخص
دموکراسی «اکونومیست» میبینیم .در آنجا دموکراسی با پنج مؤلفه

سنجیده میشود .نمره ما در مؤلفه مشارکت  3/33است و در مؤلفه
فرهنگ سیاسی نمره  3/13داریم ،اما وقتی نوبت به مؤلفهای ساختاری
یعنی روالها و سیستمهای مربوط به آزادیهای مدنی میرسد نمره
ما یکباره بــه  1/47تنزل پیدا میکند و در قوانین و ســاختارهای
انتخاباتی و کثرتپذیری از این هم پایینتر میآید.
نتیجهگیری بحث این است که جامعه ایرانی ،جامعهای پویاست
ولی سیســتمها و نهادهایش نیاز به اصالح دارد .سرمایه اجتماعی و
شاخصهای سرمایه اجتماعی در ایران سرگردان مانده است و الزم
اســت به «سرمایه اجتماعی تأسیسیافته» ارتقا پیدا بکند .این یک
مسئولیت مشترک است و مستلزم کار و کوشش و کنش همگانی و
تعامالت خالق و انتقادی و سازنده میان دولت و مردم و نهادهای مدنی
و سازمانهای غیردولتی و محلی است .یک نمونه از سرمایه اجتماعی
سرگردان همین «انتخابات ریاستجمهوری» بود ،اما آیا دولتیان و وزرا
و مدیران با برنامهها و مدیریت و ابتکارات خود توانستند به ارتقای این
سرمایۀ سرگردان در جهت «سرمایه اجتماعی تأسیسیافته» کمکی
بکنند؟
منابع
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نکتههایی که باید بدانید
[ضعف سرمایه اجتماعی به معنای مخدوش شدن پیوند اجتماعی و مشارکت است ،به معنای
بیتفاوتی اجتماعی است و این مطمئنا به فرایندهای «دموکراسی شدن» در یک جامعه لطمه
میزند.
[هر نوع مشکل در سرمایه اجتماعی میتواند تهدیدی برای اخالق عمومی باشد و الگوهای
خاموشی از رفتارهای آسیبزا و پرهزینه تکثیر بکند.
[اعتماد در جامعه امروزی حالت انتزاعی دارد و در قالب قوانین و سیستمهای اجتماعی و
نهادها جریان مییابد.
[اعتما ْد قابل تقلیل به حاالت «علمالنفسی» نیست بلکه به صورت اجتماعی ساخته میشود.
اعتماد باید تأسیس اجتماعی بشود .انتظار اینکه سرمایه اجتماعی مثل اعتماد ،همدلی ،پیوند
و مشارکت در یک جامعه به گزاف باال برود یا در وضع مطلوبی بماند ،درواقع «ابله فرض کردن»
مردم است.
[مشکل ما میان سیستم و زندگی به معنای هابرماسی آن است .زندگی در این جامعه
میل به پویایی و پیشرفت و قابلیت دارد ولی سیستمها چندان نمیتوانند از آن پشتیبانی
تبخشی بکنند ،حتی مانع نیز میشوند.
رضای 
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توسعه
[ نگاه اقتصاد توسعه ]

زوال اعتماد عمومی با فساد سیستماتیک
سوءظن به دولت در نبود الگوی توسعه

کمال اطهاری
پژوهشگرارشد حوزه توسعه

چرا باید خواند:
الگوی توسعه چگونه
میتواند در خدمت
همبستگیاجتماعی
قرار گیرد و زمینه
را برای کارآفرینی
فراهم سازد؟ برای
پیدا کردن پاسخ این
پرسش ،این مقاله را
بخوانید.

الگوی توسعه
باید از دل جامعه
مدنی بیرون بیاید.
هیچ چارهای جز
ایننیست.یعنی
دولت چارهای جز
این نگذاشته است.
دولتها این قابلیت
را نداشتهاند که
الگوی توسعه
تولید کنند و در
عین حال مانع آن
شدهاند که یک
الگوی توسعه در
جامعهمدنیتولید
شود

96

ن برنام ه توسعه جامع ه ما را دچار سوءظن
آنچه مسلم اســت ،فقدا 
نهادینه کرد ه اســت .ســوءظن نهادینه عوامل مختلفی دارد که سعی
میکنیم در این مجال به آن بپردازیم .یک نمونه بســیار بارز آن مقوله
فساد یا فساد سیستماتیک است .مبنای فساد سیستماتیک در اقتصاد
ایران را رانت تشکیل داده است .مازاد اقتصادی ایران در اساس از نفت
حاصل میشــود؛ حاکمیت ،گروهها و جناحهای مختلف بدون اینکه
هیچگونه مدل توســعه جامعهداری یا جامعهمحوری داشته باشند به
تدریج کوشــش میکنند که برای جامعه بهروزی به ارمغان آورند .اما
این کوشش به تدریج به جنگ جناحها برای تصاحب رانت نفت تبدیل
شــده و بودجه عمرانی را به حداقل رسانده است .بخش اصلی بودجه
صرف فســاد و بخشی از آن هم صرف هزینههای نظامی میشود البته
بخشی از هزینههای نظامی حتما الزم است .اما برای سامان دادن بخش
اصلی بودجه نظامی وجود ندارد که مازاد اقتصادی را از بخشهای مولد
به دست آورد .این باعث میشود که بودجه اندک صرف مقوالتیشود
که در نهایت هرچند الزم اســت ولی باعث کاهش رفاه مردم میشود.
رانت و فساد باعث شده که سوءظن نهادینه جامعه به حاکمیت به طور
مداوم افزایش پیدا کند و جلوهای از بروز آن همین اعتراض در خیابانها
است .این اعتراضات هشداری است بر ساختاری که نه در تولید موفق
اســت و نه بازتوزیع .در تولید موفق نیست چون مدام چاالکیاش را از
دست میدهد .در بازتوزیع هم موفق نیست چون آن چیزی که حاصل
مازاد اقتصادی نفت و مازاد اقتصادی داخلی است ،یا غارت میشود یا در
همان بوروکراسی محدود ختم میشود .االن دولت تبدیل شده به یک
اسفنجی که تا موقعی که درآمد نفت بوده از این اسفنج چیزی بیرون
بیاید ولی وقتی درآمد نفت کاهش پیدا کرده این اسفنج دیگر نم پس
ندهد .نتیجه همه این موارد و مســائل این است که اعتماد عمومی به
دولتها و سیاستگذارها کم میشود.
از سوی دیگر ،وقتی درآمد نفتی بیشتر میشود ممکن است فساد
هم بیشتر شود و دولت به جامعه بیتوجه باشد .اما باید روی مقابل این
مسئله را در جامعه جستوجو کنیم .در واقع خود جامعه باید سازوکاری
دقیق داشته باشد تا خودش را مقابل یک دولت سلطهگرا یا تمامیتطلب
مجهز کند .آن چیزی که مشخص شده این است که روشنفکران رسمی
داخل حاکمیت نتوانستند بعد از چهل سال الگوی توسعه مناسبی را
ارائه دهند و نهادسازیهای پایهای را انجام دهند .ما هیچ نهاد پایه قابل
تداومی در عرصه اقتصادی و اجتماعی نداریم .بعضی نهادها به صورت
ناقص مثل شــوراهای شهر شکل گرفته که آنها هم چون ناقص است
چندان ثمربخش نیست .موضوع اصلی این است که هیچوقت جامعهای
توسعه پیدا نمیکند مگر اینکه الگوی توسعهای را برای خودش تعریف
کرده باشد و آن الگو مورد توافق اکثریت جامعه در حوزه زیرساخت قرار
گرفته باشد.
این الگوی توسعه موقعی که انقالب شد تولید نشده بود و بعد انتظار
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میرفت باالخره همه موانع را جناحهای مختلف حاکمیت از ســر راه
بردارند .قبال فکر میکردند که الگوی توسعه در ایران سرمایهداری وابسته
است و با انقالب از میان برداشته شد یا فکر میکردند فساد دربار است.
البته آن چیزی که از منظر خودشــان مانع میدانستند .اما آن الگوی
ناقص و غیرنظاممندی که در نهادهای نوین توسعه حاکم بوده ،به بعد از
انقالب هم رسید و با انقالب فرهنگی هم این الگوها نوین نشد.
با انقالب فرهنگی دانشــگاهها ،موسسات پژوهشــی ،بودجههای
پژوهشی و نظامات اعتباری همه در خدمت آن جناحهایی قرار گرفت
که در حاکمیت حضور دارند ولی اینها نتوانستند الگوی توسعه تعریف
کنند .اینها در بهترین حالت ناقد روشــنفکران رسمی هستند که ناقد
فساد و نابرابری و فقرند.
در چنین شرایطی الگوی توسعه باید از دل جامعه مدنی بیرون بیاید.
هیچ چارهای جز این نیست .یعنی دولت چارهای جز این نگذاشته است.
دولتها این قابلیت را نداشــته که الگوی توسعه تولید کند و در عین
حال مانع آن شــده که یک الگوی توسعه در جامعه مدنی تولید شود.
باید پرسید دلیل اصلی این مانعتراشی چیست؟ چون به نوعی انقالب
فرهنگی انجام داده که فرار مغزها را موجب شده و فرار مغزها باعث شده
جامعه مدنی بخشی از حافظه تاریخیاش را از دست بدهد .یعنی جامعه
از لحاظ تکنیک میبایست امکان ارائه الگوی توسعه داشته باشد .شما
وقتی حتی به موسســات پژوهشی آزاد اجازه نمیدهید به این ترتیب
امکان این را که روشــنفکران غیررسمی بتوانند در مورد الگوی توسعه
گفتمان داشته باشند ،از دست میدهند .هردو جناح حاکمیت هنوز هم
همین گونه هستند .از روشنفکران به عنوان «میرزابنویس» میخواهند
استفاده کنند و غیر از این اگر کار کنند طردشان میکنند.
این ترس از طردشــدگی باعث شــده است روشــنفکران نتوانند
دســتگاههایی را به صورت الگوهای توســعه خلق کنند یعنی تبدیل
میشوند به اینکه در آن الگوی ناقصی که در ذهن روشنفکران رسمی
جناحهای مختلف حاکمیت است کار بکنند وگرنه طرد میشوند .در این
زد و خورد یواشیواش فرســودهتر و فرسودهتر میشوند و خالقیتشان
هم کمتر میشود.
نســل جوانی را بدون هیچالگوی توسعهای به جای بازنشستگان
میآورند و خیلی هم خوشحالاند که بازنشستگان را حذف میکنند.
نسل جوان به شدت هم ابنالوقتاند .چون در طول این مدت هر جناحی
که سر کار آمده بوروکراسی را به خاطر نوآوری تنبیه کرده که حاال این
تنبیه در اصالحطلبها کمتر بوده اســت .به خصوص جناح توتالیتر و
پوپولیست حاکمیت هر موقع سر کار آمده این را به شدت انجام داده و
بوروکراســی االن یک بوروکراسی ترسو و ابنالوقتی است که از نوآوری
گریزان است .چون نوآوری مثال در این دوره ریاست جمهوری باعث طرد
شدن در دوره ریاست جمهوری بعدی میشود .ما با یک چنین زمینهای
روبهرو هستیم که بههیچوجه از داخل دولت نمیشود نوآوری و الگوی

رانتجویی خصلت ایرانیها نیست .دولتها مردم و جامعه را رانتجو کردهاند .این کژکارکردی جامعه را نسبت
به مسائل دچار سوءظن نهادینه کرده است .روشنفکران رسمی که بنا بوده الگوی توسعه را بیافرینند در حوزههای
آکادمیک موسسههای پژوهشی موفق نشدند.

توسعه بیرون آید.
برنامهریزی ایرانی دو آفت بزرگ دارد :یکی سیاستزدگی و دیگری
فنزدگی .حاکمیت االن به خاطر سیاســتزدگیاش باعث شــده در
طول زمان اندیشه حصر بشود .اما همهچیز را همگان دانند .شما وقتی
برنامهریــزی میکنید باید این برنامه حامل تمام دانش جامعه باشــد
البته این تعریف عام اســت نه تعریف علمی .باید معرفت نهادسازی و
معرفت دانستن نرمها ،اعتقادات و سنتها را بلد باشند .مثل روشنفکران
مشروطه که این را بلد بودند و قانوننویسیهایشان خیلی قوی و محکم
و پابرجاست .سیاستزدگی موجب فساد سیستماتیک میشود و فرد با
توجه به ایدئولوژی وارد سیستم میشود بدون آنکه شایستگی داشته
باشد و اینها فساد سیستماتیک را ایجاد کرده است.
موضوع دیگر در حوزه برنامهریزی توسعهای فنزدگی است .باید برای
توســعه الگوی مناسب داشت .الگوی توسعه را فن به دست نمیدهد،
کامپیوتر و شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای فناوری الگوی توسعه
ارائه نمیدهد .نباید برای الگوسازی از دانشمندان و اندیشمندان علوم
اجتماعی و اقتصادی استفاده ابزاری بکنند ،این فنزدگی است .همین
االن هم میبینید گفتمان الگوی توســعه گفتمان حذف شده است و
چیزهای عجیبی به نام آیندهنگری میآید .وقتی با آنها صحبت میکنید
و میگویید شــما این آیندهنگری را بر اســاس چه الگوی توســعهای
میسنجید؟ میگویند که ما اصال افتخار میکنیم که بدون الگوی توسعه
آیندهنگری را انجام میدهیم .یا مثال فرض کنید میگویید شهر هوشمند
را چگونه میخواهید بسازید؟ در پاسخ میگویند که شهر هوشمند یعنی
ما بتوانیم برای سطل زباله سنسور بگذاریم که وقتی پر شد بوق بزند.
یعنی شهر هوشمند در این حد تنزل میکند .این نوع تفکرات فنزده
االن در حاکمیت جایگزین الگوی توســعه شده و در این دولت هم به
شــدت تشدید شده است .این نوع فنزدگی و سیاستزدگی هم فساد
سیستماتیک را زیاد کرده و هم مانع تدوین الگوی توسعه است و به این
ترتیب نهادی که ساخته میشود چون الگوی توسعه ندارد ناقص است و
این نقص باعث فساد میشود .در چنین محیطی سخن گفتن از اعتماد
عمومی و هموارسازی بستر برای سرمایهگذاری و کارآفرینی دشوار است.
مثال کارآفرین به وامهای زودبازده نیاز دارد .پشتیبان نهاد بانکی -مالی
الگوی توسعه است .شما قبلش یک نهادی ایجاد میکنید که فناوری را
بتواند به صورت شبکه و سلسلهمراتب تعریف کند و نحوه انتقال آن به
جامعه را بداند .اما وقتی این نهاد را قبال تعریف نکردهاید ولی وام زودبازده
به کارآفرینان پرداخت میکنید ،نتیجه آن جز فساد نخواهد بود.
در مورد شــرکتهای دانشبنیان نه قانونهــای حمایت از دارایی
فکری تصویب شده است و نه سیستم دانشبنیان درست تعریف شده
است .در واقع دانشبنیانی را به فن تقلیل دادهاند .شرکتهای دانشگاهی
اسم خود را دانشبنیان گذاشتهاند و به آنها وام چهاردرصد میدهند اما
شرکت دانشبنیانی مثل کارخانه ارج ورشکسته میشود بدون اینکه از
ی اســتفاده کند .مبنای همه اینها میشود رانتجویی و فساد
هیچ وام 
سیستماتیک چون نهادها ناقص است .در مورد عدالت هم همینگونه
است مثال مسکن مهر یک نمونه روز بود .شما میخواهید بادوامسازی
مسکن روستایی بکنید ،کیفیت مسکن روستا را ارتقا دهید اما نها د فنی
که باید این را پشــتیبانی کند ،تاسیس نمیشود .در این ساختار افراد
وام را میگیرند بدون اینکه بادوامسازی کنند و زمان زلزله خانهها روی
سرشان خراب میشود.
االن این اتفاق دارد دوباره تکرار میشود .قرار است که دویستهزار
نفر تجهیزگر انتقال توســعه دانشبنیان را به روســتا بدهند .صندوق

ذخیره ارزی ،منابع مالی میدهد ولی تجهیزگران تربیتنشده ،وامها را
میگیرند .بازآفرینی شهری باید با توسعه دانشبنیان شهر پیوند بخورد.
باید به این اصل توجه شــود تا زمانی که نهادسازی صورت نگرفته ،هر
تصمیمی منجر به رانتجویی میشود.
اما رانتجویی خصلت ایرانیها نیســت .دولتهــا مردم و جامعه
را رانتجو کردهاند .این کژکارکردی جامعه را نســبت به مسائل دچار
سوءظن نهادینه کرده است .روشنفکران رسمی که بنا بوده الگوی توسعه
را بیافرینند در حوزههای آکادمیک موسسههای پژوهشی موفق نشدند.
جهتگیری روشنفکران غیررســمی هم به نظر میرسد جهتگیری
توسعهای نیســت و هزینههای باالیی را به خاطر اعتراضاتشان دادند.
به نظر من االن راهحلی که روبهروی ما هســت این است که دولت به
موسسات آزاد پژوهشی اجازه فعالیت بدهد .به انجمنهای مدنی اجازه
فعالیت دهد .دولت دچار سوءظن نهادینه نسبت به احزاب و تشکلها
اســت .اما راهحل بازگشت اعتماد و رفع سوءظن این است که حداقل
هزینه موسسات پژوهشی را باال نبرند تا اینها فعالیت کنند و نوآوری پدید
آید .آزادی مجالی هم میتواند داشــته باشد .همین است که میبینید
یک جامعه در مورد عدالت هزین ه میکند اما نصیبش اعتیاد و فقر و...
میشــود .چاره این است که روشنفکران غیررسمی با کمک گرفتن از
دانش و اســتفاده از دانش خارج بتوانند دستگاه برنامه و الگوی توسعه
را تولیــد کنند .این فرصت زیاد نیســت .اینکه یک جمعی دچار آفت
سیاستزدگی و فنزدگی نباشد.
اگر موقعیت اجماع روشنفکران و نهادهای مدنی برای تدوین الگوی
توســعه از دست برود ،ایران فرصت به دســت آوردن توافق اجتماعی
و همبستگی اجتماعی را از دســت میدهد .فروپاشی شوروی در اوج
قدرت نظامی بود و حتی در جهان مشروعیتش بعد از جنگ ویتنام از
امریکا هم بیشتر بود ولی سیستم دچار فساد سیستماتیک شده بود و
دیگر نمیتوانســت نوآوری کند و مردم را قانع کند .مردم نسبت به آن
دچار سوءظن نهادینه شــدند و فروپاشید .االن هم یکی از دالیلی که
اروپای شرقی و روسیه خیلی نمیتوانند الگوی توسعه در بعضی کشورها
داشــته باشند به خاطر گذشتههراسی است .این گذشته برای اکثریت
مردم هراســناک است ،این همان کمونیستها هستند و این حرفها
همان حرفهای کمونیستهاست که پوپولیستها تکرار میکنند .اگر
دولت کنونی ما چنین رویهای در پیش گیرد وضعیت ما حتی بدتر از
آنها میشود؛ چون ایران در منطقه بسیار حساس و پرتنشی قرار دارد
و اعتماد عمومی به عنوان ســرمایه اجتماعی پاسدار ثبات اقتصادی و
اجتماعی است.

مازاد اقتصادی
ایران در اساس
از نفت حاصل
میشود؛
حاکمیت ،گروهها
و جناحهای
مختلفبدون
اینکههیچگونه
مدل توسعه
جامعهداری یا
جامعهمحوری
داشته باشند به
تدریج کوشش
میکنند که برای
جامعه بهروزی
به ارمغان آورند.
اما این کوشش به
تدریج به جنگ
جناحها برای
تصاحب رانت
نفت تبدیل شده و
بودجه عمرانی را
به حداقل رسانده
است

نکتههایی که باید بدانید
[رانت و فساد باعث شده که سوءظن نهادینه جامعه به حاکمیت به طور مداوم افزایش پیدا
کند و جلوهای از بروز آن همین اعتراض در خیابانها است .این اعتراضات هشداری است بر
ساختاری که نه در تولید موفق است و نه بازتوزیع.
[روشنفکران رسمی داخل حاکمیت نتوانستند بعد از چهل سال الگوی توسعه مناسبی را ارائه
یهای پایهای را انجام دهند.
و نهادساز 
[ما هیچ نهاد پایه قابل تداومی در عرصه اقتصادی و اجتماعی نداریم .بعضی نهادها به صورت
ناقص مثل شوراهای شهر شکل گرفته که آنها هم چون ناقص است چندان ثمربخش نیست.
[ اگر موقعیت اجماع روشنفکران و نهادهای مدنی برای تدوین الگوی توسعه از دست برود،
ایران فرصت به دست آوردن توافق اجتماعی و همبستگی اجتماعی را از دست میدهد.
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توسعه
[ نگاه جامعهشناس ]

نهاد مدنی ،غایب اجتماعی
اعتماد عمومی تعمیمیافته در محاق

سعید معیدفر
جامعهشناس

چرا باید خواند:
غیبت مردم و
نهادهای مدنی
چگونه سبب میشود
اعتماد عمومی در
جامعه کاهش یابد؟
پاسخ را در این مقاله
بخوانید.

اعتماد عمومی یا
اعتماداجتماعی
بهعنوان یک
محور اگرچه ذیل
سرمایهاجتماعی
قرار میگیرد
درعینحال
خودش هم به
چند زیرگروه
تقسیممیشود
که این زیرگروهها
عبارتاند از:
اعتماد بنیادی،
اعتمادتعمیمیافته
و اعتماد نهادی

98

در دنیــای معاصر دامنه کنشهای اجتماعی از حد دوســتان
و آشــنایان فراتر رفته و به تعامل با کنشگران ناآشنا تعمیمیافته
است .عالوه بر این ،در شرایط کنونی افراد ناچارند به اشخاصی که
نمیشناسند و نهادها و ســازمانهای انتزاعی و یا به ساختارهای
غیرشــخصی اعتماد کنند .به همیــن دلیل اعتمــاد انتزاعی و
تعمیمیافته در جامعه جدید بهطور خاص اهمیت پیداکرده است؛
اما در جوامع درحالتوسعه ،بهویژه ایران ،مشکالتی در این زمینه
وجود دارد .دایره اعتمــاد در این جوامع هنوز در محدوده اقوام و
خویشان و دوستان و آشنایان خالصه میشود.
اعتماد عمومــی یا اعتماد اجتماعی بهعنوان یک محور اگرچه
ذیل ســرمایه اجتماعــی قرار میگیرد درعینحــال خودش هم
به چند زیرگروه تقسیم میشــود که این زیرگروهها عبارتاند از:
اعتماد بنیادی ،اعتماد تعمیمیافته و اعتماد نهادی .این ســه نوع
اعتماد از هم قابلتمییز هســتند .مســئله اصلی در ایران امروز
وضعیت شاخص اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیمیافته است .البته
اعتمادهای دیگر وضعیتش خیلی بد نیست مثل اعتماد به خانواده،
اعتماد به خویشــاوندان و دوستان و غیره؛ یعنی اینها وضعیتش
قابلقبول است و حتی بعضیها میگویند بیشاز حد الزم است.
ولی آن چیزی که بیشتر مشکلزا است اعتماد تعمیمیافته است.
اهمیت اعتماد تعمیمیافته در این اســت کــه در دنیای مدرن ما
هویتمان از شکلهای سنتی که حالت قومی و قبیلهای و طایفهای
و خویشــاوندی بوده وارد نوع هویتهای مدرن شــده است و آن
مقیاسها بزرگتر است؛ یعنی بااینحال که ما با یک نوع سستی
و زوال نسبت به اعتمادهای پیشین روبهرو هستیم نسبت به قوم و
طایفه کمتوجه شدهایم یا با گسست روبهروییم اما از طرف دیگر با
جامعه و شهروندانی سروکار داریم که موقعیت اعتماد در آن خوب
نیست؛ درحالیکه اگر در این جایگاه هم وضع اعتماد خوب باشد
این جامعه میتواند کارآمد خوانده شــود .این در همه حوزههای
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قابلتعمیم است .مث ً
ال
اعتمادی که من میتوانم به همســایهام داشته باشم یا اعتمادی
که من میتوانم به بقیه شهروندانی که در یک شهر با آنها زندگی
میکنم داشته باشم یا اعتمادی که بهعنوان یک عضو در درون یک
ســازمان به اعضای دیگر سازمان میتوانم داشته باشم .بههرحال
اساســاً آنجایی که روابط سببی یا نسبی پیشین که محور اعتماد
بودند ،غایب هستند یک نسبت دیگر در جامعه امروزی به وجود
آمده و آن یکجا زندگی کردن شهروندان در شهر و جامعه بزرگتر
از روســتا است .اینها چیزهایی است که گفته میشود در دنیای
امروز ضروری اســت چنین اعتمادی منسجمی بین شهروندان و
حاکمیت شــکلگرفته باشد .ولی متاسفانه بحث به امروز و دیروز
مربوط نیســت و ما با ورود به دنیای مدرن نتوانســتیم هنوز در
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بهترین وضعیت اعتماد تعمیمیافته قرار بگیریم و این شاخص را
باال ببریم .بهعبارتدیگر درســت است که ما ساکن شهر و ساکن
ایرانزمین هســتیم و ابعاد هویتی ما گسترشیافته اما متاسفانه
هنوز ما همدیگر را زمانی که نمیشناسیم یا همدیگر را خیلی قبول
نداریم ،به هم اعتماد نمیکنیم .البته تمایالت همکاری جویانه ما
در جایی که همدیگر را میشناســیم خوب و قابلقبول است ولی
در جایی که همدیگر را نمیشناسیم و با افراد تشکیل یک شهر یا
تشکیل یک جامعه را میدهیم مشکل اعتماد وجود دارد.
یعنی مث ً
ال همین االن شما میخواهید برای درمان یک بیماری
پیش دکتر بروید؛ دائم باید از این آشــنا و از آن آشنا و از آن یکی
دوست بپرسید که فالنی تو یک پزشکی را به من معرفی کن .این
یعنی چه؟ یعنی که شــما حتی اگر میخواهی پیش یک پزشک
بروی ،اساســاً تابلوی آن پزشک را که مورد تأیید وزارت بهداشت
قرار گرفته مهم نمیدانی و در نظرت مهم آن کسانی هستند که
دوستانت معرفی میکنند؛ یعنی به عبارتی رابطه ما حتی با یک
پزشــکی که میخواهد بیمار را معالجه کند از جهت آن تابلویش
نیست ،بلکه باید یکی دیگر او را تأیید کند که ما قبولش داریم ...به
همین دلیل است که االن در ایران مطب بعضی از پزشکها شلوغ
اســت .این هم به آن معنا نیست که او خیلی پزشک خوبی است
ولی مطب بسیاری از پزشکان که ممکن هم هست خیلی توانایی
خوبی داشته باشند خلوت اســت .این نشاندهنده این است که
اساساً معضل ما که مسئله امروز و دیروز هم نیست کاهش اعتماد
عمومی بهعنوان سرمایه اجتماعی است؛ بنابراین اعتماد اجتماعی
یا اعتماد تعمیمیافته در جامعه ما دهههاســت که در سنجشها
وضعیت خوبی ندارد .حاال دلیلش چیست؟
در سالهای اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمانها
و اسناد علمی در قلمروهای جامعهشناسی ،علوم اجتماعی ،اقتصاد
و اخیرا ً نیز علوم سیاسی بودهایم .توجیه این تمرکز بر مقوله سرمایه
اجتماعی مبتنی بر نقشــی است که سرمایه اجتماعی در تولید و
افزایش ســرمایههای انســانی ،اقتصادی و محیطی ایفا میکند.
ســرمایه اجتماعی بهعنوان عاملی برای موفقیــت در برنامههای
رفاه اجتماعی از ســامت اجتماعی موردبحث قرار میگیرد و به
همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخصهای اجتماعی
و توسعه توسط سازمانهای معتبر جهانی جایگاه خاصی را به خود
اختصاص داده است؛ اما مدام از کاهش این سرمایه یا شاخصهای
آن میگویند.
دلیل کاهش اعتماد عمومی این اســت که اگرچه امروز دولت
داریم ،نهادها یا ســازمانهای متعــدد در مقیاس بزرگ جامعه و
شــهر داریم ،جنبههای صوری آنها جلوهگر است ولی جنبههای
محتواییشــان هنوز در جامعه جا نیفتاده است .مث ً
ال در اکثر این

وقتیکه دولتها و یا شهرداریها در مقیاس دولتی هرروز همه ارادههای مردم را برای انجام مشارکت و تکلیف
نسبت به شهرشان کاهش میدهند و عم ً
ال خودشان هرروز تصدیگری بیشتری دارند باید انتظار کاهش اعتماد
عمومی را داشت.

ســازمانها ،وزارتخانهها و دستگاهها شما وقتی یک کاری دارید
باید یک آشنایی پیدا کنید .این یعنی چه؟ یعنی کلیت آن سازمان
برای فرد مهم نیست.
فــرد میخواهد از طریق آن آشــنا و از طریق آن کســی که
میشناســد خیال خود را راحت کند که فالن دستگاه مسئلهاش
را حل میکند یا مشکلی اگر داشته باشد رسیدگی میشود؛ یعنی
خود تمام نهادهای این شــهر بزرگ با کاهش اعتماد روبهروست
و اعتبار اینها به رســمیت شناختهنشده یا خیلی هنوز جا نیفتاده
اســت .دلیلش هم این است که در شرایط امروزی ما به هر دلیلی
نتوانستیم هویتهای پیشین خودمان را انبساط بدهیم؛ یعنی مث ً
ال
ما یک هویت تاریخی ،قومی ،قبیلهای ،طایفهای و خویشــاوندی
از گذشــته داشتیم ولی اینها هنوز نتوانسته انبساط پیدا بکند و
در مقیاس این جامعه بین دولت و شــهر قرار بگیرد .این مسئله
بیاعتمادی نســبت به دولتها این را تقویت کرده است .از سوی
دیگر در جوامعی مثل ما در جامعه ،در شهر و در کشور آن کسانی که
همه امور را تصدیگری میکنند ،اساساً دولتها هستند .دولت در
مقیاس بزرگ نبض تمام امور شهروندی و سازمانی و قوموخویشی
و هنجاری و غیره را بهدست گرفته و ازآنجاییکه اعتماد به دولت و
حکومت در ایران دائم در حال تغییر بوده ،یا عموماً بیاعتمادی به
دولت وجود داشته ،اعتماد عمومی تضعیفشده است.
از طرفی دیگر در دنیای مدرن در کنار دولت ،نهادهای مدنی
هم باید پابهپای هم حرکت میکردند؛ یعنی مث ً
ال در جوامعی که
اعتماد تعمیمیافتهشان قابلقبول است میبینید که در کنار دولت،
نهادهای دیگر اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی هم دارند کار
میکنند؛ یعنی خود دولت همهکاره نیســت و خود مردم هم دور
هم جمع شدهاند و تشکیل اجتماعهایی را دادهاند که مثل حزب
در عرصه سیاســی تعیینکننده است و خیلی هم مهم است و یا
انجمنها و تشکلهایی که در حوزه اجتماعی کار میکنند .از امور
خیریه بگیرید تا ابعاد دیگر .یا حتی در زمینه کنترل ناهنجاریها
و آســیبهای اجتماعی ،مردم در کنار هم انجمنها و تشکلهای
قوی و نیرومند تشکیل دادهاند و یا در همین حوزه اقتصادی دولت
بخشهــای اندکی از فعالیتهای اقتصادی را در اختیار دارد و در
کنار آن بســیاری از نهادها و ســازمانها و شرکتها هستند که
شــخصی و مدنی و غیردولتی هست .بنگاههایی هستند که حتی
ممکن است ظرفیتشان از مقیاس دولت هم بزرگتر باشد و در این
جوامع دارند فعالیت میکنند.
در جوامع مدرن برای اینکه بتوانند اعتماد تعمیمیافته را زیاد
بکنند خود مردم ذیمدخل شــدند و خود آنها آمدند داخل گود
و احساس مســئولیت میکنند و کار میکنند و وظیفه به عهده
گرفتهاند و در کنار دولت تالش میکنند .ولی متاســفانه در دوره
مدرن تمام امور کشور ما در اختیار دولت قرارگرفته است .از حوزه
سیاســت تا حوزه فرهنگ و حوزه اجتماع و حوزه اقتصاد .در همه
عرصهها حرف اول و آخر را دولت میزند و به همین دلیل با توجه
به آن بدبینی تاریخی که مــا ایرانیها به دولت و حکومت داریم،
بیاعتمادی در عرصههایی که در اختیار مردم نیست وجود دارد.
این وضعیت در شرایطی باعث میشود اختیار و کنترل مردم نسبت
به امور کمتر بشود و نتیجه آن جز افزایش بیاعتمادی نیست.
در دوره دولتهای هفتم و هشتم تا حدی دولت تالش میکرد
مداخلــه خودش را در عرصههای مختلف تقلیل بدهد و به نحوی

مشــارکت مردم را در همه عرصهها بیشتر بکند .در همان دورهها
اعتماد عمومی یا اعتماد تعمیمیافته یا اجتماعی نســبت به امروز
بیشتر بود .ولی از دولت نهم و دهم که بهشدت دولت سیطرهاش
را در همه عرصهها گسترش داد هرروز و هرروز آن اعتماد ضعیفی
هم که وجود داشت ضعیف و ضعیفتر شد .بهعبارتیدیگر اینطور
نیست که تازه وضعیت اعتماد عمومی یا اجتماعی در ایران وخیم
شده باشد .خیر؛ ما با ورودی به دنیای مدرن با نوعی اعتماد کم در
عرصه عمومی و اجتماعی روبهرو بودیم؛ اما این اعتماد کم گاهی
اوقات کمتر و بحرانیتر میشد؛ بنابراین اصل قضیه هست و در کنار
آن هرروز وضعیت وخیمتر هم میشود .به همین دلیل مردم چون
آن بیاعتمادی گسترده را نســبت به دولتها داشتند ،هرچقدر
دولتها در زندگی مردم «فعال مایشا» شدند به همان میزان هم
بیاعتمادی در جامعه گســترش پیداکرده است .هم بیاعتمادی
نسبت به ســازمانها و نهادها بیشتر شــده و هم بیاعتمادی به
تها.
دول 
پرسش این اســت چرا وقتی مردم به دولت بیاعتمادند به
یکدیگر هم بیاعتماد میشــوند؟ دلیلش این است که آنها بین
هم همپیوندی دارند یعنی فقط ایرانی و همشهری بودن به لحاظ
اسمی مهم نیست .باید دید که مردم چقدر با همدیگر همکاری
دارند یا چقدر در امور این کشــور مشارکت دارند؟ به میزانی که
مشارکت و همکاری بهصورت وسیع و در قالب نهادهای متعدد
بیشتر بشود اعتماد هم به همدیگر باالتر میرود و به میزانی که
شهروندان تهرانی یا شــهروندان در امور شهری از سطح محله
تا ســطوح باالتر همکاری نکنند اعتماد آنها هم کمتر میشود.
وقتیکــه دولتها و یا شــهرداریها در مقیــاس دولتی هرروز
همه ارادههای مردم را برای انجام مشــارکت و تکلیف نسبت به
شهرشــان کاهش میدهند و عم ً
ال خودشان هرروز تصدیگری
بیشتری دارند باید انتظار کاهش اعتماد عمومی را داشت .مردم
چون با همدیگر همکاریشان کمتر شده عتمادشان به هم و به
جامعه و به دولت هم پایین آمده است؛ بنابراین این مداخلههای
بیشتر و بیشتر و کاهش نقش مردم در زیست اجتماعیشان از
سطح محله بگیرید تا سطح شهر و کشور باعث شده که هرروز
میزان اعتماد در کشــور کاهش پیــدا کند .در چنین جامعهای
همه ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،سرمایهگذاری و کارآفرینی
نشــانه میرود .در این جامعه فضا برای رشــد و توسعه فضای
نامناسبی خواهد بود.

در دنیای مدرن
در کنار دولت،
نهادهای مدنی
هم باید پابهپای
هم حرکت
میکردند؛ در
جوامعی که اعتماد
تعمیمیافتهشان
قابلقبول است
میبینید که در کنار
دولت ،نهادهای
دیگر اجتماعی،
سیاسی،فرهنگی
و اقتصادی هم
دارند کار میکنند؛
یعنی دولت
همهکاره نیست و
خود مردم هم دور
هم جمع شدهاند

نکتههایی که باید بدانید
[ما با ورود به دنیای مدرن با نوعی اعتماد کم در عرصه عمومی و اجتماعی روبهرو بودیم؛ اما
این اعتماد کم گاهی اوقات کمتر و بحرانیتر میشد.
[در همه عرصهها حرف اول و آخر را دولت میزند و به همین دلیل با توجه به آن بدبینی
تاریخی که ما ایرانیها به دولت و حکومت داریم ،بیاعتمادی در عرصههایی که در اختیار مردم
نیست وجود دارد.
میافتهشان قابلقبول است در آن جوامع شما میبینید که در کنار
[در جوامعی که اعتماد تعمی 
دولت ،نهادهای دیگر اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی هم دارند کار میکنند.
[تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی مبتنی  بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و
افزایش سرمایههای انسانی ،اقتصادی و محیطی ایفا میکند.
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توسعه
[ نگاه جامعهشناس توسعه ]

اعتماد به مثابه بازوی کارآفرینی

دولتهای توسعهگرا چه الگویی برای توسعه اقتصادی در پیش دارند؟
اعتماد و اعتماد عمومی از مفاهیم مهم جامعهشناختی است
که عالوه بــر آثار و پیامدهای اجتماعــی ،دارای بار اخالقی
پُررنگی نیز هســت و از این لحاظ توجه بیشــتر به آن برای
پیشبرد برنامهها و حل مسائل مختلف اجتماعی در دنیایی که
مخاطرات آن به طور روزانه در حال افزایش است ،ضرورت تام
و تمام دارد .از همین روست که جامعهشناسان و اقتصاددانان
توســعه آن را مورد توجه قرار داده و در سطح کالن تأثیر آن
خالد توکلی
را بــر زندگی اجتماعی و اقتصادی پذیرفته و درصدد تحلیل
توسعه
جامعهشناس
آن برآمدهاند .در زندگی روزمره و در ســطح خُ رد نیز اعتماد
نقش بیبدیلی در تســهیل و امکان برقراری روابط اجتماعی
چرا باید خواند:
دارد .اعتماد در این ســطح موجب میشود زندگی در روال
اعتماد در تسهیل
عادی خود ،فارغ از دغدغهها ،زیروبم ،پیچیدگی و مشکالتی
دستیابیبهتوسعه
که زندگی اجتماعی در دنیای مدرن دارد ،به پیش رود.
اقتصادی ،چه نقش
اهمیت اعتمــاد از آنجا دوچندان میشــود که به نقش
مثبتیمیتواند
«سرمایهساز» این عامل در جامعه اشاره شود .اعتماد عامل و
ایفا کند؟ پاسخ این
سازه اصلی تولید و تقویت سرمایه اجتماعی است و بدون آن
پرسش را در مقاله زیر
سرمایه اجتماعی تداوم نمییابد .از این طریق است که اعتماد
بخوانید.
بر دیگر ســرمایهها (مادی ،فرهنگی و نمادین) نیز مؤثر واقع
میشود و در ردیف آنها قرار میگیرد .امروزه به علت تسلط و
هژمونی فرهنگ سرمایهداری و اهمیت توسعه اقتصادی ،این
پرسش برای بسیاری از عالمان علوم اجتماعی و دستاندرکاران امور اجرایی مطرح است که اعتماد
در تسهیل دستیابی به توسعه اقتصادی ،چه نقش مثبتی میتواند ایفا کند .پژوهشهای متعددی
در این زمینه انجام شــده و به بررسی رابطه میان اعتماد و توسعه اقتصادی پرداختهاند .کمیت و
کیفیت تحقیقات از یک سو نشان از اهمیت فوقالعاده این بحث در محافل دانشگاهی و اجرایی دارد
و از سوی دیگر پیچیدگی آن را نشان میدهد .قبل از هر چیز باید گفت هر برنامهای که هدف آن
رسیدن به توسعه باشد ناگزیر از بذل توجه هم به گروه مخاطب و هم کارگزارانی است که در این
روند نقشی اساسی بر عهده دارند .کارگزاران توسعه در یک تقسیمبندی کلی به مردم و حکومت
قابل تقسیم هستند .چه در برنامههای توسعه که دولت و حاکمیتی مقتدر اجرای آن را وظیفه خود
میداند و چه در برنامههای توسعه جامعهمحور که مردم نیز به نوبه خود در تعریف توسعه و چگونگی
تحقق آن نقش دارند ،اعتماد و در یک معنای عامتر سرمایه اجتماعی جایگاه منحصر به فرد و ویژهای
دارد .در حکومتهای توسعهگرا که توسعه اقتصادی را وظیفه خود میدانند و تالش میکنند آن را
با اقتدار به سرانجام برسانند ،اگرچه در ظاهر امر چنین نمینمایانند که به اعتماد نیازی ندارند اما در
واقع اعتماد مردم به سیاستگذاران و مجریان برنامههای توسعهای نقش محوری در پیشبرد برنامهها
و مراحل مختلف اجرای پروژهها دارد .بسیاری از برنامههای توسعه اقتصادی نیاز به تحمل دورانی از
سختی و انضباط یا به عبارتی مشارکت «سلبی» دارد .گذر از این دوران بدون جلب اعتماد مردم  -به
ویژه اقشــار فقیر و کمدرآمد جامعه  -که به شکل سکوت و تحمل دشواریهای دوران انضباط و
انقباض اقتصادی به نمایش گذاشته میشود ،ممکن و میسر نیست .این نکته را نباید فراموش کرد
که با توجه به اینکه اقتصادهای دولتی استعداد فراوانی برای رواج «فساد» دارند برنامههای اقتصادی
دولتمحور از این آسیب در امان نیستند و اگر اعتماد مردم به مسئوالن و سیاستها نباشد انبوهی
از پروژههای نیمهتمام ،تعداد زیادی از مســئوالن فاسد و در نتیجه باالرفتن هزینههای تمامشده
طرحهای عمرانی و صنعتی ،ابتداییترین پیامد منفی برنامههای توسعه خواهند بود .احتماالً فساد
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مالی و اداری و ناتوانی در پیشبرد پروژههای اقتصادی نیز بهتدریج جامعه را ناتوان از تغییر خواهد
کرد و نظام سیاسی را به سوی انسداد خواهد برد.
در سیاستهای توسعهای جامعهمحور ،اعتماد ،نقشی اساسی دارد .وجود و حضور آن در جامعه
منجر به مشارکت «ایجابی» میشود .برنامههای جامعهمحور نیاز فراوانی به حضور و مشارکت فعال
مردم در روند توسعه اقتصادی دارد .حضور به معنای پذیرش بار مسئولیت تدوین و اجرای بخشی
از برنامهها و حداقل نظارت مؤثر و مداوم بر ُحسن اجرای آن برنامهها .از سوی دیگر ،مشارکت در
شکل ایجابی آن شامل سرمایهگذاری و کارآفرینی در بخش خصوصی نیز خواهد شد .تأثیر اعتماد
بر تقویت حس و انگیزه مشارکت ایجابی به اشکال مختلف نمایان میشود و پیامدهای احتمالی
مشارکت سلبی را ندارد؛ بدین معنی که امکان فساد و وجود پروژههای مستهلک و ناتمام به حداقل
میرسد .بخش خصوصی اگر به صورت واقعی در میدان حضور داشته باشد ،به آن اعتماد شود و
مورد حمایت قرار گیرد کمترین فایدهای که برای تحقق اهداف توســعهای اقتصاد دارد این است
که پروژهها را در زمان مناسب به اتمام میرساند ،ضمن اینکه امکان فساد در آن نیز بسیار اندک
خواهد بود .آنچه ضرورت توجه به اعتماد را بیش از هر زمان دیگری توجیه میسازد تنوع و سرعت
تغییراتی اســت که ویژگی بنیادی زمانهای اســت که در آن قرار داریم .تنوع سبکهای زندگی و
راههای رسیدن به موفقیت که امکان تغییرات سریع آن را دوچندان کرده است در فضایی که اعتماد
در آن وجود نداشته باشد زندگی و تحمل اینهمه تنوع و تغییر را بسیار دشوار میسازد .در همین
راستاست که کارآفرینی به حوزه علم و سیاستگذاری در سطح خُ رد و کالن وارد شده است چرا که
بدون آن تحول در جامعه و موفقیت فرد بسیار دشوار و در حقیقت ناممکن خواهد بود.
کارآفرینی نیز قواعد و پیشزمینههای خاص خود را دارد .اگر کارآفرینی به مثابه یک بازی در
نظر گرفته شود آنگاه نقش منحصر به فرد اعتماد در انسجام گروهی و ارائه طرحهای خالق حس
میشود .کارآفرینان از یک سو باید به مسئوالن و برنامههای دولتها اعتماد کنند و از سوی دیگر
اعتماد به همکاران ،پذیرش سلســلهمراتب و تنوع ،تفکیک نقشها ،اعتماد به دانش تخصصی و
نظامهای انتزاعی ،احترام به ارزشهای مشترک جمعی ،پذیرش سازوکارهای حل مسئله و اصول
روابط جمعی را در درون خویش داشته و پذیرفته باشند .این اعتماد که در هرسه ضلع یک بنگاه
کارآفریــن وجود دارد مبنای کارآفرینی و موفقیت آن اســت و در صورت فقدان آن کارآفرینی با
وقفه و اختالل مواجه میشود .نکته اساسی آنجاست ،بهویژه در روابط کارآفرینان و دولت ،که این
اعتماد باید متقابل باشد یعنی به همان اندازه که کارآفرین باید به دولت و نهادهای رسمی اعتماد
داشته باشد تا به موفقیت نائل آید به همان اندازه و شاید بیشتر ،دولت نیز بایستی به کارآفرینان
اعتماد داشته باشد و این اعتماد به صورت عینی در ارائه تسهیالت ،آزادی عمل کارآفرینان ،فضای
کسبوکار ایمن و مناسب ،حمایت مادی و معنوی در قالب تصویب قوانینی که امنیت شغلی ،روانی
و اجتماعی کارآفرینان را تضمین کند ،نمود داشته باشد .کارآفرینی در حوزههای مختلف زندگی
اجتماعی و اقتصادی امکان ظهور و بروز دارد و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد .ایجاد محدودیت و
برخورد قهری با کارآفرینان بیش از هرچیز موجب فروپاشی اعتماد میشود و کارآفرینان را از ادامه
و تالش برای ارائه راهکارهای نوین ناامید میسازد .در حقیقت فروپاشی و تضعیف اعتماد و سرمایه
اجتماعی به معنای آن است که تمامی کارها و برنامهها با هزینه فراوان به پیش خواهند رفت و هزینه
زندگی در جامعه به شدت افزایش خواهد یافت .در نتیجه خالقیت و نوآوری جای خود را به همرنگی
با جماعت و یا سواری مجانی خواهد داد و به تدریج جامعه بیش از پیش به دولت و قدرت وابسته
خواهد شد .وابستگی به قدرت نیز امکان مشارکت سلبی و ایجابی را از اعضای جامعه سلب خواهد
کرد و تمامی اینها منجر به حیف و میل ثروتها و منابع اقتصادی جامعه میشود .متقاب ًال دولت نیز
قوانینی تصویب خواهد کرد که تمام اختیارات را برای خود حفظ کند و در نهایت آزادیهای سیاسی
و اجتماعی نیز به سوی محدودیت هرچه بیشتر میرود.

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

تجربه خصوصیسازی در فرانسه

نه آرامش ،نه هیاهو
فرانسه چطور از ملیسازی شدید
به سمت خصوصیسازی حرکت کرد؟
فرزانه سالمی
خبرنگار حوزه خصوصیسازی
تلخیص از مقاله میشل برن و
ژرار پوگورل با عنوان «تجربه
خصوصیسازی در فرانسه»

چرا باید خواند:
رویکردپراگماتیستی
دولت فرانسه در مسئله
خصوصیسازی را
در این مطلب توضیح
دادهایم.

تصویری از پرچم اتحادیه اروپا روی برج ایفل

فرانسه مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا خصوصیسازی
را در دهه  ۱۹۸۰میالدی شروع کرد؛ اما برخالف بعضی از آنها
دچار تجربیات تلخ و جنجالهای بزرگ نشد .درواقع آنچه که
مسئله خصوصیسازی در فرانسه را جالب میکند ،این است
که چطور این کشــور از رویکرد ملیسازی شدید به سمت
خصوصیسازی حرکت کرد و چطور این کار را در چارچوب
سیاســتهای اتحادیه اروپا نیز ادامه داد .واقعیت این است
که خصوصیسازی در فرانســه را نمیتوان بدون یک نگاه
تاریخی درازمدت درک کرد .فرانسه تا پیش از خصوصیسازی
در دورهای طوالنی از ملیســازی به سر برده بود و دکترین
همزیستی بخشهای عمومی و خصوصی را ترویج میکرد.
خدمات عمومی در فرانسه به صورت سنتی توسط شرکتهای
انحصاری دولتی اداره میشد.
ملیسازی شــرکتهای خصوصی در فرانسه درواقع در سه
دوره اصلی انجام گرفت:
مرحله اول ،در پایان قرن نوزدهم میالدی بود که ملیسازی در
بخش راهآهن و تلفن صورت گرفت .پیتیتی یا شرکت پست
و تلگراف و تلفن فرانسه در ســال  ۱۸۸۹و با ادغام شرکت
دولتی پست و تلگراف با شرکت خصوصی تلفن تشکیل شد و
این تشکیالت حتی تا سال  ۱۹۹۱نیز برپا بود.
مرحله دوم تا پیــش از وقوع جنگ جهانی دوم و نیز پس از
آن بود که در جریانش ملیســازی در عرصه راهآهن ،بانک
مرکزی ،تولید انرژی ،بانکداری و خودروسازی رنو (به دلیل
همکاری مدیرعامل آن با نازیها) صورت گرفت .با وجود
این ،بسیاری از شرکتها در این حوزهها حتی تا سال
 ۲۰۰۳نیز دولتی باقی مانده بودند.
مرحله سوم در سالهای  ۱۹۸۱تا  ۱۹۸۲بود که دولت
سوسیالیست فرانسوا میتران تمام شرکتهای
بزرگ صنعتی و بانکهایی را که در کنترل بخش
خصوصی بودند ،ملی کرد .البته اکثر آنها تا
پیش از سال  ۲۰۰۰دوباره خصوصی شدند.

خصوصیسازی

برخی از اقداماتی که
دولتهای فرانسه
میخواستند در باب
خصوصیسازی
انجام بدهند اما
جرئتش را نداشتند،
به نام قوانین
اتحادیه اروپا به
جامعهفرانسه
قبوالنده شدند

منطقی را که پشــت این اقدامات در عرصه خصوصیسازی بود میتوان
اینطور توضیح داد :اول آنکه برخی از شرکتهای خصوصی در وضعیت مالی
ناهنجاری قرار داشــتند و یا در عرصه ارائه خدمات ،پایینتر از حد استاندارد
عمل میکردند .مثال این مسئله در زمانهای مختلف در بخش خطوط آهن،
تلفن ،فوالدسازی و تولیدکنندگان کامپیوتری در فرانسه دیده میشد.
دوم آنکه برخی از شــرکتها آنقدر قدرتمند یا اســتراتژیک بودند که
ماندنشان در دست بخش خصوصی به نظر دولت درست نمیآمد؛ مثل بخش
بانکی ،انرژی ،حمل و نقل و دفاع که منابع یا سیاستهای آنها تاثیر بزرگی
روی سیاستهای کلی اقتصادی کشور میگذاشت .بنابراین ،دولت در برخی
زمینهها به این نتیجه رسیده بود که باید کنترل بزرگترین شرکتها را در
کشور در اختیار خود داشته باشد.
واقعیت این بود که از زمان کولبر وزیر دارایی مشــهور لوئی چهاردهم در
قرن هفدهم میالدی ،دولت فرانسه همواره موفق شده بود به آرامی دکترین
اقتصاد تلفیقی را پیش ببرد؛ یعنی خدماتدهی قوی در عرصه عمومی داشته
باشد و شــرکتهای دولتی بزرگ در صنایع سنگین ،انرژی ،حمل و نقل و
بخش مالی را با حضور شرکتهای کوچک خصوصی تلفیق کند .ملیسازی
تنها یک بخش از سیاستهایی بود که برنامههای پنجساله اقتصادی ،کنترل
قیمتها ،مدیریت صادرات و مدیریت تکنولوژیها را شامل میشد .اوج این
سیاست را میتوان در دورهای مثل سالهای  ۱۹۸۱تا  ۱۹۸۶مشاهده کرد که
در جریان آن ،حزب سوسیالیست و متحدانش قدرت را در فرانسه در دست
داشــتند .در آن زمان ،کل بخش عمومــی (دولت مرکزی و محلی به عالوه
شــرکتهای دولتی) عمال  ۲۳درصد از حقوقبگیران را تحت پوشش خود
داشت و  ۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی و  ۳۰درصد از صادرات فرانسه را
نیز تامین میکرد.
JJعوامل موثر بر خصوصیسازی در فرانسه
درســت است که ملیسازی در فرانسه مورد توجه زیادی قرار داشت ،اما
شرایطی نیز وجود داشت که نشان میداد این وضع تا ابد نمیتواند ادامه پیدا
کند .یکی از آنها این بود که دولت فرانسه معموال در شرکتهای دولتی مثل
یک ســهامدار ضعیف و مبهم عمل میکرد و هیچوقت نمیدانست که باید
رویکرد سوددهی کوتاهمدت مالی و سیاسی را انتخاب کند یا به رویکرد لس هفِر
توجه نشــان دهد و بگذارد که شرکتهای دولتی به شیوه خودشان توسعه
پیدا کنند .این ابهام به خصوص در سالهای متاخرتر در مورد اپراتور فرانس
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تلهکوم به وضوح دیده میشــد .یک راهــکار رادیکال برای حل و فصل این
مسئله ،خصوصیسازی و راهکار دیگر نیز بهبود سرمایهگذاریهای دولتی بود.
مســئله بعدی به همزیستی شرکتهای دولتی و خصوصی برمیگشت
که مثال در بخش خودروســازی و بعدها در صنعت مخابرات دیده میشــد
و باعث میشد شرکتهای ملیشــده نتوانند به راحتی در داخل و خارج از
کشور گسترش پیدا کنند .درواقع هرگونه گسترش شرکتهای دولتی باعث
گسترش بخش عمومی میشد ،حتی اگر تدابیر خاصی در جهت ملیسازی
نیز به عمل نیامده بود.
مسئله سوم این بود که شرکتهای انحصاری دولتی عموما دچار مشکالت
سنتی مثل قیمتهای ناهنجار ،بیتوجهی به مشتریان و وجود بوروکراسی
بودند و همچنین ضعف کنترل دولتی باعث میشد گسترش این شرکتها
پرهزینه تمام شود.
مســئله چهارم نیز این بود که تب خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی
به صورت جهانی در دهه  ۱۹۸۰باال گرفت و فرانســه هم از آن پیروی کرد؛
نه اینکه آغازگرش باشــد .مثال فرانســه در ســال  ۱۹۸۲بخش رسانه را به
روی بازیگران بخش خصوصی باز کرد و به تدریج راه برای خصوصیســازی
بزرگترین شبکه تلویزیونی دولتی فرانسه یعنی تافیک باز شد.
پنجم اینکه در طول سالیان مشخص شد که سطحی از پیروی از قوانین
اتحادیه اروپا باید در کشورهای اروپایی برقرار باشد و فرانسه نیز از آن مستثنا
نبود .سیاست رقابتی اتحادیه اروپا به صورت خاص روی خصوصیسازی تاکید
نمیکند ،اما محدودیتهای زیادی روی مداخله دولتی در بخش اقتصاد اعمال
میکند و دولت فرانسه هم نمیخواست در این چرخه گرفتار شود و همین
تمایل باعث همواری راه خصوصیسازی شد.
JJآغاز خصوصیسازی در فرانسه
در فاصله سالهای  ۱۹۸۶تا  ۱۹۸۸و بعد از حضور پنجساله سوسیالیستها
بر ســر قدرت ،احزاب راست میانه در فرانســه قدرت را به دست گرفتند و
تالش کردند که بخش عمومی بزرگ این کشــور را کوچک کنند .اوضاع در
بورس پاریس هم حداقل تا ســال  ۱۹۹۷به نفع این سیاســت آنها بود .این
در حالی بود که در همان میانه برنامههای خصوصیسازی ،سوسیالیستها
دوباره در ســال  ۱۹۸۸به قدرت رسیدند اما سیاست موسوم به «نه این و نه
آن» را در پیش گرفتند؛ به این معنی که خصوصیسازیهای دولت قبلی را
ملغا نکردند اما خصوصیســازی جدیدی را نیز کلید نزدند .در سال ۱۹۹۳
دوباره سوسیالیستها از قدرت کنار رفتند و نخستوزیر بعدی ادوار باالدور
خصوصیســازیهای جدیدی را آغاز کرد .در ســالهایی که ژاک شیراک،
ژوسپن و رافارین در فرانسه بر سر کار بودند نیز خصوصیسازی ادامه یافت.
این روند با فراز و نشیبهای مختلفی و با تاثیر اتحادیه اروپا بر فرانسه تاکنون
و در دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون ادامه یافته است.
به صورت کلی میتوان گفت دولت فرانسه از ابتدا رویکردی پراگماتیستی
نسبت به خصوصیسازی داشته و با در نظر گرفتن این نکات در راه آن پیش
رفته است:
یک :وقتی شرایط مناسب به وجود آمد ،دولت در خصوصیسازی تردید نکرد
(مثل مورد واگذاری بانک کردیت لیونز به کردیت اگریکول).
دو :منافع درازمدت شرکتها مورد توجه قرار داشت و این مسئله میتوانست
عوامل تاثیرگذار دیگر را کمرنگ کند (مثل مورد ادغام ایرفرانس با کیالام در
سال  ۲۰۰۳که باعث شد سهام دولت زیر  ۵۰درصد شود اما بههرحال دولت
فرانسه این مسئله را پذیرفت).
سه :اگر شــرکتها در شرایط بسیار بدی قرار داشتند ،دولت سعی میکرد
دوباره آنها را ملیســازی کند ،هرچند که در برخی موارد موفق نشد و البته

دولت فرانسه معموال در شرکتهای دولتی مثل یک سهامدار ضعیف و مبهم عمل میکرد و
هیچوقت نمیدانست که باید رویکرد سوددهی کوتاهمدت مالی و سیاسی را انتخاب کند یا
به رویکرد لس هفِر توجه نشان دهد

ســعی نکرد که خود را هم در این راه به نابودی بکشاند (مثل مورد شرکت
آلستوم ،تولیدکننده برق و تجهیزات برق که دولت فرانسه میخواست ۳۰۰
میلیون یورو ســهام آن را بخرد تا مشــکالت مالیاش حل شود اما مقامات
اروپایی این مسئله را تایید نکردند و دولت فرانسه نیز مجبور شد به راهحل
دیگری برای نجات آلستوم روی بیاورد).
در همین میان ،تغییر مالکیت در جریان خصوصیسازیها در فرانسه به دو
ی شدند
شکل انجام شد .برخی شرکتها به سرعت و به صورت کامل خصوص 
که برخی از آنها را شرکتهای کوچک تشکیل میدادند .اما تعداد زیادی از
شرکتهای دولتی پروسه طوالنی و پردردسری برای خصوصیسازی داشتند.
مثال پس از واگذاری اولیه بخشی از سهام آنها ،دولت به فروش جزئی سهام
ادامه داد تا اینکه نقش خود را به کمترین ســطح مورد نظرش یعنی سهم
طالیی (حفظ حق وتو) برساند .اما در برخی از موارد ،این گام آخر امکانپذیر
نبود چون مشکالت حقوقی پیش آمد (مثل مورد فرانس تلهکوم) و یا اینکه
وضعیت مالی شــرکت آنقدر بد بود که این کار امکان نداشــت (مثل مورد
شرکت کامپیوتری بول).
در مورد خصوصیسازی شرکت فرانس تلهکوم ،ماجراهای زیادی وجود
داشت .پروسه خصوصیسازی کامل آن در گامهای مختلفی صورت گرفت
و گام اول اهمیت زیادی داشت چون باید تقسیم مدیریت پیتیتی (شرکت
پســت و تلگراف و تلفن فرانسه) به دو بخش صنعتی و تجاری انجام میشد
تا شرکتهای ال پست (پســت فرانسه) و فرانس تلهکوم (مخابرات فرانسه)
به صورت مجزا تشــکیل شوند .پیش از انجام این کار ،افکار عمومی فرانسه
در جریــان قرار گرفتند و بحث عمومــی در این خصوص به جریان افتاد .با
اتحادیههای کارگری مذاکره شــد و به آنها وعده داده شد که تغییر وضعیت
شدیدی در رابطه با پرســنل صورت نگیرد .شرکت مخابرات فرانسه آرزوی
گسترش بینالمللی (مثال در آرژانتین و مکزیک) را داشت و میخواست وارد
شــراکت استراتژیک با دویچه تلهکام و اسپرینت شود و دولت نیز به همین
موضع تمایل پیدا کرد.
مســئله دیگری نیز که دولت فرانســه درباب خصوصیســازی فرانس
تلهکوم بــا آن مواجه بود ،قوانین رگوالتوری جدید اروپایی بود که به بخش
مخابرات مربوط میشد و طی سالیان متوالی باید تغییرات قانونی الزم برای
ق با آنها مورد توجه قرار میگرفت .درواقع قوانین اروپایی تشویقکننده
تطبی 
رقابتپذیری بودند و در برابر ایجاد مونوپولی موضع داشــتند و این نکته در
بخش مخابرات اهمیت زیادی داشت .این مسئله نیز دردسرهای خودش را
در جریان خصوصیسازی فرانس تلهکوم داشت ولی درنهایت محقق شد.
JJدردسرهای مالکیت شرکتهای واگذارشده
یک دغدغه اصلی دولت فرانســه در جریان خصوصیسازی این بود که
در عین واگذاری ســهام شرکتها ،از افتادن کنترل آنها به دست خارجیها
جلوگیری کند .در دور اول خصوصیســازی در فرانسه (سالهای  ۱۹۸۶تا
 )۱۹۸۸دولت تالش کرد گروههای مستقلی از سرمایهگذاران را وارد کار کند؛
هرچند که این تصمیم باعث شــد جنجالهای زیادی به پا شود چون معیار
گذاران خودی چندان برای دیگران قابل توجیه نبود.
گزینش این ســرمایه
ِ
گذاران پتانسیلداری که به نظر دولت معقول بیایند
اصوال در آن زمان ،سرمایه
ِ
اکثرا با یکدیگر قرابت و نزدیکی داشتند و بانکهای بزرگ نیز جزو مهمترین
بازیگران در این عرصه بودند.
نکته دیگر این بود که با وجود تالشهای دولت فرانسه برای دور نگهداشتن
خارجیان ،سهامی که در اختیار آنها قرار داشت در برخی شرکتها به وضوح
باال رفته بود .در چنین شــرایطی دولت فرانسه حس میکرد جهانیسازی
اقتصادی دارد رویایش برای حفظ کنترل بر شرکتهای خصوصیشده را نقش

بر آب میکند اما این اتفاق به تدریج طبیعیتر شد.
یک مســئله دیگر نیز تشکیل گروههایی از ســهامداران خردهپا در هر
خصوصیسازی بود .اصوال بزرگترین گروه از سهامداران خصوصی را بانکها
و شرکتهای صنعتی بزرگ تشــکیل میدادند .اما مثال وقتی اولین عرضه
ســهام فرانس تلهکوم صورت گرفت ،اقبال عمومی نیز به سهام آن زیاد بود.
همچنین کارکنان شــرکتهای خصوصیشده که بر اساس قانون و سهمیه
تعیینشده میتوانستند سهام را با قیمت بسیار خوبی خریداری کنند به این
جرگه پیوســته بودند و سهام زیادی نیز توســط آنها خریداری شد .اما این
ســرمایهگذاری ریسک زیادی نیز داشت و مثال در فاصله سالهای  ۲۰۰۰تا
 ،۲۰۰۲ارزش ســهام فرانس تلهکوم سقوط کرد .در تمام این ماجراها ،دولت
فرانسه با قضاوت افکار عمومی این کشور نیز مواجه بود و این خودش دردسر
بزرگی بود.
JJخصوصیسازی و تحوالت در عرصه رقابت
خصوصیســازی و نقش آن در تغییر عرصه رقابت در فرانســه اهمیت
زیادی داشــت و هنوز دارد .تنظیمزدایی یا همان حذف قوانین زاید در این
روند نقش مهمی داشت و خصوصیسازی هر شرکت دولتی به هموار شدن
راه رقابت در فرانســه کمک کرد .البته اینکه دولتی مثل فرانسه میخواست
هم خصوصیسازی را ترویج کند و هم خودش مالک شرکتهای اصلی باقی
بماند ،مسئله تناقضبرانگیزی بود .وضعیت در صنایع شبکهای حتی با بقیه
صنایع نیز فرق داشــت .در صنایع دیگر ،رقابت درواقع راه اصلی در بازار بود
و موانع ورود به آن ،خیلی زیاد نمیشــد .اما در صنایع شبکهای ،موانع ورود
میتوانست زیاد باشد چون مســئله مونوپولی و داشتن ارتباطات الزم برای
تامین تجهیزات اصلی وابسته نیز وجود داشت و البته موانع قانونی مثل کسب
مجوز هم مطرح بود .اما تدابیر و شروط اتحادیه اروپا در رفع قوانین زاید باعث
شد به تدریج این مانع برطرف شود.
نکته دیگر این بود که خصوصیسازیها درواقع داشتند تاثیر غیرمستقیمی
هم روی عرصه رقابت میگذاشتند .شرکتهای واگذارشده پس از خروج از
بخش دولتی شاهد تغییرات شدیدی در فرهنگ کاری درون شرکت بودند و
حضورشان در بازار تهاجمیتر و نحوه مدیریتشان انعطافپذیرتر میشد .این
شرایط ،نقشآفرینی آنها را به وضوح تغییر میداد و میتوانست نتایج مختلفی
به دنبال بیاورد.
درواقع خصوصیســازیِ یک مونوپولی دولتی با توجه به هریک از موارد
باال میتوانســت نتایج مختلفی به دســت بدهد؛ چیــزی که به خصوص

طاق نصرت پاریس

مکرون میخواهد
درآمدهای
جدید ناشی از
خصوصیسازیهای
بزرگ را صرف
تاسیسصندوقی
برای فناوریهای
ابداعی برای پیشبرد
تکنولوژی و علم در
فرانسهکند
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خصوصیسازی

سیاست
سوسیالیستهای
فرانسه در اواخر
دهه  ،۱۹۸۰سیاست
موسوم به «نه
این و نه آن» بود؛
به این معنی که
خصوصیسازیهای
دولت قبلی ملغا نشد
اما خصوصیسازی
جدیدی هم کلید
نخورد

در بخــش مخابرات و خطوط هوایی خودش را نشــان داد .مثال تا پیش از
ورود شــرکتهایی که در قرن بیست و یکم پروازهای ارزانتر ارائه میدادند،
ایرفرانس به شدت روی بازار فرانسه کنترل داشت و تمام تالشها برای رقابت
با آن بینتیجه میماند .حتی رقبای قدری مثل بریتیش ایرویز و ســوئیس
ایر (به همراه ایر لیب) و برخی شــرکتهای مستقل هوایی نمیتوانستند با
ایرفرانس رقابت کنند .اما این اوضاع در ســالهای بعد تغییر کرد .همچنین
مــورد فرانس تلهکوم در باب ایجاد رقابت در فرانســه مورد جالبی بود .این
شرکت (که حاال به عنوان شرکت چندملیتی اورنج شناخته میشود) هم مثل
ایرفرانس به تدریج شــاهد کاهش کنترلش روی بازار شد و بخشی از بازار را
به رقبایش واگذار کرد .مثال در پایان سال  ،۲۰۰۲فرانس تلهکوم کمتر از ۵۰
درصد از بازار موبایل و تنها  ۶۴درصد از بازار تلفن راه دور را در دست داشت.
این وضعیت رقابتی با وضعیت گذشته این شرکت اصال قابل مقایسه نبود.
تاثیر خصوصیسازی روی عرصه رقابت در فرانسه مسائل دیگری را نیز
شامل میشد .مثال اینکه ِ
رقابت بهوجود آمده باعث شد مدیریت عمومی
مسئله خصوصیسازی ابعاد پیچیدهتری پیدا کند .مثال در مورد شرکت
خودروسازی رنو ،دولت همزمان صاحب بزرگترین شرکت خودروسازی
کشــور و نیز عامل تنظیمکننده در آن صنعت بود .هر حرکتی از سوی
دولت در خصوص استانداردهای فنی یا سیاستهای رقابتی میتوانست
روی هردو مسئله تاثیر بگذارد .مجموعه این شرایط ،اوضاع را برای دولت
فرانسه پیچیده کرد.
اما یک مسئله هم وجود داشت که راه خصوصیسازی را برای دولت فرانسه
هموار کرد :اینکه سیاستهای اتحادیه اروپا در رفع قوانین زاید باعث تسریع
خصوصیسازی در فرانسه شد .این مسئله در بخشهای مخابرات و حمل و
ی انجامیده بود و به تدریج در بخشهای
نقل هوایی به گسترش خصوصیساز 
حمل و نقل ریلی ،انرژی و خدمات پست نیز به وضوح مشاهده شد و سپس
بخشهای بــرق و گاز را در بر گرفت .این وضعیت عمال هدف اتحادیه اروپا
مبنی بر تشویق رقابتپذیری و مقابله با انحصار را تامین کرد.
JJنقش ایدئولوژی در خصوصیسازیهای فرانسه
روند خصوصیسازی در فرانسه تا حد زیادی از مسائل ایدئولوژیک ناشی
شد؛ یعنی درســت همان چیزی که در روند ملیسازی نیز رخ داده بود .در
فرانسه ،عدم تمایل به خصوصیسازی بر اساس سه ایدئولوژی سیاسی همواره
باال بود .اولی ایدئولوژی سوسیالیســتی بود که مالکیت مردم یا همان دولت
را باالتر از مالکیت خصوصی میدانســت .دومی ســنتها و ایدئولوژیهای
کولبرتیست ،بناپارتیست و گلیست بود که دولت را دارنده باالترین سطح دانش

هواپیمای ایرفرانس
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و دیدگاه معرفی میکرد .و سومی هم دکترین اجتماعی مسیحیمحوری بود
که اموال عمومی را به نام وحدت اجتماعی و خیر عمومی مقدس میدانست.
این ایدهها به صورت سنتی باعث شدند دست فرانسه در جنبههایی از مالکیت
خصوصی بســته باشــد؛ هرچند که بعدها قوانین اتحادیه اروپا باعث تغییر
وضعیت شدند ،خصوصیسازی به تدریج در فرانسه مقبول افتاد و نیروهای
اجتماعی نیز به شکلهای مختلف با آن کنار آمدند .با وجود این ،دولتهای
مختلف در فرانسه این درس دشوار را یاد گرفتند که خصوصیسازی روندی
آهســته است و باید همزمان به نحوه اداره شرکتهایی که به شکل محدود
خصوصی شدهاند نظارت داشته باشند.
JJکمک اتحادیه اروپا به فرانسه
دستورالعملهای اتحادیه اروپا و مواضع کلی آن در موارد متعددی به
کمک دولتهای مختلف در فرانســه آمد .برخی از اقداماتی که دولتها
میخواستند در باب خصوصیسازی انجام بدهند اما جرئتش را نداشتند،
به نام اینکه دســتور از باال آمده و باید طبــق قوانین اتحادیه اروپا رفتار
شود ،به جامعه فرانسه قبوالنده شدند .این در حالی است که سیاستهای
اتحادیه اروپا به صورت اصولی درباب مالکیت شرکتها موضعی خنثی
دارد اما رقابــت را در بخشهای مختلف مورد حمایت و تشــویق قرار
میدهد .شــرکتهای دولتی در فرانســه نیز به وضوح میدیدند که در
فضایی که قوانین زاید از آن حذف شده باشد ،برای بقای خود باید زیر بار
تغییرات جدیدی بروند و خصوصیسازی راه اصلی برای بقا است (طبق
قوانین اروپایی ،حتی حفظ سهم طالیی یعنی داشتن حق وتو به خاطر
حفظ بخش اعظم ســهام نیز ایراد دارد و مانعی پیش روی جریان آزاد
سرمایه در اروپا محسوب میشود).
از ســوی دیگر ،فروش سهام شرکتهای بزرگ دولتی باعث شده دولت
فرانســه قادر باشــد مثل برخی دولتهای اروپایی دیگر برای حل مسئئله
کسری بودجه تالش کند و در عین حال بودجهای را که برای صندوق احیای
اقتصادی خود نیاز دارد تا حدی از این راه تامین کند.
امروزه خصوصیسازی در فرانسه ادامه دارد و برخی از مسائل گذشته آن
حل شده اســت؛ اما بخش زیادی از معضالت قدیمی هنوز پابرجا ماندهاند.
همیــن اخیرا بحث در خصوص واگذاری ســهام شــرکت ادپ که کنترل
فرودگاههای فرانسه مثل شــارل دوگل و اورلی را به عهده دارد مطرح شده
و وزیر دارایی فرانسه اعالم کرده که به رغم وجود برنامه خصوصیسازی این
شرکت ،قرار نیست کنترل آن به هیچ قدرت خارجی واگذار شود و سهامدار
اصلی آن خارجی باشــد .این در حالی است که دولت فرانسه  50.6درصد از
سهام این شرکت (به ارزش  8میلیارد یورو) را در اختیار دارد.
اما خصوصیســازی امروز در فرانسه جنب ه مهمی دارد که دائم از سوی
امانوئل مکرون رئیسجمهور این کشور مورد تاکید قرار میگیرد .او میخواهد
درآمد ناشی از خصوصیســازیهای بزرگ را صرف تاسیس صندوقی برای
فناوریهای ابداعی برای پیشبرد تکنولوژی و علم در فرانسه کند .او میداند
که برای تامین هزینه سنگین چنین صندوقی راهی جز خصوصیسازی در
اختیار ندارد؛ به خصوص با توجه به اینکه بدهیهای عمومی فرانسه باالست
و با اهداف تعیینشــده از سوی اتحادیه اروپا همخوانی ندارد .بر این اساس،
دولت فرانسه در تالش است تجربیات موفق خود را در زمینه خصوصیسازی
ادامــه دهد اما مواردی را که خصوصیشدنشــان به خدمات عمومی لطمه
میزند  -مثل مورد شــرکت بهرهبرداری از خطوط ریلی اسانسیاف -برای
خصوصیســازی مد نظر ندارد .با وجود این ،دولت فرانســه اعالم کرده که
واگذاریهای بیشــتری در راه اســت و خصوصیسازی در این کشور باز هم
سرعت خواهد گرفت.

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

هیاهوی یک میلیارد نفری

چگونه در یکی از قدیمیترین تمدنهای جهان سرمایهگذاری کنیم؟

1

هند ،یکی از قدیمیترین تمدنهای جهان و دومین کشور
دبیر بخش همسایهها
پرجمعیت حال حاضر دنیا ،در جنوب آسیا قرار دارد و همسایه
منطقهای ایران به شــمار میآید .هند از لحاظ مســاحت ،هفتمین کشور بزرگ دنیاست و عالوه
بر راهداشــتن به آبهای اقیانوس هند و خلیج بنگال ،با کشورهای پاکستان ،چین ،نپال ،بوتان،
بنگالدش و میانمار مرز زمینی دارد.
آنچه که امروزه به عنوان سرزمین هند شناخته میشود ،تنها بخشی از قلمرو تاریخی این تمدن
است و مناطق وسیعی از جنوب آسیا -که امروزه به عنوان پاکستان و بنگالدش شناخته میشوند-
نیز در گذشته جزو هند به شمار میآمدند.

بود .در سال  ۱۵۰۰پیش از میالد ،اقوام آریایی از مناطق شمالی وارد شبهقاره هند شدند و با ساکنان
دراویدی هند باستان ادغام شدند .در قرون بعد ،ادیان هندوئیسم و بودیسم در هند شکل گرفتند و
این سرزمین تحت کنترل برخی قدرتهای خارجی از جمله اسکندر کبیر نیز قرار گرفت .در سال
 ۳۲۴قبل از میالد ،امپراتوری مائوریا در هند تشکیل شد که اوج آن دوران حکومت آشوکا بود و به
اتحاد مناطق جنوب آسیا انجامید.
اما در قرون پس از میالد ،هند شــاهد حضور قدرتهای خارجی متفاوتی مثل مســلمانان و
اروپاییان بود که روی تاریخ آن تاثیر زیادی گذاشتند .در قرن هفتم ،اعراب به هند حمله کردند و
اسالم وارد این سرزمین شد .همچنین در اواخر قرن پانزده میالدی ،واسکو دوگامای پرتغالی موفق
شد خود را با کشتی به هند برساند و از همین جا تاریخ هند بر اثر حضور اروپاییان نیز به شدت
دگرگون شد.

JJگذشته هند
تمدن دره ســند یکی از باستانیترین تمدنهای جهان است و شبهقاره هند از سه هزار سال
پیش از میالد ،ساکنان زیادی را جذب خود کرده بود .وجود اقیانوس در مناطق جنوبی هند و وجود
رشتهکوه هیمالیا در شمال هند به معنای عدم ارتباط این تمدن با بسیاری از سرزمینهای دیگر

JJمسلمانان در هند
سلطنت دهلی در سال  ۱۲۰۶میالدی در شمال هند تشکیل شد و این منطقه را به تدریج تحت
کنترل مسلمانان قرار داد و حتی زمامداران تالشهای زیادی برای فتح مناطق جنوبی هند نیز انجام
دادند .این سلطنت به دلیل دفع حمالت مغولها در قرن سیزدهم میالدی عمال توانست شمال هند

کاوه شجاعی

هند را بهتر بشناسیم

هند یکی از کشورهای پیشرو
در حوزه استفاده از انرژی
خورشیدی است.

همسایهها
را از غارت و ویرانی که مغولها بر مناطق دیگر آسیای مرکزی تحمیل کردند نجات بدهد .نتیجه این
شد که هنرمندان ،دانشمندان ،تاجران ،نظامیان و گروههای دیگر از مناطق مختلف آسیا به شبهقاره
هند رفتند و آنجا ساکن شدند و فرهنگ هندواسالمی در شمال هند پا گرفت.
با وجود این ،نسل جدیدی از جنگجویان مغول در قرن شانزدهم میالدی موفق شدند شمال
هند را تسخیر کنند .آنچه که امروزه به عنوان حکومت مغولها در هند شناخته میشود درواقع
از این زمان آغاز شد و فرهنگهای مختلف منطقه از جمله ایران روی آن تاثیر گذاشت .حکومت
مغولها سازماندهی موفقی داشت و سیاستهای اقتصادی مثل کسب درآمد از طریق کشاورزی و
تعیین مالیات بر اساس واحد نقره را دنبال میکرد .آرامش نسبی که در زمانهایی از قرن شانزدهم و
هفدهم در هند برقرار بود به گسترش اقتصاد انجامید و توسعه معماری و هنر را نیز به دنبال داشت
و مثال عمارت تاج محل در قرن هفدهم ساخته شد .اما همزمان ،گروههای غیرمسلمان هندی از
جمله مراتیها ،راجپوتها و سیکها در مناطق مختلف ارتشهایی تشکیل داده بودند و تهدیدی
علیه حکومت مرکزی مغولها به شمار میرفتند .همچنین بازرگانان در مناطق ساحلی به دلیل
گسترش اقتصادی و تجارت موفق شده بودند برای خود قدرت پیدا کنند و مسیحیت نیز با حضور
اولیه اروپاییان در هند ،هوادارانی پیدا کرده بود.
JJاروپاییان در هند
ورود اروپاییان به هند با حضور پرتغالیها آغاز شــد اما مهمترین نقش را انگلیســیها در این
ســرزمین ایفا کردند .این نقش با حضور گسترده تجاری کمپانی هند شرقی در بمبئی ،کلکته و
مدرس آغاز شــد و حتی ملکه انگلیس حق داشتن نیروی نظامی را نیز به این کمپانی اعطا کرد.
نتیجه این شد که نیروهای نزدیک به کمپانی هند شرقی قادر بودند با هر ناآرامی در هند (مثل نبرد
با فرماندار بنگال و یا شورش سربازان هندی) برخورد سرکوبگرانه کنند و قدرت خود را در مناطق
مختلف هند از قدرت تجاری به قدرت سیاسی و نظامی تغییر دهند .اوضاع به گونهای پیش رفت
که انگلیسیها در سال  ۱۸۵۸حکومت راج را در هند تشکیل دادند و حضورشان تا زمان استقالل
هند در سال  ۱۹۴۷تداوم داشت.
وضعیت انگلیسیها در هند در قرن بیستم و به خاطر وقوع دو جنگ جهانی به شدت تغییر
یافت .چهرههایی مثل گاندی از دهه  ۱۹۲۰تالش داشتند مردم را به رهایی از غارت ثروت کشور
توسط نیروی خارجی ترغیب کنند و از سوی دیگر ،چهرهای مثل محمدعلی جناح قرار داشت که
مســلمانان هند را واجد شرایط برای داشتن کشوری مخصوص به خودشان میدانست .درنهایت،
دولت انگلیس که بعد از جنگ جهانی دوم ضعیف و بیپول شده بود مجبور شد از هند خارج شود
و تشکیل کشورهای مستقل هند و پاکستان در سال  ۱۹۴۷صورت گرفت .البته بنگالدش کنونی
(پاکستان شرقی) بعدا و پس از مناقشات مختلفی که هند و پاکستان داشتند تشکیل شد.
JJهندمستقل
هند در دهههای پس از اســتقالل ،شرایط بیثبات مختلف از جمله جنگ با پاکستان بر سر
کشمیر و مناقشه با چین را تجربه کرد و رهبرانش بارها به دلیل اختالفات داخلی ترور شدند .اما

همبرگر سیبزمینی .در مکدونالدز هند خبری از همبرگر با گوشت قرمز نیست.
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در قرن بیست و یکم ،هند موفق شده خود را به یک قدرت اقتصادی تبدیل کند و از شکل سنتی
مبتنی بر اقتصاد کشاورزی عبور کند .نیروی کار ارزان و جوان در بخش آیتی در حال حاضر یکی
از نقاط قوت اقتصاد هند است.

