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ســرمقـالـه
مطالبه بخشخصوصی ،بازگشت به منطق گفتوگو

دولت تعامل با ذینفعان را فراموش میکند

آخریــن روزهای اردیبهشــتماه فرصتی دســت داد که به
همراه جمعی از کارآفرینان کشــور دیداری با رئیسجمهور
داشتهباشیم .این نوع از دیدارها عموما در ماه مبارک رمضان
انجام میشــود .اما اینبار دیدار با آقای روحانی و چند تن از
وزرای اقتصادی را فرصتی یافتهبودیم که بتوانیم به برخی موانع
ش خصوصی و توســعه اقتصاد ملی اشاره
در راه فعالیت بخ 
کنیم .به خصوص اینروزها که تحریمهای آمریکا شدت گرفته،
پای ناوهای آنها به خلیج فارس رسیده و ذهن مردم و فعاالن
مسعود خوانساری
اقتصادی مغشوش شــده ،بیش از گذشته نیاز به دیدارهای
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
رودررو و همچنین بیان برخی کاستیها با صراحت وجود دارد.
و رئیس اتاق تهران
خوشبختانه در اتاق بازرگانی تهران مطالعات و پایشهای
دقیقی در مورد موقعیت واقعی اقتصاد کشور و همچنین نیازهای دقیق فعاالن اقتصادی انجام شده
و به همین دلیل آنچه برای عرضه به رئیسجمهور آماده شدهبود ،همگی متکی به بیان خواستهها و
مطالبات عمومی کارآفرینان بود.
به برخی از موضوعات اشاره میکنم.
متاسفانه دیوار بلندی از نااطمینانی میان دولت و ملت شکل گرفتهاست .به طور طبیعی فعال بخش
خصوصی پیش از مردم عادی در جریان تحوالت قرار میگیرد و بیش از آنها نگران آینده میشــود.
آنچه طی دو ســال گذشته رخ داده ،تضعیف ارتباط میان دو رکن موثر اقتصادی کشور یعنی دولت
و بخشخصوصی اســت .از منظر شکلی اتفاق خاصی رخ نداده و برخی جلسات و دیدارها به انجام
میرسد ولی از منظر محتوایی بر فعال اقتصادی روشن شده که صدایش به جایی نمیرسد .البته درک
میکنیم که اقتصاد ایران در حالت جنگی ناشی از فشارهای خارجی قرار گرفتهاست و در این موقعیت
کابینه هم با دو نوع واکنش مواجه میشود .اول اینکه نسبت به اظهارنظرهای بیرونی (تفاوتی ندارد که
متعلق به کارآفرین یا یک فعال سیاسی باشد) واکنش محتاطانه و حتی بدبینانه دارد چراکه دولتها
در شرایط اضطرار خود را آگاهتر از دیگران میدانند .دوم هم اینکه تحوالت اقتصادی یک سال گذشته
ن همان دولت است .اما
و گسترش جو فسادآلود روحیهای بهوجود آورده که تاکید میکند صالحتری 
هردوی این تلقیها اشتباه است .نااطمینانی وحدت ملی را مخدوش کردهاست .میان دولت ،نظام و
مردم فاصلهای ایجاد شدهاست.
ش خصوصی) خود
به طور مصداقی اثرات این فاصله چنین دیده میشود که مردم (کارآفرین و بخ 
را تابع نظر دولت نمیدانند و چنین است که وقتی دولت میگوید کاالیی نخرید مردم برای خریدش
صف میبندند ،وقتی دولت قصد اصالحات اقتصادی در حوزهای مانند یارانه سوخت دارد ،باز هم مردم
با ابزارهای در اختیارشان مخالفت آشکار نشان میدهند و در نهایت وقتی دولت تاکید میکند که ارز
نخرید و پسانداز ارزی نکنید ،باز هم روند خریدها ادامه مییابد.
این رفتارها محصول همان شکاف است .در دیدار با رئیسجمهور یک مثال تاریخی برای ایشان
بیان کردم ۱۳۵ .ســال قبل و در دوره ناصری کشــور به تنگنایی از فســاد و کمبود ارزاق عمومی
رسیدهبود .دستگاه بوروکراتیک هم هنوز شکل درستی نگرفته بود ،بنابراین کشور در آستانه یک بحران
جدی و ویرانگر قرار داشت .جمعی از تجار که همگی اصالت و تعهدشان به کشور عیان بود از دولت
میخواهند که مسئولیت توزیع کاالها را به آنها بسپارد .دستگاه اجرایی هم نه از سر فهم دقیق که از
استیصال این دعوت را قبول میکند و حاصل این میشود که بحران تامین کاالهای مورد نیاز مردم
مانند نان و شکر به سرعت فروکش میکند .این کارنامه فعاالن اقتصادی متعهد است.
دولت وقتی به درآمدهای نفتی دســت پیدا کرد و خود را بینیاز از مردم دید ،تصمیماتش هم
یکطرفه شــد .این الگویی تجربهشده در تمامی دولتهای نفتی است .دولت دوازدهم هم به نوعی
گرفتار همین بینش است .به طور نمونه به ترکیب اقدامات اجرایی برای عبور از بحرانهای کنونی دقت
کنید .شورای سران قوا ترکیبی از رئیسجمهور ،رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه به همراه جمعی
از وزرا و معاونان رئیسجمهور و این قواست .در این شورا عالیترین سطح تصمیمات گرفته میشود
ولی از ذینفعان هر حوزه تصمیمگیری هیچ نمایندهای وجود ندارد .خروجی این میشود که وقتی
تصمیم به سطح اجرا میرسد ،بنبستهای ناخواسته مقابل هر عملی ثبت میشود.

این در حالی اســت که اساســا تصمیمات اقتصادی در این شورای عالیرتبه به منظور کمک یا
همراهی با بخشخصوصی و اقتصاد کشور اتخاذ میشود .مانند اینکه جمعی از پزشکان دور هم باشند
و در مــورد درمان یک درد بدخیم بحث کننــد و الگو و روش درمان ارائه کنند ولی بیمار در جایی
دیگر باشد و اصال پزشکان او را نبینند .این نوع رفتار در نهایت منجر به تصمیمات «انتزاعی» میشود.
بخشخصوصی ایران طی چند سال گذشته متوجه شده که باید با دلیل و برهان و متکی به اعداد
و ارقام صحبت کند .به همین دلیل هم وقتی هشداری داده میشود ،کمترین میزان انحراف و خطا
را دارد .در اتاق تهران دو پویش انجام دادیم تا متوجه شویم که مشکالت بخش خصوصی دقیقا در
کدام حوزهها قرار دارد .بیش از سه هزار نفر در این پویشها شرکت کردند ،بنابراین از منظر آماری
اظهارنظرهای آنها قابلیت تعمیم داشت .به اعتقاد این گروه مشکالتی در حوزه بیمه ،مالیات ،تامین
اجتماعی و موضوعات ارزی دردهایی بسیار خطرناک و مزمن است که در نهایت منجر به توقف کار
فعاالن اقتصادی یا دشواری بیش از اندازه اداره کسبوکار شدهاست.
ش خصوصی و دولت حل کرد و هیچ
بســیاری از این مشکالت را میتوان با همفکری میان بخ 
نیازی به اعتبار و ارز وجود ندارد .یعنی با کمترین هزینه یا حتی بدون هزینه روندهایی اصالح میشود
که در نهایت به بازدهی بسیار باالتر فعالیتهای اقتصادی در کشور منجر خواهد شد .دولت خیلی ساده
میتواند محاسباتی انجام دهد که مشخص شود از محل فعالیت بخشهای ذکرشده چه میزان درآمد
حاصل شده و در عوض چه میزان رانت ،فساد و ناکارایی به دست آمدهاست.
بیتصمیمی مهمترین عاملی بوده که اجازه نداده مشکالت در اقتصاد کشور حل شود و هر روز هم
بر حجم گرفتاریها افزودهاست .مانند اینکه طی یک سال گذشته تعداد بسیار زیادی بخشنامه ارزی
صادر شده که بخشی از آنها نیز در تعارض و تضاد با هم قرار داشت .در صورتی که اگر در همان بحران
ارزی با فعاالن بخش تجارت کشــور مشورت میشد ،آنها با شناخت و آگاهیای که در اختیار دارند
بهینهترین راهحلها را مقابل دولت قرار میدادند و خسارت کمتری حاصل میشد .اما فقدان گفتوگو
میان نظام ،دولت و بخشخصوصی گسســتی ایجاد کرده که هر روز عمیقتر میشود و حاصل آن
چیزی به غیر از خسارت برای اقتصاد ملی نیست.
در همین دورانی که دولت با محدودیت منابع مواجه است ،همچنان روش توزیع یارانهها به شکلی
ادامــه دارد که مربوط به دوران وفور منابع بود .بدتر اینکه همین روش هم حتی بهعدالت نیســت.
بهطوری که افراد برخوردار بیشترین بهره را از منابع دولت میبرند و افراد کمتر برخوردار هم دستشان
به این یارانهها نمیرسد .در واقع محصول این رفتار دولت ،خدشه بر عدالت اجتماعی است .حال چرا
دولت این روند را اصالح نمیکند؟ پالسهایی به قوه مجریه میرسد یا اینکه افرادی به دولت مشورت
میدهند که گاهی نگاه دقیقی ندارند و خروجی این میشود که دولت دو سال درگیر اصالح قیمت
سوخت میماند و وقتی هم قصد اجرا دارد با توجه به واکنشهای بیرونی سریع عقبنشینی میکند.
البته این هم از ضعفهای دولت به شمار میآید که به مردم آگاهی کافی نمیدهد.
یعنی باز هم در فقدان نظام گفتوگو یک شب دولت تصمیم به اجرای اصالحات میگیرد و مردم
هم بیاطالع از اثرات مثبت اجرای این طرح ،ناگهان زیر هجمه اظهارنظرهای غیرکارشناسی رسانهای
دچار اضطراب میشوند و تصمیمات نسنجیده میگیرند .این درحالی است که اگر دولت اعالم میکرد
مابهالتفاوت یارانه را به حساب مردم واریز میکند و به آنها آگاهی میداد که قدرت خریدشان افزایش
مییابد و منابع دولت هم هدر نمیرود ،قطعا واکنشها متفاوت بود .اما وقتی گفتوگویی در کار نیست،
ش خصوصی چطور باید همراهی کند؟
مردم چطور باید آگاه شوند؟ بخ 
منابع حاصل از اصالح ساختار پرداخت یارانهها در دوران تنگنا صرف حمایت از تولید میشود و
در نهایت اشتغال برای کشور خلق میشود .امروز نه سرمایهخارجی در کار است ،نه پول نفت مانند
سابق به سادگی وارد کشور میشود و نه اینکه میتوان به استقراض از بانک مرکزی ادامه داد .در چنین
موقعیتی چرا نباید موضوعات مهم را به سطح عمومی کشاند و با گفتوگوهای کارشناسی و فنی به
ی داد و ذینفعان را همراه تصمیمات ساخت؟
مردم آگاه 
در دیدار با رئیسجمهور به نکات زیادی از مشــکالت اشاره شــد ولی واقعیت این است که اکنون
ش خصوصی این است که رابطه مخدوش کنونی به ارتباطی سازنده تبدیل شود
مهمترین خواسته بخ 
و در فضایی مساعد هردو طرف یعنی دولت و بخشخصوصی به گفتوگو بپردازند .خروجی این رفتار
قطعا به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
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حیطزیست در بحران
در انتظار

بـهـانـه

بیژن عبدالکریمی

استاد

یکی از بزرگترین ضعف های صنعت ایران نداشتن
برندهای قدیمی و ریشــه دار اســت ،در نظر داشته
باشید مثال هر کدام از برندهای خودروساز آلمانی بنز
و بی ام و بیش از  100سال قدمت دارند و یا شرکت
کوچکتری مثل شــکالت مارس بیش از  80ســال
قدمت دارد و مشــابه این برندها را میتوان به تعداد
زیاد در کشورهای توسعه یافته از شرق آسیا گرفته تا
حتی کشور آمریکا که مهاجران در  200سال گذشته
آن را ساختند ،پیدا کرد .اما وضعیت ما در این شرایط
چگونه است؟ ما به جز چند شرکت تولید محصوالت
خوراکی مانند تواضغ و کارخانه کبریت سازی توکلی
و ممتاز شــرکت ها و واحدهای صنعتی نداریم که
ریشه های عمیق داشــته باشند ،به خصوص بعد از
مصادره و دولتی شدن تعداد زیادی واحد صنعتی در
ابتدای انقالب و تعطیلی و ورشکستگی آن ها در سال
های بعد ،این نکته بیشتر خود را نشان می دهد .در
این بین اما چالش جدیدی هم در فضای کســب و
کار و کارآفرینــی ایران برای حفظ برندهای قدیمی
شــکل گرفته است و آن واگذاری کار به نسل جدید
است؛ در حال حاضر ما در کشــورمان با تعدادی از
کارخانه ها و واحدهای صنعتی رو به رو هستیم که
عمرشان از حدود  50سال در حال گذر است و برای
حفظ این برندها و عمیق شدن ریشه های آن ها در
سال های آینده مهمترین موضوع انتقال کار از نسل
اول کارآفرینی به نسل دوم خانواده (فرزندان خصوصا)
است .چالشی که به خوبی در تعداد زیادی از کارخانه
های کشور در ســالهای گذشته دیده شده و حتی
به تقسیم شدن کارخانهها و خرد شدن صنایع آنها
منجر شده است .به نظر میرسد که کارآفرینان بزرگ
ایرانی به خصوص آنهایی که موی خود را در آسیاب
صنعت و کارآفرینی سفید کرده اند بهتر است در کنار
چالشهای روزمره به داشتن استراتژی بلند مدت و
انتقال دانش از نسل اول به نسلهای بعدی خانواده
و مدیریت مجموعههایشان بعد از خود فکری اساسی
کنند تا عالوه براینکه کشور در سالهای آینده صاحب
برندهای ریشه ای صنعتی شود ،مجموعههای صنعتی
آنها نیز چند تکه نشوند .نمونه موفق این انتقال کار
از نسل اول به نسل دوم را شاید بتوان در مجموعهای
مانند گلرنگ دید ،کارخانه ای که حاج کریم فضلی آن
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فلسفه دانشگاه تهران

محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

اقتصاد ایران از اواخر ســال  1396که زمزم ههای
خــروج آمریکا از برجام شــنیده شــد ،وارد فضای
جدیدی شده اســت .اصلیترین دستاورد اقتصادی
دولــت یازدهم که ایجاد آرامــش در فضای اقتصاد
کالن بود از میان رفت و در نتیجه التهاب و آشفتگی
جایگزین آن شد .بازارهای سرمایهای و واسطهای وارد
فضای هیجانی شدند و قیمت ارز به عنوان اصلیترین
مولفه اثرگذار بر ارزش پول ملی و سرمایهها افزایش
یافت .فضای اقتصاد کالن تحت تاثیر این هیجان قرار
گرفت و تمامی فعالیتهای اقتصادی را دچار تنش
کرد .بازار مسکن که معموال مولفههای خاص خود را
برای تغییر مسیر دارد نیز از فضای اقتصاد کالن متاثر
شد و وارد دوران رونق شد .رونق معامالت مسکن با
افزایش قیمت در این بخش همراه بود اما قیمتها در
این بازار با پایان دوران رونق معامالت ،متوقف نشد تا
واژه التهاب جایگزین کلمه رونق در تحلیلها شود .در
فصل «آینده ما» به بررســی جزئیات عوامل موثر بر
بازار مسکن و صنعت ساختمان پرداخته شده است.
در سال  1397بازار مسکن با افزایش  103درصدی
قیمت همراه شده اما آمارها نشان میدهد که صنعت
ساختمان در این سال روندی معکوس داشته و نرخ
رشد این صنعت به زیر صفر تنزل کرده است.
سعید ارکانزاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

آیا از حیوانــات میتوان آموخت که روســای جمهور
کشــورهای مختلف چرا چنان عمل میکنند و چرا در
دنیای سیاست اینهمه وحشیگری و خشونت و جنگ
وجود دارد؟ یکی از کتابهای ضمیمه این شــماره به
ریشههای غریزی خشونت و سلســلهمراتب قدرت در
دنیای میمونهای نخســتی پرداخته و آن را با ساختار
سیاسی و رفتار رهبران سیاسی در غرب مقایسه کرده
اســت .کتاب دیگر در بخش کتاب ضمیمه به رسوایی
موتورهای دیزلی پرداخته و گفته اســت که طرفداران
محیطزیســت و رانندگان در سراســر جهان یک چیز

بحران
زیســتمحیطی در هیچ
دورهای از تاریخ بشر وجود
نداشته است
جز در دوران مدرن .این
بحران با ظهور مدرنیته
آغاز شــد و
امروز به اوج خود رسیده
است .برای نخستین بار
در طول
تاریخ بشــر ،با ظهور تجدد
و دوران مدرن ،انســان
تازهای به
منزله «سوبژه» پا به عرصه
هستی میگذارد .چنین
انســانی در
قبل از دوره جدید وجود
نداشت؛ یعنی این تلقی
از
انســان که مهمترین و بنیادی
ترین وصف او قوه شناسایی
اوست.
انســان بهمنزله سوبژه،
انسانی
اســت
که
خود
را در
تقابــل با
جهان میبیند و جهان را
بهصرف «ابژه» ،موضوع و
مُت َعلَّق
معرفت و اراده خود تبدیل می
کند .درگذشــته انسان
جزء کوچکی
از جهان بیکران بود ،اما
در دوره جدید انسان در
تقابل
با جهان قرارگرفته است.
انسانِ گذشته ،خود را بخشی از
جهان
طبیعت میدید و طبیعت را به
منزله مادری میشناخت
که در دامن
این مادر متولد میشود،
از طبیعت رزق و روزی
می
گیرد و در دامان آن می
آرامد.
اما
در
دوران
مدرن ،تفکری
سوبژکتیویستی ،بشرمحور و
اومانیستی شکل میگیرد .یعنی
اراده و
عقل این بشر ،محور جهان
تلقی شده ،تالش میشود

آموزشی ،تکنوکراتها و

بوروکراتها برای حل

پیشرانی تا وابستگی
بخش
مسکن دنباله

رو
بازار ارز شده است؟
بازار مسکن
دومین شوک خود
را در دهه  90تجربه
گرفت .گزارش بانک
میکند .از اواخر سال
مرکزی از معامالت
 1396که بازار طال و
مسکن در فروردین
ارز ملتهب شد ،بازار
افزوده شده است .رشد
امسال نشان میدهد که
مسکن نیز از رکود
دوبرابری قیمتها در
ملی،
طوالنیمدت فاصله
طی یک سال گذشته
سال  1391نیز اتفاق
التهاب در بازار مسکن
 103درصد به متوسط
افتاده بود تا بار دیگر هم
نمایان شده باشد.
بررسی
قیمت مسکن در تهران
زمان با سخت شدن
تکرار تاریخ در فاصله 6
تحوالت بازار مسکن
تحریمهای بینالمللی
سال نشان میدهد که
و صنعت ساختمان
در
و کاهش ارزش پول
بازار مسکن تحت
نشان میدهد که از
تحوالت بازار داشته است.
تاثیر فضای اقتصاد
میان مولفههای موثر بر
این
بازار،
کالن پیش میرود.
تنها
یک
مولفه در سالهای
اخیر بیشترین تاثیر را

این بحران چه می
کنند؟ اراده جهانی

همهچیز تابع
عقالنیت و اراده وی قرار گیرد.
بشر بر اساس عقل ،اراده و
چهره طبیعت را دگرگون
منفعتطلبی خود میکوشد
کرده ،بر طبیعت استیال
دوران ماقبل
یابد .رابطه انسان مدرن با
طبیعت ،برخالف انسان
مدرن ،رابطهای بر اســاس
محبت ،دوستی و عشق به
منفعتطلبانه،
طبیعت نیست ،بلکه رابطهای
سودجویانه و بهرهکشانه است.
بشر در دوران
مدرن ،طبیعت را بهعنوان
رابطهای در
منبعی برای قدرت و ثروت
تلقی میکند .یک چنین
دوران گذشته وجود نداشت.
در دوران گذشته بشر از
دست میآورد و به
طبیعت رزق و روزی خود را به
طبیعت همواره با احترام و
لوگوس یا
محبت مینگریست و این
طبیعت را تابع حکمت و
عقلی جهانی میانگاشت که
سعادت بشر در گرو فهم این
دادن زندگی
لوگوس و حکمت و مطابقت
خویش با احکام روح حاکم بر
طبیعت
و
جهان
(حکمت
بر آن) بود.
جهان یا عقل و لوگوس حاکم
انسان یونانی در دوران
ماقبل متافیزیک ،وقتی
به کوههای «المپ» می
خدایان و «زئوس» می
نگریست ،آنها را جایگاه
دید و رفعت کوهها برایش
یادآور جایگاه بلندمرتبه
عظمت کوهها برای
قدوسیان و خدایان بود.
گذشتگان احساس تواضع و
خشیت در برابر خدایان
اما بشر امروز
و
وقتی
به
طبیعت
ایجاد
طبیعت
می
کرد.
نگاه میکند آن را
سرشار از
سرشار از معدن ،مملو از
سنگهای ساختمانی و
خاک رس برای کارخانههای
می
موزاییکسازی و آجرپزی ،یعنی
بیند .در دوران مدرن و برای
منبعی برای ثروت و قدرت
انســان
مدرن،
طبیعت منبعی برای
روح ،عقل ،لوگوس؛ یا
ثروت و قدرت و فاقد هرگونه
حکمتی جهانی ،فراگیر و
احترامبرانگیز است و نیز
فاقد هرگونه قدسیتی است؛

عکس :رضا معطریان

ولی خلیلی

را به فرزندش منتقل کرد و او نیز با دانش روز رشــد
این مجموعه صنعتی را چندین برابر کرد.

از

عالمیت و ارادهای جهانی

دنیای مدرن با
بحرانهایی مواجه
است و یکی از این
برای حل این
بحرانها ،بحران محیط
بحران چگونه است؟
زیست است .نظام
این مقاله را بخوانید.

چرا باید خواند:
یک بار دیگر مسئله
محیطزیست را از
دریچه فلسفه بررسی
کنید و پاسخ فالسفه
را برای این معضل
جهانیبخوانید.

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

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

میخواهند اما دولتها خالف خواستههای آنان کارهایی
را انجام میدهند که منافعشان حکم میکند و نمونهاش
همین رسوایی «دیزلگیت».
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

دولت تدبیــر و امید از ابتدا اســتفاده از نظرات
کارشناسی و رابطه نزدیک با دانشگاه را الگوی خود
قرار داد .اما با ســخت شدن شرایط اقتصادی کشور،
دولتمردان توانایی علم اقتصاد و اقتصاددانان در حل
مسائل کشور را به چالش کشیدند .این میان عدهای
از توانایی اقتصاددانهــا و ظرفیت علم اقتصاد برای
ارائه راه برونرفت از شــرایط فعلی گفتند .اینکه آیا
اقتصاددانان کشور تســلط الزم را دارند یا از شرایط
کشور فهم دقیقی ندارند؟ یا نظام طراحیشده برای
بهکارگیــری دانش موجود ایراد دارد؟ اما با همه این
مســائل اخیرا ً دولت تالشهای زیادی برای استفاده
دانش دانشــگاهها کلید زده اســت .هســتههای
از ِ
اندیشهورزی در حوزههای مختلف و ذیل دستگاههای
مختلف اجرایی شکلگرفته است .این حرکت میتواند
شروعی دوباره برای درگیر کردن دانشگاهها در حل
مسائل اساسی کشور باشــد .ا ّما الزمه موفقیت این
جریان ،طراحی صحیح و فهم دقیق از مزیت نسبی
دانشــگاه اســت .گفتوگوی میان دولت و نخبگان
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اگرچه از زمان انتخابات
دولت یازدهم مورد تاکیــد بود ولی در عمل عدهای
معتقدند ایــن ره به جایی نبــرده و باید طرحی نو
درانداخت .در بخش توســعه از لزوم گفتوگو میان
دولت و نخبگان ،چگونگی ادامه این مهم و دلیل اینکه
چرا هنوز گفتوگو میــان دولت و نخبگان نهادمند
نشده ،گفته شده اســت .در اینباره تحلیل حسین
واله ،بایزید مردوخی ،محمدســاالر کسرایی ،مسعود
ســپهر و امیر ناظمی را بخوانیــد .در بخش آکادمی
مجله «آیندهنگر» مقالههای مقصود فراستخواه ،بیژن
عبدالکریمی ،علیاصغر ســعیدی ،حمید آذرمند و
دیگران را بخوانید.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

امسال نسل ( Zهمان دهه هفتادیها و هشتادیهای

....
....
....
.........
 ............................روایـت  ............................ ................................راهربد  ...................................................................نگاه  ............................ ...................................شــهـر  ...........................................................آیندهپژوهی  .....................................................اکون
ومیست ..........................

 ..............کـتاب ض

«آیندهن

گر»طرحتفکیکوزار
تبازرگانیرابررسیمیکند

راه رفته

آیاتفکیکوزا
رتبازرگانیمیتواند
شرایطرابهترکند؟آیامشک
صنعتومعدناستوبا
التتنظیمبازاربهدلیلادغا
پاسخبهاینسواالتب تفکیکاینموضوعحلمی
شود؟آیابارسنگینوزارتصمتباتفک موزارتبازرگانیدروزارت
ادوگروهمواجههستیم.گرو
استوگروهیکهمخالفت
هیکهموافقتفکیکهستندونظرشاند یک،سبکخواهدشد؟در
فکیکهستندواعتقاددارن
همبحثتفکی
دتفکیک،راهیاستکهرفتهایموبیرپاسخبهاینسواالتمثبت
دوانمیکند .کوادغامرامباحثفرعیمی
نت
دانند.آنهااعتقاددا
یجهبوده.اماگروهیدیگر
رندمشکلجایدیگریاست
وادغاموتفکیکدردیرا

«آیندهنگر» چشمانداز

روابط تجاری ایران را در

انقالب اق

تصا
دی نسل اینستاگرام

شرایط
تحریم بررسی میکند

تکیهگاه امن

نسل ( Zدهه
هفتادیها و دهه هشتادی
های خودمان) امسال
این نسل
به بزرگترین گروه
در عادات خرید خود
کامال با نسلهای قبلی
خریداران و مشتریها در
دنیا تبدیل میشوند.
متفاوت است و برندها
مجبورند برای بقا ،خود
را با آنها وفق دهند.

سختی
واردات و صادرات در
سال  98بر هیچکس
و شرایط همکاری با
پوشیده نیست .تحریم
کشورهای مختلف
های آمریکا بسیاری از
این
برای ایران سختتر
مناسبات ما را تحت
دوره موجب تردید
خواهد شد .مواضع
تاثیر قرار خواهد داد
کشورها در مراودات
سختگیرانه آمریکا
تجاری با کشورمان
در خصوص همکاری
به سالمت از میدان
کشورها با ایران در
خواهد شد .با وجود این،
عبور کند .اما عبور از
فعاالن اقتصادی معتقدند
وضعیت سخت سال 98
ایران میتواند اینبار هم
تنها با تکیه بر بخش
خصوصی امکانپذیر است.

رسوای محبوب

تثبیت قیمتها برای

اقتصاد کشور چه به

«آیندهنگر»

ارمغان آورده است؟

عکس :رضا معطریان

گرانی منفور است ،تورم پسر بدی است و هرچه
قیمتهــا طی ســالها تغییر نکند بهتر اســت .ما
سیاستمدارانی را دوســت داریم که قیمتها را طی
ســالهای مختلف ثابت نگه دارند و اقتصاد خوب را
اقتصــادی میدانیم که ارزانــی در آن بیداد کند نه
گرانی .ما رأی میدهیم ،برای همین سیاســتمداران
تالش میکنند به دوست داشتنهای ما توجه کنند.
آنها در کارزار انتخابات از این میگویند که قیمتها
را پایین نگــه میدارند و حامیان بــرای آنها هورا
میکشند اما ســوال این است که چطور؟ به راستی
پایین نگه داشتن قیمتها چه بر سر اقتصاد میآورد؟
آیا آنچه دوست داریم ،همیشه درست است؟ نگاه این
شماره در گفتوگو با تحلیلگران اقتصادی سیاست
تثبیت قیمتها را بررسی کرده است .تحلیلگران از
این میگویند که این سیاست چه برای اقتصاد ایران
به ارمغان آورده است.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

چطور میتوان یک کودتا را پیشبینی کرد؟ اگر
بخواهید به طور قطع به چنین ســوالی پاسخ دهیم
بایــد گفت فعال به هیچ طریقی نمیتوان پیشبینی
قاطعانهای ارائه داد ،اما برخی از ســنجهها با در نظر

عکس :رضا معطریان

دبیر بخش نگاه

چرا ما
باید از مدتها پیش
با خودروهای برقی
رانندگی میکردیم؟

کارگری را بررسی میکند

«حقوق
خرید کارگران باید افزایش پیدا
کند ».این یک گزاره
مردم
خصوصا قشر کارگر را به دنبال داشته است درست است؛ تورم 30.6
درصدی ،کاهش قدرت
به همین
آنها شود .دولت با
دلیل باید فکری برای
افزایش  37درصدی
میلیون و 516
حداقل دستمزد در
بهبود سبد معیشتی
سال  98نسبت به
مهم پیش هزار تومانی ،بیشترین
می
رشد دستمزد را در سالهای اخیر رقم پارسال و تعیین رقم یک
آید؛ آیا کارآفرینان که
زده است
میکنند ،با
 78درصد وام دریافتی
اما اینجا یک سوال
چالش جدیدی به نام
شان را صرف سرمایه در
«افزایش  400هزارتومانی حقوق نیروها» روبه گردش کارخانههایشان
رو خواهند شد؟

عکس :رضا معطریان

زینب کوهیار

چطور میتوان

سقوط یک دیکتاتور

را پیشبینی کرد؟

دیزلگیت

دو سوی یک چالش

دولتها
سیاســت تثبیت
قیمتها را دوســت
اجتماعی
دارند چراکه در کوتاه
را فراهم میکند و
مدت زمینه آرامش
البته به ســهم بخش
نمی
خصوصی در مقابل
کند .دولتهای بزرگ
دولتها هم اضافه
تثبیت قیمتها را به
سیاست با وجود
سختی رها میکنند با
اینکه میدانند این
رضایت آنی مردم ،آتیه را
خراب میکند .کاهش
مولد ،افزایش مصرف و
سرمایهگذاری در صنایع
بیشتر شدن مداخله در
اقتصاد از پیامدهای بد
اقتصادهاست با این حال
تثبیت قیمتها در
این سیاست همچنان
طرفداران خودش را دارد.

خودمان!) به بزرگترین گروه مشــتریان در دنیا تبدیل
میشــوند و با خود عادات و روندهای خرید و فروش را
تغییر میدهند .آنها جهان بدون اینترنت را ندیدهاند و
در شــبکههای اجتماعی نفس میکشند .روزنامهشان
توئیتر است و تلویزیونشان اینســتاگرام .آنها حتی از
ایمیل هم زیاد استفاده نمیکنند .در آیندهپژوهی این
ماه نیمویژهنامهای داریم درباره انقالب اقتصادی نســل
اینستاگرام و تجربههای کسبوکارها در چین و آمریکا را
بررسی کردهایم .در این شماره پیشبینیهایی هم داریم
درباره اینکه نهادهای امنیتی و جاسوسی در عصر آینده
باید چه تغییراتی را تحمل کنند و بخش خصوصی در
این میان چه نقشــی خواهد داشت .پیشبینی اولیهای
هم داریم درباره اینکه دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰
رای میآورد یا نه.

چالش حداقل دستمزد

از کودتا تا انقالب

ـمیـمه .......................

گرفتن بسیاری از عوامل ،احتمال کودتا در کشورهای
مختلف را اعالم میکنند .همین ماه گذشته بود که
دو رئیسجمهور معروف دنیا ،یعنی عبدالعزیز بوتفلیقه
از الجزایر و عمر البشیر از سودان کنار گذاشته شدند.
این مســئله یک تصادف غیرقابل پیشبینی بود .اما
همیــن دو اتفاق تبدیل به دو نقطــه دادهای جدید
برای تحلیلگران شــدند تا هنــر پیشبینی کردن
حوادث سیاســی را به چیزی شــبیه به علم تبدیل
کنند .بسیاری معتقدند که ابزار الزم برای این مسئله
وجود دارد .کودتاها و انقالبها مسئلهای بسیار دشوار
برای پیشگویان هستند .این دو رخداد بسیار نادرند
و پیشاپیش حضور خود را اعالم نمیکنند .اما شاید
اکنون بشود این کار را انجام داد!
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

طــرح تفکیک مجددا در مجلس کلید خورده وتا
لحظه تدوین این مطالب ،هنوز به صحن علنی نرفته
است .ما در پروندهای از فعاالن اقتصادی ،کارشناسان
و مدیران سابق دولتی خواستهایم در خصوص موافقت
یا مخالفت با طرح تفکیک بگویند .این موضوع تا چه
اندازه میتواند در فعالیتهای اقتصادی شــما تاثیر
بگذارد؟ شــما موافقید یا مخالف؟ در پروندهای دیگر
به چالشهــای تجارت خارجــی در دوره تحریمها
پرداختهایم .همکاری با ســه کشــور چین ،عراق و
ترکیه را در این پرونده بررسی کردهایم .شما با کدام
کشور همکاری دارید؟ این مطالب را بخوانید تا بتوانید
نگاهی به آینده داشته باشید.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در بخــش کارآفرین این شــماره خانواده کوک،
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی معرفی شدهاند که
کارشان را با مشــعل گازی و لولههای پالستیکی و
ساخت وسایل پزشکی دستساز شروع کردند و حاال
از مهمترین برندهای این حوزه به شمار میروند .در
بخــش تجربه نگاهی انداختهایم بــه زندگی و کار و
موفقیت ژو کونفی ،ثروتمندترین زن خودساخته دنیا
که قدرت و شهرتش را نه مدیون ارث و میراث است
و نه نشســتن در جایگاه میلیاردرها را از دیگران به

ارث برده است.
صوفیا نصرالهی

دبیر بخش گیشه

وقتی قرار شــد پروندهای درباره اکران نوروز تهیه کنیم
طبعا مهمترین ســوالی را پرسیدیم که همه منتقدان
و ســینماگران بعد از پایان اکران نوروزی از خودشــان
پرســیدند :چرا فیلــم «غالمرضا تختــی» آنقدر کم
فروخت؟ برای کســی مهم نیســت که چرا «رحمان
 »۱۴۰۰باالی  ۲۰میلیارد تومان میفروشــد یا چطور
فیلم سعید روستایی علیرغم تصاویر تلخش به چنین
فروش باالیی دست پیدا میکند .سوال بزرگ نفروختن
فیلمی بود که اســم جهانپهلوان تختی رویش بود .دو
صفحه از پرونده که بر اســاس گزارشهای «ســیمای
ســینمای ایران ،نگاهی از دریچه آمار به سینما» است
که در سالهای  96و  97توسط معاونت توسعه فناوری
و مطالعات ســینمایی سازمان سینمایی کشور منتشر
شدند ،احتماال برای تحلیل و تفسیر دهههای مختلف
سینمایی جالب خواهند بود و روند سینمای کشور را در
طول دهههای مختلف نشان میدهند.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

بنا به آمارهای جسته و گریخته ،قدرت خرید مردم
ایران در یک سال گذشته دستکم  30درصد کاهش
پیدا کرده اســت .مرکز آمار نیز میگوید خانوارهای
ایــران در فروردین  98به طور میانگین  51.4درصد
بیشتر از فروردین  97برای خرید کاال هزینه کردهاند.
ایــن اعداد چیزی جز کوچک شــدن ســفره مردم
نشان نمیدهد .در این بین قشر کارگر که کمترین
دســتمزدها را دریافت میکند ،بیشــتر در معرض
ســقوط به دهکهای پایینتر قرار میگیرد .در این
شماره به بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگری 1.5
میلیون تومانی سال  98از دو منظر کارگر و کارفرما
پرداخته و به این ســواالت پاســخ دادهایم :کارگران
بیشــتر با چه مشــکالتی روبهرو هستند؟ با حداقل
دستمزد چهکارهایی میتوان انجام داد؟ آیا کارآفرینان
توانایی پرداخت حداقل دستمزدها را دارند؟ صنایع به
چه سمتی حرکت میکند؟ و...
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خربنامه
نخستین نشست دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

ترکیب هیئت رئیسه اتاق تهران برای چهار سال آینده مشخص شد
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،اردیبهشت ماه ،اولین نشست
ماهانه خود را برگزار کردند و در این نشست ،پنج نفر اعضای هیئت رئیسه اتاق را برای چهار سال آینده
انتخاب کردند .ابتدای این جلسه مسعود خوانساری که در دوره هشتم ریاست اتاق تهران را برعهده
داشت ،گفت :از نظر من ،دوره هشتم هیئت نمایندگان اتاق تهران یکی از درخشانترین دورههای اتاق
بازرگانی تهران در سالهای بعد از انقالب بود .مجموعه اقدامات دوره گذشته باعث شد که شاهد
اتاقی پویا ،چابک و پاسخگو باشیم .همچنین ارتباط اتاق در دوره هشتم با نهادهای مختلف چه دولت،
چه قوای مقننه و قضاییه بسیار اثرگذار بود تا جایی که مقام معظم رهبری هم در جلسهای که با کابینه
دولت داشتند از فعالیتهای اتاق صحبت کردند و به اعضا دولت تأکید کردند که به نظرات اتاق گوش
بدهند و عمل کنند .او در ادامه ویژگی دیگر نهمین دوره انتخابات اتاقهای سراسر کشور بهخصوص
در تهران را مشارکت باالی اعضا اتاق اعالم کرد و گفت :ما با رشد بسیار زیاد آرا منتخبان در این دوره
روبهرو شدیم ،به طوری که در این دوره آخرین نفری که به هیئت نمایندگان اتاق تهران راه پیدا کرد
 1300رأی اخذ کرده بود که بسیار جالب توجه بود.

تاکید بر حذف مقررات دست و پاگیر برای رونق تولید 1398/01/31

پنجاه و ششمین نشست شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان
1398/02/18
تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی،
استاندار تهران و مسعود خوانساری،
رییس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد .در
این نشست ،الزامات و موانع تحقق «رونق
تولید» که از سوی رهبر انقالب به عنوان
شعار سال اعالم شده است ،مورد بحث
و بررسی قرار گرفت و بر حذف مقررات
دست و پاگیر و تسهیل امور مربوط به تولید و تجارت تاکید شد .در ابتدای این جلسه ،استاندار و
رییس شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفت :در جریان وقوع سیالبهای بهار
امسال و در ماجرای سیل استان گلستان صنوف تهران مشارکت فعالی داشتند و همین مشارکت به
حل و فصل مشکالت در این مناطق کمک کرد .او با اشاره به اینکه در سال جاری ،رونق تولید ،اشتغال
و معیشت مردم مورد توجه قرار گرفته است ،ادامه داد :اگر چرخه تولید به حرکت در بیاید ،وضعیت
معیشتی مردم ارتقا یافته و سطح رفاه عمومی در جنبههای مختلف باال خواهد رفت .سپس به رییس
اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که کارگروهی برای شناسایی مقررات و ضوابط دست و پاگیر تولید
در استان تهران شکل بگیرد که به روانسازی امور کمک کند .مسعود خوانساری با بیان اینکه در سال
جاری احتماال رشد اقتصادی مثبت نباشد ،ادامه داد :باید تالش کنیم رشد منفی کمتر باشد و یکی از
مسایل مهم در برابر جلوگیری از کاهش بیشتر رشد ،بوروکراسی موجود است.

درخواست اصالح مقررات تجدید ارزیابی دارایی شرکتها
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در نامهای خطاب به معاون اول
رئیسجمهور خواستار بازنگری در ماده  2و  10آییننامه اجرایی ماده ( )۱۷قانون حداکثر استفاده
از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به عنوان مقررات تجدید ارزیابی دارایی
شرکتها و تمدید مهلت فعاالن اقتصادی در بهرهگیری از ظرفیتهای این ماده قانونی شد.
تجدید ارزیابی داراییهای بنگاههای اقتصادی و شرکتها به جهت تخمین ارزش واقعی کاالهای
سرمایهای که یک کسبوکار به آن تعلق دارد به دالیل گوناگونی صورت میپذیرد که مالیات
همواره یکی از علتهای اصلی آن بوده است .در فرآیند تجدید ارزیابی ،به جهت کاهش قدرت
خرید پول کشور و تورم و نیز تغییرات عمده در قیمت کاالها و خدمات مازادی شناسایی میشود
که به حقوق صاحبان سهام تعلق میگیرد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،با توجه به احتمال
عدم آگاهی عوامل حسابداری فعاالن صنعت از جزئیات آئیننامه و مخاطره تحمل مالیات ناشی از
تورم ارزش داراییهای ثابت توسط صاحبان صنایع و با توجه به سابقه تصویب تبصره  3اصالحی
ماده  2آئیننامه (مصوب جلسه  1395/4/30هیئت وزیران) ،درخواست تمدید مهلت مزبور
تا پایان سال  1397و اصالح ماده  10آئیننامه مزبور را کرد که محتوای این درخواست به طور
تلویحی مورد موافقت فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفت.

آمادهسازی اعزام هیئت تجاری اتاق تهران به مینسک 1398/02/23

در دیدار سفیر جمهوری بالروس با رییس اتاق بازرگانی تهران ،ظرفیتهای مشترک اقتصادی

برای همکاری دو کشور مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت .در این مالقات ،سفیر بالروس ضمن 1397/10/01

تاکید بر عالقمندی این کشور برای توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران ،از آمادگی اتاق بازرگانی
و صنعت بالروس برای میزبانی از هیئت تجاری اتاق تهران طی تابستان جاری خبر داد.
مسعود خوانساری در عین حال ،گام نخست در توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را
رفع مشکالت نقلوانتقال مالی و برقراری مراودات بانکی پایدار میان دو طرف عنوان کرد و گفت:
در این رابطه ،ایران آماده برقراری مناسبات بانکی با بالروس است و دولتمردان این کشور در
مینسک نیز باید زمینه ایجاد این همکاری را هرچه سریعتر فراهم کنند .سفیر جمهوری بالروس
نیز در این دیدار ،یکی از دالیل تجارت اندک دو کشور با یکدیگر را محدودیتهای ایجاد شده در
مبادالت پولی و بانکی عنوان کرد و گفت :به رغم تحریمها که علیه ایران اعمال شده است ،دو
کشور ایران و بالروس میتوانند همچنان تجارت کاالیی را ادامه دهند.

راهکارهای سهگانه بخشخصوصی برای مدیریت بحران
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در نامهای به اسحاق

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بررسی کانال پولی دو کشور

هیئت تجاری جمهوری چک با حضور
در مالقات با نایبرییس اتاق تهران
و جمعی از اعضای هیئت نمایندگان
این اتاق ،پیرامون گسترش مناسبات
اقتصادی میان دو کشور به گفتوگو
نشستند .اعضای این هیئت تجاری
که به سرپرستی معاون وزارت صنعت
و تجارت جمهوری چک و حضور مسئوالنی از وزارت خارجه این کشور و اتاق بازرگانی مشترک
چک و ایران به تهران سفر کردهاند ،همراه سفیر چک در تهران و در نشست با نمایندگان بخش
خصوصی در اتاق تهران ،آخرین تحوالت مربوط به مناسبات اقتصادی دو کشور را مورد بحث و
 1398/02/25بررسی قرار دادند.

جهانگیری معاون اول رئیسجمهور خواهان تمدید آئیننامه اجرایی ماده  13قانون «حداکثر  1398/03/01دیدار رئیسجمهور و فعاالن بخش خصوصی /نهضت حمایت از کارآفرینی

استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و
اصالح ماده  104قانون «مالیاتهای مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمههای
مقرر در قانون تامین اجتماعی شد.
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رئیس اتاق بازرگانی تهران به همراه
جمعی از اعضای هیئت نمایندگان
اتاق تهران چهارشنبه اول خردادماه،
مهمان رئیسجمهور بودند تا در مورد
مسائل و مشکالت اقتصادی صحبت
کنند .در این نشست رئیس اتاق
ایران و جمعی از فعاالن بخشخصوصی
و تولیدکنندگان نیز حضور داشتند و
نکاتی را در باب مشکالت مختلف حوزه
اقتصاد از نرخ ارز و حواشی مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی تا قانون بهبود فضای کسبوکار
مطرح کردند .حسن روحانی ،رئیسجمهور ،با تاکید بر واگذاری بنگاههای دولتی عنوان کرد که
در شرایط مساوی حتم ًا بخشخصوصی در اولویت است و حق تقدم با بخشخصوصی است ،نباید
بههیچعنوان بخش دولتی رقیب بخشخصوصی باشد.

تحلیلگران
امریکا :گزارش مولر چه میگوید؟

فدرال رزرو :کمتوانی برای حل بحران

امریکاییها هنوز گزارش کامل مولــر را ندیدهاند ،اما آنچه
تاکنوندیدهاند ،بیش از کافی بودهاســت .هشداری که در
کنوانسیون ملی دموکراتها در ســال  2016دادم و در آن
عنوان کردم که دونالد ترامپ مناســب ریاســت جمهوری
نیســت ،حاال روشــنتر از هر زمان دیگری است .علیرغم
اصالحات گسترده این گزارش ،در بسیاری از موارد به دلیل
ادامه تحقیقات جنایــی ،روایت دقیق و مفصل رابرت مولر
مایکل آر بلومبرگ
کامال روشن است ،و تمام شهروندان ،بدون توجه به حزبی
که به آن تعلق دارند باید عمیقا ناراحت باشند .در این گزارش
تحلیلگربلومبرگ
آمدهاست که دولت روسیه در انتخابات  2016دخالت کرده و
به شکلی نظاممند به کارزار انتخاباتی هیالری کلینتون آسیب رساندهاست تا دونالد ترامپ را پیش
بیندازد .گرچه مولر یک توطئه جنایی بین ماموران روسیه و کارزار ترامپ ایجاد نکرده ،الگوهایی
نامناسب را توضیح دادهاست که به شدت به وجهه رئیسجمهور امریکا آسیب میرساند.

وضعیت اقتصادی ایاالت متحده در حال حاضر خوب
به نظر میرسد .نرخ بیکاری به پایینترین حد خود در
چند دهه اخیر رسیده و تورم بسیار نزدیک به هدف 2
درصدی فدرال رزرو است .با در نظر داشتن این مسائل
اما هنوز هم چندین خطر پیش رو هســتند :مشکل
مســکن ،پایین آمدن شــدید تقاضای خارجی برای
کاالهای آمریکایی و طوالنیتر شــدن تعطیلی دولت.
نارایانا کوچرالکوتا
فدرال رزرو باید برای این مسئله آماده باشد .توان مبارزه
فدرال رزرو بسیار کمتر از بحرانهای قبلی است .تنها
تحلیلگربلومبرگ
کافی اســت که توانایی این نهاد برای تحریک رشد ،با
پایین آوردن نرخ بهره را به یاد بیاورید .در اوایل قرن بیست و یکم بود که حباب فنآوری
ترکید و فدرال رزرو مجبور شد که نرخ بهره را بیش از  5دهم درصد کاهش دهد تا مانع
باال رفتن نرخ بیکاری به باالی  6درصد شود.

چین :بهترین نقطه دنیا برای سرمایهگذاری

فضانوردی :صنعت یک تریلیون دالری

شــاید اقتصاد چین در حال کند شــدن باشد ،شاید
جمعیت آن پیر شدهباشــد ،شاید شرکتهای چینی
ســرمایهگذاریهای خود را در خارج از مرزهای چین
محدود کردهباشــند و شاید چین با کوهی از بدهیها
مواجه باشــد ،اما هنوز هم تنها نقطه جهان است که
تاجران میتوانند از آن پول دربیاورند .در واقع هرکسی
به فکر پول درآوردن باشد کافی است به چین برود .این
شولی رِن
کشور هنوز هم میتواند جیب سرمایهداران را پر از پول
کنــد .اگر نگاهی به اقتصادهای جهان (به جز چین)
تحلیلگربلومبرگ
بیندازید ،متوجه خواهید شد که درآمدهای بانکی به
بودن تجارتها در حال کاهش است .میزان بودجههای موجود در بانکهای دنیا
خاطر کم ِ
نیز در حال کاهش است .واقعیت این است که در اکثر نقاط جهان ،تجارت وضعیت وخیمی
دارد .بسیاری از مدیران مالی دیگر نمیتوانند هزینه کنند .سرمایهگذاران اکثرا ً دست نگه
داشتهاند و تولید نمیکنند.

ما اکنون وارد دوره جدیدی میشویم که در آن بخش
خصوصی دسترسیمان را به تجهیزات فضانوردی آسان
کردهاســت .در واقع ورود بخش خصوصی کار را برای
همه ساده کردهاست .از وقتی که این مسیر هموار شده،
بســیاری از افراد نیز از کسبوکارهای مختلف به این
کســبوکار روی آوردهاند .ورود به عرصه فضانوردی
میتواند شرایط را برای برخی از دیگر کسبوکارها نظیر
جکی واتلز
معدنکاری نیز بهتر کند .در واقع استفاده از موشکها
و ماهوارههای جدید برای فضانوردی میتواند شرایط را
تحلیلگر سیانان بیزنس
برای بسیاری از دیگر صنایع بزرگ جهان متحول کند.
از خدمات مربوط به پهنای باند گرفته تا خدمات مربوط به ذخیرهسازی دادهها و اطالعات،
همگی جزو مواردی است که میتواند با بهبود شرایط فضانوردی ،جان تازهای بگیرد .اقتصاد
هوافضا از انقالب اینترنتی تابعیت میکند .در واقع مانند بسیاری از دیگر اقتصادها که به
واسطه اینترنت رشد کردند ،اقتصاد فضانوردی نیز قرار است به لطف اینترنت رشد کند.

طبقه متوسط :زنگ خطر به صدا درمیآید

فایو جی :دنیایی نو در راه است

چوبی بزرگ
این روزها طبقه متوسط همانند یک کشتی ِ
است که روی دریایی از سنگ غوطهور است .واقعیت این
است که دولتها باید به دغدغههای مردم گوش بدهند و از
آنها حمایت کنند .این مردم در درجه اول طبقه متوسط
هستند .در واقع استانداردهای طبقه متوسط باید بهبود
کلی زندگی برای افراد نیز بهتر شود.
پیدا کند تا شــرایط ِ
طبقه متوسط سالهاســت که زیر فشار است .در ایاالت
تامی البی
متحده این فشار بسیار شدید بوده تا جایی که شرایط را
برای رشد طبقات باالدست فراهم کرده اما خودش موفق
تحلیلگر سیانان بیزنس
به رشــد نشدهاست .قوانین مختلف میتواند روی شرایط
زندگی افراد در طبقه متوســط تاثیر بگذارد .برای مثال مالیات یکی از مهمترین عواملی است
که روی شرایط زندگی طبقه متوسط اثر میگذارد .بررسیها نشان میدهد سهم طبقه متوسط
از جمعیت کل در دهه  ۸۰میالدی در کشورهای توسعهیافته ۶۴درصد بوده ،این رقم در سال
 ۲۰۱۰به ۶۱درصد رسید هاست.

همه جای دنیا صحبت از فایوجی اســت .مثال همین ماه
پیش نشستی در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد که نامش
کنگره جهانی موبایل بود و تقریبــا  100هزار نفر را دور
خود جمع کرد .نسل جدید شبکهها موضوع مرکزی این
نشست بود .مسئله تنها ســرعت بسیار باالی این شبکه
نیســت .چیزی که نظر همه را به خود جلب کرده تاثیر
بسیار عمیق شبکه فایوجی بر زندگی روزمره افراد است.
ساموئل بروک
الیال وورل ،مدیرعامل شرکت آلتران نورث آمریکا ،که در
زمینه مهندسی هایتک فعالیت میکند گفت« :فایوجی
تحلیلگر سیانان بیزنس
تاثیری بسیار شــدید بر زندگی مردم خواهد گذاشت .با
فایوجی شاهد پیشرفتی عظیم در زندگی مردم خواهیم بود ».یکی از زمینههایی که این شبکه
کاربرد ویژهای پیدا خواهد کرد ،در خودروهای بدون راننده است .چند وقتی است که خودروهای
بدون راننده در دست ساخت و مباحثه گسترده هستند و این مسئله میتواند با شبکه فایوجی
جامه واقعیت به تن کند.
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اعداد ماه
اعالنـات
 2میلیارد یورو برای کاالهای اساسی

رکود در کشتارگاهه ا

بانک مرکزی در گزارشی اعالم کرد که پرداخت ارز در سامانه نیما برای واردات ادامه
دارد به طوری که از ابتدای سال تا نیمه اردیبهشت در بازار ثانویه بیش از  2.2میلیارد
یورو ارز توســط بانک مرکزی و صادرکنندگان با متوسط نرخ هر یورو  11هزار تومان
عرضه شده و در جهت تأمین نیازهای مواد اولیه و واسطههای بخشهای صنعتی کشور
قرار گرفته است .همچنین بانک مرکزی طی دو ماه اخیر معادل  2میلیارد یورو برای
کاالهای اساسی و دارو تأمین ارز کرده است .پیش از این بانک مرکزی اعالم کرده بود
که در  20روز ابتدایی سال 420 ،میلیون یورو با نرخ متوسط  10هزار و  800تومان
عرضه و خریداری شده است .بیش از  50درصد از عرضه ارز در این مدت برای تامین
نیازهای ارزی بخش صنعت کشور صورت گرفته است.

گزارش مرکز آمار ایران از تولید گوشــت قرمز نشان میدهد وزن گوشت قرمز تولیدشده
انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای کشور در فصل زمستان  ۱۳۹۷جمعاً  81.5هزار
تن بوده که ســهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است .بر اساس نتایج
این آمارگیری ،گوشت گاو و گوساله با  47.1هزار تن 57.9 ،درصد از کل وزن گوشت قرمز
تولیدشده را به خود اختصاص داده است .گوسفند و بره با  26.4هزار تن ،بز و بزغاله با 5.8
هزار تن و سایر انواع دامها با  2.1هزار تن ،بهترتیب  32.4درصد 7.2 ،درصد و  2.6درصد از
کل وزن گوشت قرمز تولیدشده را به خود اختصاص دادهاند .مقایسه عملکرد کشتارگاههای
ندهنده کاهش
کشور در زمستان ســال  ۱۳۹۷با عملکرد فصل مشابه سال  ۱۳۹۶نشا 
٢٣درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است.

تامین نیاز ارزی واردات

2.2

میلیارد یورو

در 45روز ابتدایی امسال 2.2میلیارد یورو از طریق سامانه نیما
به واردات اختصاص یافت

کاهش تولید گوشت قرمز

23

درصد

میزان گوشت قرمز تولیدشده در کشتارگاههای کشور طی
زمستان 97معادل 23درصد کمتر از فصل مشابه سال
قبل از آن بوده است

 773هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد

سهم باالی سرمایه درگردش از وام بانکی
گزارش بانک مرکزی از تسهیالت بانکی پرداختشده به بخشهای اقتصادی نشان میدهد که در  12ماه از سال  1397مبلغ  773هزار و 730
میلیارد تومان وام پرداخت شده است که  26درصد بیشتر از تسهیالت پرداختی سال  1396بوده است .سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه
در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی  12ماهه سال  97مبلغ  431هزار و  990میلیارد تومان معادل  55.8درصد کل تسهیالت پرداختی
است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل  14درصد افزايش داشته است .سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش
صنعت و معدن در  12ماهه سال جاري معادل  164هزار و  330میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص  38درصد از منابع تخصیصیافته
به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی است.

26

درصد

تسهیالت
ها
پرداختی بانک 
به بخشهای
اقتصادی در سال

 1397معادل  26درصد
بیشتر از سال  1396بود

کمتر از نصف بارندگیه ا ذخیره شد

افزایش سفرهای بهاری

رئیس بخش زلزلهشناســی مهندســی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرســازی گفت :بارندگی گلستان  ۱۲۲برابر مقدار میانگین  ۵۰سال اخیر بود .دِبی
رودخانه کرخه از هزار مترمکعب در ثانیه به  ۲۰هزار مترمکعب در ثانیه افزایش یافت.
ســیالبهای اخیر عالوه بر جنبههای منفی ،آثار مثبت زیادی داشت .تاالبها پر شد
و حجم آب دریاچه ارومیه به  ۵هزار میلیارد مترمکعب رسید .مجموعا از  ۹۲میلیارد
مترمکعب آب ورودی شیرین به کشور توانستیم  ۴۰میلیارد مترمکعب را مدیریت و
ذخیره کنیم و  ۵۰میلیارد مترمکعب وارد دریاها شد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تعداد كل سفرها در بهار  ،١٣٩٧حدود  ١١٣ميليون
سفر بوده است که نسبت به بهار  9.3 ،١٣٩٦درصد افزایش یافته است .تعداد سفرهای داخلی
حدود  ١١٢میلیون و ٣٠٠هزار سفر بوده که نسبت به سال قبل از آن  ٩.٤درصد افزایش داشته
است .تعداد سفرهای خارجی بیش از  ٦٦٥هزار سفر بوده که نسبت به فصل بهار سال قبل از آن
 ١٢.٧درصد کاهش داشته است .نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی ،حاکی است در فصل
بهار  ،١٣٩٧بیش از  ١٧میلیون خانوار کشور حداقل یک سفر داشتهاند که نسبت به خانوارهای
ســفر رفته در بهار  1.1 ،١٣٩٦درصد افزایش یافته است .نتایج طرح نشاندهنده آن است که
خانوارها به طور متوسط برای هر سفر  775هزار تومان هزینه کردهاند.

تاالبه ا پر شد

40

میلیارد متر مکعب

از مجموع بارندگیهای ابتدای امسال 40میلیارد متر مکعب
آب ،ذخیرهسازی شد

10
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 17میلیون مسافر در بهار97

9.3
سفرهای انجامشده در بهار 1397
درصد

معادل 9.3
تعداد
درصد بیشتر از سفرها در بهار  1396بوده است

دستمزد مشاغل چقدر تغییر کرد؟

افزایش هزینه تولید در بخش خدمات

افزایش دستمزد نیروی انسانی

تورم تولید افزایش یافت

گزارش مرکز آمار ایران از دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرحهای عمرانی
در زمستان  97نشان میدهد که در بين تمامی اقالم مورد آمارگيری ،رانند ه درجهيك
جرثقيل با 12.7درصد دارای بيشــترينافزايش و بناي سنگچين درجهدو و نقاش
درجهدو ساختمان با  0.1درصد ،دارای كمترين افزايش در متوسط دستمزد ساعتی
نسبت به فصل قبل از آن بودهاند .همچنین مقایسه متوسط دستمزد ساعتی در زمستان
 97با زمستان  96نشان میدهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده
ماشینهای سبک -سواری» با  30.1درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط
به «سنگتراش درجهدو» با  ٩.٥درصد بوده است.

گــزارش مرکز آمار ایــران از تورم تولیدکننده در بخش خدمات نشــان میدهد که
شاخص کل قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در سال  ١٣٩٧نسبت به سال قبل
 22.2درصد افزایش یافته است .شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری،
موتورسیکلت و کاالهای شخصی و خانگی» در سال  ١٣٩٧نسبت به سال قبل 23.6
درصد افزایش یافته است .شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران»  27درصد ،شاخص
گروه «خدمات حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات»  34.1درصد ،شاخص گروه «خدمات
واسطهگریهای مالی (بیمه)»  21درصد و شاخص گروه «خدمات مستغالت ،اجاره و
فعالیتهای کسب و کار»  13.3درصد افزایش یافته است.

12.7

درصد

بیشترین افزایش دستمزد نيروی انسانی در
طرحهای عمرانی  ۱۲.۷درصد بوده است

22.2

درصد

هزینه تولید در بخش خدمات طی سال گذشته22.2
درصد افزایش یافت

کاهش تجارت خارجی

افت واردات بیشتر از صادرات
آمارهای گمرک نشان میدهد که مجموع تجارت خارجی در سال  1397نسبت به سال  1386کاهش یافته است چراکه هم صادرات و هم واردات
با کاهش مواجه شده است .البته سرعت کاهش واردات بیشتر از صادرات بوده است .معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران تراز تجاری سال
گذشته را مثبت 1.7میلیارد دالر عنوان کرد و گفت :صادرات غیرنفتی سال گذشته  44.3و واردات  42.6میلیارد دالر بود .مهدی میراشرفی اظهار
داشت :در صادرات نسبت به سال قبل از آن  5.6درصد کاهش داشتیم که بیشتر ناشی از تحریمها بود .واردات نیز نسبت به سال  21.7 ،96درصد
کاهش یافت و عمده کاهش کاالهای وارداتی مربوط به گروه کاالهایی مصرفی و لوکس بود.

5.6

درصد

صادرات غیرنفتی
در سال  1397نسبت به
سال  1396معادل 5.6
درصد کاهش یافت

اقتصاد زیرزمینی و مالیاتی که از دست میرود

وام برای تولید

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعالم کرده است که حجم اقتصاد زیرزمینی
ایران در ســال  ۱۳۹۶حدود  ۵۳۶۱هزار میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان
به منزله از دست رفتن  ۴۰۰هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است .در همین زمینه
کامل تقوینژاد رئیس ســابق سازمان امور مالیاتی خرداد سال  ۹۵گفته بود ،براساس
برآوردهای مختلف ساالنه بین  ۱۳تا  ۳۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق
میافتد .فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به این پدیده شوم عنوان کرده
است که بین  ۲۵تا  ۴۰هزار فرار مالیاتی داریم.

تولیدکنندگان در ســال  1397با افزایش قابل توجه هزینههای تولید مواجه شدهاند.
افزایش قیمت ارز ،هزینه تامین مواد اولیه را باال برده و همین موضوع نیاز به سرمایه در
گردش را در بنگاههای اقتصادی افزایش داده است .از این رو نیاز بیشتری به تسهیالت
در این بخش احساس میشود .در این زمینه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقهای وزارت کشور اعالم کرد که در سال  ۹۷مبلغ  ۳۰هزار میلیارد تومان مصوب
دولت در جهت رونق تولید بود که  ۳۷هزار واحد تولیدی در کشور موفق به جذب ۲۵
هزار میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید شدند .بابک دینپرست اظهار داشت :همچنین
 ۳۲هزار و  ۴۳۳پرونده خارج از طرح تولید در شبکه بانکی پرداخت شده است.

فرار بزرگ

40

هزار میلیارد تومان

وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان فرار مالیاتی را  40هزار
میلیارد تومان اعالم کرد

 37هزارتولیدکنندهتسهیالتگرفتند

مجموع

25
تسهیالت رونق تولید

هزار میلیارد تومان

به 37هزار واحد تولیدی
پرداخت شده است
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

بانک جهانی پیشبینی کرد

کارزار سازمان ملل برای امنیت جادهای

یشود
نفت۶۶دالری م 

جان انسانها را نجات بدهیم

نفــت که آن را با عنوان طالی ســیاه میشناســند یکی
از مهمترین کاالها در بازار جهانی اســت .قیمت این کاال
به صورت مرتب رصد میشــود .بررسیها نشان میدهد
که متوسط قیمت هر بشــکه نفت در سال  ۲۰۱۸برابر با
۶۸دالر بودهاست .پیشبینی میشود که متوسط قیمت این
کاال تا ســال  ۲۰۱۹به ۶۶دالر و تا سال  ۲۰۲۰به ۶۵دالر
در ازای هر بشکه برســد .به این ترتیب انتظار میرود که
قیمت هر بشکه نفت طی سالهای آینده کاهش پیدا کند.
البته ناگفته نماند که قیمت نفت بــه اقدامات دولتها و
رویدادهای سیاسی کام ً
ال وابسته است .یعنی هر اقدامی که
دولتها داشتهباشند میتواند روی قیمت نفت تاثیر بگذارد.
افزایش تنشهای سیاسی بهویژه در کشورهای تولیدکننده
نفت میتواند باعث افزایش قیمت نفت بشود .تصمیمهای
اوپکیها هم میتواند روی قیمت نفت اثرگذار باشد.

امنیت جادهای یکی از مســائلی اســت که باید به صورت
جدی مورد توجه قرار بگیرد .بررســیها نشان میدهد که
ســاالنه ۱.۳۵میلیون نفر در سرتاسر جهان جان خود در
جادهها از دســت میدهند .به همین خاطر است که باید
فکری به حال امنیت جادهها کرد .امنیت جادهها در حقیقت
به معنای حفظ جان انسانها در جهان است .سازمان ملل
کارزاری به راه انداخته تا انسانها را نسبت به عدم امنیت
جادهها آگاه کند .بیشترین تعداد افرادی که جان خود در
جادهها از دست میدهند و یا دچار سوانح رانندگی میشوند
بین  ۵تا  ۲۹ساله هستند .به این ترتیب نسل جوان در خطر
است و به همین خاطر مسئله امنیت جادهای اهمیتی بسیار
زیاد دارد .هریک از ما میتواند با آگاهیرسانی درباره امنیت
جادهها ،کمک کند تا جان افراد در جادهها حفظ شود .همه
ما باید برای این مسئله اقدام کنیم.

۶۶

دالرمتوسط قیمت هر
بشکه نفت در سال ۲۰۱۹که بانک
جهانیپیشبینیکردهاست

۱.۳۵

میلیون نفر در سال

در سرتاسر جهان جان خود را در
جادهها از دست میدهند

صندوق بینالمللی پول هشدار داد

تازهترین خبرهای صندوق بینالمللی پول

تغییــرات اقلیمی که با عنوان تغییــرات آبوهوایی نیز از آن
یاد میشــود ،میتواند به تهدیدی جدی برای جهانیان بدل
شــود .این چالش فقط یک منطقه خــاص را در بر نمیگیرد
بلکه تمامی نقاط جهان را تحت تاثیر خــود قرار خواهد داد.
اما عواقب آن برای کشــورهایی که درآم ِد پایینی دارند بسیار
جدیتر خواهد بود .بررسیها نشان میدهد که اگر اقدامی برای
مقابله با تغییرات اقلیمی صورت نگیرد ،دمای هوای کرهزمین تا
پایان این قرن نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن۴ ،درجه
سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد .این امر میتواند خطر آب
دن یخهای قطب را به همراه داشتهباشد که خطری بسیار
ش ِ
جدی اســت .به این ترتیب دولتهای کشورهای مختلف در
جهان بهویژه در کشورهای توسعهیافته باید به فکر راهکارهایی
بــرای مقابله با تغییرات آبوهوایی باشــند .آنها باید هرچه
سریعتر برای مقابله با تغییرات اقلیمی اقدام کنند.

اســتفاده از انرژیهای بادی و خورشیدی در عصری که مدام از
کاهش انتشار کربن سخن میرود یکی از مهمترین مسائل است.
اما این انرژیها هم هزینههایی به همــراه دارند .در واقع گاهی
هزینه انرژی خورشیدی و بادی به قدری باال بوده که باعث شده
بســیاری از افراد به همان سوختهای فسیلی پناه ببرند .اما به
نظر میرســد که زمانه عوض شــده و اکنون انرژیهای بادی و
خورشــیدی کام ً
ال اقتصادی و مقرونبهصرفه هستند .مطابق با
آخرین آمار ،هزینههای این نوع از انرژیها در حال کاهش است.
برای مثال هزینه پنلهای خورشیدی در فاصله سالهای ۲۰۰۹
تا  ۲۰۱۷بیش از ۷۶درصد کاهش یافتهاست .در کنار آن هزینه
توربینهای بادی نیز کاهش ۳۴درصدی را تجربه کردهاست .به
این ترتیب به نظر میرسد که میتوان به راحتی از این انرژیها
بهره گرفت .کاهش هزینههای این نــوع از انرژیها میتواند به
کاهش انتشار کربن نیز کمک کند.

چالشتغییراتاقلیمی

۴

درجه سانتیگرادافزایش
دمای هوای زمین تا پایان این قرن
نسبت به دوران پیش از صنعتیشدن
خواهد بود
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کاهش هزینه پنلهای خورشیدی

۷۶
کاهش هزینه پنلهای
درصد

خورشیدی در فاصله سالهای ۲۰۰۹
تا  ۲۰۱۷بودهاست

بانک جهانی بررسی کرد

افزایش بهای
نبها
فلزاتگرا 

این تنها طال نیست که به عنوان فلزی
گرانبها شناخته میشود .بسیاری از دیگر
فلزات نیز ارزش مادی باالیی دارند و در
ردیف فلزات گرانبها قرار میگیرند .بانک
جهانی نیز شاخصی به آنها اختصاص
داده که شاخص فلزات گرانبها نام دارد.
این شــاخص همراه با کاهش یا افزایش
ارزش این فلزات ،باال و پایین میشــود.
هرگاه این شــاخص پایین باشد به این
معناســت که ارزش فلزات گرانبها نیز
با کاهش همراه شدهاست .اما وقتی این
شاخص باال باشــد ،یعنی ارزش فلزات
گرانبها باال رفتهاســت .بررسیها نشان
میدهد که شــاخص فلزات گرانبهای
بانک جهانی در ســهماهه نخست سال
 ۲۰۱۹افزایــش ۶درصــدی را تجربــه
کردهاست .این یعنی ارزش این قبیل از
فلزات در حال افزایش است .پیشبینی
میشود که این شــاخص در ادامه سال
 ۲۰۱۹به روند صعودیِ خود ادامه بدهد.
به این ترتیب ارزش فلزات گرانبها نیز در
سال  ۲۰۱۹افزایش خواهد یافت.

۶

درصدافزایش
شاخصفلزات
گرانبهایبانک جهانی
در سهماهه نخست سال
۲۰۱۹

به گزارش بلومبرگ ،اگر تکنیکهای مقابله با رکود طی دهه اخیر ،عامل اصلی گسترده شدن نابرابری باشند ،بانکهای مرکزی باید هرچه سریعتر
ی آنها در ایجاد یک سیاست
ابزارهایی جدید را ایجاد کنند ،زیرا در غیر این صورت نهتنها شکاف ثروت گستردهتر میشود ،بلکه اعتماد به توانای 
پولی هم از بین میرود .شواهدی در حال ظهور هستند که این مسئله را همین حاال هم تایید میکنند.

رسانهها
بلومبرگ خبر داد

رویترز اعالم کرد

همای سعادت بر سر شرکت تسال

افزایش نرخ بیکاری در امریکا

شرکت تسال یکی از مهمترین شــرکتهای جهان در عرصه خودروسازی است که مقر آن در
کالیفرنیای امریکاست .وضعیت ســهام شرکت تسال و درآمدهای آن یکی از مسائلی است که
رسانهها به صورت مستمر رصد میکنند .بررسیها نشان میدهد که این شرکت ۲.۳۵میلیارد
افزایش ارزش سهام به دست آوردهاست .همین
دالر از طریق وصول طلبهای خود و همچنین
ِ
امر موجب شده که فضای حاکم بر این شرکت تا حدود زیادی آزاد شود .این شرکت امریکایی که
خودروهای برقی تولید میکند موفق شده ۷۵۰میلیون دالر از سهام خود را در بازار معامله کند
و به این ترتیب شرایط را به نفع خود تغییر بدهد .مدیرعامل این شرکت نیز اکنون در وضعیت
بهتری قرار گرفتهاســت .انتظار میرود که در ماههای آینده شــرایط برای شرکت تسال بهتر از
گذشته بشود .حال باید دید این وضعیت تا چه اندازه پایدار خواهد ماند.

ایاالت متحده امریکا جزو کشورهایی است که کمترین نرخ بیکاری را دارد .بررسیها نشان میدهد
که نرخ بیکاری در این کشــور سالهاست پایین مانده و مسیر نزولی را طی کردهاست .اما اخیرا ً
این نرخ روند صعودیِ خود را آغاز کردهاســت .اینطور که پیداست نرخ بیکاری در امریکا که به
افزایشی خود را
قرن گذشــته رســیدهبود دوباره از ماه می روند
پایینترین
میزان خود در نیم ِ
ِ
ِ
آغاز کردهاست .فعالیتهای اقتصادی که دونالد ترامپ رئیسجمهوریِ این کشور در پیش گرفته
میتواند یکی از عوامل اثرگذار روی نرخ بیکاری در این کشور باشد .عالوه بر آن ،بررسیها نشان
میدهد که میزان دستمزدها نیز آنطور که باید افزایش پیدا نکرده و در نتیجه شرایط اقتصادی در
امریکا میتواند به زودی رو به وخامت بگذارد .حال باید دید برای مقابله با نرخ بیکاری چه تدابیری
افزایشی نرخ بیکاری در این کشور بشود یا خیر.
اندیشیده خواهد و آیا ترامپ میتواند مان ِع رون ِد
ِ

۲.۳۵

میلیارد دالر پولی که شرکت تسال از
طریق وصول طلبها و پیشنهاد سهام خود به دست آوردهاست

۳.۶

درصد نرخ بیکاری در ایاالت متحده امریکا
که نشان میدهد روند افزایشیِ خود را آغاز کردهاست

سیانان بیزنس گزارش داد

خداحافظی با خودروهای آالینده
آالیندگی باالیی دارند بکند .ماشینهای برقی یکی از بهترین روشها برای مقابله با آلودگی هوا
آمستردام قرار است فکری به حال وسایل نقلیهای که
ِ
است .در آمستردام مردم میتوانند از کمکهای دولتی و یارانههایی نیز برای خرید این خودروها یا تعویض خودروهای قدیمی با خودروهای برقی
بهرهمند شوند .بسیاری از شهرهای اروپایی مدتهاست که در این زمینه به فکر افتادهاند و تالش دارند میزان آالیندهها را کاهش بدهند .برای مثال
لندن همین چند وقت قانونی گذاشت که مطابق با آن اگر خودرویی بیش از حد مجاز کربن منتشر کند ،جریمه خواهد شد .در پاریس نیز قوانین
آلودگی هوا به حداقل برسد .آلودگیهای ناشی از سوختهای فسیلی که اغلب نیز خودروهای شخصی
مشابهی در همین راستا اجرا شده تا میزان
ِ
آن را تولید میکنند ،یکی از مهمترین مسائلی است که دولتها باید به آن توجه داشتهباشند و با آن مقابله کنند.

گزارش رویترز از برزیل

۳.۶
نفر

میلیون

ساالنه در
سرتاسر جهانبه
خاطر آلودگیهای
ناشی از سوختهای
فسیلی جان خود را از
دست میدهند

بلومبرگ تحلیل کرد

سرمایهگذاریهای جدیدی در راه است

وقتی صنعت مد به کمک میشتابد

نچرا یکی از مهمترین شــرکتهای فعال در برزیل اســت .این شرکت در حوزه لوازم
آرایشــی و بهداشــتی فعالیت میکند .طبق آخرین گزارشها ،این شرکت قرار است
۵میلیون دالر در ایاالت متحده و کشورهای اروپایی سرمایهگذاری کند .این نخستین
بار است که این شرکت تا این اندازه سرمایهگذاری میکند .این سرمایهگذاریها میتواند
افول برزیل نیز موثر باشــد .اقتصاد برزیل زمانی جزو اقتصادهای
حال ِ
برای اقتصا ِد در ِ
نوظهور و مهم در جهان بود .اما اکنون به دالیل مختلف از جمله فساد مالی ،با مشکالت
بزرگی مواجه شدهاست .شرکتهایی مانند همین شرکت نچرا میتوانند نقشی مهم در
احیای اقتصاد برزیل ایفا کنند .بررسیها نشان میدهد که درآم ِد این شرکت به صورت
مستمر افزایش یافته و انتظار میرود که این رویه همینطور ادامه پیدا کند.

صنعت مد و فشن 2،7 ،درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تقبل میکند .تولیدات الکچری ،که
شامل لورئال میشود ،نماینده  19،8درصد از شاخص  CAC40است .با در نظر گرفتن این سهم باال
از کسبوکار کشور ،طبیعی است که تولیدکنندگان اصلی کاالهای سطح باال پا پیش بگذارند و یکی
از اماکن اصلی این کشور را حفظ کنند .چندی پیش کلیسای معروف نوتردام که با نام «گوژپشت
نوتردام» برای همه ما آشناست ،در آتش سوخت و آسیبی جدی دید .پس از این واقعه بسیاری از
گروههای بزرگی که در صنعت مد و فشن فرانسه فعالیت میکنند کمکهای خود را راهی پروژه
بازسازی این بنای چندصدساله کردند .مطمئن باشید که این داستان به طریقی خاص پیش خواهد
رفت .زمانی که در انتهای داستان ،بازسازی نوتردام به اتمام رسیده باشد ،گروههایی که با کمک مالی
خود به این بازسازی یاری رساندهاند به شدت مورد توجه و تقدیر قرار خواهند گرفت.

۵

میلیون دالر سرمایهگذاریِ شرکت نچرا از برزیل
در ایاالت متحده و کشورهای اروپایی خواهد بود

۲.۷

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور
فرانسه را صنعت مد و فشن تقبل میکند
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شاخص
اعالنـات

24.2
ميليونتومان
متوسطقیمت
مسکندرمنطقه
يك تهران طی
فروردين 98

4.8

ميلیونتومان
متوسطقیمت
مسکندرمنطقه
 18تهران طی
فروردين 98

كاهش معامالت مسكن نتوانست قيمت را كنترل كند

افزايش دنبالهدار قيمت مسكن
آمار معامالت مســكن در فروردين  98نشان ميدهد كه در
اين ماه تعداد معامالت مسكن نسبت به فروردين  97با كاهش
 32درصدي مواجه شــده است .معامالت در اين ماه  73درصد
كمتر از اسفند  97بوده است .متوسط قيمت مسكن معاملهشده
در تهران طي فروردين  98معادل  11ميليون و  269هزار تومان
به ازاي هر متر بوده اســت .بيشترين قيمت براي منطقه يك با
ميانگين  24ميليون تومان در هر متر و كمترين قيمت مربوط
به منطقه  18با ميانگين  4ميليــون و  800هزار تومان در هر
متر بوده است.

بازار مسكن سال جديد را هم با افزايش قيمت آغاز كرد .فروردين
هر ســال به دليل تعطيالت طوالنيمدت ،تعداد معامالت كمتر از
ماههاي ديگر است و رونقي در بازار وجود ندارد .با وجود این ،قيمت
مســكن در فروردين  98به روند صعودي ادامه داد .آمارهاي بانك
مركزي نشــان ميدهد كه در اين ماه ميانگين قيمت مســكن در
تهران  2.1درصد افزايش يافته است .تورم نقطه به نقطه مسكن در
فروردين  98نسبت به فروردين  97نيز به باالي  100درصد رسيد
كه نشاندهنده دوبرابر شدن متوسط قيمتها است .البته در برخي
مناطق تهران قيمت مسكن تا سه برابر افزايش يافته است.

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
مقطع زمانی
فروردين 97

درصد تغيير

اسفند 97

نسبت به ماه قبل

فروردين 98

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

5.52

11.04

11.26

2.1

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

5046

12811

3423

-73.3

نسبت به ماه مشابه سال قبل
103.9
-32.2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
کمیسیون توسعه صادرات

2.5

ميليارد دالر
صادرات غيرنفتي
در فروردين 98

آغاز سال با تراز تجاری مثبت

صادرات فراتر از واردات

ارزش افزوده بیشتر کمکی نکرده است .ارزش واحد واردات نیز نشان میدهد که در دوره تحریمهای سالهای

صادرکنندگان ایرانی در ماه نخست سال جاری بدون احتساب نفت خام حدودا ً  ۲.۵میلیارد دالر صادرات داشتهاند .وزن کل کاالهای صادرشده از کشور نیز ۸.۵
هرچند میزان
برجامیافته
درصد کاهش
معامالتی مشابه
هایدر قیاس با ماه
هزینهجاری
فروردین سال
اساس ارزش
ارزشبر این
بوده است.
است .یافت
کاهش
حدودا ًاز۱۸امضاء
سال وقبلبعد
افزایش
ایران درافزایش
صادراتدلیل
واردات به
واحد
میلیونوتن31
38
صادرات ایران از نظر وزنی افزایشی حدودا ً هشت درصدی را پشت سر گذاشته است .در حوزه واردات ،ایرانیها حدودا ً  ۲.۱میلیون تن کاال به ارزش  ۲.۳میلیارد دالر به
نشان میدهد .به این ترتیب با وجود کاهش حدودا ً
است.
افزایش۷.۶یافته
ارزشکشور
وارداتی
محدودیتهای
مجددا
و
درصدی را
وارداتی ،کاهش
قبل از نظر
دلیلمدت مشابه سال
1931دربهقیاس با
سال عدد نیز
در که این
کردهاند
کشور وارد
 ۳۷۰میلیون دالری در قیاس با سال قبل ،تراز تجاری ایران در نخستین ماه از سال جاری مثبت  ۲۱۳میلیون دالر بوده است.

نمودار :6ارزش واحد صادرات و واردات (تن /دالر) سالهای  1966تا 1931
ارزش واحد صادرات و واردات (تن /دالر) سال های  1388تا 1397

1800
1521
1294
1264

2.3

1541

1610
1438

1234

1308

1399

1245
1182

1354

1421

1400
1065

1200
1000
800

383 347
290

392 421 433 403 435
339 358 384

521
503
461 441 509
450
446

ميليارد دالر
واردات در
فروردين 98

600
400
200
0

ارزش واحد واردات

14

1600

ارزش واحد صادرات
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ازحاصل تقسیم ارزش واحد صادرات و واردات به رابطه مبادله خواهیم رسید که نمودار زیر این نسبت را
نشان میدهد .همانطوریکه از نمودار مشخص است طی سالهای  1966به بعد بطور نسبی با کاهش رابطه

رشد شاخص قيمتها از  30درصد عبور كرد

تورم متوقف نميشود

گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرفكننده در فروردين  98نشان ميدهد كه نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردینماه  ١٣٩٨به  ٣٠,٦درصد رسیده که نسبت به اسفند
گذشته  ٣.٧واحد درصد افزایش نشان میدهد .در فروردینماه  ١٣٩٨شاخص کل قيمت مصرفكننده نسبت به ماه قبل  4درصد افزایش يافت .در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت
به ماه مشابه سال قبل  ٥١,٤درصد بوده است .یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ٥١,٤درصد بیشتر از فروردین  ١٣٩٧برای خرید یک «مجموعه کاال و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل  ٨,٨درصد و در گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات»  ١.٦درصد افزایش نشان میدهد.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

گرو ههای اصلی

تغيير فروردين  98نسبت به اسفند 97

خوراکیها و آشامیدنیها

4

51.4

درصد
نرخ تورم دخانیات
در 12ماهه منتهي
به پايان فروردين
98

تغيير فروردين  98نسبت به فروردين 97

دخانیات

1.4

123

پوشاک و کفش

2

57.8

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

1.5

25.3

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

1.9

80.1

بهداشت و درمان

1.7

27.2

حمل ونقل

-0.8

52.5

ارتباطات

0.5

37.5

تفریح و امور فرهنگی

1.8

72

تحصیل

0.3

21.2

رستوران و هتل

6

48.1

کاالها و خدمات متفرقه

6.1

57.3

31.1

درصد
نرخ تورم حمل و
نقل در  12ماهه
منتهيبهپايان
فروردين 98

هزينه توليدات صنعتي پيشتاز است

تداوم رشد تورم توليد
نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در سال  ۱۳۹۷معادل  64.6درصد برآورد شده است .در فصل زمستان پارسال ،تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده
بخش صنعت نسبت به فصل قبل  14.1درصد و نسبت به زمستان سال قبل  89.2درصد رشد نشان میدهد .آمارها حاکی از این است که رشد نرخ
تورم تولیدکننده در سال  ،97در بخش معدن نیز  50.9درصد نسبت به سال  1396افزایش یافته و روند آن در تمام چهار فصل سال گذشته صعودی
بوده است .در حوزه خدمات اما ،باوجود رشد نرخ تورم تولیدکننده ،شتاب این افزایش از بخشهای دیگر کمتر بوده و تورم تولید در این بخش در فصل
زمستان  97نسبت به فصل قبل  5.9درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  31درصد برآورد شده است.
بخش صنعت و زیرمجموعه

11

سال 1394

سال 1395

سال 1396

سال 1397

کل بخش صنعت

-0.5

5.3

15.5

64.6

صنایع غذایی و آشامیدنی

5.7

5.1

5.7

37.1

تولید توتون و تنباکو سیگار

-2.3

28.9

-3.6

148

تولید منسوجات

-0.1

1.9

8

59.1

تولید چوب و محصوالت چوبی

-1.2

-2.3

3.4

64.6

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

-1.4

3.8

6.2

109.8

صنایع محصوالت شیمیایی

-5.6

3.6

13.9

64.2

تولید فلزات اساسی

-12.4

2.3

29.5

64.6

ماشینآالت و دستگاههای مولد و انتقال برق

-0.8

2.6

18.7

91.3

تولید رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی

-0.8

-1.8

-0.1

56.9

تولید ابزار پزشکی

-1.8

4.8

6

78.9

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر

6.2

1.3

2.9

32.5

64.6

درصد
نرخ تورم توليد بخش
صنعت در سال 1397

149

درصد
نرخ تورم توليد
در بخش صنايع
توتون و تنباكو
سیگار در سال 97
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قاب ماه

خودرو خطرناکتر از اسلحه! آگهیای که میگوید هر  ۲۵ثانیه یک نفر جانش را به واسطه خودرو از
دست میدهد.

هرچه کاغذ بیشتری هدر بدهید ،درختان بیشتری قطع خواهند
شد و با نابودی جنگلها و محیطزیست ،حیوانات نیز نابود
خواهند شد!

گوانتاناموی جدید اثر محمود ریفای

سازمان  ASHکه با مصرف سیگار در نیوزیلند مبارزه میکند این
آگهی را با اشاره به حمله تروریستی ۱۱سپتامبر منتشر کرده و این
آمار را در کنار آن قرار دادهاست :قربانیان تروریسم از سال ۲۰۰۱
تاکنون۱۱هزار و  ۳۳۷نفر! مرگومیر ناشی از مصرف سیگار از
سال  ۲۰۰۱تاکنون۳۰هزار نفر!

اثر هنرمند لهستانی،
میچیسالو واشیلوسکی
انرژی بادی اثر واحه عابد

عادت اثر کریستف نیمان

بازگشت سرما اثر رحیم بقال اصغری
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پایان دیکتاتوری اثر آندره کاریلیو

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

[  5ایــده بزرگ  .1اقتصاد و ثروت ]

آیا برابری اقتصادی ممکن است؟
ویلفردو پارتو با تکیه بر مشاهدات تجربی برابری را ناممکن میداند
ویلفردو فدریکو داماسو پارتو ،نام نسبتا طوالنی یک مهندس،
نسیم بنایی
جامعهشناس ،اقتصاددان ،دانشمند علوم سیاسی و فیلسوف
ایتالیایی است که از نیمه قرن نوزدهم تا ربع اول قرن بیستم،
دبیربخشایدهها
نگاههای بسیاری را به خود خیره کردهبود .پارتو تاثیر بسیار
زیادی در حیطههای مختلف علم اقتصاد گذاشــت که مهمترین آنها در زمینه توزیع درآمد و
تحلیل انتخابهای فردی بودند .پارتو اولین کسی بود که استفاده از کلمه «نخبه» در جامعهشناسی
را به مسئلهای متداول و جاافتاده بدل کرد.
پارتو مفاهیم بسیار زیادی را به صحنه علم وارد کرد .از
بین آنها میتوان به کارایی پارتو اشاره کرد که تاثیر زیادی
در ایجاد زمینه اقتصاد خرد داشــت .او اولین کسی هم بود
که کشف کرد که درآمد از یک الگوی توزیع پارتویی پیروی
میکند که بر اساس یک توزیع احتمالی توانی عمل میکند.
اصل پارتو هم به افتخار او نامگذاری شدهاســت و بر اساس
مشاهدات او از کشور ایتالیا شکل گرفتهاست .برای مثال در
کشــور ایتالیا  80درصد از زمین تحت تملک  20درصد از
جمعیت قرار داشت .تاثیر پارتو در ریاضیات و جامعهشناسی
هم بر هیچکسی پوشیده نیســت و نمیتوان آن را نادیده
گرفت .همانطور که دیدید چیزهای بســیار زیادی امروز
وجود دارند که نام پارتو را یدک میکشند .به طور مشخص
در زمینه اقتصاد اگر قرار باشد به قول بنوییت ماندلبرات و
ریچارد هادسون درباره او تکیه کنیم« :تاثیر پارتو بر اقتصاد
بسیار عمیق بود .او یکی از مهمترین دانشمندانی بود که گذار
از اقتصاد فلسفه اخالقی آدام اسمیت به یک زمینه علمی مبتنی بر دادهها و معادالت ریاضی را
ممکن کرد ».به منظور آشــنایی بیشتر با افکار پارتو ،در این یادداشت دو مفهوم بسیار مشهور و
مرتبط با نام او را توضیح میدهیم :اصل پارتو و کارایی پارتو.
کارایی پارتو ،یا بازده پارتو یا بهینگی پارتو ،به وضعیتی از تخصیص منابع میگویند که در آن

کتابشناسی

JJذهن و جامعه

سال1916 :

این کتاب بــر مفهوم طبقه اجتماعی نخبه تمرکز دارد .پارتو
این طبقه را به دو گروه تقسیم کردهاست :یک گروه محافظهکار و
حافظ وضع موجود که شیرهای خشن نامیده میشوند و گروهی
دیگر که رادیکال بوده و به دنبال تغییرات هستند که روباههای مکار
نام گرفتهاند .از نظر پارتو در یک جامعه ،قدرت دائما از شیرها به
روباهها و بالعکس جابهجا میشود .مارتین سیمور اسمیت ،این کتاب را «یکی از تاثیرگذارترین
کتابهای تاریخ» میداند .نسخه اصلی این کتاب به زبان ایتالیایی نوشته شدهبود که در سال
1935به انگلیسی ترجمه شد .پارتو در این کتاب اولین نظریه چرخه جامعهشناختی را معرفی
کرد .چنین نظریهای پیشتر فقط در اقتصاد مرسوم بود و وارد جامعهشناسی نشدهبود.

امــکان تغییر این تخصیص به منظور بهتر کردن وضعیت یکی از افراد وجود ندارد ،بدون اینکه
وضعیت حداقل یک نفر دیگر یا معیار ترجیحش بدتر شود .پارتو این مفهوم را در مطالعاتی که
درباره کارایی اقتصادی و توزیع درآمد داشت ،توسعه داد.
در امتــداد این مفهوم ،مفاهیم دیگری مانند جبهه پارتویی و ارتقای پارتویی هم وجود دارد.
جبهه پارتوی به مجموعهای از تمامی تخصیصهای کارآمد پارتو میگویند که عمدتا به شــکل
یک نمودار نمایش داده میشود .بهبود پارتویی یا همان ارتقای پارتویی هم مسئله بسیار جالبی
است .این بهبود به تغییری در تخصیصی متفاوت اشاره دارد که باعث بهتر شدن وضعیت یک فرد
میشود بدون اینکه وضعیت فردی دیگر را بدتر کند .البته
این مسئله با توجه به این نکته موضوعیت دارد که از همان
ابتدای داستان تخصیص منابع مشخصی به مجموعهای از
افراد داشته باشیم .زمانی که دیگر نتوانیم این بهبودها را در
چنین چینشی اعمال کنیم به وضعیت بهینگی ،کارایی یا
بازدهی پارتویی رسیدهایم.

ویلفردو پارتو
پارتو در 15ژوئیه ،1848یعنی دقیقا
سالهایی که اروپا درگیر انقالبهای
کارگریونوشتنمانیفست
کمونیست بود ،به دنیا آمد .پارتو در
ابتدا یک مهندس بود ،اما به مرور
زمان به اقتصاد بیشتر روی آورد .از
میان نظریههای مشهور او میتوان
به این نکته اشاره کرد که دموکراسی
یک وهم است و طبقه حاکم همواره
به قدرت خود خواهد افزود و راهی
پیدا خواهد کرد که این قدرت را
تجمیعکند.شاخصپارتو،نمودار
پارتو ،اصل پارتو ،کارایی پارتو ،توزیع
پارتووچندینمفهومدیگر،همگی
به افتخار او نامگذاری شدهاند .پارتو
که علیرغم تبار ایتالیاییاش در
شهرپاریسبهدنیاآمدهبود،نهایتا
در سن 75سالگی در ژنو سوییس
درگذشت.

JJما 80درصدیها ،آن 20درصدیها
اصــل پارتو که «قاعده  »20-80یا «قانون کمتعدادهای
حیاتی» هم نامیده میشــود ،عنوان میکند که در بسیاری
از مــوارد ،تقریبا  80درصد از معلولها ناشــی از  20درصد
علتها هســتند .ژوزف یوران ،که مشــاور مدیریتی بسیار
شناختهشدهای بود ،پیشنهاد داد که این اصل را به نام پارتو
نامگــذاری کنند .پارتو در ســال  ،1896یعنی زمانی که در
دانشگاه لوزان مشغول به کار بود ،برای اولین بار این مسئله
را مطــرح کرد و آن را به وضعیــت مالکیت زمین در ایتالیا
نسبت داد .این اصل امروزه در مدیریت کسبوکار جاافتاده
اســت و طبق آن «تقریبا  80درصد فــروش ،مربوط به 20
درصد از مشتریان است ».اگر بخواهیم این مسئله را از حیث
ریاضیاتی تحلیل کنیم ،متوجه خواهیم شد که باید از یک
الگوی توزیع توانی استفاده کنیم و آن را به مجموعه مشخصی
از پارامترها نسبت دهیم .بسیاری از پدیدههای طبیعی هم به
لحاظ تجربی چنین شکلی از توزیع را از خود نشان دادهاند.
این الگوی توزیع که مبتنی بر قانونی توانی است ،امروزه با نام
«توزیع پارتو» شناخته میشود.
اصل پارتو ،مماس بر کارایی پارتو است .ویلفرد پارتو هر
دوی این مفاهیم را به منظوری مشــخص توســعه داد و به
اهدافی خاص میاندیشید :توزیع درآمد و ثروت در جمعیت.
همین نگاه ریاضیاتی و محاسباتی پارتو بود که باعث شد
به نظر بســیاری از افراد ،کتابهای او بیش از هر کس دیگر
مشابه کتابهای اقتصاددانان معاصر باشد و برای اولینبار با
او بــود که از معادالت و آمار و نمودارها به عنوان ابزار حیاتی
اقتصاد استفاده کردند.

برایت که از اعضای گروه مسیحی کویکرها یا همان دوستان بود ،عمده عمر خود را صرف مبارزه درباره
«قوانین ذرت» کرد که مربوط بودند به تعرفههای تجاری این محصول .او در کنار ریچارد کوبدن ،لیگ ضد
قانون ذرت را راهاندازی کرد که هدفش لغو قوانین ذرت بود.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و تجارت]

چهکسانی از تجارت غیرآزاد سود میبرند؟

جان برایت میگوید اقلیتی منفعت میبرند که قدرت سیاسی دارند
جان برایت
برایت در پاییز 1811در شهر
روچدال انگلستان به دنیا آمد.
او که سمتهای بسیار زیادی
در عرصه سیاسی داشت بین
سالهای 1860تا 1870عضو
شورایقانونگذاریکویینزلند
بود؛ بین سالهای 1843و
 1847عضو پارلمان دورهام بود؛
بین سالهای 1857و1885
عضوپارلمانبیرمنگامبود؛
بین سالهای 1885و1889
عضوپارلمانمرکزیبیرمنگام
بود؛ بین سالهای 1873و
1874صدراعظم داچی بود و
بین سالهای 1868و 1871هم
رئیسهیئتتجاریانگلستان
بود .برایت نهایتا در 27مارس
 1889و پس از عضویتی46ساله
درمجلسعوامانگلستان
درگذشت.

جــان برایت اقتصاددانی اســت که در مهد
علم اقتصــاد یعنی انگلســتان ،اندکی پس از
اوجگیری آدام اســمیت به دنیا آمد .او که یک
دولتمرد رادیکال و لیبرال بود ،یکی از بزرگترین
پیشگامان سیاستهای تجارت آزاد بود.
برایت که از اعضای گروه مسیحی کویکرها
یا همان دوســتان بود ،عمده عمر خود را صرف
مبــارزه درباره «قوانیــن ذرت» کرد که مربوط
بودند بــه تعرفههای تجاری این محصول .او در
کنــار ریچارد کوبدن ،لیگ ضــد قانون ذرت را
راهانــدازی کرد که هدفش لغو قوانین ذرت بود.
این قوانین باعث شدهبودند که قیمت مواد غذایی
باال برود و از طریق مالیاتگیری از واردات گندم،
از منافع زمینداران حمایت میکرد .در نهایت این مبارزات باعث شد که قوانین
ذرت در ســال  1846لغو شوند .یکی دیگر از همکاریهای برایت و کوبدن
بر ســر معاهده کوبدن -شوالیه در سال  1860بود .این معاهده به وابستگی
متقابل بریتانیای کبیر و ایرلند و امپراتوری دوم فرانســه کمک میکرد .این
کارزار همانطور که از نامش مشخص است در همکاری با اقتصاددان فرانسوی
میشل شوالیه ایجاد شد و علیرغم بدبینی پارلمان بریتانیا به فرانسویها با
موفقیت روبهرو شد .برایت که سالهای سال عضو مجلس عوام انگلستان بود
در سخنرانی  18ژانویه  1865با گفتن جمله «انگلستان ،مادر پارلمانها است»
این عبارت را به شهرتی جهانی رساند ،به شکلی که هنوز هم پس از گذشت
بیش از  150سال از آن مکررا استفاده میشود.
یکی دیگر از جمالت مشهور این سیاستمدار و اقتصاددان مشهور «شالق
زدن اسب مرده» است .برایت در اشاره به الیحه اصالحی سال  1867که به
منظور نمایندگی دموکراتیکتری در پارلمان طراحی شــدهبود ،از این لفظ
استفاده کرد .امروزه از این جمله به منظور نشان دادن «کاری بیهوده» استفاده
یکنند.
م 

کتابشناسی
JJسخنرانیهایی درباره سیاست عمومی
سال1868 :

در این مجموعه چندجلدی ســخنرانیهای برایت که در راســتای سیاستهای
عمومی ایراد شدهبودند ،جمعآوری شدهاند .از همین کتاب نسخه سخنرانیهای ریچارد
کوبدن هم موجود اســت .پس از پیروزی کوبدن و برایت در راستای لغو قوانین ذرت،
و در ادامه آن با موفقیت معاهده کوبدن -شــوالیه ،اهمیت این دو شخصیت به حدی
رسید که جمعآوری نقطه نظرات آنها درباره مسئله تجارت آزاد و تاثیر آن بر زندگی
مردم عادی بریتانیا ،بسیار مهم شد .دیدگاه اصلی برایت عمدتا بر این موضع استوار است که در صورت خروج از
وضعیت آزاد تجاری ،افراد معدودی سود میبرند و عده کثیری از مردم که همان «عموم» را تشکیل میدهند ،ضرر
میکنند .توان سخنرانی برایت را میتوان در این کتاب رصد کرد و مبهوت شد.
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JJداستان مهیج ذرتها
برایت برای اولینبار کوبدن را در سال 1836
یا  1837مالقــات کرد .برایت که ســخنرانی
توانمند بود توانســت کوبدن را تحت تاثیر قرار
دهد و او هم از برایت خواســت تا علیه قوانین
ذرت سخنرانی کند .برای فهمیدن دیدگاههای
برایــت ابتدا باید درک صحیحی از قوانین ذرت
پیداکنیم.
قوانیــن ذرت به مجموعــهای از تعرفهها و
دیگر محدودیتهای تجاری گفته میشد که بر
مسیر مواد غذایی وارداتی و غالت (ذرت) اعمال
شدهبود .این قوانین توسط دولت بریتانیای کبیر
بین سالهای  1815و  1846اعمال شدند .البته
باید تصریح کنیم که در انگلستان آن دوره ،منظور از «ذرت» تمام دانههای
غله بودهاست که شامل جو و گندم هم میشود .این قوانین به منظور باال نگه
داشتن قیمت غالت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصویب شدهبودند .این
رویکرد ،مرکانتیلیسم بریتانیایی را نشان میدادند و تقریبا همین مسئله امروزه
به دونالد ترامپ هم نسبت داده میشود که بر مسیر بسیاری از کاالها مانند
آلومینیوم و فوالد تعرفه اعمال کردهاســت .طبق این قوانین واردات عوارض
بسیار زیادی داشت و حتی زمانی که عرضه غذای داخلی افت میکرد ،قیمت
واردات غله از کشــورهای خارجی برای انگلیسیها بسیار زیاد تمام میشد.
قوانین ذرت به نفع مالکین زمین تمام میشد و قدرت سیاسی و سود اقتصادی
آنهــا را افزایش میداد .این قوانین قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی مردم
انگلســتان را افزایش میداد و جلوی رشد دیگر بخشهای اقتصاد بریتانیا را
میگرفت که شامل بخش تولیدی هم میشد .مردم بریتانیا که پول کمتری
برای هزینههای غیرضروری زندگی داشتند ،کمتر تمایلی به تحریک دیگر
بازارها از خود نشــان میدادند .این قوانین به مرور زمان بدل به نقطه تمرکز
اپوزیسیون دولت بریتانیا و گروههای شهری شدند .این گروهها قدرت سیاسی
بسیار کمتری نسبت به روستاییهای بریتانیا داشتند .بین سالهای  1845و
 1852ایرلند وارد یک قحطی بسیار شدید شد که دو سال ابتدایی آن باعث
شــد که نیاز به عرضهکنندههای جدید غذا شدت یابد و این قوانین حذف
شوند .سر رابرت پیل ،نخستوزیر وقت بریتانیا ،که یک محافظهکار مشهور
بود ،با استفاده از حمایت ویگهای حاضر در پارلمان و علیرغم مخالفت عمده
اعضای حزب خود ،موفق شد که این قوانین را لغو کند.
امروزه بسیاری از تاریخشناسان اقتصادی ،لغو قوانین ذرت را یک گام بسیار
کلیدی در فرایندی مهم میدادند :گام برداشــتن انگلستان به سوی تجارت
آزاد .البته بر هیچکسی هم پوشیده نیست که جان برایت و همکار و دوستش
ریچــارد کوبدن چه تاثیر عمیقی در این زمینه داشــتند .این نقطه اثرگذار
ســخنان این دو نفر که «امروزه خانههایی در انگلســتان وجود دارند که در
آنها مادران و فرزندانی از گرسنگی در حال مرگاند» نقطه بسیار دلخراشی
بود که هنوز هم پس از گذشت نزدیک به  170سال در ذهن مردم انگلستان
باقی ماندهاست.

طبق فرضیه چرخه عمر ( )LCHکه توسط مودیلیانی مطرح شد ،افراد سعی میکنند که مصرف خود را
طی یک دوره کامل از عمر هموار کنند به گونهای که زمانی که درآمدی دارند پول پسانداز میکنند و در
دوران بازنشستگی این پسانداز را هزینه میکنند.

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و مصرف ]

آیا الگوی پسانداز و خرج بین افراد یکسان است؟

فرانکو مودیلیانی نام این الگو را فرضیه چرخه عمر گذاشته
مودیلیانی تنها نام خانوادگی نقاش مشهور
ایتالیایــی ،آمادئو مودیلیانی نیســت .فرانکو
مودیلیانی اقتصاددانی آمریکایی -ایتالیایی بود
که موفق شــد در سال  1985نوبل اقتصاد را
دریافت کنــد .حال اینکه او چه کردهبود که
به این درجه از اعتبار و شهرت جهانی رسید
و چه مخالفانی هم داشت ،موضوعی است که
به آن میپردازیم.
فرضیهای بســیار مهــم در اقتصاد وجود
دارد به نام «فرضیه چرخه عمر» ( .)LCHاین
فرضیه مدلی است که الگوهای مصرف افراد
را توضیــح میدهد .بنابر فرضیه چرخه عمر،
افــراد رفتار مصرفی و پساندازی خود را برای یک چرخه از عمر برنامهریزی
میکنند .طبق این فرضیه ،افراد سعی میکنند که مصرف خود را طی یک
دوره کامــل از عمر هموار کنند به گونهای که زمانی که درآمدی دارند پول
پسانداز میکنند و در دوران بازنشســتگی این پسانداز را هزینه میکنند.
فرض اصلی این مدل این اســت که تمام افراد سبک زندگیهای باثباتی را
الگوی خود کنند .منظور از سبک زندگی باثبات این است که افراد معموال به
شکل وحشتناکی در یک دوره پسانداز و در دوره بعدی خرج نمیکنند ،بلکه
سطح مصرف خود را در هر دوره تقریبا یکسان نگه میدارند.
از دهه  50میالدی بود که نام فرانکو مودیلیانی به عنوان آغازکننده فرضیه
چرخه عمر ،بر سر زبانها افتاد .به غیر از این فرضیه ،فرضیه انتظارات عقالنی را
هم داریم .بسیاری از اقتصاددانان میگویند که فرضیه انتظارات عقالنی توسط
یک مقاله نوشتهشده از طرف مودیلیانی و امیل گرونبرگ ،آغاز شدهاست.
مودیلیانی زمانی که عضو هیئت علمی دانشگاه کارنیج ملون بود ،در سال
 ،1958همراه با مرتون میلر ،قضیه مودیلیانی -میلر را برای فاینانس شرکتی
ارائه داد .طبق این قضیه ،تحت فرضیات مشــخصی ،ارزش یک بنگاه تحت
تاثیر این مسئله قرار نمیگیرد که آیا این بنگاه از طریق حق سهام تامین مالی
میشود یا خیر ،یعنی سهام میفروشد یا نه ،و بدهکاری یک بنگاه هم تاثیری
در ارزش آن ندارد .معنای این قضیه این است که نسبت بدهی به حق سهام
برای بنگاههای خصوصی بیاهمیت است.
مودیلیانی در اوایل دهه  60میالدی ،همراه با آلبرت آندو ،پاســخی را به
مقاله  1963میلتون فریدمن و دیوید میزلمن نوشتند که باعث شد مباحثه
مشهور «سیاســت پولی /مالی» بین اقتصاددانان شکل بگیرد و عمر بسیار
درازی را به خود اختصاص دهد و امروز هم آثار این مباحثه را بین اقتصاددانان
ببینیم .مودیلیانی در سال  1975همراه با شاگرد سابقش لوکاس پاپادموس،
مقالهای را به صورت مشترک نوشت که در آن مفهوم «نایرو» ( )NIRUبه علم
اقتصاد وارد شد .این مفهوم همان نرخ غیرتورمی بیکاری است که پیشرفتی
بزرگ نسبت به مفهوم «نرخ طبیعی بیکاری» به حساب میآمد .این عبارت
ارجاع به سطحی از بیکاری دارد که پایینتر از آن تورم افزایش مییابد.
مودیلیانی در سال  1997همراه با نوهاش لیا مودیلیانی ،چیزی را توسعه
ِ
ریسک مودیلیانی» شناخته
داد که امروزه با نام «عملکرد تطبیق دادهشده با

میشــود .این سنجه مربوط به بازگشتهای یک
پورتفولیوی سرمایهگذاری است که تطبیق ریسک
هم داده شده و برخاســته از نسبت شارپ است.
تفاوت این سنجه با نسبت شــارپ این است که
سنجه مودیلیانی ریســک پورتفولیو را به شکلی
تطبیق داده که در تناســب با یک بنچمارک قرار
بگیرد .بنچمارک اصلی ما در اینجا هم بازار است.
JJکینزیها به جان هم
آثــار مودیلیانی که مربوط به سیاســتهای
مالی بودند توســط اقتصاددانان نزدیک به مکتب
پستکینزی مورد انتقاد قرار گرفت .این دسته از
اقتصاددانان کینزگرایی موجود در دیدگاههای مودیلیانی را قبول نداشتند و
اشاره میکردند که اهمیت او در معرفی مفهوم نایرو ،و موضع کلی او درباره
کسری مالی ،مشکل دارد .قضیه مودیلیانی -میلر عنوان میکند که در یک
اقتصاد بسته ،استقراض دولت نوعی مالیاتگیری معوق به حساب میآید ،زیرا
هزینه کردن دولت را تنها میتوان از طریق چاپ پول ،مالیات یا اســتقراض
تامین مالی کرد .بنابراین تامین مالی هزینههای دولت از طریق پول ،به معنای
وارد شدن نوعی از مالیات از پس آن است که «مالیات تورمی» نامیده میشود.
مالیات تورمی ،مالیاتی است که به صورت غیرمستقیم و از طریق نرخ تورم
توسط دولت جمعآوری میشود .قضیه میلر -مودیلیانی ادعا میکرد که تاثیر
این شکل از مالیات دقیقا مشابه مالیاتگیری مستقیم است و به همان شکل
درآمدهای دائمی را تحت شعاع خود قرار میدهد.
با همه این تفاصیل ،منتقدان مودیلیانی ورود زودهنگام او به مسئله بیکاری
را به رســمیت شناختند .در مورد بیکاری ،مودیلیانی همگام با اقتصاددانان
هترودوکس اعالم کرد که نرخ بیکاری کل اروپا در اواخر قرن بیستم به دلیل
پایین بودن تقاضا اســت که خود این مســئله هم تحت تاثیر سیاستهای
ی است.
ریاضت 

فرانکو مودیلیانی
فرانکو مودیلیانی در 18ژوئن
 ،1918یعنی زمانی که جنگ
جهانی اول به پایان خود
رسیدهبود،درپایتختایتالیا به
دنیا آمد .او در سن 17سالگی
وارد دانشکده حقوق دانشگاه
اسپینزا رم شد .یک سال بعد
ازاین مسئلهبود کهمودیلیانی
بهصفدانشجویانمعترض
بهسیاستهایاقتصادی
موسیلینیپیوست.مودیلیانی
در آن سالها عالقه خاصی به
سوسیالیستهاداشت.اوسپس
به پاریس و پس از آن به ایاالت
متحده رفت تا تحت نظر ژاکوب
مارشاک و آبا لرنر دکتری خود
را از موسسه نیواسکول دریافت
کند .مودیلیانی در سال1985
موفق به دریافت نوبل اقتصاد
شد و در سن 85سالگی ،در سال
 ،2003در شهر کمبریج ایالت
ماساچوستدرگذشت.