2

آیا تجارت با هند دشوار است؟

در آخرین رتبهبندی بانک جهانی ،هند به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب و کار در رده
 ۱۰۰از  ۱۹۰قرار دارد که برای یک اقتصاد در حال رشد رتبه زیاد خوبی نیست.
رتبه هند به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱۹۰کشور جهان
۱۵۶

راهانداختن کسب و کار

 ۱۵۴ثبت ملک
۲۹

گرفتن مجوز برق

۱۶۴

اجرایی کردن قراردادها

۱۸۱

گرفتن مجوز ساخت

۱۴۶

بازرگانی با خارج از مرزها

۴

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۱۰۳

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۱۱۹

پرداخت مالیات

۲۹

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در هند

در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟

ت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد هند ،ســرمایهگذاری در این حوزهها را به تجار
وزار 
آمریکایی توصیه کرده و دورنمای رشد در آنها را قوی خوانده است:

 -۱انرژی -۲ /تجهیزات درمانی و پزشکی -۳ /امور دفاعی -۴ /هواپیمایی غیرنظامی/
 -۵تکنولوژیهای محیط زیستی -۶ /فناوری ارتباطات و اطالعات -۷ /امنیت خصوصی/
 -۸تجهیزات بخش معدن و فرآوری معدنی -۹ /بخش کشاورزی -۱۰ /خدمات آموزشی/
 -۱۱گردشگری

4

چالشهای سرمایهگذاری در هند

الف -زیرساختهای ضعیف مشکالت در زیرساختهای جادهای ،خطوط آهن ،بنادر،
فرودگاهها ،آموزش ،برق و مخابرات در هند بر کسی پوشیده نیست و اینها از بزرگترین
موانع در راه توسعه سریعتر هند به حساب میآیند .ادامه روند کوچ از روستاها به شهرها
(شهری شدن) به همراه افزایش درآمد مردم باعث شده نیاز به بهبود زیرساختها باال برود
(تا هم امکان رشد اقتصادی فراهم شود و هم خدمات عمومی بهبود یابد).
ب -تعرفههای گمرکی باال و سیاستهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صادرکنندگان و
سرمایهگذاران خارجی در هند عموما با قوانین گمرکی غیرشفاف و غیرقابل پیشبینی روبهرو
هســتند .هند باالترین تعرفه گمرکی را در میان کشــورهای گروه  ۲۰دارد .در میان موانع
عمده بر ســر راه تجارت بینالمللی میشود به اینها اشــاره کرد :محدودیت در مورد فروش
تجهیزات درمانی ،تعرفههای بازدارنده گمرکی روی محصوالت در حوزه محصوالت تکنولوژی
و موتورسیکلت ،قوانین سفت و سخت تست محصوالت و محدودیت روی واردات محصوالت
کشاورزی.
پ -الزام در استفاده از نیرو ،تکنولوژی و محصول بومی دولت هند شرکتهای خارجی
را در حوزههای متعددی مثل فناوری اطالعات و ارتباطات ،الکترونیک و انرژی خورشیدی
ملزم کرده از نیرو ،تکنولوژی و محصوالت بومی استفاده کنند تا هم به تولید داخلی کمک
شــود و هم تولید ناخالص داخلی ( )GDPباال برود .این سیاستها برای صادرکنندگان
خارجی خوشــایند نیست .طبق یک سیاست تازه ،دولت هند در حوزههای مخابراتی و
ارتباطی ترجیح خواهد داد که  -به دالیل امنیتی  -از محصوالت و شــرکتهای بومی

عالیق هندیها اصوال به سختی تغییر میکند به همین خاطر باید به تحلیل دقیقی از نیازهای مصرفکنندگان ،کانالهای فروش کنونی و
شیوههای موفق بازاریابی برسید تا بتوانید در هند موفق شوید .کافی است محصوالت مکدونالد هند را با مکدونالد آمریکا مقایسه کنید
تا متوجه شوید شرکتها برای به دست آوردن بازار هند دست به چه تغییراتی در محصولشان میزنند.

استفاده کند .به عالوه تمامی خریدهای مخابراتی /ارتباطاتی کشور که ممکن است اوضاع
امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار دهد باید به اطالع وزارت ارتباطات برسد.
ت -دشواری صادرات مواد غذایی به هند صادرکنندگان گروههای متعددی از محصوالت
خوراکی به هند باید تاییدیه رســمی سازمان استاندارد و ایمنی غذایی هند  FSSAIرا
داشته باشند .دریافت این تاییدیه – بهخصوص در مورد مواد غذایی که تا به حال در هند
مصرف نشده یا از تکنولوژیهای تازه در تولیدشان استفاده شده  -پروسه زمانبری است.
ث -قوانین متفاوت ایالتی هند کشــوری با سیســتم فدرال با  ۲۹ایالت است و بخش
عمده قدرت و تصمیمگیریها به مسئوالن ایالتی واگذار شده .کیفیت خدمات دولتی،
قوانین و مقررات تجاری ،روابط کارگر و کارفرما ،سیســتم مالیاتی و سطح آموزشی در
ایالتهای مختلف به شدت متفاوت اســت و این کا ِر شرکتهایی را که میخواهند در
سطح ملی در هند فعالیت کنند دشوار میکند .برای مقابله با این مشکل ،دولت کنونی
ایده «فدرالیسم رقابتی و همراه» را ترویج میکند و از ایالتها خواسته تا با یکدیگر بر سر
جلب سرمایهگذاری خارجی رقابت کنند.

5

استراتژی ورود به بازار هند

هند کشور آسانی برای فعالیت تجاری نیست و برای ورود به بازار این کشور باید صبر پیشه کنید
و به هدفتان تعهد داشته باشید .اما هند آنچنان بازار بزرگی است که زحمت شما هدر نخواهد رفت.
موفقیت در هند نیازمند استراتژی بازاریابی چندجانبه است تا فرصتهای متفاوت در ایاالت
متفاوت را درک کند و تفاوتهای زبانی ،فرهنگی و قانونی آنها را بشناسد .عالیق هندیها اصوال
به سختی تغییر میکند به همین خاطر باید به تحلیل دقیقی از نیازهای مصرفکنندگان،
کانالهای فروش کنونی و شــیوههای موفق بازاریابی برسید تا بتوانید در هند موفق شوید.
کافی است محصوالت مکدونالد هند را با مکدونالد در یک کشور اروپایی مقایسه کنید تا
متوجه شوید شرکتها برای به دست آوردن بازار هند دست به چه تغییراتی در محصولشان
میزنند .در رســتورانهای مکدونالد در هند محصول اصلی مکدونالد  -یعنی همبرگر با
گوشت قرمز  -وجود ندارد.
برای تدوین یک استراتژی موفق ورود به بازار هند باید این عوامل را در نظر داشته باشید:
الف) پیدا کردن شریک هندی

کسبوکارهای تازه در هند عموما مشکالتی مثل ناآشنایی با کانالهای فروش ،روشهای
توزیع و بازاریابی ،قیمتگذاری و حفاظت از مالکیت معنوی دارند .این مشکالت عموما با پیدا
کردن یک شــریک یا ایجنت هندی حل میشود .بسیار اهمیت دارد که به صورت رودررو
با شــرکا یا ایجنتهای احتمالی دیدار کنید و رابطه خوبی با آنها داشــته باشید .هند بازار
پیچیدهای است ،حتما در مورد شریک یا ایجنت خود تحقیقات حرفهای انجام دهید تا از
اعتبار آنها مطمئن شوید .بخش عمدهای از شرکتهای خارجی حاضر در هند ،اصوال با یک
شرکت بزرگ هندی شریک شدهاند و کسبوکار مشترک راه انداختهاند ،مثل استارباکس
آمریکا که با شرکت معظم تاتا دست به شراکت زده است.
ب) پیدا کردن ایالت مناسب

شرکتهای خارجی  -بهخصوص شرکتهای کوچک یا متوسط  -بهتر است برای ورود به بازار
هند ،در سطح ایالتی کار خود را آغاز کنند .در کشوری اینچنین بزرگ و متنوع پیدا کردن اطالعات
درست در سطح ایالتی کلید موفقیت است .پیدا کردن شرکتهای قابل اطمینان مشاورهای در هر
ایالت راه مناسبی به نظر میرسد.
هند به چهار منطقه اقتصادی تقسیم شده و بهتر است برای شروع به یکی از این مناطق وارد
شوید:
JJشمال هند
شمال هند با  ۳۷۰میلیون نفر جمعیت میزبان حدود  ۳۰درصد کل جمعیت هند است.
در این منطقه ایالتهای هاریانا ،هیماچال پرادش ،جامو و کشمیر ،پنجاب ،راجستان ،اوتار
پرادش و اوتاراکند ،چندیگر و همچنین ایالت و شــهر مهم دهلی را داریم که پایتخت هند
است .درآمد سرانه در مناطق مختلف شمال هند بسیار متفاوت است و دهلی ،هاریانا و پنجاب
بسیار باالتر از میانگین هند و اوتار پرادش و جامو و کشور بسیار پایینتر از میانگین درآمد و

نراندرا مودی ،نخستوزیر هند که انتظار میرود طی سالهای آینده هم فرد شماره یک
سیاست این کشور باقی بماند.

تولید دارند( .میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی در هند  ۱۵۳۹دالر است ).شمال هند  -به
جز مناطق ثروتمندترش  -در مقایسه با جنوب و غرب هند به لحاظ اقتصادی و تجاری کمتر
توسعهیافت ه اســت .با این حال در این منطقه میتوانید در حوزههای کشاورزی ،انرژیهای
تجدیدپذیر (بهخصوص خورشــیدی) ،ماشینآالت ،اتومبیل ،محصوالت دارویی ،آموزش و
توریسم سرمایهگذاری داشته باشید.
JJغرب هند
ایالتهای ماهاراشترا ،گجرات ،مادیا پرادش ،چتیسگر و گوآ در غرب هند قرار دارند .این منطقه
بیشتر از بقیه صنعتی شده ،جمعیت شهری باالیی دارد و جمعیت آن  ۲۷۹میلیون نفر است .بمبئی
که پایتخت مالی ،تجاری و سرگرمی هند است در همین بخش کشور قرار دارد .شهرهای بزرگ
دیگر در این منطقه شــامل پونه ،نگپور و اورنگآباد در ماهاراشترا ،و احمدآباد و سورات ،وادودارا و
راجکوت در گجرات است.
منطقه غربی در حوزههای مختلفی موتورخانه قدرتمند هند به حساب میآید :انرژیهای متداول
و همچنین برگشــتپذیر ،محصوالت شیمیایی ،ماشینآالت الکتریکی و غیرالکتریکی ،نساجی،
پتروشــیمی ،جواهرات ،دارو ،کاالهای مهندسی ،آهن و فوالد و پالستیک .شماری از بزرگترین
شرکتهای هند  -و دنیا  -در همین منطقه هستند مثل ریالینس ،تاتا ،گروه گودرج ،گروه آدیتیا
بیرال و گروه صنعتی ماهیندرا.
بخش خدمات هم در غرب هند به شدت قدرتمند است و بانکهای مهم دنیا در بمبئی حضور
قوی دارند.
JJجنوب هند
ل نادو ،کارناتاکا ،کراال ،تالنگانا ،آندرا پرادش و اوریسا است.
منطقه جنوبی شامل ایالتهای تامی 
این منطقه  ۲۹۰میلیون نفر جمعیت دارد.
تامیل نادو  ۴بندر بزرگ و  ۴۴بندر کوچک دارد و به عنوان دروازه تجاری به ســمت آســیای
جنوب شرقی عمل میکند .این ایالت مرکز مهم تولید در غرب هند است و چنای پایتخت آن میزان
شــرکتهای مهم هندی در بخشهای خودرو ،فناوری اطالعات ،خدمات درمانی و خدمات مالی
است .این ایالت یکی از قطبهای آموزشی هند به حساب میآید .شرکتهای مهندسی و نساجی
مهمی هم در دیگر شهرهای بزرگ این ایالت وجود دارد.
ی و فناوری اطالعات در هند است و یکی از مراکز
شهر بنگلور ،پایتخت کارناتاکا قطب تکنولوژ 
اصلی صنعتی و تجاری جنوب هند به حســاب میآید .شــرکتهای بزرگ فناوری در هند مثل
 Wiproو  Infosysبه همراه نمایندگان غولهای تکنولوژیک دنیا در این شهر هستند و به همین
خاطر آن را «سیلیکون ولی» هند قلمداد میکنند .این شهر مرکز صنایع هوافضا ،دفاعی ،الکترونیکی
و بیوتیک هند است .بازار خردهفروشی در این شهر رشد بسیار خوبی را تجربه میکند و برندهای
لوکس خارجی برای ورود به هند بنگلور را انتخاب میکنند.
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همسایهها
مهمترین حوزههای تجاری در کراال ساختوساز ،تولید کشتی ،حمل و نقل ،کشتیرانی ،خوراک
دریایی و ادویه ،صنایع شــیمیایی ،فناوری اطالعات ،توریسم ،خدمات درمانی و بانکداری است.
کوچی ،پایتخت تجاری کراال است و در طول سالهای اخیر سرمایهگذاریهای فراوانی را به خود
جذب کرده است.
حیدرآبــاد ،پایتخت ایالت نوظهور تالنگانا هم یکــی از مراکز مهم فناوری اطالعات،
بیوتکنولوژی ،دارو ،هوافضا و تولیدات دفاعی به حساب میآید .اقتصاد ایالت اوریسا هم با
سرمایهگذاری در حوزههای معدن ،الکتریسیته ،فوالد ،آلومینیوم ،زغالسنگ و بنادر شاهد
رشد خوبی است.
JJشرق و شمال شرق هند
در این منطقه ایاالت مهم بنگال غربی ،جارکند ،بیهار و آسام را داریم .این منطقه حدود ۲۷۰
میلیون نفر جمعیت دارد و مهمترین صنایعش عبارتاند از :معدن ،فلزات ،کشاورزی ،خدمات ،نفت
و گاز ،پتروشیمی ،کاغذ و تولید برق.
در بین ایالتهای شرق هند بنگال غربی و جارکند به لحاظ صنعتی از بقیه پیشرفتهترند.
بنگال غربی پنجمین اقتصاد بزرگ هند است و موتور اقتصادی هند شرقی به حساب میآید.
دارای زمین حاصلخیز ،و ذخایر عالی زغالسنگ ،سنگآهن و سنگ آهک است .بنگال غربی
بزرگترین تولیدکننده برنج در هند و دومین تولیدکننده چای بعد از آســام است .مهمترین
صنایعش مهندســی ،پتروشیمی ،زغالســنگ ،آهن و فوالد ،چای ،خدمات درمانی ،فناوری
اطالعات ،ساختوساز و فراوری محصوالت غذایی است .جارکند بزرگترین تولیدکننده زغال،
مس و میکا در هند است و ذخایر بزرگی از سنگ آهن ،هیدروکسید آلومینیوم و اورانیوم را در
خود جای داده است .تولید فوالد و اتومبیل از مهمترین صنایع این ایالت است .این منطقه عالوه
بر ذخایر عمده ،نیروی کار آموزشدیده فراوان دارد و به همین خاطر دورنمای رشــد مناسبی
برای آن پیشبینی میشود.

6

تراز تجاری هند

7

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

در سال  ۲۰۱۶کسری تراز تجاری هند  ۷۸میلیارد دالر بوده است (یعنی صادرات خالص
آنها بسیار پایینتر از وارداتشــان بوده) .تراز تجاری هند در سال  ۱۹۹۵مثبت بوده (۳۴۰
میلیون دالر) و حجم صادرات و واردات این کشور در طول دو دهه اخیر رشدی خیرهکننده
داشته است.

هند نود و چهارمین صادرکننده بزرگ دنیاست .مهمترین صادرات هند طال ،گاز مایع و پنبه است.
مهمترین صادرات هند در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
هند در سال  ۲۰۱۷حدود  ۲۹۵.۸میلیارد دالر کاال به دنیا صادر کرد که نسبت به سال
 ۲۰۱۳حدود  ۱۲.۱درصد کاهش نشان میدهد اما در مقایسه با سال  ۲۰۱۶شاهد رشدی
 ۱۳.۶درصدی بوده است .نیمی از صادرات هند روانه کشورهای آسیایی میشود

مهمترین واردات هند در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
هند در سال  ۲۰۱۷حدود  ۴۴۴میلیارد دالر کاال وارد کرد که این حدود  ۲.۸درصد کل
کاالهای وارداتی دنیا را شامل میشود .میزان واردات هند نسبت به سال  ۲۰۱۳حدود
 ۴.۷درصد کاهش و نسبت به سال  ۲۰۱۶حدود  ۲۴.۵درصد افزایش نشان میدهد:
۱

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۱۲۳میلیارد دالر ( ۲۷.۷درصد کل واردات)

۲

سنگها و فلزات قیمتی

 ۷۴.۴میلیارد دالر ( ۱۶.۷درصد)

۳

ماشینآالت و تجهیزات الکتریکی

 ۴۶.۹میلیارد دالر ( ۱۰.۶درصد)

۴

کامپیوتر

 ۳۶میلیارد دالر ( ۸.۱درصد)

۵

مواد شیمیایی آلی

 ۱۸میلیارد دالر ( ۴درصد)

۶

پالستیک و محصوالت پالستیکی

 ۱۳میلیارد دالر ( ۲.۹درصد)

۷

چربی و روغن حیوانی/گیاهی

 ۱۱.۹میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)

۸

آهن و فوالد

 ۱۰میلیارد دالر ( ۲.۲درصد)

۹

تجهیزات پزشکی

 ۸.۴میلیارد دالر ( ۱.۹درصد)

۱۰

سنگ معدن ،خاکستر

 ۵.۹میلیارد دالر ( ۱.۳درصد)

8

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

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۷کشــورهای آمریکا ،امارات ،هنگکنگ ،چین و سنگاپور مقصد بخش
عمده صادرات هند بودهاند:
۱

آمریکا

 ۱۵.۶درصد کل صادرات هند ( ۴۶.۱میلیارد دالر)

۲

امارات

 ۱۰.۱درصد ( ۳۰میلیارد دالر)

۳

گکنگ
هن 

 ۵.۱درصد ( ۱۵میلیارد دالر)

۴

چین

 ۴.۲درصد ( ۱۲.۵میلیارد دالر)

۵

سنگاپور

 ۳.۹درصد ( ۱۱.۶میلیارد دالر)

۶

انگلیس

 ۳درصد ( ۹میلیارد دالر)

۷

آلمان

 ۲.۸درصد ( ۸.۲میلیارد دالر)

۸

ویتنام

 ۲.۷درصد ( ۸.۱میلیارد دالر)

۹

بنگالدش

 ۲.۴درصد ( ۷.۲میلیارد دالر)

۱۰

بلژیک

 ۲.۱درصد ( ۶.۲میلیارد دالر)

صادرکنندهها
در سال  ۲۰۱۷کشورهای چین ،سوئیس ،عربستان و عراق بیشترین کسری تراز تجاری
را به هند وارد کردند  -یعنی صادراتشــان به هند بسیار بیشتر از واردات آنها از این
کشور بوده است:

۱

سنگها و فلزات قیمتی

 ۴۲.۶میلیارد دالر ( ۱۴.۴درصد کل صادرات)

۱

چین

کسری تراز تجاری  ۵۹.۵میلیارد دالری برای هند

۲

سوختهای معدنی

 ۳۵.۹میلیارد دالر ( ۱۲.۱درصد)

۲

سوئیس

کسری  ۱۹.۴میلیارد دالری

۳

تجهیزات کامپیوتری

 ۱۶.۷میلیارد دالر ( ۵.۶درصد)

۳

عربستان

کسری  ۱۵.۸میلیارد دالری

۴

وسایل نقلیه

 ۱۶.۲میلیارد دالر ( ۵.۵درصد)

۴

عراق

کسری  ۱۴میلیارد دالری

۵

مواد شیمیایی آلی

 ۱۳.۶میلیارد دالر ( ۴.۶درصد)

۵

اندونزی

کسری  ۱۲.۵میلیارد دالری

۶

دارو

 ۱۲.۹میلیارد دالر ( ۴.۴درصد)

۶

کره جنوبی

کسری  ۱۱.۷میلیارد دالری

۷

آهن و فوالد

 ۱۱.۷میلیارد دالر ( ۴درصد)

۷

استرالیا

کسری  ۱۰.۴میلیارد دالری

۸

پوشاک غیربافتنی

 ۹میلیارد دالر ( ۳درصد)

۸

ایران

کسری  ۸.۵میلیارد دالری

۹

تجهیزات و ماشینآالت الکتریکی

 ۸.۸میلیارد دالر ( ۳درصد)

۹

قطر

کسری  ۶.۹میلیارد دالری

۱۰

پوشاک بافتنی ،اکسسوریز

 ۸.۳میلیارد دالر ( ۲.۸درصد)

۱۰

نیجریه

کسری  ۶.۳میلیارد دالری
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 ...........................تشــکلهــا ...........................
[ این صفحهها به مرور فعالیتهای تشکلهای کشور میپردازد] .

تشکلی با تجربه تحریم

گذشتن از تنگنای اقتصادی کنونی نیازمند استفاده از تجربیات بخشخصوصی است
 13آبانماه ،زمانی بود که دولت افراطگرای کنونی امریکا
ساعد یزدانجو
به ادعای خود میخواست تحریمهای ایران را به حداکثر
برســاند و آنطور که مدام طی چند ماه گذشته تهدید
دبیر بخش تشکلها
میکرد ،قصد داشت از این تاریخ در مقطعی کوتاه وضعیت
را به جایی برســاند که فروش نفت ایران تقریبا صفر شود .با اینکه کارشناسان حوزه انرژی
میگفتند که این کار غیرممکن است ،اما امریکاییها مدام چنین ادعایی را تکرار میکردند.
یکی از مهمترین تشکلهایی که در این گیرودار میتواند تاثیر زیادی از شرایط بینالمللی
ایران بگیرد و همچنین میتواند از سوی بخش خصوصی به کمک دولت بیاید و در مدیریت
شرایط همراه باشد« ،اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران» است.
این اتحادیه  15سال است که کار خود را شروع کرده و اتفاقا در اولین سالهای فعالیت خود،
با تحریمهای سالهای  2012تا  2015نیز مواجه بود و از آن دوره تجربه خوبی به دست آورده
که میتواند برای وضعیت فعلی نیز به کار بیاید.
در ســال  ،1396آمار صادرات کل فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی کشــور توسط
شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و شرکتهای خصوصی مجموعا
 28.42میلیارد دالر بوده است که اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
 6.48میلیــارد دالر از این صــادرات را به خود اختصاص داده ،یعنی حــدود  23درصد از
صادرات کشور در بخش فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی مربوط به این اتحادیه بوده است.
کمیسیون پتروشیمی اتحادیه حدود  70درصد کل صادرات را بر اساس ارزش دالری به خود

اختصاص داده و پس از آن ،بهترتیب کمیسیونهای شیمیایی و گاز و کمیسیون قیر  11.5و
 8.6درصد در کل صادرات اتحادیه نقش داشتهاند.
JJمشکالت بخش خصوصی در فروش نفت
تحریمهایی که امریکاییها آن را با تهدید و ارعاب بهسوی ایران نشانه گرفته بودند ،اکنون
در حال اعمال اســت .آنها مدام در تبلیغ این تحریمها میگفتند که صادرات نفت ایران را
به صفر خواهند رســاند .ماهنامه «تازههای انرژی» که ارگان رسمی اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی است ،در آخرین شماره خود تحلیلی از وضعیت فروش
نفت پس از تحریمهای نیمه آبان ارائه کرده که طی آ ن پیشبینی میکند اهداف تحریمهای
امریکا هرگز صد درصد محقق نخواهد شد چراکه از سویی نه همه خریداران نفت ایران توان
جایگزین کردن تمامی نفت ایران با نفت کشورهای دیگر دارند و نه میتوانند کامال از مزایای
اقتصادی خرید نفت از تهران چشمپوشی کنند .مانع دیگر قطع صادرات نفت ایران ،قیمت
نفت خواهد بود .قطع جریان کلی صادرات ایران نفت را با جهش قیمتی مواجه خواهد کرد .این
موضوع نهتنها به اقتصاد کشورهای متقاضی نفت لطمه خواهد زد بلکه میتواند اقتصاد امریکا
را که در سالهای اخیر به الگوی اقتصاد کشورهای نفتی نزدیک شده است نیز تحت تاثیر قرار
دهد .در کنار این عوامل« ،تجربه ایران از تحریمهای  2012تا پایان « ،»2015ناوگان گسترده
شرکت ملی نفتکش ایران» و «اختالف برخی کشورهای خریدار نفت با دولت ترامپ» همگی
میتوانند جریان صادرات نفت ایران را حفظ کنند .بنابراین در بدبینانهترین حالت پیشبینی

تشکلها
میشــود بعد از شروع تحریمها ،میزان خرید نفت از ایران به حدود  800هزار بشکه در روز
برسد؛ برآوردهای دیگر از رسیدن میزان صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در
اواسط سال آینده میالدی خبر میدهند .با اینحال ،همانطور که تحلیلگران خارجی بارها
اقرار کردهاند این روزها پیشبینی هر عاملی که بهنوعی با تصمیمات کاخ سفید مربوط است،
بسیار دشوار و ممکن است با گذشت زمان وقایع به شکل دیگری رقم بخورد.
در فضای تحریم ،برخی کارشناسان استفاده از توان بخش خصوصی را برای صادرات نفت
خام در گذر از شرایط تحریم پیشنهاد کردهاند ،پیشنهادی که هرچند مزایایی دارد اما از نظر
فعاالن حوزه صدور فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در حال حاضر ناممکن به نظر میرسد.
ساختار فروش بینالمللی در ایران مطابق ضوابط و مقررات امور بینالملل شرکت ملی نفت
است و طبق این ساختار صرفا امور بینالملل ماموریت فروش نفت را دارد .در این فرآیند چند
موضوع مهم مطرح است :اولین بحث قیمت است و دومین مسئله حجم صادراتی و سومین
نکته نیز شیوه معامالت و پرداخت است .از سوی دیگر ،اگر فردی قصد داشته باشد در تجارت
صنعت نفت و حوزه صادرات نفت خام فعالیت کند باید با یک پاالیشگاه قرارداد داشته باشد.
زمانی که نفت به بورس برده میشود همه سهامداران با پاالیشگاه قرارداد ندارند .نکته دوم
این است که قیمت پایهای را امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده و روی قیمت
خودش ایستاده است ،درحالیکه ساختار بورس عرضه و تقاضا است و قیمت افزایش یا کاهش
پیدا میکند .همچنین قیمت محمولههایی که توسط شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت
خام مطرح میشود با میانگین قیمت  75دالر نفت ،عدد بزرگی خواهد بود اما شیوه پرداخت
و جابهجایی این پول با توجه به محدودیتها تعریف نشده است .زیربنای الزم برای حضور
بخش خصوصی با محمولههای کوچکتر با شیوه پرداخت سادهتر یا مکانیزمهایی که نظام
پولی و بانکی کشور تعریف کند وجود ندارد .بنابراین در عمل ،فروش نفت ایران از طریق بخش
خصوصی در حال حاضر مقدور نیست.
اما اگر راه برای فروش نفت و فرآوردههای نفتی بهوســیله بخش خصوصی مهیا شــود،
وضعیت میتواند خیلی خوب به نفع دولت و نهادهای دولتی ایران نیز باشد .مزیت استفاده

اعضای هیئتمدیره
اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی ایران

عباسعلی اسالمی احسان باقریان

رئیس هیئتمدیره

حسین منیری

عضو هیئتمدیره

وحید شیخی

عضو هیئتمدیره
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ابوالقاسم هاشمی احمد صرامی
عضو هیئتمدیره

حسن تاجیک

عضو علیالبدل

نایبرئیس

احمد ابوترابی

عضو هیئتمدیره

عضو هیئتمدیره

سعید رفیعیفر

رضا فخاری

دبیرکل
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بازرس

از بخش خصوصی این است که معامالت نفتی با مقیاس خردتری انجام میشود و زمانی که
فعالیت اقتصادی وارد معامالت خرد میشــود ریسکها کاهش مییابد .برای مثال ،ریسک
فروش ،ریسک خطر پرداخت و غیره کاهش مییابد .از سوی دیگر ،مشکل دیگر فعالیتهای
نفتی در روابط بینالملل محدودیتها برای ارگانهای رسمی است .روابط رسمی و غیررسمی
بخش خصوصی با تجارت جهانی بســیار گستردهتر اســت تا بخش دولتی .بخش دولتی
محدودیتهایی دارد که عمال اجازه نمیدهد بهصورت فعال قدرت چانهزنی داشــته باشد،
درحالیکه این موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.
JJتشکلی15ساله
بخش نفت ،گاز و پتروشیمی ،اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد
ایران محسوب میشود .با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنگی و سازماندهی هرچه
بیشــتر فعاالن حوزه تولید و صادرات فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی ،عدهای از افراد
فعال و کارآفرینان بخش خصوصی کشور در این حوزه تصمیم گرفتند بهمنظور بهرهگیری
از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپارچه با فرصتها و تهدیدات گرد هم
آیند .برای این کار ،در مهرماه سال « 1382اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران»
با حضور  54شــرکت تولیدکننده و صادرکننده فرآورده تأسیس شد و سپس در خردادماه
 1384به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب مجمع عمومی فوقالعاده ،به «اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی ایران» تغییر نام داد تا هم از نظر نوع فعالیت و هم از
لحاظ عنوان اتحادیه ،پوشــش جامعتری نسبت به قبل داشته باشد .این اتحادیه ،در حال
حاضر بیش از  150شــرکت فعال در این بخش را تحت عضویت خود دارد .افزون بر این،
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران در سال  1385و در آستانه
آغاز چهارمین سال فعالیتهای خود بهعنوان تشکل صادراتی نمونه ملی نیز برگزیده شد.
برخــی از اهداف و وظایف اتحادیه صادرکنندگان فرآور دههای نفت ،گاز و پتروشــیمی
عبارتاند از تالش برای ساماندهی صادرات و صادرات مجدد فرآوردههای نفتی از جمهوری
اسالمی ایران و بهبود کیفیت خدماتدهی به اعضا؛ جمعآوری اطالعات درباره عرضه و تقاضا
و قیمت و بازارهای مصرف و تولید فرآوردههای مذکور و در دســترس قرار دادن آنها برای
ارتقای دانش اعضا؛ بهرهگیری از رهیافتهای جدید برای افزایش سهم در بازارهای مختلف و
گسترش فعالیتهای صادراتی فرآوردهها؛ همکاری با مراجع ذیربط جمهوری اسالمی ایران
از طریق ارائه نظرات تخصصی در تهیه ،تنظیم و تغییر قوانین ،مقررات و بخشنامههای مرتبط
با فرآوردههای نفتی و صادرات آنها؛ ایجاد ارتباط با بانکها و ســازمانهای اعتباری کشور و
همچنین سازمانهای مالی و پولی بینالملل برای فراهمسازی خدمات و تسهیالت مالی و
اعتباری برای اعضا؛ ایجاد ارتباط با تمامی مراجع و سازمانهای دولتی و همچنین اتحادیهها
و تشکلهای غیردولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح برای رفع مشکالت و ایجاد
لونقل ،امور
تسهیالت در تمامی بخشهای مرتبط با صادرات فرآوردههای نفتی ازجمله حم 
گمرکی ،انبارداری و مخازن ،بستهبندی ،کنترل کیفیت و استاندارد ،تأمین مواد اولیه ،ترانزیت،
ســوآپ و غیره؛ ایجاد واحدهای آموزشی و تحقیقاتی ،برگزاری نمایشگاهها و همایشهای
تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و همچنین هماهنگی در مورد اعزام هیئتهای
بازرگانی به کشــورهای دیگر و دعوت از هیئتهای بازرگانی کشورهای هدف و شرکت در
همایشهای خارجی مرتبط با فعالیت اتحادیه؛ اطالعرسانی شفاف و منظم به داخل و خارج
اتحادیه از طریق وبسایت اتحادیه ،انتشار نشریات و دیگر روشهای متداول اطالعرسانی در
خصوص اقدامات اتحادیه ،قوانین و مصوبات ملی و بینالمللی مربوطه ،فرصتهای صادراتی و
دیگر موارد الزم ازجمله تبلیغات و بازاریابی در بازارهای هدف؛ جلوگیری از انجام رقابتهای
ناســالم اعضا در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی اتاق بازرگانی ایران؛
ایجاد زمینه الزم برای توسعه همکاری بین اعضا؛ تشکیل خوشههای صادراتی در بین اعضا؛ و
تعامل و دریافت تسهیالت ویژه صادرات از سازمان توسعه تجارت در خصوص روند پیشرفت
اهداف اتحادیه و کمک به اعضا.
اتحادیه دارای چند کمیســیون تخصصی نیز هســت که عبارتاند از کمیسیون قیر،
کمیســیون پارافین ،کمیسیون شیمیایی و گاز ،کمیسیون روغن ،کمیسیون نفت ،سواپ،
بنکرینگ و ترانزیت ،کمیسیون پتروشیمی و کمیسیون بازرگانان.

اخیرا پیشنهاد شده است که یک منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ در کشور در نظر گرفته شود .این پیشنهاد در زمان
برگزاری نمایشگاه کتاب امسال در تهران مطرح شده بود .عراق از جمله کشورهایی است که در حال حاضر به صنعت چاپ
ایران نیاز دارد و خریدار اصلی شرکتهای چاپی در داخل کشور محسوب میشود

وابستگی  80درصد صنعت چاپ به بستهبندی

صنعتی با  700میلیارد تومان گردش مالی اما دارای سهم صادراتی اندک
صنعت چاپ و بستهبندی با درآمد جهانی ساالنه بالغ بر  1200میلیارد
دالر ،از صنایع مهم و استراتژیک در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته
محسوب میشود .در منطقه خاورمیانه و در میان همسایگان ایران نیز برخی
از کشــورها در صنعت چاپ و بستهبندی و صادرات این صنعت به همراه
کاالهای مختلف ،ارزآوری هنگفتی داشتهاند؛ برای نمونه میتوان به کشور
ترکیه اشــاره کرد که ساالنه در حدود  36میلیارد دالر از درآمد حاصل از
صنعت چاپ و بستهبندی را در خاورمیانه به خود اختصاص میدهد.
ایران نیز میتواند یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح در حوزه
چاپ و بســتهبندی در منطقه باشد .در صورت تحقق حمایتهای الزم از
صنعت چاپ و بســتهبندی ،تولیدات این صنعت بهطور مستقیم در قالب
بستهبندیهای چاپی و محصوالت فرهنگی و بهطور غیرمستقیم بهصورت
بستهبندی محصوالت صادراتی ،به افزایش درآمد غیرنفتی کشور کمک
قابلتوجهی خواهد کرد .در ســالهای اخیر ،صنعت چاپ کشور بهتدریج
از تمرکز روی چاپ افســت و چاپ ســلولزی فاصله گرفته و تالش کرده
است که به عرصههای جدیدتر چاپ مثل بستهبندی و لیبل توجه بیشتری
داشته باشد.
طبق اعالم مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گردش
مالی صنعت چاپ در ایران حدود  700میلیارد تومان است که از آن میان،
 80درصد آن به انواع بســتهبندی ،پنج درصد چاپ کتاب و  15درصد به
نشــریات مربوط میشود .با این حال ،به دلیل اینکه محصوالتی همچون
پســته ،زعفران ،خرما ،گردو ،کشمش و دیگر تولیداتی که در ایران و دنیا
از محصوالت مشهور و مطرح منسوب به ایران هستند بستهبندی مناسبی
ندارند ،صادرات صنایع چاپ و بستهبندی هنوز نتوانستهاند جایگاه مناسب
خود را در صادرات کشور پیدا کنند .بنا به گفته مدیرکل چاپ و نشر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در ســال  95در حدود  10هزار تن محصوالت
چاپی به خارج از کشــور صادر شده بوده است .بخش وسيعي از صادرات
صنعت چاپ ايران محصوالتي غیر از كتاب و نشریه بوده و اين محصوالت
شامل صنايع چاپي غالبا وابسته به بستهبندی است که بيشتر به افغانستان،
تركمنستان و عراق صادر ميشود .برخي از استانها مانند خراسان رضوي
و آذربايجان شرقي نیز بهصورت مستقيم اجازه صادرات محصوالت چاپی
را دارند.
JJلزوم مطالعه دقیق بازار
صنعت چاپ ایران با اینکه بسیار رشد کرده و متحول شده است ،اما هنوز
گاهی رگههایی از تفکر سنتی در سرمایهگذاری آن به چشم میخورد .یکی
موارد این تفکر ســنتی در سرمایهگذاری در دو دهه گذشته با ورود اولین
ماشینهای افست چهاررنگ رخ داد که همزمان تب شدیدی صنعت چاپ
کشور را در بر گرفت .به گزارش آژانس خبری چاپ و بستهبندی ایران ،این
تب وقتی فرونشست که دیگر دیر شده بود؛ بخش عمده سرمایهگذاری برای
خرید فناوریهای نو و دستدوم چاپ و بستهبندی بدون پشتوانه مطالعاتی
نیازســنجی و امکانسنجی طرح انجام شده و از همین رو ،درحالیکه در
برخی حوزهها تقاضای کمی و کیفی مشتریان داخلی بیجواب مانده ،در

بخش دیگر واحدهای چاپ به رقابتهای غیرحرفهای رو آوردهاند ،رقابتی
که تلفات آن خروج  300چاپخانهدار از گردونه فعالیت صنعت چاپ کشور
بوده است.
صنعت چــاپ در دهههای اخیر بســیار تغییر کرده و متنوع شــده
اســت .میتوان گفت انواع ابزارها برای محصوالت مختلف ،از چاپ روی
بســتهبندیهای مخصوص گرفته تا لیبلهای گوناگون اکنون در صنعت
چاپ دیده میشوند .بخش فناوریهای تبدیلی بستهبندیهای انعطافپذیر،
تولید فیلمهای پلیمری ،مواد مصرفی مقوایی اسپتیک ،جعبههای مقوایی
لوکس ،ظروف پالستیکی لوکس ،تولید انواع لیبل و برچسب ،مقوا و غیره،
ازجمله زمینههای مورد عالقه سرمایهگذاران خارجی در زمینه چاپ است
که فعاالن صنعت چاپ تالش میکننــد در آنها رونقی به وجود بیاورند.
از سوی دیگر ،برخی از انواع چاپهای سنتی مثل بستهبندیهای عادی،
چاپ کتاب و دیگر محصوالت هم هستند که سهم خود را در بازار چاپ و
بست هبندی حفظ کرد هاند.
بنا به تنوع و قابلیتهایی که صنعت چاپ و بستهبندی میتوانسته در
کشور داشته باشــد ،حتی اخیرا پیشنهاد شده است که یک منطقه آزاد
فرهنگی برای صنعت چاپ در کشور در نظر گرفته شود؛ در اواخر خردادماه
امســال ،وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد فرهنگی برای
صنعت چاپ که توســط فعاالن این صنعت ارائه شده بود استقبال کرد؛
پیشــنهاد ایجاد یک منطقــه آزاد فرهنگی برای صنعت چــاپ در زمان
برگزاری نمایشگاه کتاب امسال در تهران مطرح شده بود .به گفته وزیر راه
و شهرسازی ،عراق از جمله کشورهایی است که در حال حاضر به صنعت
چاپ ایران نیاز دارد و خریدار اصلی شــرکتهای چاپی در داخل کشــور
محسوب میشود .به گفته او ،اگر عزم واقعی برای چنین کاری وجود داشته
باشد ،بندرعباس یا سایر بنادر مکانهای مناسبی برای ایجاد این منطقه
آزاد فرهنگی به حساب میآیند .در بندر امام  11هزار هکتار منطقه ویژه
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قرار دارد و میتوان در همان مکان برای صنعت چاپ نیز یک منطقه آزاد
فرهنگی ایجاد کرد.

چاپ ،باعث جلوگیری چشمگیر از خروج ارز و تمرکززدایی از چاپ افست
در کشور شده است.

JJتمرکز بر لیبل و برچسب
یکــی از حوزههایی که اخیرا صنعت چاپ ایــران را درگیر خود کرده
و اتحادیــه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران نیز روی آن به خوبی تمرکز
کرده ،چاپ لیبل و برچسب است .این اتحادیه کارگروهی تخصصی برای
این حوزه به راه انداخته و در گام نخست تقویت بخش لیبل ،سيمنار ليبل
را براي اولين بار در کشــور برگزار کرده اســت .پس از آن نیز با حضور در
نمايشــگاههاي معتبر بينالمللي در قالب هيئتهاي تجاري ،تالش کرده
است ابعاد جديد فناوری صنعت چاپ ليبل را بيشتر به دستاندرکاران این
صنف معرفي کند و همچنین با تغيير بنيادين کسبوکار در اين بخش،
متخصصان و پيشکسوتان حوزه لیبل را کنار هم گرد آورد.
کارگروه چاپ ليبل با هدف حمايت از بخش چاپ ليبل راهاندازي شد
و از آنجا که اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ نگاه ويژهاي به بخش ليبل
و احداث زيرســاختهاي صادراتي داشته است ،گروهي از سرمايهگذاران
متوجه بازار بکر ايران در اين زمينه شــدند .با توجه به آنکه سرمايهگذاري
در زمينه ليبل جديد اســت و بازار اين صنعت با حضور ســرمايهگذاران
رونق يافته ،طي دو سال گذشته بيش از هفتاد ميليون يورو ماشينآالت
جديد ليبل به ايران وارد شده است .برپايي همايشها و سمينارها بهمنظور
اطالعرســاني بهتر و دقيقتر به صنعت چاپ ليبــل از اقدامات اتحاديه
صادرکنندگان صنعت چاپ در اين زمينه است .همچنين اين اتحاديه نگاه
ويژهاي به تامين مواد اوليه براي چاپ ليبل و جلوگيري از واردات محصوالت
چاپشده جهت حمايت از توليد داخلي ليبل دارد.
برگزاری سه هیئت تحقیقاتی بازاریابی در معتبرترین نمایشگاه لیبل
جهان ،لیبل اکســپو اروپا از دیگر فعالیتهای این اتحادیه در چهار سال
گذشته بوده اســت .طبق گزارشهای میدانی و آمارهای بهدستآمده از
واردکنندگان ماشینآالت صنعت چاپ لیبل ،توسعه و پیشرفت این بخش
از صنعت چاپ طی چهار سال گذشته با رشد صدرصدی مواجه شده است.
نگاه تخصصی به مقوله لیبل و لیبلینگ عالوه بر توسعه این بخش از صنعت

JJدوازده سال فعالیت
اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران در ســال 1385با هدف
توســعه صادرات محصوالت چاپ و بســتهبندي فعاليت خود را آغاز
کــرد .اين اتحاديه با برگزاري دورههاي آموزشــي تخصصي ،حضور در
نمايشگاههاي برتر صنعت چاپ و بستهبندي جهان ،ايجاد پاويونهاي
ملي بستهبندي ايران ،اعزام هيئتهاي تحقيقاتي ،بررسي موانع صادراتي،
امکانسنجي توان توليد داخل و نظایر آنها ،همواره در پي توسعه پايدار
صادرات غير نفتي اســت .در اين مسير ،اتحاديه صادرکنندگان صنعت
چاپ ايران با راهانداري کارگروههاي تخصصي به ارزيابي هرچه دقيقتر
روشهاي مختلف چاپي ،امکانات توليد داخلي ،بررسي موانع کسبوکار
و روشهاي حضور در بازارهاي بينالمللي اقدام کرده است .این اتحاديه
برنامه ويژهاي براي ايجاد زيرساختها در صنعت چاپ دارد که پيامد آن
توسعه صادرات صنعت چاپ خواهد بود.
اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ دارای سه کارگروه کلیدی است که
اولین آنها کارگروه چاپخانههاي انعطافپذير است .این کارگروه قديميترين
کارگروه تخصصي اتحاديه است که از ابتداي فعاليت با رويکردي متفاوت
نشستهاي خود را برگزار میکند .بررسي موانع کسب و کار ،تأمين مواد
اوليه ،توسعه صادرات بستهبنديهاي پليمري ،افزايش کيفيت در توليد،
برگزاري دورهها و سمينارهاي آموزشي و سرمايهگذاريهاي هدفمند ،از
محورهاي اصلي نشستهاي اين کارگروه است .یکی از حوزههایی که در
اتحادیه دنبال میشود ،مربوط به چاپخانهداران بخش هليو و فلکسو است
که صنعتيترين و بزرگترين بخش صنعت چاپ کشور را تشکیل میدهند
و همواره بزرگترين بخش صادرکنندگان صنعت چاپ و بستهبندي کشور
بودهاند .از سوی دیگر ،تيم تحقيقاتي اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ
با بررســي روشهاي چاپي به اين نتیجه رسیده است که بخش ليبل در
صنعت چاپ مغفول مانده است و به همین دلیل ،اقدام به ايجاد کارگروهی
در این زمینه کرده است.
اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ با هدف ايجاد زيرساختهاي الزم
براي توسعه صادرات در اين بخش ،اقدام به برپايي و راهاندازي کارگروهی
تخصصي در زمینه افست و چاپ سلولزي کرده است .کارگروه افست و چاپ
سلولزي اتحاديه با هدف بررسي بازارهاي صادراتي با تکيه بر توانمندي توليد
داخلي و بررسي روشهاي حمايت از توليد محصوالت بخش چاپ افست
و ســلولزي آغاز به کار کرده است .همچنين با توجه به روند غيرصعودي
چاپخانههاي افســت ،اتحاديه اقــدام به برپايي کارگروهي متشــکل از
دستاندرکاران اين بخش کرده است تا بار ديگر اين چاپخانهها احيا شوند.
اين کارگروه با هدف تقويت و توسعه زيرساختهاي استاندارد براي توسعه
صادرات در بخش افست و مصنوعات سلولزي و نيازسنجي امروز بازارهاي
هــدف ،با تکيه بر توان داخلي و تقويت اقتصاد مقاومتي آغاز به کار کرده
است .در اين کارگروه اقداماتي براي برنامهريزي مدون آموزش حين خدمت
چاپخانهداران افست و سلولزي و تدوين راهکارهاي کاربردي براي توسعه
هدفمند اين بخش از صنعت چاپ در تعامل با اعضاي کارگروه بررسي شده
است .بر اساس برنامهريزي اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ،نشست
کارگروههاي اين اتحاديه بر اساس برنامه تا پايان هر سال بهصورت منظم
ادامه دارد .ازجمله فعالیتهای این کارگروه همچنين ميتوان به بررسي
بازارهاي صادراتي با تکيه بر توانمندي توليد داخلي و بررســي روشهاي
حمايت از توليد محصوالت بخش چاپ افست و سلولزي اشاره کرد.

اعضای هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران

بابک عابدین

رئیس هیئتمدیره

عباس ابوالفتحیان احمد محرر

منشی
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سعید بهنامجو
نایبرئیس اول

عضو هیئتمدیره

مهرداد نباتچیان

نایبرئیس دوم

مجید خادمیمزده

عضو هیئتمدیره
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علی مخزن

سید محمدجواد مبینی
خزانهدار

عضو علیالبدل

منوچهر یارعلی

بازرس

 ...........................کــارآفـریـن ...........................

چرا نسل جدید عالقهای به طی مراحل آموزش کسبوکار ندارند

جای خالی شاگردی

عکس :رضا معطریان

نسل جدید ایران چگونه باید به کار و کارآفرینی عالقهمند شود؟ داوود عابدی آملی یکی از بنیانگذاران صنایع شوینده در ایران که بنیانگذار کارخانههای تاژ است در پاسخ به
این سوال میگوید در نسل او تفکر شاگردی کردن از سوی خانوادهها به فرزندانشان منتقل میشد و بسیاری از پدران از نوجوانی فرزندانشان را با کار آشنا میکردند و همین
باعث میشد که فرزندانشان در آینده بتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند « .با شاگردی کردن ،نسل گذشته از نوجوانی با پول درآوردن و سختی کسب و کار آشنا
میشدند و در ناز و نعمت بزرگ نمیشدند و همین اتفاق باعث میشد در جامعه و خانواده بیشتر بچهها ماهیگیر بار میآمدند و نه ماهی خور ».نکاتی که این کارآفرین  81ساله
بر آن تأکید دارد شاید همان حلقه مفقوده کار و کارآفرینی در کشور ما باشد؛ این یک واقعیت است که خانوادههای ایرانی دیگر تأکیدی بر کارکردن و کارآموزی فرزندانشان
ندارند و بیشتر به دنبال تشویق آنها به تحصیل و آموختن دروس هستند و جای خالی پرورش برای زندگی آینده نسل جدید بسیار به چشم میخورد؛ از سوی دیگر در مراکز
دانشگاهی و علمی کشورمان هم رد چندانی از کار عملی دیده نمیشود و حاصل این اتفاقات چند میلیون جوان تحصیلکردهای است که به دنبال مدیریت است و نه کار و
کارآفرینی؛ جوانانی که در وضعیت کنونی کشور و باتوجه به مشکالت دولت ،توان چندانی ندارند که خودشان کاری راه اندازی کنند.

کارآفرین
حسن انتظار ،بنیانگذار کارخانه اروم آدا از قصه بید مجنون حیاط کارخانهاش و اشتغال میگوید:

رویایی دارم و آن کارآفرینی است

هر كاری ریسك
دارد و شما باید
دل بزرگی داشته
باشید،همیشه
در لحظههایی كه
همكارانم از یك
تصمیمپرریسك
میهراسند،
میگویم« :یا مكن
با پیلبانان دوستی
 یا بنا كن خانهایدرخورد پیل»

114

«كارآفرینی در كشــوری درحالتوسعه ،درگیریهای متعدد ،عمیق و
مداومی دارد .هر روز حتما یك مشــكل اقتصادی به وجود میآید كه بتواند
روزت را خراب و ذهنت را بیهوده مشغول كند .اما عصرها ،وقتی زیر درخت
بید مجنون كارخانه مینشینم (همان بید مجنونی كه از اردیبهشت تا آبان ،به
همراه یك صندلی و میز كوچك ،دفتر كار من است) و تكتك كاركنان را كه
امیدوارانه راهی منزل میشوند بدرقه میكنم ،دوباره برای مبارزه فردا انرژی
میگیرم .به همین دلیل همیشه سعی میكنم در لحظه اتمام كار روزانه در
كارخانه باشم ،تا لحظه خاص و ناب پایان كار را ببینم ».این نگاه حسن انتظار
بنیانگذار شركت ارومآدا به کارآفرینی است .او که حاال در آستانه  75سالگی
یگوید روز بدون کار در زندگیاش بیمعنی است.
است م 
حسن انتظار بیستم فروردین سال  1323در روستای دیزج شی خ مرجان
از توابع شبســتر ،در خانوادهای بازرگان و روستایی به دنیا آمد .فرزند سوم از
خانوادهای پنج فرزندی بود و پدرش بین تبریز ،ارومیه و شهرستانهای اطراف
به تجارت كاال مشــغول بود .او کودکی و نوجوانیاش را در زادگاهش گذراند
و در  21ســالگی (ســال  )1344به ارومیه رفت و وارد بازار کار شد و سالها
در زمینههای مختلف کار کرد تا اینکه در سال  1355به فکر راهاندازی واحد
تولیدی مواد غذایی افتاد و اولین واحد تولیدی خود را با نام «تاتائو» با  77نیرو
تاسیس کرد و البته برای رسیدن به موفقیت شکستهای بسیاری را هم تجربه
کرد .خودش در بخشی از داستان زندگیاش نوشته است« :تاتائو،اولین واحد
تولیدی كه احداث كردم ،برایم آزمون و دانشگاهی بود پر از تجربیات ارزشمند
و ایدههای جدید كه منجر به خلق ارو م آدا شد .موفقیت فقط در گرو پذیرش
شكستهای كوچك و بزرگ است».
البته بین راهاندازی مجموعه صنعتی تاتائو تا اروم آدا که هردو نام را
همسرش از نامهای ایرانی و فرهنگ آذری برای این مجموعهها انتخاب
کرده اســت ،حدود  15سال طول کشید و زمانی حسن انتظار به فکر
راهاندازی مجموعه جدید افتاد که تاتائو (که همچنان هم فعال است)
به کارخانهای بزرگ با بیش از  3.2هکتار مســاحت و دهها نفر نیروی
حرفهای تبدیل شده بود.
یگوید که كارآفرینی و اشــتغال را عاشــقانه دوست دارد و در
انتظار م 
طول سالیان کارش آموخته است که «عشق به كار» و «اعتمادبهنفس» ،به
اندازه ســرمایه اولیه مالی برای شــروع کار مهم و اثرگذار است .او در متنی
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که درباره زندگیاش نوشــته ،آورده اســت« :در حقیقت باید انرژی مثبت و
احساس رضایتمندی را در خود به وجود آورید ،در غیر این صورت در روزهای
ســخت ،همهچیز بر باد خواهد رفت .بارها تا لبه پرتگاه رفتهام ،اما تا آخرین
لحظه ایستادهام ،چون به شغلم عشق میورزم و به لطف خدا ایمان دارم كه
هیچ تالش صادقانهای را بیپاسخ و اجر نخواهد گذاشت .من بلندپرواز بودم
و به افقهای دور نگاه میكردم .با این حال ،همیشــه با قدمهای كوچك و با
برنامهریزی شروع كردم .اندیشههای افراطی و بزرگ ،انرژی و توان انسان را هرز
ت نزدیك
میدهد« .شروع كارهای كوچك ،ولی قابل اجرا» شما را به موفقی 
میكند و احتمال پیروزیتان را افزایش میدهد .این قسمتی از یك مدیریت
ریسك است .ضرر خطای كوچك قابل جبران است ولی سرمایهگذاریهای
بزرگ ،ریسكهای بزرگ را میطلبد .به همین دلیل بلندپروازی زیباست ،ولی
جاهطلبی خطرناك است».
JJاروم آدا چگونه شکل گرفت؟
مجموعه صنعتی اروم آدا در ابتدا با هدف تولید رب گوجهفرنگی در 15
آبان ســال  17( 1370سال پیش ) و در  9کیلومتری شهر ارومیه راهاندازی
شد ولی بعد به تدریج و باتوجه به نیاز مشتریان و سیاستگذاریهای شرکت
توسعه یافت تا جایی که هماکنون در این مجموعه  185نوع محصول تولید
میشود .در طول حدود دو دهه فعالیت مجموعه اروم آدا حاال به گروه صنعتی
بزرگی تبدیل شده است که مساحت تقریبی آن  52هزار متر مربع و زیربنای
آن حدود  20هزار متر مربع است.
یگوید« :وظیفه اصلی یك كارآفرین ،ساخت یك نام تجاری
حسن انتظار م 
مستحكم و قوی و حفظ آن نام است .كیفیت یكشبه اتفاق نمیافتد و یك
هدف نیست ،بلكه سبك تولید است که تمامشدنی نیست ،رسیدنی نیست،
پویا و جاری است .دست یافتن به یك برند مطرح ،كار سختی نیست .كافی
است تبلغ كنید ،ولی رمز ماندگاری شما كیفیت پایدار محصوالتتان است.
مراحل اولیه تولید ،ســادهترین مراحل كارآفرینی است ،ولی بعدها نیازمند
صرف زمان و توان و انرژی زیادی هســتید برای ماندگاری آن .به قول حافظ
«كه عشق آسان نمود اول ،ولی افتاد مشكلها»».
عالوه بر اینها او به کار گروهی و خرد جمعی هم معتقد است و میگوید
که همیشه از همكاران و رقبایش و از موفقیت و شكستهایش آموختهاست.
او همچنیــن نگاه ویژهای به تبلیغات و مشــتری در کار دارد و این موضوع
را میتوان در شــعارهای کارخانه تاتائو و اروم آدا« ،حق با مشتری است» و
«کیفیت افتخار ماست» ،دید .انتظار درباره اهمیت این موضوع در متنی نوشته
است« :از نظر من همیشه حق با مشتری است .پیروی از سالیق مصرفكننده
به من اعتما د بهنفس و اعتقاد بیشــتری خواهد داد .تمامی رفتارهای شما
باید مشتریمحور باشد ،سیاستهای تولید ،خطمشی ،ضمانتها ،تخفیفات
و حتی تبلیغات .زیرا هرقدر هم كه محصولتان خوب و عالی باشد ،باید آن را
به مصرفكننده معرفی كنید .در عین حال باید به شعور مصرفكننده احترام
بگذارید ،زیرا تبلیغات درست و صادقانه،سرمایهگذاری بلندمدت است .شما
باید از سبد كاالی مصرفكننده و تغییرات آن اطالع داشته باشید .در حقیقت،
دادن اطالعات به بازار (تبلیغات) و گرفتن اطالعات از بازار (سالیق مشتری)

قسمتی از محوطه کارخانه و شرکت باغ زیبایی است كه «باغ عروس» نام دارد .عروس و دامادها از این فضا برای عكاسی
و فیلمبرداری استفاده میكنند و محصوالت ارومآدا نیز به آنها اهدا میشود .در برخی روزها گاه پنج عروس به این
مجموعه مراجعه میکنند.

ضروری است .اگر خودتان به آنچه تولید میكنید از صمیم قلب ایمان نداشته
باشــید ،موفق به نفوذ به قلب مصرفكننده نخواهید شد .آنچه از دل برآید
الجرم بر دل نشیند».
بنیانگذار اروم آدا در کار به ریسک البته با بررسی تمام جوانب معتقد است
یگوید که تنها دیكته نانوشــته غلط ندارد« .زمانی كه یك طرح كلی در
و م 
ذهن دارم ،تمامی جوانب را میسنجم .سعی میكنم هیچ نكته مبهمی باقی
نگذارم .برای هریك از ســواالت مطرحشده در خصوص طرح جدید ،جواب
مناسبی مییابم و كنار میگذارم و بعد از طرحریزی كلی ماجرا ،باید شروع
كرد .باید ریسك كرد .مدیر خوب كسی است كه تمامی اطالعات را جمع و
پردازش و نهایتا برنامهریزی میكند و تصمیمی قاطعانه میگیرد و برای اجرای
آن تصمیم ،قاطعانه و مقتدرانه میایســتد .تغییرات زیاد و برنامهریزیهای
تكراری ،شــما را خسته و تكیده میكند .به هر حال هر كاری ریسك دارد و
شما باید دل بزرگی داشته باشید .همیشه در لحظههایی كه همكارانم از یك
تصمیم پرریسك میهراسند ،میگویم« :یا مكن با پیلبانان دوستی  -یا بنا
كن خانهای درخورد پیل»».
او همچنین مشكالت را ذات كار تولید میداند« :وقتی یك مشكل پیش
آمد ،اول باید آن را بپذیریم و سپس تیم مربوط را فراخوانیم و از همه نظرات
استفاده كنیم .مشكل حلنشــدهای باقی نگذارید .شاید ساعتها كار برای
حل یك مشــكل الزم باشــد ،ولی به هر حال راهحلی خواهید یافت .باید از
صاحبنظران اصلح ،نظر بخواهید .بهتر بگویم ،بگردید مشكالت را بیابید ،قبل
از آنكه خودشــان قد علم كنند .ارتقای سازمان در گرو جمعآوری اطالعات
درســت است .موفیت همیشه در گرو كار تیمی است .شما باید بازوان قوی
داشــته باشید تا بتوانید خوب كشتی بگیرید .مشتریان شما ،دوستان شما،
مدیران شما ،همه و همه میتوانند بازوانی محكم و مضاعف برای شما باشند.
یكتولیدكنندهوابستهبهمشتریان،توزیعكنندگانوعرضهكنندگانشاست».
برای انتظار محیط كارخانه ،خانه اول او و كاركنانش است .البته به گفته
خودش هرگز به دنبال دفتری شیك ،مدرن و مجلل نبود ه و همیشه عقیده
داشــته منابع مالی باید همیشه صرف گسترش تولید و سرمایهگذاریهای
پایهای شــود« .سرمایهگذاری و خرید خط جدید در شركت تمام نمیشود،
همیشــه یك محصول جدید و ایده جدید هســت و این رمز سبد كاالیی
 185قلمی ارومآدا است .انگیزه خالقیت محصول جدید را همیشه در ذهنم
میپرورانم .به قول یكی از دوستان ،انتظار همهچیز را به این شكل میبیند كه
آیا قابلیت تولید یا بستهبندی و ایجاد ارزش افزوده دارد؟»
او همیشه برای پیگیری کیفیت محصوالت کارخانه اروم آدا حتی
به كوچكترین خواروبارفروشــیها هم سر میزند و خودش با اشتیاق
در جلسات مدیران فروش و ویزیتورهای نمایندگیها شركت میكند و
به درددلها و مشکالت به دقت گوش میدهد و معتقد است نکاتی که
بیان میشود از مهمترین برگبرندههای او در ارائه كاالی مرغوب است و
بهترین منبع اطالعاتی برای دسترسی به مصرفكننده و خواستههایش
محسوب میشود .همچنین او در مجموعه صنعتیاش مدیریت منابع
ی را خود همیشــه تحت نظر دارد و میگوید به دلیل اینكه كارش
مال 
را با حسابداری شروع كرده است همیشه موجودی انبار ،موجودی كاال
و موجودی منابع مالی را در ذهنش دارد .او همچنین دفتر یادداشــتی
دارد که همه نکات و موضوعات مهم را در آن مینویســد و همیشــه
برای پیشبرد کارهایش به آن مراجعه میکند .حسن انتظار همچنین
به همراه تعدادی از دوســتانش چند سال پیش شركت سرمایهگذاری
«آتیه سپید» را در حوزه سرمایهگذاری در معادن راهاندازی کرد .خود او
دراینباره نوشته است« :یكی از كارهای زیبای گروهی كه انجام دادهایم
تاسیس شرکت سرمایهگذاری آتیه سپید است .ما با كمك كارآفرینان و

سرمایهگذاران بخش خصوصی استان و یككاسه كردن سرمایههای آنان
و در راستای اجرای اصل  ،44شركت آتیه سپید را با هدف سرمایهگذاری
در بخش معدن احداث كردیم و در راستای خصوصیسازی ،گامی بزرگ
برداشتیم كه امیدوارم زمینهساز ایجاد اتفاقات مهم در استان آذربایجان
غربی باشد».
حسن انتظار حاال بعد از بیش از  50سال تالش و فعالیتهای اقتصادی
معتقد است معلم اول او در تجارت ،پدرش بوده است؛ كسی كه سحرخیزی
و سختكوشی را از او آموخت و حساب و چرتكه را به او و دیگر فرزندانش با
حوصله یاد داد که حاال به بهترین میراث و امانت خانوادگی آنها بدل شــده
اســت .حسن انتظار مدیرعامل و بنیانگذار شرکت اروم آدا همچنان با تمام
یکند .روز کاری او از صبح بسیار زود
توان و پشــتکار به توسعه و کار فکر م 
شروع میشود و حتی گاهی زودتر از بسیاری از کارمندانش در اداره و کارخانه
حاضر میشود .خودش در اینباره نوشته« :یك بار دختر كوچكم پرسید شما
تا االن هرگز مرخصی رفتهای؟ و من در دل خندیدم و گفتم مرخصی برای
چه؟ كار برای من  7روز هفته و  24ساعت شبانهروز تعریف شده است .حتی
ذهنم در خواب هم فعال هســت .در حال حاضر رویای زیبایی برای فرزندان
شــهرم در نظر دارم .احداث «دانشگاه كارآفرینی و اقتصاد» كه ایدهاش را با
رفتن به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و كشاورزی تركیه گرفتم .امیدوارم كه
با كمك و حمایت اتاق بازرگانی ایران و مردم فهیم شهر تاریخی ارومیه و با
همفكری و همدلی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی آذربایجان غربی
بتوانیم خدمتی ماندگار برای كارآفرینان و كارآفرینی انجام دهیم و ارتباطی
حقیقی بین صنعت و دانشــگاه ایجاد كنیم .به قول مارتین لوتركینگ ،من
رویایی دارم ،و برای من آن رویا «كارآفرینی» است».

در حقیقت باید
انرژی مثبت
و احساس
رضایتمندی را
در خود به وجود
آورید ،در غیر این
صورت در روزهای
سخت،همهچیز
بر باد خواهد
رفت .بارها تا لبه
پرتگاه رفتهام ،اما
تا آخرین لحظه
ایستادهام ،چون
بهشغلمعشق
میورزم و به لطف
خدا ایمان دارم

نگاه تشکلی و ریاست اتاق ارومیه
حسن انتظار در کنار فعالیتهای صنعتی به کارهای مدنی و تشکلگرایی هم عالقه بسیاری دارد
و سالهاست که در این زمینه فعال است و تاکنون چهار دوره به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ارومیه انتخاب شده است و هماکنون نیز این مسئولیت را برعهده دارد .او معتقد
است حضور در اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش مهمی در نگاه او به صنعت داشته است.
«در حقیقت حضور در جمع بزرگان صنعت ،معدن ،تجارت و كشاورزی ایران ،بهترین مدرسهای بود
كه توانستم در آن درس كارآفرینی بیاموزم .با حضور در اتاقهای مشترك با سایر كشورها ،سفر در
قالب هیئتها ،و شركت در جلسات كمیسیونهای تخصصی ،هنوز هم میآموزم و از بودن در كنار
این دوستان آموزگار و استاد ،لذت میبرم .همیشه نگاه جهانی و ملی داشتهام ،معتقدم زمانی در
جنگ نابرابر تولید جهانی پیروز میشویم كه صادرات پایدار داشته باشیم».
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کارآفرین

به ما ماهیگیری یاد میدادند نه ماهیخوری
نگاهی به زندگی داوود عابدی آملی ،از بنیانگذاران صنعت شوینده در ایران
درآوردن و سختی كسب و كار آشنا میشدند و در ناز و نعمت بزرگ
نمیشدند« .در جامعه و خانواده بیشتر بچهه ا ماهیگیر بار میآمدند و
نه ماهیخور و همین باعث میشد كه در بزرگسالی بتوانند گلیمشان
را از آب بیرون بکشند».

عابدی در سال
 1364اولین
كارخانه خود را در
قزوین راهاندازی
كرد و بعد از سه
سال در سال 1367
مجموعهصنعتی
تاژ شکل گرفت
که در سال 1368
افتتاح شد

116

داوود عابدی آملی یكی از بنیانگذاران صنعت شوینده در کشور و
كسی است كه بسیاری از محصوالت شوینده را برای اولین بار در ایران
تولید كرد .او بعد از فارغالتحصیل شدن ،در تعدادی از كارخانههای
دارویی ،تولید محصوالت بهداشــتی و شیمیایی و حوزه پتروشیمی
فعالیت كرد و با راهاندازی خطوط تولید محصوالت جدید در كشــور
قدمهای مهمی در توسعه صنایع وابسته به مواد شیمایی برداشت و
از همین رو برخی از فعاالن این حوزه به او لقب پدر صنعت شوینده
کشور را دادهاند.
عابدی متولد  1316در شــهر آمل است و در خانوادهای مذهبی
به دنیا آمده و پدرش مغازهداری ســاده بود .او از كودكی همزمان با
تحصیل كار هم میكرد« .وقتی ســوم ابتدایی بودم تصمیم گرفتم
كه در كنار تحصیل كار هم بكنم .پدرم به دلیل شــرایط درآمدی و
هزینههای خانواده پول توجیبی كمی به من میداد و همین شد كه
به فكر پول درآوردن افتــادم .اولین كاری كه انجام دادم پهن كردن
بساط جلوی مغازه پدرم بود؛ آن زمان لوازمالتحریر ،خوراكی ،شانسی
و چیزهای مختلفی میفروختم تا اینكه پدرم دید كه استعداد زیادی
در حســاب و كتاب دارم و همین شد كه شاگرد مغازه شدم و دفاتر
روزانه دخل و خرج را مینوشتم .البته درسم هم خوب بود و همیشه
جزو شاگردهای نمونه كالس و مدرسه بودم .كار كردن من در مغازه
پدرم تا كالس  12ادامه داشــت .البته وقتی كالس  9بودم و مدرك
ســیكل را گرفتم به او گفتم كه بعد از دیپلم برای ادامه تحصیل به
تهران خواهم رفت و دوســت دارم ســقف خواستههایم را بشكافم و
همین اتفاق هم افتاد».
عابدی معتقد است تفكر شاگردی كردن كه در سالهای دور در
بسیاری از خانوادههای ایرانی وجود داشت ،در پرورش كودكان و آماده
آنها برای ورود به بازار كار نقشــی بسیار پررنگ داشته است.
شــدن 
او میگوید با شــاگردی كردن ،نسلهای گذشته از نوجوانی با پول
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JJدانشگاه پلی تكنیك و مهندسی شیمی
با پایان تحصیل و با وجود مخالفت پدر برای ترك نكردن كسب و
كار ،او به تهران آمد و در كالسهایی كه برای كنكور ورود به دانشگاهها
وجود داشــت ثبت نام كرد و در نهایت در آزمون ورودی دانشگاهها
پذیرفته شــد .خودش چند سال پیش در برنامه «پایش» درباره آن
ها گفت« :من در آزمون دانشگاه در سه رشته فیزیك ،شیمی و
سال 
مهندسی شیمی پذیرفته شدم ولی در نهایت به خاطر وجود ذخایر
عظیم گاز و نفت در كشــورمان و اهمیت این موضوع و عالقهای كه
به آن داشتم ،رشته مهندسی شیمی را انتخاب كردم و وارد دانشگاه
پلی تكنیك شدم .آن زمان دانشكده شیمی پلی تكنیك تنها  12نفر
یكرد و  576نفر متقاضی داشت كه در نهایت من یكی از
را پذیرش م 
قبولشدگان بودم .یادم میآید كه خوابگاه نداشتیم و من با ماهی 20
تومان در جنوب شهر خانهای اجاره كرده بودم و در كنار تحصیل به
عنوان معلم خصوصی به دانشآموزان درس میدادم».
اما یكی از خوشاقبالیهای عابدی در دوران تحصیل نگاه متفاوت
مسئوالن دانشكده شیمی دانشگاه پلی تكنیك به كار در كنار تحصیل
بود؛ اتفاقی كه به گفته خود او نقشی اساسی در شكلگیری دیدگاه
حرفهای و تخصصیاش داشت و باعث شد كه خیلی زود بتواند جذب
كار شــود« .مدیر گروه دانشكده برای دانشجویان در كنار  48ساعت
آموزش تئوری دروس ،كارهای آزمایشگاهی و كارگاهی بسیاری در
نظر گرفته بود و دانشجویان باید با كارهای عملی هم آشنا میشدند؛
حتی شرایطی فراهم شــده بود كه دانشجویان بتوانند در واحدهای
صنعتی و كارخانهه ا دورههای كارآموزی را پشت سر بگذارند .من هم
عاشق كار در كارخانه بودم».
داوود عابدی در دوره  4ســاله كارشناســی مهندسی شیمی هر
تابســتان در یكی از واحدهای صنعتی مشغول به كار بود .به گفته
خودش سال اول در كارخانه شیشه ایران كار كرد و تجربههای بسیاری
از كار با كوره آموخت كه بعدها در راهاندازی كوره در یكی از واحدهای
صنعتی خیلی مورد استفادهاش قرار گرفت .سال دوم با كمك یكی از
استادانش در كارخانهای وابسته به سازمان آب كه در حوزه تولید مواد
شیمیایی تصفیهكننده آب فعالیت میكرد كار كرد و حتی ماهانه 300
تومان دریافتی داشــت .با پایان سال سوم او در كارخانه روغن نباتی
و صابونســازی گل كار كرد و با پایان سال چهارم مهندسی هم به
شركت نفت مراجعه كرد و بدون هیچ دریافتی حاضر شد  3ماه در قم
و حفاریهای چاه شماره  11حضور داشته باشد و تجربه كسب كند.
او در سال  1342از دانشگاه پلی تكنیك فارغالتحصیل و بعد از
مدتی در پاالیشــگاه پتروشیمی پاسارگاد مشغول به كار شد البته

عابدی معتقد است تفكر شاگردی كردن كه در سالهای دور در بسیاری از خانوادههای ایرانی وجود
آنها برای ورود به بازار كار نقشی بسیار پررنگ داشته
داشت ،در پرورش كودكان و آماده شدن 
است.

جذب شــدن در این مجموعه صنعتی آن هم در زمانی كه كشور با
مشكالت اقتصادی بسیاری مواجه شده و جمعیت بیكاران به شدت
افزایش یافته بود ،كاری بسیار سخت بود .او در یكی از گفتوگوهایش
داستان پیدا كردن كار را اینگونه تعریف كرده است« :به مجموعهها
و شــركتهای زیادی مراجعه كردم ولی دوران فارغالتحصیلیام با
شــرایط بد اقتصادی و اعالم ورشكستگی دولت همراه شده بود و
شــركتهای بسیار كمی جذب نیرو داشــتند .هیچوقت فراموش
ها تهیه كرده بودم و به تعداد
نمیكنم ،لیست بلندباالیی از شركت 
آنها سر زدم ولی هیچكدام استخدام نداشتند .بعد از آن هم
زیادی از 
دو هفته زمان گذاشتم و از میدان امام حسین تا انقالب امروز را پیاده
رفتم و به شــركتهایی كه وجود داشت مراجعه كردم و بعد هم به
خیابــان جمهوری رفتم و همین كار را انجام دادم تا اینكه یك روز
كه از شدت خستگی در گوشه میدان جمهوری روی زمین نشسته
بودم و استراحت میكردم چشمم به تابلوی شركت نفت پارس افتاد.
به این شركت سر زدم و دیدم كه برای توسعه پتروشیمی پاسارگاد
ها را پر كردم
در آبادان به دنبال جذب نیرو هستند .بعد از اینكه فرم 
من را پیش مدیر مجموعه بردند كه مهندس فرمانفرمایان بود .سر و
وضع ژولیدهای داشتم .او سواالت عمومی درباره وضعیت اجتماعی
و اقتصادی كشور و سواالت تخصصی درباره تولید مواد شیمیایی به
خصــوص كلر كرد كه تجربه كارآموزی به یاریام آمد و خیلی زود
همه را پاسخ دادم و او هم همانجا من را استخدام كرد و به منشی
خود زنگ زد و گفت كه برای رفتنم به آبادان كه پتروشیمی پاسارگاد
در آنجا بود برایم بلیت تهیه كنند».
داوود عابدی  9ماه در پتروشمی پاسارگاد كار كرد و خیلی زود با
توجه به تجربه و پشتكارش توانست به یكی از مهندسان اصلی این
مجموعه بدل شود .اما همهچیز خیلی آرام پیش نرفت زیرا مشكالت
مالی این مجموعه صنعتی خیلی زود خود را نشان داد و عدم پرداخت
حقوق كارگران باعث شد كه آشوبهایی در این مجموعه به وجود آید
و در نهایت عابدی این كار را رها كند و دوباره به دنبال كار جدید در
تهران بگردد .به گفته خودش در زمان تسویه حساب از پتروشیمی
پاسارگاد  6هزار و  300تومان دریافت كرده است كه  4هزار تومان آن
را برای پدرش فرستاد ،هزار تومان آن را به برادرش كه برای كنكور به
تهــران آمده بود ،داد و هزار و  300تومان باقیمانده را هم برای خرج
خود در روزهای بیكاری ذخیره كرد.
JJآكهی استخدام و تغییر مسیر زندگی
او مدتی در تهران بیكار بود تا اینكه روی دیوار ورودی دانشــكده
شیمی دانشگاه پلی تكنیك آگهی استخدام در شركت تولید دارو را
دید و مســیر زندگیاش تغییر كرد« .به دفتر مركزی مراجعه و فرم
پر كردم و متوجه شــدم كه  57نفر درآزمون نهایی شركت كردهاند
و تنها یك نفر را میخواهند اســتخدام كنند .امید چندانی نداشتم
ولــی بعد از چندین مرحله آزمون در نهایت برای مصاحبه با اعضای
هیئت مدیره انتخاب شدم و خود آقای خسروشاهی كه مدیرعامل بود
ســواالت متعددی كرد و در نهایت گفت كه پذیرفته شدهام .شركت
تولید دارو قصد داشــت خط جدیدی برای تولید پودر دریا راهاندازی
كند و در اصل اســتخدام نیرو برای راهانــدازی همین خط بود .قرار
شــد كه من برای آموزش به خارج اعزام شوم ولی چون من طرفدار
مصدق بودم و مشكالت سیاسی داشتم ،در ابتدا نتوانستم پاسپورت
دریافت كنم .ولی آقای خسروشاهی با نفوذ بسیاری كه داشت مشكل

خاطرهای از كودكی
عابدی از كار كردن دوران كودكی خاطرهای تعریف میكند« :كالس چهارم ابتدایی بودم كه یك مقدار
گوجه سبز خریدم و روی سینی ریختم و روی سرم گذاشتم و رفتم بازار برای فروختنشان .كل بازار را گشتم
ولی هیچ مشتری پیدا نكردم .از خستگی گوشهای نشسته بودم و به این فكر میكردم كه برای فروش گوجه
ها میرفتند؛
سبزها چه کنم كه یاد شلوغی جلوی زندان شهربانی آمل افتادم و افرادی كه برای دیدن زندانی 
سریع رفتم آنجا و جلوی جاده مشرف به زندان ایستادم و شروع كردم به فریاد زدن و شاید باور نكنید كه چند
دقیقه بیشتر طول نكشید كه همه گوجه سبزها را فروختم».

را حل كرد و در نهایت از طرف شركت تولید دارو برای گذراندن دوره
آموزشی برای نصب تجهیزات خط تولید جدید ابتدا  29روز به ایتالیا
و سپس  3روز به بارسلون و  39روز هم والنسیا در اسپانیا اعزام شدم
و پس از بازگشت به كشور این خط تولید را كه تحولی مهم در صنعت
تولید محصوالت شوینده در كشور محسوب میشد ،راهاندازی كردم».
كار در شركت تولید دارو برای عابدی تجربهای بسیار گرانقدر بود
ها توانست با كمك دیگران
که  12سال طول كشید و او در این سال 
تحوالت مهمی را در تولید مواد شــوینده و بهداشتی رقم بزند .البته
چند سال بعد به امید راهاندازی مجموعه صنعتی خود از این مجموعه
بازخرید شد و پولی را كه دریافت كرد به عنوان سرمایه اولیه ذخیره
کرد .او در گفتوگو در برنامه «پایش» درباره راهاندازی مجموعههای
صنعتی خود و شروع كارش گفته است 12« :سال در تولید دارو كار
كردم و كل پساندازم یك خانه و دو ماشــین بود ،در زمان اوج كار
درآمدم به حدود  10هزار دالر هم رسیده بود ولی ایدههای بسیاری
داشتم و به نقطهای رسیده بودم كه باید مجموعه خودم را راهاندازی
میكردم و در نهایت هم از تولید دارو بازخرید شدم و  630هزار تومان
گرفتم كه ســرمایه اولیهام شد .ولی خب در ابتدای كار در راهاندازی
مجموعههای صنعتی اصال موفق نبودم و چندین بار شكست خوردم
و هربار هم بخش مهمی از سرمایهام را از دست دادم تا اینكه مجموعه
تاژ را تاسیس كردم و توانستم به مرور زمان و با نوآوری در محصوالت
روز به روز كار را توســعه دهم و زمینه اشتغال صدها نفر را به لطف
خدا فراهم كنم».
او در ســال  1364اولین كارخانه خود را در قزوین راهاندازی كرد
و بعد از ســه سال در سال  1367مجموعه صنعتی تاژ شکل گرفت
که در ســال  1368افتتاح شد و در طول بیش از دو دهه فعالیت به
یكی از بزرگترین تولیدكنندههای مواد شوینده در كشور تبدیل شد.
داوود عابدی در طول بیش از  5دهه فعالیت صنعتی به خصوص به
خاطر كارآفرینی در طول سه دهه گذشته بارها به عنوان صادركننده
و كارآفرین نمونه كشــوری انتخاب شده و حتی نشان دولتی كار و
تولید را از رئیسجمهور دریافت كرده است .عابدی معتقد است كه
بیكاری بزرگترین درد در هر فردی اســت و میگوید برای به دست
آوردن موفقیت باید تالش كرد و خسته نشد تا نتیجه مناسب حاصل
شود .توصیهاش به جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهه ا این است كه
توقعشان را پایین بیاورند و با تشكیل گروههای دوستی در كنار یكدیگر
كاری راه بیندازند« .من كسی را كه میگوید بیكارم اصال نمیفهمم و
معتقدم افراد باید توقعشان را پایین بیاورند و حتی شده سیگارفروشی
انجام دهند ولی نگویند كه بیكار هســتند ،چون بیكاری بزرگترین
درد است».

مدیر گروه
دانشكده برای
دانشجویان در
كنار 48ساعت
آموزش تئوری
دروس ،كارهای
آزمایشگاهی و
كارگاهی بسیاری
در نظر گرفته بود
و دانشجویان باید
با كارهای عملی
هم آشنا میشدند؛
حتیشرایطی
فراهم شده بود
كه دانشجویان
بتوانند در
واحدهای صنعتی
و كارخانهها
دورههای
كارآموزی را پشت
سر بگذارند؛ من
هم که عاشق كار
در كارخانه بودم
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کارآفرین

زندگی در اكوسیستم وب
نگاهی به زندگی شایان شلیله ،بنیانگذار جشنواره وب فارسی و سایت ا ِی نتورك

شلیله در پاسخ
به این سوال که
روزانه به طور
معمول چند بار با
صفحهفیلترینگ
مواجه میشود،
گفته است« :خیلی
زیاد .سایتهای
خوب هم هستند
کهفیلترند.البته
من خیلی از
مطالب را در ریدر
میخوانم و فقط
وقتی روی لینک
کلیکمیکنمبا
صفحهفیلترینگ
مواجه میشوم».
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نام او با وب فارســی گره خورده و سالهاست كه در اكوسیستم
كسب و كارهای مختلف اینترنتی نامش شنیده میشود .شایان شلیله
از چهرههای موفق و تاثیرگذار در کارآفرینی و وب فارسی است كه
از ســال  ۱۳۸۰در حــوزه وب و تجارت الکترونیک گامهای موثری
برداشته است .كسی كه در ســال  ۱۳۸۹مجموعه اینتورک را در
زمینه بازاریابی دیجیتال و تبلیغات آنالین راهاندازی کرد و بنیانگذار
جشنواره وب ایران است.
شــایان شلیله متولد ســال  62اســت و بیش از  17سال است
كــه در حوزه وب فعالیت میكند اما پیــش از آن در حوزه آموزش
زبان انگلیســی فعال بود و راهاندازی ســایتی با نام ( OLCاُ.ال.سی)
برای معرفی شركتشــان بود كه او را به صــورت جدی وارد دنیای
برنامهنویسی و وب كرد« .اولین هدف برای راهاندازی  ،OLCمعرفی
شرکتمان بود که در کار آموزش زبان فعالیت میکرد و هیچ برنامهای
برای  ELearningنداشــتیم ولی وقتی که روی وب آمدیم ،خیلی
سریع رشد کرد و باال آمد و تبدیل به یک سیستم آموزش الکترونیکی
شد».
ُ
شلیله تا سال  1388تمركز اصلی كارش را روی ا.ال.سی گذاشته
بود اما از ســال  89ایده جدیدی به ذهنش رســید كه توانســت با
همراهی تعداد دیگری از فعاالن حوزه وب آن را اجرایی كند .خودش
در یكی از مصاحبههایش گفته است« :ای نتورک در اواخر سال ۸۸
شــروع شد .در آن زمان من کسبو کار اُ.ال.سی را داشتم ،محسن
ب و کار رپیدشیر و یکی ،دو کسبوکار دیگر در حوزه
مالیری کســ 
آیتی داشت و پویا رجامند هم کسبوکار وبز را داشت .در آن سال
چون وضعیت اینترنت خیلی بد شــده بود ،ما سه نفر دور هم جمع
ی نتورک هم اوایل
شــدیم و مجموعه خاورزمین را تشکیل دادیم .ا 
 ۸۹از دل همین فضا بیرون آمد .چون ما تعدادی ســایت محتوایی،
فروشــگاه اینترنتی و سایت خدمات شارژ داشــتیم؛ شروع کردیم
تبلیغات سایتهای محتوایی را در اینتورک قرار دادن و کمی که
جلو رفتیم ،استقبال بسیار خوب هم شد .بهمن سال  ۸۹بود که ما از
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اینتورک پول هم کسب کردیم؛ یک نفر  ۵۰هزار تومان داد و هزار
ی نتورک در سالهای  ۹۰و ۹۱خیلی با ال بود .این
کلیک خرید .رشد ا 
ب و کارهای دیگرمان را فروختیم
رشد اینقدر باال بود که ما همه کس 
و بعضی را تعطیل کردیم و تمركز اصلی را روی ای نتورك گذاشتیم
و در نهایت خاورزمین شد همین اینتورک .در ادامه از سرآوا سرمایه
جذب کردیم و من تصمیم گرفتم که سهام بقیه شرکا را بخرم و من و
محسن در خاورزمین ماندیم و بقیه سهامشان را فروختند».
اما این ایده ای نتورك از كجا به ذهن شایان شلیله و دوستانش
رســید؟ او در پاسخ به این پرسش در مصاحبه با هفتهنامه «شنبه»
گفته است« :تبلیغات براساس كلیك اصال ایده نویی نبود ،چون همان
زمان هم تعدادی شرکت تبلیغاتی در این زمینه وجود داشت .ایده
ما این بود که مدل تبادل آگهی (اکسچینج) را بنا نهادیم و از اول که
رفتیم به سمت پولیشدن ،گفتیم مدلمان تقسیم سود است .قرار را
بر این گذاشتیم که اگر تبلیغ داشته باشیم ،نشان میدهیم و اگر تبلیغ
نداشته باشیم ،تبلیغ محک ،بنیاد کودکان یا سازمان جهانی غذا را
نمایش میدهیم .به تبلیغدهنده هم میگفتیم که هرچقدر فروختیم،
با او حساب و درآمد را تقسیم میکنیم .در زمانی كه ما شروع كردیم
 ۱۰تا  ۱۵پلتفرم تبلیغ کلیکی در بازار وجود داشت که همگی تعطیل
شدند و تا حدود سال  ۹۳هم شرکت کلیکی دیگری باال نیامد .اما در
آن ســال حدود  ۱۰۰سایت کلیکی باال آمد و همان زمان ما در ادرو
(شبکه تبادل تبلیغات آنالین و در حال حاضر بزرگترین شبکه تبادل
تبلیغات در خاورمیانه ) سرمایهگذاری کردیم».
شلیله و دوستانش ای نتورك را با هشت نیرو شروع کردند ولی
استقبال از ایده آنه ا تاجایی بود كه كار را توسعه دادند و تعداد نیروهای
آنه ا حتی در دورهای به  ۶۰نفر هم رســید؛ البته در سال  95 -94با
ی.پی.جی (سرمایهگذاری
تغییر ساختار شرکت و راهاندازی هلدینگ پ 
پیشــگامان پژواک پردیس) در زمینه دیجیتال مارکتینگ ساختار
نیروها تغییر كرد و كم شــد .خود شلیله هم تا مرداد سال گذشته
بیشتر در ای نتورك باقی نماند و در نهایت به دلیل آنچه خودش در
نامهای «احساس درگیر شدن با یك زندگی عادی و روزانه» خواند از
این مجموعه جدا شد .در بخشی از نامه او كه پایانش «مسیرخودم رو
ادامه میدم با شعار« :کار ایرانی ،استارتآپ ایرانی و سرمایه ایرانی»
بود ،نوشته بود« :برای من داشتن یک زندگی که صبح بری سر کار
و با یک ســری از مشــکالت تکراری درگیر باشی و در نهایت شب
بیای خونه ،زندگی رضایتبخشی نیست .برای همین تصمیم گرفتم
زندگی خودمو تغییر بدم .یکی از برنامههایی که داشتم این بود که از
ایران برای همیشه برم .چند سفر به اروپا هم رفتم .مراکز شتابدهی
اســتارتآپها در چند شهر بزرگ رو دیدم ولی در نهایت شرایطی
پیــش اومد که تصمیم گرفتم در ایران بمونــم ...میخوام توی این
شرایط سخت توی ایرانی که دوستش دارم بمونم و تجربه خودم رو
در اختیار جوونهای کمسن و سالی بذارم که استارتآپ دارن یا با
هزار آرزو میخوان کسب و کار خودشون رو شروع کنن .تجربههای

شایان شلیله در یكی از مصاحبههایش در پاسخ به این سوال كه آیا در دنیای وب الگوی خاصی
یكردم
دارد ،گفته است« :از لحاظ کمپانی همیشه در سالهای دور فعالیتهای یاهو را نگاه و دنبال م 
ولی تقریبا چند سالی هست كه توجهم بیشتر به سمت مدیریتی که گوگل دارد جلب شده است».

من حاصل جمع موفقیتها و همه تصمیمها و اشتباهاتم در این چند
ساله .میخوام به جای رفتن بمونم و کمک کنم برای جذب سرمایه
داخلی تا استارتآپهامون نمیرن ».به گفته شلیلهارزشگذاری ای
نتورک در سال  ۹۴به  ۱۵یا  ۱۶میلیون دالر رسیده بود.
JJجشنواره وب چگونه شكل گرفت؟
اما به جز ای نتورك یكی از موفقترین تجربههای كاری شــایان
شلیله راهاندازی جشنواره وب است .او در كنار ای نتورك این جشنواره
را هم تاسیس كرد و توانست رقابت و جنب و جوش بسیاری در فضای
شركتهای فعال در وب ایجاد كند .خود او درباره شكلگیری ایده این
جشنواره گفته است« :چند سال پیش نشریهای به نام «هفت سنگ»
بود و جشنوارهای داشت که بهترینهای رسانهای را معرفی میکرد و
در آن بخشی هم به نام وب وجود داشت که همه سایتهای وب را
در آن قرار میداد اما دید آنها رسانهای بود .آنجا بود که دیدم نمیتوان
وب را بــه عنوان یک بحث کلی دید و به نظرم رســید که میتوان
جشــنوارهای با شرایط و بخشهای مختلف برگزار کرد به نوعی که
تمام بخشهای وب ایران را پوشش دهد».
اما خاطره شلیله از شكلگیری این جشنواره و پا گرفتن آن بعد از
چند سال هم جالب است ،او در مصاحبه با ماهنامه كارآفرینی گفته
است« :دو ،سه ماه بعد از مشورت با هفت ،هشت نفر برای راهاندازی
جشنواره؛  15وبسایت را برای نظرسنجی و انتخاب گذاشتم و این
اولین جشنواره وب شــد .در سال دوم برگزاری جشنواره خیلیها
تماس گرفتند كه این وبسایته ا چگونه معرفی شدند و بعد فرم
گذاشتم كه هركسی سایت خوبی را میشناسد معرفی كند .سال
سوم یك فرآیند شكل گرفت و قرار شد سایته ا بیایند و ثبت نام
كنند و لیســت داوران رأی بدهند .یكی از نقاط اوج جشنواره سال
ت سایت بزرگ روی برنده شدنشان كار
ســوم بود اینكه شش ،هف 
كرده بودند ،جشنواره پوشش خبری بسیاری پیدا كرده بود و همه
میخواستند كه در جشنواره شركت كنند و تندیس بگیرند و برای
آنه ا یك ارزش شده بود .در سال چهارم ما عضو كنسرسیوم جهانی
وب شــده بودیم و دو نفر از آنجا به ایران آمدند و این خبر هم به
سرعت در فضای مجازی منتشر شد .جشنواره رشد بسیاری كرده
بــود و این اتفاق ادامه پیدا كرد ».اما در این بین اتفاق مهم دیگری
هم در برگزاری این جشنواره در سال  1392رخ داد كه شایان شلیله
آن را حركتی مثبت میداند و آن ادغام جشنواره وب و نرمافزارهای
موبایل بود .در این حركت شــایان شــلیله را میــاد احرامپوش
(بنیانگذار جشنواره نرمافزارهای ایرانی) همراهی كرد و نام جشنواره
به وب و موبایل ایرانی تغییر كرد .جشنوارهای برای انتخاب برترین
ســایتها و نرمافزارهای موبایل فارسی که به صورت ساالنه برگزار
میشود و تاكنون  10دوره آن اجرایی شده است .همچنین یكی از
تحوالت مهم در برگزاری این جشنواره واگذاری برگزاری این رویداد
به انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی ایران از سال  1393به عنوان
دبیر جشنواره بود.
شلیله میگوید كه جشنواره وب و موبایل ایرانی پایهگذار خیلی از
رقابته ا بوده و به رشد خیلی از كسب و كارها كمك كرده است .در
واقع جشنواره وب را باید پایهگذار بسیاری از جشنوارههای حوزههای
استارتآپی مانند انواع استارتآپ ویكندها كه در سراسر كشور برگزار
میشود دانست .شلیله در اینباره گفته است« :اینكه االن هر هفته
چند رویداد برگزار میشــود نشــاندهنده این است كه با برگزاری

جشــنواره وب این ترس كه هركس بیایــد و بگوید من مدیر فالن
ســایت هستم برداشته شد .به اعتقاد من جشنواره وب نقطه شروع
خیلی از تغییرات اكوسیستم وب در ایران بود».
JJچالش پیدا كردن نیروی كار برای استارتآپ
شایان شلیله معتقد است یكی از مهمترین دغدغههای راهاندازی
پ در كشور پیدا كردن نیروی كار است ،موضوعی كه خود او
استارتآ 
نیز در این ساله ا و در فضاهای مختلف با آن درگیر بوده است« .یك
استارتآپ به دنبال آدمی كه  8صبح بیاید و  4بعدازظهر انگشت بزند
و برود نیست .آدمی را میخواهد كه دغدغه زندگیاش ،استارتآپی
باشد كه در آن كار میكند ،به خصوص در شركتهایی كه به پرسنل
سهام میدهند .نكته بعدی كه متاسفانه خیلی زیاد شده این است
كه خیلی از آدمه ا هســتند كه توانایی فنی خوبی دارند ولی ادعای
فنی خیلی باالتری از دانش خود دارند .جوانان در كار باید خاكیتر
باشــند ،اینكه بگویند من بهترینم و هیچ كس دیگری در كار بهتر
از من نیســت خیلی بد است .چالش بعدی هم كسانی هستند كه
مستقیم از دانشگاه وارد بازار كار و برنامهنویسی میشوند .متاسفانه در
دانشگاه هیچ نكتهای درباره واقعیت بازار كسب و كار و برنامهنویسی
آموزش داده نمیشود .مثال فوق لیسانس از دانشگاه فارغالتحصیل
میشــود ولی هیچ چیز در حوزه عملی بلد نیســت .نكته مهم این
اســت كه واقعیت بازار كار آن چیزی نیست كه در دانشگاه آموزش
داده میشود».
او معتقد اســت افرادی كه میخواهند كسب و كاری را در حوزه
اســتارتآپه ا شروع كنند باید واقعبین باشند و بزرگ فكر كنند و
كوچك شروع كنند .شلیله نگاه جالبی هم به بازارهای سنتی و مدرن
در ایران دارد و به نوعی آنه ا را به هم گره میزند« .ساختار كسب و
كارهای مدرن ما خیلی شبیه بازارهای سنتی است .شبكهسازی كه
در بازار سنتی ما وجود دارد با چیزی كه االن در ساختار مدرن هست
خیلی شباهت دارد .ما در بازار خیلی میشنویم كه میگویند شاگرد
فالن بازاری بوده و حاال خودش كاسب شده .در یك استارتآپ هم
اینگونه اســت .یكی میآید با یك مجموعه شروع میكند و بعد از
مدتی اســتارتآپ خودش را راه میاندازد .هردو به نوعی شاگردی
كردن است و یادگیری اصول ریشهای .اصول سالم فكر كردن ،سالم
كار كردن و ارتباطات سالم با هم داشتن .اخالق در كسب و كار خیلی
مهم است».

شلیله تا مرداد
سال گذشته
در ای نتورك
مشغول كار بود و
در نهایت به دلیل
آنچه خودش در
نامهای «احساس
درگیر شدن با یك
زندگی عادی و
روزانه» خواند از
این مجموعه جدا
شد .در بخشی از
نامه او آمده است:
«برای من داشتن
یک زندگی که
صبح بری سر کار
و با یک سری از
مشکالت تکراری
درگیر باشی و در
نهایت شب بیای
خونه ،زندگی
رضایتبخشی
نیست .برای همین
تصمیمگرفتم
زندگی خودمو
تغییر بدم».
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کارآفرین
خاندان خضوری ،بزرگترین تولیدکنندگان برق هنگکنگ

امپراتوری بینالنهرین در شرق دور
نقــل مکان حوادث بزرگی ،هم در دنیا رخ داد و هم در خاندان خضوری.
چند ماه پس از اقامت در شانگهای جنگ جهانی اول آغاز شد و چند سال
بعد یعنی در سال  1919همسر الی در جریان یک آتشسوزی که اولین
خانهشان را در کشور تازه خاکستر کرد ،جان باخت .دومین خانهای که بنا
کردند هنوز پابرجاســت و یکی از عمارتهای معروف شانگهای به شمار
میرود ،خانهای که با نام ماربل هالز شهرت دارد.
الی خضوری پس از این وقایع به هنگکنگ بازگشــت تا کسبوکار
تازهای در حوزه کارگزاری مالی تاســیس کند .خضوریها از زمان ورود
به شــرق دور از طریق فعالیت در حوزه مالــی ،امالک و خدمات رفاهی
ثروت بزرگی اندوختند .الی و برادرش کمکم شروع به خرید سهام شرکتی
کردند که در آن زمان با نام چاینا الیت اند پاور شناخته میشد ،به مرور
خضوریها ســهامداران عمده این شــرکت تولید برق شدند و بعدتر هم
شرکت تبدیل شد به هلدینگ سیالپی.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

مایکل خضوری مدیر
هلدینگسیالپی
است ،بزرگترین نیروگاه
تولیدکننده برق در
هنگکنگ که در چین،
تایوان ،هند و جنوب
شرقی آسیا و استرالیا هم
فعال است .خضوری با
 10.9میلیارد دالر در رتبه
 112فهرست بلومبرگ
قرار دارد.

نــام خضوری در هنگکنگ نام بزرگی اســت ،نامــی که با مالکیت
شرکت سیپیال ،بزرگترین تولیدکننده برق این کشور ،شرکت سیکی
هاچیســون ،شــرکت فرش و کفپوش تای پینــگ کارپت و هتلهای
زنجیرهای پنینســوال در هنگکنگ و شــانگهای پیوند خورده است .اما
آن ثروت عظیمی که در جنوب شــرقی آسیا جا خوش کرده است ریشه
در اجداد خضوری دارد ،نامی که پیداســت از جایی دورتر از هنگکنگ
آمده است .داســتان خاندان خضوری از بغداد آغاز شد .پدربزرگ او ،الی
خضوری از یهودیان عراق بود .او و برادرش الیس اولین بار در سال 1880
به شرق دور پا گذاشتند تا برای شرکت ایدی ساسون کار کنند ،شرکتی
در هنگکنگ که متعلق به یکی دیگر از یهودیان اهل بینالنهرین بود .پس
از ســالها کار ،در سال  1890الی  25درصد از سهام شرکت هنگکنگ
هتل را خرید ،سال  1922شرکت دست به خرید بزرگی زد و  85درصد از
شرکت شانگهای هتل را از آن خود کرد و به این ترتیب نام شرکت تازه به
هنگکنگ اند شانگهای هتلز تغییر پیدا کرد.
ســال  1911بود که دیگر جاپای الی در شرق دور محکم شده بود و
میتوانست خانوادهاش را هم به شانگهای منتقل کند .درست پس از این

مایکل خضوری ،فرزند الرنس
خضوری در هنگکنگ به دنیا آمد.

JJجناب بارون خضوری دوم
الرنــس خضــوری فرزند الــی ،ســال  1929و در دوران اوج قدرت
امپراتــوری بریتانیا به دنیا آمد و بعدها تبدیل به اولین متولد هنگکنگ
شد که توانســت به عضویت مجلس اعیان انگلســتان درآید .او و برادر
کوچکتــرش ،هوراس هم برای پدرشــان کار میکردند و هم مانند پدر
و عمویشــان در دهه  20و  30میالدی در کسبوکار هتلداری ویکتور
ساسون ،مالک هتلهای معروف شانگهای مشارکت داشتند و بعدتر هم در
شرکت سیالپی شریک هم شدند.
تمامی اعضای خاندان خضوری در مقطعی از تاریخ عنوان ِسر ( )sirرا از
آن خود کردهاند اما به نظر نمیرسد هیچکدامشان در کسب لقب از الرنس
پیشی گرفته باشد .نشان امپراتوری بریتانیا ( )CBEیک رتبه شوالیهگری
است که در سال  ۱۹۱۷توسط جرج پنجم بنا نهاده شد .این رتبه شامل ۵
درجه نظامی و شهروندی میشود .الرنس در سال  1970این نشان عالی
را به دلیل خدمت به صنعت در هنگکنگ کسب کرد و چهار سال بعد
مفتخر به دریافت عنوان شوالیه شد و از آن به بعد با عنوان بارون خضوری
شناخته شد .این عنوانها حاصل کارهای خیریه او در سراسر انگلستان و
هنگکنگ بود .در آن زمان هنگکنگ بخشی از قلمروی بریتانیا محسوب
میشــد و دیوید فورد ،فرماندار هنگکنگ در توصیف الرنس خضوری
گفته بود« :تاجری با بینشــی کمنظیر و نیروی محرکه اصلی پروژههای
سرمایهگذاری عظیمی که سبب میشود هنگکنگ با دست پر قدم به

شرکت خانواده خضوری به ریاست مایکل شروع به
تولید برق برای استان کوانگدانگ چین کرد.

1967
1941

120

1979
به عنوان رئیس هیئت مدیره چاینا الیت اند
پاور انتخاب شد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوهشت ،آذر 1397

داستان خاندان خضوری از بغداد آغاز شد .پدربزرگ او ،الی خضوری از یهودیان عراق بود .او و برادرش الیس اولین بار در سال  1880به شرق دور پا گذاشتند تا برای
شرکت ایدی ساسون کار کنند ،شرکتی در هنگکنگ که متعلق به یکی دیگر از یهودیان اهل بینالنهرین بود .پس از سالها کار ،در سال  1890الی  25درصد از سهام
شرکت هنگکنگ هتل را خرید ،سال  1922شرکت دست به خرید بزرگی زد و  85درصد از شرکت شانگهای هتل را از آن خود کرد.

او همچنین مالک  48درصد از شرکت هنگکنگ
قرن آینده بگذارد».
روزگار البته همیشه هم برای خاندان خضوری
اند شانگهای هتلز است که هتلهای زنجیرهای
به مالیمت نگذشت .در ســال  1942زمانی که
پنینسوال را در آسیا ،اروپا و آمریکا در اختیار دارد.
به لیست داراییهای او میتوان سهام شرکتهایی
ژاپن ،هنگکنگ را اشغال کرد ،خانواده خضوری
ماند تایپینگ کارپــت ،تولیدکننده فرشها و
به کمپ اسرا منتقل شدند .در همین زندان بود
که چهره اصلــی این خاندان یعنی الی خضوری
کفپوشهای لوکس و ســیکی هاچیســون،
جان ســپرد و هتل مجلل پنینســوال متعلق به
هلدینگ ارتباطات ،خردهفروشی و انرژی (متعلق
به لی گاشینگ رقیب تجاری دیرینه خضوری) را
خضوریها تبدیــل به مقر اصلی نیروهای ارتش
هم افزود .این تاجر عراقیتبار ساکن هنگکنگ
ژاپن شد .جنگ جهانی خاتمه یافت اما مصیبت
این خانواده تمام نشد ،چهار سال پس از خاتمه
سه فرزند دارد و در همان جایی ساکن است که
شرکت سیالپی که در سال ( 1901با همان نام
یافتن جنگ جهانی ،مائو رهبر انقالب کمونیستی
ثروت خانوادگیشان از آنجا آغاز شد .او سه فرزند
اولیه چاینا الیت اند پاور) تاسیس شد حاال در
چین هلدینگ خانوادگی آنها را مصادره کرد .اینجا
دارد و در کنار کسبوکار به جمعآوری کلکسیون
منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از  7هزار و 500
کارمند دارد و بیش از  15هزار و  750کیلومتر
ماشینهای قدیمی مشغول است .مایکل هم مانند
بود که الرنس تبدیل به اصلیترین چهره خاندان
خطوط انتقال برق .درآمد این شرکت در سهماهه
پدرش به فعالیتهای خیریهاش شناخته میشود
شــد .او هرآنچه را از ثروت خانوادگیشان باقی
اول سال  2018به  464.46میلیون دالر رسید.
و باز هم مانند پدر مدالها و نشــانهای افتخار
مانده بود جمع کرد و با باقی آنچه برایشان برجا
فراوانی دارد از نشان افتخار و لقب سر انگلستان
مانده بود شــروع به سرمایهگذاری در پروژههای
گرفته تا نشانهای ملی فرانسه و بلژیک.
بازسازی پس از جنگ کرد .لرد خضوری در سالهای  1951تا  1954در
شرکت سیالپی که در سال ( 1901با همان نام اولیه چاینا الیت اند
شورای اجرایی قانون اساسی و سیاستگذاری مستعمرات خدمت کرد و
پاور) تاسیس شد حاال در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از  7هزار و 500
یک بار هم گفته بود که خوبیهای بسیاری در استعمار دیده است .در عین
کارمند دارد و بیش از  15هزار و  750کیلومتر خطوط انتقال برق .درآمد
حال نیویورک تایمز در ســال  1993و پس از مرگ او نوشت که الرنس
این شــرکت در سهماهه اول سال  2018به  464.46میلیون دالر رسید.
خضوری با سیاستمداران چینی روابط تنگاتنگی داشته است و این باور
شرکت هنگکنگ اند شــانگهای هتلز هم که ریشه تاسیسش به سال
وجود دارد که برای آماده شدن هنگکنگ جهت انتقال قدرت سیاسیاش
 1866بازمیگردد حاال یکی از منابع اصلی ثروت و شهرت خاندان خضوری
از انگلستان به چین نقش اساسی ایفا کرده است.
است ،یکی از نخستین شرکتهایی که وارد بازار بورس هنگکنگ شد.
در مجادله جنگهای جهانی و درگیریهــای ایدئولوژیک و نظامی
مجموعه هتلهای پنینسوال حاال عالوه بر هنگکنگ در مانیل ،نیویورک،
الرنس توانســت جان سالم به در ببرد و سرنوشتش را اینگونه رقم بزند
بورلی هیلز ،شیکاگو ،توکیو و پاریس هم فعالیت دارند .سرمایه شرکت به
که ثروت ازدسترفته خانواده را احیا کند .سرنوشت پدرش الی اما همین
 5میلیارد دالر میرسد و شهرتش را به خاطر دستهبندی در رده خدمات
بود که در هنگکنگ ثروتمند شود و در همانجا در زندان جان بسپارد.
هتلی و گردشگری لوکس و گرانقیمت دارد.
راه درازی که الی خضوری از عراق تا هنگکنگ طی کرده بود اینگونه به
پایان رسید .الرنس تبدیل به یکی از قهرمانان یهودیان در جهان کسبوکار
شد ،شاید برای همین که توانسته بود در قلب تحوالت سیاسی و روی کار
آمدن کمونیستها همچنان در قدرت بماند .مقبره او و همسرش موریل
هم تبدیل به یکی از جاذبههای هنگکنگ شده چرا که مقبره این زن و
شوهر جزو معدود مقبرههای یهودیان است که تخریب نشده است.

الی خضوری

الرنس خضوری

JJمایکل خضوری و ادامه امپراتوری
مایکل فرزند الرنس و موریل گابی اســت که در سال  1941به دنیا
آمد و مانند ســایر مردان خاندان لقب « ِسر» را یدک میکشد .مایکل در
هنگکنگ و بعد انستیتو لو روزی سوئیس تحصیل کرد و بعد برای ادامه
راه پدر و پدربزرگش به کسبکار خانوادگی پیوست .حاال بخش بزرگی از
ثروت او برآمده از  18درصد سهامش در هلدینگ سیالپی است ،سهامی
که در واقع از طریق نام همسرش و چندین شرکت آنها را در اختیار دارد.

هلدینگ سیالپی پس از برخی تغییرات
ساختاری شرکت اعالم موجودیت کرد.

2002

1985
1998
مایکل به ریاست شرکت هنگکنگ اند
شانگهایهتلزرسید.

مایکل با خرید شرکت گجرات پاتان انرژی
وارد بازار هند شد.
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کاالهای برقی ،فرش و لوازم خانگی فلزی بود .همین کســب و کار
آنها تبدیل به پایه اولیه گروه آلفا شد ،هلدینگی که امروزه بسیاری از
سرمایهگذاری آنها را هدایت میکند .کار آنها خیلی زود به حضور در
بازار نفت و گاز و انرژی رسید و همزمان به حوزه بانکداری ورود پیدا
کرد .گرمان خان و دو شریکش از سرشناسترین ثروتمندان روسیه
هستند .این شهرت البته از سال  2017و همزمان با مطرح شدن نام
آنها در پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در
سال  2016بیشتر شد.

گرمان خان ،صاحب بانک ،نفت ،سرمایه

ثروتی که مدیون دانشگاه بود

او کیست؟

گرمان بوریسوویچ خان
یکی از شرکای گروه
آلفاست ،یک شرکت
سرمایهگذاری که سهام
بانک آلفا ،ششمین
بانک بزرگ روسیه و
 ،X5عرضهکننده مواد
غذایی را در اختیار
دارد .گرمان خان با
 8.36میلیارد دالر
ثروت در جایگاه 156
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

لویو یکی از بزرگترین و مهمترین شــهرهای کشور اوکراین است،
شهری با سابقه فرهنگی و تاریخی زیاد که در مرزبندیهای تاریخی
گاهی بخشی از خاک لهستان بوده است ،گاهی اتحاد جماهیر شوروی
و حاال اوکراین .پدر و مادر گرمان خان از یهودیان ســاکن این شهر
بودند که بعدتر به کیِف پایتخت اوکراین مهاجرت کردند .پدر استاد
متالورژی بود اما پســرش گرمان بیشتر از اینکه دل به درس و مشق
بدهد هوای ورزش در سرش بود و در دوره دبیرستان شیفته بوکس.
گرمان خان سال  1978از دبیرستان فارغالتحصیل شد و یک سالی
را صرف کار کرد .پدرش اســتاد دانشگاه بود و خودش کلیدسازی را
تجربه میکرد اما ســرانجام پس از یک سال تصمیم گرفت بختش
را در دانشــگاه هم امتحان کند و همین شد که در رشته مهندسی
مکانیک دانشگاه کیف مشغول به تحصیل شد و بعد در سال 1983
به مسکو رفت تا در انستیتو فوالد و آلیاژ دانشگاه ملی علم و فناوری
ادامه تحصیل دهد و در آنجا بود که به صورت تخصصی بر مطالعات
مربوط به تولید فوالد متمرکز شد .اما دانشگاه فقط فرصت تحصیل و
کسب تخصص نبود ،در همین دانشگاه بود که گرمان خان با میخائیل
فریدمن و الکســی کازمیشف آشنا شد ،کسانی که قرار بود در آینده
تبدیل به شــرکای او در کار و ثروت میلیاردی شوند .این سه نفر از
سال  1989شروع به کار مشترک کردند و نخستین گام هم فروش

گرمان خان در شهر کیف در
اوکراین متولد شد.

JJورود نفت به معادله ثروت
گرمان خان از سال  1992و همراه با گسترش بیش از پیش کار،
در موقعیتهای مختلفی در گروه آلفا به کارهای مدیریتی مشــغول
شــد .دوستان دوران دانشگاه یک شــرکت خرید و فروش کاالهای
خام با نام کراون ترید اند فایننس هم تاسیس کردند که زمینه اصلی
فعالیتش جابهجایی نفت میان اروپا ،آمریکا ،استرالیا ،کوبا و عراق بود.
ســال  2002بود که یک نفتکش متعلق به شرکت کراون ریسورسز
که نمایندگی شــرکت آنها را بر عهده داشت از ورود به یکی از بنادر
اســپانیایی محروم شــد و در جریان طوفان غرق شد و  20هزار تن
محمولهاش به اقیانوس اطلس ریخت .گــروه آلفا پس از این ماجرا
شرکت کراون را به فروش گذاشت.
در ایــن میان اما یکی از بزرگتریــن موفقیتهای زندگی کاری
خان مربوط به سال  1997میشد ،زمانی که توانست موفقیت مالی
بزرگی در جریان معامله  TNKبه دست آورد .او و شرکایش در گروه
آلفا به همراه دو شریک تجاری دیگر یعنی ویتکور ولسبرگ و لئونید
بالواتنیک  40درصد از سهام این شرکت نفتی سابقا دولتی را خریدند،
شرکتی که سود بسیاری از میدانهای نفتی سیبری غربی نصیبش
میشــد .دو سال بعد آنها مهمترین و مولدترین زیرمجموعه شرکت
رقیبشــان سیدانکو را هم از آن خود کردند که در آن زمان بخشی از
مالکیتش هم در اختیار بریتیش پترولیوم قرار داشت ،در آن زمان این
شرکت توسط دادگاهی در سیبری ورشکسته اعالم شده بود ،شرکت
به فروش رفت و بریتیش پترولیوم مجموعه مهمی را از دســت داد.
بعدتر جان براون کــه در آن موقع مدیریت بریتیش پترولیوم را در
دست داشت اعالم کرد که سیستم قانونی سیبری دست به فریبکاری
زده است.
ســال  2003گروه آلفا دقیقا نیمی از ســهام شرکت  TNKرا به
بریتیش پترولیوم فروخت ،فروشی که  6.15میلیارد دالر درآمد داشت
و از آن زمان تا همین امروز بزرگترین ســرمایهگذاری خارجی در
روسیه به شمار میرود .در پی این معامله بود که شرکت نفتی TNK-
 BPشکل گرفت .از همان آغاز کار تا سال  2013گرمان خان مدیریت
اجرایی این شرکت مشترک را بر عهده داشت و عضوی از هیئت مدیره
بود .همزمان با فعالیت در این شرکت همچنان نقش پررنگ خودش

به همراه میخائیل فریدمن و آلکسی
کازمیشف به گروه آلفا پیوست.

1988
1961
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1997
1991

از انستیتوی فوالد و آلیاژ دانشگاه
مسکوفارغالتحصیلشد.
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گروه آلفا توانست در معاملهای
موفق شرکت نفتی  TNKرا از آن
خود کند.

دانشگاه فقط فرصت تحصیل و کسب تخصص نبود ،در همین دانشگاه بود که گرمان خان با میخائیل فریدمن و الکسی کازمیشف آشنا شد ،کسانی که قرار بود در
آینده تبدیل به شرکای او در کار و ثروت میلیاردی شوند .این سه نفر از سال  1989شروع به کار مشترک کردند و نخستین گام هم فروش کاالهای برقی ،فرش و
لوازم خانگی فلزی بود .همین کسب و کار آنها تبدیل به پایه اولیه گروه آلفا شد.

راشا گیت
رابطه میان روسیه و رئیسجمهوری آمریکا از ابتدا همراه با حاشیه بود و این
حواشی همچنان ادامه دارد .این حواشی البته با قدرت به دنیای سرمایهگذاران
و تاجــران هم پهلو میزند .در این میان نمیتوان
نام سرشــناسترین میلیاردرهای روس را نادیده
گرفت .در ماه می سال  2017صاحبان بانک آلفا
علیه نشریه بازفید که پرونده تاییدنشده ترامپ-
روسیه را منتشر کرد به دادگاه شکایت کردند .در
این پرونده سه مالک بانک آلفا به تبانی با ترامپ و
پوتین و روابط مالی غیرشــفاف با آنها متهم شده
بودند .در اکتبر همان سال گرمان خان هم شکایتی
علیه یک دفتر تحقیقاتی خصوصی تسلیم دادگاه
کرد که یک مامور سابق امآی سیکس را استخدام
کرده و پرونده روابط بانک آلفا با دو رئیسجمهور را توســط او به رسانهها ارائه
داده بودند.
اما ماجرا به این شکایتها ختم نشد .در آوریل سال  2018اولین حکم زندان
در ماجرای راشــا گیت صادر شــد .روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت:

را در گروه آلفا هم حفظ کرد .همراه با ســرمایهگذاری در حوزههای
مختلف فریدمن و دو شریکش بانک آلفا را هم که از سال  1991بنیان
گذاشته شــده بود حفظ کردند .این بانک حاال به عنوان بزرگترین
بانک خصوصی در روسیه شناخته میشود.
در ماه جوالی ســال  2012شرکت  TNK-BPبه شرکت دولتی
روزنفت فروخته شــد ،مبلغ معامله  56میلیارد دالر بود .خبرگزاری
رویترز این معامله را بزرگترین تصاحب تاریخ در حوزه انرژی توصیف
کرد .آلفا هم نیم ســهمش را واگذار کرده بود و برای همین گرمان
خان از ماه مارس ســال  2013و پس از پایان یافتن رسمی مالکیت
آلفا بر این شــرکت از سمتش در  TNK-BPکنارهگیری کرد .سهم
او در این معامله حدود  3.3میلیارد دالر بود .او بخشــی از سهمش
را صرف این کرد که باز هم با میخائیل فریدمن همراه شــود ،اینبار
در تاسیس شــرکت  ،L1شرکتی که در لوکزامبورگ بنیان گذاشته
شــد و کارش سرمایهگذاری مجدد سود حاصل از فروش TNK-BP
در پروژههای بینالمللی اســت .این شرکت باال و پایینهای بسیاری
داشت و در مقطعی همراه با نوسان قیمت نفت زیان بزرگی به گرمان
خان وارد کرد اما از ســال  2014به روال سوددهی بازگشت .یکی از
زیرمجموعههای این شرکت با نام ال وان انرژی سال  2015شرکت
 DEAرا که یک شرکت بینالمللی اکتشاف و تولید نفت است خرید.

«بازرس ویژه تحقیقات درباره تبانی احتمالی ســتاد انتخاباتی دونالد ترامپ با
روسیه میگوید که در حال حاضر مدارک کافی برای شکایت علیه رئیسجمهور
آمریکا وجود ندارد .این در حالی است که تحقیقات
دادگســتری آمریکا در این زمینه همچنان ادامه
دارد .همچنین شب گذشته اولین حکم قضایی در
تحقیقات رابرت مولر اعالم شد .بر اساس این حکم،
یک قاضی آمریکایی ،یک وکیل مدافع هلندی را
که به نفع ستاد انتخاباتی ترامپ کار کرده بود به
یک ماه زندان و جریمه نقدی محکوم کرد».
نام آن وکیل هلندی ،الکس فان در زوان است
که وکیل یکی از مشاوران دونالد ترامپ در جریان
تبلیغات انتخاباتی سال  2016بود و علت محکوم
شدنش ،ارائه اطالعات نادرست در جریان بازجویی اولیه خود درباره فعالیتهای
حقوقی اوست .او برای یک شرکت حقوقی بینالمللی فعال در اوکراین کار کرده
و متهم است که در اینباره دروغ گفته است .اولین محکوم این پرونده جنجالی و
وکیل هلندی داماد گرمان خان است.

حوزه مشخص عملکرد این شرکت استخراج نفت دریای شمال است.
گرمان خان همچنان ورزش میکند .خودش میگوید که بخش عمده
اعتماد به نفسش را مدیون همان عالقه دوران دبیرستانش به ورزش
و به خصوص بوکس است .آن زمانی که به عشق دستکش بوکس از
درس و مشق فراری بود البته گمان نمیکرد که از پشت میز و صندلی
دانشگاه میتوان قدم در فهرست میلیاردرهای دنیا گذاشت.

سه شریک تجاری بانک آلفا را تاسیس کردند که حاال بزرگترین
بانک خصوصی روسیه است.

سال  2003گروه آلفا دقیقا
نیمی از سهام شرکت  TNKرا
به بریتیش پترولیوم فروخت،
فروشی که  6.15میلیارد دالر
درآمد داشت و از آن زمان
تا همین امروز بزرگترین
سرمایهگذاری خارجی در روسیه
به شمار میرود .در پی این
معامله بود که شرکت نفتی
 TNK-BPشکل گرفت.

داماد گرمان خان به عنوان اولین محکوم پرونده دخالت
روسیه در انتخابات آمریکا حکم گرفت.

2017
2018

2003
نام گرمان خان به همراه دو
شریکش در جریان پرونده تبانی
مالی با پوتین و ترامپ مطرح شد.
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کارآفرین

ثروت خانوادگی از خرید یک روزنامه شروع شد

از کاکس تا کندی

او کیست؟

جیم کندی رئیس
شرکت کاکس
اینترپرایز است ،یک
هلدینگسهامی
خاص در حوزه رسانه
و خدمات خودرو که
سومین شرکت بزرگ
تلویزیونهایکابلی
در آمریکا شناخته
میشود .کندی با 8.15
میلیارد دالر ثروت در
جایگاه  162فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

شرکت کاکس اینترپرایز سال گذشته میالدی  20.4میلیارد دالر درآمد
داشــت .شرکتی که در آخرین سالهای قرن نوزدهم میالدی آغاز به کار
کرد و حاال در قرن بیســت و یکم تبدیل به غولی شده است با ریشههای
محکم در گذشته .سال  1870بود که جیمز میدلتون کاکس در شهر دیتون
ایالت اوهایو متولد شد .زمانه کودکی او زمانه تغییرهای شگرف بود .تا به
 10سالگی برسد ،تلفن ،المپ و گرامافون اختراع شده بودند و همزمان با
این تغییرات بزرگ او و شش خواهر و برادرش تابستانها از طلوع تا غروب
آفتاب در مزرعه خانوادگیشان کار میکردند و بعدها همیشه میگفت که:
«کار کردن در فضای آزاد به من سالمتی ،چابکی و صبر داد ».اما قرار نبود
که او همیشه در مزرعه و زیر آفتاب به کارش ادامه دهد ،سال  1898و در
 28سالگی از دوستان و خانواده  36هزار دالر قرض گرفت و روزنامه دیتون
ایونینگ نیوز (که حاال با نام دیتون دیلی نیوز منتشر میشود) را خرید .او
یک دبیر عضو جامعه زنان هم به تحریریه اضافه کرد و به صورت جدیتر
از خدمات آسوشیتدپرس در حوزه خبرهای بینالمللی ،داخلی و ورزشی
استفاده کرد .کاکس باور داشت که این روزنامه ،روزنامه مردم است .از همان
روز خرید روزنامه دیتون ایونینگ نیوز ،کار خانواده کاکس بر مبنای رسانه
بنا شــد .این کسبوکار بعدتر در شاخههای دیگری ادامه پیدا کرد و حال
در حوزه خرید و فروش خودرو هم از نامهای سرشناس است اما همچنان

جیمز میدلتون کاکس ،روزنامه
دیتون ایونینگ نیوز را خرید.

ثروت و شــهرت این تجارت فامیلی بر اساس رسانههای چاپی و صوتی و
تصویری میگردد .تا همین امروز نوبت به چهارمین نسل از فرزندان جیمز
کاکس رسیده است تا در منصب مدیریتی این شرکت بنشینند و کاری را
ادامه دهند که وسعت و عظمتش را از خرید یک روزنامه محلی با پول قرض
گرفتهشده آغاز کرد.
JJتاجر -سیاستمدار
کار شرکت هرقدر هم که رشد پیدا کند همچنان مدیون فعالیتهای
تجاری و سیاسی موسس اولیه است .جیمز کاکس پیش از چهلسالگی و
همزمان با کار در صنعت نشر به این فکر افتاد که بختش را برای عضویت
در کنگره آمریکا امتحان کند .ســال  1908در انتخابات ایالتی پیروز شد
و از ســال  1909تا  1913نمایندگی اوهایو را در کنگره بر عهده داشــت
و بعد نوبت به پیروزی به عنوان فرماندار اوهایو رســید ،سمتی که او یک
دوره از ســال  1913تا  1915و یک دوره دیگر از سال  1917تا  1921بر
عهده داشت .موفقیت سیاسی پیدرپی او را تشویق کرد تا وارد رقابتهای
ریاستجمهوری هم بشود .سال  1920او به عنوان نماینده حزب دموکرات
برگزیده شد و فرانکلین روزولت را به عنوان همراهش در انتخابات و گزینه
معاونت اول ریاستجمهوری انتخاب کرد .نهایتا البته نتوانستند در انتخابات

جیمز کاکس از دنیا رفت و پسرش جیم کاکس
جونیور مدیریت شرکت را بر عهده گرفت.

1922
1898
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1970
1957

باربارا بلیر کاکس ،دختر جیمز کاکس و مادر
جیم کندی در شهر اوهایو به دنیا آمد.
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جیم کندی از دانشگاه دنور
با مدرک مدیریت کسبوکار
فارغالتحصیلشد.

سال  1898جیمز کاکس در  28سالگی از دوستان و خانواده  36هزار دالر قرض گرفت و روزنامه دیتون ایونینگ نیوز (که حاال
با نام دیتون دیلی نیوز منتشر میشود) را خرید .او یک دبیر عضو جامعه زنان هم به تحریریه اضافه کرد و به صورت جدیتر از
خدمات آسوشیتدپرس در حوزه خبرهای بینالمللی ،داخلی و ورزشی استفاده کرد.

از سال  1997شرکت
سایت اتوتریدر داتکام را
راهاندازی کرد و از این طریق
حضورش را در حوزه تجارت
آنالین رسمیت بخشید .از
طریق این سایت مشتریان
میتوانستند در مورد انواع
ماشینها تحقیق کنند و از
همین طریق هم به خرید و
فروش اتومبیل بپردازند .در
عرض سه سال این سایت به
برترین سایت آنالین خرید و
فروش خودرو تبدیل شد

پیروز شوند ،کاکس تمرکزش را دوباره بر روی روزنامهاش گذاشت .کاکس
بارها گفته بود که در رگهایش جوهر چاپ جریان دارد و در سال 1923
آغاز به گســترش کار کرد ،او چندین روزنامه و چهار ایســتگاه رادیویی و
دو ایستگاه تلویزیونی خرید و از این نقطه بود که شکلگیری شرکتی که
امروز به نام کاکس اینترپرایز میشناسیم آغاز شد .فرانکلین روزولت ،همراه
انتخاباتی او بعدها توانست رئیسجمهور ایاالت متحده شود.
JJنسل دوم
جیمز میدلتون کاکس سال  1957و در  87سالگی از دنیا رفت .از آن
روز به بعد نوبت به پسرش ،جیم کاکس جونیور رسید که کنترل شرکت را
که در این سالها مجموعهای بزرگ شد بود بر عهده بگیرد .او در این مدت
هم مدیریت بخش رادیو و تلویزیون شرکت را بر عهده داشت و خودش یکی
از دالیل گسترش شرکت در شاخههای مختلف رسانه به شمار میرفت.
در اوایل دهه  60جیم کاکس سه سیستم کابلی در مرکز پنسیلوانیا خرید
که شــامل  11هزار و  800مشترک میشد .این شرکت یکی از پیشروان
گسترش تلویزیونهای کابلی در مناطق شهری و روستایی بود و خیلی زود
تلویزیون کابلی تبدیل به گزینهای بسیار پرطرفدار شد.
سال  1964کسبوکار پخش برنامه و تلویزیونهای کابلی کاکس تبدیل
به شرکت کاکس برودکستینگ کورپوریشن با نام مخفف  CBCشد و با
همیــن نام حضورش را در بازار بورس نیویورک اعالم کرد .روزنامه کاکس
البته به صورت یک روزنامه خصوصی باقی ماند و کارش را مستقل از CBC
ادامه داد .قدم بعدی در ســال  1968برداشته شد ،گامی که اینبار دیگر
به هیچ صورت به رســانه وابسته نبود .در آن سال کاکس فروشگاه حراج
اتومبیل مانهایم را خریــد و از اینجا به بعد بود که خدمات خودرو هم به
فهرست کارهای شرکت افزوده شد.
JJورود کندی
جیمز کندی نوه جیمز کاکس است ،پسر باربارا کاکس .او سال 1951
به دنیا آمد .پس از مرگ پدربزرگ ،مادر و خالهاش مدیریت بخش روزنامه
شرکت را بر عهده گرفته بودند .جیمز هم پس از فارغالتحصیلی از رشته
کسبوکار دانشگاه دنور به کسبوکار خانوادگی پیوست و از سال 1972
به عنوان دســتیار تولید وارد بخش روزنامه شد .او در ابتدای فعالیتش در
شــرکت کارهای زیادی را بر عهــده گرفت ،از خبرنگاری گرفته تا فروش
و تبلیغات و بعد مدیریت کســبوکار و معاونت .ســال  1988کندی به
عنوان رئیس شــرکت کاکس اینترپرایز معرفی شد .او رسم گسترش کار
را همچنان ادامه داد و با ورود او به بخش ریاســت میزان درآمد ســاالنه
شــرکت از  1.88میلیارد دالر به  20میلیارد دالر رسید .کندی در حوزه
کمکهای انساندوستانه هم نام شناختهشدهای دارد .او از طریق بنیادی
که تاسیس کرد بیش از  35میلیون دالر برای تحقیقات در حوزه آلزایمر
و سرطان هزینه و  2میلیون دالر به یک مرکز تحقیقات اوتیسم اهدا کرده
اســت .در سال  2003او به عنوان یکی از خیرین سال انتخاب شد .بخش

دیگری از کمکهای او صرف پیشرفت در حوزه بهرهوری انرژی شده است،
حوزهای که این شرکت بر روی آن تاکید بسیاری دارد و گزارشهای مرتبی
از فعالیتهایش در حوزه سازگاری بیشتر با محیط زیست ارائه میدهد .در
کنار همه اینها او را به عنوان یک ورزشــکار و دوچرخهسوار حرفهای هم
میشناسند .او در سال  1992کاپیتان یک تیم دوچرخهسواری چهارنفره
بود که توانست برنده مسابقه دوچرخهســواری دور آمریکا شود و رکورد
مسابقات را به نام خودش ثبت کند و چندین دوره هم ریاست انجمن ملی
دوچرخهسواران این کشور را بر عهده داشت.
JJاتومبیلهای جهانی
از ســال  1997شرکت ســایت اتوتریدر داتکام را راهاندازی کرد و از
این طریق حضورش را در حوزه تجارت آنالین رسمیت بخشید .از طریق
این سایت مشتریان میتوانستند در مورد انواع ماشینها تحقیق کنند و از
همین طریق هم به خرید و فروش اتومبیل بپردازند .در عرض سه سال این
سایت به برترین سایت آنالین خرید و فروش خودرو تبدیل شد .همزمان
حضور این شرکت در بازار غیرمجازی خودرو هم گسترش بیشتری پیدا
کرد .سال  2005بود که منهایم دفترش در کشور چین را افتتاح کرد اول
در شانگهای و بعد در پکن و به دنبال آن ایجاد شعبههای دیگر در انگلستان،
اسکاتلند ،بلژیک ،اسپانیا ،استرالیا ،نیوزیلند و تایلند آغاز شد .سال 2014
شرکت کاکس تمامی مجموعههای خودروییاش یعنی منهایم ،اتوتریدر
داتکام ،کلی بلو لوک ،وی اتو ،نکستگیر کپیتال را زیر چتر واحدی با نام
کاکس اتوموتیو جمع کرد .این مجموعه حاال یکی از قدرتمندترین مراکز
خرید و فروش خودرو و تجارت الکترونیک است.
تعداد کارکنان کاکس اینترپرایز حاال به  55هزار نفر میرســد که در
 300کســبوکار مختلف زیر نظر این شرکت مشغول به کارند .سه نسل
از این خانواده تاکنون مدیریت کار را بر عهده داشــتهاند و از نخستین روز
ســال  2018الکس تیلور ،نسل چهارم از فرزندان جیمز کاکس به عنوان
مدیرعامل بعدی شرکت به رسمیت شناخته شده است .در آگوست همین
امسال شــرکت تولد  120سالگیاش را جشــن گرفت و به یاد آغاز این
امپراتوری با خرید روزنامه عصر دیتون ایونینگ نیوز ،اولین شماره از روزنامه
دیتون دیلی نیوز را منتشر کرد.

جیم کندی به عنوان دستیار تولید در بخش روزنامه شرکت
کارش را در کسبوکار خانوادگی آغاز کرد.

جیم کاکس

جیمز کندی

سه نسل

کاکس اینترپرایز تولد  120سالگیاش را جشن گرفت و به همین
مناسبت اولین نسخه روزنامه دیتون دیلی نیوز را منتشر کرد.

1988
2018

1972
کندی به عنوان مدیرعامل شرکت
کاکس اینترپرایز معرفی شد.
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کارآفرین
لی کاشینگ ،مالک هلدینگ سیکی هاچیسون از دالیل شکوفایی اقتصاد در چین و هنگکنگ میگوید

یک کشور ،دو سیستم
همه ما شاهد معجزه
اقتصادی چین بودهایم،
سه دهه اصالح و سیاست
باز سبب به جریان افتادن
بهرهوری خارقالعادهای شد
که از طریق این اصالحات
موفق توانست پیدرپی
به رشد عظیم خود ادامه
دهد .بخش کسبوکار
هنگکنگ همیشه از هر
طرح و برنامهای برای اصالح
استقبال کرده است.

لی کاشــینگ تاجر  88ســاله هنگکنگــی ،مالک هلدینگ
سیکی هاچیســون و هلدینگ چانگ کنگ است و از طریق این
دو هلدینگ سرمایهگذاریهای بزرگی در حوزه بنادر ،تلفن همراه
و امالک انجام میدهد 12 .ســاله بود که خانوادهاش برای فرار از
حمله نیروهای ژاپن ،از کشورشان گریختند و ساکن هنگکنگ
شــدند .لی برای خو کردن به وضعیت تازه تنها دو ســال فرصت
داشــت ،چون قرار بود که زندگــیاش باز هم تغییر کند ،قرار بود
اوضاع باز هم سختتر شــود .در سال  1942او پدرش را از دست
داد و از پسربچهای پناهجو تبدیل به نوجوانی  14ساله شد که برای
تامین خرج خانواده مجبور شد درس و مدرسه را کنار بگذارد و به

عنوان کارگر در یک کارخانه مشغول به کار شود .داستان زندگی
او (که پیشتر در شــماره  61نشریه مفصل به آن پرداخته شده
است) از جمله داستانهای موفقیت میلیاردرهایی است که کارشان
را از صفر شروع کردهاند و ثروتشان را مدیون تالشهای خودشان
هســتند .او از سنین کودکی مجبور شد نقش نانآور خانواده را بر
عهده گیرد و در عوض چنان مهارتی در کســبوکار پیدا کرد که
در  22ســالگی اولین شــرکتش را به ثبت رساند؛ شرکت صنایع
چونگکونگ که در کار تولید محصوالت پالستیکی بود .او در زمان
انقالب فرهنگی چین دســت به خرید گسترده زمین زد و حوزه
امالک تبدیل به یکی از حوزههای اصلی سرمایهگذاریاش شد .لی
کاشینگ البته این بخت را داشت که در هنگکنگ کار میکرد .در
شــهری که خیلی زود تبدیل شد به قطب اصلی سرمایهگذاران و
صنایع مختلف در آسیای جنوب شرقی .این شهر که تا اواخر قرن
بیســتم در مالکیت بریتانیا قرار داشت سرانجام در سال  1997به
خاک چین بازگشت .در تمامی این سالها کاشینگ به حوزههای
بیشتر و متنوعتری از سرمایهگذاری وارد شد و همزمان با تغییرات
هنگکنگ خودش را و کسبوکارش را تغییر داد و دامنه فعالیتش
را گســتردهتر کرد .او حاال از چهرههای اصلی تجارت در این شهر
به شــمار میرود و توانست از بازگشت هنگکنگ به دامن چین
هم برای سرمایهگذاریهای بیشتر و متنوعتر بهره ببرد .خبرگزاری
شینهوآ ،خبرگزاری رسمی کشور چین در مصاحبهای از او در مورد
روابط تجاری چین و هنگکنگ پرسیده است و او نگاهی داشته
است به آنچه سبب شد بازگشت هنگکنگ به چین در عوض ضربه
زدن به اقتصاد این شهر سبب شکوفایی چین و هنگکنگ شود.
درســت پیش از اتحاد مجدد (بازگشت هنگکنگ به
قلمروی چین) در سال  ،1997شرکتهای بسیاری نگران آینده
هنگکنگ بودند ،از جمله شرکتهای بریتانیایی که یا مقر خود
را از هنگکنگ منتقل کردند یا به کلی از تجارت در این حوزه
چشم پوشیدند .آن زمان دیدگاه شما در مورد اقتصاد این شهر
چه بود؟ حاال که بیست سال گذشته به نظرتان تصمیمی که آن
زمان گرفتید درست بوده یا خیر؟

انتقال آرام هنگکنگ به چین یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ
ماســت .زمان و فضای ایجادشده از طریق راهکار «یک کشور ،دو
سیستم» چارچوبی را به وجود آورد که موجب شد نگرانی بسیاری
از آدمها کاهش پیدا کند چرا که راه برای تقویت روابط و همزیستی
مسالمتآمیز باز بود .این موضوع نهتنها برای هنگکنگ و ساکنانش
و همینطور کسبوکارهایی که در آنجا ریشه داشتند ،برای رشد
و تکامل در یک محیط رقابتی شــدید ثبات به ارمغان آورد ،بلکه
هنگکنگ مانند صندلیهای جلوی یک اتومبیل بود که به اقتصاد
چین اجازه داد با نشســتن در آنجا بهترین چشمانداز فرصتها و
تغییرات را در جریان پیشــروی اقتصادی خود داشته باشد .با در
126

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوهشت ،آذر 1397

همانطور که آلبرت اینشتین نوشته است« :هرگز کاری را که واقعا میخواهی انجام بدهی رها نکن .آدمی با رویاهای بزرگ
بسیار قدرتمندتر از آدمی است که تمامی استداللها را در اختیار دارد ».در کالم کنفوسیوس هم چنین مضمونی وجود دارد.
همیشه آدمها هستند که میتوانند سبب پیشرفت و توسعه شوند نه برعکس.

پیش گرفتن چابکی سیاسی ،هم چین و هم هنگکنگ میتوانند
به رقابت بپردازند و از بازده مالی حوزههای مختلف لذت ببرند و بر
امواج اقتصادی سواری کنند.
توســعه اقتصادی هنگکنگ را بعد از گذشت دو دهه از
بازگشتش به چین چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما چه چیز
به هنگکنگ به عنوان یک اقتصاد متکی به معامالت جهانی
کمک کرد تا از مواردی مانند بحران مالی آسیا ،بحران اقتصادی
بینالمللی و شیوع بیماری سارس در طول این سالها جان سالم
به در ببرد؟ دولت مرکزی نقشی در این میان بر عهده داشته
است؟

شعار «یک کشور ،دو سیستم» تجسم خالقیت و انعطافپذیری
رهبران چین است .هنگکنگ متوجه این واقعیت هست که آینده
شــهر و خاک اصلی چین به همزیستی و درهمآمیختگی این دو
وابسته است .هنگکنگ ریشــه در خاک چین دارد .فروافتادن و
برخاستن نیازهای روزمره ما ،فرصتهای بیهمتا و البته نقش ما به
عنوان پل ارتباطی مالی برای چین همگی در زیر چتر «یک کشور،
دو سیستم» در امان است .تعهد رهبران فعلی چین به تمامی ارکان
این شعار برای ادامه شکوفایی هنگکنگ ضروری است و برای ما
نبخشاست.
اطمینا 
«اسبهای مسابقه به مســابقه دادن ادامه میدهند و
قماربازان به شرط بســتن» یکی از اصطالحات رایج در میان
مردم هنگکنگ است که ویژگیهای سرمایهداری را در این
شــهر پس از بازگشتش به چین توصیف میکند .به نظر شما
هنگکنگ تغییری در سیستم سرمایهداری در سطح زندگی
روزمره تجربه کرده اســت؟ چه چیزهایی تغییر کردند و چه
چیزهاییمانندگذشتههستند؟

نوســتالژی ما نسبت به گذشته دیگر مانند قبل نیست ،اجازه
بدهید به تونل زمان بازنگردیم .حاال «یک کشور ،دو سیستم» اصل
کار است .اگر در پی گرامی داشتن آزادی و فرصتها هستیم باید
تحمل و احترام مقابل را در سایه آن شعار حفظ کنیم .باور من این
اســت که وظیفه داریم کار کنیم و ایمان داشته باشیم تا بتوانیم
همراه هم این سیســتم یگانهای را که بنیان گذاشتهایم به سمت
یک جامعه متمدن و پر جنبوجوش هدایت کنیم .تعهد مثالزدنی
رئیسجمهور شی جینپینگ به «یک کشور ،دو سیستم» بسیار
محکم و اطمینانبخش است.
آیا نقش هنگکنگ که به عنوان دروازه چین برای ارتباط
با دنیا شناخته میشد دچار تغییر شده است؟ از توسعه آینده
این شهر چقدر اطمینان دارید؟

همه ما شــاهد معجزه اقتصادی چین بودهایم ،سه دهه اصالح
و سیاست باز سبب به جریان افتادن بهرهوری خارقالعادهای شد
که از طریق این اصالحات موفق توانست پیدرپی به رشد عظیم
خود ادامه دهد .بخش کسبوکار هنگکنگ همیشه از هر طرح و
برنامهای برای اصالح استقبال کرده است.
همکاری میان هنگکنگ و ســرزمین اصلی چین در
دو دهه گذشــته پیچیدهتر شده اســت .کسبوکار شما در
حوزههای بسیاری در خاک چین سرمایهگذاری کرده است .این
سرمایهگذاریها در سرزمین اصلی را چطور ارزیابی میکنید و
همکاری میان چین و هنگکنگ در آینده را چطور میبینید؟

از آنجایی که ســرمایهگذاری گروه ما در سرزمین اصلی طیف

گسترده و متنوعی را شــامل میشود ،مطمئن نیستم که بتوانم
میزان بازدهی آن را به صورت مشخص محاسبه کنم .به نظر من
رشد نرخ بازدهی در آینده حتمی است و سرمایهگذاری دولت که
حال بر پایه فناوری اداره میشــود ،برای اصالح سیستم آموزشی
نقشــی کلیدی در آینده دارد .اگر میخواهید بر موج رشــد سوار
شوید این اصالح ناگزیر است و این هم شامل چین میشود و هم
گکنگ.
هن 
خیلیها معتقدند که هنگکنگ بیش از اندازه به حوزه
مالی و امالک وابسته است ،حوزههایی که رشد خود را مدیون
توسعه سایر صنایع هستند .پیشنهاد شما برای سیاستهای
بعدی توسعه اقتصادی چیست؟

بخش مالی و امالک دو ستون اصلی رشد در بسیاری از شهرها
هستند و با ایجاد ذخایر سرمایهای ،منابع اصلی هنگکنگ محسوب
میشــوند .من معتقدم که دولت جدید آنها را تشویق میکند تا
سیاســتهای موثرتری برای پیشبرد توســعه اجتماعی و تنوع
اقتصادی به پیش برند .هنگکنگ زیرساختهای منحصربهفرد
زیادی برای حمایت از نوآوری و تکنولوژی دارد که در ســالهای
اخیر به خوبی از آنها استفاده نشده است.

شعار «یک کشور ،دو
سیستم» تجسم خالقیت و
انعطافپذیری رهبران چین
است .هنگکنگ متوجه این
واقعیت هست که آینده
شهر و خاک اصلی چین به
همزیستی و درهمآمیختگی
این دو وابسته است.
هنگکنگ ریشه در خاک
چین دارد .فروافتادن و
برخاستن نیازهای روزمره
ما ،فرصتهای بیهمتا و
البته نقش ما به عنوان
پل ارتباطی مالی برای چین
همگی زیر چتر «یک کشور،
دو سیستم» در امان است.

نسل جوان هنگکنگ حاال و در آینده
نقشی اساسی در توسعه اقتصادی این شهر
دارد .امیدها و توصیههای شــما برای آنها
چیست؟

از سال  1997تا امروز هنگکنگ پیشرفت
فوقالعادهای داشته است .با تکنولوژیهای جدید
و طرز فکر جدید باید خودمان را برای سرعت
بیشتر آماده کنیم .حاال آموختن تفکر متفاوت
بیشتر از هر زمانی اهمیت دارد .برندگان واقعی
کسانی هستند که بدانند چگونه به خالقیت و انضباط متعهد باشند.
باید از نــوآوری و تخیل بهره واقعی بگیریم .همانطور که آلبرت
اینشتین نوشته اســت« :هرگز کاری را که واقعا میخواهی انجام
بدهی رها نکن .آدمی با رویاهای بزرگ بسیار قدرتمندتر از آدمی
است که تمامی استداللها را در اختیار دارد ».در کالم کنفوسیوس
هم چنین مضمونی وجود دارد .همیشه آدمها هستند که میتوانند
سبب پیشرفت و توسعه شوند نه برعکس.
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کارآفرین

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

همیشه تازه
ران جویس

تقریبا تمامی شهرهای آمریکا دستکم یکی از شعبههای دوناتفروشی تیم
هورتون را در خود دارند .خیلیها میدانند که تیم هورتون ،بازیکن افسانهای هاکی
اولین فروشگاه را راه انداخت اما تعداد کمی میدانند که ران جویس بود که پس از
مرگ هورتون این کسبوکار را تبدیل به تجارتی بزرگ کرد که در سراسر آمریکای
شمالی گسترده شد.
«همیشــه تازه» روایت ران جویس از این داستان است ،داستان فروشگاههای
محبوبی که از سال  1964عادت غذایی صبحانه را در میان بسیاری از آمریکاییها
تغییر داد؛ از اولین فروشگاه شکستخورده تیم هورتون گرفته تا تصمیم جویس
برای فروش این شــرکت به دِیو توماس ،مدیر شرکت وندیز .در طول این کتاب
جویس در مورد استراتژی کار و تاکید بر ارائه محصوالت تازه صحبت میکند که
باعث شد دوناتهای این شرکت جایش را در میان میلیونها نفر باز کند.

ثروت؛ ارزشش را دارد؟
تروئت کتی

تروئت کتی هم فقر را تجربه کرده و هم ثروت را .و البته موســس رســتورانهای
زنجیرهای چیک فیل ای ثروت را ترجیح میداد اما آرزو میکرد که هرگز درسهایی را
که از بزرگ شدن در فقر آموخته است فراموش نکند .داستان این کتاب داستان موفقیت
یکشبه نیست .کتی و همسرش  21سال تمام در رستورانشان مام اند پاپ کار کردند
تا اینکه کار به تاسیس فستفود زنجیرهای رسید ،رستورانی که اولین شعبهاش در 46
سالگی کتی افتتاح شد .چیک فیل ای یک رستوران زنجیرهای در آمریکاست که بیش از
هزار شعبه در شهرهای مختلف این کشور دارد .رستورانی که عقاید مذهبی تروئت کتی
را هم میتوان در آن دید ،او یکی از معتقدان به کلیسای باپتیست بود و رستورانهایش
در روزهای یکشنبه و عید شکرگزاری و کریسمس تعطیل بودند .او در این کتاب در مورد
فرصتها و مسئولیتهایی که سبب موفقیت میشوند توضیح داده است.
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برندهها تقلب نمیکنند
جان هانتسمن

همه تقلب میکنند ،دروغ میگویند .شــاید روزگاری وضع فرق میکرد اما امروز
اگر میخواهید در این اوضاع اقتصادی موفق شوید باید سر برخی مسائل کوتاه بیایید.
درســت است؟ خیر! شما میتوانید به باالترین ســطح موفقیت برسید بدون اینکه
هیچیک از ارزشهایی را که به زندگی ارزش زندگی کردن میدهند فدا کنید .چطور
این حرف ثابت میشود؟ با همین کتاب .جان هانتسمن ،بنیانگذار و مدیرعامل شرکت
شیمیایی هانتسمن بزرگترین تولیدکننده پلیاستایرن در آمریکا بود ،کسی که یک
شــرکت  12میلیارد دالری را از صفر و با همان روش سنتی و حفظ ارزشهایش بنا
کرد .شرکت روزگار سختی هم داشت اما در بلندمدت مشخص شد که راستگویی و
صداقت نهفقط ارزشهای شخصی هانتسمن را حفظ کرده بلکه یک استراتژی کسب و
کار بسیار خوب هم بوده است .هانتسمن در این کتاب میگوید که چگونه این دو را با
هم پیش برده است و بنابراین شما هم میتوانید این کار را انجام دهید.

پیتزا تایگر
تام موناگان

تام موناگان موسس یکی از معروفترین برندهای فستفود در دنیاست .سال
 ۱۹۶۰بود که او شرکت دومینوز پیتزا را تاسیس کرد .این شرکت در حال حاضر
با بیش از  10هزار شعبه در کشورهای مختلف ،بزرگترین پیتزافروشی زنجیرهای
جهان شناخته میشود.
موســس دومینوز از میلیاردرهای خودساخته است و عالوه بر دومینوز مالک
تیم بیسبال دیترویت تایگرز هم شناخته میشود .او در این کتاب در مورد زندگی
شــخصیاش توضیح میدهد و ویژگیهایی که سبب شد تا در دهه  80از سوی
نشریه  INCلقب قهرمان کارآفرینی را بگیرد.

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

تالش بيپايان براي برتري
 5درس مديريتي از عظيم پرمجي ،ميلياردر هندي

عظيم پرمجي ،ميلياردر هندي اعتبارش را از بال و پر
زهرا چوپانکاره
دادن و تنوع كسبوكار شركت ويپرو دارد ،شركتي كه
در اصل توليدكننده روغنهاي گياهي و تصفيهشــده
دبیر بخش تجربه
بود .پرمجي در  21ســالگي كار مديريت شركت را بر
عهده گرفت و حاال پرمجي يكي از برترين شــركتهاي حوزه آيتي در هند و يكي از
موثرترينهاي اين حوزه در سطح بينالمللي است .سايت نوزاستارتآپ نگاهي داشته
است به درسهايي كه ميتوان از رفتار كاري اين ثروتمند هندي گرفت .در اين بخش
خالصهاي از اين مطلب را ميخوانيد .اگر پرمجي در مورد موفقيت يك شعار داشته باشد
اين است« :تالش براي برتري را ادامه دهيد ».او خودش بيش از همه به اين شعار پايبند
بوده است .اين هم درسهايي از اين ميلياردر حوزه تكنولوژي:

آيندهنگر باشيد
پرمجي  70ســاله باور دارد كه تغيير اجتنابناپذير است و براي همين
به همه توصيه ميكند كه از همان ابتدا سيســتم هشداردهندهاي براي
خودشان در نظر بگيرند ،سيستمي كه با هشدار بموقع آنها را از تغييرات پيشرو آگاه
ميكند .به عقيده او اخطار بموقع به معناي آمادگي بموقع است ،حتي در موقعيتي كه
همهچيز طبق روال خودش پيش ميرود.

1

قدرت خودتان را بشناسيد
همانقدر كه آگاهي از نقطه ضعف اهميت دارد ،مهم است كه هركسي
نقــاط قوت خودش را هم به خوبي بشناســد .عظيــم پرمجي در تمام
زندگياش همين نكته را در نظر داشته و موفق شده تا يك شركت توليد روغن پختوپز
 2ميليون دالري را تبديل به كسبوكاري  7ميليارد دالري كند كه در  60كشور دنيا
حضور دارد .او در جريان يك كنفرانس مديريت كه در بمبئي برگزار شده بود گفت كه
ي اهميت زيادي دارد چرا كه تنها قدرتي است كه ميتواند
قدرداني از خوبيهاي درون 
ضعفهاي ما را اصالح كند.

2

ارزشهايتان را رها نكنيد
پرمجي عقيده دارد كه سيســتم ارزشي آدمها هسته كسبوكارشان را
تشــكيل ميدهد .او بارها بر حفظ ارزشها تاكيد كرده است و مجدانه
عقيده دارد كه موفقيت در كسبوكار سرانجام در پي حفظ ارزش ها از راه ميرسد .به
گفته او ،زماني كه پاي عقيدهتان ميايستيد و در هيچ شرايطي آن را كنار نمیگذاريد،
به شما اين قدرت را ميدهد كه در برابر بحرانها ايستادگي كنيد و اين صفتي است كه
در كارآفرينان ستوده ميشود.

3

به غريزه خود اعتماد كنيد
عظيم پرمجي معموال كاري را انجام ميدهد كه حس ميكند درســت
اســت و غالبا هم آن كار درست از آب درميآيد .او يكبار گفت« :مهم
است كه بدانيم شهود ما بخش مهمي از فرايند تصميمگيري ماست .بسياري چيزها در
ناخودآگاه ما به ثبت رسيده است .براي تصميمگيري نهفقط استفاده از دو نيمكره مغز
بلكه اســتفاده از قلب هم مهم است .وقتي همزمان از مغز و قلبتان براي تصميمگيري
استفاده كنيد پاسخي كه ميگيريد نو و خالقانه است».

4

كار گروهي را بياموزيد
پرمجي معتقد است كه چالشهاي پيش رو آنقدر پيچيده هستند كه
هيچكســي نميتواند بهتنهايي با آنها روبهرو شود .در حالي كه سيستم
آموزشي معموال بر روي تواناييهاي فردي تاكيد دارد ،بايد بدانيم كه كار تيمي كردن
با ديگران هم به همان اندازه اهميت دارد .جهانيسازي سبب شده تا مردم از ريشهها،
تربيتها و فرهنگهاي مختلف كنار هم قرار بگيرند ،توانايي تبديل شــدن به بخشي
جداييناپذير از تيم براي موفقيت شما ضروري است.

5

تجـربــه

نگاهی به شخصیت ریچارد برانسون ،مدیرعامل شرکت ویرجین

کمتوجهی ،بیشفعالی و موفقیت

برانسون
گفته است که
خوانشپریشی را
به عنوان کمتوانی
نمیبیندبلکهبه
چشم«استنثنایی
بودن» به آن نگاه
میکند .برانسون
از یک شیوه
روانشناسانه
برای هک کردن
مغز خودش
استفاده میکند که
در تبدیل ضعف به
قدرت بسیار موثر
است .بازتعریف و
یا آنچه دانشمندان
به آن «ارزیابی
مجدد» میگویند
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ریچارد برانســون رئیس و بنیانگذار گروه شرکتهای ویرجین
اســت که عنوان بیش از  ۴۰۰شرکت در سراســر دنیا را از آن خود
کردهاست .یکی از سرشناسترین کارآفرینان و تاجران دنیا که برخالف
بسیاری از همگروهیهای خود چهرهای کامال رسانهایاست و از مرکز
توجه بودن لذت میبرد .عکسهایی که از او میبینید متفاوت است،
تصویری که او از مدیریت نشــان میدهد تصویر متفاوتی است .هر
عکس او را در حال انجام ورزش یا تفریحی متفاوت نشــان میدهد
و پی بردن به اینکه او با بقیه متفاوت اســت زمان چندانی نمیبرد.
شاید برای همین است که در مقاالت کارآفرینی و روانشناسی بارها
به ویژگیهای اخالقی و رفتاری او به عنوان یک مورد مطالعاتی اشاره
شده است .ریچارد برانسون بریتانیایی از کودکی متفاوت بود و تفاوت
او برآمده از اختالل او در یادگیری بود .بعدتر شاید نه به صورت کامال
پزشکی و مستند اما بارها اشاره شد که او عالوه بر خوانشپریشی به
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی هم مبتالست .اما او تمامی این متفاوت
بودن راکه بسیاری از کودکان را منزوی و سرشکسته میکند در مسیر
دیگری انداخت و به نظر میرسد که به همین خاطر تبدیل به یکی از
بزرگترین نامها در عالم کسبوکار شد .ریچارد برانسون آموخته است
کــه متفاوت بودن از بقیه گاهی هم میتواند به معنای بهتر بودن از
بقیه باشد .در این بخش ترجمه بخشی از مطالب نشریه  INCو نشریه
 entrepreneurرا در مورد ریچارد برانسون و اختالل کمتوجهی-
یخوانید.
بیشفعالیم 
ریچارد برانســون هرگــز از اینکه در مورد تجربه شــخصیاش
(دیسل ِکســی ،یکــی از مهمتریــن اختالالت

از خوانشپریشــی
یادگیری) حرف بزند احســاس ضعف نکرده اســت .خود او در یکی
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از نوشتههای وبالگش گفته بود« :اغلب از من میپرسند که چگونه
توانستم از دانشآموزی خوانشپریش که ترک تحصیل کرد به جایی
برسم که چندین کسبوکار موفق راهاندازی کنم ».او در وبالگ خود
نوشته است که اگر میتوانست به خودش در نوجوانی نامهای ارسال
کند ،خطاب به او چنین مینوشت:
ریکی عزیز!

میدانــم که با مدرســه کلنجار میروی و دلــم میخواهد به تو
نصیحتی بکنم که چطور میتوانی تبدیل به بهترین چیزی بشوی که
در توانت هست ..هیچوقت نباید متفاوت بودنت را به چشم ضعف نگاه
کنی یا فکر کنی که البد ایرادی داری .متفاوت بودن بزرگترین دارایی
توست و کمکت میکند تا موفق شــوی ...میدانم که در خواندن و
نوشتن و هجی کردن کلمات مشکل داری و گاهی برای عقب نیفتادن
از باقی همکالســیهایت دچار دردسر میشــوی .اما این به معنای
تنبل بودن و خنگ بودنت نیست .تو فقط به شیوهای خالقانهتر فکر
میکنی ...از راههای جایگزینی که برای فکر کردن داری استفاده کن
تا خالق باشی و بزرگتر بیندیشی.
او گفته است که خوانشپریشی را به عنوان کمتوانی نمیبیند بلکه
به چشم «استثنایی بودن» به آن نگاه میکند .برانسون از یک شیوه
روانشناســانه برای هک کردن مغز خودش استفاده میکند که در
تبدیل ضعف به قدرت بسیار موثر است .بازتعریف و یا آنچه دانشمندان
بــه آن «ارزیابی مجدد» میگویند به معنی تکرار هرروزه جملههای
سادهای مانند «من به اندازه کافی هستم ،من به اندازه کافی خوبم»

علیرغم سالمندانی که مبتال به  ADHDهستند ،بزرگساالن مبتال میتوانند رشد کنند .مجله ساکسس (موفقیت) حتی ادعای جسورانهای را
مطرح کرده است که «برخی از موفقترین کارآفرینان از اختالل کمتوجهی -بیشفعالی برای موفقیتهایشان بهره بردهاند ».برخی عقیده دارند
که  ADHDهم بالست و هم موهبت .اغلب مردم در مقطعی از زندگیشان هم که شده برخی از عالیم  ADHDرا بروز میدهند.