کتابشناسی
JJبنیادهای نهادها و بازارهای مالی

سال1998 :

این کتاب که با همکاری فرانک فابوزی ،استاد مدیریت اقتصادی دانشگاه
ییل نوشته شدهاست ،کنکاشی گســترده در بازارها و نهادهای مالی جهان
است .فصول مختلف این کتاب با مقدمه آغاز میشود و در ادامه به نهادها و
ن هم مسیر خود را با بنگاههای مدیریت
واسطههای مالی میرسد و پس از آ 
دارایی ادامــه میدهد .به جرئت میتوان ادعا کرد که کمتر کتابی در جهان
وجود دارد که قادر باشد با چنین گستره و جزئیاتی بازارهای مالی را بررسی کند .شاید مشکل اصلی
درباره این کتاب قدیمی بودن آن به حساب بیاید ،اما رویکرد گسترده نویسندگان باعث شده که این
کتاب هنوز هم بسیار خواندنی به حساب بیاید.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و چهار ،خرداد 1398

19

مارکوویتز در حال مطالعه برای فهمیدن قیمت سهام ،که در آن زمان با حفظ زمان ثابت و بر اساس مدل ارزش کنونی جان بور
ویلیامز تحلیل میشد ،در درک و تحلیل تاثیر ریسک ناتوان بود .همین مسئله منجر شد که او نظریه ابتداییاش درباره پورتفولیو
را با در نظر گرفتن عدم قطعیت توسعه دهد و در سال  1952در ژورنال فاینانس منتشر کند.

ایـدههـا

[  5ایــده بزرگ  .4اقتصاد و بورس ]

آیا ریسک در قیمت یک سهام تاثیر دارد؟
هری مارکوویتز با پویا کردن جریان زمان ،تاثیر ریسک را به ما معرفی کرد
هری مارکوویتز
مارکوویتز در سال 1927در
خانوادهای یهودی آمریکایی به
دنیا آمد .شاید از خوشاقبالی او
بوده و شاید هم تاثیر این مسئله
زیاد نباشد ،اما محل تولد او شهر
شیکاگویآمریکابود،کهچند
دهه بعد بدل به یکی از قطبهای
اصلی اقتصاد دانشگاهی در
جهان شد .او در نهایت موفق به
کسب دکتری خود در اقتصاد
شد و از جالبی روزگار اینکه
استادمشاورشمیلتونفریدمن
بودکهشایدشناختهشدهترین
اقتصاددان جهان در قرن بیستم
پس از جان مینارد کینز باشد.
مارکوویتزکهدرتابستانپیش
رو92ساله میشود ،در حال
حاضر بیشتر اوقات خود را به
تدریس در دانشگاه سندیگوی
کالیفرنیامیگذراند.

هری مکس مارکوویتز اقتصاددانی آمریکایی است که حدود  30سال پیش
تمام خبرها را به خود اختصاص دادهبود .او موفق شد در سال  1989جایزه
جان فون نیومن را که مربوط به نظریهپردازی در اقتصاد است ،ببرد و یک سال
بعد هم نوبل اقتصاد را از آن خود کرد .مارکوویتز در حال حاضر استاد دانشکده
مدیریت دانشگاه سندیگوی کالیفرنیاست .اگر نام نظریه پورتفولیو یا همان
ســبد سهام مدرن را شنیدهباشید ،قطعا میدانید که یکی از پیشگامان این
نظریه مارکوویتز است .این نظریه به بررسی و مطالعه ریسک ،بازگشت ،تناسب
و متنوعسازی انواع بازگشتهای پورتفولیوی سرمایهگذاری محتمل میپردازد.
مارکوویتز که در دوران نوجوانی به فیزیک و فلسفه عالقه داشت ،زمان زیادی
را به مطالعه آثار دیوید هیوم اختصاص میداد .او این عالقه را با خود به دانشگاه
شیکاگو برد و به مرور زمان در تحصیالت تکمیلی به سمت ریاضیات و اقتصاد
گرایش پیدا کرد .مارکوویتز از ریاضیات برای تحلیل بازار بورس استفاده کرد و
پایاننامه دکتری خود را هم در همین زمینه نوشت .ژاکوب مارشاک که استاد
راهنمای مارکوویتز بود ،او را تشویق کرد که همین موضوع را دنبال کند زیرا
این موضوع به شــدت مورد عالقه آلفرد کولس بود .آلفرد کولس بنیانگذار
کمیسیون کولس بود و جلب نظرش میتوانست تاثیری شگفتانگیز بر آینده
یک دانشجوی اقتصاد داشتهباشد.
مارکوویتز در حالی که برای این موضوع مطالعات و پژوهش خود را آغاز
کردهبود ،متوجه شــد که تئوری مورد استفاده در وضعیت موجود نقایصی
دارد .او در حال مطالعه برای فهمیدن قیمت سهام ،که در آن زمان با حفظ
زمان ثابت و بر اساس مدل ارزش کنونی جان بور ویلیامز تحلیل میشد ،در
درک و تحلیل تاثیر ریسک ناتوان بود .همین مسئله منجر شد که او نظریه
ابتداییاش درباره پورتفولیو را با در نظر گرفتن عدم قطعیت توسعه دهد و در
ســال  1952در ژورنال فاینانس منتشر کند .مارکوویتز که با جرج دانتزیگ
همکاری میکرد ،موفق شد که تکنیکهای بهینهسازی را بیشتر مورد مطالعه
قرار دهد و یک الگوریتم خطی بحرانی را برای تشــخیص پورتفولیوهایی با
واریانس -میانه بهینه توســعه دهد که مبنای آن هم چیزی بود که بعدها
«جبهه مارکوویتز» نامیده شد .البته زمانی که پای دفاع از پایاننامه به میان
کشیده شد ،میزان نوآوری نظریه او به حدی بود که میلتون فریدمن در جلسه

کتابشناسی
JJنظریه و عمل مدیریت سرمایهگذاری

سال2011 :

کتابهای زیادی هستند که تمرکز خود را بر نظریه مدیریت سرمایهگذاری
قرار دادهاند ،اما جزئیات مربوط به کاربرد این نظریات را به خواننده واگذار میکنند.
در این کتاب اما چگونگی کاربرد عملی نظریات به طور کامل نشان داده شدهاست.
در عین حال که نکات عملی و کاربردی به خوبی معرفی شدهاند ،اهمیت فرایند
ساختاردهی به پورتفولیو هم به خوبی مورد تاکید قرار گرفتهاست .این کتاب به
شما فرصتی منحصر به فرد میدهد تا از تکنیکهای اثباتشده مدیریت سرمایهگذاری به منظور حفاظت
و رشد پورتفولیوی خود در شرایط مختلف استفاده کنید .شاید مطالعه این کتاب به کار هرکسی نیاید ،زیرا
تمرکز خاصی بر بازار بورس دارد ،اما قطعا نوع رویکرد کتاب برای هر خوانندهای مفید است.
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دفاع عنوان کرد که این مسئله ربطی به علم اقتصاد ندارد.
مارکوویتز در سال  1989به دلیل تاثیر شگرفی که بر نظریه در سه زمینه
مهم اقتصاد داشت جایزه نیومن را دریافت کرد :نظریه پورتفولیو ،روشهای
ماتریس پراکنده و برنامهنویســی با زبان شبیهســازی .روشهای ماتریس
پراکنده در حال حاضر برای حل بســیاری از سیستمهای بسیار بزرگی که
در آنها معادالت توامان زیادی با ضرایب صفر وجود دارند ،به کار میرود .از
برنامهنویسی شبیهسازی هم برای شبیهسازیهای کامپیوتری در زمینه تولید
و حمل و نقل و بسیاری زمینههای دیگر استفاده میشود.
JJمهد تحلیل اقتصادی
شــرکت مرکز تحلیل کالیفرنیا ،یا کاکــی ( )CACIدر  17ژوئیه 1962
توســط هرب کار و هری مارکوویتز بنیانگذاری شد .در همین شرکت بود
که برنامهنویسی شبی هسازیِ  SIMSCRIPTتوسعه دادهشد که در واقع اولین
زبان برنامهنویسی به منظور شبیهســازی بود .البته این اقدامات در اصل در
شــرکت راند ( )RANDانجام شدند و پس از انتشــار این زبانها و روشها،
شرکت کاکی به منظور پشتیبانی و آموزش زبان برنامهنویسی تاسیس شد.
مارکوویتز در ســال  1968به کمپانی مدیریت آربیتراژ تاسیسشــده
توسط مایکل گودکین پیوست .او در آنجا با نامهای شناختهشدهای مانند
پائول ساموئلسون و رابرت مرتون همکاری میکرد و موفق شد یک صندوق
هزینه را ایجاد کند که بیانگر اولین تالش شناختهشده برای تجارت آربیتراژ
کامپیوتری است .او در ســال  1970به مدیریت عامل این کمپانی رسید و
پس از یک دوره موفق به عنوان یک صندوق هزینه خصوصی ،این شــرکت
( )AMCبه کمپانی اســتوارت و شرکا فروختهشد .مارکوویتز یک سال بعد
کمپانی را ترک کرد.
امروزه با نام «پورتفولیوی کارآمد مارکوویتزی» آشــنا هســتیم .در این
پورتفولیو هیچ نوع تنوع جدیدی نمیتواند ریسک پورتفولیو را کاهش دهد.
جبهه کارآمد و بهینه مارکوویتز هم مجموعهای از تمام پورتفولیوهایی است
که بیشترین بازگشتهای مورد انتظار را با یک ریسک یکسان به ما میدهند.
این مفاهیم مربوط به بهینگی نقشی حیاتی در مدل قیمتگذاری داراییهای
ســرمایهای بازی میکنند .مارکوویتز کتابی را تحت عنوان «نظریه و عمل
مدیریت سرمایهگذاری» با فرانک فابوزی نوشتهاست.

وزارات خزانهداری ایاالت متحده ،هشدارهای راجان را «گمراهکننده» و خود او را هم یک «الضی»
نامید .الضیها گروهی زیرزمینی از کارگران نساجی انگلستان در سده نوزدهم بودند که به نشانه
اعتراض به سیستم ،ماشینآالت موجود در کارخانهها را تخریب میکردند.

[  5ایــده بزرگ  .5اقتصاد و بحران ]

پس از بحران به دنبال تحریک باید رفت یا ریاضت؟
راگورام راجان ترکیبی از ریاضت مالی و اصالح ساختاری را پیشنهاد میکند
راگورام راجان اقتصاددانی هندی است که در حال حاضر کرسی فاینانس
دانشــگاه شــیکاگو را در اختیار دارد .راجان در سال  2005و طی کنفرانس
ســاالنه جکســون هول فدرال رزرو راجع به ریسک روزافزون سیستم مالی
هشدار داد و به منظور کاهش این ریسکها هم سیاستهایی را پیشنهاد کرد.
واکنش وزارت خزانهداری به این هشدارها بسیار جالب بود .آنها هشدارهای
راجان را «گمراهکننده» و خود او را هم یک «الضی» نامیدند .الضیها گروهی
زیرزمینی از کارگران نســاجی انگلستان در سده نوزدهم بودند که به نشانه
اعتراض به سیستم ،ماشینآالت موجود در کارخانهها را تخریب میکردند.
زمانی که بحران اقتصادی  2008از راه رســید ،هشــدارهایی که راجان سه
سال پیشتر دادهبود محل توجه قرار گرفت و با او طی یک فیلم مستند به
نام «اینساید جاب» ( )2010مصاحبهای مبسوط صورت گرفت .این فیلم در
مراسم اسکار همان سال موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم مستند شد.
در زمینه بازارهای مالی ،راجان موافق این رویکرد است که نقش بیشتری
برای آنها در اقتصاد قایل شــویم .او در کتاب «نجات سرمایهداری از دست
ســرمایهدارها» که همراه با لوییجی زینگالز نوشتهاســت ،از مقرراتزدایی
بازارهای مالی به منظور دسترســی راحتتر فقرا بــه منابع مالی دفاع کرد
و نوشــت« :ســرمایهداری ،یا اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ،نظام بازار آزاد،
کارآمدترین روش برای سازماندهی تولید و توزیعی است که بشریت تاکنون
پیدا کرده ...بازارهای مالی ســالم و رقابتی ابزاری بســیار اثربخش در توزیع
فرصتها و مبارزه با فقر اســت ...بدون داشتن بازارهای مالی پویا و نوآورانه،
اقتصادها سنگین میشوند و افت میکنند».
راجان در ســال  2005و در مراسم تودیعی که به افتخار آلن گرینسپن
برگزار شدهبود ،مقالهای جنجالی را ارائه داد که به نقد بخش مالی میپرداخت.
در این مقاله که عنوانش «آیا توســعه مالی باعث پرریســکتر شدن جهان
شدهاست؟» بود ،راجان ادعا کرد که فاجعهای در نزدیکی وضعیت آن زمان به
سر میبرد .به نظر او ،مدیران بخش مالی ریسکهای بسیار زیادی میکنند
که عواقب نامطلوب بسیار شدیدی دارند و احتمال موفقیتشان بسیار پایین
است ،اما درآمدهای مبهوتکنندهای به جیب میزنند .این ریسکها با عنوان
ریسکهای دنباله شناخته میشوند .راجان میگفت که مهمترین دلمشغولی
حال حاضر این است که آیا بانکها قادر هستند که نقدینگی الزم را به گونهای
در اختیار بازارهای مالی قرار دهند که ریسک دنباله به وقوع نپیوندد یا خیر.
واکنشی که به این مقاله راجان نشان دادهشد در زمان خود بسیار منفی بود،
اما پس از بحران اقتصادی  2008و اعتراف به اشــتباه آلن گرینسپن ،شاید
حجم زیادی از توجه و دقت به حرفهای راجان نشان دادهشد.
JJریاضت یا راهی دیگر؟
هفت سال پیش بود که راجان و پاول کروگمن نظراتی بسیار متفاوت را
درباره احیای اقتصاد ایاالت متحده و اروپا ارائه کردند .کروگمن در آن زمان
در یک ستون مربوط به هیئت تحریریه از راجان نام برد و همین مسئله به
مباحثهای جدی دامن زد .این مباحثه در پسزمینه بحث داغ و بسیار مهم
دیگری با عنوان «ریاضت در مقابل تحریک» به وقوع پیوست .در آن مباحثه
برخی اقتصاددانها به این ســو و برخی دیگر به سوی دیگر متمایل بودند و

راگورام راجان

بعضیها هم ترکیبی از هردو گزینه را به عنوان راه صحیح معرفی میکردند.
راجان در یادداشتی در مجله «روابط خارجی» از اصالحات ساختاری یا جانب
عرضه دفاع کرد .او این اصالحات را مسیری صحیح برای بهبود رقابتپذیری
نیروی کار به منظور تطابق بهتر با جهانیسازی میدانست .او در عین حال از
برخی اقدامات مربوط به ریاضت مالی دفاع میکرد که از بین آنها میتوان
به افزایش مالیات و کاهش هزینهها اشــاره کرد ،اما قبول داشت که ریاضت
میتواند در کوتاهمدت اقتصاد را با کندی روبهرو کند و بسیاری از اعضا را با
مشکالتی مواجه سازد.
کروگمن پافشاری خاص راجان بر اصالحات ساختاری همراه با ریاضت
مالــی را نمیپذیرفت .او بر همان محرکهای مالی و پولی ســنتی کینزی
پافشاری میکرد که شــامل هزینه کردن و سرمایهگذاری دولت میشود و
استداللش به این نتیجه میرسید که عامل اولیه در ُکند کردن اقتصادهای
توسعهیافته در آن زمان ،افت تقاضای کلی در تمامی بخشهای اقتصاد است،
نه عوامل جانب عرضهای که بخشهایی خاص را تحت تاثیر قرار میدهند.
راجان همین چند ماه پیش ،در امتداد همان سقوط مالی سال  2008و پدید
آمدن ریاضت ،عنوان کرد که سرمایهداری معاصر با تهدیداتی جدی مواجه
است زیرا فرصت زیادی به بسیاری از افراد نمیدهد و هر لحظه امکان دارد که
تودهها علیهش شورش کنند.

راگورام راجان در سوم فوریه
 1963در شهر بوپال هند به دنیا
آمد .سال 2003بود که او موفق
بهدریافتجایزهفیشربلک
شد .این جایزه از طرف انجمن
فاینانسآمریکابهاقتصاددانی
جوانتر از 40سال داده میشود،
که تاثیری بسیار زیاد در نظریه
و عمل فاینانس داشتهاست.
مجله تایم هم در سال2016
او را در فهرست « 100فرد
تاثیرگذار جهان» قرار داد .راجان
که تحصیالت خود را در هند
در رشته مهندسی برق آغاز
کردهبود ،برای اخذ دکتری به
دانشگاه مشهور امآیتی رفت.
او امروز در کرسی فاینانس
دانشگاهمعتبرشیکاگواستواز
معروفترین اقتصاددانان جوان
جهان به حساب میآید.

کتابشناسی
JJگسلها :شکستگیهای پنهان چگونه هنوز اقتصاد جهان را
تهدید میکند

سال2010 :

این کتاب درباره علتها و ریشههای نهفته بحران مالی سال  2008و ضعف
ساختاری موجود در اقتصاد جهان است .این کتاب که جایزه کتاب سال تایمز
و گلدمن ســاکس را در ســال  2010برد به سه تنش اساسی در ریشههای
بحران مالی  2008اشاره میکند :نابرابری روزافزون در درآمدهای مردم ایاالت
متحده ،عدم توازن تجاری اقتصاد جهان که پیرو مسیرهایی جهانی بود و در امتدادش کشورهای در
حال توسعه متاخر آمدند ،و نزاع بین نظامهای مالی دسترسی که در ایاالت متحده و بریتانیا موجود
است و نظامهای مالی مبتنی بر رابطه که در چین و ژاپن وجود دارد.
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روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

هـا
ایـدههها
اید

فریدریش هایک
عاقلتر نمیشویم
به نظر من ،ما هیچ موقع عاقلتر نخواهیم شد مگر زمانی که متوجه شویم کارهایمان
احمقانه بوده است .اشتباه معمول در اقتصاد تا به امروز اين بوده است كه فکر میکنیم
برنامهريز و برنامهريزان شناخت كامل از جامعه و اقتصاد دارند و اين را به صورت يك
گزاره پذيرفتهشده اكثرا مورد قبول قراردادیم .اما باید توجه داشت که شناخت كامل
در دسترس هيچ فرد يا گروهینيست .هر نوع برنامهريزی و تمركز محكوم به شكست
است ،چون آگاهی و شناخت الزم نزد برنامهگذاران به صورت جامع و كامل وجود ندارد
و در نتيجه هر نوع محاسبه سوسياليستي محكوم به شكست است ،پس هيچ نوع
اجتماعی از بيرون تنظيمشده نمیتوانيم داشته باشيم بلكه هر نظمي بايد خودجوش
نظم
ِ
و درونی باشد.

راگورام راجان
سیاست پولی درباره نرخ بهره
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.

زندگینامه

زندگینامه

هایک در  23مارس ســال  1992در وین اتریش به دنیا آمد .پدر او یک فیزیکدان بود و در
دانشگاه وین تدریس میکرد .هایک در جنگ جهانی اول شرکت کرد و سپس به دانشگاه
وین رفت .او به حقوق و همچنین فیزیک عالقه زیادی داشت .اما در اواخر زمان دانشجویی
خود به اقتصاد سیاسی روی آورد و به طور موقت در دفتر دولتی آغاز به کار کرد .سپس عالقه
زیادی به اقتصاد ،مدیریتهایسویالیسم و همچنین بررسی مدیریتهایاقتصادی پیدا کرد.

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

موفقیتها
بعد از مدتي هايك به آمريكا مهاجرت كرد و در دانشگاه شيكاگو كه يكي از مراكز مهم انديشه
اقتصادي آن زمان بود به فعاليت مشغول شد و بعد از بازنشستگي دوباره به اروپابازگشت ،در
سال  1974موفق به دريافت جايزه نوبل اقتصادشد .هايك ايدههای اصلی خود را برای اولين
بار د ر كتاب «راه رعيت يا بندگی» در سال  1944مطرحكرد.

منموهن سینگ
خطر عوامگرایی
منموهن سینگ و تیمش در تالش برای مغلوب کردن نظام کنترلی
و سرکوبگر که رشد اقتصادی هند را خفه کرده بود ،با تکیه به
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
فرصت 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
او در  ۲۶سپتامبر  ۱۹۳۲در غرب پنجاب به دنیا آمد .منموهنلیسانسش را از دانشگاه پنجاب
های  1957تا
و کارشناسی ارشد را از کمبریج و دکترا را از آکسفورد دریافت کرد .او بین سال 
 1976استاد دانشگاههای پنجاب ،دهلی نو و جواهر لعل نهرو بود .او مدتی در وزارت اقتصاد
هند فعالیتکرد و در سال  1976وزیر اقتصاد این کشور شد.
موفقیتها
منموهن از سال  2004تا  2014به عنوان نخستوزیر هند خدمت کرد و تقریبا ده سال بود که
پست نخستوزیری هند را در اختیار داشت .در این مدت اغلب از 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 سادهترین خودروهایی است که رهبران جهان تا
به امروز داشتهاند و به همین دلیل شهرت زیادی دارد.
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موفقیتها
پس از بحران مالی  1997در آســیا ،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 سالهایگذشته به عنوان مشاور
بلندپایه در وزارت دارایی هند فعالیت میکرد .همچنین کتاب او درباره بحران مالی در سال
 2010جایزه کتاب اقتصادی سال را دریافت کرد.

جان هیکس
درآمد چیست؟
درآمد مبلغی است که فرد اقتصادی از سرمایه استفاده میکند ،بدون
اینکه ارزش سرمایه پایین بیاید .در این صورت با استهالک است که
میتوان چنین رابطهای را بین درآمد و سرمایه به وجود آورد .به نظر
من قیمتهایانعطافپذیر برای تحلیل کاالهای غیرقابل ذخیره مناسب
است و همچنین این روش در کاالهای قابل ذخیره کاربرد دارد.

زندگینامه
جان هیکس در سال  ۱۹۰۴در شهر وارویک انگلستان به دنیا آمد .او سال  1922از دانشگاه
کلیفتن و سال  1926از دانشگاه آکسفورد فارغالتحصیل شد .پس از فارغالتحصیلی در
مدرسه اقتصاد لندن آغاز به تدریس علم اقتصاد کرد .هیکس در سال  1946مجددا به
عنوان محقق به آکسفورد بازگشت.
موفقیتها
هیکــس ابتدا به عنوان اقتصاددان آغاز به کار کرد و به کارهای توصیفی پرداخت اما به
تدریج به سمت اقتصاد تحلیلی گرایش پیدا کرد .او با کار روی نظریه دستمزد در سال
 ۱۹۳۲به شهرت رسید .همچنین کارهای برجستهای در زمینه نظریه ارزش ،اقتصاد رفاه،
نظریه پرتفوی پولی و تعادل عمومی انجام داد و در سال  ۱۹۷۲برنده نوبل اقتصاد شد.

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

سیمون کوزنتس
ارزش افزوده چیست؟
درآمد ملي مجموع ارزش افزوده ايجادشده توسط همه بنگاههاي اقتصادي طي يك دوره
زماني خاص است .اطالعات مورد نياز براي محاسبه درآمد ملي را ميتوان از گزارشهاي
دورهاي بنگاهها در مورد درآمد حاصل از فروش ،مخارج و سود استخراج کرد .يك خودرو،
به عنوان يك كاالي نهايي ،تركيبي از كاالهاي واسطهاي نظير موتور ،تاير ،ترمز و غيره
است .محاسبه ارزش تايرهاي فروختهشده به توليدكننده خودرو و نيز محاسبه ارزش
كل خودرو باعث محاسبه مضاعف ارزش تايرها ميشود .براي دستيابي به يك مقياس
دقيقتر ،الزم است ارزش همه قطعات از قيمت نهايي خودرو كسر شود .محاسبه اين
تفاضل ،كه همان ارزش افزوده توليدكننده خودرو است ،پايه و اساسي براي محاسبه
درآمد ملي ارائه ميدهد.

ژان باتیست سه
من جزو هیچ مکتبی 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 جزو هیچیک از
مکتبهای اقتصادی موجود دانست.

زندگینامه

سیمون در  30آوریل سال  1901در روسیه به دنیا آمد .پدر او تاجر ماهي بود و در اوايل جنگ جهاني
اول ،خانواده خود را به شهر خاركوف كه یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی ،صنعتی و علمی شوروي
بود ،منتقل كرد .سیمون پس از انقالب روسیه ،به آمریکا مهاجرت کرد و وارد دانشگاه هاروارد شد.

ژان باتیست سه در ســال  1767در شهر لیون به دنیا آمد .در نوزده سالگی ،در جنگهای
داوطلبانه انگلستان شــرکت کرد .او در یکی از بانکهای پاریس و سپس در موسسه بیمه
کار کــرد .در این مدت به عنوان روزنامهنگار نیز فعالیت داشــت .او پس مدتی در مجلس
قانونگذاری فرانســه حضور یافت و بعد از کنارهگیری از این کار ،یک کارخانه نخریسی در
فرانسه تاسیس کرد.

موفقیتها

موفقیتها

كوزنتس پس از دريافت مدرك دكتراي خود به مدت سه سال در اداره ملي تحقيقات اقتصادي كار
كرد ،سپس در سال  1931سمتي را در دانشگاه پنسيلوانيا پذيرفت .او در سال  1954به دانشگاه
جانز هاپکینز رفت و در سال  1960به دانشگاه هاروارد نقل مكان كرد و تا زمان بازنشستگي خود در
ماند .او در سال  1971به دلیل تفسیر و برداشت تجربی از رشد اقتصادی،
سال  1971در اين دانشگاه 
جایزه نوبل را دریافت کرد.

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

زندگینامه

گونار میردال
رابطه علت و معلولی

آمارتیا سن
توسعه ،عصاره انواع آزادیها

دیدگاههای 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 هم 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.

توسعه عصاره انواع آزادیها است و هدف اصلی توسعه ،حذف ناآزادیها
(sUnfreedom) و افزایش دامنه انتخاب انسانها است .توسعه برخورداری
از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است .مفهوم آزادی
در این دیدگاه ،تنها به آزادیهای سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خالصه
نمیشود و آزادی در فعالیتهای اقتصادی و امکان دسترسی به منابع،
برخورداری از زندگی و مواهب آن ،امکان استفاده از فرصتهای اجتماعی
همچون آموزش ،شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز
در بر میگیرد.

زندگینامه

زندگینامه

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

آمارتیا سن 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.

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

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

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

نوالن بوشنل
از جای خود بلند شوید
مهمترین کار این است که از جای خود بلند شوید و کاری انجام دهید .به همین راحتی .خیلی از
افراد ایده دارند اما معدود افرادی کاری در راستای آن انجام میدهند.
توصی ه من این است که اطمینان حاصل کنید که همیشه به دنبال افزایش توانمندیهای خود
هستید .من نمیگویم به مدرسه و کالس بروید و آموزش ببینید ،بلکه منظور من این است که
شما میتوانید همان جایی که هستید ،بسیار سریع به فرآیند یادگیری بپردازید.
بزرگترین انگیز ه من چیست؟ اینکه خود را با چالش مواجه کنم.

زندگینامه
نوالن بوشنل در  2فوریه سال  1943به دنیا آمد .بوشنل از دانشکده مهندسی دانشگاه یوتا با مدرک
مهندسی برق در سال  1968فارغالتحصیل شد .او بیش از  20شرکت را پایهگذاری کرده و یکی از
افراد مهم در صنعت بازیهایویدئویی است .در سال  1972بوشنل و دوست دوران تحصیلش تد
ی کامپیوتری به نام پونگ (نوعی
دابنی شــرکت خود را با نام «آتاری» راهاندازی کردند .اولین باز 
تنیس روی میز) در سال  1972توسط او ساخته شد .او بعد از تاسیس آتاری یک فست فود معروف
به نام «چاکی چیز» را نیز تاسیس کرد .در این رستوران کودکان میتوانستند پیتزا بخورند و همراه
با آن بازیهای کامپیوتری انجام دهند.
موفقیتها
او در حال حاضر بر این باور اســت تعداد قابل توجهی از بازیهای موبایل طراحی ضعیفی دارند.
توســعهدهندگان آنقدر به طراحی و گرافیک اهمیت میدهند که این موضوع منجر به نادیده
گرفته شدن جنبههای دیگری همچون محدودیت زمانی و امتیازدهی میشود .نوالن معتقد است
که علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و در دسترس قرار گرفتن امکانات مختلف ،متاسفانه
توسعهدهندگان بهخوبی از این امکانات بهره نمیگیرند.

مارک کیوبن
استراحت برای دیگران است
به نظر من استراحت برای دیگران است .اگر جلوی تلویزیون بنشینم ،برنامه مفیدی
که به یادگیری من کمک میکند تماشا میکنم .وقتی به چیزهایی که به کسبوکارم
کمک میکند فکر میکنم ،به تلویزیونی که آنجا قرار دارد توجهی نمیکنم.
زیبایی موفقیت مانند یافتن فرد مورد عالقهتان در زندگی ،شغل مناسب یا
سرمایهگذاری موفق است ،مهم نیست چند بار شکست میخورید ،مهم این
است که دوباره بلند شوید.
در  11سال اخیر یاد گرفتم که به خودم توجه کنم و تنها برای کارهایی که خودم
انجام میدهم اهمیت قایل شوم.
عاشق کاری کهمیکنید باشید یا اینکه اصال آن کار را انجام ندهید.

والت دیزنی
باید شجاع بود
تمام آرزوهای ما میتواند محقق شود اگر شجاع باشیم.
کار هیجانانگیزی است که بتوانیم یک کار غیرممکن را ممکن کنیم.
امیدوارم هیچوقت این موضوع را فراموش نکنیم که همهچیز از یک موش شروع شد.
از بین تمام کارهایی کــه انجام دادهام مــهمترین آنها ایجاد هماهنگی بین کسانی کــه
با من کار میکنند و جــهت دادن تالشهایشان بــه سمت هدفی مشخص است.
از بین تمام ابتکارات ما برای ارتباط جمعی ،تصاویر همچنان به قابل فــهمترین زبان در
دنیا سخن میگویند.

زندگینامه
والت دیزنی در  5دســامبر سال  ۱۹۰۱در شهر شــيكاگو و در یک خانواده کشاورز به دنيا
آمد .والت در کنار کار مزرعه شــروع به کشیدن نقاشی کرد .او همچنین در سن نوجوانی
روزنامه توزیع میکرد و کمکخرج خانواده شده بود .بعد از جنگ جهاني اول ،در مطبوعات
مختلف به عنوان نقاش و كاريكاتوريســت مشغول به كار شد .در سال  1920ديزني و يكي
از همكارانش به نام آيورك براي اولين بار در ســاخت يك فيلم كارتوني در كانزاس سيتي
شركت كردند.
موفقیتها
والت در جوالي  ۱۹۲۳در حالي كه فقط چهل دالر در جيب داشت ،به هاليوود رفت و ساخت
كارتون را آغاز کرد .همچنین او در در  ۱۶اكتبر  ۱۹۲۳استودیو والت دیزنی را تاسیس کرد.
اولیــن کارتونی که طراحی کرده «میکی ماوس» بوده و اولین فیلم ســاخت او «آليس در
سرزمين عجايب» است.

اندرو کارنگی
ثروتمند نمیرید
 مردی که ثروتمند بمیرد ،بیآبرو مرده است!
 مهم نیست که چه استعدادهایی دارید ،اگر نمیتوانید برای پیشرفت و حرکت در
خودتان انگیزه ایجاد کنید ،محکوم به قناعت و درجازدن در شرایط فعلی هستید.
 تالش بیشتر از آنچه مجبور به آن هستی ،تنها چیزی است که ترفیع و ترقی را
باعث میشود و افراد را به تو متعهد میکند
این جرئت را به خودت بده که فراتر از آنچه تا اآلن در حوزه کاریات انجام شده ،فکر کنی.
 فکر کردن دقیق یعنی داشتن توانایی جدا کردن حقایق از تخیالت و استفاده از
موارد مربوطه به نفع حل نگرانیها و مشکالت.

زندگینامه

زندگینامه

مارک کیوبن  31جوالی  1958در پنســیلوانیای آمریکا به دنیا آمد .در سن  ۱۲سالگی در
محلههای اطراف کیسه زباله میفروخت .او در بچگی مشکل بینایی داشت و فرصت کمی
برای درس خواندن در روز داشت .اما توانست وارد دانشگاه ایندیانا شود .او از بچگی دوست
نداشت استراحت کند و به نظر میرسد این ویژگی موجب موقیت او شده است.

اندرو کارنگی  ۲۵نوامبر سال  ۱۸۳۵در دانفرمالین در اسکاتلند متولد شد .اندرو اولین کار
خود را در سال  ۱۸۴۸و بهعنوان مسئول تعویض ماسوره در دستگاههای شرکت «انکر کاتن
میلز» شروع کرد .او  ۱۲ساعت در روز و  ۶روز در هفته کار میکرد و اولین حقوقش ۱.۲ ،دالر
در هفته بود.

موفقیتها

موفقیتها

کیوبن در سال  ۱۹۸۳یک شــرکت کامپیوتری با نام «میکرو سلوشن» با کاربری مشاوره
کامپیوتری بنا کرد که در عرض چند ســال به سرعت به اولین شــرکت مشاوره و ادغام
سیستمها تبدیل شد و از سال  ۱۹۹۰این شرکت ساالنه درآمدی معادل  ۳۰میلیون دالر به
دست آورد .او در سال  1995سایت «برودکست دات کام» را تاسیس کرد و در  1999آن را به
یاهو فروخت .در حال حاضر او سهام یک تیم بسکتبال را نیز خریداری کرده است.

اندرو کارنگی در سال  ۱۸۴۹در شرکت تلگراف اوهایو استخدام شد .توماس ای .اسکات در سال
 ۱۸۵۳اندرو کارنگی را بهعنوان منشی و اپراتور تلگراف در شرکت راهآهن پنسیلوانیا استخدام
کرد .اســکات ،در سال  ،۱۸۶۱کارنگی را مسئول مدیریت و سرپرستی ریلهای حملونقل نظامی
و همچنین خطوط تلگراف شرکت در شــرق آمریکا کرد .به همین ترتیب اندرو کارنگی یکی از
ثروتمندترین تاجران آمریکا شد.
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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

جان پل جونزدوجوریا
باید از همهچیز لذت برد
 ارزش سختیهای روزگار را باید دانست ،آنها آمدهاند تا ما را نیرومندتر سازند.
 هیچ کاری در دنیا ارزش انجام دادن ندارد ،مگر اینکه از انجام آن لذت ببرید.
 آرزوها به واقعیت میپیوندند .باور داشته باشید.
 موفقیت یعنی زمانی که کسی شما را نمیبیند چه مقدار خوب کار میکنید.
 فرق بین افراد موفق و غیرموفق به کارهایی است که افراد موفق انجام میدهند
درحالیکه افراد غیرموفق نمیخواهند آن را انجام دهند.
 همیشه خودتان را برای رد شدن و پذیرفته نشدن آماده کنید.

پیتر تیل
آینده نامحدود است
در هنگام تفکر در مورد آینده ،به پیشرفتی که قرار است داشته باشید تا از مرحله
کنونی به آینده مورد نظر برسید فکر کنید.
بهترین کارآفرین این را میداند :هر کسب و کاری بر مبنای رازهایی پنهان از دنیای خارج
بنا شده است.
آینده نامحدود است ،هیچوقت نباید ناامید شد.
موفقیت اتفاق پیچیدهای نیست .اگر کاری را که میخواهید ،انجام دادید ،یعنی موفق
هستید.

زندگینامه

زندگینامه

جان پل جونزدوجوریا  ۱۳آوریل ســال  ۱۹۴۴در همسایگی اکوپارک در لسآنجلس متولد
شــد ..پدر او مهاجری ایتالیایی و مادرش مهاجری یونانی بود .جان پل دوجوریا درســال
 ۱۹۶۲از دبیرستان فارغالتحصیل شد .او دو سال را در نیروی دریایی ایالت متحده گذراند
و پس از آن در شغلهای مختلفی چون سرایداری ،لولهکشی گاز ،تعمیر دوچرخه تا فروش
دایرهالمعارفها ،ماشینهای فتوکپی و حتی فروش بیمههای عمر مشغول به کار شد.

پیتر تیل در  11اکتبر سال  1967در فرانکفورت متولد شد .او بیزینسمن ،بشردوست ،فعال
سیاسی ،و نویسنده آمریکایی است .او دکترای خود را از دانشگاه استنفورد در رشته حقوق
دریافت کرد .تیل به همراه دو نفر از دوستانش ( PEOPLEپیپل) را تاسیس کردند و تیل
به عنوان مدیرعامل این شرکت خدمت میکند .او از اولین سرمایهگذاران خارجی فیسبوک
بوده که در سال  ۲۰۰۴با مبلغ  ۵۰۰هزار دالر توانست  ۱۰.۲درصد از سهام این شرکت را از آن
خود کند .او همچنین در سال  2003شرکت نرمافزار پالنتیر را تاسیس کرد که در حال حاضر
 2هزار کارمند دارد.

موفقیتها
دوجوریا زمانی که در سال ۱۹۷۱به استخدام یک شرکت تخصصی پیشتاز در زمینه تولید
محصوالت سالنهای آرایشگاه در امریکا درآمد ،با دنیای محصوالت مراقبت از مو آشنا شد.
در سال ۱۹۸۰به همراه دوستش ،پل میشل که یک آرایشگر بود ،شرکت «جان پل میشل
سیســتمز» را با دریافت وامی۷۵۰دالری راهاندازی کرد .امروزه این شــرکت بیش از ۹۰
محصول مراقبت از مو تولید میکند که در بیش از ۹۰هزار آرایشگاه در ایاالت متحده و در
بیش از  ۴۵کشور دنیا به فروش میروند.

جان دیویس راکفلر
از ریسک نترسید
از ریسک کردن برای به دست آوردن بهترینها نترسید.
زودتر از دیگران مطلع شدم ،زودتر از دیگران تصمیم گرفتم ،وقتی تصمیم
گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم.
این موضوع را همیشه در نظر داشته باشید که هیچکس حق ندارد وقت کس
دیگری را بیدلیل اشغال کند.
اگر همه دارایی مرا از من بگیرند و فقط  ۱۰۰دالر به من بدهند و در جنگلهای
آمازون تک و تنها رهایم کنند ،ظرف یک سال ثروت فعلیام را دوباره به دست
میآورم.
اگر هدفتان فقط پولدار شدن است ،بدانید که هیچوقت به این هدف
نمیرسید.

زندگینامه

موفقیتها
تیل عالوه بر سرمایهگذاری در فیسبوک در چندین استارتآپ دیگر هم سرمایهگذاری کرده
که از جمله این شرکتها اسالید ،لینکدین و فریندستر است .او همچنین بزرگترین صندوق
پوشش جهانی را تاسیس کرد که این صندوق در بسیاری از استارتآپها سرمایهگذاری کرده
است؛ دارایی صندوق 7 Clariumمیلیارد دالر در سال  ۲۰۰۸بوده است.

فلورانشو آالکیجا
خودتان را مجبور کنید
 یک بار خودم را مجبور کردم تا هدف و آرزویی برای خودم مشخص کنم و االن
توانستم به آن هدف برسم .پس شما هم میتوانید.
 هیچوقت ناامید نشوید .در حال حاضر که جهان از الکتریسیته لذت میبرد به
دلیل ناامید نشدن یک سری افراد است.
 رم از اول رم نبوده و با تالش زیاد تبدیل به یک شهر زیبا و دیدنی شده است.
 مردم نباید فقط به آدمهایی که در جایگاه باال هستند نگاه کنند .آنها باید
مسیری را که این افراد طی کردند مطالعه کنند و از آن درس بگیرند.
 من دانشگاه نرفتم و امروز به نرفتنم به دانشگاه افتخار میکنم ،چون توانستم
موفق شوم.

زندگینامه

جان راکفلر در سال  1839در یک خانواده کشاورز آمریکایی به دنیا آمد .د ر ســـال  ۱۸۵۵و در
ک دفتردا ر را در شرکت هویت و
حالی که تنها  ۱۶سال داشت ،پیشنهاد کار به عنوان پاد و و کم 
س کالرک و
تاتل دریافت کرد .بعد از  3سال تصمیم گرفت کار خود را آغاز کند .او همراه با موری 
ی راهاندازی کرد.
گرفتن هزار دالر وام از والدینش بـا نـرخ سـود ۱۰درصد ،یک کسبوکا ر تولید 

آالکیجا  15جوالی ســال  1951در نیجریه به دنیا آمد .او در کودکی برای تحصیالت به انگلستان
مهاجرت کرد ،مجددا به نیجریه بازگشت و وارد مدرسه مسلمانان شد .او در کالجهای آمریکا و لندن
در رشته طراحی لباس مدارکی را دریافت کرد .نخست به عنوان یک منشی شرکت خصوصی آغاز به
کار کرد و پس از آن اولین شرکت خود را در زمینه خیاطی تاسیس کرد .پس از اینکه شرکت خیاطی
آالکیجا سودآوری باالیی یافت ،او آغاز به سرمایهگذاری و خرید سهام در شرکتهای دیگر کرد.

موفقیتها

موفقیتها

ل  ،۱۸۶۹راکفلر تصمیم گرفت با سرمایه یک میلیون دالر ،شـرکت خـود را با شرکت
در سا 
ل اوهای و ادغام کند .این ادغام موجب موفقیت بزرگ راکفلر شد .تا سال 1991
استاندارد اوی 
راکفلر این شرکت نفتی را مدیریت میکرد .او در این زمان به ثروتمندترین فرد آمریکا تبدیل
شد و داراییاش  392میلیون دالر بود.

آالکیجا  60درصد از مالکیت کمپانی نفتی را به ارزش  7.3میلیــارد دالر در اختیار دارد .این در
حالی است که آنقدر ثروتش زیاد بود که در سال  2000دولت نیجریه  40درصد از مالکیت کمپانی
متعلق به فلورانشو را دولتی اعالم کرد .مجله تایم سال  ،2015او را هشتاد و هفتمین فرد تاثیرگذار
جهان دانست.
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هـا
ایـدههها
اید

کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

رضا رضایی ،مدیرعامل آذین خودرو
هر روز باید بهتر از روز قبل باشد
رضا رضایی میگوید :با ایمان به کار و خودباوریای که داشتم کار را شروع کردم
و همیشه به این فکر میکردم که هر روز باید بهتر از روز قبل باشد و برای همین
با وجود همه مشکالت هیچوقت خسته نشدم و همیشه رو به جلو نگاه و فکر
کردم و نیروها را تشویق کردم تا بهترین کار را ارائه بدهند و همیشه از آخرین
سیستمهای مدیریتی روز دنیا بهره بردم.

زندگینامه
بیشتر فعاالن صنعت خودرو رضا رضایی را به عنوان «پدر صنعت قطعهسازی خودرو»
در ایران میشناسند ،کسی که مدیرعامل و بنیانگذار شرکت آذین خودرو ،بزرگترین
شــرکت قطعهساز خودرو در ایران اســت .رضا رضایی متولد سال  1325در روستایی
کوچک به نام قصطانک از توابع شهریار ( 45کیلومتری تهران) است؛ او در یک خانواده
مذهبی و کشاورز بزرگ شد .در سال  1348دیپلم ریاضی گرفت و بعد با شرکت در آزمون
کارشناسی دانشگاه تهران در رشته شیمی تحصیلش را شروع کرد و فارغالتحصیل این
رشته شد .با پایان جنگ رضایی دوست داشت دست به کاری جدید بزند که ماندگار و
تاثیرگذار باشد و این گونه بود که به فکر پایهگذاری صنعت قطعهسازی افتاد.
موفقیتها
رضایی سال  1370ایده راهاندازی واحد تولید قطعات خودرو را با هادی نژادحسینیان که
آن زمان وزیر صنایع سنگین بود در میان گذاشت و با استقبال گرم او مواجه شد .شرکت
آذین خودرو در ســال  1371با  12مهندس فعالیتش را شروع کرد و در حال حاضر بیش
از  5هزار نیرو دارد .آذین خودرو ساالنه حدود  65تا  70میلیون قطعه برای کارخانههای
خودروسازی داخلی تولید میکند.

محمدکریم فضلی ،بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ

کار و تالش به سفیدی زندگی

کریم فضلی خاطره حضور در تهران و شروع کارش (دهه )30را این گونه تعریف کرده است:
«یک روز صاحبخانه به من گفت که کاری برای شما پیدا کردهام .میتوانید در بازار به
حسابداری بپردازید و  250تومان هم حقوقتان خواهد بود .او از روی خیرخواهی و نیز به
خاطر عدم اطالع از برنامههای من ،این پیشنهاد را داد .گفتم که من به دنبال کارهای بزرگ
هستم که انشاءالله هزاران نفر مشغول کار شوند و حقوق و درآمدشان هم حداقل 1000
تومان باشد ،چون کسی با  250تومان و چنین مبلغهایی نمیتواند زندگی کند .صاحبخانه
چیزی نگفت و رفت .او شب به همسرش میگوید که من فکر میکنم این جوان از فرط
مشکالت و خستگی ،مشکل ذهنی پیدا کرده چون با من از کارهای بزرگ صحبت میکرد!»

زندگینامه
محمدکریم فضلی ،موسس و بنیانگذار مجموعه شــرکتهای گلرنگ متولد اردیبهشت  1311در شهر
تویســرکان استان همدان است و حاال  87سال سن دارد .او در خانوادهای مذهبی بزرگ شد و پدرش از
بازرگانان خوشنام منطقه بود؛ محمدکریم کار را از کودکی نزد پدرش در عطاری شروع کرد .او در جوانی
تصمیم گرفت شانس خود را در تولید صابون و مواد بهداشتی امتحان کند و کارگاهی در این زمینه راهاندازی
کرد که  6دهه بعد ،حاال به بزرگترین مجموعه تولید مواد آرایشی و بهداشتی کشور تبدیل شده است.
موفقیتها
محمدکریم فضلی در اوایل دهه  50شرکت پاکشو را تاسیس کرد و فعالیتهایش را بیش از گذشته
توسعه داد .کریم فضلی اعتقاد و اعتماد بسیاری به نیروهای جوان تحصیلکرده دارد از همین رو
سکان هدایت واحدهایش را کمکم به پسرش سپرد .از سال  1372و بعد از فارغالتحصیلی مهدی
فضلی مدیرعامل مجموعه شد و کریم فضلی ریاست هیئت مدیره را برعهده گرفت و گروه صنعتی
گلرنگ تا جایی بزرگ شد که هماکنون بیش از  17هزار نفر در این مجموعه مشغول کار هستند.
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غالمعلی سلیمانی ،مدیرعامل شرکت کاله

مرد خستگیناپذیر تولید

سلیمانی در مصاحبهای گفته است« :روش من مثل دوی چهارصد متر است ،صد متر اول
را ما رفتيم ،براي صد متر دوم كار را به مديران جوان سپرديم و آنها هم بايد صد متر
سوم كار را به ديگران بسپرند .شركتها را بر اساس سيستمهای مديريتی نوين اداره
میكنم .يعني میگويم در اعضای هيئتمديره بايد يك فرد آشنا به امور مالي ،فردی آشنا
به بازاريابی يا توليد وجود داشته باشد .خودم هم هستم .آنها هركدام يك رأی دارند،
خودم دو رأی .آنها را از بين نيروهای جوان استخدام میكنم .همهجا كنار آدمهای قديمی
يك آدم جديد استخدام میكنم که  99درصد آنها فوقليسانس هستند .چون میخواهم
از تركيب تجربه قدیمیها و علم جديد بهرهوری خوبي داشته باشم.

زندگینامه
غالمعلی ســلیمانی متولد  25خرداد سال  1325در شهر آمل و در يك خانواده مذهبي
و پرجمعیت با سه برادر و سه خواهر است .او دو سال پشت کنکور ماند تا وارد دانشگاه
ملی (شهید بهشتی کنونی) شد و ریاضی خواند .با پایان سربازی در سال  1352به فکر
راهاندازی شرکت خود افتاد و در اولین گام در زمینه صادرات و واردات فعالیتش را شروع
کرد و چند سال بعد هم به فکر تولید محصوالت غذایی افتاد و حاال مدتهاست به یکی از
بزرگترین کارآفرینان این حوزه تبدیل شده است.
موفقیتها
ورود سلیمانی به صنایع لبنی و راهاندازی کارخانههایی مانند آمل از سال  1369شروع
شد .او همچنین شــرکت کاله را که  14هکتار وسعت دارد در سال  1370راهاندازی کرد
که اکنون به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای صنایع لبنی کشور شناخته میشود.
در کنار مجموعه صنایع لبنی ،شرکت کاله یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت
گوشتی و غذای نیمهآماده در کشور است.

امیرمنصور عطایی ،مدیرعامل زالل ایران

خواستن ،توانستن است

مهندس عطایی میگوید« :برای من در زندگی همیشه ساختن کشور و تولید محصوالت و
تجهیزات در داخل ،اجرای پروژههای منتخب ،و استفاده از توان فنی و مهندسی نیروهای
متخصص داخلی بزرگترین هدفگذاری و ارزش بوده است .اخالق پدرم تاثیر بسیاری در
زندگیام داشته است ،او یادم داد که آدمی باشم که با محیط پیرامونم همیشه به دنبال
تعامل باشم و در هر حال به هیچچیز صفر و صدی نگاه نکنم بلکه یک طیف وسیعی را ببینم
و برای پیدا کردن علت هرچیزی جستوجوگر باشم».

زندگینامه
امیرمنصور عطایی متولد  1334در یکی از روستاهای طالقان و در خانوادهای فرهنگی است .سال
 1352در آزمون دانشگاه قبول شد و به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت .او تحصیلکرده رشته
مهندسی متالورژی است 17 .تیرماه سال  1363شرکت «زالل ایران» را در دفتر کوچکی در خیابان
بخارست به همراه برادرش راهاندازی کرد؛ آنها کارشان را با پروژههای کوچک شروع کردند و به یکی
از بزرگترین شرکتهای فنی و مهندسی کشور بدل شدند.
موفقیتها
شرکت زالل ایران با مدیریت امیرمنصور عطایی با گذشت بیش از  34سال فعالیت به یکی از مهمترین
و بزرگترین شرکتهای فعال در ساخت و اجرای پروژههای صنعت آب و فاضالب کشور در حوزههای
مختلف تبدیل شده است ،شــرکتی که با  5نفر کار خود را شروع کرد و حاال با داشتن سه شرکت
زیرمجموعه به گفته مهندس عطایی  400نفر نیروی متخصص در آن مشغول کار هستند و پروژههای
مهمی را در حوزه صنعت آب و فاضالب ،نفت و پتروشیمی اجرایی کردهاند .شرکت در اواخر دهه 70
با سازمان انرژی اتمی هم فعالیتهایی را شروع کرد و مسئولیت اجرا و ساخت پروژه تصفیهخانههای
آب ،رآکتور آب سنگین اراک و ساخت مخازنی برای نیروگاه هستهای نطنز را هم برعهده گرفت.

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

از پیشرانی تا وابستگی
بخش مسکن دنبالهرو بازار ارز شده است؟

عکس :رضا معطریان

بازار مسکن دومین شوک خود را در دهه  90تجربه میکند .از اواخر سال  1396که بازار طال و ارز ملتهب شد ،بازار مسکن نیز از رکود طوالنیمدت فاصله
گرفت .گزارش بانک مرکزی از معامالت مسکن در فروردین امسال نشان میدهد که طی یک سال گذشته  103درصد به متوسط قیمت مسکن در تهران
افزوده شده است .رشد دوبرابری قیمتها در سال  1391نیز اتفاق افتاده بود تا بار دیگر همزمان با سخت شدن تحریمهای بینالمللی و کاهش ارزش پول
ملی ،التهاب در بازار مسکن نمایان شده باشد .تکرار تاریخ در فاصله  6سال نشان میدهد که بازار مسکن تحت تاثیر فضای اقتصاد کالن پیش میرود.
بررسی تحوالت بازار مسکن و صنعت ساختمان نشان میدهد که از میان مولفههای موثر بر این بازار ،تنها یک مولفه در سالهای اخیر بیشترین تاثیر را
در تحوالت بازار داشته است.

آینده ما

نیاز اساسی یا ابزار سرمایهگذاری
جایگاه بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد ایران کجاست؟

بیستم اسفند  97كه بازار مســكن دوره جهش را سپري كرده
بود و معامالت براي چندمين ماه پياپي روندي كاهشي داشت ،يك
امتياز براي پيشخريد در منطقــه  22تهران  380ميليون تومان
قيمتگذاري ميشد .همان امتياز بيستم فروردين  98در حالي كه
بيشتر روزهاي ميان اين دو تاريخ تعطيل بود ،با قيمت  540ميليون
تومان به فروش ميرسيد .روند صعودي قيمت مسكن از اواخر سال
 1396همزمان با افزايش معامالت در اين بازار آغاز شــد و در اوايل
ســال  1397ســرعت بااليي را تجربه كرد .رونق بازار مسكن اما از
نظر تعداد معامالت چندان طوالني نبود .بعد از جهش  70درصدي
متوسط قيمت مســكن در تهران كه به رشد بيش از دوبرابري در
برخي محلهها منجر شد ،تعداد معامالت روندي نزولي به خود گرفت
تا تحليلها بر پايان دوره رونق استوار شود .در اين دوره تصور ميشد
كه قيمتها نيز پس از يــك دوره كوتاه به اين ركود تن بدهد و از
صعود بازبايستد .اين اتفاق در دورههاي قبلي جهش قيمت مسكن
نيز رخ داده بود .این بار اما رویدادها برخالف منطق گذشته بازار رقم
خــورد .با وجود کاهش دنبالهدار معامالت مســکن در یک دوره 9
ماهه ،قیمت مسکن از پیشروی منصرف نشد .آمارهای رسمی بانک
مرکزی نشان میدهد که قیمتها همچنان افزایش مییابد و اعتنایی
به رکود نسبی معامالت ندارد .این بار فضای اقتصاد کالن و التهاب
بازارهای موازی بود که منطق بازار مسکن را بر هم زد .بازار مسکن
به جای دنبالهروی از منطق همیشگی ،به دام ناآرامی بازارهای طال،
ارز و خودرو افتاد .همه این بازارها پس از تیره شدن روابط بینالمللی
ناشــی از بدعهدی آمریکا در برجام ،وارد مسیر پرتنش و پرریسکی
شــدهاند .کاهش ارزش ریال شرایط را برای افزایش قیمتها فراهم

محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
مسکن به عنوان یکی
از نیازهای اساسی
خانوادهها ،در مقاطع
مختلف وارد فضای
سوداگری میشود و
سرنوشت نیازمندان
خانه به دست
سرمای هگذاران این
بخش میافتد .برای
آگاهی از جزئیات
تحوالت مسکن و
مولف ههایوابسته
به آن ،این گزارش را
بخوانید.

کرده و بازار مسکن نیز مأمن بسیاری از سرمایههای سرگردان شده
است .بازار تبدیل داراییها داغ است و بازار مسکن نیز سهم خود را
در این بازارها حفظ کرده است.
JJمسکن و پیشرانی اقتصاد
در سال  1392که مسکن به خوابی عمیق فرورفت و اقتصاد وارد
دوران رکود شد ،تحلیل رایجی در اقتصاد ایران وجود داشت که بازار
مسکن و صنعت ساختمان را به عنوان پیشران اقتصاد معرفی میکرد.
در این تحلیل که با توجه به تجربههای قبلی بیان میشد ،مسکن
به عنوان حرکتدهنده چرخ اقتصاد شناخته میشد به طوری که
کارشناسان اقتصادی معتقد بودند با رونق معامالت مسکن ،صنعت
ساختمان به گردش درمیآید و همین موضوع  200رسته شغلی را
فعال میکند و صنایع ،فوالد و ســیمان به عنوان صنایع مادر رونق
میگیرند تا چرخ صنعت و اقتصاد به حرکت درآید .در سالهای 93
و  94که اقتصاد در رکود قرار داشت ،خیلیها منتظر بودند تا غول
مسکن از خواب بیدار شود و بار اقتصاد را به دوش بکشد .مبلغ وام
مسکن افزایش یافت و سیاستهای پولی و بانکی برای تحریک بخش
مســکن به کار بسته شد تا منجی صنعت به میدان بیاید .در سال
 1395که چرخ اقتصاد ایران ناشــی از فضای مثبت پس از اجرای
برجام به حرکت درآمد و رکورد رشد اقتصاد با  12.5درصد جاب هجا
شد ،بخش ساختمان هنوز در رکود بود و در سال  1396به عنوان
آخرین بخش اقتصاد از منطقه زیر صفر خارج شد و به رشد مثبت
رسید .این اتفاق نشان داد که دیگر معادله پیشرانی مسکن جواب
نمیدهد .اقتصاد بدون مســکن از رکود خارج شد و این بخش در

تعداد معامالت و میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق تهران
تعداد كل معامالت
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در سال  1395که چرخ اقتصاد ایران ناشی از فضای مثبت پس از اجرای برجام به حرکت درآمد و رکورد
رشد اقتصاد با  12.5درصد جابهجا شد ،بخش ساختمان هنوز در رکود بود و در سال  1396به عنوان
آخرین بخش اقتصاد از منطقه زیر صفر خارج شد و به رشد مثبت رسید.
منبع :بانک مرکزی

الزم به ذکر است سهم بخش مسکن در اقتصاد خانوار نیز قابلتوجه است .متوسط سهم هزینه مسکن در
بودجه خانوار طی سالهای  1370-96حدود  32.5درصد بوده است.

سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار (درصد)

دورهای دیگر یعنی در ســال  1397که اقتصاد به سوی رکود گام
برداشت ،تصمیم گرفت یکهتازی کند .حاال این گزاره به تحلیلهای
اقتصادی اضافه شــده است که تحوالت بخش مسکن نیز ناشی از
رویدادهای فضای اقتصاد کالن است و دیگر نقش پیشرانی ندارد.
گزارشهای کارشناسی در بخش مسکن نشان میدهد که ارتباط
بخش مسکن با بخش حقیقی اقتصاد بر دو نوع ارتباط مستقیم و
غیرمستقیم استوار است .ارتباط مستقیم مربوط به دو مرحله تولید و
ش افزوده
بهرهبرداری است .در مرحله تولید ،ساختوساز مسکن ارز 
ایجاد میکند و در مرحله بهرهبرداری نیز ذخیره واحدهای مسکونی
دارای ارزشافزوده است که در تولید ناخالص داخلی لحاظ میشود.
ارتباط غیرمستقیم بخش مسکن با سایر بخشها نیز طوری است
که ساختوساز مسکن و بهرهبرداری از آن ،نیازمند نهادهها و مواد
اولیهای است که توسط سایر بخشهای اقتصادی تولید میشود و
در اختیار بخش مسکن قرار میگیرد .افزایش تقاضا برای مسکن و
افزایش تولید این بخش ،موجب افزایش تقاضا برای تولیدات سایر
بخشهای اقتصادی میشود.

نمودار  -2سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار (درصد)

منبع :مرکز آمار ایران

خورد.
جمعیترقم
پس از انقالب
گذشــته بود
کشور را به خود اختصاص داده است .بر
شاغل
مسکنبزرگی
قیمتبخش
جهشمسکن،
اولینبخش
اشتغال نیز
از منظر
که3افزایش
 1396بود
سال قیمت
جهشدربزرگ
1386
نقدینگیبخش ساختمان و تعداد تقریبی 150
میلیون نفر در
تعداد
دومینایران،
مرکز آمار
ســالآمار
اساس
سال  1386دومین
و تسهیالت کالن در بخش مسکن به عنوان عامل اصلی آن معرفی
هزار نفر در بخش امالک و مستغالت مشغول به کار بودهاند .این رقم  13.7درصد کل شاغلین کشور را
جهش بزرگ
شد .در سال  1391سومین جهش قیمت در بخش ساختمان اتفاق
بودبهکهصورت
قیمت که
پنجره و مصالح ساختمانی
درب
کاهشتولید
فعالیتهاهاو نظیر
دهد.
پولو ملی
ارزش
سایرتحریم
ضمندورهآنکهسخت
زمان با
تشکیلکهمیهم
افتاد
نقدینگی
افزایش
اشتغال کل را به خود اختصاص میدهند.
توجهی
قیمت قابل
درصدییز سهم
ارتباطاند ن
باالیدر
صعودمسکن
چهارمینبخش
غیرمستقیم با
نیز ازدر سال
مسکن
100
بود.
و تسهیالت کالن
 1397اتفاق افتاد که به مانند دوره گذشته همزمان با افت ارزش پول
در بخش مسکن
ملی و التهاب در بازار ارز رقم خورد.
15

JJصعودهای تاریخی
بازار مســکن در ســال  1397از خواب  5ساله بیدار شد .اولین
تحرکات در این بازار از اواخر سال  1396آغاز شد اما در سال 1397
جهش قیمت ملموس شد .تعداد معامالت مسکن در فصل بهار 97
افزایش یافت تا بتوان نام رونق را برای آن انتخاب کرد .پس از آن اما
تعداد معامالت روند نزولی گرفت چراکه با جهش قیمتها ،قدرت
خرید کاهش یافت و دایره خریداران مســکن محدود شد .با وجود
این ،روند صعودی قیمتها متوقف نشد تا اینکه در فروردین امسال
متوسط قیمت مســکن در تهران با افزایش بیش از  100درصدی
همراه شد .هرچند که برخی مناطق تهران به ویژه در مناطق غربی با
افزایش  3برابری قیمتها مواجه شدند اما متوسط قیمتها در همه
مناطق و همه معامالت رشد  103درصدی را در آمارهای رسمی به
ثبت رسانده است .این چهارمین جهش قیمت مسکن در  40سال
گذشــته است .در سال  1368که یک سال از پایان جنگ تحمیلی

به عنوان عامل
اصلی آن معرفی
شد .در سال 1391
سومینجهش
قیمت در بخش
ساختمان اتفاق
افتاد

JJسرمایه یا مصرف
مناقشــه پایانناپذیری میان افرادی وجود دارد که مســکن را
کاالی مصرفی میدانند و کســانی که برای آن ارزش ســرمایهای
قایلاند .خاصیت دوگانه بخش مســکن در بخش تقاضا به عنوان
معمایی حلنشده باقی مانده است و سیاستگذاران هم هرگز حاضر
نشدهاند با ابزارهای تشــویقی یا تنبیهی ،موضع خود را نسبت به
جایگاه بخش مسکن اعالم کنند .طرح مالیات بر معامالت مسکن
دوم به عنوان طرحی که تاکید سیاســتگذار بر مصرفی بودن این
رشد بخش ساختمان
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مشاهدات حاکی از آن است که طی دهههای اخیر ،دولتها با تزریق نقدینگی باألخص در زمان وفور
درآمدهای نفتی سعی در افزایش بنیه تولیدی و اشتغالزایی داشتهاند که البته این امر نتیجه اثربخشی به
همراه نداشته است زیرا بهبود ملموسی در وضعیت اشتغال و تولید مشاهده نشده و در مقابل حجم نقدینگی
افزایشیافته که در خأل وجود مکانیزم های تخصیص دهنده آن به بخشهای تولیدی و به دلیل نامناسب
بودن فضای کسبوکار ،صرف فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد در بخشهای مختلف ازجمله بخش مسکن

آینده ما

شده است .انطباق با وقفه رشد نقدینگی با دورههای جهشی افزایش قیمت مسکن در ایران شاهد این مدعا

است .در نمودار  15مشاهده میشود که در پی افزایش نقدینگی در سالهای  1382-85 ،1376-79و
 ،89-1387قیمت مسکن با یک وقفه زمانی با رشد مواجه شده است.
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ( 1396-1372درﺻﺪ)
نمودار  -15نرخ رشد نقدینگی و قیمت مسکن در شهر تهران طی سالهای ( 1372-1396درصد)

افزایش نقدینگی

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

میدهد ،هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا مشخص شود
کاال را نشان 31
که جایگاه ســرمایهای مسکن نیز برای سیاستگذاران به رسمیت
شناخته میشود .ساختمان به عنوان یک دارایی و سرمایه ثابت برای
بانکها ،شرکتها و نهادها عنصر جذابی است ،چراکه با رشد قیمت
آن سودهای فضایی در حسابهای مالی نقش میبندد .دولت نیز به
تعیین
گونهوای
عمومی ،به
گرفتناز تورم
عمدهنظر
بخش با در
حاکم بانکی
نرخ سود
با توجه به مطالب عنوانشده ،ضروری است،
ثابت
دارایی
سرمایه
رشد ارزش
اقتصاد،
عنوان
اینیشود.
خشنود م
گردد که نرخ حقیقی سود بانکی منفیخود
صورت از حرکت نقدینگی و تقاضای سوداگرانه و
نگردد .در
سرمایهای ،به سمت بازار مسکن و سایر داراییها تا میزان قابلتوجهی جلوگیری میشود.
ﺳﺎلﻫﺎي 1372-1396
طی سالهای
در در
مسکن
قیمت
رﺷﺪرشد
ﻧﺮخو نرخ
یکوساله
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريگذاری
حقیقی سپرده سرمایه
ﺳﻮد -نرخ
نمودار 16
1396-1372
تهرانﻃﯽ
شهرﺗﻬﺮان
ﺷﻬﺮ
ﻣﺴﮑﻦ
ﻗﯿﻤﺖ
ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ
سودﺳﭙﺮده
ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻧﺮخ
 .2بازار ارز

در تحلیل اثرات تغییرات نرخ ارز بر بازار مسکن الزم است که دو مجرای اثرگذاری آن ،یعنی اثرات هزینهای
(تغییر قیمت نهادههای تولید مسکن) ،انتظارات تورمی (نتیجه انتظار مردم از تغییرات قیمتها در آینده بر
متغیر تورم) و اثرات تغییر تقاضا (تغییر جهت حرکت نقدینگی) ،موردتوجه قرار بگیرند .با افزایش نرخ ارز ،از
یکسو قیمت نهادهای تولید مسکن و همچنین انتظارات تورمی افزایش مییابد که این مسئله زمینه افزایش
قیمت مسکن را مهیا مینماید ،از سوی دیگر ،افزایش نرخ ارز منجر به جذب نقدینگیها توسط بازار ارز و
کاهش تقاضا در سایر بازارها ازجمله بازار مسکن میگردد .حالت برعکس موارد فوق در زمان کاهش نرخ ارز
روی میدهد .نکته قابلتوجه بر اساس تجارب بازار مسکن ایران مطابق با نمودار  ،17غالب بودن اثرات
هزینهای و انتظارات تورمی افزایش نرخ ارز بر اثرات تغییر تقاضا بر بازار مسکن است .نمونه آن شوکهای
ایجادشده در بازار ارز در سالهای  1373-74 ،1390-91و همچنین سال  1396-97است که منجر به
است.
دفتردر
مسکن
جهش
شهرسازی
شدهراه و
بازار وزارت
اینمسکن
اقتصاد
قیمتج.ا.ا و
بانک مرکزی
منبع:
1396-1372
گذاریﺷﻬﺮ
ﻣﺴﮑﻦ در
سودﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺮخنرخرﺷﺪ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و
سرمایهارز در
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ
دست آمده
ﺳﺎلﻫﺎي پایه  1395به
ﻃﯽتورم به سال
ﺗﻬﺮاننرخ
یکساله و
سپرده سرمایه
التفاوت
ﺑﺎزارساله از مابه
گذاری یک
درﺻﺪسپرده
* نرخ سود حقیقی
نمودار  -17درصد تغییر نرخ ارز در بازار غیررسمی و نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران طی سالهای 1372-1396
است.

مطابق با نمودار  ،16نرخ سود حقیقی سپرده سرمایهگذاری در ایران طی دهههای گذشته عموماً منفی بوده
است .به صورت خاص متوسط این نرخ در سالهای  -15.8 ،1371-75درصد بوده است .کارشناسان حوزه
مسکن ازجمله دالیل جهش قیمت مسکن در سالهای  1374-75را کاهش نرخ سود سپردهها بدون توجه
به نرخ تورم عمومی اعالم میکنند .ضمن آنکه در سایر جهشهای قیمتی مسکن (سالهای ،1386 ،1381
 1391و  )1392نیز نرخ سود حقیقی در سیستم بانکی منفی بوده است.
نرخ سود حقیقی ،طی سالهای  1393-96برای اولین بار به طور مداوم مثبت بوده است .ازاینرو طی این
سالها بانکها درصد قابلتوجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را جذب کردهاند و درنتیجه قیمت
مسکن در این دوره باثبات بوده و سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش مسکن طی سالهای مذکور
کاهش یافته است .همچنین این امر سبب شده است که درصد تحقق برنامههای دولت در خصوص اعطای
ایران
مرکز آمار
تسهیالت مرکزی ج.ا.ا
منبع :بانک
های فرسوده و مناطق روستایی ،به دلیل باال بودن هزینه پول ،اندک باشد و
بافت
نوسازی ،در

ساختوساز در این حوزهها به خصوص در بافتهای فرسوده با رکود مواجه باشند (چگنی .)1394 ،الزم به
آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و چهار ،خرداد 1398
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ذکر است این دوره طوالنیترین و عمیقترین دوره رکودی حاکم بر بخش مسکن ایران است.
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گزارش تحلیلــی معاونت اقتصادی اتاق ایران ،مهمترین ویژگی
مســکن را دووجهی بودن آن میدانــد چراکه هم دارای خصیصه
مصرفی است و هم به عنوان دارایی با آن برخورد میشود؛ بنابراین
از یک طرف تحت تأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرد و از طرف
دیگر به دلیل اینکه بخش عظیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
هر اقتصاد را شکل میدهد ،نوسان در این بخش میتواند باعث بروز
شوک در اقتصاد شود .همچنین با توجه به سهم باالی هزینه مسکن
در ســبد هزینه خانوار ،هرگونه تغییر و تحول در بخش مسکن و
افزایش قیمت آن میتواند باعث ایجاد فشارهای مضاعف بر خانوارها
شود.
از نظر اقتصاد خرد ،مســکن کاالی مصرفی اســت و از دیدگاه
اقتصاد کالن ،مســکن یک کاالی اقتصادی است که با سایر بازارها
و بخشهای اقتصادی ،حلقههای ارتباطی قوی دارد و سرمایهگذاری
در این بخش ،اشتغال و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
ماهیت دوگانه مسکن موجب شده است که دو نوع تقاضا در بازار
وجود داشته باشد ،تقاضای مصرفی که رابطه مستقیم به قدرت خرید
خانوادههای متقاضی مســکن و تسهیالت پرداختی به آنها دارد و
تقاضای سرمایهای که از مکانیزم متفاوتی پیروی میکند .تحلیلگران
مسکن بر این باورند که تقاضای سرمایهای یا دارایی مسکن زمانی
به وجود میآید که خرید مســکن در قیاس با سایر داراییها مانند
طال ،ارز ،سهام و اوراق قرضه ،از سوددهی بیشتری برخوردار باشد.
اگر سفتهبازان انتظار داشته باشند که قیمت بازاری مسکن از قیمت
بنیادی آن در کوتاهمدت بیشتر شــود ،بنابراین سوددهی در بازار
مسکن شکل میگیرد .از همین رو آنها میتوانند با خرید مسکن
به قیمتی پایینتر از قیمت بنیادی ،آن را با قیمت باالتر بفروشــند
و کسب ســودکنند .هرچه میزان انحراف قیمت بازاری مسکن از
قیمت بنیادی آن بیشتر باشد ،تقاضای دارایی مسکن هم افزایش
مییابد؛ چراکه از یکسو ســفتهبازانی که از درجه ریسکگریزی
باالتری برخوردار هســتند ،نیز تقاضای مسکن میکنند و از سوی
دیگر تقاضا از سوی معاملهگران غیرحرفهای یعنی مستأجران نیز
به منظور حفظ قدرت خرید خود به وجود میآید .بنابراین تقاضای
سرمایهای ،موجب شکلگیری الگوی متفاوت تغییر قیمت میشود.
همین اتفاق در سال  1397رخ داد و معادالت بازار را تغییر داد .ورود
متقاضیان ســرمایهای به بازار ،سفتهبازی را گسترش داد و با اضافه
شدن متقاضیان مصرفی ،قیمتها از حرکت بازنایستاد.
JJبخش خصوصی و مسکن
فعالیت بخش خصوصی در بخش مسکن منجر به تولید ارزش
افزوده به نسبت قابلتوجهی شده است .متوسط سهم ارزشافزوده
ســاختمان خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی
ســالهای  1370تا  ،1394حدود  6.4درصد بوده است .طی این
سالها دامنه سهم ارزشافزوده ساختمان خصوصی از تولید ناخالص
داخلی بدون نفت بین  3.8درصد در ســال  1377تا  9.3درصد در
ســال  1387در نوســان بوده است .سهم بخش مسکن در اقتصاد
خانوار نیز قابلتوجه اســت .متوسط سهم هزینه مسکن در بودجه
خانوار طی سالهای  1370تا  1396حدود  32.5درصد بوده است.
بخش مسکن ،بخش بزرگی از جمعیت شاغل کشور را به خود
اختصاص داده است .بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،در سال 1396
تعداد  3میلیون نفر در بخش ساختمان و تعداد تقریبی  150هزار

برای بررسی عرضه مسکن و تطابق کمی و کیفی آن با میزان نیاز و تقاضای مسکن میتوان از آمار پروانههای
ساختمانی صادرشده و همچنین تعداد واحدهای مسکونی تکمیلشده و مشخصات آنها استفاده نمود.
همانگونه که در نمودار  5مشخص است تعداد واحدهای مسکونی تکمیلشده در مناطق شهری کشور به
واحد
،1392
باشد ،سال
شاخص در
میزان
داکثر
داشته و
اخیر روند
مسکنسال
خصوص در
هزاررابطه
 834که
مصرفی
تقاضای
اینداشته
وجود
بازار
تقاضاح در
نوسانینوع
است که دو
های شده
موجب
ماهیت دوگانه

رسیده
واحد
تقاضای هزار
1395و به 382
سال
تسهیالتگردیده و
مذکور نزولی
شاخص
سال  روند
بعد از ا
قدرتولی
مستقیم به است
ای که از
سرمایه
ها دارد
پرداختیدربه آن
مسکن و
متقاضی
ینههای
خانواد
خرید

پیروی میکند.
واحدهای
متفاوتی تعداد
مکانیزممسکن،)1
است .نکته قابلذکر این است که در سال ( 1396سال اول برنامه طرح جامع
مسکونی تکمیلشده شهری 402 ،هزار واحد بوده که با کل ساختوساز موردنیاز مناطق شهری کشور (700
هزار واحد) ،فاصله قابلتوجهی دارد.

نفر در بخش امالک و مستغالت مشــغول به کار بودهاند .این رقم
 13.7درصد کل شاغالن کشور را تشکیل میدهد .ضمن آنکه سایر
فعالیتها نظیر تولید در ،پنجره و مصالح ساختمانی که به صورت
غیرمستقیم با بخش مسکن در ارتباطاند نیز سهم قابلتوجهی از
اشــتغال کل را به خود اختصاص میدهنــد .بنابراین از جمله آثار
نامطلوب نوسانات در بخش مسکن را میتوان بیکاری در صنایع و
مشاغل وابسته به بخش مسکن در زمان رکود دانست؛ زیرا در شرایط
رونق و افزایش حجم قابلتوجه سرمایهگذاریها در بخش مسکن،
صنایع و فعالیتهای دارای ارتباط با این بخش ،توســعه مییابند
و ظرفیتهای جدیدی در این حوزهها ایجاد میشــود که با وقوع
رکود ،بخشی از این ظرفیتها بالاستفاده میمانند .همچنین نوسانات
شدید در بخش مسکن به خصوص در شاخص قیمت ،برنامهریزی
خانوار برای تأمین مسکن موردنیاز خود را با چالش مواجه میکند و
برنامههای اجراشده دولت در این بخش را ناکارآمد میسازد.
JJنیاز ذاتی به مسکن
طبق آمار سرشــماری عمومی نفوس و مسکن در سال ،1395
تعداد واحدهای مســکونی در تصرف حدود  22.8میلیون واحد و
تعداد خانوار حدود  24.2میلیون بوده که نشــانگر کمبود قریب به
 1.4میلیون واحدی مسکن در این سال است .همچنین طبق طرح
جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی ،با فرض رشد  2درصدی تعداد
خانوار در سال طی بازه زمانی  1395تا  1405و افزایش تعداد خانوار
از  24.2بــه  29.5میلیون ،حدود  5.3میلیون خانوار به خانوارهای
موجود در کشــور اضافه میشود .ازاینرو تا سال  1405کل نیاز به
مســکن جدید در کشور حدود  6.67میلیون واحد مسکونی است.
ولی باید توجه داشت که در سال  1395بالغ بر  2.58میلیون واحد
مسکونی معادل حدود  10درصد از کل واحدهای موجود کشور در
کشور خالی بوده است که با فرض کاهش این تعداد واحد به میزان
نرمال و متعارف آن در مناطق شــهری و روستایی ،قابلیت عرضه
 1.32میلیون واحد مسکونی از محل خانههای خالی به بازار مسکن
وجود دارد .ازاینرو برای پوشش نیاز به مسکن کشور بدون احتساب
نوسازی واحدهای فرسوده کشور ،طی دوره زمانی دهساله منتهی به
 ،1405حدود  5.34میلیون واحد مسکونی جدید باید تولید شود.
ولی باید توجه داشت که طبق نتایج مطالعات طرح جامع مسکن بالغ
بر  3.8میلیون واحد مسکونی موجود در کشور فرسودهاند و نیاز به
نوسازی دارند .ازاینرو با فرض اضافه شدن تعداد واحدهای فرسوده
نیازمند نوســازی به تعداد واحدهای جدید در دوره زمانی  1396تا
 ،1405کل نیاز به مسکن کشور طی این دوره بالغ بر  9میلیون واحد
و به صورت سالیانه حدود  900هزار واحد است.
بررسیها نشــان میدهد که طی سه دهه گذشته همواره بعد
خانوار در مناطق شــهری و حتی روستایی کشور کاهشی بوده به
طوری که میانگین بعد خانوار کل کشور از  5.1نفر در سال 1365
به  3.3نفر در ســال  1395کاهش یافته اســت .همچنین تعداد
خانوارهای یکنفــره از حدود  5.2درصد در ســال  1385به 8.5
درصد در سال  1395افزایش یافته است .مجموع تحوالت رخداده
در خصوص بعد خانوار و تعداد خانوارهای یکنفره و همچنین شرایط
نامناســب اقتصادی کشور طی سالهای اخیر ،تقاضای خانوار را به
خصوص در کالنشهرها به سمت واحدهای مسکونی کوچکمتراژ
سوق داده است.

واحد)
شهریکشور
شهری
مناطق
شده در
تعداد
(هزار واحد)
کشور (هزار
مناطق
شده در
تکمیلتکمیل
مسکونیمسکونی
واحدهایواحدهای
نمودار  -5تعداد

منبع :بانک مرکزی ج ا.ا

JJساختوساز

 1آخرین نسخه طرح جامع مسکن  1396-1405در قالب سند تلفیق ،توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است .هدف اصلی از تدوین طرح های
تعداد واحدهای مسکونی تکمیلشده در مناطق شهری کشور
جامع شهری که یک برنامه توسعه بخشی هستند ،تدوین نقشه راهی منسجم و به هم پیوسته برای ارتقاء وضعیت بخش مسکن در کلیه ابعاد است.

به خصوص در سالهای اخیر روند نوسانی داشته و حداکثر میزان
این شــاخص در ســال  834 ،1392هزار واحد است ولی بعد از
این ســال روند شاخص مذکور نزولی شــده و در19سال  1395به
 382هزار واحد رسیده است .نکته قابلذکر این است که در سال
 ،1396تعداد واحدهای مسکونی تکمیلشده شهری 402 ،هزار
هرچه میزان
واحد بوده که با کل ساختوساز مورد نیاز مناطق شهری کشور
انحراف قیمت
یعنی  700هزار واحد ،فاصله قابلتوجهی دارد.
بازاری مسکن
خانوارها
فرهنگی،
و
درحالیکه بنا به دالیل اقتصادی ،اجتماعی
از قیمت بنیادی
های
ل
سا
در
هستند،
متقاضی واحدهای مسکونی کوچکمتراژ
آن بیشتر باشد،
شده،
ل
تکمی
مسکونی
اخیر متوسط ســطح زیربنای واحدهای
تقاضای دارایی
رسیده
1396
سال
در
مترمربع
روند افزایشی داشــته و به 156
مسکن هم افزایش
اخیر
های
ل
سا
در
متراژ
ک
کوچ
واحدهای
سهم
ضمن آن
یابدواحدهای
متقاضی
استکهدرحال
است .ذکر
الزم به
یکه بنا به دالیل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،خانوارهای می
کاهشیافته به نحویکه سهم واحدهای دارای مساحت کمتر از
مسکونی کوچک متراژ میباشند ،در سالهای اخیر متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی تکمیلشده،
 90مترمربع از  11درصد در ســال  1390به  5درصد در ســال
روند افزایشی داشته و به  156مترمربع در سال  1396رسیده است .ضمن آنکه سهم واحدهای کوچک متراژ
 1396رســیده است .این رویدادها منجر به ایجاد عدم تطابق در
مساحت کمتر از  90مترمربع از  11درصد
واحدهای دارای
تقاضایسهم
نحویکه
یافته به
اخیر کاهش
الگویهای
در سال
خصوص در
مســکن به
الگوی
مســکن با
عرضه
است.
شده
شهرها،
ن
درکال
سال  1390به  5درصد در سال  1396رسیده است .این امر در نمودار  6و جدول  4نشان داده شده
است .این رویدادها منجر به ایجاد عدم تطابق در الگوی عرضه مسکن با الگوی تقاضای مسکن (عرضه
واحدهای بزرگ متراژ و تقاضای واحدهای کوچک متراژ) به خصوص در کالنشهرها ،شده است.

متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری کشور(مترمربع)
نمودار  -6متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی تکمیلشده در مناطق شهری کشور (مترمربع)

منبع :بانک مرکزی ج ا.ا
جدول -4توزیع واحدهای مسکونی تکمیلشده در بازههای مختلف مساحتی (مترمربع-درصد)
تا 50

 51تا 70

 71تا 90

 91تا 110

 111تا 130

 131تا 150

 151تا 180

1391

23

22

13

 181تا 200

1392

1

3

11

1

2

21

 201تا 250

1390

1

4

11

16

19

20

23

16

14

 251و بیشتر

مساحت
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13

5

5

3

14

5

5

4

13

5

5

3

بررسی تعداد واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی صادره در مناطق شهری در نمودار  7نیز نشان میدهد
که این شاخص ،نوسانات ساالنه شدیدی داشته و از حدود  740هزار واحد طی سالهای  1389تا  1391به
حدود  330هزار واحد در سالهای اخیر رسیده است .با توجه به طول دوره ساخت  2تا  3ساله در ایران،

آینده ما

کاهش واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی ،منجر به کمبود عرضه واحدهای مسکونی تکمیل شده در
مناطق شهری (در مقایسه با نیاز به مسکن برآورد شده) طی سالهای آتی خواهد گردید.
نمودار  -7تعداد واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کشور (هزار واحد)

تعداد واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کشور (هزار واحد)

منبع :بانک مرکزی ج ا.ا

بررسی تعداد واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی صادره در
الزم به ذکر است ،به مرور زمان با توجه به افزایش شهرنشینی و محدودیتهای عرضه زمین ،تعداد طبقات
مناطق شهری نیز نشان میدهد که این شاخص ،نوسانات ساالنه
1389در
هایدرصد
طبقهساازل45
نهاویازکه
شــدیدی بهگو
در پروانههای ساختمانهای مسکونی افزایش یافته
یک طی
هایواحد
پروانههزار
سهم740
حدود
داشته
ســال
دیگردر
طرفواحد
330از هزار
حدود
 1391به
رســیده4
اخیرپروانههای
هایسهم
دوره
در این
یافته و
کاهش
سال  1370به حدود  30درصد در سالتا1396
یافتهتا 3
ساخت 2
طول
کاهش8
ایران ،نمودار
سالهایندرامر در
است.
دورهافزایش
درصد
توجه ازبه30
است .بهبا بیش
طبقه و  5طبقه و بیشتر ،از حدود دو درصد
واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی ،منجر به کمبود عرضه
نشان داده شده است.
مسکونی تکمیلشده در مناطق شهری در مقایسه با نیاز
واحدهای
ِ
به مسکن برآوردشده طی سالهای آتی خواهد شد.
با توجه به افزایش شهرنشینی و محدودیتهای عرضه زمین،
تعداد طبقات در پروانههای ساختمانهای مسکونی افزایش یافته
بهگونهای که ســهم پروانههای یکطبقه از  45درصد در ســال
 1370به حدود  30درصد در سال  1396کاهش یافته و از طرف
دیگر در این دوره ســهم پروانههای 4طبقه و 5طبقه و بیشتر ،از
حدود دو درصد به بیش از  30درصد افزایش یافته است.
21

زﻣﺎﻧﯽ()1370-1396
بازهﺑﺎزه
ﺷﻬﺮيطیﻃﯽ
تعدادﻃﺒﻘﺎت
ﺗﻌﺪاد
ﺣﺴﺐ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﺣﺪاث
ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي
درﺻﺪ
زمانی ()1396-1370
ﻧﻘﺎطشهری
در نقاط
طبقات در
حسب
مسکونی بر
ساختمان
های احداث
درصد پروانه
مودار -8
ن

منبع :مرکز آمار ایران
* آمار سالهای  1382 ،1377 ،1376 ،1375 ،1370و  1389شامل ارقام شهر تهران نیست.
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خردادایران
مسکن
بازار
تجاری در
قیمتی و
 -6-2نوسانات

با بررسی ادوار تجاری (دورههای رونق و رکود) بازار مسکن ،ضمن آنکه امکان شناسایی عوامل اثرگذار بر بازار
مسکن مهیا می گردد ،اطالعات الزم در این بخش ازجمله زمان تقریبی رکود یا رونق بازار مسکن نیز برای
سیاستگذاری و برنامهریزی در اختیار دولت ،فعالین بخش خصوصی و خانوارها قرار میگیرد .اگر دالیل
ادوار تجاری بازار مسکن به درستی شناسایی شوند ،دولت میتواند با سیاستگذاری مناسب ،شکاف بین

JJدورههایرکود و رونق
فرهاد خداداد کاشی ،تحلیلگر مســکن در مقالهای اعالم کرده
اســت :نوسانهای دورهای که در سطح قیمتها ،سطح تولید کاالها
و خدمات گوناگون ،میزان ســرمایهگذاری ،سطح اشتغال ،نرخ بهره،
عرضه و تقاضای پول ،ســطح دستمزدها و مواردی از این دست بروز
یکند ،اصطالحاً ادوار یا سیکلهای تجاری نامیده میشود.
م 
علی چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه
و شهرســازی در تحلیلی آورده است :ادوار تجاری در بخش مسکن
اینگونه شــکل میگیرد که به دنبال افزایش قیمت در بازار مسکن
به دلیل کمبود نسبی عرضه مسکن و همچنین ایجاد شوک در یکی
از عوامــل مؤثر بیرونی نظیر نرخ ارز ،نقدینگی ،درآمدهای نفتی و،...
تقاضای سوداگرانه و همچنین بازدهی سرمایهگذاری در بخش مسکن
افزایش مییابد .به تبع این امر ،ســرمایهگذاری در بخش مسکن با
توساز به خصوص سرمایهگذاران غیرحرفهای
ورود فعاالن بخش ساخ 
ً
افزایش مییابد و اصطالحا بازار مســکن با رونق مواجه میشود .در
پی این اتفاق با وقفه زمانی معادل طول دوره ســاخت مسکن در هر
کشور ،بازار مسکن با افزایش عرضه و اشباع مواجه ،و پس از آن روند
معکوس در بازار مســکن شروع میشــود به طوریکه بازار مسکن
به دلیل عرضه مازاد و عموماً تغییر یا شــوک در عوامل مؤثر بیرونی
همچون رکود اقتصادی ،کاهش قدرت خرید خانوار ،کنترل نقدینگی
و ،...با ثبات نسبی در قیمت مواجه میشود .بنابراین تقاضای سوداگرانه
از بازار حذف میشود و سازندگان غیرحرفهای و بخشی از سازندگان
حرفهای نیز از بازار خارج میشوند .درنتیجه مجددا ً بازار با وقفه زمانی
با کاهش عرضه و افزایش قیمت روبهرو میشود .نکته قابلتوجه در
شکلگیری دورههای رونق و رکود در بازار مسکن آن است که عالوه بر
عوامل درونی بازار مسکن نظیر دوره ساخت ،ورود و خروج سازندگان
غیرحرفهای و ســایر موارد ،عوامل بیرونی نظیر قدرت خرید خانوار،
نقدینگی ،تورم ،نرخ بهره ،بازارهای موازی و ...نیز در شکلگیری ادوار
تجاری دخیل میشوند.
در عموم کشورها بازار مسکن با ادوار تجاری مواجه میشود ولی
در ایران به خصــوص در دهههای اخیر مجموعهای از عوامل درونی
و بیرونی منجر به بروز و تشــدید ادوار تجاری در این بازار شــدهاند.
ش افزوده
برای بررسی ادوار تجاری نوسانات متغیرهایی همچون ارز 
یا سرمایهگذاری مد نظر قرار میگیرد ولی ادوار تجاری بازار مسکن
شامل نوسانات سرمایهگذاری یا ارزشافزوده در ایران همبستگی بسیار
باالیی با نوسانات قیمت مسکن دارند.
طی دوره زمانی  1371تا  ،1395بازار مســکن ایران  4دوره رونق
را تجربه کرده اســت .در ســال  1396نیز به علت شــوک ارزی در
نیمه دوم ســال  ،1396بخش مسکن با افزایش قیمت و تا حدودی
با افزایش ســرمایهگذاری مواجه شده است .در ادامه در سال 1397
قیمت مسکن با جهش مواجه شد به نحوی که در مهرماه این سال
نسبت به ماه مشابه ســال قبل ،قیمت مسکن در شهر تهران 83.5
درصد افزایش یافت و پیشبینی میشود سرمایهگذاری خصوصی نیز
در بخش مســکن افزایش یابد .ضمن آنکه در ششماهه اول سال
 1397تعداد واحد مســکونی در پروانههای ساختمانی صادرشده در
شهر تهران حدود  21درصد و در سهماهه اول این سال در کل مناطق
شهری کشور تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده حدود  14درصد
افزایشیافتهاند.

بازارهای موازی و جایگزین اثر مهمی بر تحوالت بازار مسکن دارد .میزان بازدهی در بازارهای پول یعنی
سپردهگذاری در بانک ،بازار ارز ،طال و سرمایه به عنوان بازارهای جایگزین و موازی بسیار تعیینکننده است.
یافت.
تقاضا
پایین باشد،
تجاریبازارها
بازدهی این
در ادبیات اقتصادی برای اگر
خواهدگذاری
افزایش سرمایه
مسکنافزوده یا
برای ارزش
همچون
متغیرهایی
نوسانات
بررسی ادوار
مدنظر قرار میگیرد ولی همانگونه که در نمودار  9مشخص شده است ادوار تجاری بازار مسکن (نوسانات

سرمایهگذاری یا ارزشافزوده) در ایران همبستگی بسیار باالیی با نوسانات قیمت مسکن دارند.

پرونده تعداد پروانههای ســاختمانی نیز ،دورههای رونق و رکود
را نشــان میدهد .همزمان با افزایش قیمت و سرمایهگذاری یعنی
در دورههای رونق ،تقاضا برای صدور پروانههای ســاختمانی افزایش
مییابد .در دورههای رکود ،پروانههای ساختمانی کمتری توسط بخش
خصوصی اخذ میشود .در سالهای  1386 ،1381 ،1375و 1391
که سالهای رونق محسوب میشود ،تعداد پروانههای ساختمانی در
مناطق شهری افزایشیافته است.
عالوه بر شاخصهای قیمت ،ســرمایهگذاری و تعداد پروانههای
ساختمانی ،شاخص نسبت قیمت مسکن به هزینه ساخت نیز روند
دورههای رونق و رکود را نشــان میدهد .در سالهای رونق و افزایش
قیمت ،این شــاخص افزایش و در دورههای رکود کاهش مییابد .از
این شــاخص میتوان برای پیشبینی بازار مسکن نیز استفاده کرد.
این شاخص از سال  1380تاکنون ،همواره باالتر از عدد  4بوده است.
در این دوره کمترین میزان شــاخص در سال  1384یعنی عدد  4و
بیشترین میزان آن در سال  1391یعنی عدد  6.7بوده است؛ بنابراین
زمانی که شاخص قیمت مسکن به هزینه ساخت ،به عدد  4نزدیک
شود ،بخش مسکن در رکود است و میتوان پیشبینی جهش قیمت
و افزایش سرمایهگذاری و رونق را داشت و زمانی که این شاخص به
عدد  6.7نزدیک میشود ،بخش مسکن در دوره رونق است و میتوان
انتظار ورود بخش مسکن به دوره رکود و ثبات قیمت را داشت.
شاخصهای دیگری نظیر نسبت تعداد ساختمانهای شروعشده به
تمامشده نیز دوره رونق و رکود را نشان میدهند .بهگونهای که عموماً
افزایش تعداد ســاختمانهای شروعشده به تمامشده ،حاکی از دوره
رونق و عکس آن حاکی از دوره رکود اســت؛ زیرا در دورههای رونق،
ورود ســرمایهگذاران به بخش مسکن برای ساخت واحدهای جدید
افزایش مییابد بنابراین ،نسبت مذکور افزایش مییابد و در دورههای
رکود ،شروع به سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید کاهش و بهتبع
آن نسبت مورد اشاره نیز کاهش مییابد.
JJمحرکهایمسکن
به غیر از عوامل واقعی بخش مســکن نظیر قیمت زمین ،هزینه
ساخت و سیاستهای شهرداری ،عوامل تعیینکننده دیگری وجود
دارند که معموال سرنوشــت بازار مسکن را رقم میزنند .عواملی که
خارج از بازار مسکن اتفاق میافتند اما تحوالت آنها به طور مستقیم،
بخش مســکن را تحت تاثیر قرار میدهند .ایــن عوامل در اقتصاد
ایران آنچنان پرتالطم و تاثیرگذار است که عمال فرصت چندانی به
خودنمایی عوامل واقعی تعیینکننده قیمت مسکن در حوزه ساخت
و سایر عوامل نمیدهند .طبق گزارشهای کارشناسی بخش مسکن،
رفتار بازار مســکن در کشورهای وابســته به درآمد حاصل از منابع
طبیعی به ویژه درآمدهای نفتی با ســایر کشورها متفاوت است؛ به
طوری که شــوکهای نفتی در این کشورها به عنوان یکی از عوامل
اصلی نوســانات قیمت مسکن شناخته شده اســت .درواقع یکی از
ویژگیهای مهم چنین اقتصادهایی ،بروز بیماری هلندی یا همان رکود
تورمی در آنها اســت .در هنگام افزایش درآمدهای حاصل از منابع
طبیعــی ،عدم مدیریت صحیح این نوع از درآمدها و تزریق بیبرنامه
آنها به اقتصاد کشور ،منجر به افزایش حجم نقدینگی در جامعه و
افزایش تقاضا میشــود .با توجه به اینکه در کوتاهمدت بخش تولید
قادر به پاسخگویی به افزایش تقاضای ایجادشده نیست ،افزایش تقاضا
منجر به بروز تورم در اقتصاد میشود .دولتها در چنین شرایطی برای
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مهار آثار تورم ،اقدام به واردات میکنند که نتیجه آن تضعیف بخش
کاالهایکرده است .در سال  1396نیز به علت
وارداترا تجربه
که رونق
دوره
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مواجه
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قیمت در این بخش میشود.
سال نسبت به ماه مشابه سال قبل ،قیمت مسکن در شهر تهران  83.5درصد افزایش یافت و پیشبینی
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ساختمانی صادر
پروانههای
شهری
بازارهایمناطق
سال در کل
عکس آن حاکی از
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بررســی تحلیلگران نشــان میدهد که یکی دیگــر از عوامل
هاییمت
یانگین ق
نمودار از
 1به علت نقصان در آمار مربوط به میانگین قیمت مسکن در مناطق شهری کشور و نبود آمار قابلاتکا در این خصوص ،در ا
دورمه
ین در
زیرا
تعیینکننده قیمت مســکن تغییرات حجم نقدینگی است .افزایش
مسکن در شهر تهران استفاده شده است .الزم به ذکر است اگرچه ارقام مطلق قیمت مسکن در شهر تهران و مناطق شهری کشور تفاوت قابلمالحظهای
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سرمایه ثابت بخش خصوصی در بخش ساختمان اسمی ،حقیقی شده است.
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الزم به ذکر است روند تعداد پروانههای ساختمانی نیز ،دورههای رونق و رکود را نشان میدهد .همزمان با
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بازارها دامن میزند.
قیمت در این
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عالوه بر شاخصهای قیمت ،سرمایهگذاری و تعداد پروانههای ساختمانی ،شاخصِ نسبت قیمت مسکن به
هایچهار،
هشتاد و
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 1398قیمت ،این
خردادافزایش
رونق و
شمارهسال
دهند .در
نشان می
شاخص افزایش و در دورههای رکود شاخص مذکور کاهش مییابد .از این شاخص میتوان برای پیشبینی
بازار مسکن نیز استفاده نمود.
مطابق با نمودار  ،11این شاخص از سال  1380تاکنون ،همواره باالتر از عدد  4بوده است .در این دوره
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شاخصهای دیگری نظیر نسبت تعداد ساختمانهای شروعشده به تمامشده نیز دوره رونق و رکود را نشان
میدهند .بهگونهای که عموماً افزایش تعداد ساختمانهای شروعشده به تمامشده ،حاکی از دوره رونق و
عکس آن حاکی از دوره رکود است؛ زیرا در دورههای رونق ،ورود سرمایهگذاران به بخش مسکن برای ساخت
واحدهای جدید افزایش مییابد بنابراین ،نسبت مذکور افزایش مییابد و در دورههای رکود ،شروع به
سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید کاهش و بهتبع آن نسبت مورد اشاره نیز کاهش مییابد.
نگارنده
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روابط دوطرفه
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ساختوساز بر
روی قیمت مسکن
در دوره رکود و
رونق متفاوت است
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تغییرات جمعیتی ناشی از ازدواج ها ،هرم سنی و عوامل اینچنینی
نیز بر تقاضای مسکن موثر خواهد بود.
 25این عوامل ،دولت میتواند با سیاســتگذاری خود
با وجود همه
بر این بازار تاثیر بگذارد .دولتها از طریق سرمایهگذاری ،پیادهسازی
ابزارهای مالیاتی ،اعطای یارانه و مواردی از این دست ،بازار مسکن را
یکنند.
متأثرم 
JJمیزان اثرگذاری شاخصهایدیگر بر مسکن
با وجود همه شاخصهای موثر بر بازار مسکن ،شکلگیری و تشدید
رونق و یا رکود در بازار مســکن ایران را نمیتوان ناشی از یک عامل
25
دانست اما با بررسی این ادوار میتوان اثرگذارترین متغیرها و عوامل
مؤثر بر شکلگیری هریک از دورههای رونق و رکود را شناسایی کرد.
دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی بر بازار مسکن اثر میگذارد.
عوامل درونی شامل صنعت ساختوساز ،نهادهای موجود در بخش
مســکن ،رویهها و قوانین و مقررات حاکم بر این بخش است .قیمت
تمامشده ساخت و ساز از مجموع هزینه نهادههای تولید ،نظیر قیمت
زمین ،مصالح ساختمانی ،دستمزد و خدمات ساختمانی ،هزینه مجوز
ساخت ،مجوز دریافت انشعابات و ...تشکیل میشود .در این میان بهای
زمین ،اثرگذاری بیشتری بر قیمت مسکن دارد به گونهای که بین قیمت
زمین و قیمت مسکن در ایران همبستگی قابلتوجه و روابط دوطرفه
وجود دارد .اثر هزینه تمامشــده ساختوساز بر روی قیمت مسکن در
دوره رکود و رونق متفاوت اســت .در دوران رونق این افزایش هزینه،
اغلب توسط متقاضی و در دوره رکود با کاهش حاشیه سود تولیدکننده،
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توسطعرضهکنندهپرداخت میشود؛بنابراینافزایشهزینه ساختوساز
در دوره رونق تأثیر قابلمالحظهای بر قیمت مسکن دارد.
از جمله عوامل درونی موثر بر قیمت مسکن میتوان به نظام حاکم
بر مشاوران امالک اشاره کرد .در ایران مشاوران امالک ،نمایندگی هر
دو طرف معامله مســکن یعنی خریدار و فروشنده را بر عهده دارند،
لذا این بنگاهها در دوران رونق به ســمت فروشــنده و در دورههای
رکود به سمت متقاضی متمایل میشوند که این امر به ثبات بیشتر
قیمت در دوران رکود و افزایش بیشــتر قیمت در دوران رونق منجر
میشــود .همچنین درآمد مشاوران امالک وابسته به قیمت مسکن
است ،بنابراین با افزایش قیمت مسکن مورد معامله ،درآمد بیشتری
یکنند.
کسبم 
مهمترین و پراثرترین عوامل موثر بر بازار مسکن به عوامل بیرونی
بازمیگردد .متغیرهای کالن اقتصادی نظیر حجم نقدینگی ،سطح
عمومی قیمتها ،درآمدهای نفتی ،ســاختار جمعیتی کشور ،سطح
درآمد و پسانداز خانوار ،سیاستگذاریهای دولتی ،میزان سودآوری
بازارهای جایگزین و ...به عنوان عوامل بیرونی موثر بر بازار مســکن
شناخته میشــوند .افزایش قیمت نفت به عنوان یکی از این عوامل
در ادوار گذشــته خود را نشــان داده است نکته قابلتوجه این است
کــه اثرگذاری افزایش قیمت نفت و درنتیجه آن درآمدهای نفتی بر
جهشهای قیمتی در بازار مسکن با وقفه است .در پی افزایش قیمت
نفت در سالهای  1384 ،1378و  ،1390قیمت مسکن نیز با اختالف
زمانی عموماً یک تا دوساله ،افزایش یافته است.
نقدینگــی به عنوان عامل موثر دیگر خود را اثبات کرده اســت.
طی دهههای اخیر ،دولتها با تزریق نقدینگی سعی در افزایش بنیه
تولیدی و اشتغالزایی داشتهاند .در خأل مکانیزمهای تخصیصدهنده
آن به بخشهای تولیدی و به دلیل نامناسب بودن فضای کسبوکار،
نقدینگی صــرف فعالیتهای ســوداگرانه و غیرمولد در بخشهای
مختلف ازجمله بخش مسکن شده است .در پی افزایش نقدینگی در
لهای  1376تا  1382 ،1379تا  1385و  1387تا  ،1389قیمت
سا 
مسکن با یک وقفه زمانی با رشد مواجه شده است.
وضعیت بازارهای موازی نیز به عنوان یک عامل موثر بیرونی مطرح
اســت .بازار پول ،سکه ،ارز و سرمایه اثرگذاری زیادی بر بازار مسکن
دارند .نرخ سود حقیقی سپرده سرمایهگذاری در ایران طی دهههای
گذشته عموماً منفی بوده است .به صورت خاص متوسط این نرخ در
لهای  1371تا  -15.8 ،1375درصد بوده است .کارشناسان حوزه
سا 
مسکن ازجمله دالیل جهش قیمت مســکن در سالهای  1374و
 1375را کاهش نرخ سود سپردهها بدون توجه به نرخ تورم عمومی
اعالم میکنند .ضمن آنکه در سایر جهشهای قیمتی مسکن یعنی
لهای  1391 ،1386 ،1381و  1392نیز نرخ سود حقیقی در
ســا 
سیستم بانکی منفی بوده است.
نرخ سود حقیقی ،طی سالهای  1393تا  1396برای اولین بار به
طور مداوم مثبت بوده اســت .ازاینرو طی این سالها بانکها درصد
قابلتوجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را جذب کردهاند و
درنتیجه قیمت مسکن در این دوره باثبات بوده و سرمایهگذاری بخش
خصوصی در بخش مسکن طی سالهای مذکور کاهش یافته است.
سیاستهای دولت به عنوان عاملی مهم در سرنوشت بازار مسکن
شناخته میشود .سیاستهایی که در بخش تامین مالی ،اعمال مالیات
و طرحهای توسعه شهری به کار گرفته میشود در دورههای مختلف
اثرگذاری داشته و به بازار جهت داده است.

مهمترین و پراثرترین عوامل موثر بر بازار مسکن به عوامل بیرونی بازمیگردد .متغیرهای کالن اقتصادی نظیر حجم نقدینگی،
سطح عمومی قیمتها ،درآمدهای نفتی ،ساختار جمعیتی کشور ،سطح درآمد و پسانداز خانوار ،سیاستگذاریهای دولتی،
میزان سودآوری بازارهای جایگزین و ...به عنوان عوامل بیرونی موثر بر بازار مسکن شناخته میشوند.

بازا ِر رهاشده

دولت از گران شدن زمين منتفع ميشود
درست است كه قيمت مسكن روند صعودي دارد ،اما ما در حوزه مسكن
وارد دوره رونق نشــدهايم و تشــديد ركود تورمي را در اين بازار شاهد
هستيم .تقريباً میتوان گفت بازار مسكن يك بازار رهاشده است و دولت
سياســت دقيق و مشخصي براي بهبود اوضاع اين بازار در نظر نگرفته
ی ديگر اقتصادي نيز به چشم
اســت .البته همين وضعيت در حوزهها 
ی ديگر نيز تاثيرگذار
میخورد .اما از آنجا كه مسكن میتواند در حوزهها 
باشد و مشاغل بسياري به اين بازار وابستهاند ،الزم است برنامه مشخصي
براي آن در نظر گرفته شود تا فعاالن اقتصادي و مصرفكنندهها بدانند
كه بايد در چه مسيري گام بردارند .اين فقدان برنامهريزي به شدت به
ضرر اين حوزه و صنايع وابســته به آن خواهد بود .به خصوص آنكه با
وجود تغيير در ســطح مديريت وزارت مسكن هنوز برنامهاي براي اين
حوزه ارائه نشده است.
در اين ميان با توجه به كاهش تقاضا براي خانه ،چند بحران و مسئله
به وجود آمده است .گردش نقدينگي در بازار ساختمانسازي پايين آمده
است و در نبود حمايت دولت ،سودآوري سازندهها كم شده و رغبت آنها
براي ورود به ساختمانسازي نيز اندك است .در نتيجه طبيعي است كه
صنعت ساختمانسازي از اين اوضاع بيشترين ضربه را بخورد.
زمين در ايران بسيار گران است و تقريباً  70درصد قيمت يك ملك،
متعلق به زمين آن است .يعني اگر يك سازنده  100ميليارد تومان را
وارد عرصه ســاخت و ساز كرده باشد 30 ،ميليارد تومان آن تبديل به
سازه میشود و بقيهاش هزينه زمين است .در نتيجه مهمترين ابزاري كه
ی دولتي
دولت میتواند به كار گيرد زمين است .دولت میتواند زمينها 
را براي ساخت و ساز واگذار و عرضه كند تا مصرفكننده نهايي هزينه
كمتري را براي خريد يا ســاخت سازه صرف كند .عرضه زمين دولتي
میتواند تا  70درصد به ســاخت و ســاز و عمران شهر سرعت بخشد.
ی ساختماني را تا
در نتيجه آن ،حتي میتوانيم رشــد صدور پروانهها 
ســه برابر شاهد باشيم .همين موضوع به نفع صنايع مربوط به ساخت
و ساز خواهد شد.
البته اين موضوع مثل دو لبه قيچي اســت و در شــرايط متفاوت
میتواند نتايج متفاوتي به بار آورد .همانطور كه اشــاره شد اگر دولت
زمينهارا به عرصه ســاخت و ساز وارد كند و آن را به دست متقاضي
نهايي و مصرفي برساند اتفاق مثبتي است .در نتيجه اين كار ،بخشي از
بودجه خانوار و نقدينگي سرگردان وارد عرصه ساخت و ساز میشود و
رشد اقتصادي را هم به دنبال خواهد داشت .اما اين اقدام ،نتيجه منفي
هم میتواند در پي داشته باشد .كما اينكه زمزمههايي وجود دارد كه
ی خود را بفروشــد تا كسري بودجه
میگويد دولت میخواهد زمينها 
را تامين كند ،كه اينگونه خود دولت تبديل به دالل زمين میشــود.
دولت به شدت درگير تامين بودجه است و سادهترين كارها مثل فروش
داراييهايش را براي فرار از اين مشكل پيش رو قرار میدهد.
يك زماني بيشترين درآمد دولت از نفت بود .حاال با توجه به كاهش
درآمدهاي نفتي ممكن است درآمد خود را از زمين تامين كند .در دهه
 70نيز بعد از يك دوره تورمي ،دولت اين سياســت را اجرا كرد كه به

سرمايهاي شدن زمين و مسكن كمك كرد .اين اتفاق براي اقتصاد كشور
يك سم است .باعث میشود كه مسكن از تقاضاي مصرفي دورتر بشود.
با توجه به اينكه دولت از گران شدن زمين منتفع میشود ،انگيزه دارد
تا زمين گرانتر هم بشود .در نتيجه ركود تورمي ادامه میيابد و صنعت
ساختمان نيز همچنان متضرر خواهد شد.
اگر بخواهيم رونق صنعت ساختمانســازي را ببينيم میتوانيم به
كنيم اما فع ً
هزینهحوزه نيز
افزایشدر اين
ال
بيشتري
صادرات هم
موضوع
ضعيفدر دوره رونق تأثیر قابلمالحظهای بر
ساختوساز
بنابراین
توجهشود؛
پرداخت می
کننده
عرضه
فرهاد بيضايي
ی خوبي در اين حوزه انجام نميگيرد و خيلي
عمل كردهايم .پشتيبانيها 
قیمت مسکن خواهد داشت (ملکی.)1395 ،
از بازارها را از دست دادهايم .مث ً
مدير مركز مطالعات مسكن
ال كشورهايي مثل عراق يا سوريه كه در
دانشگاه علم و صنعت
بااليي دارند
ساختماني
بازسازي
حال
دولت مناطق شهری بیش از درصد تغییر
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شاخص
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هستند بهدرصد
نمودار ،13
مطابق با
نگاه جدي به موضوع صادرات مصالح ساختماني به كشورهاي با پتانسيل
شاخص بهای ساختمانی و بهای کاالها و خدمات مصرفی است .این امر سبب شده است در زمانی که
را داشته باشد ،به نفع ما تمام خواهد شد .نهفقط مصالح ساختماني بلكه
صادر بهای زمین عرضهکنندگان سود و
بیشتر
افزایش
است به
افزایشو یافته
ساختمانی
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خود را نيز
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فروش
ندهد،ودوره ركود خريد
مسكن تغيير
تقاضاکنندگان وسود
کنندگان ضرر
عرضه
نمودار -13درصد تغییر شاخص بهای خدمات ساختمانی ،کاال و خدمات مصرفی و قیمت زمین در کلیه مناطق شهری طی سالهای 1378-96
96-1378
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي

 -7-2-1درآمدهای نفتی و بیماری هلندی

همانطور که در بخش ادبیات نظری عنوان شد ،با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق خارج از قاعده آن به
اقتصاد و به تبع آن افزایش نقدینگی ،قیمت کاالهای غیرقابلمبادله افزایش مییابد .ازاینرو تحلیلگران
اقتصادی اذعان دارند که بازار مسکن در کشورهای صادرکننده نفت با بازار مسکن در سایر کشورها
تفاوتهایی دارد .در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای نفتی اثر معناداری بر نوسانات بازار مسکن
میگذارد درحالیکه در اقتصادهای توسعهیافته شاهد آن هستیم که نوسانات بازار مسکن بیشتر تحت تأثیر
سیاستهای پولی قرار میگیرد و به عنوان یک اهرم ،اثرگذاری این سیاستها بر اقتصاد را تشدید میکند
(.)kosuke, 2002

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺖ ﺳﺒﮏ اﯾﺮان و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي 139-1372
عوارض تراکم
مربوط -به
شاخص تغ
در این
است.
قیمتمذکور
رشدسال
شاخص در
اول این
فصل
قیمتمتوسط
تغییر1396
درصدسال
زمین در
1372
ییرات 1396
سالهای
تهران طی
مسکن
ایران و نرخ
سبک
متوسطسهنفت
قیمت -14
* شاخصنمودار
ساختمانی را نیز شامل میگردد.
** شاخص بهای خدمات ساختمانی شامل شاخص مزد یک روز کارگر ساده ساختمانی ،مزد یک روز بنای سفت کار ،اجرت نقاشی ،آسفالت بام،
مقنی ،سیمانکار ،کاشیکار ،گچ کار ،کارگر ماهر لولهکش و کارگر ماهر برقکار است.