نیست بلکه به معنای تمرکز بر روی بهترین خصوصیات و ویژگیهای
شما و جدی گرفتن آن دسته از خصایصی است که متمایزتان میکند.
JJکارآفرینان بیشفعال و بیحواس
ریچارد بچه بینظمی بود ،تکرو و ناسازگار ،دوست داشت هرکاری
انجام دهد غیر از کارهای مربوط به مدرسه .بخشی از این رفتار ناشی
از خوانشپریشــی او بود و بخشــی هم حاصل اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی که با نام  ADHDاز آن یاد میشود .ریچارد برانسون اعتراف
کرده است که حتی ذرهای از امور مربوط به مدرسه سر درنمیآورده
است .امتیاز تست آیکیواش افتضاح بود و تنها در یک درس موفق
بود :ورزش.
ریچارد قبل از  16ســالگی ترک تحصیل کرد .دیگر کاری به کار
مدرســه نداشت ،دوست داشــت کاری انجام دهد ،همهکار ،هیچکار،
کارهای اتفاقی .او با بیخیالی همه این راهها را امتحان کرد .یک بچه
 16ساله که مدرسه هم نمیرود چهکاری میتواند انجام دهد؟ در واقع
یک آدم بالغ که مبتال به  ADHDاســت و میخواهد با شرایطی که
خودش تعیین میکند زندگی کند ،چــهکاری میتواند انجام دهد؟
همهکار :زندگی اشــتراکی در یک گروه ،راهاندازی یک مجله ،خریدن
یک کلوپ شــبانه ،پرورش شترمرغ ،ســاخت استودیوی ضبط صدا،
راهاندازی شرکت ،به خاک سیاه نشاندن همان شرکت ،تاسیس شرکت
گردشــگری فضایی ،راهاندازی تیم مســابقه ،افتتاح خط تولید لوازم
آرایشی ،جهانگردی با بالن ،زندگی در یک جزیره شخصی .چهکسی
دست به تمامی این کارها میزند؟ ریچارد برانسون ،یکی از محبوبترین
کارآفرینان زمان ما .هرچند او همچنان با  ADHDدســت به گریبان
است اما امپراتوری بزرگی از انواع کسبوکارها دایر کرده است.
موفقیت برانسون بیهمتاست اما وضعیت روحی او نه .بیش از 4
درصد از جمعیت بزرگســاالن آمریکا به این اختالل مبتال هستند.
رابطه میان کارآفرینی و این اختالل چیست و چگونه کسی که به این
اختالل مبتالست میتواند موفق شود؟
علیرغم ســالمندانی که مبتال به  ADHDهستند ،بزرگساالن
مبتال ،میتوانند رشد کنند .مجله ساکسس (موفقیت) حتی ادعای
جسورانهای را مطرح کرده است که «برخی از موفقترین کارآفرینان
از اختالل کمتوجهی -بیشفعالی برای موفقیتهایشان بهره بردهاند».
برخی عقیده دارند که  ADHDهم بالست و هم موهبت .اغلب مردم
در مقطعی از زندگیشــان هم که شــده برخی از عالیم  ADHDرا
بروز میدهند .اگر این عالیم را دیدید بدانید که بخشی از مشخصات
 ADHDاست:
من خیلی منظم نیستم.
برگههای جریمه زیادی به خاطر سرعت باال دارم.
خیلی زود حواسم پرت میشود.
موقع صحبت کردن با بقیه به سختی میتوانم تمرکز کنم.
آرام گرفتن برایم دشوار است.
اغلب دیر به جلسات میرسم.
خیلی زود از کوره درمیروم.
 ADHDدر کارآفرینان هم به همین عالیم شباهت دارد:
یک لیست بلند باال از ایدههای کسبوکار دارم.
سختترین بخش راهاندازی کار برای من فقط همان بخش شروع
کردن است.
تالش کردم تا تعدادی کســبوکار راهاندازی کنم اما نتوانستم در

طوالنیمدت روی هیچکدامشان متمرکز بمانم.
همیشه در حرکتم و به دنبال موقعیتهای جدید میگردم.
عاشق رسیک کردنم ،هرچه بزرگتر ،بهتر.
هرکاری که فکرم را روی آن بگذارم میتوانم انجام دهم.
 ADHDکارآفرینانه میتواند نفطه قوت باشد .اگر این ویژگی به
درستی مدیریت شود ،در واقع یک قدرت روحی است که میتوانید آن
را در مسیر شکوفایی کسبوکار هدایت کنید .دِل آرچر ،روانشناس از
 ADHDبا عنوان قدرت ماورایی کارآفرینان نام میبرد و معتقد است
که کارآفرینان نباید عالیم این اختالل را با دارو از میان ببرند بلکه باید
از ویژگیهای آن به نفع خود استفاده کنند *.چگونه میشود انرژی
و ویژگیهای این اختالل را کانالیزه کرد؟ میتوانید چند پیشنهاد را
در اینجا بخوانید:
یک راهنما داشته باشید :شما توانایی دارید و در عین حال تهاجمی
عمل میکنید اما با کار کردن همراه یک مشــاور و راهنما میتوانید
شــرایط را درست پیش ببرید .کسانی که نقاط قوت مختلفی دارند
میتوانند همدیگر را تقویت کنند .وجود یک مربی و راهنما میتواند
حالتهای ADHDشما را متعادل کند.
در زمان واحد بر روی یک کسب وکار تمرکز کنید .این کار برای
شما احتماال مشکل است اما بســیار ضروری است .اگر مدام از این
شاخه به آن شاخه بپرید ،بنا کردن یک کسبوکار پررونق کار مشکلی
خواهد بود .برای خودتان مهلت زمانی در نظر بگیرید چون بنا کردن
کار زمان میبرد و در این مدت باید تحمل کنید و تمرکزتان را تمام و
کمال روی آن کار بگذارید.
کســبوکارتان را با تعریف سیســتم درســت و دقیق در حالت
اتوماتیک قرار دهید .اگر برای رسیدن به موفقیت برنامهریزی کنید کار
شما میتوند به موفقیت برسد .یکی از گزینههای مهم برای شما این
است که پس از اطمینان از راهاندازی درست کار ،مدیریت و کارهای
اجرایی را به دست افراد مورد اطمینان خود بسپرید .کسانی را برای
این کار استخدام کنید که میتوان به آنها اعتماد کرد و مطمئن شوید
که پیش از یافتن این گزینهها افسار کار را رها نمیکنید.
توضیح :این متن با هدف انگیزشی و به منظور تشویق کارآفرینان
به ایجاد تغییر نوشــته شده است .در مقاله اصلی هم تاکید شده که
 ADHDیک اختالل کامال شناختهشده است و باید آن راجدی گرفت
و اگر کسی به آن مبتالست یا ظن ابتال به آن را دارد باید از مشاوره و
راهنمایی پزشکی کمک بگیرد.

راهاندازی شرکت،
به خاک سیاه
نشاندن همان
شرکت ،تاسیس
شرکت گردشگری
فضایی ،راهاندازی
تیممسابقه،
افتتاح خط تولید
لوازم آرایشی،
جهانگردی با
بالن ،زندگی در یک
جزیره شخصی.
چهکسی دست به
تمامی این کارها
میزند؟ ریچارد
برانسون ،یکی
از محبوبترین
کارآفرینان
زمان ما .هرچند
او همچنان با
 ADHDدست
به گریبان است
اما امپراتوری
بزرگی از انواع
کسبوکارها دایر
کرده است
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تجـربــه

در دنیای شکستهای مدام کسبوکارها چطور باید نجات یافت؟

راز بقا
بیشترکسانی
که تازه وارد بازار
کسبوکار میشوند
تجربه واقعی از این
دنیای تازه ندارند
و برای همین است
که بسیاری از
کارآفرینان تازهکار
مدام با توقعات
متعددی که از آنان
وجود دارد درگیر
هستند.وقتی
که مشکالت از راه
میرسند (که در
بیشتر موارد هم
همینگونهاست)
هدایت کشتی در
میان آبهای تیره
تبدیل به ماموریتی
غیرممکنمیشود
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اســتارتآپ واژه جذابــی اســت .کارآفرین بــودن و صاحب
کسبوکار شدن حاال بیشتر از هر زمانی در جوامع مختلف مورد
توجه قرار گرفته اســت .با این حال وقتی حرف از تاسیس کسب
جدید زده میشــود آن روی تیــره و تارش کمتر مورد توجه قرار
میگیرد ،آن ســمت تاریکی که معرف یک واقعیت اســت :اغلب
کسبوکارهای تازه در یک سال ،پنج سال و ده سال اول کارشان
شکست میخورند .بسیاری از کسانی که که به امید موفقیت کار
جدیدی را کلیــد میزنند این تصور را دارند کــه از این موضوع
مستثنا هستند اما بخشی مهمی از آنها در عمل تبدیل میشوند به
همان آمار و ارقامی که از آن وحشت دارند .نشریه کارآفرین چاپ
آمریکا با اشاره به آمار شکست کسبوکارها در این کشور به چند
مورد اشاره کرده است که برای زنده ماندن کسبوکارهای تازه در
دنیای تجارت ضروری است ،فرقی نمیکند که این کسبوکار تازه
کوچک باشــد یا بزرگ ،با جیب پرپول وارد گود شده باشد یا نه،
در دنیای کسبوکار قواعد آنقدری هم که به نظر میرسد ثابت و
حسابشده نیستند اما میتوان با در نظر گرفتن برخی راهنماییها
امکان زنده ماندن را باالتر برد .ترجمه بخشهایی از این راهنما را
در این بخش میخوانید.
زندگی استارتآپی به نظر فریبنده میآید ،گاهی نتایج خیرهکننده
این کسبوکارهای تازه را در محبوبترین بخشهای تجارت میبینیم
در حالی که در واقعیت  70درصد از تمامی کسبوکارها در  10ساله
اول شکلگیریشان شکســت میخورند .بر اساس اعالم دفتر آمار
کارگری ،این شکستها در صنایع و حوزههای مختلف رخ میدهند
و وابستگی باالیی با وضعیت اقتصادی هم ندارند .اگر شما هم صاحب
کسبوکاری هستید که کارمندان خودش را هم دارد باید این موضوع
را به چشــم یک هشدار بنگرید .شکست کســبوکار یک واقعیت
بســیار تلخ است 80 .درصد از کسبوکارها میتوانند خودشان را به
جشن یکسالگیشان برسانند اما پس از آن هر سال ارقام مربوط به
موفقیتها شروع به نزول میکند .تنها دوسوم از کسبوکارهایی که
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کارمندان استخدامشده دارند میتوانند از پس سال دوم برآیند .سال
پنجم؟ فقط نیمی از این شرکتها روی سال پنجم را میبینند .پس از
 10سال چطور؟ فقط  30درصد .همه اینها یعنی در یک بازه 10ساله
از هر  10شرکت  7شرکت شکست میخورد.
با وجود این ،ما به عنوان کســانی که با چشــم بــاز وارد حوزه
کسبوکار شــدهایم به موضوع از این زاویه نگاه نمیکنیم ،آخر چه
فایدهای دارد که خودمان را در این دســتهبندیها خالصه کنیم؟ اما
اگر یک گوریل بزرگ در اتاق کنار دســت ما نشسته باشد ،با نادیده
گرفتنش نمیتوانیم او را غیب کنیم .پس به این فکر کنیم که دالیل
مشخصی برای شکست کسبوکارها وجود دارد .چیزهایی هستند که
به نظر میرســد نادیده گرفته میشوند ،کنار زده میشوند و همین
سبب میشود تا شرکتها تبدیل به بخشی از همان آمار شوند .اگر
میخواهید این اتفاق برای کســبوکار شما رخ ندهد باید قدمهایی
بردارید تا از شکست خودداری کنید .البته نباید فراموش کرد شکست
در واقع زمانی است که تسلیم میشوید ،اگر بیست بار شکست بخورید
و بار بیستویکم به موفقیت برسید در واقع شکست نخوردهاید چون
تسلیمنشد هاید.
اگر کارآفرین هستید و تا خرخره درگیر این نبرد شدهاید و یا تنها به
دنبال این هستید که وارد این حوزه شوید باید بدانید که شبح شکست
همیشــه در کنار شما حضور دارد و آماده است تا به محض لغزیدن،
خودش را بر شــما مستولی کند .در زمانهای که صاحبان کسبوکار
انتظارات زیادی دارند ،به راحتی ممکن است در برابر شکست بیدفاع
بمانیــد .اگر به دنبال اجتناب از این حالت هســتید قطعا کارهایی
هستند که باید انجام دهید و کارهایی که نباید سراغشان بروید .خیر!
پیدا کردن معیارهای ثابت و مشخص برای ساختن یک کسبوکار
پایدار اصال ساده نیست ،اگر بود همه میتوانستند کار خودشان را راه
بیندازند .اما ترجیح نمیدهید چند سال از زندگیتان را سختتر از
دیگران بگذرانید و در عوض بقیه عمرتان را به گونهای لذت ببرید که
دیگران نمیتوانند؟ حتما ترجیح میدهید.

 80درصد از کسبوکارها میتوانند خودشان را به جشن یکسالگیشان برسانند اما پس از آن هر سال ارقام مربوط به موفقیتها شروع به
نزول میکند .تنها دوسوم از کسبوکارهایی که کارمندان استخدامشده دارند میتوانند از پس سال دوم برآیند .سال پنجم؟ فقط نیمی از این
شرکتها روی سال پنجم را میبینند .پس از  10سال چطور؟ فقط  30درصد.

JJشکست در رسیدن به ارزش واقعی
ارزش قلب هر کسبوکاری است .موفقترین صاحبان کسبوکار
کسانی هستند که بیشترین ارزش کاریشان را ارائه میدهند .باید
راهی پیدا کنید که ارزش آنچه ارائه میدهید از وعدههایی که داده
بودید بیشتر باشد .همیشه و تحت هر شرایطی نتیجه بهتر از انتظار
ارائه دهید .اگر به دنبال پول راحت و ثروت یکشبه هستید خیلی
سریع به بنبست میخورید .در عوض بر روی ارزش واقعی کارتان
تمرکز کنید .اگر قادر نیستید چیز بیشتری به آنچه رقبایتان ارائه
میدهند بیفزایید ،در مورد روشــی که در پیش گرفتهاید تجدید
نظر کنید .چرا باید به دنبــال ارزش افزوده بود؟ فکرش را بکنید،
اگر سرویســی بگیرید یا کاالیی بخرید که عقل از ســرتان بپراند
نمیخواهید فورا در موردش به دوستانتان بگویید؟ به خصوص اگر
بابت چنین کاال یا خدماتی قرار نباشد پول خون خودتان را بدهید
دلتان نمیخواهد که نام و آوازه شرکت را فریاد بزنید؟ میخواهید!
چون از این راه خودتان تبدیل به کسی میشود که ارزش افزودهای
برای دیگران دارد.
JJشکست در ارتباط با مخاطب هدف
اگر نتوانید با مخاطب هدف ارتباط بگیرید کسبوکارتان شکست
میخورد .ناتوانی در ارتباط گرفتن با جمعیت آماری مورد نظر یعنی
نهتنها شما از نیازها و خواستههای مشتریان بالقوهتان بیخبر هستید
بلکه در مورد چگونگی کمک به آنها و رفع نیازهایشان هم کوچکترین
سرنخی ندارید .آنها چه میخواهند؟ این سوال اصلی است نهتنها اینکه
به چهچیزی نیاز دارند .باید بدانید آنها چهکسانی هستند و واقعا چه
میخواهند .محصول یا خدمات شــما چطور قرار است به آنها کمک
کند؟ صادقانه باید گفت که اگر درد مشــتری را نمیدانید احتماال از
معنای مشتری چندان اطالعی ندارید .اگر اینطور است اصال نباید
دست به فروش بزنید تا زمانی که بتوانید این موضوع را درک کنید.
کشــف کنید که مشتریان هدف شما چه کسانی هستند و جزئیات
دریافتهایتان را یادداشــت کنید .این یکی از راههای پیشگیری از
شکست است.
JJناتوانی در رقابت با رهبران بازار
در میدان رقابت شدید کسبوکارهای کوچک باید پشت سرشان
هم چشــم داشته باشند چون دوام آوردن در چنین بازاری به مراتب
کار سختتری است .اگر کسبوکارهای کوچک نمیتوانند همپای
رقبای بزرگ خود بدوند باید راهی دیگر پیدا کنند و خودشــان را در
بازار نگاه دارند .برای انجام چنین کاری دل و جرئت زیاد و شامه قوی
تجاری الزم است.

اگر در مورد ادامه دادن راه جدی هســتد باید به راهنماییهای آنها
اطمینانکنند.
JJناتوانی در ساختن قبیلهای از کارمندان
برای موفقیت در بلندمدت فرهنگ حاکم بر محیط کار و قبیلهای
بــودن کارمندان اهمیت زیادی دارد .خیلی از کســبوکارها به این
دلیل شکست میخورند که کارمندانشان را از یاد میبرند .وقتی که
سناریوی کار تبدیل به موقعیت «ما علیه آنها» در میان کارمندان و
مدیران میشــود سرازیری شکست آغاز میشود .این شکست شاید
یکشبه خودش را شــان ندهد ،ممکن است سالها طول بکشد تا
نمایان شــود اما سرانجام اتفاق میافتد .وقتی که زمانش از راه برسد
بهترین کارمندان شرکت در اولین موقعیت کشتی را ترک میکنند تا
به سراغ جایی بروند که قدرشان را میدانند.
JJناتوانی در کنترل مخارج
وقتی خزانه پر پول است ،خرج کردن کار آسانی است اما داشتن
حس درســت برای کنترل هزینههای هر شرکت بسیار الزم است.
اینجاســت که نحوه هزینه کردن شــرکت به عادتهای شــخصی
موسســان آن برمیگردد .خلق و خوی آنها مانند کســانی است که
با همین تشخیصهای درســت حاال در زمره میلیاردرها هستند یا
عادتهای مضری دارند؟ وقتی حســاب و کتاب هزینهها از کنترل
خارج میشــود و یا موسس از پول شرکت برای هزینههای شخصی
و عالیق خودش استفاده میکند ،نجات پیدا کردن آن شرکت محال
است.
JJنبود سندیت و شفافیت
کسبوکارهای غیرمستند و غیرشفاف شکست میخورند ،شاید نه
امروز و فردا امــا روزی به زودی این اتفاق رخ میدهد .بدون در نظر
گرفتن نیازهای مشتریان و تمرکز بر چیزهای نادرست ،کسبوکارها
به سادگی اعتماد مشتریان را از دست میدهند .به جای اینکه ریسک
چین کاری را بپذیرید ســعی کنید بر روی شفافیت و مستند کردن
کارهایتان تمرکز کنید ،راههایی پیدا کنید که بیشتر از آنچه قرار است
بگیرید به مشتریان ارزش افزوده بدهید .این نکته در جهان کسبوکار
مورد کمیابی است اما برای موفقیت و زنده ماندن شرکت در بلندمدت
بسیار الزم است.

وقتی که سناریوی
کار تبدیل به
موقعیت«ما
علیه آنها» در
میان کارمندان و
مدیران میشود
سرازیری شکست
آغاز میشود.
این شکست شاید
یکشبه خودش را
نشان ندهد ،ممکن
است سالها طول
بکشدتانمایان
شود اما سرانجام
اتفاق میافتد.
وقتی که زمانش از
راه برسد بهترین
کارمندان شرکت
در اولین موقعیت
کشتی را ترک
میکنند تا به
سراغ جایی بروند
که قدرشان را
میدانند

JJنبود رهبری استراتژیک و موثر
اغلب کسبوکارها رهبری موثر و استراتژیک ندارند .بیشتر کسانی
که تازه وارد بازار کسبوکار میشوند تجربه واقعی از این دنیای تازه
ندارند و برای همین اســت که بســیاری از کارآفرینان تازهکار مدام
با توقعات متعددی که از آنان وجود دارد درگیر هســتند .وقتی که
مشــکالت از راه میرسند (که در بیشتر موارد هم همینگونه است)
هدایت کشتی در میان آبهای تیره تبدیل به ماموریتی غیرممکن
میشــود .برای همین است که هر کسبوکاری چه کوچک باشد و
چه بزرگ باید مجموعهای از مشاوران منطقی داشته باشد و موسسان
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همیشه راههای جدیدی هستند که مردم میتوانند از طریق آنها با دیگران ارتباط
برقرار کنند و آنچه را میخواهند به اشتراک بگذارند و از سایرین احساس حمایت
بگیرند و برای همین همیشه میشود چیزهای نو ساخت.

تجـربــه
مارک زاکربرگ و پاسخ به یک پرسش:

اگر فیسبوک نبود چه میکردی؟
نام مارک زاکربرگ همیشه جایی در اخبار دارد .همیشه این نام
که با بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا گره خورده است جایی در
رسانهها دارد .اما اگر فیسبوک هرگز متولد نمیشد چه؟ سایت
خبری سیانبیسی در مطلبی به آخرین گفتوگوی زاکربرگ
با یک پادکست حوزه تکنولوژی اشاره کرده است که در آن به
این سوال پاسخ داده میشود .ترجمه مطلب را در این صفحه
میخوانید.
فیسبوک یک شــبکه اجتماعی  450میلیارد دالری
اســت با  1.4میلیارد نفر کاربری که روزانه از آن استفاده
میکنند .اما اگر کار فیسبوک نمیگرفت چه میشد؟ اگر
شبکه اجتماعی دیگری مانند مای اسپیس سلطان دنیای
آنالین شــده بود ،مارک زاکربرگ ،موسس
و مدیرعامل این شــرکت چه
میکرد؟

زاکربرگمیگوید«:هرچیزی
را که قرار بود نسل بعدی پدیدههای
جدید باشد میساختم ».پادکست
«زندگــی پنهــان مدیرعاملهــا»
برنامهای است که از رادیو فریکونومیکس
پخش میشود .در این برنامه استفان دابنر
از مدیرعامــل فیسبوک پرســید« :اگر
کارت نمیگرفــت ،اگر مای اســپیس
َ
تبدیل به فیسبوک میشد به نظرت
چه میکردی؟» زاکربرگ با سماجت
هرچه تمامتر در برابر همه پرسشها
گفت که هرگز نمیخواهد از حوزه
تکنولوژی و شــبکههای اجتماعی
فاصله بگیرد« :من همیشــه برای ایده
ارتبــاط دادن مردم با یکدیگــر و نزدیک
کردنشــان به هم اهمیت باالیی قایل بودم .اگر  13سال
پیش کارتان را از اتاق خوابگاه دانشجویی شروع میکردید
کار درســت همان بود که به سراغ طراحی سایتی برای
ارتباطات اجتماعی بروید ،اگر  10یا  7ســال قبل کار را
کلید میزدید کار درســت این بود که به سراغ طراحی
نسخه موبایلی بروید».
در جریان این مصاحبه زاکربرگ ســفت و سخت به
ســناریوی فیسبوک چسبیده بود و پس از اینکه دابنر
به او یادآوری کرد که جواب سوالش را به درستی نداده
است و بعد از او خواست تصور کند که فیسبوک هرگز
از همــان اتاق خوابگاه دانشــجوییاش فراتر نرفته و
تبدیل به غولی در جهان شبکههای اجتماعی نشده
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است ،زاکربرگ سرانجام پاسخ داد که حتی در این حالت هم باز
به دنبال راهی برای ارتباط آنالین آدمها میگشت« :جوابم این
است که به سراغ ساختن پدیده جدید دیگری میرفتم که قرار
بود به عنوان نسل جدید وارد بازار شود .به نظرم ماموریت ما مهم
است اما فیسبوک حاال دیگر یک شرکت تکمحصولی نیست،
هر روز شرکتهای جدیدی در حوزه شبکههای اجتماعی از راه
میرسند ».زاکربرگ میگوید که برای یافتن پدیده بعدی در
دنیای تکنولوژی و شبکههای اجتماعی راههای متفاوتی وجود
دارد« :مسیری که ما به عنوان فیسبوک طی کردهایم به نظرم
سند خوبی است از اینکه هنوز چیزهایی برای پیدا کردن وجود
دارد .فیسبوک به عنوان یک سایت آغاز به کار کرد و قرار بود
گروهی آنالین برای ارتباط دانشجویان هاروارد باشد .سایت نه
خبرخوان داشت و نه هیچیک از چیزهایی که امروز به آنها به
چشــم بخشهای مهم فیسبوک نگاه میکنیم .پس شما از
جایی آغاز میکنید و موقعیتتان را به دســت میآورید و بعد
اینگونه میتوانید کار را گسترش دهید تا به آدمهای بیشتری
خدمات بدهد».
دانبر از زاکربرگ که فرزند یک دندانپزشــک است پرسید:
«پس هیچوقت مثال فکر نکردی که میخواهی دندانپزشــک
شوی؟»
«نه ،این جــور کارها اصال به من نمیســازد برای همین
هیچوقت در فکر پزشک شدن نبودم .در ضمن پریسیال به جای
همه خانواده این نقش را بر عهده گرفته است ».همسر زاکربرگ
پزشک متخصص اطفال است.
کمی پس از این مصاحبه بود که پرونده جنجالی فیسبوک
در آمریکا به جریان افتاد .فیسبوک و شخص مارک زاکربرگ
مورد انتقادات بسیار تند و گسترده افراد مختلف قرار گرفتند ،از
قانونگذاران گرفته تا مدیران حوزه تکنولوژی مانند تیم کوک
و ایالن ماســک .این انتقادات متوجه اتهامی اســت که به این
شرکت وارد شده ،اتهام استفاده بدون اجازه از اطالعات شخصی
میلیونها کاربر فیسبوک در جریان انتخابات ریاست جمهوری
سال  2016آمریکا .این غول شبکههای اجتماعی همچنین با
این انتقاد روبهرو شده که در مورد حسابهای کاربری اطالعات
درســتی ارائه نداده و جریان اســتفاده از حسابهای کاربری
مربوط به روسیه برای دخالت در انتخابات ریاستجمهوری را
مسکوت گذاشته است.
بــا این حال مــارک زاکربرگ همچنان معتقد اســت که
تکنولوژی اهرم بســیار مهمی برای بهبود زندگی مردم است:
«همیشه راههای جدیدی هستند که مردم میتوانند از طریق
آنها با دیگران ارتباط برقرار کنند و آنچه را میخواهند به اشتراک
بگذارند و از ســایرین احســاس حمایت بگیرند و برای همین
همیشه میشود چیزهای نو ساخت».

 ...........................آیندهپژوهی ...........................

آینده آلوده
مسابقه برای زندهنگهداشتن زمین
بهمشارکت همه دنیا نیاز دارد

آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

تمرکز دوباره چین بر بنگاههای دولتی
جنگ آینده تجاری بین دو قدرت اقتصادی جهانی استراتژیها را تغییر خواهد داد

لوسی هورنبی
گزارشگر اقتصادی

ترجمه :ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

منبع   فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
آینده اقتصاد چین
برای همه فعاالن
اقتصادی که کارشان
جنبهبینالمللیدارد
مهم است .این کشور
میخواهد بعد از سه
دهه تمرکززدایی
دوباره روی بنگاههای
دولتی سرمایهگذاری
کند.

جنگ تجاری چیــن با آمریکا و کاهش رشــد اقتصادی در
داخل این کشــور ،پکن را به ســمتی هدایــت خواهد کرد که
اتکایش به بنگاههای دولتی اصلی بیشتر شود ،حتی در شرایطی
که هواخواهان آزادی اقتصادی به تالش برای بازکردن اقتصاد و
اصالحات بازارپسندتر ادامه بدهند.
نبرد تجاری دونالد ترامپ علیه چین که به شکل اعمال تعرفه
بر تقریبا نیمی از واردات آمریکا از این کشــور اعمال شده ،باعث
شده است که تاکید بر خوداتکایی در حوزه غذا و فناوری که طی
دوران مائو تسهتونگ یک برنامه همگانی بود ،دوباره در دستور کار
قرار بگیرد .رئیسجمهوری چین ،شی جینپینگ ،در بازدیدی که
اخیرا از مزارع دولتی در ایالت شمالی هیالنگجیانگ داشته ،گفته
است که این اتفاق «کار بدی نیست» و سهم زیادی از مازاد تولید
گندم چین را فراهم خواهد کرد.
انتخاب مکان این سخنرانی از سوی شی تصادفی نبود .مزارع
دولتی در کنار مجتمع پاالیشــگاهی «لیائویانــگ» که یکی از
زیرمجموعههای شرکت ملی نفت چین است که نفت خام را از
روسیه میگیرد ،نشاندهنده ارزش بنگاههای دولتی چین است:
نهادهایی از نظر سیاسی قابلاعتماد که وظیفهشان امنیت تولید
است ،حتی اگر هزینههای کار آنها از نظر تجاری رقابتپذیر نباشد.
این حرکت واشــنگتن برای ممنوع ساختن کار شرکتهای
آمریکایــی با گــروه مخابراتی چینی «زد تــی ای» برای هفت
ســال ،پکن را شوکه کرد چون این شــرکت وابسته به قطعات
الکترونیکیای است که از شرکتهای آمریکایی وارد میکند .این
کار باعث شده که فشار به چین برای توسعه بنگاههای دولتیاش
در این حوزه احیا شود و این تمرکز در آینده نیز با شدتگرفتن
جنگ تجاری از سوی آمریکا بیشتر هم خواهد شد.
تحت لوای دولت شی ،نهادهای بوروکراتیک برنامهریزی دولتی

مزارع دولتی در کنار مجتمع پاالیشگاهی «لیائویانگ» که یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت چین است که
نفت خام را از روسیه میگیرد ،نشاندهنده ارزش بنگاههای دولتی چین است :نهادهایی از نظر سیاسی قابل
اعتماد که وظیفهشان امنیت تولید است ،حتی اگر هزینههای کار آنها از نظر تجاری رقابتپذیر نباشد
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ســابق مثل «کمیسیون ملی توسعه و اصالح» تاثیرگذاری خود
را بازیافتهاند .این نهادها به بخش خصوصی به دیده شــک نگاه
میکنند و سیاســتهای از باال به پایین مطلوب آنها اســت و
انتقال جریانهای مالی را مستقیما به سوی شرکتهای انحصاری
دلخواه آنها امکانپذیر میسازد .تحت نظارت آنها ،دولت کنترل
حوزههایــی را در اختیــار خواهد گرفت که طــی دوران اصالح
اقتصادی تحت تسلط شرکتهای خصوصی درآمدهاند.
فراسر هووئی ،نویسنده کتاب «سرمایهداری سرخ» ،میگوید
که جنگ تجاری احساس انزوا در چین را افزایش داده بود .به گفته
او« ،طوری عمل میشد انگار که این فکر در کشور رواج دارد که ما،
کشور چین ،تحت محاصره دشمنان هستیم .آمریکا علیه ما دست
به کار شده و بنابراین تمام منابع باید خارج از دستان دولت باشد».
اقتصاد چین از اواخر دهــه  ۱۹۷۰بهتندی تغییر کرده و در
حال رشد است .بر اساس برابری قدرت خرید ،چین دارای دومین
اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است.
حجم اقتصاد چین بالفاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در
مقام سوم در جهان قرار میگیرد .چنانچه رشد کنونی اقتصادی
چین همچنان ادامه یابد ،چین از نظر اقتصادی در حال رسیدن
به آمریکا یعنی بزرگترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای
مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند .این
امر موجب نگرانیهای عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور
بــه صورت نیروی بهمراتب قویتری در منطقه در آمده اســت.
بیش از نیمی از مردم چین کشــاورزند .صنعتگران  ۲۴درصد و
کارمندان و بازرگانان  ۲۶درصد نیروی کار فعال این کشــور را
تشکیل میدهند .با وجود این ،حدود  ۲۰۰میلیون نفر از مردم
چین با درآمد روزانه کمتر از یک دالر زندگی میکنند .میلیونها
تن هنور در فقر شدید زندگی میکنند و مشکالت زیربنایی نیز
در چین ادامه دارد.
در ماههــای گذشــته ،یک مطالعه آنالین که بهوســیله «وو
شیائوپینگ» ،کارآفرین حوزه فناوری ،نوشته شده بود منتشر شد
که استدالل میکرد زمان آن فرارسیده است که بخش خصوصی
راه را برای اقتصاد دولتی باز کند و این امر در چین همهگیر شده
است .برخی اعتقاد دارند نویســنده این مطلب به طنز با ماجرا
برخورد کرده و منظورش انتقــاد بوده وگرنه اصال نظری خالف
این اتفاقات در اقتصاد چین داشته است .دیگران به این مطالعه
و نظرات دیگر مقامات رســمی حزب کمونیست چین بهعنوان
یک عمل آزمایشی برای حرکت کامل به نفع دولت نگاه کردهاند،
حرکتی بــرای گذار از چهار دهه اقتصــاد ترکیبی چین ،یعنی
اقتصادی دولتی -خصوصی .هووئی میگوید« :نکته کلیدی که
در اینجا فراموش میشود این است که تمام فعالیتهای اقتصادی
بخش خصوصی در گسترده صالحدید دولت انجام میشود».

رئیس آژانس حفاظت از محیطزیست قول داده که محدودیت انتشار برخی از ذرات معلق و آالیندهها را ادامه بدهد .او گفته است که صنایع همین حاال هم
میلیاردها دالر پول خرج میکنند برای این که از فناوریهایی استفاده کنند که آالیندگی کمتری دارد .اما در هر حال ،تضعیف بنیادی که طبق قوانین برای آالیندهها
تدوین شد ،برای سالمتی آمریکاییها و همچنین تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان مضر خواهد بود.

[ آینده زمین ]

زغالسنگ زمین را نابود خواهد کرد

ترامپ عاشق زغالسنگ است
اگر ما به ســوزاندن زغالسنگ و نفت برای تامین انرژی جامعهمان
ادامه بدهیم ،خیلی زودتر از آنکه فکر میکنیم خواهیم پخت .اخیرا گروه
علمی سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی ،هشداری جدید را اعالم کرده
درباره اینکه اگر انتشــار گازهای گلخانهای از نیروگاههای برق و وسایل
نقلیه به همین منوال ادامه پیدا کند ،تا ســال  ۲۰۴۰میالدی تغییرات
برگشتناپذیری به وجود خواهد آمد که قبال پیشبینی شده بود سالها
بعدتر از این تاریخ رخ بدهد .هزینهای که برای این تغییرات اقلیمی تخمین
زده شده ،تریلیونها دالر پول و خسارتهای اجتماعی و زیستمحیطی
است که تمام دنیا را درمینوردد و شامل از بین رفتن گونههای مختلف
گیاهی و جانوری ،سیلهای خانمانبرانداز ،خشکسالیهای شدید ،قطحی
غذا ،مهاجرتهای دستهجمعی و فقر شدیدتر خواهد بود.
گروه تحقیقاتی سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی هشدار داده است
که اجتناب از این بدترین تاثیرات که رخداد آنها نزدیک اســت ،فقط
میتواند با یک تغییر ریشهای و بیسابقه در نظام انرژی جهانی رخ بدهد.
این تغییرات شامل حذف عملی استفاده از زغالسنگ بهعنوان منبعی
برای تولید برق خواهد بود.
با اینحال ،رئیسجمهور ایاالت متحده که اجماع علمی پذیرفتهشده
بر سر تغییرات اقلیمی را زیر سوال برده ،همچنان در حال مفتخر بودن به
این است که «زغالسنگ زیبای تمیز» در حال سوختن در نیروگاهها است
و آژانس حفاظت از محیطزیســت دولت خود را به سمتی هدایت کرده
است که اقدامات جدید و بزرگ دولت اوباما را برای کاهش انتشار گازهای
گلخانهای از طریق نیروگاههای برقی که زغالسنگ میسوزانند ،معلق
کند .این کار بهطور غیرقابلدرکی بیمعنی و بیخردانه است .تالشهای
رئیسجمهور آمریکا بهعالوه اینکه مبارزه علیه تغییرات اقلیمی را تضعیف
میکند ،باعث خواهد که این سوخت بهعنوان کثیفترین سوخت فسیلی
رایج جهان همچنان در نظام انرژی این کشــور و جهان حضور داشــته
باشد و سالمت عمومی ،قلبها و ریههای مردم معمولی آمریکا را به خطر
بیندازد.
ماموریت اصلی آژانس حفاظت از محیطزیست آمریکا این است که
از سالمت و رفاه عمومی مردم این کشور حفاظت کند .ابزارهای اساسی
این کار در طول  ۵۰ســال گذشته قوانین هوای پاک و آب پاک فدرال
بوده اســت که میخواســته قرارگرفتن آمریکاییها در معرض سمها و
آالیندههای زیستمحیطی محدود شود.
اما گهگاه و خیلی بهندرت و خالف معمول ،دولتهایی بر سر کار آمده
که به نظر میرسیده این ماموریت را فراموش کرده بودند .دولت کنونی
یکی از این دولتها اســت .رئیس فعلی آژانس حفاظت از محیطزیست
آمریکا کسی است که نسبت به رئیس سابق بهبودهای خیلی خوبی را
در این حوزه انجام داده و تغییرات ضد زیستمحیطی او را اصالح کرده،
با وجود این ،از نظر ایدئولوژی و سیاســتگذاری مشابه رئیس قبلی این
آژانس اســت و در سیاستهایش صنایعی که البیهای زیادی با آژانس
میکنند ســنگینی میکند و این اتفاق خالف نیازهای آمریکاییها در

حوزه سالمت است .رئیس فعلی آژانس حفاظت از محیطزیست نیز مثل
رئیسجمهوری که در خدمت اوست ،نگرانی کمی بابت تغییرات اقلیمی و
چالشهای عمیق این اتفاقات بروز میدهد.
آخرین نمونه این سیاستهای ضد سالمت عمومی ،الیحهای است
که آژانس به کاخ سفید فرستاده برای اینکه در قوانینی که برای کاهش
آلودگی هوا تالش میکند و در ابعادی وسیعتر ،میخواهد میزان انتشار
گازهای گلخانهای را کمتر کند ،تجدید نظر شود .هدف این الیحه بهطور
مشــخص این است که یافتههای ســال  ۲۰۱۱را درباره تاثیرات انتشار
گازهای گلخانهای روی تغییرات اقلیمی زیر سوال ببرد و تالشهایی را
که دولت اوباما برای کاهش انتشار این گازها و ذرات معلق در هوا انجام
داده اصالح کند .در واقع ،این قوانین در دولت اوباما اعتنایی به نارضایتی
صنایع نداشت بلکه بر منافعی که در جریان کاهش تاثیرات جانبی فعالیت
صنایع مثل مهدود برای مردم ایجاد میکرد ،تاکید داشت .با اینکه فواید
کنترل ذرات معلق در حوزه سالمت عمومی ظاهرا کم و هزینههای کنترل
این ذرات برای کسبوکارها زیاد است اما این هزینهها کمتر از هزینههای
پنهانی خواهد بود که در قالب هزینههای درمان و کاهش ساعتهای کاری
بهخاطر آلودگی هوا در آینده پیش خواهد آمد .اما مسئله اینجا است که
در حال حاضر ،کابینه ترامپ این پیشرفتها را که در دوران اوباما در زمینه
کاهش آلودگی هوا داشت ،رو به عقب میبرد و این عالقه به سوختهای
فسیلی و مخصوصا زغالسنگ در آینده نیز ادامه خواهد داشت .البته رئیس
آژانس حفاظت از محیطزیســت قول داده که محدودیت انتشار برخی از
ذرات معلق و آالیندهها را ادامه بدهد .او گفته است که صنایع همین حاال
هم میلیاردها دالر پول خرج میکنند برای این که از فناوریهایی استفاده
کنند که آالیندگی کمتری دارد .اما در هر حال ،تضعیف بنیادی که طبق
قوانین برای آالیندهها تدوین شــد ،برای سالمت آمریکاییها و همچنین
تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان مضر خواهد بود.

گروه تحقیقاتی سازمان
ملل درباره تغییرات اقلیمی
هشدار داده است که
اجتناب از این بدترین
تاثیرات که رخداد آنها
نزدیک است ،فقط میتواند
با یک تغییر ریشهای و
بیسابقه در نظام انرژی
جهانی رخ بدهد .این
تغییرات شامل حذف عملی
استفاده از زغالسنگ
بهعنوان منبعی برای تولید
برق خواهد بود.

منبع  نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
سوخت یکی از مسائل
مهماقتصادصنعتیبه
شمار میرود و همواره
برای رشد اقتصادی
اهمیت داشته است.
پیوند خوردن این حوزه
با تغییرات اقلیمی و
محیطزیستنیزبه
پیچیدگیهایآن
افزوده است.
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طبق اعالم شرکت «بلک راک» ،شرکتهای فعال در حوزه باتریهای الکتریکی میتوانند میزان زیادی سرمایهگذاری
انجام دهند تا تقاضای باتریها را در دو دهه آینده افزایش عظیمی دهند .شرکت «بلک راک» حدود  ۶تریلیون
دالر دارایی را مدیریت میکند که اغلب آن به تولید باتری مربوط است.

آیندهپژوهی
[ آینده صنعت خودرو ]

خودروسازها چه میکنند؟
تا سال  ۲۰۵۰ارزش بازار باتریهای لیتیومی به  ۵۰۰میلیارد دالر خواهد رسید

دیوید استرینگر
تحلیلگر حوزه خودرو

گ
منبع   بلومبر 

چرا باید خواند:
بازار خودرو در ایران
یکی از مهمترین
بازارها است و تغییراتی
که در آینده این بازار
در سطح جهان رقم
میخورد ،برای تمام
فعاالن این عرصه
اهمیت دارد.
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بیش از هفت سال طول کشید تا اینکه خودروسازان توانستند چهار
میلیون خودروی مسافری الکتریکی بفروشند .حاال نزدیک به شش ماه
طول کشیده است که آنها بتوانند یک میلیون خودروی دیگر بفروشند.
این تقاضای روبهافزایش در حال تغییردادن کسبوکار تولید باتریهای
لیتیوم -یونی اســت و انتظار برای ب ه کار رفتن باتریهای لیتیومی در
خودروهای الکتریکی بیشــتر از کاالهای خانگی در ســال جاری ،این
کسبوکار را رونق بیشتری نیز خواهد داد .چین که یکسوم رانندگان
خودروهای الکتریکی جهان را دارد و برای این وســایل نقلیه یارانه نیز
اختصاص میدهد ،توانسته به این صنعت رونق بیشتری نیز ببخشد.
ارزش بــازار باتریهایی که در خودروهــای الکتریکی ،اتوبوسهای
برقــی و ذخیره انرژی مرتبط با این وســایل نقلیه به کار میرود ،طبق
تخمینهای موسسه تحقیقاتی «سانفورد برستین و کمپانی» ،تا سال
 ۲۰۵۰میالدی باید  ۱۰برابر شــود و به حدود  ۵۰۰میلیارد دالر برسد.
بسیاری از بزرگترین تولیدکنندگان باتری در وضعیت فعلی سودی به
دست نمیآورند چراکه میلیاردها دالر خرج کردهاند تا ظرفیت تولید را
در این حوزه افزایش و شراکتی جهانی را با خودروسازان شکل دهند .با
وجود این ،در آینده این روند تغییر خواهد کرد.
تحلیلی از بلومبرگ نیوز از میان حدود  ۸۰شرکت فعال در کسبوکار
تولید باتری لیتیوم -یونی نشان میدهد که شبکه جهانی این فناوری
بهتدریج گســترش مییابد و تامینکنندگان مــواد خام و قطعات این
فناوری رونق خواهد گرفت و در بســیاری از موارد ،این مسئله قبال هم
ســابقه داشته است ،شــبیه به همان وضعیتی که اولین مدل اتومبیل
شرکت فورد در سال  ۱۹۰۸بهنام مدل  Tعرضه شد.
سام جف ،مدیر اجرایی شرکت «بولدر» در کلرادوی آمریکا که یک
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موسسه مشاوره و تحقیقات در حوزه انرژی است ،میگوید« :هرکسی باید
مقیــاس هرچیزی را در این حوزه افزایش دهد ،از معدنهای مواد اولیه
باتریها تا مواد شیمیایی و سازندگان باتری».
یکی از شرکتهایی که در آینده از رونق صنعت ساخت باتریهای
الکتریکی سود سرشاری خواهد برد ،شرکت «یومیکور ایای» است که
یک شرکت بلژیکی است و در سال  ۱۸۰۵میالدی در قالب معدن روی
شــروع به کار کرد و بهصورت شرکتی تکامل پیدا کرد که باتری تولید
الکتریسیته از مواد شیمیایی میساخت .این باتریها امسال استانداردهای
روز را هم کســب کردهاند .یکی دیگر از این دســت شرکتها ،کارخانه
یرسد و
«آســاهی کائسی» در ژاپن است که قدمتش به سال  ۱۹۲۲م 
کار خود را از تولید نخ نایلونی شــروع کرد و حاال در بازار تولید قطعات
الکتریکی باتریهای برقی هم دســت باال را دارد .در آمریکا هم شرکت
«داو دو پونت» که قطعات باتریهای الکتریکی را در پروژه سفر به مریخ
برای ناســا تولید کرده ،بازار پررونقی در تولید باتریهای لیتیوم -یونی
دارد .این شرکت روی تولید و بهبود عملکرد روغنها ،چسبها و قطعات
پالستیکیای متمرکز شده است که میتواند در بهبود باتریهای داخل
خودروهای برقی خیلی موثر باشد.
طبق اعالم شــرکت «بلک راک» ،شــرکتهای فعال در این حوزه
میتوانند میزان زیادی سرمایهگذاری انجام دهند تا تقاضای باتریها را
در دو دهه آینده افزایش عظیمی دهند .شــرکت «بلک راک» حدود ۶
تریلیون دالر دارایی را مدیریت میکند که اغلب آن به تولید باتری مربوط
اســت .این هلدینگ در ماههای گذشته یک صندوق سرمایهگذاری را
راهاندازی کرد که روی شرکتهایی تمرکز میکند که از حرکت به سمت
خودروهای الکتریکی و بدون راننده منتفع میشوند ،ازجمله شرکتهای
تامینکننده مواد و قطعات اولیه این خودروها و عرضهکنندگان آخرین
فناوریهای این حوزه.
اما هنوز ریسکهای بلندمدتی در این میان وجود دارد که بخشی از
آنها به زنجیره تامین بازمیگردد و چشــمانداز رسیدن به سود در این
عرصه را مخدوش میکند .این نظر تام کینگ ،رئیس بخش سرمایهگذاری
شرکت سرمایهگذاری «نانوک» است که در سیدنی استرالیا واقع شده و
در شرکتهای تولید باتریهای الکتریکی سهام دارد ،ازجمله سهامی در
شرکتهای «آساهی کاسئی»« ،پاناسونیک» و «تسال» .حاشیه سود در
این شــرکتها کاهش پیدا کرده است چون تولیدکنندگان سلولهای
باتریهای لیتیومی قیمتهای خود را کاهش دادهاند تا ســهم بازار را
افزایش دهند و بتوانند رونق مورد انتظار در این حوزه را ایجاد کنند.
ت
پیشبینی شــده است که در اواســط دهه  ۲۰۲۰میالدی ،قیم 
باتریهای لیتیوم -یونی تا نزدیک به نصف قیمت کنونی ســقوط کند.
بــا اینحال ،این اتفاق نمیتواند خیلی هم بد باشــد چراکه به کاهش
قیمت بیشتر خودروهای مسافری الکتریکی که تا سال  ۲۰۳۰مدلهای
تازهترشان به بازار خواهند آمد و دســت باال را در بازار خواهند داشت،
کمک میکند.

بهطور سنتی ،استفاده از باتریهای لیتیوم یونی در وسایل نقلیه ،قیمت آنها را بهقدری افزایش میدهد که برای بازارهای
نوظهور خیلی گران میشوند .اما قیمت باتریها در حال کاهش شدید است .کارشناسان و متخصصان ساخت باتری و
انرژیهای نو پیشبینی کردهاند که تا سال  2030قیمت باتریهای لیتیوم یونی تا  73درصد کاهش پیدا کند.

[ آینده اقتصاد جهان ]

باتری آینده روی دو چرخ میراند
چین روندهای بعدی رانندگی با موتورسیکلت را تعیین میکند
در بســیاری از کشــورهای نوظهــور ،کلید کاهش
آلودگی هوا این اســت که به سمت موتورسیکلتها
و اســکوترهایی حرکت کنند که انرژیشان با باتری
تامین میشــود .با در نظر گرفتن آشــوب اخیر بازار
چین ،خیلی ساده اســت پیشبینی اینکه شرکت
«نیو تکنالجیز» که یــک تولیدکننده چینی موتور
گازی الکتریکی است ،به سمت چه روندهایی کشیده
آدام مینتر
خواهد شد 95 .میلیون دالر سرمایهای که این شرکت
اقتصادی
گزارشگر
میخواهد ســرمایهگذاری کند تا با آن برنامههایش
را پیش ببرد ،در مقابل میلیاردها دالری که شــرکت
گ
منبع   بلومبر 
«تسال موتورز» ســرمایهگذاری میکند اصال چیزی
چرا باید خواند:
نیســت .اما فناوریهایی که با شــرکت «نیو» و دیگر
کارشناسان آینده
شرکتهای پیشروی وسایل نقلیه دوچرخ توسعه پیدا
انرژی جهان را متعلق
میکنند ،بهاندازه همان رویاهایی که کسانی نظیر ایالن
به انرژیهای پاک
ماسک در سر دارند ،وضعیت بازار و تولید در این عرصه
میدانندوهمچنین
را متحول خواهند کرد.
انرژیهایی که در
تا همین اواخر ،موتورسیکلتها و اسکوترهای برقی
لشارژ
باتریهای قاب 
خیلی کمتر از خودروهای الکتریکی توجه جهانی را به
یشوند.
ذخیره م 
خود جلب کرده بود .اما این وضعیت شــروع به تغییر
بنابراین دانستن اینکه
کرده است ،مخصوصا در هند که رانندگان وسایل نقلیه
روند آینده این حوزه
دوچرخ  -بیشتر موتورسیکلت 76 -درصد وسایل نقلیه
به کجا میانجامد برای
فعاالن اقتصادی جذاب را تشــکیل میدهند و رقم بــاالی  30درصد آلودگی
هوای این کشــور نیز بهدلیل همین وسایل است .در
است.
بزرگترین اقتصادهای آســیای جنوب شرقی ،تعداد
خانوارهایی که وسیله نقلیه دوچرخ دارند به  80درصد
افزایش پیدا کرده اســت .پاککردن هوای این منطقه به معنی این اســت که انتشار
گازهای گلخانه از این وسایل دوچرخ کاهش پیدا کند.
خودروهــای الکتریکــی ،حتی ارزانتریــن آنها نمیتوانند این مســئله را حل
کنند .قیمت اولین و بلندترین مانع اســت .در هند ،یک موتورسیکلت نو و متوسط
مســافری میتواند کمتر از  500دالر قیمت داشته باشد و این قیمت در بازار فروش
موتورسیکلتهای دســتدوم خیلی کمتر هم باشــد .ترافیک مانع بعدی است .در
ابرشهرهای کشورهای نوظهور آسیا ،راهبندانها بدنامترین پدیدههای شهری هستند
و هر روز بدتر هم میشوند .در بمبئی ،سرعت متوسط اتوبوسهای شهری کاهش پیدا
کرده و طی یک دهه اخیر از  16کیلومتر بر ساعت به  8کیلومتر بر ساعت رسیده است.
شــگفتی اینجاست که حتی مسافرانی که پول دارند یک ماشین بخرند ،اغلب برای
رفتن به این سو و آن سو به دوچرخهها و اسکوترها رو میآورند.
به دالیل مشابه ،صنعت تجارت الکترونیک در حال رونق گرفتن منطقه نیز بهشدت
برای تحویل کاال به حملونقل موتوری وابسته است .نکته آخر اینکه مسئله پارکینگ
هم در این میان وجود دارد .اگر برای خودروهای پکن بخواهیم جا ایجاد کنیم ،باید دو
برابر شود تا همه خودروها بتوانند پارک کنند .این نیاز در حال گسترش هم هست .این
مشکل در تمام کشورهای درحالتوسعه شایع است و با قیمتهای سربهفلککشیده

ملک ،مخصوصا در بخشهای مرکزی شهرها بدتر هم میشود.
خبر خوب این است که بهنظر میرسد طبقه متوسط کشورهای نوظهور آسیایی
به اســتقبال ایده اسکوترهای برقی میرود ،اگر قیمتشان مناسب و شارژ کردن آنها
نیز راحت باشد .در چین ،دوچرخههای برقی کمسرعت که با باتریهای قابلشارژ کار
میکنند جانشین بسیاری از موتورسیکلتها و اسکوترهای سنتی شدهاند ،بهخصوص
با توجه به قوانین سفتوســختی که برای خودروهای منتشرکننده دیاکسید کربن
گذاشــته شده اســت .این دوچرخههای برقی ارزان هســتند و برخالف خودروهای
الکتریکی ،در خانه یا محل کار میتوانند شــارژ شــوند .در حال حاضر 300 ،میلیون
دوچرخه از این نوع در چین وجود دارد و هر ســال  30میلیون دســتگاه دیگر نیز به
یشود.
آنها اضافه م 
اما محدودیتی که وسایل نقلیه دوچرخه برقی کنونی را میتواند تحت تاثیر قرار دهد،
بیشتر مربوط به طول عمر کوتاه و زمان کارکرد باتریهایشان است .نوع باتریهای این
وسایل اسیدی است که نمیتواند در مقایسه با باتریهای لیتیوم یونی که در بسیاری
از وســایل ،از آیفون تا تســا به کار رفته ،کارایی مناسبی داشته باشد .برای اینکه
دوچرخههای برقی بتوانند قابلمقایسه با موتورسیلکتهای سنتی باشند ،نیاز است که
از این باتریهای لیتیوم یونی استفاده کنند.
بهطور ســنتی ،استفاده از باتریهای لیتیوم یونی در وسایل نقلیه ،قیمت آنها را
بهقدری افزایش میدهد که برای بازارهای نوظهور خیلی گران میشــوند .اما قیمت
باتریها در حال کاهش شــدید اســت .کارشناســان و متخصصان ساخت باتری و
انرژیهای نو پیشبینی کردهاند که تا ســال  2030قیمت باتریهای لیتیوم یونی تا
 73درصــد کاهش پیدا کند .با اینکــه این اتفاق بهاندازه کافی نخواهد بود تا قیمت
خودروهای الکتریکی برای اقتصادهای نوظهور قابلتحمل باشد ،اما خبر خیلی خوبی
است برای موتورسوارانی که میخواهند از موتورسیکلتهای برقی استفاده کنند .البته
همین حاال هم قیمت موتورسیکلتهای برقی پایین آمده است و شرکتهایی مثل
شرکت هندی «هیرو الکتریک» موتورهایی تولید میکنند که نسبتا ارزانتر هستند.
اما در آینده که باتریها ارزانتر شوند و بهخصوص وقتی که قیمت نفت گران شود تا
حدی که بنزین هم بهصرفه نباشد ،میتوان گفت قیمت موتورهای برقی با کارکرد باال
از قیمت موتورسیکلت پایینتر خواهد بود.
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آیندهپژوهی

برخی از دانشکدههای کسبوکار ازجمله دانشگاه «ویک فارست» و «سیمونز کالج» ،بعد از سالها کاهش درخواستهای پذیرش و
ای را کنار گذاشتهاند و دیگر دانشگاهها نیز از میزان شهریه این رشته خود کاستهاند به این
ثبتنامها ،دورههای تماموقت و حضوری امبی 
منظور که دانشجویانی را که جذب کنند که نگران از دستدادن کار خود در صورت رفتن به دانشگاه هستند.

[ آینده ] MBA

آینده بیرمق رشته ا مبیاِی

دانشکدههای کسبوکار مثل سه دهه گذشته رونق نخواهند داشت

جفری سلینگو
تحلیلگر ارشد کسبوکار

ت
منبع   واشنگتن پس 

چرا باید خواند:
تب کارشناسی ارشد
مدیریت کسبوکار یا
ی
همان رشته امبیا 
در ایران بسیار فراگیر
بوده .حاال که تب آن
در حال فروکش کردن
شبینی
است،پی 
آینده آن برای فعاالن
اقتصادی جالب خواهد
بود.

تقریبا غیرممکن است که بین ایالتهای آمریکا سفر کنید ،در میان
فرودگاهها قدم بزنید یا در وبسایتها سیر کنید ،بدون اینکه تبلیغاتی
درباره مدرک کارشناسی ارشد کسبوکار نبینید .و این اتفاق یک دلیل
خوب دارد :در بسیاری از کالجها و دانشگاهها ،مدرک سنتی کسبوکار
سقوط کرده و به وضعیت سختی گرفتار آمده است .بنابراین دانشکدهها
در هرجایی دانشجویانی را که ظرفیت درسخواندن در این رشته را دارند
تناممیکنند.
ثب 
طبق اعالم پیمایش شــورای نظارت بر تحصیالت تکمیلی رشــته
مدیریت که یک موسسه غیرانتفاعی است و بر آزمون «جیمت» (یک
آزمون استاندارد هوش و ریاضیات) نظارت میکند ،تعداد درخواستهای
ی در سال گذشته  7درصد کاهش داشته و این
یا ِ 
پذیرش برای رشته امب 
نزول طی چهارمین سال متوالی اتفاق افتاده است .برنامههای آموزشی
ی به نظر میرســد که وضعیت بغرنجتری داشته باشد
تماموقت امبیا 
چراکه  70درصد دانشــکدههای کسبوکار گزارش دادهاند که در سال
 2017در میزان درخواستهای پذیرش خود کاهش داشتهاند.
درنتیجه ،برخی از دانشکدههای کسبوکار ازجمله دانشگاه «ویک
فارست» و «سیمونز کالج» ،بعد از سالها کاهش درخواستهای پذیرش
ی را کنار گذاشــتهاند
و ثبتنامها ،دورههای تماموقت و حضوری امبیا 
و دیگر دانشــگاهها نیز از میزان شهریه این رشته خود کاستهاند به این
منظور که دانشــجویانی را جذب کنند که نگران از دستدادن کار خود
در صورت رفتن به دانشگاه هستند .حتی دورههای آموزشی تماموقت در
دانشگاههای سطح باال نیز بعد از اینکه سالها از این روندهای نزولی ملی
مصون بودند ،شــروع کردهاند به درگیر شدن با این مسئله و برنامههای
پارهوقتی را به دانشجویان پیشنهاد میدهند که در آنها تمرکزهایی که
بهطور ســنتی روی برخی از درسها مثل بازاریابی یا حسابداری اعمال
میشد ،وجود دارند.
ی و افزایش
بعد از بیش از ســه دهه افزایش ثبتنام در رشته امبیا 

در بسیاری از کالجها و دانشگاهها ،مدرک سنتی کسبوکار سقوط کرده و به وضعیت سختی گرفتار آمده است.
بنابراین دانشکدهها در هرجایی دانشجویانی را که ظرفیت درسخواندن در این رشته را دارند ثبتنام میکنند.
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چهاربرابــری در تعــداد فارغالتحصیالن این مدرک که ســاالنه مورد
استقبال دانشجویان قرار میگرفت ،برخی از مدیران کسبوکار و مقامات
دانشگاهی در حال پرسیدن این سوال هستند که آیا میزان مهارتآموزی
در این رشته به اوج خود رسیده است یا نه.
ی با چنین طوفانهایی
اما همه برنامههای آموزشــی رشــته امبیا 
مواجه نشــدهاند .نانسی آلبرز که رئیس دانشکده کسبوکار ،آموزش و
توسعه انسانی در دانشگاه دولتی لوئیزیانا در شروپورت است ،میگوید:
«دانشکدههایی که تمرکز روی درسهای مورد نیاز روز نداشتهاند ،آنالین
شــدهاند یا راههای منعطفتری برای گرفتن مدرک به دانشجویانی که
مشکل دارند پیشنهاد میدهند».
دانشکدههای کسبوکار مثل دانشکده آلبرز که در دانشگاههای دولتی
فعالیت میکنند ،با اینکه نامشان برند نیست و در بازار آموزش این رشته
خیلی سرشناس نیستند ،در برخی موارد رشد خارقالعادهای در ثبتنام
ی نشان دادهاند .بسیاری از آنها برنامههای آموزشی
دانشــجویان امبیا 
چهرهبهچهره را تعطیل کردهاند یا دستکم مقیاس این برنامهها را کاهش
دادهاند و به ســمت مدارک آنالین حرکت کردهاند و همچنین تمرکز
روی حوزههایی که مخاطبان زیادی دارند و از ســوی دانشجویان زیاد
درخواست میشوند؛ حوزههایی مثل تحلیل داده یا امنیت سایبری .در
ی آنالین از حدود  400دانشجو در
دانشگاه لوئیزیانا ثبتنام رشته امبیا 
سال  2014به بیش از سه هزار دانشجو در سال جاری رسیده است.
آلبرز میگوید« :ما در حال پاسخدادن به دانشجویانی هستیم که به
ما میگویند به چه درسهایی در این رشته نیاز دارند ».دانشجویان در
دانشگاه لوئیزیانا میتوانند یک برنامه آموزشی  10ماهه را با هزینه حدود
 12هزار و  500دالر تکمیل کنند و مدرک بگیرند.
دانشگاه دولتی لوئیزیانا مثل بســیاری از دانشگاههای دیگر شروع
ی آنالین و برای بازاریابی و جذب دانشجو
کرد ه است به ارائه رشته امبیا 
به ســمت کارکنان و کارشناسان شرکتها متمایل شــده تا به آنها
مهارتهــای مورد نیاز در محیط کار را آموزش دهد یا بتواند آنها را در
ارتقای سطح مهارتیشان یاری دهد.
ی
بنابراین در آینده شــاهد خواهیم بود که دانشجویان رشته امبیا 
بیشتر از میان شاغالن هستند و بیشتر بهصورت آنالین درس میخوانند.
یکی از مزایای اســتفاده از کارکنان شــرکتها برای بازاریابی و ثبتنام
دانشجو این است که آنها دارای مهارتها و تجربههای زیادی در محیط
کار هستند که دانشگاهها فاقد آنهایند .آلبرز نیز این عقیده را دارد و او
کســی است که سابقه دانشگاهیاش در حوزه بازاریابی است و میتواند
خیلی خوب این رابطهها را تحلیل کند.
ی درس خواهند خواند،
دانشــجویانی که در آینده در رشــته امبیا 
کارکنان شــرکتهایی هســتند که میخواهند نتیجه آموزش خود را
بالفاصله ببینند .حتی دانشجویانی که در دانشگاههایی درس میخوانند
که رتبههای باال در رتبهبندیهای دانشگاهی دارند نیز چنین توقعی را از
دانشکدهها خواهند داشت.
شورای نظارت بر تحصیالت تکمیلی رشته مدیریت اعالم کرده است
که محبوبیت رشــتههای کارشناسی ارشد بیشازپیش به این بستگی
خواهد داشت که آیا بازدهی سرمایهگذاری برای تحصیل نزد دانشجویان
ی مقرونبهصرفه است یا نه .احتمال زیادی وجود دارد که
رشــته امبیا 
دورههای کارشناســی ارشد رشته مدیریت و دیگر دورههای تحصیالت
تکمیلی رشتههای حرفهای که نیازی به مجوزهای معمول برای شغل
پیدا کردن ندارند ،مجبور شــوند برنامههای آموزشی خود را کوتاهتر و
ارزانتر کنند تا بتوانند در بازار آموزش باقی بمانند.

چون هنوز اختالالت جدید اینترنتی کامال مشخص نشده ،معلوم هم نیست که اختالالت جدید دارای
خاصیت اعتیادآور هستند یا اینکه فقط نوعی اختالل وسواسگونه به شمار میروند .اینکه بدانیم
آنها اعتیادآورند یا وسواسی ،برای مداوایشان دارای اهمیت زیادی است.

[ آینده اینترنت ]

آینده اختالالت اینترنتی
مشکالتی که در استفاده از اینترنت پیش خواهد آمد مثل ویروسها نسلهای جدیدتری خواهد داشت
مطالعات اخیر دانشــمندان در حوزه عصبشناسی به این
نتیجه رسیده است که اینترنت میتواند وضعیتهای روانی
جدیدی مثل سندروم خودبیمارپنداری سایبری یا سندروم
تلنبارکردن سایبری در کاربران به وجود بیاورد .بیش از 20
سال است که گفته میشود اینترنت کاربران را با مشکالت
عصبی و روانی مواجه میکند و معموال این مشکالت شامل
بیخوابی و بیاشتهایی و استرسها بوده است .اما حاال وقت
نیکوال دیویس
این رسیده که گفته شود اگر به همین ترتیب اینترنت وارد
زندگی ما شود و گســترش یابد ،بیماریها و سندرومهای
گزارشگر حوزه فناوری
جدیدی نیز در زندگیهای آینده ما خود را نشان میدهند
ن
منبع  گاردی 
که امروزه خیلی رواج ندارند.
چرا باید خواند:
اکنون کارشناســان در حال تحقیقات بیشتر روی فهم
اینترنت بیش از
تعدادی از مشکالت هستند که همین حاال هم برای کاربران
همیشه در زندگی افراد
اینترنتی وجود دارد و ممکن است برای آنها خطر بیشتری
و اقتصادها و جامعه
به وجود بیــاورد .همچنین این تحقیقات کمک میکند تا
وارد شده و در آینده نیز
دانشمندان بهتر بتوانند دریابند که چطور به افراد کمک کنند.
این میزان نفوذ بیشتر
اخیرا شبکه تحقیقاتی استفاده آسیبزا از اینترنت در اروپا
میشود .بنابراین برای
برنامهای دارد که مشکالت موجود در این حوزه را به آزمایش
کسانی که کسبوکار
دوباره بگذارد و مواردی را که به ســامتی در حوزه اینترنت
یا زندگی خود را روی
مربوط است ،مثل شــرطبندی یا گیم اینترنتی را دقیقتر
اینترنتبنامیکنند،
زیر نظر بگیرد .در میان انبوه مســائل روانی و جسمی که به
روندهای آسیبزای
اینترنت مربوط است ،دانشمندان امیدوارند که در آینده به
آن نیز واجد اهمیت
جزئیات بیشتری درباره اختالل رفتاری «سایبر هوردینگ»
است.
و «سایبر کندریا» دست پیدا کنند .سایبر هوردینگ یا تلنبار
کردن سایبری نوعی اختالل است که فرد بسیاری از موارد
و محصــوالت آنالین در کامپیوتر خود را در جای دیگری ذخیره میکند و مثل اشــیائی که
بهطور وسواسگونهای به آنها عالقه دارد و میخواهد در کنارش باشند ،اصال دلش نمیخواهد
کــه این خرتوپرتهای آنالین را حذف کند یا کناری ذخیره کند .ســایبر کندریا هم نوعی
خودبیمارپنداری است که کاربر مبتال به آن میکوشد مدام با جستوجو در موتورهای جستوجو

یا دیدن وبسایتها جزئیاتی درباره مشکالت مربوط به سالمتیاش پیدا کند یا با استفاده از
اینترنت مطمئن شود که فرد سالمی است و دچار عالیم یک بیماری خاص نیست.
پروفسور نائومی فینبرگ از دانشگاه هرتفوردشایر میگوید« :آنچه بیماریهراسهای سایبری
انجام میدهند این اســت کــه در دایرهالمعارفها و لغتنامههای پزشــکی و نظایر آنها ،در
جستوجوی نشانههایی هستند که فکر میکنند در بدنشان جدی است .البته ،با تکامل منابع
آنالین ،مردم حاال در اینترنت درباره این نشانهها و دردهایی که بالقوه میتواند نشاندهنده یک
بیماری جدی باشد جستوجو میکنند».
او میگوید این اختالل رفتاری و عصبی احتماال در حال حاضر خیلی جدی گرفته نمیشود:
«فکر میکنم این کار رایجتر از چیزی اســت که ما فکر میکنیم .من خودم بارها این موارد را
در مطبم دیدهام ».او میافزاید« :تلنبار کردن ســایبری هم مشکل دیگری است که محققان
برنامهریزی کردهاند تا در آینده بیشتر درباره آن بدانند« :درباره این مشکل نیز هیچکس نمیداند
که چقدر شایع است و چقدر میتواند توسعه پیدا کند و مشکل بسازد».
فینبرگ میگوید که در حال حاضر ،مشخص نیست که چنین مسائلی فقط «نسخههای
دیجیتال» وضعیتهای روانی دوران آنالوگ باشد .اما این مسائل ارزش وقت گذاشتن محققان
و تحقیق را دارد و میارزد که زیر ذرهبین قرار بگیرد .او میگوید« :تحقیقات آینده در این حوزه
میتواند به این نتیجه منجر شود که اختالالت دیگری هم کشف شود یا حتی ممکن است که
بر اساس یافتههای آینده ،تشخیصهای بهتری برای بیماریهای سایبری و درمانهای موثرتری
برای آنها به دست بیاید».
چون هنوز اختالالت جدید اینترنتی کامال مشخص نشده ،معلوم هم نیست که اختالالت
جدید دارای خاصیت اعتیادآور هســتند یا اینکه فقط نوعی اختالل وســواسگونه به شمار
میروند .اینکه بدانیم آنها اعتیادآورند یا وسواسی ،برای مداوایشان دارای اهمیت زیادی است.
همچنین روشن نشده است که اختالالت جدید اینترنتی دارای اثرات بلندمدت است یا اینکه
در کوتاهمدت اثر خود را روی فرد میگذارند و بعد تمام میشوند.
آنچه برای دانشــمندان جذاب است این اســت که اول بیماریهای جدید را که در دوران
ســایبری کاربران را گرفتار میکند مشخص کنند و ســپس دریابند که کدام بیماران با چه
مشخصاتی نسبت به این بیماریها آسیبپذیری بیشــتری دارند و بنابراین شاید درمان این
بیماریها با توجه به درجهبندیهای افراد صورت پذیرد .البته محققان تاکید کردهاند که درمان
برخی از این بیماریها ممکن است خیلی طول بکشد و تا همه ابعاد یک بیماری مشخص نشود،
نمیتوان بهطور کامل آن را مهار کرد.
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آینده رسانه ،آینده سرگرمی

آیندهپژوهی

میانگین زمان روزانه تماشای تلویزیون (به دقیقه) در امریکا
(شامل زمانی میشود که مردم به طور همزمان از رسانههای دیگر هم
استفاده میکنند).

۲۴۵
۲۰۱۶

۲۳۸
۲۰۱۷

استفاده از بازاریابی در شبکههای اجتماعی

بازاریابها چه برنامهای برای تغییر استراتژيهایشان در آینده دارند؟

برنامهای برای استفاده ندارم

این غیرقابل انکار است که میزان تماشای
تلویزیون در حال کاهش است اما فعال
نمیتوانیم منتظر مرگ تلویزیون باشیم.
انتظار میرود بین سالهای  ۲۰۱۶تا ۲۰۲۰
میانگین تماشای روزانه تلویزیون حدود
نیم ساعت پایین بیاید که این اصال کم
نیست .با اینکه افراد به طور فزایندهای
هنگام تماشای تلویزیون از دیگر رسانهها
هم استفاده میکنند ،هنوز به طور میانگین
تلویزیون روزانه حدود  ۴ساعت در خانهها
روشن است.

۲۱۹

۲۰۲۰

۲۳۰
۲۰۱۸

%80

%100

%20

%0

(نظرسنجی سوشال مدیا اگزمینر در سال )۲۰۱۷

از چاپ تا دیجیتال

۲۰۱۹

(برآورد  eMarketerدر سال )۲۰۱۸

بینندگان تلویزیون موقع پخش آگهی به فیسبوک سر میزنند
بررسی یک میلیون کاربر امریکایی فیسبوک که گفته بودند
قسمت اول یک سریال محبوب تلویزیونی را تماشا کردهاند

قبل و بعد از سریال

موقع پخش سریال

موقع پخش آگهی

250
200
150
100
50
0
دقیقه

یکهزارم ثانیه

(یک میلیثانیه) زمانی که در اینترنت نسل  ۵طول میکشد تا
شبکه به درخواست شما پاسخ دهد (مقایسه کنید با زمان ۱۵
تا  ۶۰میلیثانیه پاسخ در اینترنت نسل  ۴و  ۱۲۰میلیثانیه در
اینترنت نسل  .)۳این ویژگی در سالهای آینده اهمیتی کلیدی
خواهد داشت چرا که دانلود بیدردسر فیلم با کیفیت  4Kو 8K
فقط در چنین سرعتی امکان دارد .بازیها و تجربههای دنیای
مجازی با رزولوشن باال و بازیهای ویدئویی با کیفیت بسیار باال در
چنین حالتی کامال آنالین پخش خواهند شد.
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بینندگان تلویزیون فعال در فیسبوک (به هزار نفر)

300
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%60

%40

بدون تغییر

فیسبوک
یوتیوب
اینستاگرام
توئیتر
پینترست
اسنپچت

۲۲۲

منبع :فیسبوک ۲۰۱۷

کاهش

افزایش

همه ما دوران قبل از فراگیری کامپیوتر را
به خاطر داریم .دورانی که پخش تلویزیونی
منحصر به چند شبکه اصلی بود و روزنامهها و
مجالت راه اصلی ارتباط مخاطب با وقایع جهان
به حساب میآمدند .انقالب دیجیتال و ورود
اینترنت همه اینها را به سرعت تغییر داد.
ما طی دورهای کوتاه شاهد ظهور و مجبوبیت
سریع شبکههای اجتماعی ،اخبار آنالین و
پخش آنالین فیلم و سریال بودهایم .نکته
اینجاست که سرعت این تحوالت در حوزه
رسانه در سالهای اخیر شدت گرفته است:
روزنامهها و مجالت روز به روز ضعیفتر
میشوند ،رشد سریع نتفلیکس باعث حیرت
هالیوود و صاحبان تلویزیونهای کابلی شده
و گسترش تکنولوژی «واقعیت مجازی» در
حال تحول صنعت بازی و سرگرمی است.
همزمان اینترنت نسل  5این امکان را به
کاربران خواهد داد که فیلمهای سینمایی
با کیفیت اچدی را در فقط چند ثانیه دانلود
کنند .به نظر میرسد با گذشت سالها از
شروع انقالب دیجیتال ،سرعت آن نهتنها کند
نشده ،که در حال افزایش است.

بیاعتنایی فزاینده مخاطب به رسانههای چاپی مختص ایران نیست .صنعت رسانه و سرگرمی در سراسر دنیا وارد دوران گذار شده
و تحوالتی ریشهای را تجربه میکند .این گزارش را بخوانید تا درک عمیقتری از وضعیت حال و آینده این صنعت داشته باشید.

% 152

پیشبینی رشد بخشهای اصلی صنعت رسانه و سرگرمی

مجموع نرخ رشد ساالنه منهای رشد ( GDPتولید ناخالص داخلی) ،از  ۲۰۱۶تا ۲۰۲۱

رشد بازار جهانی صنعت ورزشهای
الکترونیک ( )e-sportsبین
سالهای  ۲۰۱۷تا  ،۲۰۲۱از ۶۶۰
میلیون دالر تا  ۱.۶۵میلیارد دالر

۲۶.۳

% +6

میلیون

ِ
مجازی
تعداد هدستهای واقعیت
به فروش رفته در سال  ،۲۰۲۲در
مقایسه با فروش  ۱۰۰هزار هدست در
سال ۲۰۱۶

% +۴.۳
% +2.7

انتظار میرود بخشهای
سنتی مثل چاپ ،تلویزیون
و رادیو در سالهای آینده
ضعیفتر شوند و فیلم
آنالین ،تبلیغات اینترنتی
و بازی به موتورهای
پیشبرنده صنعت رسانه و
سرگرمی تبدیل شوند.

فیلم آنالین

تبلیغات آنالین

بازی ویدئویی

%-1.7
%-2
%-2.8
%-3.4
%-4.5
%-6
%-8.3

تبلیغات محیطی

موسیقی

تبلیغات تلویزیونی

رادیو

کتاب

مجالت

روزنامهها

(برآورد  eMarketerدر سال )۲۰۱۸

میانگین زمان روزانه تماشای فیلم دیجیتال (آنالین و آفالین)
سهم از کل زمان تماشای فیلم در روز

۶۵۰

میلیون نفر

تعداد مشتریان جهانی
سرویسهای پخش آنالین
فیلم مثل نتفلیکس و آمازون
پرایم در سال  ۲۰۱۲در مقایسه
با آمار  ۴۰۱میلیون نفری سال
 ۲۰۱۷و  ۲۹۰میلیون نفری سال
۲۰۱۶

رشد محبوبیت فیلم دیجیتال
ادامه پیدا خواهد کرد و
انتظار میرود که حدودا
یکچهارم کل مصرف
رسانهای دیجیتال در سال
 ۲۰۲۰فیلم باشد .در واقع
طبق برآورد سیسکو ،در
سال  ۲۰۲۱حدود  ۸۲درصد
کل ترافیک اینترنت را فیلم
خواهد بلعید  -مقایسه کنید
با رقم  ۷۳درصدی سال
.۲۰۱۶

%22.1

زمان تماشا به دقیقه

%18.5 %19.5 %20.6 %21.5

49.5 54.3 58.7 62.5 65.3

2020
(برآورد  eMarketerدر سال )۲۰۱۸

2018

2019

2016

2017

درآمد جهانی سرویسهای پخش آنالین موسیقی در مقایسه با سرویس دانلود موسیقی
درآمد سرویسهای پخش آنالین موسیقی (اشتراک)
بازیگران اصلی صنعت موسیقی
آنالین از این نگراناند که مدل
تجاری اشتراک آنالین نتواند
بیش از این رشد کند چرا که
گزینههای رایگانی برای گوش
دادن به موسیقی در اینترنت
وجود دارد .شرکتهایی مثل
اسپاتیفای مجبور خواهند بود
برای رشد بیشتر ،بخشی از
ِ
بزرگ موسیقی
بازارِ همچنان
غیراشتراکی را در اختیار
بگیرند.

2021
منبع :برآورد  PwC/Ovumدر سال ۲۰۱۷

درآمد سرویسهای دانلود موسیقی دیجیتال
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آیندهپژوهی
[ پیشبینی آینده ،تمرین آینده ]

چطور سران شرکتهای بزرگ دنیا دست به
پیشبینیهای بلندمدت میزنند؟
نگاهی به چند کتاب مهم در زمینه آیندهپژوهی

منبع هاروارد بیزینس ریوی و

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
شرکتهای بزرگ از
چه روشهایی برای
پیشبینیموثرتر
آینده استفاده میکنند
این یادداشت را
بخوانید.

144

رهبران تجاری همیشــه مشتاق دیدن آینده هستند .مشتریها
شــش ماه بعد ،یک ســال یا دو دهه بعد به چه نوع محصولی عالقه
پیدا میکنند؟ چه عوامل خارجیای فالن صنعت را تحت تاثیر قرار
میدهد؟ چه تکنولوژیهایی آن صنعت را مورد تهدید قرار خواهد داد
یا به جلو خواهد راند؟ اینها سواالتی حیاتیاند و پاسخ درست یا غلط
به آنها سرنوشت شرکت را تغییر خواهد داد ،اما بیثباتی ،پیچیدگی
و ناپایدار بودن شرایط و روندها و همچنین قدرت ادراکی نامتوازن ما
باعث شده تالش برای پیشبینی بلندمدت با مانع روبهرو شود.
ب «دوربینی :چطور مهمترین
اســتیون جانسون ،نویســنده کتا 
تصمیمهــا را میگیریم؟» میگوید« :توانایــی گرفتن تصمیمهای
فکرشده و بلندمدت یکی از ویژگیهای واقعا منحصر به فرد نژاد بشر
است ».و تجربه نشان داده ما در حال بهتر شدن در این حوزه هستیم.
میتــوان آیندهنگری به شــیوه «برنامهریزی ســناریو» را مثال
زد .برنامهریزی یــا تفکر ســناریو ( )Scenario planningنوعی
برنامهریزی اســتراتژیک است که در بعضی از زمانها انجام میشود
تا بتوانند برنامههای بلندمدت انعطافپذیر داشــته باشند .این شیوه
در اصل نســخه مدرن و تجاریشــده متدهای کالسیکی است که
قبال در سازمانهای اطالعاتی نظامی استفاده میشده .در این شیوه
برآوردهای مشخص و مطمئن در مورد آینده مثل اطالعات جمعیتی،
جغرافیایی ،نظامی ،سیاسی و صنعتی (و همچنین وضع ذخایر معدنی)
را بــا روندهای احتمالی در حوزههای اجتماعی ،تکنیکی ،محیطی و

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوهشت ،آذر 1397

سیاســی ترکیب میکنند .اینجا با توجه به این روندهای احتمالی،
چندین سناریو خواهیم داشت .ســناریوها در اختیار سران شرک 
ت
و تصمیمگیرندگان قرار میگیرد ،و آنها با این ســناریوها شبیه بازی
برخورد میکنند ،یعنی در سناریوهای مختلف دست به بازی میزنند
و رفتار رقبا را هم پیشبینی میکنند .طی بازی و تحلیلهای مرتبط
با هر ســناریو ،نکات مهمی در مورد نقاط ضعف شرکت و اشتباهات
احتمالی آن مشــخص خواهد شد و سران شرکت بعدا با هر اتفاقی
غافلگیر نخواهند شــد چون قبال اکثر سناریوهای احتمالی را بازی
کرد هاند.
«برنامهریزی ســناریو» به سران شرکتها کمک میکند تا موقع
ب شــوند و ضعفهای طبیعی ذهنی
تصمیمگیری کمتر دچار تعص 
کمتر رویشان تاثیر بگذارد .یکی از این ضعفها هنگام تصمیمگیری
«سفسطه تداوم» است که باعث میشود فکر کنیم روندهای کنونی
حتما در آینده هم ادامه پیدا میکنند .اما وقتی ســران شــرکت در
برنامهریزی ســناریو دست به بازی میزنند خواهند دید که هر روند
ممکن اســت به چندین شــکل متفاوت ادامه پیدا کند و این باعث
یشود آیند هنگریشان کمتر دچار یکسوی هنگری شوند.
م 
جانسون میگوید که سران شــرکتها باید دستکم سه شکل
ســناریو را برای هر مشــکل یا روند طراحی کنند :یک ســناریوی
خوشبینانه ،یک سناریوی محافظهکارانه و یک سناریوی کامال اتفاقی.
این تمرینی برای پیشبینی آینده نیست .این «تمرین آینده» است.
یک اصل ســاده هنگام پیشبینی این است که هرچه اطالعات
و ورودیهای شما ( )inputsبیشتر باشد پیشبینیتان بهتر است.
تحقیقات فیلیپ تتالک ،استاد دانشگاه وارتن نشان داده افرادی که
چندین دیدگاه و نقطهنظر متفاوت را در پیش میگیرند نســبت به
افرادی یک فقط یک نگاه به قضیه دارند پیشبینیهای بهتری انجام
میدهند .جانســون هم با نتیجه این تحقیق موافق است و توصیه
میکند که تصمیمگیرندگان صداهای متفاوت را در بین زیردستان
و مشاورانشان داشته باشند تا نقاط کور کمتری در تصمیمها به وجود
بیاید .روسا بهتر است مشاورانشان را به جلسات کوچک غیررسمی
دعوت کنند و هدفمندانه اما در آرامش گپ بزنند.
تفاوت دیدگاه میان مشاوران ممکن است باعث چنددستگی شود
اما برای پیشبینی بهتر آینده باید از چنین اختالف نظرهایی استقبال
کنید .بث کامستاک ،مدیرعامل سابق جنرال الکتریک در کتاب «تصور
رو به جلو» افرادی را که تیم را به چالش میکشــند تا جور دیگری
فکر کنند «اخگر آتش» نامگذاری کرده است .به نوشته کامستاک،
مشکل پیشبینی آینده برای غولهایی مثل جنرال الکتریک این است
که آنها از ترس برداشــتن قدم اشتباه ،فلج میشوند چون اگر ببازند

سران شرکتها باید دستکم سه شکل سناریو را برای هر
مشکل یا روند طراحی کنند :یک سناریوی خوشبینانه ،یک
سناریوی محافظهکارانه و یک سناریوی کامال اتفاقی.

سنگین میبازند« .اخگرها» باعث زحمت روسای شرکتها میشوند
اما همزمان آنها را از رخوت درمیآورند.
کامستاک یکی از همین اخگرها را برای گفتوگو با سران جنرال
الکتریک دعوت کرد .کامســتاک میخواست اریک رایز ،کارآفرین و
نویسنده کتاب «اســتارتآپ بیزوائد» به روسا و مهندسان جنرال
الکتریک کمک کند که درباره آینده به شیوه تازهای فکر کنند .تا پیش
از این ،روند توسعه محصول جدید در جنرال الکتریک مشخص بود:
متخصصان دست به پیشبینیهایی بزرگ و بلندمدت در مورد فروش
میزدند و مهندسان طبق همان پیشبینیها محصولی بزرگ را طی
پروسهای زمانبر و کند طراحی میکردند .نقطه قوت رایز این بود که
سابقهای کامال متفاوت داشت و از سیلیکون ولی میآمد .رایز شروع به
توضیح روشهای تازه در سیلیکون ولی کرد و کمکم مدیران جنرال
الکتریک به حرف آمدند .آنها اعتراف کردند که واقعا به پیشبینیها
اعتقاد نداشــتهاند و مجبور بودهاند که طبق سنت به آن عمل کنند.
آنها متوجه شــدند که اگر بتوانند راههایی را پیدا کنند که ایدههای
جدید را سریعتر در بازار امتحان کنند دیگر نیاز نیست دست به چنین
پیشبینیهای بلندمدت  -و پرریسکی  -بزنند.
ترس از حرکت رو به جلو به سمت ناشناختهها نهفقط در اشخاص
که در شــرکتها هم فراگیر است و کامستاک برای مقابله آن ابزاری
دارد .او که در مرکز آموزش مدیریت جنرال الکتریک درس میدهد
وقتی شــاگردانش میگوینــد نمیتوانند کاری انجــام دهند چون
ت به آنها اجازه نمیدهد ،به آنها یک ورق اجازهنامه میدهد!
شــرک 
او به دانشــجوها میگوید که این اجازهنامه را روی میزشان بگذارند
و حواسشان باشد که شرکتها هرچقدر هم سختگیر باشند جلوی
فکرکردن مدیرانشان را نمیتوانند بگیرند و همین فکر کردن آزادانه
باعث میشود مدیران بهتر دست به پیشبینی بزنند« .به خودتان این
اجازه را بدهید که یک راه بهتر را تصور کنید».
JJآیندهنگری تجاری مثل تربیت بچه است
سایمون ســینک ،مدرس اصول رهبری و نویسنده کتاب «بازی
بیپایــان» توضیح میدهد که چطور یک اشــتباه در نگرش باعث
میشود ما به سختی بتوانیم آینده دور را ببینیم .به عقیده او بسیاری
از مدیران احساس میکنند که بازی کردن در دنیای تجارت مثل بازی
در شطرنج است« .اما مسئله اینجاست که شطرنج یک بازی با قوانین
محدود است اما در دنیای تجارت با وضعیتی روبهروییم که قوانینی
وجود ندارد و به طور مداوم با چالشهای تازه روبهروییم .وقتی بازی
اینچنین نامحدود است ما برای غلبه کردن بر بحرانهای بنیانکن
مجبوریم روی یک هدف توجیهپذیر تمرکز کنیم و برای رسیدن به آن
به طور مداوم با شرایط جدید سازگار شویم و خود را به جلو بکشیم».
هدف توجیهپذیر اینجا عمیقتر از رســاندن فروش به فالن ســطح
است .ایجاد رابطه مناسب با مشتری هدف توجیهپذیرتری از فروش
بیشتر به هر شکل ممکن است چون اولی آیندهنگرانهتر است .اینکه
افراد در شــرکتتان همراه شرکت رشد کنند آیندهنگرانهتر از تالش
برای باالبردن درآمد در مثال ســه ماهه دوم سال است .ما میگوییم
میخواهیم بر آینده دور تمرکز کنیم اما اصوال هدفمان پول درآوردن
در کوتاهترین زمان ممکن است .آیندهنگری هوشمندانه  -مثل بهبود
رابطه با مشــتری یا بهبود وضع کارمندان  -کار را برای خودتان در
یکند.
نتر م 
آینده آسا 
این دقیقا مثل تفاوت در تربیت فرزندان است .اکثر والدین ترجیح

میدهند بچههایی رام و فرمانبردار تربیت کنند (تا بچهها در خانه مایه
دردسر نباشند) و عدهای اندک اما ترجیح میدهند فرزندانی کنجکاو
(و طبیعتا سرکش) تربیت کنند .در کوتاهمدت والدین نوع اول اوضاع
راحتتری دارند ،اما در بلندمدت والدین نوع دوم هستند که با تربیت
افرادی موفقتر بازی را میبرند.
JJپیشبینی به کمک هوش مصنوعی؟
مارتین ریس در کتاب «درباره آینده :چشماندازهایی برای بشر»
نمیگوید که چطور باید به آینده فکر کنیم ،او در عوض پیشبینیهایی
برای آینده میکند .او که فیزیکدان-اخترشناس است در این کتاب
روندها در حوزه بیوتک ،هوش مصنوعی ،گرمشدن زمین و سفرهای
فضایی را بررســی میکند .او معتقد است که هوش مصنوعی باعث
خواهد شــد در حوزههای مختلفی دســت به پیشبینیهای بهتر
بزنیم :درباره اینکه ارزش ســهام کدام شرکتها رشد خواهد داشت
یا اینکه بهزودی دچار کدام بیماری خواهیم شــد .او هشدار میدهد
که اینها در برابر دشــواری کار ما در مقابله با گرمشــدن زمین هیچ
است .او با افسوس توضیح میدهد که چطور ما واقعا در حال نابودی
زمین هستیم و اینکه چطور میتوانیم بعضی چیزها را در این حوزه
پیشبینی کنیم  -مثل اینکه دیاکسید کربن تولیدی ما چقدر زمین
را گرمتر خواهد کرد  -و چطور نمیتوانیم بعضی بخشها را پیشبینی
کنیم  -مثل اینکه گرمشدن زمین چه تاثیری بر وضعیت ابرها و بخار
شدن آب دریاها و اقیانوسها دارد.
این یادداشــت را با جمالتی از استیون جانسون شروع کردیم که
معتقد اســت ما امروز در پیشبینیها و تصمیمگیریهایمان بهتر و
سنجیدهتر از گذشته عمل میکنیم .اما اگر به وضعیت کنونی زمین و
رابطه بشر با سیاره محل سکونتش دقت کنیم جایی برای خوشبینی
نمیماند .ما نتوانستهایم روی نحوه مواجهه با گرمشدن سیارهمان به
تفاهم برسیم  -حتی نتوانستهایم همه را قانع کنیم که ما به سرعت
به ســمت فاجعه در حال حرکتیم .به نظر میرسد درک اینکه این
آینده خیلی سریع به ما نزدیک میشــود برای اکثریت افراد دشوار
است و همین باعث شده بشر در یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین
آیندهنگریهای سدههای اخیر بسیار بد عمل کند .ممکن است ما در
مقیاس فردی در پیشبینیها بهتر عمل کنیم ،اما در مقیاس جمعی
هنوز مثل سابقیم .ناتوان از آیندهنگری.

بسیاری از
مدیران احساس
میکنند که بازی
کردن در دنیای
تجارت مثل بازی
شطرنج است .اما
مسئلهاینجاست
که شطرنج یک
بازی با قوانین
محدود است اما در
تجارت با وضعیتی
روبرویم که قانونی
خاص وجود ندارد
و به طور مداوم با
چالشهای تازه
روبروییم
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نسل امروزی نمیتواند با استفاده از سوختهای فسیلی به آزادسازی کربن در جو
زمین مشغول باشد و کار جمعکردن آن را به نسل بعدی بسپرد .این بیمسئولیتی
بزرگ و بسیار پرهزینهای است.

آیندهپژوهی

[ آینده زمین ]

نابودی نزدیک
ِ

چرا باید کمتر گوشت بخوریم و کمتر سوار هواپیما شویم؟

ت
منبع  نیوساینتیس 

چرا باید خواند:
از تغییرات آب و هوا
و کمآبی میتوانیم
حدس بزنیم که اوضاع
زمین خوب نیست.
این گزارش توضیح
میدهد که چهکاری
از دست ما برمیآید و
چرا وقت خیلی تنگ
است.
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همیشه میدانستیم آن روز آخر زمین دارد میرسد .چندین دهه
داشــتند به ما هشدار میدادند و چندین ســال اخیر را هم با حس
واضحی از تغییر آب و هوا در اطرافمان سپری کردهایم .با وجود این،
کارهای الزم را انجام ندادیم و حاال فرصت دارد با سرعت وحشتناکی
از دستمان میرود .آخرین هشداری که به ما داده شده این است که
نباید بگذاریم زمین بیشتر از  1.5درجه گرم شود ،هرچند که همان
گرمشدن هم خیلی زیاد است .اما اصال معلوم نیست که برای مدیریت
و تحقق همین هدف هم اراده کافی را داریم یا نه .نکته فقط این است
که دیگر نمیتوان اقدام الزم برای مقابله با گرمشــدن زمین را عقب
انداخت یا در موردش تعلل کرد .آیا بشر باالخره راضی میشود دست
از خودخواهی و بیفکری بردارد؟
ما باید به صورت فردی از همین حاال کار را شــروع کنیم .یعنی
برخی از راحتیهای زندگیمان را کنار بگذاریم و این کار را تا موقعی
که زندهایم هــم ادامه بدهیم .سیاســتمداران و دولتها هم باید از
حمایت دائمیشــان از سوختهای فسیلی دست بردارند و به دنبال
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ،ایجاد تحول در سیستمهای
حمل و نقل و مقابله با نابودی جنگلها باشــند .از هم ه مهمتر ،این
ذهنیت که باید رشــد اقتصادی را به قیمت هر نوع نابودی ادامه داد
کنار گذاشته شود.
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اگر همین حاال از اطرافیان بپرسید آیا این کارها به نظرشان عملی
میآید یا نه ،پاسخ منفی خواهند داد .اما واقعیت این است که دیگر
باید هشــدارها را جدی بگیریم ،وگرنه تا زمانی که نوههایمان به دنیا
بیایند و بخواهند روی زمین زندگی کنند ،با شرایطی بسیار دشوار و
ویرانگر مواجه خواهند شد .وقت تا همین حد تنگ است.
اگر کشورهای مختلف دنیا به تعهدات معاهده پاریس برای مقابله
با تغییرات اقلیمی پایبند میماندند ،زمین تا سال  ۲۱۰۰میالدی سه
درجه گرم میشد .اما حاال حتی کشورهایی مثل امریکا به همان تعهد
هم پایبند نیستند؛ در حالی که ســه درجه افزایش دمای زمین در
نــوع خودش خیلی زیاد اســت و آن آب و هوای مطبوعی که باعث
شده تمدن بشر طی قرون متوالی رونق بیابد از بین خواهد رفت .در
هریک از قارههای جهان ،موارد متعدد از موج گرما ،سیل ،آتشسوزی
در جنگلها ،خشکســالی و قحطی رخ خواهد داد و کسی نمیتواند
خودش را از آن مستثنا کند.
آنچه که خیلی از مردم جهان هنوز نمیدانند میزان خرابیهایی
است که حتی با افزایش چیزی نزدیک به دو درجه در گرمای زمین
حاصل میشــود .یک نمونهاش نابودی اکوسیستم در  ۱۳درصد از
اراضی زمین و افزایش خطر نابودی گیاهان و جانوران اســت .اگر ما
حتی نیم درجه از افزایش گرما جلوگیری کنیم  -یعنی اجازه ندهیم
گرمایش زمین از یک و نیم درجه بیشــتر شود -این خطرات برای
حیات روی زمین نصف میشود.
آنچه که مردم جهان میتوانند انجام بدهند این است که به افرادی
در سطوح مختلف اداره ممالک رأی بدهند که به صرف هزینه برای
انرژیهای تجدیدپذیر و مقابله با عوامل موثر بر گرمایش زمین اعتقاد
داشته باشند و بتوانند سهمی را که کشورشان در افزایش دمای زمین
ایفا میکنــد پایین بیاورند .آنچه که به تدریــج میتواند در این راه
انجام شود شامل نصب و بهکارگیری گسترده سیستمهای استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشــیدی است؛ به طوری که تا
ســال  2050بین  70تا  85درصد از برق مورد نیاز جهان از این راه
تامین شود .همچنین جنگلها باید گسترش یابند تا قابلیت جذب
دی اکسید کربن از جو زمین باال رود .اما حتی در همین شرایط هم
جهان در نیمه اول قرن بیست و یکم چارهای نخواهد داشت جز آنکه
مقدار زیادی کربن را از جو زمین استخراج کند و آن را به زیر زمین
منتقل کند .از آن بدتر اینکه تکنولوژی الزم برای این کار در مراحل
اولیه توسعه است و معلوم نیست که چطور میتوان به صورت جهانی از
آن استفاده کرد .نکته دیگر هم این است که نسل امروزی نمیتواند با
استفاده از سوختهای فسیلی به آزادسازی کربن در جو زمین مشغول
باشد و کار جمعکردن آن را به نسل بعدی بسپرد .این بیمسئولیتی
بزرگ و بسیار پرهزینهای است.
اما مردم خودشــان میتوانند کارهای دیگری هم برای مقابله با
گرمایش زمین انجام دهند؛ از جمله اینکه کمتر گوشت بخورند ،بیشتر
از دوچرخه برای حمل و نقل استفاده کنند و کمتر سوار هواپیما شوند.
بســیاری از مردم با تجربه آلودگی شدید هوا و کاهش منابع آب در
شهرهای مختلف جهان به حسی از خطرات آینده رسیدهاند اما هنوز
آن را کامال جدی نگرفتهاند.
مجموعه آنچه از هشدارهای واضح اخیر دانشمندان در خصوص
گرمایش زمین به دست میآید این است که دیگر جایی برای ذهنیت
«صبر کنیم ببینیم چه میشود» وجود ندارد .مقابله با گرمایش زمین
و نابودی حیات را باید همین حاال شروع کنیم.

صادرات پوشاک بنگالدش  ۸۳درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل میدهد اما
حاال سایه رقبای آسیایی روی سر بنگالدش سنگینتر از گذشته شده و باید راهی برای
حفظ صادرات پیدا شود.

[ آینده صنعت پوشاک ]

رقابت آسیایی برای دفاع از عنوان قهرمانی

بنگالدش چطور عرصه تولید لباس را مدرن میکند؟
اگر با ماشین از داکا پایتخت بنگالدش دو ساعت به سمت جنوب
برانید به کارخانهای مدرن میرســید که با فضای اطرافش تناســب
چندانی ندارد .بیرون کارخانه پر از زاغه و موتورهای سهچرخه است اما
کارخانه دارد ماهانه  ۲۴۰هزار دست کت و شلوار مردانه برای برندهای
بزرگی مثل اچاندا ِم سوئد و مارکس اند اسپنس ِر انگلیس تولید میکند.
مدیر اجرایی این کارخانه چتیا جایاکودی اســت که به استفاده از
تکنولوژی مدرن اعتقاد دارد .او میگوید« :کاری که قبال برای انجامش
به  ۱۵کارگر نیاز داشتیم حاال فقط با دو کارگر قابل انجام است .کل
خیاطی ما اتوماتیک شده .دیگر نیاز نیست که کارگرانمان ماهر باشند».
در کارخانــه او  ۴۸۰۰کارگر کار میکنند که  ۸۵درصدشــان زن
هستند .وقتی برنامه کارخانه بر تولید کت و شلوار متمرکز شد ،اکثر
کارگران کارخانه تجربه انجامش را نداشتند اما دستگاههای اتوماتیک
همه کارها را آسان کرد و کارخانه توانست به سطح باالی تولید برسد.
ساخت کارخانه جایاکودی  ۳۵میلیون دالر هزینه برداشت اما تولید
بســیار سریعتر ،بهتر و کمهزینهتر شده .این درست در موقعی اتفاق
افتاده که هزینه تولید در بنگالدش هم به اندازه قبل ارزان نیست.
بنــگالدش در تالش اســت که موقعیت خود بــه عنوان دومین
صادرکننــده بزرگ پوشــاک (بعد از چین) را حفــظ کند اما رقبای
سرسخت آســیایی مثل کامبوج ،ویتنام و میانمار به صحنه آمدهاند.
حتی کشــورهای آفریقایی مثل اتیوپی هم دارند با هزینه ارزان برای
برندهای بینالمللی لباس تولید میکنند .مثال برند اچاندام بخش زیادی
از پوشاک خود را از یک کارخانه بنگالدشی در اتیوپی تحویل میگیرد.
همچنین یک برند ژاپنی به دنبال راهاندازی کارخانه پوشاک در اتیوپی
است.
در سالهای اخیر ،رقابتیشدن شدید فضا در صنعت پوشاک باعث
شده که کارخانههای بنگالدشی به صورت جدی به دنبال اتوماسیون
باشــند تا در آینده از صحنه کنار زده نشوند .به همین دلیل بوده که
تعداد کارخانههای متعارف پوشــاک بنگالدش در پنج سال اخیر به
میزان  ۲۲درصد کاهش یافته و درمقابل ،کارخانههای مدرن تاسیس
شــدهاند .صنعت پوشاک ،موتور محرک رشــد اقتصادی  ۶درصدی
بنــگالدش در یک دهه اخیر بوده .در یک ســال منتهی به ماه ژوئن
گذشته ،صادرات پوشاک بنگالدش به  ۳۰.۶میلیارد دالر رسید که ۸.۸
درصد رشد را به نمایش میگذاشت .این رقم همچنین  ۸۳.۵درصد از
کل صادرات بنگالدش را تشکیل میدهد.
در عین حال ،نیروی کار در بنگالدش هنوز ارزان است و دستمزد
ماهانه کارگر به صورت متوسط  ۱۰۱دالر است؛ در حالی که این رقم
در میانمار  ۱۳۵دالر ،در کامبوج  ۱۷۰دالر ،در ویتنام  ۲۳۴دالر و در
چین  ۵۱۸دالر است .حتی کشوری مثل اتیوپی هم هست که ماهانه
تنها  ۵۰دالر دستمزد میدهد.
اما آینده دســتمزد کارگران در آسیا قرار است متفاوت باشد .این
هزینه در کشورهای مختلف آسیایی رو به افزایش است و بنگالدش نیز

از آن مستثنا نیست .این کشور در ماه دسامبر انتخابات عمومی دارد
و وعده یکی از احزاب این است که دستمزد کارگران صنعت پوشاک
را باال ببرد .شرکتهایی که در حوزه خاصی مثل پوشاک کار میکنند
معموال ساالنه  ۱۰درصد افزایش دستمزد دارند اما هر پنج سال یک
بار که انتخابات برگزار میشود فشار برای افزایش دستمزد هم بیشتر
میشــود .این در حالی است که صادرکنندگان پوشاک بنگالدشی از
سوی مشتریان غربی خود تحت فشار هستند که قیمت را باال نبرند.
این مســئله به خصوص در فروش آنالین در بازارهای غربی اهمیت
زیادی پیدا کرده است.
افزایش هزینهای که کارخانهداران بنگالدشــی بــا آن مواجهاند
جنبههای دیگری را نیز شامل میشود .بعد از حادثه دلخراش ریزش
ساختمان یک کارخانه بزرگ پوشــاک در بنگالدش در آوریل سال
 ۲۰۱۳و کشتهشدن جمع زیادی از کارگران ،برخی برندهای غربی از
کار با کارخانههای بنگالدشی به خاطر شرایط کارگران آنها سر باززدند
و سراغ چین و ویتنام رفتند .برخی از آنها هم کارخانههای بنگالدشی را
تهدید میکنند که برای تداوم همکاری با آنها باید حتما تخفیف بدهند.
مجموعه این شــرایط باعث شده کارخانههای پوشاک بنگالدشی
برای بقای خود به گزینهای مثل مدرنسازی تجهیزات و بینیازی از
تعداد زیاد کارگران روی بیاورند و همچنین روی تولید پوشاک گرانتر
مثل کت و شــلوار توسط ماشینآالت متمرکز شوند .این رویه ظاهرا
دارد جواب هم میدهد.
یک مسئله دیگر که دارد کارخانههای پوشاک بنگالدش را به سمت
مدرنســازی میکشاند این است که روند دنیای مد با سرعت زیادی
تغییر میکند و این کارخانهها باید آمادگی تغییر سریع برای تولیدات
جدید و مد روز را داشته باشند و این کار فقط با داشتن ماشینآالت
پیشرفته امکانپذیر است.

منبع  نیکی ایژین ریوی و

چرا باید خواند:
بسیاری از لباسهایی
که از برندهای معروف
میخریم در بنگالدش
تولید شدهاند .در این
گزارش به این پرسش
که صنعت پوشاک
این کشور به کدام
سمت میرود پاسخ
میدهیم.
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در کپنهاگ پایتخت دانمارک که به تدریج خیابانهای زیادی در آن به راه دوچرخهرو و پیادهرو
تبدیل شدهاند ،بیش از  ۶۰درصد مردم برای رفتن به سر کار از دوچرخه استفاده میکنند.
این رقم در لندن تنها  ۲درصد است.

آیندهپژوهی

[ آینده شهرها ]

خودروها بدون خیابانها

چرا شهرهای مختلف دنیا تردد خودرو را ممنوع میکنند؟
ت
منبع  نیوساینتیس 

چرا باید خواند:
آیا عمر
خودروسواری در
شهرهای بزرگ دنیا
به پایان رسیده؟ در
این گزارش تصویری
از خیابانهای
بیخودرو و تاثیر آنها
خواهید دید.
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در مرکز شــهر مادرید ،حکمرانــی خودروها بر خیابانها به پایان
رسیده و راه به روی حرکت آنها بسته شده .اما مادرید در این راه تنها
نیست و برخی پایتختهای دیگر جهان هم دارند خیابانها را به روی
خودروها میبندند .اسلو پایتخت نروژ تمام مکانهای پارک در خیابان
را حذف کرده و دارد خیابانها را به راههای دوچرخهرو و پیادهرو تبدیل
میکند .اسلو همچنین شبکه ریلی خود را گسترش داده ،واگنهای
متروی زیر و روی زمین را بیشتر کرده و حمل و نقل عمومی را ارزانتر
کرده است .پاریس و بروکسل بعضی روزها را روزهای بیخودرو اعالم
میکنند تا فرهنگ عدم استفاده از خودرو ترویج شود .شهرهایی مثل
آتن و مکزیکوسیتی برنامه دارند که تا سال  ۲۰۲۵میالدی تردد تمام
خودروهای دیزلی در شهر را ممنوع کنند .آیا این پایان عمر خودروها
در شهرهای بزرگ دنیاست؟
واقعیت این اســت که دالیل زیادی برای توجیه ممنوعیت تردد
خودرو در شهرها وجود دارد .خودروها و زیرساخت مورد نیاز برای آنها
شــصت درصد از فضای شهرها را اشغال میکنند و آسیب فیزیکی و
ذهنی زیادی به شهر و مردمش میزنند .مارک نیوونهایسن ،از انستیتو
بهداشت جهانی مادرید ،در این خصوص میگوید« :انگار همه فراموش
کردهایم که شهرها برای مردم ساخته میشوند نه برای خودروها».
تازهترین آماری کــه درباره آلودگی خودروها وجود دارد نشــان
میدهد که این آلودگی ساالنه حداقل باعث  ۱۸۴هزار مرگ در جهان
میشود که اکثر آن بر اثر بیماریهای تنفسی و قلبی است .آلودگی
ناشی از خودروها همچنین باعث فراموشی میشود؛ به طوری که یک
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تحقیق نشان داده افرادی که در خانههای نزدیک به بزرگراهها زندگی
میکنند هفت درصد بیشــتر از دیگران در معرض ابتال به فراموشی
هستند .خودروها همچنین عامل آزادسازی گازهای گلخانهای هستند
که یکی از علل اصلی گرمایش زمین است.
از همه بدتر اینکه خودروها باعث تصادفهای جادهای هستند که
ساالنه بیش از یک میلیون نفر را در جهان میکشد و  ۷۸میلیون نفر
را زخمی میکند .آمار در شهر پونتودرای اسپانیا (که تردد خودرو در
مرکز شــهر را ممنوع کرده بود) حاکی از کاهش و نزدیک صفر شدن
تصادفات است.
در عیــن حــال ،مدتزمانی طوالنی که مــردم در ترافیک درون
خودروها صرف میکنند عمال بیحرکتی فیزیکی را به همراه دارد که
خودش منشأ بیماریهای مختلف دیگری است .آلودگی صوتی ناشی
از ترافیک نیز روی انسانهای بالغ و نیز کودکان تاثیر ذهنی بدی دارد و
به افسردگی و استرس میانجامد .مجموعه این عوامل به درستی باعث
شده که مقامات شهری در نقاط مختلف دنیا به فکر ممنوعیت تردد
خودروها بیفتند و در آینده نزدیک ،این روند سریعتر هم خواهد شد.
صاحبنظران طرفدار ممنوعیت تردد خودرو در شهرها میگویند
این کار باعث میشــود ســبک زندگی مردم فعالتر شــود .مثال در
کپنهاگ پایتخت دانمارک که از دهه  ۱۹۶۰به تدریج خیابانهایش
به راه دوچرخهرو و پیادهرو تبدیل شــدهاند ،بیش از  ۶۰درصد مردم
برای رفتن به سر کار از دوچرخه استفاده میکنند .این رقم در لندن
تنها  ۲درصد است.
برای شــهرهایی که محدودیت تــردد خــودرو را در نظر دارند،
گزینههای مختلفی وجود دارد .یکی از آنها ممنوعیت تردد خودروهای
بنزینــی و دیزلی اما ارائه اجازه تردد به خودروهای الکتریک اســت.
گزینه بعدی این اســت که امکانات شهری چنان گسترش پیدا کند
که دوچرخهسواری و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی آسانتر و
جذابتر از خودروی شخصی تمام شود.
امــا گروهی دیگر از صاحبنظران حتــی معتقدند به خودروهای
الکتریک هم نباید اجازه تردد داد چون قصد اصلی بر این اســت که
ک زندگیشان در شهرها را عوض کنند و برای این منظور باید
مردم سب 
راه تردد آنها در شهر به صورت رادیکال عوض شود .این در حالی است
که خودروهای الکتریک هم به هر حال به شارژ نیاز دارند ،هرچند که
آسیب آنها به طبیعت بسیار پایینتر از خودروهایی است که از سوخت
فسیلیاستفادهمیکنند.
اما ممنوعیت یا محدودیت تردد خودرو در شهرها مخالفان زیادی
هم دارد .مثال در مادرید انجمنی برای حمایت از حقوق خودروداران
تشکیل شده که میگوید ممنوعیت یا محدودیت تردد خودروها ناقض
حقوق شهروندی است و برخی گروههای مردم را به دردسر میاندازد و
حتی باعث میشود عده کمتری از مردم برای انجام کارهایشان به مرکز
شهر بروند و این باعث ضرررسانی به کسب و کارها در آن منطقه است.
دورینا پوجانی از دانشــکاه کوئینزلند در استرالیا در جواب به این
انتقادات میگوید« :اوضاع جهان طوری پیش رفته که دیگر جایی برای
اینکه به صورت شخصی دنبال حقوق خود باشیم وجود ندارد و باید
فردگرایی افراطی به همین خاطر کنار گذاشته شود .حاال دیگر داشتن
خودروی شخصی و خانه مستقل اهمیت کمتری دارد چون الگوهای
مصرف و زندگی در شهرها از ظرفیت اصلی خود جلوتر رفتهاند و دارند
باعث نابودی شهرها میشوند .آینده بیخودرو آیندهای گریزناپذیر در
شهرهاست».

هر شکوفایی اقتصادی به تدریج نوعی مازاد به وجود میآورد که
بذر نابودی خودش را هم میپاشد .شواهد حاکی از آن است که
همین بال در انتظار آینده امریکا هم هست.

[ آینده امریکا ]

خزان اقتصاد امریکا در راه است
دهه آینده سرنوشت متفاوتی برای امریکا در مقایسه با اقتصادهای بزرگ دیگر رقم میزند
خیلیها در امریکا از دونالد ترامپ و سیاســتهایش دلخورند اما
همان آدمها هم میبینند که اقتصاد امریکا دارد روزهای خوشی را
میگذراند .امسال به صورت مشخص سال خوبی برای اقتصاد امریکا
بــوده .از میان اقتصادهای بزرگ دنیا فقط امریکا بوده که در ســال
 ۲۰۱۸رشــد سریعی نشان داده .از آن ســو اروپا ،ژاپن و بسیاری از
اقتصادهای نوظهور را میبینیم که رشدشان آهسته شده .در سهماهه
سوم امسال ،اقتصاد امریکا رشد  ۳.۵درصدی داشت که در مقایسه
با اوضاع یک دهه اخیر خیلی خوب محسوب میشود .اما اینجا یک
پرســش مطرح میشود :معموال وقتی ســرمایهگذاران انتظار رشد
اقتصادی باال را دارند بازار بورس سهام هم رشد میکند اما این وضع
در امریکای امروز دیده نمیشود .علتش چیست؟ آن هم در شرایطی
که پولی که از خارج به سمت امریکا سرازیر شده زیاد است و باعث
افزایش ارزش دالر شده.
آنها که مخالف ترامپاند اصوال معتقدند رشد کنونی اقتصاد امریکا
نطفهاش پیش از آنکه او حتی به نزدیکی کاخ سفید هم برسد بسته
شده بوده؛ یعنی در دوران پس از وقوع بحران مالی سال  .۲۰۰۸البته
آنهــا حق هم دارند .امریکا با نظام اقتصــادی انعطافپذیرش موفق
شد سریعتر از اقتصادهای دیگر به معضل بدهیهای آشکارشده در
جریان بحران اقتصادی واکنش نشان بدهد .امریکا خانوارها و نهادهای
مالی را مجبور کرد که سریعتر بدهیهایشان را کاهش بدهند و بعد
هم راه برای آنکه آنها دوباره به خرجکردن و مصرف بیفتند توســط
بانک مرکزی امریکا فراهم شد .همچنین پولی که به سمت غولهای
تکنولوژیک امریکایی سرازیر شد باعث احیای مجدد اقتصاد امریکا شد.
در همین میان در دو ســالی که دونالد ترامپ بر ســر کار بوده،
سیاستهایی مثل کاهش مالیات و تنظیمزدایی اجرا شده که اقتصاد
امریکا را تکان داده ،باعث افزایش مصرف شده و بعضی از شرکتهای
امریکایی را ترغیب کرده که برخی از ســرمایههایی را که در خارج
کشورند به داخل امریکا بازگردانند.
اما اقتصادهایی که در یک دهه خاص خیلی موفقاند در دهه بعد
معموال اینطور باقی نمیمانند .هر شکوفایی اقتصادی به تدریج نوعی
مازاد به وجود میآورد که بذر نابودی خودش را هم میپاشد .شواهد
حاکی از آن است که همین بال در انتظار آینده امریکا هم هست.
اقتصاد امریکا در  ۹ســال گذشــته در حال رشد بوده و اگر این
وضع تا آگوست سال آینده ادامه پیدا کند یعنی این اقتصاد در نوع
خــودش رکورد خوبی زده .معموال وقتی اوضاع اقتصاد خیلی خوب
است ،شــرکتها هم زیادی اعتماد به نفس پیدا میکنند و زیر بار
بدهیهای ســنگین برای تحقق توسعه مورد نظرشان میروند .این
غیرعادی نیست .اما اینکه یک دولت هم مثل همین شرکتها عمل
کند غیرعادی است .سیاست کاهش مالیاتی ترامپ باعث شده که
کســری بودجه امریکا حاال حدود  ۴درصد از تولید ناخالص داخلی
باشد ،یعنی باالترین سطح آن در شرایطی غیر از دوران پسارکود یا

دوران پســاجنگ .این یعنی دولت برای تداوم تحریک اقتصاد عمال
راه دشــواری را در پیش خواهد داشت .وقتی تاثیر سیاست کاهش
مالیاتها کمرنگ شــود و اوضاع خوب دالر هم تغییر یابد ،اقتصاد
امریکا با مشکل رشد مواجه خواهد شد.
با وجود همه اینها ،به نظر نمیرسد که بازار سهام امریکا از حاال به
بعد راهی برای گســترش مناسب پیش رو داشته باشد .این بازار حاال
 ۶۰درصد از اقتصاد امریکا بزرگتر است؛ اتفاقی که قبال فقط در دهه
 ۱۹۲۰و اواخر دهه  ۱۹۹۰افتاده بود .از سوی دیگر ،شرکتهای بزرگ
تکنولوژیک که بازار و اقتصاد امریکا را پیش بردهاند حاال با تهدید قوانین
تنظیمکننده مواجهاند و با کاهش سود مواجه خواهند شد.
مخالفان ترامپ از مجموعه شرایط اینطور برداشت خواهند کرد
که قرار است او امریکا را به یک زوال ناگهانی بکشاند .اما مسئله این
نیســت .این دهه از اقتصاد امریکا در دوران ریاست جمهوری باراک
اوباما شــروع شد و در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ ادامه
دارد .اقتصاد معموال بیش از آنکه تحت تاثیر اقتصاد باشــد ،توسط
ســیکلهای درونی خودش به جلو میرود و این ســیکل در امریکا
مدتها در جهت مثبتی پیش رفته اما اصال معلوم نیســت که باز
همینطور پیش برود.
در شــرایطی که در امریکا شاهد افزایش بدهی دولتی و افزایش
فعالیت شــرکتها و افزایش بدهی آنها هستیم ،کشورهای مختلف
دنیا  -از فرانسه گرفته تا برزیل -در مرحله پاکسازی اقتصادی هستند؛
مرحلهای که بازگشت مجدد اقتصاد آنها را نوید میدهد .اوضاع این
اقتصادها عالی نیست و ممکن است با موانع سختی نیز مواجه شوند.
اما آنها دارند به آغاز یک سیکل جدید نزدیک میشوند ،درحالی که
امریکا دارد به پایان یک سیکل قدیمی میرسد .اگر به تجربه تاریخی
در این خصوص اعتماد داشته باشیم ،بیشک خواهیم دید که دهه
بعدی برای اقتصادهای دیگر دنیا بهتر از اقتصاد امریکا از آب درخواهد
آمد.

روچیر شارما
استراتژیست امور جهانی
و رئیس بخش بازارهای
نوظهور در شرکت
سرمایهگذاری مورگان استنلی

منبع  نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
اقتصاد آمریکا در
سالهای اخیر دوران
خوبی را سپری کرده
اما احتمالش هست
که اوضاع به همین
قرار نماند .بخوانید تا
ببینیدچرا.

بازار بورس نیویورک
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آیندهپژوهی
[ آینده تکنولوژی ]

موج چهارم

هوش مصنوعی چطور در حال انقالب در جهان تجارت است؟

کای فو لی
رئیس سابق گوگل چین و
نویسنده کتاب تازه منتشرشده
«ابرقدرتهای هوش مصنوعی:
چین ،دره سیلیکون و نظم جدید
جهانی»

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
چطور میتوانید
از تکنولوژی هوش
مصنوعی در بهبود
اوضاع کسبوکارتان
استفاده کنید این
یادداشت را بخوانید.

عبارت «هوش مصنوعی» اولین بار سال  ۱۹۵۶در کنفرانسی تاریخی
در کالج دارتموث به کار برده شد ،اما سرعت رشد در این حوزه پایین بود و
تازه در طول  ۱۰سال اخیر است که توانستهایم برای اولین بار گوشههایی
از قــدرت و کاربرد آن را ببینیم .هــوش مصنوعی به دنبال انجام وظایفی
است که تاکنون عموما فقط از ذهن انسان برمیآمد :تشخیصدادن الگوها،
پیشبینی نتایج فعالیتها و روندها ،و باالخره گرفتن تصمیمهای پیچیده.
حاال الگوریتمهای هوش مصنوعی میتوانند دنیای ما را درک و تفسیر کنند
و عدهای حتی معتقدند که آنها به زودی صاحب احساس ،همدردی و قدرت
خالقه میشوند .با اینهمه هنوز با رویای اولیه رسیدن هوش مصنوعی به
قدرت «هوش انسانی» فاصله زیادی داریم.
آنچه که باعث شد اوضاع صنعت هوش مصنوعی حدود یک دهه پیش
ناگهان تغییر کند پیشرفت در حوزه «یادگیری عمیق» بود :یک ساختار که
از مغز انسان و یاختههای عصبیاش و شکل رابطه آنها با یکدیگر الهام گرفته
شده .همانطور که عبارت یادگیری «عمیق» نشان میدهد در این سیستم
ما شبکههای یادگیری عمیق داریم که میتوانند هزاران الیه عمق داشته
باشند و میلیاردها پارامتر را در خود جای دهند .البته برخالف مغز انسانی،
این شبکهها با مقادیر عظیمی اطالعات برچسبخورده «آموزش» میبینند.
بعــد آنها از آنچه که «آموختهاند» اســتفاده میکنند و به صورت دقیق و

ریاضیوار الگوهای بسیار ظریف را در کوه عظیمی از اطالعات پیدا میکنند.
ورودی اطالعاتی در شــبکه میتواند هرچیز دیجیتالی باشد  -از تصویر یا
صدا گرفته تا اطالعات خرید کارت اعتباری شما .خروجی این شبکه اما یک
تصمیم یا یک پیشبینی است که با سوالی که از آن پرسیدهشده ارتباط دارد:
چهره چهکسی در این تصویر است؟ چه کلماتی در آن فایل صوتی بیان شد؟
آیا این خرید کالهبرداری بود؟
نکته اینجاســت که این پیشرفت مهم تکنولوژیکی در حوزه یادگیری
عمیق با انفجار اطالعاتی عصر دیجیتال همزمان شده است :یادگیری عمیق
به کمک اینترنت میتواند فعالیتها و تمایالت انسانی را بهطور مداوم رصد
کند .مغز انســانی تمایل دارد که روی مشخصترین ارتباط میان ورودی و
خروجی تمرکز کند ،اما الگوریتم یادگیری عمیق طوری آموزش یافته که
در اقیانوسی از اطالعات میتواند ارتباط میان جنبههای ریز و گذرای دیتا را
کشف کند :اطالعات و ارتباطاتی آنقدر ظریف یا پیچیده که مغز انسان حتی
نمیتواند آنها را به صورت منطقی توصیف کند.
وقتی شما میتوانید صدها و هزاران ارتباط اینچنینی را با هم ترکیب
کنید طبیعتا از ذهن حتی با تجربهترین و هوشمندترین انسانها بهتر عمل
خواهید کرد .الگوریتمهای هوش مصنوعی حاال انســانها را در حوزههای
مختلفی شکست میدهند :در تشخیص چهره ،تشخیص جمالت در محاوره،
در بازی شــطرنج ،در خواندن تصاویر امآرآی ســرطانهای خاص ،در پیدا
کردن کارت اعتباری تقلبی و حتی در تصمیمگیری برای تایید اعطای وام
به فالن مشتری.
این الگوریتمها در خأل کار نمیکنند .آنها برای انجام تحلیلهایشــان
نیازمند حجم عظیمی از اطالعات هستند تا خودشان را آموزش دهند .برای
انجام این کار هم نیازمند قدرت کامپیوتری بســیار باالیی هستند .هوش
مصنوعی کنونی میتواند در حوزهای کامال مشخص و تعریفشده کار بکند.
یعنی هوش عمومی و عقل سلیم ندارد یا نمیتواند در این حوزه عمل کند:
مثال  AlphaGoکه میتواند انسان را در بازی باستانی چینی  Goشکست
بدهد نمیتواند اصال شطرنج بازی کند .الگوریتمی که میتواند تصمیم بگیرد
که به چهکسی وام بدهیم ،توانایی سرمایهگذاری ندارد.
هوش مصنوعی به کمک دو کاتالیزور یادگیری عمیق و انفجار اطالعاتی
توانست از عصر اکتشاف وارد عصر اجرا شود .حاال خانه اصلی هوش مصنوعی
نه آزمایشگاههای سط ح باالی تحقیقاتی ،که برنامههایی با کاربرد در زندگی
روزمره است .حاال شــرکتها و دولتها به دنبال راههایی برای وارد کردن
قابلیتهای کنونی هوش مصنوعی به فعالیتهایشان هستند تا بتوانند نهایت
استفاده را از این تکنولوژی پیشگامانه ببرند .به همین خاطر است که چین
با بازار و دیتای عظیمش و با کارآفرینان قدرتمندش ناگهان به یک ابرقدرت
هوش مصنوعی تبدیل شده است.
آنچه این تکنولوژی را اینچنین قدرتمند میکند این است که میتوان
آن را تقریبا در هر حوزهای که فکرش را بکنید به کار برد .شاید چنین حضور
فراگیری را از زمان کشف الکتریسیته ندیده باشیم .ما وارد عصری شدهایم
که میتوانیم کمکم هوش مصنوعی را در هر حوزهای به کار ببریم ،چیزی
شبیه آن زمان که بشر یاد گرفت چطور از الکتریسیته در همهجا استفاده
کند :اتاقها را روشن کند ،با آن غذا بپزد و با آن قطارها را راه بیندازد .زندگی
پیش از الکتریسیته برای ما قابل تصور نیست .زندگی بدون هوش مصنوعی
هم برای نسلهای بعدی غیرقابل تصور است.
JJچهار موج هوش مصنوعی
هوش مصنوعی کاربردی را میتوان در چهار موج طبقهبندی کرد که به
صورت همزمان رخ میدهند اگرچه نقطه آغازشان یکی نیست و سرعتشان
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هوش مصنوعی کاربردی را میتوان در چهار موج طبقهبندی کرد که به صورت همزمان رخ
میدهند اگر چه نقطه آغازشان یکی نیست و سرعتشان هم متفاوت است .اولی هوش مصنوعی
اینترنتی است ،دومی تجاری ،سومی ادراکی و چهارمی هوش مصنوعی خودمختار.

هم متفاوت است.
مرحله اول «هوش مصنوعی اینترنتی» است که از حجم عظیم اطالعات
در وب تغذیه میکند .نقطه قوت این هوش مصنوعی این است که کاربران
اینترنت به طور خودکار اطالعات برچسبخورده و آماده تحویلش میدهند:
کلیککردن مقابل کلیک نکردن ،خریدن کردن مقابل خرید نکردن .تکتک
فعالیتهای ما در اینترنت ماده خام این هوش مصنوعی به حساب میآید.
هوش مصنوعی از این صفحات اطالعات برچسبخورده استفاده میکند و
پروفایلی دقیق از شخصیت ،عادات ،خواستهها و تمایالتمان میسازد .بعد
با اســتفاده از همین تصویری که از ما ساخته ،در اینترنت و در شبکههای
اجتماعی چیزهایی را نشــانمان میدهد که میپسندیم (یا میخریم) تا
کارفرمایش درآمد بیشتری کسب کند.
موج دوم «هوش مصنوعی تجاری» اســت .اینجــا الگوریتمها طوری
آموزش میبینند که اطالعات حیاتی شرکتها ،از وضعیت خرید مشتریان،
تا سوابق نگهداری از ماشینآالت تا روندهای پیچیده تجاری را بفهمند و در
آن روندها و الگوها را تشخیص بدهند و در نهایت به مدیران در تصمیمگیری
بهتر کمک کنند .یک الگوریتم برای مثال ممکن است روی هزاران وام بانکی
و میزان بازگشت آنها تحقیق کند و متوجه شود یک نوع خاص از مشتری
ریســک باالیی برای بانک به وجود میآورد ،یا متوجه شود میتوان به نوع
خاصی از مشتری که تا به حال به او بیتوجهی شده بوده وا م بیشتری داد.
پژوهشگران در حوزه پزشکی هم میتوانند از الگوریتمهای یادگیری عمیق
ی از تشخیص بیماریها ،وضعیت ژنتیکی،
استفاده کنند تا اطالعات گستردها 
نتایــج درمانی و وضع بیماران پــس از درمان را کنار هم بگذارند و بتوانند
درمانی را کشــف کنند که بهترین نتیجه را روی یک بیمار خاص خواهد
داشــت و تا حاال از چشمشان دور مانده بوده .ذهن ما منطق خطی علت و
معلولــی را دنبال میکند اما هوش مصنوعی این قدرت را دارد که روابطی
ظریف را بین حجم عظیم اطالعات ببیند و متخصصان را پشت سر بگذارد.
موج ســوم «هوش مصنوعی ادراکی» است و اطالعات خود را به طور
مداوم از چشمها ،گوشها و دیگر حسگرهای انسانی دریافت میکند .این
هوش مصنوعی اطالعاتی را جمع میکند که قبال جمعآوری نشده است.
همچنان که حسگرها و دستگاههای هوشمند خانهها و شهرهای ما را از آن
خود میکنند ما در آستانه ورود به اقتصاد یک تریلیون حسگری هستیم.
از دستگاههای هوشمندی که با آنها حرف میزنیم (مثل اسپیکر الکسای
شرکت آمازون ،یا سیری در آیفون) تا دستگاههایی که همراه ما میبینند
مثل عینک گوگل ،اینها طالیهداران این شکل از هوش مصنوعی هستند.
موج چهارم هوش مصنوعی از بقیه سرنوشتسازتر و البته دشوار است:
«هــوش مصنوعی خودکار» .این هوش مصنوعی تمام موجهای قبلی را با
هم ترکیب میکند و به ماشینها این توانایی را میدهد که دنیای اطراف را
حس کنند و به آن واکنش نشان دهند ،خودشان تصمیم به حرکت بگیرند
و مسیرشان را انتخاب کنند و مثل انسانها از وسایل و ابزارها استفاده کنند.
در این موج شــاهد ورود خودروهای بدون راننده خواهیم بود که میتوانند
دنیای دور و برشان را ببینند :الگوها را از طریق دوربینهای خود تشخیص
بدهند (مثل هشتوجهی قرمزرنگ  )STOPو به این نتیجه برسند که باید
توقف کنند و باالخره در زمانی درســت پدال ترمز را فشار دهند تا خودرو
به آرامی متوقف شود .در چنین دنیایی رباتها در کارخانهها کار میکنند،
وظیفه انبارداری پیشرفته را برعهده دارند ،میوه میچینند ،ظرف میشویند
و در نهایت به مشتریان جنس میفروشند و سرویس میدهند.
JJبرای انقالب آماده باشید
از آنجا که هوش مصنوعی میتواند برنامهریزی شود تا سود را به حداکثر

برساند یا جایگزین کارگر انسانی شود ،بالفاصله به ارزش اقتصاد هر کشور
اضافه خواهد کرد .هوش مصنوعی سریع و دقیق است ،میتواند شبانهروز
کار کند ،شــکایت نمیکند و میتواند وظایف متفاوتی را انجام دهد .طبق
برآورد شرکت مشاوره مالی پرایسواترهاوسکوپرز این تکنولوژی در سال
 ۲۰۳۰مسئول حدود  ۱۶تریلیون دالر از تولید ناخالص داخلی کشورهای
جهان خواهد بود.
البته چنین فرصت بزرگی چالشهای بزرگی هم برای بشر به همراه
دارد .اولین و مهمترین آن بیکاری است :از آنجا که هوش مصنوعی میتواند
وظایف تکمنظوره را با دقتی فرابشــری بدهد  -و اکثر مشــاغل انسانی
در کارخانهها و ادارات تکمنظورهاند  -احتماال تعداد فراوانی از مشــاغل
روتین توســط این تکنولوژی نسل بعدی جایگزین خواهد شد .این موج
بیکاری شامل کارگران و کارمندان خواهد شد .هوش مصنوعی بدون تردید
مشکالتی در حوزههای امنیت ،حری م خصوصی ،تبعیض و انحصار به وجود
خواهد آورد و به نظر نمیرســد که دولتها و شــرکتها برای این آماده
باشند.
اما یک نگرانی دیگر که فعال نیاز نیســت به آن فکر کنیم این اســت
که ماشــینها به هوشی کامال در حد انســانها  -و باالتر از آن  -دست
پیدا کنند و این به آنها قدرت نابودی بشر را میدهد( .حتما در فیلمها و
کتابهای علمی -تخیلی سناریوهای متفاوتی از این ماجرا را دیدهاید ).اما
ما به چنین روزی نزدیک نیستیم .هوش مصنوعی کنونی «هوش مصنوعی
عمومی» نیست و برخالف هوش انسانی فقط میتواند یک وظیفه خاص و
کوچک را که برایش برنامهریزی شده انجام دهد .هوش مصنوعی عمومی
نیازمند تواناییهای پیشرفته از جمله استدالل ،یادگیری مفهومی ،درایت،
برنامهریزی ،تفکر چندحوزهای ،خالقیت و حتی خودآگاهی و احساسات
است که فعال از توان هوش مصنوعی کنونی خارج است .مهندسان هنوز
نتوانستهاند هیچ راهی را به سمت اینچنین هوشی طراحی کنند.
ما چقدر با هوش عمومی فاصله داریم؟ ما حتی آنقدر نمیدانیم که
دست به برآورد بزنیم .بشر نیازمند چندین کشف و پیشرفت بزرگ در این
حوزه اســت تا بتواند به هوش مصنوعی عمومی برسد و فراموش نکنید
که ما در طی  ۶۰ســال گذشته فقط یک پیشرفت بزرگ در این بخش
داشتهایم .پس فعال نگران انقراض بشر توسط هوش مصنوعی نباشیم و
بدانیم که این چهار موج انقالبی در حد انقالب صنعتی ایجاد خواهند کرد.
هر انقالبی برندگان و بازندگانی بزرگ خواهد داشت .اینجاست که باید به
سوالی سرنوشتساز پاسخ دهید :شرکت ،سازمان و کشور شما کجای این
بازی قرار دارد؟

از آنجا که هوش
مصنوعیمیتواند
برنامهریزی
شود تا سود را به
حداکثر برساند یا
جایگزین کارگران
شود ،بالفاصله
به ارزش اقتصاد
هر کشور اضافه
خواهد کرد.
هوشمصنوعی
سریع و دقیق
است ،میتواند
شبانهروز کار
کند و هیچوقت از
زیادی کار شکایت
نخواهد کرد
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آیندهپژوهی
[ آینده مدیریت ]

پایان بوروکراسی

چطور غول چینی تولیدکننده لوازم خانگی توانست مدل تازهای برای مدیریت در عصر دیجیتال به وجود آورد؟
ترجمه :کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
اگر حس میکنید
سیستممدیریتی
شرکتتانکهنهو
منسوخ است این
گزارش را بخوانید تا
ببینیدشرکتهایر
چطور یکتنه در حال
متحول کردن ایده
دیوانساالری است.
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اســمش را بوروکراسی ،کاغذبازی یا دیوانســاالری بگذاریم فرقی
نمیکند :این نهاد طرفــداران زیادی ندارد .داگ مکمیالن ،مدیرعامل
اجرایی والمــارت آن را «بدذات» توصیف میکند .چارلی مانگر ،نایب
رئیس برکشــایر هاتاوی (شــرکت وارن بافت) میگوید شــاخکهای
بوروکراسی را باید مثل ســرطان درمان کرد چون شباهتهای زیادی
با هم دارند .جیمی دایمن ،مدیرعامل  JPMorganهم آن را «بیماری»
توصیف کرده است .این رهبران میدانند که دیوانساالری باعث نابودی
خالقیت ،ســرعت و ریسکپذیری در شــرکتها میشود .بوروکراسی
مالیات روی دستاوردهای بشر است.
با وجود اعتراف به شررسانی بوروکراسی ،اکثر تحلیلگران و فعاالن
دنیای تجارت بر این باورند که بوروکراســی اجتنابناپذیر است .دایمن
به خاطر میآورد که یک مشاور چطور از بوروکراسی به عنوان «نتیجه
گریزناپذیر فعالیت کســبوکارهای پیچیــده در محیطهای پیچیده
بینالمللی زیر نظارتهای پیچیده» دفاع کرد .در واقع از  ۱۹۸۳تا حاال
تعداد مدیران و سرپرســتها در بین نیــروی کار امریکا بیش از ۱۰۰
درصد رشد داشــته ،در حالی که تعداد افراد در مشاغل دیگر فقط ۴۴
درصد افزایش داشته است .طبق یک نظرسنجی هاروارد بیزینس ریویو،
دوسوم پاسخدهندگان گفتهاند که سازمانشان در طول سالهای اخیر
بوروکراتیکتر شده است .بوروکراسی در حال رشد است.
همزمان رشد بهرهوری بسیار کند است .از  ۱۹۸۴تا  ۲۰۰۴بهرهوری
کارکنان در امریکا در بخش غیرمالی رشد ساالنه  ۲.۵درصدی داشت .از
 ۲۰۰۴تا حاال این رشد میانگین  ۱.۱درصدی داشته .این اتفاقی نیست:
بوروکراسی به خصوص در شرکتهای بزرگ سنگینتر است و این
شــرکتها اقتصاد امریکا را تحت تسلط خود دارند .بیش از
یکسوم نیروی کار در امریکا در شرکتهایی کار میکنند
که باالی  ۵هزار کارمند دارند و همینها هستند که زیر
باری از کاغذبازی سر خم کردهاند.
عــدهای معتقدنــد کــه راه مبارزه
بــا بوروکراســی قدرتگرفتــن
استارتآپهاســت .و بــا اینکــه
شرکتهایی مثل اوبر یا Airbnb
توجه رســانهها را به خود جلب
کردهاند باید بپذیریم که آنها
بخش کوچکــی از دنیای
پها هستند و
اســتارتآ 
حتی آنها هم وقتی دوران
اولیه خود را میگذرانند
و بزرگتر میشوند خود
به قربانیان بوروکراســی
مبدل میشــوند .همین
سال گذشــته یک شرکت
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حوزه فناوری اطالعات که رشــد ســریعی هم دارد برای آنکه بتواند به
هدف  ۴میلیارد دالر فروش ســاالنهاش برسد  ۶۰۰معاون در حوزههای
مختلف داشته است.
چرا کشــتن بوروکراســی سخت اســت؟ یک دلیلش آن است که
بوروکراســی جواب میدهد (دستکم تا ســطحی خاص) .بوروکراسی
خطی مشــخص بین قدرت و زیردستان میکشد ،واحدهای تخصصی
درســت میکند و وظایف اســتاندارد به وجود میآورد و باعث میشود
بهروهوری باال برود .به عالوه به طرز خوشــایندی آشناست و در صنایع،
فرهنگها و سیستمهای سیاسی متفاوت نمونههای مشابه آن را میبینیم.
با وجود این بوروکراسی غیرقابل اجتناب نیست .از زمان ابداع این
واژه حدود دو قرن پیش ،چیزهای زیادی تغییر کرده است .کارکنان
امروز کارکنانی ماهر هستند ،نه مثل آن زمان بیسواد .حاال قدرت
رقابتی شــرکت از قدرتش در ابداع و نوآوری میآید نهفقط از اندازه
بزرگش .به کمک موبایل و اینترنت ارتباط میان افراد به صورت آنی
انجام میشود و مثل قبل پرپیچ و خم نیست.
این واقعیتهای تازه باالخره باعث شدهاند که جایگزینهایی برای
بوروکراسی پیدا شود .نکته اینجاست که احتماال آیندهدارترین مدل
جایگزین را باید در شرکتی جستوجو کنیم که در نگاه اول ربطی به
عصر دیجیتال ندارد .شرکت هایر ( )Haierکه مقرش در چینگدائو
در چین اســت در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده لوازم خانگی
در دنیا به حساب میآید .هایر با درآمد ساالنه  ۳۵میلیارد دالری با
غولهایی مثل ویرپول ،الجی و الکترولوکس رقابت میکند .در حال
حاضر هایر  ۷۵هزار نفر را در سراســر جهان در استخدام خود دارد.
تعداد کارکنان هایر خارج از چین  ۲۷هزار نفر است که اکثر آنها بعد
از خرید بخشی از شرکت آمریکایی جنرال الکتریک در سال ۲۰۱۶
به آن پیوستهاند.
در طول یک دهه گذشته سود ناخالص بخش لوازم خانگی هایر به
طور ساالنه  ۲۳درصد رشد داشته است و درآمدهای آنها رشد ساالنه ۱۸
درصدی را تجربه کرده است .هیچکدام از رقبای داخلی و بینالمللی هایر
توانایی رقابت با چنین آمار و ارقامی را ندارند .البته ماجرا بدون دردسر
هم نبوده اســت .در طول ســالهای اخیر هایر  ۱۰هزار نفر از کارکنان
خود را مرخص کرده اســت( .اگرچه با گسترش سریع اکوسیستم خود
دهها هزار شغل جدید هم ایجاد کرده است ).مثال شبکه لجستیک هایر
که در سراسر چین پخش شده حاال بیش از  ۹۰هزار راننده مستقل را
یشود.
شامل م 
میتوان با اطمینان گفت که موفقیت خیرهکننده هایر نتیجه قطع
ریشه سیستم ســنتی مدیریتی این شــرکت و ساختن یک سیستم
مدیریتی جدید از صفر بوده است .ژانگ روئیمیم ،مدیرعامل هایر حدود
یک دهه وقت صرف کرد تا سیستمی را بسازد که در آن هرکس مستقیما
به مشتری پاسخگوست :او این سیاست را «فاصله صفر» نام گذاشته است.
در این سیستم هر کارمند یک کارآفرین پرانرژی است و یک اکوسیستم

شرکتهای بزرگ بوروکراسیهای بزرگ به وجود میآورند که این در نهایت باعث تضعیف خالقیت و قدرت ریسکپذیری
در آنها میشود .بوروکراسی با وجود آنکه طرفدار زیادی ندارد  -اما چون تا حاال جایگزینی برایش پیدا نشده  -به رشد خود
ادامه میدهد .حاال شرکت هایر توانسته با موفقیت این مدل را به چالش بکشد.

آزاد از کاربران ،ابداعکنندگان و شرکا جایگزین سیستم سلسلهمراتبی
سنتی شده است .هایر این سیستم را به اختصار  rendanheyiگذاشته
که در زبان چینی از کنار هم گذاشتن حرف اول کلمات این ایده به دست
آمده :ارزش که توسط مشتریان تولید میشود و توسط کارکنان دریافت
میشــود .مدل  rendanheyiدر چند حوزه متفاوت از سیستمهای
سنتی بوروکراتیک فاصله گرفته است که آنها را بررسی میکنیم:
JJاز کسبوکار یکپارچه تا ریزسازمانها
شــرکتهای بزرگ عموما شامل چند کســبوکار اصلی است که
هرکدام از آنها استراتژیها ،مشتریان و تکنولوژیهای خودشان را دارند.
این چند کسبوکار اصلی شرکتهای سنگین و کند هستند که باعث
میشوند شرکت مادر در برابر رقبای غیرسنتی و تازه آسیبپذیر باشد.
برای خالصی از چنین ریسکی هایر خود را ب ه  ۴۰۰۰ریزسازمان (�mi
 )croenterpriseتقسیم کرده است که اکثر آنها بین  ۱۰تا  ۱۵کارمند
دارند .البته بعضی از ریزسازمانها  -به خصوص در بخش تولید  -کارکنان
بیشــتری دارند اما حتی در این ریزسازمانهای بزرگتر هم تصمیمات
توسط تیمهای کوچک خودمختار گرفته میشود.
در هایر ســه نوع ریزســازمان داریم .اول حدود  ۲۰۰ریزســازمان
«تبدیل» که واحدهایی رو به بازار هستند .آنها برای مشتریان محصوالت
نهایی را میفروشند .این گروه نسخه مدرنشده سیستم سنتی تولید و
فروش لوازم هایر است.
گروه دوم ریزسازمانهای «تکوین» است که کامال جدید به حساب
میآید .در هایر حدود  ۵۰ریزسازما ن تکوین داریم که روی بازارهای کامال
تازه مثل بازیهــای آنالین ،یا ایدههای جدید برای محصوالت قدیمی
مثل یخچالهای فوقهوشمند متمرکز است( .این یخچالها امکان اتصال
مشتری به فروشنده را میدهد و  ۳۰دقیقه بعد از خالیشدن یخچال آن
را دوباره از محصوالت تازه پر میکند).
گروه ســوم که حــدود  ۳۸۰۰ریزســازمان را تشــکیل میدهد
ریزســازمانهای «توزیع» است که وظیفهاش فروش کاال و خدمات به
بخش «تبدیل» است .این کاالها و خدمات شامل دیزاین ،کاال و منابع
یشود.
انسانی م 
ریزسازمانها بخش کلیدی برنامه هایر برای تاسیس اولین شرکت
واقعی در عصر اینترنت اســت .این فقط به معنای توســعه و تولید
محصوالت متصل به اینترنت نیســت .این یعنی یک مدل سازمانی
که توانســته ســاختار اینترنت را کپی کند .دیوید وینبرگر ،اســتاد
تکنولوژی در دانشــگاه هاروارد تعریف معروفی برای ساختار اینترنت
دارد« :تکههایی کوچک که شــل و ول به هم وصل شدهاند» .وب به
طرز خارقالعادهای متنوع اما به هم پیوسته و منسجم است :ابداعات و
تکنولوژیهایی بیشمار که توانستهاند به کمک استانداردهای تکنیکی
مشترک کنار هم کار کنند.
ساختار قطعهقطعه هایر هم چنین وضعیتی دارد :هم انعطافپذیر
است هم منسجم .ریزسازمانها آزادند تا با کمترین دخالت بیرونی تحول
پیدا کنند و به جلو بروند اما همه آنها رویکردی مشابه در مشخصکردن
هدف ،همکاری بین سازمانی و روابط درون سازمانی دارند.
JJاز کارمند تا صاحب کسبوکار
در اســتارتآپها افراد عموما مثل صاحب کســبوکار فکر و عمل
میکنند .نکته اینجاست که در بیشــتر موارد بخشی از سهام شرکت
به کارکنان اعطا میشــود و حتــی برخی از کارکنان بــرای باالبردن

سود شخصیشان دست به ریســکهای بزرگتر میزنند .تیمهای در
استارتآپها عموما سطح باالیی از خودمختاری هم دارند و اگر اوضاع
به هم ریخت کسی مقصر شمرده نمیشود .همینها باعث میشود که
استارتآپها در رقابت با شــرکتهای سنتی بزرگ بهتر عمل کنند.
طبق بررسیها در شرکتهای امریکایی که هم سهام و هم خودمختاری
همزمان به کارکنان داده میشود اوضاع بهتر از بقیه است.
در هایر ریزســازمانها خودشان را مدیریت میکنند و در سه حوزه
کامال آزادند:
استراتژی :آنهــا حق دارند تصمیم بگیرند که چه فرصتهایی را دنبال
کنند ،چه اولویتهایی داشته باشند و چه شرکایی را برگزینند.
افراد :آنها در استخدام افراد خودمختارند
دستمزد :میزان دستمزد و پاداش کارکنان
توسط ریزسازمان تعیین میشود و هایر در
اینجاتصمیمگیرندهنیست.
به طور متناسبی این ریزسازمانها باید
اصل پاســخگویی را رعایــت کنند .اهداف
به اهداف فصلی ،ماهانه و هفتگی تقســیم
میشــوند و هر عضو تیم اهداف مشخص
خودش را دارد .این باعث میشود به راحتی
معلوم شود کدام عضو تیم بهتر کار میکند
و کدام عضو کمکاری میکند .مثل باقی اســتارتآپها حقوق پایه باال
نیست و کارکنان با رسیدن سریع به اهداف تعیینشده ،پاداش میگیرند.
حقوق پایه در صورت رسیدن به اهداف پایه (فروش پایه مشخص در
هر سهماهه) پرداخت میشود .در صورتی که اهداف هر سهماهه زودتر
از سه ماه ،و اهداف ساالنه زودتر از یک سال به نتیجه برسند ریزسازمان
پاداش دریافت میکند.
اگر یک ریزسازمان نتواند سه ماه مداوم به اهداف پایهاش دست پیدا
کند به طور خودکار رهبریاش عوض میشــود .اگر سیستم به اهداف
پایهایاش برســد اما نتواند به اهداف رده باالترش نزدیک شــود با رأی
دوسوم کارکنان رئیس برکنار میشود.

هایر بزرگترین تولیدکننده
لوازم خانگی در دنیاست.

شرکتهای بزرگ عموما
شرکتهایی سنگین و کند
هستند و همین باعث
میشود در برابر رقبای
تازهنفس آسیبپذیر شوند.
شرکت هایر برای خالصی
از چنین ریسکی خود را به
 ۴۰۰۰ریز سازمان تقسیم
کرده است که اکثر آنها بین
 ۱۰تا  ۱۵کارمند دارند.
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آیندهپژوهی
[ آینده زندگی شهری ]

در خدمت و خیانت شهرهای جدید
آیا ساختن شهرهای جدید واقعا برای آینده ضروری است؟

مونت ریل
نویسنده و خبرنگار سابق
واشنگتن پست در امریکای
جنوبی و عراق

ک
منبع  بیزینس وی 

چرا باید خواند:
شهرهای جدید به
بخشی از رویای بشر
برای بهبود زندگی
آینده بدل شدهاند .این
گزارش را بخوانید تا
ببینید فراز و فرود این
شهرها چقدر ناشی از
جهانیسازی است و
چقدر ضرورت دارد.

در مغز هر برنامهریز شــهری تمایل شدیدی وجود دارد به اینکه یک
فضای کامال خالی به دست بیاورد و آن را مثل شهر السوگاس از نقطه اول
و طبق نظر خودش بسازد .اولین کسی که این حس را تجربه کرد احتماال
هیپوداموس بود ،مردی که ارسطو از او به عنوان پدر برنامهریزی شهری
یاد کرده .شهر محل زندگی او میلتوس در جریان جنگ با ایرانیان خراب
شد و هیپوداموس این فرصت را غنیمت شمرد چون جنگ باعث شده بود
هر وصله ناجوری که طی قرون در گوشه و کنار شهر شکل گرفته بود به
کل نابود شود .حاال هیپوداموس میتوانست همهچیز را از اول بسازد و نظم
مورد نظر خودش را در آن پیاده کند .گفته میشود که مفهوم برنامهریزی
شهری از اینجا شکل گرفته است.
از آن زمان به بعد ،رویای این چک سفید در دست برنامهریزان شهری
به وسوسه شدیدی بدل شده است .لئوناردو داوینچی بعد از طاعونی که
میالن را نابود کرد طرحهای پرجزئیاتی از یک شهر آرمانی کشید؛ شهری
که ساخته نشد .چندصد سال بعد نیز فرانک لوید رایت یک متروپولیس
طراحی کرد که مسئله ترافیک شهری را با استفاده از شبکه تاکسیهای
یکرد.
هلیکوپتری حل م 
هر از چندگاهی این تمایل در میان برنامهریزان شهری به نوعی اپیدمی
تبدیل میشود ،شبیه چیزی که در اوایل قرن بیستم در اروپا و امریکای
شمالی رخ داد .این نهضت که به عنوان جنبش شهر -باغ شناخته میشد
هدفش این بود که از طریق ایجاد مکانهای شهری برنامهریزیشده و پر
از فضای سبز ،با بدیهای انقالب صنعتی مقابله کند .نتیجه این شد که
ناگهان تعداد زیادی شــهر جدید درست در کنارههای شهرهای قدیمی
سر برآوردند.
امروز هم انگار در میانه یک اپیدمی شهرسازی دیگر هستیم که نگاهش
رو به آینده اســت .این رویکرد بیشتر در میان کشورهای در حال توسعه
شدن
دیده میشود؛ آن هم بیشتر در کشورهایی که رشد جمعیت و شهری ِ
سریع باعث شده که زیرساختهای موجود کامال ناقص جلوه کنند .درواقع
کار به جایی رسیده که این کشورها حاضرند هزینه زیادی را متحمل شوند

شهر جدید شیونگان در چین
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و وقت زیادی تلف کنند تا به جای اصالح یک متروپولیس پرمشکل ،یک
آرمانشهر جدید به جای آن بسازند.
JJشهر جدید کنار پرجمعیتترین شهر آفریقا
در الگوس در نیجریه که پرجمعیتترین شهر آفریقاست ،بخشی از
آبهای اقیانوس اطلس به عنوان جایی برای ســاخت یک شــهر جدید
جزیرهای به نام اکو آتالنتیک در نظر گرفته شده که از نظر برنامهریزانش
میتواند یک مرکز مالی به سیاق منهتن نیویورک باشد و فعالیتهای مالی
در آفریقا را پوشش دهد.
این منطقه ده کیلومتر مربع است و طرحهای کامپیوتری آن حاکی از
ساخت برجهای اداری و تجاری ،آپارتمانهای لوکس ،بلوار پر از فروشگاه
و نیز نیروگاه برق مخصوص به خود است .این شهر جدید درواقع بخشی
از رویای نیجریه برای رقابت با آفریقای جنوبی بر ســر عنوان بزرگترین
اقتصاد آفریقا است.
پروژه اکو آتالنتیک به دو دلیل مورد توجه قرار گرفته .اول اینکه الگوس
با جمعیت  ۲۱میلیون نفریاش اصال جایی برای گسترش بیشتر ندارد و
دوم اینکه این شهر دارد زیر آب میرود.
یک نمونه دیگر از شهرهای جدید ،فارست سیتی یا شهر جنگل در
مالزی است؛ یک پروژه لوکس  ۱۰۰میلیارد دالری که فراز و فرودهای
زیادی را گذرانده و هنوز هم بالتکلیف است .قضیه از این قرار است که
یک شرکت عمرانی چینی با چهرهای از خانوادهای اشرافی در مالزی وارد
شراکت شد تا یک شهر نسبتا خصوصی روی جزایر مصنوعی در قلمرو
آبی مالزی و در فاصله دو کیلومتری تا سنگاپور بسازد .این شهر عمال به
یکی از پررفت و آمدترین مسیرهای کشتیرانی دنیا کامال نزدیک است و
برای خرید واحدهای آپارتمانی و ویالها در این شهر هم مشتریان چینی
مد نظر قرار داشتهاند .علت این است که بسیاری از سرمایهگذاران چینی
به دلیل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ چین به دنبال داشتن ملک در
کشورهای نزدیک هســتند و این خرید میتواند در مالزی برایشان به
صرفه باشد.
اما فارست سیتی به جنجال زیاد در داخل مالزی انجامیده و مخالفان
فروش واحدهای آپارتمانی و ویالهای لوکس آن به مشتریان چینی بسیار
زیادند .حتی ماهاتیر محمد که در ماه می دوباره در مالزی به قدرت رسید با
این مسئله مخالف است .این وضعیت باعث شده که پروژه فارست سیتی به
خطر بیفتد و به درستی پیش نرود .حتی سازندگانش به این فکر افتادهاند
که به جای مشــتری چینی ،آن را به هر مشــتری دیگری در مالزی نیز
عرضه کنند.
در مناطق مختلفی از آفریقا نیز پروژه ساخت شهرهای جدید در جریان
اســت .مثال یا در غنا ،هوپ سیتی یا شهر امید ساخته میشود که خانه
آینده بلندترین ســاختمان در قاره آفریقا خواهد بود .در رواندا هم ویژن
ســیتی یا شهر بصیرت در حال ساخت است ،شهری با اینترنت وایفای
رایگان و چراغهای خیابانیای که با انرژی خورشیدی روشن میشوند.

اپیدمی ساختن شهرهای جدید و مدرن بهخصوص در میان
کشورهایی که رشد سریع شهرنشینی و کمبود زیرساخت را
تجربه میکنند مورد توجه قرار دارد.

JJچین چه شهری میسازد؟
شــاید مهمترین پروژه در میان شهرهای جدید ،کاری باشد که چین
دارد در شهر شیونگان انجام میدهد .شیونگان شهری با تکنولوژی سطح
باالست و در فاصله دو ساعتی از پکن قرار دارد .شرکتهای بسیار پیشرفته،
موسسات تحقیقاتی و جدیدترین سیستمهای حمل و نقل قرار است در
این شهر مستقر باشند .این پروژه با حمایت شی جینپینگ رئیسجمهور
چین انجام میشود و بنابراین بعید است که به سرنوشت برخی شهرهای
متروکه قبلی چین که توسط دولتهای استانی تامین هزینه شده بودند
دچار شود.
شــیونگان در اســتان هبی چین قرار دارد و بر اساس نمونه شنزن و
شانگهای در حال ساخت است تا به عنوان یک منطقه اقتصادی ویژه عمل
کند .این یعنی مقامات محلی قدرت آن را خواهند داشت که سیاستهای
مورد نظر خود را برای جذب سرمایهگذاران به کار ببندند.
بخشی از عناصر شهر جدید شیونگان مبتنی بر توسعه انرژی سبز است
اما به هر حال ساخت کامل این شهر به از بین بردن فضاهایی از پیشموجود
نیاز دارد و این خودش ضربهزننده به محیط زیست است .از آن بدتر اینکه
باید ســاکنان مناطق قدیمی (که حاال در قلمرو شــهر جدید شیونگان
افتادهاند) به مناطق جدید منتقل شوند و در ساختمانها و زیرساختهای
جدید مستقر شوند .این خودش هزینهای  ۲۸۷میلیارد دالری ظرف ۱۵
سال روی دست دولت چین میگذارد و بنابراین بهصرفهبودن ساخت شهر
جدید را با تردیدهایی مواجه میکند.
JJچرا شهرهای جدید میآیند؟
ســارا موزر جغرافیادان دانشــگاه مگگیل کانادا در مورد علل ظهور
شهرهای جدید میگوید« :این جنون ساختن شهرهای جدید را میتوان تا
حدی ناشی از رشد بیش از اندازه جهانیسازی قلمداد کرد ».او که فهرستی
از بیش از صد پروژه برای ساختن شهرهای جدید در نقاط مختلف دنیا را
تدوین کرده ،میگوید دولتهایی که به دنبال جذب پول سریع هستند
به این نتیجه رسیدهاند که پروژههای خیلی عظیم مثل ساختن شهرهای
جدید میتواند توجه سرمایهگذاران و ثروتمندان خارجی را جلب کند و
پول آنها را جذب کند .موزر در عین حال معتقد اســت که شــبکههای
اجتماعی نیز روی این مســئله تاثیر زیادی دارند« :رهبرانی که به دنبال
ساخت شهرهای جدید هستند میتوانند مدلهای کامپیوتری نفسگیری
از کارهایی که میتوان در شهر جدید کرد بسازند و آنها را در شبکههای
اجتماعی عرضه کنند که خودش توجه زیادی جلب میکند».
در بســیاری از کشورهای در حال توســعه ،این ذهنیت که یک ایده
آیندهنگرانه و عظیم میتواند روی مشکالت گذشته سایه بیفکند ،بسیار
طرفدار دارد .موزر معتقد است که این دیدگاه به خصوص در کشورهایی
که در گذشته دوران استعمار را پشت سر گذاشتهاند دیده میشود چون
آنها حس میکنند با ساخت شهرهای جدید دارند تصویری میسازند که
فقط متعلق به خودشان و آیندهشان است.
JJآشنایی با قاهره جدید
یکی از بلندپروازانهترین پروژههای شــهرهای جدیــد را میتوان در
زمینهای خاکی بین رود نیل و دریای احمر در مصر مشــاهده کرد .در
ســالهای اخیر ،قاهره به پررشدترین ابرشــهر دنیا بدل شده و این خبر
بدی برای ساکنان قاهره بوده است؛ چون ترافیک و شلوغی شدید در این
شهر شرایط را برای زندگی دشــوار کرده است .بر اساس قواعدی که در
برنامهریزی شهری وجود دارد ،به ازای هر یک ساکن شهر باید  ۱۶مترمربع

فضای سبز وجود داشته باشد .در حالی که در قاهره این میزان تنها 0.3
متر به ازای هر نفر است .با این اوصاف ،عجیب نیست که بحث پیدا کردن
جایگزین برای آن مطرح باشد.
اشرف عبدالمحسن ایدهپرداز شهر قاهره جدید ،ذهنیتش را اینطور
توصیف میکنــد« :من میخواهم کاری کنم که قاهره نفس بکشــد».
او دکترای معماری دارد و ســالها در مصر به عنوان شهرســاز کار کرده
اســت .مدتی بعد از انقالب سال  ۲۰۱۱در مصر و در شرایطی که فضای
خوشبینانهای در کشــور برقرار شــده بــود ،او و همفکرانش یک بنیاد
غیرانتفاعی تشــکیل دادند تا استراتژی توسعه آینده را برای مصر تدوین
کنند .در همین چارچوب ،این ایده مطرح شــد که هفت شهر جدید در
نقاط مختلف مصر ساخته شــود .بر این اساس ،قاهره به عنوان پایتخت
معنوی و فرهنگی مصر حفظ میشــد اما شهرهای دیگر به عنوان مرکز
علم و تحصیالت ،مرکز تکنولوژی سبز ،مرکز کسب و کار ،مرکز کشاورزی
نو ،مرکز تجارت ،مرکز میراث فرهنگی و مرکز سیاســت و تفریح ساخته
میشدند.
ایــن برنامه خیلی بلندپروازانه بــود و دولت جدید مصر آن را تحویل
نگرفت .اما در ســال  ۲۰۱۴که ژنرال عبدالفتاح السیســی با کنار زدن

طرحی از شهر جدید فارست
سیتی در مالزی

در بسیاری از
کشورهای در
حال توسعه ،این
ذهنیت که یک
ایده آیندهنگرانه و
عظیم میتواند روی
مشکالت گذشته
سایه بیفکند،
بسیار طرفدار
دارد.