• کم کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه مدت :منظور از کم کشش بودن عرضه ،عدم افزایش عرضه
متناسب با افزایش قیمت در این بازار در دوره زمانی کوتاه مدت است؛ به عبارت دیگر اگر عرضه در
کوتاه مدت با کشش باشد ،پس از افزایش قیمت ،با یک وقفه زمانی میزان عرضه افزایش مییابد .در این
حالت امکان تعدیل قیمت وجود دارد؛ بنابراین بازار با نوسانات شدید مواجه نمیگردد .در گذشته و
همچنان در شرایط فعلی ،دو دلیل اصلی کم کشش بودن عرضه مسکن در ایران در کوتاه مدت به شرح
ذیل است:
منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا دفتر اقتصاد مسکن و برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی

نکته قابلتوجه این است که اثرگذاری افزایش 27
قیمت نفت و درنتیجه آن درآمدهای نفتی بر جهشهای
چهار،
هشتاد و
 | tccim.irشماره
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 1398قیمت نفت
خردادافزایش
در پی
شود
مشاهده می
نگر |نمودار 14
آیندهدر
قیمتی در بازار مسکن با وقفه است .همانطور که

در سالهای  1384 ،1378و  ،1390قیمت مسکن نیز با اختالف زمانی عموماً یک تا دوساله ،افزایش
مییابد.
در هر حال به نظر میرسد تا زمانی که اقتصاد ایران به صورت تکمحصولی و وابسته به درآمدهای ارزی

آینده ما

صعود و افول ارز جهانی

دالر تا چه زمانی میتواند در جایگاه پرکاربردترین ارز دنیا باقی بماند؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع بروکینگ ز

چرا باید خواند:
به دنبال تحریمهای
اقتصادی که امریکا
به مدد مالکیت دالر و
استفاده زیاد از این ارز
در مبادالت بینالمللی
وضع کرده است ،این
سوال ایجاد میشود
که دالر چه جایگاهی
در اقتصاد دنیا دارد و
آیا رقیبی برای این ارز
وجود دارد؟

در شرایط فعلی
نه اقتصاد چین
و نه هیچ اقتصاد
دیگری توانایی
جایگزین کردن
پول خود با واحد
پولی دالر را ندارد
و انتظار میرود
تسلط دالر بر
بازارهای جهانی
همچنان ادامه
داشته باشد
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دالر را میتوان ارز جهانی نام نهاد .ارزی که در سالهای اخیر
همواره در تبادالت دنیا به کار رفته اســت و به ابزاری برای اعمال
نفوذ امریکا در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای دیگر تبدیل
شده است .ولی این سوال مهم وجود دارید که چگونه دالر توانست
در این جایگاه قرار بگیرد؟ آیــا این قدرتگیری به دلیل جایگاه
اقتصادی امریکا بود و امریکا چگونه توانســت این جایگاه را برای
خود حفظ کند؟
مطالعات انجامشــده توسط نشریه نشــنال اینترست نشان
میدهد اقتصاد امریکا در دهه  ۱۸۷۰میالدی از اقتصاد بریتانیای
کبیر بزرگتر شد و تا جنگ جهانی اول بزرگترین صادرکننده در
دنیا بود .ولی در این زمان همچنان ارز رایج در دنیا پوند بود و دالر
جایگاهی در تبادالت مالی نداشت .در آستانه سال  ۱۹۲۹بود که
دالر توانست از پوند بریتانیا ارزشمند تر شود و از این تاریخ میتوان
به عنوان یکی از مهمترین تاریخها در اقتصاد امریکا و جهان نام برد.
ولــی با آغاز رکود بزرگ اقتصــادی در امریکا در دهه ۱۹۳۰
دوبــاره ارزش دالر افــت پیدا کرد و رهبــری بازارهای مالی به
بریتانیا و واحد پولی این کشــور بازگشت .با پایان یافتن جنگ
جهانی امریکا قدرت گرفت زیرا دارای ارتش و تجهبزات نظامی
قدرتمنــدی بود و صنایعی را ایجاد کــرده بود که ضمن تامین
نیازهای داخلی میتوانست نیازهای بینالمللی را نیز تامین کند.
از آن پس اســتفاده از دالر به عنوان ارز رایج رواج زیادی دارد
و طبــق گزارش صندوق بینالمللی پول ســهم دالر در تجارت
بینالمللی کاالها و خدمات در دنیا ســه برابر ســهم امریکا در
بازارهای صادراتی بینالمللی اســت .هماکنون  ۶۲درصد ذخایر
ارزی دولتها را دالر تشکیل میدهد در حالی که تنها  ۲۰درصد
از این ذخایر یورو و کمتر از  ۲درصد یوان چین اســت .از طرف
دیگر بازار دالر یکی از عمیقترین و پیچیدهترین بازارهای ارز در
دنیا است که به افرادی که به آن دسترسی دارند اجازه میدهد از
مزایای زیادی بر خوردار باشند.
نقــش کلیدی دالر در بازارهای مالی نشــاندهنده اعتمادی
است که اقتصاد جهان به مدیریت امریکا در عرصه اقتصادی دارد.
این کشور در ســالهای گذشته به دلیل سطح باالی صنعتی و
حجم باالی فعالیتهای اقتصادیاش توانســت سهم زیادی در
فعالیتهای اقتصادی دنیا ایفا کند و در اقتصاد بینالملل هم نقش
بزرگی داشته باشد.
البته ســهم زیاد دالر در مبادالت دنیا یک نشــانه دیگر هم
هست .سهم زیاد این واحد پولی در تعامالت تجاری نشان میدهد
که تاکنون جایگزینی برای دالر در تبادالت بینالمللی ایجاد نشده
است .از طرف دیگر تسلط دالر در بازارهای مالی جهانی باعث شد
تا امریکا بتواند دیدگاه بازار آزاد و تجارت آزاد را نیز در دنیا توسعه
بدهد و فرهنگ جهانیســازی را در سراسر زمین گسترش دهد.
سوالی که در اینجا ایجاد شد این است که آیا این قدرت همچنان
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در اختیار دالر باقی میماند یا خیر؟
در ابتدا باید به این مســئله اشــاره کرد که در سالهای اخیر
هــم طرفداران حزب جمهوریخواه و هــم دموکراتها در امریکا
تاکیــد کردهاند که در مورد مزایای اقتصاد آزاد تردید دارند .اخیرا
در یک میزگرد تلویزیونی در ســیانان اعالم شد که اقتصاد آزاد
باعث شده است تا فرصتهای شغلی زیادی از امریکا خارج شود و
کارخانههای زیادی در کشورهای در حال توسعه راهاندازی شوند
تا از مزایای نیروی کار ارزانقیمت در این کشورها برخوردار شوند.
در نتیجه شمار مشاغل در امریکا و دیگر کشورهای صنعتی کاهش
پیدا کرده است و این کشورها به بازارهای مصرف تبدیل شدهاند .در
این میزگرد عنوان شد که دیدگاه جهانیسازی و اقتصاد آزاد برای
امریکا پدیدهای منفی اســت و این کشور نمیتواند رشد را تجربه
کند زیرا فرصتهای رشد را به خارج از مرزها هدایت کرده است.
از طرف دیگر در جریان بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸در کشور
امریکا و تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد این کشور برای مواجهه
با بحران ،بر انبوه بدهیهای دولتی امریکا اضافه شد .ضمن اینکه
نشان داد سیســتم بانکی امریکا زمینه را برای انباشت وامهای
معوقه و افزایش حجم وامدهی بدون پشتوانه فراهم میکند .این
خود میتواند به اقتدار دالر در بازار جهانی آسیب وارد کند.
JJدالر همچنان صدرنشین میماند
با وجود اینکه شرایط هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی
برای کاهش قدرت دالر در بازار جهانی فراهم اســت ،نمیتوان
انتظار داشت که تغییر ساختارهای مالی در دنیا به سرعت انجام
شود .امریکا هنوز قدرت سیاسی و نظامی برتر در دنیا است ،شمار
زیادی از ســازمانهای بینالمللی و مهم دنیا در این کشور قرار
گرفتهاند و اغلب کشورها برای خرید نفت از دالر استفاده میکنند.
این یعنی بخشهای مهم اقتصادی و سیاسی دنیا به امریکا و پول
این کشور وابسته است و حتی اگر اهتمام برای کاهش وابستگی
وجود داشته باشد ،این رون ِد تغییر کند و تدریجی خواهد بود.
در مورد انگیزه سیاسی خارج شدن دالر از بازارهای بینالمللی
بــه عنوان ارز مرجــع میتوان اینطور بیان کــرد که امریکا در
ســالهای اخیر تالش کرده تا نقش کمرنگتری در تعامالت و
تصمیمگیریهای جهانی داشته باشد .خارج شدن این کشور از
توافقهای جهانی از جمله توافق هســتهای ایران و توافق زیست
محیطی پاریس و تالش برای انعقاد توافقهای دوطرفه با کشورها
در واقع نشــان داد که امریکا دیگر تمایلی برای نقشآفرینی به
عنوان مرکز جهان ندارد .نمایش بیرونی این خواسته را میتوان در
شعارهای انتخاباتی ترامپ و تاکید مداوم روی این مسئله که باید
امریکا را در اولویت قرار دهیم دید .در واقع رئیسجمهوری امریکا
در حال رواج دیدگاه تازهای در این کشــور اســت .دیدگاهی که
نشان میدهد امریکا قصد ادامه راه گذشته را ندارد و میخواهد از

تالش چین برای تبدیل یوان به یک ارز قدرتمند در دنیا از یک دهه قبل یعنی در سال  ۲۰۰۹شروع شد .در آن زمان بحران اقتصادی
دنیا که در نتیجه سیاستهای اشتباه در امریکا ایجاد شده بود و به دلیل استفاده زیاد از دالر و تعامل زیاد امریکا با دیگر اقتصادهای
دنیا به تدریج به دیگر کشورها گسترده شد ،زمینه را برای اظهارنظرهای زیاد در مورد معایب وابستگی اقتصادی به دالر فراهم کرد.

نقش خود به عنوان رهبر بازارهای مالی دنیا دست بردارد.
چالش اصلی در شــرایط فعلی این نیست که با حذف دالر از
بازار ،ارز چه کشوری جایگزین میشود بلکه نگرانی از این است که
با کمرنگ شدن نقش دالر در بازارهای بینالمللی ،هیچ کشوری
نتواند جایگزین امریکا شود .مســئلهای که میتواند بحرانهای
بزرگی در اقتصاد دنیا ایجاد کند و سازوکار مالی دنیا را با تحوالت
منفی روبهرو کند .در صورت وقــوع این پیشبینی ،بحرانهای
اقتصادی آتی سختتر و طوالنیتر خواهد بود زیرا کشورها برای
اجرای سیاستهای مالی تاثیرگذار با هم همراه و همسو نمیشوند
و هیچ قدرتی نیست که بتواند برای یکسانسازی عملکرد بازارهای
مالی سیاستهای کلی ارائه دهد.
این تغییر رویکرد در سیاستهای امریکا کامال مشهود است و
اخیرا هم در انتخابات میاندورهای خود را نشان داد .در این دوره
هیچکس در مورد مزایای وابسته شدن اقتصاد دنیا به دالر امریکا
برای اقتصاد این کشور صحبتی نمیکرد و همه در مورد معایب
این وابستگی ســخن میراندند .این در حالی است که به دلیل
وابستگی دنیا به دالر امریکا است که اقتدار دولت هم رشد کرده
اســت و امریکا میتواند منابع الزم برای انجام طرحهای مختلف
امنیتی و اقتصادی در سراسر دنیا را در اختیار داشته باشد.
JJتاریخچه قدرتگیری دالر
برخی بر این باورند که دالر زمانــی در بازارهای مالی قدرت
گرفت که اقتصاد کشــور هنوز آمادگی پذیــرش این جایگاه را
نداشت .زیرا با وجود رشد اقتصادی کشور ،زیرساختها هنوز از
قدرت الزم برخوردار نبود و سیاستگذاریها و قوانینی که وضع
شده بود برای استفاده از ارز این کشور در سطح بینالملل مناسب
نبود .این نظریه تا حد زیادی صحیح است زیرا دالر به عنوان ارز
بینالمللی باید برای همه قابل دسترس باشد ولی امریکا به دلیل
مالکیت این ارز ،از طریق آن به دیگر کشورها فشار اقتصادی وارد

میکند و هنوز قوانینی وجود ندارد که مانع امریکا دراین مسیر
شــود .از طرف دیگر امریکا به دلیل استفاده از دالر در تعامالت
جهانی منافع زیادی کســب کرده است که همین مسئله تاثیر
زیادی روی رشــد اقتصادی و رشد فعالیتهای صنعتی در این
کشور دارد.
در پاسخ به این سوال که آیا باید منتظر تغییری در نظام پولی
و ارزی دنیا باشیم یا خیر ،گزارشهای زیادی ارائه شده است ولی
در اغلب این گزارشها به این نکته اشاره شده که در آینده نزدیک
تغییری در ساختار مالی دنیا رخ نمیدهد .از طرف دیگر تا زمانی
که امریکا بخواهد به عنوان قدرت سیاسی ،نظامی و اقتصادی در
دنیا نقش ایفا کند ،دالر همچنان قدرتمند باقی میماند.

JJآیا باید به دنبال جایگزین بود؟
مســئله ضرورت جایگزین شدن دالر با ارزهای دیگر مدتها
اســت که در میان اقتصاددانان مطرح شــده است ولی هنوز تا
تحقق این مسئله راه درازی وجود دارد .در ابتدا تصور میشد که
یــورو میتواند به عنوان رقیب و حتی جایگزین دالر در تعامالت
اقتصادی در دنیا مطرح شود ولی بحرانهای پیدرپی اقتصادی
در کشــورهای اروپایی و تبعات منفی آن روی اقتصاد و تجارت
در این منطقه باعث شد تا یورو از دامنه ارزهای غالب در تجارت
خارج شــود .در مورد سبد ارزی هم صحبت زیاد است .برخی بر
این باور هستند که باید سبدی از ارزهای مختلف که دربردارنده
ارز مورد استفاده در کشورهای تاثیرگذار در اقتصاد جهان است
به عنوان ســبد ارزی انتخاب شــود .ارزهای پیشنهادی شامل
یورو ،روبل روســیه و یوان چین است که همه میتوانند سهمی
در تجارت کاالی دنیا داشــته باشــند .ولی این طرح هم چندان
مورد استقبال قرار نگرفت و اصلیترین و مهمترین دلیل آن هم
تعارض دیدگاههای سیاســی در کشورهایی است که مالک این
ارزها هستند.

در ابتدا تصور
میشد که یورو
میتواند به عنوان
رقیب و حتی
جایگزین دالر در
تعامالت اقتصادی
در دنیا مطرح شود
ولی بحرانهای
پیدرپی اقتصادی
در کشورهای
اروپایی و تبعات
منفی آن روی
اقتصاد و تجارت
در این منطقه
باعث شد تا یورو
از دامنه ارزهای
غالب در تجارت
خارج شود .در
مورد سبد ارزی
هم صحبت زیاد
است
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با وجود اینکه
شرایط هم از
نظرسیاسی
و هم از نظر
اقتصادی برای
کاهش قدرت دالر
در بازار جهانی
فراهم است،
نمیتوان انتظار
داشت که تغییر
ساختارهای
مالی در دنیا به
سرعت انجام
شود .امریکا هنوز
قدرت سیاسی و
نظامی برتر در دنیا
است ،شمار زیادی
از سازمانهای
بینالمللیومهم
دنیا در این کشور
قرار گرفتهاند و
اغلب کشورها
برای خرید نفت
از دالر استفاده
میکنند

اما به دنبال قدرت گرفتن اقتصاد چین در بازارهای بینالمللی،
این نظریه مطرح شــده است که یوان میتواند جایگزین دالر در
تعامالت جهانی شود .موسسه بروکینگز در این زمینه نوشت :چین
دومین اقتصاد بزرگ دنیا است ،بزرگترین بازار مصرف دنیا در این
کشور واقع شده است و رشد اقتصادی باعث شده است که تقاضای
مردم برای کاالهای مصرفی غیرضروری در این کشور رشد کند.
از طرف دیگر این کشور بزرگترین صادرکننده کاالهای مختلف
مصرفی و تولیدی در جهان اســت و دارای حجم باالیی از ذخایر
نفتی و منابع طبیعی است .همه اینها برای اینکه چین بتواند ارز
خود را به عنوان ارز قدرتمند در دنیا معرفی کند کفایت میکند.
این موسسه در ادامه گزارش نوشت :از سال قبل اولین گامها
در زمینه اســتفاده از یوان در تبادالت بینالمللی برداشته شد.
اولین قراردادهای فروش نفت در ازای پرداخت یوان چین در سال
 ۲۰۱۸امضا شد و توافقهای دوطرفهای با کشورهای مختلف برای
استفاده از یوان یا ارزهای دیگر در تعامالت انجام شد .در نتیجه
اجرای این سیاستها بود که این سوال در جهان مطرح شد :آیا
چیــن در نظر دارد قــدرت دالر در بازارهای ارز دنیا را به چالش
بکشــد؟ آیا چین میخواهد یوان را جایگزیــن دالر در تبادالت
نفتی کند؟ و سوال مهمتر اینکه چرا چین قصد دارد از یوان برای
مبادالتش استفاده کند؟
JJچین قدرت رقابت ندارد
البتــه تالش چین برای تبدیل یوان بــه یک ارز قدرتمند در
دنیا از یک دهه قبل یعنی در ســال  ۲۰۰۹شــروع شد .در آن
زمان بحران اقتصادی دنیا که در نتیجه سیاســتهای اشتباه در
امریکا ایجاد شده بود و به دلیل استفاده زیاد از دالر و تعامل زیاد
امریکا با دیگر اقتصادهای دنیا به تدریج به دیگر کشورها گسترده
شــد ،زمینه را برای اظهارنظرهای زیاد در مورد معایب وابستگی
اقتصادی به دالر فراهم کــرد .در این زمان رئیس بانک مرکزی
چین مقالهای نوشت و ضمن انتقاد از سیاست وابستگی اقتصادی
دنیا به دالر گفت :دنیا باید نظام پولی خود را اصالح کند .وابستگی
بــه یک واحد پولی و یک اقتصاد بــرای تمامی تبادالت ،اقتصاد
جهان را آسیبپذیر کرده است و این موضوعی نگرانکننده است.
بعد از مطرح شــدن این نظریه به تدریج استفاده از یوان در
بازارهای جهانی رشد کرد و از کمتر از  ۰.۵درصد در سال ۲۰۰۹
به حدود یک درصد در ســال  ۲۰۱۳و حدود  ۳درصد در ســال
 ۲۰۱۵رسید ولی از آن پس تاکنون روند نزولی در سهم یوان در
بازار جهانی آغاز شده است و در انتهای سال قبل سهم این ارز در
تبادالت جهانی به  ۱.۷درصد رسید.
JJیوان خطری برای دالر محسوب نمیشود
با وجود اینکه چین نقشی کلیدی و مهم در اقتصاد دنیا و بازار
جهانی نفت دارد ،و با وجود اینکه این کشور هرساله سهم زیادی
از کاالهای صادارتی جهان را تامین میکند ولی به نظر نمیرسد
یوان تهدیدی جدی برای دالر در آینده نزدیک محســوب شود.
موانعی را که در این مسیر وجود دارد میتوان ریسکهای باالی
موجود در بازار ارز چین و سیاستهای دولتی این کشور در کنترل
بازار سرمایه دانست.
از طرف دیگر اقتصاد چین هنوز بسیار آسیبپذیر است .این
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کشور اقتصادی صادراتمحور دارد و بحران در اقتصادهای دیگر
میتواند چین را با چالشهای جدی روبهرو کند .به همین دلیل
یوان در میان مردم به عنوان عامل حفظ ارزش شناخته نمیشود.
بازار سرمایه در چین بازاری توسعهنیافته است و امکان تبادل
ارزها در بازار سرمایه این کشور به منظور خرید کاال از کشورهای
مختلف بسیار محدود است .از طرف دیگر ارز یوان در طول زمان
بارها تنزل پیدا کرده اســت و این مســئله باعث شده است که
سرمایهگذاری در این بازار غیرسودآور باشد .این در حالی است که
ارزش دالر در تبادالت جهانی تغییر زیادی نمیکند و این مزیت
مهمی در بازار دالر است.
بازار یوان تحت کنترل دولت است .این دولت است که ارزش
یوان را تعیین میکند و اگر سیاستهای دولتی در جهت کاهش
یا افزایش ارزش یوان باشد ،بازار نمیتواند نقشی در این زمینه ایفا
کند .به همین دلیل یوان نمیتواند ارز جایگزین دالر باشد مگر
اینکه اصالحات زیرساختی در این بازار انجام شود.
JJچین چه راههایی در پیش دارد؟
سوال دیگر اینجاست که چین از چه راههایی میتواند یوان را
به عنوان ارز جذاب در بازار جهانی معرفی کند .ارزی که مانند دالر
در تعامالت استفاده شود و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود از
آن بهره ببرند .موسسه مطالعاتی بروکینگز در این زمینه نوشت:
آزادسازی بازار مالی و حساب سرمایه اولین و اصلیترین راه است.
در واقع از این طریق است که چین به خارجیها امکان میدهد
اوراق قرضه دولتی و ســهام کشور را خریداری کنند و پول را در
صورت نیاز به داخل و خارج کشور انتقال دهند.
از طــرف دیگر اصلیترین کشــورهای تولیدکننده نفت در
خاورمیانه ارزش واحد پــول خود را بر مبنای ارزش دالر تعیین
میکنند که از جمله آنها میتوان به عربستان و امارات و عمان و
قطر اشــاره کرد .در کشورهای دیگر ارزش پول داخلی بر مبنای
ارزش ســبدی از کاالها تعیین میشود ولی باز هم در این سبد
ارزی ،سهم دالر قابل توجهتر است.
بنابراین در شرایط فعلی نه اقتصاد چین و نه هیچ اقتصاد دیگری
توانایی جایگزین کردن پول خود با واحد پولی دالر را ندارد و انتظار
میرود تسلط دالر بر بازارهای جهانی همچنان ادامه داشته باشد.
البته تهدیدهای هرازگاهی از کشورها در مورد عدم استفاده از دالر
در تبادالت مالی شنیده میشود که زنگ خطری برای اقتصاد دنیا
است و شاید زمینه را برای از بین بردن سلطه دالر در آینده فراهم
کند ولی تا تبدیل شــدن به واقعیت راه درازی در پیش اســت .از
طرف دیگر اقتصاد دنیا هــم آمادگی جایگزین کردن دالر با پول
دیگری را ندارد و انگیزه این کار هم وجود ندارد .البته کشورهایی
که در سالهای اخیر مورد تحریم امریکا قرار گرفتهاند و از بازار دالر
خارج شــدهاند در مورد ضرورت این جایگزینی صحبت میکنند
که شاید در سالهای گذشته این تهدید چندان جدی نبود ولی با
توجه به اینکه اخیرا امریکا کشورهای بزرگی از قبیل روسیه و چین
و ایران و ونزوئال را تحریم کرده است و هریک از این کشورها از نظر
اقتصادی یا از نظر سهم ذخایر نفتی در زمره اقتصادهای برجسته در
دنیا هستند ،خطر بزرگتر شده است و اگر امریکا در سیاستهای
خود تغییراتی ایجاد نکند ،دورهای که دالر در بازار حکمرانی خواهد
کرد کوتاهتر میشود.

ایران در میان معدود کشورهایی قرار دارد که به تکنولوژی مورد نیاز برای حفاری نفت در اعماق آب و ( how knowفوت
و فن)های الزم برای حفاری در آبهای عمیق دست یافته است که دستاوردی بسیار بزرگ برای صنعت نفت و اقتصاد ایران
محسوب میشود .از طرف دیگر در نتیجه سالها تحریم ،ایران راه دور زدن تحریمها و کسبدرآمد را پیدا کرده است.

صنعت نفت ایران در گذر زمان
تحوالت صنعت نفت در طول تاریخ چگونه بود؟
تحریمهای اخیر امریکا صنعت نفت ایران را هدف قرار داده است و
این کشور در نظر دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند .به همین
بهانه در این گزارش به بررسی وضعیت صنعت نفت ایران در گذر زمان
پرداختیم تا چالشها و تحوالت اساســی در صنعت نفت را در طول
زمان مورد مطالعه قرار دهیم .مطالعات ما نشــان داده است در طول
تاریخ بارها صنعت نفت با بحرانهایی روبهرو بوده است ولی هربار با
سیاستگذاری دقیق امکان خروج از این چالشها برای صنعت نفت
و اقتصاد کشور وجود داشت و انتظار میرود اینبار هم قاعده تکراری
قبل وجود داشته باشد.
ایران یک قطب بزرگ انرژی در دنیا است و صنعت نفت این کشور
نقش بسزایی در اقتصاد کشور و در بازار جهانی نفت ایفا میکند .در
ســال  ۲۰۰۴ایران  ۵.۱درصد از نفت دنیا را تولید میکرد که معادل
 ۳.۹میلیون بشکه در هر روز است .در آن سالدرآمد ایران از فروش
نفت بین  ۲۵میلیارد تا  ۳۰میلیارد دالر بود و نفت اصلیترین منبع
تامین ارز خارجی در این کشور محسوب میشد .در سال  ۲۰۰۶سطح
تولید نفت در ایران رشــد کرد ودرآمد حاصــل از صادرات نفت به
مرز  ۱۸.۷درصد تولید ناخالص داخلی رسید ولی اهمیت این صنعت
در اقتصاد ایران بیش از اینها بود .مطالعات نشان داده است صنعت
نفت و گاز طبیعی همواره موتور اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب
میشدند و به طور مستقیم روی اجرای پروژههای توسعه اقتصادی
تاثیرگذار بودند.درآمد نفت ایران روی بودجه ســاالنه دولت و تامین
منابع ارزی خارجی هم بسیار اثرگذار بود.
اهمیت نفت در اقتصاد ایران به اندازهای است که مطالعات زیادی
در زمینه تاثیر نوسانات قیمت نفت روی بازار انجام شده است .طبق
گزارش تهیهشده توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت هر یک
دالر تغییر در قیمت نفت در بازار جهانی میتوانددرآمد ایران از محل
فروش نفت را یک میلیارد دالر تغییر دهد .البته این آمار در وضعیتی
تهیه شــده است که ایران با تحریم نفتی روبهرو نبود و این کشور با
حداکثر توان اقدام به صادرات نفت میکرد .اوپک در گزارش دیگری
که در سال  ۲۰۱۲تهیه کرده بود نوشت :در سال  ۲۰۱۲ایران روزانه
 ۱.۵میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است و از نظر حجم صادرات
نفت در میان کشورهای عضو این سازمان جایگاه دوم را دارد .ولی این
جایگاه ایران در بازار نفت به دنبال تحریمهای نفتی امریکا در ســال
 ۲۰۱۲اندکی آسیب دید.
این تحریمها از جوالی ســال  ۲۰۱۲شروع شد و تا ژانویه سال
 ۲۰۱۶ادامه پیدا کرد .بعد از برداشته شدن تحریمها دوباره رشد تولید
ایران شروع شد و این کشور اقتدارش در بازار جهانی را به دست آورد
ولی چندی نگذشته بود که دوباره امریکا اقدام به تحریم ایران کرد و
از روز  ۵نوامبر سال  ۲۰۱۸تحریم نفتی شروع شد .سالهای متمادی
تحریم و مشکالت مالی ناشی از سالهای جنگ و بحرانهای اقتصادی
مختلف باعث شد تا ایران سرمایهگذاری کافی در صنعت نفت خود
انجام ندهد .مطالعات نشــان داده است اگر سرمایههای الزم در این

صنعت جذب شود ،ایران میتواند میزان تولید خود را افزایش دهد و
از این محلدرآمد بیشتری به دست آورد .به دلیل اهمیت این مسئله
است که ایران در نظر گرفته است با استفاده از سرمایههای خارجی به
افزایش توان تولید بپردازد .ایران اعالم کرده است برای تولید با حداکثر
توان باید تا سال  ۵۰۰ ،۲۰۲۵میلیارد دالر در بخش نفت و گاز طبیعی
سرمایهگذاریکند.
JJتاریخچه صنعت نفت ایران

اول :دوره تسلط شرکتهای غربی بر صنعت نفت

تاریخچه صنعت نفت ایران از سال  ۱۹۰۱و زمانی که انگلیسیها
اجازه اکتشــاف نفت در ایران را پیدا کردند شــروع شد .کشف نفت
در ســال  ۱۹۰۸و ایجاد شرکت انگلو-پرشین در سال  ۱۹۰۹شروع
درآمدزایی ایران از صنعت نفت بود .در سال  ۱۹۱۴بخش اعظم سهام
این شرکت توسط دولت انگلیس خریداری شد و از همان زمان کنترل
این شرکت برای  ۳۷ســال در اختیار دولت بریتانیادرآمد .در سال
 ۱۹۳۳قرارداد دیگری بین ایران و بریتانیا منعقد شد مبنی بر اینکه
برای بازهای  ۶۰ساله ایران برای هر تن نفت خامی که صادر میکند
 ۴پوند بریتانیا دریافت کند و ایران هیچ حقی در قبال صادرات نفت
ندارد.
در سال  ۱۹۵۰بود که زمزمه ملی شدن صنعت نفت و خارج شدن
ایران از زیر بار این توافقها مطرح شــد و یک سال بعد شرکت ملی
نفت ایران راهاندازی شد ولی تحوالت سیاسی در داخل کشور ،مانع از
این شد که ایران از این صنعت ملی بهره ببرد .باالخره در سال ۱۹۵۴
تصمیم بر این شد که قرارداد تازهای بین دولت بریتانیا و ایران منعقد
شود و به موجب آن سود به صورت مساوی بین شرکت ملی نفت و
کنسرسیومی بینالمللی که جایگزین بریتانیا شده بود تقسیم شود و
در سال  ۱۹۷۳قرارداد تازهای با این کنسرسیوم امضا شد.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع بیزینس مانیتو ر

چرا باید خواند:
صنعتنفتمهمترین
صنعت ایران است و
بخش زیادی ازدرآمد
کشور را تامین میکند،
به همین دلیل تحوالت
این صنعت را در گذر
زمان بررسی میکنیم.

تولید نفت ایران(هزار بشکه در روز)
۳۹۰۰

۳۸۷۸

۳۸۸۰
۳۸۶۰

۳۸۰۶

۳۸۰۶

۳۸۰۲

۳۸۰۶

۳۸۰۴

۳۸۰۶

۳۸۱۰

۳۸۱۷

۳۸۴۰
۳۸۱۱

۳۸۱۰

۳۸۲۰
۳۸۰۰

۳۷۸۰

۳۷۵۵

۳۷۶۰
۳۷۴۰
۳۷۲۰
۳۷۰۰
۳۶۸۰
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آینده ما
حجم ذخایر تایید شده نفتی(میلیارد بشکه)
۳۵۰
۳۰۲
۲۶۶

۳۰۰
۲۵۰

۱۴۹

۸۰
۳۷

نیجریه

۱۵۷

۲۰۰

۱۷۱

۱۵۰

۱۰۲

۹۸

۱۰۰

۴۸

لیبی

۵۰

روسیه

در سال ۱۹۱۴
بخش اعظم سهام
شرکت انگلو-
پرشینتوسط
دولت انگلیس
خریداری شد و از
همان زمان کنترل
این شرکت برای
 ۳۷سال در اختیار
دولت بریتانیا
درآمد .در سال
 ۱۹۳۳قرارداد
دیگری بین ایران
وبریتانیامنعقد
شد مبنی بر اینکه
برای بازهای ۶۰
ساله ایران برای
هر تن نفت خامی
که صادر میکند
 ۴پوند بریتانیا
دریافت کند و ایران
هیچ حقی در قبال
صادرات نفت ندارد

امارات

کویت

عراق

ایران

کانادا

عربستان

ونزویال

۰

از اواخر دهه  ،۱۹۵۰شــمار زیادی از توافقهای نفتی بینالمللی
نتایج مورد انتظار را در پی نداشــت .در زمان انقالب اسالمی یعنی
سالهای  ۱۹۷۸و  ،۱۹۷۹پنج شرکت بزرگ بینالمللی که با شرکت
ملی نفت ایران توافقنامه داشتند تنها  ۱۰.۴درصد از تولید نفت ایران
را در اختیار خود قرار میدادند.
در دهــه  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰صنعــت نفت ایــران از دیگر صنایع به
خصوص از صنایع تولیدی جدا شده بود و همین مسئله سبب شد تا
ناکارآمدی در اقتصاد صنعتی ایران افزایش یابد .در سال  ۱۹۷۳یعنی
زمانی که ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت در دنیا بود جنگ اعراب
و اسرائیل زمینه را برای افزایش قیمت نفت فراهم کرد و از این محل
درآمد زیادی نصیب اقتصاد ایران شد.
دوم :دوره ملی شدن صنعت نفت ۱۹۷۹ ،تا حال

بعد از انقالب ،شرکت ملی نفت ایران کنترل صنعت نفت را بر عهده
گرفت و تمامی توافقهای بینالمللی نفتی ایران را کنسل کرد زیرا این
دیدگاه وجود داشــت که این توافقها بر خالف منافع ایران است .در
سال  ،۱۹۸۰اکتشاف ،تولید ،فروش و صادرات نفت در اختیار وزارت
نفت کشور قرار داشت .در ابتدا ،سیاستهای نفتی بعد از انقالب ایران
بر مبنای میزان نیاز به ذخایر ارزی در کنار حفاظت از این ســرمایه
ملــی در دراز مدت بود .ولی بعــد از پایان یافتن جنگ ایران و عراق
هدف اصلی وزارت نفت حداکثر کردن صادرات و استفاده از ایندرآمد
در جهت افزایش نرخ رشــد اقتصادی در کشور بود .از سال  ۱۹۷۹تا
 ،۱۹۸۸ایران هیچ توافقی را با شرکتهای نفتی خارجی امضا نکرد و
سپس تمرکز روی توسعه صنعت نفت و گاز ایران قرار گرفت .در این
ســالها نفت به عنوان یک سرمایه ملی که باید تمامی نسلها از آن
اســتفاده کنند معرفی شد و از آن به عنوان سرمایهای که زمینهساز
رشــد اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور میشود نام برده شد .در
نتیجه این سیاستگذاری ایران موفق شد تا در فاصله سالهای ۱۹۹۷
تا  ۲۰۰۴بالغ بر  ۴۰میلیارد دالر برای توسعه ظرفیتهای تولیدی نفت
و کشف و شناسایی حوزههای جدید سرمایهگذاری کند .تامین مالی
این پروژهها یا توسط شرکت ملی نفت انجام شد یا پیمانکاران داخلی
و شرکتهای خارجی تامین مالی آنها را بر عهده گرفتند.
JJتولید نفت ایران
ایــران مالک  ۱۰درصد از ذخایر نفتی دنیا و  ۱۳درصد از ذخایر
تاییدشده نفتی در ســازمان اوپک است .بالغ بر  ۷۰درصد ذخایر در
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حوزههای ساحلی قرار دارد و بقیه ذخایر تاییدشده نفتی در حوزههای
فراساحلی خلیج فارس قرار گرفته است .طبق گزارش نشریه نفت و
گاز طبیعی ،حجم ذخایر تایید شــده نفتی در ایران در ابتدای سال
 ۲۰۱۸برابر با  ۱۵۷میلیارد بشکه اعالم شده است.
در ســال  ۲۰۱۷ایران روزانه  ۴.۷میلیون بشکه نفت و میعانات
تولیــد کرد که  ۳.۸میلیون بشــکه از آن نفت و بقیه میعانات و گاز
مایع هیدروکربن بود .آمار نشــان میدهد متوسط تولید ماهانه نفت
در ایران در ســالهای  ۱۹۷۶و  ۱۹۷۷برابر با  ۵.۵میلیون بشکه در
هر روز بود و حداکثر میزان تولید در این بازه زمانی  ۶میلیون بشکه
در روز بود .بعد از انقالب اســامی ،ایران هیچگاه نتوانست به تولید
قبل برسد که دالیل زیادی برای این مسئله وجود دارد .اول اینکه در
جریان انقالب و بعد جنگ تحمیلی فشار مالی زیادی به اقتصاد ایران
وارد شد و سرمایهگذاران خارجی از همکاری با ایران امتناع میکردند.
از طرف دیگر تحریمهای اقتصادی ،کاهش سرمایهگذاری در صنعت
نفت ،عدم ورود تکنولوژیهای روز دنیا ،کاهش تولید گاز طبیعی در
ایران ،افزایش متوسط عمر حوزههای نفتی و کاهش نرخ تولید در آنها
از عوامل مهمی است که یاد میشود.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد در سال  ۱۹۷۶تولید نفت ایران
به باالترین سطح خود رســید .در این سال ایران روزانه  ۶.۶میلیون
بشکه نفت صادر میکرد .تا سال  ۱۹۷۸ایران به دومین تولیدکننده
و صادرکننــده بزرگ نفت در اوپک تبدیل شــد و جایگاه چهارمین
تولیدکننده بزرگ نفت در دنیا را از آن خود کرد .اما در جریان جنگ
توان تولید ایران کم شد و از سال  ۱۹۸۷به تدریج روند افزایش تولید
از سر گرفته شد .باید در نظر داشت ایران بعد از انقالب همواره تحت
تحریم اقتصادی قرار داشته است و فشارهای حاصل از آن مانع از این
شد که این کشور با تمام توان رشد کند.
در ســال  ۲۰۰۸توان تولید نفت ایران به  ۳.۹میلیون بشکه در
روز رســید و این کشور  ۲.۴میلیون بشــکه از نفت تولیدی خود را
صادر میکرد .در این زمان ســهم ایران در تولید نفت دنیا برابر با ۵
درصد بود و دوباره توانست جایگاه دومین تولیدکننده نفت اوپک را به
خود اختصاص دهد .برآوردها نشان میدهد در این سال ایران ظرفیت
تولید  ۴.۴میلیون بشــکه نفت در هر روز را داشته است و اگر ایران
میتوانست سرمایههای خارجی را جذب کند ،این پتانسیل در ایران
وجود داشت که تولیدش را به  ۵میلیون و حتی  ۷میلیون بشکه در
روز ارتقا دهد .نرخ تولید نفت پایدار ایران برای بلندمدت برابر با ۳.۸
میلیون بشکه در روز برآورد شده است .گزارشهای رسمی منتشرشده
توسط دولت ایران نشــان میدهد که حجم ذخایر تاییدشده نفتی
در ایران به اندازهای اســت که این کشور میتواند برای  ۱۰۰سال به
تولید و صادرات نفت بپردازد و اگر سرمایههای خارجی را جذب کند،
توان تولیدش افزایش پیدا خواهد کرد .این در حالی اســت که اغلب
کشورهای خاورمیانه حداکثر برای  ۶۰سال آینده امکان و توان تولید
نفت دارند و شمار زیادی از کشورها هم اعالم کردهاند که حوزههای
نفتی آنها تنها برای  ۳۰سال آینده میتواند به تولید ادامه دهد.
در سال  ،۲۰۰۶ایران اعالم کرد حجم ذخایر تاییدشده نفتی کشور
برابر با ۱۳۲.۵میلیارد بشکه است که  ۱۵درصد کل ذخایر تاییدشده
اوپک و  ۱۱.۴درصد کل ذخایر تاییدشده در دنیا است .اما گزارشهای
ارائهشده توسط آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد بعد از کشف
حوزههای تازه در نزدیکی بوشــهر حجم ذخایر نفی ایران برابر با ۳۲
درصد از کل ذخایر دنیا است و ارزش ذخایر تاییدشده نفتی ایران در

ایران مالک  ۱۰درصد از ذخایر نفتی دنیا و  ۱۳درصد از ذخایر تاییدشده نفتی در سازمان اوپک است .بالغ بر  ۷۰درصد این ذخایر در
حوزههای ساحلی قرار دارد و بقیه ذخایر تاییدشده نفتی در حوزههای فراساحلی خلیج فارس قرار گرفته است .طبق گزارش نشریه نفت و گاز
طبیعی ،حجم ذخایر تاییدشده نفتی در ایران در ابتدای سال  ۲۰۱۸برابر با  ۱۵۷میلیارد بشکه اعالم شده است.

شرایطی که قیمت هر بشکه نفت برابر با  ۷۵دالر باشد برابر با  ۱۰هزار
میلیارد دالر است.
در اوایل قرن  ۲۱میالدی ،شــرکتهای بزرگ نفتی از کشورهای
چین و فرانســه و هند و ایتالیا و روسیه و بریتانیا قراردادهایی برای
توســعه حوزههای نفت و گاز ایران امضا کردند .در سال  ۲۰۰۴چین
یــک توافق بزرگ برای خرید نفت و گاز طبیعی با ایران امضا کرد و
تصمیم بر آن شــد که توسعه حوزه یادآوران هم بر عهده این کشور
قرار گیرد .ارزش این قرارداد  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیارد دالر بود و قرار بود
طی  ۲۵سال اجرا شود .در سال  ،۲۰۰۹چین یک توافق تازه با ایران
امضا کرد که به موجــب آن مالکیت  ۷۰درصد حوزه نفتی آزادگان
بعــد از پرداخت  ۹۰درصد هزینه توســعه این حوزه به چین واگذار
میشــد .میزان سرمایه مورد نیاز برای توسعه این حوزه  ۲.۵میلیارد
دالر پیشبینی شده بود .اوایل همان سال توسعه حوزه آزادگان شمالی
هم به چین واگذار شده بود.
یکی دیگر از قراردادهای نفتی بســیار مهم ایران ،قراردادی است
که این کشور با هند امضا کرد و اکتشاف و تولید نفت در حوزههای
جنوبی ایران بر عهده هند قرار گرفت .اما تهدیدهای پیدرپی امریکا
علیه این کشور سبب شد تا نرخ سرمایهگذاری هندیها در این پروژه
بسیار کند باشد.
اما این تحریمهای سخت به خصوص در صنعت نفت مانع پیشرفت
ایران نشد .هماکنون بخش اعظم تجهیزات مورد استفاده در صنعت
نفت ایران در داخل کشــور و توسط مهندسان کارآزموده این کشور
تولید میشــود و ایران تا حد زیادی از این نظر بینیاز است .از طرف
دیگر ایران در میان معدود کشورهایی قرار دارد که به تکنولوژی مورد
نیاز برای حفاری نفت در اعماق آب و ( how knowفوت و فن)های
الزم برای حفاری در آبهای عمیق دست یافته است که دستاوردی
بســیار بزرگ برای صنعت نفت و اقتصاد ایران محسوب میشود .از
طرف دیگر در نتیجه ســالها تحریم ،ایران راه دور زدن تحریمها و
کسبدرآمد را پیدا کرده است.
JJتوان تولید پاالیشگاهی در ایران
در فاصله سالهای  ۱۹۸۱تا  ،۲۰۱۰مصرف داخلی فراوردههای
نفتی از  ۰.۶میلیون بشکه در روز به  ۱.۸میلیون بشکه در روز رسید که
معادل رشد  ۳.۷درصدی در هر سال است .در فاصله سالهای ۱۹۸۱
تا  ،۲۰۰۴مصرف بنزین ســاالنه  ۶درصد رشد کرد ولی تولید داخل
تنها میتوانست  ۷۵درصد از نیاز مصرفی داخل را تامین کند .در سال
 ۲۰۰۴ایران  ۱.۶میلیارد دالر بنزین وارد کرد و در ســال  ۲۰۰۶بالغ
بر  ۴۱درصد از بنزین مورد نیاز کشور وارداتی بود .اما در سال ۲۰۱۰
واردات بنزین در ایران کاهش یافت و تنها  ۱۹.۵درصد از بنزین مصرفی
در کشور وارد شد .این موفقیت در نتیجه سرمایهگذاریهای کالن در
پاالیشگاههای کشور و افزایش توان تولید فراوردههای پاالیشگاهی که
موجب افزایش ظرفیت تولید میشد ،حاصل شد .ایران در نظر دارد
توان تولید بنزین خود را افزایش دهد و تا انتهای دهه جاری میالدی
به جرگه صادرکنندگان این محصول پرمصرف صنعت نفت درآید ولی
انتظار میرود فشار دوباره تحریمهای اقتصادی و تحریمهای صنعت
نفت در ایران ،تحقق این هدف را دشــوارتر کنــد .در دهه اول قرن
بیست و یکم ظرفیت پاالیشگاهی در ایران  ۱۸درصد رشد کرد و در
دومین دهه این قرن نرخ رشد ظرفیت پاالیشگاهی برابر با  ۲۲درصد
پیشبینی شده است .ایران در نظر دارد ظرفیت پاالیشگاهی خود را تا
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مرز  ۳.۵میلیون بشکه در روز برساند.
 JJاصلیترین مقاصد صادرات نفت ایران
آمارها نشــان میدهد در ســال  ۲۰۱۷بخــش اعظم نفت ایران
به کشور چین صادر میشد .این کشــور  ۲۴درصد از مجموع نفت
صادراتی ایران را جذب کرده بود .هند با وارد کردن  ۱۸درصد از کل
نفت صادراتی ایران دومین خریدار بزرگ نفت ایران بود.
ایران در سالهای اخیر ســرمایهگذاری زیادی در بازاریابی برای
محصوالت نفتی در کشورهای آسیایی انجام داد و در این زمینه هم
بســیار موفق عمل کرد .سومین خریدار بزرگ نفت ایران کشور کره
جنوبی بود که  ۱۴درصد از کل صادرات ایران را جذب کرد .کشورهای
ترکیه ،ایتالیا ،فرانسه و ژاپن دیگر خریداران بزرگ نفت در این کشور
محسوبمیشوند.
در ســال  ۲۰۱۷ایــران  ۶۶درصد از نفت صادراتــی خود را وارد
بازار کشــورهای آسیایی کرد و در میان خریداران اروپایی هم ترکیه
رکورددار بود.
در شش ماه گذشته هشت کشور از تحریم خرید نفت ایران معاف
شدند و توانستند نفت مورد نیازشان را علیرغم آغاز تحریمهای نفتی
از ایران وارد کنند .اما از ماه میامریکا اعالم کرده است که معافیتها
تکرار نمیشود .حال باید دید ایران از کدام راهها برای صادرات استفاده
میکند و تا چه اندازه میتواند نفت را وارد بازارهای جهانی کند.

تاریخچهصنعت
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ایران را پیدا کردند
شروع شد .کشف
نفت درسال ۱۹۰۸
و ایجاد شرکت
انگلو-پرشین در
سال  ۱۹۰۹شروع
درآمدزایی ایران از
صنعتنفت بود
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آینده ما

تالشی جهانی برای جایگزینی دالر
آیا بیت کوین ارز آینده دنیاست؟

منبع بروکینگ ز

چرا باید خواند:
بیت کوینها یکی از
ابداعات تازه اقتصاد
دنیا هستند .از این ارز
به عنوان معجزه قرن
نام برده شده است.

توسعه استفاده از
ارزهای مجازی
در دنیا تغییرات
زیادی در ساختار
مالی و اقتصادی
جهان ایجاد کرده
است و هماکنون
ارزهای مجازی
تمامی کارکردهای
پولهای کاغذی را
دارند .با قانونمند
شدن این بازار
است که میتوان
انتظارتوسعه
استفاده از آن در
سراسر دنیا را
داشت
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امروزه کمتر کســی در دنیا دیده میشود که اطالعاتی در مورد
بیت کوینهاو دیگر ارزهای مجازی نداشــته باشد .این ارز مجازی
پرمصرف در ســال  ۲۰۰۸میالدی یعنی همزمــان با بحران مالی
در امریــکا و افت ارزش دالر در بازار جهانی ایجاد شــد و به عنوان
وسیلهای برای حفظ ارزش داراییهاو واحد مبادله مورد استفاده قرار
گرفت .نوسانهایزیاد ارزش بیت کوین در سالهای اخیر باعث شد
تا این ارز به مرکز توجه رسانههای دنیا تبدیل شو د  .آمارها نشان داده
است سرمایهگذاریهای زیادی در بازار بیت کوینها انجام شده است
و افراد زیادی برای حفــظ ارزش داراییهایخود به این بازار روی
آوردهان د  .به همین دلیل است که مطالعه در مورد این بازار اهمیت
دوچندان پیدا کرده است.
یکــی از کاربردهــای جدید بیت کوینها اســتفاده از آن برای
پرداختهای آنالین است .طبق گزارشهای موجود ،هماکنون بیت
کوین در پرداختهای آنالین نقش بسیار پررنگی دارد به خصوص
در بازارهای لوکس و در مبادالتی که نیاز به انتقال وجوه بسیار باالیی
وجود دار د  .پرداخت برای خرید اعتبار برای تلفن همراه یا خرید انواع
لباسها از فروشگاههای آنالین سراسر دنیا یا انتقال وجوه بسیار زیاد
توســط بیت کوینهاانجام میشود .افزایش استفاده از این ارزهای
مجازی بود که سبب شد تا در سال  ۲۰۱۷رکورد قیمت بالغ بر ۱۷
هزار دالر برای بیت کوین شکسته شود .اگرچه این قیمت در بازار
بیت کوینهامدت زیادی دوام نیاورد ولی باعث شد تا پتانسیل این
بازار به خوبی شناسایی شود و بر ضرورت قانونمند شدن این بازار و
ایجاد سازو کاری برای نظارت بر آنتاکید شود .حال انتظار میرود
عرضه این واحد پول تازه سازوکار اقتصاد دنیا را تغییر دهد و بازارهای
آینده را نیز متحول کند .ولی این تحول چه شکلی خواهد داشت و
در اقتصاد آینده بازار پول کاعذی چگونه خواهد بود؟
JJبیت کوین ،معجزه اقتصادی قرن
سالها از عرضه بیت کوین در بازار میگذرد ولینظرات مختلفی
در مــورد این واحد الکترونیکی پول در دنیا وجود دارد .برخی بیت
کوین را عاملی برای برهم خوردن ســاختار مالی دنیا میدانند زیرا
نظارت و کنترل برنحوه استفاده از آن دشوار است و برخی دیگر از
این اختراع تازه بشر به عنوان یک معجزه اقتصادی نام میبرند .دکتر
گاریک هیلماناســتاد تاریخ اقتصاد در دانشگاه کمبریج و مدرسه
اقتصادی لندن یکی از افرادی اســت که از معجزه بودن بیتکوین
صحبت میکند .وی در این مورد میگوید :بسیاری از اقتصاددانان
نمیپذیرند که بیتکوین و دیگر ارزهای مجازی نوعی پول هستند.
آنها میگویند هیچگاه نمیتوان ارزهای مجازی را به عنوان ابزاری
بــرای حفظ ارزش و ثروت در دنیــا در نظر گرفت زیرا بازار ارزهای
مجازی مانند بازار پولهای کاغذی برای مردم و سیستم بانکی قابل
اعتماد نیست .شاید اصلیترین نقص در این بازار عدم امکان نظارت
بر این بازار باشد.
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اما واقعیت این است که هماکنون  ۵تا  ۱۰میلیون استفادهکننده
از انواع ارزهای مجازی در دنیا وجود دارد و از نظر من این وســعت
استقبال و اســتفاده از این نوع تازه از ارزهاچیزی شبیه معجزهای
بزرگ در عرصه اقتصادی دنیا است.
بیت کوین اولین نوع از پولهای مجازی بود که مورد اســتقبال
قرار گرفت و سازوکار استفاده از آن مانند دیگر ارزهای مجازی است.
بیتکوینها ارزهای قانونمندی نیســتند و امکان قانونمند کردن
آنها به دلیل ســهولت اســتفاده و انتقال آنها وجود ندارد .طراحی
بیت کوینهابه عنوان یک سیستم اقتصادی کاری بسیار انقالبی و
متفاوت است و همین مسئله باعث شده است تا توجه اقتصاددانان به
عملکرد آنها جلب شو د  .کارکرد عیان و سودمندیِ استفاده از ارزهای
مجازی است که اقتصاددانان را تشویق میکند این ساختار بینظیر
را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
بیــت کوین محبوب ترین و پرکاربردترین ارز مجازی اســت و
امروزه ســهم زیادی از فعاالن در این بازار ،تمایل به خرید و فروش
بیت کوین دارند .همین مسئله سبب شده است تا تاثیر این ارز در
جهان افزایش یابد.
 JJتاثیرات جهانی بیت کوین
در سال  ۲۰۱۷ارزش بازاری بیت کوینها در اقتصاد دنیا بیش از
 ۱۶۶میلیارد دالر بود و نقدینگی آن از تمامی سهمهای موجود در
بازار سهام دنیا باالتر بود .به همین دلیل است که میتوان پذیرفت
بیت کوینها یک معجزه اقتصادی باشند ولی نه یک معجزه کوچک.
طی سالهای اخیر بیت کوینها اثرات بزرگی روی سیستم مالی
دنیا داشتهاند و با توجه به سطح استقبال از آنها انتظار میرودروند
تغییر صنعت مالیدر اثر استفاده از بیت کوینها در سالهای پیش
رو با سرعت باالیی انجام شود.
ما شــاهد این مسئله هستیم که در ســال گذشته بسیاری از
ســرمایهگذاران حرفهای در دنیاوارد بازار بیت کوین شــدند و این
مسئله میتواند تحولی بســیار بزرگ در بازار این ارز مجازی ایجاد
کند .برایان آرمسترانگ ،مدیرعامل یکی از شرکتهای فعال در بازار
بیت کوینها میگوید :در ابتدای سال  ۲۰۱۸سرمایهگذارانی با ارزش
ســرمایه بالغ بر  ۱۰میلیارد دالر منتظر مناســب شدن زمان برای
سرمایهگذاری در بازار ارزهای مجازی هستندو بیت کوین به دلیل
کارایی باال و سطح باالی استفاده ،اصلیترین و مهمترین ارزی است
کهاین سرمایهگذاران را جذب میکند .از طرف دیگر در سال ۲۰۱۷
بالغ بر  ۱۰۰موسسه مالی تنها برایخرید و فروش و فعالیت در بازار
ارزهای مجازی در دنیا ایجاد شــدهانددر حالی که شمار موسسات
ایجادشده برایفعالیت در بازار مالی سنتی بسیار کمتر بوده است.
باید در نظر داشــت اگر موسســات مالی و بانکهای بزرگ به
ســرمایهگذاری در بازار بیت کوینهــاو دیگر ارزهای مجازی روی
بیاورند ،به تدریجســرمایهگذاران خرد هــم به فعالیت در این بازار

در سال گذشتهباالخره اقتصادهای بزرگ و برتر دنیا یعنی امریکا و ژاپن و حتی کره جنوبیبیت کوین را به عنوان یک ارز قانونی که عامل حفظ ارزش است
پذیرفتند .در این کشورها قوانینی برای مبادله ارزهای مجازی و سرمایهگذاری در این بازار ایجاد شد تا هم نظارت بر آن سادهتر باشد و هم پیگیری شکایات
فعاالن در این بازار در صورت مواجهه با مشکل سادهتر باشد .پذیرش در این کشورها را میتوانعاملی مهم در پذیرش ارزهای مجازی در سطح جهان دانست.

خواهند پرداخت .در این صورت اســت که ساختار بخش مالی در
دنیــاتغییر میکند و این تغییر نه در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت
عیان خواهد شد.
از طرف دیگر در سال گذشته باالخره اقتصادهای بزرگ و برتر
دنیا یعنی امریکا و ژاپن و حتی کره جنوبیبیت کوین را به عنوان
یک ارز قانونی که عامل حفظ ارزش است پذیرفتن د  .در این کشورها
قوانینی برای مبادله ارزهای مجازی و ســرمایهگذاری در این بازار
ایجاد شــد تا هم نظارت بر آن سادهتر باشد و هم پیگیری شکایات
فعاالن در این بازار در صورت مواجهه با مشکل سادهتر باشد .پذیرش
در این کشــورها را میتوانعاملی مهم در پذیرش ارزهای مجازی
در ســطح جهان دانســت .پذیرش این ارز در امریکا که مالک دالر
در دنیا است و این ارز همواره در بازارهای بینالمللی مورد استفاده
قرار میگرفته است ،نقش مهمی در تقویت جایگاه دالر در اقتصاد
دنیا دارد.
گاریک هیلمان میگوید :هماکنون در بســیاری از کشــورهای
صنعتی و بازارهای لوکس از بیت کوینها در ســطح بسیار وسیع
استفاده میشو د  .اســتفاده از بیت کوین باعث میشود تا تبادالت
مالی بسیار بزرگ بدون نیازبه دریافت خدمات بانکی هزینهبر و بعضا
ناکارآمد انجام شود.
وی میافزاید :اگر شما برای معامله یک کار هنری به ارزش دهها
هزار دالر تنها  ۲دالر هزینه مبادله بپردازید ،عمال رقمی نزدیک به
صفر را پرداختهاید ولی اگر دو درصد برای هر معامله کارمزد بانکی
بپردازید ،اعداد و ارقام بسیار باال میرود و شما سهم زیادی از پولتان
را در معامالت بزرگ از دست میدهی د  .این هزینهای است که اغلب
بانکها برای جابهجاییهای بزرگ دریافت میکنند ولی با استفاده
ازبیت کوینها دیگر خبری از این جابهجاییهای بزرگ نیست.
حال با افزایش استفاده از بیت کوینهادر سطح جهان این سوال
پیش میآید که آیا ساختار مالی دنیا درنتیجه استفاده از این ارزهای
مجازی تغییر میکند؟ آیا جهانی که بیت کوین ارز مورد استفاده در
آن است ،ساختار مالی و اقتصادی متفاوتی خواهد داشت یا خیر؟
JJتغییراتی که بیت کوین در بازار مالی امروز دنیا ایجاد
میکند
از زمانی که پول اختراع شده است ،اصلیترین و مهمترین ابزار
مبادله و حفظ ارزش داراییهااســت .در دوره انقالب دیجیتالی و
عرضه ارزهای مجازی به بازار انتظار میرود اعتبار پولهای کاغذی
در دنیا کمکم از بین برود و ارزهای مجازی وســیلهای برای حفظ
ارزش و دارایی شــوند .از طرفی نگهداری ارزهای مجازی کمتر از
پولهای کاغذی مشــکالت امنیتی ایجاد میکند به این معنا که
ت  .اگرچه باید
دزدیدن آنها یا کالهبرداری در این بازار ســختتر اس 
بپذیریم که نظارت بر نحوه صرف این پولها هم کار بسیار دشواری
است و به همین دلیل برخی از دولتها نگران استفاده از بازار بیت
کویــن و دیگر ارزهای مجازی برای فعالیتهای مخرب اقتصادی و
اجتماعی یا حتی پولشویی هستند.
نکته دیگر این اســت کــه مالکان پولهای مجــازی نیازی به
ت .
پرداخت مالیات ندارند و همین مسئله بازار را جذابتر کرده اس 
انتظار میرود توسعه استفاده از ارزهای مجازی در دنیا فرصتهای
اقتصادی تازهای را در عرصه اقتصادی دنیا ایجاد کند و هرکسی که
بتواند از این فرصت به بهترین شکل استفادهکند ،خواهد توانست از

تغییرات موجود در روزهای اخیر بیشترین منفعت را کسب کند و
بستر را برای رشد بیشتر اقتصاد فراهم کند.
یکی از مهمترین تاثیراتی را که توسعه استفاده از ارزهای مجازی
روی اقتصــاد دنیا دارد میتوان در تســریع انتقــال پول در عرصه
بینالمللی و پرداختهای بینالمللی دانست .در بسیاری از کشورها
نیروهای کاری در خارج از مرزهای کشــور فعالیت میکنند و باید
درآمد انها به کشورشان منتقل شو د  .استفاده از سیستم بانکی برای
این کار هم هزینهبر اســت و هم زمانبر .در بسیاری از موارد انتقال
وجوه زیاد ممکن است تا یک هفته نیاز به زمان داشته باشد ولی از
طریق ارزهای مجازی که بر پایه دیتا هستند این انتقال به سرعت و
بدون نیاز به هزینه انجام میشود.
JJاستفاده از این سیستم هزینههایی هم دارد
اما مســئله مهم قانونمند نبودن سیستم بیت کوینها و سخت
بودن نظارت بر آن است .این مسئله باعث نگرانی دولتها شده است
زیرا استفاده از این ارزهای مجازی برای پولشویی بسیار ساده است.
به همین دلیل است که اخیرا در مورد ضرورت نظاممند شدن این
بازار صحبت شده است .از طرف دیگر توسعه استفاده از بیت کوینها
آسیبهای زیست محیطی را نیز به همراه دارد زیرا برای معدنکاری
و ایجاد ارزهای مجازی به کامپیوترهای بزرگی نیاز است که انرژی
زیادی مصرف میکنند و تامین این انرژی بسیار هزینهبر و آالینده
است .حال باید دید برای مقابله با این مسئله چه راهکاری میشود
اندیشید.
در پایان باید گفت توســعه اســتفاده از ارزهای مجازی در دنیا
تغییرات زیادی در ساختار مالی و اقتصادی جهان ایجاد کرده است
و هماکنــون ارزهای مجازی تمامی کارکردهای پولهای کاغذی را
دارند .با قانونمند شــدن این بازار اســت که میتوان انتظار توسعه
استفاده از آن در سراسر دنیا را داشت .اگر استفاده از ارزهای مجازی
در کشورهای مختلف توسعه پیدا کند ،شاید تا چند سال آینده دیگر
نیازی به بانکها برای حفظ و نگهداری و انتقال پولبین کشــورها
وجود نداشته باشــد که نقطه آغاز تغییری بسیار بزرگ در اقتصاد
خواهد بود.

انتظار میرود توسعه
استفاده از ارزهای مجازی در
دنیا فرصتهای اقتصادی
تازهای را در عرصه اقتصادی
دنیا ایجاد کند و هرکسی
که بتواند از این فرصت به
بهترین شکل استفادهکند،
خواهد توانست از تغییرات
موجود در روزهای اخیر
بیشترین منفعت را کسب
کند و بستر را برای رشد
بیشتر اقتصاد فراهم کند.

طی سالهای
اخیر بیت کوینها
اثرات بزرگی روی
سیستممالی
دنیا داشتهاند و
با توجه به سطح
استقبال از آنها
انتظار میرودروند
تغییرصنعتمالی
در اثر استفاده از
بیت کوینها در
سالهای پیش رو
با سرعت باالیی
انجام شود
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آینده ما

مشاغلی که از دست میروند

حفاظت محیط زیست مهمترین مسئولیت اجتماعی بانکهاست

منبع بیزینس اینساید ر

چرا باید خواند:
انتشار گازهای آالینده
باعث وارد شدن
آسیبهای زیادی به
محیط زیست شده
است .حال سوال
این است که چگونه
میتوان با این بحران
جهانی مقابله کرد؟

مردم خواستار
همکاری بانکها
در پروژههای
زیستمحیطی
هستند،این
پروژهها نهتنها
به یک نسل و یک
کشور خاص ،بلکه
به تمام دنیا منفعت
میرساند
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مشکالت زیســت محیطی بالی جان انسانه ا و موجوداتی شده
اســت که روی این کره خاکی زندگی میکنند .موجوداتی که برای
تجربه رشد اقتصادی و صنعتی از طبیعت وام گرفتهاند و باعث از بین
رفتن بخشهای زیادی از آن شدند و حال به دلیل همین آسیبها با
بحران روبهرو شدهاند .اهمیت مشکالت زیست محیطی و آلودگیهای
ناشــی از انتشار گازهای آالینده در دنیا به اندازهای است که جلسات
زیادی در باالترین سطح سیاسی برگزار شده است و توافقنامههایی از
قبیل توافق پاریس امضا شده است .اهمیت این موضوع تا آنجا است
که در ســالهای اخیر در اجالش ساالنه داووس هم به این موضوع
پرداخته شــده است .اما در شرایطی که دنیا هر روز بیشتر از قبل با
چالشهای ناشی از آلودگیهای زیست محیطی روبهرو میشود ،این
سوال وجود دارد که برای مقابله با این بحران چه میشود کرد؟
برخی بر این باور هستند که سازمانهای دولتی مسئولیت کنترل
این مشکل و پیدا کردن راهی برای آن را بر عهده دارند .آنها معتقدند
قانونگذاری ،موظف کردن واحدهای صنعتی به استفاده از سوختهای
کمآالینده و دادن بودجههای تحقیقاتی به مراکز تحقیقاتی و آموزشی
به منظور ایجاد ماشینآالتی که راندمان مصرف انرژی در آنها باال باشد
از مهمترین مسائل است.
اما دیدگاه دیگری هم مطرح اســت .برخی معتقدند مردم باید
خودشان برای حل این معضل دست به کار شوند زیرا اگر یک موضوع
به دغدغه عمومی جامعه تبدیل شــود ،دولتها هم ســریعتر برای
برطرف کردن این دغدغه وارد میدان میشوند.
بیزینس اینســایدر در گزارش اخیر خود با اشاره به بحران جدی
محیط زیست نوشت :بحران محیط زیست ،گرمای زمین و افزایش
انتشار گازهای آالینده دغدغهای است که نهتنها زندگی را برای این
نسل سخت کرده است بلکه اگر برای مقابله با آن چارهای اندیشیده
نشود ،دنیای آینده هم نمیتواند زندگی خوبی داشته باشد .افزایش
انتشار گازهای گلخانهای و افزایش دمای زمین مشکلی است که امروز
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در تمامی رسانهه ا و محافل اقتصادی و سیاسی دنیا مورد بحث قرار
میگیرد ولی توجه به این مسئله به عنوان یک معضل اجتماعی کمر
نگ است .به نظر میرسد شرکتهای بزرگی مانند گوگل که سالها
در زمینه مسئولیتهای اجتماعی خود هزینه کردهاند ،توجهی به این
بحران ندارند و سرمایهگذاریقابل توجهی در این زمینه انجام ندادهاند.
این نشریه در ادامه نوشت :موسسات مالی و بانکها تا چه حد برای
حل این معضل جهانی کار میکنند؟ آیا رسیدگی به این معضل در دنیا
را نباید در قالب مسئولیتهای اجتماعی موسسات مالی و بانکهای
بزرگ دنیا دانست و از این موسسات که بیشترین بخش از سرمایههای
دنیا را در اختیار دارند خواست تا در این حوزه سرمایهگذاریکنند؟
نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود با اشــاره به این مسئله که
بخش بزرگی از مردم ساکن در کشورهای صنعتی به اهمیت توجه به
بحرانهای زیست محیطی واقف هستند و برای محافظت از آن تالش
میکنند ،نوشت :مردم خواستار همکاری بانکها در پروژههای زیست
محیطی هستند ،این پروژهها نهتنها به یک نسل و یک کشور خاص،
بلکه به تمام دنیا منفعت میرساند .اگر سرمایهگذاریالزم برای تولید
تکنولوژیهایی که مصرف انرژیهای فسیلی را کاهش میدهد ،انجام
شود ،اگر منابع تامین انرژی پاک در دنیا ایجاد شود و سهم انرژیهای
فسیلی کاهش یابد و اگر از پروژههای آسیبرسان به محیط زیست
حمایت مالی نشود ،ما شاهد بهبود تدریجی وضعیت محیط زیست
خواهیم بود.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت :بخش زیادی از سرمایههای انسانها
در اختیار بانکها اســت که در بخشهای مختلف ســرمایهگذاری
میکنند .مردم خواستار این موضوع هستند که سرمایهگذاریها در
جهت ارتقای وضعیت محیط زیســت انجام شــود و شرایط زندگی
روی زمین نهتنها برای مردم این نســل بلکه برای نسلهای آتی هم
بهبود پیدا کند .بانکها میتوانند برای بهبود وضعیت زندگی ساکنان
سرمایهگذاری کنند و بدون شک این سرمایهگذاری منافع بیشتری

سرمایهگذاریدر پروژههای سازگار با محیط زیست در زمره وظایف اجتماعی بانکها است .بانکی را میتوان یک بانک مسئول در حوزه
اجتماعی دانست که به جای اینکه تنها در پروژههایی سرمایهگذاریکند که باالترین سود را داشته باشد ،سرمایه خود را در پروژههایی صرف
کند که بیشترین منفعت را به اجتماع برساند.

در مقایسه با ســرمایهگذاریدر بخش نفت و گاز طبیعی دارد زیرا
تضمینکننده ســامت و بقای مردمی است که روی زمین زندگی
یکنند.
م 
JJحمایت از محیط زیست ،مسئولیت اجتماعی بانکهاست
این وب سایت در ادامه نوشت :پروژههای مربوط به رشد و توسعه
پایدار ،کاهش انتشــار گازهای آالینده و بحرانهای زیست محیطی
همیشــه اهمیت زیادی برای جهان داشته است ولی از سال ،۲۰۱۷
بانکها هم برای نشان دادن اهمیت این مسئله سرمایهگذاریدر این
پروژهه ا را در برنامه خود قرار دارند .پروژههای رشــد و توسعه پایدار
به عنوان بخشی از مسئولیتهای اجتماعی بانکهای بزرگ در دنیا
معرفی شده است زیرا بر بقا و دوام زندگی روی زمین تاثیر دارد .بانک
گلدمن ساکس در گزارش ساالنه خود نوشت :تبدیل شدن بانکها به
افراد حقوقی مسئولیتپذیر در جامعه کافی نیست بلکه باید حیطه
مســئولیتهای اجتماعی در نظام بانکی و مالی دنیا وسیعتر شود و
تامین امنیت انرژی ،کاهش تاثیرات منفی صنعتی شدن روی بازارهای
در حال گذار و تامین مالی سیستمهای انرژی پایدار به عنوان بخشی
از مسئولیتهای اجتماعی بانکها تعریف شود .توجه به این مسائل به
معنای سرمایهگذاریبرای ساخت تکنولوژیها و وضع سیاستهایی
است که میتواند باعث افزایش کارایی مصرف انرژی شود.
از ابتدای سال  ۲۰۱۵تاکنون بانک گلدمن ساکس و شمارزیادی
از بانکهای بزرگ دیگر سرمایهگذاری در استارتآپهای انرژیهای
پــاک را آغاز کردند وهــدف اصلی آنها اســتفاده از تکنولوژیهای
ایجادشده در استارتآپها برای کاهش هزینه تامین انرژی مورد نیاز
فعالیت آنها بود .این موسســات مالی اعالم کردند سرمایهگذاری در
پروژههای زیست محیطی را افزایش خواهند داد تا فضای بهتری برای
زندگی ایجاد کنند.بانک سیتی گروپ اخیرا خبر از سرمایهگذاریخود
در پروژه مزرعه بادی بالک آیلند داده است .با اجرای این پروژه میزان
انتشــار گازهای آالینده در رود آیلند ،بالغ بــر  ۴۰هزار تن و هزینه
قبضهای انرژی بالغ  ۴۰درصد کاهش پیدا خواهد کرد .این دومین
سرمایهگذاریسیتی بانک در یک پروژه تولید انرژی بادی است .پیش
از این هم در سال  ۲۰۱۶تامین مالی اولین فاز ساخت مزرعه بادی در
امریکا توسط این بانک انجام شده بود.
البته تمامی بانکها هم در این زمینه فعالیت موثری ندارند مثال
بانک اچاسبیسی سیاستهایی اجرا کرده است که روی محیط زیست
اثر منفی دارد .یکی از این پروژهها ،پروژه اجراشده توسط شرکت نفت
پالم اویل اســت که در جنوب شرق آسیا اجرا میشود .شرکتی که
مســئولیت اجرای این پروژه را بر عهده دارد ،اخیرا به دلیل سوزاندن
بخش زیادی از جنگلهای آسیا و از بین بردن زیستگاه حیات وحش
و بخش زیادی از حیواناتی که در این جنگل زندگی میکردند ،مسئول
شناخته شده است.بعد از این بود که بانک اچاسبیسی اعالم کرد در
یکند و تامین مالی
پروژه حفاظت از جنگله ا در دنیا سرمایهگذاری م 
شرکت نفتی پالم اویل کشور اندونزی را متوقف خواهد کرد.
JJچک لیست بانکها برای مسئولیتهای اجتماعی در
حوزه محیط زیست
اهمیت مسائل زیست محیطی موجب شد تا شماری از بانکهای
بســیار بزرگ و مطرح در دنیا سیاستی یکپارچه در زمینه حفاظت
از محیط زیســت وضع کنند و چک لیستی از کارهایی که باید در

این حوزه انجام شــود و سرمایهای که مورد نیاز است تهیه کردهاند.
یک مثال از این سیاستگذاری را میتوان تهیه چارچوب اجتماعی
و زیســت محیطی بانک ســیتی گروپ دانســت که با هدف انجام
مســئولیتهای اجتماعی سودآور برای نسل امروز و نسل آینده دنیا
تهیه شــده است .سیتی گروپ در گزارشی که به منظور تشریح این
چارچوب مهم از مسئولیتهای اجتماعی خود تهیه کرده بود نوشت:
ما مسئول صرف سرمایهه ا در مسیری هستیم که هم نسل کنونی و
هم نسل آینده از منافع آن بهرهمند شوند .سرمایهگذاریدر اصالح
وضعیت محیط زیست ،بهینهســازی مصرف انرژی و کاهش انتشار
گازهای آالینده یکی از این همین سرمایهگذاریهای سودآور است
که نسلهای آتی هم از آن منتفع میشوند.
ســیتی بانک در گزارش خود با تاکید بر این نکته که بانکهای
سراسر دنیا باید ســرمایهگذاری در پروژههای مناسب برای محیط
زیست را در دستور کار خود قرار دهند نوشت :در امریکا اهتمام بزرگی
برای این کار وجود دارد ولی باید بانکهای بزرگ کشورهای آسیایی به
خصوص کشورهای چین و هند و اندونزی هم در این مسیر با ما همراه
شوند تا دنیا بتواند از هوای پاکتری برخوردار شود.
JJبانک نماینده مردم است
در خصوص خواست مردم مبنی بر حمایت بانکها از پروژههای
زیست محیطی ،اندری چرنی ،مدیر عامل موسسه اسپیریشن که یک
شرکت سرمایهگذاریآنالین است میگوید :موسسات مالی و بانکها
یکنند و
به عنوان یک پاسبان برای سرمایههای مشتریان خود عمل م 
باید از سرمایههای مردم در زمینهای استفاده کنند که موافق ارزشها
و خواستههای مردم باشد .هماکنون مسائل زیست محیطی ،افزایش
آلودگی هوا ،کمبود آب ناشــی از افزایش دمای زمین و از بین رفتن
محیط زندگی شمار زیادی از حیوانات و گیاهان در دنیا دغدغه اصلی
مردم اســت به همین دلیل بانکها به جای استفاده از سرمایههای
مردم برای وامدهی به صاحبان مشاغل و خریداران مسکن ،باید برای
پروژههای موافق منافع زیست محیطی سرمایهگذاری کنند.
کیت مســتریخ مدیر عامل یکی از بانکهــای ایالتی در امریکا
یگوید :سرمایهگذاری در پروژههای سازگار با محیط زیست در زمره
م 
وظایف اجتماعی بانکها اســت .بانکی را میتوان یک بانک مسئول
در حوزه اجتماعی دانســت که به جای اینکه تنهــا در پروژههایی
ســرمایهگذاریکند که باالترین سود را داشته باشد ،سرمایه خود را
در پروژههایی صرف کند که بیشترین منفعت را به اجتماع برساند.
بانکهایی که به حمایت از اجتماع و محیط زیســت خود را متعهد
بدانند میتوانند جایگاه بهتری در فضای اقتصادی و مالی دنیا داشته
باشند و مشتریان بیشتری داشته باشند .در واقع این منفعت دوجانبه
است هم برای جامعه و هم برای بانک.
در ســالهای اخیر اتحادیه به عنــوان اتحادیه جهانی بانکداری
ارزشمحور ایجاد شده است .این اتحادیه در امریکا تشکیل شده است و
شمار زیادی از بانکهای بزرگ و بانکهای ایالتی که به مسئولیتهای
اجتماعی در زمینه محیط زیست توجه ویژه دارند ،عضو این اتحادیه
شــدهاند .هماکنون بالغ بر  ۵۰بانک در این اتحادیه عضو هســتند و
همگی سرمایهگذاری زیادی در پروژههای زیست محیطی کردهاند.
این بانکها مسئولیت اجتماعی خود را در حوزهای متمرکز کردهاند
که منافع جهانی و بین نسلی دارد .از جمله این بانکها میتوان به نیو
ریسورس بانک ،اسپرینگ بانک و بانک سیتی اشاره کرد.

از ابتدای سال
 ۲۰۱۵تاکنون
بانکگلدمن
ساکس و شمار
زیادی از بانکهای
بزرگ دیگر
سرمایهگذاریدر
استارتآپهای
انرژیهای پاک را
آغاز کردند و هدف
اصلی آنها استفاده
از تکنولوژیهای
ایجادشده در
استارتآپها برای
کاهشهزینه
تامین انرژی مورد
نیازفعالیتآنها
بود
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آینده ما

بالی جهانی

پیشبینی رشد ۶۵درصدی صنعت خودرو در بازارهای در حال گذار

زندگی امروز بشــر بدون صنعت خودروســازی و استفاده از
ی
منبع مککینز 
خودرو به عنوان وسیله نقلیه شخصی بیمعنا است به همین
چرا باید خواند:
دلیل مراکز مطالعاتی بینالمللی هرساله گزارشهایی در مورد
صنعت خودروسازی
عملکرد صنعت خودرو در دنیــا ارائه میدهند .طبق گزارش
یکی از صنایع مهم
جدید موسســه مطالعاتــی مککینــزی ،هماکنون صنعت
دنیا است و کشورهای
خودروســازی در تمامی کشورهای دنیا به خصوص در کشور
در حال توسعه هم
امریکا در وضعیت بهتری نسبت به پنج سال قبل قرار دارد .در
یهای
سرمایهگذار 
کشور چین هم رشد اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی مردم
زیادی در این زمینه
زمینه را برای افزایش تقاضا برای خودرو در این کشــور فراهم
انجام دادهاند که باعث
کرد و بسترساز توسعه بازار خودرو شد .تا سال  ۲۰۲۰میالدی،
رشد این صنعت شده
سودآوری شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی در دنیا با
است.
نرخ  ۵۰درصد رشــد خواهد کرد که اصلیترین دلیل رشد در
این بازار را میتوان به رشــد در بازارهای در حال گذار نسبت
داد .تا سال  ۲۰۲۰سودآوری صنعت خودروسازی در کشورهای
امریکا و اروپا و ژاپن و کره جنوبی رشد نمیکند زیرا به گفته تحلیلگران اقتصادی این بازار تقریبا در
وضعیت اشباع قرار دارد .اما انتظار رشد در صنعت خودروی دنیا را نمیتوان اینطور تعبیر کرد که
این صنعت با چالشی روبهرو نیست .مطالعات نشان میدهد صنعت خودروسازی دنیا تا سال ۲۰۲۰
با چهار چالش کلیدی و اساسی مواجه اســت .چالشهایی که میتوانند آینده سودآوری در این
صنعت را تحت تاثیر قرار دهند و فرصت رشد را از صنعت خودروسازی بگیرند .این چالشها میتواند
ساختار صنعت خودروسازی دنیا را تا سال  ۲۰۲۵تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل شناخت این
چالشها برای فعاالن صنعت خودروسازی از اهمیت باالیی برخودار است.
اولین چالش صنعت خودرو را میتوان فشار هزینهها و پیچیدگی فضای کسب و کار در دهه
آینده دانست .با وجود اینکه رشد تکنولوژی بسترساز توسعه سیستمهای تولیدی میشود و رشد
تولید را به همراه میآورد ولی همزمان با ایجاد قوانین سختگیرانهتر در عرصه تجارت خودرو در
دنیا مانع از رشــد قیمت خودرو در بازار خواهد شد .این مسئله میتواند حاشیه سود شرکتهای
خودروسازی را کمتر و صنعت را دچار چالش کند.
دومین چالش تفاوت زیاد در ســاختار بازار و عملکرد نیروهای بازاری در کشــورهای مختلف
و مناطق متفاوت دنیا اســت .چالش بعدی را میتوان تقاضاهای دیجیتال دانست به این معنا که
برای بهترین انتخاب به جستوجو در دنیای مجازی و آگاهی یافتن از نظر دیگر استفادهکنندگان
خودروها میپردازند .این مسئلهای است که شرکتهای خودروسازی کنترل چندانی روی آن ندارند.
چهارمین چالش هم به دلیل تغییر فضای صنعت خودروســازی و تغییر تکنولوژی مورد نیاز این
صنعت ایجاد شده است.

JJعملکرد صنعت خودروسازی در سالهای اخیر چگونه بود؟
صنعت خودروسازی از بحران اقتصادی گذر کرده است و هماکنون در مسیر رشد قرار گرفته
است .آمار نشان میدهد در سال  ۲۰۱۲صنعت خودروسازی دنیا  ۵۴میلیارد یورو سود به دست
آورد که باالتر از میزان سودآوری این صنعت در سال  ۲۰۰۷بود .در سال  ۲۰۰۷یعنی قبل از اینکه
اقتصاد دنیا وارد بحران و رکود شود ،صنعت خودروسازی سودی معادل  ۴۱میلیارد دالر کسب کرد.
تا سال  ،۲۰۲۰انتظار میرود سودآوری این صنعت  ۲۵میلیارد یورو رشد کند و به مرز  ۷۹میلیارد
یورو برسد .رشد سودآوری صنعت خودروسازی خبر خوبی است ولی مسئله مهم این است که منافع
مالی ناشی از این سودآوری در سطح جهان به طور متعادل توزیع نمیشود .طبق مطالعات مرکز
مطالعات مککینزی برخی از شرکتهای خودروسازی سود بیشتری کسب خواهند کرد و فعاالن
در برخی از بازارها و مناطق دنیا بیش از دیگر مناطق درآمد خواهند داشت.
در سال  ۲۰۱۲کشورهای امریکای شمالی ،ژاپن ،کره جنوبی و اروپا  ۲۳میلیارد یورو از مجموع
سودآوری صنعت خودروسازی را به خود اختصاص داده بودند .تغییر الگوی فروش خودرو در این
مناطق باعث میشود تا میزان سودآوری آنها  ۴میلیارد یورو رشد کند .فرصتهای تازهای که صنعت
خودروسازی ایجاد خواهد کرد زمینه را برای افزایش  ۳میلیارد یورویی سودآوری فراهم خواهد کرد
ولی چالشهای دیگری که در این صنعت وجود دارد بستر را برای افت  3میلیارد یورویی در صنعت
فراهم خواهد آورد.
در نتیجه تا ســال  ۲۰۲۰صنعت خودروسازی در کشورهای صنعتی شامل امریکای شمالی ،
ژاپن ،کره جنوبی و اروپا با تجربه رشد  ۲۰درصدی سودآوری خواهد توانست  ۲۷میلیارد یورو سود
کسب کند .این در حالی است که بازارهای در حال گذار در دنیا در سال  ۳۱ ،۲۰۱۲میلیارد یورو
سود کسب کرد .اما تغییر الگوی فروش در این کشورها به خصوص در چین سبب میشود تا در
فاصله سال  ۲۰۱۲تا  ۱۹ ،۲۰۲۰میلیارد یوروی دیگر سود کسب کند .فرصتهای تازهای که صنعت
خودرو در اختیار فعاالن قرار میدهد  ۳میلیارد یورو به سودآوری خودروسازان اضافه میکند ولی
چالشهای این صنعت باعث میشود تا هزینه آن یک میلیارد یورو تقلیل یابد .در نتیجه تمامی این
تحوالت تا سال  ،۲۰۲۰صنعت خودروسازی از فعالیت در بازارهای در حال گذار  ۵۲میلیارد دالر
سود به دست می آورد که  ۶۵درصد بیش از سال  ۲۰۱۲خواهد بود.
نرخ رشــد سودآوری صنعت خودروسازی در کشورهای صنعتی در فاصله سالهای  ۲۰۱۲تا
 ۲۰ ،۲۰۲۰درصد و نرخ رشد سودآوری این صنعت در بازارهای در حال گذار  ۶۵درصد خواهد بود.
مرکز مطالعاتی مککینزی اعالم کرده است که خودروسازان فعال در بازارهای در حال گذار دنیا
به خصوص دو کشور چین و روسیه در سالهای پیش رو بیشترین سود را کسب خواهند کرد زیرا
چالشهای این صنعت در کشورهای مذکور هر روز کمتر میشود ولی در کشورهای دیگر ما این
وضعیت را مشاهده نمیکنیم .در کشورهای صنعتی از قبیل امریکا و اروپا به دلیل اشباع نسبی بازار
سودآوری صنعت خودروسازی کمتر از بازارهای در حال گذار است.

تغییر سودآوری صنعت خودروسازی در کشورهای صنعتی

تغییر سودآوری صنعت خودروسازی در بازارهای در حال گذار

بزرگی

شاخص

بزرگی

 ۲۳میلیارد یورو

میزان سود صنعت خودروسازی در سال ۲۰۱۲

 ۳۱میلیارد یورو

میزان سود صنعت خودروسازی در سال ۲۰۱۲

 ۴میلیارد یورو

تغییر الگوی فروش

 ۱۹میلیارد یورو

تغییر الگوی فروش

کشورهای امریکای شمالی

اصلیترین کشوری که شاهد رشد فروش خواهد بود

چین

اصلیترین کشوری که شاهد رشد فروش خواهد بود
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شاخص

 ۳میلیارد یورو

رشد سودآوری به دلیل فرصتهای تازه صنعت تا سال ۲۰۲۰

 ۳میلیارد یورو

رشد سودآوری به دلیل فرصتهای تازه صنعت تا سال ۲۰۲۰

 ۳میلیارد یورو

کاهش سودآوری به دلیل چالشهای تازه صنعت تا سال ۲۰۲۰

 ۱میلیارد یورو

کاهش سودآوری به دلیل چالشهای تازه صنعت تا سال ۲۰۲۰

 ۲۷میلیارد یورو

میزان سودآوری در سال ۲۰۲۰

 ۵۲میلیارد یورو

میزان سودآوری در سال ۲۰۲۰

 ۲۰درصد

نرخ رشد سودآوری در فاصله  ۲۰۱۲تا ۲۰۲۰

 ۶۵درصد

نرخ رشد سودآوری در فاصله  ۲۰۱۲تا ۲۰۲۰
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 .............................آکــادمـی .............................
محیطزیست در بحران
در انتظار عالمیت و ارادهای جهانی

بـهـانـه

دنیای مدرن با بحرانهایی مواجه است و یکی از این بحرانها ،بحران محیطزیست است .نظام آموزشی ،تکنوکراتها و بوروکراتها برای حل این بحران چه میکنند؟ اراده جهانی
برای حل این بحران چگونه است؟ این مقاله را بخوانید.

بیژن عبدالکریمی
استاد فلسفه دانشگاه تهران

چرا باید خواند:
یک بار دیگر مسئله
محیطزیست را از
دریچه فلسفه بررسی
کنید و پاسخ فالسفه
را برای این معضل
جهانیبخوانید.

بحران زیســتمحیطی در هیچ دورهای از تاریخ بشر وجود
نداشته است جز در دوران مدرن .این بحران با ظهور مدرنیته
آغاز شــد و امروز به اوج خود رسیده است .برای نخستین بار
در طول تاریخ بشــر ،با ظهور تجدد و دوران مدرن ،انســان
تازهای بهمنزله «سوبژه» پا به عرصه هستی میگذارد .چنین
انســانی در قبل از دوره جدید وجود نداشت؛ یعنی این تلقی
از انســان که مهمترین و بنیادیترین وصف او قوه شناسایی
اوست .انســان بهمنزله سوبژه ،انسانی اســت که خود را در
تقابــل با جهان میبیند و جهان را بهصرف «ابژه» ،موضوع و
ُمت َعلَّق معرفت و اراده خود تبدیل میکند .درگذشــته انسان
جزء کوچکی از جهان بیکران بود ،اما در دوره جدید انسان در
انسان گذشته ،خود را بخشی از
تقابل با جهان قرارگرفته استِ .
جهان طبیعت میدید و طبیعت را بهمنزله مادری میشناخت
که در دامن این مادر متولد میشود ،از طبیعت رزق و روزی
میگیرد و در دامان آن میآرامد .اما در دوران مدرن ،تفکری
سوبژکتیویستی ،بشرمحور و اومانیستی شکل میگیرد .یعنی
اراده و عقل این بشر ،محور جهان تلقی شده ،تالش میشود

همهچیز تابع عقالنیت و اراده وی قرار گیرد .بشر بر اساس عقل ،اراده و منفعتطلبی خود میکوشد
چهره طبیعت را دگرگون کرده ،بر طبیعت استیال یابد .رابطه انسان مدرن با طبیعت ،برخالف انسان
دوران ماقبل مدرن ،رابطهای بر اســاس محبت ،دوستی و عشق به طبیعت نیست ،بلکه رابطهای
منفعتطلبانه ،سودجویانه و بهرهکشانه است.
بشر در دوران مدرن ،طبیعت را بهعنوان منبعی برای قدرت و ثروت تلقی میکند .یک چنین
رابطهای در دوران گذشته وجود نداشت .در دوران گذشته بشر از طبیعت رزق و روزی خود را به
دست میآورد و به طبیعت همواره با احترام و محبت مینگریست و این طبیعت را تابع حکمت و
لوگوس یا عقلی جهانی میانگاشت که سعادت بشر در گرو فهم این لوگوس و حکمت و مطابقت
دادن زندگی خویش با احکام روح حاکم بر طبیعت و جهان (حکمت جهان یا عقل و لوگوس حاکم
بر آن) بود.
انسان یونانی در دوران ماقبل متافیزیک ،وقتی به کوههای «المپ» مینگریست ،آنها را جایگاه
خدایان و «زئوس» میدید و رفعت کوهها برایش یادآور جایگاه بلندمرتبه قدوسیان و خدایان بود.
عظمت کوهها برای گذشتگان احساس تواضع و خشیت در برابر خدایان و طبیعت ایجاد میکرد.
اما بشر امروز وقتی به طبیعت نگاه میکند آن را سرشار از معدن ،مملو از سنگهای ساختمانی و
سرشار از خاک رس برای کارخانههای موزاییکسازی و آجرپزی ،یعنی منبعی برای ثروت و قدرت
میبیند .در دوران مدرن و برای انســان مدرن ،طبیعت منبعی برای ثروت و قدرت و فاقد هرگونه
روح ،عقل ،لوگوس؛ یا حکمتی جهانی ،فراگیر و احترامبرانگیز است و نیز فاقد هرگونه قدسیتی است؛

آکــادمـی
لذا طبیعت را میتوان به سهولت موضوع و متعلق اراده و طرحها و برنامههای خود قرار داد و هیچ
حریمی نیز برای خود قائل نبود.
در دوران مدرن ،به تعبیر هایدگر «وجود» به «موجودی» تبدیل میشــود .لذا انســان مدرن،
یعنی انسان خودمحور و خودبنیاد ،رابطه خصمانه و کینهتوزانهای با طبیعت برقرار میکند .او از دل
طبیعت ،از دل دریاها و جنگلها رزق اهدایی خداوند را برای معاش و زندگیاش به دست نمیآورد،
بلکه وی بهسوی بلعیدن تمام ماهیها برای کارخانههای کنسروسازی و تجارت ماهی و میگو و غیره،
آلوده کردن همه آبها به خاطر جابهجایی کشــتیها و نفتکشها و نابودی همه جنگلها برای
صنعت چوب در حرکت است .او مدتهاست که اکوسیستم و نظم طبیعت را بر هم زده و این روند
بسیار نگرانکننده است و رفتهرفته به یک بحران تبدیلشده است.
بحران محیطزیســت در جهان کنونــی حاصل رقابت جنونآمیز جوامــع مدرن ،صنعتی و
پســاصنعتی در جهان اول ،برای نیل به توسعه ،پیشرفت اقتصادی و حفظ منافع ملی و مالکیت
و ثروت ،به بهای قربانی کردن محیطزیســت اســت .نظم طبیعت بههمریخته است و البته این
بههمریختگی و ظهور بحرانهایی همچون سوراخ شدن الیه اُزن به دلیل گازهای گلخانهای ،آلودگی
تنفسی بخشهای بزرگی از جمعیت جهان ،گرم شدن زمین و آب
شهرها ،وجود آالیندهها در هوای
ِ
شدن یخهای قطبهای جنوب و شمال ،بحران خشکسالیهای مستمر و بحران آب و نیز بحران
ریزگردهــا در بخشهایی دیگر از جهان ،وجود مواد و ذرات رادیو اکتیو به دلیل حوادثی همچون
انفجار رآکتورهای اتمی چرنوبیل یا فوکوشــیما و ،...رفتهرفته بحران زیستمحیطی را به دغدغه
بخشهایی از جهانیان تبدیل کرده است .احتماالً ،صرفنظر از نزاع بر سر نفت ،بسیاری از جنگهای
آینده در منطقه خاورمیانه بر سر آب خواهد بود.
از سوی دیگر ،ما شاهد رشد نوعی فردگرایی و اندیویدوآلیسم افراطی در جهان هستیم .معنا
و مفهوم لیبرالی فرد ســیطره پیداکرده است؛ افراد انسانی به اتمهای منفرد و مجزا بدل گشتهاند
که صرفاً به منافع خود و مصرف بیشــتر و کسب ثروت بیشتر برای خود میاندیشند .اکثر قریب
بهاتفاق بشریت امروز به دهانهای گشادی برای مصرف تبدیلشدهاند ،بیآنکه فرد به «دیگری» ،به
«جامعه» یا به «کره زمین» بیندیشد و در وجود خویش نسبت به جامعه و تمدن احساس تکلیفی
مدرن امروز فقط عبارت است از بهرهوری و مصرف .اکثر
بیابد .معنای زیستن و زندگی برای انسان ِ
قریب بهاتفاق انسانهایِ امروزی احساس تعلقی به این تمدن ندارند .آنها فلسفهای برای زندگی
ندارند جز مصرف و مصرفگرایی .انسانیت در مصرف و بهرهبرداری از جهان خالصهشده است .هیچ
نظام ارزشی به انسان امروزی نمیآموزد که در برابر این طبیعت چه احساس و تعهدی داشته باشد.
او تهی از همه ارزشهاست .منابع بنیادین فرهنگ در جهان کنونی به پایان رسیده است .نه دین و
نه فلسفه نمیتوانند همچون گذشته به ایفای نقش خویش پرداخته ،به تربیت انسانها بپردازند .علم
(در معنای  scienceو علوم تجربی جدید) نیز اساساً توان و صالحیتی برای تربیت روح انسان ندارد

نکتههایی که باید بدانید
[نظامهای آموزشی در بهترین و ایدهآلترین حالت صرف ًا میتوانند به
تربیت تکنوکراتها و بوروکراتهایی برای تمدن جدید بپردازند ،اما آنان از
پرورش و خلق انسان ،در معنای فردی برخوردار از هویت و معنا ،ناتوانند.
طزیست به ظهور خرد و ارادهای جهانی نیاز دارد و ظهور
[حل بحران محی 
این خرد و اراده جهانی تابع ارادهها ،طرحها و برنامههای ما نیست .ما نیازمند
فهم جدیدی از جهان و انسان هستیم.
[اندیشیدن به افقها و چارچوبهای تازه میتواند زمینهساز ظهور عالمیت
تاریخی دیگری باشد که در آن بتوان با بحران زیستمحیطی مواجهه
داشت .اما تا زمانی که در افق همین جهان کنونی حرکت میکنیم ،بحران
زیستمحیطی قابل حل نخواهد بود.
[انفجار جمعیت و جمعیت انبوه ،که خوزه اورتگا گاست ،فیلسوف
اگزیستانسیالیست اسپانیولی ،از آن به «طغیان تودهها» تعبیر میکند ،همه
دهان باز کرده تا این طبیعت را ببلعند ،بیآنکه منابع اصیلی برای تربیت
روحی ،درونی ،معنوی و فرهنگی آنها وجود داشته باشد.
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و موضوع و غایت آن چیزی دیگر است .در چنین جهانی که همه منابع و نهادهای تربیتی همچون
کلیسا ،دانشگاه و مدرسه از درونمایه تربیتی تهی شدهاند و در بهترین حالت صرفاً قابلیتهای فنی
و تکنیکی برای یافتن یک شغل به افراد منتقل میکنند (که حتی همین کارکرد در بسیاری از
جوامع توسعهیافته نیز دیده نمیشود) ،دیگر منابع اصیل فرهنگی برای رشد و تعالی شخصیت افراد
وجود ندارد .نظامهای آموزشی در بهترین و ایدهآلترین حالت صرفاً میتوانند به تربیت تکنوکراتها
و بوروکراتهایــی برای تمدن جدید بپردازند ،اما آنان از پرورش و خلق انســان ،در معنای فردی
برخوردار از هویت و معنا ،ناتوانند.
در این روزگار ما ،همه نظامهای تئولوژیک ،متافیزیکی و ایدئولوژیک فروپاشیدهاند و ارزش و اعتبار
خود را ازدستدادهاند .نه نظامهای تئولوژیک و نه نظامهای فلسفی و نه هیچیک از ایدئولوژیهای
رنگارنگ نمیتوانند افقآفرینی کرده یا گرمابخش جانها باشند .به بیان سادهتر ،نیهیلیسم در جهان
بسط پیداکرده و وارد مرحله تازهای از تاریخ خود شده است .این نیهیلیسم بهمراتب وحشتناکتر
از نیهیلیسم در بدو تاریخ خود یا نیهیلیس ِم حاصل از بسط جهانبینی و ارزشهای عصر روشنگری
است .در نیهیلیسم روزگار ما ،نیهیلیسم حتی آن چهره تاریک و سیاه خود را که در قرن نوزده و
سهربع اول قرن بیست داشت از دستداده است .دیگر در میان ما داستایوفسکی ،کییرکهگور یا
نیچهای نیز پیدا نمیشود که مرگ معنا را بر سرمان فریاد کند تا شاید اندکی از خواب غفلت بیدار
شویم .بدتر از آن ،ما مرگ معنا و حقیقت را بهمنزله اوج گرفتن دامنه آزادی بشر نیز تلقی کرده،
آن را شادمانه جشن گرفتهایم .یا شاید نیز آنچنان سست و بیرمق و بیفرصت شدهایم که مجالی
برای اندیشیدن به بودونبود معنا نیز نداریم.
در این میان ،انفجار جمعیت نیز عنصر دیگری است که باید به لحاظ فلسفی و متافیزیکی بدان
بیندیشیم .جمعیتی که در این دو قرن و نیم اخیر پا به جهان گذارده است ،بیش از تمام جمعیتی
است که در تمام تاریخ حیات بشر بر روی کره زمین پا گذاشته است .حال ،این جمعیت انبوه ،که
خوزه اورتگا گاست ،فیلسوف اگزیستانسیالیست اسپانیولی ،از آن به «طغیان تودهها» تعبیر میکند،
همه دهان باز کرده تا این طبیعت را ببلعند ،بیآنکه منابع اصیلی برای تربیت روحی ،درونی ،معنوی
و فرهنگی آنها وجود داشته باشد .لذا بحران محیطزیست را در یک چنین سیاقی باید درک کرد.
به بیان سادهتر ،ما امروز در رابطه با محیطزیست نه با یک مسئله بلکه با یک بحران بسیار عمیق
و جدی روبهروییم.
پرسش از نقش روشنفکران در مواجهه با بحران زیستمحیطی مبتنی بر پیشفرضی است که
ما میتوانیم کاری انجام دهیم .من معتقد نیستم که هیچ راهی در برابر روند کنونی جهان و بحران
زیستمحیطی آن وجود ندارد ،ولی پرسش از نقش روشنفکران در رویارویی با این بحران ،حاصل
نوعی سادهســازی مسئله است .پیشفرض این پرسش این است که اگر گروهی از روشنفکران یا
برخی از نهادهای مدنی و دولتی و غیردولتی جمع شوند و تبلیغاتی انجام دهند ،میتوانند مسیر
تمدن کنونی را تغییر دهند .سخنم این است که بههیچوجه اینگونه نیست .مسئله محیطزیست
مسئلهای ساده یا بومی و حتی منطقهای نیست ،این مسئله ،بحرانی جهانی است .هیچ کشوری
بهتنهایی نمیتواند مسائل زیستمحیطی خود را حل کند .حل بحران زیستمحیطی به خردی
جهانی نیــاز دارد و در حال حاضر یک چنین خردی وجود ندارد و ظهور این خرد جهانی به این
سادگی امکانپذیر نیست .اما این گفته نباید به «جبرگرایی» تعبیر شود .حل بحران محیطزیست به
ظهور خرد و ارادهای جهانی نیاز دارد و ظهور این خرد و اراده جهانی تابع ارادهها ،طرحها و برنامههای
ما نیست .ما نیازمند فهم جدیدی از جهان و انسان هستیم .تا یک اُنتولوژی ،متافیزیک ،انسانشناسی
و طبیعتشناسی و فلسفه طبیعت تازه ظهور پیدا نکند و قواعد و چارچوبهای تاریخی دگرگون
نشود و تا عالمیت جدیدی ظهور نیابد ،این بحران قابل حل نخواهد بود .تغییر عالمیت عالم یعنی
ورود بشر به فصل تازهای از کتاب تاریخ و پایان فصلی و آغاز فصلی دیگر؛ و این امر به این سهولت
ممکن نیست .چنین تغییر و تحول عظیم تاریخی میتواند بحران محیطزیست را حل کند و ظهور
این تغییر ،امری نیست که با اراده بشر یا جمعی از روشنفکران شکل گیرد .امروز برخی از نهادها از
خطر و بحران زیستمحیطی سخن میگویند و میکوشند در جوامع نوعی آگاهی نسبت به این
بحران به وجود آورند .اما تا این آگاهی به وجدان تبدیل شود و زمینههای ظهور چارچوب دیگر و
افق تازهای برای بشر گشوده شود ،راهی بس طوالنی وجود دارد .اندیشیدن به افقها و چارچوبهای
تازه میتواند زمینهساز ظهور عالمیت تاریخی دیگری باشد که در آن بتوان با بحران زیستمحیطی
مواجهه داشت .اما تا زمانی که در افق همین جهان کنونی حرکت میکنیم ،بحران زیستمحیطی
قابل حل نخواهد بود.

مصدق متنی است که ما نیاز به خواندن آن داریم .نیاز به اندیشیدن در این متن داریم .اهمیت
مصدق ب ه این است که بدون مصدق ما نمیتوانیم در تاریخ معاصرمان بیندیشیم .این اهمیت مصدق
است .باید این متن را بخوانیم و از او پرسش کنیم.

سرمایههای اجتماعی و مسئله ایران

مصدق و آرشیو ملی
بـهـانـه

شما هم درباره ضعف حافظه تاریخی ایرانیان شنیدهاید؟ برخی این را ضعف «آگاهی تاریخی» و «خودآگاهی تاریخی» مینامند .در این مقاله سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود
که ضعف آگاهی تاریخی چه تبعاتی بر سرنوشت یک ملت و در مسیرهای حیات و توسعه آن دارد .این مقاله را بخوانید.

یکی از فرضهای اصلی در این بحث این اســت که «آگاهی تاریخی»
و «خودآگاهی تاریخی ما» ضعف و کاســتی جدی دارد .در طی سالهای
اخیر پیمایشهایی در کشور انجامگرفته که نشان میدهد اطالعات تاریخی
مردم ما اندک است .در کتاب «ما ایرانیان» به استاد فرانسوی اشارهکردهام
که مدتی برای تحقیق و تدریس در ایران بود؛ او ابتدا میبیند که دانشجویان
ایرانی چندان چیزی راجع به تاریخ ایران نمیدانند و بعد متوجه میشود
که این ضعف در خود استادان هم هست .بعد نتیجه میگیرد که ایرانیان
تاریخی طوالنی دارند ولی «ناتاریخی»اند .البته این به این معنا نیست که
ایرانیــان ذاتاً ناتاریخیاند بلکه عادت و عارضهای اســت که میتوان آن را
بهبودبخشید.
ضعف در آگاهی تاریخی سبب میشود آرشیو ملی ما درباره ایران نحیف
باشد و عمومی و اجتماعی نشود و توسعه پیدا نکند؛ هر ملتی نیاز به یک
آرشــیو ملی دارد که باید در آگاهی جمعی باشد .آنچه ما بیشتر در داخل
ساختمانها و مراکز اسناد داریم از جنس تاریخ خاطرهای است .مث ً
ال ما به
اسطورههایی مثل رستم دلخوشی داریم اما اینها یک خاطره اسطورهای
اســت .در صورتهای نوستالژیک ،تاریخ خاطرهای داریم یعنی یک حس
حســرت تمدنی که میگوییم هنر نزد ایرانیان اســت و بس .یا گاهی به
شکلهای ایدئولوژیک صورتبندی میشود مث ً
ال ناسیونالیسم ایران باستانی
دوران رضا شــاه که یک ایدئولوژی دولتی بود .آنچه ما در ورای این تاریخ
خاطرهای کم داشتیم تاریخ حافظهای بود .حافظه تاریخی ما برای اینکه از
سطح خاطره به سطح حافظه برسد ضعیف و مغشوش بوده .آنچه که خیلی
کمتر داشتیم و یا نداشتیم تاریخ فاهمه است .باید تاریخ فاهمه و فهم مسئله
ایران و تاریخ تحلیلی و انتقادی از ایران داشته باشیم.
دکتر محمد مصدق بخش مهمی از آرشیو ملی ایران است .یک سرمایه
بزرگ انسانی و نمادین اســت .اگر هند گاندی را داشت ما هم مصدق را
داشتیم و داریم .مصدق از متن جنبش اجتماعی به بار آمد .در واقع مصدق
از نسل مشروطه است .نزد بزرگانی مثل عبدالرزاق بغایری و غالمحسین
رهنما درس خوانده است .سه سال بعد از مشروطه برای ادامه تحصیالت
عالی به فرانسه رفته است و آنجا مالیه خوانده و بعد به سوئیس رفته و آنجا
هم حقوق خوانده اســت .در  ۱۲۹۳به این سرزمین بازگشت .با بزرگانی
چون سهامالدین غفاری مجله حقوقی اقتصادی علمی را در  ۱۲۹۳منتشر
کردند و بعد وارد عمل سیاسی شده است .هشت دوره به نمایندگی مجلس
انتخاب شده است .استاندار شده است اما به خیر عمومی حساس بود .برای
همین فعالیت کرد و در دوره رضاشاه زندانی و تبعید شد .هنگامی که پهلوی
دوم آمد ،دوباره پس از کودتا در ســال  ۳۲ســه سال در لشگر دوم زرهی
قصر زندانی شــد .سپس  ۱۰سال تبعید و حصر شد .تا اینکه در سال ۴۵
مرگ غریبانهاش فرارسید .در این ده سال دوره حصر ،مصدق را میبینیم

که خالی لحظههایش را از هستی پر میکند و از کشاورزی تا مطالعه و تا
حدی تا خوددرمانی و مکاتبات و تعامالتی که با یارانش داشت اوقاتش را
پر میکرد اما گاهی رنج مصدق به حدی تلخ و جانکاه بود که برای خودش
آرزوی مرگ کرد .رو به دکتر اسماعیل یزدی پزشک معالجش که نمونهای
از او گرفته بود کرد و گفت آقای دکتر امیدوارم خبر خوبی از این آزمایش
برای من بیاورید .امیدوارم سرطان باشد .من از این وضع تنهایی و زندگی
خسته شدهام.
JJفضیلتهای مدنی و معنوی
این سرنوشت نخبگان آزادیخواه و ملی ما از دیرباز بود .این سرنوشت
کسی است که فضیلتهای بسیار با ارزشی در او متبلور شده است .مرتب
از فضیلتها داد سخن ســر میدهیم اما نمیدانیم چقدر کار میبرد که
این فضیلتها در کسی بدنمند شود .چطور میشود که یک فضیلت در
کسی نهادینه شود .مث ً
ال شجاعت در کسی نهادینه شود .به تعبیر سنایی:
سالها باید که تا یک ســنگ اصلی ز آفتاب  -لعل گردد در بدخشان یا
عقیق اندر یمن.
نسلهای این سرزمین فضائل را صرفاً از طریق وعظ و اندرز یا مفاهیم
انتزاعی نمیآموزند .نســلهای ما نیاز به داستان فضیلت دارند .این ملت
نیاز به داســتان دارد و مصدق یکی از داستانهای این ملت است .مصدق
داستان واقعی فضیلت اســت .فضیلتهای مدنی ،فضیلتهای سیاسی،
فضیلتهای ملی .در واقع فضیلتهای باشــکوهی هست که مصدق آن
فضیلتها را زیســته است و به تجربه نشانیده است .فضیلتها در مصدق
تجربههای زیســته و زیستآزموده شده است .مصدق یک دولتمرد است.
مردمدار بود اما مردمسوار نبود .خیلی سخت است که آدم مردمگرا باشد اما
عوامگرا نباشد .مصدق ملی هست اما نژادپرست نیست .این خیلی سخت
است که کسی این ترکیب را در خودش نهادینه کند .مصدق استقاللطلب
هست اما غربستیز نیست .دولت ملی تأسیس کرد .نفت را ملی کرد .برای
خلــع ید از مداخالت خارجی در تمامیت اقتصاد ملی ما و حیات ملی ما،
حیات سیاسی خودش را بخشــید .حتی کل حیات خود را در کف نهاد.
برای اینکه از مداخالت خارجی در ثروت ملی خلع ید شود .ناسیونالیسم
مصدق دموکراتیک است نه اقتدارگرا .ناسیونالیسم مصدق مدنی است نه
بوروکراتیک .مردم ایران بیشــترین آزادیهای احزاب سیاسی را در دوران
مصدق تجربه کردند .حتی مانع تضییع حقوق ایرانیانی مثل بهائیان میشد
که عقیده رسمی نداشتند و میگفت آنها هم ایرانی هستند .شهروند هستند
و باید آزاد باشند .از مهمترین فضیلتهای سیاسی مصدق به تصور بنده،
تعهد جدی او به ســنت مشروطیت بود .مصدق تصورش این بود که این
ملت خرگوش آزمایشگاهی نیست که هر روز یک مدلی برای او آزمایش

مقصود فراستخواه
جامعهشناس

چرا باید خواند:
اگر به مسائل
جامعهشناسی
تاریخیعالقهمند
هستیدومیخواهید
پرسشهای
جامعهشناختیخود
را تبارشناسی کنید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.
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آکــادمـی

مصدق در
ایجاد فضاهای
گفتوگویی
به رغم تمام
تالش و دیدگاه
وفضیلتهایی
که داشته است،
به لحاظ مهارت
و ابتکارات
خاصی که
بتواند فضاهای
گفتوگویی را
توسعه دهد
و فضاهای
گفتوگویی
سازنده ایجاد کند،
موفق نبود .در
اطراف او یارانی
بودند که بسیار
دلسوز بودند اما
مخالفساز بودند
تا موافقساز.
تفرقهگرا بودند تا
تألیفگرا

شود .در نتیجه همچنان به اصول مشروطیت و قانون مشروطیت وفادار بود.
مهمترین فضیلت اجرایی و حکمرانی مصدق کوشش صمیمانهای بود که
برای رهایی این کشــور از گردونه سرگیجهآور اقتصاد تکپایه نفتی انجام
داد .قرضه ملی در دوره مصدق از بهیادماندنیترین عملکردهای اقتصاد ملی
ماست .هرچند که فرصت نشد تا مصدق این اقتصاد ملی را بر شانه بخش
غیردولتی مســتقل توسعه دهد .فضیلتهای مصدق حقا اندک نیست و
فقط هم سیاسی نیست .مصدق فضیلتهای معنوی داشت .کسانی مثل
مصطفی رحیمی تا آیتاهلل طالقانی همه گفتهاند چطور شــد که مصدق
هجرت درونی کرد .از یک وضعیت اشرافی به یک وضعیت مردمگرا پیش
رفت .مصدق یک تبار طبقاتی اشرافی داشت و به مردم پیوست .این هجرت
خیلی بزرگ و سلوک درونی است .مصدق یک رهبر بزرگ ملی بود که در
آخر پیری نیاز به درمان داشت .حتی شاه به وساطت کسانی با عزیمتش
به خارج موافقت کردند ولی او موافقت نمیکند و میگوید مگر همه مردم
ایران میتوانند به خارج بروند و معالجه شوند .در این مورد به نحوه کارکرد
نگاه نکنید .معنا را در نظر داشته باشید .مصدق تولید معنا میکند و مردم
نیاز به معنا دارند .به درمان پزشکان ایرانی چشم دوخت .یک دولت بری از
فساد تشکیل داد .بیش از اندازه درباره پاکدستی خود بر خود سختگیری
کرده است.
JJسکوالری نجیب و دیندار
یک فضیلت بزرگ مدنی دیگر در مصدق هســت آن هم این است که
مشــی سیاسی و رویکرد سیاسی و ســبک رهبری مصدق از او یک تیپ
ایدهآل برای ایران ساخته است .یعنی یک دولتمردی که سکوالر است اما
دینزدا نیست بلکه دینجداست .یعنی میگوید من سکوالر هستم اما برای
دین اهمیت قایلم .برای جایگاه دین در جامعه اهمیت قایل است .ستیزی
با دین نــدارد .اصرار به راندن مذهب به تبعیدگاه خصوصی ندارد .حضور
اجتماعی دین را در این جامعه و تاریخ میپذیرد اما خود او معتقد است که
باید امر حکمرانی از امر دین تفکیک شــود .این یک تیپ ایدهآلی است از
نژادی از نخبگان که ما آن را کم داریم .مصدق قایل به دین و متعهد به آن
بود ولی دین و دولت را در هم نیامیخت .تز دکتری او در حقوق اســامی
و ایرانی است یعنی ایشان در سوئیس درس خوانده اما آنجا به یک میراث
حقوقی درون این جامعه توجه دارد و درباره آن کار میکند .یعنی دین را
صرفاً امر خصوصی نمیداند بلکه بخشی از فرهنگ این جامعه میداند .خود
او وصیت شرعی دارد .وصیت شرعی خیلی دقیق در مورد بعد از خودش و
نماز و روزهاش دارد اما مدل حکومتش دموکراسی و آرای مردم است .مدل
حکومتش عرفی و مدل حکومت ملی و مدرن است که قلمرو دین و دولت
در آن رسماً متمایز است و این یک فضیلت بزرگی است که کسی دیندار
باشد و به دین هم قایل باشد اما دیانت خود را وارد امر عمومی مردم نکند
و امور عمومی مــردم را موکول به عقالنیت اجتماعی و تجربههای دنیا و
واقعیتهای دانش سیاسی کند .این دولت بیاعتنا به دین هم نیست .بدون
اینکه سلب آزادی حقوق مردم شود ،مالحظات ضروریات دین این جامعه
را هم دارد .بدین ترتیب تصور من این اســت که مصدق ادامه سنتهای
وزارتی ایران است.
JJمصدق و سنتهای وزارتی در ایران
مصدق ادامه سنتهای سیاستنامهای ایران است .ما در ایران سنتهای
وزارتی داشتیم نمونهاش بزرگمهر حکیم است در دوره خسرو انوشیروان
سده  ۶میالدی که وزیر است و کار او تعدیل قدرت و آوردن دانش به درون
حکمرانی است .نهاد وزارت در ایران و نهاد سیاستنامه در ایران ساز و کاری
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است برای تعدیل استبداد و قدرت و تعدیل خودکامگی .برمکیها ایرانیانی
بودند که وقتی خالفت بر ایران حاکم شد سعی کردند از طریق به دست
گرفتن وزارت نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را بر دستگاه خالفت عربی بزنند.
یحیــی ابن خالد ،فضل بن ربیع و ...از جمله این افراد بودند .هرچه وزیران
دانشمند در ایران فرصت یافتند توانستند تا حدی قدرت را تعدیل کنند
و فضایی را هم برای خالقیتهای تمدنی و فرهنگی ایران ایجاد کنند .در
ایران ما طبقه نداشــتیم .ساخت طبقاتی جامعه ایران ضعیف بود .یکی از
مشــکالت جامعه ایران ضعف طبقاتی است .طبقه در ایران ضعیف است
و خاندانها ســعی کردند که این کســری طبقه در ایران را جبران کنند.
خاندانهایی توانستند قدرتی را در مقابل قدرت شاهی ایجاد کنند و از بین
این خاندانها وزیران الیقی برخاستهاند که ساخت تکساالر حکومت در
ایران را تعدیل کردند و منشأ گشایشهایی در فرهنگ هنر و تمدن ایرانی
بودند .گاهی هم جان خود را در این راه از دست دادند چون در یک ساخت
استبدادی فعالیت کردند ،خیلی پرریسک است که البته این نهاد وزارت در
سدههای بعدی از دوره ایلخانی به بعد و به ویژه در دوره صفویه ضعیف شد.
سنت سیاستنامه تحت تأثیر سنت شریعتنامه قرار گرفت و گفتمان نیابت
عامه فقهای شیعه بر گفتمان وزارت در تاریخ ایران سایه انداخت ولی به هر
حال ردپایی از نهاد وزارت را در تاریخ ایران میبینید .به لحاظ تبارشناسی
یک پیشینه مصدق به سنت سیاستنامهها در وزارت برمیگردد .ما در دوره
سامانی ،جیهانی داشتیم .در دوره سامانی بلعمی داشتیم که وزیر بوده است
و تاریخ مینوشته است .خود جیهانی هم دانشمند بود .ابن عمید داشتیم.
صاحب ابن عباد داشتیم .ابن سینا داشتیم .ابن سینا در این کشور در دوره
دیلمی وزیر بوده است .ابوعلی حسن میکالی در این کشور وزیر بوده است.
بیهقی و غزنوی هم وزیر بودند .به دار آویخته شــدن حسنک وزیر توسط
سلطان مسعود غزنوی را همه خواندهاید .ما خواجه نظامالملک طوسی را
داشتیم که سعی میکند قدرت سلجوقیانی را که در کشور حاکم شدند
مثل آلب ارسالن و ملکشاه تعدیل کند و به اینها میگوید که اگر حکومت
میکنید حداقل قانون و سیاستنامهای داشته باشید .میخواهد یک مقدار
ساخت استبدادی و خودکامه حکومت را تعدیل کند و آن را تابعی از قانون
و عرف کند که البته کار بسیار سختی است .ما خواجه رشیدالدین فضلاهلل
داشتیم که وزیر بوده است .در دوره ایلخانی نیز کشته شده است .ما خواجه
قوام داشــتیم که در فارس به دست شاهشجاع کشته شد .در دوره معاصر
هم قائممقام داشتیم .امیرکبیر داشتیم .میرزا حسین سپهساالر داشتیم.
امینالدوله داشتیم که در همین تبریز مدتها کار کرده بود .اعتمادالسلطنه
داشتیم .نصراهلل مشیرالدوله داشتیم که بانی مدرسه سیاسی بود که مصدق
آنجا درس داد و استاد آنجا بود .محمدعلی فروغی ،مهدی بازرگان ،محمد
مصدق تا خاتمی داشــتیم .اینها در واقع نمونههایی از نهاد وزارت در این
سرزمین بودند که سعی میکردند قدرت جداسری و یکهساالری را با عرف
و قانون و ســاز و کارهای مرتبط با آن تعدیل کنند .در این قسمت سعی
میکنم به این متمرکز شوم که از فضیلتهای مصدق بگذرم چون فرض
من این اســت که همه شما بیشتر از من به فضیلتهای مصدق آگاهی و
دلبستگیدارید.
JJظرفیتها و محدودیتها
آرشــیو ملی ایران و دانش تاریخی ما فقط از فضیلتها تشکیل نشده
اســت .دانش تاریخی به این نیاز دارد که ببینیم در مصدق چه ظرفیتها
و چه محدودیتهایی بوده است و ببینیم که امروز از مصدق چه پرسشی
داریم و ببینیم که چه مالحظاتی در عملکرد مصدق بوده اســت .در واقع
اهمیت مصدق به این است که او متنی است که باید آن را بخوانیم و در آن

ما نباید تاریخ خودمان را غارت کنیم .ما باید تاریخ خودمان را نقد کنیم .شما این باستانشناسان را دیدهاید که یک
شیء تاریخی را پیدا میکنند و روزها آن شیء را با بُرسهایی نرم و ظریف تمیز میکنند تا این تحقیقات و اکتشافات
باستانشناسی انجام گیرد .تاریخ هم همینطور است.

ریشه مشکالتمان را دنبال کنیم .یکی از مسائلی که در مصدق نیاز به تأمل
دارد آن دوگانههایی است که در مصدق وجود دارد.
JJاز دموکراسی تا پوپولیسم
در مصدق یک ظرفیت بود و آن هم این بود که به متن مردم مراجعه
میکرد .به خود مردم مراجعه میکرد .به آرای مردم مراجعه میکرد .یعنی
یکی از مهمترین ظرفیتهای مصدق این است که مردمساالر است و دنبال
دموکراسی اجتماعی است و نمیخواهد صرفاً دموکراسی به پارلمانتاریسم
تقلیل پیدا کند یعنی دموکراســی را صرفاً منافع صوری پارلمانتاریستی
نمیداند .میگوید دموکراسی مجلس و انتخابات و پارلمان دارد اما دموکراسی
قابل تقلیل به این آیینهای دموکراتیک نیست بلکه دموکراسی یعنی خود
مردم و باید همیشه به خود مردم اصالت داد .این نگاه مصدق ظرفیت بزرگی
در تاریخ معاصر ماست .کسانی مثل مانهایم گفتند که دموکراسی واقعی این
است که مردم دیده و شنیده شوند نه اینکه فقط مجلس و پارلمان باشد.
اینها بخشی از دموکراسی هستند اما ریشه دموکراسی در خود مردم است
و همه مردم باید بتوانند همیشه خودشان را عیان و بیان کنند .دموکراسی
یعنی توزیع حسپذیری ،یعنی همه احساس کنند که حس ،دیده و شنیده
میشوند .همه در رایزنی اجتماعی شرکت کنند .در دیگران تأثیر مورد نظر
خود را بگذارند .رانسیر میگوید مردم از ابتدا برابرند .منظور او این است که
نباید به مردم بگویید شما بروید خانههایتان و زندگیتان را بکنید تا تکلیف
همهچیز توسط یک سلسله نهادهای قانونی مثل مجلس تعیین شود و بر
اساس آن اقدامات نهایتاً شما در آینده برابر خواهید شد .او میگوید مردم از
ابتدا باید برابر باشند نه اینکه منتظر شوند و بعد از مدتی برابر شوند .رانسیر
میگوید برابری یک اصل موضوع اســت و از ابتدا مردم برابرند .من معلم،
نباید به دانشجویان بگویم که شما برابرید اما فع ً
ک ترم به صحبتهای
ال ی 
من گوش دهید و حرف نزنید ،بعد از اینکه یکترم به حرفهای من گوش
دادید آن وقت میتوانید حرف بزنید و مشــارکت کنید .رانسیر میگوید
که در حکومت نباید این دیدگاه وجود داشــته باشد که مردم در آخر به
برابری میرسند .مردم از ابتدا برابرند .برابری یک اصل موضوع است نه یک
نهایت .مردم وقتی برابرند که نهتنها در ایام انتخابات بلکه همواره خودشان را
نشان بدهند و تظاهرات کنند .به همین دلیل است که رانسیر به تظاهرات
اهمیت میدهد .او میگوید مردم باید بتوانند به خیابان بیایند و خودشان
را به نمایش بگذارند و مشکل خودشان را حل کنند .به نظر من مصدق به
عنوان یک حقوقدان و سیاستمدار یک دموکراسیخواهی است که به این
امر توجه داشت که دموکراسی فقط در محدوده پارلمان نیست .دموکراسی
باید همیشه به همه مردم تسری پیدا کند و مرتب مردم بتوانند در مسائل
کشور حضور پیدا کنند و حرفشان را بزنند و خودشان را بیان و عیان کنند.
ال آن را نشان داد مث ً
این یک ظرفیت مصدق است که عم ً
ال رفراندوم برگزار
کرد .به مردم مراجعه کرد و گفت مجلس همین جاست .اما همین ظرفیت
مصدق ،یک محدودیت هم با خودش دارد .از درون آن پوپولیسم درمیآید.
یعنــی اگر بخواهم فقط به مردم اهمیت بدهیم این در عین راهحل بودن،
درون خودش یک مسئله هم دارد .اگر حواسمان نباشد میتواند تبدیل به
یک پوپولیسم شود .یعنی سازماندهیهای منظم مدنی مثل پارلمان ،احزاب
و نهادهای مدنی را دور بزنیــم و بگوییم این احزاب و نهادهای مدنی که
هیچ ،خود مردم مهم هستند .این خیلی مسئله مهمی است و باید مراقبت
کرد که تبدیل به پوپولیسم نشود .مصدق بر امواج تودهها سوار نمیشود اما
کسانی بر امواج تودهها سوار شدند .اینکه مجلس  ۱۷دور زده شد و بر اساس
یک همهپرسی از مردم ،مجلس انحالل پیدا کرد یک چیزی بوده است که
مصدق دلسوزانه آن را دنبال کرد و اتفاقاً به چشم اسفندیار مصدق در برابر

شاه تبدیل شد و به اختیارات غیرقانونی شاه منجر شد و معادله قدرت را به
ضرر مصد ق و به ضرر ملت عوض کرد و این امر توسط نزدیکترین یاران
این رهبر صدیق ملی ما مثل علی شــایگان ،غالمحسین صدیقی و دکتر
معظمی نقد شــد .در همان زمان کسانی مثل دکتر صدیقی این دیدگاه
مصدق را نقد کردند .او شخصیتی داشت که یارانش میتوانستند او را نقد
کنند .اتفاقاً یارانش تا آخر هم با او بودند اما نقد هم به او داشتند و مصدق
شخصیتی نقدپذیر بود .هیچکس نمیترسید که نقد خودش را به این رهبر
بگوید .در اینجا میخواستم به عنوان یک مثال بگویم که چطور ظرفیتهای
مصدق باید با محدودیتهایش محل تأمل قرار بگیرد .مالحظات دیگری در
عملکرد مصدق هست و پرسشهایی از او وجود دارد .مورد اول ملی کردن
نفت است که یک شاهکار بزرگ بود .اما یادمان باشد که خود ملی کردن
نفت هم میتواند یک مسئله باشد یعنی از ابتدا باید تدابیری اندیشیده شود
که ملی شدن به معنی دولتی شدن نباشد و به این صورت نباشد که پول
نفت به جای اینکه وارد بازار ایران و تولید شود ،وارد بوروکراسی دولت شود.
به جای آنکه وارد سرمایهگذاری ملی شود به سمت دولت برود و دولت را
بزرگ و قوی کند .این جهان سازمانبیمه نیست که اعمال ما را بیمه کند.
ما باید هوشیاری داشته باشیم که حتی راهحلهای ما هم میتواند مسئله
ایجاد کند .مورد دیگری که در عملکرد مصدق قابل تأمل است دیپلماسی
خارجی و مذاکرات اوست .مصدق بر سر مالکیت و مدیریت ایران بر منابع
نفتی با پایمردی و دلسوزی ایســتاد و یک برگ زرینی است که مصدق
چقدر به منافع ایران حســاس بوده است و به این حساس بوده است که
ایرانیان در نفتشان مدیریت و مالکیت داشته باشند و بر سر آن چانه زده و
ایستاده است .اما گاهی زبان سیاسی مصدق بر زبان حقوقی او غلبه کرده
است .مصدق پروای حقوق ملت ایران را داشت و حق با او بود میگفت که
چرا  ۱۶درصد از درآمدهای ثروت نفتی کشورمان مال ما باشد و بقیه آن
متعلق به انگلســتان باشد؟ این را تحمل نمیکرد چون به منافع عمومی
متعهد بود و میگفت در مجاورت ما شرکتهای آمریکایی با شرکتهای
عربی کار میکنند و حقوقشان  ۵۰به  ۵۰است ولی شما چطور میگوید
 ۱۶درصد؟ با ایســتادگی مصدق بود که بانک جهانی به میدان آمد و یک
فرمول  ۵۰به  ۵۰ارائه داد .اگر مصدق ایستادگی نمیکرد بانک جهانی به
میدان نمیآمد و این فرمول را ارائه نمیکرد .مصدق با دانش سیاسی مذاکره
کرد و با تعهد به منافع ملی حتی بعد از چانهزنیهای او با زبان حقوقی بود
که شرکتهایی مثل واکیوم به  ۶۵درصد رضایت دادند .اسوه به  ۶۷درصد
رضایت داد .وانکو با  72و نیم درصد مســئله را باالتر آورد .شواهدی داریم
که مصدق بیمیل نبوده است که وقتی مذاکره میکرده است ،پیشنهادها
را بپذیرد و مسئله با توافق حل شود تا آخر مذاکرات به یک نتیجه برسد

بدگمانیهایی
هم همیشه در
ایران نسبت
به کشورهای
خارجی بوده است
که البته علتهای
تاریخی دارد و
آن این است که
همیشهمداخله
کردند.طبیعی
است که مردم
همیشهنسبت
به دولتهای
خارجی یک
بدبینی دارند اما
رهبران و نخبگان
نبایدخیلیگرفتار
این فوبیا شوند

نکتههایی که باید بدانید
رهبری مشروع جنبش اجتماعی خود چشم دوختهاند ،رهبری پاکیزه ،بدون فساد،
[مردم به
ِ
آزادیخواه ،آزادمنش و رهبری که به مردم اعتماد و توجه دارد ،به نگاه مردم توجه دارد ،منافع
عمومی را دنبال میکند.
[نسلهای این سرزمین فضایل را صرف ًا از طریق وعظ و اندرز یا مفاهیم انتزاعی نمیآموزند.
نسلهای ما نیاز به داستان فضیلت دارند .این ملت نیاز به داستان دارد و مصدق یکی
از داستانهای این ملت است .مصدق داستان واقعی فضیلت است :فضیلتهای مدنی،
فضیلتهای سیاسی و فضیلتهای ملی.
[یکی از مشکالت جامعه ایران ضعف طبقاتی است .طبقه در ایران ضعیف است و خاندانها
سعی کردند که این کسری طبقه در ایران را جبران کنند.
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آکــادمـی

مسئلهدیگرسایه
تقدیرگرایی است
که در ایران بسیار
ریشهدار است.
در این کشور یک
نوع تقدیرگرایی
تاریخی وجود
دارد که همهمان
همهچیز را در انتها
میخواهیم به
تقدیر حواله دهیم
و این یک معرض
برای کارگزاران
اجتماعی و
فعاالن سیاسی و
اجتماعی است

52

منتها به مدیریت و مالکیت بر نفت حساسیت داشت .هدف فقط باال بردن
ســهم نفت نبود بلکه معتقد بود که ایرانیان باید نظارت کنند که به چه
کسی و چقدر بفروشند .این ثروت ملی ایران است .این دانش و این مهارت
چانهزنی را داشت که از  ۱۶درصد به این مقدار نهایی برسد .اما متأسفانه
مدیریت مذاکرات و توافقسازی بر هم خورد .فشار گفتمانی جامعه سیاسی
بیصبر و رادیکال دهه  ۱۳۲۰ایران که با ورود متفقین و باز شدن فضاهای
سیاسی براثر تغییرات جهانی فوران کرده بود به همراه ناشکیبایی سیاسی
ایران یکدفعه باال گرفت و طرح ملی شــدن نفت به شــکل یک مطالبه
حداکثری وارد گفتوگوهای اجتماعی شــد و شرایط و هیجانات سیاسی
زیادی که در جامعه وجود داشت ،بر مصدق فشار میآورد .در سوی دیگر
کشورهای خارجی هم نمیخواستند مدیریت نفت را از دست بدهند .رسانه
داشتند و در رسانه هم تبلیغ میکردند که مصدق لجاجت میکند .در خود
کشور هم مرتب از طریق نفوذهای رسانهای بیان میکردند که مصدق در
مذاکرات لجاجت میکند .از طرفی دیگر مصدق واقعاً مظلومانه متوجه
بود که آنها میخواســتند ملت ایران نظــارت بر نفت و فروش نفت را
نداشته باشند .همه این مسائل و تبلیغات و رسانههایی که تحت تأثیر
کمپانیهای نفتی و دولتهای خارجی بودند ســبب شد که مصدق در
چانهزنیهایش نتواند موفق شود .اینها سبب شد که فشارها و مشکالتی
برای مصدق به وجود آید و در آخر همان فضای رادیکال کار خودش را
بکند .دوره ریاســت جمهوری ترومن هم عوض شود .در دیماه ۱۳۳۱
دوره ترومن عوض شد و وقتی دولت دیگری با جناح دیگر و با دیدگاههای
دیگری میخواست در آمریکا بیاید ،معادله را به ضرر مصدق تمام کرد.
دولتی که اختیار قوه دفاعی کشور در دست او نیست مرتب در مقابل یک
استبداد و خودکامگی آسیبپذیر است و همین مسئله هم کار خودش
را کرد .هوشیاری مصدق درست بود و همین مسئله باعث شد آخر آن
به کودتا انجامد.
JJضعف در گفتوگو و تولید توافق
نقد جدی این است که مصدق در ایجاد فضاهای گفتوگویی به رغم
تمام تالش و دیدگاه و فضیلتهایی که داشــته است ،به لحاظ مهارت و
ابتکارات خاصی که بتواند فضاهای گفتوگویی را توسعه دهد و فضاهای
گفتوگویی ســازنده ایجاد کند ،موفق نبود .متاسفانه در اطراف او یارانی
بودند که بســیار دلسوز بودند اما مخالفساز بودند تا موافقساز .تفرقهگرا
بودند تا تألیفگرا .در حالی که رهبر ملی باید مؤلف ملی باشــد .تألیف و
تقریب کند و ارتباط وتوافق ایجاد بکند .رهبر ملی باید مهارتهایی برای
حفظ همبستگی همه جناحها و ایجاد اجماع و تولید توافق و اجماع داشته
باشد .برای همین است که مصدق در گفتوگوگری در یک جاهایی دیگر
بیتاب میشد و نمیتوانست تا آخر گفتوگوها را در جهت تولید و توافق
پیش ببرد .موقعیت ایران بسیار پیچیده بود .از خارج و داخل و جناحهای
مختلف فشار میآوردند و میدان عمل مصدق تنگ بود .راهی که مصدق
میرفت هموار نبود .تنها چیزی که میتوانســت در مقابل این سختیها،
کار مصدق را پیش ببرد تابآوری و آن مهارتها و ابتکارات بسیار خالقی
بود که میتوانســت برای تولید توافق و ایجاد اجماع و جلب دیدگاه تمام
طرفهای میدان قدرت در ایران داشــته باشد .این هم یک مسئله بود که
سبب میشد نتواند آن ائتالف را در سطح ملی ایجاد کند و نتیجه آن شد
که شرایط سختی به وجود میآمد و توافق به وجود نمیآمد و در نهایت از
داخل آن یک طلبه ضعیفی مثل نواب صفوی قهرمان میشد .یعنی اینکه
تندروها توانستند در این دوره از ایران به صحنه بیایند و بنیادگرایی دینی
قدرت بگیرد.
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JJفوبیای خارجی و تقدیرگرایی
مصدق در گفتوگو و تعامل با جریانهای معتدل حوزه و جریانهای
معتدل روحانیان در کشور مشکالتی داشت و نمیتوانست با آنها توافق و
اجماع ایجاد کند .بدگمانیهایی هم همیشه در ایران نسبت به کشورهای
خارجی بوده است که البته علتهای تاریخی دارد و آن این است که همیشه
مداخله کردند .طبیعی است که مردم همیشه نسبت به دولتهای خارجی
یک بدبینی دارند اما رهبران و نخبگان نباید خیلی گرفتار این فوبیا شوند
و میتواننــد از این وضعیت پارانویایی که علــت هم دارد و قابل فهم هم
هست خودشان را بیرون بکشند .مسئله دیگر سایه تقدیرگرایی است که
در ایران بســیار ریشهدار است .در این کشور یک نوع تقدیرگرایی تاریخی
وجود دارد که همهمان همهچیز را در انتها میخواهیم به تقدیر حواله دهیم
و این یک معرض برای کارگزاران اجتماعی و فعاالن سیاســی و اجتماعی
است .به نظر میرسد یک جاهایی مصدق به نحوی امر را به تقدیر موکول
میکرد و سایه تقدیرگرایی بر او هم مینشست .در گفتوگویی که خبرنگار
آلمانی جرج فون هوبنت در احمدآباد با مصدق کرده است از او میپرسد
حال که به گذشته فکر میکنید به نظرتان آیا الزم است بعضی از کارها را
به طریق دیگری انجام دهید و از روشهای دیگری استفاده کنید؟ جواب
مصدق این بود که هر کار که شــد خواست خداوند همان بود .این جمله
خیلی مهم است .نشاندهنده توکل ،ایمان و معنویت یک انسان است اما
همین معنویت در کارگزاری اجتماعی و در عمل اجتماعی همانطور که
میتواند نتایج بسیار باارزشی داشته باشد ،میتواند برای کارگزار معرضی
باشــد تا از آن تدبیر شخصی و تدبیر عقالنی و محاسبه و بررسی سود و
زیان و حسابرسی دور شود .عقالنیتر بررسی کردن ،مطلب را دنبال کردن
و بررسی هزینهها در مقابل فواید و اثربخشیها ،نیاز دارد که انسانها از سایه
تقدیرگرایی که در فرهنگ و ادبیات ما وجود دارد که البته در جای خودش
میتواند مفید باشد فاصله بگیرند .انسانهایی که به شعور کائناتی توکل
دارند و به یک حقیقتی در این عالم توکل دارند و دلبسته یک حقیقت در
عالم هستند این میتواند به انسان شجاعت بدهد اما همین مسئله میتواند
عقل انسانی را نیز تحتالشعاع قرار دهد و انسان از عقل به درستی و کامل
استفاده نکند و همچنین از عقالنیت اجتماعی به درستی و کامل استفاده
نکند و محاسبهگری و قدرت محاسبهگری و عقل محاسبهگریاش ضعیف
و متزلزل شود.
JJنقد تاریخی زخمیکردن تاریخ ملی نیست
مصدق متنی است که ما نیاز به خواندن آن داریم .نیاز به اندیشیدن در
این متن داریم .اهمیت مصدق ب ه این است که بدون مصدق ما نمیتوانیم
در تاریخ معاصرمان بیندیشیم .این اهمیت مصدق است .باید این متن را
بخوانیم و از او پرسش کنیم .نقد به معنای زخمی کردن تاریخ نیست .نقد
مصدق به معنای مخدوش کردن این برگ زرین تاریخ معاصر نیست .من به
عنوان دانشآموز وقتی آثار و آرشیو مقاالتی را که منتشر میشود میخوانم
گاهی در مطبوعات و عرصههای ژورنالیســتی میبینم که نویسندگان یا
گویندگان مصدق را نقد نمیکنند بلکه مصدق را غارت میکنند .ما نباید
تاریخ خودمان را غارت کنیم .ما باید تاریخ خودمان را نقد کنیم .شما این
باستانشناسان را دیدهاید که یک شیء تاریخی را پیدا میکنند و روزها آن
شیء را با بُرسهایی نرم و ظریف تمیز میکنند تا این تحقیقات و اکتشافات
باستانشناسی انجام گیرد .تاریخ هم همینطور است ما نباید امر رئال را
مخدوش کنیم بلکه باید نقد کنیم و نقد غیر از غارت کردن است .مث ً
ال ناقد
محترم آقای دکتر غنینژاد میفرمایند مصدق در چند سال لطمه سنگینی
بــه اقتصاد ما زد .این جمله واقعاً غارت واقعیت تاریخی و مخدوش کردن

ما نباید امر رئال را مخدوش کنیم بلکه باید نقد کنیم و نقد غیر از غارت کردن است .مث ً
ال ناقد محترم آقای دکتر غنینژاد میفرمایند
مصدق در چند سال لطمه سنگینی به اقتصاد ما زد .این جمله واقع ًا غارت واقعیت تاریخی و مخدوش کردن واقعیت است .واقع ًا
اینطور نبوده است .باید دادهها را دقیق بررسی کنیم و موقعیت و شرایط را در نظر بگیریم و هم ه عملکرد مصدق را ببینیم.

واقعیت است .واقعاً اینطور نبوده است .باید دادهها را دقیق بررسی کنیم و
موقعیت و شرایط را در نظر بگیریم و هم ه عملکرد مصدق را ببینیم .اینطور
نبوده اســت که ایشــان چون نفت را ملی کرده است ،باعث دولتی شدن
اقتصاد ایران شده باشد .فرصت دیگری الزم است تا نقدهایی را که به نهضت
ملی شده است بررسی بکنیم.
آن چیزی که من جمع بندی میکنم این اســت که چهار عامل بزرگ
به نهضت ملی ما لطمه زد .یکی نابالغی در فرهنگ سیاســی بود .فرهنگ
سیاسی که مچور نیســت و به بلوغ و مچوریتی نرسیده است .یک زمانی
ناشکیبایی میکنیم و یک زمانی سرخورده میشویم .فرهنگ سیاسی ما
باید به سطوح باالتری از بلوغ برسد .هوشیار بشود .بداند که کی باید مطالبه
کند و کی باید صبور باشــد و کی باید امیدوار باشد .دومین مورد از عوامل
ضعف در مهارتهای کنشگران است که من جای خالی آن را درمورد مصدق
ن متنهای تاریخ معاصر ماست
که بزرگترین و زیباترین و از باشــکوهتری 
عرض کردم ،مهارتها و ابتکاراتی الزم داشت که به کار نگرفت .در کنشگران
ما گاهی بیتدبیری میشود ،گاهی ضعف محاسبه صورت میگیرد ،گاهی
بیحوصلگی میشود و گاهی ابتکارات و مهارتها به نحوی نیست که مسائل
سیاسی کشور به درستی مدیریت شود .سومین عامل خوی استبدادی و
ساختار استبدادی است که مسئله بسیار مهم و علت اصلی قضایا از جمله
کودتا بوده است .چهارمین عامل نظام هژمونی جهانی و سیطره جهانی است.
هیچوقت کشــورهای جهانی به نفع ایران عمل نکردند .آمریکا و انگلستان
بر اســاس گفتمانهای جنگ سرد جلو آمدند .رسانهها هم دست آنها بود.
من یک مثالی از کوشــشهایی که جامعه لیسانســیهها در ایران کردند
عرض میکنم .جامعه لیسانسیهها در ایران از اوایل  1322یکی از نهادهای
بسیار خوبی بودند که مردم را به اتحاد فراخواندند و از جریان سوم ،نیروی
سوسیالیستهای خداپرست ،حزب مردم ایران ،جمعیت رهایی کار و اندیشه
ی ودیگر جریانها خواستند که وحدت کنند تا این جنبش ملی بماند
چپ مل 
و با رهبری مصدق به جلو برویم اما متاسفانه نتیجه نداد .در تابستان  ،۳۱سی
تیر را داریم .مصدق با شاه برسر وزارت دفاع مشکل دارد و حق هم با مصدق
اســت .میگوید وزارت دفاع در اختیار رئیس دولت باشد اختالف به وجود
میآید و باعث میشود مصدق استعفا کند .شاه قوام را میآورد .بعد جمعیتی
انبوه به خیابان میآیند .هزینه میدهند و از مصدق حمایت میکنند .موفق
میشوند و مجددا ً مصدق به سر کار میآید .این یک نگرش سیاسی و یک
هوشیاری ملی است .سکانس دوم مربوط به تابستان  ۳۲است .در  ۲۸مرداد
داستانها منجر میشود به اینکه ابتکار عمل از دست ملیون خارج شود و
کشورهای خارجی ،ارتش ،مرتجعین ،دربار و نیروهای راست جامعه از ضعف
نیروهای ملی ،ترقیخواه ،تحولخواه و دموکراسیخواه استفاده میکنند و در
یک نیم روز تظاهرات راه میاندازند و جاوید شاه میگویند .به همین سادگی
دولت مصدق ســقوط میکند و کودتا اتفاق میافتد .این داســتان از یک
تابستان تا یک تابستان دیگر است .یعنی ملیون از فرصتی که در تابستان
 ۳۱بود استفاده نکردند .از آن حضور در صحنه که مردم داشتند نیز استفاده
نکردند .تدبیرها هم ضعیف بود .در اقتصاد هم مشکالتی به وجود آمد که
باعث شد مردم سرخورده شوند و در نهایت در تابستان بعد همان مردم کودتا
کردنــد و ما اکنون میگوییم مردم بیوفا یک روز آمدند و روز دیگر کودتا
کردند .اما مردم نگونبخت چه کنند ،مشکل در نخبگان و کنشگران است.
مشــکل در رهبران است .مردم از صبح تا شام برای زندگیشان میدوند و
نباید از آنها زیاد انتظار داشت .مردم به وقتش میآیند بلکه رهبران هستند
کــه باید آنها را حفظ و مدیریت کنند و از ظرفیتهای اجتماعی به موقع
استفاده کنند .کتاب دیگ ر آبراهامیان (نویسنده «ایران بین دو انقالب») تحت
عنوان «کودتا» ،نقش سیا و ریشههای روابط ایران و آمریکا را بررسی کرده

است .همچنین کتاب «خواب آشفته نفت» استاد عزیز دکتر علی موحد نیز
بسیار خواندنی است .اینها آرشیو ملی ما هستند.
در کتاب یرواند آبراهامیان ،میتوانیم مظلومیت مصدق را احســاس
کنیم .در آنجا توضیح میدهد که چطور دستگاههای آمریکایی و انگلیسی
بر ضد یک دولت ملی عمل کردند .این کتاب بســیار خواندنی اســت.
اســنادی میآورد که چطور آنها به طرف لمپنها و نظامیان آمدند و با
مطبوعاتشان مصدق را ضعیف کردند و بعد از خلع ید از انگلستان ،اجازه
فروش نفت به ایران را ندادند و ایرانیها حتی با تخفیف هم نتوانستند نفت
خودشــان را بفروشند .برنامه اقتصاد بدون نفت پیش آمد .مشکالتی در
مدیریت این اقتصاد بدون نفت و تداوم برنامه مربوط به آن بود و در نتیجه
متحدین انگلیسی در ایران ،شاه ،دربار ،اشرف ،مالکین ،خوانین ،رجال،
ارتش ،نظامیان ،متحدین روس و مطبوعاتی که در این قسمت قرار گرفته
بودند و تحت تأثیر سیاستهای شوروی بودند در رقابت با آمریکا مخصوصاً
با آمدن آیزنهاور در آمریکا ،شرایطی را به وجود آوردند که مسائل به ضرر
این رهبر ملی تمام شود .در پایان شعری را میخوانم که اخوان ثالث برای
پیرمحمد احمدآبادی سروده است:
دیدی دال که یار نیامد -گرد آمد و ســوار نیامد /بگداخت شــمع و
ســوخت سراپای -وآن صبح زرنگار نیامد /آراستیم خانه و خوان را -وآن
ضیف نامدار نیامد /دل را و شوق را و توان را -غم خورد و غمگسار نیامد/
آن کاخها ز پایه فروریخت -وآن کردهها به کار نیامد /سوزد دلم به رنج و
شکیبی -ای باغبان بهار نیامد /بشکفت بس شکوفه و پژمرد -اما گلی به
بار نیامد /خوشید چشم چشمه و دیگر -آبی به جویبار نیامد /ای شیر پیر
بسته به زنجیر -کز بندت ایچ عار نیامد....
اینکه میگوید «آراستیم خانه را و خوان را -وآن ضیف نامدار نیامد»
نشــاندهنده حس حرمان در ماست و اینکه احساس میکنیم همیشه
قربانی هستیم و همیشه شکست میخوریم .احساس میکنیم نمیتوانیم
به اهداف ملی خودمان دست یابیم و نمیتوانیم طرحهای ملی خودمان
را دنبال کنیم .همیشــه این شعر را که میخوانم احساس میکنم زبان
حال ایرانی است که چرا ما نمیتوانیم اهداف ملی خودمان را با موفقیت
دنبال کنیم .ملت ایران خیلی بیشــتر از ملتهای دیگر که دموکراسی
دارند هزینه پرداخته است اما چرا ما دموکراسی نداریم اما ملتهای دیگر
تا حدی توانستند از دموکراسی برخوردار شوند .این یک حس سنگین و
غریبی است .یک حس ترومایی است .احساس میکنیم قربانی هستیم.
قربانی یک شرایطی از بیرون و درون هستیم .باید بر این حس بد قربانی
بودن فایق آییم.
مردم به رهبریِ مشــروع جنبش اجتماعی خود چشــم دوختهاند،
رهبری پاکیزه ،بدون فســاد ،آزادیخواه ،آزادمنش و رهبری که به مردم
اعتمــاد و توجه دارد ،به نگاه مردم توجــه دارد ،منافع عمومی را دنبال
میکند ،به حکومت دموکراتیک قایل است ،به حقوق ملت قایل است و
به منافع عمومی قایل اســت و دین و دولت را نیز در هم نمیآمیزد .اما
این رهبر در آخر نمیتواند کاری کند و شکست میخورد .این شکست
دولت ملی یکی از ترسناکترین بخشهای حافظه تراژیک ماست اما ما
نمیتوانیم فقط غصه بخوریم .ما باید تحلیل کنیم .چون مرتب این مشکل
برای ما تکرار میشود .باید تحلیل کنیم که کجای کار مدنی ما ایراد دارد.
این حس دلتنگی و حس ترومایی ،حس غریبی است ک ه میتواند منبع
هیجانی و عاطفی خوبی باشد برای تأمل کردن ،دور هم نشستن ،بیدار
شــدن ،فعال شدن و بیدار کردن حس کنشــگری خردورزانه در خود و
احساس امید در خود برای داشتن ابتکاراتی خالقت ر وآگاهانهتر به سوی
آینده ایران .

این حس دلتنگی
و حس ترومایی،
حس غریبی است
ک ه میتواند منبع
هیجانیوعاطفی
خوبی باشد برای
تأمل کردن ،دور
هم نشستن ،بیدار
شدن ،فعال شدن
و بیدار کردن
حسکنشگری
خردورزانه در
خود و احساس
امید در خود
برای داشتن
ابتکاراتی خالقت ر
وآگاهانهتر به
سوی آینده ایران
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آکــادمـی

روزگار تلخ طبقه متوسط

گروه متوسط فرهنگی به حاشیه رانده میشود

بـهـانـه

وقتی شرایط اقتصادی کشور با تالطمهای روزانه همراه است ،عدهای از فروپاشی طبقه متوسط میگویند .این فروپاشی ممکن است به این صورت نمایان شود که اقشاری با سرمایه
فرهنگی باال روز به روز به حاشیهها رانده شوند و از پس هزینههای زندگی در شهر برنیایند .تحلیل علیاصغر سعیدی ،جامعهشناس را بخوانید.

«آیا فروپاشی طبقه متوسط جدی است؟» برای پاسخ به
این ســؤال باید ابتدا به تعریف طبقه متوسط پرداخت و
بعد به تحوالتی که در طول چهل ســال گذشته در این
طبقه رخداده است ،اشاره کرد .با مرور تغییرات و با تشریح
موقعیت نابرابریهای اجتماعی مشخص میشود که طبقه
متوسط چقدر از تغییرات اقتصادی و اجتماعی تأثیر گرفته
است.
علیاصغر سعیدی
در آغاز الزم اســت توضیــح دهیم که اســتفاده از
مفهوم «فروپاشــی طبقــهای» که در ادبیــات روزمره و
جامعهشناس اقتصادی
رسانهای بهکاربرده میشود مفهوم جامعهشناختی نیست.
چرا باید خواند:
بهعبارتدیگر ،طبقه فرونمیپاشد بلکه به لحاظ اقتصادی
اگر میخواهید درباره
تغییر میکند .منظور این است که تعلقات طبقاتی ،چیزی
وضعیتطبقهمتوسط
کــه افراد به دلیل آن خود را عضــو آن گروه میدانند ،با
شهری و اینکه
تحــوالت اقتصادی تغییــر میکند ولی ایــن مفاهیم
سرنوشت آنها به کجا
یپاشد.
فرونم 
میانجامدبخوانید،
تعریفی که معموالً رسانهها از طبقه متوسط میدهند
این مقاله به شما
با تعاریف جامعهشناختی هم متفاوت است .بیشتر مقامات
توصیه میشود.
و اقتصاددانان منظورشــان از تغییر وضع طبقه متوسط
وضع اقتصادیشان اســت و آنها را بر اساس دهکهای
اقتصادی از هم متمایز میکنند ،درحالیکه ممکن است
وضع اقتصادی طبقه متوســط نزول پیداکرده باشد اما از
هویت طبقاتیاش چیزی کاسته نشده باشد .سرمایه اقتصادی تنها یک بعد هویتبخش طبقه
و گروه اجتماعی است .درنتیجه برای پاسخ به سؤال این مقاله ،باید نخست ابهامهای مختلفی
که در مورد منابع و سرمایههای مختلف طبقه متوسط وجود دارد ،یعنی منابع و سرمایههایی
که این طبقه را «طبقه» میکند و گروههای مختلف آن و رابطه آنها با هم ،و نسبت رابطه
اقشار مختلف این طبقه با سایر اقشار ،مانند افراد و گروههای طبقه مسلط و اقشار پایین و یا
محروم توضیح داده شود وگرنه پاسخ از کلیگویی فراتر نخواهد رفت.
بیشتر تحلیلگران انقالب  ۵۷در این نکته متفقالقول هستند که برنامههای اجتماعی و
اقتصادی در نظام سیاسی گذشته یکی از مهمترین علل رشد طبقه متوسط شهری در ایران
بوده است .آنها در این نکته هم متفقالقول هستند که در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی
ازجمله کارگران و دهقانان که موتور انقالبهای قرن بیستم بودهاند نقش این طبقه در انقالب
 ۵۷کلیدی بوده است.
بهعبارتدیگر ،نظام سیاســی طبقهای را به وجود آورد که خودش را از بین برد .بنابراین
وقتی از طبقه متوسط صحبت میشود ریشههای تاریخی آن را نباید فراموش کرد .اما بعد
از انقالب موقعیت اقتصادی اقشــار و گروههای میانی جامعه به شدت در نوسان بوده است.
در دوره جنگ تحمیلی به سبب مشکالت اقتصادی نسبت به دوره قبل از آن موقعیت این
طبقه افت شدیدی کرد.
54
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اما طبقه متوســط در دوره سازندگی و اصالحات تا اندازهای موقعیت گذشته خود را به
دست آورد .درحالیکه از آن زمان به بعد ،اگرچه با تحوالت اجتماعی و سیاسی چشمگیری
روبهرو بوده است اما به لحاظ اقتصادی سیر نزولی طی کرده است .اگرچه موقعیت اقتصادیاش
دستبهدست شده (منظور جابهجاییهایی که در میان اقشار مختلف این طبقه رخ میدهد)
اما منابع دیگری برای حفظ موقعیت گروهی کسب کرده است .درنتیجه برای پاسخ سؤال
اصلی این مقاله باید نخست ابهامات مختلفی را که در مورد منابع و سرمایههای مختلف طبقه
متوسط وجود دارد  -اقشار مختلف در این طبقه و شناخت نسبت رابطه این طبقه با سایر
اقشار  -مانند افراد و گروههای طبقه مسلط و اقشار پایین و یا محروم را روشن کرد.
طبقه متوسط جدید و سنتی در ایران در چهار دهه اخیر دستخوش دگرگونی عمدهای
شده اســت و توصیف ویژگیهای آن مستلزم تحقیقات جامعهشناختی و اطالعات پایهای
وسیعی است .آنچه معموالً از افراد و گروههای مختلف طبقه متوسط نوشته میشود حاصل
تحقیقات موردی و اســتنباطی است که محققان از مشاهدات خود از جامعه در حال گذار
یکنند.
ایران م 
بر اســاس دادههای این تحقیقات موردی میتوان گفت که از یکســو ،شیوه زندگی،
هنجارها و ارزشهای اقشار مختلف این طبقه تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارد ،و از سوی
دیگر ،با گروهها و اقشار دیگر متفاوت است .این تفاوت شیوه زندگی مسلماً هم در دوران رکود
اقتصادی و هم در دوران رونق تاثیرات متفاوتی بر تقویت این اقشار خواهد گذاشت.
بعد از انقالب ،اقشار متوسط سنتی قدیمی شامل روحانیان ،بازاریان ،تجار و پیشهوران و
کسبه بودهاند که جایگاههای متفاوت اقتصادی داشتند .برخی از این اقشار جایگاه و پایگاههای
سیاسی مختلفی را به دست آوردند و موقعیت اقتصادیشان  -بدون در نظر گرفتن تحوالت
و نوسانات اقتصادی  -بهبود چشمگیری کرده است.
با حذف اقشار مسلط دوران پهلوی گروههای دیگری از اقشار سنتی مانند بازاریان بزرگ
و تجار عمده جایگزین آنها شدند ،اما آنها در طبقه مسلط علیرغم پایگاه اقتصادی و سابقه
سیاسیشــان پایدار نبودهاند و بسته به قدرتی که در رویارویی با گروههای دیگری از اقشار
متوسط داشتهاند به الیههای پایینتر طبقه مسلط سقوط کردهاند .بهعبارتدیگر ،برخی از این
اقشار ،اگرچه پایگاه سیاسیشان را ازدستدادهاند اما به سبب پایگاه اقتصادی مستحکمی که
دارند همچنان در میان اقشار طبقه مسلط طبقهبندی میشوند.
بهعالوه ،میتوان گفت که یکی از ویژگیهای اقشار مختلف در طبقه مسلط بعد از انقالب
این است که چون فعالیتهای مستقل در بین نخبگان سیاسی ،نسبت به وضعیت قبل از
انقالب میسرتر بوده است ،فرصتهای بیشتری برای ،هم پیشرفت آنها و هم گرفتن پایگاه و
قدرت سیاسی فراهم کرده و هم دستاوردهای مادی به همراه داشته است .همچنین ،امکان
فعالیت مستقل ،جابهجاییهای متعددی در الیههای مختلف طبقه مسلط ایجاد کرده است.
با فعالیتهای رسمی و غیررسمی متعددی که نخبگان سیاسی ،با موقعیت اقتصادی مختلف،
انجام دادهاند و کماکان انجام میدهند ،توانســتهاند جایگاههای بهتری را در الیههای طبقه
مسلط حفظ کنند و یا به دست آورند.
بهطور مثال ،برخی از گروههای متوســط مذهبیتر مانند مداحان ،در ســالهای اخیر
موقعیت بهتری در طبقه مسلط به دست آوردند .برخی از نیروهای نظامی نیز به الیههای

بیشتر تحلیلگران انقالب  ۵۷معتقدند که برنامههای اجتماعی و اقتصادی در نظام سیاسی گذشته یکی از مهمترین علل رشد طبقه متوسط شهری در ایران
بوده است .طبقه متوسط در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی ازجمله کارگران و دهقانان که موتور انقالبهای قرن بیستم بودهاند در انقالب  ۵۷نقش
کلیدی داشته است؛ یعنی نظام سیاسی طبقهای را به وجود آورد که خودش را از بین برد.

بهتری در قشرهای مسلط دست پیداکردهاند .برخی اقشار میانی نیز توانستهاند در سالهای
اخیر با فعالیتهای غیررسمی و استفاده از سرمایه اجتماعی خود و شبکه روابط اجتماعی
و اعتماد بین گروهی ،اطالعات زیادی را بین خود توزیع کنند و سرمایه اقتصادی زیادی را
بین خود به گردش درآورند .بخشی از این اقشار در بین گروههای مختلف طبقه مسلط نیز
وجود دارند .در مقابل ،در دورههای مختلف ،بعد از انقالب ،گروههای بســیار کوچکی نیز از
طبقه مسلط بیرون راندهشدهاند و موقعیت اقتصادیشان متزلزل شده است .تقویت این اقشار
در الیههای طبقه مسلط ،با بهبود وضع اقتصادی بهسادگی امکانپذیر نخواهد بود .بهروشنی
میتوان گفت که اینها از تحوالتی که در گرفتن جایگاه بهتری در طبقه مسلط در جریان
است تقویت یا تضعیف میشوند تا از تغییرات اقتصادی .چراکه هنوز آنقدر دارای سرمایه
اجتماعی مکفی هستند که بتوانند منابع ازدسترفته اقتصادی خود را ترمیم کنند ،اگرچه در
مورد پس گرفتن موقعیت سیاسیشان تردیدهایی وجود دارد.
برای انجام تحلیل عامتری از موقعیت اقشــار مختلف طبقه متوسط میتوان از مفاهیم
دیگری نیز سود جست .اقتصاددانان برای توصیف تفاوت هزینه و درآمد خانوارها از مفهوم
دهک یا صدک درآمدی استفاده میکنند تا وضعیت معیشتی و مرزبندی گروههای مختلف
را با یکدیگر نشان دهند ،درحالیکه جامعهشناسان برای توصیف نابرابریهای میان افراد و
گروههای اجتماعی از مفهوم قشربندی اجتماعی استفاده میکنند.
تفاوت بین اقشار مختلف میتواند برحسب نابرابری در دارایی یا مالکیت ،یا منابع مختلف
دیگر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی باشد ،و یا نابرابری میتواند بر پایه ویژگیهای دیگری
مانند جنســیت ،خردهفرهنگ ،سن ،اعتقادات دینی باشــد .بهطور مثال ،برحسب میزان
اعتقادات و یا میزان تمایل به ارزشها و هنجارهای مدرن میتوان اقشــار متوسط سنتی و
مدرن را از هم متمایز کرد.
نوع دیگر تمایز بین اقشار دسترسی آن به انواع سرمایه ازجمله سرمایه فرهنگی ،با ابعاد
مختلفش ،است .سرمایه دیگری که میتواند در دنیای معاصر نابرابری اجتماعی ایجاد کند
سرمایه دیجیتالی است که ازجمله منابعی است که رونق اقتصادی و رفع محدودیت از آن،
نهتنها نابرابری اقتصادی را کاهش خواهد داد  -در مقایسهای منطقهای و بینالمللی -بلکه
بهویژه به تقویت اقشار مختلف طبقه متوســط خواهد انجامید ،زیرا این گروهها با سرمایه
فرهنگی که در اختیاردارند از ســرمایه دیجیتالی برای بهبود موقعیت اجتماعیشان بهتر
استفاده خواهند کرد.
اما مشکل اصلی اقشار متوسط مدرن ازجمله تحصیلکردگان دانشگاهی که ابعاد مختلف
سرمایه فرهنگیشان باال است امکان تبدیل این سرمایهها ،اعم از فرهنگی و دیجیتالی ،به
سرمایه اقتصادی است .این مشکلی است که نهتنها آنها را به دولت وابسته کرده است و با
نوسانات درآمد دولت به آنها آسیب میرساند بلکه باعث یأس این اقشار میانی جامعه شده
است .درست است که گروههای مختلف جوانان فارغالتحصیل نظام آموزش عالی با دسترسی
به ســرمایه فرهنگی نخســتین گامها را در باال رفتن از نردبان طبقاتی و الیههای مختلف
قشرهای اجتماعی برداشتهاند تا فاصله خود را با گروهها و اقشار باالتر در طبقه متوسط کم
کنند ،و دسترســی آنها به این نوع سرمایه نشان میدهد که نابرابری در میان این گروهها
ساختیافته نبوده اســت و انقالب اسالمی این ساخت را دگرگون کرده است ،اما موقعیت
اقتصادی مطلوبی برای حفظ جایگاه طبقاتیشان ندارند.
بهعالوه اینکه این گروهها ناتوان از تبدیل سرمایه فرهنگی به اقتصادی هستند در حفظ
این سرمایه که تا حدی به موقعیت اقتصادی نیز برمیگردد با مشکل روبهرو هستند .بهطور
مثال ،روشنفکران ،نویســندگان ،روزنامهنگاران ،هنرمندان ،دانشگاهیان و بهطورکلی ارباب
قلم در میان الیههای برخوردارتر از منابع ســرمایه فرهنگی قرار داشتهاند .تعلقات طبقاتی
این گروهها به ارزشهای جهان مدرن اســت و ممکن است به سبب این تعلقات نتوانسته
باشند در اقشار مختلف طبقه مسلط جایگیرند .بهعالوه این گروهها بهراحتی نمیتوانند این
سرمایه فرهنگی را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند .درنتیجه آنچه ممکن است با پیشرفت
اقتصادی رخ دهد تقویت اساسی در وضع آنها نخواهد داشت .بهعالوه ،نظر به ساختار رانتی
اقتصاد ایران ،نمیتوان تصور کرد گروههای فرهنگی از بهبود اوضاع اقتصادی و درآمدی دولت
بیشترین بهره را ببرند چون به پایگاههای سیاسی چندانی دسترسی ندارند ،یا اینکه میتوان
گفت به سبب فقدان سرمایه اجتماعی الزم یا شبکه روابط اجتماعی ،اطالعات الزم برای تغییر

موقعیت خود را که الزمه شرکت در اقشار مختلف طبقه مسلط است را نیز ندارند و این نوع
نیاز را از طریق مشارکتهای سیاسی جبران میکنند.
نکته مهمی دیگری که ممکن اســت موقعیت اقشــار مختلف میانه را دائماً دستخوش
دگرگونی سازد پدیده تحرک اجتماعی باال است .هرچه این تحرک سریعتر باشد گروههای
بیشتری را از پایین به باال میآورد و موقعیت گروههای دیگر را تغییر میدهد .بهعبارتدیگر،
تحرک اجتماعی سریع ،گروهی را از پایین به باال و گروهی را از باال به پایین میآورد .اگرچه
در جامعه ما ،بعد از انقالب از شــکل تقریباً افراطی نابرابری فاصله زیادی گرفتهشده است
اما ما تقریباً درگیر شکل افراطی و مستمر جابهجایی و تحرک اجتماعی شدهایم .درنتیجه،
جابهجایی در پایگاه سیاسی ،دستیابی به ثروت و سایر انواع سرمایه با سرعت بیشتری از آنچه
الزمه کاهش نابرابری است ،در جریان بوده است و این گروههای مختلف اجتماعی را تحت
تأثیر قرار داده است .حتی گروههای فقیر و نیازمند جامعه را.
برخی طبقات متوسط را شامل گروهبندیهای بزرگ از کسانی میدانند که در منابع و
امکانات اقتصادی مشترکی سهیماند .به نظر نمیرسد استفاده از این تعریف بتواند کمکی به
پاســخ سؤال این مقاله بکند .بهعبارتدیگر ،اقشار مختلفی از طبقه متوسط در جامعه ما از
امکانات اقتصاد رانتی استفاده میکنند اگرچه سهم گروههای مسلط از این درآمدها بسیار
بیشتر است .درنتیجه میتوان گفت که در اثر رکود اقتصادی وقتی هزینههای دولتی کاهش
یابد بسیاری از اقشار مسلط صدمه میخورند .البته سهمگیری بیشتر برخی گروهها به میزان
سرمایه اجتماعیشان ارتباط دارد که از آن طریق به منابع رانتی بهتر دسترسی پیدا میکنند.
بهعالوه ،درآمدهایی که اینگونه به دست میآید در جامعه ما تأثیر زیادی بر نوع سبک زندگی
ایــن طبقه  -که روز به روز متنوعتر و متکثرتر میشــود -میگذارد .همینطور ،وقتی این
درآمدها کاهش مییابد نیز مسلماً روی سبک زندگیشان مؤثر است .الزم است توضیح دهیم
که سبک زندگی اقشار طبقه متوسط هویتزا است لذا تغییرات بیرونی بر این سبک زندگی
بحران هویت را نیز ایجاد میکند .بهطور مثال ،اگر جوانان و زنان جوان نتوانند اقالم مصرفی
هویتبخش خود را به دســت آورند احساس فقر هویتی خواهند شد .منظور این است که
گروههای زیادی از طبقه متوسط هویت اجتماعیشان را از سبکهای زندگیشان میگیرند
بنابراین هنگام وجود مشکالت اقتصادی بیش از دیگران متحمل خسارت و زجر در زندگی
میشوند .بنابراین ،طبقات میانی ،چه به دلیل ناتوانی از انجام سبکهای زندگی هویتبخش
و چه به دلیل ناتوانی در تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی ،در فشار بیشتری قرار
دارند .بهطور مثال ،اینکه برخی به بازار راکد کتاب و تیراژ مجالت اشار ه و با توصیه و کمپین

نکتههایی که باید بدانید
[مفهوم «فروپاشی طبقهای» که در ادبیات روزمره و رسانهای بهکاربرده
میشود مفهوم جامعهشناختی نیست .طبقه فرونمیپاشد بلکه تغییر میکند
و یا در فشار قرار میگیرد ،اما با تحوالت اقتصادی تغییر میکند ولی این
یپاشد.
مفاهیمفرونم 
[سرمایه دیگری که در دنیای معاصر میتواند نابرابری اجتماعی ایجاد
کند سرمایه دیجیتالی است؛ این سرمایه با رونق اقتصادی و رفع محدودیت
از آن ،نهتنها نابرابری اقتصادی را کاهش خواهد داد ،بلکه به تقویت اقشار
مختلف طبقه متوسط خواهد انجامید.
[گروههای فرهنگی بهراحتی نمیتوانند سرمایه فرهنگی را به سرمایه
اقتصادی تبدیل کنند .یا نظر به ساختار رانتی اقتصاد ایران ،نمیتوان تصور
کرد گروههای فرهنگی از بهبود اوضاع اقتصادی و درآمدی دولت بیشترین
بهره را ببرند .آنها به پایگاههای سیاسی چندانی دسترسی ندارند.
[گروه متوسط فرهنگی به سبب فقدان سرمایه اجتماعی الزم یا شبکه
روابط اجتماعی ،اطالعات الزم برای تغییر موقعیت خود را که الزمه شرکت
در اقشار مختلف طبقه مسلط است نیز ندارند و این نوع نیاز را از طریق
مشارکتهایسیاسیجبرانمیکنند.
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آکــادمـی
مردم را به خریدن کتاب ترغیب میکنند توجهی به این مسئله ندارند که نخریدن کتاب برای
افرادی که سرمایه فرهنگی باالیی دارند خود بهتنهایی زجرآور است و یکی از دالیل رکود بازار
کتاب وضع بد اقتصادی گروههای متوسط مدرن جامعه است.
منزلت اجتماعی نیز به تعبیر ماکس وبر ،جامعهشناس معروف آلمانی  -به معنای تفاوت
در میزان احترام و شــأن اجتماعی که دیگران به افراد و گروهها نسبت میدهند  -میتواند
به شناخت اقشار میانی کمک کند .به این اعتبار ،میتوان بااحتیاط گفت که هنوز در میان
افراد و گروههای مختلف طبقه متوسط این منزلت وجود دارد و به نظر نمیرسد که تغییرات
در وضع اقتصادی آن را چندان افزایش ،و رکورد ســالهای اخیر چندان کاهش داده باشد.
برعکس ،در جامعه ما در بســیاری موارد بهبود ناگهانــی و بیشازحد وضع اقتصادی افراد
و گروههای پرمنزلت به سبب ســرمایه اجتماعی و فرهنگی موقعیت آنها را در دید سایر
طبقات کاهش میدهد .بهعالوه ،در مواردی حفظ این شأن و اعتبار است که رغبتی به کسب
پایگاههای سیاســی و درگیری در روابط سیاسی ندارند .اما اگر بپذیریم که منزلت از طریق
سبکهای زندگی نمود پیدا میکند داشتن نشانهها و نمادهای منزلتی با بهبود وضع اقتصادی
ممکن میشود .شغل ،خانه ،مسکن ،پوشاک ،رفتن به رستوران و یا سفرهای خارج همگی
به شکلگیری و قوام پایگاه اجتماعی بسیاری از اقشار میانی کمک میکند و جایگاه فرد را
از دید دیگران ارتقا میدهد .بنابراین گروههای مختلفی هستند که وضعشان از این طریق با
بهبود اقتصادی بهتر میشود.
تقویت اقشار میانی بدون تحلیل موقعیت سایر گروهها نیز رخ نمیدهد زیرا بهبود وضع
اقتصادی و موقعیت طبقات متوسط به موقعیت سایر گروهها بهویژه طبقات مسلط و میزان
توزیع ثروت در میان آنها بر اقشار میانی نیز مؤثر است .مسلم است بعد از انقالب نظم جدید
اجتماعی جایگزین نظام گذشته شد .در وهله اول به نظر میرسید این جایگزینی بهسرعت
تثبیت شود ،اما دگرگونی عمده در اندازه و حدود قشرهای اجتماعی ،حداقل در سه مقطع،
سالهای اول انقالب ،سالهای بعد از جنگ ،و سالهای بعد از اصالحات ادامه داشته است،
بهنحویکه تحرک فردی قابلتوجهی رخداده است و گروهها و افراد زیادی از طریق شبکههای
اجتماعی و گروهی ،شأن و مقام اقتصادی و اجتماعی باالتر و فرصتهای بیشتری پیداکرده و
بهسرعت پیشرفت کردهاند .به جای صنعتگران بزرگ ،مدیران دولتی در صنایع مستقر شدند؛
با گسترش سریع دستگاه اداری ،لشگری و کشوری ،گروههای مختلف طبقات ازجمله افرادی
از طبقات محروم گذشته ،از طریق نظام آموزش ،طبقه متوسط جامعه را گستردهتر کردند .در
این میان ،فرصتهای اقتصادی اندکی نیز نصیب بخش خصوصی شد اما عمده فرصتها را
تجار حامی مالی انقالب کسب کردند .تکنوکراتهای انقالبی ،بر بخش خدمات مدرن ازجمله
بانک ،بازارهای مالی و بیمه تسلط یافتند و بخشی نیز در ساختمان و صنعت شروع به فعالیت
کردند .بااینوجود بخش اعظم اقتصاد در سازمانهای دولتی و موازی دولتی باقی ماند .نابرابری
که بین اقشار میانی طبقه متوسط و اقشار باالیی آن وجود دارد خود را بهصورت تقابل تنفر
جامعه از سرمایه نشان میدهد بهویژه هنگامیکه بخشی از این سرمایهها در جامعه خود را
با مصرف تظاهری به نمایش میگذارند .برخی از این نمایش ثروتها ،به سبب نابرابری اقشار
میانی و باالیی چنان اســت که تنها عدهای خاص میتوانند در تجربه مصرف آن مشارکت
کنند و نمیتوان آن را بهمثابه یک سبک زندگی عمومی محسوب کرد ،درحالیکه بسیاری
نمایشهای ثروتی که بهصورت کاالهای لوکس انجام میشود را اقشار میانی جامعه میتوانند
تقلید و مصرف کنند .بنابراین اقشار میانی با سرمایه فرهنگی حتی نمیتوانند تجربه مصرف
اقشار باالیی جامعه را داشته باشند و آن را بهمثابه سبک زندگی جدید تجربه کنند .با بهبود
وضع اقتصادی این شکاف در بین سبک زندگی اقشار مختلف همچنان باقی خواهد ماند.
اما تحلیل تغییرات در وضع اقشار مختلف طبقه متوسط را نمیتوان بدون تحلیلی از
نابرابری اجتماعی در نظر داشت .ویلیام بیوریج که پدر «دولت رفاه» شناختهشده است از
چند شیطان بهعنوان دشمنان جامعه یاد میکرد :گرسنگی ،بیسوادی ،بیخانمانی ،بیماری
و بیآیندگی .اما شیطان بزرگ ،نابرابری است که همه اینها را به وجود میآورد .به جرئت
میتوان گفت که نابرابری از زمانی در جامعه ما مطرحشده است که درک مردم از نابرابری
تغییر کرد .در هر جامعهای وقتی مردم از جایگاه و منزلت خود راضی نباشند و خواستار
تغییر وضع خود باشند اقشار مختلف جامعه در برابر خود چشماندازی از یک قشربندی باز
اجتماعی را قرار میدهند .یعنی اینکه میخواهند وضع خود را به شکل مطلوبشان تغییر
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دهند .در دنیای جدید و با تحولی که در ارتباطات ایجادشده اقشار طبقه متوسط روزبهروز
خود را با دیگران  -چه دیگر طبقات جامعه ،چه دیگر جوامع  -مقایسه میکنند و اگر وضع
بدتری داشته باشند احساس نابرابری بیشتری میکنند درحالیکه اگر وضع بهتری داشته
باشند از وضع خود خرسند نمیشوند .این پدیده اجتماعی را برخی خصوصیت ایرانیها
نیز میدانند :چشمانداز پیشرفت و ترقی .چه این خصوصیت را خاص ایرانیها بدانیم چه
ندانیم ،حاصل چنین ویژگی احساس نابرابری مستمر است .در این صورت هیچکس وضع
اجتماعی و اقتصادی موجود خودش را برنمیتابد و خواســتار وضع اجتماعی و اقتصادی
بهتری است .همه خواســتار باال رفتن از نردبان قشربندی اجتماعی هستند .این شروع
احساس نابرابری در جامعه ایران است .در نظامهای اجتماعی گذشته که عمدتاً در آنها
رابطه اربابورعیتی حاکم بود همواره به علت اینکه درک مردم ،یا رعیتها ،از نابرابری بر
اساس یک قشربندی بسته اجتماعی بود احساس نابرابری کمتری وجود نداشت اما از آن
روزی که مفاهیمی چون قسط و برابری مطرح شد این احساس بروز کرد .بهعبارتدیگر،
این احساس وقتی ظاهر میشود که افراد جامعه میل به رفاه و پیشرفت دارند و حاضرند
راههای مختلفی را برای رســیدن به آن طی کنند ،حتــی رانتطلبی .اما در زمان رکود
اقتصادی همه نمیتوانند از این نردبان درآمدی ترقی استفاده کنند و برای بسیاری این
نردبان شکسته است ،درحالیکه برای برخی دیگر نردبان هنوز پلههای کوتاهتری دارد ،اما
هرکسی حق ندارد از پلههای آن باال رود و تنها گروه خاصی حق استفاده از آن را دارند.
بهعبارتدیگر ،فرصتها برای این جامعه در چشم همه اقشار طبقه متوسط برابر نیست
لذا عدهای هنوز میتوانند با استفاده از سیاستهای رانتپرورانه از نردبان اجتماعی سریع
باالروند .اما عدهای موفق نمیشوند .بهعبارتدیگر ،بخش وسیعی از اقشار طبقات متوسط
باوجود سرمایهگذاری شخصی و دولتی که به افزایش سرمایه فرهنگیشان صورت گرفته
 به هدف تحرک اجتماعی و بهبود موقعیت اجتماعی و رفاه بیشتر بوده  -نتوانستهاند اینسرمایه فرهنگی را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند و در نیمههای نردبان اجتماعی ماندهاند.
البته بخشی از این ناکامی به کیفیت سرمایه فرهنگی برمیگردد که کسب کردهاند .معموالً
این نوع ســرمایه باوجود مدرکگرایی کیفیت نازلی دارد اما بخش اعظمی از این ناکامی
به سیاستگذاریهای نظام برمیگردد که سیاست شایستهساالری و برابری فرصتها را
موردتوجه جدی قرار نمیدهد.
البته چون هدف مقاله مطالعه تأثیر تحول اقتصادی بر اقشار مختلف طبقه متوسط است
به طبقات دیگر پرداخته نشــده اســت .نمیتوان نادیده گرفت که موقعیت اقتصادی ما در
شرایط فعلی ممکن است به رشد پدیده «طرد اجتماعی» نیز کمک کند .یعنی اینکه گروهای
مختلفی از اقشــار طبقه متوسط به زیر خط فقر بروند و مجددا ً نتوانند موقعیت خود را در
نردبان اجتماعی طبقات به دست آورند .در کشور ما نیز این پدیده با توجه به جمعیت رو به
فزونی حاشیهنشینان قابلرؤیت است .به نظر میرسد در ایران این پدیده بسیار متفاوت از
سایر کشورهای در حال رشد بوده است .اگر این پدیده رشد کند تعداد مطرودان اجتماعی ما
ش خواهد یافت و امکان ادغام آنها در بازار کار رسمی و عمومی جامعه کمتر خواهد شد؛
افزای 
چون شرایط اقتصادی اجازه ورود آنها را نمیدهد.
بنابراین ،فروپاشــی طبقه متوسط ممکن است به این صورت نمایان شود که این اقشار
که سرمایه فرهنگی مناسبی برای تغییر وضع به دست آوردهاند روز به روز به حاشیهها رانده
شوند و از پس هزینههای زندگی در شهر برنیایند .برای فهم زندگی این گروهها شاید باید
داستان فقر در خانواده سانچز را که رمان گویایی از زندگی در چرخه فقر است تداعی کنیم.
شــرایط فقر بر هر نوع انگیزه انسانی تأثیر میگذارد .این شرایطی خطرناک است چراکه در
جامعهای که نابرابری در آن باال برود شکاف بین طبقات و تعلقاتشان وسیعتر میشود .نتیجه
اینکه چنین جامعهای از فقدان انســجام اجتماعی بیشتر رنج خواهد برد .بنابراین نابرابری
اجتماعی همبستگی اجتماعی را هدف قرار میدهد و زمینه نابهنجاریهای دیگر اجتماعی
را فراهم میکند و وقتیکه از تعداد اقشار مرفهتر طبقه متوسط هم که معموالً به مدد فقرا
میآیند کاسته شود و کنشهای نوعدوستانه نیز کاهش یابد وضع بهمراتب بدتری به وجود
خواهد آمد .راهحلی که در این شرایط متصور است ایجاد تور ایمنی اجتماعی توسط دولت
اســت که نیازهای اساسی اقشار محروم را برآورده سازد که موضوعی دیگر است که در این
مقال نمیگنجد.

دو مدل تنهایی از هم تفکیک میشود :تنها و تنهایی؛ تنها یا  aloneو تنهایی یا  lonelinessبا هم متفاوتاند .تنهایی در جایی است که فرد دچار
اضطراب میشود و این نوعی آسیب است .در اینجا فردیت فرد تحت تأثیر نبودنها قرار میگیرد .این تنهایی مضر است و باید برای آن راهحلی پیدا کرد.
مدل دیگر تنها بودن است؛ این تنها بودن از جنس خالقیت و شکوفایی است.

جامعه مدرن درگیر در میانه راه

تنهایی جامعه ایران
بـهـانـه

فردیت و تنهایی چه ارتباطی با هم دارند؟ کدام تنها خالق است و کدام منزوی؟ وضعیت تنهایی در جامعه استبدادزده چگونه است؟
این مقاله پاسخ کوتاهی است به این پرسش .آن را بخوانید.

«تنهایی» و مســئله تنهایی از مشکالت جامعه مدرن جهانی است؛ در
جامعه سنتی و در میان خانوادههای گسترده مفهوم تنهایی به صورتی که در
جامعه مدرن آن را تجربه میکنیم ،وجود نداشت .در جامعه سنتی خانوادهها
به صورت گسترده با حضور چندین نسل اداره میشد؛ اینها در یک محیط
فیزیکی حضور داشتند ،در اینجا تنهایی و عزلت مفهومی ندارد .ازدواج درون
خانوادگی است و محل کار اگر زمین کشاورزی است این محل ،خود جایی
اســت که در آن تنها بودن معنا ندارد .جامعه کشــاورزی باهم بودن و کار
جمعی را با خود دارد .اما در جامعه مدرن نظام خانواده تغییر شکل داده است
و مناسبات آن خانواده هم تغییر کرده است .خانواده هستهای بیشتر با مفهوم
تنهایی انیس است .جامعه مدرن همزاد تنهایی است.
در جوامع مدرن با مفهومی به نام «اضطراب» روبهرو هستیم .اضطراب
از رهاشــدگی ،اضطراب تنها ماندن بشــر و این درد مزمن قرن  21است.
انسانهای دنیای مدرن همه با هم زندگی میکنند ولی تنها هستند .تعداد
جمعی که امروز یک نفر با آن مواجهه دارد با هیچ دورهای قابل مقایســه
نیست اما این به معنای این نیست که این انسان تنها نیست .دغدغه انسان
امروز تنهایی در جمع است و این بر اراده او تاثیرگذار است.
مث ً
ال مترو را ببینید؛ مسیر حرکت مسافران را از باال بررسی کنید .آدمها با
سرعت وارد تونلها میشوند ،به ایستگاهها میرسند ،سوار واگنها میشوند
و در کنار هم مثل قوطی کنسرو قرار میگیرند و وقتی به مقصد میرسند از
در خارج میشوند و به سرعت به مقصد خود میروند .فردی را در این مسیر
در نظر بگیرید ،این فرد با اینکه در میان جمع است هیچ همگرایی با افراد
دیگر حس نمیکند .او با همه آدمهاست ،اما با هیچکس نیست .او به شدت
تنهاست .حتی حرف زدن سبب نمیشود احساس تنها بودن نداشته باشد.
آدمها مثل تودههای بیشکلی هستند که هویت آنها برای فرد مهم نیست.
حرف زدن با آنها از روی عادت است نه اشتیاق.
در قرن  21آدمها در عین اینکه بیشــترین تجربه بــا هم بودن دارند
بیشتر از هر زمان دیگر احساس تنهایی میکنند .این احساس رنج عظیمی
را به بشــر تحمیل میکند .ما چهکار میتوانیم برای انسان امروز کنیم تا
کمتر دغدغه و اضطراب تنهایی داشته باشد .افسردگی ،مشکل شایع امروز
جامعه ،ریشه در تنها بودن دارد .انسانها اضطراب تنها ماندن و جدا شدن
و رهاشدگی دارند.
در قرن  21عشقهای مدل وابسته را تجربه میکنیم تا عشقهای متکی
بر آزادگی انسانها؛ این عشق نوعی عشق بیمارگونه است؛ چون انسانها از
ترس تنها ماندن و رهاشدگی عاشق افراد دیگری میشوند .انسان قرن 21
به گونهای است که گویی ناف او را نبریدهاند؛ او وابسته به مادر قدرتمند و
با اراده اســت؛ او در تنهایی مجال رشد ندارد و مضمحل میشود .به خاطر
همین اســت این افراد احساسات خود را نمیتوانند مدیریت کنند و مدام

ترس تنهایی بر همه احســاس آنها ســایه میاندازد .نتیجه این ترس در
نهایت نوعی رفتارهای بیمارگونه است و جامعه باید در انتظار عوارض تنهایی
انسانها در قرن  21باشد.
تنهایی انواع متعددی دارد که در رابطه با این پدیده از شش منظر بحث
شده است .1 .روانشناختی .2 ،جامعهشناختی .3 ،الهیاتی .4 ،فلسفی.5 ،
عرفانی .6 ،رواندرمانگری (به معنای آنکه تنهایی نوعی بیماری تلقی شود
و راهی پیدا کنیم برای رفع این احساس یا عاطفه) .دو مدل تنهایی از هم
تفکیک میشود :تنها و تنهایی؛ تنها یا  aloneو تنهایی یا  lonelinessبا
هم متفاوتاند .تنهایی در جایی است که فرد دچار اضطراب میشود و این
نوعی آسیب است .در اینجا فردیت فرد تحت تأثیر نبودنها قرار میگیرد.
این تنهایی مضر است و باید برای آن راهحلی پیدا کرد.
مدل دیگر تنها بودن است؛ این تنها بودن از جنس خالقیت و شکوفایی
است .این تنها بودن خود بودن و مستقل شدن است .بچ ه که راه میرود به
پدر و مادر نیاز ندارد .این تنها بودن اگر از جنس خالق بودن و شــکوفایی
استعدادها باشد ،پسندیده است .اینکه بگذارید فردیت انسان رشد یابد ،از
جنس خالقیت است .درواقع اگر تنهاها رشد کنند و خودشکوفا شوند جامعه
خالقتر میشود .در این جامعه فردیت انسانها رشد یافته است.
اما در جوامعی که جلوی فردیت آدمها گرفته میشــود تنهایی جای
تنها بودن را میگیرد و فردیت فرد از بین میرود .در اینجا خالقیت رخت
میبندد و انسان خودشــکوفا به انسان بیمار بدل میشود .تنهایی بیشتر
محصول جوامع اســتبدادزده است نه جامعهای که به فردیت فرد اهمیت
یدهد.
م 

مهرداد ناظری
جامعهشناس

چرا باید خواند:
اگر به پرسشی درباره
تنها و تنهایی تابهحال
فکر کردهاید ،پاسخ آن
را در این مقاله کوتاه
بخوانید.

نکتههایی که باید بدانید
[تنها بودن اگر از جنس خالق بودن و شکوفایی استعدادها باشد ،پسندیده است .اینکه
بگذارید فردیت انسان رشد یابد ،از جنس خالقیت است.
[در جوامعی که جلوی فردیت آدمها گرفته میشود تنهایی جای تنها بودن را میگیرد و
فردیت فرد از بین میرود .در اینجا خالقیت رخت میبندد و انسان خودشکوفا به انسان بیمار
بدل میشود .تنهایی بیشتر محصول جوامع استبدادزده است نه جامعهای که به فردیت فرد
اهمیتمیدهد.
[انسان قرن  21به گونهای است که گویی ناف او را نبریدهاند؛ او وابسته به مادر قدرتمند و با
اراده است؛ او در تنهایی مجال رشد ندارد و مضمحل میشود.
[در جوامع مدرن با مفهومی به نام «اضطراب» روبهرو هستیم .اضطراب از رهاشدگی،
اضطراب تنها ماندن بشر و این درد مزمن قرن  21است .انسان های دنیای مدرن همه با هم
زندگی میکنند ولی تنها هستند
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آکــادمـی

چارچوب سیاستگذاری در شرایط تحریم
سیاستگذاری به وقت تنگنا

بـهـانـه

در شرایط تحریم و مشکالت اقتصادی سیاستگذاری چگونه باید باشد؟ بهنظر میرسد سیاستگذاری در شرایط فعلی اقتصاد ایران ،پیچیده و دشوار است .از یک سو اقتصاد ایران با
رکود تولید ناشی از کاهش ظرفیت طرف عرضه مواجه است و امکان بازگشت به روند بلندمدت رشد در کوتاهمدت وجود ندارد .ادامه تحلیل آذرمند را در زیر بخوانید.

سیاستگذاری در شرایط فعلی اقتصاد ایران ،پیچیده و
دشوار است .از یک سو اقتصاد ایران با رکود تولید ناشی
از کاهش ظرفیت طرف عرضه مواجه اســت و امکان
بازگشــت به روند بلندمدت رشد در کوتاهمدت وجود
ندارد .از سوی دیگر اقتصاد کشور در اثر رشد انباشته
نقدینگی چند سال گذشــته با تورم باال روبهرو است
به طوری که به روایت مرکز آمار ایران ،تورم فروردین
حمید آذرمند
نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با  51.4درصد بوده
تحلیلگر اقتصادی
است .تشدید تحریمهای خارجی و کاهش درآمدهای
ارزی کشور و کاهش درآمدهای ریالی دولت و افزایش
چرا باید خواند:
کسری بودجه نیز مزید بر مشــکالت شده است .در
اگر میخواهید
شرایط فعلی ،تداوم سیاستهای اقتصادی قبل منجر
درباره سیاستگذاری
به تعمیــق رکود و افزایش تورم خواهد شــد ،ولی با
در روزهای سخت
اصالح و تغییر سیاستهای فعلی و افزایش کارایی و
اقتصاد ایران بدانید،
قاطعیت دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی ،امکان
خواندن این مقاله به
تثبیت شرایط و خروج از بحران وجود خواهد داشت.
شما توصیه میشود.
الزم است سیاســتگذار با درک پیچیدگی شرایط و
اجتناب از واکنشهای منفعالنه به شرایط اقتصادی،
چارچوبهای سیاستگذاری خود را اصالح کند و مانع از تشدید مشکالت شود .در این
زمینه ،مجموعهای از توصیههای سیاستی در سه سرفصل حفظ سطح تولید غیرنفتی،
کنترل رشد نقدینگی و سیاستهای رفاهی ارائه شده است.
JJحفظ سطح تولید غیرنفتی
تولید کشور در ســال جاری متأثر از عواملی مانند کاهش نرخ سرمایهگذاری طی
یک دهه گذشــته و وقوع شوک عرضه ناشی از تحریمها است .در سال جاری واردات
مواد اولیه و نهادههای تولید نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر
امکان صادرات محصول نســبت به سال گذشته کمتر خواهد شد .از طرف دیگر رشد
ارزش افزوده نفت نیز به دلیل تحریمها با کاهش قابل توجه مواجه خواهد شد .عامل
انتظارات منفی و نااطمینانی فضای اقتصادی نیز انگیزه سرمایهگذاری و تولید را کاهش
و انگیزه برای سوداگری در بازارداراییها را افزایش خواهد داد .در مجموع به نظر میرسد
بنا بر برآوردهای انجامشده ،رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری رقمی بین  -6تا
 -8درصد خواهد بود .با توجه به عوامل مذکور ،اگرچه در سال جاری انتظار رشد تولید
نمیرود با این حال ،با سیاستگذاری مناسب میتوان از تعمیق رکود جلوگیری کرد
و حتی سطح  GDPغیرنفتی را به قیمتهای ثابت در حد سال گذشته حفظ کرد .به
بیان روشنتر ،در سال جاری اگرچه انتظار کاهش ارزش افزوده بخش نفت وجود دارد
ولی میتوان مانع از کاهش تولید و اشتغال سایر بخشها شد.
سیاستهای فعلی دولت ،در جهتی اســت که موجب عمیقتر شدن رکود تولید
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و کاهش بیشــتر رشد اقتصادی خواهد شد .سیاســتهای نادرستی مانند توزیع ارز
ترجیحی ،قیمتگذاری محصول ،ممنوعیتهای صادراتی و تغییرت پیدرپی مقررات،
همگی به تعمیق رکود منجر خواهد شد .برای حفظ سطح تولید غیرنفتی ،اقدامات و
سیاستهایی باید به اجرا درآید که در ادامه توضیح داده میشود.
حذف سیاســت قیمتگذاری محصوالت قدمی ضروری است .در شرایطی که
 1هزینههای تولید در داخل کشور افزایش یافته است ،سرکوب قیمت محصول به
بهانه حمایت از مصرفکننده منجر به زیانده شــدن بنگاههای تولید و حتی تعطیلی
بنگاهها و کاهش تولید خواهد شد .سرکوب قیمت و در نتیجه کاهش عرضه محصوالت،
در نهایت منجر به کمبود کاال و افزایش شدید قیمتها و متضرر شدن مصرفکنندگان
خواهد شد .مبانی نظری اقتصاد و تجربههای متعدد داخلی و خارجی به روشنی نشان
میدهد که با سرکوب قیمت و سیستم قیمتگذاری دولتی امکان کاهش پایدار نرخ تورم
وجود ندارد و سرکوب قیمتها همواره منجر به کمبود کاال ،رکود تولید و گسترش بازار
یشود.
سیاه م 
لغو تمامی ممنوعیتهای صادراتی توصیه دیگر است .دولت به بهانه مدیریت بازار
 2داخل ،صادرات برخی محصوالت را ممنوع کرده است .اخذ عوارض صادراتی از
محصــوالت خام یا محصوالتی کــه از یارانههای دولتی برخوردارند ،شــاید تاحدودی
توجیهپذیر باشد ولی ممنوع کردن صادرات اقالم به بهانه تنظیم بازار داخل ،قطعاً سیاست
نادرستی است .ممنوعیتهای صادراتی در شرایطی که کشور همزمان با رکود تولید و
کاهش صادرات مواجه شده است ،موجب تعمیق رکود و کاهش درآمدهای ارزی خواهد
شــد .ممنوعیتهای صادراتی و تغییرات پیدرپی فهرست اقالم ممنوع و تصمیمات
خلقالساعه و سلیقهای در این خصوص ،موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی ،از دست
رفتن درآمد بالقوه تولیدکنندگان ،کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش ظرفیت عرضه
کشور شده است .برقراری ممنوعیت صادراتی ،منافعی برای کشور ندارد .با افزایش نرخ
ارز ،تولیدکنندگان میتوانند با صادرات محصول ،بقای خود را تضمین کنند .ممنوع کردن
صادرات یک محصول ،لزوماً منجر به ســرریز شدن آن محصول در بازارهای داخلی و
کاهش قیمت مصرفکننده نخواهد شد بلکه ممکن است حتی در مواردی منجر به عدم
سودآوری تولید آن محصول و کاهش تولید شود.
توصیه دیگر ،حذف نظام چدنرخی ارز است .سیاست تخصیص ارز ترجیحی نهتنها
 3تأثیری در مدیریت قیمت بازارهای داخلی و حفظ قدرت خرید خانوار نداشته است
بلکه تبعات بسیار مخربی مانند توزیع رانت ،اخالل در بازارها و تعمیق رکود را نیز به دنبال
داشته است .تخصیص ارز ترجیحی به واردات اقالم اساسی و نهادههای تولید ،در مواردی
منجر به صادرات قاچاق و صادرات مجدد شده و در مواردی هم منجر به واردات مازاد شده
اســت .در مواردی که مازاد واردات رخ داده است ،به همان میزان از ظرفیت تولید داخل
کاسته شده است .به بیان دیگر ،ایجاد مزیت قیمتی برای واردات کاالهای اساسی ،منجر به
کاهش تولید داخل و عمیقتر شدن رکود شده است .به عنوان یک نمونه ،گزارش مرکز
آمار نشان میدهد طی فصل پاییز و زمستان سال  ،1397تولید گوشت قرمز به ترتیب 20
درصد و  23درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است .بخش از این کاهش،

سیاستهای حمایتی دولت ،اقتصاد کشور را بسیار آسیبپذیر کرده است .در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه
عمده مواجه است ،ادامه پرداخت یارانه به بنزین ،گازوئیل ،برق و آب یا انواع پرداختهای انتقالی به افراد و نهادهای
مختلف هیچگونه توجیهی ندارد.

ناشی از آثار مستقیم و غیرمستقیم تخصیص ارز ترجیحی است.
توصیه  بعدی ،ثبات سیاستهای اقتصادی است .طی یک سال گذشته به دفعات
 4سیاستهای ارزی و تجاری کشور تغییر کرده است .تغییرات مداوم و غیرقابل
پیشبینی سیاســتهای اقتصادی ،لطمات جدی به تولید وارد میکند .در بسیاری از
موارد ،در سیاســتگذاریها نیازی به شــیوه آزمون و خطا وجود ندارد و سیاستگذار
میتواند با مراجعه به تجربه سالیان گذشته یا تجربه سایر کشورها و نیز با اعتماد به مبانی
نظــری علم اقتصاد ،از ابتدا سیاســتی مطمئــن و قابل اتکا را اتخاذ کند .الزم اســت
سیاســتگذار از ابتدا ،تمامی جوانب و تبعات سیاستهای اقتصادی را در نظر بگیرد و
نسبت به استحکام و درستی سیاست خود اطمینان حاصل کند و آنگاه سیاست مورد
نظر خود را اعالم و به طور قاطع آن را اجرا کند .شیوه کنونی سیاستگذاری اقتصادی در
کشور مبتنی بر آزمون و خطا و تغییرات پیدرپی سیاستها است .در شرایط بسیار دشوار
فعلی ،توجیهی برای تکرار خطاهای سیاستگذاری و اتکا به روش آزمون و خطا وجود
ندارد.
دولت برای جبران کاهش رشد اقتصادی ،زمینه فعال کردن ظرفیتهای بالقوه را
 5در اقتصــاد فراهم کند .زمینههــای مختلفی در اقتصاد ایــران وجود دارد که
ظرفیتهــای کالنی برای ایجاد درآمد و اشــتغال دارند .بخشهایــی مانند انرژیهای
تجدیدپذیر ،صنایع بازیافت ،معادن و صنایع معدنی ،گردشــگری ،حمل و نقل ،فناوری
ارتباطات و فناوریهای نوین ،ظرفیتهای گستردهای برای رشد دارند .اغلب این حوزهها
با برخی اقدامات مانند مقرراتگذاری مناسب ،اصالحات قیمتی ،طراحی یک چارچوب
تأمین مالی و نظایر آن ،به سرعت قابلیت رشد دارند .به عنوان مثال انتشار اوراق مشارکت
یا اوراق خزانه دولتی برای تأمین مالی طرحهای بزرگ زیرساختی ،میتواند تحرکی در
برخی صنایع راکد و به تبع آن در کل زنجیره ارزش ایجاد کند .در انتخاب این پروژهها باید
حوزههایی مورد نظر قرار گیرند که در ابعاد کالن دارای اثر عوارض مثبت باشند .طرحهایی
مانند توســعه حمل و نقل ریلی جادهای ،توسعه متروی کالنشهرها ،توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر ،نوسازی بافتهای فرسوده ،ساخت شهرکهای جدید و نظایر آن چند مزیت
عمده به دنبال خواهند داشــت :اوالً چنین طرحهایی در شــرایط تحریم با استفاده از
ظرفیتهای داخلی قابل اجرا است .ثانیاً اجرای این طرحها عوارض مثبت گستردهای مانند
صرفهجویی در مصارف انرژی و کاهش هزینههای دولت دارد .ثالثاً اجرای این طرحها به
سرعت میتواند ظرفیت خالی صنایع فوالد و سیمان و نظایر آن را فعال کند.
JJکنترل رشد نقدینگی
کنترل رشد نقدینگی در سال جاری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد .دو عامل
کســری بودجه دولت و مشکالت ساختاری نظام بانکی ،زمینه مساعدی برای جهش
نقدینگی در ســال جاری ایجاد کرده است .دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و
کاهش درآمدهای مالیاتی با کسری بودجه عمده مواجه است .از طرف دیگر مشکالت
ساختاری بانکها ،افزایش بدهیهای معوق بنگاهها به بانکها در اثر رکود تولید ،تحمیل
بدهی دولت به بانکها و نظایر آن ،همگی منجر به افزایش روند اضافهبرداشت بانکها
از منابع بانک مرکزی خواهد شد .بنابراین در سال جاری زمینه جهش نقدینگی بسیار
جدی است .رشد شدید نقدینگی در شرایط رکود تولید ،منجر به جهش نرخ تورم خواهد
شد .رشد شدید تورم ،زمینه جهش نرخ ارز و بحران سوداگری را فراهم خواهد کرد و در
نتیجه تولید با رکود مضاعف مواجه خواهد شد.
عواملی مانند کسری بودجه فزاینده دولت ،مشکالت ساختاری نظام بانکی ،انتقال
هزینههای ناشــی از تحریمها به منابع بانک مرکزی ،فقدان شفافیت و انضباط مالی
در بخش عمومی ،بدهیهای فزاینده دولت ،تداوم سیاســتهای مخربی مانند توزیع
یارانههــای غیرهدفمند و پرداخت یارانه انرژی ،فقدان اســتقالل و کارآیی الزم بانک
مرکزی و ناکارآیی جدی سیاستهای مالی دولت ،میتواند در کوتاهمدت منجر به جهش
نقدینگی شود .بنابراین دولت باید مدیریت رشد نقدینگی را به عنوان یک الزام حیاتی در
نظر داشته باشد و برای این منظور اقداماتی باید صورت بگیرد.
اوالً دولت نباید برای حل مشکالت بودجهای خود مستقیم یا غیرمستقیم از منابع

بانک مرکزی استفاده کند .استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل مشکالت دولت و نظام
بانکی ،در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری میتواند بحرانزا باشد .مشکالت کسری
بودجه دولت از طریق شیوههای کمهزینهتر مانند اصالح سیاست ارزی و تکنرخی کردن
ارز ،واگذاری داراییهای دولت ،اصالح بازار انرژی و مالیات بر دارایی ،قابل حل است.
ثانیاً نظام بانکی کشــور دچار مشکالت گســتردهای است که تبعات آن به صورت
اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی ظاهر شده است .ممکن است اصالحات گسترده در
نظام بانکی ،هزینههایی داشته باشد و کشور را دچار برخی مشکالت کند ولی هرگونه
تعلل در این زمینه و به تعویق انداختن اصالح نظام بانکی ،کشور را با بحرانهای بسیار
عمدهای در آینده نزدیک مواجه خواهد کرد .بنابراین ،اصالحات جدی و گســترده در
بانکهای مشکلدار در اسرع وقت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
JJاصالح سیاستهای حمایتی
سیاستهای حمایتی دولت ،اقتصاد کشور را بسیار آسیبپذیر کرده است .در شرایط
فعلی که دولت با کســری بودجه عمده مواجه اســت ،ادامه پرداخت یارانه به بنزین،
گازوئیــل ،برق و آب یا انواع پرداختهای انتقالی به افراد و نهادهای مختلف هیچگونه
توجیهی ندارد .در شرایط فعلی اولویت دولت باید جلوگیری از تعمیق رکود ،ممانعت از
جهش نقدینگی و حمایت مؤثر و هدفمند از اقشار آسیبپذیر باشد.
بنابراین الزم اســت تغییرات عمدهای در سیاستهای حمایتی دولت رخ دهد .این
تغییرات در جهتی باید باشد که از میزان حمایتهای مخرب ،پرهزینه و بیحاصلی مانند
پرداخت یارانه به حاملهای انرژی ،پرداخت یارانههای غیرهدفمند ،پرداختهای انتقالی
غیرقابل توجیه به افراد حقیقی و حقوقی ،پرداخت یارانه ارزی ،افزایش حقوق کارکنان
و نظایر آن کاســته شود و بخشی از منابع آزادشده صرف طراحی و اجرای برنامههای
حمایتی مؤثر و هدفمند شود .از جمله برنامههای هدفمند و مؤثر حمایتی میتوان به
پرداخت یارانه نقدی و کاالیی به اقشار آسیبپذیر (با اولویت افراد تحت پوشش بهزیستی
و کمیته امداد و مناطق محروم) ،کمک مالی مستقیم به بیماران خاص ،کمک به بیمهها
برای جبران هزینههای افزایش قیمت دارو و برنامههایی نظیر آن اشاره کرد.

نکتههایی که باید بدانید
[دولت برای جبران کاهش رشد اقتصادی ،زمینه فعال کردن ظرفیتهای
بالقوه را در اقتصاد فراهم کند .زمینههای مختلفی در اقتصاد ایران وجود دارد
که ظرفیتهای کالنی برای ایجاد درآمد و اشتغال دارند؛ بخشهایی مانند
انرژیهای تجدیدپذیر ،صنایع بازیافت ،معادن و صنایع معدنی ،گردشگری،
حمل و نقل ،فناوری ارتباطات و فناوریهای نوین.
[کنترل رشد نقدینگی در سال جاری بیش از هر زمان دیگری اهمیت
دارد .دو عامل کسری بودجه دولت و مشکالت ساختاری نظام بانکی ،زمینه
مساعدی برای جهش نقدینگی در سال جاری ایجاد کرده است .دولت به
دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای مالیاتی با کسری بودجه
عمده مواجه است.
[دولت نباید برای حل مشکالت بودجهای خود مستقیم یا غیرمستقیم
از منابع بانک مرکزی استفاده کند .استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل
مشکالت دولت و نظام بانکی ،در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری
میتواند بحرا 
نزا باشد.
[الزم است تغییرات عمدهای در سیاستهای حمایتی دولت رخ دهد.
این تغییرات در جهتی باید باشد که از میزان حمایتهای مخرب ،پرهزینه
و بیحاصلی مانند پرداخت یارانه به حاملهای انرژی ،پرداخت یارانههای
غیرهدفمند ،پرداخت یارانه ارزی و نظایر آن کاسته شود و اجرای برنامههای
حمایتی مؤثر و هدفمند شود.
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آکــادمـی

تضعیف طبقه متوسط تقویت طبقه کارگر نیست

چرا طبقه متوسط در بحران گرفتار شده است؟

بـهـانـه

مبنای قضاوت درباره گروههای میانی جامعه بههیچوجه نباید اقتصادی باشد و باید ساحتهای دیگر را هم دخیل دانست .در این مقاله سعی شده تعریفی از طبقه
متوسط و نقش آن در برساخت اجتماعی نشان داده شود.

«بحران» مفهومی اجتماعی اســت که در ابعاد متنوعتری،
ایــران امروز را توضیح میدهد :بحران محیط
وضعیت غالبِ
ِ
زیســت ،بحران اقتصادی ،بحران سیاســت خارجی ،بحران
اجتماعی ،بحران فرهنگی ،بحــران کارآمدی و نظایر آن .در
این میان ،البته بیشــتر بر روی بحران اقتصادی و تنگناهای
معیشتی تمرکز میشود ،اما واقعیت این است که دامنه این
وضعیت بحرانزا ،تمامی ابعاد جامعه ایران و زندگی ایرانیان
مهدی معتمدیمهر
را درگیر کرده است.
کارشناس مسائل اجتماعی
آمارهای وخیمی که از آســیبهای اجتماعی در سالیان
اخیر توسط دستگاههای رســمی و نهادهای مدنی ،گزارش
چرا باید خواند:
و منتشــر شده اســت ،مانند تخمین ســرانه مصرف الکل،
تضعیف گروههای
میــزان طالق ،آمار اعتیاد به مواد روانگردان صنعتی در میان
میانیجامعهغیر
اقشار تحصیلکرده ،رشد تصاعدی بیماریهای خاص مانند
از عوامل اقتصادی،
ایدز ،ســرطان و ام اس که از آن با عنوان «ســونامی» تعبیر
دالیل دیگری هم دارد؛
میشود ،پایین آمدن سن فحشا و برآوردهایی که در خصوص
این دالیل فرهنگی
دینگریزی و کاهش فزاینده عاملیت به هنجارهای مذهبی
و سیاسی است .این
و باور به ارزشهای دینی گزارش میشوند ،حکایت از وجود
مقاله را بخوانید.
بحرانی عظیم و فراگیر در عرصههای زیرساختی و فرهنگی
دارند .ابعاد این بحران فراگیر تا بدانجا گسترش یافته است که
گروهی از تحلیلگران اجتماعی و سیاسی ،چندی است خبر از وقوع ناگزیر «فروپاشی» میدهند.
بحران «فروپاشی طبقه متوسط» از جمله همین بحرانهایی است که در سالیان اخیر در ایران
و جهان مطرح شــده اســت .به رغم پیشبینیهای قاطعانه مارکس در اصلی دانستن و اهمیت
ویژه به نقش طبقه کارگر در مســیر تحوالت اجتماعی ،واقعیات تاریخی ثابت کردهاند که طبقه
متوســط ،همواره از موقعیت و ظرفیت بیشتری برای نقشآفرینیهای راهبردی برخوردار بوده و
در جهتگیریهای همسو با توسعه اقتصادی پایدار و تحکیم پایههای دموکراسی ،موثرتر از سایر
طبقات و حتی کارگران و کشــاورزان عمل کرده اســت و همچنین ،به عنوان عاملی بیبدیل در
راستای توفیق دولتها در دستیابی به اهداف بهبودخواهانه ،نقشآفرین بوده است.
طبقات ثروتمند در سراسر جهان ،عموماً با استفاده از خألهای قانونی و برخورداری از موقعیتها
و امکانات فراقانونی ،از پرداخت مالیات فرار میکنند ،طبقات محروم و فقرا هم در هر حال نیازمند
حمایتهای دولتی هستند .در این میان« ،طبقه متوسط» است که تکیهگاه و کمکرسان اصلی
دولتها و عاملی مؤثر در راســتای رشد اقتصادی و ثبات سیاســی ارزیابی میشود .از همین رو،
تضعیف یا نابودی طبقه متوسط ،چه در سطح ملی و چه در سطوح جهانی ،پیامدهای اجتنابناپذیر
در راستای رشد راستگرایی ،تمایالت ضد صلح و ناهمسو با حقوق بشر دارد و حتی میتواند به سو ِد
تغییرات توسعهطلبانه نقشه سیاسی جهان ،مؤثر واقع شود.
در ایران هم ،در طول یکصد سال اخیر ،طبقه متوسط شهری همواره از پویایی بیشتری نسبت
به سایر طبقات و اقشار در راستای یافتن راهحلهای بنیادین برخوردار بوده و نقش تعیینکنندهتری
در فرآیند تحوالت کیفی جامعه ایران به عهده داشته است .اینک اما طبقه متوسط ،خود به بحران
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دچار است .بحرانی که در بستر روند روزافزون بیکاری ،معضالت معیشتی و افت ارزش پول ملی،
ظرفیت اجتماعی ،ابتکار عمل و حتی موجودیت این طبقه را به خطر انداخته و چنین است که
طبقه متوســط ،دیری است که خیزشی را برنمیانگیزد و در رکود و رخوت به سر میبرد و حتی
به زعم برخی جامعهشناسان و تحلیلگران اقتصادی ،خود این طبقه با بحران فروپاشی و بلکه با
تهدید نابودی ،مواجه است .چهبسا از همین روست که پیشاپیش تمام بحرانهایی که برشمردیم،
«ناامیــدی» «بدبینی» و «انفعال» وجه غالب چهره ایران امروز را توصیف میکند؛ چرا که طبقه
متوسط ایران از انگیزه و ظرفیت سابق در رویاروییهای اجتماعی و مبارزات سیاسی باز مانده است.
بررسیهای تاریخی نشان میدهند که روشنفکران و بهبودخواهان در خالل تحوالت سیاسی
معاصر ایران ،عموماً برآمده از طبقه متوســط بودهاند .ملکالشــعرای بهار میگوید« :در انقالب
مشروطه ،تنها طبقه متوسط به انقالب وفادار ماندند[ .بیشتر اعضای نهتنها احزاب دموکراسیخواه
مانند نهضت آزادی ایران و جبهه ملی] بلکه عموم اعضای حزب توده ایران که [خود را سازمانی با
مشی مارکسیست -لنینیستی و برآمده از طبقه کارگر و مبلغ حقوق زحمتکشان و کارگران قلمداد
میکرد] وابســته به طبقه متوسط جدید بودند .سیزده تن (87درصد) از پانزده نمایندهای که در
کنفرانس سازمان ایالتی تهران در سال  1321به عضویت کمیته مرکزی موقت برگزیده شدند ،از
صاحبان حرفهها ،روشنفکران ،حقوقبگیران و دیگر اعضای طبقه متوسط جدید بودند و تنها یک
کارگر در بین آنها وجود داشت ».در سالیان میان واقعه سیاهکل تا مهر  1356نیز  341چریک
جان خود را از دست دادند که از نظر پیشینه اجتماعی ،عموماً به طبقه متوسط شهری تعلق داشتند.
در جریان انقالب اســامی  1357نیز ،هرچند شبکه روحانیت به نمایندگی از طبقه متوسط
ســنتی ،سازمان گســترده و فراگیری در اختیار مخالفان گذاشت ،اما این طبقه متوسط بود که
مشعل انقالب را برافروخت و مطالبات دموکراتیک و آرمانهای آزادی ،استقالل ،جمهوریت ،عدالت
اجتماعی و پیشرفت کشور را فراگیر کرد و در نهایت ،طبقه متوسط شهری بود که ضربه نهایی را بر
پیکر رژیم پهلوی وارد کرد و در دوره انتقالی نیز ،طبقه متوسط ،پیشگام و مجری این رسالت تاریخی
شد .حقوقدانان ،نویسندگان و روشنفکران با انتشار نامههای سرگشاده و تشکیل انجمنهای حقوق
بشری ،مبارزه را آغاز کردند .دانشجویان که عموماً از طبقه متوسط بودند ،آغازگر تظاهرات خیابانی
به حساب میآمدند .کارگران یقهسفید ،کارمندان بانکها ،گمرکات و نیز کارکنان متخصص شرکت
نفت ،با ایجاد اعتصابات سراسری ،حکومت پهلوی را فلج کردند.
افزون بر مؤثر دانستن عوامل اقتصادی بر بحران کنونی طبقه متوسط شهری ،میتوان از جهات
دیگر به این مساله توجه کرد و زمینههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی را نیز بررسی کرد .تعریفی
که از ماهیت هر طبقه اجتماعی مطرح میشود ،میتواند در آسیبشناسی پیرامون آن و شناخت
نیازهای ضروری به منظور بازسازی و ارتقای جایگاه آن طبقه ،مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
«طبقه اجتماعی» از مفاهیم اساسی و پیچیده در جامعهشناسی است که در تبیین و شناخت
هر جامعهای کاربرد دارد« .جامعهشناسان ،اصطالح «طبقه» را حداقل در دو معنای متفاوت به کار
بردهاند :نخست ،مقولهای ساده که به افرادی با منابع درآمدی مشابه ،میزان درآمد همسان و شیوه
زندگی همگون اطالق میشود و دوم ،یک واژه پیچیده اجتماعی  -روانی که برای طبقهبندی افرادی
به کار میرود که عالوه بر قرار گرفتن در سلسله مراتب اجتماعی مشابه ،نگرش اقتصادی  -اجتماعی
و سیاسی مشترک دارند».
زندهیاد دکتر علی شــریعتی بر این باور است که« :طبقه وقتی به وجود میآید که فرهنگ و

نتایج مطالعه فائو در سال  ،2016نشان میدهد که آسیب و زیانهای اقتصادی ساالنه از بالیای مربوط به تغییرات
آبوهوایی (سیل ،طوفان ،خشکسالی) در جهان طی دوره  1980تا  1990در حدود  14میلیارد دالر بوده که در دوره
 2004تا  2014در حدود  100میلیارد دالر شده یعنی در حدود  7برابر شده است.