طرحی از شهر جدید اکو آتالنتیک در نیجریه
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دولتهایی که به
دنبال جذب پول
سریعهستند
به این نتیجه
رسیدهاند که
پروژههای خیلی
عظیممثلساختن
شهرهای جدید
میتواند توجه
سرمایهگذاران
و ثروتمندان
خارجی را جلب
کند

اخوانالمسلمین در مصر به قدرت رسید ،ناگهان عبدالمحسن را به دفترش
دعوت کرد و به مسئله پایتختهای جدید توجه نشان داد .اما السیسی یک
حکمران دیکتاتور اســت و دوست دارد کارها را به مدل خودش به انجام
برساند .او پروژه قبلی را تغییر داد و خواهان آن شد که تنها یک شهر جدید
در  ۷۲کیلومتری قاهره ســاخته شود و به مرکز اداره کشور بدل شود؛ به
طوری که تمام ساختمانهای دولتی و کارکنان دولتی به آنجا منتقل شوند
و این شهر در نهایت جمعیتی  ۷میلیون نفری پیدا کند.
این ایده خیلی نو نبود .قبال شهر واشنگتن هم به عنوان پایتخت امریکا
ســاخته شده بود و در دهه  ۱۹۶۰میالدی شهرهای دیگری در جهان به
منظور آنکه پذیرای ساختمانهای دولتی باشند ساخته شدند .از جمله آنها
میتوان به اسالمآباد (پاکستان) ،چندیگر (هند) و برازیلیا (برزیل) اشاره
کرد .دولت مصر مالک کل زمینی بود که برای ساخت شهر جدید پیشنهاد
داده شده بود و بنابراین مانع اصلی در راه آغاز کار از بین رفته بود .یکی از
برنامهریزان پروژه قاهره جدید در ســال  ۲۰۱۵به این نکته اشاره کرد که
تمایل شدید دولت مصر به تحقق این پروژه میتواند ضامن موفقیت آن
باشد .ابتدا قرار بود تامین هزینه اصلی توسط یک شرکت عمرانی در امارات
متحده عربی انجام بگیرد اما در نهایت اینطور نشــد و دو شرکت چینی
جای آن را گرفتند .از آن زمان به بعد ،نقش چینیها هم کمرنگ شده و
دولت مصر و شرکتهای مصری مجبور به ورود به قضیه شدهاند .مرحله
اول ساخت  -یعنی احداث ساختمانهای دولتی با هزاران واحد مسکونی
برای کارکنان -در حال انجام است.
به هر صورت ،برنامهای که برای ایجاد قاهره جدید دنبال میشود این
است که یک فضای  ۷۰۰کیلومتر مربعی در بیابان به جایی برای پارلمان،
وزارتخانههای دولتی ،ســفارتخانههای خارجی و شــرکتهای بزرگ
مســتقر در قاهره تبدیل شود و با این ترتیب ،فشار شدید فعلی که روی
قاهره وجود دارد کم شود .السیسی در عین حال امیدوار است که با ساخت
این پایتخت جدید ،روند فرار ســرمایه خارجی از مصر را تغییر دهد .این
اتفاق بعد از سال  ۲۰۱۱و ساقط شدن حکومت حسنی مبارک و سالها
بیثباتی سیاسی در مصر افتاد و اثرات منفی آن در جذب سرمایه خارجی
هنوز به وضوح دیده میشود .السیسی همچنین میخواهد در شهر قاهره
جدید دو میلیون فرصت شــغلی ایجاد کند و از این راه ،جانی تازه نیز به
اقتصاد مصر بدمد.
اما تردیدها نســبت به آینده این شهر جدید خیلی باالست .آیا مصر
میتواند به ســیاق پروژههای امارات متحده عربی عمل کند؛ آن هم در
شــرایطی که تولید ناخالص داخلی مصر تنها هشت درصد دوبی است؟

شهر جدید مصدر در امارات
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آیا مصر میتواند با وجود مشــکل کمآبی ،آب الزم را به این شهر جدید
برساند؟ این مسئله اهمیت زیادی دارد چون سازمان ملل متحد نیز هشدار
داده که قاهره جدید خیلی زود  -تا سال  -۲۰۲۵با مشکل کمآبی مواجه
خواهد بود.
بسیاری از مخالفان پروژه معتقدند این شهر جدید درواقع راهی برای
ی مجدد در این کشور ،دولت را
السیســی است که در صورت وقوع ناآرام 
به راحتی از دسترس مردم جدا کند .طبعا تمام اینها گمانهزنی است؛ اما
واقعیت این است که وقتی ادعای ساختن شهرهای آینده مطرح میشود،
جای شک و تردید درمورد اجراییبودن آنها همواره باز است.
JJماجراهای شهر مصدر
اصوال وقتی میخواهید شهری برای فردا طراحی کنید باید بدانید که
فردا قرار اســت چه تحوالت و چه پیشرفتهایی را در خود داشته باشد؛
وگرنه ممکن است از قافله عقب بمانید و پولی که صرف کردهاید هدر برود.
این مورد در یک شهر جدید که امارات متحده عربی شروع به ساختش کرد
به وضوح دیده شد .شهر مصدر از ده سال پیش در برنامه بلندپروازانه دولتی
در ابوظبی قرار گرفت .قرار بر این بود که این شــهر هیچ گونه آزادسازی
کربن ،هیچ زباله و هیچ خودرویی نداشــته باشد .قرار بود از یک سیستم
الکتریکی شخصی سریع برای حمل و نقل در این شهر استفاده شود که
با عنوان پیآرتی شناخته میشد .اما این پیشبینیها و برنامهها کامال با
پیشرفتهای تکنولوژیکی که در راه بود تطابق نداشتند .با وجود این ،قرار
بود تا سال  ۲۰۱۸حدود پنجاه هزار نفر ساکن این شهر بشوند.
اما ناگهان بحران مالی جهانی رخ داد و مسئوالن پروژه مجبور شدند
بپذیرند که اوضاع با آنچه که در ذهن داشتند فرق دارد .این پروژه درنهایت
بسیار آهسته پیش رفته و تاکنون تنها پنج درصد از شهر مصدر ساخته
شده است .سازندگان شهر مصدر حتی اذعان کردهاند که بعد از پیشرفت
تکنولوژی خودروهای الکتریک در سالهای اخیر ،دیگر نمیتوان سیستم
پیآرتی را در این شــهر بــه کار برد .همچنین پیشبینیها در خصوص
جمعیتی که میتواند در این شهر ساکن شود اشتباه بود و حاال قرار بر این
است که تا سال  ۲۰۲۰میالدی تنها  ۳۵۰۰نفر در آن ساکن شوند .در حال
حاضر تقریبا  ۲۰۰۰نفر شروع به زندگی در شهر کردهاند.
البته تجربه به تعویقافتاده شهرهای جدید را نباید شکست تلقی کرد،
چــون هر تجربه در این خصوص مثل یک آزمایشــگاه برای آینده عمل
میکند؛ به خصوص اگر بحث اســتفاده از تکنولوژیهای ســبز در این
شهرهای جدید مطرح باشد و مشارکت بین دولت و شرکتهای خصوصی
برای تحقق آن صورت گرفته باشد .مثال در شهر مصدر این اتفاق افتاد و
همکاری شرکتهای میتسوبیشی ،اشنایدر الکتریک و زیمنس در عرصه
تکنولوژیهای سبز مسئله کماهمیتی نبود .اما باالبردن بهرهوری در این
خصوص در شــهرهای جدید اهمیت زیادی دارد که در بســیاری از این
شهرها نتایج ضعیفی به دست میدهد.
شهرهای جدید هم مثل هر چیز جدید دیگری عمال دورهای از زندگی
شــهری را به نمایش میگذارند که ممکن است در فاصلهای کوتاه جای
خودش را به آشفتگی یا متروکشدن بدهد .اما باالخره یک روز برنامهریزان
شهری موفق خواهند شد بدون نابود کردن شهرهای نابسامان فعلی ،راهی
برای نظمبخشــیدن و امروزیکردن آنها بیابند .درواقع جهان نیاز دارد به
اینکه رویای آرمانشــهر را در ذهن خود نگــه دارد اما در آینده نزدیک،
آن را به صورت کامل به اجرا نیز دربیاورد .اگر اینطور نشــود ،شهرهای
آلوده ،پرترافیک و پراسترس امروزی جایی برای زندگی آینده باقی نخواهند
گذاشت.

 ................................گیـشـه ................................

از کپی رایت تا قیمت کاغذ ،وضعیت اورژانسی است

پروندهای درباره صنعت نشر ایران که در چند ماه اخیر دستخوش تحوالت زیادی شده و زنگ خطر برایش به صدا درآمده است

عکس :رضا معطریان

اینکه ســرانه مطالعه در ایران روز به روز پایینتر میآید خبر جدیدی نیست .اینکه قیمت کتاب هم روز به روز در حال افزایش است (مثل بقیه
محصوالت) جلوی چشممان اســت؛ اما چیزی که به خصوص در این چند ماه اخیر وضعیت نشر را به بحران کشانده مسئله کاغذ است .بحران
صوفیا نصرالهی
کاغذ باعث شده تعداد تولیدات ناشران پایین بیاید .از طرف دیگر روند افزایش قیمت کتاب سیر صعودی سرسامآوری پیدا کرده است .مخاطبان
دبیر بخش گیشه
کتابهای چاپی کاهش پیدا کردهاند و رقیب قدری مثل کتابهای صوتی و الکترونیک هم در کمینشان است .از طرفی هنوز مشکل کپی رایت ما
حل نشده .این وجود نداشتن کپی رایت گاهی باعث میشود که استانداردهای چاپ کتاب رعایت نشود .از یک کتاب چندین ترجمه در بازار باشد و واقعیت این است که نظارت
درستی بر بازار نشر وجود ندارد .این آشفتگیها باعث شده که این روزها بیشتر از هر وقت دیگر نگران ناشران و البته کتابخوانها باشیم .هرچند به نظر میرسد هردو طرف
به این وضعیت عادت کردهاند.

مشکل کم بودن سرانه مطالعه در کشورمان همیشه یکی از معضالت اساسی بوده .حتی
از اواسط دهه  70تا اوایل دهه  80که روزنامهخوانی و مطبوعات جایگاه محکمی میان
مردم داشتند باز هم وضعیت کتابخوانی چندان درخشان نبود.

گیشـه

بازار در انحصار تعدادی عنوان محدود

تعداد کتابخوانها هر روز کمتر میشود و تیراژ کتابها پایین میآید؛ وضعیت نشر نگرانکننده است

در حوزه فرهنگ تقریبا هیچوقت آمار و اطالعات درســتی وجود نداشته است .این نبود آمار
دو دلیــل دارد .یکی اینکه کال مطالعه و آمارگیری در این حوزه نادیده گرفته شــده و دوم اینکه
دســتاندرکاران هنر و فرهنگ به دالیل گوناگون از دادن آمار واقعی اجتناب کردهاند .این وسط
وضعیت حوزه نشر و کتاب هم بهتر از بقیه حوزههای فرهنگ و هنر نیست.
مخاطبان فیلمشان را زیادتر معرفی کنند ،ناشران هم عالقهمندند
اگر تهیهکنندگان دوست دارند
ِ
تیراژ کتابهایشان را باالتر از بقیه نشرها نشان بدهند .منتها کار برای تهیهکنندگان راحتتر است
چون مردم هنوز سینما میروند اما تعداد کتابخوانها روز به روز کمتر میشود و تیراژ کتاب از
حالت عادی هم این روزها پایینتر آمده است.
مشکل کم بودن سرانه مطالعه در کشورمان همیشه یکی از معضالت اساسی بوده .حتی از اواسط
دهه  70تا اوایل دهه  80که روزنامهخوانی و مطبوعات جایگاه محکمی میان مردم داشتند باز هم
وضعیت کتابخوانی چندان درخشان نبود .یک بخش از مشکل به ممیزیهای ارشاد برمیگشت.
کتابهای درست و حسابی غالبا به دالیل مختلف مجوز نمیگرفتند و بازار موضوعات مربوط به
کتاب کساد بود .وضعیت ممیزی در نشر هم هیچوقت سر و سامان نمیگیرد ،به این دلیل واضح که
به شدت امری سلیقهای است و سهلگیری یا سختگیری در مورد آن به مدیران آن دوره بستگی
دارد .اما چیزی که در چند ماه اخیر گریبان نشر را گرفته نوسان قیمت ارز ،باال رفتن تقاضا برای
کاغذ و قیمت باالی کاغذ است که باعث شده تولیدات برخی انتشارات به شدت کاهش پیدا کند.
JJبیشعوری /خاویر کرمنت
طبعا از همان اسمش کتاب
کنجکاویبرانگیزی اســت.
محمود فرجامی هم ترجمه
خوبــی از آن ارائه داده که به
جذابیت کتاب کمک میکند.
کتاب با لحنی طنز قرار است
مخاطب را به قول خودش با
خطرناکترینبیماریبشریت
یعنی بیشعوری آشنا کند .نویسنده معتقد است بیشعورها،
افرادی نابغه و باهوش هستند .نابغههایی خودخواه ،مردمآزار
و با اعتمادبهنفسی کاذب .این افراد با منفعتطلبیهای خود
در نهایت به خود و افراد جامعه ضرر میرســانند .بیشعوری
یک بیماری است و بیشعور یک بیمار .خاویر کرمنت در این
کتــاب این موضوع را بهخوبی مورد بحث قرار داده و با لحنی
طنزگونه و ماجراهایی ساختگی اما نزدیک به واقعیت زندگی،
یکچیز را به ما گوشــزد میکند :دنیا را بیماری مســری و
خطرناک بیشــعوری تهدید میکند و اگر االن به فکر چاره
نباشیم ،بیشعورها دنیا را نابود میکنند .کتاب «بیشعوری»
سال  1386ترجمه شد اما به دلیل عدم دریافت مجوز مترجم
آن را روی سایتش به صورت رایگان برای دانلود قرار داد .سال
 1393باالخره کتاب مجوز گرفت و االن چند سال پیاپی است
که در فهرست پرفروشهای کتابفروشیها قرار دارد.
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اگر به بازار عرضه و تقاضا نگاه کنیم تعداد ناشران ،نویسندگان ،مترجمان و حتی عناوین کتاب از
میزان مخاطبان خیلی بیشتر است .پایین آمدن تیراژ کتابها هم این موضوع را تایید میکند .بیشتر
از انتشارات این روزها کتابفروشیها در معرض خطر تعطیلی قرار گرفتهاند .وضعیت معیشتی مردم
به صورتی است که کمتر پیش میآید برای خرید یک کتاب بخواهند بیش از  ۴۰هزار تومان پول
بدهند که تازه هزینه یک رمان معمولی است نه کتابهای مرجع.
به جز اینها ولی بازار نشــر که ســابق فقط در دســت رمانها بود حاال تنوع زیادی پیدا کرده
است .کتابهای روانشناسی به خصوص جزو حوزههای پرطرفدار شدهاند .در کنار آنها میتوان از
استقبال مردم از کتابهای موفقیت و مدیریت هم یاد کرد .کتابهایی که خیلی از آنها از لحاظ
ادبی و حتی علمی نکته چندانی برای گفتن ندارند اما ذهنیت درســتی از کسب و کار در دوران
مدرن به مخاطبانشان میدهند .نکته جالب اینکه در یک سال گذشته عناوین کتابهای پرفروش
تغییر نکرده است .در تمام طول یک سال گذشته کتابهای جوجو مویز« ،ملت عشق» الیف شافاک
و «بیشعوری» مهمترین و پرفروشترین عناوین بودهاند .به دنبال موفقیت این کتابها بالفاصله
ناشران سراغ کتابهای دیگری از الیف شافاک رفتند و از جوجو مویز دیگر حتی یک خط هم نیست
که به فارسی ترجمه نشده باشد .با این حال دو سه عنوان کتاب نمیتواند به بازار خراب نشر تکانی
بدهد .کتابهای درسی و دانشگاهی هم جزو معدود حوزههایی هستند که فروششان در این سالها
کم نشده است .با کتابهای پرفروش سال گذشته آشنا شوید:

JJمن پیش از تو /جوجو مویز
فیلمش دو سه سال پیش
ساخته شد و محبوبیت
زیادی کسب کرد .داستان
دختری ساده به نام لوئیزا
کالرک کــه کمــی هم
دست و پاچلفتی است و
بســیار خوشقلب .از آن
طرف پسر ثروتمندی را
داریم که اهل فعالیت و بلندپروازی اســت و در یک
ســانحه فلج میشود .دختر را برای پرستاری از پسر
اســتخدام میکنند و داســتان عاشقانهشان را البد
میتوانید حدس بزنید .پایان داستان را لو نمیدهیم.
فقط اینکه کتاب دنبالهای به نام «من پس از تو» هم
دارد که آن هم به فارسی ترجمه شده است و خوب
هم میفروشــد .بازخوردها برای کتاب «من پیش از
تو» مثبت بودند .یــواسای تودی و نیویورک تایمز
هردو این کار را ستودند .منتقد نیویورک تایمز گفت:
«وقتی این رمان را تمام کردم ،نمیخواستم آن را نقد
کنم؛ میخواستم دوباره آن را بخوانم ».مدافعان حقوق
افراد ناتوان از کتاب و فیلم انتقاد کردند چون داستان
بر این تاکید داشــت که ویل برای جامعه مانند یک
سربار است.

JJملت عشق /الیف شافاک
ســال  ۲۰۱۰بــه صورت
همزمــان بــه دو زبــان
انگلیسی و ترکی منتشر
شــد .این کتاب تاکنون
بیــش از  ۵۰۰بــار در
ترکیــه تجدیــد چــاپ
شــده و توانســته رکورد
پرفروشترین رمان ترکیه
را هم از آن خودش کند .داستان درباره احواالت و ارتباط
شمس و مولوی است اما کمترین بخشهای کتاب از
زبان ایندو شخصیت روایت شدهاست و سعی شده تا از
نگاه و زاویههای گوناگون که همان شخصیتهای دیگر
داستان هستند به ایندو نفر پرداخته شود .نویسنده در
این کتاب ســعی کرده به موازات هم دو داستان و در
حقیقت زندگی شخصیتهای دو دوره زمانی را پیش
ببــرد .دوره اول در حدود  ۶۳۹تــا  ۶۴۵قمری و دوره
دوم عصر حاضر اســت .از ویژگیهای جالب کتاب این
است که در حدود بیست راوی مختلف دارد و در ابتدای
هر بخش راوی آن نیز ذکر میشــود .کتاب را ارسالن
فصیحی به فارسی ترجمه کرده است و ترجمه خوب
و روانی هم دارد .بعد از آن کتاب «شیر تلخ» از همین
نویسنده با دو ترجمه متفاوت منتشر شد.

حوزه روانشناسی موفق است و این هم خوب است و هم بد ،به این دلیل که وقتی شاخهای جلوهای در زمینهای از خودش
نشان میدهد درواقع کارشناسان تخصصی و غیرتخصصی و آدمهای حرفهای و غیرحرفهای به آن موضوع روی میآورند و
این جدا کردن سره و ناسره برای مخاطب عمومی کمی سخت است.

بیماریهای متعدد گریبان حوزه نشر را گرفته است

گفتوگو با علی صحرانورد ،مدیر انتشارات جیحون درباره وضعیت کنونی نشر در ایران که به نظر میرسد در
بدترین شرایط خودش قرار دارد
آقای صحرانورد ،نشر جیحون بیش از دو دهه است که فعالیت
میکند .در این روزهایی که ما مشغول درآوردن این پرونده هستیم
انتشارات زیادی هستند که نابود شدهاند .خیلیها معتقدند وضعیت
نشر هیچوقت به این بدی نبوده .بعد از این بیست و چند سال اگر قرار
باشد بگویید که وضعیت نشر ما کجای محور این دو دهه قرار دارد و
حالش چطور است به آن چه امتیازی میدهید؟

وقتی بحث گفتوگو پیش آمد نکتهای که دقیقا میخواستم به آن
اشاره کنم همین بود که گفتید .شاید االن زمان مناسبی برای پرسوجو
در خصوص نشر نباشد چون فضای نشر امروز به دلیل شرایط اقتصادی
بسیار آشفته است .ببینید صنعت نشر مشکالت متعددی دارد .صنعت
نشر اقتصادی نیست که با یک محور یا یک پارامتر بتوان آن را ارزیابی
کرد .البته که بســیاری از صنعتهای دیگر هم همین ویژگی را دارند
اما تعداد پارامترهای صنعت نشــر خیلی بیشتر از بقیه صنایع است .به
عنوان مثال عرض میکنم جزو معدود کاالهایی است که احتیاج به مجوز
مخصوصی دارد که محتوایی است نه مربوط به استاندارد ظاهری .یا از
معدود کاالهای غیرخوراکی است که رویش قیمت ثبت میشود .به هر
حال بخش عمدهای از محصول موضوع محتواست و بخش عمدهای از آن
مربوط به مواد اولیه است .خب اینها پارامترهای ما را آنقدر زیاد میکنند
که هر اتفاقی که در حوزه امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میافتد
الجرم صنعت نشر به نوعی درگیر آن خواهد بود .شاید خیلی از مشکالتی
کــه در دو دهه اخیر خیلی از ســالها تجربه کرده بودیم که مربوط به
مسائل اجتماعی میشد و ممیزیهای ارشاد االن خیلی کمتر باشد .در
چند ماه گذشته یا در سال گذشته تفاوتهایی به وجود آمده است ولی
در پنج شــش ماه گذشته به دلیل نوساناتی که ما در حوزه ارز داشتیم
و در داخل کشور هم اصال تولید کاغذ نداریم ،با مواد اولیهای مواجهیم
که بالفاصله تحتتاثیر قیمت دالر نوسان میکنند .در عین حال افزایش
قیمتهای مواد مصرفی مردم به طور اتوماتیک باعث شده هم ما ناچار
شــویم که قیمت کتاب را افزایش بدهیم و هم وضعیت اقتصادی مردم
به سمت و سوی مبهمی حرکت میکند که کمتر به خرید کتاب رغبت
نشــان میدهند .علیرغم اینکه در مسائل دیگر ،حوزه نشر کمی رو به
بهبود است این دو پارامتر بسیار مهم باعث شده که حرفتان درست باشد
و ما بدترین ماههای صنعت نشر را در دو دهه گذشته تجربه میکنیم.
یعنی انگیزههای تولید خیلی پایین آمده است.

 قبل از اینکه به بقیه مشکالت بپردازیم از آن بهبود اندکی که
نصیب صنعت نشر شده بیشتر بگویید.

همانطور که گفتم به نظرم برخی مشکالت ما با حوزههای فرهنگی
ارشاد نسبت به سه چهار سال پیش کمتر شده است.
یعنــی میگویید موضوعات ممیزی مشــخصتر شــده و
گشایشهایی صورت گرفته است؟

این ماجرا هیچوقت اســتانداردی نداشــته که االن بتوانیم بگوییم

انتشارات جیحون یکی از نشرهای باسابقه ایران است که از سال  1372فعالیتش را شروع کرده است و
در مرکز انتشاراتیهای کشور یعنی خیابان انقالب روبهروی دانشگاه تهران واقع شده است .کار انتشارات
جیحون با چاپ کتابهای تخصصی پزشکی شروع شد و بعد از مدتی زمینه کاریاش را در حوزه
روانشناسی هم گسترش داد .در زمینه کتابهای روانشناسی که این روزها بسیار پرطرفدار هم هستند
مهمترین انتشارات محسوب میشود اما حوزه فعالیتهایش را در زمینه نشر فراتر هم برده و اخیرا به چاپ
کتابهای مدیریت و حتی حوزه هنر و فرهنگ هم پرداخته است .فلسفه هم یکی دیگر از حوزههایی است
که نشر جیحون در آن تخصصی عمل میکند .با صحرانورد درباره وضعیت ناشران ،کپی رایت و مشکالتی
که گریبان نشر را گرفته صحبت کردیم.

مشخصتر شده یا نه .با پارامترهای انسانی سنجیده میشود و بستگی به
خیلی چیزها دارد ولی به طور کلی سیاستگذاریهایی که انجام میشود
میتواند خیلی سختگیرانه باشد یا سهلگیرانه .به نظر میرسد با توجه
به برداشت عمومی االن سهلگیرانهتر برخورد میکنند .فراوانی تولیدات
ما کمتر از آن اســت که من بتوانم با قطعیت درباره این موضوع حرف
بزنم .فضای کلی را که در بین همکاران میبینیم ،به نظر میرسد کمی
گشایش داشته است.

برگردیم به موضوع کاغذ .االن شوک کاغذ فقط قیمتی وارد شده
یا انتشارات با کمبود کاغذ هم روبهرو هستند؟

به طور کلی فکر میکنم در تمام صنعتها فعال مشکل در تهیه مواد
اولیه نداشــتیم .اگر مشکلی بوده فروشندهها به دلیل نوسانات قیمت و
نگرانی از اینکه حاال چهکار کنیم ایجاد کردهاند .چون نمیدانستند که
میخواهند کاغذشان را چند بفروشند .مدتی نفروخته تا تکلیف روشن
شود ولی با توجه به بنیه اقتصادی بنگاههای کسب و کار کوچک معموال

خیلیایدهآلیستی
است اگر بگوییم
تیراژ کتاب خوب
قاعدتا باید بین
۳هزار تا ۵هزار
باشد .منتها االن
خیلی کمتر از
اینهاست
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گیشـه
هم این اتفاق میافتد که کسی مدت طوالنی نمیتواند کاالیش را حبس
کند .ناگزیر است که بفروشد .درنتیجه به نظرم نمیآید که مشکلی در
مقدار تامین اولیه بوده .بیشتر مشکل در نوسان قیمت بوده است.
برویم سراغ بحث شیرین کپی رایت که به هر حال در صنعت
نشر ما اهمیت زیادی دارد .به نظر شما در حال حاضر اصال پیوستن
ما به کپی رایت با توجه به ماجرای ارز و خیلی چیزهای دیگر به نفع
ناشران است یا نه؟

در پنج شش ماه
گذشته به دلیل
نوساناتی که ما در
حوزه ارز داشتیم و
در داخل کشور هم
اصال تولید کاغذ
نداریم ،با مواد
اولیهای مواجهیم
کهبالفاصله
تحتتاثیرقیمت
دالر نوسان
میکنند .در عین
حال افزایش
قیمتهای مواد
مصرفی مردم به
طور اتوماتیک
باعث شده ما هم
ناچار شویم قیمت
کتاب را افزایش
بدهیم

ببینید این ســوال خیلی اســتراتژیک اســت .من ترجیح میدهم
صرفنظر از مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عرض کنم که به قول
خواجه حافظ ،کار بد مصحلت آن است که مطلق نکنیم .موضوع کپی
رایت یک قانون جهانی است که به هر حال ما باید تحت پوشش آن قرار
بگیریم .اصال صرفنظر از اینکه قرار است ورشکست بشوم و د ِر بنگاهم را
ببندم این کاری است که باید انجام شود .این موضوع با یک حق و حقوقی
ســر و کار دارد که ما همیشه احساس آلودگی در این زمینه میکنیم.
حس میکنیم حقهایی وجود دارد که ندادهایم و نمیتوانیم هم بدهیم.
به دلیل اینکه وقتی شما هزینه کپی رایت را بدهی قیمت کتاب میرود
جایی میایستد که بتوانی حقوق نویسنده اصلی را بدهی .االن کپی رایت
نیست .قیمت کتاب پایین است .درآمدی وجود ندارد که شما بتوانید حق
و حقوق مردم را بدهید .حق و حقوقی که فکر میکنی وجود دارد و بعد
هم افقی نمیبینی که بتوانی این حق را بدهی مگر اینکه به هر حال این
قانون کلی شود .درنتیجه اگر پراکندهگویی کردم عذرخواهی میکنم ولی
درنهایت از نظر من باید کار درست را انجام بدهیم و کار درست پیوستن
به قانون کپی رایت است.
نشر جیحون در زمینه کتابهای روانشناسی ید طوالیی دارد.
حوزهای که به خصوص در ســالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار
گرفته است و کتابهای روانشناسی جزو کارهای پرفروش هستند.
اما در عین حال میبینیم که جیحون فضای محصوالتش را گسترش
میدهد .چطور به این فکر افتادید؟ با توجه به اینکه روانشناسی در
حال حاضر حوزه موفقی است.

بله حوزه روانشناســی موفق است و تهدیدهای خودش را هم دارد.
این هم خوب اســت و هم بد ،به این دلیل که وقتی شاخهای جلوهای
در زمینهای از خودش نشــان میدهد درواقع کارشناســان تخصصی
و غیرتخصصــی و آدمهای حرفهای و غیرحرفــهای به آن موضوع روی
میآورند و این جدا کردن سره و ناسره برای مخاطب عمومی کمی سخت
است .خب این به هر حال مشکالتی را به همراه خواهد داشت که شاید
عرصههای تخصصیتر که مخاطب کمتری دارند کمتر هم با این مشکل
مواجهاند .اما به طور کلی اگر بخواهم سوال شما را جواب بدهم باید بگویم
ما با دو پارامتر برای رونق اقتصادی مواجه هســتیم :افزایش مشتری و
تنوع کاال .اگر شما دستت برای افزایش مشتری بسته باشد ناگزیری با
تنوع کاال آن را جبران کنی .با توجه به اینکه ما از سال  ۱۳۷۵یک شیب
نزولی در تعداد مخاطب داشتیم که مثال سال  ۱۳۷۵تعداد تیراژ ۳هزار تا
بوده و االن به  ۷۰۰تا رسیده است ،پس این نشان میدهد مخاطب رو به
کاهش است .وقتی مخاطب رو به کاهش است باید تنوع کاال را باال برد.
این تنوع در حوزه کتاب یعنی عناوین و موضوعات مختلف .البته ما در
حوزه فعالیتمان در کتابفروشی از روانشناسی خارج نشدیم.
االن متوسط یک تیراژ خوب و مناسب برای کتاب چیست؟ یعنی
برای کتابهایی که احتماال بازار خوبی خواهند داشت در نوبت اول
چه تیراژی منطقی است که به فروش بروند؟

سوالتان خیلی تخصصی اســت .چون کتاب خوب از نظر محتوا ،از
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نظر مخاطب و قیمت تمامشده هرکدام داستان خودش را دارد .خیلی
ایدهآلیستی است اگر بخواهیم بگوییم تیراژ کتاب خوب قاعدتا باید بین
۳هزار تا  ۵هزار باشد .منتها االن خیلی کمتر از اینهاست .تعریف خوب
این نیســت ولی در حال حاضر ناشــرها در شرایطی از نظر اقتصادی و
اجتماعی و مخاطب قرار گرفتهاند که ناچاریم بگوییم تیراژ بین  ۱۵۰۰تا
 ۲هزار هم خوب است .این از ناگزیری است .نه اینکه واقعا خوب باشد.
چــون خیلی از پارامترهای چاپ را روی  ۵هــزار تا میبندند .چون به
هر حال هرچه تیراژ پایینتر بیاید قیمت تمامشده کتاب باالتر میرود.
درنتیجه ناشران اگر االن  ۱۱۰۰هم تیراژشان باشد خوشحالاند اما عموما
به این تیراژ هم نمیرسند .تک و توک است کتابهایی که میشود در
موردشان این کار را کرد .اغلب کتابها تیراژشان زیر هزار است.
درباره حوزه نشــر صحبت کردیم تا زمانی که کتاب منتشر
میشود .برای قسمت پخش وظیفه نشر را چه میدانید؟ زمانی که
حاال باید درباره کتاب تبلیغ شود و به نظر میرسد بازار در این زمینه
ضعیف عمل میکند.

ببینید اینها آنقدر مسائل بنیادی است که ما ساعتها در اتحادیه
دربارهاش صحبت میکنیم و گفتنش در قالب یک گفتوگوی کوتاه کار
دشــواری است .اما چیزی که به نظر میرسد این است که حوزه تولید
کتاب چه نشر و چه تولید و چه کتابفروشی بیماری بخصوصی دارد که
این بیماری از مخاطب هم سرچشمه میگیرد به دلیل وضعیت اقتصادی
مخاطب .وگرنه منطق ایــن را میگوید که وقتی میخواهید کتابی را
قیمتگذاری کنید ،در این فرآیند باید سهم کتابفروش به میزان درست
دیده شود که کسب و کارش بچرخد .وگرنه آمار بگیرید در طول ده سال
گذشته کتابفروشیها یا بسته شدهاند یا اگر بسته نشدهاند ویترینشان از
کتاب به کاالی فرهنگی تغییر کرده است که خب درواقع همان به معنای
بسته شدن است .فکر میکنیم که باز هستند .چرا این اتفاق میافتد؟
چون ســهمی را که باید از کتاب ببرند نمیتوانند ببرند درنتیجه سراغ
چیزهای دیگر میروند .سهم توزیع را هم باید داد و سهم خود ناشر هم
برداشته شود بعد باید یک سهمی برای تبلیغات هم گذاشته شود .همه
صنایع این کار را میکنند ولی در کتاب به دلیل وضعیت بد اقتصادی و
سرانه پایین مطالعه و هزار گرفتاری دیگر ناشران ناگزیرند قیمت پایینی
بگذارند و سهم همه این حلقهها کم میشود و اولین چیزی هم که حذف
میشود تبلیغ است.
آخرین ســوال اینکه شما در حوزه نشــر دیجیتال هم وارد
شــدهاید؛ نظرتان درباره این حوزه چیست؟ چطور به سمت حوزه
دیجیتال رفتید و فکر میکنیــد امکان دارد که کتاب الکترونیک
جایگزین کتاب چاپی شود؟

بهنظر میرسد بسیاری از فعاالن این حوزه با من همعقیده باشند که
تولید کتاب در آینده نزدیک در قالب دیجیتال ادامه پیدا خواهد کرد و
کتابهای کاغذی به مرور کاسته خواهد شد؛ بنابراین ناشران این حوزه
باید به فکر تجهیز امکانات خود باشند .معتقدم که کمتر از  10سال دیگر
کتابهای کاغذی جای خود را به محصوالت نشر دیجیتال میدهند .با
توجه به تغییر عالقهمندی دوســتداران کتاب طی سالهای گذشته از
مطالعه کتاب کاغذی به کتاب الکترونیک انتشارات جیحون هم تصمیم
گرفت به ســمت تولید کتابهای صوتی و دیجیتال برود .عالوه بر این،
ناشــران حتی در زمینه کتابهای صوتی هم شروع به فعالیت کردهاند
که این هم یکی دیگر از زمینههایی است که به نظر میرسد با استقبال
مخاطبان روبهرو شــده است و آینده پررنگتری در این حوزه هم پیش
رو داریم.

مسئله تبلیغات بعد از چاپ توسط ناشران متاسفانه جدی گرفته نمیشود .تبلیغات کتاب
منحصر به این میشود که در صفحه اینستاگرام ناشر یکی دو روز خبر انتشار کتاب گذاشته
شود .من معتقدم که این ماجرا تاثیری ندارد.

ابوالفضل اهللدادی
فوقلیسانسزبانفرانسه
دارد و جزو مترجمان پرکار
سالهای اخیر از زبان
فرانسه است .چند سال
پیش با کتاب «برای این
لحظهمتشکرم»،خاطرات
والری تریرویلر ،بانوی اول
فرانسه نامش بر سر زبانها
افتاد .بعد کتابی از سوتالنا
الکسویچ برنده جایزه نوبل
ترجمه کرد و چند رمان
پرفروش هم در کارهایش
دارد .او با چند نشر بزرگ
در این مدت همکاری کرده.
با اهللدادی درباره وضعیت
چاپ کتاب در ایران حرف
زدیم.

چاپ کتاب
قصه دردناک
پرآب چشم است

گفتوگو با ابوالفضل اهللدادی
مترجم ،درباره وضعیت چاپ کتاب در
ایران

شما جزو مترجمانی هستید که با چند ناشر معتبر کار کردهاید .در
طول این  7 -6ســالی که در کار ترجمه هستید به نظرتان در حال حاضر
وضعیت نشر نسبت به سالهای گذشته تغییری داشته؟

متاسفانه یا خوشبختانه ما در صنعت نشرمان یک حرکت سینوسی داریم.
یعنی یک بار میبینید که یکی دو سال از هر جهت خیلی خوب است .از هر
جهت یعنی مثال قیمت کاغذ مناســب است ،ناشران زود و سریع کتاب چاپ
میکنند و مهمتر از همه بحث ممیزی ســهلگیرانهتر است .وض ع اینطوری
دارد پیــش میرود بعد پنــج روز دیگر میبینی که کاغذ چاپ و مرکب گران
شده ،زینک افزایش قیمت پیدا میکند .بنابراین ما یک روند سینوسی را شاهد
هستیم .یعنی ماجرای خرابی ناگهانی وضع نشر ماجرای امسال و پارسال نیست.
اولین کتاب من مدت زیادی چاپ نمیشد و مجوز به آن نمیدادند .بعد دولت
که عوض شــد در دوره قبلی مجوز گرفت .بعــد از آن مثال کتاب «برای این
لحظه متشکرم» کمتر از  20روز کاری طول کشید تا مجوزش بیاید .کتابهای
بعدی هم همینطور تا اینکه ناگهان به یک سکتهای رسیدیم و داستان مجوز
طول کشید .از همین طرف قیمت کاغذ هم چنین وضعی دارد .زمانی کتاب
با صفحهای  60تا  65تومان چاپ میشد االن به حدود صفحهای  110تومان
رسیده و باز هم این رقم باال و پایین میشود .به نظرم ما نمیتوانیم خط ثابتی
برای نشرمان در نظر بگیریم و بگوییم که مثال از نقطه الف شروع کردیم و در این
سالها خوب یا بد به نقطه ب رسیدیم و حاال هم قرار است به نقطه پ برسیم.
در وضعیتی که امسال هســتیم بزرگترین مشکلی که من درباره
صنعت نشر شنیدهام مســئله کاغذ است .آیا این مسئله باعث شده که
کتابها در چاپشان به مشکل بربخورند یا پروسهشان طوالنیتر شود یا
کیفیت چاپ پایین بیاید؟

کیفیت چاپ که پایین نیامده اما کتاب آخری که من منتشر کردم وقتی
مجوز گرفت دقیقا به همین خاطر پروســه چاپش بیشتر طول کشید .چون
قیمت زینک و کاغذ بــاال رفته بود و میگفتند حاال صبر کنیم و ببینیم که
چه میشود .تاثیر مستقیم و مهمی که این وضعیت داشته این است که یک

ســری ناشرانی داشتیم که در ماه تعداد فراوانی کتاب چاپ میکردند ،آنها به
شدت تعداد کتابهایشان را کاهش دادند .یک سری ناشرها که کال دست نگه
داشتهاند تا ببینند اوضاع چطور میشود .و از یک جهت هم طبیعی است چون
ناشر میگوید االن من اگر کتاب را چاپ کنم مثال باید 20هزار تومان قیمتش
را بگذارم .دو هفته بعد همین کتاب با همین تعداد صفحه برای تهیه کاغذش
باید دو برابر پول بدهم .بنابراین صبر میکنم تا این وضعیت به یک ثباتی برسد.
میرسیم به مسئلهای که همیشه در نشر مطرح است و آن هم تیراژ
کتاب است .تیراژ کتابها اصال چطور تعیین میشود؟

طبعا تقاضای بازار و تعداد کتابخوانهاست که تیراژ را مشخص میکند.
یرسد
مثال ببینید کتابهایی که االن با دید خوشبینانه تیراژشان به  500م 
قدیم تیراژشان 5هزار تا بوده است .خب این 5هزار تا مخاطبی داشته که این
کتاب را تهیه میکردند االن آن میزان به  500رسیده .به نظرم وجود مخاطب
در تیراژ نقش اصلی دارد .برای اینکه ناشر وقتی میبیند اگر کتابی را در تیراژ
هزار نسخه بزند یک سال طول میکشد تا چاپ اولش برود ،یعنی یک سال باید
سرمایهاش بخوابد .به همین دلیل است که تیراژ پایینتر میزنند .البته هستند
کتابهایی که سریع تیراژشان تمام میشود .من از روند معمول حرف میزنم.
حاال بیاییم طرف مترجم و مولف بایستیم .مشکل بزرگی که شما با
ناشران دارید چیست؟

داســتان مترجم که غمانگیز و پرآب چشم است .چون کار بسیار سخت و
سنگینی است .اغلب مترجمهای ما هم اینطوری نیستند که تمام وقتشان را
برای ترجمه کتاب بگذارند و از این راه زندگیشان را بگذرانند .اکثر مترجمهای
ما روز کار گل میکنند و شــب با بدبختی و خســتگی میرسند که کار دل
بکنند .مسلما اگر عالقه نداشته باشی این سختی را به جان نمیخری .مهمترین
مســئلهای که وجود دارد حقالترجمه و حقالتالیف است .البته که درصدها
متفاوت است .اما مشکل در پرداخت است .معموال ناشرها بین چهار تا شش ماه
بعد از چاپ کتاب حقالتالیف را پرداخت میکنند .یعنی تصور کنید که چهار
ماه برای یک کتاب وقت میگذارید و با این روند فعلی مجوز هم چیزی حدود

کیفیتچاپپایین
نیامده اما کتاب
آخری که من
منتشر کردم وقتی
مجوز گرفت دقیقا
به خاطر مشکالت
گرانی کاغذ
پروسه چاپش
بیشترطولکشید
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گیشـه
هفت هشت ماه طول میکشد تا کتاب مجوز بگیرد .یکی دو ماه هم چاپ کتاب
طول میکشد .یعنی یک سال و دو ماه بعد از اینکه ترجمه را تحویل دادید تازه
باید چهار تا شش ماه منتظر بمانید که چکی به دستتان برسد .تازه باید تاکید
کنم که این اعداد خوشبینانه است .بعد با این وضعیت اقتصادی اگر همان موقع
که ترجمه را تحویل دادی شاید با یک میلیون میتوانستی به اندازه ایکس تومان
خرید کنی اما یک ســال و دو ماه بعد نصف آن ایکس را هم نمیتوانی خرید
کنی .من خوشبختانه با ناشران معتبری کار کردم ولی همکارانی داشتم که گله
کردهاند از اینکه حقالترجمههایشان درست پرداخت نشده یا تیراژ را به دروغ
در کتاب زدهاند  500نسخه در حالی که بعدا مشخص شده هزار نسخه چاپ
کردهاند ولی درصد را روی همان  500نسخه بستهاند.

متاسفانهیا
خوشبختانه ما در
صنعتنشرمانیک
حرکتسینوسی
داریم .یعنی یک
بار میبینیدکه
یکی دو سال از
هرجهتخیلی
خوب است .از هر
جهتیعنیمثال
قیمتکاغذمناسب
است ،ناشران زود
و سریع کتاب چاپ
میکنند و مهمتر از
همهبحثممیزی
سهلگیرانهتر
است .وضع
اینطوری دارد
پیش میرود بعد
پنج روز دیگر
میبینیکهکاغذ
چاپ و مرکب گران
شده و همهچیز به
هم میریزد
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در این مدت من نشرهایی را دیدم که تعطیل شدهاند .به نظرتان عامل
اصلی که برخی ناشــران در عرض این چند ماه گذشته زمین خوردهاند
چیست؟

عامل اصلیاش که همین گرانیهاســت .گرانی کاغذ و چاپ .ضمن اینکه
وقتی ناشری بی حساب و کتاب کار چاپ میکند و فقط به صرف اینکه یک
کتاب را به بازار بفرســتد وارد این بازار آشفته میشود وقتی چنین شوکهای
قیمتی وارد میشود نمیتواند ماجرا را مدیریت کند .بنابراین وقتی دخل و خرج
نخواند خیلی ساده است که همه چیز به هم خواهد ریخت .و در نشر این دخل
و خرجها خیلی باال و پایین دارد .با توجه به قیمتهای مختلفی که کاغذ تجربه
میکند و چاپخانه و خیلی چیزهای دیگر .بنابراین مهمترین بحث میتواند همان
دلیل اقتصادیاش باشد .البته یک عده هم معتقدند که اصال نباید نگران کاغذ
بود چون باعث میشود ناشرهایی که همینطور کترهای آمدهاند و کار را شروع
کردهاند و جلو میروند پاالیش و تصفیه بشوند و آنهایی بمانند که با حساب و
کتاب کار میکنند .البته من با این نظر موافق نیســتم .چون اگر بازار درست
باشد و روندها به درستی طی شوند آن ناشرها به خودی خود از چرخه حذف
میشوند و از طرف مخاطب به حاشیه رانده میشوند.
میرســیم به نکتهای که به خصوص در بخش ترجمه به شــدت
آزاردهنده است .حتی از طرف ناشرهای قدیمی هم دیده شده که از یک
کتاب که ترجمه شــده باز هم ترجمه جدیدی به بازار میدهند .در بازار
نشری که همینطوری هم وضعیت درستی ندارد این ماجرا واقعا مشکل
ایجاد میکند .ناشــرها کار کارشناسی نمیکنند و این کتابها را بیرون
میدهند؟

یک نکته را باید توجه کنیم که اگر این کتابها مخاطب و مشتری نداشتند
که چنین اتفاقی نمیافتاد .مثال نویسندهای گل میکند و یکباره از یک کتابش
چند ترجمه به بازار میآید .بنابراین احتماال مخاطب دارد که این اتفاق میافتد.
دو اینکه نه! کار کارشناسی صورت نمیگیرد .یک سری از ناشرها هستند که
توانش را دارند و روی یک نویسنده جدید سرمایهگذاری میکنند .خود من 99
درصد کتابهایی که چاپ کردم از نویســندههای جدید بودند و خب ناشران
هم به من اعتماد کردند .حاال یکی از این نویسندهها میگیرد .ناشر دیگری که
معموال ناشر کوچکتر و ناشناختهتری است میبیند که این کتاب در عرض یک
هفته به چاپ دوم رسیده و میگوید چرا من از نمدی که اینجا راحت و آسوده
مهیا شده برای خودم کالهی نسازم .او هم میآید و به روشهای متفاوت همان
کتاب را به بازار میدهد .گاهی حتی از روی ترجمه رونویسی میکنند .یا اصال
به مترجم دیگری میدهند و میگویند چون اسم این نویسنده در بازار پیچیده
و کتابهایش را میخرند ما هم میخواهیم همین کتاب را به بازار بدهیم .بازار
اقبال به اسم نویسنده نشان میدهد و بعد یک سری ناشرها دنبال این میافتند
که از آن استفاده کنند .این را هم اضافه کنم که هر کتابی مجوز میگیرد در
فیپا ثبت میشود و بعد از ثبت هر ناشر دیگری که دوباره آن کتاب را ترجمه
کند اول کتاب ذکر میکند که این کتاب قبال با این شماره فیپا در فالن نشر
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توسط فالن مترجم ترجمه شده است.

میرویم سراغ جریان کپی رایت که مسئله مهم نشر است .شما برای
یک سری کتابهایتان میدانم که حق رایتشان را خریداری کردهاید .کال
درباره این پروسه توضیح بدهید و اینکه اصال پیوستن به کپی رایت چه
خاصیتی برای نشر ما میتواند داشته باشد؟

کال کپی رایت قانون بهدردبخوری اســت که جلوی یک سری از اتفاقات
را میگیرد .مثال مهمترینش اینکه شــما دیگــر ترجمه تکراری از یک کتاب
نمیبینید .یعنــی وقتی من کپی رایت ترجمه کتابهای رومن پوئرتوالس را
گرفتم و خریدم انتشارات لودیلتانت فرانسه دیگر حقوق این کتابها را به هیچ
ناشــر فارسیزبان دیگری نه در ایران و نه در هیچجای دیگر دنیا نمیفروشد.
نکته دوم اینکه خود کپی رایت باعث میشــود یک ســری ناشرهایی که کار
حاشــیهای میکنند کنار بروند .یعنی ناشر دیگر نمیتواند صبر کند من بروم
یک نویســندهای را بخوانم و کشــف کنم و وقتی کارش گرفت تازه سراغش
بروند .بنابراین یک ســری سودها دارد .اما در شرایط فعلی مشکالت ما زیادتر
خواهد شد .به خاطر اینکه مهمترین مسئله پرداخت حق کپی رایت است .ما
االن به دلیل تحریمها مشــکالت بانکی داریم .بعد اصال با ناشر مذاکره کردیم
و راضیاش کردیم که وضع اقتصادی ما خوب نیســت و کمتر حساب کن و
او هــم رضایت داد که با یک مبلغ معقولی کپی رایت را بفروشــد .پول را هم
پرداخت کردیم حاال ناشــر فرانسوی از من میپرسد که نسخه فارسی کتاب
من چه وقت در ایران چاپ میشــود؟ چون اگر به فاصله مثال دو ماه از انتشار
یک کتاب به فرانسه نسخه فارسی آن چاپ شود خودش یک تبلیغ است .در
سایتهای ناشران فرانسوی میبینید که مینویسند این کتاب ما مثال به 29
زبان زنده دنیا ترجمه شده است .ضمن اینکه وقتی کپی رایت به شما واگذار
میشــود این قرارداد مدت دارد .یعنی حتی برای تعداد مشخصی است .مثال
کپی رایت را میخرید که پنج هزار نســخه از کتاب در ایران چاپ شــود .بعد
از آن باید تمدیدش کنید .حاال فرض که همه اینها درســت پیش رفت .خب
نمیشــود به ناشر فرانسوی بگوییم که خودمان هم نمیدانیم چه وقت چاپ
میشود چون ما چیزی داریم به اسم اداره کتاب که کتاب را بررسی میکند که
مغایر قوانین ما نباشد و بدترین نکتهاش این است که زمان مشخص هم ندارد.
حاال مجوز هم گرفت ولی بخشهایی از کتاب باید حذف شود .ناشر حق دخل
و تصرف در کتاب را که واگذار نکرده .باید به ناشر اطالع بدهیم و ممکن است
موافقت نکند .وقتی این ایرادها حل نشــده باشد چطور میتوانیم قانون کپی
رایت را رعایت کنیم؟ تازه به این نکته میرسیم که در شرایط حاضر آیا کتابها
آنقدر سودده هستند که هزینهای را که برای کپی رایت شده برگردانند؟ البته
مثال ناشرانی هستند مثل گالیمار در فرانسه که ناشر بسیار گردنکلفتی است
اغلب وقتی برایش توضیح میدهید نهتنها کتابهایش را مجانی در اختیارتان
قرار میدهد که یک نسخهاش را هم میفرستد .یک سری ناشران دیگر مثل
همین لودیلتانت که گفتم نویسندههای جدید کشف میکنند .مثال آنا گاوالدا را
همین انتشارات کشف کرد .درنتیجه فروختن کپی رایت برایشان منبع درآمد
هم محسوب میشود.
مشکل دیگری در نشر هست که نویسندگان و مترجمان را اذیت کند؟

ماجرای مهمی که من میخواهم به آن اشــاره کنم تبلیغات بعد از چاپ
است .این مسئله متاسفانه جدی گرفته نمیشود .تبلیغات کتاب منحصر به این
میشود که در صفحه اینستاگرام ناشر یکی دو روز خبر انتشار کتاب گذاشته
شــود .من معتقدم که این ماجرا تاثیری ندارد .یکی از همین کتابهای اخیر
مرا یکی از ستارههای سینما در صفحهاش گذاشته بود و 50هزار تا الیک هم
خورد .خب نصف این آدمها اگر کتاب را میخریدند میشد 25هزار نسخه ولی
این اتفاق که نمیافتد .پس عمال این شیوه تبلیغی بیثمر است .ناشران ما عمال
استراتژی پخش ندارند و این ضرر بزرگی به کتابها میزند.

 ..........................اکونومیست ..........................

بحران درکمین
بحران مالی و اقتصادی اگر در اقتصادهای بزرگ رخ بدهد میتواند مانند یک بیماری ُمسری به سایر
اقتصادهای جهان نیز سرایت کند و در نتیجه اقتصاد جهان را فلج کند .بررسیها نشان میدهد
متأسفانه اقتصادهای بزرگ به صورت تناوبی و دورهای دچار بحران میشوند .برای مثال امریکا هر
ده ســال یک بار وارد بحران میشود یا برخی از دیگر کشورها نظیر ژاپن که وضعیت با ثباتتری
دارند هر  20سال یک بار دچار بحران میشوند که بحرانشان میتواند دامن سایر اقتصادهای جهان
را نیز بگیرد .اما بحران بعدی چه زمانی خواهد بود؟ آیا به راحتی بحرانی بزرگ در کمین است؟

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

پیش به سوی بازیافت

قصه زندانها

زبالهها میتوانند بزرگترین مشکل بشریت بشوند اما اگر به درستی مدیریت شوند،
به هیچ عنوان چالش ایجاد نخواهند کرد .دستکم میتوان گفت با مدیریت صحیح
میتوان به راحتی از ســد زبالهها عبور کرد .در حالیکه مسئلهای مانند تغییرات
آبوهوایی به معضلی جهانی تبدیل شده و همه کشورها باید دست به دست هم
بدهند تا بتوانند آن را برطرف کنند ،مسئله زبالهها ظاهرا ً مشکلی ساده است که هر
کشوری میتواند با راهکار بازیافت ،آن را برای خودش حل کند.

زندان و زندانی قصه پیچیدهای دارد .اینطور نیست که هر مجرمی را بگیرند و به زندان
بیندازند .هریک از این زندانیها هزینههایی را به کشور تحمیل میکند و به عبارتی باری
بر دوش اقتصاد است .در این بین برخی از کشورها بیش از سایر کشورها زندانی دارند،
آنها باید فکر راهکارهایی برای بهرهگیری از زندانیان باشند .اما چه کشورهایی بیشترین
تعداد زندانیان را دارند؟ اکونومیست در نموداری به بررسی این مسئله پرداخته و جالب
اینجاست که ایران هم جزو کشورهایی است که زندانیهای زیادی دارد.

قهرمانانِ چرخشی

لیگ عدالت

زبالههای بازیافتی
کل زبالهها
 2016یا جدیدترین آمارِ در دسترس  /درصد از ِ

زندانی در ازای هر 100هزار نفر
کشورهای گزینششده و ایالتهای امریکایی 2018 ،یا جدیدترین
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ایران

تولید ناخالص داخلی

رشد اقتصاد جهان چند؟
یکی از شاخصهایی که همیشه بحثبرانگیز
بوده اما زیاد اســتفاده میشــود شاخص رشد
اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است .همان
که فرنگیها به آن  GDPمیگویند .اما وضعیت
این شاخص در جهان چگونه است؟ اکونومیست
در گزارش کوتاهی به بررســی وضعیت تولید
ناخالص داخلی در جهان پرداختهاســت .این
شاخص نشــان میدهد که رشــد اقتصاد در
سهماهه دوم ســال  2018برابر با 3.56درصد
بودهاست .این رقم نسبت به آنچه که باید باشد
عموماً خوب ارزیابی میشود؛ اما آیا واقعاً حال
اقتصاد جهان خوب است؟

اوکالهما

ِ
درصد امتیاز
سهم در رشد،
سایر نقاط جهان

4

حوزه اروپا

چین

امریکا

هند

3
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وقتی زود رأی بدهند!

غولی به نام فیسبوک

«برگزیت»؛ واژهای که اکنون برای همه جهان آشناست؛ خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپــا .بریتانیاییها در یک روز تصمیم گرفتند از اتحادیه اروپا جدا شــوند؛ آنها
رأیگیری کردند و با قاطعیت اعالم کردند قصد دارند جزیرهای جدا در قاره ســبز
باشند .حاال اما قضیه برایشــان پیچیده شده؛ جدا شدن از اتحادیه اروپا به همین
ســادگی هم نبوده و عواقبی برای آنها داشتهاست .حاال آنها میخواهند دوباره
همهپرسی برگزار کنند .آیا باید این کار را بکنند؟

شرکت فیسبوک سالهاست که در میان شــرکتهای تکنولوژی حرف اول را میزند.
ِ
شرکت فعال در زمینه شبکههای اجتماعی همیشه در کنار غولهای بزرگ نظیر
نام این
آمازون ،گوگل و حتی اپل و مایکروســافت آمدهاســت .اما اخیرا ً فیسبوک آسیب دید.
آسیبی جدی که میتوانست هر شرکت دیگری را از پای درآورد .اما فیسبوک با پرداخت
جریمهای کالن همچنان پابرجاست و به نظر میرسد آب از آب تکان نخوردهباشد .اما این
شرکت چه تعداد کاربر فعال دارد؟ اکونومیست به این پرسش پاسخ دادهاست.

هرگزپُرسی!

تغییرچهره

پرسی دومی برگزار
بریتانیا« ،آیا باید بعد از توافق بر سر مذاکرات برگزیت ،همه
ِ
شود؟»

فیسبوک ،کاربران ماهانه فعال
درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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زنجیره بزرگ چینی

جهان در یک قاب

چین در همه زمینهها دستی بر آتش دارد .جنسهای این کشور در هیچ کشوری
نیست که یافت نشود ،از کشورهای توسعهیافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه؛
از امریکا گرفته تا ایران؛ در همه کشورهای جهان میتوان جنسهای چینی را پیدا
کرد .یکی از کاالهایی که چشمبادامیها از کشور خود زیاد صادر میکنند گوشیهای
تلفن همراه است .به نظر میرسد چینیها در زمینه جدیدی وارد بازار شدهاند و حاال
فرصت دارند حسابی در این بازار جوالن بدهند.

امید به زندگی یکی از مسائلی است که همیشه هم در اقتصاد و هم در سایر مباحث مورد
بررسی قرار میگیرد .وضعیت توسعه در هر کشور میتواند فاکتورهای مختلفی را در بر بگیرد.
یکی از مهمترین فاکتورها که نشــاندهنده توسعه هر کشور است ،وضعیت امید به زندگی
مردم در آن کشور است .این افرادی که امید به زندگی دارند تا چه اندازه میتوانند نیروی کار
مفید باشند؟ این پرسش دیگری است که به دنبال امید به زندگی مطرح میشود .به هر حال
امید به زندگی یکی از شاخصهای مهم است که در اقتصاد نیز زیاد مورد بررسی قرار میگیرد.

فراخوان شنزن

زندگی آزاد و مرگ زودتر

بزرگترین صادرکنندگان موبایل ،درصد از کل جهان
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دو خط هواپیمایی امارات و اتحاد ،اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند .هردو شرکت مدل کسبوکارِ «اتصال بزرگ» را در دستور کار خود قرار دادهاند .آنها
مسافران را از شهری به شهر دیگر در ابوظبی و دوبی جابهجا میکنند .فاصله بین ابوظبی تا دوبی تنها  130کیلومتر است .در واقع میتوان گفت این دو خط
هواپیمایی بر سر یک بازار با یکدیگر مبارزه میکنند.

[ خطوط هواپیمایی ]

اتصال بزرگ

ادغام خطوط هواپیمایی امارات و اتحاد میتواند
بزرگترین خط هواپیمایی دنیا را ایجاد کند
چرا باید خواند:
صنعتخطوط
هواپیماییجزو
مهمترین صنایع در جهان
است که این روزها به
دست اعراب افتاده ،یعنی
خطوطهواپیماییخلیج
از امارات و اتحاد گرفته
تا قطر ایرویز ،حرف اول
را در خطوط هواپیمایی
جهانی میزنند .در
این گزارش از ادغام دو
غول مهم در این صنعت
بخوانید.

ادغام دو شرکت
امارات و اتحاد
دستکم برای
امارات خیلی
خوب است چرا که
هرگونه رقیبی را
برای این شرکت از
بین میبرد و درآمد
را نیز به لحاظ
اقتصادی افزایش
میدهد .اما به
هر حال این خط
هواپیمایی رفتاری
محافظهکارانه دارد
و به راحتی دست به
هرکاری نمیزند
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آنها که عاشــق هوانوردی هستند و مدام وضعیت خطوط هواپیمایی را
رصد میکنند یکی از بزرگترین سرگرمیهایشان این است که ببینند کدام
شرکت با دیگری ادغام خواهد شد .حاال یکی از آن خبرها برمال شده است.
ظاهرا ًقرار است یک توافق بین دو خطوط هواپیمایی صورت بگیرد که میتواند
دنیای هوانوردی را دگرگون کند .ارزش آن نیز بســیار باالست .روز بیستم
ســپتامبر بود که بلومبرگ در خبری اعالم کــرد خط هواپیمایی امارات در
دوبی به دنبال راهی برای شــراکت با خط هواپیمایی اتحاد در همسایهاش
یعنی ابوظبی است .این ادغام میتواند بزرگترین خط هواپیمایی را در دنیا
ایجاد کند .هردو خط هواپیمایی این خبر را تکذیب کردند و اعالم کردند هیچ
مذاکرهای بین آنها صورت نگرفتهاست .اما به نظر میرسد این جریان یک
گزینه روی میز است که به زودی درباره آن صحبت خواهد شد.
دو خط هواپیمایی امارات و اتحاد ،اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند .هردو
شرکت مدل کســبوکا ِر «اتصال بزرگ» را در دستور کار خود قرار دادهاند.
آنها مسافران را از شهری به شهر دیگر در ابوظبی و دوبی جابهجا میکنند.
فاصله بین ابوظبی تا دوبی تنها  130کیلومتر اســت .در واقع میتوان گفت
ایندو خط هواپیمایی بر سر یک بازار با یکدیگر مبارزه میکنند .هردو خط
هواپیمایی برای ظرفیتی  96درصدی با یکدیگر میجنگند و این را دادههای
رسمی نیز تأیید میکند.
در برخــی از دیگر موارد دو خط هواپیمایی امــارات و اتحاد با یکدیگر
مالی اتحاد معموالً انگیزههای پنهان پشت
تفاوتهایی نیز دارند .دشــمنان ِ
قرارداد را برمال میکنند .سال  2003بود که ابوظبی موفق شد راهی برای رشد
پیــدا کند و باالخره بعد از دهه  80به یکی از بزرگترین خطوط هواپیمایی
المللی ایندو
جهان تبدیل شود .این محاسبات نیز بر اساس تعدا ِد
ِ
مسافران بین ِ
خطوط هواپیمایی مشخص میشود .رفتهرفته مســافران از آسیا و اروپا به
خطوط هواپیمایی خلیج فارس روی آوردند .ابوظبی در خطوط هواپیمایی به
رسمیت شناخته شد و با خرج میلیاردها دالر در سهام دیگر خطوط هواپیمایی
باالخره موفق شد جایی بزرگ برای خودش در این بازار باز کند.
سال گذشته دو سرمایهگذاریِ بزرگ در خطوط هواپیمایی با ورشکستگی
مواجه شد که خبرش مثل بمب در دنیای هواپیمایی ترکید .خط هواپیمایی
برلینایر و الیتالیا ،هردو با ضرر 1میلیارد و 950میلیون دالری در سال 2016
و ضرر 1میلیارد و 520میلیون دالر در ســال  2017با اتحاد روبهرو شــدند.
برخی بررسیها نشان میدهد که خطوط هواپیمایی دستکم تا سال 2022
روی مرز و در خط قرمز حرکت کنند .این امر دولت امارات را که وابســتگی
شدیدی به خطوط هواپیمایی دارد در تنگنا قرار دادهاست .درآمد حاصل از
خطــوط هواپیمایی برابر با 15درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده
عربی اســت .بهعالوه به عنوان یکی از منابع اصلی اشتغال محلی در امارات
به آن نگاه میشود.
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JJچه نفعی میبرند؟
ادغام دو شــرکت امارات و اتحاد دستکم برای امارات خیلی خوب است
چرا که هرگونه رقیبی را برای این شــرکت از بیــن میبرد و درآمد را نیز به
لحاظ اقتصــادی افزایش میدهد .اما به هر حال این خط هواپیمایی رفتاری
محافظهکارانه دارد و به راحتی دست به هر کاری نمیزند .باید دید آنها با در
اختیار داشتن این همه هواپیما چهکار میکنند .سیاست نیز در مورد ادغام
دو شــرکت امارات و اتحاد بیتأثیر نیست .این دو کشور که هردو به نفت نیز
وابســتگیهایی دارند زمانی برای برخی امور به یکدیگر روی انداختهاند پس
نمیخواهند حاال هم رفاقت با یکدیگر را از دست بدهند .اگر این پیشفرض
درست باشد یعنی دو طرف برای ادغام حتماً اقدام خواهند کرد .این امر میتواند
کارایی خطوط هواپیمایی را نیز افزایش بدهد .یکی از موارد محتمل این
میزان
ِ
است که دو شرکت تنها در زمینه عملکردی با یکدیگر ادغام شوند و همکاری
کنند .امارات مشــابه این کار را با شرکت فالدوبای نیز انجام میدهد .این کار
برای دولت هزینهای به همراه ندارد و میتواند سود خوبی هم داشتهباشد .تنها
از این شیوه است که دو شرکت متضرر نمیشوند و در عینحال از منافع ادغام
نیز بهرهمند میشوند .گاهی این همکاریها در حد به اشتراک گذاشتن خلبان
بودهاســت .به هرحال مسافران بینالمللی همیشه از سفر هوایی با پروازهای
خطوط هواپیمایی خلیج فارس لذت بردهانــد .این یعنی بازار در اختیار این
خطوط هواپیمایی است و این وضعیت فعال ادامه خواهد داشت.
ارتفاعات تازه

خطوط هواپیمایی
صندلی در دسترس برای هر مسافر در ازای هر کیلومتر ،میلیارد
آخرین آمار موجود
0

امارات -اتحاد
خطوط هواپیمایی
امریکایی

یونایتد ایرالین
دلتا ایرالین
لوفتانزا

ایرفرانس-کاالام
آایجی

چاینا سوترن
ایرچاینا

چاینا ایسترن

100

200

امارات

500 400 300
اتحاد

دو قرن از انقالب صنعتی میگذشت و اقتصادهای غربی تنها یک رویه داشتند« :بگیرند ،بسازند ،دور بریزند» .اما حاال زبالهها سر به فلک گذاشتهاند .از اروپا گرفته تا امریکا و
اقتصادهای نوظهوری نظیر چین ،همگی زباله تولید میکنند .حجم تولید زباله در جهان به سرعت در حال افزایش است .در عرض سه سال این حجم از 1میلیارد و 800میلیون
تن به 2میلیارد تن رسیدهاست .یعنی هر مرد ،زن و کودکی که در این جهان در حال زندگی است هر روز حجم بیشتری زباله تولید میکند.

[ زباله ]

باری از آشغال

بازارهای نوظهور هر روز به حجم زبالههای جهانی میافزایند؛ حل کردن این معضل شاید آنقدر هم سخت نباشد
جو زمین میشود و هیچکس نمیداند این یک زباله بزرگ نامرئی است که روزی همه را خفه
خواهد کرد.

یــک اســتارتآپ پویا در تایپه اســت؛ فضایــی بزرگ با
چرا باید خواند:
ساختمانی  14طبقه و دفتری با بلوکهای تایوانی؛ تعداد
زباله به چنان معضلی
زیادی کارمند که روبهروی مانیتور ســرگرم کار هســتند.
تبدیل شده که مجله
JJهرکه بامش بیش ،برفش بیشتر
فضای پایین هم همان فضای آشنای استارتآپهاست؛ یک
اکونومیست گزارشی
هرچه مردم ثروت بیشتری به دست میآورند ،بیشتر مصرف میکنند و در نتیجه زباله تولیدی
میز تنیس ،یک کافیشاپ و حتی یک حلقه بسکتبال .اما به
 10صفحهای را به آن
بیشــتری نیز خواهند داشت .اقتصادهای توسعهیافته تنها 16درصد از جمعیت زمین را تشکیل
نظر میرسد اینجا چیزی با بقیه جاها فرق دارد .آدمهای این
اختصاص دادهاست.
میدهند اما 34درصد از زبالههای روی زمین را همین افراد تولید میکنند .جهان در حال توسعه
ساختمان با زباله سروکار دارند .یکباره میبینید قهوه شما را
اما بازیافت میتواند
هم تالش میکند از این رقابت عقب نماند و در نتیجه هرچه در توان داشته وسط گذاشته تا به پای
در لیوانی میآورند که با اســکرین شکسته آیفون ساخته
بهترین راهکار برای
آخرالزمانی
آنها برسد .مسئله زبالههای جهانی مسئله بزرگی است اما هیچگاه نمیتواند به مسئله
شدهاســت .رئیس این شــرکت آرتور هانگ 40ساله است
ِ
مقابله با این غول
تغییرات آبوهوایی نزدیک شــود .در واقع حل آن بســیار سادهتر است .دلیلش هم این است که
که فوقلیسانســش را در رشته معماری از دانشگاه هاروارد
بزرگ باشد؛ در واقع
میتــوان با اقدامات محلی آن را تا حدود زیادی کنترل کرد .یکی از مهمترین اقدامات محلی نیز
گرفته و در ابتدا قصد داشته در نیویورک کار کند ،اما وقتی
مسئلهزبالههابه
همین بازیافت است .استارتآپهای جدیدی در حال شکل گرفتن هستند که در این زمینه اقدام
با شکســت مواجه میشود به فکر کار تازه میافتد .تایوان
بزرگیمسئلهتغییرات
میکنند و میتوانند به کنترل تولید زباله در جهان کمک کنند .به هر حال کنترل تولید زباله مزایای
مثل جزیرهای برای بازیافت اســت52 .درصد از زبالههای
آبوهوایی نیست،
بسیاری دارد .از یکسو حجم آشغالهای موجود در زمین کم میشود و از سوی دیگر از نوع بازیافت
خانگی و 77درصد از زبالههای صنعتی در این کشور بازیافت
با اندکی امکانات و
تجهیزات میتوان آن
میتواند به تولید کمک کند و مزایای اقتصادی به همراه داشتهباشد.
میشوند .حجم بازیافت در این کشور به قدری باالست که
را کنترل کرد.
البته این مسئله بازیافت ساده مطرح میشود اما در عمل ساده اجرا نمیشود .این کار نیازمند
با کرهجنوبی ،آلمان و دیگر ملل بازیافتکننده زباله رقابت
امکانات و تسهیالتی است که برخی از کشورهای توسعهیافته به سادگی میتوانند آنها را در اختیار
میکند .امریکا تنها 26درصد از زبالههای خانگی و 44درصد
داشتهباشــند اما جوامع در حال توسعه هنوز باید برای به دست آوردن این امکانات برای بازیافت
از زبالههای صنعتیاش را بازیافت میکند .این یعنی وضعیت در تایوان خارقالعاده است .صنعت
زبالههای خود بجنگند .به نظر میرسد در زمینه کنترل تولید زباله و همچنین بازیافت آن ،بهبود
بازیافت زباله در این کشــور درآمدی 2میلیارد دالری در ســال به همراه دارد .آنها برای جام
زیادی در راه است .شاید چند دهه طول بکشد اما باالخره مسئلهای قابل حل است که همه کشورها
جهانی امسال در روسیه ،تیشرتهایی درست کردهبودند که از پالستیکهای بازیافتی تایوان
برای آن اقدام خواهند کرد.
بود و باورش به نظر کمی ســخت میآید .دو قرن از انقالب صنعتی میگذشت و اقتصادهای
غربــی تنها یک رویه داشــتند« :بگیرند،
جهانِ دور انداختنی
بســازند ،دور بریزنــد» .اما حــاال زبالهها
سر به فلک گذاشــتهاند .از اروپا گرفته تا
بینی)
ش
(پی
2030
بینی)
ش
(پی
2050
نسل زباله محلی ،میلیون تن
2016
امریکا و اقتصادهای نوظهوری نظیر چین،
همگی زبالــه تولید میکنند .حجم تولید
392 440 490
زباله در جهان به ســرعت در حال افزایش
اروپا و
اســت .در عرض سه ســال این حجم از
آسیای میانه
1میلیارد و 800میلیون تن به 2میلیارد تن
289 342396
رسیدهاســت .یعنی هر مرد ،زن و کودکی
129 177 255
امریکای
که در این جهان در حال زندگی است هر
شمالی
خاورمیانه
روز حجم بیشتری زباله تولید میکند .اما
و آفریقای
468 602 714
شمالی
تولیدکنندگان زبالههای خانگی،
مهمتر از
ِ
شرق آسیا و
در
که
هایی
ه
زبال
نوع
است.
صنعت
بخش
پاسیفیک
صنعت تولید میشود نیز متفاوت است و
گاهی فلزات بزرگ و ســنگینی است که
334 466 661
نمیتوان به راحتی فکــری برای بازیافت
231 290 369
174 269 516
جنوب آسیا
آنها کرد و در واقع باید خیلی حسابشده
امریکای
آفریقا
در مورد آنها اقدام کرد .اما مهمترین زباله
التین
هم همان زباله نامرئی یا دیاکسید کربن
و حوزه
نسل تولید زباله در ازای هر
کارائیب
است که ظاهرا ً کمتر کسی به فکر آن است.
فاقد داده  0 150 300 450 600 750نفر ،2016 ،کیلوگرم
30میلیارد تن دیاکسید کربن در سال وارد
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ماه مارس بود که سباستین پینیهرا قدرت را از خانم باچله گرفت .زیر دست او اقتصاد رفتهرفته جان گرفت .امسال رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه
دوم سال به 5.3درصد رسید که بسیار باالتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است .این رشد سریعترین رشد اقتصادی از زمان ریاستجمهوری او در
دوره نخست در فاصله سالهای  2010تا  2014است .سرمایهگذاریها 7.1درصد افزایش پیدا کرد.

[ شیلی ]

گریز از تله درآمدهای متوسط

سباستین پینیهرا فرصت اصالحات بزرگی دارد؛ خیلی طول نمیکشد

چرا باید خواند:
شیلی زمانی ببر امریکای
التین لقب داشت اما
اکنون چند سالی است که
با رشد اقتصادی پایین
خود همه را مأیوس
کرده؛ رئیسجمهوری
جدید این کشور پرده از
برنامههای اقتصادی
جدیدی برداشته
و میخواهد یک
خانهتکانیاقتصادی
به راه بیندازد که شاید
بتواند الگویی برای دیگر
کشورها از جمله ایران
هم باشد.

ببر امریکای التین هنوز
به روزهای پرشکوهش
بازنگشتهاست .بخشی از
رشد اقتصادی به دلیل
بهبود قیمت جهانی مس
است .ظرفیت رشد که
به معنای ظرفیت رشد
اقتصادی بدون فشار تورم
است ،تنها حدود 3درصد
است .در 15ماه گذشته سه
اعتباردهنده بزرگ شیلی
میزان بدهیهای خود را از
این کشور کاهش دادهاند.

168

پنجــم اکتبر  1988روز خوبی برای شــیلی بــود .مردم در یک
همهپرسی یک «نه» قاطع به آگوستو پینوشه گفتند؛ کسی که 15
سال پیش را در این کشور با قوانین مستبدانه خود پیش بردهبود .یک
سال بعد انتخابات آزاد برگزار شد و به دنبال آن شیلی دو دهه رشد
اقتصادی قدرتمند را تجربه کرد .این رشد تابعی از سیاستهای بازار
آزاد ،اصالحات اجتماعی و تا حدودی هم وضعیت کاالها در سالهای
 2000تا  2009بود .اقتصاد رشــد کرد و نــرخ فقر از  40درصد به
10درصد رسید .اقتصاددانها هم به شیلی «ببر امریکای التین» لقب
دادند.
سالهای اخیر برای شیلی آنقدر هم ببرسان نبودهاست .قیمت
مس از ســال  2014ســقوط شــدیدی را تجربه کرد و این کاالیی
اســت که شیلی صادرکننده بزرگ آن به شمار میآید .میچل باچله
رئیسجمهوریِ چپگرای شیلی در فاصله سالهای  2014تا ،2018
کدهای مالیاتی را بازنویســی و اتحادیههای کارگری را تقویت کرد و
بــه دنبال آن قوانین جدیدی وضع کرد .این زن یک هدف داشــت:
کاهش نابرابــری ،و در عینحال به دنبال کســبوکا ِر آرام هم بود.
سرمایهگذاریها برای چهار ســال متوالی کاهش پیدا کردند .رشد
اقتصــادی از متوســط 5درصد در دوران پس از پینوشــه به حدود
1.7درصد در فاصلههای سالهای  2013تا  2017رسید.
ماه مارس بود که سباستین پینیهرا قدرت را از خانم باچله گرفت.
زیر دست او اقتصاد رفتهرفته جان گرفت .امسال رشد تولید ناخالص
داخلی در سهماهه دوم ســال به 5.3درصد رسید که بسیار باالتر از
همین بازه زمانی در ســال گذشته است .این رشد سریعترین رشد
اقتصــادی از زمان ریاســتجمهوری او در دوره نخســت در فاصله
یهای 7.1درصد افزایش
سالهای  2010تا  2014است .سرمای هگذار 
پیدا کرد .بانکهای مرکزی هم پیشبینی خود را درباره رشد اقتصادی
امسال به  4تا 4.5درصد رساندند یعنی آن را افزایش دادند.
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JJبازگشت ببر امریکای التین به روزهای باشکوه
اما ببر امریکای التین هنوز به روزهای پرشکوهش بازنگشتهاست .بخشی
از رشــد اقتصادی به دلیل بهبود قیمت جهانی مس است .ظرفیت رشد که
به معنای ظرفیت رشد اقتصادی بدون فشار تورم است ،تنها حدود 3درصد
است .در 15ماه گذشته سه اعتباردهنده بزرگ شیلی میزان بدهیهای خود
را از این کشور کاهش دادهاند .البته این موسسههای اعتباردهنده این نگرانی
را دارند که شــیلی نتواند با آن سرعت مطلوب بدهیهای خود را صاف کند.
جمعیت شــیلی در حال پیر شدن است و بسیاری از زنان و جوانان در حال
مهاجرت کردن هســتند به همین خاطر نیروی کار در این کشــور در حال
کاهش یافتن اســت .با این حال تولید همچنان به همان شکل سابق برقرار
است و متأسفانه سطح آن پایین است .این امر باعث میشود رشد اقتصادی به
شدن شیلی به یک
حد مطلوب نرسد .به همین خاطر است که رویای تبدیل ِ
اقتصاد توسعهیافته بزرگ قدری دور و بعید به نظر میرسد .مهمترین چالش
برای این کشــور این اســت که در تله طبقه درآم ِد پایین یا درآم ِد متوسط
نیفتد .این نظری اســت که بســیاری از اقتصاددانها نیز بر آن تأکید دارند.
رأیدهندهها به پینیهرا رأی دادند؛ فردی میلیاردر که خودش اهل کسبوکار
اســت؛ آنها میخواهند این فرد شــیلی را از تله بیرون بیاورد و به مسیری
درست هدایت کند .برخی میگویند او قدری ُکند عمل کرده و موفق نشده
آنطــور که باید چرخ اقتصاد را به گــردش درآورد .به هر حال آنها منتقد
هستند و به وضعیت موجود نقد دارند .اما او از نخستین طرحها و برنامههای
اصالحی خود پردهبرداری کردهاست .او قصد دارد یک خانهتکانی حسابی در
اقتصاد این کشور به پا کند .او معتقد است توافق و اجماع نظر در زمینه اقتصاد
در شــیلی وجود نداشــته و این همان چیزی است که قصد دارد به اقتصاد
کشورش بازگرداند .به هر حال هنوز که نه شغل زیادی ایجاد شده و نه رشد
اقتصادی آنطور که باید تکان خورده اما برنامههای او میتواند آغازگر مرحله
نوینی برای حیات اقتصادی این ببر در امریکای التین باشد .شاید با مقاومتها
و مخالفتهایی همراه شود اما بدون تردید میتواند اقتصاد را به مسیر خوبی
هدایت کند و آن را از افتادن در تله درآم ِد متوسط نجات بدهد .پینیهرا خودش
اهل کسبوکار است ،شاید بتواند اقتصاد کشورش را هم نجات بدهد.

مایک پنس به عنوان یکی از مقامات مهم امریکایی در روز چهارم اکتبر اتهامات بزرگی به چین وارد کرد؛ یکی از آنها تجاوز اقتصادی بود .او از امریکا درخواست کرد حتی
ِ
گذاری مجدد شدند .صادرات چین به
یک قدم هم عقب ننشیند و جواب چشمبادامیها را بدهد .تعرفهها شروع شد و جنگ درگرفت .کاالهایی به ارزش 200میلیارد دالر تعرفه
امریکا با اختالل مواجه شد .از سپتامبر و بعدا از سال  2019قرار است قضیه خیلی جدیتر از اینها هم بشود.

[ اقتصاد چین ]

احساس تواضع

چین باالخره با جنگ تجاریاش با امریکا
چه خواهد کرد؟
ی که وانگ شیانچن به عنوان یک افسر چینی در اوایل سال 1500
زمان 
میالدی از طراحی امپریالی و سیاســی خســته شد و به نتیجه نرسید ،کار
را رها کرد و برای آغاز یک زندگی ســاده به روســتایش در سوژو بازگشت.
او درختهایی کاشــت و با صخرههایی برای خودش باغی درست کرد و نام
آن را «باغ دولت متواضع» گذاشــت .فضایی آرام که برای آرمیدن بود .باغی
که او درســت کرد خیرهکننده اســت .اما آرامش آن مدتهاست که از بین
رفتهاست .نخســتین هفته ماه اکتبر بود که در روز ملی چین30 ،هزار نفر
برای تعطیالت روی سنگهای پلهای داخل این باغ پیادهروی کردند؛ روزانه
عده زیادی میآمدند و میرفتند .صفهای طوالنی شــکل گرفتهبود تا این
باغ را ببینند .توریســتهای بسیاری برای دیدن این باغ زیبا آمدهاند .برخی
داخلی و برخی هم خارجــی .دولتهای امروزیِ چین دیگر آنقدر متواضع
نیستند ،اقتصاد میتواند سندی بر این ادعا باشد .این بستر قطعاً بدشگون
و شــوم به نظر میرســد .جنگ و تنش تجاری با امریکا هم که حسابی باال
گرفتهاست .مایک پنس به عنوان یکی از مقامات مهم امریکایی در روز چهارم
اکتبر اتهامات بزرگی به چین وارد کرد؛ یکی از آنها تجاوز اقتصادی بود .او از
امریکا درخواست کرد حتی یک قدم هم عقب ننشیند و جواب چشمبادامیها
را بدهد .تعرفهها شروع شد و جنگ درگرفت .کاالهایی به ارزش 200میلیارد
دالر تعرفهگذاریِ مجدد شدند .صادرات چین به امریکا با اختالل مواجه شد.
از سپتامبر و بعدا از سال  2019قرار است قضیه خیلی جدیتر از اینها هم
بشود .مشکالت چین میتواند به راحتی به سایر نقاط دنیا سرایت کند .دولت
ترامپ تصمیم گرفته که دیگر اقتصادهای بزرگ نظیر ژاپن و اتحادیه اروپا در
زمینه معامالت تجاری با چین وارد مذاکره نشوند.
اتفاقاتی که بین چین و امریکا رخ داده تغییراتی را در داخل این کشورها
ایجاد کــرده و روی اقتصاد هر دو کشــور تأثیراتی گذاشتهاســت .یکی از
بزرگترین شاخصهای معروف چین سقوط 29درصدی را تجربه کردهاست.
اکنون بازار چین یکی از بدترین بازارهای جهان است که بدترین عملکرد را
داشتهاست .تالشهایی برای تثبیت سطح بدهیها صورت گرفته و همچنین
تالش شــده نقدینگی به وضعیت متعادلی برسد .بسیاری از سرمایهگذاران
داخلی در چین نگران هستند که سیاستهای چین از مسیر درستش منحرف
شود .در این بین شی جینپینگ رئیسجمهوری چین از شرکتهای دولتی
درخواست کرده فشارها را تاب بیاورند و قویتر و بهتر ظاهر شوند.
JJهمه در فشارند
یوآن به عنوان ارز رایج چین تحت فشار است .از ابتدای ماه فوریه تاکنون
این ارز کاهش ارزش 10درصدی را در برابر دالر تجربه کردهاست .حتی اگر
این به ارزهای سایر اقتصادهای نوظهور سرایت نکند باز هم این خطر وجود
دارد که ســوخت کافی برای افزایش تنش تجاری و فشارهای ناشی از آن را

فراهم آورد .تاکنون بسیاری از مقامات امریکایی به چینیها هشدار دادهاند که
ارز خود را دستکاری نکنند و ارزش آن را پایین نیاورند .در واقع آنها به نوعی
این کشور را تهدید نیز کردهاند؛ به هر حال چین دومین اقتصاد بزرگ جهان
است و هر اقدامی که در زمینه ارز خود انجام بدهد روی سایر اقتصادها نیز اثر
میگذارد .چین تالش کرده در این مدت ترمز یوآن را بکشد و به نوعی آن را
کنترل کند .مقامات چینی نگران این هستند که اتفاقات اخیر منجر به خروج
سرمایه از کشورشان بشود.
دولت چین تــاش میکند اما گویا در برخی موارد خیانت هم میکند؛
یعنی حتی به شهروندان خودش نیز خیانت میکند .سیاستهای پولی و مالی
که این کشور در پیش میگیرد صرفاً برای جلوگیری از بروز تنش و تشدید
بحران اســت اما این سیاستهای مالی میتواند وضعیت را برای اقتصاد این
کشور و شهروندانش وخیمتر کند .شاید اکنون واقعاً وقت آن رسیده که دولت
دوباره تواضع به خرج بدهد؛ مثل همان سال 1500؛ یعنی شاید زمان آن باشد
که دولت متواضعی روی کار بیاید و وضعیت را برای مردم چین و حتی برای
سایر اقتصادهای جهان بهتر کند .فعال که وضعیت برزخ است.
سقوط به دره
چین؛ نرخ بهره؛ درصد
نرخ سپرده مورد نیاز
مالی سپردهگذاری
موسسههای بزرگ ِ
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یوآن به عنوان ارز رایج چین
تحت فشار است .از ابتدای
ماه فوریه تاکنون این ارز
کاهش ارزش 10درصدی
را در برابر دالر تجربه
کردهاست .حتی اگر این به
ارزهای سایر اقتصادهای
نوظهور سرایت نکند باز
هم این خطر وجود دارد که
سوخت کافی برای افزایش
تنش تجاری و فشارهای
ناشی از آن را فراهم آورد.
تاکنون بسیاری از مقامات
امریکایی به چینیها هشدار
دادهاند که ارز خود را
دستکاری نکنند و ارزش آن
را پایین نیاورند.