نکتههایی که باید بدانید
[طبقه متوسط مجموعهای از هنجارها ،ساختار نظام ارزشی و بنیانهای
فرهنگی و اجتماعی است .ارزشهای بنیادین طبقه متوسط ،آزادی ،عدالت
اجتماعی ،حاکمیت قانون و حاکمیت ملت در چارچوب تئوریک ساختار
سیاسی «دولت -ملت» است و نظام حقوقی مبتنی بر «حقوق و روابط
شهروندی» را شامل میشود.
[زمانی که طبقه متوسط تضعیف میشود ،این ریزش به سود و تقویت
طبقه کارگر نمیانجامد؛ بخش قابل مالحظهای از اقشار بیرون آمده از طبقه
خیل تودهوا ِر فرودستان و فقرا و بیکاران میپیوندند و نه به
متوسط ،به ِ
ِ
صفوف
متشکل کارگران.
ِ

سیل و کشاورزی

خسارت اقتصادی سیل چقدر است؟

بـهـانـه

زبان خودش را در جامعه به وجود آورد و همچنین ،زمانی که احساس خودآگاهی به وجود آمده
باشد .طبقه اجتماعی وقتی ایجاد میشــود که زبان ،فرهنگ ،رفتار اجتماعی ،اخالقی ،ارزشها،
زیباییشناسی ،عواطف ،احساسات ،بینش ،جهانبینی و روح ویژه خودش را در مجموع به جامعه
ارائه دهد ».دو الگوی متفاوت در تبیین و تقسیمبندی طبقات اجتماعی از سوی جامعهشناسان و
اقتصاددانان به کار گرفته شده است که یکی به میزان درآمد و برخورداریهای مالی و اقتصادی نظر
دارد و دیگری« ،آگاهی» را عامل تعیینکننده و معرف طبقات اجتماعی قلمداد میکند .صرفنظر از
تفاوتهای دو دیدگاه یادشده و بیآنکه بخواهیم داوری قطعی پیرامون هریک از این دو نگرش ارائه
دهیم ،نباید فراموش کرد که حتی مارکس هم در تعریف خود از مفهوم «طبقه» به عنصر «آگاهی
طبقاتی» یا شاخصی مانند «مهارت» بیاعتنا نبوده است و اصوالً وجه تمایز درونی و بیرونی طبقه
کارگر را مرتبط با آگاهیهای فردی و طبقاتی این طبقه میداند.
«اصطالح طبقه متوسط در معنای عمومی به بخشی از جامعه اطالق میشود که از نظر وضعیت
اقتصادی و درآمد ،در میانه هرم اجتماعی قرار میگیرد ،جایگاهی که [افزون بر ساختار اقتصادی]
گرایشهــای اجتماعــی و حتی فرهنگی خاص خود را نیز به همــراه دارد ».زمانی که از «طبقه
متوسط» حرف میزنیم ،داریم مجموعهای از هنجارها ،ساختار نظام ارزشی و بنیانهای فرهنگی
و اجتماعی آن را مورد بررســی قرار میدهیم .ارزشهای بنیادین طبقه متوســط ،آزادی ،عدالت
اجتماعی ،حاکمیت قانون و حاکمیت ملت در چارچوب تئوریک ساختار سیاسی «دولت  -ملت»
است و نظام حقوقی مبتنی بر «حقوق و روابط شهروندی» شامل میشود.
از سوی دیگر ،حقوق شهروندی بدون ارائه فهمی دقیق از مفهوم «شهر» میسر نیست« .شهر»
صرفاً یک صورتبندی جمعیتی مبالغهآمیز و بزرگ شده از «روستا» قلمداد نمیشود« .شهر» مبین
رابطه مدنی و نظام قانونی میان شهروندان است .منشأ شکلگیری طبقه متوسط شهری ،پذیرش
فراگیر «شهروندی» و ارتقای شاخصهای مدنیت و رشد و بالیدن جامعه مدنی است .در غیاب این
نظام ارزشی ،هم شهر تخریب میشود و هم زیرساختهای الزم برای تقویت و ادامه حیات طبقه
متوسط شهری پدید نمیآید و این طبقه ،روز به روز نحیفتر شده ،نارساتر عمل میکند.
در تحلیل بحران امروزین طبقه متوســط ایران ،نباید با تمرکز صرف بر نیازهای اقتصادی و
تنگناهای معیشتی که حاصل فاصله هزینههای زندگی و منابع درآمدی است ،بسنده کرد .عوامل
اجتماعــی و فرهنگی و سیاســی را نیز باید مورد توجه قرار داد .ایــن واقعیت را نباید از نظر دور
داشــت که زمانی که طبقه متوسط تضعیف میشــود ،این ریزش به سود و تقویت طبقه کارگر
خیل تودهوا ِر فرودستان
نمیانجامد؛ بخش قابل مالحظهای از اقشار بیرون آمده از طبقه متوسط ،به ِ
و فقرا و بیکاران میپیوندند و نه به صفوفِ
متشــکل کارگران .صرفنظر از آن که با انقالب موافق
ِ
باشیم یا مخالف ،نمیتوان انکار کرد که تضعیف طبقه متوسط به رشد بیثباتی و افزایش احتمال
وقوع فروپاشی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی منجر میشود و نه به انقالبات عظیم دموکراتیک و
عدالتخواهانه .این بحران فزاینده ،داللت بر تنزل شاخصهای زیست دموکراتیک و شیوع بحران
حاکمیت قانون دارد« .ناامیدی» شایع در طبقه متوسط که به انفعال و حتی فرصتطلبیهای رایج
در سایر اقشار اجتماعی منجر شده است ،ناشی از سنگاندازیهای مستمر و تقابلخواهانه با جنبش
دموکراسیخواهی ایران ،تداوم فضای امنیتی ،عدم رعایت حقوق شهروندی و تن ندادن به مطالبات
دموکراتیک و آزادیهای بنیادین است .از همین روست که باور داریم :برای ملت ایران در شرایط
کنونی ،آزادی حتی از نان شب هم واجبتر است.

سیل و خسارت ناشی از آن نزدیکترین مشکل به حافظه ایرانی است؛ از نوروز
امسال بخشی از استانهای کشور درگیر سیل هستند و هنوز شهر و خانههای
این مناطق به حالت اولیه بازنگشته است .این مسئله بهانهای است تا از وضعیت
کشاورزی و مخاطرات آن پرسیده شود.

سیل به معنی طغیان کردن آب ،زیر آب رفتن گسترهای
از زمین و طوفانی شدن است .سیل در حقیقت افزایش
ارتفاع آب رودخانه و مسیل و بیرون زدن آب از آن و
اشغال بخشــی از دشتهای حاشیه رودخانه است و
در مواردی نیز ســیل میتواند ناشی از افزایش سطح
آب دریاچه و یا دریا باشــد .سیل میتواند با غرقاب
کردن منطقه باعث وارد آمدن خسارات بر ساختمان
فاطمه پاسبان
و تاسیسات عمومی شــود و مرگ انسانها و تلفات
عضو هیئت علمی موسسه
دامی را به همراه داشــته باشد .از سیل بهعنوان یکی
پژوهشهای برنامهریزی
از بالیای طبیعی نام برده میشود .بالیای طبیعی که
و اقتصاد کشاورزی
بخشی از طبیعت محیطزیست ما انسانها را تشکیل
چرا باید خواند:
میدهد با چنان شــدتی حادث میشود که تلفات و
اگر شما بخش
خسارات فراوانی به همراه دارد ازجمله خسارات انسانی
در
کشاورزی را
(فوت ،بیماری ،معلولیت) ،خسارات تولیدی و درآمدی
تحریم
شرایط
و مالی ،فرسایش خاک ،به خطر افتادن امنیت غذایی
اقتصادهای
یکی از
و سالمت و بهداشت انسان و جانداران.
خوداتکامیبینید.
گزارش ســازمان ملل متحد تحت عنوان «هزینه
خواندن این بخش و
انســانی بالیای مربــوط به اقلیم (آبوهوا)» نشــان
آنچه سیل امسال بر
میدهد که در  20سال گذشته  157هزار نفر در اثر
سر کشاورزی آورد،
سیل فوت کردهاند .این گزارش همچنین میگوید که
توصیه میشود.
بین سالهای  1995و  ،2015سیلها بر  2.3میلیارد
نفر اثر داشــتهاند بهطوریکه سهم سیل از مجموع
افرادی که تحت تأثیر بالیای طبیعی مربوط با آبوهوا قرارگرفتهاند در حدود  56درصد
اســت که این رقم قابلتوجهی است .در این میان خسارات اقتصادی سیل برحسب
کشور و میزان و شدت سیل متفاوت بوده است .بهعنوان نمونه برای کشور تایلند در
ســال  2011در حدود  40میلیارد دالر و برای آلمان در سال  2002در حدود 11.6
میلیارد بوده است.
در ایران نیز بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گرچه تعداد سیلهای دهه
 80و  90نسبت به دهه  70کاهش چشمگیری داشته اما نکته قابل تأمل این است که
شدت و قدرت سیلها در سالهای اخیر افزایش کمسابقهای داشته است .ایران یکی از
کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل کمآبی ،خشکسالیهای متناوب
و نیز سیلهای مخرب و ویرانگر مواجه بوده است.
ســیلهای مخرب بر فعالیتهای اقتصادی هر کشــوری تاثیرگذار است و بخش
کشاورزی از آن مستثنی نیست .در مطالعهای که فائو در سال  2016انجام داده است،
آسیب و زیان اقتصادی ناشی از بالیای مربوط به تغییرات آبوهوا در بخش کشاورزی
را محاســبه کرده است .نتایج نشان میدهد که آسیب و زیانهای اقتصادی ساالنه از
بالیای مربوط به تغییرات آبوهوایی (سیل ،طوفان ،خشکسالی) در جهان طی دوره
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آکــادمـی
خسارت اقتصادی ناشی از سیل طی سالهای  1990تا  2016در برخی از کشورهای جهان (میلیارد دالر)
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بــه کمک علم و برنامهریــزی و مدیریت صحیح قابل پیشبینی و کنترل اســت و
میتوان خسارات ناشی از آن را به حداقل رساند .مدیریت بالیای طبیعی دربرگیرنده
یک سری اقداماتی پیوســته و پویایی است که شامل برنامهریزی جهت پیشگیری،
پیشبینی ،آموزش ،ســاماندهی ،کنترل ،نظارت و ارزیابی است .با توجه به خسارات
انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سیل ایجاب میکند که ساختار مدیریت بهینه
و هوشمندی بهمنظور پیشگیری و کاهش خسارت و زیانهای ناشی از سیل طراحی و
پیادهسازی شود .با توجه به سیل ویرانگر ابتدای سال  1398و خسارتها و زیانهایی
که متأسفانه برای هموطنانمان و کشورمان برای نسل فعلی و نسلهای آتی به همراه
داشته که هنوز ارزیابی دقیقی از خسارات و زیانهای مستقیم و غیرمستقیم آن نشده
است ،مدیریت بالیای طبیعی برای کشور ایران نه انتخاب بلکه الزام است و توجه ناکافی
به آن خسارتهای جبرانناپذیری را برای نسل فعلی و نسلهای آینده به همراه خواهد
داشت.
تعداد سیلهای بهوقوعپیوسته در ایران
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 1980تا  1990در حدود  14میلیارد دالر بوده که در دوره  2004تا  2014در حدود
 100میلیارد دالر شده یعنی در حدود  7برابر شده است.
در این مطالعه آمده است که بخش کشاورزی در حدود  25درصد از کل تأثیرات
مرتبط با آبوهوا را جذب کرده اســت .نکته قابلتوجه دیگر آن است که هر فعالیت
بخش کشاورزی تأثیر متفاوت از بحرانهای تغییرات اقلیم موردمطالعه دریافت میکند.
بهعنوان نمونه محصوالت زراعی در حدود  59درصد از ســیل ،دام و طیور در حدود
 87.6درصد از طوفان ،ماهیگیری و شــیالت در حدود  59درصد از سیل و جنگل و
جنگلداری در حدود  94درصد از طوفان آسیب و زیان میبیند.
این ارقام نشان میدهد که سیل میتواند تهدیدی برای امنیت غذایی و اشتغال و
درآمد بهرهبرداران بخش کشاورزی باشد و از طرف دیگر به دلیل کاهش تولید و درآمد
به گســترش فقر کمک کند .بهعنوانمثال ،خسارات تولیدی مستقیم ناشی از سیل
 2010پاکستان باعث کاهش برداشت پنبه ،تولید برنج و فرآوری آن شد و درنتیجه
افزایش واردات پنبه و برنج را به دنبال داشت .از مجموع  10میلیارد
زیان و خسارات واردشده به کشور پاکستان ناشی از سیل در حدود
 50درصد در بخش کشاورزی اتفاق افتاده و رشد بخش کشاورزی
پاکســتان را از  3.5درصد در ســال  2009به  0.2درصد در سال
 2010کاهش داد و مطابق بــا آن تولید ناخالص ملی ( )GDPاز
 2.8درصد به  1.6در ســالهای موردنظر کاهش یافت .سیلهای
سال  2004باعث شــد که در حدود  33.3درصد از افراد متأثر از
سیل شغل خود را ازدستداده و در حدود  46.5درصد از آنان شغل
خــود را تغییر دادهاند و در بخش کشــاورزی حدود  23.3درصد
کشاورزان درگیر با سیل بیکار شدند (Balgah, Buchenrieder
.)& Mbue, 2015
با توجه به خســارات و زیانهایی که سیل به همراه خود دارد،
بر مدیریت بالیای طبیعی در ادبیات موضوعی تأکید فراوان شده
است .ســیل و تاثیرات سوء اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
1390-96
آن بهعنوان یک پدیده طبیعی همچون سایر پدیدههای طبیعی

20

آلمان()2013

 ................................روایـت ................................
«آیندهنگر» طرح تفکیک وزارت بازرگانی را بررسی میکند

راه رفته

آیا تفکیک وزارت بازرگانی میتواند شرایط را بهتر کند؟ آیا مشکالت تنظیم بازار به دلیل ادغام وزارت بازرگانی در وزارت
صنعت و معدن است و با تفکیک این موضوع حل میشود؟ آیا بار سنگین وزارت صمت با تفکیک ،سبک خواهد شد؟ در
پاسخ به این سواالت با دو گروه مواجه هستیم .گروهی که موافق تفکیک هستند و نظرشان در پاسخ به این سواالت مثبت
است و گروهی که مخالف تفکیک هستند و اعتقاد دارند تفکیک ،راهی است که رفتهایم و بینتیجه بوده .اما گروهی دیگر
هم بحث تفکیک و ادغام را مباحث فرعی میدانند .آنها اعتقاد دارند مشکل جای دیگری است و ادغام و تفکیک دردی را
دوا نمیکند.

روایت
مسئله ،تفکیک یا ادغام نیست

ی اقتصاد
سردرگم 
بحث تفکیک ،ادغام و تجمیع وزارتخانهها که در  40ســال
گذشــته اتفاق افتاده ،نمیتواند نقش چندانی در سیاستها
و امور وزارتخانهها داشــته باشــد .کما اینکه اگر به همین
دوران نگاهی بیندازیم ،گاهی وزارتخانههای تفکیکشــده
موفقیتهایی داشتند و گاهی وزارتخانههای تجمیعشده ،و
نمیتوان گفت صرف اینکه وزارتخانهها تفکیک و یا تجمیع
شــوند ،موفقیت آنها تضمین میشــود .موفقیت درواقع با
محسن جاللپور
راهبرد درست و مجموعه کوچک و کاربردی حاصل میشود،
رئیس سابق اتاق بازرگانی
نه در تفکیک و تجمیع وزارتخانهها .مهمترین اصلی که ما
ایران
در کشور از آن غافل هستیم و به ویژه درمورد وزارتخانههای
اقتصادی از جانب آن صدمه جدی میبینیم ،این اســت که
هنوز یک سیاست اقتصادی درست را پس از  40سال در پیش نگرفتهایم و بیشتر اقدامات ،سلیقهای
علمی و کارشناسی با راهبرد و استراتژی مشخص ،اقتصاد را
پیش رفته اســت و هیچگاه با اصول 
مدیریت نکردهایم .در کشور ما نه اقتصاد سوسیالیستی حاکم است و نه اقتصاد آزاد یا رقابتی و یا
اقتصاد بسته .شرایط تحریمیاین سردرگمیرا بیشتر کرده است .از یک طرف بحث کوپنی کردن
و سهمیهبندی مطرح میشــود و از طرف دیگر ،رقابت مورد نظر است .به اعتقاد نگارنده ،چه در
تجمیع و چه در تفکیک ،این مهمترین مسئله اقتصاد ایران است که باید برای آن فکر اساسی کرد و
سیاستگذاری صحیح داشت .همیشه آنچه که ذهنیت سیاستگذار ایجاب میکند و عمال سلیقه و
عالقه و دانش کسی که در رأس وزارتخانه ،مجلس یا دولت است ،اعمال و اجرا میشود و خسارت
سعی و خطای آنها متوجه مردم است.
آن زمان که این وزارتخانه صمت ادغام شــد ،نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران بودم .همزمان
ســه وزارتخانه در کشور ادغام شــد .دو وزارتخانه در صنعت ،معدن و تجارت ،دو وزارت خانه
در راه و شهرســازی و دو وزارتخانه در رفاه و امور اجتماعی تجمیع شدند .اتاق این موضوع را به
طور جدی بررسی کرد .ادغام این وزارتخانهها هزینه سنگینی داشت و گرفتاریهای جدی ایجاد
کرد .همان زمان هم اعتقاد داشــتیم که به جای کاهش وزارتخانهها به نام برنامه توســعه ،بهتر
است مســئوالن وزارتخانهها ،به وزارتخانههای مربوطه و ذیربط منتقل شوند .عمال کاری که
اتفاق افتاد ،دو وزارتخانه با تمام وظایف و مسئولیتهای خود ،در یک جا منتقل شدند و در واقع
تجمیع انجام شد و در مجموع این امر با کار کارشناسی اتفاق نیفتاد .ما میتوانستیم مسئولیتهای
وزارت صنعت یا بعضی از فعالیتهای وزارت بازرگانی را به برخی وزارتخانههای مربوطه بدهیم.

نکتههایی که باید بدانید
[نمیتوان گفت صرف اینکه وزارتخانهها تفکیک و یا تجمیع شوند،
موفقیت آنها تضمین میشود.
[سیاستهای غلط فضای بازار را آشفته میکند.
یگری از اموری است که باید به بخش خصوصی واگذار شود.
[تصد 
[وقتی قوانین شفاف است و صادرات و واردات کاال در فضای رقابتی انجام
شود ،نیازی به تنظیم بازار وجود نخواهد داشت.
[همیشه آنچه که ذهنیت سیاستگذار ایجاب میکند و عمال سلیقه و
عالقه و دانش کسی که در رأس وزارتخانه ،مجلس یا دولت است ،اعمال و
اجرا میشود.
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برای مثال ،تنظیم بازار در حال حاضر ،مســئولیت یک وزارتخانه است اما میبینید که در تمام
اســتانها ،استاندار تنظیم بازار را راهبری میکند و عمال وزارت کشور در آن نقش دارد و بخشی
از آن در وزارت دادگستری و تعزیرات اجرا میشود .بنابراین میتوانستیم تنظیم بازار را به وزارت
کشور منتقل کنیم .همچنین وظایف سازمان توسعه تجارت که بخش بزرگی از وزارت بازرگانی بود،
عمدتا وظیفه وزارت امور خارجه است و در بسیاری از کشورها وزارت امور خارجه توسعه تجارت
را انجام میدهد .بسیاری از سفرای کشورهای مختلف میگویند که ما اول سفیر اقتصادی هستیم
و بعد به امور سیاسی میپردازیم .حتی وزیر امور خارجه استرالیا که مالقاتی با اتاق بازرگانی ایران
داشــت ،میگفت وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در اســترالیا ادغام شده و وزارتخانه مشترکی را
ایجاد کرده است .بسیاری از سفارتخانههای کشورهای دیگر چه در ایران و چه در سایر کشورها،
فعالیت اقتصادی پررنگتری نســبت به فعالیت سیاسی دارند .زمانی که من رئیس اتاق شدم ،تا
چندین ماه سفیران در نوبت مالقات بودند و من با مالقات اولین سفرا فهمیدم که اهمیتی برای اتاق
بازرگانی ایران و بخش خصوصی قایل هستند و خود را سفیر فعاالن اقتصادی کشورشان میدانند تا
سفیر مجموعه سیاستگذاری و سیاسی .بنابراین ،بخشی از وظایف این وزارتخانهها میتوانست به
وزارت امور خارجه ،وزارت کشور و یا حتی وزارت کشاورزی محول شود .اگر احساس کنیم که بار
وزارتخانهای سنگین است باید اول ،برخی از مسئولیتها را به بخش خصوصی و تشکلها واگذار
کنیم .در دنیا معمول است که بسیاری از فعالیتها در تشکلها ،انجمنها و سندیکاها انجام میشود.
همچنین بخشی از مسئولیتها به وزارتخانههای دیگری که در ارتباط با آن هستند ،ابالغ شود.
عالوه بر این برخی از سیاستها و مجوزها و وظایفی که بر عهده وزارتخانهها است ،مانعی برای
فعالیت است .باید این سلسله مراتب و بوروکراسی اداری برداشته شود .برخی از این موارد به جهت
ازدیاد نیرو در وزارتخانهها به وجود آمده است .یکی از مشکالت اصلی ما در وزارتخانهها این است
که هر سیاستی که به وزارتخانهای ابالغ شده ،بعد از گذشت آن جریان یا وضعیت ،ماندگار شده
است .بسیاری از نهادها و وظایف وزارتخانهها برای زمان جنگ ،تحریم و یا صلح است و بسیاری
از آنها امروز اضافه است.
برخــی دلیل میآورند که تفکیک به موفقیت در تنظیم بازار کمک میکند .اما به اعتقاد
نگارنده این موضوع به تفکیک و یا تجمیع وزارتخانه ارتباطی ندارد ،بلکه سیاستهای غلط
فضای بازار را آشــفته میکند .سال گذشته مشکالتی در تنظیم بازار به وجود آمد .وقتی ارز
 4200تومانی اعالم میشود و نرخ ارز در کشور بسیار باالتر از این رقم است ،عمال فضا آماده
میشود تا رانت و سوءاستفاده و هر نوع تخلفی در این فضا صورت بگیرد .باید قوانین شفافی
در کشور حاکم باشد .وقتی قوانین شفاف است و صادرات و واردات کاال در فضای رقابتی انجام
شــود ،نیازی به تنظیم بازار وجود نخواهد داشــت .در چهار سال دولت یازدهم ،ستاد تنظیم
بازار تشکیل نشد و رئیسجمهور هیچگاه به قیمتگذاری ورود نکرد .زیرا فضا مناسبتر بود و
قیمتها متعادل بود و سیاستهای درستتری وجود داشت .همچنین تورم یکرقمیشده بود.
وقتی شرایط به سمتی میرود که جریان غلط تصمیمگیری تورم را به وجود میآورد ،تعزیرات
و مسائل امنیتی در کشور حاکم میشود .در نهایت اینکه ،تجمیع و یا تفکیک وزارتخانهها را
رمز موفقیت نمیدانم .موفقیت در کوچکسازی ،واگذاری ،تقسیم وظایف و تسهیل امور است.
تصدیگری از اموری است که باید به بخش خصوصی واگذار شود .ممکن است در زمانی خاص،
شرکت و یا مجموعهای در وزارتخانه ایجاد شده تا بخشی از کمبودها جبران شود؛ اما با رفع
آن شرایط ،این مجموعهها ماندگار شدند و روز به روز به حجم و مدیران وزارتخانه اضافه شده
اســت .امروز این مجموعهها باری برای وزارتخانهها هستند .وزارتخانه رفاه و امور اجتماعی
تعداد بسیار زیادی بنگاه اقتصادی دارد که هم باید بنگاهداری کند ،هم باید از کارگر دفاع کند
و هم باید اشتغال ایجاد کند .تناقضی هم که در وزارتخانهها دیده میشود ،ناشی از بار سنگین
مسئولیتهای بیجایی است که بر عهده دارند.

ادغام در صورتی میتواند نتیجهبخش باشد که دولت مدیریت و نظارت را عهدهدار شود و بستر توسعه و رشد فعالیتهای
بخش خصوصی را ایجاد کند .اما در ایران اینگونه نیست .بنابراین برخالف کشورهای دیگر که چندین وزارتخانه را ادغام
میکنند ،در کشور ما به دلیل سنگین بودن وزارتخانهها ،اداره آنها غیرممکن میشود.

وزارت صمت سنگین است

لزوم خروج از تصدیگری
آیا طرح تفکیک وزارتخانه بازرگانی در حال حاضر کار درســتی است
یــا نه؟ اتاق بازرگانی در این خصوص به بررســی موضوع پرداخته و موضع
خود را به صراحت اعالم کرده اســت .موضوع تفکیک ،بحثی فرعی است که
در مواجهه با مشــکالت کنونی طرح شده است .موضوع اصلی این است که
وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت بسیار سنگین است و مدیریت آن برای
نظام مدیریتیاش بسیار دشــوار .به همین دلیل راهکار برونرفت از شرایط
فعلی ،کاهش تصدیگری دولت است .در حال حاضر در این وزارتخانه دولت
برای خود وظایف غیرضروری تعریف و وزارتخانه را ســنگین کرده اســت.
حتی اگر این وزارتخانهها از هم تفکیک شوند ،باز گرفتار مشکالت ناشی از
سختی و سنگینیشان میشوند و در نتیجه نمیتوانند کارنامه موفقی داشته
باشند .توجه داشته باشید که افراد بسیار پرکار و صاحب دانشی تاکنون در این
وزارتخانه به عنوان وزیر معرفی شدهاند؛ مانند آقای نعمتزاده که یک مدیر
الیق ،کاردان و باسواد است .اما او به زحمت میتوانست این مجموعه را اداره
کند .علت آن هم سختی و سنگینی وزارتخانه بود .کاری که بخش خصوصی
میتواند به درســتی و با انگیزه مناســب انجام دهد ،وزارتخانهها عهدهدار
انجام آن شدهاند و این مسئله باید حل شود .تفکیک دردی را دوا نمیکند،
همانگونه که تجمیع دردی را دوا نکرد .فقط تفکیک بار اضافهتری را به سبب
هزینههای جاری ایجاد میکند و بودجههای جاری دولت را افزایش میدهد.
هر وزارتخانه باید یک نظام مدیریتی در باال داشته باشد که این خود موجب
افزایش هزینههای جاری وزارتخانهها میشود .شاید به نظر آید وزراتخانهها
با تفکیک ،با بهرهوری بهتری کار میکنند .ممکن است این موضوع تا حدی
صادق باشــد ،اما گرفتاری اصلی ،جای دیگری است که نه با تفکیک و نه با
ادغام قابل حل نیســت .برخی اعتقاد دارند به حاشیه راندن وزارت بازرگانی
به واســطه ادغام وزارتخانه مشکالتی را در تنظیم بازار ایجاد کرده است .از
این رو بهتر است به ســمت احیای مجدد وزارت بازرگانی برویم .اما آیا این
دیدگاه درست است؟ به اعتقاد من ،عدم موفقیت شایان توجه تنظی م بازار و
نتیجهبخش نبودن آن ،به سبب نگاه دولتی به اقتصاد است .مطمئنا اگر تنظیم
بازار توســط خود مردم انجام میشد وضعیت به این صورت نبود .مشکل از
یکند و میخواهد آنها را
یگیرد که دولت خود را از مردم جدا م 
آنجا نشئت م 
کنترل کند .این کنترل هم گاهی با مقاومت روبهرو میشود .در حالی که در
صورت مشارکت مردم در تنظیم بازار ،مطابق با یک کاریزمای شناختهشده
اقتصادی ،میتواند موفقتر عمل کند .این مسئله هم هیچ ارتباطی با تفکیک
یــا ادغام وزارتخانهها ندارد .نگاهی که دولت خود را در یک جایگاه دیگری
میبیند و مسئولیت کنترل اقتصاد و کنترل رفتار اقتصادی مردم را بر عهده
خود میداند ،این گرفتاریها را به وجود میآورد .اما به اعتقاد من در صورت
تفکیک وزارتخانهها و عهدهدار شدن وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار ،مجددا
شاهد شکست وزارت منفکشده خواهیم بود .حال آنکه اگر با مشارکت مردم
ی این کار انجام شود ،حتما نتیجه موفقیتآمیز است.
و نهادهای مردم 
در حال حاضر در تمام دنیا شاهد ادغام وزارتخانههای مرتبط هستیم و
این مسئله امری بدیهی است .ادغام وزارتخانهها در دنیا موفقیت بیشتری را
حاصل کرده است .اما چرا این اتفاق در ایران رخ نداد؟ دولتها در کشورهای
پیشــرفته دنیا و در بسیاری از کشــورهایی که نظام اقتصادیشان چندان

یگیرند ،تصدیگری ندارند و
دولتی نیســت ،تنها کار مدیریتی را برعهده م 
در امور اجرایی حضور دارند .هنگامیکه دولتها ســبک میشــوند ،قادر به
این هســتند که چهار وزارتخانه را هم با یکدیگر ادغام کنند .بنابراین کار
ادغام وزارتخانههای ما هم کار درســتی بوده؛ اما مشروط به سبک کردن
وزارتخانهها .در ایران ،دولت در بســیاری از عرصههای اجرایی حضور دارد
و در عرصههای اقتصادی به جای فعال اقتصادی مشغول به کار است .حتی
در کارهای بخش خصوصی دخالت میکند و این دخالت مخل کارها است.
چون این دخالت توسط عوامل دولتی صورت میگیرد که قابل اعتماد نیستند.
حضور بیشتر دولت در عرصههای اقتصادی فسادزا نیز هست.
ادغام در صورتی میتواند نتیجهبخش باشد که دولت مدیریت و نظارت
را عهدهدار شود و بستر توسعه و رشد فعالیتهای بخش خصوصی را ایجاد
کند .اما در ایران اینگونه نیست .بنابراین برخالف کشورهای دیگر که چندین
وزارتخانه را ادغام میکنند ،در کشور ما به دلیل سنگین بودن وزارتخانهها،
اداره آنها غیرممکن میشود.
آیا دولت با کاهش تصدیگری خود میتواند این رویه را بهبود بخشــد؟
پاســخ به این سوال سخت نیســت .اگر دولت بتواند خود را سبکتر کند و
در جایگاه مدیریتی قرار دهد ،موفق اســت .آن وقت است که میتواند چهار
وزارتخانه را یکی کند و با یک نظام مدیریتی آنها را اداره کند.
با کلید خوردن مجدد تفکیک وزارتخانهها ،به نظر میرســد برخی از
مخالفان تفکیک در دوره قبل ،این بار در جهت موافقت با آن حرکت میکنند.
موضوع ریشه در این دارد که آنها هم ناکارآمدی این وزارتخانه را میبینند
و فکر میکنند با تفکیک وزارتخانهها ،شاید امید به بهتر شدن این وضعیت
به وجود آید .در حالی که این امید درستی نیست .بعضی از دوستان فعال در
بخش خصوصی تصور اشتباهی دارند .مسلما نظرات مختلفی شنیده میشود و
نظرات مثبت و منفی افراد برای تفکیک ،قابل احترام است .چراکه همگان امید
به بهتر شدن وضع موجود دارند .اما به اعتقاد من این اتاق بازرگانی است که
باید منافع بخش خصوصی را در نظر بگیرد و با تحقیق و بررسی به نمایندگی
از فعاالن اقتصادی این بخش ،نظرش را اعالم کند .در اینباره نیز سال گذشته
نظرات اتاق به صراحت اعالم شد و موضع بخش خصوصی مشخص است .اما
به هر حال تضاد آرا در این بخش هم وجود دارد.

محمدرضا انصاری
نایبرئیس اتاق بازرگانی
ایران

موضوع اصلی این
است که وزارتخانه
صنعت ،معدن و
تجارت بسیار
سنگین است و
مدیریت آن برای
نظام مدیریتیاش
بسیار دشوار .به
همین دلیل راهکار
برونرفت از شرایط
فعلی،کاهش
تصدیگری دولت
است

نکتههایی که باید بدانید
[اگر دولت بتواند خود را سبکتر کند و در جایگاه مدیریتی قرار دهد ،موفق است.
[ادغام وزارتخانهها در دنیا موفقیت بیشتری را حاصل کرده است.
[در صورت مشارکت مردم در تنظیم بازار ،مطابق با یک کاریزمای شناختهشده اقتصادی،
دولت میتواند موفقتر عمل کند.
[عدم موفقیت شایان توجه تنظیم بازار و نتیجهبخش نبودن آن ،به سبب نگاه دولتی به
اقتصاد است.
[حتی اگر این وزارتخانهها از هم تفکیک شوند ،باز گرفتار مشکالت ناشی از سختی و
سنگینیشانمیشوند.
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روایت

تفکیک وزارتخانه ،احیای اختالفهاست

یجهت
سنگینی ب 
گفتوگو با مهدی کرباسیان

مجددا طرح تفکیک در وزارتخانه صمت تیتر بسیاری از خبرها را به خود اختصاص داده است .طرحی
که تاکنون چندین بار از سوی کمیسیونهای تخصصی مجلس رد شده بود ،این بار توانسته بسیاری از
مخالفان را با خود همراه کند .آنچه موافقان تفکیک و احیای وزارت بازرگانی در جدیدترین اظهارات خود
بیان میکنند ،مسئله تنظیم بازار است .آنها مشکالتی را که سال گذشته در تنظیم بازار ایجاد شد ناشی
از به حاشیه راندن بخش بازرگانی در وزارت صمت میدانند .اما مخالفان طرح در پاسخ به این انتقاد عنوان
میکنند که تنظیم بازار را نباید دولت برعهده بگیرد ،چه این کار توسط وزارت بازرگانی انجام شود و چه
توسط وزارت صمت .اما موضوع دیگری که شاید مورد اتفاق مخالفان و موافقان تفکیک است ،سنگینی این
وزارتخانه است .موافقان تفکیک این مسئله را ناشی ادغام وزارتخانهها میدانند و اعتقاد دارند با تفکیک
وزارت بازرگانی ،از این سنگینی کاسته خواهد شد .حال آنکه مخالفان تفکیک آن را ناشی از مشکالت
ساختاری و عدم رغبت وزارتخانه به تفویض اختیار عنوان میکنند .در همین رابطه با مهدی کرباسیان
که سالها در ایمیدرو حضور داشت صحبت کردیم .سازمانی که به اعتقاد برخی ،یکی سازمانهایی است
که بار وزارتخانه را سنگین کرده است .اما کرباسیان میگوید سازمانهای ایدرو و ایمیدرو باری بر دوش
وزارتخانه نیستند .بلکه دو بال وزارت صمت هستند .اما مشکل از جایی شروع میشود که وزارتخانه
در تمام کارهای این دو سازمان دخالت میکند .این در حالی است که اگر آنها را رها کند ،آنها نیز در مسیر
تعیین شده حرکت میکنند .ولی با تفویض اختیار وزارتخانه موافق است .نظر او را در مورد تفکیک
وزارتخانهها پرسیدیم .او مخالف تفکیک است .اما معتقد است ادغام نتوانسته به هدف خود برسد .به
گفته کرباسیان ،یکی از بزرگترین اهداف ادغام این بود که این وزارتخانه ،در سیاستگذاریها و مسائل
مختلف ،ارتباط نزدیک بین بخش بازرگانی و صنعت و معدن را برقرار کند و در حوزه برنامهریزی ،ارتباط
بین اینها ،به صورت شفاف و برنامه بلندمدت تنظیم بشود .اما متاسفانه تا یکی دو سال اخیر این اتفاق
نیفتاده بود .بلکه از سال  ۱۳۹۳شروع شد ولی هنوز هم اجرای آن کامل نشده است .اما او عنوان میکند که
تفکیک وزارت بازرگانی با وجود این مسئله هم کار درستی نیست .چراکه اختالفهای بین وزارت صنعت و
معدن و وزارت بازرگانی برخواهد گشت .مشروح این گفتوگو را بخوانید.
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آقای کرباسیان همانطور که میدانید مجددا بحث تفکیک
وزارت بازرگانی مطرح شده است .این موضوع موافقان و مخالفان
زیادی دارد .البته در حال حاضر به نظر میرسد برخی از مخالفان
طرح تفکیک ،به این موضوع رضایت دادهاند و این مســئله با
جدیت بیشتری درمجلس دنبال میشود .اما تا لحظهای که این
گفتوگو انجام شده ،هنوز این طرح در صحن علنی مجلس مطرح
نشده است .بنابراین گفتوگو را با این سوال شروع میکنم که شما
موافق تفکیک وزارت بازرگانی هستید یا خیر؟ به هر حال شما
سالها در این وزارتخانه مشغول به فعالیت بودهاید.

تمایل دارم در پاســخ به سوال شما کمیبه عقب برگردم .زمانی
کــه ادغام در این وزارتخانه اتفاق افتــاد .به اعتقاد من ادغام وزارت
بازرگانی در صنعت و معدن و ایجاد صنعت ،معدن و تجارت در اصول
کار درستی بوده است .همانطور که شما هم میدانید و آگاه هستید
در دهه هفتاد ،وزارت معدن ،فلزات ،صنایع سنگین و صنایع داشتیم
که در ابتدا صنایع ســنگین و صنایع با هم ادغام شــد و بعد از آن
معادن و فلزات با آنها ادغام شد که درمجموع تصمیم بسیار درستی در
آن مقطع بود .به اعتقاد من تصمیمیکه برای ادغام وزارتخانههای
بازرگانی و صنعت و معدن در ســالهای گذشته گرفته شده هم در
آن مقطع کار درســتی بود .دلیل درستی ادغامها هم به امتیازهایی
برمیگردد که این کار به دنبال دارد .این کار دو امتیاز دارد ،یکی اینکه
این سیاست در جهت کوچکسازی دولت و جلوگیری از بوروکراسی،
موثر است .بنابراین ادغام این وزارتخانهها بسیار درست است .دوم این
که ،همیشه اختالف و افتراقی بین صنعت و بازرگانی وجود داشت .در
واقع در وزارت بازرگانی هر کسی وزیر میشد ،هدفش تامین نیازهای
مردم و کاالها بود تا بتواند تعادل بین تولید و نیاز را برقرار کند .ولی
در بخش صنعت ،وزرا بیشتر به دنبال خوداتکایی ،خودکفایی و ساخت
محصول داخلی بودند .در نتیجه همیشــه این اختالف نظر بین دو
بخش بازرگانی و صنعت وجود داشته و دارد.
فکر کنم در دورهای ،شما در زمان جدا بودن وزارتخانهها ،در
گمرک فعال بودید .این اختالفها را در آن زمان لمس کردهاید؟

من سالها در کمیسیون ماده  ،۲که اخیرا به کمیسیون ماده یک
تبدیل شده ،حضور داشتم .این کمیسیون برای تجارت خارجی کشور
و تعرفهها تشکیل میشد .در آن کمیسیون شاهد اختالف نظر جدی
بیــن عزیزانی که از وزارت صنعت و معدن میآمدند و عزیزانی که از
وزارت بازرگانی میآمدند ،بودم .اختالفات جدی بود .بنابراین این ادغام
از این اختالفات کاست .به نظر میرسید که این ادغام باید هم به دلیل
کوچکسازی دولت انجام میشد و هم برای کاهش اختالفهایی که
بین دو وزارتخانه وجود داشت.
اما ادغام وزارتخانهها هم نتوانســت دولت را کوچک کند.
یعنی حداقل یکی از اهدافی که برای ادغام وزارت صنعت ،معدن و
تجارت دنبال میشد و هدف مهمی هم بود ،محقق نشد.

متاسفانه مشکلی که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت ایجاد شد،
این بود که بیشتر اهداف این وزارتخانه فقط روی کاغذ ماند و هیچگاه
عملیاتی نشد .حداقل در  ۵سالی که من در آن وزارتخانه بودم ،این
اتفاق نیفتاد .یکی از بزرگترین اهداف این بود که این وزارتخانه ،در
سیاستگذاریها و مسائل مختلف ،ارتباط نزدیک بین بخش بازرگانی
و صنعت و معدن را برقرار کنــد و در حوزه برنامهریزی ،ارتباط بین
اینها ،به صورت شفاف و برنامه بلندمدت تنظیم بشود .خب این هدف
بسیار مهم بود و میتوانست توازن را بین هر دو بخش ایجاد کند .اما

در مقطع فعلی با توجه به اینکه ما در بحران جدی تحریم قرار گرفتهایم ،مجموعه دولت و رئیسجمهوری اعتقاد دارند جداسازی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
موجب میشود که نگرانی دولت و رئیسجمهور کمتر شود و مسائل بازرگانی حل شود .شاید این تفکیک بتواند تا حدی در این شرایط کمککننده باشد؛ اما اعتقاد
شخصی بنده این است که مشکل اصلی در تامین کاال ،مشکل ادغام وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیست.

متاســفانه باید بگویم که تا یکی دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده بود.
شــاید از سال  ۱۳۹۳شروع شد ولی هنوز هم اجرای آن کامل نشده
اســت و در حقیقت میتوانم بگویم که بخش بازرگانی جدا از بخش
صنعت حرکت میکند و قســمت معدن جدا از دو بخش دیگر ،راه
خود را میرود .خالصه اینکه هر سه بخش نتوانستهاند همراه و در یک
مسیر به اهداف ادغام برسند.
اما شرایط طوری پیش رفته که طرح تفکیک مجدد مطرح
شده است .این یعنی مجددا تمام اختالفات برمیگردد؟ این راه
تجربه شده را چطور میتوان دوباره بازگشت و آسیب ندید؟ اصال
در این شرایط طرح موضوع تفکیک ،درست است؟

بــه نظر من ،در مقطع فعلی با توجه به اینکه ما در بحران جدی
تحریم قرار گرفتهایم ،مجموعه دولت و رئیسجمهوری اعتقاد دارند
جداسازی وزارت صنعت ،معدن و تجارت موجب میشود که نگرانی
دولت و رئیسجمهور کمتر شــود و مسائل بازرگانی حل شود .شاید
این تفکیک بتواند تا حدی در این شرایط کمککننده باشد؛ اما اعتقاد
شخصی بنده این است که مشکل اصلی در تامین کاال ،مشکل ادغام
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیست .بلکه مشکل ،عدم تصمیمگیری،
کندی تصمیمگیری ،تصمیمگیریهای بعضا غلط و یا مخدوش بودن
اولویتها توسط اجراکنندگان یا عدم شفافیت سیاستگذاریها توسط
سیاستگذاران است که موجب چنین گرفتاریهایی شده است .به
نظر میرسد که در صورت جدا شدن وزارتخانه این مشکل کماکان
باقی خواهد ماند و عالوه بر این ،دعوای بین وزارت بازرگانی و صنعت
و معدن هم دعوای جدیدی میشود که آقای رئیسجمهور و معاون
اول حداقل یک جلســه در هفته را باید برای مصالحه بین این دو و
تصمیمگیری بین آنها اختصاص دهند.
آقای کرباســیان برخی عنوان میکنند که این وزارتخانه،
وزارتخانهای سنگین اســت و بعضی از مسئولیتهایی را که
میتوانست به بخش خصوصی واگذار شود این وزارتخانه به دوش
میکشد .مشــخصا در مورد ایدرو و ایمیدرو این موضوع مطرح
شده است .شما س الها در ایمیدرو حضور داشتید .بنابراین در این
خصوصمیتوانیداظهارنظرکنید.آیاسازمانیمانندایمیدرو،باری
بر دوش وزارت صنعت ،معدن و تجارت است؟ آیا نمیتوانستند
مســئولیتهای این بخش را به بخش خصوصی واگذار کنند؟ تا
چه اندازه ناکارآمدی وزارت صنعت ،معدن و تجارت را ناشــی از
مسئولیتهای بیدلیل این وزارتخانه میدانید؟

من با این حرف اصال موافق نیستم .باید بگویم که ایمیدرو و ایدرو
باری بر دوش وزارتخانه نمیگذارند .اگر وزارتخانه به کار خود برسد
و اجــازه دهد که ایمیدرو و ایدرو نیز کار خود را بکنند و در کار آنها
دخالت نکند ،مشکلی وجود ندارد .ایدرو و ایمیدرو دو سازمان بزرگ
هســتند که برنامههایشــان در چارچوب سیاستهای کلی دولت و
وزارتخانه ابالغ میشــود و از نظر اجرا هم این دو سازمان مکلف به
اقدام هستند و عملکردشان هم در مجمعی متشکل از پنج یا شش
وزیر ،بررسی یا تصویب میشود .متاسفانه مشکل به وجود آمده این
است که وزارتخانه بیش از حد مجاز در کار این دو سازمان دخالت
میکند .وزارت صمت دائما دستور میدهد که این کار بشود یا این کار
نشود یا این مدیر را بردارید و آن مدیر را بگذارید .البته خوشبختانه تا
زمانی که من در آنجا بودم این اتفاقها نمیافتاد و امیدوارم پس از این
هم اتفاق نیفتد .اما هر حال نمیتوان انکار کرد که این مشکالت در
وزارتخانه وجود دارد و ناشی از مشکالت این سازمانها نیست .االن

این سازمانها بازوی وزارتخانه هستند و باید حضور داشته باشند و
سیاستها را اجرا بکنند.
یعنی شما با تفویض اختیار در مسئولیتها مخالفید؟

مــن این حرف را قبول دارم که میزان تفویض اختیار در وظایف
دولت به بخش خصوصی و کوچکسازی باید در تفکرات وزارتخانه
قرار بگیرد .با تفویض اختیارات ،وزارتخانه کوچک و سبک میشود.
درســت است که به نظر میرســد دولت و دولتیها در شعار مدعی
حمایــت از بخــش خصوصی هســتند اما در عمــل ،این حمایت
انجام نمیشــود .خوشــبختانه در مدتی که مــا در ایمیدرو بودیم،
خصوصیســازی را به طور کامل اجرا کردیم .اگر واگذاریها در این
سازمان به موقع انجام میشد ،سه یا چهار ماه دیگر ،به نظر میرسید
سازمان ایمیدرو میتوانست در پروژههای توسعهای بزرگ با مشارکت
بخش خصوصی حضور پیدا کند.
همانطور که خود شما هم اشــاره کردید باید این تفویض
اختیار در دســتورکار وزارتخانه قرار بگیرد .اما تاکنون چنین
اتفاقی نیفتاده .به نظر شما چرا تفویض اختیار انجام نمیشود؟ آیا
این اراده در بدنه وزارتخانه وجود ندارد یا زیرساختهای آن در
بخش خصوصی نیست؟ اشکال کار کجاست؟

به نظر میرسد اساساً در مقطعی که تحریم به صورت جدی وجود
دارد و ما با مشــکالت جدی مواجه هستیم ،شاید این تفویض اختیار
قدری مشکل باشد .برای اینکه دولت به علت محدودیت بودجه ارزی
و تنشهای روزانهای که اتفاق میافتد ،شــاید مجبور باشــد بعضی از
مســئولیتها را صفر تا صد ،خودش بپذیرد تا از بحران گذر کند .شما
مستحضر هستید که چند سال پیش در زمان ریاست جمهوری اوباما در
آمریکا ،با بروز مشکل بانکی و بحران اقتصادی ،دولت در بعضی جاها ورود
کرد و حتی در واحدهای بزرگ و سیستم بانکی ،با جابهجایی مدیران
اقداماتی را انجام داد .بنابراین شرایط تحریم ،فضا را از حالت عادی خارج
میکند و موجب قبول مســئولیتهایی از سوی دولت میشود .اما در
حالت عادی اول باید دولت باور کند که وظایفش را کم کند و آن را به
بخش خصوصی واگذار کند .حال آنکه سالهاست در عمل یک اجماع
ملی و باور جدی در اینباره وجود نداشته است و ندارد.

در صورت جدا
شدن وزارتخانهها
دعوای بین وزارت
بازرگانی و صنعت
و معدن دعوای
جدیدی میشود که
آقای رئیسجمهور
و معاون اول حداقل
یک جلسه در
هفته را باید برای
مصالحهبیناین
دو و تصمیمگیری
بین آنها اختصاص
دهند .همان اتفاقی
که در سالهای قبل
از ادغام میافتاد

نکتههایی که باید بدانید
[باید دولت باور کند که وظایفش را کم کند و آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
[میزان تفویض اختیار در وظایف دولت به بخش خصوصی و کوچکسازی باید در تفکرات
وزارتخانه قرار بگیرد.
[ایدرو و ایمیدرو دو بازوی وزارتخانه هستند و باید حضور داشته باشند و سیاستها را اجرا
بکنند.
[دولت و دولتیها در شعار مدعی حمایت از بخش خصوصی هستند اما در عمل ،این حمایت
انجامنمیشود.
[ایمیدرو و ایدرو باری بر دوش وزارتخانه نمیگذارند.
[مشکل وزارت صنعت ،معدن و تجارت این بود که بیشتر اهداف این وزارتخانه فقط روی
کاغذ ماند و هیچگاه عملیاتی نشد.
[در گذشته و قبل از ادغام ،اختالف و افتراق جدی بین صنعت و بازرگانی وجود داشت.
[وزارت صمت بیش از حد مجاز در کار دو سازمان ایدرو و ایمیدرو دخالت میکند.
[هر سه بخش صنعت ،معدن و تجارت نتوانستهاند همراه و در یک مسیر به اهداف ادغام
برسند.
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روایت
نه با ادغام موافق بودم و نه با تفکیک موافقم

رفع تودرتوی نهادی

علی دینی ترکمانی
اقتصاددان

راهکار اساسی
برای کوچکسازی
دولت ،نه تالش
برای ادغامها
وتفکیکهای
بیثباتکننده
نظام اداری یا
کاهشهزینههای
اجتماعی و رفاهی
دولت ،که رفع
تودرتویی نهادی از
طریق اصالح نظام
حكمراني و ساختار
دولت است

همســو بودن و سازگاری سیاســتهای تجاری و صنعتی ،امری
مهم و اجتنابناپذیر است .ناهمخوانی این سیاستها ضربه جدی به
سرمایهگذاریها وارد میآورد .بنابراین الزم است سیاستهای تجاری
و صنعتی تابع یکدیگر باشــند .این تبعیت به ویژه در کشورهایی که
قصد دارند صنعتی شــوند و به ســمت توسعه فناوری حرکت کنند
بیشتر احساس میشــود .بنابراین ادغامها از منظری میتوانند نظام
تصمیمسازی درباره سیاست صنعتی و تجاری را هماهنگتر کنند .در
این شکی وجود ندارد .اما آیا در ایران هم این ادغام درست بود یا خیر؟
زماني كه بحث ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی سابق مطرح
شد ،ابراز نگرانی کردم که چنین ادغامی به دلیل مهارتهای مدیریتی
ضعیف و همینطور چارچوبهای تشــکیالتی تودرتو و تعدد مراكز
تصميمگيري و تضاد منافع ،ممکن است نتیجه مورد نظر را ندهد .در
ایران در مدیریت یک تشکیالت بزرگ مانند وزارت صمت ،مشکالت
زیادی وجود دارد .اگر بخواهم این مســئله را با زبان اقتصادی توضیح
دهم ،اگر متوسط هزینه تولید کاال یا خدمت به دلیل مدیریت ضعیف
باالست ،ادغام موجب تشدید چنین مشکلی و افزایش متوسط هزینه
تولید میشــود که به معنای کاهش کارآیی است .ادغام هزینههای
زیادی را در بر داشــت که بیشــتر از منافع آن بود .به اعتقاد نگارنده
نیاز بود پیش از آنکه ادغام اتفاق بیفتد ،توان مدیریتی کشور بررسی و
مشکالت تعدد مراکز تصمیمگیری حل و فصل شود .با توجه به اینکه
چنین اتفاقی رخ نداد ،میشد پیشبینی کرد که اهداف ادغام محقق
نشود .طی سالهای گذشته هر چند ســال يك بار وزارتخانههای
مختلف ادغام و تفكيك شدهاند .اما کدامیک از آنها توانستهاند موفق
شوند؟ تنها عایدی این شیوه عملکرد ،بیثباتی بوده است .هرچند هنوز
اعتقاد دارم ادغام ،اشــتباه بود اما تفکیک را هم درست نمیدانم .در
سالهای گذشته ،ادغامها و تفکیکها و تغییرات تشکیالتی سازمانها و
دستگاهها به وجه مشخصه اساسی نظام اداری ایران تبدیل شده است.

نکتههایی که باید بدانید
[همسو بودن و سازگاری سیاستهای تجاری و صنعتی ،امری مهم و اجتنابناپذیر است.
[الزم است سیاستهای تجاری و صنعتی تابع یکدیگر باشند.
مسازی درباره سیاست صنعتی و تجاری را
[ادغامها از منظری میتوانند نظام تصمی 
گترکنند.
هماهن 
[در ایران در مدیریت یک تشکیالت بزرگ مانند وزارت صمت ،مشکالت زیادی وجود دارد.
[ادغام هزینههای زیادی را در بر داشت که بیشتر از منافع آن بود.
[هرچند هنوز اعتقاد دارم ادغام ،اشتباه بود اما تفکیک را هم درست نمیدانم.
[با هر تغییری باید با تامل برخورد کرد.
[اگر قرار است تغییری صورت بگيرد بايد يك بار براي مدتزمانی طوالنی باشد.
[پیشنهاد ادغام وزارتخانهها در ایران روي كاغذ ايده خوبی بود.
[کوتاه بودن عمر مدیران و تغییرات دائمی قوانین و مقررات حاصل این تغییرات است.
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از این منظر ،فکر میکنم باید با هر تغییری با تامل برخورد کرد .اگر
قرار است تغییری صورت بگيرد بايد يك بار براي مدتزمانی طوالنی
باشد .یعنی باید مبتنی بر نگاه راهبردی بلندمدت باشد .نميشود امروز
تفكيك شــود ،فردا دوباره ،دولتی دیگر ساز ادغام کوک کند .چنین
تغییراتی فضای کسب و کار را بدتر میکند .کوتاه بودن عمر مدیران و
ی قوانین و مقررات حاصل همین تغییرات است .ادغامها و
تغییرات دائم 
تفکیکها در ایران حرکت بر روی یک مسیر دایرهوار است.
در مجموع اعتقادم بر این اســت که مشــکل ما ادغام یا تفکیک
نیست؛ مشــکل ما مهارتهای مدیریتی و چارچوبهای تشکیالتی
و سازمانی اســت .چنانچه نتوانیم این مشکالت را برطرف کنیم ،به
شکســت محکوم میشــویم .چه با ادغام و چه با تفکیک .تينبرگن
اقتصاددان برجسته الگو و برنامهسازی اقتصادی که نوبل اقتصاد را هم
برنده شده بود ،سالها پیش گفت که برنامههای توسعه در كشورهاي
در حال توســعه مشتي مركب بر روي كاغذ هستند .پیشنهاد ادغام
وزارتخانههــا در ایران هم روي كاغــذ ايده خوبی بود ،اما در عرصه
اجرا ،متاسفانه همانطور که تجربه گذشته نشان میدهد ،به ضد خود
تبدیل میشود.
بارهــا شــنیدهایم کــه در ایران دولــت بزرگ اســت و راهکار
کوچکســازی آن در چنین ادغامی است .اما ،واقعیت امر این است
که دولت به معنای کالسیک کلمه یعنی همان قوه مجریه .قوهای که
اتفاقا چندان بزرگ نیست .آنچه موجب بزرگ شدن دولت میشود،
سهمخوری نهادهای وابســته به دولت از بودجه دولت است .مراكز
قدرت و تصمیمگیری متعدد موجب بزرگ شــدن دولت میشــود.
راهکار آن چنین ادغامهایی نیست که حکم یک بازی در فرم و صورت
را دارد بلکه در رفع تودرتویی نهادی است.
دولــت در اقتصاد و جامعهای که بــه لحاظ صنعتی و فناوری در
ی در کاهش فاصله فناورانه از
مرحله عقبتری قرار دارد ،نقش مهم 
طریق طراحی سیاست صنعتی دارد .دولت ،در منظر رویکرد دولت
توســعهخواه پیشبرنده سیاست صنعتی و فرایند توسعه صنعتی و
فنــاوری ،نقش طراح و فرمانده در تدوین سیاســت صنعتی را دارد.
سياســت صنعتي در اصل برآمده از متون اقتصاددانان توسعهگرای
معتقد به مداخله است .مداخله از جنس تدوین نقشه راه مشخصي
براي توســعه صنعتی و استفاده منطقی و زمانمند از ابزارهاي تعرفه
و نرخ ارز ترجیحی و همینطور نرخ ســود بانکی ترجیحی در جهت
حمایت از رشته فعالیتهای شناساییشده .اما دولت در ایران از پس
چنین وظیفهای برنمیآید .دلیل آن نیز بوروکراسی ذاتا ضعیف است
که یکی از علل اصلی آن همانطور که اشاره کردم ،تودرتویی نهادی
است که موجب بروز ناهماهنگی سیاستی در ابعاد وسیع میشود.
بنابراین راهکار اساســی برای کوچکسازی دولت ،نه تالش برای
ادغامها و تفکیکهای بیثباتکننده نظام اداری یا کاهش هزینههای
اجتماعی و رفاهی دولــت ،که رفع تودرتویی نهادی از طریق اصالح
نظام حكمراني و ساختار دولت است.

 ................................راهربد ................................
«آیندهنگر» چشمانداز روابط تجاری ایران را در شرایط تحریم بررسی میکند

تکیهگاه امن

سختی واردات و صادرات در سال  98بر هیچکس پوشیده نیست .تحریمهایآمریکا بسیاری از مناسبات ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد
و شرایط همکاری با کشورهای مختلف برای ایران سختتر خواهد شد .مواضع سختگیرانه آمریکا در خصوص همکاری کشورها با ایران در
این دوره موجب تردید کشورها در مراودات تجاری با کشورمان خواهد شد .با وجود این ،فعاالن اقتصادی معتقدند ایران میتواند اینبار هم
به سالمت از میدان عبور کند .اما عبور از وضعیت سخت سال  98تنها با تکیه بر بخش خصوصی امکانپذیر است.

عکس :رضا معطریان

راهربد
به بخش خصوصی اعتماد کنید

پیچ تند تحریم
بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

سال گذشته
تجارت خارجی
ایران تحت تاثیر
سیاستهای
ارزی ،با
چالشهای
زیادی روبهرو
شد اما سال
جدید دستانداز
جدیتری در
مقابل تجارت
خارجی قرار
گرفته است.
تحریمهای
آمریکا ،در سال
 98عرصه را بر
صادرات و واردات
تنگ میکند .این
پیشبینیفعاالن
اقتصادی از
وضعیت تجارت در
سال جاری است

سال گذشــته تجارت خارجی ایران تحت تاثیر سیاستهای ارزی ،با
چالشهای زیادی روبهرو شد .چالشهایی که صادرات را با افت نزدیک به 6
درصدی در ارزش و کاهش نزدیک به  12درصدی در وزن روبهرو کرد .در
واردات نیز شرایط بهتر از این نبود .ارزش واردات در سال  97کاهش نزدیک
به  22درصدی داشــت و وزن واردات هم بــا افت بیش از  17.5درصدی
روبهرو شد .اما سال جدید دستانداز جدیتری در مقابل تجارت خارجی
قرار گرفته اســت .تحریمهای آمریکا ،در ســال  98عرصه را بر صادرات و
واردات تنگ میکند .این پیشبینی فعاالن اقتصادی از وضعیت تجارت در
سال جاری است .البته نشانههایی در خصوص صحت این پیشبینی هم
وجود دارد .اولین شــریک تجاری ما چین است .چه در صادرات و چه در
واردات این کشور در صدر مقاصد و مبادی تجاری ایران قرار گرفته است .در
دوره قبلی تحریمها ،چینیها همکاری خود را با ایران ادامه دادند .در واقع
میتوان گفت ایران با تکیه بر تجارت با این کشور ،بسیاری از نیازهای خود را
تامین کرد .البته پس از برجام ،ایران سعی کرد شرکای جدیدی را جایگزین
چین کند که این موضوع تا حدی موجب کدورت چینیها شد .چراکه آنها
انتظار داشــتند در شرایط غیرتحریمی ،ایران نگاه ویژهتری به این یار غار
داشــته باشد .اما این اتفاق چندان رخ نداد .پس از خروج آمریکا از برجام،
مجددا شرایط به قبل از برجام بازگشت اما این دوره برای چینیها دورهای
متفــاوت بود .آنها با آمریکا وارد جنگ تجاری شــدند .جنگی که هر روز
شعلهورتر میشود و هنوز به نتیجه نرسیده است .بنابراین فعال تمرکز چین
بر این جنگ است .از سویی تحریمهای آمریکا علیه ایران ،موجب شده نقل
و انتقال پول به چین نیز مشکالت جدی پیدا کند .کونلون بانک چین که
مهمترین نقطه ارتباط مالی ایران و چین در دوره تحریمهای قبل بود ،این
بار اعالم کرده که نمیتواند این همکاری را ادامه دهد .این مسئله به همراه
تمدید نشدن معافیتهای نفتی میتواند تاثیر بسزایی را در رابطه تجاری
ایران و چین ایجاد کند .البته برخی هم معتقدند از آنجا که اقتصاد ایران
با چین آمیخته شــده ،دو طرف خواه ناخواه به همکاریهای تجاری خود
ادامه میدهند .اما چینیها همکاری با ایران را محافظهکارانهتر از گذشته
پیش میبرند .چراکه منافعشان در تجارت با آمریکا بیشتر از تجارت با ایران
است .در نخستین ماه سال  98ایرانیها  2میلیو ن و  935هزار تن کاال به
ارزش  711میلیون دالر به چینیها فروختند .اگر حجم صادرات به چین با
افزایش نزدیک به  70درصدی نسبت به فروردین  96روبهرو بود اما ارزش

نکتههایی که باید بدانید
[تحریمهای آمریکا ،در سال  98عرصه را بر صادرات و واردات تنگ میکند.
[فعال تمرکز چین بر جنگ تجاری با آمریکاست.
[تحریمهای آمریکا علیه ایران ،موجب شده نقل و انتقال پول به چین نیز مشکالت جدی
پیدا کند.
[عراق زیرساختهای مناسبی برای ورود کاال ندارد اما پتانسیل آن را دارد که به ایران در
شرایط جدید کمک کند.
[در تجارت با عراق باید جاده یکطرفه صادرات را به جاده دوطرفه تبدیل کنیم.
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صادرات افت بیش از  2درصدی را تجربه کرد .در مقابل چینیها با فروش
 178هزار تن کاال به ارزش  434میلیون دالر هم در وزن کاال نســبت به
مدت مشابه سال گذشته افت بیش از  9درصدی را ثبت کردند و هم ارزش
کاالهای وارداتی از چین با کاهش بیش از  30درصدی روبهرو شد.
اما رویکرد مقامات ایرانی در شــرایط تحریم ،تغییر جغرافیای تجاری
است .آنها تمرکز بر کشورهای همسایه را در دستور کار قرار دادهاند .صادرات
ایران در حال حاضر به کشورهای همسایه نظیر عراق ،ترکیه و افغانستان
قابل توجه است .در میان کشورهای همجوار ایران ،عراق مهمترین مقصد
صادراتی ایران است .این کشور دومین مقصد صادرات ایران در سال گذشته
بود .اما بر اساس پیشبینیهای فعاالن اقتصادی صدور کاال به این کشور
نیز در سال  98مشکالتی را تجربه میکند .آنها معتقدند نباید انتظار داشت
شرایط سال گذشته امسال هم تکرار شود .از یک سو سیاستهای ارزی و
نرخ ارز در سال  97موجب شد تا کاالهای ایرانی به خصوص صنایع غذایی
در بازار عراق رقابتی شود .اما این شرایط در سال  98به وجود نخواهد آمد.
همانطور که در آمارهای نخستین ماه سال نیز مشخص است ،صادرات به
این کشور همجوار هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی با کاهش روبهرو
شده اســت .در فروردین امسال  940هزار تن کاال به ارزش  389میلیون
دالر به عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش بیش
از  3درصدی در وزن و افت بیش از یک درصدی در ارزش داشــته است.
فعاالن اقتصادی عنوان میکنند که این کشور نیز تحت تاثیر تحریمهای
آمریکا قرار میگیرد و در آینده تجارت با ایران را محتاطانه ادامه میدهد.
اما برای آنکه بتوان تجارتی پایدار را با این کشور ایجاد کرد ،نیاز است جاده
یکطرفه صادرات را به جاده دوطرفه تجارت خارجی تبدیل کنیم .به این
معنی که از این کشور بتوانیم به عنوان واسطهای برای واردات کاال به ایران
استفاده کنیم .این کار را در دوره تحریمهای گذشته ،امارات انجام میداد و
عمان نیز در این خصوص فعال بود .درست است که عراق زیرساختهای
مناسبی برای ورود کاال ندارد اما پتانسیل آن را دارد که بتواند به ایران در
شرایط جدید کمک کند .در این راستا باید در گمرکات مرزی نیز رویههای
وارداتی را ایجاد کرد .در این شــرایط تجــار عراقی به راحتی از بازار ایران
چشمپوشینمیکنند.
ترکیه ،همسایه دیگر ایران است که اتفاقا در آمارهای تجارت خارجی
یکماهه  ،98توانسته جایگزین امارات در مبادی وارداتی شود .این کشور
دومین مبدأ وارداتی ایران در فروردین  98اســت .فعاالن اقتصادی اعتقاد
دارند این کشور همانند گذشته روابط خود را با ایران حفظ میکند .حتی
در صورتی که کارشناسی لیست تعرفههای ترجیحی بین دو کشور به اتمام
برسد ،رابطه تجاری بین ایران و ترکیه افزایش نیز خواهد یافت.
در مجموع ،برآیند نظرات کارشناســان نشان میدهد سال  98سالی
سخت برای تجارت خارجی خواهد بود .در این شرایط نیاز به برنامهریزیهای
دقیق ،اتخاذ سیاســتهای درست ،رفع موانع داخلی و ارتباطهای موثر با
همسایگان است .شاید تحریمهای آمریکا فضا را برای فعالیتهای صادراتی
و وارداتــی ایران مهآلود کند ،اما با تکیه بر بخش خصوصی میتوان از این
شرایط عبور کرد .اگر و فقط اگر اعتماد کامل به این وجود داشته باشد.

در بین کشورهای همسایه ،با توجه به منابع ارزی و قابلیت تعیین نیازمندیهای کاالیی ،دسترسیهای خوبی در هند و ترکیه وجود دارد که هم میتوانند
نیازمندیهای ما را تامین کنند ،هم جابهجایی و نقل و انتقال از این کشورها آسانتر است و هم امکان جابهجایی ارز ،چه به روش تهاتر و چه به روش
درآمدهای ارزی ،وجود دارد

پیامد اصلی تحریم ،کمبود منابع ارزی است

تغییر جغرافیای تجارت
این باور در جامعه غالب شــده که محدودیتها و تحریمهای
اعمالشده در سال  ،۹۸شرایط کشور را سختتر از دوره تحریم
قبلی میکند و این شرایط سال سختی برای تجارت خارجی رقم
میزند .البته راهکارهایی برای برونرفت از این شرایط نیز مطرح
میشود .بدون شک این مورد قبول همگان است که شرایط سال
 ۹۸شرایط سختی است .بودجه سال  98و شرایط عمومیاقتصاد
کشور نیز ،موید این امر است .اتفاقات و حوادث غیرمترقبه چون
حمیدرضا صافدل
سیل و روانآبها ،که در فروردینماه رخ داد ،نیز مزید بر علت
رئیس اسبق سازمان توسعه
شد تا شرایط پیش رو را با تدبیر و مدیریت ویژهای پیش ببریم.
تجارت
با نادیده گرفتن سایر عوامل و تمرکز بر تحریم ،میتوان گفت
تحریم پدیده خاصی است که در دهه اخیر به عنوان یک سیاست کاربردی و ابزار فشار از طرف برخی
از قدرتهای بینالمللی ،به ویژه آمریکا ،مورد استفاده قرار گرفته است .ایران در یک دوره پرچالش با
تحریم دست و پنجه نرم کرد و با انجام مذاکرات طوالنی ،به نقطهای رسید که از این شرایط خارج شود
و میتوانست در مسیری قرار گیرد که شاید متفاوت از شرایط پیش رو بود .اما بیایید واقعیتهای موجود
را بپذیریم .اتفاقی که در سالهای گذشته رخ داد ،قابل نادیده گرفتن و انکار نیست و نمیتوانیم بگوییم
تحریمها به هیچ وجه اثر ندارند .باید با پذیرفتن واقعیتهای این رخداد ،آن را در حد توانمان مدیریت
کنیم .یکی از پیامدهای اصلی که تحریمها بر حوزه بازرگانی خارجی داشته و خواهد داشت ،کمبود
منابع ارزی اســت .آمریکا بر روی اصلیترین منابع ارزی ایران ،یعنی ارز حاصل از فروش نفت ،دست
میگذارد و فشــارهای خود را در این حوزه متمرکز میکند .در واقع هدف آمریکا به چالش کشیدن
منابع ارزی است که تامینکننده نیازهای اصلی کشور است .آمریکا از طریق به چالش کشیدن نظام
ارزی و منابع ارزی کشور ،تمام برنامههای اقتصادی ،رفاهی و امنیت اجتماعی را به چالش میکشد.
از این رو کشور وارد مبارزه اقتصادی جدیدی شده که باید برای آن برنامه داشته باشد تا بتواند از این
دوره گذار عبور کند و به سرمنزل مقصودی برسد که آینده بهتری را برای فرزندان این سرزمین رقم
بزنــد .از آنجایی که یکی از موضوعات اصلی در تحریم ،کاهش منابع ارزی از طریق کاهش مبادالت
نفتی است ،باید جایگزینها و مابازاهایی برای کاهش درآمد ارزی حوزه درآمد نفتی ،وجود داشته باشد.
این جایگزینها میتواند در حوزههای مختلف باشد .بخش قابل توجهی از آن میتواند در بخش معدن
و صنایع معدنی باشد که دارای ظرفیتهای خوبی است .اگر بتوانیم درآمد حاصل از بخش معدن و
صنایع معدنی را در قالب تهاتر تبدیل به کاال کنیم ،میتوانیم بخشی از نیازهای کشور را از این محل
تامین کنیم .برای غلبه بر شرایط تحریم ،اول باید تغییراتی در رویههای تجاری کشور ایجاد کنیم که
اصلیترین آن ،ایجاد تســهیل و انعطافپذیری بیشتر در رویههای تجاری است .اما درست زمانی که
شرایط بینالمللی ،تحت فشارها و تحریمهای آمریکا ،در حال سخت شدن است ،برخی از دستگاههای
اجرایی در داخل هم به صورت ناخواســته ،شرایط تجارت را سخت میکنند و از این رو دسترسی به
منابع ریالی و حتی خروج کاالهای باقیمانده در انبار گمرک سخت میشود.
با توجه به شرایط پیش رو ،ایران باید جابهجایی جغرافیایی در تجارت خارجی به سمت حوزه شرق
آسیا را تجربه کند و بخشی از درآمد ارزی را از تجارت در این حوزه تامین کند .ایران تجربه مشابهی در
دوره قبلی تحریم داشت و بسترها و مکانیزمهای کاالهای مبادلهای و ارز مبادلهای با کشورهای شرق
آسیا در آن دوره فراهم بود .موضوع تهاتر در گذشته نیز مطرح شد ،اما فعال و عملیاتی نشد .بنابراین
تجربه تهاتر را تقریبا بیش از  ۳۰سال است که در نظام بانکی نداریم ،اما زیرساختها و دانش آن نزد
فعاالن اقتصادی و بانکها وجود دارد .شــاید نیاز باشد کمیتهای با محوریت بانک و فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی ،مثل اتاق بازرگانی ایران ،شکل بگیرد تا بتوانیم بسترهای جابهجایی کاال را بر اساس
تهاتر ،ســاماندهی کنیم .همچنین میتوانیم کسری درآمد مســتقیم حاصل از نفت را با ارز حاصل
از بخشهایی مانند گردشــگری و صنایع معدنی جایگزین کنیم .ایران ظرفیتهای خوبی در حوزه

گردشگری طبیعت ،گردشگری زیارتی ،گردشگری مراکز دیدنی و تاریخی و گردشگری سالمت دارد
که میتواند درآمدهای ارزی قابل توجهی برای آن به همراه داشته باشد .کاهش ارزش پول ملی نیز،
اگرچه در بسیاری از حوزهها کار را سخت کرده ،اما در حوزه گردشگری با توجه به اینکه وجود ظرفیتها
و انجام زیرساختهای آن از قبل انجام شده ،امکان جذب گردشگر وجود دارد و میتوان از این طریق
درآمد ارزی خوبی را ایجاد کرد.
از حوزههای دیگری که میتوان برای برونرفت از این شــرایط مد نظر داشــت ،موضوع توسعه
همکاریهای منطقهای به ویژه با کشورهای همجوار است که یکی از راههای دسترسی آسان و مناسب
تجارت خارجی است .در بین کشورهای همسایه ،با توجه به منابع ارزی و قابلیت تعیین نیازمندیهای
کاالیی ،دسترسیهای خوبی در هند و ترکیه وجود دارد که هم میتوانند نیازمندیهای ما را تامین
کنند ،هم جابهجایی و نقل و انتقال از این کشــورها آسانتر است و هم امکان جابهجایی ارز ،چه به
روش تهاتر و چه به روش درآمدهای ارزی ،وجود دارد .اما بدیهی اســت که نیاز به اتخاذ سیاســتها
ی سیاستهای تجاری و
و تدابیر جدیدی متناســب با وضعیت درآمدهای ارزی کشور ،برای هماهنگ 
درآمدهای ارزی داریم .باید در مصرف منابع ارزی دقت داشــته باشیم و برای افزایش منابع جدید و
جایگزین تالش کنیم.
یکی از راهکارهای بسیار موثر در تسهیل تجارت ،حمایت از فعالیت بخش خصوصی است که باید
به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد .ایران ظرفیتهای خوبی در حوزههای دانش ،ارتباطات
و سرمایه در بخش خصوصی دارد که باید از طرف دولت به کار گرفته شود .هیچ تصمیمینباید اتخاذ
شود ،مگر اینکه در مشورت با بخش خصوصی و در جهت تسهیل در تجارت باشد .ما در مقاطعی این
تجربه را داشتیم و دیدیم که بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی میتواند به صحنه بیاید .شایسته
است با راهاندازی اتاقهای فکر با ترکیبی از نمایندگان موثر بخش دولتی و خصوصی و انتخاب رویههای
آسان و انعطافپذیر ،تسهیل تجارت را پیش بگیریم و بنا بر شرایط اقتصادی کشور ،بعضی از رویههای
اقتصادی را به صورت مقطعی تغییر دهیم و در حوزههای پولی ،مالی و گمرک و سایر نهادهای اجرایی
انعطاف داشته باشیم .با اعمال سیاست انعطاف ،امکان انتخابهای شجاعانه به مدیران بخش اجرایی
بدهیم و از ظرفیت اجرای تصمیمهای شجاعانه در نهادهای اقتصادی حمایت کنیم .همچنین ،افراد
سودجو ،متخلف و رانتخوار باید از اعمال قانون بترسند و خودشان را در حاشیه امن نبینند .فعاالن
اقتصادی باید با اطمینان از حمایتهای اقتصادی ،حقوقی و مشورتی دولت در این صحنه باقی بمانند.
باید با تدابیر اتخاذشده ،فعاالن اقتصادی در مقابل اتهام واردشده در خصوص نقض تحریمها ،بتوانند از
حمایتهای مشورتی و حقوقی دولت برای دفاع از خودشان ،بهرهمند شوند .در دوره قبل تحریم که
از سوی آمریکا ،شورای امنیت ،نهادهای اروپایی و برخی از کشورهای شرقی اعمال شده بود ،به برخی
از بانکها و بیمهها اتهام نقض تحریم وارد شد که در دادگاههای بینالمللی اروپا اقامه دعوا کردند و در
نهایت دادگاه به نفع آنها رأی صادر کرد .باید شرایطی فراهم کرد که تمام بنگاههایی که در معرض
اتهام نقض تحریم قرار میگیرند ،از حمایتهای مشورتی ،حقوقی و اقتصادی دولت بهرهمند شوند.

نکتههایی که باید بدانید
[ یکی از راهکارهای بسیار موثر در تسهیل تجارت ،حمایت از فعالیت
بخش خصوصی است.
[در شرایط پیش رو ،ایران باید جابهجایی جغرافیایی در تجارت خارجی به
سمت حوزه شرق آسیا را تجربه کند.
[هدف آمریکا به چالش کشیدن منابع ارزی است که تامینکننده نیازهای
اصلی کشور است.
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راهربد
چین خواهان تداوم رابطه با ایران است اما...

تجارت محافظهکارانه

فریال مستوفی
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران

چینیهاتاجرند
و به یقین مایل به
ارتباط تجاری
با ایران هستند،
اما اینبار مسئله
انتخاب خود
آنها نیست .بحث
فشاری است که
از طرف آمریکا به
آنها وارد میشود

جنگ تجاری بین چین و آمریکا از سال گذشته آغاز شده است .جنگی که
شرایط متفاوتی حتی برای تداوم رابطه ایران و چین رقم میزند و یکی از وجوه
تمایز این دوره از تحریمهای ایران نســبت به دوره قبل اســت .محدودیتهای
تجاری ایران به واسطه تحریمهای آمریکا ،کشورهای دنیا را برای تعامالت تجاری
دچار تردید کرده است .در این میان چین ،به عنوان شریک اول تجاری ایران نیز
خود در جنگ تجاری با آمریکا به ســر میبرد .آنچه از شرایط کنونی برمیآید،
به نظر میرســد چینیها تا زمان تعیین تکلیف جنگ تجــاری ،روابط خود را
محافظهکارانهتر از پیش با ایران حفظ کنند .البته حجم و ارزش تجارت ایران و
چین ،دلیل این ارتباط نیست ،زیرا باالترین رقم تجاری این دو کشور  ۵۰میلیارد
است که برای چینیها رقم قابل توجهی محسوب نمیشود چراکه حجم تجارت
خارجی چین بسیار باال است .اما از آنجایی که چینیها نیازمند انرژی هستند و
به دلیل نفوذ امریکا در کشورهای عربی ،بهترین منبع انرژی و گزینه اول چینیها
برای تامین انرژی ،ایران است ،لذا خواهان تداوم رابطه هستند .در این راستا باید
بگویم که فرهنگ چینیها اینگونه اســت که نظر خود را هیچگاه قاطع بیان
نمیکنند .چین نیز در شرایط کنونی رفتار مشابه کشورهای اروپایی را نسبت به
ایران دارد .آنها نه دست رد به سینه ایران میزنند و نه در راستای تداوم همکاری
با ایران ،مقابل آمریکا میایستند .اما به هر حال شرایط جدید قطعا شرایط آسانی
برای تداوم رابطه با این شریک تجاری نخواهد بود.
نقــل و انتقال پول در مراودات تجاری ایران و چین ،در این دوره از تحریمها
آسان نیست .تنها بانکی که در دوره تحریمهای قبل در زمان دولت قبلی آمریکا
با ایران کار میکرد ،بانک کونلون بود؛ تمامیپرداختهای مالی و نقل و انتقاالت
خرید نفت از ایران ،از طریق این بانک انجام میگرفت .بنابراین اگر چین نتواند از
ایران نفت خریداری کند ،در این بانک پولی وجود نخواهد داشت .اهمیت بانک
مورد نظر به دلیل مبادالت پولی نفت ایران از طریق این بانک ،اســت .کونلون،
بانکی با امتیاز یک شعبه در یکی از استانهای چین بود .آن زمان ،شرکت ملی
نفت چین یک پروژه نفتی در ایران گرفته بود و برای انتقال پول به ایران ،انجام
پروژه و هزینههای پرســنل و بازگشت پول از ایران ،مبادرت به خرید امتیاز این
بانــک کرد تا نقل و انتقاالت پول بــرای پروژههای خود در ایران را از این طریق
انجام دهد .پس از به وجود آمدن مشــکالت تحریم در زمان دولت قبل آمریکا،
به پیشــنهاد ایران و در جلســاتی که با چین برگزار شد ،تصمیم بر این شد که
بانکی که روابط بینالمللی ندارد برای انجام مبادالت اقتصادی مورد استفاده قرار
گیرد و با ارزهایی مانند یوآن و ریال مبادالت انجام شــود .از این رو شرکت ملی

نکتههایی که باید بدانید
[ چینیها به نفت ایران نیاز دارند ،اما به هیچ وجه به خاطر ایران با آمریکا مقابله نخواهند کرد.
[در حال حاضر کونلون بانک به دلیل فشار امریکا تنها در مسائل اقالم بشردوستانه با ایران
همکاریمیکند.
[نقل و انتقال پول در مراودات تجاری ایران و چین ،در این دوره از تحریمها آسان نیست.
[چینیها تا زمان تعیین تکلیف جنگ تجاری ،روابط خود را محافظهکاران هتر از پیش با ایران
حفظمیکنند.
[چین نیز در شرایط کنونی رفتار مشابه کشورهای اروپایی را نسبت به ایران دارد.
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نفت چین بیش از  ۷۰درصد ســهام این بانک را خرید و برای انجام معامالت با
ایــران ،آن را در نظر گرفت .اما این بانک هزینههای زیادی برای نقل و انتقاالت
پولی اخذ میکرد .تا جایی که شرکتهای ایرانی و چینی نیز از این بانک راضی
نبودند .پولهایی که به این بانک واریز میشد ،با تاخیر زیاد به دست فروشندگان
میرسید و هزینههای باالیی از آنها دریافت میشد .برای مثال جهت دریافت
ضمانتنامه ،باید تمام پول به صورت نقدی در آنجا ســپرده میشــد .اما در هر
صورت راهی بود که چین میتوانست از طریق آن با ایران مبادالت تجاری داشته
باشــد .البته در زمان دولت قبل آمریکا فشــار کنونی وجود نداشت و این بانک
میتوانست کم و بیش با ایران کار کند .اما در حال حاضر کونلون بانک به دلیل
فشار امریکا به شرکت  CNPCتنها در مسائل اقالم بشردوستانه با ایران همکاری
میکند و شرایط سختی را برای تداوم همکاری در پیش گرفته است .این بانک
در اطالعیهای شرایط جدید همکاری با ایران را منتشر کرد .شرایطی که چندان
نمیتواند روابط بین دو کشور را تداوم بخشد .به عنوان مثال یکی از این شرایط
در خصوص پیشپرداختها بود؛ کونلون بانک اعالم کرده پیشپرداخت را تا زمان
تسویه کامل از سوی خریدار ،به فروشنده پرداخت نمیکند .این در حالی است
که به ندرت فروشــندهای حاضر میشود در چنین شرایطی قرار گیرد .مسلما
فروشــندگان تا زمانی که پیشپرداخت را دریافت نکنند ،کاالیی برای خریدار
ارســال نمیکنند .درست است که این بانک با صراحت از قطع همکاری سخن
نگفته ولی شــرایطی برای این همکاری در نظر گرفته که عمال همکاریها را با
مشکل مواجه میکند .از  ۵نوامبر  2018و به دنبال قطع همکاری کونلون با ایران،
بسیاری از فروشندگان چینی معترض شدند و دولت و این بانک را تحت فشار قرار
دادند .زیرا به فروشنده پیشپرداخت داده شده بود و اجناس فروشندگان نیز آماده
تحویل بود و با قطع رابطه بانکی با ایران ،این فروشــندگان دچار مشکل شدند.
چراکه نمیتوانستند مابقی پول خود را دریافت کنند .از این رو به این بانک فشار
آوردند تا ارتباط برقرار شود .در حال حاضر کونلون شرایطی ایجاد کرده که ریسک
تولید کاال بر عهده خود فروشنده باشد و ریسکی متوجه این بانک نباشد .از این رو
به نظر میرسد حلقه معامالت تنگتر شود .سایر بانکهای چینی ،از سال ،۲۰۰۸
یعنی از زمان تحریمهای قبل ،به طور کامل ارتباط خود را با ایران قطع کردند.
مشکل دیگری که ارتباطات تجاری با چین را به مخاطره میاندازد ،مسئله
معافیتهای نفتی اســت .همانطور که گفته شــد ،چینیها به نفت ایران نیاز
دارند ،اما به هیچ وجه به خاطر ایران با آمریکا مقابله نخواهند کرد .زیرا آنها ملت
جنگطلبی نیستند و معتقدند باید با تمام کشورهای دنیا دوست باشند .از طرفی
حجم مبادالت تجاری چین و آمریکا قابل مقایسه با حجم مبادالت آنها با ایران
نیست .طبیعی است که چین به سمت آمریکا گرایش بیشتری پیدا میکند .البته
نمیتوان این مســئله را نادیده گرفت که چینیها عالقهمند به انجام مبادالت
تجاری با ایران نیز هستند ،اما منافع خود را به خطر نمیاندازند .با توجه به اینکه
اغلب شرکتهای مهم چین دولتی هستند ،لذا سیاست و روابط تجاری خود را با
شرکتهای کشورهای دیگر نیز با نظر دولت تنظیم میکنند.
به هر حال ایــن دوره از تحریمها ،تفاوتهایی با دور قبل تحریمها دارد .در
دوره قبل ،جنگ اقتصادی و تجاری بین چین و آمریکا نبود و سختگیریهای
این دوره وجود نداشت .اما اینبار ،ترامپ دنبال این است که تمامیراهها را برای
مبادالت تجاری ایران مســدود کند .در این شرایط مشکل است که چین بتواند
همچون گذشته با ایران کار کند ،زیرا آمریکا تمامیبانکهایی را که با ایران کار
میکنند تهدید به تحریم و توقف معامالت دالری کرده است .به نظر من ،چینیها
تاجرند و به یقین مایل به ارتباط تجاری با ایران هستند ،اما اینبار مسئله انتخاب
خود آنها نیست .بحث فشاری است که از طرف آمریکا به آنها وارد میشود.
در آخر امیدوارم که مشکالت روابط بینالمللی با ایران سر و سامانی بگیرد و
بیش از این مردم و بالطبع کارآفرینان ایرانی دچار فشار و ضرر و زیان اقتصادی
نشوند.

نباید نسبت به افزایش صادرات به عراق در سال گذشته ،که قابل توجه بود و شاید برای اولین بار در چند سال
گذشته رخ داد ،چندان خوشبین باشیم و فکر کنیم همیشه این شرایط را خواهیم داشت .زیرا سهم عمدهای از این
افزایش صادرات به نوسانات ارزی و کاهش قیمت ریال بازمیگردد.

در چه زمینههایی میتوانیم با همسایه غربی همکاری کنیم؟

استراتژی حضور در عراق
یکی از سیاســتهای اصلی کشــور ،بــا توجه به
تحریمهای تازهای که برای ایران اعمال شــده ،تمرکز
تجارت خارجی بر کشورهای منطقه است .این اقدام در
راستای افزایش صادرات کشور به همسایگان و افزایش
واردات برای دور زدن تحریمها از همین کشورها صورت
یگیرد .یکی از مهمترین کشــورهای همسایه ایران،
م 
عراق است که شــریک تجاری اول کشورهای منطقه
کیوان کاشفی
محســوب میشــود .اما نگارنده بر این باور است که
عضو هیئت رئیسه اتاق
مسائلی در خصوص توسعه رابطه با عراق وجود دارد .ما
بازرگانی ایران
نباید نسبت به افزایش صادرات به عراق در سال گذشته،
که قابل توجه بود و شــاید برای اولین بار در چند سال
گذشــته رخ داد ،چندان خوشبین باشــیم و فکر کنیم همیشه این شرایط را خواهیم
داشت .زیرا سهم عمدهای از این افزایش صادرات به نوسانات ارزی و کاهش قیمت ریال
بازمیگردد .سال گذشــته کاالهای ما در عراق رقابتی شده بود و تقریبا در محصوالت
کشاورزی هیچ کشوری نمیتوانست با قیمتهای کاالی ایرانی رقابت کند و صادرات را
انجام دهد .این موضوع باعث شد جهشی در صادرات به عراق را در سال گذشته تجربه
کنیم .البته در بســیاری از موارد ،بخشنامههای داخلی موانعی برای صادرات ایجاد کرد.
بــرای مثال ،ممنوعیت صادرات گوجهفرنگی و انواع مواد غذایی مانع از افزایش صادرات
شــد .بخش عمده اتفاقاتی که در سال  97افتاد ،به دلیل تحوالت ارزی بود که در سال
جاری به این شدت نخواهد بود .زیرا از طرفی هزینههای تولید به فراخور باال میآید و دیگر
آن حاشــیه سود به میزان سال گذشته را نخواهد داشت .دوم اینکه اگرچه کشور عراق
در سیاســتها همراه ایران است و سطح روابط باالیی دارد ،اما پیشبینی من این است
که فشارهای آمریکا تاثیراتی را در تعامالت ما به وجود خواهد آورد .تا چند روز گذشته،
محصوالت ایرانی به اقلیم کردستان صادر میشد .اما این اقلیم ،با ایجاد ممنوعیتهای
مختلف ،صادرات از ایران را تحت تاثیر قرار داده است .اخیرا صادرات نوشیدنی به اقلیم
کردستان ممنوع شده است .همچنین زمزمههایی شنیده میشود که تعرفههای لبنیات
را نیز افزایش خواهند داد .از این رو ،نیاز است در این بازار بر اساس استراتژی و برنامه در
گروههای کاالیی و نه بر اساس سطح مبادالت سیاسی حرکت کنیم .باید به این موضوع
توجه کرد که به یقین ،تا دو یا سه سال آینده ،در بخشی از موارد میتوان با عراق تعامل
داشت و خدشهای هم به آن وارد نمیشود .مهمترین آن در محصوالت پتروشیمی است.
ایران میتواند در محصوالت پتروشیمی حرف اول را در عراق بزند ،زیرا هیچ کشور دیگری
نمیتواند با این شرایط به آنها محصول عرضه کند .در محصوالت دیگری چون کاشی
و ســرامیک ،فوالد و امثال آن نیز مزیت داریم .اما در بعضی از بخشها این امکان وجود
ندارد .به عنوان مثال ،عراق در خصوص کاالهایی که در داخل تولید میکند ،چندان مایل
به صادرات از ایران نیست .همچنین این کشور برای حفظ تعامالت خود با آمریکا ممکن
است تنگناهایی را برای ایران ایجاد کند .حال آنکه ما باید این تنگناها را با شیوههایی که
قابل اجراست ،پوشش دهیم .برای مثال در حوزه توریستدرمانی ،به یقین هیچ کشوری
مانند ایران نمیتواند به عراق خدمــات دهد .تا به امروز بیماران عراقی را در ایران مداوا
میکردیم ،شــاید الزم باشد سیاستهای خود را تغییر دهیم و این بار ما در خاک آنها
درمانگاه و بیمارستان ایحاد کنیم .در بخشهایی مانند توریست و جذب دانشجو که به
نظر میرسد پیش از این توجه زیادی به آن نداشتیم ،میتوانیم برنامهریزیهای بلندمدتی
داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از ارزش تجارت خارجی خود با این کشور را حفظ کنیم.

در این راستا نیاز است حوزههای جدید را جایگزین و سطح مبادالت خود را حفظ کنیم.
بخشــی از محصوالت صادراتی چون آب ،برق ،گاز و نفت دولتی است و وزارتخانههای
مربوطه میتوانند توسعه روابط را در دستور کار قرار دهند .البته الزم به یادآوری است که
ما با کشوری مانند عراق که بخش زیادی از صادرات ما را به خود اختصاص میدهد ،باید
مبادالت دوطرفه داشــته باشیم .به این معنی که نمیتوان از آنها انتظار داشت که فقط
کاالهای ایرانی را بخرند و هیچ سودی از این ارتباط تجاری نصیبشان نشود .در شرایط
تحریم ،میتوان به این کشور به عنوان پل ارتباطی نگاه کرد .هرچند عراق زیرساختهای
الزم برای واردات و صادرات مجدد را ندارد و نمیتوان آن را با کشــورهایی چون عمان
مقایسه کرد .اما باید در نظر داشت که اول ،یکی از سیاستهای راهبردی ما در درازمدت
باید این باشــد که از تکقطبی صادرات و عدم واردات از عراق خودداری کنیم .این امر
کمک میکند که در درازمدت اهرمهایی در دســت داشته باشیم و مطمئن باشیم که
تبادالت پایداری با این کشــور خواهیم داشت .دوم ،تقریبا تمام شرکتهای مهم ایران
در عراق دفاتر صادراتی دارند و کار میکنند .نیازی نیســت ما از عراق کمک بگیریم .ما
میتوانیم با استفاده از شرکتهای ایرانی فعال در عراق ،واردات را ساماندهی کنیم و رونق
دهیم .به جرئت میتوان گفت غیر از کاالهایی که امکان رجیستر داشته باشند و مکان
نصب و راهاندازی آن قابل شناســایی باشد ،هر کاالیی را میتوان از طریق عراق به ایران
وارد کرد .مسلما این رویه به دلیل سودآوری عراق از واردات ،مورد استقبال آنها نیز قرار
خواهد گرفت .باالخره آنها هم تاجر هستند و همین روحیه به ما کمک میکند تا روابط
تجاری خود را با عراق حفظ کنیم .شاید عراق نتواند برای ایران مانند امارات یا حتی عمان
در زمینه واردات مجدد عمل کند ،اما پتانسیل آن را دارد تا با برنامهریزی از این کشور در
دوره تحریمها استفاده کنیم.
البتــه این مهم ،نیاز به برنامهریــزی دارد ،زیرا در تمام گمرکات مرزی ایران با عراق،
رویههای وارداتی معمول نیست .اگر کاالیی از عراق به ایران بیاید ،مسیر پیچیدهای را باید
بگذراند .اما در مرزهای دریایی اینطور نیست .زیرا در آن گمرکها ساختار مناسبی برای
واردات وجود دارد و کارشناسان آگاه حضور دارند .بنابراین اولین اقدام دولت میتواند آماده
کردن گمرکات مرزی برای واردات از عراق باشد و پس از آن برای کاالهایی که میتواند
از این مرزها وارد ایران شــود ،برنامهریزی و هدفگذاری کنیم .به اعتقاد نگارنده ،عراق
میتواند تا پایان سال جاری مکانی برای صادرات و واردات مجدد به ایران باشد .مذاکراتی
با ستاد روابط ایران و عراق انجام شده و قرار است که جلسهای در رابطه با گمرکات مرزی
ایران و عراق تشکیل شود .حتما موضوع واردات از عراق اجرایی میشود تا بر اساس آن
شرکتهای ایرانی و عراقی از این کشور بتوانند به عنوان پل ارتباطی استفاده کنند.

نکتههایی که باید بدانید
[در تمام گمرکات مرزی ایران با عراق ،روی ههای وارداتی معمول نیست.
[عراق برای حفظ تعامالت خود با آمریکا ممکن است تنگناهایی را برای
ایران ایجاد کند.
[نمیتوان از عراقیها انتظار داشت که فقط کاالهای ایرانی را بخرند.
[فشارهای آمریکا تاثیراتی را در تعامالت ما به وجود خواهد آورد.
[باید در بازار عراق بر اساس استراتژی و برنامه در گروههای کاالیی حرکت
کنیم.
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راهربد
ترکیه به مراودات تجاری با ایران ادامه میدهد

رقابت در بازار همسایه

رضا کامی
رئیس اتاق مشترک ایران
و ترکیه

باید واقعیتهای
اقتصادی
موجود را برای
برنامهریزیهای
تجاری خود مورد
توجه قرار دهیم.
با بررسی اقتصاد
منطقه در سال
گذشتهدرمییابیم
که با توجه به
بحثهایسیاسی
و اقتصادی
موجود ،شاهد
رکود اقتصادی
حتی در ترکیه
بودیم که بر حجم
مبادالت تجاری دو
کشور تاثیرگذار
بوده است

ترکیه یکی از شــرکای اصلی تجاری ایران محســوب میشود
که روابط دیرینه خود را با کشــورمان حفظ کرده اســت .تجارت
تحریم تحمیلشــده قرار نگرفته
ایران و ترکیه چندان تحت تاثیر
ِ
است .مقامات ارشــد ترکیه بارها اعالم کردند که در زمان تحریم،
بــا آمریکا همراهی نمیکنند و به تازگــی نیز اعالم کردند که تن
به این کار نمیدهند .وزیر امور خارجه ترکیه رســما اعالم کرد که
حتی نمیتوانند واردات نفت از ایران را قطع کنند ،چون تجهیزات
و سیستم پاالیشگاههای آنها ،بر اساس نفت ایران تنظیم شده و
تعویض این سیستمه ا بسیار زمانبر و پرهزینه خواهد بود .مراودات
تجاری در حوزههای دیگر ،که سالهاست بین ترکیه و ایران تداوم
دارد ،در دوره قبلی تحریم نیز ادامه داشــت و در مواردی افزایش را
تجربه کرد .به طوری که در دوره قبلی تحریم ،ترکیه بیشترین حجم
تعامالت تجاری با ایران را داشــت .بــا وجود حجم باالی مبادالت
اقتصادی ایران و ترکیه ،ســاز و کار بانکــی برای تجارت با ترکیه
ســختیهای خود را دارد .دو بانک ترکیه سالهاست که با وجود
موانع و سختیهای موجود با ایران کار میکنند؛ اما این موانع امور
را کند و زمانبر میکند.
یکی از مشکالت تعامالت تجاری ایران و ترکیه ،وجود اختالفات
تعرفهای در قرارداد تجارت ترجیحی منعقدشده بین ایران و ترکیه
بود که مدتی اســت از ســوی دو طرف ،کارشناسی شده تا مورد
بازنگری قرار گیرد .مدتی است که تغییرات تعرفهای اقالم مذکور در
قرارداد ،انجام شده و اکنون در حال بررسی کارشناسی است .در سفر
رئیسجمهوری به ترکیه مقرر شــد ،تغییرات تعرفه در مدتزمان
کوتاهی نهایی شــود .انتظــار میرود بعد از مــاه مبارک رمضان،
ی کارشناسی تعرفهه ا تشکیل شود
کمیسیون مشترکی برای بررس 
و به امضای نهایی برســد .این اقدام به بهتر شــدن تجارت ایران و
ترکیه کمک میکند و میتواند تاثیر مثبتی بر روانسازی و تسهیل
تجاری بین دو کشور داشته باشد .محدودیتهای تعرفهای باید به
شکلی حل و فصل شود تا دو کشور به ویژه بخش خصوصی بتوانند
با اطمینان به فعالیتهای اقتصادی خود بپردازند .از سایر مشکالت
تجارت ایران و ترکیه میتوان به حمل و نقل ،بروز حوادث ،خدمات
و محدودیتهای سوختی اشاره کرد که به اعتقاد نگارنده تاثیر آنها
بر تجارت بین دو کشور چندان قابل توجه نیست.

نکتههایی که باید بدانید
تحریم تحمیلشده قرار نگرفته است.
[تجارت ایران و ترکیه چندان تحت تاثیر
ِ
[به شرط داشتن توان رقابتی ،امکان ورود به بازار در هر زمینهای مهیا است.
[ترکیه دارای اقتصاد آزاد و بازار باز تجاری و رقابتی است.
[در دوره قبلی تحریم ،ترکیه بیشترین حجم تعامالت تجاری با ایران را داشت.
[دو بانک ترکیه سالهاست که با وجود موانع و سختیهای موجود با ایران کار میکنند.
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اگرچه روابط سیاسی ما با ترکیه در گذشته نیز قابل قبول بوده اما
سوال این است که چرا نتوانستیم در گذشته تجارت خود را با ترکیه
به حد مطلوب و قابل قبولی برســانیم؟ در وهله اول ،ما باید برای
تجارت هدفگذاری کنیم که رقم مبادالتی ما به  20میلیارد دالر
برسد .رقمیکه تاکنون موفق به دستیابی به آن نبودیم .دوم اینکه
باید واقعیتهای اقتصادی موجود را برای برنامهریزیهای تجاری
خود مورد توجه قرار دهیم .با بررسی اقتصاد منطقه در سال گذشته
درمییابیم که با توجه به بحثهای سیاسی و اقتصادی موجود ،شاهد
رکود اقتصادی حتی در ترکیه بودیم که بر حجم مبادالت تجاری دو
کشور تاثیرگذار بوده است .با وجود این شرایط ،ایران و ترکیه شرکای
تجاری مهمی برای هم به شمار میروند .با مشاهده حجم مبادالت
تجاری دو کشور در زمینه نفت ،گاز و سوخت ،درمییابیم که ایران
در مجموع دارای تراز مثبت با این کشور بوده و این خود مبین این
امر است که ایران شریک تجاری خوبی برای ترکیه به شمار میرود
و در رده هفتم یا هشتم کشورهای صادرکننده به ترکیه قرار دارد و
نقش خوبی در اقتصاد ترکیه ایفا میکند.
ترکیــه دارای اقتصاد آزاد و بازار باز تجاری و رقابتی اســت .ما
باید با توجه به رقابتی بودن بازار ترکیه حرکت کنیم .بســیاری از
محصوالت و مواد کشور میتواند در بازار ترکیه عرضه شود .با وجود
اینکه ترکیه در تولید پوشاک از کشــورهای اول جهان محسوب
میشود اما ،واردات پوشاک در این کشور آزاد است و از کشورهایی
چون اندونزی ،ویتنام ،هند و چین پوشــاک وارد میشود؛ زیرا این
کشور توانسته بازار خود را رقابتی و تولیداتش را عرضه کند .بنابراین
تولیدات این کشور به راحتی میتواند با تولیدات سایر کشورها رقابت
کند .اگر ایران نیز بتواند بــا ورود در بازار آزاد ترکیه با محصوالت
کشورهای دیگر رقابت کند ،ترکیه بازار خوبی برای عرضه محصوالت
خواهد بود.
به اعتقاد نگارنــده ،ایران توان رقابــت در برخی محصوالت از
جمله محصوالت کشــاورزی چون خرمــا و فرآوردههای صنعتی
دارد .در بازدیدی که از چندین کارخانه در ترکیه داشــتیم ،شاهد
بهکارگیری ماشــینآالت ایرانی در بخش بستهبندی آنه ا بودیم
که صاحبان کارخانهه ا از این ماشــینآالت بسیار هم راضی بودند
و اظهار میکردند که ماشینآالت ایرانی قابل رقابت با ماشینآالت
اروپایی است .پس به شرط داشتن توان رقابتی ،امکان ورود به بازار
در هر زمینهای مهیا است .البته این امر بستگی به کارایی محصوالت
عرضهشــده دارد .برای مثال ،خرما جزو آن دســته از محصوالت
کشاورزی محسوب میشود که بازار خوبی در ترکیه دارد .افزایش
تــوان رقابت در محصول خرما نیازمند توجه به نوع محصول و نوع
بستهبندی محصوالت است .محصوالت پتروشیمیایران نیز دارای
بازار خوبی در ترکیه است .این کشور یکی از بزرگترین کشورهای
ی به شمار میرود و این موضوع،
واردکننده محصوالت پتروشــیم 
موقعیت خوبی را در اختیار ایرانیه ا قرار میدهد.

 ................................توسعه ................................
گفتوگو ،درمان خشونت بیمهار
گفتوگوی دولت و نخبگان ،ضرورتی انکارنشدنی

«جامعه آبستن یک تغییر است»؛ مدتهاست که این نقل کوتاه بر سر زبانهاست و شاید علت همه این تغیی ِر تلخ ،همان توسعه نامتوازن باشد .توسعهای
لیال ابراهیمیان
ی میان روندهای موجود در متن جامعه،
که در بخشهای مختلف با هم سازگاری ندارند و صورتی در زیر دارد آنچه در باال میبینید .از دل همه این ناهمخوان 
حواشیای ایجاد میشود که نتیجه آن در قالب مدیریت جامعه از خرد تا کالن دیده میشود؛ کسی را توان گفتوگو با کس دیگری نیست و شاید اعتمادی
دبیر بخش توسعه
در میان نباشد« .دیوید کالرنس مک کلهلند» در دهه  40تحقیقی تطبیقی درباره کتابهای درسی ایران و ترکیه انجام داده است .نتیجه پژوهش این است
که ایرانیها در آموزشهای خود یاد میگیرند که چگونه نسبت به دیگری اعتماد نکنند .آنها به داستانهای مختلف کتابهای درسی دانشآموزان ایرانی از جمله «زاغک و قالب پنیر»« ،روباه
و لکلک» و «روباه و خروس» استناد کردهاند .این داستان بعدها در ابعاد بزرگتری ادامه مییابد؛ دولت به مدرسه ،مدرسه به جامعه و دانشگاه به دولت بیاعتماد است ،طوری که امروز از
انسداد گفتوگو میان دولت با نخبگان سخن به میان میآید و از لزوم این گفتوگو در شرایطی که جامعه آبستن تغییر است و زنگ بحرانهای متعدد به صدا درآمده است.

توسعه
[ فلسفه سیاسی ]

گفتوگو به بهانه بازسازی اعتماد عمومی

نخبگان حلقه واسط حکومت و جامعه هستند

توگوی حکومت با
عوامل تازه و خاصی امروز ضرورت گف 
نخبگان جامعه را دوچندان ســاخته است .برخی از این
عوامل بهاختصار ازاینقرار است:
الف :شکاف حکومت /ملت رو به گسترش گذاشته و نیروهای خارجی
بر این شکاف سرمایهگذاری کردهاند .یک هدف اصلی تحریمها تشدید این
شکاف است تا بتوانند برای پروژههای خود در ایران از جامعه سربازگیری
کنند .در این شرایط ،گفتوگوی با نخبگان یکراه مطمئن برای کاهش
این خطر است.
ب :جریانهای غوغاساالر و فرصتطلب داخلی میتوانند و درصددند
از زیرساختهای قانونی این نظام سیاسی استفاده و جامعه ناراضی را با
شعارهای عوامفریبانه جذب و بسیج کنند و از این طریق به قدرت برسند.
مختصر منفذهای العالج در نظام سیاسی بسته همیشه این امکان را به
بیشترین حد در اختیار چنین جریانهایی قرار میدهد .پادزهرش گشودن
توگوی باز و جدی و مؤثر بین حکومت و نخبگان است.
فضای گف 
ج :کاهش اعتماد اجتماعی روندی تند دارد .درمانهای تجویزی
برای بحرانهای مقطعی که بروز میکند در شــرایطی کاراست که
ســطح کافی از اعتماد اجتماعی وجود داشته باشد .در وضع حاضر
شاهدیم که این نســخهها بعضاً اثر معکوس میگذارد .مث ً
ال اقدام به
تعدیل قیمت حاملهای انرژی بــرای مهار قاچاق و مصرف بیرویه
منجر به بحران جدیدی میشــود که از ترس آن میبینیم حکومت
تصمیم میگیرد از خیرش بگذرد .ســبب این پدیده فقدان اعتماد
اجتماعی الزم است؛ جامعه با بدبینی به این اقدام مینگرد لذا واکنش
منفی نشان میدهد .در شرایطی که در بخشی از جامعه شعار میدهند
که ما روزه میگیریم و اشکنه میخوریم تا تحریمها را بیاثر کنیم ،درز
خبر بررسی افزایش قیمت سوخت ،شهر را به هم میریزد .حکومت
بهتنهایی قادر به بازسازی اعتماد اجتماعی نیست .باید دست استمداد
بهســوی نخبگان دراز کند و آنها باید این وظیفه را بر عهده گیرند؛
نه بهقصد رهاندن حکومت از تنگناهایی که دارد بلکه بهمنظور توقف
روندی که به فروپاشی روابط سازنده اجتماعی بین خردهگروهها منجر
توگوی با نخبگان یک آغاز درست برای این فرایند
خواهد شــد .گف 
درمان اجتماعی است.
صرفنظــر از ضرورتهای حاد پیشگفتــه ،بهطورکلی حکومت
توگو با نخبگان ،اشتباهات و هزینههای خود را
میتواند از طریق گف 
کاهش و کارآمدی و چابکی خود را افزایش دهد و نخبگان نیز قادرند
از این مسیر بر روند حکمرانی به نفع جامعه و پیشرفت همهجانبه آن
تأثیر مثبت بگذارند .در جهان مدرن ،نخبگان بهترین حلقه واسط بین
جامعه و حکومتاند.
توگوی حکومت -نخبگان امروز در ایران نیازی حیاتی
سر اینکه گف 
شده این است که تأخیر قابلتوجهی در روزآمدسازی ساختار حکومت
و روندهای حکمرانی داریــم .زمینه عینی حیات اجتماعی در ایران
(بهتبع کل جهان) بهشتاب در حال تحول است .رسانههای اجتماعی و
ابزارهای ارتباطی مدرن هنجارها و باورهای عمومی استوار بر سنت را

1

حسین واله
استاد فلسفه دانشگاه شهید
بهشتی

چرا باید خواند:
چرا گفتوگوی میان
دولت ،حاکمیت و
نخبگاناجتماعی
الزامی است؟ برای
ادامه این گفتوگو
چه باید کرد؟ این
مقالهپاسخهمین
پرسشهاست .آن را
بخوانید.
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ژرف و گسترده لرزانده است .ابزارهای اعمال اراده و رفع نیازهای ثانویه
بسیار گسترش و تنوع یافتهاند .اطالعات و توهمات و انتظارات ناشی
از آنها جامعه را بمباران بیســابقه میکند .بااینحال ،سازوکارهای
حکمرانی هماناند که سی سال قبل بودند .بلکه در مواردی پسرفت
هم داشتهاند .حکومت در مقام مدیر عالی جامعه ،گویی اص ً
ال ازآنچه
زیر پوست این جامعه میگذرد خبر ندارد .لذا احساس نیاز به تغییر
راهبرد یا ابزار یا سیاست نمیکند و درنتیجه به این سؤال نمیرسد:
چه چیزی را چگونه باید تغییر داد؟ طبعاً نیاز ندارد به کسی که جواب
این سؤال را بدهد .لذا گفتوگو بین حکومت و جامعه قطعشده .یک
منولوگ از باال به پایین برقرار مانده آنهم به روش پدرساالرانه؛ فالن
کار خوب است بکن! فالن کار بد است نکن! چند دهه ادامه این روش
به تفکیک کامل فضاهای اجتماعی -ذهنی ایرانیان انجامیده است.
این ُچرت سیساله ازجمله اسباب کاهش اعتماد اجتماعی ،افزایش
بهرهبرداری نیروی خارجی از شکاف حکومت -مردم و ریسک بازگشت
دیماگوژی است که شوربختانه شاهد هستیم.
توگوی حکومت -نخبگان را در دو سطح میتوان دید.
گف 
توگو باید حلقهای از زنجیره کامل
در سطح اول ،این گف 
توگو را باید راهحلی
حکمرانی باشد .در سطح دوم ،این گف 
اضطــراری و فوری برای بحرانی خطرناک دید .من از این دومی شــروع
میکنم.
تکثــری که در جامعه ایران وجود دارد فوقالعاده اســت .درحالیکه
این تکثر نعمتی خداداد است که میتواند موتور پیشرفت جهشی کشور
باشد ،به ابزاری در دست نیروهای ضدملی برای تخریب و ویرانی مبدل
شده .چرا؟ ازجمله ،چون پاسخ حکومت بدان نادرست بوده است .گرایش
به یکسانســازی صد ســال است در این کشــور وجود دارد و همیشه
شکستخورده ولی باز از سر گرفتهشده .این گرایش را باید کنار گذاشت.
هــم حکومت ما و هــم گروههای اجتماعی ما و هــم تکتک افراد این
ســرزمین باید از گذشته این درس را بگیرند که یکسانسازی دیگری با
من ممکن نیست؛ به جای آن باید به همزیستی و همافزایی اندیشید.
توگوی نخبگان با حکومت تأثیری بر بحرانهای
اگر قرار باشد گف 
جاری بگذارد باید با پذیرش این پیششــرط آغاز شود که ایران به
همه تعلق دارد و همه بــه ایران مدیوناند (نه ایران به آنها) و همه
باید در حفظ و آبادانی و اقتدار و پیشرفت ایران بکوشند؛ هرکس به
روشی که بلد است .روشن است که یک جایی باید تواناییها و داناییها
انباشت و هماهنگ شود .ولی فقط باید هماهنگ شود .هیچکدام نباید
قربانی دیگری شود .هماهنگسازی آهنگها نباید منجر به حذف هیچ
آهنگی شــود حتی به بهانه ممانعت از تشویش و تداخل و تعارض.
حذف برای هماهنگی ،سادهترین راه است .اما سادهترین راه همیشه
بهترین راه نیست .حذف همیشه بدترین راه است .تنها باید به مواردی
مانند جراحی اختصاص یابد که حیات بیمار درگرو حذف یک اندام
است .در قلمرو اجتماعی ،تشخیص اینکه جراحی ضرورت یافته بسیار

2

شکاف حکومت -ملت رو به گسترش گذاشته و نیروهای خارجی بر این شکاف سرمایهگذاری کردهاند .یک هدف اصلی
تحریمها تشدید این شکاف است تا بتوانند برای پروژههای خود در ایران از جامعه سربازگیری کنند .در این شرایط،
گفتوگوی با نخبگان یکراه مطمئن برای کاهش این خطر است.

بسیار سختتر است و باید سختگیرانهتر صورت گیرد .به جای حذف،
توگوی نخبگان -حکومت جا
باید ژرفای هماهنگی را افزایش داد .گف 
و سازوکار مناسب برای این هماهنگی ژرف است.
توگوی نخبگان با حکومــت ،پروراندن اعتماد
شــرط دیگر آغاز گف 
توگو و تضمین امنیت و آزادی و
متقابل است .این مهم با فراگیرسازی گف 
شفافیت آن به دست میآید .دایره نخبگان را نباید به جناحهای حکومت
محدود ساخت .جناحهای حکومت محکوم احکام حکومتاند .اگر قادر
به جلوگیری بحران میبودند قادر به عالج هم هستند .به دلیل ساختار
توگوی جناحهای حکومت با هــم به بیش از منولوگ
تمرکزگــرا ،گف 
نخواهد رفت و بر کل جامعه تأثیر چشمگیر نخواهد گذاشت .چون احزاب
متشکل آزاد فعال مستقل از حکومت نداریم که تکثر اجتماعی را بهطور
طبیعی نمایندگی کنند ،ناچار باید از گروهبندیهای طبیعی اجتماعی
دیگر برای نمایندگی خبرگان بهره گرفت.
توگو در ســطح اول بازسازی روندهای حکمرانی را بخصوص در
گف 
مراحل هنجارســازی و تصمیمسازی و تعیین راهبردها ایجاب میکند.
نخبگان در این سطح بهمنزله نمایندگان گرایشهای مختلف اجتماعی
نقش دارند نه منتخبان حکومت .لذا سازوکارهایی بهظاهر قانونی که در
دهههای اخیر موجب انحصار نقش مردم در حکمرانی به حضور و حذف
مشارکت آنان شده باید تغییر یابد .به گمان من ،این دگرگونی تنها پس از
خروج از بحران سیاسی-امنیتی حاضر میسر خواهد بود.
پارهای رخدادها در حیــات جمعی ایرانیان مثل واکنش
عمومی به زلزله کرمانشاه و سیل بهار امسال نشان از این
دارد که هنوز چســب مستحکمی جامعه ایرانی را هویت
میبخشد بهرغم همه بحرانهایی که در سطوح مختلف وجود دارد .اما
گذر از بحرانهای گسترده نیازمند استفاده درست از این زمینه اجتماعی
عینی با برنامه سیاسی روشن و چندجانبه است .به گمان من ،بسیاری از
بحرانهای جاری ریشه در سیاست دارد .لذا راهحل هم در سیاست است.
حتی بحران محیطزیست ریشه سیاسی دارد چه رسد به بحران اقتصاد.
ساختار فرتوت حاکمیت سیاسی بهرهوری منابع قدرت را کاهش داده و
ناهنجاریها در سطح اجتماعی را تعمیق کرده است .همین به نظر من
کافی است برای ادعای اینکه ایران گرفتار بحران سیاسی است .استمرار
بحران سیاســی خودبهخود به بحران امنیتی منجر میشود .لذا نباید با
خوشخیالی به تعویق بحرانها یا تأخیراندازی اعتراضها یا پنهانسازی
نارضایتیها د ل خوش کرد .جامعه ایران باید لخت در برابر خودش قرار
گیرد تا ناهنجاریهایش را ببیند .مانند یک روانکاو که شخصیت فرد را
در برابر چشم آن فرد عریان میکند تا او بفهمد که چه چیزی را باید تغییر
دهد ،جامعه را باید در برابر دیدگان خودش عریان کرد .آنگاه نسخه درمان
توگوی نخبگان با حکومت شاید تنها راه باشد.
ممکن میشود .گف 
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نظام سیاسی در ایران امروز سه پارچه است .یک حکومت
رسمی با نهادها و رویههای قانونی داریم ،یک دولت پنهان
داریم که البهالی آن ساختار رسمی رسوخ و نفوذ کرده و
کار خــود را پیش میبرد به بهای اخالل در گردش عادی امور حکومت
رسمی و یک منابع اقتدار غیررسمی ولی بسیار نیرومند در میان گروههای
اجتماعی داریم که هرکدام در قلمرو نفوذش کار خود را میکند و کاری
به کار حکومت رسمی یا حکومت پنهان ندارد و هر از چندی با نهادهای
آن دو حکومت سرشاخ میشود .یک روز به فعالیتهای بانکی گیر میدهد
یک روز فعالیتهای رسمی فرهنگی را مختل میکند یک روز تصمیمهای
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آموزشــی را به هم میزند و یک روز سیاســتهای فرهنگ عمومی را
نافرمانی میکند .گاهی هم با یکی از آنها علیه دیگری متحد میشود.
علت این بلبشــو این است که گذر از ســاخت سنتی و پیشامدرن
سیاست به دولت مدرن در ایران ،کامل و درست انجامنشده است .ما هنوز
توگوی فراگیر ملی هم فوقالعاده
در حال گذاریم .در این وضعیت یک گف 
ضرورت دارد و هم فوقالعاده دشوار و آسیبپذیر است.
توگو در حال انجام است .به رسانههای
تصور میکنم درجهای از این گف 
مجازی بنگرید .گروههای اجتماعی گرایشها و ترجیحها و باورهای خود
را به همه عرضه میکنند .بازار نقد گرم است .تحمل نقد خیلی باال رفته.
عیار نقد هم باالتر رفته .گروهها به حساسیتهای یکدیگر واقفتر شدهاند.
آنها را بیش از گذشته مراعات میکنند .ک ً
ال ضریب تولرانس افزایشیافته.
اینها واقعیات پیرامون ماست .حکومت هم نتوانسته یا نخواسته آن را سد
توگو هم شــده است .هم حکومت رسمی و هم
کند .تا حدی طرف گف 
حکومت پنهان شبکههای مجازی خود را تأسیس کرده و از آن طریق در
سپهر اجتماعی حضور یافتهاند.
توگو خیلی ســریع بر سیاست تأثیر نمیگذارد.
اما این درجه از گف 
گرچه چون طبیعی اســت ماندگارتر است .برای اینکه از حالت تقسیم
ســلولی آشوبناک به حالت رشد مهارشــده ژنتیک تکامل یابد ،نیاز به
کروموزومهایی داریم که به نظر من نخبــگان جامعه ایراناند .در رحم
حکومت رســمی ،باید این کروموزومها آزادانه فعال شــوند تا ژنهای
متفاوت را به ترکیبی بهینه برســانند که حرکت ارگانیک جامعه را در
مســیر تکاملی هدایت و مهار کند .به گمان من ،این نقش خیلی فراتر
توگوی مهارشده تلویزیونی است .سمتگیری راهبردها و
از نمایش گف 
سیاستهای حکومت باید از این طریق تعیین شود .البته این به نوزایی تا
حدی دردناک نهاد قدرت نیاز دارد .اما بدیلش تنها جامعهای انشقاقیافته
خواهد بود که بهتدریج حسابش را از حکومت جدا میکند و آن را حکومت
خودش نمیشــمارد و طبعاً راه را برای مخاطرات سهگانهای که در صدر
توگو با نخبگان بهمنزله حلقهای از زنجیره حکمرانی
گفتم میگشاید .گف 
بر ادامه تمرکزگرایی و اقتدارگرایی سنتی حتی به قیمت پایان دادن به
تمامیتگرایی بسیار بسیار مرجح است به این دلیل ،هزینه اعمال اراده را
کاهش میدهد ،قلمرو آن را گسترش میدهد ،شکوفایی تواناییهای ملی
را عمق و سرعت میبخشد ،فرایند کاهش موقعیت حکومت در کل جامعه
را متوقف میکند و حکومت یکپارچه ملی مقتدر را قادر به تعامل سازنده
با خارج میسازد.

بسیاری از
بحرانهای جاری
ریشه در سیاست
دارد .لذا راهحل
هم در سیاست
است .حتی بحران
محیطزیست
ریشه سیاسی دارد
چه رسد به بحران
اقتصاد .ساختار
فرتوتحاکمیت
سیاسی بهرهوری
منابع قدرت را
کاهش داده و
ناهنجاریها در
سطح اجتماعی را
تعمیق کرده است

نکتههایی که باید بدانید
توگو در حال انجام است .به رسان ههای مجازی بنگرید .گروههای اجتماعی
[درجهای از گف 
گرایشها و ترجیحها و باورهای خود را به همه عرضه میکنند .بازار نقد گرم است .اما این درجه
توگو خیلی سریع بر سیاست تأثیر نمیگذارد.
از گف 
[گذر از ساخت سنتی و پیشامدرن سیاست به دولت مدرن در ایران ،کامل و درست
انجامنشده است .ما هنوز در حال گذاریم .در این وضعیت یک گفتوگوی فراگیر ملی هم
فوقالعاده ضرورت دارد و هم فوقالعاده دشوار و آسیبپذیر است.
توگوی نخبگان با حکومت تأثیری بر بحرانهای حاد جاری بگذارد باید با
[اگر قرار باشد گف 
پذیرش این پیششرط آغاز شود که ایران به همه تعلق دارد و همه به ایران مدیوناند (نه ایران
به آنها) و همه باید در حفظ و آبادانی و اقتدار و پیشرفت ایران بکوشند.
توگوی نخبگان با حکومت ،پروراندن اعتماد متقابل است .این مهم با
[شرط دیگر آغاز گف 
توگو و تضمین امنیت و آزادی و شفافیت آن به دست میآید .دایره نخبگان را
فراگیرسازی گف 
نباید به جناحهای حکومت محدود ساخت.
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توسعه
[ جامعهشناسی سیاسی ]

گفتوگوی دولت و نخبگان باید تبدیل به روی ه اجرایی شود

محمدساالر کسرایی در گفتوگو با «آیندهنگر» از رابطه دولت و نخبگان میگوید
از گفتوگوی دولتها با دانشگاه ،نخبگان و روشنفکران دفاع میکند اما از بدبینی تاریخی میگوید که
همیشه همزاد رابطه دولت و دانشگاه است .محمدساالر کسرایی ،جامعهشناس سیاسی معتقد است که در
چهار دهه اخیر رابطه بین دولت و دانشگاه متناقض است؛ از سویی به دانشگاه اعتماد نمیشود و از سوی
دیگر به علم دانشگاه نیاز هست .او میگوید باید گفتوگوی دولت با نخبگان تبدیل به رویهای ثابت شود و
نخبگان در نظام تدبیر جایگاهی اثرگذار داشته باشند .ادامه این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
چرا گفتوگوی میان
دولت و نخبگان قطع
شده است؟ در این
مصاحبهجایگاه
دانشگاه ،نظام تدبیر
و مشکالت گفتوگوی
دولت با نخبگان
بررسی شده است.

ک طرف تحریمها به روزهای
جامعه روزهای سختی را میگذراند؛ از ی 
قبل از اجرای توافق برجام برگشته و از سوی دیگر مشکالت اقتصادی
وجوه بیشتری از خود نشان داده است .برخی از فروپاشی طبقه متوسط
و تضعیف اعتماد عمومی به دولت میگویند .در این میان برخی راهحل را
در گفتوگوی میان نخبهها و دانشگاهیان با دولت جستوجو میکنند .به
نظر شما الزام گفتوگو میان دولت و دانشگاه چیست؟

برای اینکه به رابطه دولت و نخبگان برگردم نیاز اســت که یک مقداری
عقبتر بروم تا یک ســابقه تاریخی را عرض کنم و بعد ببینیم که چرا این
گفتوگو نمیتواند در حال حاضر به صورت مؤثر امکانپذیر باشد ،چون ما از
لزوم گفتوگو صحبت میکنیم .در حال حاضر در کشور ما  ۲۸۰۰دانشگاه
و مرکز آموزش عالی وجود دارد که نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا رقم
بسیار باالیی است ،یعنی ما بیشترین دانشگاه و مرکز آموزش عالی در دنیا را
داریم .کشور چین با یک میلیارد و پانصد میلیون نفر حدود دو هزار و چهارصد
دانشگاه و مرکز آموزش عالی دارد و بسیاری از کشورهای اروپایی با جمعیتی
برابر با جمعیت ایران یعنی  ۸۰میلیون نفر ،در حدود سیصد دانشگاه دارند .از
نظر تعداد دانشجو تا آنجا که من اطالع دارم ژاپن حدود یکمیلیون و دویست
هزار نفر جمعیت دانشجویی دارد ،درحالیکه  ۱۲۰میلیون نفر جمعیت دارد
امــا ما با  ۸۰میلیون نفر جمعیت ،نزدیک به  ۴میلیون نفر دانشــجو داریم،
که البته در گذشــته این رقم به  ۵میلیون تا  ۵میلیــون و پانصد هزار نفر

نکتههایی که باید بدانید
[رابطه ارگانیکی برای همکاری بین دولت و دانشگاه و بخشهای روشنفکری و آکادمیک در
سندهای قانونی دیده نشده است .دانشگاهیان کجا میتوانند در برنامههای توسعه مشارکت
داشته باشند؟ هیچجایی وجود ندارد .دانشگاهیان کجا میتوانند در سایر پروژههای اجرایی و
تصمیمگیری مؤثر باشند؟ هیچجایی برای دانشگاهها در نظامات قانونی و نهادی ما تعریفنشده
است.
[تناقض بین رابطه دانشگاه و دولت در طی این  ۴۰سال تداوم پیداکرده است .از طرفی اعتماد
به این نظامی که بنیاد ،محتوا و حتی صورتش غربی است ،وجود ندارد و از طرف دیگر دولت
برای اجرای برنامههای جاری ،برنامههای توسعه و بسیاری از کارهای دیگرش به دانشمندان
نیاز دارد.
[در نظام تدبیر ما ایده ایجاد دانشگاه و مراکز علمی و آموزشی (البته تحت اجبار زمانه) وجود
داشته است ،اما این نظام تدبیر قوام و پیوستگی نداشته است.
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هم میرسیده است .بنابراین هم به لحاظ نهادی و هم از لحاظ تعداد ،حوزه
دانشــگاهی ما که بخشی از نخبگان جامعه را شامل میشود تعدادشان کم
نیست ،اما به نظر میرسد که رابطهای ارگانیک و یا حتی رابطهای مکانیکی
بین بخشهای اجرایی مثل قوه مجریه و سایر بخشهای اجرایی و صنعت با
دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی وجود ندارد .برای اینکه به این سؤال پاسخ
دهیم که چرا چنین رابطهای وجود ندارد به عقبتر برمیگردم .اگر تاریخی
نگاه کنیم ســابقه تأسیس دانشــگاه در ایران به عصر باستان برمیگردد .از
جندیشاپور تا مدرسههای نظامیه در دوره اسالمی و بعد از آن تا عصر حاضر
در حدود  ۲۰۰ســال پیش ،حوزه علمیه قم و  ۱۴۰سال پیش دارالفنون در
تهران ،حدود  ۸۵ســال پیش دانشگاه تهران را داشتیم .از دانشگاه تهران به
بعد شاهد نســل جدیدی از مراکز آموزشی هستیم که به شیوه مدرن اداره
میشوند .اما از بدو تأسیس دانشگاه تهران تا سال  ۵۷با فرآیند خاصی (نوع
نگاه به دانشگاه و شیوه اداره آن) مواجه هستیم .از سال  1357به بعد فرآیند
دوگانه دیگری شــروع میشود و آن این است که در ابتدا نوعی بیاعتمادی
نسبت به دانشگاهها و محتوای آموزشی آنها و درواقع فرآیند حاکم بر نظام
دانشگاهی ایران وجود داشت و به نظر من این مسئله بیش از اینکه یک شعار
باشد تحت تأثیر یک جریان فکری بود که بههرحال بنمایه آن «شرقشناسی
و تئوریهای غربزدگی و بازگشت به خویشتن» و بحثهایی بود در حوزه
روشنفکری ایران بهعنوان ایدئولوژی انقالب ،که در ابتدای انقالب کارکرد ویژه
خود را نشان داد .در واقع بنیاد این داستان بود که این علم غربی و دانشگاه و
شیوه آموزش به درد ما نمیخورد .بنابراینیک برخورد ایدئولوژیک با دانشگاه
و نظام دانشگاه به عمل آمدکه راهحل آنهم انقالب فرهنگی بود .از سوی دیگر
به دلیل اینکه ما نمیتوانستیم دانشگاه را به طور کلی کنار بگذاریم ،باید آن
را به لحاظ فرهنگی اصالح میکردیم .در انقالب فرهنگی هم محتوای درسی
بازنگری شــد و هم افرادی که در دانشگاهها بودند به نحوی دوباره گزینش
شــدند ،بعضیها اخراج شدند و از آن به بعد نظام دانشگاهی هم در گزینش
و اســتخدام و هم در محتوای درسی و هم در بسیاری از رویههای آموزشی
شدیدا ً تحت کنترل قرار گرفت .به همین دلیل شورای انقالب فرهنگی شکل
گرفت که تقریباً تصمیمگیریها و اقدامات اساسی در حوزه آموزش عالی بر
عهده آن اســت .بنابراین اینیک رویکرد است که بعدا ً به آن میپردازیم و
نگاهی منفی بهکلیت آن سیستم دانشگاهی به لحاظ جریان حاکم بر دانشگاه
است .درواقع دانشگاه یکنهاد غیرقابلاعتمادی بود که بایستی اصالح میشد.
البته ما همچنان درگیر این پروسه هستیم و بعدها نیز مسئلهای طرح شد که
ما باید دانشگاهها را اسالمی کنیم و بعد هم مسئله دیگری در پی این بحث
طرح شد که ما باید علم اسالمی تولید کنیم .علوم غربی باید تبدیل به علوم
اسالمی شوند .این معضل تا به امروز ادامه پیداکرده است ،بنابراین در این نگاه
ایدئولوژیک نوعی بدبینی همواره و جاری نسبت بهنظام دانشگاهی وجود دارد
که نظام دانشگاهی علمی تولید میکند که این علم به درد ما نمیخورد.
تصمیمهای انقالب فرهنگی آیا توانســت بین دولتها و دانشگاه
آشتی برقرار کند؟

میخواســتم بهعنوان موضوع دوم به این مسئله بپردازم .اینیک بحث

مشکل انسداد گفتوگو میان دولت و نخبگان با یکبار نشستن در یک جلسه و حرف چهار نفر را گوش کردن حل نمیشود .اگر میخواهیم این دیدگاهها و
مشورتها مؤثر واقع شوند ،باید تبدیل به رویههای اجرایی شوند .آنوقت اگر نظام دانشگاهی حس کرد که آن چیزی که میگوید و بهعنوان محصول بخش علمی
در اختیار بخش اجرایی میگذارد ،در عمل به فرآیندهای اجرایی تبدیل میشود ،برای چنین کاری تالش میکند.

کالن است که باید در مورد آن صحبت کنیم و بعد به آن رجوع کنیم .نکته
دوم این است که دولت علیرغم نگاه بدبینانهاش ،بهشدت برای بازسازی کشور
نیاز داشت تا دانشگاه را به بخش اجرایی و صنعت و خدمات کشور نزدیک کند
به همین خاطر بعد از بازگشایی دانشگاهها ،نهادی در دانشگاهها به نام «دفتر
ارتباط صنعت و دانشگاه» شکل گرفت .درواقع یک سهگانه به اسم دانشگاه،
صنعت و دولت شکل گرفت .نهادی در دانشگاهها شکل گرفت که وظیفهاش
این بود که این ارتباطات را برقرار کند .برای این هدف دهها کنگره ،سمینار،
همایش و نشستهای مختلف برگزار شــد که چگونه میتوان صنعت را با
دانشگاه آشتی داد و همچنین چگونه میتوان دانشگاه را با بخشهای اجرایی
دولت آشتی داد یا بهعبارتدیگر چگونه آن علمی که در دانشگاه تولید میشود
میتواند در خدمت بخشهای اجرایی اقتصادی و صنعتی قرار گیرد .به نظر
من این بخش هم ناموفق بوده اســت .علیرغم اینکه این بخش نهادینه شد
و به یک سیستمی در دانشگاه تبدیل شد که وظایفی به آن واگذار شود ،اما
در اجرا و عمل نتوانست نهاد صنعت ،دولت و دانشگاه را به هم نزدیک کند و
وظیفه کارکردی خود را انجام دهد تا بتواند دانشگاه را به دو بخش دیگر پیوند
دهد .همچنان فاصله عجیبوغریب بین نظام دانشگاهی و آموزش دانشگاهی
و بخشهای اجرایی و کارکردی وجود دارد که ورود به هرکدام از آنها نیازمند
توضیحات گستردهتری است ،از هرکجا که شما بفرمایید میتوانیم به آن ورود
پیدا کنیم .اما در پاسخ به سؤال بایستی اشاره کنم که انقالب فرهنگی بسیاری
از رویههــا را تغییر داد ،درسهای جدید متعددی را به فهرســت درسهای
دانشــگاهی اضافه و برخی درسها را نیز حذف کرد .اما در مجموع دانشگاه
محیط تفکر و اندیشیدن است و کمتر محدودیت میپذیرد و به همین دلیل
نمیتوان گفت که توفیق قابل توجهی در این خصوص حاصل شده است.
با توجه به پیشینه تاریخی میتوان گفت نوعی قطع رابطه دولت با
بدنه دانشگاهی از انقالب فرهنگی به وجود آمده و یا قبل از آن ارتباط
سازمانیافتهای وجود داشته است؟

باید بررسی کنیم که اص ًال دانشگاه جدید چرا در ایران ایجاد شد.

یعنی میخواهم بدانم در پیشینه نظام تدبیر ما ایده دانشگاهیها
جایی داشت یا نه؟

اگر به لحاظ سابقه تاریخی بخواه م عرض کنم باید بگویم پس از شکست
ایران در جنگهای ایران و روس ،که بسیار برای ایران سنگین بود ،ما بهطور
عینی و ملموس با بخشهای سخت تمدن جدید غربی مواجه شدیم .بعد از
این با سفرهای ایرانیان به غرب و کشورهای غربی و یا به کشورهایی که پیش
ک چیزهایی در غرب وجود
از ما از غرب تأثیر پذیرفته بودند ،تازه فهمیدیم ی 
دارد ،که ما نداریم .یکی از آن موارد در کنار خیلی از موارد دیگر این است که
ما نیازمند نهادهای آموزشی جدیدی هستیم که علمآموزی کند .بنابراین برای
اولین بار مدارس جدید و دارالفنون شکل گرفت .وظیفه دارالفنون این بود که
افرادی تربیت کند که فنی یا مهندس باشــند .آدمهای فنی تربیت کند که
بتوانند مشکالت جامعه را برطرف کنند یا مشکالت دولت را در آن بخشهایی
که با آن مواجه است ،برطرف کند .از سوی دیگر مدرسه علوم سیاسی برای
تربیت کادر ورزیده سیاسی تأسیس شد .اما یکی از ایرادهای اصلی این است
که گفته میشود در ایران نهادهای جدید تداوم ندارند .دارالفنون نتوانست به
عنوان یک نهاد علمی تداوم و تحول پیدا کند و بعدها تعطیل شد .بنابراین در
نظام تدبیر ما ایده ایجاد دانشگاه و مراکز علمی و آموزشی (البته تحت اجبار
زمانه) وجود داشــته است ،اما این نظام تدبیر قوام و پیوستگی نداشته است.
حتی در سالهای اخیر بهطور خاص در مورد نهادهای اقتصادی مثل شرکت
ارج بحث میشود که در گذشته برخی از محصوالتش را به خیلی از کشورهای
دنیا صادر میکرده اســت .کفش ملی و کفش بال و حتی شرکت آزمایش و
ایرانخودرو هم صادرات داشتند .اما اآلن از صادرات ایرانخودرو ،شرکت ارج و

آزمایش ،و کفش ملی خبری نیست .پس از تأسیس دانشگاه تهران به عنوان
دانشــگاه مادر نیز این روند تکرار شده است و دانشگاه تهران هم نتوانست و
یا نشد که در جایگاه اولیه خود ،به عنوان بزرگترین مرکز علمی و آموزشی
کشور باقی بماند .همانطور که اشاره کردم این عدم پیوستگی در همه ابعاد
در جامعه وجود داشته است.
یعنی تکنوکراسی و بوروکراســی به همپیمانی و اتحاد در عمل
نرسیده است.

ما تالش کردیم در دانشــگاهها و مراکز علمی تکنیکها را تدریس کنیم
و درواقع آدم تکنیســین و مهندس تربیت کنیــم و در این زمینه در ظاهر
چندان مشــکلی نداشتیم ،اما ما همواره نسبت به علم جدید نوعی بدبینی
داشتیم ،باالخص وقتی پای علوم انسانی به میان میآید این بدبینی به اوج
خود میرسد .همواره بحث میشود که علوم انسانیای که از غرب آمده است
با سابقه علم انسانی که در حوزهها و یا سنن علمی دیگری در جامعه ما رواج
داشته ،همســنخی ندارد .بنابراین همواره از طرف بخش عمدهای از جامعه
باالخص نظام ســنتی تعلیم و تربیت در ایــران این علم مورد نکوهش قرار
میگرفته اســت و بعدها هم خودش را در بحث جریانات فکری دهه  ۴۰و
 ۵۰تحت عنوان غربزدگی و بازگشــت به خویشتن نشان داده است و پس
از انقالب هم در بخشهای مختلف انقالب فرهنگی و اآلن هم تحت عنوان
بومیسازی خودش را نشان داده است .بنابراین همیشه یک انتقادی از طرف
بخشی از مخالفان وجود داشته است که علم غربی با ما نسبتی ندارد .البته
در این خصوص دیدگاههای متفــاوت و حتی متضادی وجود دارد و برخی
استدالل میکنند که علم یک پدیده جهانشمول است .اما از سوی دیگر باید
توجه کنیم که بین علم و دانش تفاوت قایل شویم .علم درواقع فرآیندی است
که افراد در طی آن علمآموزی میکنند و دانش نتیجه آن علم است .قسمت
اول یعنی فرآیند علمآموزی میتواند فرایند یکسانی در قسمتهای مختلف
دنیا باشد که البته محتوای آن میتواند متفاوت باشد اما دانش نتیجه آن است.
آیا این علمآموزی در جامعه ما منجر به تولید دانش شده است؟ پیرامون این
موضوع هم بحثهای بسیاری وجود دارد و خیلیها اعتقاد ندارند که در جامعه
ایران فرآیند علمآموزی بهگونهای که وجود دارد تبدیل به دانش شده است.
نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد این اســت که گفته میشود که ما
نوعی برخورد صوری و بازاری نسبت به دانشگاه داشتهایم .این برخورد صوری
و بازاری منجر به توسعه کمی بیشازاندازه نظام آموزشی در ایران شده است.
در ابتــدای بحث همعرض کردم که از اواخر دهه  ۶۰به بعد ما با یک فوران
مراکز آموزش عالی مواجه هستیم که در آنها فقط مدرکگرایی وجود دارد
و مشکل تاریخی ما را عمیقتر کرده است .این جریان صوری و نگاه صوری

بخشهای
تولیدی مایعنی
بخشصنعت
هم خیلی نیاز
به دانشگاه پیدا
نکردهاند .ضمن
اینکه دولت هم
توجهی به دانشگاه
نکرده است ،به
طور مثال بسیاری
از اقتصاددانان،
جامعهشناسان
و گروههای دیگر
تالش کردند
تا با نامههای
متعدد ،دولت نهم
و دهم را از برخی
تصمیمهای
اقتصادی و اداری
برحذر دارند
اما علیرغم آن
هشدارها ،دولت
توجهینکرد
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توسعه

ت دولت
نشس 
بانخبگان باید
نهادمند شود
یعنیبخشهای
مشاورهای وجود
داشته باشد
و نخبگان هم
مسئولیتداشته
باشند.یعنی
اینها در این نظام
اجرایی اثری
داشته باشند و
احساسمفید
بودن کنند

به آموزش ،تحصیل و علمآموزی باعث شده است اعتبار نظام علمآموزی در
ایران زیر سؤال برود ،چون وقتی تولید انبوه کنید و کیفیت آن را رعایت نکنید
باعث میشود مراکز آموزشیای داشته باشید که هیچکدام از معیارهای الزم
برای تربیت دانشجو درسطح آموزش عالی را نداشته باشند و این کمکم بهکل
نظام آموزشی سرایت پیدا میکند .یک روزی شما دانشگاه تهران را بهعنوان
یک وزنهای در بین دانشــگاههای ایران و حتی بهعنوان یک وزنه میدیدید
که میتوانستید آن را با سایر دانشگاههای جهان مقایسه کنید اما اکنون این
بیماری به دانشگاه تهران هم ســرایت پیداکرده است .تقریباً دانشگاهی در
ایران نیست که از این بیماری کمیتگرایی و گذشتن از کیفیت مصون مانده
باشد .همه اینها نوعی بیاعتنایی ب ه نظام دانشگاهی ایران ایجاد کرده است.
موضوع دیگری که کماهمیت نیست ،بیاعتنایی بدنه اجرایی نسبت به دانشگاه
است .چند نمونه از مصادیق این بیاعتمادی را خدمتتان عرض میکنم :بعد
از انقالب اســامی یک مرکز آموزشی تحت عنوان «مرکز آموزش مدیریت
دولتی» تأسیس شد .وظیفه این مرکز این بود که مدیران دولتی که مدارک
دانشگاهی نداشتند ،لیسانس ،فوقلیسانس و دکترا بگیرند .درحالیکه آن مرکز
هرگــز زیرمجموعه نظام آموزش عالی ایران نبود ،زیرمجموعه دولت (بخش
اجرایی) بود و نظام دانشگاهی حاضر نبود که بیدلیل مدرک بدهد و حاضر
نبود که غیر از مسیر کنکور پذیرای دانشجو باشد .بعد از آن هم دانشگاه آزاد
و بسیاری از مراکز آموزشی در حوزه آموزش عالی ایجاد شدند .دانشگاه آزاد
که با پســوند اسالمی هویت خویش را نشانهگذاری کرده بود ،تقید چندانی
به پسوند خویش نداشته و در سیاستی که از آن به سیاست گسترشگرایی
از نوع بانک صادرات ایران نام برده میشــود ،در اقصا نقاط کشــور و حتی
در شهرهایی که کمترین امکانات آموزشــی و به طور خاص کادر آموزشی
را داشــتند واحد دانشگاهی احداث کرد و در نتیجه اعتبار آموزش و مدرک
دانشگاهی خدشهدار شد .البته سیاست خصوصیسازی و احداث واحدهای
دانشگاهی توسط افراد و بخش خصوصی هم به این اغتشاش در حوزه آموزش
دانشــگاهی افزود .نکته دیگری که در این خصوص حایز اهمیت است این
اســت که در کشور ما اکثر وزارتخانهها و مراکز اجرایی مثل وزارت اقتصاد
و دارایی ،وزارت امور خارجه ،وزارت اطالعات ،صداوســیما و ...برای خودشان
دانشگاه دارند و بقیه وزارتخانهها هم اگر دانشگاه نداشته باشند ،مراکز علمی
و کاربــردی دارند .اگر به این صورت نگاه کنید متوجه میشــوید که معلوم
نیست دانشگاهها به چه دلیل دانشجو تربیت میکنند .اگر منظورتان این است
که دانشگاهها وظیفه دارند که در حوزههای فنی ،مالی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ...دانشجو تربیت کنند که بهعنوان بخشی از بدنه دولت یا بخشی
از بدنه بخش خصوصی وارد جامعه شوند ،قسمت اول این قضیه در داشگاهها
انجام میشود اما تعداد بسیار کمی از آنها جذب بخشهای اجرایی و یا به
قول شما بوروکراسی میشوند ،زیرا آنها (بخشهای اجرایی) برای خودشان
در حال تربیت نیرو هستند ،و البته ضعف دوجانبه نظام دانشگاهی و بخش
خصوصی در کارآفرینی این معضل را پیچیدهتر کرده است و نتیجه آن بیکاری
روزافزون تحصیلکردگان دانشگاهی است.
شما در گفتههای خود به تکاپوهایی اشاره کردید که نسبت به روند
ورود علم غربی به کشور برخوردی انتقادی داشته .چرا نتیجه این تکاپوها
از آن آرمانگرایی به کمیگرایی در علم تبدیل شد؟

به نظر من یکی از دالیل این بحث این است که پروژهای که ما دنبال آن
بودیم خیلی علم محور نبوده است.
تاکید بر ایدئولوژی است؟

بههرحال ما میخواستیم که محتوا و فرم دانشگاه آن چیزی باشد که از
نظام ایدئولوژیک انقالب اسالمی برمیآمد ،یعنی دانشگاه ،دانشگاه اسالمی
باشد و محیط ،محیطی اسالمی باشد و فضا هم به لحاظ فرم و محتوا اصالح
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شود اما وقتی این اصالح صورت نگرفت فضا برای اینکه مراکز دیگری ایجاد
شود باز شــد .به طور مثال دانشــگاه امام صادق و تربیت مدرس و ...ایجاد
شدند ،در خصوص دانشــگاه تربیت مدرس این سؤال مطرح است که مگر
دانشگاههای دیگر مدرس تربیت نمیکردند؟ ریشه هرکدام از اینها برمیگردد
به این بدبینی که نسبت به نظام دانشگاهی وجود دارد .مگر دانشگاه تهران
نمیتوانست مدرس تربیت کند ،پس چرا به دانشگاه تهران اعتماد نشد؟ چرا
به دانشگاه شریف اعتماد نشد؟ چرا به دانشگاه امیرکبیر اعتماد نشد؟ چرا به
دانشگاه عالمه طباطبایی اعتماد نشد؟ ما دانشگاه دیگری تأسیس کردیم و
گفتیم که این دانشــگاه صرفاً مدرس تربیت میکند .چون اعتقاد اولیه این
داســتان این است که بههرحال در یک بازه زمانی مدرسینی تربیت میکند
که این مدرســین همانهایی هستند که ما میخواهیم .ما از فیلتری خاص
آنها را وارد میکنیم و بعد آنها در طی یک پروسه آموزشی که آن پروسه
آموزشی هم ممکن است با دانشگاههای دیگر خیلی فرقی نداشته باشد آنها
را به معلمینی تبدیل میکنیم که جایگزین معلمین پیشین شوند .بههرحال
دانشگاه تربیت مدرس هم از آن هدف اولیه خیلی دور شده است یعنی اص ًال،
آن چیزی که بنیانگذارانش میخواستند نشد .بحث کمیگرایی میتواند یکی
از این بحثهای مرتبط با این داستان باشد ولی تمام بحث کمیگرایی نتیجه
این نیست .جامعه ایران و مردم ایران دانشدوست هستند .مردم از گذشته
دور برای آموزش و تحصیل دانشجویان و دانشآموزان هزینه میکردند .مردم
حاضرند از نان شب خود بگذرند اما فرزندشان درس بخواند .این مسئله بخشی
از عالیق فردی و خانوادگی مردم ایران اســت ،که فرزندانشان تحصیلکرده
و باســواد باشند .جامعه ایرانی نسبت به سایر جوامع اطراف خود در منطقه
خاورمیانه از گذشتههای دور تفاوتهای فرهنگی قابلتوجهی داشته است.
به همین خاطر بخشی از کمیگرایی هم به دلیل اشتهای جامعه ایران برای
تحصیل و آموزش است.

دولت در طول این چهار دهه با تصمیمهــای کالن خودش مدام
به بیاعتماد کردن دانشــگاه چه با کمیگرایی آن و چه با منزوی کردن
دانشگاهیان تالش کرده است .این تضاد به کجا میانجامد؟

دقیقاً همینطور اســت یعنی درواقع این تناقض بین رابطه دانشگاه و
دولت در طی این  ۴۰ســال تداوم پیداکرده است .از طرفی اعتماد به این
نظامی که بنیاد ،محتوا و حتی صورتش غربی است ،وجود ندارد و از طرف
دیگر دولت برای اجرای برنامههای جاری ،برنامههای توســعه و بسیاری از
کارهای دیگرش به دانشمندان نیاز دارد .حتی اگر به دانشمندان نیاز نداشته
باشد به تکنیسینها و مهندسین نیاز دارد اما این مسئله دوگانه حلنشده
است تا از این به بعد بگوییم این دانشگاه را نمیتوانیم به غربزدگی متهم
کنیم .ما نمیتوانیم متهمش کنیم که دانشی که تولید میکند به درد ما
نمیخــورد ،بنابراین این تضاد وجود دارد .به همین خاطر رابطه ارگانیکی
برای همکاری بین دولت و دانشگاه و بخشهای روشنفکری و آکادمیک در
سندهای قانونی دیده نشده است .دانشگاهیان کجا میتوانند در برنامههای
توسعه مشــارکت داشته باشند؟ هیچ جایی وجود ندارد .دانشگاهیان کجا
میتوانند در سایر پروژههای اجرایی و تصمیمگیری مؤثر باشند؟ هیچ جایی
برای دانشگاهها در نظامات قانونی و نهادی ما تعریفنشده است .از سوی دیگر
علیرغم اینکه دولتها (منظور قوه مجریه و بخشهای اجرایی است) همواره
تالش کردهاند که بگویند ما به دانش و دانشگاه نیازمند هستیم و کارهای
اجرایی بر اســاس رویههای متداول در دنیا (علمی) انجام میشود ،اما این
معضل حل نشده است ،اینطور نبوده که دولت واقعاً احساس نیاز کند که
در مواقع بحرانی مراکز فکریای هستند که بههرحال مجهز به دانش هستند
و دانش روز میتواند گره از مشــکالت کشور باز کند .بهخصوص در حوزه
علوم انســانی ،نظام اجرایی و سیاسی هیچوقت اعتماد به حوزه دانشگاهی

بخشهای اجرایی اعتقادی به اینکه دانشگاه میتواند گرهی از مشکالت جامعه را باز کند ،ندارند و به همین دلیل
کمترین رابطه بین دولت ،دانشگاه و صنعت وجود دارد .همچنین آن چیزی که در دانشگاههای ما تعلیم داده میشود
خیلی به درد آن جامعهای که در آن زندگی میکنند نمیخورد.

و بخشهای آکادمیک نداشته است .در مواقعی هم که بحرانی پیشآمده
مثل آن شــورش سال  ۱۳۹۶که در شهرهای مختلف ایجادشده بود ،آقای
رئیسجمهور تعدادی از دانشگاهیان بهخصوص از حوزه علوم اجتماعی و
سیاسی را دعوت کردند ،همانهایی هم که دعوتشده بودند ،افراد خاصی
بودند یعنی دولت حاضر نبود کسانی را دعوت کند که ممکن است حرفی
متفاوت بزنند .اگر هم عمدی در این داستان نبوده باشد بازهم کسانی دعوت
نشده بودند که خیلی حرف متفاوتی بزنند و بگویند که ریشه این معضالت
در چیست؟ به همین خاطر دانشــگاهها همواره راه خودشان را رفتهاند و
دولت و بخشهای صنعتی هم کار خودشان را کردهاند .این بحث در رابطه
با صنعت هم همینطور است ،البته مشکل دیگری که در صنعت ما وجود
دارد این است که بههرحال صنعت ما یک صنعت مونتاژی و وارداتی است
و چیزی تحت عنوان صنعت تولیدی در ایران خیلی شــکل نگرفته است.
قطعات صنعت وارداتی هم از بیرون میآید و تکنیسینها بهراحتی میتوانند
آنها را به هم وصل کنند و اص ً
ال نیاز به دانش و نظام دانایی خاصی ندارد،
بنابراین بخشهای تولیدی ما یعنی بخش صنعت هم خیلی نیاز به دانشگاه
پیدا نکردهاند .ضمن اینکه دولت هم توجهی به دانشگاه نکرده است ،به طور
مثال بسیاری از اقتصاددانان ،جامعهشناسان و گروههای دیگر تالش کردند تا
با نامههای متعدد ،دولت نهم و دهم را از برخی تصمیمهای اقتصادی و اداری
برحذر دارند که رویههایی که در پیشگرفته است ،رویههای غلطی است اما
علیرغم آن هشدارها ،دولت توجهی نکرد و نتیجه آن بحران اقتصادی شد
که تا به امروز آثارش را میبینیم .بنابراین من ریشههای این بیاعتمادی را
عرض کردم که در طی این  ۴۰ســاله به همین شکل خودش را بازتولید
کرده است .بسیاری از دانشگاهها علیرغم اینکه از دولت بودجه میگیرند
اما عم ً
ال دانشگاههایی نیســتند که ما در نسل سوم و چهارم دانشگاههای
جهان به آنها دانشگاههای جامعهمحور میگوییم .دانشگاه باید برای حل یک
مسئله ایجادشده باشد .فرض کنید اگر مشکل شهرهای کرمان و یزد کمآبی
است و درواقع مشکل در اصالح امور به منظور آشتی و همنوایی با طبیعت
آنجاست ،دانشگاهی که در یزد تشکیل میشود باید بتواند معضل آن استان
را حل کند یا حداقل رهیافت کالن آن این باشد که مشکل جامعهای را که
در آن ایجادشده اســت حل کند .کدامیک از دانشگاههای ما جامعهمحور
هستند؟ فرض کنید مسئله ما تا قبل از بارانهای امسال بحران کمآبی بوده
باشــد ،کدامیک از دانشگاههای ما چنین رسالتی را برای خودشان تعریف
کردهاند؟ کدامیک از دانشگاههای ما برای این ایجادشدهاند که بگویند معضل
ما توسعهنیافتگی است؟

درواقع منظور شما این اســت که تکاپوهایی هم اگر وجود دارد
بهصورت فردی است و نه بهصورت نهادی؟

بله دقیقاً .یعنی ما هیچ نهاد دانشگاهیای نداریم که به این منظور تأسیس
شده باشد که رسالت خودش را حل یکی از معضالت جامعه تعریف کرده باشد.
در دانشگاههای ما فیزیک یا شیمی تدریس میشود ،اما این فیزیک زمانی به
درد مردم سیستان و بلوچستان میخورد که بتواند مشکالت مردم سیستان
و بلوچستان را حل و یا کمتر کند .به هرحال بخش فکری و علمی سیستان
و بلوچستان باید بتواند به حل مشکالت آن استان کمک کند .دانشگاه آزاد
در دورترین مناطق ایران واحد دانشگاهی ایجاد کرده است ،اما آن دانشگاهها
هیــچ دردی را از ملتی که در آن منطقــه زندگی میکنند دوا نمیکنند و
محصولش چیزی است که اکنون با آن مواجه هستیم؛ تحصیلکردههایی که
اغلب آنها قادر به انجام هیچ کاری نیستند و بنابراین معضل دیگری تحت
عنوان تحصیلکردگان بیکار به معضالت دیگر جامعه افزوده شده است.
حلقه مفقــوده الزامات این همکاری و همیاری دانشــگاه و نهاد
سیاستگذار را باید در نبود نهاد تعریف کنیم یا در ضعف قانونگذاری؟

یک پیشینهای وجود دارد که این پیشینه بهعنوان یک نظام فرهنگی و
روح سیال حاکم شده است و آن مبنی بر بیاعتمادی است .بخشهای اجرایی
اعتقادی به اینکه دانشگاه میتواند گرهی از مشکالت جامعه را باز کند ،ندارند
و به همین دلیل کمترین رابطه بین دولت ،دانشــگاه و صنعت وجود دارد.
بخش دوم مربوط به این است که عم ًال آن چیزی که در دانشگاههای ما تعلیم
داده میشود خیلی به درد آن جامعهای که در آن زندگی میکنند نمیخورد.
انباشت این مواردی که عرض کردم ،باعث شده است که این فاصله هم خیلی
زیاد شود و هم نتواند نهادینه شود و نتواند به یک فرهنگ غالب تبدیل شود
و نیز نتواند رهیافتی را پیش ببرد که نهایتاً دانشگاهها رسالت خودشان را حل
معضالت جامعه تعریف کنند و از آنطرف دولت هم دانشگاه را بخشی از توان
خود برای حل مشــکالت تصور کند .بنابراین حاصل این دوگانه پیشگفته
اثرات خود را هم بر قانونگذاری و هم بر نهادسازی گذاشته است.
به نظر میرسد دولت بارها سعی کرده با جامعه دانشگاهی گفتوگو
کند ولی دانشگاهیها از کنشگری سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی واهمه
دارند.

وقتی میگوییم چنین چیزی هســت باید شــواهد آن را بیان کنیم و
نمونه بیاوریم که مث ًال فالن دولت از نخبگان دانشــگاهی دعوت کرده ،و یا
به منظور حل معضلی فراخوانی اعالم کرده ولی دانشــگاهیان و نخبگان از
آن سر باززدهاند.
سال گذشته دولت نشستهایی را با جامعهشناسان و اقتصاددانها
برگزار میکرد.

اینها بهصورت مقطعی صورت گرفته اســت .رئیس دولت مســتقر و یا
هر رئیسجمهور دیگری بهصورت مقطعی ممکن اســت سخنان تعدادی از
دانشگاهیان را بشنوند اما بعدا ً کار خودشان را میکنند.
یعنی گفتوگوی میان دولت و نخبگان قطع شده یا گفتههای آنها
جایی در نظام تدبیر ندارد؟

مشــکل انســداد گفتوگو میان دولت و نخبگان با یکبار نشستن در
یک جلســه و حرف چهار نفر را گوش کردن حل نمیشود .اگر میخواهیم
این دیدگاهها و مشــورتها مؤثر واقع شوند ،باید تبدیل به رویههای اجرایی
شــوند .آنوقت اگر نظام دانشگاهی حس کرد که آن چیزی که میگوید و
بهعنــوان محصول بخش علمی در اختیار بخش اجرایی میگذارد ،در عمل
به فرآیندهای اجرایی تبدیل میشود ،برای چنین کاری تالش میکند .این
نشستها باید نهادمند شود یعنی بخشهای مشاورهای وجود داشته باشد و
دانشگاهیان هم مسئولیت داشته باشند .منظور من از مسئولیت این است که
مراتب دانشگاهی اساتید دانشگاه منوط به این باشد که بتوانند در این نظام
اجرایی اثری داشته باشند و احساس مفید بودن کنند ،آنوقت روال پیشرفت
و ارتقای نظام دانشگاهی هم متفاوت خواهد بود .اکنون روند پیشرفت و ارتقای
اعضای هیئتعلمی هیچ نسبتی با فرآیندهای جامعه و اینکه شما کجا مؤثر
بودهاید ،ندارد .ممکن است اگر فردی مقالهای داشته باشد که در کار اجرایی
از آن استفادهشــده است ،دو یا سه امتیاز بگیرد ،اما اگر کسی چنین چیزی
هم نداشته باشــد ،ممکن است به دانشیاری و استادی برسد .نظام علمی و
دانشــگاهی باید به نحوی تعریف شود که این روندها نهادمند باشند ،یعنی
دانشگاه در قبال جامعهاش مسئولیتپذیر شود و دولت و بخشهای اجرایی
هم باید ملزم باشند که این نظام علمی را به خدمت گیرند.

هم به لحاظ
نهادی و هم از
لحاظ تعداد ،حوزه
دانشگاهی ما که
بخشیازنخبگان
جامعه را شامل
میشود تعدادشان
کم نیست ،اما به
نظر میرسد که
رابطهای ارگانیک
و یا حتی رابطهای
مکانیکیبین
بخشهای اجرایی
مثل قوه مجریه و
سایر بخشهای
اجرایی و صنعت با
دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی
وجود ندارد

چگونه این راه میتواند به اعتمادسازی بینجامد؟

به اعتقاد من فضای بیاعتمادی بین بخشهای اجرایی و دانشگاهی فضای
بســیار عمیقی است و تغییر این رویه کار دشــوار و زمانبری است .اما این
مسئله غیرممکن نیست و الزامات پیشرفت جامعه و حل مشکالت آن ،هم
دانشگاهیان و هم دولتمردان را به این تدبیر رهنمون خواهد کرد.
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توسعه
[ جامعهشناسی توسعه ]

گفتوگو و الزام آن

فضای آزاد برای بیان ،زمینهساز گفتوگو است

خالد توکلی
جامعهشناس توسعه

چرا باید خواند:
گفتوگو موضوعی
نمایشینیست؛
تاکتیکی دوطرفه است
که ره به آبادانی و
توسعه میبرد
این مقاله را بخوانید .

دولت ،نخبگان و اصوالً شهروندان همواره در مورد مسائل مختلف
نیاز به گفتوگو دارند و این گفتوگوها موضوع ،جهت و طرف خاصی
ندارد که حتماً باید میان نخبگان و دولت و درباره موضوع مشخصی
انجام شــود؛ میتواند میان نخبگان در حوزههای گوناگون گفتوگو
درگیــرد و اتفاقاً این ضروریتر و برای جامعه مفیدتر اســت .قبل از
هر چیز باید به این نکته توجه داشــت اگر گفتوگو صرفاً به موارد و
موضوعاتی خاص و به افراد و نهادهایی ویژه محدود شود ،ممکن است
مشــارکت تمامی صاحبنطران را جلب نکند و افرادی دستچین و
در گفتوگو شرکت داده شوند که اندیشه مستقل و انتقادی نداشته
باشــند .اگر زمینه برای گفتوگو در جامعه فراهم آید ،بســیاری از
نخبگان و شــهروندان به آن میپیوندند .اگر دولت ابتکار عمل را در
دست داشته باشد به علت این که دارای امتیازات و رانتهای متعدد
است ممکن است کسانی به تقاضای گفتوگو روی خوش نشان دهند
که در ذهن و درون خویش در اندیشــه حل مسائل و کاهش رنج و
محنت مردم نیستند بلکه با نزدیکی به دولت میخواهند از مزایای آن
بهرهمند شوند .با وجود این ،در زمانها و در مورد موضوعات خاصی
ممکن است این نیاز بیشتر حس شود .گفتوگو برای زندگی اجتماعی
و اداره حکومت یک ضرورت است و بدون آن اداره جامعه بسیار دشوار
خواهد بود و ممکن است در روند عادی آن اختالل پیش آید.
واقعیت این است که کشور ما اکنون با مشکالت عدیدهای دست
به گریبان است و در شرایط ویژه و استثنایی قرار دارد .قبل از هر چیز
باید به فقدان امکان گفتوگو در سطوح مختلف کنش متقابل میان

نکتههایی که باید بدانید
[ برای آنکه اعتماد مردم و نخبگان جلب شود و موضوع را نمایشی و موقتی تلقی نکنند
بهتر است گفتوگو یک جاده دوطرفه باشد و دولت نیز به دعوت نخبگان و نیروهای فعال
جامعه برای گفتوگو پاسخ مثبت بدهد.
[ زمانی میتوان از «گفتوگو» و ضرورت آن سخن به میان آورد که قبل از آن اندیشههایی
در یک فضای آزاد مجال رشد و نمو و ابراز وجود پیدا کرده باشند .بدون وجود آزادی اندیشه و
بیان و پذیرش الزامات آن گفتوگو مبنا و معنایی ندارد.
[ حاکمان یا گروهی مشخص از نخبگان هرگز به تنهایی نمیتوانند از پس مشکالت برآیند
و درک درستی از جامعه و پدیدههای آن داشته باشند .آموزش و تمرین گفتوگو در نظام
آموزشی و رسانهای و این باور که گفتوگو روش مناسبی برای حل و فصل اختالفات و مسائل
اجتماعی است باید در صدر برنامهها قرار گیرد.
[ امروزه مشکالت جامعه در حدی است که نگاه موردی ،تاکتیکی و کوتاهمدت به امر
«گفتوگو» دردی را دوا نمیکند و ممکن است بر دامنه و وسعت مشکالت نیز بیفزاید .ویژگی
اصلی مسائل اجتماعی در پیچیدگی آنهاست و درک این پیچیدگی مستلزم آن است که به
طور مداوم و همیشگی از سوی صاحبنظران به طور خاص و شهروندان به طور عام رصد شود.
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کنشــگران فردی و اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی وضعیت
فعلی اشاره کرد و عالوه بر آن تورم ،کاهش ارزش پول ملی ،بیکاری
و  ...از یک سو و تحریمهای آمریکا همراه با روابط پرتنش خارجی با
کشورهایی چون عربستان و امارات از سوی دیگر این شرایط را برای
کشور به وجود آورده اســت .به این عوامل باید تندروی ،خشونت و
انحصارطلبی سیاسی و رواج آسیبهای اجتماعی را نیز افزود که دامنه
آن روزبهروز بیشتر گسترش مییابد .در مورد تمامی این موارد دولت
باید با نخبگان به گفتوگو بپردازد.
البته این بدان معنی نیســت که نخبگان در مورد مسائل مذکور
اتفاق نظر دارند و دولت با سازمان یا تعدادی نخبه همفکر که تحلیل
مشابهی از وضع موجود دارند روبهروست ،خود نخبگان نیز که آرای
متنوع و تحلیلهای متفاوتی از مسائل دارند ،به گفتوگو نیازمندند
تا بتوانند بهتر و از زوایای مختلف مسائل را مورد کندوکاو قرار دهند
و درک درســتتری از مســائل به وجود آید .اتفاقاً گفتوگوی میان
نخبگان ضرورت بیشــتری دارد و باید پیش از گفتوگوی دولت با
ایشــان زمینهای فراهم شــود که این گفتوگو انجام پذیرد .در غیر
ایــن صورت گفتوگوی میان نخبگان و دولت ،صرفاً به یک نمایش
رسانهای و تبلیغی و حداکثر چند جلسه اداری محدود میشود که به
احتمال قوی برای جامعه ،ثمرهای مثبت نخواهد داشت و در نهایت
صورتجلسهها به پوشهها و اتاقهای بایگانی سپرده میشوند و ممکن
اســت از این رهگذر عدهای با نزدیک شــدن به دولت به نان و نوایی
برسند.
اگــر چه گفتوگو خود به طور مســتقل یک ارزش اجتماعی به
حســاب میآید ولی در حقیقت وجود مؤثر آن وابسته به دو ارزش
اجتماعی دیگر اســت :این ارزشها عبارتند از آزادی اندیشه و آزادی
بیان .زمانی میتوان از «گفتوگو» و ضرورت آن سخن به میان آورد
که قبل از آن اندیشههایی در یک فضای آزاد مجال رشد و نمو و ابراز
وجود پیدا کرده باشــند .بدون وجود آزادی اندیشه و بیان و پذیرش
الزامات آن گفتوگو مبنا و معنایی ندارد .نکته دیگر این اســت که
بایســتی دولتمردان ضرورت واقعی گفتوگو را درک کرده باشند و
چه به عنوان یک ارزش چه به عنوان یک روش در پی گســترش و
تقویت آن برآیند .در واقع کســانی کــه دم از گفتوگو میزنند باید
متوجه باشند که چه درخواست مهم و فربهی را مطرح کردهاند و برای
ورود و پذیرایی از این مهمان ارجمند بایستی چه تدابیری اندیشیده
و چه مقدماتی آماده شود .اگر به عنوان ارزش مطرح شود آنگاه باید
بسیاری از خطوط قرمز ،باورهای متعصبانه و تبعیضآمیز که مدارا و
تســامح را نادیده میگیرند اصالح شوند و اگر به عنوان روش به آن
نگریسته شود این امر به وجود نهادها ،قوانین و ساختارهای مناسب
نیاز دارد.
مهمترین آمــوزه «کنت» -پدر جامعهشناســی -ایــن بود که

باور به گفتوگو و نیاز به آن باید در رفتار تمام نهادهای حاکمیتی نمود یابد ،اگر بخشی از آن
دم از نیاز به گفتوگو بزند و دیگر ارکان حاکمیت به آن باور نداشته باشند یا در جهت عکس
آن عمل کنند ،گفتوگو آغاز و سرانجام نیکویی نخواهد داشت.

پدیدههای اجتماعی از دیگر پدیدهها پیچیدهتر هستند ،حال اگر این
نکته را از وی بپذیریم باید به این نتیجه برســیم که گفتوگو ارزش
و روش مناســبی برای فهم امور اجتماعی و حل مســائلی است که
جامعه با آن دست به گریبان است .بر این اساس ،حاکمان یا گروهی
مشخص از نخبگان هرگز به تنهایی نمیتوانند از پس مشکالت برآیند
و درک درســتی از جامعه و پدیدههای آن داشــته باشند .آموزش و
تمرین گفتوگو در نظام آموزشی و رسانهای و این باور که گفتوگو
روش مناســبی برای حل و فصل اختالفات و مسائل اجتماعی است
باید در صدر برنامهها قرار گیرد؛ عالوه بر آموزش ،حاکمیت نیز باید
نشــان دهد و به این باور برسد که از این طریق بهتر میتواند از پس
مســائل اجتماعی برآید و نتایج عملی و فایدههای گفتوگو دیده و
لمس شود .به عبارت دیگر ترمیم و بازسازی سرمایه اجتماعی برای
برقراری گفتوگو ضرورتی انکارناپذیر است ،اعتماد به اینکه گفتوگو
یک بازی برد -برد است و به منظور بهبود و اصالح مسائل جامعه انجام
میپذیرد برای آغاز گفتوگو و حتی تداوم آن الزم اســت .البته این
گفتوگو حتماً نباید و اصوالً امکانپذیر نیست که همواره به صورت
رودررو انجام شود ،این امر ممکن است گفتوگو را به مناظره تبدیل
کند و طرفین به دنبال شکستدادن همدیگر باشند از این رو باید (مگر
در مورد مسائل فوقالعاده حاد و اورژانسی) در فضای عمومی برای تمام
شهروندان امکان گفتوگو در مورد مسائل مختلف وجود داشته باشد.
اصوالً نخبهگرایی خود میتواند به تدریج آسیبزا باشد و به نوعی مانع
از شکوفایی استعدادها و شنیده شدن صداهای متفاوت و نوآورانه شود.
نکتهای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این اســت که چه
کسی باید موضوع گفتوگو را تعیین کند .آیا نخبگان باید پیشقدم
شــوند و حاکمیت به تقاضای آنها پاسخ دهد یا حاکمیت باید این
امر را انجام دهد و نخبگان به درخواست حاکمیت لبیک گویند؟ در
واقع ممکن است سلیقه فرهنگی و مسئلهشناسی نخبگان با حاکمان
متفاوت باشد و آنچه برای نخبگان مسئله است نزد حاکمان عادی و
نرمال باشد ،عکس این وضعیت نیز صادق است .اینجاست که سرمایه
اجتماعی و حس مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی میتواند بر
ایــن معضل چیره گردد ،بهگونهای که اگر دولت از نخبگان بخواهد
برای تحلیل مســئلهای به یاری دولت بشــتابند به آن تقاضا توجه
کنند تا شاید گرهی از کار فروبســته مردم گشوده شود .در مقابل
حاکمیت نیز وظیفه دارد به سرمایه فرهنگی نخبگان و تولیدات فکری
و پژوهشــی ایشان توجه داشته باشد و آن را تقویت کند ،همچنین
وظیفه دارد تا به مســائلی که مورد توجه نخبگان اســت بپردازد و
درصدد حل آن مســائل برآید .این بدان معنی است که گفتوگو و
زمینه مناسب برای اجرای آن بر اساس یک نیاز و توجه دوطرفه و در
فضا و میدانی برابر باشد.
نمیدانم برداشت شما از فروپاشی چیست و صرفاً به نظام سیاسی
محدود میشــود یا کل جامعه را دربر میگیرد یا نه ،اما واقعیت آن
اســت که اکنون جامعه ،عم ً
ال ،در مواردی چون سرمایه اجتماعی و
فرهنگی دچار فروپاشی شــده و در حوزههایی دیگر چون اقتصاد و
آســیبهای اجتماعی با بحرانهای جدی و عمیقی روبهرو هستیم.
امروزه در بســیاری از آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد ،تنفروشی،
سرقت ،فرار از خانه ،سیاستزدگی و  ...سن افراد آسیبپذیر کاهش
چشمگیری داشته است .بدون تردید ،رهایی از این وضعیت نابهنجار و
درک راههای برونرفت از آن هم در سطح حاکمیت و هم در جامعه،
بدون گفتوگو با نخبگان و شهروندان ممکن و میسر نیست .اصالح

این امور نهتنها به ســادگی و با یک گفتوگو و نسخهپیچی نخبگان
به ســرانجام مطلوب نمیرسد بلکه به ایجاد سازوکارهایی که امکان
گفتوگو و حضور نخبگان را به طور مداوم در ساختار تصمیمسازی
فراهم آورد ،نیاز است .عالوه بر این ،باور به گفتوگو و نیاز به آن باید
در رفتار تمام نهادهای حاکمیتی نمود یابد ،اگر بخشــی از آن دم از
نیاز به گفتوگو بزند و دیگر ارکان حاکمیت به آن باور نداشته باشند
یا در جهت عکس آن عمل کنند ،گفتوگو آغاز و ســرانجام نیکویی
نخواهد داشت.
امروزه مشکالت جامعه در حدی است که نگاه موردی ،تاکتیکی
و کوتاهمدت به امر «گفتوگو» دردی را دوا نمیکند و ممکن اســت
بر دامنه و وسعت مشکالت نیز بیفزاید .همچنان که گفته شد ویژگی
اصلی مسائل اجتماعی در پیچیدگی آنهاست و درک این پیچیدگی
مستلزم آن است که به طور مداوم و همیشگی از سوی صاحبنظران
به طور خاص و شهروندان به طور عام رصد شود .وجود دانشگاهها و
مراکز علمی آزاد و مستقل ،مطبوعات و رسانههای آزاد که ارزشهایی
چون آزادی اندیشــه و بیان را نهادینه کرده باشند برای رصد پایدار
مسائل اجتماعی ضرورت دارند.
واقعیت این اســت که در جامعه زمینههای الزم و مناسب برای
گفتوگو بهچشم نمیخورد .بخشی از حاکمیت و دولت از سر ناچاری
یا واقعاً باورمندانه میخواهند با بخشی از نخبگان و در موارد خاصی
گفتوگو داشته باشــند .این امر به خودی خود اص ً
ال «بد» نیست و
میتوان دید خوشبینانهای نسبت به آن داشت اما برای حل مسائلی
که اکنون دامن جامعه را گرفته اســت این مقدار از گفتوگو به هیچ
وجه کافی نیست .محدوده و موضوع گفتوگو را باید جامعه و حوزه
عمومی آن مشــخص کند نه حاکمیت یا بخشــی از آن .شاید برای
مواردی محدود و در شــرایطی ویژه ،بخشــی از نخبگان با احساس
تعلق خاطر و تعهد نســبت به سرنوشت جامعه ،صادقانه به تقاضای
گفتوگو با حاکمیت لبیک گویند اما اگر به تدریج فضای اجتماعی و
ساختارهای مناسب برای این امر فراهم نشود نخبگان نیز امید خود را
به بهبود و اصالح وضعیت جامعه از دست میدهند و حاضر نیستند
هزینههای اجتماعی و سیاسی حضور در روند گفتوگو را تحمل کنند
و نوعی بیتفاوتی و کنارهگیری از تالش برای تغییر در جامعه به همه
سرایت خواهد کرد.
شــاید بهتر آن باشد که قبل از هر چیز گفتوگوی میان ارکان و
نهادهای حاکمیتی شکل گیرد تا در این زمینه تمرین داشته باشند،
مزایا و البته معایب آن را ببینند ،در مورد موضوعات مختلف به درک
مشترک و مشابهی برسند و جامعه و نخبگان نیز بدانند با چه کسانی
طرف هستند و چگونه باید با حاکمیت تعامل داشته باشند که مجبور
به تحمل هزینههای گزاف نباشند.
برای آنکه اعتماد مردم و نخبگان در چنین مواردی جلب شــود
و آن را نمایشی و موقتی تلقی نکنند بهتر است گفتوگو یک جاده
دوطرفه باشــد و دولت نیز به دعوت نخبگان و نیروهای فعال جامعه
برای گفتوگو پاسخ مثبت بدهد و با مواردی چون آزادی مطبوعات،
فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و دانشگاههای مستقل و منتقد کنار
بیاید و از آنها حمایت جدی داشته باشد .بدون تردید ،جامعه نیز به
این تحوالت واکنش مثبت نشان خواهد داد و از آن استقبال میکند.
بــه طور کلی ،بحث در مورد گفتوگو بحثی مبارک و مثبت اســت
هرچند با توجه به مسائل و مشکالتی که در این زمینه وجود دارد زیاد
به انجام و نتایج این اقدام دولت خوشبین نیستم.

شاید در شرایطی
ویژه ،بخشی از
نخبگان با احساس
تعلق خاطر و تعهد
نسبتبهسرنوشت
جامعه ،صادقانه به
تقاضایگفتوگو
باحاکمیتلبیک
گویند اما اگر به
تدریج فضای
اجتماعی و
ساختارهای
مناسب برای
این امر فراهم
نشودنخبگان
نیز امید خود را
به بهبود و اصالح
وضعیتجامعه
از دست میدهند
وحاضرنیستند
هزینههای
اجتماعی و
سیاسی حضور در
روند گفتوگو را
تحملکنند
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توسعه
[ علم اقتصاد ]

گفتوگوی تأثیرگذار در نظام تدبیر منسجم ممکن است

بایزید مردوخی در گفتوگو با «آیندهنگر» از جایگاه نخبگان در نظام تدبیر کشور میگوید
چرا باید خواند:
اگر میخواهید از
وضعیتنظامتدبیر
در کشور بدانید،
اینکه چگونه این نظام
میتواند فرصتهای
گفتوگو را هموار کند،
خواندن این گفتوگو
به شما توصیه
میشود.

«دیدارهای گاهبهگاه بیشــتر تشریفاتی است»؛ این را
بایزید مردوخی ،اقتصــاددان میگوید .او به دیدارهای
روسای جمهوری با نخبگان و دانشگاهیها اشاره دارد.
مردوخی معتقد اســت باید نظام تدبیر اصالح شود تا
زمینه گفتوگوی ملــی را فراهم کند .این مصاحبه را
بخوانید.
الزام گفتوگو میان دولت و نخبگان چیست؟

گفتوگو امری دوطرفه اســت؛ دولت باید تمایل به
گفتوگو داشته باشد و نخبگان آمادگی برای گفتوگو
داشته باشند .در چنین فرصتی است که گفتوگو ممکن
میشــود .فارغ از حضور در دولت ،گفتوگو میان ایندو
ضرورتی اجتنابناپذیر است که باید رخ دهد .بهتر است که چنین اتفاقی بیفتد اما این امر
مستلزم داشتن کانالها و مکانیزمهایی است.
این مکانیزمها کدام است؟

باید این عادت در دولت وجود داشته باشد که به نظرات نخبگان توجه کند و برای این
مکانیزمی تدوین و تنظیم کند .هربار دولت و رئیس دولت نمیتوانند با فراخوان نخبگان را
دور هم جمع کنند .باید این گفتوگو جا بیفتد وگرنه بهصورت اتفاقی صورت خواهد گرفت
و خیلی مواقع این گفتوگو قطع خواهد شد.
این سازوکارها که به آن اشاره میکنید چیست؟

نخبگان ایران تشــکلی برای دور هم جمع شدن و اجماع در عمل ندارند که بهعنوان
نهادی موجود بشــود به آنها مراجعه کرد و یا از آنها خواســت که گفتوگو کنند .این
مکانیزم در کشورهای دیگر حزب است؛ احزاب لزوماً کار سیاسی میکنند و نوعی کمک به
دولتهای مستقر میکنند و در مواردی آنها را راهنمایی میکنند .یا پارلمان در کشورهای
دیگر جایگاهی است که دولتها به آن مراجعه میکنند .این پارلمان باید ترکیبی از نخبگان
جامعه باشد نه افرادی خاص و فیلترشده؛ در این صورت مفید نخواهد بود .احزاب باید در
پارلمان حضور داشته باشند تا نخبگان خود را در معرض دید دولت قرار دهند.
برخی معتقدند جامعه دانشگاهی عالقهمند به کنشگری سیاسی نیستند؛ چگونه
اینها در قالب تشکلهای سیاسی فعال میشوند؟

در شرایطی حضور دارند و در شرایطی فعالیت ندارند و تمایل دانشگاهیان رنگ میبازد.
مث ً
ال هر تصمیم اقتصادیای که دولت میگیرد اقتصاددانی پشت آن است ولی فرد نمیتواند
تصمیمها را تغییر بدهد؛ باید این فعالیت در قالب تشکل باشد .دانشگاهیان
حتی اگر عالقهمند به گفتوگو هم باشند ،تشکلی ندارند.
چرا؟ آیا این به روحیه محافظهکار دانشگاهیها برمیگردد؟

میشــود عالوه بر آنچه شما گفتید به دلیل دیگری هم اشاره کرد
و آن اینکه دولتها هم به شــکلگیری تشکلهای دانشگاهی کمک
نکردهاند و گاهی به این شکلیابی اجازه هم ندادهاند.
آیا باید دولت اجازه چنین تشــکلهایی را بدهد یا خود
دانشگاهیها هم برای این نهاد مدنی تالش کنند؟

این نهاد مدنی و اجتماعی دانشــگاهیان است اما خیلی از نخبگان
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و دانشگاهیان سالهاست که میخواهند به کار تدریس و پژوهش بپردازند و عالقهای به
حضور در کنار دولت ندارند؛ اگرچه عدهای عالقهمند به این حضور هســتند .تشکلهای
دانشگاهی راهگشا نیست.
گاهی دولتها برای گفتوگو با دانشگاهیان و نخبگان پیشقدم میشوند .آیا این
نظرات در نظام تصمیمگیری مورد اعتنا است یا نه؟

فرایند تصمیمگیری دولت مشــخص اســت؛ کاری طوالنی و وقتگیر که با چند بار
نشستوبرخاست با دانشگاه اتفاق نمیافتد .البته ممکن است پیشنهاد استادی موضوعیت
پیدا کند و به درد بخورد ولی دیدارهای گاهبهگاه نمیتواند مفید باشد .دیدارهای گاهبهگاه
بیشتر تشریفاتی است.
در جلسه دیدار اقتصاددانها با رئیسجمهوری شما حضور داشتید .آن را چگونه
ارزیابیمیکنید؟

جلســه خوبی بود ،همه حرفهای خود را زدند ولی اینکه به کار آمد یا نه باید دولت
بگوید .ولی دانشگاهیان حرفهای خود را بهخوبی بیان کردند و رئیسجمهوری هم بهخوبی
گوش کرد.
چرا ادامه نیافت؟

چون تبدیل به رویه نشده است.

شما بارها از نظام تدبیر در کشور گفتهاید .نظام تدبیر باید چه مشخصهای داشته
باشد؟ جایگاه نخبگان در نظام تدبیر کجاست؟

نظام تدبیر را نباید به نخبگان و حضور آنها کاهش داد .نظام تدبیر ترکیب گستردهای
از ســازمانهای دولتی ،قوانین اساسی ،مرجع ،قوانین مالی ،قوانین اداری ،مجلس شورای
اسالمی ،شورای استانها و وزارتخانه و دانشگاهها است .این نظام تدبیر مشکالتی دارد .این
مشکالت انباشته و برخی تاریخی است .از صدر مشروطه برخی از این مشکالت امتداد داشته
است .ما قوانینی داریم که پاسخگوی نیاز روز نیست اما در ذهن و روش افراد اثر دارد .برای
همین نظام تدبیر به اصالحات اساسی نیاز دارد و اصالح اصلی باید در این حوزه بهسرعت
رخ دهد .اما متأسفانه خیلی کم به این بها داده شده است .بهعنوانمثال ما سند چشمانداز
بیستساله داشــتیم که روشنایی بود در افق تاریک .میبایستی نظام تدبیر برای رسیدن
به آن افق نورانی تالش میکرد ولی نظام تدبیر برای آن برنامهریزی نکرد .دنیای آینده به
مطالعه آیندهپژوهی نیاز دارد تا نشان دهد که اگر استراتژی موجود را ادامه دهیم در آینده
به کجا میرسیم .اگر این وضعیت مطلوب است آن را ادامه دهیم ولی اگر نامطلوب باشد
باید سناریوی دیگری آماده شود .این مستلزم تغییراتی در نظام تدبیر است .باید تقسیمبندی
وزارتخانه و وظایفشان اصالح شــود .استانها در تصمیم ملی حضور داشته باشند .باید
فکری برای کشور کرد .طبق قانون اساسی نظام شورایی خیلی مهم است .عدم توجه
به قوانین شورایی به دلیل مشکالت خارجی نیست؛ البته عوامل خارجی چون
جنگ هم تأثیرگذار بود ،طوری که برخی از اصول قانون اساسی فراموش شد.
ولی مــا از دوران جنگ عبور کردهایم .چرا در دوران صلح برای اصالح
وضعیت نظام تدبیر چارهجویی نشد؟

این سؤال من هم هست؛ یعنی شما هم این را ضرورت میدانید .دولتها
و حاکمیت به این ضرورت اهمیت ندادهاند .باید فکری به حال نظام تدبیر
کرد .باید راه برای گفتوگو هموار شود وگرنه زود دیر میشود .گفتوگوی
تأثیرگذار در کنار نظام تدبیر منسجم ممکن است.

یک نمونه موفق گفتوگو در ایران ،طرح ایده گسترش جامعه مدنی و اهمیت آن در سالهای دهه هفتاد ،و فراگیر شدن و موفق
شدن آن در جریان یک گفتوگوی ملی بود .جامعه مدنی ایدهای مهجور در فرهنگ ایران و حتی اندوخته واژگان ایرانیان بود ،اما
در یک جریان آگاهانه از بخش کوچکی از نخبگان همگانی شد.

[ علم سیاست ]

گفتوگو جنبه نمایشی دارد تا واقعی و کاربردی

پاسخ مسعود سپهر ،استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز به سؤاالت «آیندهنگر»
چرا باید خواند:
الزام گفتوگو میان
دولت و جامعه چیست
و دولت برای شروع
گفتوگو چه تدابیری
باید در پیش بگیرد؟
پاسخ این پرسشها را
بخوانید.

به نظر میرسد که کشور در شرایطی به سر میبرد
که دولت بیــش از هر زمان دیگری نیاز به گفتوگو با
نخبگان دارد .الزام این گفتوگو چیست؟

گفتوگو در هر جامعهای یک نیاز همیشگی است.
گفتوگو یافتن راهحل برای مســائل زندگی جمعی و
تالش برای نیل به اهداف مشــترک با کمترین هزینه
اســت و اولین و عاقالنهترین راه در همه جوامع بشری
بوده است .طبعاً در جوامعی که مسائل و پیچیده قب ً
ال به
راهحلهای اجماعی و مشترک رسیدهاند و سطح ثبات
در حداکثر ممکن و تنش و چالش با مشکالت جدید
در حداقل است ،نیاز به گفتوگو کمتر احساس میشود .هرچند که در باالترین سطح
فرد همواره جریان دارد .با باال رفتن ســطح مشکالت و مسائل جدید و بروز تنشهای
اجتماعی نیاز به گفتوگو بیشتر احساس میشود .هیچ فرد یا گروهی منکر سطح باالی
مشکالت ،مســائل و تنشها در جامعه امروز ایران نیست و بنابراین نمیتواند ضرورت
گفتوگوی ملی و در همه سطوح را بهعنوان کمهزینهترین مسیر خروج از بحرانها انکار
کند .مزیت گفتوگو ،نخست امکان یافتن راهحلهای بهتر با همافزایی شعور و دانش افراد
بیشتر است اما مهمتر از آن در مرحله اجرا طبعاً هر تصمیمی که از مسیر اقناع همگانی
یا حداقل پشــتیبانی اکثریت گذشته باشد و تحمیلی نباشد ،شانس موفقیت بیشتری
دارد .ممکن اســت در شرایط بحرانی استدالل شود که طرح مسائل به شکل عمومیتر
چابکی تصمیمگیری و دقت عمل را کاهش میدهد .حتی اگر چنین هم باشد ،اگر در
یک اجماع همگانی تصمیمگیریهای خاص به جمع کوچکتری واگذار شود ،در مرحله
اجرا ،مقاومت کمتر و کارایی بیشتری حاصل خواهد شد .معنای این سخن اولویت حفظ
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در هر شرایطی ،بر هر امر دیگری ضروری است.
پیشنیاز گفتوگو کدام است؛ آیا نظرات نخبههای جامعه در سیاستگذاریها
به کار میآید یا نه؟

اولین پیشنیاز گفتوگو ،توافق جمعی بر بنیادهای مشــترک است؛ اگر طرفهای
گفتوگــو هریک با نظر متفاوت وارد مباحثه شــوند ،توافق غیرممکن اســت .در یک
گفتوگوی ملی اولین پیشنیاز توافق بر سر منافع ملی است .مهمترین افت این توافق،
مواضع ایدئولوژیک متعارض و غلبه مصالح فردی و جناحی اســت .ملتهای نیرومند و
باثبات و مردمساالر در چارچوب یک قانون اساسی روشن و با تفسیر مشترک ،در همه
احزاب و گروهها بر سر منافع ملی و رهبردهای نیل آن به توافق رسیدهاند .و به
این دلیل بهراحتی بر ســر موضوعات سطح پایینتر گفتوگوی ملی شکل
میگیرد .در موارد اختالفنظر اکثریت ،گفتمان غالب میشود و البته اقلیت
میتواند به گفتمانسازی خود ادامه دهد تا غالب شود .چنین فضایی بهویژه
در حوزه سیاسی میتواند خشونت و کاربرد زور و هزینههای مترتب بر آن را
به حداقل ممکن کاهش دهد .بدیهی است که توافق بر سر منافع ملی باید
در فضایی فارغ از رعب و خشونت و سرکوب ایدئولوژیک در میان نخبگان
و مردم به جمعبندی و تفاهم برسد تا در سایر عرصهها امکان گفتمانسازی
فراهم شود .گفتوگو تنها در پرهیز غیریتسازی و پیشداوری
ممکن اســت .شــرایط برابر برای طرفهای گفتوگو و

آمادگی شنیدن قبل از گفتن برای همه و پذیرفتن آنکه همه ممکن است اشتباه کنند و
هیچکس مطلق نیست و اینکه حقیقت آیینهای است که از آسمان افتاده و هر بخش آن
نزدیک نفر است و تنها با کنار هم قرار دادن آنها همه حقیقت نمایان میشود ،فرهنگی
است که به آن نیاز داریم.
چرا به چنین الزامی تأکید میشود؟ نظام تدبیر چه مشخصههایی دارد و برای
تداوم این گفتوگو چه باید کرد؟

جامعه ایران در یکی از بزرگترین بحرانهای پس از انقالب اســامی قرار دارد .در
چنین شــرایطی بیش از هر چیز به اتحــاد و همدلی همه ملت نیاز داریم و باید همه
باهم باشیم .همه با هم در نقطه مقابل همه با من است و به تعبیر امام (ره) من شیطان
است .ما نیاز داریم که بهویژه از حذف نخبگان مرجع و بزرگان مورد وثوق جامعه پرهیز
کنیم و اجازه دهیم صداهای آنها بهتر شــنیده شود .با اطمینان باید گفت علیرغم
اختالفسلیقهها ،در شــرایط بحرانی هیچکس راضی به غرق شدن وطن و همدستی
با بیگانگان نیســت .اگر محدودیتهای ســالیان اخیر برداشته شود و هم کسانی که
خودخواســته یا ناخواسته از دایره خودیها به بیرون راندهشدهاند ،فرصت بیابند حتماً
راههای جدیدی پیشنهاد و راههای بیشتری گشوده میشود و مهمترین نقشه بدخواهان
ایران که پارهپاره شدن و ونزوئالیی یا پاکستانی شدن ایران است ناکام میماند .متأسفانه
گفتوگو در مسائل سرنوشتساز در ایران بیشتر جنبه نمایشی و آیینی دارد تا واقعی و
کاربردی .یک مثال ملموس آن مسئله توسعه بهعنوان محور مورد وفاق منافع ملی است.
گمان نمیکنم که در سراسر جهان بتوان یک ایرانی یافت که با توسعه و رفاه ،آبادانی
و پیشرفت کشور مخالف باشد .در هر کتاب مقدماتی توسعه هم میخوانیم که عنصر
ذهنی ملتی که میخواهد پیشرفت کند ،شرط الزم است و این جز از طریق گفتوگوی
ملی تبدیل توسعه به گفتمان مسلط ممکن نیست .همه اینها در ساختار رسمی تبدیل
به مجموعه تدوین الگوی اســامی -ایرانی پیشرفت شده است .بهعنوان یک اولویت و
عالقه شــخصی همواره دستاوردهای این مجموعه را دنبال کرده و حاصل کار آنها را
مطالعه کردهام.
پس از ســالها هزینههای گزاف و خواست عامیترین ارگان حاکمیت ،بیاغراق
باور دارم دستاورد عملی این مجموعه در توسعه کشور و تأثیر آن تقریباً هیچ است یا
حداقل من بهعنوان یک صاحبنظر توسعه چیزی احساس نکردهام .دلیل این امر هم
واضح است .توسعه محصول یک گفتوگوی ملی و برخاسته از جامعه مدنی و ناشی از
گفتمان مسلط اکثریت نخبگان است از یک محصول سفارشی برای راضی ساختن فرد
یا افراد خاص یا جمعیتگیری خاص و برای دریافت بودجههای کالن تحقیقاتی و
همایش و انتشاراتی!
یــک نمونه موفق گفتوگو در ایران ،طرح ایده گســترش جامعه مدنی و
اهمیت آن در سالهای دهه هفتاد ،و فراگیر شدن و موفق شدن آن در جریان
یک گفتوگوی ملی بود .جامعه مدنی ایدهای مهجور در فرهنگ ایران و حتی
اندوختــه واژگان ایرانیان بود و کمتر کســی به اهمیت و جایگاه آن پی برده
بود ،اما در یک جریان آگاهانه از بخش کوچکی از نخبگان همگانی شد و امروز
علیرغم تمایل بعضی اصحاب قدرت ،از جانب خود آنها هم مورداستفاده
قرار میگیرد .امکان گفتگوی ملی سازنده در ایران هم وجود دارد،
اگر بخواهیم.
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توسعه
[ سیاستگذاری ]

از دیگریسازی تا دوستداشتن

گفتوگو با دیگری چگونه ممکن است؟

در نمایشنامه «سرزمین سایهها» ،درباره زندگی سی .اس .لوئیس
گفته میشود« :ما میخوانیم تا بدانیم تنها نیستیم» و من دوست دارم
این جمله را اینگونه تغییر دهم« :ما گفتوگو میکنیم تا بدانیم تنها
نیستیم!»

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
با دیگری در علم
سیاست گفتوگو آغاز
کنید ،همدل باشید  .در
این مقاله چگونگی این
مسئله را بخوانید.

️JJدیگریسازی
شــکاف و تعریف «دیگری» از همانجایی آغاز میشود که ما فکر
میکنیم تنها هستیم! «ما» تنهاهای بیدفاع در برابر «آنها» که هیچ
درکی از ما ندارند .سیاست ما را به سمت «دیگریسازی» سوق میدهد.
دیگریهایی که مشابه ما نیستند و برای همین «ما» از «آنها» برای
رأی آوردن و حکومت کردن شایستهتریم!
فرآیند «دیگریسازی» نقطه آغاز است ،اما پایان این دیگریسازی،
میتواند هولناکتر از هر چیزی باشــد .میتوانــد جامعهای را چنان
تکهتکه سازد که مفهوم جامعه بودنش را از دست دهد ،علیرغم تمامی
نمشترکها!
کها،تاریخمشترکهاوآرما 
زبانمشتر 
دیگریسازی از جایی آغاز میشود که هر گروه سیاسی برای برحق
نشــان دادن خودش یا حتی برای بد نشان دادن خودش در برابر بدتر
بودن رقیب! بیمحابا بر شکافها دســت میگذارد و آنها را تعمیق
میکند .مریلین رابینسون در دیدار با اوباما میگوید« :بسیاری از مردم
ایاالت متحده گرایشــی سیاسی دارند که سبب میشود افرادی را که
با خودشــان تفاوت دارند در مقام «دیگریِ شــرور» ببینند»؛ «تغییر
خطرناکی که شاید سبب شود نتوانیم بهعنوان یک دموکراسی به حیات
خود ادامه دهیم» .این حرف رابینسون مرا میلرزاند.

گفتوگو فرصت
همینعمیقشدن
در دیگری است.
گفتوگوالبتهتنها
برفرهنگشفاهی
استوار نیست.
خواندن دیگری،
شنیدن او ،دیدنش
و حتی زیستن در
موقعیتهای او،
هرکدام بخشی از
آن فرصت عمیق
شدن و همدلی
است

️JJگفتوگو
رمانها فرصتی هستند که با همدلی با شخصیتهایش احساس
همدلــی را در ما برمیانگیزانند .فرصتی که رمــان در اختیار ما قرار
میدهد در فیلمها وجود نــدارد چرا که فیلمها بیش از هر چیز فاقد
خودگوییهایی شخصیتها هستند و ما کلنجارهای افراد با خودشان
را در قالب واژهها نمیخوانیم .در دورانی که ما زندگی میکنیم فیلمها
و شبکههای اجتماعی بر کوتاه بودن و کوتاهنویسی تاکید دارند .هرچه
رمانها جایگاهشان را در برابر فیلمها و شبکههای اجتماعی از دست
میدهند ،ما امکان همدلی را از دست میدهیم .وقتی از همدلی سخن
میگوییم از خندیدنها و گریستنها با دیگری صحبت نمیکنیم؛ بلکه
درباره درک عمیق دیگری است .درک عمیق نگرشهای او به جهان،
ترسهایش و آرزوهایش .بدون همدلی ما تنها به اتکای پیشفرضهای
خودمان به قضاوت دیگری مینشینیم؛ قضاوتی که نتیجهاش از پیش
مشخص است :محکومیت با شدیدترین مجازات!
پژوهشهای «تانیا سینگر» عصبشناس آلمانی نشان میدهد در
زمان خواندن رمان شبکههای عصبی مرتبط با هر تصویر فعال میشود.
با خواندن بخشهای مرتبط با ترس ،دقیقاً شبکههای عصبی مرتبط

امیر ناظمی
عضو هیئت علمی مرکز
تحقیقاتسیاستعلمی
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با ترس فعال میشــود! به عبارت دیگر بــا خواندن عمیق رمانها ما
فرصت تجربه کردن به دست میآوریم .فرصتی که در نوشتههای کوتاه
توییتری برای ما ایجاد نمیشود!
خواندن شــنیدن عمیق دیگری است و تا حد زیادی مانند تجربه
کردن است .وقتی من مصاحبه طوالنی یا کتاب رقیب سیاسیام یا آن
«دیگری شرور» را میخوانم در حقیقت دنیا را از دید او تجربه میکنم.
این تجربهکردن از طریق خواندن به حدی شــدید اســت که در
مطالعات دیگری که در دانشگاه یورک انجام شده است ،تاکید میشود
که حتی حس المسه نیز تجربه میشود!
اوتلی و مار دو عصبشــناس دیگر در پژوهششــان اشاره دارند به
اینکه درک عمیق دیگری از طریق خواندن او ،برای ما «آزمایشگاههای
اخالقی» ایجاد میکند .آزمایشــگاهی که در آن میتوانیم خود را در
وضعیتهــای اخالقی قــرار داده ،از این طریق تــوان اخالقی خود را
افزایش دهیم .کتاب «شدن» از میشل اوباما را شروع به خواندن کردهام.
روایتهایی شــخصی که در آن از سرما و مورمور شدنش در نشستن
روی صندلی یا تعجب ســگها از پارس سگهای همسایه بیان شده
اســت؛ همان چیزهایی اســت که به مخاطب حس همدلی میدهد.
همان چیزی که جایش در کتابهای ایرانی به شــدت خالی اســت.
خاطرهنگاریهای سیاستمداران ایرانی یا نیست ،یا اگر به ندرت باشد،
فاقد همان روایتهای شخصی است که شبکههای عصبی ما را تحریک
میکند برای همدلی .ما برای عبور از این روزهای ســخت  ۹۸بیش از
هر آذوقهای به روایت نیاز داریم؛ به همدلی با دیگری! و البته این همان
چیزی است که این روزها کمتر داریم .این روزها بارها وسوسه شدهام در
پاسخ به نامههای انبوهی که در خصوص تدابیر در دوران تحریم از انواع
نهادها سراریز میشود ،تنها یک جمله پاسخ بنویسم :با هم گفتوگو
کنیم تا همدیگر را دوست داشته باشیم!
JJسیاست و دیوارها
گفتوگو فرصت همین عمیق شــدن در دیگری است .گفتوگو
البته تنها بر فرهنگ شفاهی استوار نیست .خواندن دیگری ،شنیدن
او ،دیدنش و حتی زیســتن در موقعیتهای او ،هرکدام بخشی از آن
فرصت عمیق شدن و همدلی است .فرصتی که میتواند صفت «شرور»
را از آن «دیگری» رها سازد .هرچه دیوارهای ما بلندتر شود ،دیوارهایی
که میان خود با رقبای سیاســیمان یا میان خود و جامعه میکشیم،
در حقیقت امکان شکلگیری یک جامعه را از خود و آن جامعه سلب
کردهایم .گفتوگو میان حاکمیت با روشنفکران به مراتب شدیدتر از
رقابت میان گروههای سیاسی پیامد دارد .حاکمیت و روشنفکران نیاز
دارند تا این خوانش عمیق را از همدیگر بیابند .نه سیاستمدار ما عالقهای
به خواندن آنها دارد و نه حتی عالقهای به حضور در جمعها یا محافل
آنان و نه روشنفکر عالقه دارد به سیاستمدار به چشم بازیگرانی عقلمند
نگاه کند.

 ...................................نگاه ...................................

رسوای محبوب

تثبیت قیمته ا برای اقتصاد کشور چه به ارمغان آورده است؟

عکس :رضا معطریان

دولته ا سیاســت تثبیت قیمته ا را دوســت دارند چراکه در کوتاهمدت زمینه آرامش
اجتماعی را فراهم میکند و البته به ســهم بخش خصوصی در مقابل دولته ا هم اضافه
نمیکند .دولتهای بزرگ تثبیت قیمته ا را به سختی رها میکنند با اینکه میدانند این
سیاست با وجود رضایت آنی مردم ،آتیه را خراب میکند .کاهش سرمایهگذاری در صنایع
مولد ،افزایش مصرف و بیشتر شدن مداخله در اقتصاد از پیامدهای بد تثبیت قیمته ا در
اقتصادهاست با این حال این سیاست همچنان طرفداران خودش را دارد.

نگـاه

فرار از دام گرانی

تورم میتواند تثبیت قیمته ا را زنده کند
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

تشت رسواییاش از بام افتاده اما هنوز هم هست .موافقان دیروزش
به مخالفان سرســخت امروز تبدیل شدهاند .دور نیست که دوباره به
عنوان گزینه جدی اصالح شرایط اقتصادی به میدان بیاید آن هم در
زمانهای که زندگی مردم به مصداقی روشن از ضربالمثل «نان بدو،
تو بدو ،اما بهش نمیرسی» تبدیل شده است .تورم که در چهار سال
دولت اول روحانی به زیر  10درصد رسید و به مدالی تبدیل و به سینه
گروه اقتصادی دولت زده شــد ،در بیشتر پیشبینیهای ارائهشده از
سوی نهادهای بینالمللی و تحلیلگران داخلی در سال  98زنجیر پاره
خواهد کرد و زمانی که دولتها سیاستهای پولی ناکارآمدی را اجرا
کنند که در کنترل تورم اثربخش نیست ،پایش به میان میآید .خطر
تثبیت قیمتها از آنچه در گزارشها به نظر میرسد ،نزدیکتر است.
JJقانون شو! قانون نشو!
پانزده سال پیش مجلس هفتم شورای اسالمی برای وتوی یکی از
مواد برنامه چهارم توسعه طرحی را با عنوان تثبیت قیمتها تصویب
کرد .براساس این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه ،قیمت حاملهای
انرژی باید طی پنج سال به تدریج افزایش مییافت تا در پایان برنامه به
سطح قیمت فوب خلیج فارس برسد .قرار بود منابع حاصل از افزایش
تدریجی نرخ حاملهای انرژی طی اجرای برنامه چهارم توسعه برای
کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه هزینه شود اما نمایندگان مجلس
هفتم شورای اسالمی این ماده قانونی را به بهانه تورمزا بودن با تصویب
اصالحیهای تغییر دادند و آن اصالحیه قانون تثبیت قیمتها بود.

بر اساس این طرح که تصویب و قانون شد ،دولت مکلف بود کاال و
خدمات دولتی مثل بنزین ،گاز ،گازوئیل ،آب ،برق ،مخابرات ،فاضالب،
نفت کوره ،مرسوالت پســتی و بعضی فرآوردههای نفتی دیگر را به
نرخ آن در شــهریورماه سال  1383عرضه کند .در قانونی که رئیس
مجلس وقت به رئیسجمهور وقت ابالغ کرد نوشته شده بود که هر
نوع افزایش قیمت این کاالها در سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه
منوط به ارائه توجیه اقتصادی و اجتماعی است و البته این عدم افزایش
قیمت حق اشــتراک ،انشعاب ،عوارض و دیماند را هم شامل میشد.
رئیس مجلس هفتم شورای اسالمی غالملی حداد عادل این اصالحیه
را هدیه این مجلس برای مردم قلمداد کرد چراکه مجلس هفتمیها
آمده بودند تا با فقر و فساد مبارزه کنند.
قانون تثبیت قیمتهــا دوام نیافت چراکه پس از روی کار آمدن
دولت نهم ،مجلس هفتم شورای اسالمی در اجرای طرح هدفمندی
یارانهها و ســهمیهبندی بنزین از دولت حمایت کرد .مخالفان دیروز
افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی به موافقان امروز سهمیهبندی
بنزین تبدیل شــدند و از رئیس دولت نهم که حتی افزایش یکباره
قیمت بنزین تا فوب خلیج فــارس را مطرح کرد حمایت کردند .در
نهایت با همکاری نمایندگان ،الیحه دولت که در آن افزایش قیمت
بنزین طی برنامه چهارم توسعه گنجانده شده بود ،تصویب شد .هرچند
در کمتر از دو ســال ماده ســوم برنامه چهارم توسعه به حالت قبل
بازگشت اما طومار تثبیت قیمتها در اقتصاد ایران در هم پیچیده نشد.
ثبات قیمتها در مورد اقالم مختلف از جمله سوخت و تعیین قیمت

تبانی برای رشد بیشتر

چرا تنظیم قیمته ا غیرقانونی است؟
تنظیم قیمتها به طور معمول برای حفظ حاشیه سود انجام میشود و زمانی رخ
میدهد که دو نهاد یا شــرکت برای فروش محصوالت با نرخ مشخص توافق کنند.
برای تولیدکنندگان انحصاری محصوالت تنظیم قیمتها کار سادهای است چراکه
هیچ رقیبی برای عرضه محصول با قیمت پایینتر برای شکستن قیمت انحصارگران
وجود ندارد .چرا تنظیم قیمت در امریکا غیرقانونی است؟ هر نوع اقدام به تثبیت یا
تنظیم قیمتها اختاللی در مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار به شمار میرود .یکپارچگی
رقبا و ایجاد انحصار از اصلیترین پیامدهای تنظیم قیمت و تثبیت آن اســت که به
نفع مصرفکنندگان نیست .هرچند در نوعی از تثبیت قیمتها دولتها با پایین نگاه
داشتن قیمتها به نفع مصرفکنندگان عمل میکنند اما در دیگر انواع تنظیم قیمت،
شرکتها گرانی را به مشتری تحمیل میکنند .این تحمیل گرانی انگیزه نوآوری را
کاهش میدهد و از موانع جدی ســرمایهگذاری به شمار میرود .به گزارش سایت
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باالنس چهار نوع تنظیم قیمت در اقتصادها وجود دارد.
JJتوافق برای افزایش قیمت و یخ زدن قیمتها
در نوع اول همه رقبا در بازار بر یک قیمت یا درصد مشــخصی برای افزایش
قیمت محصول توافق میکنند .چنین توافقاتی ممکن است قیمت یک محصول
را تا  20درصد در بازارها افزایش دهد .نوع دیگری از تنظیم قیمتها همان تثبیت
قیمتها اســت که به طور معمول توسط دولتها انجام میشود .در این مدل از
تنظیم قیمتها که آن را منجمد کردن قیمت یا کاهش آن هم معرفی میکنند،
دولــت تالش میکند با هدف کاهــش تورم و جلب اعتمــاد مصرفکنندگان،
قیمتها را ثابت نگه دارد یا با پرداخت یارانه بازار را تنظیم کند .به طور معمول
این تنظیم قیمت زمانی از سوی دولتها دنبال میشود که سیاستهای پولی در

قانون تثبیت قیمتها دوام نیافت چراکه پس از روی کار آمدن دولت نهم ،مجلس هفتم شورای اسالمی در اجرای طرح هدفمندی یارانهها و
سهمیهبندی بنزین از دولت حمایت کرد .مخالفان دیروز افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی به موافقان امروز سهمیهبندی بنزین تبدیل شدند و از
رئیس دولت نهم که حتی افزایش یکباره قیمت بنزین تا فوب خلیج فارس را مطرح کرد حمایت کردند.

نکتههایی که باید بدانید

برای تولیدکنندگانی چون خودرو همچنان ادامه دارد.
JJبسوز و بساز
رشــد مصرف ،قاچاق و آالیندگی سه پیامد اصلی تثبیت قیمت
بنزین اســت که هرکدام زنجیرهای از هزینههای دیگر را به اقتصاد
تحمیل میکند .رئیس اتاق تهران در مهرماه سال گذشته اعالم کرد
که ایران بنزین را ارزانتر از دیگر کشــورهای منطقه از جمله عراق و
افغانســتان میفروشد .او در ادامه از این گفت که بهتر است به جای
سهمیهبندی بنزین براساس ماشین ،سهمیهها را به افراد اختصاص
داد چراکه بررسیها نشان میدهد بین دهکهای یک تا ده در جامعه
ایران ،دهک اول  25برابر بیشتر از دهک آخر یارانه بنزین را استفاده
میکند .برآوردها نشان میدهد که فروش بنزین با نرخ آزاد  4میلیارد
دالر درآمد به خزانه دولت میریزد.
صنعت خودرو طی ســالهای گذشته هم از تثبیت و نوسان نرخ
ارز رنج بــرد و هم از قیمتگذاری خودرو .از دهه  90صنعت خودرو
مشمول قیمتگذاری شد ،سیاستی که به عقبماندگی آن انجامید و
به زعم بعضی تحلیلگران از تحریمها هم اثر بیشتری بر این صنعت بر
جای گذاشت .سعید لیالز ،تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با «صدا»
در ســال  95از این گفت که سیاســت تثبیت قیمتها که در سال
 90شمسی به صنعت خودروسازی تحمیل شد ،این صنعت را نابود
کرد و  6هزار میلیارد تومان که به قیمت امروز  2میلیارد دالر برآورد
میشود ،زیان انباشته به این صنعت تحمیل کرده است .از سوی دیگر
فروپاشــیدن قدرت خرید مردم در پایان دهه  80هم به اهرمی برای
فشار به صنعت خودرو تبدیل شده است.
تالش برای کاهش هزینه تولید و بیکیفیتتر شــدن خودروها
طی سالهای قیمتگذاری در دهه  ،90از دیگر آثار سیاست تثبیت
قیمتها برای صنعت خودروی ایران بود .از سوی دیگر تثبیت قیمتها
در صنعت خودروســازی نهتنها به تعدیل و جلوگیــری از تورم آن
نینجامید بلکه وضعیت بازار را آشفتهتر کرد .مردمی که دولت به بهانه

تگذاران بیشتر میشود
[با رشد تورم ،میل به تثبیت قیمته ا در دولتمردان و سیاس 
درحالیکه این سیاست در کوتاهمدت به اختالل بازار و در بلندمدت به نابودی صنایع
میانجامد.
[با توجه به آشفتگیهای اخیر در بازار خودرو ،بعضی رسانهه ا از تالش شورای رقابت برای
بازگشت به عرصه قیمتگذاری خودرو خبر داد هاند.
[در قانونی که رئیس مجلس وقت به رئیسجمهور وقت ابالغ کرد نوشته شده بود که هر
نوع افزایش قیمت برخی کاالها در سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه منوط به ارائه توجیه
اقتصادی و اجتماعی است.
[دهک اول  25برابر بیشتر از دهک آخر یارانه بنزین را استفاده میکند .برآوردها نشان
میدهد که فروش بنزین با نرخ آزاد  4میلیارد دالر درآمد به خزانه دولت میریزد.

حمایت از آنها قیمت خودرو را ثابت نگه داشته بود ،مجبور به خرید
خودروهای گران از بازار آزاد شدند درحالیکه کیفیت هم به دلیل اصرار
دولت بر تثبیت قیمتها کاهش یافته بود .با اجرای سیاست تثبیت
قیمتها در صنعت خودرو ،هم خودروسازان و هم مصرفکنندگان
دچار خسارت شدند .طی یک سال اخیر که خودروسازی ایران فرصت
جذب سرمایه خارجی به دلیل فشار تحریمها را هم از دست داد و عدم
گردش اقتصادی درست در این صنعت به انباشت زیان و بدهیهایش
منجر شد ،شرایط بدتر شده است .خودروی تولیدشده در شرکتهای
ایرانی در بازار آزاد با مابهالتفاوت بیش از  10میلیون تومان به فروش
میرســید درحالیکه شرکتها حق افزایش قیمت در زمان تحویل
خودرو از در کارخانه را نداشتند.
تالش برای تثبیت قیمت خودرو به نفع مصرفکنندگان عالوه بر
رشد واسطهگری و داللی در بازار خودرو به رشد قابل توجه قیمتها
هم انجامید و این در حالی بود که تولیدکننده خودرو از سود حاشیه
بازار هیچ سهمی نداشــت .اعتراض خودروسازان به تثبیت خودرو و

اقتصاد آنها کارآیی الزم را نداشته باشد.
JJتنظیم قیمت افقی
تنظیم قیمت افقی هم به طور معمول از توافق بین رقبا به دست میآید اما بیشتر
در بین کشورهای عضو اوپک محبوبیت دارد .در سازمان کشورهای صادرکننده نفت
موسوم به اوپک نه سازمانها ،نهادها و رقبا بلکه کشورها هستند که قیمت را اصالح
میکنند.
JJتنظیم قیمت عمودی
ایــن مدل از اثرگذاری و ثبــات قیمتها به طور معمول در بین تامینکنندگان
زنجیرهای مثل نمایندگیهای فروش خودرو یا بنگاههای معامالتی رایج است .برای
مثال تولیدکننده یک عروسک محبوب میتواند خردهفروشیها را وادار کند تا محصول
را با قیمت مورد نظر او به فروش برسانند یا هیچ تخفیفی برای مشتریان قایل نشوند.
این نوع تنظیم قیمت از ســال  1911در ایاالت متحده آمریکا غیرقانونی است اما
تولیدکنندگان برای اعمال این مدل از تثبیت قیمت به سراغ روشهای دیگر رفتهاند.
تولیدکنندگان بزرگی مثل اپل نمایندگیهای فروش خودشــان را دارند .استفاده از

ایــن نمایندگیهای اختصاصی به آنها اجازه میدهد محصول خود را با هر قیمتی
که خواستند به فروش برسانند بدون اینکه به تنظیم قیمت غیرقانونی متهم شوند.
JJبعضی رسواییه ا
توافق برای تنظیم قیمتها از سال  1890با تصویب قانون شرمن در ایاالت متحده
آمریکا غیرقانونی شــد اما ممنوعیت آن به عدم تنظیم قیمت از سوی شرکتهای
آمریکا منجر نشــده است .در سال  2006هم  20خط هوایی برای تنظیم قیمت و
افزایش نرخ حمل و نقل هوایی بینالمللی با هم دست به یکی کردند .این شرکتها
پس از کشــف این ماجرا سه میلیارد دالر جریمه شــدند .در سال  2010تا ،2014
شرکت بریجستون قیمتها را در بخش قطعهسازی خودرو در آمریکا افزایش داده بود
که دولت این شرکت را  425میلیون دالر جریمه کرد .تحقیقاتی که در اینباره طی
چهار سال در جریان بود نشان میداد که  26شرکت برای تنظیم قیمتها با هم توافق
کردهاند .آنها مجموعهای وسیع از قطعات خودرو در موتور و کمربند ایمنی و 150
قطعه دیگر را گرانتر میفروختند .شرکت اپل هم در ایاالت متحده آمریکا از متهمان
بزرگ در تنظیم قیمت است .در سال  2013این شرکت به توافق با ناشران بزرگ در
توافق درباره قیمت کتاب متهم شده است.
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نگـاه
تعیین قیمت از سوی شورای رقابت در نهایت به واکنش وزارت صمت
منجر شــد .این وزارتخانه در سال  97اعالم کرد که شورای رقابت
مسئول قیمتگذاری نبوده و این وظیفه ستاد تنظیم بازار است .مدتی
بعــد این وزارتخانه قیمت بعضی از خودروهای ایرانی را افزایش داد
که به نوشــداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل شد چراکه به داللی و
سفتهبازی در بازار پایان نداد.
با توجه به آشــفتگیهای اخیر در بازار خودرو ،بعضی رسانهها از
تالش شورای رقابت برای بازگشــت به عرصه قیمتگذاری خودرو
خبر دادهاند .شــورای رقابت از سال  90به عرصه قیمتگذاری ورود
کرد و پس از مدتی تنها مســئول تعیین قیمت خودروهای زیر 45
میلیون تومان بود .هرچند اکنون دیگر خبــری از خودروی ارزانتر
از  45میلیون تومان نیست اما شورا این معیار را ابدی نمیداند و در
تالش است تا با هدف ساماندهی بازار دوباره به عرصه تعیین قیمت
خودرو وارد شود.

رشد مصرف،
قاچاق و آالیندگی
سه پیامد اصلی
تثبیتقیمتبنزین
است که هرکدام
زنجیرهای از
هزینههای دیگر را
بهاقتصادتحمیل
میکند .رئیس اتاق
تهران در مهرماه
سال گذشته اعالم
کرد که ایران
بنزین را ارزانتر از
دیگر کشورهای
منطقهازجمله
عراق و افغانستان
میفروشد

90

JJچند تجربه دور
مکزیک و روسیه از جمله کشورهایی به شمار میروند که با کنار
گذاشــتن تثبیت قیمتها و کاهش مداخالت دولت و بنگاهداری آن
در دهه  90میالدی اصالح اقتصادی را کلید زدند .اقتصاد روســیه در
سال  1991از مداخله و حمایتهای دولت رنج میبرد اما درست یک
سال بعد با آغاز آزادسازی قیمتها ،سهم قیمتهای تثبیتشده به 55
درصد کاهش یافت .برنامه آزادسازی قیمتها در روسیه تا جایی پیش
رفت که قیمتها در ماه به طور متوسط  3تا  4برابر رشد کرد .دولت
وقت روسیه در جریان آزادسازی قیمتها به دنبال تبدیل بنگاههای
بزرگ دولتی به واحدهای کوچکتر خصوصی بود .همین مســئله به
رونق خردهفروشی دامن زد اما یکی از پیامدهای طبیعی آن تورم بود.
البته این افزایش قیمت تمام اقالم را شامل نمیشد .آزادسازی قیمتها
باعث شد نرخ کاالهایی مثل برق ،سوخت ،فلزات قیمتی و تعرفههای
حمل و نقل در ژانویه همان سال  5برابر شود .آزادسازی قیمتها و فرار
از دام تثبیت قیمت برای اقتصاد روسیه به راحتی انجام نشد.
شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت تولیدکننده در سال
 1992یعنی تنها یک سال پس از شروع آزادسازی قیمتها به ترتیبی
 20برابر و  70برابر شد اما تحلیلگران گفتند این تورم نه لزوما ناشی
از آزادسازی قیمتها بلکه به دلیل عدم موازنه در ترازهای پرداخت این
کشور ایجاد شده است .در سال  1992بسیاری از شرکتهای دولتی
در روســیه به دلیل بدهیهای زیاد توان تطبیق با شرایط اقتصادی
جدید را نداشــتند .آنها دوباره برای ادامه دست به سوی دولت دراز
کردند و اینبار دولت وقت روسیه با سیاستهای پولی انبساطی تالش
کرد انتظارات آنها را برآورده کند .همین سیاستها به تورم بیشتر در
روسیه دامن زد و این در حالی است که سختتر شدن محدودیتهای
بودجهای و سیاستهای انقباضی مالی از کلیدهای موفقیت طرحهای
بازسازی اقتصادی به شمار میرود.
آمارها نشان میدهد که در سال  20 ،1990درصد از تولید ناخالص
داخلی روســیه به اعتبارات پرداختی به بنگاهها تخصیص یافته بود.
روسیه نتوانست پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی تثبیت قیمتها
را بدون آســیب تورم باال رها کند چراکه سیاستهای مالی و پولی
مناسبی را اتخاذ نکرده بود .از سوی دیگر روشن نبودن حقوق مالکیت
در این کشور باعث شده بود سرمایهگذاران عالقه چندانی به راهاندازی
کسبوکار و حضور در بازارهای مختلف روسیه از خود نشان ندهند.
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تجربه مکزیک در تثبیت قیمتها متفاوت از روسیه است .تورم در
اقتصاد این کشور در سال  140 ،1987درصد بود اما با اصالح برنامه
تثبیت قیمتها ،نرخ تورم در مکزیک در پایان ســال  1989به 20
درصد رسید .مکزیک در سال  1987به سراغ سیاستهای اقتصادی
اصالحی برای مقابله با بحران بدهیها رفت اما به دلیل سیاستهای
اعتباری انبساطی که برای تامین کسریهای مالی به جریان افتاده بود،
درعمل به دام تورم روزافزون افتاد .نکته دیگر اینکه سیاست تثبیت
نرخ ارز واقعی که برای مقابله با اثرات بحران بدهیها دنبال میشد هم
روند تورم را تشدید میکرد اما در نهایت آزادسازی تجاری به منظور
بهبود جریان ورود سرمایه به کشور ،کاهش هزینهها و افزایش مالیات
به کمک اقتصاد مکزیک آمد .مکزیک از نمونههای موفق در استفاده از
تثبیت قیمتها به شمار میرود اما چگونه؟
سیاســتگذاران اقتصادی مکزیک برای نجات این کشور از تورم
 140درصدی نرخ بهرههای اسمی را به طرز چشمگیری کاهش دادند.
کاهش میزان بهرههای اسمی در مکزیک در دهه  80بیش از میزان
تورم بود .افزایش واقعی نرخ ارز طی ســالهای اصالح اقتصادی در
مکزیک به ورود سرمایه خارجی کمک کرد و جالب است بدانید که
نرخ ارز طی شش سال در مکزیک  40درصد رشد کرد و این فرصتی
برای ورود سرمایه به این کشور بود .مقرراتزدایی از بخشهایی مثل
کشــاورزی و حمل و نقل ،آزادسازی بخش مالی و خصوصی کردن
شــرکتها و بانکهای تجاری از دیگر اقدامات مکزیکیها بود که به
کاهش میزان تورم در این کشور کمک کرد .روسیه و مکزیک هردو
تجربه کنار گذاشــتن تثبیت قیمتها را در کارنامه دارند اما یکی با
سیاستهای انبساطی زمینه تورم را فراهم کرده و دیگری با اصالح
نرخ بهره و ارز و دریافت وام خارجی از تنگه عبور کرده است.
JJخودزنی دولت یا آیندهنگری
با رشد تورم ،میل به تثبیت قیمتها در دولتمردان و سیاستگذاران
بیشتر میشــود درحالیکه این سیاســت در کوتاهمدت به اختالل بازار
و در بلندمدت به نابودی صنایع میانجامــد .کاهش درآمدهای دولتی و
افزایش یارانه تخصیصی به بخشهایی که مشمول تثبیت قیمت شدهاند
بدنه دولت را روز به روز ضعیفتر میکند درحالیکه انگیزه سرمایهگذاری
دراین بخشها را هم از بین میبرد .پرداخت یارانه به ســوخت برای جلب
رضایت مردم زیرساختهای کشور را با تسهیل قاچاق و آالیندگی بیشتر از
بین میبرد .سیاست تثبیت قیمتها از هر سو بیشتر به خودزنی دولتها
شباهت دارد و تصمیم عجوالنه در مقابله با غول تورم به نظر میرسد .اکنون
که اقتصاد ایران در آستانه افزایش شدید نرخ تورم قرار گرفته ممکن است
دولت بیش از گذشته به سیاست تثبیت قیمتها چنگ بزند؟ آیا پرداخت
یارانه به کاالهای اساسی شدت میگیرد؟ تجربه ایران و دیگر کشورها نشان
داده که تثبیت قیمتها برای حمایت آنی از مصرفکنندگان آتیه آنها را
به باد میدهد .غول تورم به در میکوبد ،آیا دولت آیندهنگری هســت؟ آیا
دولت در شرایط آزادسازی قیمتها میتواند از اقشار ضعیف در برابر افزایش
قیمتها حمایت کند؟ آیا دولت برای آزادســازی قیمت اقالم مختلف به
فرمولی که زندگی طبقات آسیبپذیر را مختل نکند ،روی میآورد؟
منابع
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با وجود همه توصیهها ،دولت طی سالها قیمتها را به طور دستوری
پایین نگه میدارد و پس از چند سال عدم افزایش منطقی قیمت ،فنر رها و
جامعه دچار شوک ناشی از افزایش قیمت میشود.