چرا باید خواند:
دعوای چین و امریکا
مثل دعوای دو نفر از
بزرگان یک خاندان
است .یکی اولین اقتصاد
بزرگ جهان و دیگری
دومین؛ حاال ایندو با
یکدیگر درگیر شدهاند و
طبیعیاستکهتشدید
هرگونه تنش میان
ایندو کشور به نوعی
مشکل اقتصادی برای
سایر اقتصادهای جهان
منتهی شود .قصه چین و
امریکا به این زودی تمام
نخواهد شد.
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سرآشپز رستوران کرووارزیوا معتقد است تعداد زیادی از مشتریانش گوشت هم میخورند اما این مسئله اصال او را نگران نمیکند و
میداند که در مسیر درستی پیش میرود .از نگاه او برخی افراد گوشت نمیخورند و به جای آن گیاه میخورند صرف ًا به این خاطر که
احساس میکنند مد شده یا حتی به این خاطر که غذای گیاهی را دوست دارند .هیچکدام از این موارد نیز از نگاه او نگرانکننده نیست.

[ گیاهخواری ]

درمان بدون
گوشت

مردم در کشورهای ثروتمند
غذاهای گیاهی بیشتری مصرف
میکنند ،هرچه بیشتر پیش
میروند ،بهتر میشوند
دوباره به خوردن گوشت نیز روی بیاورد.
عالقه به غذاهای گیاهی بیشــتر در کشورهای ثروتمند و در میان افراد پولدار
مشاهده میشود .سلبریتیها یا مشــاهیری که ادعا میکنند گیاهخوار شدهاند در
جهان کم نیســتند :بیل کلینتون ،الگور ،سرنا و ونوس ویلیامز ،لویس همیلتون،
مایک تایســون ،بیانسه و بسیاری از دیگر مشاهیر ادعا میکنند که به گیاهخواری
روی آوردهاند .در امریکا کاشت محصوالت کشاورزی حسابی رونق گرفته چون افراد
بیشتری متقاضی این قبیل خوراکیها هستند .چیز عجیبی هم به نظر نمیرسد.
20درصد از افراد امریکایی تا ژوئن  2018گیاهخوار شدند .این رقم بسیار باالست و
به نظر میرسد رشد سریعی هم داشته باشد.

وقت ناهار است ،صف طویلی جلوی برگریِ کرووارزیوا
چرا باید خواند:
( )Krowarzywaشــکل گرفتــه؛ اینجا بهترین
گیاهخواری این روزها
برگرفروشی شهر است .از دانشجویان تا خانوادهها و
در مسیری پیش
حتی افرادی با لباسهای مخصوص بیزنس ،در صف
رفته که نوعی مکتب
ایستادهاند تا معروفترین برگر شهر را بخورند ،برگری
و جریان فکری برای
که تبلیغات آنالین آن را دیدهاند .تصور رایج شــما
خودش به راه انداخته:
باید این باشد که آنها در این برگرفروشی قرار است
وگانیسم .کسبوکارها
یک تکه گوشــت یا دستکم سوسیس بخورند .اما
هم در همین مسیر
خبری از این چیزها نیست .واژهای که به عنوان نام
پیش رفتهاند ،برخی
برای این برگرفروشــی انتخاب شده به معنای «گاو
به بهانه حفظ سالمت
JJحرکت به سوی وگانیسم
زنده» است .در این واژه به طور خالصه گفته میشود
و برخی هم به بهانه
مکدونالد هم این روزها مکوگان یا همان ساندویچهای مخصوص گیاهخواران را
که همهچیز با سبزیجات طبخ خواهد شد و خبری
حفظمحیطزیست.
میفروشد .این جریان بهویژه در اسکاندیناوی طرفدار زیادی پیدا کردهاست .بسیاری
از گوشت حیوانات نیست .برگرها هم همگی گیاهی
اما باید دید این
از تولیدکنندگان بزرگ گوشت در جهان به فکر افتادهاند و تصمیم گرفتهاند تغییراتی
هســتند .معروفترین غذای این برگرفروشی هم
بهانهها تا چه زمانی
در کســبوکار خود ایجاد کنند که به ســمت گیاهخواران هم مایل شود .در واقع
نوعی برگر است که از پروتئین بهدستآمده از گندم
دوام خواهد آورد.
گیاهخواری رفتهرفته نوع کسبوکارها را هم تغییر میدهد.
حاصل میشود و جایگزین بسیار خوبی برای گوشت
برخــی افــراد توجه زیادی بــه گیاهخواری نشــان میدهند .این مســئله در
به شمار میآید.
سیلیکونولی نیز به طور ویژه مورد توجه قرار گرفتهاست .یعنی
کرووارزیــوا در حقیقــت یک
رستوران زنجیرهای است که 50
پای اســتارتآپها هم به میان آمدهاست .بخشی از آنها روی
قضیه ســامتی مردم مانور میدهند .برخی دیگر هم به مسائل
شــعبه مختلف برای گیاهخواری دارد .البته آنقدر هم گیاهخوار
زیستمحیطی اشاره میکنند مث ً
ال تعداد کمتری گاو از بین برود
برای این رســتورانها وجود ندارد اما رســتورانها خودشان را
یا امثال اینها .اما این مســئله بیشتر در کشورهای توسعهیافته
آماده میکنند .برخی از افراد به لحاظ اعتقادی هیچ مشــکلی با
مشاهده میشود که تأثیرات خوبی هم داشته؛ در کشورهای فقیر
خوردن گوشت ندارند و مذهب هم آنها را از خوردن گوشت منع
مردم هنوز درگیر مسائل دیگری هستند .بسیاری از کسانی که
نمیکند .با این حال چون غذاهای گیاهی را بیشتر دوست دارند به
وارد کسبوکار گیاهخواری شدهاند ادعا میکنند مردم روزی بابت
آن روی میآورند .سرآشپز رستوران کرووارزیوا معتقد است تعداد
این جریان از آنها ســپاسگزاری خواهند کرد چرا که به بهبود
زیادی از مشتریانش گوشت هم میخورند اما این مسئله اصال او
درصد
وضعیت سالمت و محیطزیست کمک کردهاند .جریان گیاهخواری
را نگران نمیکند و میداند که در مسیر درستی پیش میرود .از
از امریکاییها تا
به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد و در قالب مکتب وگانیسم
نگاه او برخی افراد گوشت نمیخورند و به جای آن گیاه میخورند
ژوئن  2018به
گیاهخواری روی
(گیاهخواریگرایی) به اوج خود خواهد رســید .آنوقت باید دید
صرفاً به این خاطر که احساس میکنند مد شده یا حتی به این
آوردهاند
مردم چه اندازه به این جریان به عنوان یک مکتب و جریان فکری
خاطر که غذای گیاهی را دوست دارند .هیچکدام از این موارد نیز
وفادار خواهند ماند و تا چه اندازه حافظ جان حیوانات و نگهدارنده
از نگاه او نگرانکننده نیست .به هر حال گیاهخواری یک انتخاب
محیطزیست خواهند شد.
است .شاید فردی امسال تصمیم بگیرد گیاهخوار باشد و سال آینده
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کانکو یکی از شرکتهای مالک این چاههای نفتی است؛ آنها چاههای نفتی را آماده بهرهبرداری میکنند و بعد هم نفت از دل آن بیرون
میکشند .این شرکتها هر روز به دنبال تکنولوژیهای جدیدتر و پیشرفتهتری هستند تا بتوانند نفت بیشتری را از دل زمین استخراج و در
عینحال هزینه کمتری را صرف آن کنند .کانکو تنها نیست.

[ نفت شیل ]

چشمانداز زیر زمین

دنیا به نفت شیل امریکا وابستهتر شدهاست؛ آیا در نهایت این صنعت میتواند هم به سود برسد هم تولید کند؟
صبحی درخشان در خلیج پرمین است ،غرب تگزاس ،جایی که بستری
برای زمینهای نفتخیز امریکایی شدهاست؛ نفتهایی که تولید و روانه بازار
میشوند .در یکی از دشتها میتوان چاههای نفت را دید که فریاد میزنند تا
نفت از دلشان بیرون کشیدهشود .چاهی که 0.9کیلومتر با سطح زمین فاصله
برقی بزرگی به نیمی از عمق زمین میرسند ،یعنی شش
دارد .وقتی متههای ِ
برابر ساختمان امپایراستیت زیر زمین است .از پهلو هم پهنای وسیعی را اشغال
کردهاست .بعد بخش هیجانانگیز ماجرا فرا میرسد .چاه آماده بهرهبرداری
است .قرار است به زودی نفت یا همان طالی سیاه از دل آن خارج شود.
کانکو یکی از شــرکتهای مالک این چاههای نفتی است؛ آنها چاههای
نفتی را آماده بهرهبرداری میکنند و بعد هم نفت از دل آن بیرون میکشند.
این شرکتها هر روز به دنبال تکنولوژیهای جدیدتر و پیشرفتهتری هستند
تا بتوانند نفت بیشتری را از دل زمین استخراج و در عینحال هزینه کمتری
را صرف آن کنند .کانکو تنها نیســت .صنعت نفت شیل در امریکا از همین
خردهشرکتها ساخته شدهاست .همین شرکتهای کوچک انقالب بزرگ
نفت شــیل را بــه راه انداختهاند و به دنبال آن نیــز امریکا را به بزرگترین
تولیدکننده نفت در جهان تبدیل کردهاند .این شرکتهای کوچک ،صنعت
بزرگ نفت در امریکا و در جهان را شــکل دادهاند .همین نفت شــیل است
که قرار اســت وقتی تحریمها به صورت جدی علیه ایران ا ِعمال شد ،جای
نفت این کشــور را بگیرد و وضعیت عرضــه و تقاضا را در بازار متعادل کند.
عربستان سعودی این روزها به خاطر جریان قتل خاشقجی ،یک روزنامهنگار،
حسابی جنجال به پا کرده اما در عینحال بحثهایی هم بر سر نفت این کشور
برپاست .برخی مشاوران به دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا میگویند باید
امریکا سلطه انرژی بر جهان را حفظ کند و بهعالوه کاری کند که سعودیها
تولید و صادرات نفت خود را کاهش بدهند .از طرف دیگر برخی میگویند این
کشور هم باید نفت بیشتری تولید کند تا جای نفت ایران را بگیرد .در حالیکه
این بحثها در جریان است ،صنعت نفت همینطور توسعه پیدا میکند .در
این بین خلیج پرمین در کانون توجه قرار دارد.

JJسرمایهگذاری برای چه؟
هر روز تعداد شرکتهایی که میخواهند روی نفت شیل سرمایهگذاری
کنند بیشتر میشــود .آنها به امریکا و بعد اوکالهما میروند ،برخی هم به
داکوتای شمالی تا بتوانند روی صنعت نفت در این کشور سرمایهگذاری کنند.
در این بین دنیا هر روز بیش از گذشته به نفت امریکا وابسته میشود .نفت
امریکا هم هر روز بیشتر از گذشته به خلیج پرمین وابستگی پیدا میکند .قرار
اســت غرب تگزاس تا نیومکزیکو همینطور توسعه پیدا کند و در آن همه
زمینها به زمینهای حفاری و تولید نفت تبدیل شــود .در سطح نمیتوان
چیزی جز همان ظاهر طبیعی چاههای نفت دید .چشــمانداز زمین به نظر
میآید که اینجا صرفاً یک بیابان خشک و بیآبوعلف باشد اما واقعیت ماجرا
این نیست .زیر زمین عقیم نیست .زیر زمین دریایی از نفت خوابیدهاست .آن
نفتی که زیر زمین هم قرار دارد همان نفت و البته گا ِز شیل است که انقالبی
را در دنیای طالی سیاه به پا کردهاست30 .درصد از نفت تولیدی امریکا در
خلیج پرمین تولید میشود .دو سال پیش تنها 23درصد از نفت امریکا از این
منطقه تولید میشد .این یعنی خلیج پرمین در حال توسعه است و سرعت
توسعه آن نیز باالست.
مهمترین تولیدکننــدگان نفت بعد از امریکا در حال حاضر روســیه و
عربستان سعودی هستند .آنها چاههای نفت پرباری دارند که نیازی نیست
برای دسترســی به نفت موجود در آن زحمت زیادی بکشند ،همینطور که
کمی از سطح زمین فاصله بگیرند به نفت میرسد .زمین آنها روی بستری
از نفت است .حاال امریکا برای آنها به غولی شکستناپذیر تبدیل شدهاست.
تولید نفت شیل همینطور ادامه دارد و در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی
داشتهاست .همین امر نیز باعث شده ســرمایهگذاران اشتهای زیادی برای
ســرمایهگذاری روی نفت این منطقه داشتهباشند .این نفت آسان به دست
عمیق زیر دریا خارج میشود
نیامده؛ نفتی است که از دل صخرهسنگهای
ِ
و بعید است حاال که تکنولوژی پیشرفت کرده به راحتی از آن دست بکشند.
بازی نفت تازه شروع شدهاست.

چرا باید خواند:
انقالب شیل چند
سالی است که
دنیای نفت را به کلی
متحول کرده و امریکا
را به بزرگترین
تولیدکنندهنفت
در جهان تبدیل
کردهاست .حاال
30درصد از نفت شیل
امریکا تنها در یک
منطقهیعنیخلیج
پرمین تولید میشود؛
آیا این رویه ادامه
خواهد داشت و آیا
میتواند جای نفت
ایران را بگیرد؟
هر روز تعداد شرکتهایی که
میخواهند روی نفت شیل
سرمایهگذاری کنند بیشتر
میشود .آنها به امریکا و
بعد اوکالهما میروند ،برخی
هم به داکوتای شمالی تا
بتوانند روی صنعت نفت در
این کشور سرمایهگذاری
کنند .در این بین دنیا هر
روز بیش از گذشته به نفت
امریکا وابسته میشود

رنجبیشتر،نفتکمتر
نفت شیل خلیج پرمین ،درصد افزایش نسبت به سال پیش
تولید
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30درصد از نفت تولیدی امریکا متعلق به خلیج پرمین است.
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آقای مون جه -این به عنوان رئیسجمهوری هنوز اصرار دارد همان استراتژیهای پیشین خود را ادامه بدهد .او سعی
دارد طبقه متوسط و کمدرآمد را هدف قرار دهد و به آنها کمک کند خودشان را باال بکشند .به همین خاطر هم بود که
رأی آورد ،او در واقع از قشر متوسط و کمدرآمد جامعه کسب رأی کرد و به محبوبیت رسید.

[ اقتصاد کرهجنوبی ]

وعد ههای معوق

رئیسجمهوری با قدرت کسبوکارهای بزرگ دستوپنجه نرم میکند

چرا باید خواند:
کرهجنوبی مدتی است
که با رئیسجمهوری از
حزب چپ اداره میشود؛
مون جه -این با شعار
اصالحات اقتصادی برای
قشر کمدرآمد کسب
رأی کرد اما حاال همین
قشر تحت فشار است.
به نظر میرسد او باید
استراتژیاش را عوض
کند اما تمایلی به این کار
نشان نمیدهد.

اکثر کسانی که از حزب
دست راستی هستند
اکنون به دولت نقد دارند.
بسیاری از محافظهکاران نیز
به دولت انتقاد میکنند.
ِ
جمهوری فعلی
رئیس
کرهجنوبی مون جه -این،
از حزب دستچپ است و
به همین خاطر چیز عجیبی
نیست که محافظهکاران و
دست راستیها او را مورد
نقد قرار بدهند

172

چو ایمهو همانطور که روی صندلی چرخدار نشســته ،دســتانش را به
نشــانه اعتراض باال میبرد و از دولت گالیه میکند .از یأسی میگوید که به
خاطر عملکرد ب ِد دولت به لحاظ اقتصادی ،دچار آن شدهاست .معتقد است
سیاستهای اقتصادی دولت همگی اشتباه بودهاست .او از حداقل دستمزدها
ناراضی است .البته حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته 16درصد افزایش
یافته و به 6.65دالر رسیدهاســت .افزایش حداقل دستمزد ،هسته مرکزی
برنامههای دولت کرهجنوبی برای احیای اقتصادی بودهاست .آنها سعی دارند
از این طریق جانی تازه به اقتصاد ببخشند و درآمدها را زیاد کنند .اما هنوز هم
عدهای ناراضی هستند مثل همین آقای چو که معتقد است همهچیز شبیه
به فاجعه است.
اکثر کسانی که از حزب دست راستی هستند اکنون به دولت نقد دارند.
بسیاری از محافظهکاران نیز به دولت انتقاد میکنند .رئیسجمهوریِ فعلی
ت چپ است و به همین خاطر چیز
کرهجنوبی مون جه -این ،از حزب دســ 
عجیبی نیست که محافظهکاران و دستراستیها او را مورد نقد قرار بدهند .اما
نکته عجیبتر این است که از داخل خو ِد دولت هم افرادی مقابل او بایستند.
در چند ماه اخیر دادههایی که از وضعیت اشتغال در کرهجنوبی به دست آمده

صخرهای دیگر بر سر راه کرهایها
کارگران تماموقتی که کمتر از دوسوم درآمدهای متوسط پول به دست
میآورند ،2017 /درصد از کل
دستمزد چندگانه ،نودمین
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بسیار مأیوسکننده بوده و بسیاری از صاحبان کسبوکارها دست به اعتراض
زدهاند .به همین خاطر اســت که عــدهای از داخل دولت نیز علیه آقای این
دستبهکار شدهاند و او را بابت عملکرد ضعیف اقتصادیاش سرزنش کردهاند.
یکی از کسانی که از داخل دولت دست به نقد زده ،وزیر اقتصاد و دارایی بوده
که اظهار کرده نابرابری در این کشور در حال افزایش است.
JJرئیسجمهوری از حزب چپ
آقای مــون جه -این به عنوان رئیسجمهوری هنــوز اصرار دارد همان
استراتژیهای پیشــین خود را ادامه بدهد .او ســعی دارد طبقه متوسط و
کمدرآمد را هدف قرار دهد و به آنها کمک کند خودشان را باال بکشند .به
همین خاطر هم بود که رأی آورد ،او در واقع از قشر متوسط و کمدرآمد جامعه
کسب رأی کرد و به محبوبیت رسید .او در ابتدا حداقل دستمزدها را افزایش
داد اما حاال میگوید که دیگر این کار را نخواهد کرد .در واقع او برنامههایش
را تغییر دادهاست .بسیاری از مشاورانش حرفهای دیگری به او زدهاند اما به
نظر میرسد خودش همچنان اصرار دارد به سیاستهای پیشینش بچسبد و
همان سیاستها را در پیش بگیرد .در حال حاضر برای اصالح در این کشور
تنشهایی به راه افتاده و میتواند وضعیت سیاسی این کشور را نیز به خطر
بیندازد .برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی نیز وضعیت را در کرهجنوبی
نگرا نکننده اعالم کرد هاند.
یکی از آمارهای عجیبوغریبی که به صورت دولتی منتشــر شده نشان
میدهد درآمد قشر کمدرآمد یا همان قشر ضعیف جامعه که حدود 20درصد
از کل جامعه را تشکیل میدهد حدود 3.7درصد کاهش یافتهاست .این یعنی
بســیاری از مشاغل از دست رفتهاند و وضعیت اشتغال دیگر مساعد نیست.
بهعالوه افزایش دستمزدها هم به شکی نبوده که به قشر ضعیف جامعه کمک
کند و همه اینها تنها یک مورد را نشان میدهد :سیاستهای دولت اشتباه
بوده و باید این سیاســتها تغییر کند .اما آقای مون در این زمینه مقاومت
میکند .او همچنان سعی دارد رویه سابق خود را ادامه بدهد.
برخی میگویند افزایش دستمزد در این مدت به شکل حسابشده نبوده و
به همین خاطر این سیاست باید تغییر کند .برخی دیگر میگویند این دادهها
اشتباه است و مشکل از جای دیگری است .برخی از کارشناسان انگشت اتهام
را به ســوی جنگ تجاری میان چین و امریکا دراز میکنند و ادعا دارند که
این تنش تجاری منجر به بــروز نوعی عدم اطمینان در میان اهالی بازار در
کرهجنوبی شده و حاصل آن هم همین عملکرد ضعیف اقتصادی بودهاست.
آقــای مون به دنبــال اصالحات بود و مردمی که بــه او رأی دادند نیز به او
اعتماد کردند؛ آنها اعتماد کردند که مون اصالحات ســاختاری در اقتصاد
را در دستور کار خودش قرار میدهد .او نیز تکاپوهایی داشته؛ اما نتیجه این
اصالحات نشان میدهد که موفقیتآمیز نبوده؛ استراتژیهایی که او در پیش
گرفتهبود هیچکدام اثربخش نبوده و چارهای نیست جز اینکه این سیاستهای
اقتصــادی تغییر کنند .به هر حال مــردم رأی دادهاند و اکنون انتظار دارند
رئیسجمهوری فکری به حالشان بکند .باید دید آقای مون جه -این باالخره
دست از برنامههای بیثمرش برمیدارد و برنامه جدیدی دنبال میکند یا باز
هم با اصرار به همان برنامههای پیشین خود ادامه میدهد.

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

تعیین جهت تولید در فردای ورود به بازار جهانی
کدام صنایع کارخانهای ایران پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی توان رقابتی دارند؟
آزادسازی تجارت و عضویت در سازمان تجارت جهانی ( )WTOاغلب بهمثابة وسیلهای
برای دسترسی به اعتبار در جامعة بینالمللی نگریسته میشود .همچنین ،این امر به
منزلة معیاری برای ارادة كشورهای متقاضی الحاق ،برای بهكارگیری تغییرات وسیع
در سیاستهای اقتصادی و ســاختار و كیفیت نهادی این كشورها ارزیابی میشود.
طی فرایند الحاق ،كشورهای تازه ملحقشده به برخی تعهدات ماهوی تن میدهند كه
درواقع به طراحی مجدد چهارچوب نهادی و ساختار اقتصاد داخلی آنها منجر میشود.
این ساختار جدید درعمل متضمن شــرایط اقتصادی بهمراتب باثباتتر و با قابلیت
پیشبینیپذیری بیشتر است .از این رو ،فرایند الحاق اغلب بهمثابة یك تمرین تازه
و بیسابقه برحسب تعهداتی است كه جوانب مختلف سیاستهای اقتصادی داخلی و
موضوعات نهادی را به هم پیوند میزند .بهویژه اینكه كشورهای در حال الحاق مجبورند
نتایج ملموســی را از طریق تغییرات در قوانین و مقررات ،تمهید دسترسی بیشتر و
سهلتر به بازار كاالها و خدمات از طریق كاهش تعرفهها و عوارض وارداتی ،آزادسازی
بخشهای خدمات ،و ایجاد شفافیت در رژیم تجاری خود برای جامعة جهانی ارائه بدهند.
یحیی فتحی ،عباس شاکری ،محمدقلی یوسفی و محمدمهدی بهکیش در پژوهشی که
نتایجش را تحت عنوان «بررسی مزیتهای نسبی و آمادگی صنایع كارخانهای ایران
برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی ( »)WTOدر آخرین
شماره فصلنامه علمی -پژوهشی «اقتصاد و تجارت نوین» در پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی منتشر کردهاند ،تالش کردهاند که نشان دهند اگر بنا باشد ایران به
سازمان تجارت جهانی ملحق شود ،صنایع کارخانهای ایران چقدر توان رقابتپذیری در
عرصه جهانی را دارا هستند.

پژوهش :بررسی مزیتهای نسبی و آمادگی صنایع كارخانهای ایران برای شرایط
رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی ()WTO
پژوهشگران:
یحیی فتحی ،عباس شاکری ،محمدقلی یوسفی ،محمدمهدی بهکیش

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیتهای نسبی و سنجش
ساعد یزدانجو
آمادگی صنایع كارخانهای ایران برای مواجهه با شرایط رقابتی
تجــارت آزاد درصورت پیوســتن تدریجی اقتصــاد ایران به
دبیربخشژورنال
همگراییهــای بینالمللی ،بهویژه از طریق الحاق به ســازمان
تجارت جهانی است .برای این منظور ،ابتدا وضعیت صنایع كارخانهای كشور از نظر برخورداری از
شاخصهای مزیت نسبی و رقابتی و تجارت آزاد مورد ارزیابی كمی قرار گرفته و سپس صنایعی
كه بهطور نسبی آمادگی بیشتری برای شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی دارند و الحاق برای
آنها تهدید بالقوه حساب میشود ،رتبهبندی و شناسایی شده است.
توســعة صنعتی هر كشور و میزان بهرهمندی صنایع مختلف از مزایای قابل توجه آزادسازی
تجاری به ویژگیهای هر كشــور ،ازجمله وضعیت زیرســاختهای اقتصادی ،مزیتهای نسبی
بالفعل و بالقوه ،و فضای رقابتی حاكم بر فعالیتهای صنعتی و تجاری بستگی دارد .درواقع ،بیشتر
مواقع شاهدیم كه برنامههای آزادسازی تجاری كشورهای درحال توسعه با تنگنای زیرساختهای
اقتصادی مواجه میشود .در این صورت است كه منافع موردانتظار از آزادسازی تجارت ممكن است
به طوركامل به مخاطره بیفتد .از آنجا كه توسعة صنعتی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد ،مبانی
نظری رشد صنعتی نیز ذیل نظریههای رشد اقتصادی قابل بررسی است .ضمن اینكه صنعتی شدن

ژورنال

صنایع كارخانهای ایران برای كسب آمادگی الزم برای مواجهه با شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی باید از نظر شاخصهای مزیت نسبی
و رقابتی در وضعیت مناسبی باشند و از نظر معیارهای تجارت بینالمللی نیز شرایطی نزدیك به وضعیت صنایع سایر كشورهای عضو داشته
باشند؛ مث ًال ،از نظر تعرفههای موردعمل تحت حمایت شدید نباشند.

در مفهوم جامع و گســتردة خود بیانكنندة تحول از نظام
سنتی به نظام تولیدی است و مهمترین عامل توسعهیافتگی
به شمار میرود ،بهطوریكه بسیاری از اندیشمندان صنعتی
شدن را با توسعهیافتگی مترادف فرض میكنند.
نظریة رشد اقتصادی را اولین بار اقتصاددانان كالسیك،
نظیر اسمیت و ریكاردو ،در قرن  18میالدی مطرح كردند .بعد
از بحران بزرگ در دهة  1930كینز با ارائة مدل اقتصادی خود
دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان بعد از خود را در مورد عملكرد
اقتصاد بازار تحت تأثیر قرار داد .كینز معتقد بود كه ســطح
تعادلی اشتغال و تولید در مجرای سیاستهای كالن ،تعادل
كل اقتصاد را تعیین میکنند .باتوجه به برخی از نارساییهای
مدلهای نئوكالسیك در تبیین تفاوت رشد اقتصادی بین
كشورها ،نظریههای جدید بر نقش نهادها در رشد اقتصادی
متمركز شدهاند .نهادگرایان جدید اعتقاد دارند آنچه بیش از
دیگر عوامل بر عملكرد بلندمدت اقتصادی كشورها و ازجمله
رشــد بلندمدت اقتصادی آنها اثر میگذارد نه تغییرات در
موجودی عوامل تولید بلكه تغییرات در نهادها و تكنولوژی
است .ارزیابی عمومی حاكی از آن است كه نهادها عامل مؤثر
و تعیینكنندهای در میزان رشد اقتصادی كشورهایند.
صنایع كارخانهای ایران برای كســب آمادگی الزم برای
مواجهه با شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی باید از نظر شاخصهای مزیت نسبی و رقابتی
در وضعیت مناسبی باشند و از نظر معیارهای تجارت بینالمللی نیز شرایطی نزدیك به وضعیت
صنایع سایر كشورهای عضو داشته باشند؛ مث ً
ال ،از نظر تعرفههای موردعمل تحت حمایت شدید
نباشند .لذا برای ارزیابی اولیة آمادگی نسبی صنایع كارخانهای كشور برای الحاق به سازمان تجارت
جهانی ،الزم اســت وضعیت صنایع را از نظر برخورداری نسبی از شاخصهای مورد نظر تحلیل
كنیم .برای سنجش آمادگی صنایع كارخانهای ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تعداد
دوازده شاخص ،شامل شاخصهای مزیت نسبی ،شاخصهای مزیت رقابتی ،و شاخصهای آمادگی
تجاری ،به شرح ذیل به كار گرفته شده است:
 -1ارزش صادرات صنعت موردنظر؛  -2رشــد ســاالنة ارزش صادرات صنعت موردنظر؛ -3
مزیت نسبی آشكارشدة صنعت موردنظر؛  -4متوسط رشد ساالنه صنعت موردنظر؛  -5میانگین
سادة تعرفة مورد عمل برای واردات محصوالت صنعت موردنظر؛  -6نسبت تعرفة ایران به جهان

مسئله

بخش عمــدهای از صنایع
شــیمیایی و پتروشیمی،
صنایع معدنــی ،و صنایع
غذایــی ایــران در زمــرة
صنایعیاند كــه باتوجه
بــه مزیتهــای نســبی
طبیعی و اكتسابی و سایر
شــاخصهای مدنظر ،از
آمادگی نســبی بیشتری
برای مواجهه با شــرایط
الحاق به سازمان تجارت
جهانــی یــا آزادســازی
تجــارت برخوردارنــد و
به عبارت دیگر ،شــرایط
تجــارت آزاد بــرای آنها،
تحــت ثابت بودن ســایر
شــرایط ،فرصــت بالقوه
تلقی میشود.

برای واردات محصوالت صنعت موردنظر؛  -7متوســط رشــد بهرهوری در صنعت موردنظر؛ -8
سرمایهگذاری (تشكیل سرمایة ثابت ناخالص) در صنعت موردنظر؛  -9رشد ساالنة سرمایهگذاری
در صنعت موردنظر؛  -10تورم شاخص قیمت تولیدكننده در صنعت مورد نظر؛  -11ارزش افزودة
صنعت موردنظر؛ و  -12متوسط ساالنة رشد ارزش افزودة صنعت موردنظر.
باتوجه به ماهیت دادهها و خروجیهای مورد انتظار ،این مطالعه از نوع تصمیمگیری چندمعیاره
به حساب میآید .تصمیمگیری چندمعیاره بهمثابة یك روش علمی مفاهیم ،رویكردها ،و متدهای
خاص خود را دارد و به تصمیمگیرنده در شناسایی ،توصیف و ارزیابی گزینهها كمك میكند تا
گزینهها را انتخاب ،گروهبندی یا رتبهبندی كند .تصمیمگیری چندمعیاره در بسیاری از مسائل
دنیای واقعی نقشی حیاتی بر عهده دارد.
نتایج تحقیق نشــان میدهد که بخش عمدهای از صنایع شیمیایی و پتروشیمی ،صنایع
معدنی ،و صنایع غذایی ایران در زمرة صنایعیاند كه باتوجه به مزیتهای نســبی طبیعی و
اكتسابی و سایر شاخصهای مدنظر ،از آمادگی نسبی بیشتری برای مواجهه با شرایط الحاق
به یا آزادسازی تجارت برخوردارند و به عبارت دیگر ،شرایط تجارت آزاد برای آنها ،تحت ثابت
بودن سایر شرایط ،فرصت بالقوه تلقی میشود .اما در این میان بعضی از صنایع كارخانهای نیز
هستند كه باتوجه به نتایج حاصل از الگوی به كار گرفتهشده ،جدا از مزیتهای نسبی سنتی و
مبتنی بر منابع طبیعی كشور ،از پتانسیلهای الزم برای اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی و
توسعة بازارهای صادراتی برخوردارند .مث ً
ال ،تولید جواهرات و كاالهای وابسته ،تولید ماشینآالت
اداری ،حسابگر ،و محاسباتی ،تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه ،تولید و تعمیر انواع
قایق و سایر شناورها به جز كشتی ،تولید المپها و المپهای لولهای الكترونیكی ،تولید بدنه
برای وسایل نقلیة موتوری ،تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشكی ،تولید ابزارهای
اپتیكی و تجهیزات عكاسی ،تولید ماشینآالت متالورژی ذوب فلز ،تولید وسایل نقلیة موتوری،
و ...در زمرة این صنایعاند.
عمده صنایع الكترونیكی مصرفی (گیرندهها و فرستندههای تلویزیونی و رادیویی ،المپهای
الكتریكی و تجهیزات روشنایی ،و آالت موسیقی) بخش زیادی از صنایع تولید كاالهای واسطهای
و ســرمایهای (سیم و كابل عایقبندیشــده ،اجاق ،كوره ،و مشعلهای كوره ،محصوالت فلزی
ساختمانی ،تجهیزات راهآهن ،تجهیزات باالبرنده و جابهجاكننده ،ماشینآالت معدن و استخراج،
دستگاههای توزیع و كنترل نیروی برق و )...و همچنین ،تولید پوشاك و منسوجات آسیبپذیری
باالیی دارند .مروری بر فهرســت صنایع یادشده نشان میدهد كه این گروه از صنایع كشور نیاز
به توجه جدی دارند .در این خصوص ،با توجه به ارزیابیهای این تحقیق ،بهبود بهرهوری ،اصالح
قیمت ،بازنگری در نرخهای تعرفة مورد عمل ،و بهبود فضای كسب و كار میتواند صنایع مذكور را
برای آزادسازی تجارت و مواجهه با شرایط رقابتی آمادهتر گرداند.

دستاورد تحقیق :تشخیص طیفی از فرصتهای رقابتی
با اجماع اعضا در بیستوسومین نشست شورای عمومی سازمان تجارت جهانی
در  26مه ســال  5( 2005خرداد ســال  )1384درخواست عضویت ایران در این
سازمان پذیرفته شد و با پذیرش این درخواست ،ایران به عضویت ناظر در سازمان
تجارت جهانی درآمد و بنابراین ،فرایند عضویت كامل (الحاق) این سازمان را آغاز
كرد .لیكن ،بررسی های علمی انجامشده و تجربة سایر كشورهای تازه ملحقشده
حاكی از آن اســت كه برآیند مثبت یا منفی پیامدهای الحاق و موفقیت كشورها
طی فرایند مذاكرات الحاق عضویت در سازمان تجارت جهانی به عوامل مختلفی
بســتگی دارد .شــناخت دقیق اقتصاد ملی و توانمندیها ،امكانات ،فرصتها ،و
آسیبپذیریهای صنایع مختلف یكی از ضرورتهای اساسی در این ارتباط است
كه تعیین صحیح مواضع مذاكراتی و تدوین اســتراتژی مذاكراتی كارآمد را میسر
میسازد .در مجموع ،براساس شاخصهای مورد بررسی میتوان نتیجه گرفت كه
فرآیند مذاكرات الحاق و عضویت در سازمان تجارت جهانی اثر مثبت و معناداری
بر رشد اقتصادی و صنعتی كشورهای عضو و ملحقشده به سازمان تجارت جهانی
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داشته است بهطوریكه شاخصهای اقتصادی كشورهای تازه ملحقشده به سازمان
تجــارت جهانی در دورة فرآیند مذاكرات ،الحــاق و پس از عضویت كامل ،تفاوت
محسوســی با دورة قبل از شروع مذاكرات الحاق نشان میدهد .باتوجه به ماهیت
دادهها و خروجیهای موردانتظار ،در این مطالعه از رویكرد تصمیمگیری چندمعیاره
و روش رتبهبندی تاپسیس استفاده شده است که امکان بهرهگیری از نظرات خبرگی
برای دستیابی به اعتبار باالتر را فراهم میسازد .نتایج مطالعه حاكی از آن است كه
عالوه بر مزیتهای نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی ،بخشی از دیگر صنایع
كارخانهای كشــور نظیر تولید جواهرات ،ماشینآالت اداری و محاسباتی ،قطعات
خودرو ،دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشكی ،ابزارهای اپتیكی و تجهیزات
عكاسی ،تولید ماشینآالت متالورژی ذوب فلز ،وسایل نقلیة موتوری ،و ...نیز تحت
ثابت بودن سایر شرایط ،از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد
برخوردار است و الحاق به سازمان تجارت جهانی میتواند برای این صنایع فرصت
تلقی شود.

نسبت جنسیتی (زنان) ،وضعیت تاهل سرپرست خانوار ،مصرف دخانیات ،تعداد کودکان و سالمندان و توسعهیافتگی استان محل سکونت خانوار عوامل توضیحدهنده
احتمال داشتن مخارج سالمت (مثبت) هستند .میزان مخارج سالمت خانوار نیز به وسیله وضعیت تاهل سرپرست خانوار ،تحصیالت ،مصرف دخانیات ،تعداد سالمندان،
توسعهیافتگی محل سکونت خانوار ،وضعیت بیمهای اعضا ،درآمد سرانه خانوار ،نسبت جنسیتی (زنان) و تعداد غیرسالمندان تعیین میشود

رابطه زنان و سالمندان با بودجه بهداشت خانوار

توسعهیافتگی استانها باعث افزایش هزینههای سالمت میشود
پژوهش :بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهای
شهری
پژوهشگران :سهیال ساوجیپور ،عباس عصاری آرانی،
لطفعلی عاقلی ،علی حسنزاده

یکــی از چالشهای اصلی مســئوالن سیاســی و اقتصادی
کشورها دسترسی مناسب تمام افراد جامعه به کاالها و خدمات
سالمت اســت چراکه در این صورت میتوان حرکت در مسیر
توســعه را تســریع کرد .از ســوی دیگر ،عامل کلیدی موثر بر
دسترسی مناسب به مراقبتهای بهداشتی و درمانی شیوه تامین
مالی اســتفاده از این کاالها است ،به این معنا که اگر افراد قادر
به تامین مالی خرید کاالها و خدمات ســامت نباشند ممکن
است از کاالهای غیراستاندارد که هزینه کمتری دارند استفاده
کنند ،ســطح مصرف خود را به میزانی پایینتر از سطح بهینه
تنزل دهند یا بهطور کامل از مصرف مراقبتهای بهداشــتی و
درمانی صرفنظر کنند .هرســه مورد یادشــده به سالمت افراد
جامعه بهعنوان یکی از پارامترهای اصلی توســعه آسیب جدی
وارد میکند .بنابراین نحوه تامین مالی کاالها و خدمات سالمت
مورد نیاز افراد و خانوارها ،یا به عبارت بهتر نظام پرداخت حاکم
بر بازار کاالهای سالمت کشور ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
در حالت کلی ،برای تامین مالی بخش ســامت پنج منبع
وجود دارد :خانوارها ،دولت از محل منابع عمومی ،صندوقهای
تامین اجتماعی ،بیمههای خصوصی (تکمیلی) و ســایر (شامل
مواردی مانند سازمانهای مردمنهاد ،خیریهها و .)...در کشورهای
در حال توســعه بار اصلی تامین مالی اســتفاده از مراقبتهای
بهداشتی و درمانی به عهده خانوارها است ،یعنی افراد بهصورت
مســتقیم هزینه بهرهگیــری از کاالها و خدمات ســامت را
میپردازند .این نوع تامین مالی که به آن پرداخت از جیب گفته
میشود ،مکانیزمی غیرمنصفانه برای تامین مالی بخش سالمت
اســت چراکه در آن استفاده افراد از کاالها و خدمات سالمت به
وضعیت اقتصادی و توان پرداخت آنان بستگی مییابد ،نه به نیاز
و وضعیت سالمت جسمانی و روانی مردم .به همین دلیل ،یکی از
مهمترین اهداف مسئوالن بهداشتی و درمانی کشورهای مذکور
جایگزینی روش پرداخت از جیب با روشهای عادالنهتر اســت.
اما باید توجه داشــت که گام ابتدایی برای سیاستگذاریهای
موثــر در خصوص نحــوه تامین مالی و دسترســی به کاالها و
خدمات سالمت شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تعیینکننده
پرداختهای مستقیم اشخاص و خانوارها است .با توجه به آنکه
ایران نیز از حیث بار مالی موجــود بر دوش خانوارها در تامین
کاالها و خدمات ســامت وضعیت نامطلوبی دارد ،بهطوریکه
سهم مردم از تامین مالی بخش سالمت در دوره منتهی به 1390

شیوه تامین مالی بخش سالمت از چالشهای اساسی مسئوالن کشورها است .در کشورهای در حال توسعه،
مانند ایران ،بار اصلی تامین مالی بخش سالمت به عهده خانوارها است؛ این شیوه برای تامین مالی حوزه
سالمت غیرمنصفانه اســت زیرا در این روش استفاده افراد از کاالهای سالمت به وضعیت اقتصادی آنان
بستگی دارد نه به وضعیت سالمتشــان .بنابراین یکی از اهداف مسئوالن بهداشتی و درمانی کشورهای
مذکور جایگزینی روش پرداخت از جیب با شــیوههای عادالنهتر است .برای ابداع شیوههای تامین مالی
مناسب در این حوزه ابتدا باید عوامل تعیینکننده پرداخت مستقیم خانوارها شناسایی و تحلیل شوند.
بنابراین این مطالعه عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهای شهری کشور را بررسی کرده است .نتایج این
مطالعه با عنوان «بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهای شهری» در آخرین شماره نشریه علمی
 پژوهشی «سیاستگذاری اقتصادی» در دانشگاه یزد منتشر شده که نویسندگان آن سهیال ساوجیپور،عباس عصاری آرانی ،لطفعلی عاقلی و علی حسنزاده هستند .در این تحقیق ،مدلسازی مخارج سالمت
با استفاده از دادههای طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال  1390که حاوی اطالعات
 18727خانوار در مناطق شهری است  -و مدلهای انتخاب نمونه انجام شده است زیرا میزان مخارج سالمت
تنها برای زیرمجموعهای از خانوارهای نمونه قابل مشاهده است .نتایج برآوردها نشان میدهد افزایش درآمد،
تحصیالت ،نســبت زنان ،توسعهیافتگی محل سکونت از نظر سالمت و تعداد سالمندان و غیر سالمندان
موجب افزایش مخارج سالمت خانوار میشود .بهرهمندی از پوشش بیمهای و مصرف دخانیات نیز باعث
میشود خانوار مبالغ باالتری را در بخش سالمت هزینه کند .همچنین خانوادههایی که توسط افراد دارای
همسر و هرگز ازدواجنکرده اداره میشوند ،بهترتیب ،دارای بیشترین و و کمترین مخارج سالمت هستند.

در حدود  55درصد بوده ،مطالعه عوامل موثر بر مخارج سالمت
خانوارهای کشور بهمنظور ابداع شیوههای عادالنه تامین مالی در
نظام سالمت ضروری است.
بر اســاس نظریه اقتصاد خانوار ،اعضای خانواده دارای توابع
مطلوبیت بههمپیوســته هستند .در این مطالعه خانوار بهعنوان
واحــد مصرفکننده در نظر گرفته شــده و مخارج ســامت
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توسعهیافتگی استان محل سکونت خانوار از نظر سالمت با وجود مخارج سالمت در خانوار ارتباط مثبت دارد .این ارتباط میتواند بهدلیل
سهولت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی یا وجود نیازهای درمانی باالتر در این استانها باشد چراکه استانهای برخوردار استانهایی
هستند که از نظر صنعتی و جمعیتی هم پیشرو هستند و به همین دلیل ،آلودگیهای زیستمحیطی بیشتری دارند.

ژورنال

تملکمسکندر
بحث خرید کاالها
و خدمات سالمت
توسط خانوارهای
شهرینشانگر
جنبه مجزایی از
توانایی پرداخت
خانوار نیست.
همچنینارتقای
سطحتحصیالت
در اعضای خانواده
از دیپلم و زیر آن به
گروههای باالتر
مانندلیسانس
و فوقلیسانس،
موجب افزایش
میزان مخارج
سالمت ماهانه
خانوار میشود

بهعنوان یک کل مورد بررســی واقع میشود .در مطالعه حاضر،
با توجه بــه ادبیات موجود در زمینه مخارج ســامت خانوار و
نیز دادههای در دسترس برای ایران ،بردار متغیرهای اقتصادی
شامل درآمد (سرانه) ،ثروت و وضعیت بیمهای خانوار است .بردار
متغیرهای اجتماعی متشکل از سطح تحصیالت ،وضعیت تاهل
سرپرست خانوار ،مصرف دخانیات و محل سکونت است و نسبت
جنسیتی و گروههای ســنی متغیرهای موجود در بردار عوامل
جمعیتشناختیهستند.
خروجیهــای برآورد معادله انتخاب تحقیق نشــان میدهد
احتمال داشتن مخارج ســامت مثبت برای خانوار تحت تاثیر
نسبت جنسیتی (زنان) ،وضعیت تاهل سرپرست خانوار ،مصرف
دخانیات ،تعداد کودکان و سالمندان و توسعهیافتگی استان محل
سکونت خانوار است .در تشریح بیشتر نتایج معادله انتخاب این
تحقیق باید گفت که افزایش نســبت زنان از تعداد کل اعضای
خانواده بهدلیل حساسیت بیشتر آنان به مسائل بهداشتی و زیبایی
موجب میشود خانوار با احتمال باالتری به خرید کاالها و خدمات
ســامت بپردازد .عالوه بر این ،کمترین و بیشترین احتمال در
داشتن مخارج ســامت مثبت ،بهترتیب ،متعلق به خانوارهایی
است که توسط افراد هرگز ازدواج نکرده و افراد دارای همسر اداره
میشــوند .این نتیجه با توجه به احتمال باالتر وجود و نیز تولد
فرزند در خانوارهایی که سرپرست آنان دارای همسر است ،کامال
قابلتوجیه است .وجود تحصیالت باالتر در یکی از اعضای خانواده
بهدلیل ســرمایه انســانی و نیز فرهنگ سالمت بیشتر ،احتمال
هزینهکرد خانوار در حوزه سالمت را افزایش میدهد.
مصرف دخانیات توســط اعضای خانواده نیز به سبب اثرات
سوء این مواد بر سالمت انسان ،موجب باالرفتن احتمال صرف
مخارج روی کاالها و خدمات سالمت میشود .وجود کودکان و
سالمندان بیشــتر بهدلیل نیازهای مبرم این گروههای سنی به
مراقبتهای بهداشتی و درمانی سبب افزایش احتمال خریداری
این اقالم توسط خانوار میشــود .با توجه به پیشرفت سیستم
ایمنی بدن و وضعیت مناسب ذخیره سالمت در جوانان باالرفتن
تعداد این گروه در خانواده ،اثر معناداری بر صرف مخارج سالمت
ندارد .توسعهیافتگی استان محل سکونت خانوار از نظر سالمت

بــا وجود مخــارج ســامت در
مسئله
یکی از اهداف مســئوالن خانوار ارتباط مثبــت دارد .این
بهداشــتی و درمانــی ارتباط میتواند بهدلیل سهولت
کشورهایدرحالتوسعه دسترسی به امکانات بهداشتی و
جایگزینی روش پرداخت درمانی یا وجود نیازهای درمانی
از جیــب با شــیوههای باالتر در این استانها باشد چراکه
نهایی
نهای برخوردار استا 
عادالنهتــر اســت .برای استا 
ابداع شــیوههای تامین هســتند که از نظــر صنعتی و
مالــی مناســب در ایــن جمعیتی هم پیشــرو هستند و
حوزه ،ابتــدا باید عوامل به همیــن دلیــل ،آلودگیهای
تعیینکننــده پرداخــت زیستمحیطی بیشــتری دارند.
مســتقیم خا نو ا ر هــا این آلودگیها بهنوبه خود سبب
شناسایی و تحلیل شوند .بروز انواع بیماریهای جسمی و
یشود.
بنابرایــن ایــن مطالعه روحی م 
افراد دارای منزل مسکونی از
عوامل موثــر بر مخارج
ســامت خانوارهــای نظر میزان مخارج صرفشده در
شهری کشور را بررسی حوزه سالمت تفاوت معناداری با
مستاجران ندارند .به عبارت دیگر،
کرده است.
تملــک مســکن در بحث خرید
کاالها و خدمات سالمت توسط
خانوارهای شهری نشانگر جنبه مجزایی از توانایی پرداخت خانوار
نیست .همچنین ارتقای سطح تحصیالت در اعضای خانواده از
دیپلم و زیر آن به گروههای باالتر مانند لیسانس و فوقلیسانس،
موجب افزایش میزان مخارج سالمت ماهانه خانوار میشود.
و در نهایت باید گفت ،نتایج تحقیق نشان میدهد که مشکل
انتخاب نمونه در بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارها
وجود دارد؛ به این معنا که عوامل غیرقابل مشــاهده در انتخاب
هزینهکرد /عدم هزینهکرد روی کاالها و خدمات سالمت ،میزان
مخارج صرفشده را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .به عبارت دیگر،
گزینش خانوار برای قرارگیــری در نمونه مربوط به خانوارهای
دارای مخارج ســامت مثبت ،یک فرآیند تصادفی نیســت و
اســتفاده از مدلهای انتخاب نمونه برای تعمیم نتایج به تمامی
خانوارها ضروری است.

دستاورد تحقیق :لزوم تشخیص خانوادههای دارای هزینه باالتر
از آنجا که میزان مخارج سالمت تنها برای خانوارهایی از نمونه قابل مشاهده
است که متمایل به بهرهگیری از مراقبتهای بهداشتی و درمانی هستند ،این
مطالعه برای شناســایی متغیرهای اثرگذار روی مخارج ســامت از مدلهای
انتخاب نمونه اســتفاده کرده اســت .خروجیهای برآورد مدل نشان میدهد،
نســبت جنسیتی (زنان) ،وضعیت تاهل سرپرســت خانوار ،مصرف دخانیات،
تعداد کودکان و سالمندان و توسعهیافتگی استان محل سکونت خانوار عوامل
توضیحدهنده احتمال داشتن مخارج سالمت (مثبت) هستند .میزان مخارج
سالمت خانوار نیز به وسیله وضعیت تاهل سرپرست خانوار ،تحصیالت ،مصرف
دخانیات ،تعداد سالمندان ،توسعهیافتگی محل سکونت خانوار ،وضعیت بیمهای
اعضا ،درآمد سرانه خانوار ،نسبت جنسیتی (زنان) و تعداد غیرسالمندان تعیین
میشود .عالوه بر این ،نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که مشکل انتخاب
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نمونه در بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارها وجود دارد؛ به این معنا
که عوامل غیرقابل مشاهده در انتخاب هزینهکرد /عدم هزینهکرد روی کاالها و
خدمات سالمت ،میزان مخارج صرفشده را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین
به مسئوالن مربوطه توصیه میشود :اوالً ،از طریق ارتقای امکانات بهداشتی و
درمانی یا به عبارتی سطح توسعهیافتگی سالمت در نقاط مختلف شهری کشور
و نیز گسترش خدمات بیمههای درمانی ،خانوارها را به استفاده مکفی از کاالها و
خدمات سالمت تشویق کنند .ثانیاً ،بهمنظور عدم مواجهه خانوارها با هزینههای
کمرشکن سالمت در کمک به تامین مالی استفاده از کاالها و خدمات سالمت
برای خانوارهایی که اعضای بیشــتری دارند ،اکثریت افراد آنان را زنان تشکیل
میدهند ،تعداد ســالمندان بیشتری را در خود جای دادهاند و توسط اشخاص
دارای همسر اداره میشوند امتیازات ویژه قائل شوند.

کشش سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی ،نسبت به شاخص نسبت سرمایۀ تحقیق و توسعه به ارزش افزوده  0.21است .یعنی یک درصد
افزایش شاخص بیانشده ،سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی را  0.21درصد افزایش خواهد داد .بنابراین ،توسعۀ فعالیتهای تحقیق و توسعه در
شرکتها ،باعث افزایش شدت استفاده از نیروی کار دارای تحصیالت عالی میشود.

پیشرفت فناوری باعث کاهش بیکاری دانشگاهدیدهها

میزان بیکاری دانشآموختگان سطوح عالی بیشتر از بیکاری افراد دارای سطح سواد کمتر است

نام پژوهش :آزمون نقش پیشرفت فناوری بر سهم
اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی
پژوهشگران :مریم ملکان ،علیرضا امینی

امــروزه نیروی انســانی و بهویژه نیروی انســانی متخصص جایگاه
خاصی در مســائل اقتصادی و بهخصوص رشد و توسعه اقتصادی دارد.
شناخت راههای افزایش اشتغال نیروی انسانی متخصص در برنامهریزی و
سیاستگذاریهای اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است ،بهگونهای
که در متون اقتصادی دهههای اخیر ،توســعه و ارتقای نیروی انســانی
مورد توجه ویژه قرار گرفته است .بهکارگیری نیروی انسانی متخصص در
فرایند تولید ،نقشی مهم در نوآوری ،بهکارگیری فناوریهای نو و ارتقای
توانمندی نیروی کار ساده و در نتیجه ،ارتقای بهرهوری نیروی کار و تأمین
رشد اقتصادی دارد.
از منظر دیگر ،انتظار میرود با پیشرفت فناوری ،سهم اشتغال نیروی
کار متخصص افزایش یابد .امروزه پیشــرفت فنــاوری میتواند ماهیت
تولیدات یک کشور را دگرگون سازد و بهبودهای اساسی در عرصة زندگی
اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند .با توجه به تغییراتی گسترده که در تولید و
ساختار اقتصادی از وضعیت سنتی به شرایط صنعتی و فراصنعتی به وجود
آمده است ،استفاده از سرمایة انسانی و بهکارگیری متناسب مهارتها در
قالب سازماندهی منسجم عوامل تولید عنوان میشود.
در ادبیات رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی و فناوری،
موجب حرکت از سطوح پایین به سطوح باالی رشد با بهرهوری باالتر و
بازدهی بیشتر میشــود .از جنبة نظری ،فناوری از دو راه بر اشتغال اثر
یگذارد .1 :نــوآوری در فرآیند تولید که این نوع نوآوری با جابهجایی
م 
موجب کاهش تقاضا بــرای نیروی کار غیرمتخصص یا افزایش بیکاری
نیروی کار غیرمتخصص میشود؛ و  .2نوآوری تولیدی که شامل تغییرات
در شیوۀ تولید محصول و تولید محصوالت جدید است و از راه آثار جبرانی
با خلق فرصتهای شغلی جدید ،موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار
متخصص میشود .بنابراین ،پیشــرفت فناوری در حالت کلی ،بر سهم
اشــتغال نیروی کار متخصص اثر مثبت دارد زیرا نیروی کار متخصص
پتانسیلی باال نســبت به نیروی کار ساده برای آموزش ،پذیرش ،ارتقای
نوآوری و فناوری دارند و در نتیجه ،میتوانند در مقابل تغییرات فناورانه
انعطافپذیر باشند و قابلیت هماهنگی با آن را دارند و به تغییر ساختار
اشتغال و تولید صنعتی کشور کمک بیشتری میتوانند بکنند.
نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی بر اساس آمارهای مرکز آمار
ایران ،در سالهای  1375تا از حدود  4درصد به  20درصد افزایش یافته
اســت؛ در حالی که نرخ بیکاری کل نیــروی کار از  9.1به  12.4درصد
رسیده اســت .بنابراین ،نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی حدود
 5برابر شــده اســت و افزون بر آن ،از نرخ بیکاری افراد کمسواد ،بهطور
چشمگیر بیشتر شده است .بنابراین ،باید سیاستهایی اتخاذ شود تا نرخ

در سالهای اخیر ،نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی با سرعتی زیاد افزایش یافته است .یکی از
راهکارهای مناسب برای مقابله با این مشکل ،افزایش شدت تخصصبری در فعالیتهای صنعتی است.
در مطالعة پیش رو ،نقش پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی (شدت
تخصصبری) در کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر آزمون تجربی شده است .در این پژوهش
که نتایج آن با عنوان «آزمون نقش پیشــرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت
عالی» توسط مریم ملکان و علیرضا امینی در آخرین شماره فصلنامه علمی  -پژوهشی «برنامهریزی و
بودجه» در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی منتشر شده ،الگوی سهم شاغالن
دارای تحصیالت عالی با اســتفاده از دادههای پانل کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر برای
سالهای  1385تا  1392در سطح کدهای دورقمی تخصصی و با روش اقتصادسنجی روش اثرات ثابت
برآورد شده است .نتایج برآورد الگو ،به روش حداقل مربعات عمومی تعمیمیافته بر این موضوع داللت
دارد که تأثیر پیشرفت فناوری در قالب شاخصهای نسبت سرمایة تحقیق و توسعه به ارزش افزوده
و شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی ،مثبت و
معنادار است .افزون بر این ،شاخص کاربری تأثیر منفی و معنادار و متغیر اندازة بنگاه ،تأثیر مثبت و
معنادار بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی دارند.

بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی کاهش یابد و مشارکت آنها در تولید
افزایش یابد تا هم رفاه دانشآموختگان افزایش یابد و هم از سرمایهگذاری
دولت و خانوارها برای تربیت نیروی انسانی دارای تحصیالت عالی استفاده
بهینه شود و هم ضمن افزایش بهرهوری ،رشد اقتصادی نیز افزایش یابد.
براســاس تئوریهای مطرحشده در ادبیات کار ،تقاضای عامل کار را
میتوان به دو گروه عمده تقسیمبندی کرد :دسته اول ،تئوریهای ایستای
عامل کار هستند که در یک مقطع زمانی معین ،وضعیت تقاضای عامل
کار از ســوی کارفرمایان را مورد بررســی قرار میدهند .در این ارتباط،
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با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد افزایش در شاخص کاربری (نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده) به میزان 1/0
درصد سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی را کاهش میدهد و نشاندهندۀ آن است که با حرکت بنگاهها به سمت
استفاده از تکنیکهای سرمایهبر ،شدت استفاده از نیروی کار دارای تحصیالت عالی افزایش مییابد.

ژورنال

در میان 12فعالیت
تخصصبر،
صنعتتولید
ماشینآالت
اداری و حسابگر،
بیشترینشدت
تخصصبری را
داراست .گفتنی
است در همۀ
فعالیتهای
صنعتی
تخصصبر ،میزان
تخصصبری در
دورۀ  1385تا
 1392افزایش
یافته است

مدلهای استخراجشــده از طریق حداکثر کردن سود و یا حداقلسازی
تابع هزینه تولیدکننده مورد بررسی قرار میگیرد .در روش حداکثرسازی
سود بنگاه ،تقاضای نیروی کار تابعی از قیمت محصول و دستمزد و هزینه
استفاده از سرمایه به دست میآید .در روش حداقلسازی هزینه ،تقاضای
نیروی کار بهصورت تابعی از ســطح تولید ،دستمزد و هزینه استفاده از
سرمایه تعریف میشود .دسته دوم ،تئوریهای پویای تقاضای عامل کار
هستند که تقاضای عامل کار از سوی واحدهای تولیدی را طی چند دوره
زمانی در نظر میگیرند .در رهیافت پویای تقاضای عامل کار ،بین تقاضای
واقعی و مطلوب برای عامل کار تفاوت وجود دارد .این تفاوت بهواســطه
هزینههای تعدیل و عدم تعادل اســت .اگر بنگاهها در طول زمان برای
رسیدن به سطح مطلوب اشتغال تصمیم به تعدیل نیروی کار خود داشته
باشند ،باید هزینههای تعدیل از جمله هزینههای استخدام و اخراج عامل
کار را بپردازند .بر این اســاس ،بنگاهها ممکن است هزینه عدم تعادل را
بهعلت باال بودن هزینههای تعدیل بپذیرند .با توجه به این مسئله ،بنگاهها
بهدنبال حداقل کردن مجموع هزینههای عدم تعادل و تعدیل هستند .در
رهیافت پویای تقاضای عامل کار سرعت تعدیل عامل کار به سمت مقدار
مطلوب یا بهینه مطرح میشود که مبین چسبندگی بازار کار است .در این
رویکرد ،میزان اشتغال تابعی از مقدار با وقفه اشتغال و بردار سایر عوامل
موثر بر اشتغال در نظر گرفته میشود.
در این تحقیق ،با اســتفاده از مدلسازیهای علمی میتوان دید که
با فرض ثابت بودن ســایر عوامل ،در برابر یک درصد افزایش در شاخص
اندازۀ بنگاهها ،ســهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی به میزان
 0.21درصد افزایش مییابد و این نشان میدهد که بنگاههای بزرگتر با
شدت بیشتری از نیروی کار دارای تحصیالت عالی استفاده میکنند .در
دورۀ مورد بررسی ،متوسط نسبت ارزش افزوده به تعداد کارگاهها ،روندی
افزایشــی داشته و تأثیر مثبت بر افزایش سهم اشتغال نیروی کار دارای
تحصیالت عالی داشته است.
از ســوی دیگر ،کشش سهم اشــتغال نیروی کار دارای تحصیالت
عالی ،نسبت به شاخص نسبت سرمایۀ تحقیق و توسعه به ارزش افزوده

 0.21است .یعنی یک درصد افزایش
مسئله
در سالهای اخیر ،نرخ شــاخص بیانشده ،ســهم اشتغال
بیکاری دانشآموختگان نیــروی کار دارای تحصیــات عالی
دانشــگاهی با سرعتی را  0.21درصد افزایــش خواهد داد.
زیاد افزایش یافته است .بنابراین ،توسعۀ فعالیتهای تحقیق
یکــی از راهکارهــای و توسعه در شرکتها ،باعث افزایش
مناســب بــرای مقابله شدت اســتفاده از نیروی کار دارای
با این مشــکل ،افزایش تحصیالت عالی میشود .همچنین،
شدت تخصصبری در یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی
فعالیتهــای صنعتــی کاربران رایانه و اینترنت ،سهم اشتغال
نیروی کار دارای تحصیالت عالی را به
است.
میــزان  0.34درصد افزایش میدهد
که نشــاندهندۀ اثر مثبت و معنادار
شــاخصهای فنــاوری اطالعات و
ارتباطات بر شدت اســتفاده از نیروی کار دارای تحصیالت عالی است.
با توجه به اینکه شــاخصهای فناوری (نسبت سرمایۀ تحقیق و توسعه
به ارزش افزوده و شــاخص ترکیبی کاربران رایانــه و اینترنت) در دورۀ
مورد بررســی روندی افزایشی داشتهاند ،پیشــرفت فناوری در افزایش
سهم اشتغال نیروی کار متخصص ،نقشی مثبت داشته است و به بیان
دیگر ،پیشرفت فناوری دانشبر است .بنابراین ،فرضیۀ پژوهش مبنی بر
تأثیر مثبت و معنادار پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار دارای
تحصیالت عالی ،رد نمیشود.
با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد افزایش در شاخص کاربری
(نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده) به میزان  1/0درصد سهم اشتغال
نیروی کار دارای تحصیالت عالی را کاهش میدهد و نشاندهندۀ آن است
که با حرکت بنگاهها به ســمت استفاده از تکنیکهای سرمایهبر ،شدت
اســتفاده از نیروی کار دارای تحصیالت عالی افزایش مییابد .بنابراین،
تشویق تکنیکهای سرمایهبر به افزایش سهم نیروی کار متخصص منجر
میشود؛ یعنی سرمایۀ فیزیکی با نیروی کار متخصص مکمل هستند.

دستاورد تحقیق :ماشینآالت حسابداری و حسابگر ،بیشترین صنایع تخصصبر
از جنبه نظری انتظار میرود پیشــرفت فناوری در حالت کلی ،بر ســهم اشتغال
نیروی کار متخصص اثر مثبت داشته باشد زیرا نیروی کار متخصص ،پتانسیل باالیی
نســبت به نیروی کار ســاده برای آموزش ،پذیرش ،ارتقای نوآوری و فناوری دارد و
درنتیجه ،میتواند در مقابل تغییرات فناوری انعطافپذیر باشد و قابلیت هماهنگی با
آن را داشته باشد .در این تحقیق ،نقش پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار
دارای تحصیالت عالی طی دوره  1385تا  1392در کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن
و بیشــتر ایران به تفکیک کدهای  2رقمی استاندارد مورد بررسی قرار گرفته است.
در دورۀ مورد بررسی ،سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی و شاخصهای
مبین فناوری ،روندی افزایشی داشتهاند .گفتنی است برای در نظر گرفتن پیشرفت
فناوری ،از شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات (کاربران رایانه و اینترنت) و نسبت
سرمایۀ تحقیق و توسعه به ارزش افزوده بهعنوان شاخصی از سایر ابعاد پیشرفت فناوری
استفاده شده است .همچنین ،شاخص کاربری روندی نزولی داشته که حاکی از تمایل
بیشتر بنگاهها به استفادۀ بیشتر از تکنیکهای سرمایهبر بوده است .در بررسی عوامل
گوناگون مؤثر بر سهم نیروی کار متخصص در صنایع مختلف در ایران ،نتایج حاکی از
این امر مهم است که اثر متغیر فناوری در قالب نسبت سرمایۀ تحقیق و توسعه به ارزش
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افزوده و شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت بر سهم نیروی کار دارای تحصیالت
عالی مثبت و معنادار است .همچنین ،شاخص کاربری در قالب نسبت جبران خدمات
به ارزش افزوده صنعت ،تأثیر منفی و معنادار بر سهم نیروی کار دارای تحصیالت عالی
بر جای گذاشته است .با توجه به اینکه شاخص کاربری در دورۀ مورد بررسی روندی
نزولی داشته است ،رواج تکنیکهای تولید سرمایهبر به افزایش سهم نیروی کار دارای
تحصیالت عالی کمک کردهاند .گفتنی است متغیر مقیاس فعالیت ،در قالب نسبت
ارزش افزوده به تعداد بنگاهها ،تأثیر مثبت و معنادار به همراه دارد که نشان میدهد
هرچه مقیاس تولید در صنعت بزرگتر شود ،سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت
عالی نیز بیشتر خواهد شد .با توجه به اینکه شاخص متوسط ارزش افزوده بهازای هر
بنگاه در دورۀ مورد نظر روندی صعودی داشــته است ،افزایش مقیاس تولید تأثیری
مثبت بر افزایش سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی داشته است .در بخشی
دیگر از پژوهش ،فعالیتهای صنعتی تخصصبر شناسایی شدهاند .در میان  12فعالیت
تخصصبر ،صنعت تولید ماشینآالت اداری و حسابگر ،بیشترین شدت تخصصبری را
داراست .گفتنی است در همۀ فعالیتهای صنعتی تخصصبر ،میزان تخصصبری در
دورۀ  1385تا  1392افزایش یافته است.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................
بازیچه دست ترامپ

کابینه کنونی امریکا چطور شروع به کار کرد؟

کشورهای نامرئی

کشورهای نامرئی:
سفر به لبههای ملیت

جاشوا کیتینگ
ناشر :انتشارات دانشگاه ییل
۲۰۱۸

دربارهنویسنده
جاشــوا کیتینگ یکی از تحلیلگران و نویســندگان
تحریریه «اســلیت» اســت که روی اخبار بینالمللی،
سیاســت خارجی و علوم اجتماعی متمرکز است .قبل
از اینکه او به «اســلیت» برود ،شش سال در مقام دبیر
سرویس در مجله «فارین پالیسی» کار میکرد.