باور غلط به یک ایده زیانآور
تثبیت قیمتها ،رانتزای بزرگ

براساس قانون برنامه پنجم توسعه ،اگر دولت برای کاالیی قیمت
تعییــن کند و تولیدکننده آن کاال در بازار دچار زیان شــود ،جبران
خسارات تولیدکننده و زیان او بر عهده دولت است .با این حال دولت
اکنون در زمینه قیمتگذاری بســیاری از کاالها ورود کرده اما هیچ
مســئولیتی را در قبال جبران زیان تولیدکنندگان این محصوالت
نمیپذیرد و آن صنعــت یا تولیدکننده را به زیر چتر حمایتی خود
نمیآورد .این مســئله باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی دچار
مشکل و با کاهش ظرفیت تولید یا میزان تولید مواجه شوند.
ت در آن قیمت
کدام اقتصاد موفقی را در دنیا میتوان یافت که دول 
کاالها را تعیین میکند؟ پاسخ این سوال منفی است .در هیچیک از
اقتصادهای دنیا دولتها به حوزه قیمتگذاری وارد نمیشــوند بلکه
این بازار و مکانیزم عرضه و تقاضاست که قیمتها را تعیین میکند.
باور فعاالن بخش خصوصی این اســت که در اقتصاد ما هم نباید به
بهانه تثبیت قیمتها به تعیین قیمت روی آورد و اگر دولتها قصد
حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه را دارند ،میتوانند سوبسید را به این
خانوارها اختصاص دهند تا سطح زندگی آنها به تعادل برسد.
در کشــورهایی مثل آلمان و ســوئد ،فاصله درآمد افراد تا سطح
استاندارد به آنها پرداخت میشود .دولت در این کشورها با توجه به
درصد افزایش قیمت کاالها هزینه خانوار را محاسبه میکند .اگر یک
خانوار چهارنفره برای گذران زندگی به  2هزار یورو درآمد نیاز داشته
باشد اما هزار و  500یورو درآمد کسب کند ،مابهالتفاوت این دو رقم
به این خانواده پرداخت میشــود تا به طور متعادل زندگی کند و در
مقابل ،اگر کسی  3هزار یورو درآمد کسب کند ،از او مالیات دریافت
میشود .تجربه دیگر کشــورها در حمایت از اقشار کمدرآمد بهتر از
مکانیزم تثبیت قیمتها و کنترل آن در جامعه اقتصادی ما عمل کرده
است .در دیگر کشورهایی اروپایی قیمت به طور طبیعی افزایش پیدا
میکند و اگر قیمت کاالیی به طور غیرمنطقی گران شود ،مردم آن
کاال را نمیخرند .نمونه بارز این اقدام هم گرانی شیر در آلمان بود که
مردم ،تا بازگشت قیمت آن به سطح عادی ،شیر نخریدند.
صنعت خودرو یکی از صنایعی اســت که طی سالها از دخالت
دولت در قیمتگذاری متضرر شده است .این صنعت در سال گذشته
نزدیــک به  20هزار میلیارد تومان زیــان کرد و دولت هم نمیتواند
این زیان را جبران کند .صنعت قطعهسازی و خودروسازی ایران طی
سال گذشته بسیار ضعیف شده است و این تضعیف ناشی از سالها
مداخله دولت در قیمتگذاری است که نهتنها به عدم تعدیل قیمتها
منجر نشده بلکه صنعت را هم در آستانه خطر قرار داده است .توصیه
همیشگی فعاالن بخش خصوصی به سیاستگذاران صنعت این بوده
که دولت دســت از قیمتگذاری بردارد و اجازه دهد بازار قیمتها را
تعیینکند.
با وجــود همه توصیهها ،دولت طی ســالها قیمتها را به طور
دستوری پایین نگه میدارد و پس از چند سال عدم افزایش منطقی
قیمت ،فنر رها و جامعه دچار شوک ناشی از افزایش قیمت میشود.

این در حالی است که اگر دولت دست از سرکوب و تعیین دستوری
قیمتها بردارد ،جامعه به طور تدریجی پذیرای رشد منطقی قیمتها
خواهد بود.
هزینه جبران خســارتهای ناشی از سیل در استانهای مختلف
کشور نزدیک به  50هزار میلیارد تومان است .این خسارت درحالی
باید از سوی دولت جبران شــود که امسال با کسری بودجه روبهرو
خواهد بود .یکی از راهکارهای دولت برای جبران زیان ناشی از سیل
و کسری بودجه افزایش منطقی قیمت بنزین و کاهش یارانهای است
که به مصرف این کاال اختصاص میدهد .قیمت بنزین در ایران به طور
مصنوعی پایین است که چند مشکل عمده را در اقتصاد کشور رقم زده
است .مشکل اول افزایش مصرف داخلی است چراکه مصرفکنندگان
قیمت واقعی بنزین را پرداخت نمیکنند .مشکل دوم افزایش آالیندگی
ناشی از مصرف باالی سوخت در کشور و مشکل سوم قاچاق روزانه 10
تا  20میلیون لیتر بنزین از مرزها به دلیل مابهالتفاوت قیمت آن در
ایران و کشرهای هممرز است.
واقعیســازی قیمت بنزین میتواند عالوه بر افزایش درآمدهای
دولت این مشکالت عمده را نیز رفع کند و مصرف هم به طور منطقی
تنظیم شود .تثبیت قیمتها با وجود تمایل دولتها به اعمال آن به
ضرر دولت و در نهایت به ضرر جامعه اســت .کمبود نقدینگی که در
ســال جاری برای دولت تبدیل به یک مشکل عمده شده ،ناشی از
تثبیت قیمتهاست و این در حالی است که تثبیت قیمتها به معنی
توزیع رانت به طور مســاوی در جامعه است .باید باور غلط به تثبیت
قیمتها را کنار گذاشت و به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین
قیمتها اعتماد کرد.

محمدرضا نجفیمنش
رئیسکمیسیونتسهیل
کسبوکار اتاق تهران

نکتههایی که باید بدانید
[کدام اقتصاد موفقی را در دنیا میتوان یافت که دولت در آن قیمت کاالها را تعیین میکند؟
پاسخ این سوال منفی است.
[صنعت خودرو یکی از صنایعی است که طی سالها از دخالت دولت در قیمتگذاری متضرر
شده است .این صنعت در سال گذشته نزدیک به  20هزار میلیارد تومان زیان کرد و دولت هم
نمیتواند این زیان را جبران کند
[هزینه جبران خسارتهای ناشی از سیل در استانهای مختلف کشور نزدیک به  50هزار
میلیارد تومان است .این خسارت درحالی باید از سوی دولت جبران شود که امسال با کسری
بودجه روبهرو خواهد بود .یکی از راهکارهای دولت برای جبران زیان ناشی از سیل و کسری
بودجه افزایش منطقی قیمت بنزین و کاهش یارانهای است که به مصرف این کاال اختصاص
میدهد.
[توصیه همیشگی فعاالن بخش خصوصی به سیاستگذاران صنعت این بوده که دولت دست
از قیمتگذاری بردارد و اجازه دهد بازار قیمتها را تعیین کند.
[اگر دولتها قصد حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه را دارند ،میتوانند سوبسید را به این
خانوارها اختصاص دهند تا سطح زندگی آنها به تعادل برسد.
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نگـاه
گفتوگو با فرشاد فاطمی درباره ارمغان تثبیت قیمتها برای اقتصاد ایران

راه کنترل تورم از تثبیت قیمتها نمیگذرد
وقتی سیاستگذاران سرنا را از سر گشادش میزنند

باید از اشتباهات گذشته درس گرفت اما تجربه نشان داده که دولتها به همان اندازه که به بازار اعتماد
دارند ،از اشتباهات درس میگیرند .تثبیت قیمتها سیاستی نیست که قدمت آن در اقتصاد ایران به امروز
و دیروز بازگردد .سابقه این سیاست حتی در سال  83و تصویب طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم هم
نیست و در واقع ،از زمانی که حاکمیتها به دلیل گران شدن اقالم مختلف مثل شکر و قند بازرگانان را
فلک میکردند ،تثبیت قیمتها آغاز شده است .فرشاد فاطمی در گفتوگو با «آیندهنگر» از این میگوید
که مردم و سیاستگذاران در ایران درکی از تفاوت ثبات قیمتها و تثبیت قیمتها ندارند .او به این اشاره
میکند که تمایل به تثبیت قیمتها تنها در طرح تثبیت قیمتهای مجلس هفتمیها نمیگنجد و سابقه
آن در اقتصاد ما طوالنیتر است با این حال ما کمتر از گذشته و آثار سوء این اقدام درس گرفتهایم .چرا
دولتها طی دورههای مختلف به دنبال تثبیت قیمت کاالهایی چون برق ،آب ،گاز و بنزین بودهاند؟ چرا با
وجود تثبیت قیمتها تورم در اقتصادها افزایش پیدا میکند؟ تثبیت قیمتها چه بر سر اقتصادها میآورد؟
آخرین مهره دومینوی آثار مخرب تثبیت قیمتها در کجا بر سر اقتصاد کوبیده میشود؟ فرشاد فاطمی
در شرح آثار تثبیت قیمتها از رانت ناشی از این اقدام میگوید و در نهایت به اختالل بازار و محدودیت
سرمایهگذاری اشاره میکند.

میرود .در همه اقتصادهای جهان کنترل تورم به عنوان یکی از وظایف
ماهوی بانک مرکزی شناخته میشود .بانک مرکزی وظیفه دارد درصد
رشد قیمتها را با استفاده از سیاستهای پولی کنترل کند و آن را در
سطح مطلوب قرار دهد .مسئله تثبیت قیمتها زمانی به میان میآید
که دولتها از طریق سیاستگذاری پولی نمیتوانند به وظیفه خود در
زمینه ثبات قیمتها عمل کنند و به قول ُقدما سرنا را از سر گشادش
میزنند .زمانی که عملکرد دولت در کنترل تورم موفقیتآمیز نیست،
تالش میکند با راهحلهای تثبیتی جلوی رشد قیمتها بایستد و اینجا
در اصل همان جایی که مشکالت آغاز میشود .به همین دلیل از نظر
اقتصادی ،تثبیت قیمتها سیاستی نیست که چه در تئوری و مباحث
نظری و چه در میدان عمل تایید شود .نهتنها تجربه ایران بلکه تجربه
سایر کشورها هم نشان میدهد که تثبیت قیمتها از نظر اقتصادی
موثر نیست.

در سال  83قانون تثبیت قیمتها توسط مجلس هفتم شورای
اسالمی تصویب شد .براساس این قانون نباید قیمت بعضی از اقالم
چون بنزین و برق افزایش پیدا میکرد .هرچند تثبیت قیمتها
منتقدان بسیاری داشــت اما به مرحله اجرا رسید .دلیل عمده
تصویب این قانون و اجرای آن از نظر شما چیست؟

ممکن است در مواردی بعضی کشورها تثبیت قیمتها را اجرا کرده
و به موفقیتهایی هم رسیده باشند .البته شاید آن تالشها براساس
شرایط اقتصادی الزم بوده است اما در ایران هیچگاه تالش برای تثبیت
قیمتها موفق نبوده است .در قدیم تالش میکردند قیمتها را با فشار
بر خردهکسبهها تثبیت کنند و در عمل در هیچ دورهای از تاریخ ایران
ثبت نشده که این فشارها عوایدی برای اقتصاد کشور داشته است .در
صدر مشروطه زمانی که قند گران میشد ،حاکمیت وقت تجار قند را
فلک میکرد تا قیمتها را کنترل کند .اصطالح آب بستن به ماست هم
زمانی رایج شد که دولتها تالش میکردند قیمتها را تثبیت کنند و از
سوی دیگر فعاالن اقتصادی با روشهایی در مقابل این تثبیت قیمتها
مقاومت میکردند تا کسبوکارشان را حفظ کنند .در هر دورهای که
سیاستگذاران تثبیت قیمتها را دنبال کردند ،در اقتصاد رانت ایجاد
شده است و گروههایی از این رانت بهره بردهاند .بنابراین سیاستگذار
عالوه بر اینکه به اهدافی که از این سیاست دنبال میکرده نرسیده بلکه
در جهت خالف آن هم حرکت کرده است.

در بحث در اینباره باید بین دو مفهوم تفاوت قایل شــویم .مفهوم
اول تثبیت قیمتهاست و مفهوم دوم ثبات قیمتها .ثبات قیمتها به
معنای کنترل تورم است و کنترل تورم هم از وظایف دولتها به شمار

نکتههایی که باید بدانید
تها زمانی به میان میآید که دولتها از طریق سیاستگذاری پولی
[ مسئله تثبیت قیم 
نمیتوانند به وظیفه خود در زمینه ثبات قیمتها عمل کنند و به قول ُقدما سرنا را از سر
گشادشمیزنند.
[بررسی تاریخ اقتصادی ایران از دوره مشروطه تا امروز گویای تکرار سیاست تثبیت قیمتها
در اقتصاد کشورمان است .این سیاست به ویژه از دهه  50شمسی به بعد با افزایش قیمت نفت
تشدید شده است اما امروز باید از گذشته درس گرفت.
[تثبیت قیمتها سودآوری سرمایهگذاری در بعضی بخشها را از بین میبرد درحالیکه
همچنان سرمایهگذاری در این بخشها مثل بخش برق و ...ضروری است .این نکته را سومین اثر
تثبیت قیمتها در اقتصاد باید در نظر گرفت.
[اصطالح آب بستن به ماست زمانی رایج شد که دولتها تالش میکردند قیمتها را تثبیت
کنند و از سوی دیگر فعاالن اقتصادی با روشهایی در مقابل این تثبیت قیمتها مقاومت
میکردند تا کسبوکارشان را حفظ کنند.
[دیگر ارمغان سیاست تثبیت قیمتها کاهش بازدهی فعالیت اقتصادی است .زمانی که قیمت
یک محصول مشخص را تثبیت میکنند ،بازدهی بخشی که آن محصول میوه فعالیت آن بخش
است ،کاهش پیدا میکند.
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دیگر کشورها در این زمینه چه تجربهای دارند؟

درواقع مجلس هفتم شــورای اسالمی و به طور کلی اقتصاد
ایران هم در آن دوره از تثبیت قیمتها به هدفهای از پیشتعیین
شده نرسید.

شــما به مجلس هفتم اشاره میکنید اما در واقع تمایل به تثبیت
قیمتها در همه ادوار و همه دولتها وجود دارد .این مســئله تنها در
مجلس دنبال نمیشود و محدود به تالش مجلس هفتم نبوده است.
هنوز هم بسیاری از سیاستمداران ایران چه در مجلس شورای اسالمی
و چــه در دولت به تثبیت قیمتها عالقه دارند .وجود نهادهایی مثل
سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان این نکته
را تایید میکند که ما به جای استفاده درست از سیاستهای پولی و
حرکت براساس عملکرد بازار به سیاستهای تثبیتی در جهت کنترل

تورم باال یک پدیده مذموم در اقتصاد است و هیچکس تورمهای باالی  20درصد و  25درصد را برای
اقتصاد توصیه نمیکند .آنچه باید در عمل برای کنترل تورم وارد میدان شود سیاستهای مناسب اقتصادی
است و تثبیت قیمتها در این زمینه راهگشا نیست.

قیمتها اتکا کردهایم و به همین دلیل طی سالهای متوالی تجربه ما
از تثبییت قیمتها تکرار شده است.
یکی از انتقادات به تثبیت قیمتها و اجرای این قانون در دهه
 80در صنعت برق مطرح شــد چراکه اجرای این قانون به کاهش
سرمایهگذاری در این صنعت منجر شده بود .تثبیت قیمتها به
طور کلی چطور بر اقتصادها اثر میگذارد و آیا انتقاد نســبت به
کاهش سرمایهگذاری به دلیل تثبیت قیمتها در صنایع مختلف
وارد است؟

آثار تثبیت قیمتها در اقتصادها متفاوت است .یک اثر همانطور که
به آن اشاره کردم ،مسئله رانت است .زمانی که تالش میکنید قیمتها
را تثبیت کنید ،تقاضا در بازار از عرضه پیشــی میگیرد و به اندازهای
که در بازار تقاضا وجود دارد ،کاال وجود ندارد .در واقع گروهی به حجم
محدودی از کاال دسترسی پیدا میکنند و بخش دیگری از جامعه از
آن کاال محروم میشوند .در این شرایط گروهی که به آن کاال به طور
محدود دسترسی دارند میتوانند کاال را دریافت کنند و آن را در بازار
آزاد به فروش برسانند .به طور معمول افرادی به این کاال دسترسی پیدا
میکنند که سیاستگذار دسترسی آنها را در اهداف خود در اجرای
سیاست تثبیت قیمتها دنبال نمیکرده است .پیامد تثبیت قیمتها
در عمل رانت است ،آن هم برای افرادی که انتظار بهرهمندی آنها از
این رانت برای سیاستگذار وجود نداشته است.
دیگر ارمغان سیاســت تثبیت قیمتها کاهــش بازدهی فعالیت
اقتصادی اســت .زمانی که قیمت یک محصول مشــخص را تثبیت
میکنند ،بازدهی بخشی که آن محصول میوه فعالیت آن بخش است،
کاهش پیدا میکند .کاهش بازدهی بخشهای مختلف اقتصادی در
عمل به کاهش انگیزه ســرمایهگذاری در این بخش منجر میشود.
زمانی که انگیزه ســرمایهگذاری به ویژه در مورد بخشهای زیربنایی
اقتصاد کاهش پیدا کند ،اقتصاد در بلندمدت با کمبود سرمایه روبهرو
میشود و بخشهای زیربنایی توسعه پیدا نمیکنند .کمبود سرمایه در
بخشهای زیربنایی به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند چراکه
سایر بخشهای اقتصادی به دلیل کاهش سرمایهگذاری در بخشهای
پایهای ،از خدمات زیربنایی محروم میمانند.
تثبیت قیمتها سودآوری سرمایهگذاری در بعضی بخشها را از بین
میبرد درحالیکه همچنان سرمایهگذاری در این بخشها مثل بخش
برق و ...ضروری است .این نکته را سومین اثر تثبیت قیمتها در اقتصاد
باید در نظر گرفت .در این شرایط به دلیل عدم استقبال سرمایههای
غیردولتــی ،تصدیگری دولت به منظور بهبود زیرســاختهای این
بخشها افزایش پیدا میکند و این در حالی است که دولت بنگاهدار
خوبی نیست و عدم کارآیی دولت در بنگاهداری به دنبال خود کارآیی
بخشهای مختلف اقتصادی را کاهش میدهد .دولت درواقع با تثبیت
قیمتها و کاهش سودآوری انگیزه بخش خصوصی برای ورود به یک
کسبوکار را از بین میبرد و در ادامه برای حضور بخش خصوصی در
یک بخش مشخص ،تالش میکند امکانات حضور فعاالن اقتصادی در
آن بخش را فراهم کند .برای مثال ممکن است دولت نهادههای تولید
در یک کسبوکار را ارزان در اختیار تولیدکننده قرار دهد یا تسهیالت
بانکی را با نرخ پایینتر پرداخت کند .اقدامات دولت برای حضور بخش
خصوصی در عرصهای که با تثبیت قیمتها از ســودآوری آن کاسته
شده به اختالل دیگر بازارها منجر میشود.
نهادهای اقتصادی بینالمللی رشد قابل توجه تورم در اقتصاد
ایران در سال جاری را پیشبینی میکنند .بعضی تحلیلگران ایرانی

هم رشد تورم در سال  98را تایید کردهاند .ممکن است سیاست
تثبیت قیمتها به دلیل افزایش تورم در ســال  98در دستور کار
قرار بگیرد .فکر میکنید تا چه اندازه این مسئله که تثبیت قیمتها
راهگشا نیست در جامعه اقتصادی و بین مردم درک میشود؟

متاسفانه به دلیل کجفهمی سیاستمداران و فهم غلط اقتصادی بین
عامه مردم ،تفاوت ثبات قیمتها و کنترل تورم از طریق سیاستگذاری
پولی با تثبیت قیمتها درک نشــده است .طی سالهایی که تثبیت
قیمتها با روشهای مختلف اجرا شده ،سیاستگذار و مردم درباره آن
بالتکلیف بودهاند و تفکیک بین این دو مفهوم انجام نشده است .البته
در این بین نمیتوان مردم را محکوم کرد چراکه سیاستگذاری پولی
کار مردم نیست و زمانی که تورم در اقتصاد افزایش پیدا میکند ،تثبیت
قیمتها دستکم به عنوان مستمسکی برای کنترل آن در کوتاهمدت
مطرح میشــود .با این حال به نظر من مردمی که تحصیلکردهاند،
اقتصاددان نیستند اما به سازوکار و کارکرد نهادهای اقتصادی توجه
دارند ،به این درک رسیدهاند که تثبیت قیمتها سیاست موفقی نبوده
است .به نظر من اگر تفاوت تثبیت قیمتها و ثبات قیمتها به خوبی
مطرح و این بحث به دقت شــکافته شود ،همه به شکستخوردگی
سیاســت تثبیت قیمتها اذعان میکنند اما به شــرطی که دولت
سیاستهای صحیح اقتصادی را اعمال کند .تورم باال یک پدیده مذموم
در اقتصاد اســت و هیچکس تورمهای باالی  20درصد و  25درصد را
برای اقتصاد توصیه نمیکند .آنچه باید در عمل برای کنترل تورم وارد
میدان شود سیاستهای مناسب اقتصادی است و تثبیت قیمتها در
این زمینه راهگشا نیست.
باید از اشتباهات گذشته درس گرفت .بررسی تاریخ اقتصادی ایران
از دوره مشــروطه تا امروز گویای تکرار سیاست تثبیت قیمتها در
اقتصاد کشورمان است .این سیاست به ویژه از دهه  50شمسی به بعد
با افزایش قیمت نفت تشدید شده است اما امروز باید از گذشته درس
گرفت .سیاســتگذار ما باید بداند که سیاست تثبیت قیمت ضامن
کنترل تورم نیســت .هرچند این سیاستها شاید چند روزی تورم را
کنترل کند اما در نهایت تورم همان مسیری را طی میکند که دیگر
متغیرهای کالن اقتصاد حکم میکند .بهتر است به جای تجربه کردن
یک سیاست تکراری به سراغ سیاستی برویم که علم اقتصاد آن را تایید
میکند .به جای سیاستهای تثبیتی باید سیاستهای پولی مناسب با
هدف ثبات قیمتها را اجرا کرد.

متاسفانه به
دلیلکجفهمی
سیاستمداران و
فهم غلط اقتصادی
بین عامه مردم،
تفاوت ثبات
قیمتهاوکنترل
تورم از طریق
سیاستگذاری
پولیباتثیبت
قیمتها درک
نشده است .طی
سالهایی که
تثبیتقیمتها
با روشهای
مختلف اجرا شده،
سیاستگذار و
مردم درباره آن
بالتکلیف بودهاند و
تفکیک بین این دو
مفهوم انجام نشده
است
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نگـاه

تثبیت قیمت درمان نیست

اقتصاد ایران درگیر سرکوب قیمت است

هادی حقشناس
تحلیلگر اقتصادی

بسیاریمعتقدند
کهتثبیت
قیمتهاانگیزه
صرفهجویی در
استفاده از اقالم
مختلفازجمله
برق و بنزین را از
بین میبرد .واقعیت
این است که
هیچگاه بحثهای
اخالقی به کاهش
مصرف انرژی و
جلویگری از اتالف
انرژی در کشور ما
منجر نشده است

شاید در یک مقطع زمانی قیمت برخی اقالم به دلیل مسائل
سیاسی یا دیگر مالحظات تثبیت شود اما این مسئله با سرکوب
قیمتها متفاوت است .تصویب قانون تثبیت قیمتها در مجلس
هفتم شورای اسالمی به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت
انجام شد .نمایندگان در این دوره تصمیم گرفتند قیمت برخی
فرآوردههــای نفتی و دیگر اقالم را به طور موقت تثبیت کنند
و قــرار نبود این تثبیت به طور دائم در اقتصاد کشــور جاری
شود .با این حال آنچه امروز در اقتصاد کشور میبینیم سرکوب
تهاست.
قیم 
تثبیت نرخ ارز از جمله اقداماتی است که میتوان آن را درواقع
سرکوب نرخ ارز در نظر گرفت .از سال گذشته نرخ دالر در کشور
 4هزار و  200تومان اعالم شــده اســت و این در حالی است که
دالر دو نرخ دیگر هم دارد که یکی نرخ نیمایی و دیگری نرخ بازار
آزاد است .تفاوت این سه نرخ تا اندازهای زیاد است که دریافت ارز
دولتی جذابتر به نظر برسد به همین دلیل بسیاری ارز را از دولت
دریافت میکنند و کاال وارد میکنند اما در عمل ،مابهالتفاوت نرخ
ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد را در قیمت کاال اعمال میکنند .مثال
ارز نشان میدهد که تثبیت نرخ ارز به نفع اقتصاد نیست چراکه
طی چند ماه گذشته و با طرح نرخ 4هزار و  200تومان برای ارز،
مردم هم هزینه پرداخت ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان را تحمل
کردهاند و هم کاال را با قیمت خرید با ارز بازار آزاد از واردکنندگان
خریدند .پرداخت ارز  4هزار و  200تومانی به واردکنندگان هیچ
اثری بر نرخ تورم نداشت و با وجود این ،درصد رشد قیمتها طی
چند ماه گذشــته افزایش هم یافت .براساس گزارش مرکز آمار از
هزینههای سبد خانوار ،تورم نقطه به نقطه در فروردینماه سال 98
به  51درصد رسید و این در حالی است که تورم برای دهکهای
پایین درآمدی بیش از این میزان و برای دهکهای باالی درآمدی
در جامعه ایرانی کمتر است.

نکتههایی که باید بدانید
[در هر مقطعی که قیمت بنزین افزایش یافته ،میزان مصرف هم کاهش یافته است.
اثرگذارترین ابزار در زمینه صرف هجویی تغییر قیمت است.
[هیچیک از سازمانهای نظارتی دخالتی در تعیین قیمت تمامشده کاال ندارند و البته دولت
هم به عنوان فروشنده آب شرب ،برق مصرفی و فرآوردههای نفتی این اقالم را با قیمتی بسیار
کمتر از قیمت واقعی عرضه میکند.
[تثبیت نرخ ارز به نفع اقتصاد نیست چراکه طی چند ماه گذشته و با طرح نرخ 4هزار و 200
تومان برای ارز ،مردم هم هزینه پرداخت ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان را تحمل کردهاند و
هم کاال را با قیمت خرید با ارز بازار آزاد از واردکنندگان خریدند.
[تثبیت نرخ ارز از جمله اقداماتی است که میتوان آن را درواقع سرکوب نرخ ارز در نظر
گرفت.
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تثبیت قیمتها نســخه درمان امروز اقتصاد نیست همچنان که
سرکوب قیمتها هم نسخه خوبی به نظر نمیرسد .ممکن است این
مسئله برای تمام کاالها و خدمات مصداق نداشته باشد چراکه در مورد
بعضی کاالها دالیل غیر اقتصادی هم مطرح است .از جمله این کاالها
بنزین است که عالوه بر دالیل اقتصادی به مسائل سیاسی هم مربوط
اســت .تغییر قیمت بنزین و اقالمی مثل دالر در اقتصاد ایران عالوه
بر آثار اقتصادی حواشی سیاسی هم ایجاد میکند و بر قیمت دیگر
کاالها هم اثرگذار اســت .به همین دلیل به طور معمول دولتها در
مورد قیمت این دو کاال محتاطانه عمل میکنند .در مورد دیگر کاالها
سرکوب قیمت و عدم واگذاری تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا
در بازار مشکلزاســت و هر نوع تعیین قیمت به نفع اقتصاد نیست.
یارانههای پنهان در اقتصاد که به منظور سرکوب قیمتها پرداخت
میشود طی سالها انباشته میشــود و افزایش مییابد و همین به
چالشهای دیگر در اقتصاد ایران میانجامد.
JJصرفهجویی با توصیه اخالقی ممکن نیست
بسیاری معتقدند که تثبیت قیمتها انگیزه صرفهجویی در استفاده
از اقالم مختلف از جمله برق و بنزین را از بین میبرد .واقعیت این است
که هیچگاه بحثهای اخالقی به کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از
اتالف انرژی در کشور ما منجر نشده است .در مصرف مواد غذایی ،میوه
و فرآوردههای نفتی مختلف ،با نصیحت و توصیه به کاهش مصرف و
صرفهجویی نرســیدهایم .آمارها نشان میدهد که در بین کشورهای
جهان بیشترین درصد اتالف انرژی در ایران اتفاق میافتد .این مسئله
نشــان میدهد که عامل موثر و مهم در صرفهجویی و جلوگیری از
اتالف منابع همان قیمت است .در هر مقطعی که قیمت بنزین افزایش
یافته ،میزان مصرف هم کاهش یافته است .اثرگذارترین ابزار در زمینه
صرفهجویی تغییر قیمت است.
ِ
نظارت بدون دخالت
JJ
ســازمانهای نظارتــی نه از قیمتگــذاری بلکــه از اجحاف در
قیمتگذاری جلوگیری میکننــد .اگر قیمت کاالیی بیش از اندازه و
بدون توجه به هزینه تولید افزایش پیدا کند ،این سازمانها برای حمایت
از مصرفکنندگان وارد میدان میشوند .هیچیک از سازمانهای نظارتی
دخالتی در تعیین قیمت تمامشده کاال ندارند و البته دولت هم به عنوان
فروشنده آب شــرب ،برق مصرفی و فرآوردههای نفتی این اقالم را با
قیمتی بســیار کمتر از قیمت واقعی عرضه میکند .در مورد صنایعی
مثل خودرو ،شورای رقابت یا سازمان حمایت به دلیل مسئله انحصار
ورود میکند اما نکته مورد غفلت در زمینه خودرو افزایش نرخ ارز است.
بخش عمدهای از نهادههای تولید خودرو وارداتی است بنابراین نرخ ارز
در افزایش قیمت اثرگذار است .در این شرایط نمیتوان به طور دستوری
قیمت خودرو را پایین نگه داشت درحالیکه خودروساز بیش از قیمت
برای تولید هزینه کرده است.

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

«آیندهنگر» چالش حداقل دستمزد کارگری را بررسی میکند

دو سوی یک چالش

عکس :رضا معطریان

«حقوق کارگران باید افزایش پیدا کند ».این یک گزاره درست است؛ تورم  30.6درصدی ،کاهش قدرت
خرید مردم خصوصا قشر کارگر را به دنبال داشته است به همین دلیل باید فکری برای بهبود سبد معیشتی
آنها شود .دولت با افزایش  37درصدی حداقل دستمزد در سال  98نسبت به پارسال و تعیین رقم یک
میلیون و  516هزار تومانی ،بیشترین رشد دستمزد را در سالهای اخیر رقم زده است اما اینجا یک سوال
مهم پیش میآید؛ آیا کارآفرینان که 78درصد وام دریافتیشان را صرف سرمایه در گردش کارخانههایشان
میکنند ،با چالش جدیدی به نام «افزایش  400هزارتومانی حقوق نیروها» روبهرو خواهند شد؟

شــهـر
گزارش میدانی «آیندهنگر» از وضعیت کارگران ایران

 30روز کار برای  15روز زندگی

دستمزد  1.5میلیون تومانی کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
افزایش  400هزار
تومانی حداقل
دستمزد کارگران
در سال  ،98حقوق
آنها را به یک میلیون
و  516هزار تومان
رساند؛ این در حالی
است که خط فقر یک
خانوار چهارنفره
در تهران حدود دو
میلیون و  700هزار
تومان است .کارگران
ایران چطور زندگی
میکنند؟

سرمای منفی  25درجه سانتیگرادی که پشت در آهنی سردخانه
گرفتار شــده اســت ،برای فرار فقط به زور بازوی سعید نیاز دارد؛
چهار ســال است در سردخانه کارخانه میگوی شمه در بندرعباس
کار میکنــد .به محض اینکه در آهنی را روی ریلهامیچرخاند و
کنار میکشد ،بخار سفید با غلظت بیرون میجهد .سردخانه ،کمی
سردتر از مناطق پاییندست قله دماوند است اما سعید فقط چند ماه
نیاز داشت تا به آن عادت کند؛ البته به ضرب مصرف مداوم آمپول
پنیســیلین و قرص سرماخوردگی .روزی  10ساعت کار میکند و
وظیفهاش ،جابهجایی کارتنهای بستهبندیشده میگو و چیدن آنها
تا سقف سردخانه است .قالبهای سنگین یخ ،گله به گله روی دیوار
سردخانه چسبیده و بخار غلیظ از اطرافش به هوا پخش شده است.
نور زردرنگ المپ در احاطه مه ،تار شــده اســت .کف سالن ،پر از
تکههای یخ است که ســرمایش از کفشهاهم نفوذ میکند .بدن
ســعید به خاطر لباسهایی که پوشیده ،پف کرده است .میگوید:
«ماهی یک میلیون و  600هزار تومان حقوق میگیرم اما این مبلغ
کفاف هزینههایم را نمیدهد .در ماه  500هزار تومان اجاره میدهم.
هزینه خورد و خوراک و مخارج تحصیل فرزندانم هم هست .خیلی
هنر کنم بتوانم دو هفته زندگیام را با این حقوق بچرخانم ».کارخانه
قبال حدود  300کارگر داشــت اما از ابتدای سال  97تا حاال بیش
از  250نفرشان تعدیل شــدهاند .آنها هم که باقی ماندهاند ،کارگر
فصلیاند .ســعید یکی از کارگرانی است که به دلیل حقوق پایین،
توانایی تامین همه هزینههای زندگی خانوادهاش را ندارد .مشکالت او

اما کمتر از برخی شاغالن دیگر ایران است که از داشتن قرارداد ،بیمه
و دریافت اضافهکاری محروماند .حتی برخی از آنها حقوق پایینتری
نســبت به حداقل دستمزد تصویبشده قانونی میگیرند .برخی از
کارفرماها با استفاده از شگردهایی ،قانون را دور میزنند و نیروها هم
از ترس از دســت دادن شغل در سکوت فرو میروند .ناهید یکی از
آنهاست .او مربی یکی از مدارس استثنایی غیرانتفاعی تهران است؛
ماهانه حدود یک میلیــون و  100هزار تومان حقوق میگیرد که
با کســر بیمه تقریبا  850هزار تومان میشود .این یعنی  400هزار
تومان کمتر از حداقل دستمزد تصویبشده و قانونی .میگوید« :چند
بار با مدیر مدرســه درباره حقوق حرف زدم اما میگوید درآمدش
آنقدر نیست که بخواهد دستمزدها را براساس قانون بدهد .حتی
ســال گذشته کمتر هم میداد به نحوی که دریافتیام حدود 650
هزار تومان بود».
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران ،جمعیت شاغالن کشور تا
پایان پاییز  97حدود  24میلیون نفر اعالم شده که در بین آنها قشر
کارگری ســهم عمدهای دارد .اعداد بین  10تا  15میلیون نفر کارگر
را نشان میدهد که با توجه به بعد  3.2خانوار در ایران ،حدود  30تا
 48میلیون نفر یعنی نصف جمعیت ایران را دربر میگیرد .بیشتر این
افراد در دهکهای اول تا چهارم جای گرفتهاند که درآمد ماهانهشان
کمتر از دو میلیون و  700هزار تومان خط فقر یک خانوار چهارنفره
(تهران) است .در روزهای پایانی اسفند  ،96حداقل دستمزد  97حدود
یک میلیون و  114هزار تومان تعیین شد که وزارت کار ،فرمول آن

با حداقل دستمزد کارگری چهکار میتوان کرد؟
ماهییکمیلیون
و  600هزار تومان
حقوق میگیرم
اما این مبلغ کفاف
هزینههایم را
نمیدهد .در ماه
 500هزار تومان
اجاره میدهم.
هزینه خورد و
خوراک و مخارج
تحصیلفرزندانم
همهست
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حداقل دستمزد کارگری در سال جاری یک میلیون و  516هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال  97حدود  37درصد رشد داشته است .این
در حالی است که قیمت عمده کاالهای اساسی رشد  42درصدی و سایر کاالها رشد  70درصدی را تجربه کردهاند؛ با حداقل دستمزد چهکارهایی
میتوان انجام داد؟

 7.5JJماه برای خرید یک متر خانه
با حقــوق  1.5میلیون تومانی باید حدود  7.5ماه صبر کرد تا
بتوان یک متر خانه در تهران خرید .البته این در شــرایطی است
که حقوق دســتنخورده باقی بماند و قیمت خانه هم رشد نکند.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ،متوسط قیمت هر مترمربع
مســکن در فروردین  98در تهران حدود  11میلیون و  270هزار
تومان است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود  104درصد
رشد کرده است.
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 31JJماه برای خرید پراید
قیمت هر دستگاه پراید  131در بازار حدود  47میلیون تومان
اســت .اگر حداقل دســتمزد کارگری یک میلیون و  500هزار
تومانی دستنخورده باقی بماند ،حدود  31ماه طول میکشد تا
یک کارگر بتواند یک دستگاه پراید بخرد .البته قیمت این خودرو
در ماههای گذشــته با نوسان شدیدی روبهرو بوده به نحوی که
نســبت به ابتدای سال گذشــته حدود  109درصد رشد داشته
است.

جمعیت شاغالن کشور تا پایان پاییز  97حدود  24میلیون نفر اعالم شده که در بین آنها قشر کارگری سهم
عمدهای دارد .اعداد بین  10تا  15میلیون نفر کارگر را نشان میدهد که با توجه به بعد  3.2خانوار در ایران،
حدود  30تا  48میلیون نفر یعنی نصف جمعیت ایران را دربر میگیرد.

را بر مبنای نرخ تورم  9.6درصدی سال  96و هزینه ماهانه  2میلیون
و  670هزار تومانی ســبد خانوار شــهری در نظر گرفته بود .امسال
اما حداقل دســتمزد حدود  37درصد رشــد کرده و به یک میلیون
و  516هزار تومان رســیده اســت .با این حال گرانی عمده کاالهای
اساســی و غیراساســی به نحوی بوده که افزایش  400هزار تومانی
حداقل دستمزد چندان به چشم نمیآید .اواخر اسفند  97که تعیین
حداقل دستمزد در وزارت کار جریان داشت ،برخی فعاالن کارگری و
نمایندههای مجلس از رقمهایی حدود  4میلیون تومان حرف میزدند.
مثال رضا شیران خراسانی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود:
«حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری  3میلیون و  759هزار
و  200تومان اســت ».تعیین این مبلغ یعنی  3.3برابر شدن حداقل
دســتمزد در عرض یک ســال؛ این در حالی اســت که در  18سال
گذشته ،بیشترین رشد در تعیین حداقل دستمزد مربوط به سالهای
 91و  92با  25درصد بود؛ در ســال  91حداقل دستمزد  487هزار
تومان و ســال بعد  608هزار تومان تعیین شد .البته این رکوردها در
سال  98شکست و به  37درصد رسید.
در گوشــهای از کارخانه ســیم و کابل کاوه تک در شــهر صنعتی
کاوه استان مرکزی ،دههاکیسه سفید کنار هم چیده شده است .وزن
هرکدامشــان حدود  40کیلوگرم است و داخلشان سیم و کابل ریخته
شده .کارگران هر بار برای بلندکردن این کیسه ،نفس خود را در سینه
حبس میکنند تا قدرت به بازوهایشان برگردد .محسن  32ساله قبال
در بخش جابهجایی این کیســههاکار میکرد اما حاال در بستهبندی

 0.5JJدالر در ساعت
بیشترین دســتمزد کارگری با روزانه  11.5دالر در کشور
اروپایی لوکزامبورگ پرداخت میشود .این در حالی است که در
ایران روزانه  0.5دالر به کارگران دســتمزد داده میشود192( .
ساعت کارکرد قانونی ماهانه کارگران است که با دالر 14200
تومانی حدود  0.5دالر در هر ساعت میشود).
JJخرید  0.5کیلوگرم گوشت در روز
قیمت متوســط هر کیلوگرم گوشــت گوساله حدود
 95هزار تومان اســت .کارگران روزانــه  50هزار تومان
حقــوق میگیرند که با این درآمد میتوانند نیم کیلوگرم
گوشــت بخرند .البته این در شرایطی است که کل درآمد
دســتنخورده باقی بماند .استاندارد مصرف گوشت برای
هر فرد در هفته 500 ،گرم است.

مشغول است .میگوید« :صبح ساعت  8کارم در کارخانه شروع میشود
و تقریبا تا  4بعدازظهر طول میکشد .باید صدها محصول را بستهبندی
کنم و در کیسههابریزم .سه سال است اینجا کار میکنم و ماهی یک
میلیون و  800هزار تومان حقوق میگیرم با این حال درآمدم فقط دو
هفته برایم میماند 400 .هزار تومان اجاره خانه میدهم و بقیهاش هم
صرف هزینههای خورد و خوراک میشود .پسانداز آنچنانی برای من
باقینمیماند».
آمارها نشــان میدهد در یک ســال اخیر ،قیمت کاالهای اساسی
دستکم  42درصد رشد داشته و تورم فروردین  98هم به  30.6درصد
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  51.4درصد رشد داشته
است .این یعنی خانوارهای ایران به طور میانگین  51.4درصد بیشتر از
فروردین  97برای خرید کاال هزینه کردهاند .مرکز آمار میگوید در همین
مدت ،تورم گروه «خوراکیها ،آشــامیدنیهاو دخانیات» حدود 43.5
درصد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  84.4درصد رشد کرده
اســت .براساس سرشماری سال  ،95هزینه ساالنه سه دهک کمدرآمد
جامعه برای تامین خوراکیهاو آشامیدنیهابین  2.3تا  4میلیون تومان
است؛ تخمین دقیق تعداد افرادی که در دهکهای کمدرآمدی زندگی
میکنند آنچنان میسر نیست اما میتوان گفت عمده کارگران با حداقل
دستمزد  1.5میلیون تومان در همین دهکهاجای میگیرند .یافتههای
سال  95مرکز آمار ایران میگوید «شغل  23درصد دهک اول 36 ،درصد
دهک دوم و  31درصد دهک سوم کارگری ساده ،خدماتی یا فروشندگی
است .در همین دهک اول  61درصد بیکار وجود دارد و  40درصد دهک
دوم و  37درصد دهک سوم نیز شغلی ندارند».
رحمان در یکی از کارخانههای خرمای بندرعباس کار میکند؛ روزی
 12ساعت سرپا میایستد .روزی  8تن بار خرما به کارخانه میآید و او
باید دانههای درهمتنیده را جدا کند و روی ریل بگذارد .دســتهایش
به رنگ طالیی شیره خرما درآمده است .میگوید« :حقوق پایه من در
کارخانه خرمای بندرعباس ماهی یک میلیون و  100هزار تومان است
که با اضافهکاری یک میلیون و  500هزار تومان میشــود .هزینههایم
بیشــتر از این حقوق میشود؛ پول اجارهخانه ،خورد و خوراک ،پوشک
بچه و»...

براساس
سرشماری سال
 ،95هزینه ساالنه
سه دهک کمدرآمد
جامعه برای
تامین خوراکیها
و آشامیدنیها
بین  2.3تا 4
میلیونتومان
است؛ تخمین دقیق
تعداد افرادی که
در دهکهای
کمدرآمدی زندگی
میکنند آنچنان
میسرنیستاما
میتوان گفت
عمده کارگران با
حداقل دستمزد
 1.5میلیون تومان
در همین دهکها
جای میگیرند

حداقل دستمزد در سایر کشورها چقدر است؟
در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،لوکزامبورگ با ساعتی  11.5دالر
بیشترین دستمزد را میدهد .بعد از آن کشورهای فرانسه ،استرالیا و آلمان قرار دارند .فقط
دو کشور آسیایی ژاپن و کره جنوبی عضو این سازمان هستند که به ترتیب  8و  6.4دالر برای
حداقل دستمزد ساعتی در نظر گرفتهاند .این میزان در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد
جهان حدود  7.3دالر است.
10.6
10.6

5.9
5.9

1
1

6.4
6.4

7.3
7.3

11.3
11.3

11.3
11.3

11.5
11.5

8
8

1.7
1.7

14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0

دستمزد ساعتی (دالر)
دستمزد ساعتی (دالر)
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شــهـر
پرسش «آیندهنگر» از سه کارآفرین درباره حقوق کارگران

چالش اصلی ،حداقل دستمزد نیست
کارخانههایایران در سال  97با افزایش دو تا سه برابری قیمت مواد اولیه روبهرو شدند به همین دلیل تولیداتشان در بخشهایمختلف کاهش یافت و در نهایت رقم تعدیلی  42درصدی
نیروها در بخش خصوصی را رقم زد .مرکز آمار میگوید تورم بخش صنعت در زمستان  97حدود  64.6درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن حدود  89.2درصد رشد داشته
است .شیب صعودی گرانیهادر سال جاری هم تداوم داشته است و این عامل ،اصلیترین دلیل ناتوانی کارخانههادر تامین مواد اولیه و افزایش تولید به شمار میرود .در چنین شرایطی
حداقل دستمزد کارگران با افزایش  400هزار تومانی نسبت به سال  97به یک میلیون و  500هزار تومان رسیده است .سوال محوری این است که آیا کارآفرینان میتوانند با وجود مشکالت
موجود ،به راحتی از پس افزایش حقوق کارگرانشان برآیند؟

مشکل جای دیگری است

مهدی پورقاضی
خودروساز

افزایش  400هزار تومانی حداقل دستمزد کارگری به دلیل تورم باال و
گرانی بیشتر کاالها ،امری ضروری بود .گرانی روی زندگی اقشار مختلف
تاثیر منفی گذاشــته است خصوصا کارگران که از نظر درآمد ،شرایط به
نســبت پایینتری در مقایسه با سایر اقشــار جامعه دارند .از سوی دیگر
افزایش حداقل دســتمزد مشــکل مهمی برای بنگاههایصنعتی ایجاد
نمیکند چون برای همه بنگاهها به یــک اندازه باال میرود و هزینهها را
مساوی افزایش میدهد .رشد حداقل دستمزد کارگری در قیمت تمامشده
یا شــرایط رقابت هم تاثیر مهمی ندارد .البته نباید فراموش کنیم قدرت

کدام کارگاههابیشتر ضرر میکنند؟

مهدی معصومی اصفهانی
مدیرعامل تالونگ

افزایش حداقل دســتمزد در کارگاههایی که به نیروی انسانی وابستهاند،
مشــکالت بیشــتری ایجاد میکند .مثال نیروی انســانی در کارخانههای
جوجهکشــی بسیار مهم اســت به نحوی که  80درصد هزینهها صرف آن
میشود .در اینجا افزایش حداقل دستمزد تاثیر جدی دارد .در نقطه مقابل،
بعضی کارخانههابیشــتر با ماشینآالت ،زنده هستند و هزینه کارگریشان
حدود سه تا چهار درصد است .برای این دسته از تولیدیها ،افزایش حداقل
دســتمزد چندان تاثیر ندارد .وقتی هزینه تولید باال برود ،قیمت تمامشده

شرط رخندادن تعدیل

محمدرضا نجفیمنش
قطعهساز
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افزایش حداقل دستمزد باعث رشد قیمتها میشود به همین دلیل باید
تعدیــل در قیمت تولیدات اتفاق بیفتد .اگر نرخهایجدید مورد قبول بازار
قرار بگیرد مشکلی نیست اما اگر عکس آن اتفاق بیفتد ،کارخانههابه سمت
تعدیل پیش میروند .تجربه نشان داده در مقابل افزایش دستمزدها ،قیمتها
آنقدر باال میرود که عمال تاثیر رشــد حداقل دستمزد را خنثی میکند.
در حــال حاضر هم قیمتهاروند صعودی دارد و قدرت خرید مردم پایین
آمده است .اگر در چنین شرایطی بنگاههایصنعتی از حالت رقابتی بیرون
بیایند ،مسلما توانایی حفظ میزان تولیدشان را نخواهند داشت و به تعدیل
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خرید مردم پایین آمده است به همین دلیل بنگاههایتولیدی باید سعی
کنند قیمت تمامشدهشــان را پایین بیاورند .آمارها نشان میدهد تورم
صنعت در زمستان  97حدود  65درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن
حدود  90درصد رشد کرده است .در این شرایط ،پایین نگاه داشتن قیمت
تولید کاری سخت و دشوار است چون مواد اولیه با رشد قیمت دستکم
سه برابری همراه بوده است .بعضا برخی کارگاهها یا کارخانهها برای پایین
آوردن قیمت تولید به تعدیل نیروهایشان روی میآورند اما این تصمیم،
لزوما اولین و بهترین راه نیست بلکه اصلیترین کاری که باید انجام شود،
بهبود بهرهوری اســت .همچنین نباید فراموش کنیم اصلیترین مشکل
بنگاههایصنعتی ایران ،رقابت است که اگر وجود داشته باشد ،پویایی و
رشد به صنایع تزریق میشود.
رشد میکند .در اینجا باید دید آیا بازار کشش نرخ جدید را دارد یا خیر؟ در
این شرایط آن دسته از کارگاههایی که کاالی اساسی تولید میکنند بیشتر
در معرض زیان هســتند .مثال مرغداریهاکاالی مصرفی تولید میکنند به
همین دلیل طبیعتا قیمت تمامشدهشان باال میرود .این تولیدیها نمیتوانند
نیروهایشان را کم کنند چون در زمینه صنایع غذایی فعالاند و دچار مشکل
میشوند .از سوی دیگر افزایش هزینه تولید به مرور باعث میشود آن دسته از
کاالهایی که صرفه اقتصادی کمتری دارند از چرخه تولید کنار گذاشته شوند
که این مســئله تعدیل نیروها را در پی خواهد داشت .از سوی دیگر قیمت
تمامشده برخی کاالها هم باال میرود به همین دلیل صنایع به آرامی به سمتی
حرکت میکنند که صرفه بیشتری داشته و نیازمند نیروی کمتری باشند.
نیرو روی خواهند آورد .اما تجربه نشــان داده قیمتهابه یک نقطه تعادلی
میرسد به همین دلیل افزایش  400هزار تومانی حداقل دستمزد به تعدیل
نیروها منجر نخواهد شد .در سال گذشته قطعهسازی با تعدیل حدود 150
هزار نفر از نیروهایش روبهرو شد که به دلیل پایین آمدن تولید خودروسازها
بود .البته در همان شرایط هم قطعهسازهایی که برای بازار تولید میکردند،
مشــکلی در تولید نداشــتند و حتی افزایش هم دادند چون واردات بعضی
قطعههاممنوع شــده بود و بازار داخلی به آن نیاز داشت .بنابراین اگر بازار
خودش را با قیمتهایجدید تطبیق دهد ،تعدیل نیرو رخ نمیدهد اما اگر
خالف این مسئله اتفاق بیفتد ،تعدیل نیروها به دلیل افزایش هزینههاامری
بدیهی خواهد بود .البته تجربه نشان داده بازار خودش را با قیمتهایجدید
وفق میدهد.

بخش صنعت که باید سهم قابل توجهی از اشتغالزایی را در اختیار داشته باشد ،بیشترین تورم
را در ماههایاخیر تحمل کرده است .تورم این بخش در زمستان  97حدود  64.6درصد بوده
که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حدود  89درصد رشد کرده است.

چرا باید خواند:
بررسی حداقل
دستمزد بدون در نظر
گرفتنشرایطصنعت
امکانپذیر نیست .این
کارفرمایان هستند که
باید از پس مشکالت
نقدینگیبرآیندو
حقوق نیروهای خود
را طبق قانون پرداخت
کنند .آیا آنها قادر به
غلبه بر این چالش
هستند؟

«آیندهنگر» بررسی میکند :آیا صنایع ایران توان مبارزه با تورم را دارند؟

تولید در ابهام
به این خبر توجه کنید« :رشد اقتصادی ایران در  9ماهه سال 97
به منفی  3.8درصد رسید» .همین یک جمله نشان میدهد چرخ
صنعت ایران نهتنها به خوبی نمیچرخد بلکه تحت تاثیر تحریمها و
سوءمدیریت داخلی به بدترین شرایط خود طی  8سال اخیر رسیده
اســت .آخرین باری که اقتصاد ایران طعم تلخترین رشد اقتصادی
منفی را چشید (منفی  6.8درصد) در سال  91بود که تحریمهای
گسترده بینالمللی ،راه را برای هرگونه اصالح اقتصادی بسته بود.
بعد از برجام اما بازگشاییهایی خصوصا در مسیر فروش نفت ایران
اتفــاق افتاد به نحوی که فروش زیر یک میلیون بشــکه در روز را
به حدود  2.5میلیون بشــکه رساند .با اینهمه ایران از اردیبهشت
 97با نقض غیرقانونی برجام توسط آمریکا ،دوباره درگیر تحریمها
شده است و برطرف نکردن چالشهای داخلی همیشگی هم باعث
شده تا صنعت به عنوان نخســتین هدف تحریمها با چالشهای
جدی روبهرو شود .آخرین گزارش مرکز آمار میگوید تورم بخش
صنعت در زمستان  97حدود  64.6درصد بوده که نسبت به فصل
مشابه سال قبل از آن حدود  89.2درصد رشد داشته است .همین
دو عدد به خوبی شــرایط حاکم بر صنعت ایران را نشان میدهد.
بخش خصوصی میگوید در ســال  97مجبور شــد  42درصد از
نیروهای خــود را به دلیل کمبود نقدینگی تعدیل کند .همچنین
بیشــتر کارخانههای ایران حداکثر با  50درصد ظرفیت خود کار
میکنند که این یعنی کاهش تولید .در چنین شــرایطی موضوع
افزایش  37درصدی حداقل دســتمزد در سال  98مهم میشود؛
کارآفرینان میگویند آن دسته از کارخانههایی که به نیروی انسانی

وابستگی باالیی دارند در معرض آسیب بیشتری قرار گرفتهاند .مثال
کارخانههای تولید مرغ که  80درصد فعالیتشان وابسته به نیروی
انسانی است .بنابراین افزایش حداقل دستمزد ،چالش مهمی برای
آنها محسوب میشود .اخیرا حدود دو هزار فعال اقتصادی گفتهاند
اگر شرایط اقتصادی ایران به همین شکل پیش برود احتماال مجبور
شــوند حدود  30درصد از نیروهای خــود را تعدیل کنند .یکی از
بزرگترین مشکل کارخانهها که مدیران را مجبور به کار کردن با

کارآفرینان
میگویند آن دسته
از کارخانههایی که
به نیروی انسانی
وابستگی باالیی
دارند در معرض
آسیببیشتری
قرار گرفتهاند.
مثال کارخانههای
تولید مرغ که 80
درصدفعالیتشان
وابسته به نیروی
انسانی است

حداقل دستمزدهای تعیینشده در  7سال گذشته
ماده  ۴۱قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران میگوید« :حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی
که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و
ویژگیهای کار محولشده را مورد توجه قرار دهد ،باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را ،که تعداد متوسط
آن توسط مراجع رسمی اعالم میشود تامین کند».
سال

تورم (درصد)

حداقل دستمزد (تومان)

رشد دستمزد نسبت به سال قبل (درصد)

92

34.7

487200

25

93

15.6

608910

25

94

11.9

712425

17

95

9

812166

14

96

9.6

929931

14.5

97

26.9

1114000

19.8

98

( 30.6فروردین)

1516000

37
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براساس آمارهای
بانک مرکزی،
حدود  56درصد
وام پرداختی در
سال  97صرف
سرمایه در گردش
شده که نسبت
به سال قبل از آن
حدود  14درصد
رشد کرده است.
این عدد برای
بخشصنعت
حدود 78.7
درصد است

 50درصد ظرفیت و تعدیل نیروهایشان کرده ،گرانی  3تا  4برابری
مواد اولیه یا عدم دسترســی به آن اســت .بخش صنعت که باید
سهم قابل توجهی از اشتغالزایی را در اختیار داشته باشد ،بیشترین
تــورم را در ماههایاخیر تحمل کرده اســت .تورم این بخش در
زمســتان  97حدود  64.6درصد بوده که نسبت به ماه مشابه سال
قبل از آن حدود  89درصد رشد کرده است .تورم باالی تولیدکننده
به مرور خود را در تورم مصرفکننده نشــان میدهد؛ محصوالت
گران میشوند و مشتری توانایی خرید آن را ندارد به همین دلیل
کارخانهها مجبورند تولیدات خــود را کاهش دهند که این اتفاق
مســاوی تعدیل نیروهاســت .تورم دوازده ماه منتهی به فروردین
 98حدود  30.6درصد اعالم شده است که آینه تمامنمای شرایط
سخت تولید است .براساس آمارهای بانک مرکزی ،حدود  56درصد
وام پرداختی در سال  97صرف سرمایه در گردش شده که نسبت
به سال قبل از آن حدود  14درصد رشد کرده است .این عدد برای
بخش صنعت حدود  78.7درصد اســت .این یعنی  1643.3هزار
میلیارد ریال وام پرداختشــده به بخش صنعت ،صرف هزینههای
جاری و انباشتشــده از جمله حقوق نیروها ،مالیات ،هزینههای
انرژی و مواردی از این دست شده که به خوبی شرایط این روزهای
صنعت ایران را نشان میدهد؛ فعالیت با حدود  50درصد ظرفیت،
تعدیل  40درصدی نیروها و تعطیل شدن کارخانهها.
دورنمای اقتصاد ایران هم چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسد؛
بانک جهانی در آخرین گزارش خود ،رشد اقتصادی ایران در سال
 2019را منفی  3.8درصد برآورد کرده که کمترین و تنها رشــد
منفی اقتصادی میان اقتصادهای منطقه منا است .ایران بعد از تجربه
رکود در ســال  2018مجددا در سال  2019دچار رکود اقتصادی
البته با شدت بیشتری خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود
اســت .در این گزارش ارقام نرخهایرشد برای چشمانداز اقتصاد

ایران در ســالهای  2020و  2021به ترتیــب برابر با  0.9و یک
درصد اســت که به معنای تحول معنادار در اقتصاد ایران نیســت
و از گرفتار شــدن اقتصاد کشور در تله رشد ضعیف و کمجان خبر
میدهد .آمارهای بانک جهانی درباره شرایط اقتصادی ایران همواره
با برچسب ســیاهنمایی روبهرو میشود اما اینبار پیشبینی بانک
جهانی امیدوارکنندهتر از گزارش چندی پیش مرکز پژوهشهای
مجلس است که با اشاره به تحریمهای آمریکا و کاهش  1.5میلیون
بشــکهای فروش نفت در سال جاری ،رشد اقتصادی را بین منفی
 5.5تــا  4.5درصد تخمین زده بــود .هرچند دولت تالش کرده با
افزایش درآمدهای مالیاتی ،وابســتگی خود به نفت را کاهش دهد
اما همچنان درآمدهای نفتی بخش عمده منابع کشــور را تامین
میکنند .بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران نیز همان مشتقات
نفت اســت .وقتی فروش نفت و صادرات کاهش چشمگیری پیدا
کند ،صنایع با مشــکالت متعدد روبهرو میشــوند که خود را در
کاهش تولید ،تعدیل نیروها و از کار افتادن کارخانهها نشان میدهد.
با مختل شدن چرخه تولید و صنعت ،رشد اقتصادی نیز سیر نزولی
به خود میگیرد و به مرور در تلههای منفی گرفتار میشود .اولین
پیامد از کار افتادن چرخ کارخانهها همان افزایش بیکاری اســت.
مرکز آمار میگوید نرخ بیکاری در سال  97حدود  11.9درصد بوده
است .این در حالی است که پیشبینی صندوق جهانی از رشد آن
در سال  2019و رسیدن به  14.3درصد حکایت دارد .حاال صورت
مسئله کامال مشخص است؛ گرانی مواد اولیه ،مشکالت نقل و انتقال
مالی و واردات مواد اولیه به دلیل تحریمها ،صدور بخشــنامههای
متعدد دست و پاگیر از سوی وزارتخانههای مختلف ،رانت و فساد
پیچیده ،کمبود نقدینگی و داللی و سوداگری اصلیترین مشکالت
صنعت ایران هستند؛ آیا عزم جدی برای مقابله با آنها در مسئوالن
وجود دارد؟ آمارهای جهانی خالف این موضوع را نشان میدهند.

افراد تعدیلشده سراغ چه مشاغلی میروند؟

بعد از اخراج ،پیک موتوری شدم
داود در میدان جمهوری تهران چرخ میزند؛ در چشــم عابران خیره میشود و
پشت سر هم میگوید« :موتور؟ موتور؟» داود  50سال سن دارد و چهار ماه است با
یک موتورسیکلت مشغول مسافرکشی است .میگوید به تازگی از یک شرکت که در
حوزه نفتی کار میکرد تعدیل شده و برای تامین هزینههایزندگی به مسافرکشی
روی آورده اســت .وقتی وارد الین اتوبوسهایبیآرتی میشود ،ناگهان ترس همه
وجودش را میگیرد« :عجب اشــتباهی کردم ،جلوتر مامور ایستاده ،االن موتور را
میخوابانند ».ناگهان چند موتوری دیگر به ســرعت از کنارش عبور میکنند .آنها
سالهاســت مشغول این کارند و میدانند چه زمانی سرعتشان را کم یا زیاد کنند
تا ماموران نتوانند متوقفشــان کنند .داود اما قبال آبدارچی بوده و حاال فقط  4ماه
یکند .میگوید 12« :سال در یک شرکت که در حوزه نفتی
است که مسافرکشی م 
کار میکــرد ،آبدارچی بودم .حقوقم حدود  4میلیون تومان بود .بیمه و قرارداد هم
داشــتم و زندگیام میچرخید اما بعد از اینهمه سال ،شرکت به دلیل مشکالت
مالی ورشکست شد و من هم اخراج شدم .البته حق و حقوقمان را دادند .مثال 20
میلیون تومان سنوات دادند که همهاش برای پول پیش خانه رفت ».داود میگوید
حاال حداکثــر روزی  70هزار تومان با موتور کار میکند اما به دلیل تازهکار بودن،
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پاتوق ندارد و باید مســافران را با چرخ زدن در خیابانهاپیدا کند .حرکت در الین
اتوبوسهایا رد کردن چراغ قرمزها برای زودتر رســیدن به مقصد نیز باعث شــده
موتورش حدود یک میلیون تومانی خالفی داشــته باشد .داود فقط یکی از افرادی
است که قبال شاغل بوده اما به دلیل ورشکستگی یا مشکالت مالی شرکت ،تعدیل
شده است .سازمان تامین اجتماعی گفته است« :تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری
در سال  97حدود  10درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به
 240هزار نفر رسیده است .تعداد دریافتکنندگان مقرری بیمه بیکاری در سال 96
در کل کشور  207هزار و  621نفر شامل  146هزار و  705مرد و  61هزار و 201
زن بوده است .سال  95نیز در کل کشور  198هزار و  776مورد شامل  146هزار و
 402مرد و  52هزار و  71زن مقرری دریافت کردهاند که نشان میدهد بیش از 8
هزار نفر به آمار مقرریبگیران در سال  96اضافه شده بود ».به غیر از مسافرکشی با
موتور ،مشاغل دیگری همچون دستفروشی یا رانندگی تاکسی هم از سوی افرادی
که قبال در شرکت یا کارخانهای مشغول کار بودهاند اما حاال تعدیل شدهاند ،انتخاب
میشود .درآمد این افراد در بدترین شرایط نصف شده است بنابراین میتوان حدس
زد احتماال به دهکهایدرآمدی پایینتر سقوط کرده باشند.

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

خصوصیسازی در چین از آنچه فکر میکنید به دولت نزدیکتر است

دردسرهای عبور از دیوار بزرگ اقتصاد دولتی چین
فرزانه سالمی
خبرنگار حوزه خصوصیسازی

چرا باید خواند:
اگر اقتصاد چین
هنوز دولتی است،
پس شرکتهای
خصوصیشدهکجا
رفتهاند؟ بخوانید تا
موضوع روشن شود.

اصالحات بزرگ اقتصادی در چین این کشــور را ظرف سه دهه
به موقعیتی در عرصه اقتصاد جهان رســاند که کســی انتظارش را
نداشــت .در این راه ،گذار از اداره دولتی اقتصاد و حرکت به ســمت
ت را نسبت به سایر اقتصادهای
خصوصیسازی تجربهای بسیار متفاو 
جهان به نمایش گذاشت.
چین همواره یک اقتصاد سوسیالیســتی نبود بلکه این پدیده در
دهه  ۱۹۵۰میالدی در چین فراگیر شــد .در سال  ۱۹۴۹نیروهای
مائو زدونگ توانســتند ملیگرایان را شکســت بدهند و از آن پس،
روند اقتصاد و سیاســت چین با هم گره خورد .البته به روایتی حزب
کمونیست چین قصد نداشت از همان ابتدا بخش خصوصی را در این
کشور کنار بگذارد اما جنگ کره در سالهای  ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۳باعث
شد چین در تقابل عظیم با آمریکا قرار بگیرد و اتحاد جماهیر شوروی
به متحد طبیعی چین بدل شود .شوروی در توسعه صنایع سنگین
در مناطق شــمال شرقی سرزمین چین به این کشور یاری رساند و
سیســتم برنامهریزی مرکزی برای اقتصاد را هم به شیوه شوروی به
چین یاد داد .اولین برنامه پنجساله اقتصادی چین بر اساس کنترل
دولتی اقتصاد در ســال  ۱۹۵۳کلید خورد .بــا ورود مدیران دولتی
(چهرههای ارشد حزب کمونیست) به شرکتهای خصوصی ،صاحبان

اولیه این شــرکتها به سهامداران خُ رد بدل شدند و به تدریج هم از
صحنه کنار گذاشته شدند .درنهایت تا آخر دهه  ۱۹۵۰تمام کسب و
کارهای خصوصی چین در بخش دولتی ادغام شده بودند.
تــازه در اواخــر دهه  ۱۹۷۰بود که بحــث اصالحات اقتصادی و
بازگشت شرکتهای خصوصی به میدان مطرح شد .به تدریج سر و
کله کسب و کارهای کوچک خصوصی پیدا شد که اکثرا خانوادگی
بودند و خارج از سیستم برنامهریزی مرکزی اقتصاد فعالیت میکردند.
در سال  ۱۹۸۶حتی قوانینی هم در حمایت از آنها به تصویب رسید
اما معضالت بزرگ در راه فعالیت این کسب و کارها بسیار زیاد بود و
توسعه بخش خصوصی به شدت سخت بود .فارغالتحصیالن دانشگاهها
در چین بسیار کم بودند و همانها هم جذب بخش دولتی میشدند.
بخش مالی کامال دولتی بود و وامی به بخش خصوصی داده نمیشد.
کارآفرینان بخش خصوصی برای تداوم فعالیت خود باید موانع مالی
زیادی را پشــت سر میگذاشتند و آن هم فقط از طریق شبکههای
مالی غیررسمی امکانپذیر بود .در سال  ۱۹۹۲و با پایان جنگ سرد
و اضمحالل اتحاد شــوروی ،تازه چین به صورت رســمی به بخش
خصوصی به عنوان بخشی از اقتصاد سوسیالیستیاش توجه نشان داد
و قوانین هم در این راه بهبود پیدا کردند.

خصوصیسازی

بخشخصوصی
چین امروزه
تشکیلدهنده
 ۶۰درصد از
تولیدناخالص
داخلی چین و
هشتاد درصد
از فرصتهای
شغلی در این
کشور است
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در یک دهه اول قرن بیســت و یکم ،تعداد زیادی
از شــرکتهای دولتی کوچــک به بخش خصوصی
واگذار شــدند اما بــاز هم اقــدام خاصی که خالف
برنامهریزیهای مرکزی اقتصاد چین باشــد صورت
نمیگرفت .شــاید بتوان گفت کــه هنوز هم چنین
چیزی صورت نمیگیرد .اصوال در تمام دهههایی که
خصوصیسازی در کشــورهای مختلف جهان مورد
توجه قرار گرفت ،چین رابطه بسیار محتاطی با این مسئله داشته است.
بسیاری از اقتصادهای دنیا از شیلی و انگلیس گرفته تا کشورهای اروپای
شــرقی به خصوصیســازی به عنوان راهی برای عبور از بنبستهای
صنعتی ،تقویت رشــد اقتصادی ،درآمدزایی و حل مشکالت بودجهای
نگاه میکردند اما مقامات چینی بیش از هر چیز در این روند به یک نکته
توجه داشتند :اینکه اگر شرکتهای بزرگ دولتی را خصوصی کنند باید
با نیروی کار عظیمی که بیکار میشود چه کنند .مسئله دیگر هم این
بود که بسیاری از مدیران بانفوذ شرکتها که اکثرا مقامات بلندپایه حزب
کمونیست بودند به شدت در مقابل خصوصیسازی موضع داشتند.
با تمام این اوصاف ،به تدریج خصوصیســازیهایی در چین انجام
شد و آمار قابل توجهی هم از آنها به دست آمد .مثال در فاصله سالهای
 ۱۹۹۶تا  ،۲۰۰۳تعداد شــرکتهای دولتی چین در بخش صنعت از
 ۱۱۴هزار به  ۳۴هزار کاهش پیدا کرد و نیمی از این تغییر مســتقیما
ناشی از خصوصیسازی بود .اما نکته اینجا بود که آن شرکتهایی که
دولتی باقی ماندند عمال بزرگترین شرکتها در چین بودند و بیش از
نیمی از داراییهای صنعتی کشــور در کنترل آنها بود .به گفته فیلیپ
نیکولز استاد مطالعات حقوقی کالج وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا ،اصوال
سودآوری بزرگترین هدف مقامات چینی از خصوصیسازی نبود« :یکی
ابرقدرتی حزب کمونیست حفظ شود.
از مهمترین هدفها این بود که
ِ
طبیعتا ایجاد بازار با تحقق این هدف کامال جور نبود چون برای ایجاد
بازار باید قدرت بین بازیگران دیگر تقسیم میشد ».به گفته نیکولز ،نکته
غیرمعمول در مورد خصوصیسازی در چین این بوده که دولت اجازه داد
همزمان با ایجاد اقتصاد بخش خصوصی ،بسیاری از شرکتهای دولتی
بزرگ هم سر جایشــان باقی بمانند .درواقع الگوی چین این بوده که
بخش خصوصی گسترش پیدا کند و شرکتهای دولتی فقط در صورتی
که نتوانستند با این بخش رقابت کنند ،از عرصه خارج شوند.
نکته دیگر هم این بوده که دولت چین ســعی داشته از روشهای
مختلفی برای تداوم فعالیت شرکتهای دولتی استفاده کند .یک روش
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این بوده که سهام شرکتهای دولتی از طریق بازارهای سهام عمومی
که در اوایل دهه  ۱۹۹۰در چین ایجاد شــدند به فروش برسند .بعد از
رونق شــدید اولیه بازارهای بورس چین ،قیمت سهام به شدت دچار
افت شد چون بیشتر سهام عرضهشده شرکتها همچنان به نوعی در
کنترل دولت قرار داشتند .الگوی دیگر نیز این بوده که سهام شرکتی که
خصوصی میشود در اختیار مدیران همان شرکت (دولتیها) قرار بگیرد.
در برخی بازههای زمانی ،آمار واضحی از خصوصیسازی بر اساس این
الگو در دســت است؛ مثال اینکه در سال  ۱۹۹۶خودیها پنج درصد از
سهام شرکتهای در حال خصوصیشدن را در دست داشتند اما ظرف
شــش سال ،این رقم به  ۳۲درصد رسید .در بسیاری از صنایع عمده و
استراتژیک هم موضع دولت چین از همان ابتدا معلوم بوده :قرار بر این
نیست که دولت کنترل بخشهای استراتژیک مثل انرژی و حمل و نقل
را از دست بدهد.
انتقاد بزرگی که از همان اوایل خصوصیســازی در چین به دولت
وارد میشد و بعد هم ادامه یافت این بود که چهرههای خودی و دولتی
در جریان خصوصیسازی سود زیادی میبردند و ثروتمند میشدند .اما
جالب اینجاست که این روند نوعی سرریزشدن ثروت به سمت مقامات
خردهپاتر در سلسلهمراتب حزب کمونیست را نیز به همراه داشت؛ چون
یکی از گامهایی که دولت چین در عرصه خصوصیسازی برداشت این
بود که داراییهای دولت مرکزی را به سطوح محلیتر (شرکتهای شهر
و روستا) انتقال دهد .این شرکتهای شهر و روستا در حوزههایی مثل
صنایع سنگین کامال بهتر از شرکتهای سنتی در سطوح مرکزی دولت
یکردند.
عمل م 
درمجمــوع ،دولتمردان چیــن در راه پذیرش خصوصیســازی از
تکرار تجربه روسیه و برخی کشورهای اروپای شرقی هراس داشتند و
نمیخواستند با نابودی سیستم دولتی اداره اقتصاد ،کشور دچار تورم
شدید و معضالت مختلف دیگر شود .به همین دلیل بوده که حکومت
چین مسئله خصوصیسازی را بسیار آهسته دنبال کرد و ملغمهای از
کنترل حکومتی و خودمختاری خصوصی را به اجرا درآورد؛ شــرایطی
که از قدیماالیام هم در سرزمین چین دنبال میشد .درواقع تلفیق این
دو نوع کنترل در مناطق برنجکار در چین وجود داشته است :روستاییان
از هزاران ســال پیش برای کاشتن برنج به کنترل نسبی سیستمهای
آبرسانی احتیاج داشتهاند اما درعین حال نوعی کنترل حکومتی در
سطح باالتر نیز بر فعالیتهای آنها وجود داشته است .در چین امروز ،این
شیوه به شکلی جالب دنبال میشود .یکی از نمونههای موفق این روش،

دولتمردان چین در راه پذیرش خصوصیسازی از تکرار تجربه روسیه و برخی
کشورهای اروپای شرقی هراس داشتند و نمیخواستند با نابودی سیستم دولتی
اداره اقتصاد ،کشور دچار تورم شدید و معضالت مختلف دیگر شود.

شرکت لنوو است که به عنوان یک برند جهانی تولید کامپیوتر شهرت
دارد .این شرکت درحال حاضر مثل یک شرکت جهانی عمل میکند اما
سابقه و رابطه آن با دولت بسیار گسترده است .شیوه مشابهی در برخی
شرکتهای دیگر در حوزه تکنولوژی چین هم دیده شده است.
JJدردسرهای اصالحات در شرکتهای دولتی
اصالحات شرکتهای دولتی بخش مهمی از روند اصالحات اقتصادی
چین در چهل ســال گذشته را تشکیل داده است .شرکتهای دولتی
ستون فقرات اقتصاد چین در دوران برنامهریزی مرکزی اقتصاد بودهاند
و ایجاد تحول در آنها موضوع تعیینکنندهای برای اقتصاد چین است.
چین برخالف کشــورهای سوسیالیســتی ســابق در اروپا روش
خصوصیسازی سریع و گسترده را دنبال نکرده و نمیخواسته که تبعات
اقتصادی و اجتماعی شکستن شرکتهای بزرگ دولتی را شاهد باشد.
به همین خاطر گذار تدریجی و آزمایشیتری را مورد توجه قرار داده که
هدفش ایجاد نوعی اقتصاد بازار اســت که بخش دولتی به اصطالح در
آن َسر باشد .اصالحات شرکتهای دولتی البته تاثیر زیادی در توسعه
اقتصادی چین داشته؛ به خصوص به این دلیل که برخی شرکتهای
بزرگ دولتی از عدم تنوع مالکیت ،عدم رقابت درونبخشــی و بازدهی
نامناسب رنج میبردهاند .اما هنوز هم شرکتهای ضررده دولتی زیادی
وجود دارند که همزمان با مشــکل مــازاد ظرفیت اقتصاد چین ،دارند
به عملکرد اقتصادی این کشــور ضربه میزنند .برای برونرفت از این
وضع ،دولت وارد ســرمایهگذاری در برخی صنایع جدید خصوصی هم
شــده و در عین حال از مخالفــت با حضور بخش خصوصی در عرصه
توسعه زیرساختی کشور دست برداشته تا به تدریج تعادل جدیدی در
اقتصــاد دولتی چین به وجود بیاید .با وجود این ،هنوز قوانین مالیاتی
و نظارتی الزم برای برقراری این تعادل به وجود نیامده اســت و تداوم
ارتباط شــرکتهای خصوصیشــده با دولت هم موضوع را پیچیدهتر
میکنــد .همچنین مداخالت برخی چهرههای حزب کمونیســت در
مواردی باعث شده که بخش خصوصی نخواهد وارد سرمایهگذاری در
برخی شرکتهای دولتی صنعتی شود.
نقش شــرکتهای دولتی چین نیز همچنــان در صنایع عمده و
اســتراتژیک مثل منابع جدید انرژی ،فنآوری اطالعات ،اتوماســیون،
تجهیزات حمل و نقل (مثل اتومبیل ،تجهیزات هواپیمایی ،کشتیسازی
و تجهیزات ریلی پرسرعت) ،تکنولوژیهای فضایی ،مصالح ساختمانی
و مواد و تجهیزات الزم برای توســعه زیرساختها پررنگ است .دولت
چین همچنین از شــرکتهای دولتی انتظار دارد که نقش پررنگی در
تحقق اهداف سیاست «ساخت چین تا سال  »۲۰۲۵ایفا کنند؛ سیاستی
که هدفش جلورفتن سریع چین در حوزههای مختلف صنعتی است.
دولت چین همچنین میخواهد غولهای خصوصی در بخش تکنولوژی
و نیــز نهادهای مالی دولتی را ترغیب کند که در شــرکتهای دولتی
ضعیف ســرمایهگذاری کنند تا مشــکل بدهی و نابازدهی آنها از این
طریق برطرف شــود .پکن نام این شیوه از خصوصیسازی را اصالحات
مالکیت چندگانه گذاشــته؛ هر چند که هدف این کار به احتمال قوی
تقویت خصوصیســازی نیست بلکه قویکردن شــرکتهای دولتی
اســت .از نمونههای این واگذاریها میتوان به یونیکام شرکت دولتی
چینی اشــاره کرد که در میان ســه اپراتور بزرگ این کشور ،موقعیت
ضعیف و سودآوری کمتری داشــت .یونیکام  ۳۲درصد از سهامش را
در جریان معامالتی به ارزش  ۱۱.۹میلیارد دالر به بیش از یک دوجین
سرمایهگذار خصوصی واگذار کرد .در میان این سرمایهگذاران ،غولهایی

مثل تِنسِ نت ،بایدو و علیبابا هم دیده میشدند .نمونه دیگر ،شرکت
خطوط ریلی چین اســت که بیش از  ۷۰۰میلیارد دالر بدهی داشت
و به دنبال سرمایهگذارانی میگشت که بتوانند این مشکل را از طریق
همان برنامه موسوم به اصالحات مالکیت چندگانه برطرف کنند .یکی
از کاندیدها گروه افایدابلیو بود که بزرگترین خودروساز دولتی چین
به شمار میرفت.
روش دیگر هم این بوده که دولت چین از شرکتهای بزرگ دولتی
بخواهد که شرکتهای کوچکتر را زیر پروبال خود بگیرند .مثال گروه
پُلی که شرکتی فعال در حوزه دفاعی و امالک با داراییهای بالغ بر ۹۵.۷
میلیارد دالر بود ،شــرکتهای کوچکتر مثل گروه سینوالیت و گروه
هنر و صنایع دستی ملی چین را در خود ادغام کرد .یا گروه شنهوا که
بزرگترین شرکت استخراج زغالسنگ است در سال  ۲۰۱۷با شرکت
تولید انرژی چاینا گودیان ترکیب شد تا بزرگترین غول انرژی در چین
را با داراییهایی بالغ بر  ۲۷۰میلیارد دالر بسازد.
JJچین با بقیه فرق دارد
معامالتــی که ذکر شــد در پاســخ به فراخوان شــی جینپینگ
رئیسجمهور چین صورت گرفتند .او گفته بود چشمانداز اقتصادی چین
باید شرایطی را تجربه کند که در آن نیروهای بازار نقش تعیینکنندهتری
در شرکتهای دولتی ایفا کنند ولی کنترل اصلی از دست دولت خارج
نشود .این یعنی الگوی مورد نظر چین الگویی نیست که قبال در جهان
اجرا شده باشد .این اقتصاد بازار از نوع سوسیالیستی است و دست دولت
به وضوح در آن دیده میشود .صاحبنظران میگویند وقوع بحران مالی
جهانی ســال  ۲۰۰۸و فراز و نشیبهای مختلف اقتصاد جهان پس از
آن ،دولت چین را بیشــتر بر این عقیده راســخ کرده که باید از الگوی
بازار آزاد غربی دوری کند .درواقع در مرکز الگوی ســرمایهداری دولتی
چین که در ســه دهه اخیر به سود این کشور عمل کرده و چین را به
دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده ،لشکری از شرکتهای دولتی
قرار دارند .این در جهان امروز امری تقریبا بیسابقه است .سلسلهمراتب
جالبی هم در این راستا در چین دیده میشود .هر استان یا شهر یا حتی
روستا ،شرکتهای دولتی مربوط به خودش را دارد ،شیوهای به سیاق
سلسلهمراتبحزبکمونیست.
بر اســاس آمار موجود ،تا پایان ســال  ۲۰۱۵تعــداد  ۱۳۳هزار و
ششصد شــرکت دولتی در چین ثبت بوده که مهمترین آنها  ۹۸غول
صنعتی بودهاند و تحت کنترل مســتقیم کمیسیون اداره و نظارت بر

وقوع بحران
مالیجهانی
سال ۲۰۰۸
و فراز و
نشیبهای
مختلفاقتصاد
جهان پس از
آن ،دولت چین
را بیشتر بر این
عقیده راسخ
کرده که باید از
الگوی بازار آزاد
غربی دوری کند
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خصوصیسازی
داراییهای دولتی چین قرار داشــتهاند .هدف این بوده
که تعداد زیادی از شرکتهای ریز و درشت دولتی تحت
نظارت این کمیسیون در هم ادغام شوند و شرکتهای
بزرگتر تشــکیل شوند .همین اتفاق هم افتاده است و
غولهایی مثل سینوپک از دل آن درآمدهاند اما بسیاری
از این شــرکتها دچــار بدهیهای عظیــم بودهاند و
خصوصیسازی بخشی از سهام آنها صرفا راهی برای حل
این مشکل بوده است .با وجود این ،تصمیمگیریهای
اصلی در هریک از شرکتهایی که بخشی از سهامشان واگذار شده است
همچنان از سوی دولتمردان در کمیتههای مختلف حزب کمونیست
چین انجام میگیرد.

برخی
شرکتهای
زامبی چینی به
رغم واگذاری
بخشی از
سهامشانبه
بخشخصوصی
و برخوردار بودن
از سطحی از
حمایت دولتی،
بازده پایینی
دارند و مانعی
در راه رشد
اقتصادی به
شمار میآیند
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JJتناقضهای خصوصیسازی در چین
اینکــه چین در دهههای اخیر کنتــرل دولتی بر بخش صنعت را
کاهش داده درست است .اینکه چین در همین دههها بسیار ثروتمندتر
از گذشــته شده هم درست است .این دو مسئله تصادفی رخ ندادهاند و
صاحبنظران زیادی میگویند اگر کنترل نســبی دولتی بر این بخش
باقی نمانده بود ،این سناریو موفقیتآمیز از کار درنمیآمد .درست است
کــه نظام مرکزی نمیتواند خودش قیمتها را تعیین کند یا جزئیات
فعالیتهای اقتصادی را شــکل بدهد اما تاثیر وجود این کنترل دولتی
در چین را نمیتوان نادیده گرفت و البته این تاثیر همواره مثبت نبوده
اســت .در موارد زیادی ،هنوز هم شرکتهایی در بخش صنعت چین
وجود دارند که به رغم واگذاری برخی از سهامشان به بخش خصوصی
و برخوردار بودن از سطحی از حمایت دولتی ،ضعیفتر از شرکتهای
کامال خصوصی عمل میکنند و مانعی در راه رشــد اقتصادی به شمار
میآیند .این شــرکتها از وامهای کمبهــره و یارانههای دولتی نصیب
میبرند اما عملکرد آنها با این حمایتها همخوانی ندارد.
اصوال بخش زیادی از رشد اقتصادی چین را همان بخش خصوصی
پرانرژی این کشور تشکیل داده که امروزه تشکیلدهنده  ۶۰درصد از
تولید ناخالص داخلی چین و هشتاد درصد از فرصتهای شغلی در این
کشور است.
پژوهشی که نتایج آن اخیرا توسط دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی
(انبیایآر) منتشــر شــد میتواند وضعیت و عملکرد بخش دولتی و
خصوصی در چین را بیشــتر روشن کند .در این پژوهش  ۳.۵میلیون
شرکت -سال (بین  ۱۹۹۸تا  )۲۰۱۳در چین مورد بررسی قرار گرفته
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و مبنای آن آمار ســاالنه صنعتی بوده که اداره ملی آمار چین منتشر
میکند .نتایج عملکرد شرکتهای خصوصیشده در چین در این راستا
با عملکرد شرکتهایی که دولتی ماندهاند یا اصال هرگز دولتی نبودهاند
مقایســه شده اســت .نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکتهای
خصوصیشده ،بازدهی باالتری داشتند و احتمال ثبت نوآوری در آنها
باالتر از شرکتهایی است که دولتی باقی ماندهاند .اما همان شرکتهای
خصوصیشده هنوز وابستگی شدیدی به دولت و وامهایش و نرخ بهره
پایین آنها دارند .وامهایی نیز که به این شــرکتها اعطا میشود تقریبا
در حد وامهایی اســت که در چین به شرکتهای دولتی داده میشود.
با این اوصاف ،خصوصیسازی باعث کاهش وابستگی این شرکتها به
دولت نمیشود .این شرکتها همچنین به کردیت کمهزینه از بانکهای
تجاری دولتی دسترسی دارند که شرکتهای خصوصی اصال نمیتوانند
به آنها دسترسی داشته باشند .تا قبل از بحران مالی سال  ،۲۰۰۸شکاف
نرخ بهره بین شــرکتهای خصوصی (که هیچوقت دولتی نبودند) و
شــرکتهایی که قبال دولتی و حاال خصوصی بودند کمی بیش از یک
درصد بود .این شکاف ادامه پیدا کرد و تا سال  ۲۰۱۳به دو درصد رسید.
در مقابل ،شکاف نرخ بهره بین شرکتهای خصوصیشده و شرکتهای
دولتیمانده به صورت مداوم کمتر شــد .شــباهت وضع شرکتهای
خصوصیشده و شــرکتهای دولتیمانده در میزان وامها و یارانههایی
که آنها گرفتند هم خودش را نشــان داده است .مسئله دیگر هم این
است که شرکتهای خصوصیشده درآمدی باالتر از شرکتهای دولتی
داشتهاند اما درآمد آنها از شرکتهایی که از اول هم دولتی نبودند کامال
پایینتر بوده اســت .مجموعه این آمار و ارقام نشــان میدهد عملکرد
شــرکتهای دولتی که بخشی از سهامشان به بخش خصوصی واگذار
شده به اندازه کافی رضایتبخش نیست .حتی شرکتهای دولتیای که
بازدهی کمی دارند ،عرصه رقابت را به بخش خصوصی واگذار کردهاند
و البتــه هنوز از دولت وام میگیرند به نام شــرکتهای زامبی معروف
شدهاند؛ شرکتهایی که امیدی به حیاتشان نیست و فقط حرکتشان
را حفظ کردهاند.
JJآنچه در راه است
در این میان ،بحث خصوصیسازی در چین همواره با استداللهایی
متقن از سوی جبهه مخالف همراه است و مواضع دولتمردان نیز نشان
میدهد که قرار نیســت راه خصوصیســازی در چین به سیاق برخی
کشورهای دیگر دنیا هموار باشد .مثال دولتمردان چینی از یک سو بر
این نکته تاکید دارند که شرکتها در این کشور باید رقابتیتر شوند و
ش برای
بهتر به بازار جواب بدهند اما حتی در تامین این هدف هم تال 
تقویت شرکتهای دولتی همچنان در اولویت است .در حال حاضر چین
دارد اصالحاتــی را در حوزه مالکیت به اجرا درمیآورد تا قابلیت جذب
سرمایه خصوصی در شــرکتهای دولتی به شکل گستردهتری وجود
داشته باشد .همچنین دولتمردان چینی در موارد زیادی به لزوم ادغام
برخی بخشهای صنعتی و اجتناب از آنچه که رقابت بیمورد خوانده
شده ،اشاره میکنند .اما در قاموس آنها بهتر است که دولت از راههایی
برای جذب سرمایه خصوصی استفاده کند که بتواند منافع استراتژیک
خودش و حزب کمونیست را نیز تامین کند .از آنجا که در حال حاضر
دولت چین اداره داراییهای شــرکتی به ارزش  ۲۱.۱۴تریلیون دالر را
در اختیار دارد و شرکتهای دولتی تامینکننده چهل میلیون فرصت
شغلی در این کشور هستند ،اهمیت هر سیاست دولت در این باب کامال
واضح است.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحهها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران در منطقه و فرصتهای سرمایهگذاری در آنها میپردازد] .

تجارت با تجار کالسیک
باال و پایین سرمایهگذاری در ایتالیا

کاوه شجاعی

1

ایتالیا را بهتر بشناسیم

ایتالیــا در جنوب شــرقی اروپــا و در قلب دریای
دبیر بخش همسایهها
مدیترانه ،یکی از شناختهشدهترین شکلها روی نقشه
جهان است .ایتالیا هشتمین اقتصاد بزرگ دنیاست و یکی از شرکای تجاری ایران نیز به
شمار میرود .مناطق مختلفی از ایتالیای امروز از زمانهای گذشته نقش مهمی در تجارت
بینالمللی ایفا میکردهاند .ونیز و جنوا از اولین بنادر تجاری جهان بودند و مناطق دیگری
در شمال ایتالیا مثل فلورانس و میالن هم بازرگانانی از تمام دنیا را جذب خود میکردند.
این مسئله در کنار امنیت نسبی ونیز و جمعیت باالی آن به تدریج باعث شد جمهوری
ونیز به اولین مرکز مالی بینالمللی جهان بدل شود و از قرن نهم تا چهاردهم میالدی در
اوج خود باشد .حتی در بسیاری از دولتشهرهای ایتالیا از نوعی از اوراق بهادار نیز استفاده

میشد .وضعیت ممتاز تجاری دولتشهرهای ایتالیا در قرون بعد از رنسانس تغییر کرد .به
خصوص در فاصله قرون هفده تا نوزده میالدی ایتالیا شاهد افول موقعیت اقتصادی خود
بود .مناقشات نظامی و سیاسی ،کاهش پتانسیل فعالیت مالی و تغییر جهت تجارت جهانی
به سوی شمال غرب اروپا و آمریکا باعث شد توسعه ایتالیا دچار اختالل شود.
بعد از وحدت ایتالیا در اواخر قرن نوزدهم ،اقتصاد این کشور همچنان با کندی رشد
دست و پنجه نرم میکرد .در اوایل قرن بیستم هم دو جنگ جهانی و دوران فاشیسم در
انتظار ایتالیا بود که اقتصاد این کشور را در وضعیت سختی قرار داد؛ هرچند که ایتالیای
بعد از جنگ جهانی دوم توانست تحوالت بزرگی را در ساختار اقتصادیاش ایجاد کند و
خود را از یک اقتصاد کشاورزی به یکی از صنعتیترین اقتصادهای اروپا و جهان تبدیل
کند .نیروی پشت این معجزه اقتصادی پساجنگ ،توسعه شرکتهای کوچک و متوسط
در صنایع مرتبط با صادرات بود .البته در دهههای بعدی ،اقتصاد ایتالیا فراز و نشیبهای

همسایهها

خط تولید المبورگینی در سانتاگاتا بولونیزه

زیادی را تجربه کرد که برخی از آنها تا امروز هم به شکلهای مختلف ادامه یافتهاند.
از آنجا که ایتالیا کشوری با ذخایر طبیعی محدود است ،مسئله وابستگی به واردات نفت
در این کشور همواره جدی بوده است .اقتصاد ایتالیا در دهه  ۱۹۷۰از دو بحران سنگین
نفت ضربه خورد و نتیجهاش این بود که نوعی تورم ناشــی از رکود را تجربه کرد :رشــد
ضعیف اقتصادی که با افزایش شدید نرخ بیکاری و تورم همراه بود .اقتصاد ایتالیا بعد از آن
توانست در اوایل دهه  ۱۹۸۰و با اجرای برنامه احیای اقتصادی ،اوضاع خود را بهبود ببخشد.
سیاستهای پولی محدودکننده باعث پایینآوردن نرخ تورم شد و همزمان ،سیاستهای
مالی و رشدمحور باعث کاهش هزینههای عمومی و محدودکردن کسری بودجه شد.
پیش از دهه  ،۱۹۸۰اکثر شــرکتهای دولتی ایتالیا نقشــی مهم در پیشبردن رشد
اقتصادی این کشــور ایفا میکردند .درواقع میراثی که از دوران فاشیسم به جا مانده بود،
سهم عظیم دولت در صنایع بود .مثال دولت ایتالیا صاحب  ۸۰درصد از صنعت کشتیسازی
و  ۴۰درصد از صنایع ریلی بود .اما در اواسط دهه  ،۱۹۸۰بخش دولتی باعث اختاللهایی
در اقتصاد ایتالیا شد و ســوءمدیریت هزینههای دولتی باعث سختی تامین هزینههای
عمومی شد و فساد گستردهای را به همراه داشت.
در همین میان ،مجموعهای از خصوصیســازیها در پایــان دهه  ۱۹۸۰و اوایل دهه
 ۱۹۹۰در ایتالیا انجام گرفت و نقش رو به کاهش دولت در اقتصاد ایتالیا فضای بیشتری
را برای سرمایهگذاری خصوصی به وجود آورد .در سال  ،۱۹۹۹ایتالیا صالحیت آن را پیدا
کرد که وارد اتحادیه پولی اروپا شود و یورو را به عنوان واحد پولش بپذیرد .در اول ژانویه
سال  ۲۰۰۲یورو رسما واحد پول ایتالیا شد و حجم تجارت ایتالیا بعد از پیوستن این کشور
به حوزه یورو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد .به رغم رقابتهای فزاینده جهانی،
ایتالیا در سال  ۲۰۱۳دهمین صادرکننده بزرگ و یازدهمین واردکننده بزرگ جهان شد.
JJویژگیهای اقتصاد ایتالیا در دوران مدرن
ویژگیهای جغرافیایی ایتالیا از گذشته روی وضعیت
سیاســی و اقتصادی مناطق مختلف این کشور تاثیرگذار
بوده است .بســیاری از مناطق ایتالیا در گذشته به دلیل
سختی شرایط جغرافیایی به هم وصل نبودند و درنتیجه
هرکدام خودکفایی و استقالل خاص خود را داشتند .حتی
در قــرن حاضر هم تفاوت بین مناطق شــمال و جنوب
ایتالیا به وضوح دیده میشــود .بخش شــمال صنعتیتر
و توسعهیافتهتر اســت و  ۷۵درصد از ثروت کشور در آن
تولید میشود .بخش جنوب بیشتر کشاورزی -محور است

و توسعه کمتری را تجربه کرده است .درنتیجه ،در شمال ایتالیا در قیاس با جنوب ،بیکاری
پایینتر و درآمد سرانه باالتر است.
ساختار اقتصادی ایتالیا عمدتا مبتنی بر خدمات و تولید است .بخش خدمات تقریبا
تشکیلدهنده سهچهارم تولید ناخالص داخلی است و  ۶۵درصد از افراد شاغل در ایتالیا
در این بخش کار میکنند .بخش صنعت یکچهارم از تولید کل ایتالیا را تشکیل میدهد
و حدود  ۳۰درصد از کل نیروی کار هم در این بخش مشغول به کارند .در صنعت ایتالیا
تولیدات متنوعی وجود دارد و اکثر آنها کاالهایی با کیفیت باال هستند که در کارگاههای
کوچک خانوادگی و حرفهای تولید میشوند .بقیه تولید ناخالص داخلی ایتالیا نیز به بخش
کشــاورزی مربوط میشــود و چهار درصد از کل نیروی شاغل در این کشور را تشکیل
میدهد .اصوال ایتالیا یکی از کشورهایی در اروپاست که دیر وارد عرصه صنعتیسازی شد
و بخش ســنتی کشاورزی این کشور هنوز اهمیت زیادی دارد؛ بخشی که با تولید روغن
زیتون درجهیک و محصوالت دیگری مثل گوجهفرنگی و برنج ،جایگاه ایتالیا را در صادرات
محصوالت کشاورزی حفظ کرده است.
از آنجا که تقاضای داخلی برای کاال در ایتالیا باال نیست ،عملکرد در بخش صادرات برای
این کشور اهمیت زیادی دارد .یکی از مهمترین ستونهای اقتصاد ایتالیا تولید محصوالت
با کیفیت باال در بخشهای ماشینآالت ،نساجی ،طرحهای صنعتی و اسباب و اثاثیه است
و این محصوالت به وضوح روی صادرات ایتالیا تاثیر میگذارند .اما از آنجا که ایتالیا ذخایر
طبیعی زیادی ندارد ،بخش انرژی و تولیدی آن به شدت به واردات وابسته هستند و وقتی
قیمتهای جهانی سوخت باال میرود ،ایتالیا دچار دردسر میشود .مثال در فاصله سالهای
 ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۱که قیمت نفت هم باال بود ،ایتالیا دچار کسری بودجه شد.
اصوال ایتالیا در زمانهای مختلفی از بیثباتی سیاسی ،رکود اقتصادی و نبود اصالحات
ساختاری رنج برده است .پیش از بروز بحران مالی سال  ،۲۰۰۸ایتالیا داشت در وضعیت
سختی دست و پا میزد و رشد اقتصاد آن در فاصله سال
های  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۷به صورت متوســط  ۱.۲درصد بود.
بحــران مالی جهانی اوضاع را بــرای ایتالیا که از قبل هم
اقتصادش آسیبپذیرتر شــده بود سختتر کرد .در سال
 ،۲۰۰۹اقتصاد ایتالیا  ۵.۵درصد کوچک شــد که بدترین
تجربه آن ظرف چند دهه بــود .از آن پس ،اقتصاد ایتالیا
نشانههای واضحی از بهبود را به نمایش نگذاشته است .مثال
در سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳اقتصاد ایتالیا به ترتیب  ۲.۴و
 ۱.۸درصد کوچک شد.
به منظور مقابله با رکود اقتصادی ،دولتهای ایتالیا دو
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جوزپه کونته

ایتالیا یکی از کشورهایی در اروپاست که دیر وارد عرصه صنعتیسازی شد و بخش سنتی کشاورزی این کشور هنوز
اهمیت زیادی دارد؛ بخشی که با تولید روغن زیتون درجهیک و محصوالت دیگری مثل گوجهفرنگی و برنج ،جایگاه
ایتالیا را در صادرات محصوالت کشاورزی حفظ کرده است.

بسته ریاضت اقتصادی را معرفی کردند .اولی در ماه می  ۲۰۱۰و در زمان دولت سیلویو
برلوسکونی معرفی شد و مبلغش به  ۲۴میلیارد یورو میرسید .در دسامبر سال  ۲۰۱۱نیز
دولت ماریو مونتی بسته  ۳۰میلیارد دالری ریاضت اقتصادی را ارائه داد .بسته اول تمرکزش
روی کاهش هزینههای دولتی به منظور پایینآوردن کسری بودجه و بدهیهای عمومی
بود؛ اما بســته دوم بیشتر روی افزایش مالیات متمرکز شده بود .بعد از آنها هم در دولت
ماتیو رنتزی تمرکز روی مقابله با تبعات بحران مالی قرار گرفت .دولت او اصالحات اقتصادی
و ســاختاری را ارائه داد که مهمترین آنها اصالحات سنا ،اصالحات بازار کار و اصالحات
انتخاباتی بود .با این حال اقتصاد ایتالیا در آینده هم چالشهای بزرگ زیادی را پیش روی
خود میبیند که بیکاری یکی از مهمترین آنهاست .نرخ بیکاری در ایتالیا در سالهای اخیر
افزایش زیادی داشته و مثال در سال  ۲۰۱۳به شکل بیسابقهای باال رفت و به  ۱۲.۵درصد
رسید .نرخ باالی بیکاری در ایتالیا بیش از هر چیز ضعفهای بازار کار ایتالیا و تاثیر رقابت
فزاینده جهانی بر آن را نشان میدهد .چالش دیگر هم موقعیت دشوار مالی ایتالیاست چون
این کشــور با مشکل بدهیهای شدید مواجه است .دولت سعی کرده که هزینههایش را
محدود کند اما بدهی عمومی نجومی این کشور باالی  ۱۱۵درصد تولید ناخالص داخلی
بوده است .ایتالیا از همین بابت با اتحادیه اروپا درگیر است و بانکهایش هم بحرانهای
مختلفی را تجربه کردهاند .با وجود این ،اقتصاد ایتالیا در فاصله سالهای  ۲۰۱۵و ۲۰۱۶
رشــدی یکدرصدی داشت و در سال  ۲۰۱۷نیم درصد به این رشد اضافه شد .با وجود
آنکه نرخ بیکاری در این کشور همچنان خیلی باالست (نرخ عمومی بیکاری  ۱۱.۴درصد
و نرخ بیکاری جوانان  ۳۷درصد) همچنان انتظار میرود که تولید ناخالص داخلی ایتالیا در
حال رشد بهتری نسبت به سالهای اخیر باشد .ایتالیا در عین حال معضالت قدیمی خود
در زمینه فرارهای مالیاتی و فساد در سطوح باال را همچنان تجربه میکند.

2

آیا تجارت با ایتالیا دشوار است؟

بانک جهانی در رتبهبندی ســال  ۲۰۱۹خود ایتالیا را به لحاظ آســانی بازرگانی و
راهاندازی کسب و کار در رتبه  ۵۱جهان قرار داده است.
رتبه ایتالیا در حوزههای متفاوت مربوط به آسانی کسبوکار در میان ۱۹۰کشور
۶۷

راهانداختن کسب و کار

۲۳

ثبت ملک

۳۷

گرفتن مجوز برق

۱۱۱

اجرایی کردن قراردادها

۱۰۴

گرفتن مجوز ساخت

۱

بازرگانی با خارج از مرزها

۷۲

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۲۲

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۱۱۸

پرداخت مالیات

۱۱۲

گرفتن وام

3
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چالشهای سرمایهگذاری در ایتالیا

5

استراتژی ورود به بازار ایتالیا

میزان رشد اقتصاد در ایتالیا کمتر از میانگین اتحادیه اروپاست اما میزان مصرف داخلی
کمکم دارد باال میرود و این نشانه خوبی است .میزان بیکاری در ایتالیا هم باالتر از میانگین
اتحادیه اروپاست.
ایتالیا بازاری پیچید ه اســت و جای رشد زیادی برایش باقی نمانده ،به همین خاطر
حواستان باشد در این بازار باید با رقبای قدرتمند ایتالیایی و اروپایی دست و پنجه نرم کنید.
قوانین و مقررات تجاری در این کشــور پیچیده و گاهی اوقات غیرشــفاف و ناکارآمد
هستند ،چیزی شبیه وضعیت کشورهای در حال توسعه .سختگیری در حوزههای مواد
غذایی ،بهداشت و محیطزیست باالتر از بقیه حوزههاست.
ضریب نفوذ اینترنت در ایتالیا پایینتر از باقی کشــورهای اتحادیه اروپا است .تجارت
الکترونیک هم در این کشور نسبت به باقی اروپا کمتر توسعهیافته است.

ایجاد و حفظ رابطههای شخصی از بخشهای کلیدی انجام کسب و کار در ایتالیاست.
به همین خاطر پیدا کردن شریک ،کارگزار یا شرکت توزیع مناسب اهمیتی حیاتی دارد.
اگر در اتحادیه اروپا شریک یا کارگزار دارید خیلی به صالحتان نیست که روی او در ایتالیا
هم حساب کنید .ایتالیا شریک ایتالیایی میطلبد.
طرف ایتالیایی شما باید شبکهای گســترده از روابط تجاری داشته باشد و قوانین و
مقررات را بلد باشد .سرعت انجام کارها در ایتالیا باال نیست ،پس باید برای ورود به بازار و
آغاز روابط تجاری صبر پیشه کنید.

6

آداب مذاکره با ایتالیاییها

صبر :اگر با ایتالیاییها قراری میگذارید سر وقت حاضر شوید اما فراموش نکنید که
به احتمال زیاد طرف ایتالیایی سر وقت نخواهد رسید .دیر رسیدن را نشانه بیاحترامی یا
بیتوجهی تلقی نکنید .ایتالیاییها عادت دارند چند کار را همزمان انجام دهند ،پس اگر
وقتتان تنگ است حتما این موضوع را به آنها گوشزد کنید.
لباس :میالن یکی از چهار مرکز مد دنیاســت و ایتالیاییها از خوشلباسترین ملل
جهان به حساب میآیند .پوشیدن لباس گران و شیک نشانه خاستگاه اجتماعی ،ثروت و
موفقیت شماست .سعی کنید در جلسات تجاری کت و شلوار تیره برند سطح باال بپوشید.
گفتوگو :بهتر است که تماس اولیه از طریق ایمیل باشد اما ایتالیاییها در کل مذاکره
رودررو را ترجیح میدهند.
غذا :بخشی مهم در فرهنگ ایتالیاست .مذاکرات تجاری در ایتالیا به دعوت به غذا ختم
میشود .خیلی اوقات مذاکرات مهم سر میز غذا انجام میشود .میتوانید برای آغاز یک

فرصتهای سرمایهگذاری در ایتالیا

در کدام حوزهها وارد شویم؟

در ایتالیا بهتر اســت به حوزههایی وارد شــوید که رقیب داخلی نداشته باشید .وزارت
بازرگانی آمریکا ورود به این حوزهها را به تجار عالقهمند به بازار ایتالیا توصیه کرده است :تولید
پیشرفته ،قطعات خودرو ،بیوتکنولوژی ،محصوالت آرایشی بهداشتی ،دارو ،امنیت سایبری،
تکنولوژیها و تجهیزات پزشکی ،توریسم ،شبکه هوشمند انرژی ،تجهیزات امنیت منازل.

ایتالیا یکی از مهمترین بازیگران صنعت مد دنیاست
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همسایهها
رابطه تجاری طرف مقابل را به رستورانی سطح باال دعوت کنید .فراموش نکنید که میزبان
صورتحساب غذا را پرداخت میکند ،اما اگر مهمان بودید تعارفی کوتاه مانعی ندارد.

7

مهمترین اکسپوهای ایتالیا

نمایشگاههای تجاری فرصتی عالی برای شماست تا کسبوکارتان را به نمایش بگذارید
و مشتریها و شرکای آیندهتان را مالقات کنید .این لیست مهمترین اکسپوهایی است که
در طول سال در ایتالیا برگزار میشود:
شهر

اکسپو
Cosmoprof

موضوع

زمان

بولونیا

بهار

آرایشی بهداشتی

Ecomondo

ریمینی

زمستان

انرژی و توسعه پایدار

Nine

رم

پاییز

نانوتکنولوژی در خدمت محیط
زیست

Agrilevante

باری

تجهیزات و ماشینآالت در حوزههای
پاییز ،دوساالنه
کشاورزی ،غذا و دامداری

Autumn Gas

میالن

تابستان

کنفرانس گازی با حضور بزرگترین
شرکتهای انرژی دنیا

Vitrum

میالن

پاییز ،دوساالنه

صنعت شیشه

ریمینی

پاییز ،دوساالنه

پارچه و تکنولوژی در حوزه کرکره
و پرده

Bologna

European
Conference

Tende and
Tecnica

8

تراز تجاری ایتالیا

9

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

طی دو دهه اخیر میزان صادرات و واردات ایتالیا به هم نزدیک بوده و ایتالیا از سال ۲۰۱۲
دچار کسری تراز تجاری نبوده است .مازاد تراز تجاری ایتالیا در سال  ۲۰۱۷حدود  ۴۰میلیارد
دالر بوده است( .در سال  ۱۹۹۵مازاد تراز تجاری این کشور  ۲۵میلیارد دالر بود).