سومالیلند ،کشوری که کشور نیست
شاخ آفریقا استقالل باثبات منطقهای را تجربه میکند که هیچ نهاد جهانیای آن را به رسمیت نمیشناسد
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

وقتی شــما در سومالیلند هستید ،هیچ شــکی در این نیست که در یک کشور
واقعی به سر میبرید .از هر چیزی گذشته ،در مکانی هستید که همهچیزش شبیه
یک کشور مستقل است .وقتی من وارد فرودگاه شدم ،مامور فرودگاه در یونیفورمی
با عالمت ســومالیلند ویزای سومالیلند مرا چک کرد که در سفارت سومالیلند
در واشــنگتن صادر شــده بود .در فرودگاه ،پرچم ســومالیلند در اهتزاز بود .طی
حضورم در این منطقه ،به راننده تاکسیهایی که پالک سومالیلند داشتند و مرا به
وزارتخانههای دولت سومالیلند میبردند ،شیلینگ سومالیلند میدادم.
اما طبق مســتندات وزارت امور خارجه آمریکا ،سازمان ملل ،اتحادیه آفریقا و
همه کشورهای دیگر روی زمین ،من در سومالیلند ،کشوری کوچک اما باثبات در
کارکردها که در شاخ آفریقا واقع شده نبودم .من در سومالی بودم.
حتی در میان کشــورهایی که به رسمیت شناخته نشدهاند نیز سومالیلند یک
مورد خاص است؛ کشــوری که هم کامال مستقل است و از نظر سیاسی نیز تماما
منزوی است .ادعای تبدیلشدن سومالیلند به یک کشور ،برخالف ادعای استقالل
سودان جنوبی بر پایه برداشتن مرزهای استعماری نبود بلکه تالشی بود برای تثبیت
دوباره آنها .برخالف تایوان که اعالم استقالل آن را تبدیل به یک کشور ثروتمندتر
و قدرتمندتر کرد ،مستقلشــدن سومالیلند آن را کشوری فقیرتر و ضعیفتر کرد.
برخالف فلســطین ،تالش سومالیلند برای مستقلشدن با حمایت فعاالن سیاسی در
سرتاسر جهان روبهرو نشد.
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گرایم وود که روزنامهنگار است ،مناطقی مثل سومالیلند را مثل «جهان برزخ»
توصیف کرده اســت :هویتهایی که «با عملکردن مثل یک کشــور کار خود را
شروع میکنند و امیدوارند که تبدیل به یک کشور شوند ».آنچه کشورهای «واقعی»
را از کشورهای «ادعایی» متمایز میکند صرفا این است که کشورهای دیگر آنها را
به رسمیت بشناسند .هیچ قانونی که روابط بینالملل را وادار کند تصمیم بگیرند چه
کشوری را یک کشور واقعی بدانند و کدام را ندانند وجود ندارد و اختالف عقیده
در اینباره امری رایج است .آنچه سومالیلند را از دیگر کشورها ،مثال سوئد ،متمایز
میکند این است که سوئد از سوی دیگر کشورهای همتای خود به رسمیت شناخته
شده است.
ملیت و کشور بودن شــاید مفهومی قانونی است اما دستیابی به آن یک فرایند
کامال سیاســی است .با وجود این ســطح از بیاعتنایی که مقامات خارجی اصال به
ســومالیلند نشان میدهند ،آنها عموما نسبت به تاریخ این خطه همراه هستند و به
دستاوردهای اخیر آن نیز به دیده احترام مینگرند .مانع اصلی سومالیلند خصومت
جهانی به آن نیست بلکه تفاوت آن است .دردسر اخیر این منطقه به این سوال پاسخ
میدهد :چه میشود اگر یک کشور جدید به وجود بیاید و کسی به آن اعتنایی نکند؟
J Jمشکالت مبادله ارز
رفتن به سومالیلند خیلی ساده اســت .از دوبی و آدیسآبابا پروازهای مرتبی به

کتاب ضمیمه

پایتخت آن ،هارجیسا ،برقرار است .این شهر  -پر از خانههایی که شلوغ و با بینظمی
ســاخته شدهاند و بلوکهای ساده ساختمانی و جادههایی با چاله و چوله -به نظر
میرســد میتواند در فیلمی دیده شود که لوکیشن آن در میان غبارهای صحرا واقع
شده است .آبوهوای بهطرز غیرعادی خشک این منطقه و همچنین طبیعت خشن
ناشــی از سیالبهای فصول بارانی که خیابانها را به مکانهایی پر از گل و الی و
جایی غیرقابلعبور تبدیل میکند ،باعث شده است که وضعیت زندگی در این منطقه
خیلی خوب نباشد .شترها در این محل صحنههایی سنتی را به یاد میآورند و همچنین
غالتی که منابع غذایی هســتند و واحد پول هم به شمار میروند ،حتی در شهرهای
بزرگ هم صحنههایی ســنتی را ایجاد میکنند .حتی در وســط پایتخت که جای
پررفتوآمد و با ترافیک باالیی است ،شتر هم دیده میشود .منابع غذایی و کوهان
شتر و گوشت شتر روی بشقابها و میزهایی در غذافروشیهای شهر پخته میشوند
و به فروش میرسند .این مناظر جزو زندگی سنتی و بیاباننشینی شهر و منطقه است.
در پیشخوانهای دیگر مغازههای مرکز شهر کسانی هستند که ارزهای خارجی را
تبدیل به ارز داخلی سومالیلند میکنند .کسانی هستند که پشت پیشخوان نشستهاند و
ارز خارجی را میگیرند و شیلینگهای سومالیلند را میدهند که دورشان نوارهای
J Jمیراث استعمار
الستیکی پیچیده شده است .وقتی که من در سومالیلند بودم ،هر دالر آمریکا  ۷هزار
همانطور که نام کشــورهای سومالی و سومالیلند هم نشان میدهد ،اختالفات
شیلینگ سومالیلند خرید و فروش میشد .با اینکه شیلینگ در هیچ جای دیگری
قومی یا زبانی کمی بین مردم این دو کشــور وجــود دارد .وجود هویتی که اکنون
بیرون از ســومالیلند مبادله نمیشد ،من سر درنمیآوردم که چطور این نرخ مبادله
خودش را «جمهوری ســومالیلند» مینامد بر اســاس دو مولفه اصلی برقرار است:
شــیلینگ با دالر آمریکا تعیین شده است .وقتی که در مغازهها و کوچه و خیابان
نزدیکی به کشور یمن و وفور پرورش گوسفند در آن .در اواخر قرن نوزدهم میالدی،
هیچ پول دیگری غیر از شــیلینگ سومالیلند گرفته نمیشد ،بهترین راه این بود که
بریتانیا (با حمایت ایتالیا) و فرانسه (با حمایت روسیه) در درگیری برای کنترل رود
اگر کسی میخواست در این منطقه اقامت کند ارز خارجی خود را در یکی از این
نیل گرفتار شده بودند و این وضعیت قفل شده بود .گوشت گوسفندی که فرانسه نیاز
صرافیهای کوچک تبدیل به شــیلینگ کند .این روزها ،بیشتر مردم بدون اینکه
داشت از شهر بندری عدن در یمن بهطور مرتب تامین میشد و فرانسه میخواست
بخواهند شیلینگ سومالیلند را به کار ببرند ،احتماال در خرید کاالها و خدمات
که این راه امن برای فراهمکردن غذای کشــور خود را تحت کنترل داشــته باشد و
اساسی از اعتبار تلفن همراه برای پرداخت وجه استفاده میکنند.
بریتانیا نیز توافقنامههایی را با قبایلی در سومالی شمالی امضا کرده بود.
وقتی که میخواهید یک اتاق در هتلی در سومالیلند بهصورت آنالین از داخل
طبق گفتههای یوان لویس که مورخ اســت ،سومالیلند «بنا به اندازه و اهمیت
آمریــکا رزرو کنید ،احتمال خیلی زیادی
خود» جرو مناطقی بود که «بریتانیا اهمیت
کمی به آن میداد» .با اینحال ،این منطقه
دارد کــه هشــداری از وزارت خارجه
آمریکا به شــما فرستاده شود که میگوید
یکــی از مناطق اســتعماری بــا وضعیت
اتباع آمریکایی باید از ســفر به ســومالی
حاشــیهای بود که میتوانست به بریتانیا
در بلندمــدت منفعت برســاند .با اینکه
اجتناب کننــد چون تهدیدات از ســوی
گروههای تروریســتی در داخل این کشور
ســومالیلند در بین بریتانیاییها منطقهای
ادامــه دارد .اما وقتی کــه آنجا حضور
دورافتاده به شمار میآمد و بنابراین بیشتر
پیدا میکنید ،سریعا درمییابید که چنین
اوقات به خود واگذار شده بود تا حاکمیت
هشــدارهایی لزومی ندارد .هارجیسا که
آن با ساختارهای بومی خودش انجام شود،
آنطور که شیره ،وزیر امور خارجه سومالیلند ،تاکید میکند ،این کشور هماکنون
پایتخت سومالیلند است یکی از امنترین
ایتالیا سومالی را بهعنوان نقطه تجمیعکننده
وجود دارد و جامعه بینالمللی راه طوالنیای را برای به رسمیت شناختن آن طی کرده
شــهرهای بزرگ در قاره آفریقا به شمار
سیاستهای کوتاهمدتی در نظر داشت که
است .او میگوید« :سومالیلند تمام شرایط یک کشور مستقل را دارا است .من
آن
شما
اگر
حتی
دهد.
ی
م
نشان
همدلی
لند
ی
سومال
مورد
با
هرکسی
که
کنم
ی
م
فکر
میرود و اگر آلودگــی هوا و ترافیک را
این کشــور برای ایجاد یک امپراتوری در
را قانونی و با استحقاق خودش به رسمیت نشناسید ،این کار را بهصورت دوفاکتو
کنــار بگذاریم ،با وجود اینکه در ســال
شــمال قاره آفریقا در نظر گرفته بود .این
انجام میدهید .وقتی من به جاهای مختلف سفر میکنم  ،با من مثل یک وزیر امور
خارجه رفتار میشود .ما با سازمان ملل و جامعه بینالمللی مثل یک کشور مستقل
 ۲۰۰۴چهار تبعه خارجی در سومالیلند
امپراتوری شامل کشور لیبی بود که در آن
تعامل داریم .با ما طوری رفتار میشود که انگار یک کشور بهطور دوفاکتو مستقل
کمبود
خود
تام
حاکمیت
قانونی
شدن
شناخته
رسمیت
ه

ب
نظر
از
فقط
ما
هستیم
زمان کشوری مدرن به حساب میآمد و
کشته شدند و از آن به بعد اتباع خارجی
داریم».
نیز بخشهایی از مصر آن روزگار.
نگهبــان و محافظ برای خود اســتخدام
میکنند ،نباید نگران این باشــید که چه وقتی در پیادهروها قدم میزنید .از ســال
 ۲۰۰۸که حملهکنندگان انتحاری به کاخ ریاستجمهوری و سفارت اتیوپی حمله
کردند ،تقریبا هیچ فعالیت تروریستیای در سومالیلند اتفاق نیفتاده است .برخالف
فعالیتهای خصوصیای که در کشور سومالی در سواحل جنوبی انجام میشود ،هیچ
حوزهای از بخش خصوصی در سواحل سومالیلند فعال نیست.
آثــاری از هنر عمومی با اندازههای بزرگ که بــه دوران جنگ میپردازد در
هارجیسا نصب شده است .یکی از آنها یک هواپیمای جنگنده میگ است که یک
جنگنده واقعی است که در سال  ۱۹۸۸ساقط شد و اکنون روی یک بلندی در شهر
نصب شده است .اهالی هارجیسا با نوعی طنز به شما میگویند که شهر آنها یکی از
معدود مکانهایی در جهان است که هواپیماهای جنگندهای آن را بمباران کردهاند
که از همان شهر از جایی دیگر برخاسته بودهاند .این حادثه یکی از حلقههای زنجیره
بلند از حوادثی است که بیشتر آنها تراژیک بودهاند و کشور سومالی را به مخمصه
عجیبی انداختهاند که اکنون گرفتار آن است.
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جای شــگفتی نیست که امروزه قلمرویی که قدرتهای استعماری در آن تجمع
کرده بودند ،هدف قرار گرفتهاند برای احداث ساختمانهای دولتی جاهطلبانه و همین
مناطق بیشتر از هر جای دیگری با بیثباتی مواجهاند .شواهدی از مطالعات میدانی
در منطقه هند و دیگر بخشهای آفریقایی ،این نکته را تایید میکند که کشورهای
پسااســتعماری که استعمارگران روی آنها تمرکز بیشــتری داشتند ،در بلندمدت
وضعیت بدتری پیدا کردهاند.
آنچه سومالیلند اغلب به یاد میآورد ،این است که در گذشته این کشور بهوسیله
جامعه بینالمللی ازجمله سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود .اما این دوره
طالیی کمتر از یک هفته طول کشید .در  ۲۶ژوئن سال  ۱۹۶۰کشور تحتالحمایه
ســومالیلند بهطور کامل از حکومت بریتانیا مستقل شد و استقالل آن از سوی ۳۵
کشــور در سرتاسر جهان به رسمیت شناخته شد که شامل آمریکا نیز بود .در اول
ژوئیه ،سومالی از ایتالیا مستقل شد و دو کشور سومالی و سومالیلند به هم پیوستند.
این تصمیمی بوده که سومالیلند از آن موقع تاکنون تقریبا همیشه بر آن تاسف خورده
J Jموانع پیشرفت اقتصادی
و از آن پشیمان است.
پس چرا ســومالیلند موفقتر و باثباتتر از همســایه جنوبی خود بوده است،
مشــکالت تقریبا بالفاصله خود را نشان دادند و تنها یک سال بعد از استقالل،
حتی بدون کمک جامعه بینالمللی؟ این واقعیت که این منطقه بیشــتر محل تجمع
رایدهندگان در شــمال قانون اساســی جدید را رد کردند .این ازدواج یک شروع
یک قبیله بود ،کمک کرد تا از درگیریهای قومی اجتناب شود و برخالف دیگر
پرســنگالخ داشت .در سال  ،۱۹۶۹وقتی که کودتای نظامی شد و یک ژنرال به نام
کشورها در منطقه ،خشــونتهای قومی و قبیلهای به وجود نیاید .همچنین بیشتر
سعید بار کودتا کرد ،وضعیت بدتر از بد شد.
اهالی سومالیلند روی نقش افراد مسن قبیله تاکید داشتهاند .سومالیلند عالوه بر یک
وقتی که حکومت ســعید بــار ادامه پیدا کرد و طوالنی شــد ،تنش در جامعه
رئیسجمهور و یک پارلمان سنتی که انتخابی هستند ،یک مجلس غیرانتخابی از افراد
ســومالیلند باال رفت .رهبران سومالی و ســومالیلند از زمان اعالم استقالل تمایل
مسن قبایل دارد که تا حدودی شبیه به مجلس لردهای بریتانیا است و نقشی مشورتی
داشــتند که قبیله و جوامع بومی خود را داشته باشــند و بندهنوازیهای خود را به
در قانونگذاریهای مشخص بازی میکند .همچنین این مجلس از سالخوردگان قبایل
این قبایل انجام دهند .در سومالیلند شش قبیله و دهها زیرقبیله وجود دارد .اکثریت
در منازعات و دعواها بین زیرقبیلههای کشور نقش یک حکم و داور را دارد .یکی از
غالب آنهایی که در جایی زندگی میکنند که اکنون سومالیلند نامیده میشود ،متعلق
فعاالن سیاسی سومالی که در بریتانیا ساکن است به من گفت« :مسنهای قبایل هستند
به شعبههای متنوع قبیله اسحاق هستند .در جنوب این منطقه مردم بیشتر ناهمگون
که در عمل این صلح را برقرار میکنند».
هستند .سعید بار از دکترین «سوسیالیســم علمی» حمایت میکرد که نوعی افکار
ســومالیلند از این نظر که از رهبری تعداد کمــی افراد خبره بهرهمند بوده نیز
حکمرانی قبیلهای بود که از چین ،کره شــمالی و مصر در دوران جمال عبدالناصر
شانس داشته اســت .مشهورترین این افراد
وارد شده بود .اما سعید بار ملیگرایی قومی
را پیش نگرفت و به قبیله دارود که قبیله
که در جهان شهره است و نقش نمایندگی
جهانی سومالیلند را ایفا میکند ،ادنا ادان
خودش بود ارجحیت بخشید و این کار به
اســت .این زن بهعنوان مشــهورترین فرد
نارضایتی قبیله اسحاق در شمال افزود.
در کشــور عمدتا وقتی به ذهن میآید که
طــی دهه  ۱۹۸۰میــادی ،با حمایت
حرفی از ســومالیلند زده شــود .در واقع،
از ســعید بار و سرکوبهای رژیم نظامی
گاهی سومالیلند و ادنا ادان مترادف هم به
خشــن او ،یک گروه مخالف شــمالی از
کار برده میشوند .یکی از روزنامهنگاران
قبیله اسحاق مثل جنبش ملی سومالی ظهور
محلی در ســومالیلند به من میگوید« :ما
کرد تا حکومت موگادیشــو را به چالش
اینجا جورج کلونــی نداریم .همه چیزی
بکشد .خشونتها و سرکوبهایی که در
طی دهه  ،۱۹۸۰با حمایت از سعید بار و سرکوبهای رژیم نظامی خشن او ،یک
گروه مخالف شمالی از قبیله اسحاق مثل جنبش ملی سومالی ظهور کرد تا حکومت
پی این اتفاق حادث شد تا جنبش مخالفان
کــه داریم ادنا ادان اســت ».او به ســتاره
موگادیشو را به چالش بکشد .خشونتها و سرکوبهایی که در پی این اتفاق حادث
شد تا جنبش مخالفان را از بین ببرد ،فقط باعث این شد که به درصد مردمی که
را از بین ببرد ،فقط باعث این شــد که به
هالیوودی ،جورج کلونی ،اشــاره دارد که
در شمال مخالف بودند و میخواستند سرزمینی را اشغال کنند تا حکومت مستقلی
از استقالل سودان جنوبی حمایت میکند
درصد مردمی که در شمال مخالف بودند
تشکیل بدهند اضافه شود .این ماجراها به یک جنگ داخلی بین جنبش ملی
و
کشته
نفر
هزاران
آن،
طی
که
شد
منجر
۸۰
دهه
اواخر
در
مرکزی
دولت
و
سومالی
و فعالیت زیــادی در این زمینه در عرصه
و میخواستند سرزمینی را اشغال کنند تا
میلیونها نفر نیز متواری شدند.
بینالمللی داشته است.
حکومت مستقلی تشــکیل بدهند اضافه
شود .این ماجراها به یک جنگ داخلی بین جنبش ملی سومالی و دولت مرکزی در
اواخر دهه  ۸۰منجر شد که طی آن ،هزاران نفر کشته و میلیونها نفر نیز متواری
شدند.
در روز  ۱۸ماه مه ســال  ،۱۹۹۱جنبش ملی ســومالی مدعی شد که این منطقه
اســتقالل خود را احیــا و روابط خود را با جنوب محکمتر کرده اســت و اکنون
جمهوری ســومالیلند شناخته میشود .جهان ،بیشــتر بخشها و کشورهای آن ،با
بیاعتنایی از کنار این قضیه گذشت .فرایند آهسته و ثابت شکلگیری کشور در شمال
تقریبا بهطور کامل در رسانههای بینالمللی تحتالشعاع قرار گرفت چون در جنوب
نوعی آشوب برپا شده بود و بهخصوص بعد از مداخله بینالمللی دو سال بعدتر که
منجر به واقعه نامطلوب «بالک هوک» و کشتهشدن  ۱۹نظامی آمریکایی طی نبرد
موگادیشــو شد ،رسانهها بیشتر به خشونتها اهمیت میدادند و اعتنای چندانی به
استقالل سومالیلند نداشتند.
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کتاب ضمیمه

اســت و میگوید درگیر نبودن کشور با
من با ادان در زایشــگاه و دانشــکده
کشورهای غربی درها را باز کرده تا تاثیر
ماماییای که در هارجیســا اداره میکند
مالقات کردم .هرکســی به این مجموعه
بنیادگراهای کشورهای حاشیه خلیج فارس
بر این منطقه افزایش یابد .او به عکسهای
میگوید «بیمارســتان ادنــا» و وقتی که با
قدیمی خود اشاره میکند که زنان اینطور
او مالقــات کــردم ،کارت ویزیتش را به
محدود نبودهاند و میگوید« :دیگران زودتر
دســتم داد و پشــت این کارت نوشته بود
از غربیها به ســومالیلند رسیدهاند و اگر
که ســومالیلند کجاســت و با یک فلش
اوضاع به همین ترتیب پیش برود ،خدا به
این منطقه را روی نقشــه در شاخ آفریقا
دادمان برسد».
مشخص کرده بود .شغل اول ادان که مدام
او همان مضمونی را تکرار میکند که
به سرتاســر جهان سفر میکند ،صرفا این
من خیلی در ســومالیلند شنیدهام ،اینکه
اســت که به مردم بگوید کشور چیست
کشور نقطه روشن استثناییای از ثبات در
و کجا واقع شده اســت .او میگوید« :من
منطقهای بسیار خطرناک است .سومالیلند
نمیتوانم به هرکسی بگویم که بیاید اینجا.
مسلما با اســتانداردهای منطقهای و بومی
معلمها و دکترها نمیتوانند به کشــور ما
جای باثباتی است اما قطعا جایی نیست که
بیایند چون دولتهایشان به آنها میگویند
که این کار را نکنند .من نمیدانم که شما
خوشبختی را به ارمغان بیاورد .آمار معتبر
از اینجا خیلی ســخت به دست میآید اما
چطور از میان موانع پیچیده گذشتهاید و به
در روز  ۱۸ماه مه سال  ،۱۹۹۱جنبش ملی سومالی مدعی شد که این منطقه استقالل
خود را احیا و روابط خود را با جنوب محکمتر کرده است و اکنون جمهوری سومالیلند
در ســال  ۲۰۱۲بانک جهانی تخمین زد
اینجا آمدهاید».
شناخته میشود .جهان ،بیشتر بخشها و کشورهای آن ،با بیاعتنایی از کنار این
دفتر کار ادان پوشــیده شــده است از
که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور
قضیه گذشت.
عکسهای شــخصیتهایی که او با آنها
تنها  ۳۴۸دالر در سال بوده است که آن را
در رتبه چهارم فقیرترین کشــورهای جهان مینشاند .کسبوکار اصلی این کشور
مالقات کــرده ،از هیالری کلینتون گرفته تا کوفی عنان .در وســط این عکسها،
صادرات حیوانات زنده اســت که تقریبا  ۷۰درصد مشــاغل آن را شامل میشود.
عکسی اســت از ادان وقتی که خیلی جوان بوده به همراه آخرین همسرش ،محمد
مشتریان اصلی این صادرات در خاورمیانه هستند و شرکتها طی مراسم سالیانه حج
ابراهیم ایگال ،در کاخ سفید که در سال  ۱۹۶۸در کنار لیندون جانسون ایستادهاند؛
در شهر مکه خریدار دامها هستند .با وجود فرصتهای شغلی اندکی که در داخل
یعنی زمانی که ایگال نخستوزیر سومالی بود.
کشور وجود دارد ،جای تعجب نیست که جمعیت  ۴۴درصد تخمینی جوانان بیکار
ادان اولین پرســتار  -مامای تحصیلکرده در سومالی بوده و اولین زن سومالیایی
ابراز تمایل به مهاجرت از این منطقه کردهاند.
که رانندگی کرده است .او پیش از اینکه به سومالیلند بازگردد تا با پول پسانداز
تعداد زیادی از مردم نیز وابســته هستند به  ۵۰۰میلیون دالر پولی که هر سال
خود بیمارستان را بسازد ،سالها بهعنوان مقام رسمی سازمان ملل و سازمان جهانی
تقریبا یک میلیون نفر جامعه مهاجران سومالیلند میفرستند ،کسانی که بیشتر در
بهداشت کار میکرد .با وجود همه محدودیتهایی که این بیمارستان از نظر پرسنل
بریتانیا ،آمریکا ،کشورهای اسکاندیناوی و جاهای دیگری در آفریقا زندگی میکنند.
و تجهیزات دارد ،یکی از برترین تسهیالت در شاخ آفریقا است .او را برای کارش در
این امر برای کشورهای درحالتوسعه غیرعادی نیست اما مقامات کشور بهطرزی
ترویج سالمت زنان و کارزارهای تبلیغاتی علیه ختنه زنان« ،مادر ترزای مسلمان»
قابــلدرک از این نگراناند که جریــان پول نقد از خارج یک منبع مالی نامطمئن
مینامند .او سالها نیز در مقام وزیر امور خارجه سومالیلند خدمت کرده و در کنار
است .بیشتر اعضای جامعه مهاجران سومالیلند پناهجویانی هستند که این کشور را
آن ،شغل مامایی را انجام داده و نوزادان زیادی را در سومالیلند به دنیا آورده است.
در دوران خشونتهای دهه  ۱۹۸۰ترک کردند .فرزندان کمتر ممکن است احساس
با اینکه فعالیتهای سیاســی ادان نسبت به خدمات عمومی بهداشتیاش توجه
کنند که به خاله و عمه و دایی و عمویی کمک میکنند که خیلی هم نمیشناسندشان.
کمتری جلب کرده ،باید گفت که او حامی خستگیناپذیر استقالل سومالیلند هم
وزیر انرژی سومالیلند ،حسین عبدی دواله به من میگوید« :این بچهها حاال در اصل
هســت .او با انتقاد از آنچه «بیاعتنایی جهانی علیه به رسمیت شناختن سومالیلند»
آمریکایی یا بریتانیایی یا فرانسوی یا هرجای دیگری هستند .آنها دیگر آن دلبستگی
میخواند ،به من میگوید ۲۵« :ســال اســت که من دارم تالش میکنم تا دنیا ببیند
که ما چقدر باثبات ،صلحجو و حکومتپذیر هســتیم ».ادان وضعیت به رسمیت
به کشور را که والدینشان داشتند ندارند».
با خشکشدن احتمالی پولهایی که از خارج میآید در سالهای پیش رو و منبع
شناختهنشده سومالیلند را دلیل اصلی نبود پیشرفت اقتصادی در این منطقه طی ربعقرن
نامطمئن حاصل از دامهای زنده ،دولت در جستوجوی منابع دیگر سرمایهگذاری
گذشته میداند.
است اما ســومالیلند مشــکل دیگری دارد و آن هم مربوط به مشکل تصویر این
ادان اســتدالل میکند که به همین اندازه ،به رسمیت شناخته نشدن این کشور
کشور است .دواله میگوید« :این اسم همیشه آدمها را میترساند .همه اینها از کلمه
بهوســیله قدرتهای غربی تاثیــری نیز روی وضعیت زنان در این منطقه داشــته
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کشورهای نامرئی

«سومالی» شــروع میشود و اهمیتی ندارد
در سال  ،1961سوریه از آن خارج شد .اگر
که با چه پســوندی تمام ميشــود .اینها
این ازدواج این کشــورها با هم موفق نبود
و آنها بهراحتی توانستند از هم جدا شوند،
برای خیلیها یک پرچم قرمز اســت .اما
چرا باید از ســومالیلندیها خواسته شود
شــرکتهایی که اینجا هســتند میدانند
که سومالیلند حتما در یک رابطه بدون
محیط اینجا بســیار دوستانه و بسیار امن
محبت با کشور همسایهاش باقی بماند؟
است».
در داخل هارجیسا چنین بحثها خیلی
دو امید برای رونقگرفتن اقتصاد سومالی
راحت انجام نمیشــود .امــا در خارج از
وجود دارد .یکی این اســت که صادرات
این کشــور ،این احتمال خیلی وجود دارد
نفت آن رونق پیدا کند  -در حال حاضر،
من با ادان در زایشگاه و دانشکده ماماییای که در هارجیسا اداره میکند مالقات
شمار
این نفت بهوسیله شرکتهای انگشت
که هردو طرف مخالــف و موافق ماجرا
کردم .هرکسی به این مجموعه میگوید «بیمارستان ادان» و وقتی که با او
مالقات کردم ،او کارت ویزیتش را به دستم داد و پشت این کارت نوشته بود که
حوزه انرژی استخراج و به آن سوی آبها
برای خود مدافعانی داشته باشند .واقعیت
سومالیلند کجاست و با یک فلش این منطقه را روی نقشه در شاخ آفریقا مشخص
این
صرفا
کند،
ی
م
سفر
جهان
سرتاسر
به
مدام
که
ادان
اول
شغل
بود.
کرده
دردناک برای ســومالیلند این اســت که
حمل میشود  -و امید دیگر هم برنامهای
است که به مردم بگوید کشور چیست و کجا واقع شده است .او میگوید« :من
نقشــه جهان کمتر با قوانین بینالمللی یا
اســت که بندر دوبی را در امارات متحده
نمیتوانم به هر کسی بگویم که بیاید اینجا .معلمها و دکترها نمیتوانند به کشور
ما بیایند چون دولتهایشان به آنها میگویند که این کار را نکنند .من نمیدانم که
حتی با عرف رایج کشــیده شــده است و
عربی از طریق دریای ســرخ به بندر بربرا
شما چطور از میان موانع پیچیده گذشتهاید و به اینجا آمدهاید».
وصل میکند .این برنامه توســعه راههای
بیشــتر حاصل چیزی است که معموال به
دریایی که تا دوبی میرسد میتوان این نوید
آن «مسیر مستقل» از تصمیمات مشخص
میگویند ،یعنی هزاران تصمیم کوچکی که در طول زمان ،ایجاد نهادهای اجتماعی
را بدهد که راهی جایگزین برای انتقال کاالهایی پیدا شــود که اکنون مسیرشــان
را هدایت میکنند و بدون خســارتهای عظیم تغییر این مسیر بسیار دشوار است.
از طریق خشــکی بهدلیل بســته بودن مرزها از طرف اتیوپی مســدود اســت .اما
کشورها تمایل دارند در مسیری که در آن قرار دارند باقی بمانند و مردم با توجیهاتی
خیلی دشــوار اســت که این برنامهها را تصور کرد بدون اینکه پیشرفتی جدی در
جادهها و تاسیســات زیربنایی پیش بیاید و همچنین عملیشدن این کار احتماال به
معتقدند که تغییر این مسیر خیلی سخت و خطرناک است.
سرمایهگذاریهای بینالمللی هم نیاز خواهد داشت.
آخرین موج بزرگ کشورسازی در اوایل دهه  1990اتفاق افتاد که جنگ سرد
پایان یافت و اتحاد جماهیر شــوروی فرو پاشید و یوگســاوی منفجر شد .از آن
و به انجام این کار ،دوباره باید گفت ،این قضیه کمک خواهد کرد که کشورهای
زمان ،تنها چند کشور جدید انگشتشمار به باشگاه کشورهای جهان پیوستهاند و
دیگر اعالم کنند کشوری به نام سومالیلند وجود دارد و کشوری نیست که اکنون
موجودیت برخی از آنها محل مناقشه است.
تحت عنوان سومالی میشناسند.
اما آنطور که شــیره ،وزیر امور خارجه سومالیلند ،تاکید میکند ،این کشور
هماکنون وجود دارد و جامعه بینالمللی راه طوالنیای را برای به رسمیت شناختن
J Jرابطه اجباری
آن طی کرده است .او میگوید« :سومالیلند تمام شرایط یک کشور مستقل را دارا
خصوصیت بسیار غیرعادی وضعیت سومالیلند این است که این کشور در عمل
است .من فکر میکنم که هرکسی با مورد سومالیلند همدلی نشان میدهد .حتی اگر
بهدنبال به چالش کشــیدن مرزهایی نیســت که اروپاییها در سرتاسر قاره آفریقا
شــما آن را قانونی و با استحقاق خودش به رسمیت نشناسید ،این کار را بهصورت
کشــیدهاند بلکه در پی احیای آن اســت .محمد احمد محمود ،عضو جامعه «آکا
دوفاکتو انجام میدهید .وقتی من به جاهای مختلف سفر میکنم ،با من مثل یک وزیر
باروانی» که یکی از فعاالن جامعه مدنی کشــور و مدیر موسســه «اکتورز فروم»
امور خارجه رفتار میشــود .ما با سازمان ملل و جامعه بینالمللی مثل یک کشور
در سومالیلند است ،میگوید« :جامعه بینالمللی میگوید ما از سومالی جدا شدیم.
مستقل تعامل داریم .با ما طوری رفتار میشود که انگار یک کشور بهطور دوفاکتو
جدا نشدیم .ما همین حاال هم کشور خودمان را داریم ».ساعد علی شیره ،وزیر امور
مستقل هستیم  -ما فقط از نظر ب ه رسمیت شناخته شدن قانونی حاکمیت تام خود
خارجه سومالیلند میگوید« :مرزهای ما طی توافقی بین دولت ایتالیا و بریتانیا کشیده
کمبود داریم».
شد .این محدودهای است که بهصورت بینالمللی تعیین شده».
با اینکه درســت است که سومالیلند داوطلبانه مرزهای خود را در سال 1960
J Jبیتوجهی به آرامش
با سومالی از بین برد اما مقامات سومالیلند هیچگاه این تصمیم را غیرقابل بازگشت
استداللهای مخالف استقالل سومالیلند بیشتر در قالب مولفهای برای کنترل این
نمیدانند .آنطور که ســومالیلندیها میگوید ،آنها اولین کشوری نبودهاند که در
کشــور باقی مانده است .مقامات سومالیلند زیاد میشنوند که اگر استقالل کشور
دوران پس از استعمار تصمیم به ادغام دو کشور گرفتهاند .سنگال و گامبیا که یک
آنها به رسمیت شناخته شود ،این کار تاثیری دومینویی روی جنبشهای ملیگرایانه
منطقه باریک اســت و کامال در قلمروی سنگال واقع شده ،بین سالهای  1982تا
دارد و قاره آفریقا را بیثبات میکند .اگر سومالیلند مستقل شود ،چرا دیگر مناطق
 1989تحت عنوان کنفدراســیون سنگامبیا با یکدیگر ادغام شدند .مصر و سوریه
تالشهای مشابه را برای مستقلشدن باید متوقف کنند؟
مدتی کوتاه از سال  1958در قالب جمهوری عربی متحده با هم ادغام شدند تا اینکه
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سازمانهای بینالمللی مثل اتحادیه آفریقا و اتحادیه کشورهای عربی دشمن
فکر به رسمیت شناخته شدن بیشــتر تقسیم قلمروهای ملی هستند .کشورها
نگــران از جنبشهای جداییطلبانه خود ،نمیخواهند هر نوع جدایی را قبول
کنند .ســازمان ملل که منابع عظیمی صرف ترویج ثبات و اتحادیه در سومالی
بهعنوان یک منطقه کلی سرمایهگذاری کرده ،به سومالیلند در مقام یک مانع
رسیدن به اهدافش نگاه میکند تا اینکه به چشم یک نوع نقطه درخشان ثبات
به آن بنگرد .اتیوپی که همســایه سومالیلند است غالبا از این کشور حمایت
میکنــد اما با در نظر گرفتــن اینکه آدیسآبابا خودش هــم از جداییطلبان
سومالیایی داخلی هراس دارد ،این احتمال بیشتر است که این کشور نیز وضعیت
موجود  -یک سومالی ضعیف و تقسیمشده  -را به یک کشور سومالی مستقل و
قدرتمند با مرزهای مشخص ترجیح دهد .دو نمونه اخیر تشکیل کشور در قاره
آفریقا  -حکومت خودکامه و متعصب اریتره و حکومت بینظم و خشن سودان
جنوبی  -نتوانســته استدالل سومالیلند را تضعیف کند که به رسمیت شناخته
شدن این کشور موهبتی برای ثبات منطقهای و جهانی خواهد بود.
ناظران غربی ،چه نهادهای ناظر دولتی و چه غیردولتی ،عموما نگاهی مثبتتر
به اســتقالل سومالیلند داشــتهاند .با توجه به اینکه سومالیلند برخالف بیشتر
همســایگان خود ،چندین دوره انتخابات برگزار کرده که افرادی با دیدگاههای
گوناگونی در آن نامزد شدهاند و از زمان استقالل آن ،انتقال قدرت همراه با صلح در
آن انجام شده ،نهادهای غیردولتی غربی آن را در زمره «دموکراسیهای نوظهور»
طبقهبندی میکنند و این کشور تنها کشوری در منطقه است که در رتبهبندیهای

ساالنه دستکم رتبه «نسبتا آزاد» یا باالتر از آن را کسب کرده است.
گروه بحران بینالملل ســالها پیش یعنی از سال  2003اعالم کرده است که
گزینه پیش روی جامعه بینالمللی این اســت که پاسخهای عملگرایانهای را به
تقاضای ســومالیلند برای به رسمیت شناخته شدن خودش بدهد یا بیشازپیش
به اصرار خود بر یکپارچگی هویتی و قلمرویی جمهوری سومالی پافشاری کند.
در ســال  ،2007یکی از مقامات وزارت دفاع ایاالت متحد ،سومالیلند را برای
روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان «هویتی که با موفقیت کار میکند» توصیف
کرد و گفت که از نظر پنتاگون «سومالیلند باید مستقل باشد».
اما حتی اگر دولتهای غیرآفریقایی هم تماما و بهطور کلی با سومالیلند همدل
باشند ،کافی نخواهد بود برای اینکه وضعیت کنونی وارونه شود و تغییر کند .تازه
مسئله اینجاست که با سومالیلندیها نسبت به دیگر افراد منطقه خوب رفتار
شده است .دیگر کشورها که در سالهای اخیر موجودیتشان به رسمیت شناخته
شده بود ،بعد از جنگها و نسلکشیهای زیادی به این هدف رسیدند.
هاگی که یکی از مقامات این کشور است میگوید« :صلحطلب ،دموکراتیک
و درحالتوســعه بودن سومالیلند کمکی در جهت به رسمیت شناختهشدن این
کشــور نمیکند .سومالیلند بسیار آرام است .یک جای پر از صلح و صفا است.
جامعه بینالمللی خیلی توجهی به یک جای آرام و صلحطلب نمیکند .وقتی در
یک کشور مسئلهای وجود دارد ،جامعه بینالمللی همیشه آنجاست ،مثل سومالی،
عراق ،سوریه و لیبی .وقتی مسئلهای نباشد ،مهم نیست که کسی بیاید و یک کشور
آنجا بسازد».

چرا سومالیلند موفقتر و باثباتتر از همسایه جنوبی خود بوده است ،حتی بدون کمک جامعه بینالمللی؟ این واقعیت که این منطقه بیشتر محل تجمع یک قبیله بود ،کمک کرد تا از درگیریهای
قومی اجتناب شود و برخالف دیگر کشورها در منطقه ،خشونتهای قومی و قبیلهای به وجود نیاید .همچنین بیشتر اهالی سومالیلند روی نقش افراد مسن قبیله تاکید داشتهاند .سومالیلند
عالوه بر یک رئیسجمهور و یک پارلمان سنتی که انتخابی هستند ،یک مجلس غیرانتخابی از افراد مسن قبایل دارد که تا حدودی شبیه به مجلس لردهای بریتانیا است و نقشی مشورتی در
قانونگذاریهای مشخص بازی میکند.
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مایکل لویس
انتشارات :پنگوئن
2018

دربارهنویسنده
مایکل لویس یک نویســنده و روزنامهنگار اقتصادی
آمریکایی اســت .کتابهایش معموال پرفروش شده
اســت« .مانیبال» او بیش از دیگر کتابهایش فروش
داشت و خوانندگان زیادی پیدا کرد .او نگاه انتقادی به
سیاستهای جهانیسازی دارد.

گشتی در میان آدمهای ترامپ
دوران انتقال از کابینه اوباما به کابینه ترامپ چطور گذشت
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

توجه کریس کریستی به یک مطلب در روزنامه نیویورک تایمز معطوف
شــد و اینچنین بود که همه ماجراها شروع شد .فرماندار ایالت نیوجرسی در
فوریه  2016از رقابتهای ریاســتجمهوری کنار کشــید و پشت سر دونالد
ترامپ ایستاد تا از او حمایت کند .در اواخر آوریل مقاله روزنامه را دید .مقاله
مالقاتهای نمایندگان نامزدهایی را توصیف کرده بود که هنوز در رقابت باقی
مانده بودند  -ترامپ ،جان کاســیچ ،تد کروز ،هیالری کلینتون و برنی سندرز
 با اوباما در کاخ سفید .تا آن زمان ،هرکسی که بهطریقی به ریاستجمهوریآمریکا رسیده بود ظاهرا باید کار خود را از فرمانداری یکی از ایالتهای فدرال
ایاالت متحده شروع میکرد .کریستی برآورد کرده بود که این مرد ،ترامپ ،که
بــه مالقات با رئیسجمهور وقت رفته بود ،بهطرز مضحکی بدون قابلیتهای
الزم بود .کریستی به مدیر ستاد انتخاباتی ترامپ ،کوری لواندووسکی ،رو کرده
بود تا از او بپرسد که اول کار به چهکسی کارهایی میسپارند که در عمل درباره
حکمرانی و حاکمیت کردن چیزهایی را میداند .لواندووســکی گفته بود« :ما
هیچکس را نداریم».
کریستی خودش برای این کار داوطلب شد :رئیس تیم انتقالی ریاستجمهوری
دونالد ترامپ .او به دوســتانش میگفت« :برای ریاستجمهوری ،بعد از اینکه
انتخاب شد ،بهترین سمت این جایگاه خواهد بود .چون نقشه ریاستجمهوری
دست تو خواهد بود ».او رفت تا ترامپ را درباره همین ماجرا ببیند .چرا کسی
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هیــچ برنامهریزیای در دورانی که هنوز رئیسجمهور نشــده انجام نمیدهد؟
کریستی میگفت که این کار از نظر قانونی الزم است .ترامپ پرسید از کجا پول
میرسد که او بتواند خرج تیم انتقالی ریاستجمهوری کند .کریستی توضیح داد
که ترامپ میتواند این پول را خودش بدهد یا اینکه آن را از بودجههای ستاد
انتخاباتی تامین کند .ترامپ حتی نمیخواســت برای خودش پول خرج کند .او
همچنین نمیخواست که این پول را از بودجههای جمعشده ستادهای انتخاباتیاش
تامین کند اما سرانجام با مجادالت بسیار و با بیمیلی موافقت کرد که کریستی
باید ادامه بدهد و بودجه جداگانهای برای گروه انتقالی خود از محل کمکهای
مردمی جمعآوری کند .و البته تذکر داده بود« :نه خیلی زیاد!»
و به این ترتیب ،کریستی خود را آماده میکرد برای اتفاق افتادن این احتمال
بســیار ضعیف که یک روز دونالد ترامپ رئیسجمهور ایاالت متحده بشود.
هیچکس از افراد داخل ستاد انتخاباتی ترامپ خوشحال نبود از این-که او را در
این کسوت ببیند .در ماه ژوئن ،کریستی تماسی از مشاور ترامپ ،پل مانافورت،
داشــت که مانافورت در آن میگفت« :پســربچه راجع به تــو پارانویا دارد».
منظورش از پسربچه جارد کوشنر ،داماد ترامپ ،بود .اگر تا سال  2005به عقب
بازگردیم ،یعنی وقتی که کریستی دادستان ایالت نیوجرسی بود ،میتوان دید که
کریستی پدر کوشنر ،چارلز ،را به دلیل کالهبرداری مالیاتی مجرم شناخته بود.
نتیجه تحقیقات کریستی منتشر و مشخص شد که چارلز کوشنر یک زن بدنام
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را اجیر کرده بود تا شوهرخواهرش را اغوا کند ،دامادی که
خجالتآور و تضاد منافع و مشــکالت و نقایص هر نامزدی
تحقیقات به عمل آورند .کریستی آخر هر هفته ،زیر دستش
کوشــنر ظنین بود در حال همکاری با کریستی است .به این
یک روز بنن از
پر از پوشــههایی بود که فهرســت نا م کسانی که ممکن بود
ترتیب ،کوشنر از روابط شوهرخواهرش فیلم گرفت و برای
خواست
کریستی
مناصب مورد نیاز را به دســت آورند و کارهایی را که الزم
خواهرش فرســتاد .جارد کوشنر هنوز آن ماجراها را به یاد
که او را شخصا
داشت و کریستی احســاس میکرد که داماد ترامپ اینطور
بود انجام دهند ،از کوشنر گرفته تا ترامپ کوچک و دیگران،
ببیند.کریستیبنن
هراس
فکر میکند که زیر نظر کریستی است یا بهنوعی از او
در آنها قرار داشت .یکی از مقامات ارشد کمیته انتقالی ترامپ
را تا دفترش دنبال
کرد ،درحالیکه
دارد .اما از سوی دیگر ،ترامپ که کریستی را تقریبا دوست
میگوید« :آنها درباره هرچیزی تحقیق میکردند و هر شخصی
نمود.
ی
م
تاب
ی
ب
خود در نظر میگرفت ،کمتر از جارد کوشنر مراقب کریستی
را زیر نظر میگرفتند .این شخص کیست؟ از کجا آمده؟ اهل
کریستیگفت:
نبود.
کجاست؟» آنها فقط یک نفر را رد کردند :منشی مانافورد را».
«کارها خیلی سریع
فکر
که
کرد
ی
م
نگاه
کســی
دیده
به
کوشنر
به
کریســتی
اولین باری که ترامپ به همه این مســائل توجه نشان داد
پیش میرود».
بنن گفت« :واقعا
میکند چون پولدار است باید باهوش هم باشد .با این-حال،
زمانی بود که درباره آن توی روزنامهها مطلب خواند .مطلبی
کنار
تو
است.
سریع
او مهارتی قطعی نیز در جارد میدید .و کریســتی خیلی زود
که در رسانهها منتشر شده بود فاش کرده بود که تیم انتقالی
گذاشته شدهای».
خــودش را در موقعیتی یافت که هــرکاری میکرد تا گروه
نزدیک به ترامپ توانســته چندین میلیون دالر جمع کند تا
کریستیپرسید:
«کمیته
انتقالی مورد نظرش برای کابینه ترامپ تبدیل به یک
بتواند کارکنان خود را استخدام کند .ترامپ لحظهای که این
«چرا؟» بنن گفت:
«ما داریم تغییراتی
خبر را دید ،از دفترش در طبقه بیستوششــم برج ترامپ به
اجرایی» شــود .این کمیته شــامل کوشــنر ،ایوانکا ترامپ،
کنیم».
ی
م
ایجاد
استیو بنن تلفن زد که مدیر اجرایی ستاد انتخاباتیاش بود و به
مانافورت ،استیو منوچین و جف سشنز بود .سشنز که کل این
کریستی جواب
وضعیت را وضعیتی ناراحتکننده برای کابینه و دولت دیده
او گفت که فورا به محل اقامتش ،چند طبقه باالتر در همان
داد« :بسیار خوب،
یکشنبه
بود ،میگوید« :من مثل یک کشیش پیر بودم که هر
برج ،برود .بنن وقتی که از آسانســور قدم به بیرون گذاشت،
چه چیزهایی را
میخواهیمتغییر
مجموعه بشقابها را دو بار میشمارد تا مبادا از آنها چیزی
کریستی را دید که روی یک کاناپه نشسته بود و حالت دفاعی
گفت:
بنن
بدهیم؟»
کم شده باشــد ».در ژوئیه سال  ،2016زمانی که ترامپ به-
به خود گرفته بود .ترامپ بسیار عصبانی بود و غرغر میکرد:
«تو را».
طور رسمی از سوی حزب جمهوریخواه نامزد نهایی انتخابات
«تو داری پول مرا میدزدی! تو داری پول لعنتی من را میدزدی!
ریاستجمهوری شد ،کار این کمیته بسیار پیچیدهتر شد .گروه
این چهکاری است؟»
انتقالی حاال به یک دفتر در مرکز شهر واشنگتن منتقل شده بود
ترامپ ،بنن را دید و به ســوی او برگشت و فریاد کشید:
و به سمت انتخاب کسانی حرکت کرده بود که  500شغل ردهباالی دولت فدرال
«چرا به او اجازه دادی پول لعنتی من را بدزدد؟» بنن و کریســتی هردو شــروع
را اشغال میکردند .البته که آنها نهتنها باید تمام مناصب و ِسمتهای کابینه را پر
کردند به اینکه به ترامــپ قوانین فدرال را توضیح بدهند .قانون میگفت که
میکردند بلکه کسان دیگری را هم وارد گود میکردند که کسانی که در ستاد
ماههــا پیش از انتخابات ،اینطور در نظر گرفته میشــود که نامزدهای هر دو
انتخاباتی ترامپ بودند حتی نمیدانستند چنین کسانی هم برای مناصب دولتی مد
حزب اصلی کشور کنترل دولت را در اختیار خواهند گرفت و بنابراین از آنان
نظر هســتند .معلوم نبود که کمیته چطور وزیر امور خارجه بعدی را انتخاب
انتظار میرود که خود را برای این کار آماده کنند .دولت برای آنها دفتر کاری
کرده و حتی مبهمتر از آن ،این بود که چطور مثال وزیر حملونقل انتخاب شده
در مرکز شــهر واشنگتن فراهم میکند و در کنارش وسایل دفتری مثل رایانه و
اســت ،بگذریم از اینکه هیچ اهمیتی نداشت که چهکسی باید در هیئتمدیره
سطلهای زباله و نظایر آن را تامین میکند اما ستادها باید پول کارمندهایشان را
بورسیه-های دانشگاهیای حضور داشته باشد که دولت از آنها حمایت میکند.
خود بپردازند .ترامپ در پاسخ به این حرفها گفت« :لعنت به قانون .به من این
تا ماه اوت 130 ،نفر هر روز مشــغول به ایــن کار بودند و عالوه بر آنها،
چیزها را راجع به قانون تحویل ندهید .من پول لعنتی خودم را میخواهم ».بنن
صدها نفر نیز بهطور پارهوقت برای تعیین مناصب در دفتر مرکزی کمیته انتقالی
و کریستی تالش کردند برای ترامپ توضیح بدهند که او نمیتواند هم پولش را
ترامپ کار میکردند که در تقاطع خیابان هفدهم و بلوار پنسیلوانیا واقع شده
داشته باشد و هم یک کمیته انتقالی را برای تعیین افراد کابینهاش.
بود .گروه انتقالی دولت فهرستهایی از نامزدهای احتمالی تمام  500شغل دولتی
ترامپ جواب داد« :تعطیلش کنید .این کمیته انتقالی را تعطیل کنید».
را تعیین میکرد ،بهاضافه فهرســتهای دیگری از افراد مطلعی که میدانستند
اینجا بود که کریســتی و بنن راهشــان را جدا کردند .هیچیک از آنها فکر
هریک از ســازمانهای فدرال در حال انجام چهکاری هستند .آنها اسامی این
نمیکردند که تعطیلی کمیته انتقالی فکر خوبی باشد اما هرکدام تردیدهای خود
فهرستها را با سفرکردن به اقصا نقاط کشور و حرفزدن با افراد جمعآوری
را در قبال این کار داشــتند .کریستی تصور میکرد که ترامپ بدون داشتن یک
و تدوین میکردند :یعنی صحبت بــا جمهوریخواهانی که در دولت خدمت
کمیته انتقالی رســمی ،شــانس کمی برای اداره دولت خواهد داشت .بنن خیلی
میکردند ،مشاوران نزدیک ترامپ و صاحبمنصبانی که اخیرا به کار مشغول
مطمئن نبود که اصال ترامپ بــه ادارهکردن دولت فدرال فکرکند .او فقط به
هستند و نیاز است که تغییر کنند .آن موقع آنها برنامه داشتند که درباره رازهای
این فکر میکرد که ظاهر خوبی نخواهد داشــت اگر ترامپ دســتکم نشان
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اینکه از دانشــکده حقوق بیرون آمد ،با یک فعال اقتصادی مالقات کرد به نام
ندهد که در حال آماده شــدن برای این کار اســت .او وقتی که دید ترامپ به
سم هیمن که به همان اندازه اســتیر از این مسئله ناراحت بود که افراد ناوارد
حرفهای کریستی گوش نمیکند گفت« :فکر میکنی اگر تو دفتر کمیته انتقالی
خودت را تعطیل کردی ،روزنامههای صبح درباره آن چه خواهند گفت؟» آنچه
جوانی در دولت کار میکنند .اســتیر ،هیمن را ترغیب کرد تا  25میلیون دالر
به او بدهد تا شاید بتواند سازمانی درست کند که روی این مسئله متمرکز شود.
روزنامههای صبح میگفتند  -یا دستکم بنن فکر میکرد که خواهند گفت-
استیر زود فهمید که برای جذب آدمهای بااستعداد جوان به خدمات دولتی،
این بود که ترامپ دفتر کمیته انتقالی ریاستجمهوری خود را تعطیل کرده چون
بایــد دولت را به جایی تبدیل کند که آدمهای جوان مســتعد بخواهند در آن
فکر میکرده اصال شانسی برای برندهشدن در انتخابات ندارد.
کار کنند .او نیاز داشت دولت آمریکا را اصالح کند .موسسه «مشارکت برای
ترامپ هارت و پورت کردن را کنار گذاشــت و به نظر میرسید اولین بار
است که دارد گوش میدهد .او گفت« :این شد حرف حساب».
خدمت به عموم» که استیر این نام را روی سازمانش گذاشته بود ،تقریبا به آن
اندازه که نامش کلیشــهای و بیروح نشان میداد نبود .این موسسه به کارکنان
با این کار ،کریستی برگشــت تا کارهای مقدماتی چیدن یک کابینه برای
شهرداری و بخش خدمات شهری آموزش می-داد که چطور بتوانند به مدیران
ترامپ را انجام بدهد و ســتاد را برای این کار آماده کند .او تالش کرد که از
کسبوکار تبدیل شوند .همچنین در میان نیروی کار فدرال پیمایشهایی انجام
خبرها دور بماند اما در عمل ثابت شد که کار سختی است .ترامپ گاهبهگاه در
میداد تا اشــتباهات و موفقیتهای مدیریت ِی بخصوصی را مشخص کند و نیز با
نشریات راجع به پول جمعکردنهای کریستی مطلب میخواند و دوباره گذشته
کنگره البی میکرد تا مشــکالت عمیق ســاختاری را اصالح کند .استیر کسی
از همه حرفهایی که به او زده شده بود ،ناراحت میشد .پولی را که مردم به
بــود که کنگره را ترغیب کرد همــان قوانینی را تصویب کند که کار را برای
ستاد انتخاباتی او اهدا میکردند ،ترامپ عمال پول خودش در نظر میگرفت .او
ترامپ در دررفتن از زیر آمادهشدن برای ریاستجمهوری سخت کرد و قانون
فکــر میکرد برنامهریزی درباره دولت از مدتها قبل و در نظر گرفتن اینکه
ناراحتکنندهای برای ترامپ بود.
چه کسانی در کابینه احتمالیاش باشند کار بیهودهای است .یک بار رو کرد به
در هــر صورت ،از دیدگاه یک فرد باهوش و بااســتعداد که تالش میکرد
کریستی و گفت« :کریس ،من و تو آنقدر باهوش هستیم که بتوانیم دو ساعت
تصمیم بگیرد آیا برای دولت آمریکا کار کند یا نه ،بزرگترین مشکلی که در
قبلتر از جشن پیروزی بیرون بیاییم و خودمان تصمیمهای انتقالی را بگیریم».
جذب افراد وجود داشت این بود که برای مشاغل باالی دولتی مزیتهایی که باید
در نظر گرفته نمیشد .این مشاغل در مقایسه با مشاغل مشابه در بخش خصوصی،
J Jجایزهای برای دولت فدرال
دســتمزدهای باالیی نداشتند و تنها وقتی که کارکنان دولت به چشم میآمدند
در آن لحظه از تاریخ آمریکا ،اگر شما میتوانستید بهطریقی همه جمعیت
و مهم جلوه میکردند ،هنگامی بود که از آنها کارهای خطایی ســر میزد .در
کشور را در یک خط به صف کنید و همه  350میلیون نفر را نه بهترتیب قد
ســال  ،2002استیر یک جایزه کراوات مشــکی ابداع کرد ،مثل جایزه اسکار
یا وزن یا سن بلکه بهترتیب عالقه به دولت فدرال در صف جای دهید ،دونالد
در سینما ،و این کراوات سیاه برای تجلیل از کسانی استفاده میشد که کارهای
ترامــپ جایی نزدیک به آخر صف قرار میگرفت و مکس اســتیر هم جای
خارقالعادهای در دولت انجام میدادند.
دیگری در همان دور و اطراف اشغال میکرد.
جایــزه «ســمیز» که همــان جایزه
استیر تا پاییز سال  2016ممکن بود
یک فرد آمریکاییای باشــد با بیشترین
کراوات مشــکی اســتیر بود ،هر سال
مهمانهای سلبریتی و پوششهای خبری
درک از اینکــه چطور دولت آمریکا
بیشــتری را به خود جلب کرده اســت.
کار میکند .عجیب اینجاست که او یک
آمریکایی در ســن و موقعیتی بود که از
و هر ســال ،فهرست دســتاوردهای این
جایزه شــگفتانگیز بوده و نشان داده
دوران بچگی خدمت به عموم را ستایش
کارهــای خیلی خوبــی در دولت انجام
کرده بود .استیر در اواسط دهه  1980در
میشود .مثال یک نفر در وزارت انرژی
دانشگاه ییل و نیز در اوایل دهه 1990
آمریکا اولین پاکســازی یک کارخانه
در دانشــکده حقوق دانشگاه استنفورد
ســاخت ســاحهای اتمی را در منطقه
پذیرفته شده بود ،بدون اینکه پول خرج
رئیسجمهور مصر به مرکز تلفن برج ترامپ زنگ زده بود و تلفنچی هم او را مستقیم
راکی فلیتز در ایالــت کلرادو انجام داده
کند یا کار دیگری برای این دانشگاهها
به ترامپ وصل کرده بود .یکی از مشاوران ترامپ که آن صحنه را به خاطر میآورد،
گروه
(یک
بنگلرها
از
خیلی
من
که...
گفت
طور
ن
ای
تقریبا
«ترامپ
گوید:
ی
م
انجام دهد .او فکــر میکرد که دولت
بود و آن ناحیه را به وضعیت  60ســال
موسیقی پاپ و راک آمریکایی در لسآنجلس) خوشم میآید! میدانی که این گروه
آمریکا تنها نهاد مهم و جالبتوجه در
قبــل برگردانده و  60میلیــارد دالر در
یک ترانه خوانده است به اسم “مثل یک مصری راه برو” ».این اولین هشداری بود
که کریستی درباره به دردسر افتادن دوران انتقالی مشاهده کرد .او از کوشنر
هدررفت بودجه صرفهجویی کرده بود.
تاریخ کره زمین اســت و نمیتوانست
پرسید که اوضاع چطوری خواهد بود و کوشنر خیلی ساده گفته بود« :ترامپ یک
پایبند
هم
ها
ل
پروتک
از
کدام
چ
هی
به
و
بود
کرده
اداره
را
غیرمعمولی
خیلی
ستاد
در نمونــهای دیگر ،زنی در کمیســیون
تصور کند کاری بهجز تالش برای بهبود
نخواهد بود».
تجارت فدرال یک کمپین «با رجیستری
آن انجام دهد .اســتیر چند سال بعد از
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تماس نگیرید» راه انداخته بود که برای
افراد شدیدا معتاد دارد و نیز برای افرادی
کل کشور تریلیونها دالر صرفه اقتصادی
که دسترسی خیلی زیادی به این داروها
دارند .تعــداد آمریکاییهایی که بهدلیل
بــه همراه آورده بود .یک پژوهشــگر
مصرف این داروها هر سال در این کشور
موسســه ملی تحقیقات بهداشــت در
کشته میشــوند ،بیشتر از کشتهشدگان
ایمنیدرمانی پیشقدم شده و سرطانهایی
آمریکایی جنگ ویتنام است .بسیاری از
را که قبال درمانناپذیر بودند با موفقیت
خطراتی که احساس میشود دولتها با
مداوا کرده بود .این جایزه نشــان میداد
آن درگیر هستند ،شاید غیرواقعی باشد:
که صدهــا حکایــت از موفقیتهای
مثال اینکه یک حمله ســایبری باعث
مهم در دولت آمریکا اتفاق میافتد که
شده اســت نیمی از کشــور بدون برق
هیچوقت صحبتی از آنها به میان نمیآید.
موسسه مشارکت برای خدمات عمومی که استیر آن را مدیریت میکرد ،کمک کرد
رها شود یا اینکه یک ویروس مشخص
اســتیر تعداد بســیار زیاد این افراد
به اینکه سه قانون جداگانه مرتبط با دوران انتقال ریاستجمهوری برای روسای
جمهور منتخب تصویب شود .در سال  ،2010کنگره فضای رایگان دفتری و دیگر
میلیونها نفر را آلوده به خود کرده است
را کــه در دولت کارهــای مهمی کرده
منابع الزم را برای نامزدهای نهایی دو حزب سیاسی اصلی ،فورا بعد از انتخابات
یا اینکه نابرابــری اقتصادی به نقطهای
بودند میدانســت .او یــک الگو را در
مقدماتی در تابستان تامین کرد .استیر میگوید« :دلیل اینکه ستادهای انتخاباتی
نامزدها خود را برای دوران انتقال آماده نمیکردند ،این بود که فکر میکردند این
رســیده اســت که میتواند جرقه یک
این موفقیتها تشخیص داده بود :تعداد
کار از نظر سیاسی برای آنها هزینه دارد :هیچکس نمیخواست در موقعیتی قرار
انقالب خشــونتآمیز را بزند .شاید در
شگفتآور کســانی که این موفقیتها
بگیرد که زمزمههای انتقالش به کاخ ریاستجمهوری شروع میشود».
نقطه مقابل این خطرات قابلرویتی که
را بــه دســت آورده بودند ،نســل اول
از جملــه این اتفاقاتی بوده که هیچگاه رخ نداده ،اگر دولت بهتر عمل میکرد،
آمریکاییهایی بودند که از جاهایی آمده بودند که ادارات دولتی در آنجا درست
میشد به موفقیتهایی رسید که حاال هنوز به آنها دست پیدا نکردهایم ،مثال به
کار خود را انجــام نمیدادند .افرادی که در جاهایی با دولت ناکارآمد زندگی
درمانی برای سرطان.
میکردند ،بیشتر میتوانستند مثمر ثمر باشند.
حاال وارد کمیته انتقالی ریاســتجمهوری شویم .یک دوره انتقالی بد باعث
این وضعیت شــاید بزرگترین دشواری اســتیر بود :تشریحکردن ارزش این
خواهد شــد که تمام این ســبد خطرات مصیبتبار  -یعنی بزرگترین انواع
کار در کانون یک جامعه دموکراتیک برای مردمی که تصور میکردند چنین
ریســکهایی که تا به حال در طول تاریخ جهان بهوسیله یک نهاد واحد باید
کارهایی همیشه انجام میشود یا به این کارها در قالب نیروهایی در زندگیشان
مدیریت شود  -وارد گود شود و احتمال رخدادن اتفاقات بد بیشتر و احتمال وقوع
نــگاه میکنند که کنترلی بر آنها ندارند و بــدون اینکه بتوانند بر آنها تاثیری
اتفاقات خوب کمتر شود .حتی پیش از اینکه استیر سازمانی را برای اصالح دولت
بگذارند این نیروها کارشــان را انجام میدهند .او باید توضیح میداد که دولت
فدرال ایجاد کند ،طبیعت بیقاعده و بی-نظم دوران انتقالی ریاستجمهوری او
فدرال خدماتی را فراهم میکند که بخش خصوصی نمیتواند یا نمیخواهد آنها
را دیوانه کرده بود .او میگوید« :ما یک دولتی داریم که به ما به ارث رسیده و
را انجام دهد :مراقبتهای بهداشــتی از کهنهسربازان ،کنترل ترافیک هوایی،
نمیتواند کارهای الزم را انجام دهد برای اینکه سطح خودش را در جهان حفظ
بزرگراههای ملی و مراقبت از ایمنی و ســامت غذا .او باید توضیح میداد که
کند ،بیشتر به این دلیل که با دورانهای انتقال دولتها آسیب دیده است .افراد
دولت فدرال موتوری برای فراهمکردن فرصتها اســت :برای مثال ،میلیونها
نمیفهمند که اگر دوران انتقال بد انجام شود ،کل دوره یک ریاستجمهوری به
کــودک آمریکایی اگر نتوانند بــه تغذیه پایهای که دولت فــدرال برای آنها
دورانی بد تبدیل خواهد شد ».افراد جدیدی که جذب شغلهای دولتی می-شوند،
تامین میکند دسترسی داشته باشند ،زندگی را خیلی سختتر خواهند یافت و
از بهترین افرادی دستچین شدهاند که نسبتا بااطالع و اغلب ظنین هستند به اینکه
خسارتهای زیادی نیز به زندگی آنها وارد خواهد شد .او باید توضیح میداد که
قبل از ورود خودشان به دولت چه اتفاقاتی در آن رخ داده است .تا وقتی که آنها
اگــر همه این امکانات و خدماتی که دولت فدرال فراهم میکند از بین بروند،
فضاهای بین دولت و مردم آمریکا برچیده خواهد شــد و فشار خیلی زیادی به
کامال دریابند که باید با چه مسائلی دست و پنجه نرم کنند ،زمان برای حل این
مشکالت از دســت میرود .استیر میگوید« :افراد جدیدی که وارد کار دولتی
بخشهای اساســیای از زندگی مردم وارد خواهد شد .او باید میگفت« :نقش
میشــوند ،فکر میکنند که اعضای کابینه و خدمات شهری و دیگر کارمندان
بنیادین دولت این است که ما را سالم و در امنیت نگه دارد».
دولت که پیش از آنها ســر کار بودند افرادی تنبل یا بیخرد بودهاند .بعد ،مدتی
دولت آمریکا  2میلیون نفر را در اســتخدام خود دارد که  70درصد آنها به
طول میکشد تا اینکه واقعا جایی را که آن را مدیریت میکنند بشناسند .و وقتی
طرقی در حوزه امنیت ملی خدمت میکنند .میتوان فهرستی از سبدی از خطرات
که آنجا را ترک میکنند ،میگویند شغلشان واقعا سخت بوده و کسانی که با
تهیه کرد که هیچ فرد یا شرکتی قادر نخواهد بود آن را مدیریت کند .برخی از
آنها کار میکردهاند از بهترین کسانی هستند که تا به حال با آنها کار کردهاند .و
این خطرات را خیلی ساده میتوان تصور کرد :یک بحران اقتصادی ،آتشفشان،
این اتفاق بارها و بارها رخ میدهد».
طوفان ،حمله تروریستی .اما بسیاری از آنها را نمیتوان به تصور آورد :فرض کنید
برخی از بزرگترین مشــکالت درون دولت آمریکا جزو مشکالت عملی
خطراتی که ثابت شده اســت برخی از داروهای احیای معتادان برای برخی از
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بود .اوباما درگیری با نیروی کار فدرال
را کاهش داده بــود .او برخی از مدیران
ضعیف را به ریاست برخی از موسسات
دولتی منصوب کرده بود .اشتباه راهاندازی
وبســایت اوباماکر یک تصادف نبود
بلکه محصول ناخواسته مدیریت بد بود.
اما مهیا شــدن اوباما برای دادن دولت به
دســت رئیسجمهور بعــدی کار خیلی
خوبی بود :دولت اوباما بهترین گزارشها
را از امور داخلی قدرتمندترین نهاد روی
زمین مهیا کرده بود تا به دســت نامزد
منتخب بدهد .پس چهچیزی اشتباه پیش
رفته بود؟

مدیریتی اســت و با ایدئولوژی سیاسی
نمیتــوان برای آنهــا کاری کرد .یک
مثال خیلی معمولی اما مهم این است که
برای هر موسسه دولتی استخدام کردن
کارکنان جدید بسیار دشوار است .برخی
از این موسسات نمیتوانند فرد جدیدی
را استخدام کنند بدون اینکه  60نفر از
مجموعههای مختلف نامه استخدام آنها
را امضا کنند .کابینه جورج دابلیو بوش
شــروع به حمله به این مشکل معمولی
کریستی به کوشنر به دیده کسی نگاه میکرد که فکر میکند چون پولدار است
کرده بود .کابینــه اوباما ،بهجای انجام
باید باهوش هم باشد .با اینحال ،او مهارتی قطعی نیز در جارد میدید .و کریستی
خیلی زود خودش را در موقعیتی یافت که هرکاری میکرد تا گروه انتقالی مورد
و ادامهدادن کارهایی که در دوره بوش
نظرش برای کابینه ترامپ تبدیل به یک «کمیته اجرایی» شود .این کمیته شامل
کوشنر ،ایوانکا ترامپ ،مانافورت ،استیو منوچین و جف سشنز بود .سشنز که کل
انجام میشد ،خیلی ساده شروع کرد کرد
این وضعیت را وضعیتی ناراحتکننده برای کابینه و دولت دیده بود ،میگوید« :من
به اینکه همه این کارها را تعطیل کند.
مثل یک کشیش پیر بودم که هر یکشنبه مجموعه بشقابها را دوبار میشمارد تا
مبادا از آنها چیزی کم شده باشد».
J Jاضطراب دوران انتقال
موسسه مشــارکت برای خدمات
کریس کریســتی کنار ترامپ روی
عمومــی کــه اســتیر آن را مدیریت
میکــرد ،کمک کرد به اینکه ســه قانون جداگانه مرتبط بــا دوران انتقال
کاناپه نشسته بود وقتی که عاقبت از دفتر خیابان پنسیلوانیا با او تماس گرفتند
ریاســتجمهوری برای روسای جمهور منتخب تصویب شود .در سال ،2010
که بگویند رئیسجمهور شــده است .ساعت یک و  35دقیقه بامداد بود اما
این تنها چیزی نبود که باعث این احســاس شود که آن اتاق وضعیت غریبی
کنگــره فضای رایگان دفتری و دیگر منابــع الزم را برای نامزدهای نهایی دو
دارد .مایک پنس رفته بود تا به همسرش ،کارن ،شب به خیر بگوید .همسر
حزب سیاســی اصلی ،فورا بعد از انتخابات مقدماتی در تابســتان تامین کرد.
پنس گفت« :حاال به آنچه میخواستی رسیدی ،مایک .حاال مرا تنها بگذار».
استیر میگوید« :دلیل اینکه ستادهای انتخاباتی نامزدهای خود را برای دوران
خود ترامپ فقط به تلویزیون خیره شده بود ،بدون اینکه چیزی بگوید .ستاد
انتقال آماده نمیکردند ،این بود که فکر میکردند این کار از نظر سیاسی برای
ترامپ حتی این زحمت را به خود نداده بود که یک متن برای سخنرانی ُبرد
آنها هزینه دارد :هیچکس نمیخواست در موقعیتی قرار بگیرد که زمزمههای
انتخابات آماده کند .سخت نبود فهمیدن اینکه چرا ترامپ از زاویه کسی به
انتقالش به کاخ ریاســتجمهوری شروع میشود ».چون با این کار زیر ذرهبین
ماجرا نگاه نمیکرد که باید خود را برای به دست گرفتن دولت فدرال آماده
قرار میگرفت .استیر ادامه میدهد« :این فکر این تکلیف را بر دوش نامزدهای
کند :چرا باید برای امتحانی خودش را آماده کند که هیچوقت الزم نیست در
دو حزب بزرگ سیاســی میگذاشت که اعالم کنند چه کارهایی باید کنند
آن شرکت کند؟ چرا باید خطر این را پذیرفت که در امتحانات نمره خوبی
و چــه برنامههایی برای کابینه خود دارند ».در دوره  ،2011-12برای اینکه
امکان ورود سریعتر افراد به کابینه و مشاغل دولتی فراهم شود ،کنگره تعداد
بیاوری ،درصورتیکه معدل نمرات آن دانشآموز سطح  cاست؟ این کارهایی
که ترامپ انجام نداده بود بخشی واقعی از کارهایی بود که کسی را در آمریکا
ِسمتهای دولتی را که نیازمند تایید سنا بود ،از حدود  1400سمت به تقریبا
رئیسجمهور میکرد .و کریستی به این فکر ترسناک افتاد که این کارها اصال
 1200ســمت کاهش داد؛ تازه همین مقدار هم هزار عدد بیشتر از آن چیزی
رئیسجمهور منتخب را به تکاپو وانداشته است.
بود که اســتیر در نگاه خود الزم میدید منوط به تایید کنگره باشد ولی یک
خیلــی از اینکه مقامــات در تلویزیون اعالم کردهانــد ترامپ در ایالت
شــروع امیدوارکننده بود .سرانجام در ســال  ،2015کنگره از رئیسجمهور
پنسیلوانیا انتخابات را برده است نگذشته بود که جارد کوشنر هم اضطراب
مستقر خواست که راه-های مختلفی را مهیا کند تا دولت را به رئیسجمهور
بعدی بدهد .بنابراین کســانی که آن زمان امتحان خود را پس داده بودند ،باید
اســتیر را دریافت و گفت« :ما باید فردا صبح یک جلسه برای انتقال دولت
طبق قانون به افرادی کمک میکردند که با محک سمتی که برای آنها در نظر
داشــته باشیم ».کریســتی حتی پیش از آن جلسه هم مطمئن شد که ترامپ
پروتکل مکالمه با رهبران خارجی را میداند .گروه انتقال کابینه ســندی را
گرفته شده بود سنجیده نشده بودند.
آماده کرده بود که ترامپ را آگاه میســاخت چطور این ماجرا پیش میرود
زمانی که بهتدریج انتخابات ریاســتجمهوری سال  2016نزدیک میشد،
و گذار اتفاق میافتد .معدود تماسهای تلفنی اولیه کار سادهای بود  -یکی از
استیر کسی بود که دولت آمریکا در اختیار داشت تا با کمترین میزان بالهت و
اولین تماسها از ســوی نخستوزیر بریتانیا انجام شد  -اما دهها تماس باعث
انجام کارهای احمقانه ،رهبران دولتها را جایگزین و کابینهها را دستبهدست
میشود که شما گیج شوید و حرفهایی بزنید که نسنجیده هستند یا کارهایی
کند .موسسه مشــارکت او با هر دو ستاد کلینتون و ترامپ همکاری میکرد.
بکنید که از سوی یک سیاستمدار کارکشته معمول نیست و حتی مشکالتی
اســتیر میگوید« :کار آنها خوب بود ».او از لحاظهایی از اوباما ناامید شــده
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در حوزه امنیت ملی پیش بیاید .با وجود این ،قبل از اینکه همه تماسها برقرار
شوند ،رئیسجمهور مصر به مرکز تلفن برج ترامپ زنگ زده بود و تلفنچی
هم او را مســتقیم به ترامپ وصل کرده بود .یکی از مشاوران ترامپ که آن
صحنه را به خاطر میآورد ،میگوید« :ترامپ تقریبا اینطور گفت که ...من
خیلی از بنگلرها (یک گروه موسیقی پاپ و راک آمریکایی در لسآنجلس)
خوشم میآید! میدانی که این گروه یک ترانه خوانده است به اسم “مثل یک
مصری راه برو”».
این اولین هشــداری بود که کریســتی درباره به دردسر افتادن دوران انتقالی
مشــاهده کرد .او از کوشنر پرســید که اوضاع چطوری خواهد بود و کوشنر
خیلی ســاده گفته بود« :ترامپ یک ســتاد خیلی غیرمعمولی را اداره کرده بود
و به هیچکدام از پروتکلها هم پایبند نخواهد بود ».هشــدار بعدیای که نشان
میداد دوران انتقالی ممکن است آنطور که برنامهریزی شده است پیش نرود،
از سوی مایک پنس بود ،کسی که آن موقع ناگزیر معاون رئیسجمهور منتخب
بود .کریســتی روز بعد از انتخابات با پنس جلسه داشت تا درباره فهرستهای
قبلی کسانی که برای مناصب دولتی در نظر گرفته شده بودند صحبت کند .جلسه
با یک ســوال از طرف پنس شروع شد که نشــان از نارضایتی او داشت و البته
حاکی از نوع نگاه به افراد منتخب برای کابینه هم بود« :چرا پازدر توی لیست
وزارت کار نیست؟» اندرو پازدر ،رئیس رستورانهای «سیکیای» که شرکت
هلدینگ رســتوران-های زنجیرهای فســتفود «هاردیز» و «کارلز جونیور»
بود ،میخواســت وزیر کار بشود .کریســتی توضیح داد که همسر سابق پازدر
او را متهم به سوءاســتفاده کرده (هرچند که بعدتر طرح شکایت خود را پس

گرفت) و کارکنان رستورانهای فستفود او از رفتارهای نادرست مدیران خود
ناراضی هستند .حتی اگر او بهترتیبی نامزد ایدهآل برای وزیر کار بعدی میبود،
نمیتوانست تایید سنا را بگیرد( .ترامپ به این مشاوره اعتنایی نکرد و پازدر را
نامــزد کرد .در جنجالهایی که متعاقب این نامزدی پیش آمد ،پازدل نهتنها در
گرفتن تاییدیه از سنا شکست خورد بلکه از شغل خودش در شرکت هلدینگ
رستورانها هم کنار گذاشته شد).
بعد از جلســه با پنس ،نوبت به این رســید که کریستی با فرزندان ترامپ،
کوشنر و دیگر اعضای حلقه نزدیک او آشنا شود .همین اضطراب درباره اینکه
ترامپ پروتکلهای رسمی یک رئیسجمهور و سیاستمدار را رعایت نخواهد
کرد ،کریستی را در هر جلسه بیشتر فرامیگرفت .بعد هم که خود کریستی کنار
گذاشته شد ،یک روز بنن از او خواست که او را شخصا ببیند .کریستی ،بنن را
تا دفترش دنبال کرد ،درحالیکه بیتاب مینمود .کریستی گفت« :کارها خیلی
سریع پیش میرود».
بنن گفت« :واقعا سریع است .تو کنار گذاشته شدهای».
کریستی پرسید« :چرا؟»
بنن گفت« :ما داریم تغییراتی ایجاد میکنیم».
«بسیار خوب ،چه چیزهایی را میخواهیم تغییر بدهیم؟»
«تو را».
«چرا».
«اصال مهم نیســت چرا ».روش اخراج کریستی تعجببرانگیز نبود :ترامپ
همیشه خودداری میکرد از اینکه خودش افراد را اخراج کند.

کریستی خود را آماده میکرد برای اتفاق افتادن این احتمال بسیار ضعیف که یک روز دونالد ترامپ رئیسجمهور ایاالت متحده بشود .هیچکس از افراد داخل ستاد انتخاباتی ترامپ خوشحال
نبود از اینکه او را در این کسوت ببیند .در ماه ژوئن ،کریستی تماسی از مشاور ترامپ ،پل مانافورت ،داشت که مانافورت در آن میگفت« :پسربچه راجع به تو پارانویا دارد ».منظورش از
پسربچه جارد کوشنر ،داماد ترامپ ،بود.
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کتابخانه
کـتابخانه
کتابخوانی و اندیشهای پویا

کیفیت ترجمه در ایران چگونه است؟

مترجم پیش از بســتن قرارداد با ناشر بهتر اســت با خودش قرارداد ببندد که به متن وفادار بماند .این مورد از دیگر موارد بسیار مهمتر است زیرا مولف
به متنش همچو فرزندش نگاه میکند .البته نیمی از گناه ترجمه بد به دوش ناشــر اســت .ناشری که به یک مترجم ترجمه کتابی را پیشنهاد میکند و
پروانه شفاعی
نهتنها تماســی با نویســنده نمیگیرد بلکه برای کتاب ترجمه ،ویراســتار هم ندارد .همانگونه که برای کتابهای زبان فارسی (غیر ترجمه) هم ندارد!
خبرنگار
در این ســخنی نیست که دریافت کژ و مژ از بندها از سوی مترجم به متن اصلی آســیب میزند ولی در این موارد وجود ویراستار میتواند کمک بزرگی
باشــد .چنین ویراســتاری میتواند از میان منتقدان آگاه جامعه گزینش شــود .به باور اسماعیل فرحبخش  -مترجم و ویراستار مقیم آلمان -اگر اســتادان دانشگاهها هم کمکاری
را کنار بگذارند و با به میان آمدن ترجمه دوم و بهتر از ترجمه نخســت ،دیگر خواننده ترجمه بیکیفیت نخواهد یافت و چنین ترجمهای از گردونه بازار خارج خواهد شــد .همچنین
دو ترجمــه از یــک کتاب زمینه گزینش بهتر را بــرای خواننده فراهم میکند .به گفته او اینک ترجمه کردن یکســویه اســت و دانشآموختگان زبان دســتی در ترجمه دارند.

پول
 7قدم تا رسیدن به آزادی
مالی!
آنتونی رابینز
مترجم :درسا عظیمی
انتشارات :شریف

JJامور مالی شخصی
وقتی این کتاب را میخوانید در ابتدا از تشریح مسائل پیرامون پول توسط تونی شگفتزده
میشوید و متوجه میشوید که نویسنده تمام انرژی و تمرکز خود را روی این کتاب گذاشته
است .میشود این کتاب را به کتاب رابرت کیوساکی یعنی «پدر پولدار ،پدر بیپول» تشبیه
کرد .در کتاب کیوساکی نویسنده ذهنیتهای خوبی به خواننده میدهد اما راهکارهایی که پدر
پولدار به او میدهد ،ممکن است برای ما که در ایران زندگی میکنیم چندان جذاب و یا کارآمد
نباشد .این کتاب یعنی کتاب «پول 7 ،قدم تا رسیدن به آزادی مالی» ،دقیقا چیزی شبیه به
همین مورد اســت .آنتونی رابینز در این کتاب مدام در مورد بازار سرمایه ،سبد خرید ،بیمه،
بازنشستگی ،خرید و فروش سهام و ...صحبت میکند و مصاحبههای زیادی با سرمایهگذاران و
صاحبان صندوقهای پول انجام داده است .توصیههای موجود در کتاب به نظر خیلی کاربردی
میآید اما برای کسی که در ایران زندگی میکند ماجرای سرمایهگذاری و یا بازار بورس ممکن
است یک چیز کام ً
ال متفاوت باشد .در این کتاب ،نویسنده تمام مدت به این مبحث میپردازد
که چگونه میتوان به آزادی مالی رسید .او در این کتاب از احساسات آدمها در مورد پول گرفته
تا انگیزهها و اهداف برای رسیدن به آزادی مالی را شرح میدهد .در بخشهایی از این کتاب
میخوانیم« :پول در معنای اصلیاش یعنی قدرت ...همه ما دیدهایم که پول چهجوری میتواند
چیزی را ایجاد یا نابود کند .قدرتش را دارد که رویایی را برآورده سازد یا جنگ را شروع کند.
میتوانید آن را به عنوان هدیه استفاده کنید و یا به شکل اسلحه به کار ببرید .چیزی که ما در
واقع میخواهیم احساسات و عواطف و چیزهایی است که فکر میکنید پول میتواند برای ما
به وجود آورد .احســاس قدرت ،آزادی ،امنیت و کمک به کسانی است که دوستشان داریم و
کسانی که نیازمند هستند .داشتن حق انتخاب و احساس زنده بودن است».
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سیر عشق

آلن دوباتن
مترجم :زهرا باختری
انتشارات :چترنگ

JJروابط بین زن و مرد
کتاب «سیر عشق» یک کتاب فلسفی و روانکاوانه است که داستان یک ازدواج است.
از نخستین لحظات شــورانگیز گرفته تا لذتها و هراسهای تعهد راستین و مشکالت
عمیقی که آرامآرام در زندگی مشترک سر برمیآورند .مترجم کتاب در مقدمه میگوید:
دوباتن در این رمان عاشــقانه به بررســی و چگونگی بقا و پیشروی عشق در درازمدت
میپردازد .نتیجه آن تجربهای داستانی ،فلسفی و روانکاوانه است که ما را ترغیب میکند
عمیقا با شخصیتهای رمان همذاتپنداری کنیم و به تجربیات عاشقانه آنها بیندیشیم.
شیوه نگارش این کتاب به این صورت است که بعد از هر اتفاق و حادثه مهمی ،نویسنده
تحلیلی از آن را نوشــته است .به همین خاطر به نظر میرسد این کتاب به جای اینکه
یک رمان هیجانانگیز باشد ،بیشتر شبیه یک کالس درس هیجانانگیز است .این کتاب
به ما نشان میدهد که عشق و ازدواج مشکالت خاص خودش را دارد و همه ما باید یاد
بگیریم که چطور با این مشکالت برخورد کنیم .در واقع عشق و تشکیل زندگی مشترک
به مهارت نیاز دارد و این کتاب سعی دارد این مهارت را به ما یاد بدهد .اگرچه فکر میکنیم
همه موضوعات و مسائل کتاب با فرهنگ ایرانی و شیوه زندگی ما در ایران سازگار نیست
اما مطالب کتاب «سیر عشق» فوقالعاده خوب است و بار معنایی بسیار زیادی دارد .به
همین خاطر پیشنهاد میکنیم این کتاب را با دقت و حوصله بخوانید .خواندن این کتاب
را برای همه بزرگساالنی که میخواهند زندگی بهتری را تجربه کنند ،پیشنهاد میدهیم.
این کتاب ماجرای ربیع خان اهل بیروت خاورمیانه و کرستن مک لیالند اهل اسکاتلند
است .کتاب به بررسی زندگی این دو نفر از ابتدای آشنایی آنها با یکدیگر میپردازد و در
همه مسیر زندگی ،هرآنچه اتفاق مهم را که برای آنها پیش بیاید تحلیل و بررسی میکند.

اسرار ذهن ثروتمند

تی هارو اکر
مترجم :مرتضی ذواالنوار
انتشارات :نسل نواندیش

JJثروتمند فکر کنید تا ثروتمند شوید
هارو اکر یک میلیونر خودساخته است که توانست از ورشکستگی خود را نجات دهد و
در مدتزمان کوتاهی به ثروت میلیون دالری برسد .فروش این کتاب در سراسر جهان به
بیش از دو میلیون نسخه رسیده است .هارو اکر در این کتاب در بخش اول به طرح اولیه
پول در ذهن میپردازد و بررسی میکند که هر فرد چه ذهنیتی نسبت به پول دارد و این
ذهنیت را از کجا دریافت کرده است .سعی او در این بخش این است که به خواننده نشان
دهد اغلب باورهایی که در مورد پول در ذهن شکل گرفته است ،نادرست است و باید این
ذهنیت را تغییر داد .در بخش دوم کتاب «اسرار ذهن ثروتمند» ،نویسنده به پروندههای
ثروت میپردازد و  ۱۷تفاوت فکری بین افراد ثروتمند و افراد فقیر را شــرح میدهد .در
هرکدام از این پروندهها ،موضوع مد نظر شــکافته و در مورد آن توضیحات کاملی ارائه
میشود .در نهایت هر پرونده با عبارتهای بیانی و تمرینات بسته میشود« .اسرار ذهن
ثروتمند» یک کتاب چالشی و تاملبرانگیز است که باعث میشود خواننده به ذهنیت و
باورهای خودش که در مورد پول دارد ،فکر کند .این کتاب افکار نادرست در مورد پول و
ثروت را به چالش میکشد و سعی دارد باورهای درست را در ذهن افراد جایگزین کند تا
بتوانند در مسیر رسیدن به استقالل مالی سریعتر پیش بروند.

پرونده هری کبر
ژوئل دیکر
مترجم :آریا نوری
انتشارات :البرز

 JJراز یک جنایت
کتاب «پرونده هری کبر» رمانی است که عنوان پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز را
به خود اختصاص داده است .این کتاب همچنین برنده جایزه بهترین رمان فرهنگستان
فرانســه و نامزد دریافت ســه جایزه ادبی و برنده جایزه ادبی گنکور دبیرستانیها شده
است .در  ۳۰ژانویه سال  ۱۹۷۵میالدی یک دختر ۱۵ساله به نام نوال کلرگان به طرزی
اسرارآمیز در شهر اورورای نیو همپشایر ناپدید میشود .دبورا کوپر ،زنی میانسال پس از
آنکه با پلیس تماس میگیرد ،اعالم میکند که مردی را دیده اســت که نوال را وقتی به
داخل جنگل رفته است ،دنبال کرده و او را کشته است .پس از چندین روز پرونده به دلیل
نبود مدارک کافی بسته میشود .در سال  ۲۰۰۸جنازه نوال به همراه نسخه خطی کتاب
«ریشههای پلیدی» در حیاط خانه هری کبر ،نویسنده مشهور این کتاب پیدا شد و اکنون
مارکوس گولدمن که به بیگناهی استاد خود یعنی هری کبر ایمان دارد ،به اورورا میرود
تا پرده از راز دو جنایتی که  ۳۳سال پیش اتفاق افتاده بردارد و« ...پرونده هری کبر» نتیجه
کنجکاوی و همکاری گولدمن با پلیس اورورا ،برای پردهبرداری از راز این جنایت است .در
کتاب شخصیت هری فردی است که در جوانی به دنبال خاص بودن است .او برای اینکه
به فردی بینظیر و نویسندهای سرشناس تبدیل شود اخالق را زیر پا میگذارد .همچنین
با نوال کلرگان دختری ۱۵ساله آشنا میشود و با او عشق ممنوعه را تجربه میکند.

سورمهسرا

رامبد خانلری
انتشارات :آگه

JJسفری عجیب
رمان «سورمهسرا» در ژانر داستان وحشت قرار میگیرد که از قدیمیترین گونههای
ادبیات جهان است و نشانههای آن در اساطیر و افسانهها و کهنالگوها و داستانهای
فولکلور یافت میشود .داستان وحشت داستانی است که تمرکز عمده آن بر ایجاد نوعی
هراس در مخاطب است .داستانهایی که منشئی کهن دارند و بخش قابل توجهی از
ادبیات عامه را شــکل میدهند .ارواح ،اشباح و موجودات غیر ارگانیک عناصر اصلی
اینگونه داستانها هستند .در نمونههای واقعگرایانهتر میتوان به ترسهایی با منشأ
روانشناختی اشاره کرد .نویسنده در مورد این کتاب میگوید« :عادت کردن به اینکه
اتفاقها همیشه جور دیگری بیفتد برای من سخت است .دو شب بعد از ازدواج جای
اینکه به خانه خودم بروم اشتباهی رفتم خانه پدرم .مرتبه قبلی که این اتفاق افتاد اشکم
درآمد .چهل روز بود که مادرم عمرش را داده بود به شما .یعنی چند روزی هم از چهلم
گذشته بود .روی تختم لمیده بودم و کتاب «زنانه نیست» را میخواندم .ناگهان بدون
اینکه فکر کنم کتاب را بستم و رفتم به سمت آشپزخانه که از مادرم بپرسم برای شام
چه غذایی پخته اســت .به آشپزخانه که رسیدم ،شستم خبردار شد که ماجرا از چه
قرار است».

از سرد و گرم روزگار
احمد زیدآبادی
انتشارات :نی

JJبیان شجاعانه خاطرات کودکی
موضوع این کتاب خاطرات احمد زیدآبادی را از کودکی تا سن ۱۸سالگی ،زمانی که
در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته میشود و جهت ادامه تحصیل از سیرجان
به تهران ســفر میکند ،به قلمی ساده ،صادق و صمیمی در هفت فصل روایت میکند.
مرور خاطرات روزگار سخت کودکی و ماجراهای دوران نوجوانیاش ،از فقر تا شادیهای
کوچک! یکی از ویژگیهای کتاب این است که مخاطب به مرور شاهد شکلگیری هویت
و شخصیت راوی در طول داستان خواهد بود به طوری که برای هر اقدام علتی را خواهد
یافت که زمینهساز آن تصمیم بوده است .اشاره به اصطالحات و غذاهای محلی و سنتهای
مردم آن منطقه که بیشباهت به داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی نیست ،به راحتی
خواننده را تا اواسط کتاب همراه میکند .زیدآبادی کتاب را به روان مادرش تقدیم میکند
و به همه آنانی که به تعبیری شرافتشــان را از راه «خون» و «طال» به دست نیاوردهاند.
در سراسر این کتاب با رنج کودکی مواجه میشویم که با فقر دست و پنجه نرم میکند.
کودکی که به قول امروز «کودک کار» اســت .احمد زیدآبادی نامی آشنا برای استادان
دانشــگاه ،دانشجویان و اصحاب رسانه است .انسانی که عاری از خشونت ،کینه ،خشم و
دهشت است و در بین مردم به حق ،با لقبی چون «شرف اهل قلم» شناخته میشود .او با
قلم زیبا و دلنشیناش مخاطب را غرق احواالت و داستان زندگی خود میکند.
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فراخوان سومین دوره مراسم امینالضرب
برای شرکت در سومین دوره مراسم امین الضرب
و تکمیل فرم های فراخوان به سایت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران مراجعه کنید
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اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻀﺎداران

ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪى ﺷﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﺮوش

اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮداﺷﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ ﻫﺎى واﮔﺬار ﺷﺪه
و دﺳﺘﻪ ﭼﮏﻫﺎ
اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﻰ

درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ
و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﭘﺎﯾﺎ

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ داﺧﻠﻰ
اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎمﮐﻮﺗﺎه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