ایتالیا ،در سال  ۲۰۱۸حدود  ۵۴۶.۶میلیارد دالر کاال به جهان صادر کرد که نسبت
به سال  ۲۰۱۴رشدی  ۳.۲درصدی و نسبت به سال  ۲۰۱۷رشدی  ۸.۷درصدی داشته
است.
مهمترین صادرات ایتالیا در سال ( ۲۰۱۸به ترتیب ارزش به دالر)

مهمترین واردات ایتالیا در سال ۲۰۱۸
ایتالیا در ســال  ۲۰۱۸حدود  ۵۰۰.۸میلیارد دالر کاال از سراسر دنیا وارد کرد .این رقم
نســبت به سال  ۲۰۱۴رشدی  ۵.۶درصدی و نسبت به ســال  ۲۰۱۷حدود  ۱۰.۹درصد
افزایش نشان میدهد.
۱

ت معدنی از جمله نفت
سوخ 

 ۶۷.۵میلیارد دالر ( ۱۳.۵درصد کل واردات)

۲

وسایل نقلیه

 ۵۱میلیارد دالر ( ۱۰.۲درصد)

۳

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۴۸.۳میلیارد دالر ( ۹.۶درصد)

۴

تجهیزات الکترونیک

 ۳۷.۶میلیارد دالر ( ۷.۵درصد)

۵

دارو

 ۲۶.۷میلیارد دالر ( ۵.۳درصد)

۶

آهن و فوالد

 ۲۲.۴میلیارد دالر ( ۴.۵درصد)

۷

پالستیک

 ۲۲.۱میلیارد دالر ( ۴.۴درصد)

۸

مواد شیمیایی آلی

 ۱۶.۷میلیارد دالر ( ۳.۳درصد)

۹

تجهیزات پزشکی

 ۱۳.۴میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)

۱۰

سنگها و فلزات قیمتی

 ۱۱.۱میلیارد دالر ( ۲.۲درصد)

10

شرکای تجاریایتالیا

(به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

واردکنندهها
در ســال  ۲۰۱۸کشورهای آلمان ،فرانسه ،آمریکا و اسپانیا مقصد بخش عمده صادرات
ایتالیا بودهاند
۱

آلمان

 ۱۲.۶درصد کل صادرات ایتالیا ( ۶۸.۷میلیارد دالر)

۲

فرانسه

 ۱۰.۵درصد ( ۵۷.۲میلیارد دالر)

۳

آمریکا

 ۹.۲درصد ( ۵۰.۱میلیارد دالر)

۴

اسپانیا

 ۵.۲درصد ( ۲۸.۴میلیارد دالر)

۵

انگلیس

 ۵.۱درصد ( ۲۷.۷میلیارد دالر)

۶

سوئیس

 ۴.۸درصد ( ۲۶.۴میلیارد دالر)

۷

لهستان

 ۲.۹درصد ( ۱۵.۹میلیارد دالر)

۸

بلژیک

 ۲.۸درصد ( ۱۵.۶میلیارد دالر)

۹

چین

 ۲.۸درصد ( ۱۵.۵میلیارد دالر)

۱۰

هلند

 ۲.۵درصد ( ۱۳.۷میلیارد دالر)

صادرکنندهها
در سال  ۲۰۱۸کشــورهای   ،آلمان ،هلند و روسیه بیشترین کسری تراز تجاری را به
ایتالیا وارد کردند (یعنی صادراتشان به ایتالیا بیشتر از وارداتشان از این کشور بود).

۱

ماشینآالت

 ۱۰۶.۴میلیارد دالر ( ۱۹.۵درصد کل صادرات)

۱

چین

 ۲۰.۸میلیارد دالر کسری برای ایتالیا

۲

وسایل نقلیه

 ۴۵.۱میلیارد دالر ( ۸.۲درصد)

۲

آلمان

 ۱۴.۴میلیارد دالر کسری

۳

تجهیزات الکترونیک

 ۳۳.۹میلیارد دالر ( ۶.۲درصد)

۳

هلند

 ۱۳.۳میلیارد دالر کسری

۴

دارو

 ۲۷.۷میلیارد دالر ( ۵.۱درصد)

۴

روسیه

 ۷.۴میلیارد دالر کسری

۵

محصوالت پالستیکی

 ۲۲.۶میلیارد دالر ( ۴.۱درصد)

۵

بلژیک

 ۷.۱میلیارد دالر کسری

۶

تهای معدنی
سوخ 

 ۲۰.۳میلیارد دالر ( ۳.۷درصد)

۶

جمهوری آذربایجان

 ۶.۲میلیارد دالر کسری

۷

محصوالت فوالدی و آهنی

 ۱۹.۶میلیارد دالر ( ۳.۶درصد)

۷

عراق

 ۳.۹میلیارد دالر کسری

۸

آهن و فوالد

 ۱۵.۱میلیارد دالر ( ۲.۸درصد)

۸

لیبی

 ۳.۵میلیارد دالر کسری

۹

مبلمان ،تخت و خان ه پیشساخته

 ۱۴.۶میلیارد دالر ( ۲.۷درصد)

۹

الجزایر

 ۳.۱میلیارد دالر کسری

۱۰

پوشاک و اکسسوریز

 ۱۳.۷میلیارد دالر ( ۲.۵درصد)

۱۰

ایرلند

 ۲.۵میلیارد دالر کسری
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 ...........................تشــکلهــا ...........................
[ این صفحهها به مرور فعالیتهای تشکلهای کشور میپردازد] .

گازهای فشرده ،آشنای صنایع مختلف
انجمن گازهای فشرده تهران تشکل نوپایی است که سال گذشته آغاز به کار کرده
صنعت گاز فشــرده یکی از صنایعی است که
ساعد یزدانجو
کمتر شناخته شده اســت و در عین حال ،بر
اکثر صنایع تاثیرگذار است و محصوالت آن در
دبیر بخش تشکلها
طیف گستردهای از صنایع مورد استفاده قرار
میگیرد .از شناختهشــدهترین محصوالت این صنعت میتوان به گازهای
اکســیژن ،نیتروژن ،آرگون ،دیاکسید کربن ،هیدروژن و هلیوم اشاره کرد.
صنعت گازهای فشرده یکی از صنایع تخصصی است که فناوری بهکاررفته در
آن در زمره صنایع با فناوری باالست .برخی از عمدهترین مصرفکنندگان این
صنعت عبارتاند از پاالیشگاهها ،پتروشیمیها ،صنایع فوالد ،صنایع نظامی،
پژوهشگاهها ،سازندگان ســازههای فلزی ،صنایع شیشه و غیره .بخشی از
محصوالت این صنعت در ایران تولید میشــود و بخشی از آن از کشورهای
امارات متحده عربی ،چین ،قطر ،عمان و برخی از کشــورهای اروپایی وارد
میشود .بیشــتر گازهای تولیدشــده داخلی در گرید صنعتی هستند و
محصوالت وارداتی بیشتر گرید آزمایشگاهی دارند .در سالهای اخیر برخی
محصوالت آزمایشگاهی مثل نیتروژن با خلوص باال نیز در داخل تولید میشود

اما همچنان کاستیهای پررنگی در صنایع گاز فشرده در ایران دیده میشود.
JJتنوع صنایع گاز
اغلب تشخیص تفاوت میان گازهای صنعتی (برخی اوقات از آنها با عنوان
گازهای بالک یا خلوص پایین نام برده میشود) و گازهای خاص (برخی اوقات
از آنها با عنوان گازهای سیلندری یا خلوص باال یاد میشود) پیچیده است.
انجمن گازهای فشرده اســتانداردهایی را برای عرضهکنندگان تمامی انواع
گازهای فشرده تعیین کرده است .این انجمن ،ماموریت خود را با عنوان «توسعه
و ارتقای استانداردهای ایمنی و شیوههای ایمن در صنعت گازهای صنعتی»
اختصاص داده و آن را تعریف و تصویب کرده است .در قالب معنایی وسیعتر،
بیشتر گازهای فشــرده را که در برخی از برنامهها و کابردهای صنعتی مورد
استفاده قرار میگیرند میتوان در دسته گازهای صنعتی قرار داد .در نتیجه برای
تعریف درست تفاوت میان گازهای صنعتی و گازهای خاص ،باید نگاهی فراتر از
بعد کاربردی آنها نسبت به سایر عوامل همچون پیچیدگی ،میزان خلوص و
اطمینان از ترکیب داشت.

تشکلها

میزان سرمایه
مورد نیاز در
صنعت گازهای
فشرده بستگیبه
حوزهتخصصی
کار یک شرکت
دارد .در برخی از
بخشهامثلتولید
گاز هلیوم سرمایه
زیادی نیاز است
اما در حد اینکه یک
کسبوکار بخواهد
گازهای فشرده را
از یک مخزن بزرگ
به مخازن کوچک
منتقل کند یا مواد
مایع را به گاز تبدیل
کند ،سرمایه
چندان زیادی نیاز
نیست

گازهای فشــرده اغلب به پنج گروه نامرتبط تقســیم میشــوند
که عبارتاند از جو ،ســوخت فسیلی ،گازهای ســردکننده ،گازهای
ســمی و گازهایی که هیچ شــباهت ظاهریای با سایر گروهها ندارند.
اختصاصداشــتن به این گروهها تا حدودی قراردادی است و معموال بر
اساس منشأ گازها ،کاربرد یا ساختار شیمیایی گاز تقسیمبندی میشوند.
گازهــای خاص را میتــوان در هرکدام از این پنج گروه قــرار داد .در
حقیقت ،این گازها گازهای صنعتیای هستند که در سطح باالیی قرار
گرفتهاند .گازهای خاص را میتوان بهصورت گازهایی با کیفیت باال برای
کاربردهایی مشخص تعریف کرد که این کاربردها و برنامهها با استفاده
از تحلیل و مطالعات آزمایشگاهی و دیگر روشها در جهت تعیین مقدار،
به حداقل رســاندن یا حذف شاخصههای ناشناخته یا نامطلوب درون
گاز تهیه شدهاند .با توجه به نوع ترکیب گازهای خاص ،برای مولفههای
سازنده درون ترکیب گاز ،دقت ترکیبشدن نیز با هدف به دست آوردن
میزان غلظت مشخص ضروری است.
JJشروع صنعت در ایران
تاریخچه گازهای فشرده صنعتی و آزمایشگاهی تقریبا برمیگردد به
تاریخچه صنعت در ایران .به عبارت دیگر ،از وقتی که صنعت به شکل
مدرن خود درآمد ،گازهای صنعتی و آزمایشــگاهی هم در حوزههای
مختلف صنعت کاربرد و ضرورت داشت .آسانترین و پرمصرفترین آنها
گازهای اکسیژن و نیتروژن بودند که سالها پیش اولین واحد تولیدش
در ایران تاسیس شد و پس از آن ،تعداد زیادی از واحدهای صنعتی به
تولید اکسیژن و نیتروژن پرداختند.
در تاریــخ صنعتی ایران آمده اســت که اولیــن کارخانه تولید گاز

مشکالت مشترک صنعت گاز
مشکالت صنایع گازهای فشرده در ایران خیلی با مشکالت صنایع
دیگر متفاوت نیســت .مشــکل نبود ارز تکنرخی ،مشکالت ثبت
ســفارش ،تاخیر در پرداختها ،ناکارآمدی سیستم بانکی ،ارتباط
ضعیف با شرکتهای جهانی ،عالقهنداشتن کشورهای دیگر به فروش
کاال به ایران و نظایر آن ،مهمترین مسائل مربوط به کسبوکارها در
ایران است که گریبانگیر صنایع گازهای فشرده در ایران نیز میشود.
اما یک بخش دیگر در صنعت هســت که عبارت اســت از آموزش
مهدی پورقاضی
نسبتا پایین به کارکنان در زمینه ایمنی ،رعایتنکردن استانداردها
س هیئتمدیره انجمن
رئی 
و در نظرنگرفتن مسائل مربوط به ایمنی کار .این حوزه بهخصوص
گازهای فشرده تهران
در صنعت گازهای فشرده مشکالت زیادی درست کرده است .شاید
این مشــکل بیشتر به بخش خصوصی و سازمان استاندارد برگردد
تا بخش کلی سهولت کسبوکار و بازرگانی که عمدتا به سیاستهای دولت ،وزارت صنعت و بانک
مرکزی بازمیگردد .در واقع ،وقتی که ارز چندنرخی است ،رقابت منطقی نیست و کسانی میتوانند
از ارز ارزانتری استفاده کند درحالیکه دیگران باید ارز را گرانتر بخرند بنابراین نمیتوانند در بازار
رقابت بکنند .چنین مشکالتی باعث میشود که شرایط رقابت در بازار عادالنه و متناسب نباشد .تازه
اگر مشکل ارز هم حل شود ،مشکالتی در ارسال پول ،دریافت کاال و فروش گازهای خلوص باال توسط
شرکتهای خارجی همچنان در فهرست مسائل صنایع گازهای فشرده وجود خواهد داشت .بهطور
کلی ،مســائل مربوط به تحریم و رابطه بد خارجی مستقیما روی کیفیت کار اثر میگذارد .چنین
مشکالتی فقط هم در مورد گاز نیست بلکه تجهیزات مربوط به گاز مانند سیلندر ،شیر ،رگوالتور و
آناالیزرها و غیره هم چنین وضعیتی دارند و با مشکالت مشابهی درگیر هستند.
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اكســيژن و نيتروژن در ایران کارخانه اخوان كالنتري بود که در سال
 ۱۳۲۵در تهران راهاندازي شد و با گسترش و تاسيس واحدهاي صنعتي
و افزايش مصرف گاز اكسيژن و نيتروژن در كشور ،مديران این كارخانه
در ســال ۱۳۴۶كارخانه ديگري را در استان گيالن تاسيس کردند كه
اولين كارخانه از این نوع در استان بود و همین کارخانه در سال ۱۳۷۵
ضمن افزايش توان توليد به شهر صنعتي رشت انتقال یافت و در حال
حاضر تحت عنوان شرکت تولید گازهای طبی و صنعتی اخوان کالنتری
در زمینه تولید اکسیژن مایع و نیتروژن مایع فعالیت دارد .در سال ۱۳۴۶
مدیران این کارخانه با احساس نياز صنايع کشور به گاز استيلن ،شرکت
دیگری را با نام شــركت استيلن گاز به بهرهبرداري رساندند كه اولين
كارخانه توليد استيلن در ايران بود.
در هر حال ،با اولین کارخانههای تولید گازهای اکسیژن و نیتروژن در
ایران ،صنعت گازهای فشرده در کشور شکل گرفت و توسعه یافت .سپس
گاز اکسیژن در پزشکی نیز کاربرد مهمی یافت و بعدتر نوبت به گازهای
تخصصیتر رسید .این گازهای تخصصی بیشتر در حد آزمایشگاهی با
خلوص باال تولید میشد که همچنان نیز تولیدش ادامه داد.
صنعت گازهای فشــرده در همه جای جهان شــکل گرفته و این
صنعت خاص ایران نیست و صنعت ریشهداری است که جزو بخشهای
تامینکننده صنایع گوناگون به شمار میرود .باید تاکید کرد که بدون
صنعت گازهای فشــرده بسیاری از صنایع نمیتوانند کار خود را انجام
دهنــد .برای مثال ،نمیتوان تصور کرد که صنایع فوالد ،جوشــکاری،
پتروشیمی ،پاالیشگاهها ،آزمایشــگاهها و مراکز پژوهشی ،دانشگاهها
و انرژی اتمی و بســیاری از صنوف دیگر بدون گازهای فشرده بتوانند
فعالیتکنند.
JJکاستی در فناوری
وقتی که در ایران نفت کشــف شــد ،بهتبع گاز نیز در کنارش وارد
صنعت شــد .شاید بتوان گفت که یکی از نقاط عطف صنعت گازهای
فشرده در ایران مربوط به گاز متان یا گاز شهری است .بهموازات این گاز
نیز اکسیژن و نیتروژن و آرگون در عرصه صنعت حضور داشته چون این
سه گاز را که با جداسازی هوا میگیرند ،راحتتر از دیگر گازها میتوان
تولید کرد .بهاحتمال قوی ،اولین دستگاههای جداکنندهای که سه گاز
اصلی را از هوا تولید میکرده ،ساخت روسیه بوده است چون هنوز نیز
قدیمیترین دستگاههای صنعت گازهای فشرده در ایران روسی هستند.
صنعت گازهای فشرده در جهان پیشرفتهای خیلی زیادی داشته اما
میتوان گفت که این صنعت در ایران پیشرفت چندانی نداشته است .این
صنعت جزو صنایع با فناوری باال حساب میشود اما بهدلیل تحریمهایی
که علیه اقتصاد ایران اعمال شــده ،ایران بهخصوص در سالهای اخیر
نتوانسته پیشرفتهای چشــمگیری در این زمینه داشته باشد .البته
انگشتشمار شرکتهایی نیز در داخل کشور توانستهاند به موفقیتهای
بزرگی برسند اما در کل ،صنعت گازهای فشرده نتوانسته آنطور که از
آن انتظار میرفته از فناوریهای روز دنیا استفاده کند.
یکی از مشکالت بزرگ صنعت گاز در ایران مسئله خلوص گازهای
تولیدشده اســت .در صنعت جهان گازهای فشرده با خلوص  99.5تا
 99.9درصد گازها تولید میشــود اما در ایران بهسختی این خلوص با
ک سری از گازها تولید میشوند.
 99.3تا  99.9ی 
JJصنعت سهالیه گازهای فشرده
صنعت گازهای فشــرده در ایران میزان گــردش مالی معتنابهی

تاریخچه گازهای فشرده صنعتی و آزمایشگاهی تقریبا برمیگردد به تاریخچه صنعت در ایران .به عبارت دیگر ،از وقتی که
صنعت به شکل مدرن خود درآمد ،گازهای صنعتی و آزمایشگاهی هم در حوزههای مختلف صنعت کاربرد و ضرورت داشت.
آسانترین و پرمصرفترین آنها گازهای اکسیژن و نیتروژن بودند که سالها پیش اولین واحد تولیدش در ایران تاسیس شد.

را درگیر خود کرده و اشــتغالزایی موثری نیز دارد .البته رقم دقیق و
مشخصی از گردش مالی صنعت گازهای فشرده در ایران وجود ندارد اما
میتوان با مرور الیهها و ساختار تولید گازهای فشرده در ایران ،تا حدی
به شمای کلی این صنعت در داخلی کشور پی برد .البته در این مطلب
فقط صنعت گاز مورد توجه واقع شــده و صنایعی مثل سیلندرسازی
یا رگوالتورســازی که ظرف گاز هستند کنار گذاشته شدهاند و بخش
مظروفهای گاز خود یک صنعت جداگانه اســت و مناســبات خاص
خــود را دارد .اما در مورد خود گازهای فشــرده ،اولین الیه در صنعت
شرکتهایی هستند که فروشندگان گازند .بخشی از فروشندگان گاز
در ایران شرکتهایی هستند که گازهای تخصصی ،دارای فناوری باال و
آزمایشگاهی میفروشند که تعدادشان حدود  30شرکت است .اکثر این
گازها وارداتی هستند که البته بخشی از آن هم در داخل تولید میشود.
الیه دوم در صنعت گازهای فشرده شرکتهای توزیعکنندهاند که حدود
 100شرکت فعال از این دست در ایران مشغول به کارند .بعد از این دو
الیه نیز تعداد زیادی شرکت وجود دارد که توزیعکننده جزء به حساب
میآیند و حتی با یک خودروی باری و ســیلندرهایی که پشت آنها
وجود دارد گاز میفروشند .برآورد تعداد شرکتهای توزیعکننده جزء
حدود  500تا  600شرکت است.
JJمزیتهای سرمایهگذاری
گازهای صنعتی و آزمایشگاهی زیادی در ایران تولید یا وارد میشوند
اما برخی از این گازها دارای مزیتهای رقابتی زیادی هستند که میتوانند
ســرمایهگذاران را برای حضور در این صنعت ترغیب کنند .یکی از این
گازها هلیوم است .همه مخازن گازی ایران در جنوب دارای هلیوم است
که قطر چندین سال است با استفاده از این مخازن مشترک گازی ،هلیوم
ی جداسازی این گاز
را نیز تولید میکند .برای تولید گاز هلیوم باید فناور 
در کشور وجود داشته باشد اما بهخاطر تحریمها یا هر دلیل دیگری ایران
نتوانسته در چند سال اخیر این فناوری را داشته باشد اما قطر بهخوبی با
استفاده از فناوریهای وارداتی از این ذخایر استفاده میکند.
هلیوم گازی استراتژیک و گران است که در سطح جهانی استفاده
میشود و باید گفت ذخیره گاز هلیوم ایران خیلی هم زیاد است .هلیوم
مایع در موشکهای فضاپیما کاربرد دارد .در بسیاری از صنایع نظامی
از هلیوم استفاده میشود .هلیوم مایع در رآکتورهای آب سنگین مورد
استفاده قرار میگیرد .برای تمامی فضاهایی که نیاز به محیط فوق سرد
است از هلیوم مایع استفاده میشود ،مثل دستگاههای امآرآی .همچنین
از گاز هلیوم میتوان برای تولید اتمسفرهای حفاظتی برای انجام برخی
عملیات خاص مثل عملیاتهای حرارتی اســتفاده کرد .هلیوم بهطور
گستردهای در صنایع جوشکاری بهعنوان یک گاز محافظ غیرمستقیم
برای جوشکاری قوس الکتریکی استفاده میشود .طیف گستردهای از
مخلوطهای گاز هلیوم و گاز اکســیژن برای غواصی مورد استفاده قرار
میگیرد .هلیوم در صنعت هواشناســی برای شارژ بالنهای تحقیقاتی
مورد استفاده قرار میگیرد و نیز یکی از کاربردهای جدید گاز هلیوم در
صنایع مخابرات برای شارژ بالنهای ارائهدهنده اینترنت و شبکه مخابرات
در محیطهای فاقد شبکه یا دارای تراکم زیاد مخاطب است.
بعد از اینکه برجام امضا شد ،قراردادی با شرکت فرانسوی توتال برای
تولید هلیوم در ایران بســته شد اما وقتی که نوبت به انجام این پروژه
رســید توتال با خارجشدن آمریکا از برجام ،از ایران خارج شد .بنابراین
هنوز چشمانداز روشــنی وجود ندارد از اینکه شرکتی بخواهد فناوری
جداسازی هلیوم را در ایران انجام دهد .البته خیلی روی تولید هلیوم در

داخل کار و شنیده شده که نوعی مهندسی معکوس هم برای تولید آن
انجام شده که بهگفته برخی از متخصصان فعال در حوزه گازهای فشرده
کار اشتباهی است .اشتباه نیز اینجاست که در همهجا گاز هلیوم مایع
را که در فرایند تولید خارج میشود تبدیل به گاز میکنند اما در ایران
گازهای وارداتی را تبدیل به مایع میکنند تا در برخی لوازم پزشکی مثل
دستگاههای امآرآی مورد استفاده قرار دهند.
بســیاری از شرکتها در کشــورهایی که در گازهای فشرده قوی
هستند مثل ایاالت متحده ،آلمان و فرانسه تمایل دارند با ایران در تولید
هلیوم شریک شوند چون هلیوم کاالی بسیار کمیابی است اما بعید است
که بهزودی بتوان این کار را انجام داد.
JJبستگی میزان سرمایه به نوع گاز
میزان سرمایه مورد نیاز در صنعت گازهای فشرده بستگی به حوزه
تخصصی کار یک شرکت دارد .در برخی از بخشها مثل تولید گاز هلیوم
سرمایه زیادی نیاز است اما در حد اینکه یک کسبوکار بخواهد گازهای
فشرده را از یک مخزن بزرگ به مخازن کوچک منتقل کند یا مواد مایع
را به گاز تبدیل کند ،سرمایه چندان زیادی نیاز نیست بنابراین میتواند
با میزان کمی از سرمایه راهاندازی شود.
نکته دیگری که باید در زمینه ســرمایهگذاری در صنعت گازهای
فشرده گفت ،این است که حدود  80درصد گازهای مورد نیاز در ایران
تولید میشــود ،گازهایی مثل اکسیژن ،نیتروژن و آرگون .اما در تولید
گازهای تخصصی ایران نقطهضعفهای جدی دارد .مشکل این جاست
که ارزش افزوده در این  80درصد گازها مثل اکسیژن و نیتروژن پایین
اســت و تولید گاز آنقدر که یک گاز تخصصی میتواند سودآور باشد
سودده نیست .تولید آن  20درصد باقیمانده که جزو گازهای تخصصی
اســت و در دنیا حرف اول را میزند بهشدت سودآور است اما ایران در
همین بخش کاستیهای زیادی دارد .حتی باید گفت در تولید  80درصد
گازهایی که سودآوری کمی دارند نیز ایران از لحاظ استاندارد ،ایمنی و
کاربرد باز هم نسبت به صنعت بینالمللی گازهای فشرده عقب است.

گازهایصنعتی
و آزمایشگاهی
زیادی در ایران
تولید یا وارد
میشوند اما برخی
از این گازها دارای
مزیتهای رقابتی
زیادی هستند
که میتوانند
سرمایهگذاران را
برای حضور در
اینصنعت ترغیب
کنند .یکی از این
گازها هلیوم است

مشکل فناوری و نیروی متخصص
فناوری یکی از مسائل کلیدی صنعت گازهای فشرده در ایران است و
ی بینالمللی گازهای
بهنظر من ،ما در زمینه فناوری از جایی که فناور 
فشرده حضور دارد بسیار عقبتر هستیم .بدون اینکه بخواهم وارد
بحثهای کالن این صنعت بشوم ،باید بگویم حتی در مباحث خرد
این صنعت مانند آموزش هم عقبماندگیهای قابلتوجهی داریم .در
صنعت گازهای فشــرده ایران آموزش خوب و دقیقی وجود ندارد و
یکی از بحثهایی که انجمن پی گرفته این اســت که جدا از اینکه
مهراد عباد
گازها چطور تولید میشــوند و چه فناوریهای سطح باالیی برای
س انجمن گازهای
نایبرئی 
تولیدشان نیاز اســت ،فعال به شاغالن در این صنعت آموزش دهد
فشرده تهران
که چطور از این گازها استفاده کنند .اما بهطور کلی ایران در صنعت
گازهای فشرده عقبماندگی زیادی دارد که باید جبران شود .شاید
دو سه شــرکت باشــند که در این زمینه اصولی کار میکنند و اطالعات درستی دارند .گذشته از
فناوریهای مورد نیاز ،ما از نظر نیروی انسانی متخصص در این صنعت هم خیلی عقب هستیم .شاید
در ایران متخصصان انگشتشماری باشند که بتوانند گاز ترکیبی باکیفیت تولید کنند.
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تشکلها

هریک از وسایل
مورد استفاده
برای ذخیره
گازهای فشرده،
نقاط اتصال
آنها و استفاده
از آنها باید با
استانداردهای
خاص و رعایت
نکات ایمنی همراه
باشدکهمتاسفانه
در ایران این مسائل
خیلی جدیگرفته
نمیشود

برای اینکه روشن شود گازهایی که در ایران تولید میشوند چندان
سودآور نیستند ،باید به تولید اکسیژن اشاره کرد .بهعنوان نمونه ،باید
گفت یک واحد گاز اکسیژنی که در ایران تولید میشود و در بیمارستانها
مورد استفاده قرار میگیرد پنج هزار تومان است اما اکسیژن گرید  5که
به ایران وارد میشود  3میلیون تومان است .آن اکسیژن وارداتی ارزش
افزوده خیلی باالیی برای تولیدکنندهاش دارد اما اکســیژن داخلی در
نهایت هزار تومان ارزش افزوده دارد.
JJلزوم توجه به ایمنی و استاندارد
یکی از مشکالت بزرگ صنعت گازهای فشرده در ایران رعایتنکردن
اســتانداردهای الزم در تولید ،حملونقل و انتقال گاز است .پالتهای
کپسول در حقیقت محفظهای برای نگهداری شماری از کپسولهای
صنعتی در کنار هم هستند .گاهی اوقات در محیطهای صنعتی شرایط
بهگونهای است که مصرف یک نوع گاز زیاد است و نیاز به تغذیه مرتب
است .در چنین مواقعی بسته به میزان کاربرد تعدادی از کپسولهای گاز
مربوط را در محفظهای به نام پالت میچینند و پالت را به محل مصرف
منتقل میکنند .به این ترتیب ،ذخیره گاز کافی برای تغذیه آن قسمت
لونقل کپسولها را در محیطهای
بهراحتی فراهم میشود و پالتها حم 
بزرگ بسیار آسان میسازد .رگوالتورهای گاز و مانومتر اکسیژن که به
شیر کپسول متصل میشوند وظیفه کاهش فشار گاز درون سیلندر و
رساندن این فشار به فشار مناسب خروجی را بر عهده دارند .در صنعت
به رگوالتورها مانومتر یا فشارشکن نیز میگویند .رگوالتورها معموال از
فلزات مســتحکمی مثل برنج و فوالد ساخته میشوند تا بتوانند فشار
زیــاد گازی را که در آنها جریان پیــدا میکند تحمل کنند .جنس
رگوالتور گازهای مختلف میتواند بسته به جنس گاز و فشار کاری آنها
متفاوت باشد .برخی از رگوالتورها تخصصیتر هستند و تنها برای گازها
و کاربردهای خاص مورد استفاده قرار میگیرند .هریک از این وسایل،
نقاط اتصال آنها و استفاده از آنها باید با استانداردهای خاص و رعایت
نکات ایمنی همراه باشد که متاسفانه در ایران این مسائل خیلی جدی
یشود.
گرفتهنم 

هیئتمدیره انجمن گازهای فشرده تهران

مهدی پورقاضی
رئیس

نایبرئیس اول

مهراد عباد

ساالر صباغ

بابک حاجیفرهادی حمید احمدی

بازرس
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عضو علیالبدل

نوید خاصهباف

نایبرئیس دوم

عضو علیالبدل
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محمد آریان امین

نوید قاضی

کامیار صفائیان

امیرمسعود

خزانهدار

بازرس علیالبدل

منشی

حبیبزاده /دبیر

گازهایی که در مراکز بهداشــتی و درمانی به کار میروند نیز باید با
ایمنی خاصی مورد استفاده قرار بگیرند .گازهای اکسیژن ،دی اکسید
کربن ،هوای فشرده ،نیترو اکساید و سیستمهای خأل در پزشکی بسیار
پرکاربرد و بااهمیت هستند .با این حال ،خطرهای استفاده نادرست از
این گازها ،هزینههای زیاد تولید و نگهداری و شباهتهای زیاد با گازهای
صنعتی ،از مسائل دغدغهآفرین هستند .گاهی اوقات با اشتباهاتی در
نحوه استفاده از گازها ،توجهنکردن به خلوص گازها طبق استانداردهای
تعیینشده ،استفادهنکردن از اتصاالت مناسب و انجامندادن آزمونهای
دورهای سیلندرهای گاز ،رعایتنکردن نکات ایمنی و کیفی اتاق مرکزی
گازها بهدلیل آموزشندیدن صحیح پرسنل بیمارستان ،زندگی بیماران یا
حتی خود پرسنل بیمارستان که با این گازها در ارتباط هستند به خطر
میافتد و منجر به رخدادن اتفاقات جبرانناپذیری میشــود .از این رو،
استفاده ،نگهداری و بازرسی صحیح و بر طبق ضوابط و دستورالعملهای
اســتاندارد که در این زمینه تدوین شده است توسط پرسنل الزامی و
ضروری است.
JJانجمنی تازهتاسیس
حدود  9سال پیش ،مهدی پورقاضی تصمیم گرفت انجمن گازهای
فشرده را تاسیس کند اما به توجه به وجود انجمنی سنتی در این حوزه،
این امر با همراهی چندانی مواجه نشد .در آبان  1396پورقاضی و مهرداد
عباد جلســهای با برخی از افراد فعال در حوزه گازهای فشرده تشکیل
دادند تا مشــکالت این صنعت بررسی شــود .در پایان جلسه ،تمامی
حضار به این نتیجه رسیدند که تنها راهحل پیگیری مطالبات این صنف،
تشکیل یک انجمن تخصصی خواهد بود .بنابراین با تالشهای جمعی
از فعاالن این حوزه موافقت اصولی تشکیل انجمن در تیر  1397توسط
اتاق بازرگانی ایران صادر شــد و در مرداد  1397مجمع این انجمن با
حضور  25شــرکت مرتبط با صنعت گازهای فشرده تشکیل شد .در
این جلسه ،پس از رایگیری ،هیئتمدیره مشخص شد و اساسنامه به
تصویب رسید.
انجمن در همین کمتر از یک سال فعالیتهای قابلتوجهی انجام
داده که بهگفته مسئوالن آن یکی از نقاط تمرکز خود را روی اصالح و
بهبود استانداردسازی گذاشته است .تشکیل چهار کمیسیون آموزش،
اســتاندارد ،واردات و صادرات ،معرفی انجمــن به گمرک ،وزارت کار و
وزارت صمت ،تشــکیل کارگروه حمایت از تولید داخلی ،شــرکت در
جلســات بازنگری و تدوین اســتانداردهای مرتبط به صنعت گازهای
فشــرده ،برگزاری جلسه با مقامات ارشــد اداره استاندارد برای بررسی
راهکارهای افزایش همکاری ،برگــزاری کالسهای آموزش تخصصی
مرتبط با گازهای فشرده برای اولین بار در ایران ،بازدید از کارخانههای
تولیدکننده داخلی ،شرکت در نمایشگاه تخصصی صنعت گاز و تالش در
ترویج پیادهسازی استانداردهای اجباری و اختیاری در صنعت گازهای
فشرده از جمله اقدامات انجمن تاکنون بوده است.
تعداد قابلتوجهی از اعضای انجمن گازهای فشرده تولیدکنندگان
داخلی هســتند .در حــال حاضر ،تعدادی از اعضــای کلیدی انجمن
تولیدکنندگان سیلندرهای صنعتی ،سیانجی و تولیدکنندگان گازهای
فشرده داخلی هستند .تعداد مجموعههای بازرگانی در این حوزه محدود
است ولی تولیدکنندگان در این صنعت فراوان به چشم میخورند .یکی
از اهداف اصلی انجمن گازهای فشرده جذب شرکتهای تولیدکننده و
واردکننده است که پایبند به استانداردهای بینالمللی باشند و همچنین
ساختاری مستحکم و فنی و تخصصی داشته باشند.

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

تغییرمسیرکارآفرینیوسرمایهگذاری

عکس :رضا معطریان

جک ما بنیانگذار شرکت علی بابا یکی از بزرگترین شبکههای خرید آنالین جهان در
مصاحبهای تعریف کرد که راه اندازی علی بابا را در  40سالگی کلید زده است و کار را با 17
نفر شروع کرده ولی حاال برای بیش از  14میلیون نفر بهصورت مستقیم شغل ایجاد کرده
است و روزانه بیش از  100میلیون نفر مشتری دارد .به عددهایی که او اعالم می کند خوب
توجه کنید اشتغال برای  14میلیون نفر ،یعنی چیزی در حدود نیمی از کل اشتغال کشور
ما تنها در سایت علی بابا تحقق پیدا کرد ،اشتغالی که حتما از هر کارخانه صنعتی و واحد
تولیدی بیشتر اســت .جهان امروز و تعریف شغل و کار در آن تغییرات اساسی کرده است
و هر کارآفرینی میخواهد در این مســیر موفق باشــد باید نگاهی هم به سرمایهگذاری در

حوزه استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان داشته باشد .کافی است در کشور خودمان هم
مقایسهای در این زمینه داشته باشیم و ببین نگاه کنیم که چگونه بزرگترین کارخانههای
صنعتی با سرمایهگذاریهای کالن حداکثر برای چند هزار نفر شغل و درآمد ایجاد کردهاند
و در مقابل اســتارتآپهایی شبیه الو پیک ،اسنپ و یا تپسی هر کدام حداقل برای 100
هزار نفر شغل ایجاد کردهاند و این موضوع خود نشان دهنده اهمیت شکلگیری شرکتهای
ســرمایهگذاری در حوزههای نوین است ،در این شماره از کارآفرین به معرفی شرکت سرآوا
بزرگترین سرمایهگذار حوزه اســتارت آپ های داخلی خواهیم پرداخت .همچنین یادی
خواهیم کرد از شاهرخ ظهیری پدر صنعت غذایی ایران که ماه گذشته درگذشت.

کارآفرین
 40روز از مرگ پدر صنعت غذايي ايران گذشت

مرگ پايان كارآفرين نيست
شاهرخ ظهیری در سال  1309در مالیر به دنیا آمد و روز
ولی خلیلی
 22فروردينماه در آستانه  90سالگی درگذشت .پدرش از
تجــار فرش در مالير بود اما بعد از اينكه تجارت فرش در
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
اين شهر با مشكل روبهرو شد و زندگيشان نمیچرخيد با
خانواده به تهران آمد و در بازار مدتي مشغول به كار شد تا اينكه به استخدام وزارت دارايي
درآمد .شــاهرخ ظهيري در سخنرانيای ،درباره دوران كودكياش گفته است« :پدرم اهل
حساب و كتاب بود و در اقتصاد سررشته داشت براي همين مدتي بعد از اينكه به تهران
آمديم و در بازار كار كرد توانست به استخدام وزارت اقتصاد و دارایي درآيد و دو سال بعد هم
به عنوان رئيس اداره انحصار تریاک که زیر نظر وزارت مالیه بود ( )1314به شهر قم منتقل
شد و ما هم به اين شهر رفتيم و من كودكي و نوجواني را در اين شهر گذراندم و تحصيل
كردم .سال آخر دبيرستان (دو ماه مانده به  18سالگي) متاسفانه پدرم براثر بيماري سل فوت
كرد و مسئوليت خانواده با توجه به اينكه فرزند ارشد بودم به من واگذار شد».
شاهرخ ظهیری در رشته ادبیات و در دبیرستان حکیم نظامی قم درس خواند بود و
باتوجه به اينكه بايد هزينههاي خانواده را میداد ،در  18سالگي به عنوان آموزگار جذب
وزارت فرهنگ و هنر وقت شد و در مدرسه تاريخ و ادبيات درس میداد و عالقه بسياري
هم به شعر داشت.
البته خودش گفته كه آن زمان بزرگترين حسرت زندگياش ادامه تحصيل بوده است
معلمی ادامه تحصيل

معلمی به اين فكر افتاد كه در كنار

و براي همين بعد از دو سال
هم بدهد .او مدتي در حوزه مشغول به تحصيل شد ولي بعد به اين نتيجه رسيد كه به
دانشگاه برود و در رشته حقوق تحصيل كند« .هدفم اين نبود كه كارمند و معلم شوم
و دوست داشــتم ادامه تحصيل بدهم ،به خصوص اينكه میديدم دوستانم همه ادامه
تحصيل دادهاند و مهندسي و پزشكي میخوانند و در خودم احساس كمبود میكردم
براي همين تصميمم را گرفتم و در كنكور دانشكده حقوق دانشگاه تهران شركت كردم و
از بين دو هزار شركتكننده جزو  60نفري بودم كه قبول شدند».
با قبولي در دانشگاه تهران ظهيري از وزارت فرهنگ درخواست انتقالي به تهران را كرد و
بعد از آمدن به پايتخت (مدرسهاي در كرج) همزمان با آموزگاري ،درس هم میخواند .اما در
اين دوران يك مشكل بزرگ داشت و آن هزينههاي باالي زندگي بود .خود او در گفتوگويي
با كانال فرمول موفقيت در اينباره گفته است« :باتوجه به اينكه هزينههاي زندگي در تهران
ی كفاف زندگيام
زياد بود و بايد كمكهزينه هم براي خانواده ارسال میكردم ،حقوق معلم 
را نمیداد براي همين به فكر انجام كار ديگري هم افتادم و همين شد كه به واسطه يكي از
دوستانم توانستم در فروشگاه كارخانه نساجي درخشان يزد كاري پيدا كنم».
در کنار کار معلمی و تحصیل شــاهرخ ظهیری همیشه به فکر کارهای تولیدی و
صنعتی بود؛ کار کارمندی اصال باب میلش نبود و همین هم شد که با پایان تحصیالت
دانشگاهی و همزمان با تدریس در سال  1337کار در فروشگاه پارچهبافی کارخانه نساجی
درخشان یزد را که مالک آن کارآفرینی به نام هراتی بود ،شروع کرد و خیلی زود خوش
درخشید و زمانی که شهربانی میخواست قرارداد خرید پارچهاش از کارخانه هراتی را
کنسل کند ،ظهیری توانست رئیسکل شهربانی را از این تصميم منصرف کند و يكي از
مشتريان اصلي كارخانه را حفظ كند و جايگاه خود را در اين مجموعه ارتقا دهد .خود او
در گفتوگوهاي مختلف گفته است كار اصلياش در فروشگاه درخشان يزد كه روبهروی
در ورودي بازار بوده اســت تحصیلداري بوده ولي در زمانهاي بيكاري هميشــه براي
خودش كار جديد میتراشيده است و به ديگران كمك میكرده تا كارهايشان بهتر پيش
برود« .هميشــه معتقد بودم كه آدم بايد چندوجهي باشد و تجربه زندگيام نشان داده
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است كه بايد كارهاي مختلفي را بلد باشيد تا هيچوقت بيكار نمانيد ،براي همين هميشه
عالقهمند به ياد گرفتن كارهاي جديد بودم و خوشبختانه به خاطر همين روحيهام خيلي
زود كارم در كارخانه درخشان يزد گل كرد و زماني كه مسئوالن و شركاي كارخانه به
فكر توسعه كارشان و تاسيس شركت فالحتي افتادند و مجموعه ديگري راهاندازي كردند
و نمايندگي فروش خودروهاي خارجي مانند بيامو و واردات ماشينهاي كشاورزي را
گرفتند من را از بازار به دفتر اين شركت در شمیران منتقل كردند و مسئوليت فروش و
كارهاي گمركي و ترخيص ماشينها از گمرك را به من واگذار كردند».
آن زمان شرکت فالحتی بزرگترین وارد کننده انواع خودرو و ظهیری مسئول اصلی
این کار بود و همين موضوع باعث شده بود كه نام ظهیری در شهر خرمشهر (به عنوان
نقطه اصلي واردات خودرو) و بين تجار و واردكنندگان بپيچد تا جایی که به «شیخ کانو»
(مســئول کاروان ها) مشهور شــده بود و در نهايت هم همين شهرت باعث شد كه در
اصالح «كار به سراغش بيايد» و مديرعامل شركت مهكشت شود .شركتي كه صرافزاده
نماينده آن زمان شهر يزد ،بوشهری شوهر اشرف پهلوي و امير اسداهلل علم وزير دربار آن
را راهاندازي كرده بودند و كار اصلياش واردات ماشینآالت کشاورزی بود .خود او در يكي
از مصاحبههاي تصويرياش در اينباره گفته« :روزي آقاي هراتي مدير كارخانه درخشان
يزد با دلخوري پيش من آمد و گفت تو صرافزاده را میشناسي؟ گفتم نه .گفت وكيل
مردم يزد در مجلس است .تماس گرفته و میگويد جواني در مجموعه شما كار میكند
به نام ظهيري كه كارهاي گمرك و ...را انجام میدهد و كارش خوب است و ما میخواهيم
كه در شركت ما كار كند .بعد كه پيش آقاي صرافزاده رفتم گفت كه ما تو را به عنوان
مديرعامل شركت مهكشت انتخاب كردهايم».
صرافزاده و شركايش آن زمان مجموعه شركتهاي ماه را داشتند كه يكي از آنها
مهكشت (واردكننده ماشينآالت كشاورزي) بود ،ديگري ماهموتور و شركت ديگرشان
هم ماهساز نام داشت كه كار ساخت راهآهن مشهد را انجام میدادند .ظهيري همزمان
با مسئوليت شركت مهكشت به عنوان مسئول دفتر بوشهري همسر اشرف پهلوي هم
انتخاب شد .بوشهري باتوجه به اينكه بزرگشده فرانسه بود تسلط كافي به زبان فارسي
نداشت و ظهيري را كه فارغالتحصيل حقوق بود به عنوان مسئول دفترش انتخاب كرد
و او در تمام جلسات به همراه بوشهري حضور داشت و گاهي براي كارها به كاخ اشرف
پهلوي میرفت .تا اينكه يك بار اتفاقي افتاد كه ظهيري را به فكر فرو برد و باعث شد كه
به فكر راهاندازي كار خودش بيفتد .خود او خاطره آن روز را اينگونه تعريف كرده است:
«مهدي بوشهري كارت مخصوصي براي ورود به كاخ اشرف به من داده بود ،يك بار كه
براي خواندن نامهها و كارها به كاخ رفته بودم و جلوي ساختمان منتظر بوشهري بودم
يكدفعه اشرف پهلوي از پلهها پايين آمد و با فرياد به من گفت كه آنجا چهكار میكنم
و وقتي جواب دادم كه مسئول دفتر آقاي بوشهري هستم و براي خواندن نامهها آمدهام
فرياد زد كه غلط كردهاي و اينجا خانه شخصي است و دستور داد كه من را بيرون كنند.
خيلي عصباني شدم و وقتي بيرون آمدم تصميمم را گرفتم و استعفايم را نوشتم و به اين
فكر كردم كه بايد كار خود را راهاندازي كنم».
JJشركت مهرام متولد شد
با خروج از هلدينگ ماه ،شاهرخ ظهیری بعد از چندین سال کارهای مختلف تصمیم
گرفــت که کاری برای خود راهاندازی کند و در ايــن بين به توصیه صرافزاده به فكر
راهاندازي یک شرکت صنایع غذایی افتاد و اين موضوع را با يكي از دوستانش كه يزدي
بود و عالقه داشــت با ظهيري شراكت داشته باشد مطرح كرد و همين شد كه شركت

ظهيري با خروج از شركت مهرام ديگر عالقهاي به فعاليتهاي صنعتي نداشت و به فعاليتهاي مشاوره و تشكلي و
حضور فعال در اتاق بازرگاني روي آورد و تا آخرين روز زندگياش به عنوان مشاور رئيس اتاق تهران فعاليت كرد .او
هميشه رمز موفقيتش در كار و كارآفريني را در سه چيز میدانست« :صداقت در كار ،مشخص بودن هدف و پشتكار».

در ايران اصال نمیداند كه سس چي هست؛ نه مردم و جامعه سس را میشناختند و نه
فروشندهها و مغازهدارها؛ بنابراين چالش اصلي ما تازه شروع شد .در يكي از نمايشگاههاي
خانمی به ما مراجعه كرد و شيشه را برداشت

صنايع غذايي وقتي سسها را چيده بوديم
و میخواست سس را روي صورتش بمالد و پرسيد كه كرم است؟ وقتي كه مسئول غرفه
جواب داد كه نه خوراكي است ،تعجب كرد؛ میخواهم بگويم ما در چنين فضايي كار را
شروع كرديم ولي خب دلسرد نشديم و دائم به ابتكارهايي براي تبليغات و جذب مشتري
فكر كردم تا اينكه موفق شدم .مثال براي تولد فروشندهها د ِر مغازهها و بقاليها كارت
پستال و گل میفرستادم و با ايجاد عالقه و عشق نظرشان را جلب میكردم و چند ماه
ابتدايي هم يك سيســتم فروش كاذب راه انداخته بودم و به  15 ،10نفر از آشنايان و
فاميل پول میدادم تا در سطح شهر و مغازهها سسها را بخرند تا فروشندهها و خريداران
ديگر تشويق به خريد سس شوند و با همين كارها بود كه بعد از مدتي كار رونق گرفت».

عکس :سعید عامری

مهرام را ظهيري ثبت كرد؛ قرار بود كار از ظهيري باشد و سرمايه از دوستش .اما سوال
اصلي بعد از ثبت شركت و انتخاب نام مهرام اين بود كه چه محصولي را بهتر است توليد
كنند؟ در آن زمان صنایع غذایی در ایران از محدوده تولید کمپوت و رب گوجهفرنگی
و تولیدات فلهای دیگری چون خیارشور و ترشی فراتر نمیرفت و ظهيري به دنبال يك
نوآوري بود .نکته مهمی که باعث شد کارخانه مهرام سر زبانها بیفتد نه تولید کنسرو ،که
تولید سس برای اولین بار در ایران بود.
خود او در خاطرات و مصاحبههای بسیار در اینباره گفته است« :در آن زمان باجناق
من و دوستش که در آمریکا تحصیل میکردند دوران کارآموزیشان را در کارخانه کرفت
که تولیدکننده انواع محصوالت غذایی از جمله سس بود ،پشت سر میگذاشتند و آنها
پیشنهاد دادند که ما در شرکت مهرام این محصول را که تا حاال به ایران وارد نشده تولید
کنیم .من هم این پیشــنهاد را قبول کردم ،به وزارت صنایع رفتم و مجوز احداث یک
کارخانه تولید سس را در شهر صنعتی البرز قزوین گرفتم».
در شــروع کار ،شرکت مهرام برای تولید هفت نوع سس ،یعنی سس مایونز ،سس
فرانســوی ،سس هزار جزیره ،سس ایتالیایی ،سس ســاندویچ و سس ماهی و کچاپ
برنامهریزی کرده بود .ظرفیت رســمی تولید کارخانه نیز در آن زمان  2تا  3تن معادل
 100کارتن بود .اما داستان اصلی ظهیری در تولید انواع سس نبود بلکه چالش اصلیاش
در فرهنگســازی برای مصرف بود زیرا اصال کسی سسی ندیده و نچشیده بود .خود او
در گفتوگويش با كانال رمز موفقيت داستان را اينگونه تعريف میكند« :وقتي كارخانه
توليد سس مهرام آماده شد و توليد را شروع كرديم به اين نتيجه رسيديم كه هيچكس

JJکارخانه مهرام ،انقالب و واگذاری سهام
با پیروزی انقالب و اعتصابات گسترده کارگری در مقطعی کار در مجموعه مهرام
هم مانند بسیاری دیگر از مجموعهها متوقف شد ولی خیلی زود همهچیز به روز اول
بازگشــت و در این بین هم هیچ مشــکلی از جهت مصادره و ...برای ظهیری و مهرام
پیش نیامد .شــاهرخ ظهيري كارآفريني بود كه براي راهاندازي مجموعههاي خود از
بانــك وام نگرفته بود و بدهي بانكي نداشــت و از طرفي هم نهتنها باخانواده پهلوي
رابطهاي نداشت ،كه حتي طرد هم شده بود و براي همينها هم نامش جزو فهرست
 53نفره سرمايهداراني كه اموالشان مصادره شد ،جاي نگرفت و به كارش بدون مشكل
ادامه داد .البته در مقطعي به دليل اينكه سس همچون ساندويچ مكدونالد غربي و
طاغوتي خوانده شد با چالشهايي مواجه شد ولي با هوشمندي توانست اين مشكل
را از سر بگذراند و حتي توليد سس را به دليل اينكه ديگر محصوالت خارجي مشابه
وارد كشــور نمیشد ،افزايش دهد تا جايي كه خود او گفته در سال  74در مجموعه
كارخانههاي مهرام روزانه  300تا  400هزار شيشــه سس مايونز و  700تا  800هزار
سس گوجهفرنگي (كچاپ) توليد میشده است .البته در ادامه كار و در نيمه دهه 70
همهچيز براي ظهيري به همين خوبي و خوشــي رقــم نخورد و با يك مصوبه بانك
مركزي و كاهش اعتبارات شــركتهاي خصوصي به اندازه  50درصد ،آتش به جان
مجموعه صنعتي مهرام افتاد تا جايي كه عمال كارخانه مهرام از دســت بنيانگذارش
خارج شــد .خود او در گفتوگويي ماجرا را اينگونه تعريف كرده است« :ناچار شدیم
شــرکت را به ســهامی عام تبدیل کنیم ،به همین دلیل بخشی از سهام مهرام را در
بورس عرضه کردیم .وقتی به ســهامی عام تبدیل کردیم عدهای به طور حسابشده
وارد این کار شدند و نقشه این بود که مهرام را بگیرند که گرفتند .آن زمان با قدرت
داشتم کار میکردم .اما شرکت مهرام ،نیاز به سرمایه داشت .سرمایهای هم با فروش
سهام به دست آمد ولی سهامداران جدید گفتند که چند کارخانه دیگر هم بخریم و
اضافه کنیم .بر این اساس یک کارخانه در جیرفت خریداری شد که کنسانتره مرکبات
تولید میکرد .یک کارخانه هم در تنکابن خریداری شــد که کنسانتره پرتقال تولید
میکرد .یک کارخانه هم در شیراز برای تولید آبلیمو و خیارشور و آب نارنج .این چند
کارخانه ،کارخانههای نیمهکاره بود که خریداری کردیم .همه پولی را که بابت فروش
سهام به دست آوردیم برای خرید این کارخانهها پرداخت کردیم .باز ما از نظر سرمایه
در گردش دچار مشکل شدیم .نقشه هم این بود که کارخانه را از دست ما دربیاورند.
بعدا طوری شــد که نمیتوانستیم کار کنیم .نمیگذاشتند کار کنیم .به همین دلیل
از شرکت مهرام بیرون آمدم .خیلی احساس بدي داشتم .مثل کسی که بچهاش را از
دست بدهد ،همان احساس را داشتم».
ظهيري با خروج از شــركت مهرام ديگر عالقهاي به فعاليتهاي صنعتي نداشت و
به فعاليتهاي مشــاوره و تشكلي و حضور فعال در اتاق بازرگاني روي آورد و تا آخرين
روز زندگياش به عنوان مشاور رئيس اتاق تهران فعاليت كرد .او هميشه رمز موفقيتش
در كار و كارآفريني را در ســه چيز میدانست« :صداقت در كار ،مشخص بودن هدف و
پشتكار».
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کارآفرین
سعيد رحماني ،مديرعامل شركت سرآوا چگونه وارد اكوسيستم استارتآپي ايران شد؟

پهاي ايران
تآ 
معمار استار 

بنیانگذار سرآوا معیارهای
موفقیت یک استارتآپ را
در سه چیز خالصه میکند؛
داشتن تیم قوی و هماهنگ،
مدل کسب و کار موفق و
بهره گرفتن از تکنولوژی
بهروز

در ســالهای گذشــته رد هر ســرمایهگذاری مهم و بزرگــی در حوزه
اســتارتآپها به یک نام ختم میشــود« ،ســرآوا» .شــرکت یا صندوق
سرمایهگذاریای که در ابتدای کار در سال  1391میتوانستیم نام آن را یک
صندوق سرمایهگذاری جسورانه بگذاریم اما حاال با داشتن سهام تعدادی از
شرکتهای استارتآپی مهم همچون دیجی کاال ،کافه بازار و ...دیگر چندان
جسورانه عمل نمیکند؛ اگرچه که همچنان یکی از حامیان اصلی تعداد زیادی
از استارتآپهای کوچک و در مرحله بذری است .سرآوا را در واقع باید یکی
از معماران اصلی اکوسیستم استارتآپی کشور در سالهای گذشته دانست
زیرا در کنار نوآوری و خالقیت استارتآپها و ایدههای جدید آنچه از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،سرمایهگذاری برای رشد آنهاست و اینجاست که نقش
سرآوا حتی در شرکتهایی مانند دیجی کاال پررنگ میشود آن هم مثال با
جذب سرمایهگذاری  100میلیارد دالری خارجی که شرکت دیجی کاال را به
یکباره با جهش عظیم مواجه کرد .شرکت سرآوا در سالهای گذشته در واقع
نقش یک برج بزرگ سرمایهگذاری را در اکوسیستم استارتآپی کشور بازی
کرده است که شرکتهای بزرگ و مهم هرکدام در آن دفتری دارند و از سوی
این برج حمایتهای مالی و تجربی (در حوزه دانش و تکنولوژی) میشوند؛ اما
معمار و مغز متفکر سیستم سرآوا کیست؟
سعید رحمانی مدیرعامل و بنیانگذار صندوق و شرکت سرمایهگذاری
ســرآوا است .شرکتی که کار خود را با چند نفر در سال  1391شروع کرد و
حاال با بیش از  1200پرسنل جوان بزرگترین شتابدهنده کشور در حوزه
اســتارتآپها محسوب میشود و حتی به دنبال راهاندازی یک مرکز بزرگ
رشد استارتآپهادر کشور به نام «کارخانه نوآوری» است .مجموعهای که دو
سال است فاز اولیه آن هم افتتاح شده و به محلی برای استقرار استارتآپهای
نوپا و بذری بدل شده است.
ســعید رحمانی تا  8ســال پیش یکــی از مهاجران موفــق ایران در
آمریکا بود که به یکباره مســیر زندگیاش تغییر پیــدا کرد و تقریبا در اوج
تحریمهای اقتصادی کشــورمان در ســال  1391و در آستانه دولت حسن
روحانی به ایران بازگشت تا با استفاده از دانش و آموختههایش در آمریکا ،اروپا

روش درآمدی سرآوا چیست؟
رحمانی بنیانگذار ســرآوا در یکی از مصاحبههایش درباره روش درآمدی سرآوا به عنوان یک
صندق سرمایهگذاری گفته است« :بازگشت سرمایه در شرکتهای استارتآپی اصال زودبازده نیست
و روش درآمدی سرآوا هم برداشت سود نیست و این کار را اص ً
ال جایز نمیداند .چون به نظر مدیران
این شــرکت همه سود باید به شرکتها برگردد تا رشــد کنند .در یک شرکت استارتآپی شما
نمیتوانید خیلی زود به سود سرمایهگذاری چندین میلیارد تومانی خود برسید بلکه حتی ممکن
است در برخی مواقع در  10سال اولیه هم آنچه اتفاق بیفتد تنها رشد آن استارتآپ باشد .روش
اصلی درآمدزایی استارتآپهااین است که ارزشهای ایجادشده در شرکتها به بورس برود تا به
یک نقطهعطف برسد ولی چون اصوالً ساز و کار بورس در ایران به این نوع فعالیت شرکتها باور ندارد
این کار کمی دشوار است و به همین دلیل نباید برای رسیدن به نتیجه در این زمینه شتاب کرد».
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و چین به عنوان کارآفرین ،یک شرکت و صندوق سرمایهگذاری جسورانه در
حوزه حمایت از استارتآپها راهاندازی کند.
او متولد ایران اســت و در نوجوانی با خانوادهاش به آمریکا مهاجرت کرد.
رحیمی بعد از تحصیل ،در شــرکتIBM کار کرد واستارتآپهایی را هم
در آمریــکا ،اروپا و حتی چین راهاندازی کرد تا اینکه سرنوشــت او را بعد از
گذشــت ســه دهه از مهاجرت به ایرانهدایت کرد .خود او در مصاحبهای
با دنیای اقتصاد در اینباره گفته اســت« :برای یک شــرکت اینترنتی به نام
یکردم و از من خواســتند که موقعیتهای سرمایهگذاری
 Nکار م 
 aspers
بازار استارتآپهای ایرانی را ارزیابی کنم .اما نهایتا Naspers تصمیمگرفت
از خیر سرمایهگذاری در ایران گذشت ولی من بشخصه متقاعد شدم و تصمیم
گرفتم با توجه به پتانســیلهای ایران بعد از 33سال به زادگاهم برگردم و
فعالیت خود را با حمایت از استارتآپهای داخلی شروع کنم.»
ی داند و آن
رحمانی بازگشت به ایران را بزرگترین تصمیم زندگیاش م 
را «زدن به ســیم آخر» توصیف میکند ،آن هم در شرایطی که تحریمهای
بینالمللی علیه ایران هر روز بیشــتر میشــد .اما نکته مهم این است که او
به ظرفیتها و پتانسیلهای ایران برای تاسیس یک صندوق سرمایهگذاری
جســورانه اعتقاد داشته اســت .خودش در یکی از سخنرانیهایش در یکی
از اســتارتآپ ویکندها میگوید 9 ،8« :ســال پیش که ما وارد ایران شدیم
هیچکس نمیتوانست میزان رشد اکوسیستم استارتآپی در کشور را تا این
حد پیشبینی کند اما زمانی که من به فکر راهاندازی صندوق سرمایهگذاری
یکردم که اینجا تمام ظرفیتها
در ایران و بازگشــت به کشور افتادم فکر م 
و پتانســیلهای اولیه و الزم وجود دارد و خوشــبختانه بعد از چند ســال
زیرساختهای فنی و تکنولوژی مناسبی هم از سوی دولت فراهم شد .ایران
کشوری با بیش از  80میلیون نفر جمعیت است یعنی ما از یک بازار بزرگ
برخوردار هستیم و از طرف دیگر  60تا  70درصد این جمعیت جوان و نوجوان
هستند و زیر  40سال سن دارند .از طرف دیگر بخش مهمی از جمعیت کشور
ما تحصیلکرده هســتند و از نیروی انسانی ویژهای برای کسب و کارهای نو
برخورداریم .در نظر داشته باشید که بیش از  200هزار مهندس هرساله در
کشور ما فارغالتحصیل میشوند و ما از این جهت در جایگاه سوم جهان بعد از
روسیه و آمریکا قرار داریم .همچنین در سالهای گذشته افزایش پهنای باند
اینترنت و فراهم شدن زیرساختهای الزم اینترنت موبایل و راهاندازی تری
جی و فور جی بسترهای بسیار خوبی را برای رشد اکوسیستم استارتآپها
و شرکتهای دانشبنیان به وجود آورده است .آن زمان که به ایران بازگشتم
باتوجه به ظرفیتهای ایران ،ایمان داشتم اگر کشورهای اروپایی ،آمریکا ،چین
و هند توانستهاند ،حتما ما هم میتوانیم».
رحمانی که معتقد است اکوسیستم استارتآپی ایران در سالهای گذشته
رشدی غیرقابل تصور و باور را تجربه کرده است که درست مثل «دیدن یک
خواب» و «برآورده شــدن یک آرزو» میماند ،میگوید« :در کل اکوسیستم
استارتآپی ایران ما از برندهایی مانند دیجی کاال ،کافه بازار ،اسنپ ،تپسی،
یکنیم که عمری  10تا  4 ،3ساله دارند ولی رشدشان
علیبابا و ...صحبت م 
بسیار سریع و خیرهکننده بوده است و این یک موفقت بسیار بزرگ است و
من شــک ندارم که باتوجه به این رشدها و شکلگیری تعداد بسیار زیادی

او درباره استراتژی اولیهاش برای راهاندازی یک شرکت و صندوق سرمایهگذاری در حوزه استارتآپها در کشور میگوید« :باور اولیه من بر این اساس بود که اگر
حمایتهای مالی و تجربی براساس دانش روز صورت گیرد و چند استارتآپ موفق در کشور تاسیس شوند و تعدادشان از یک ،دو و سه استارتآپ که میتوانند استثنا
باشند فراتر برود و به  10 ،5و بیشتر برسد ،آن زمان میتوانند به فراتر از  100هم افزایش پیدا کنند و ما شاهد شکلگیری یک حرکت بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.

تآپ موفق
استارتآپ در آیندهای نهچندان دور ما شاهد بیش از  100استار 
در کشــور خواهیم بود .البته این طبیعی است که در این مسیر بسیاری از
استارتآپها هم شکست بخورند ولی شک ندارم که استارتآپهای موفقی
دوباره جای آنهارا خواهند گرفت و این حرکت به نقطهای رسیده است که
دیگر متوقف نخواهد شد».
او میگوید در این چند ســال که به ایران بازگشته متوجه شده است که
بسیاری از ایرانیان به خصوص جوانان عالقهمند هستند که کار خودشان را
داشته باشند و کارآفرین باشند« :آن چیزی که در سالهای گذشته احساس
کــردم این بود که کارآفرینــی در خون بخش مهمی از جوانــان ایرانی به
خصوص نسل جدید وجود دارد و بسیاری از جوانان مخصوصا فارغالتحصیالن
دانشــگاهی به فکر راهاندازی کســب و کار خودشان هستند و اولین ایدهای
هم که به ذهنشــان میرسد ،راهاندازی یک اســتارتآپ است .البته در این
مسیر تحریمهاو مشکالت اقتصادی و اشتغال هم تاثیر بسیاری داشته است،
یبینند که خبری از کار کارمندی نیست و
زیرا بسیاری از فارغالتحصیالن م 
آمارهای بیکاری هم باالست ،بنابراین به این فکر افتادهاند که خودشان باید
کاری راهاندازی کنند».
او درباره اســتراتژی اولیهاش بــرای راهاندازی یک شــرکت و صندوق
یگوید« :باور اولیه من بر این
سرمایهگذاری در حوزه استارتآپها در کشور م 
اساس بود که اگر حمایتهای مالی و تجربی براساس دانش روز صورت گیرد
و چند استارتآپ موفق در کشور تاسیس شوند و تعدادشان از یک ،دو و سه
استارتآپ که میتوانند استثنا باشند فراتر برود و به  10 ،5و بیشتر برسد ،آن
زمان میتوانند به فراتر از  100هم افزایش پیدا کنند و ما شاهد شکلگیری
یک حرکت بزرگ اقتصادی در کشــور باشیم و این باور را ایجاد کنیم که از
طریق استارتآپها هم میتوان تولید ناخالص داخلی را جهش داد و اقتصاد
دیجیتال را پایه گذاشت و هم برای چندین میلیون نفر از جوانان فارغالتحصیل
کشور اشتغال ایجاد کرد؛ اتفاقی که خوشبختانه االن شاهد شکلگیری آن در
کشورهستیم».
بنیانگذار سرآوا معیارهای موفقیت یک استارتآپ را در سه چیز خالصه
یکند؛ داشتن تیم قوی و هماهنگ ،مدل کسب و کار موفق و بهره گرفتن
م 
از تکنولوژی بهروز« :در تمام استارتآپهای موفق چیزی که بسیار به چشم
میآید یک تیم قوی و هماهنگ در بخشهای مختلف فنی ،بازاریابی ،اداری و...
است؛ چیزی که باعث رشد و شکلگیری یک استارتآپ میشود داشتن این
تیم است .در مرحله بعدی هر استارتآپ باید یک مدل کسب و کار نوآورانه
و خالق و البته کارا داشته باشد ،چیزی که میتواند استارتآپ را در راستای
هدفگذاریهایش پیش ببرد و بر مبنای آن ایمان داشت که آن استارتآپ
به موفقیت میرسد و میتواند خدمات خوبی به کاربران و مشتریهایش ارائه
دهد و براساس آن حتی فراتر از یک کشور در منطقه و جهان رشد کند .عالوه
بر اینها استارتآپهای موفق باید از تجربهها و تکنولوژی روز هم بهره ببرند
و این اتفاق به خصوص در زمان بزرگ شدن یک استارتآپ از اهمیت ویژه
برخوردار است و همین موضوع هم نقش صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه
یکند .امکانی که صندوقهای سرمایهگذاری
و شــتابدهندهها را پررنگ م 
یکنند ،انتقال دانش و تجربه روز و تمرکز روی
برای اســتارتآپها فراهم م 
حل چالشهایی است که آنهابرای عبور از هر مرحله و وارد شدن به مرحله
بعدی با آن درگیر میشوند .توجه داشته باشید که بسیاری از استارتآپها
یگیرند و بزرگترین چالش آنها بعد از
با هستهای کوچک و چندنفره شکل م 
رسیدن به موفقیت بزرگ شدن سازمان آنهاست ،نکتهای که اصال در ابتدا به
آن فکر نمیکردند و به یکباره با آن روبهرو میشوند و در این زمان است که
جذب سرمایه از سوی یک صندوق سرمایهگذاری و انتقال دانش میتواند در
گسترش آن استارتآپ نقش اساسی را بازی کند».

رحیمی نقش سرآوا در اکوسیستم استارتآپی کشور در سالهای گذشته
را در «جذب ســرمایهگذاری هوشــمند» میداند و میگوید« :اگر در سرآوا
در سالهای گذشــته کاری انجام شده اســت در جهت انتقال تجربههای
روز جهانی به اســتارتآپهای داخلی بوده است .من خودم در آمریکا ،اروپا
و چین تجربه کارآفرینی داشــتهام و تیمی هم که در ســرآوا دور هم جمع
شدهاند از این توانمندی برخوردار هستند که تجربههای شخصی خود را در
اختیار استارتآپهاینوپا قرار دهند و در کنار آن از سرمایهگذاران خارجی
و تجربههای روز آنها هم اســتفاده کنند ،اتفاقی که سرمایهگذاری را از یک
یکند .اتفاقی
سرمایهگذاری معمولی به یک سرمایهگذاری هوشمند تبدیل م 
کــه در دیجی کاال هم رخ داد .زمانی کــه ما برای دیجی کاال  100میلیون
دالر ســرمایهگذاری خارجی برای اولین بار جذب کردیم آن هم برای  20تا
 21درصد سهام هیچکس این موضوع را باور نمیکرد ،اما ما نشان دادیم که
اتفاق قابل تحقق اســت آن هم در شرایطی که یکی از پیششرطهاانتقال
دانش و تجربه روز بود ،چیزی که اصال خریدنی است .یکی از افرادی که در
ســرمایهگذاری دیجی کاال حضور دارد آرین بکر است و حدود  25میلیون
دالر ســرمایهگذاری کرده .او خود در لهستان پیش از این در زمین ه تجارت
الکترونیک فعال بوده و حاال یک صندوق سرمایهگذاری راهاندازی کرده است
و تجربیات بهروزی دارد که در این مدت به کمک دیجی کاال آمده است».

رحمانی بازگشت به ایران را
بزرگترین تصمیم زندگیاش
میداند و آن را «زدن به
سیم آخر» توصیفمیکند،
آن هم در شرایطی که
تحریمهای بینالمللی علیه
ایران هر روز بیشتر میشد.
اما نکته مهم این است که او
به ظرفیتهاو پتانسیلهای
ایران برای تاسیس یک
صندوق سرمایهگذاری
جسورانه اعتقاد داشته
است.

موفقیت سرآوا در جذب سرمایهگذار خارجی
شرکت سرآوا که در اکوسیستم استارتآپی ایران اولین مجوز صندوق سرمايهگذاري جسورانه را دريافت
کرده است در سالهای گذشته (اولین بار  )95توانست سرمايه خارجي هم برای توسعه فعالیتهایش جذب
کند .این شرکت در سال  )2016( 96توانست از یک شرکت اروپایی به نام پاماگرنت سرمایه خارجي جذب
خارجی جذبشــده این شرکت به بیش از
کند و این روند را ادامه دهد تا جایی که مجموع ســرمایهگذاری
ِ
 200میلیون دالر و ســقف درصد سرمایهگذاری یعنی  45درصد رسیده است .البته واگذاري سهام سرآوا با
شــرايطي صورت گرفته که هيچيک از سهامداران ،مالکيتي بيش از  ۲۰درصد از سهام شرکت را در اختيار
نداشته و مديريت و کنترل سرآوا همچنان در اختيار سهامداران ايراني باقي مانده است .البته سرمایهگذاریهای
خارجی جذبشــده همراه تعهد به انتقال دانش و تجربه روز جهانی هم بوده است .سرمايه خارجی سرآوا از
سرمايهگذاران کشورهاي متعدد اروپايي جذب شده است که شامل شرکتهایی از هلند ( 32درصد) ،سوئد
( 17درصد) ،بلژيک ( 14درصد) ،انگليس ( 12درصد) ،ســوئيس ( 10درصد) ،اروپاي شــرقي و مرکزي (4
درصد) ،فنالند ( 3درصد) ،ايتاليا ( 1درصد) ،آلمان ( 1درصد) و ساير کشورها ( 6درصد) میشود.
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کارآفرین

کارآفرین داروساز
کاظم خسروشاهی چگونه بزرگترین مجموعه صنعت دارویی را قبل از انقالب راهاندازی کرد؟

در سال 1356
بیش از  40هزار
داروخانه ،مغازه
و فروشگاه ،در
سراسر ایران
محصوالت گروه
را اعم از دارو و
وسایل بهداشتی
و آرایشی و غذایی
پخش و توزیع
میکردند

118

اولین داروخانه کشور را در خیابان ناصرخسروی تهران تاسیس کردند .آنها
حتی اولین تولیدکننده دارو در کشور هم به حساب میآیند .فعالیتهایشان
به اندازهای بود که بزرگترین فعاالن صنعتی تولید و توزیع دارو در دهه چهل
و پنجاه در تاریخ ایران بودند .خاندان خسروشاهی نقش برجستهای در توسعه
یکردند و پس از
فعالیتهای تجاری و صنعتی ایفا کردند .در تبریز زندگی م 
مدتی ،فعالیتهای خود را به قزوین ،تهران ،همدان و از نظر شبکه توزیع در
سطح کشور گسترش دادند .حاج حسن خسروشاهی در اواخر قاجار تا اوایل
دوران پهلــوی اول ،مدتها رئیس اتاق بازرگانــی تبریز بود .در آن زمان که
هنوز قوانین مدنی و بازرگانی رایج نبود و معامالت بر اســاس قوانین شرعی
صورت میگرفت ،او به علت داشتن درجه اجتهاد ،مرجعی برای حل و فصل
اختالفات معامالتی تجار بود و قسمت بیشتر وقت او صرف این گونه کارهای
اجتماعی میشد .سه برادر با هم و زیر نظر حسن خسروشاهی مشترکا تجارت
میکردند .کار مشترک و هماهنگی سه برادر در آن زمان ،بین فعاالن اقتصادی
تبریز ضربالمثل بود.
حاج حسن خسروشاهی ،شش پسر داشت که بنگاههای تجاری و صنعتی
گــروه تولید دارو را اداره میکردند .در آغاز دهه پنجاه ،نوههایش نیز به گروه
خانواده پیوستند .سه برادر به نامهای نصراهلل دکتر داروساز ،کاظم دکتر اقتصاد
و محمد مهندس مکانیک ،دورههای آموزش عالی داخل و خارج از کشور را
طی کردند .سه برادر دیگر به نامهای احمد ،جواد و مجید پس از طی دوره دوم
متوسطه نظام آموزشی قدیم ،به پدرشان در بازار پیوستند.
از میان فرزندان ،کاظم نقش موثری در توســعه فعالیت اقتصادی گروه
البرز داشت .او پنجمین فرزند خانواده و متولد نیمه شهریور  1300شمسی
بود ،تا سوم دبیرستان را در مدرسه رشدیه تبریز به پایان رساند و دیپلمش را
از مدرسه تجارت تهران گرفت .بعد هم به آمریکا رفت و چند دوره آموزشی
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کوتاهمدت مدیریتی را طی کرد .کاظم پس از دو سال توقف در آمریکا و اخذ
چند نمایندگی دارویی مثل ماکسون رابینز برای برادر داروسازش نصراهلل و
محصوالت  otcبرای برادرش جواد ،به ایران بازگشــت .این نوع محصوالت
دارویی احتیاج به نســخه پزشک نداشــت و داروخانه مستقیما به بیماران
میفروخت .فعالیت کاظم درون شــرکت خانوادگی در ابتدا ،اداره فروش و
پخش دارو بین عمدهفروشها بود .آنها یک مغازه عمدهفروشی در ناصرخسرو
خریدند و با استخدام یک فروشنده فعال و دادن یک کامیون به او ،به توزیع
داروی وارداتی ماکسون رابینز مثل شربت سینه ،محلولهای چشمی و انواع
ویتامینها اقدام کردند .این دوران هنوز حجم فعالیت دارویی آنها ،نسبت به
سایر فعالیتهای تجاریشان اندک بود ،زیرا سود اصلی نصیب عمدهفروشها
میشد .به همین دلیل تصمیم گرفتند کار عمدهفروشی را هم خود به عهده
بگیرند .در همین زمان دفتر نمایندگی در آمریکا را تاسیس کردند و نمایندگی
بیشتری از شرکتهای دارویی آمریکا به دست آوردند.
به این ترتیب ،خانواده خسروشاهی برای اولین بار به فروش مستقیم دارو
اقدام کرد .فروش دارویی در روزهای اولیه از  20هزار ریال بیشــتر نبود .این
حجم معامله ،ســهم ناچیزی از فعالیت شرکت را تشکیل میداد .گسترش
فعالیت دارویی ،به تدریج کل عملیات شرکت خانوادگی را تحتالشعاع قرار داد.
با ترجمه بروشورها ،تهیه خالصهای از کارکردهای دارو ،آموزش ویزیتورهای
دارویی ،بازدید از کارخانههای ســازنده دارو در خارج از کشــور ،شرکت در
دورههــای مدیریت و بازاریابــی کارخانههای دارویی ،به امر ســازماندهی،
برنامهریزی و بازدهی در کارها و هدایت نیروی انسانی تاکید میشد.
در بخش دارویی بر انتخاب ویزیتور و سیســتم فروش تاکید بیشــتری
میشد .ویزیتورهای دارویی عموما از افراد دارای مدرک دکترای داروسازی،
یا لیسانسیه ،و امانتدار ،پاک و صادق ،و از بین خانوادههای درستکار انتخاب

فعالیت کاظم درون شرکت خانوادگی در ابتدا ،اداره فروش و پخش دارو بین عمدهفروشهابود .آنها یک
مغازه عمدهفروشی در ناصرخسرو خریدند و با استخدام یک فروشنده فعال و دادن یک کامیون به او ،به
توزیع داروی وارداتی ماکسون رابینز مثل شربت سینه ،محلولهای چشمی و انواع ویتامینها اقدام کردند.

میشدند ،آنها هر روز تعدادی از نمونههای دارویی را که ارزش زیادی داشت
به دکترها و بیمارســتانها هدیه میکردند که مورد استفاده قرار دهند و در
صورت اطمینان ،به خرید آن اقدام کنند .سیستم فروش دارو در ایران پیش
از فعالیت گروه تولید دارو ،مبتنی بر مراجعه داروخانه از تهران و شهرستان
به عمدهفروش دارو بود .کاظم خسروشاهی از طریق مشاهده سیستم فروش
شرکتهای آمریکایی تصمیم گرفت این مدل بازاریابی دارو را در ایران تغییر
دهد .در هر اســتان دفتر پخش ،انبار و حمل به وسیله کامیون و گاراژ برای
کامیونها به وجود آورد و در هر اســتان ویزیتور دارویی ،مدیر و سرپرست
انتخاب کرد.
در فاصله ســالهای  1325تا  1336کاظم و نصراهلل خسروشاهی بیشتر
فعالیتشــان در حوزه دارو متمرکز بود .به علت گســترش فعالیت دارویی و
ســودآوری آن نسبت به ســایر بخشهای تجاری ،برادران خسروشاهی در
اواسط دهه سی تصمیم گرفتند فعالیت خود را در بخش دارویی و بهداشتی
متمرکز کنند .به همین دلیل ســرمایه خود را از سایر بخشهای وارداتی به
حوزه دارویی آوردند .به این ترتیب ،خانواده خسروشاهی از حدود سال 1335
ش فعالیتش را در صنعت دارو و شــویندهها متمرکز کرد.
به کمک فرزندان 
آنها تاکید داشــتند که نتیجه تالش و کوشششان در موسسه برای درمان
بیماران و تســکین آالم دردمندان باشــد .رازهای موفقیت آنها که  22سال
بعد ،دســتورالعمل و راهنمای گروه تولید دارو شد ،چیزی جز  -1ایمان به
خداوند -2 ،رازداری ،احساس مسئولیت ،صمیمیت و دلسوزی در کار همراه
با اعتماد به نفس و هوشیاری -3 ،راستی ،امانت ،نظم وترتیب ،پاکیزگی در
کار ،مهربانی با زیردستان ،فرمانبرداری و احترام به کارفرمایان ،نبود .این روند
خاندان خسروشاهی ادامه داشت تا اینکه سالها بعد ،در سال  1356بیش از
 40هزار داروخانه ،مغازه و فروشــگاه ،در سراسر ایران محصوالت گروه را اعم
از دارو و وســایل بهداشتی و آرایشی و غذایی پخش و توزیع میکردند .همه
این فعالیتها توسط واحدهای کامپیوتری شرکت در مرکز کنترل میشد .این
سازمان پخش و فروش ،بیاندازه به پیشرفت گروه البرز کمک کرد .هنگامی
کــه نمایندگی واردات هر کاالیی را میگرفتند یــا کاالیی را در گروه تولید
میکردند ســازمان فروش به آســانی قادر به پخش و فروش آن بود و از این
جهت عموما از رقیبانشان مجهزتر بودند و پیشرفت بیشتری در فروش کاالی
خود داشتند.
این مجهزتر بودن تا جایی پیش رفت که فروش شرکت در سال ،1356
حدود  10میلیارد و  264میلیون ریال ،تقریبا  39درصد نسبت به سال قبل
افزایش پیدا کرد.
سال  ،57در بخش پژوهش شرکت ،تعداد زیادی دکتر داروساز و تعدادی
کارشناس تحقیقاتی برای تهیه فرمول داروهای جدید در آزمایشگاه مشغول
تحقیق بودند تعدادی از این محققان دارای تحصیالت عالی بودند .شــرکت
برنامهریزی کرده بود که این آزمایشــگاهها را با استخدام متخصصان هرچه
بیشتر توسعه دهد تا از یارانه تحقیقاتی دولت بیشتر استفاده کنند .برای گروه
تحقیق پیشبینی شــده بود از گیاهان طبی ایران به منظور تولید داروها و
وســایل بهداشتی استفاده شود به گونهای که قابلیت صادراتی داشته باشد.
بــرای پیاده کردن این طرح قرار بود ،مقارن با انقالب اســامی ،کارخانهای
در فرانســه راهاندازی شود تا امکان بهرهمندی از همکاریهای تحقیقاتی و
پژوهشی فرانسه فراهم شود .تفاوت هزینه دستمزد در زمینه نیروی انسانی و
پژوهش بین ایران و فرانسه اجرای آن را امکانپذیر میکرد .مدیران امیدوار
بودند در صورت موفقیت در کشــف محصوالت جدید دارویی و بهداشتی،
موقعیتهای گســتردهای برای شرکت فراهم شــود .به این ترتیب ،شرکت
البرز که خاندان خسروشاهی تاسیس کرده بودند ،تحت برندهای معتبر ،در
سالهای مقارن با انقالب ،برنامهریزی صادراتی را پایهریزی کرد .آنها در سال

وزیر بازرگانی
در دولت جمشید آموزگار ،کاظم خسروشاهی مدت  13ماه به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شد
اما بعد با توجه به استعفای دستهجمعی دولت او هم از کلیه کارهای دولتی کنار کشید .در دورانی
که خسروشــاهی وزیر بازرگانی بود ،دو نامه از طرف سفیر آمریکا در تهران برای وزیر خارجه این
کشور درباره او ارسال شد که متن آن را میخوانید:
 10JJاوت  -56 /5/19 - 1977کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی (از اوت )1977
خیلی محرمانه  -عنوان خطاب :آقای وزیر
کاظم خسروشاهی ،باکفایت و سختکوش ،دوست نزدیک نخستوزیر ،جمشید آموزگار
اســت .خسروشاهی ســوابق خدمت دولتی ندارد و بیش از  30سال است که به تجارت مشغول
میباشد .موقعی که وزیر شد ،کلیه شش معاون خود را تغییر داد و درگیر کشمکش با کمیسیون
خدمات شهری شد .بنا به اظهار یک مقام ایرانی ،در حال حاضر وزارتخانه به طور قابل توجهی با
ازهمپاشیدگی سازمانی روبهرو است .خسروشاهی که به شدت از محدودیتهای بوروکراتیک لطمه
خورده ،تاکنون دوبار استعفا داده است.
خسروشــاهی با اعتقاد شدید به سیستم آزاد جهانی ،میخواهد بخش خصوصی را بیشتر
در امور بازرگانی و پروژههای توسعه دولت درگیر نماید .او در پی کاهش مقررات دولتی و کنترل
تجارت است ،ولی با تکروی نیز مخالف است ،هرچند او اذعان دارد که مشکل میتوان آنها را از میان
برداشت .او حامی آزادی تجارت بین کشورش و ایاالت متحده است.
خسروشاهی از دانشگاه تهران دکترای اقتصاد دریافت داشته است .تا زمان انتصاب وی در
کابینه ،او ریاست گروه صنعتی  KBSرا به عهده داشت که تولیدکننده لوازم آرایش ،مواد دارویی،
حشرهکش و مواد غذایی است .او در هیئت مدیره اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و ریاست انجمن
مدیریت ایران خدمت کرده است .خسروشاهی ،حدود  55ساله ،به اروپا و ایاالت متحده سفر نموده
یکند.
است .او انگلیسی را به روانی صحبت م 
JJدسامبر  - 1978آذر  - 1357کاظم خسروشاهی  -وزیر بازرگانی -خیلی محرمانه
دکتر خسروشاهی 55 ،ساله ،هیچ گونه سابقهای در خدمات دولتی ندارد .او از دانشگاه تهران
دکترای اقتصاد گرفته و بیش از سی سال به تجارت در ایران مشغول بوده است .تا زمان انتصاب
وی در کابینــه در  7اوت  ،1977او رئیــس گروه صنعتی  KBSبود که لوازم آرایش ،مواد دارویی،
ش و مواد غذایی تولید میکرد .او همچنین عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
حشرهک 
و اخیرا ً رئیس جمعیت مدیریت ایران بود .او به اروپا و ایاالت متحده سفر کرده است و انگلیسی را
یکند.
عالی صحبت م 
رابطین سفارت ،خسروشاهی را باکفایت ،سختکوش و پیشرو یافتهاند .او شخصاً از آزادی
تجارت بین ایران و ایاالت متحده حمایت میکند .انتخاب وی در شغل وزارت با استقبال شایان
مقامات بازرگانی مواجه گردیده اســت .در روز پس از انتصاب ،وزیر خسروشاهی در یک مصاحبه
یکنند ،به زودی
مطبوعاتی اظهار داشت که سیاستهای جدید که رشد ثابت اقتصادی را تضمین م 
اعالم خواهند شد.
 5 ،57هزار کارگر ،کارمند و متخصص در گروه صنعتی خود داشتند .کاظم
خسروشاهی در زمان پیروزی انقالب برای مذاکرات اقتصادی با یک شرکت
فرانســوی برای ورود به ایران و تولید دارو در پاریس به سر میبرد .او باتوجه
به ریشه خانوادگیاش که مذهبی و روحانی بودند (پدرش روحانی بود) تصور
نمیکرد که اصال با مشــکلی روبهرو شود اما با وقتی با مصادره اول از جمله
کارخانههای دارویی مواجه شــد دیگر به ایران بازنگشت و خانوادهاش را هم
به پاریس منتقل کرد و ســپس همگی به آمریکا مهاجرت کردند .شــرکت
سرمایهگذاری البرز به عنوان بزرگترین مجموعه تولید دارو پس از انقالب در
سال  1364در اختیار بنیاد  15خرداد قرار گرفت.
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کارآفرین
نگاهی به زندگی و کسبوکار موسسان واتسآپ

چه خبر؟
کوم با ایده پیامرســان موبایلیاش به بازی بازگشت .او خیلی زود
تصمیم گرفت نام این برنامه را واتسآپ بگذارد که تداعیگر جمله
? what’s upاست ،یعنی «چه خبر؟» .در خالل پیشرفت کار اکتون
را هم تشویق کرد تا پس از ماهها بیکاری به او بپیوندد .کوم در سال
 2009و در روز تولدش یعنی  24فوریه سرویس پیامرسان واتسآپ
را راهاندازی کرد 6 .ماه بعد اکتون پنج نفر از همکاران سابقش در یاهو
را تشویق کرد تا  250هزار دالر به عنوان سرمایه اولیه این شرکت
فراهم کنند و بعد به عنوان یکی از موسسان واتسآپ به این شرکت
پیوست .در مسیر رشد روز به روز واتسآپ ،شرکت سکویا کپیتال
به مرور  58میلیون دالر بر روی این استارتآپ سرمایه گذاشت.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

آهنا کیستند؟
جان کوم ایدهپرداز
اصلی راهاندازی
شرکت واتسآپ
است و برایان اکتون
یکی از موسسان این
شرکتسرویسدهنده
پیامرسانمعروف
موبایلی است .جان
کوم با  11.2میلیارد
دالر ثروت در رده 129
و برایان اکتون با 4.10
میلیارد دالر ثروت
در رده  493فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

شما که مشغول خواندن این متن هستید به احتمال زیاد روی
گوشی موبایلتان آن آیکون سبزرنگ اپلیکیشن واتسآپ را دارید .اگر
بخواهید تصور دقیقتری از میزان محبوبیت این اپلیکیشن داشته
باشــید باید بدانید که ماهانه  1.5میلیارد کاربر فعال از آن استفاده
میکنند و روزانه حدود  60میلیارد پیغام از طریق این برنامه ارسال
و دریافت میشود.
برایان اکتون یکی از همان جوانان استارتآپی حوزه تکنولوژی
است که از دانشگاه استنفورد فارغالتحصیل و به یکی از چهرههای
ســیلیکون ولی تبدیل شد .اکتون متولد سال  1972در میشیگان
اســت و بزرگشده شهر سنت آگوستین در فلوریدا .پدرخواندهاش
بازیکن حرفهای گلف بود و مادرش کارآفرینی که یک شرکت حمل
و نقل هوایی تاسیس کرد .برایان ابتدا وارد دانشگاه پنسیلوانیا شد اما
در سال  1991به دانشگاه استنفورد نقل مکان کرد و سه سال بعد
با مدرک مهندسی کامپیوتر فارغالتحصیل شد .او بعد از تجربه کار
در شرکتهای راک ِول ،ادوبی و اپل سرانجام در سال  1996به عنوان
چهل و چهارمین کارمند شــرکت یاهو و با عنوان مهندس نرمافزار
مشغول به کار شد .فقط یک ســال زمان الزم بود تا شریک کاری
آیندهاش یعنی جان کوم را در این شرکت مالقات کند.
اکتبر سال  2007کوم و اکتون از شرکت یاهو بیرون زدند و یک
سالی را به خودشــان مرخصی دادند .پس از این مرخصی طوالنی

برایان اکتون در شهر میشیگان آمریکا
متولد شد.

کوم به همراه مادر و مادربزرگش به
کالیفرنیامهاجرتکرد.
1976

1972
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JJجان از اوکراین
جان کوم متولد سال  1976شهروند آمریکایی اوکراینی است .او
در شهر کیف به دنیا آمد و در شهر فاستوی بیرون پایتخت اوکراین
بزرگ شــد و در سال  1992بود که به همراه مادر و مادربزرگش به
کالیفرنیا مهاجرت کرد .یک گروه حمایتی از مهاجران به این خانواده
اوکراینی کمک کردند تــا بتوانند آپارتمان دوخوابهای اجاره کنند.
جان در آن زمان  16ســال داشــت ،پدرش قرار بود مدتی پس از
رسیدن آنها به آمریکا به خانوادهاش ملحق شود اما هرگز اوکراین را
ترک نکرد و چند سال بعد در کشور خودش از دنیا رفت .مادر جان
به عنوان پرســتار بچه کار میکرد و خودش به عنوان پادوی مغازه
خواربارفروشــی .سال  2000او مادرش را هم بر اثر بیماری سرطان
از دست داد.
جان کوم در  18ســالگی به برنامهنویســی عالقهمند شد .برای
همین ،همزمان با ادامه دادن کارهای پارهوقت به دانشــگاه ایالتی
سن ژوزه رفت .بعدتر او هم مانند همکار آیندهاش اکتون سر از یاهو
درآورد و از همانجــا بود که زندگی کاریشــان به هم گره خورد.
این دو مهندس جوان یک نقطه اشــتراک هم داشتند ،هردو برای
استخدام در شرکت فیسبوک تقاضا داده بودند و هردو رد شدند.
همکاران ســابق اکتون و کوم در یاهو از آنها به عنوان آدمهای
ساکت و کمحرفی یاد میکنند که خیلی اهل تبلیغات نبودند و فقط
دلشان میخواست برنامههایی خلق کنند که واقعا به کار بیاید .هردو
نفرشــان تا زمانی که واتسآپ به شهرت رسید تالش کرده بودند
چندان در معرض توجه نباشند .نوامبر سال  2011بود که واتسآپ

1996
1992

جان کوم در شهر کیف اوکراین
متولد شد.
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اکتون به عنوان چهل و چهارمین کارمند شرکت یاهو و
با عنوان مهندس نرمافزار مشغول به کار شد.

اکتبر سال  2007کوم و اکتون از شرکت یاهو بیرون زدند و یک سالی را به خودشان مرخصی دادند .پس از این مرخصی طوالنی کوم با

ایده پیامرسان موبایلیاش به بازی بازگشت .او خیلی زود تصمیم گرفت نام این برنامه را واتسآپ بگذارد که تداعیگر جمله what’s

? upاست ،یعنی «چه خبر؟» .در خالل پیشرفت کار اکتون را هم تشویق کرد تا پس از ماهها بیکاری به او بپیوندد.

واقعا اوج گرفت .این برنامه تبدیل به اپلیکیشــن شماره یک در اپ
استور شد و  10میلیون بار هم بر روی سیستمهای اندروید دانلود
شده بود .این موفقت بزرگ در این دو رفیق و همکار تغییر چندانی به
وجود نیاورده بود .سال  2012که خبرنگاری برای مصاحبه با آنها به
دفتر مرکزی شرکت رفت ،کوم داشت پابرهنه در دفترش میچرخید
و اکتون صندل به پا داشت .هردو نفر همچنان چندان عالقهای به
شکستن حریم خصوصیشان نداشتند و عکس گرفتن از آنها هم
کار راحتی نبود .میگویند کوم حتی از مورد خطاب گرفتن با کلمه
«کارآفرین» هم مشکل دارد .ســال  2012هم خودش در صفحه
توییترش نوشت« :بادیگاردم قرار است یک مشت حواله صورت نفر
بعدی کند که به من بگوید کارآفرین! جدی میگویم».
JJورود فیسبوک
سرنوشت دو همکاری که روزی در مصاحبه شغلی فیسبوک رد
شدند این بود که شرکتی چنان موفق بنا کنند که فیسبوک در پی
خریدنش باشد .اتفاقی که در سال  2014رخ داد.
روز نهم فوریه ســال  2014مارک زوکربرگ از کوم خواست که
برای شــام به منزلش برود و همان موقع بود که به او پیشنهاد داد
به هیئت مدیره فیسبوک بپیوندد 10 .روز پس از این پیشــنهاد
فیسبوک اعالم کرد که واتسآپ را با قیمت  19میلیارد دالر خریده
اســت .با این خرید و ادغام هر دو نفر هم اکتون و هم کوم به بدنه
فیسبوک پیوستند .دو سه سال کافی بود تا هردو نفر احساس کنند
که با مدیران فیسبوک به توافق نمیرسند .اکتون در سال 2017
به دنبال عدم توافق با فیسبوک این شرکت و به دنبال آن واتسآپ
را ترک کرد.
نشــریه فوربز سال گذشته در مورد واگذاری و اتفاقات بعدی که
میان اکتون و فیسبوک افتاد با او مصاحبهای کرد .در این مطلب این
ســوال مطرح شده بود که برای یک کارآفرین ایدهآلگرا چه اتفاقی
میافتد وقتی که آنچه را ساخته است به کسی دیگر میفروشد ،کسی
که نقشههایش برای بچهای که او بزرگ کرده به طور کلی با آنچه او
در ســر دارد متفاوت است؟ اکتون میگوید« :آخرش من شرکتم را
واگذار کردم .حریم شخصی کاربرانم را به خاطر سود بیشتر فروختم
و ایــن تصمیمی بود که هر روز باید با عواقبش زندگی کنم ».وقتی
که مدیران فیسبوک برای پولی کردن واتسآپ به موسسان اولیهاش
فشــار آوردند ،اکتون جلوی آنها ایستاد و مقاومت کرد .او یک سال
پیش از اینکه مبلغ نهایی ســهم خود را از شــرکت دریافت کند از
فیسبوک بیرون آمد« :گفتم بسیار خب! شما میخواهید این شرکت
را اینگونه اداره کنید؟ من نمیخواهم! گفتم بهتر است از سر راه شما
کنار بروم و همین کار را کردم ».نویسنده مطلب فوربز معتقد است
که شاید این گرانترین مقاومت اخالقی در طول تاریخ باشد .اکتون
زمانی که در حال ترک فیسبوک بود از قیمت سهام شرکت عکس

گرفت ،تصمیمی که او گرفته بود برایش  850میلیون دالر آب خورد.
او همچنان هم به این استانداردهای اخالقی معتقد است .او در حین
مصاحبه با فوربز خیلی سریع در مورد فیسبوک گفته است که آنها
را «آدمبدهای داستان» نمیبیند بلکه به نظرش آنها تنها «تاجران
خوبی هستند ».اما این را هم اضافه میکند« :بخشی از توافق نهایی ما
برای واگذاری شرکت اینگونه بود که مدیران فیسبوک ،موارد نهایی
قرارداد را مبهم گذاشــتند و این یکی از دالیلی بود که باعث شد در
مورد به توافق رسیدن با آنها تردید کنم».
یکی از مواردی که از ابتدا باعث شــد جدایی راه مدیران این دو
شرکت محرز باشد شیوه نگاه آنها به کسبوکار بود .فیسبوک یکی از
بزرگترین شبکههای تبلیغاتی دنیا را دارد در حالی که اکتون و کوم
از تبلیغات نفرت داشتند.
حاال اکتــون تالش دارد به راه خودش ادامه دهد .او یک میلیارد
دالر از سودی را که از فیسبوک به دست آورد در موسسه خیریهاش
سرمایهگذاری کرده است تا از حوزه سالمت و مراقبت اولیه در دوران
نوزادی حمایت کند .بچههایش را به مدرسه دولتی میفرستد و تالش
دارد آنها زندگی معمول را تجربه کنند .خودش در مورد ثروت زیاد
میگوید« :آنقدر که فکرش را میکنید به شما آزادی نمیدهد».
بســیاری از کسانی که واتسآپ را بر تلفنهای همراه خود دارند در واقع
در مورد مالکیت این شرکت و فراز و نشیبهایی که پشت سر گذاشته است
چیزی نمیدانند .این داســتانی است که در دنیای کسبوکار و در معادالت
خریــد و فروش معنا پیدا میکند .هرچند واتــسآپ حاال در اختیار مارک
زوکربرگ قرار دارد اما تولد و گســترش آن مدیون ایده و تالش دو دوست و
همکار سابق است که میخواستند برنامهای طراحی و تولید کنند که آدمها
را به هم وصل کند.

جان کوم شرکت واتسآپ را تاسیس کرد و برایان اکتون
شش ماه بعد به او پیوست.

روز نهم فوریه سال 2014
مارک زوکربرگ از کوم خواست
که برای شام به منزلش برود
و همان موقع بود که به او
پیشنهاد داد به هیئت مدیره
فیسبوک بپیوندد 10 .روز پس
از این پیشنهاد فیسبوک اعالم
کرد که واتسآپ را با قیمت
 19میلیارد دالر خریده است.
با این خرید و ادغام هردو نفر
هم اکتون و هم کوم به بدنه
فیسبوک پیوستند.

اکتون میگوید:
«آخرش من
شرکتم را واگذار
کردم .حریم
شخصی کاربرانم
را به خاطر سود
بیشترفروختمو
این تصمیمی بود
که هر روز باید با
عواقبش زندگی
کنم».

فیسبوک واتسآپ را با مبلغ  19میلیارد دالر
از آن خود کرد.

2011
2014

2009
با معرفی واتسآپ در اپ استور اپل این
شرکت دوران اوج کارش را آغاز کرد.
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کارآفرین
خاندان سليم ،چينيتبارهاي ساكن اندونزي

مجمعالجزاير ثروت و قدرت
او کیست؟

آنتوني سليم ،رئيس
گروه سليم است ،يك
هلدينگخصوصي
مستقر در شهر جاكارتا
در اندونزي كه در
حوزه صنايع غذايي
و سرمايهگذاري فعال
است .سليم با 4.16
ميليارد دالر ثروت
در رده  478فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

سال  2000بود كه نشريه ساوث چاينا مورنينگ پست در مطلبي
درباره حضور گســترده افرادي با ريشههاي چيني در خاك اندونزي
نوشت« :حدود  8ميليون چينيتبار در اندونزي هستند يعني كمي
كمتر از  4درصد از جمعيت اين كشور .هرچند آمار دقيقي از حضور
آنها در فعاليتهاي اقتصادي وجود ندارد اما برخي گمانهزنيها نشان از
اين دارد كه  70درصد كل ثروت بخش خصوصي در اندونزي متعلق
به شهروندان با ريشههاي چيني است ».چينيها قرنها پيش به هواي
تجارت وارد خاك اندونزي شدند و بسياري از آنها هم در قرن هفدهم
ميالدي و در پي سركوبگريها و آشوب سلسلههاي پادشاهي مينگ
و چينگ ســرزمين مادريشــان را ترك كردند .اما از زمان حضور
هلنديها در اندونزي بود كه دو دســته شدن اين دو گروه بر اساس
تبار علني شد .در قرن نوزدهم آنها چينيها را از مالكيت زمينهاي
كشاورزي منع كردند و بر همين اساس آنها مجبور شدند كه تنها در
حوزه تجارت فعاليت داشته باشــند .بر اساس قوانين آن زمان اتباع
چيني تبار اندونزي به كارهايي نظير فعاليت مالي ،جمعآوري ماليات و
مديريت تجارت ترياك گمارده شدند .همين اجبار سبب شد كه آنها
كمكم جامعه مخفي خود را شكل دهند .رفتهرفته چينيها در امور
اقتصادي اندونزي چنان ريشه دواندند كه در سالهاي بعد هم بسياري
از دهقانان از استانهاي فقير ساحلي چين براي كسب ثروت به سمت
اندونزي حركت كردند و بعد ،از ميان اين جمعيت ،پادشاهان بزرگي

آنتوني سليم در شهر كودوس در
جزاير جاوا به دنيا آمد.

در حوزه اقتصاد ظهور كردند؛ كساني مانند ليم سيو ليونگ كه با نام
سودونو سليم هم شناخته ميشود ،موسس امپراتوري گروه سليم كه
اندونزي برايش حكم آرمانشهر را داشت.
ليم كه تا زمان نوشته شــدن آن مقاله در نشريه چيني در رتبه
دومين ثروتمند آسيا (پس از سلطان برونئي) قرار داشت در دهه 20
قرن بيســتم از استان فوجيان چين به اندونزي مهاجرت كرد .وقتي
به سرزمين تازه قدم گذاشــت آه در بساط نداشت اما ابزاري داشت
قويتر از پــول؛ رابطه .روابط او در اندونزي هم از طريق فاميل بود و
هم تعلقش به شهر فواكينگ چين .او ابتدا كارش را به همراه برادرش
در صنعــت روغن بادام زميني آغاز كــرد و بعد وارد تجارت ميخك
شــد .ميخك يكي از مواد اوليه اصلي براي توليد سيگارهاي ساخت
اندونزي است كه به آنها كريتك ميگويند .سليم با استفاده از ارتباط
دريايياش با فوجيان توانست ميخكها را سريعتر و با قيمت بسيار
پايينتر نســبت به رقيبانش به كارخانههاي توليد سيگار برساند .او
خيلي سريع ميلياردر شد.
با اين حال موفقيت عمده او در جریان جنگ استقالل با هلند به
دست آمد .در همان زمان بود كه او با رهبر جوان مليگراي اندونزي
يعني سوهارتو آشنا شد .از همان زمان آشنايي او توانست تشخيص
دهد كه باد دارد از كدام سمت ميوزد و براي همين بود كه شروع به
استفاده از امكانات مالي و تجارياش براي حمايت از جنبش استقالل
كــرد .او بود كه با قاچاق امكانات مورد نياز جنبش و به گفته برخي
سالح ،نشان داد در كنار آنها ايستاده است .همزمان تمام تالشش را به
كار ميبست تا توجه مقامات حاكم را به خودش جلب نكند.
روز جمعه  ۱۷اوت  ۱۹۴۵در ساعت  ۱۰صبح اعالميهاي از سوي
نيروهاي مليگراي اندونزي قرائت شــد كه حاال از آن با نام اعالميه
استقالل ياد ميكنند .با این اعالمیه ،شروع مقاومت سیاسی و نظامی
در برابر نیروهای هلندی و غیرنظامیان طرفدار هلند ،اعالم شد و تا
زمانی که هلند در سال  ۱۹۴۹رسماً به استقالل اندونزی اذعان کرد،
ادامه داشــت .در سال  ،۲۰۰۵هلند اعالم کرد که تصمیم گرفته روز
 ۱۷اوت  ۱۹۴۵را به عنوان تاریخ استقالل دفاکتوی اندونزی بپذیرد.
در سال  ،۲۰۱۳سوکوتیو ،تاریخدان اندونزیایی ،در مصاحبهای از دولت
هلند خواست تا رسماً استقالل کشورش در تاریخ  ۱۷اوت  ۱۹۴۵را
تأیید کند .سازمان ملل متحد که در این درگیری دخالت داشت تاریخ
 ۲۷دسامبر  ۱۹۴۹را رسماً به عنوان روز استقالل اندونزی اعالم کرد.

سليم شركت خدمات مالي فرست پاسيفيك
در هنگكنگ را تاسيس كرد.
1972
1981

1949
سليم به كسبوكار خانوادگيشان در گروه سليم پيوست.
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قبل از شروع بحران اقتصادي در آسيا ( )1997گروه سليم مالكيت بزرگترين بانك خصوصي اندونزي ،بزرگترين كارخانه سيمان ،كارخانه توليد
آرد ،توليد ماشين ،تلويزيون و صنايع پتروشيمي را بر عهده داشت .اما همزمان با گسترش اين قلمرو ،ميزان بدهيهاي دالري گروه سليم هم افزايش
يافته بود و با رخ دادن ركود اقتصادي و سقوط ارزش روپيه امپراتوري خاندان سليم فروپاشيد.

براي خاندان سليم اين اعالميه استقالل
به معناي گشوده شــدن درهاي بهشت
بود .جدا از معناي سياســي و اجتماعي
اين اعالميه و رســميت يافتن استقالل
اين كشــور براي جامعه اندونزي ،تبعات
اقتصادي و تجاري آن براي خانواده سليم
انكارناپذير اســت .پس از اعالم استقالل
اندونزي ديگر برای سلیم كار سختي نبود
كه اختيار بخشي از صنايع و حوزههايي را
كه قبال در اختيار هلنديها بود در دست
بگيرد .او با به دســت آوردن دل سوهارتو
توانست به معدني از طال در دنياي تجارت
دست پيدا كند و انحصار در واردات قطعات
آسياب و توليد آرد را از آن خود كند.
وقتي سوهارتو شروع به پياده كردن
سياســتهاي جديد اقتصادياش كرد
ســليم شروع به فعاليت در حوزه بانكداري و برخي حوزههاي ديگر
از جمله نساجي ،پتروشيمي و امالك كرد .براي او تعريف كسبوكار
در تمامي حوزهها معنا داشت .جايي نبود كه اين شهروند چينيتبار
اندونزي نخواهد در آن ســرك بكشد .در اين ميان سهيم شدنش در
برخي تجارتها مانند نصف كردن قلمروي انحصاري تجارت ميخك با
برادر رئيسجمهور ،سبب ميشد كه او در هر شرايطي كارش را پيش
ببرد و قلمرواش در جنوب شرقي آسيا را بزرگتر و بزرگتر كند.
JJركود اقتصادي و دوران پسر
آنتوني ســليم ،پسر سليم بزرگ ســال  1949در شهر كودوس
در جزاير جاوا به دنيا آمد و ســال  1972و پس از پايان دانشــگاه به
كسبوكار خانوادگيشان پيوست .ظرف دو دهه پدرش او را به رياست
گروه سليم انتخاب كرد و با حضور او تجارتخانه سليم تبديل به يك
هلدينگ بزرگ شد .قبل از شروع بحران اقتصادي در آسيا ()1997
گروه سليم مالكيت بزرگترين بانك خصوصي اندونزي ،بزرگترين
كارخانه سيمان ،كارخانه توليد آرد ،توليد ماشين ،تلويزيون و صنايع
پتروشيمي را بر عهده داشت .اما همزمان با گسترش اين قلمرو ،ميزان
بدهيهاي دالري گروه سليم هم افزايش يافته بود و با رخ دادن ركود
اقتصدي و سقوط ارزش روپيه امپراتوري خاندان سليم فروپاشيد.
دوران پس از بحران اقتصادي در اندونزي دوران خشمهاي فزاينده
عمومي بود .خشــمهايي كه به دنبال در پيش گرفتن سياستهاي
رياضت اقتصادي ظهور كردند .همزمان با بروز اين عصبانيت عمومي
كه به صورت ويژه متوجه سرمايهداران متصل به دولت بود ،گروههاي
مخالف خانه خانواده ســليم در جاكارتا را غــارت كردند و به آتش
كشيدند .پس از اين حادثه سليم و پدرش به سنگاپور گريختند .يك

ماه پس از بركنار شدن سوهارتو از قدرت ،سليم به جاكارتا بازگشت
و مالكيت بانك سنترال آسيا را به دولت واگذار كرد .او سهام چندين
شركتش را هم تحويل داد و ساير داراييهاي شركت را هم فروخت تا
بدهي  5ميليارد دالري گروه سليم به دولت را صاف كند.
ســال  1999گروه سليم  40درصد از سهام ايندوفود ،بزرگترين
توليدكننده نودل آماده در اندونزي را به شركت فرست پاسيفيك (يك
شركت سرمايهگذاري واقع در هنگكنگ) فروخت 5 .سال بعد گروه
سليم ديگر بدهيهايش را پرداخت كرده بود.
ليم ســيو ليونگ يا همان سودو سليم سال  2012در  95سالگي
درگذشت .يك سال بعد گروه سليم شركت خدماترسان اينترنتي
ديوياكام اينترابومي را به يك شركت خدمات مشتريان تبديل كرد.
شركت سهامش را در ايندومارت ،بزرگترين ميني ماركت اندونزي با
ديوياكام فروخت و همراهش سهام فست فود ايندونزيا را هم واگذار
كرد ،شركتي كه حق انحصاري مديريت رستورانهاي كيافسي در
اندونزي را در اختيار دارد .پس از آن سليم عمده سهام ديوياكام را از
آن خود كرد و حاال اين شركت نام ايندوريتل مكمور را بر خود دارد.
ثروت و قدرت خانواده و گروه ســليم هميشــه در گروي تغيير
سياســتها و حاكميتهاي اين كشور بوده اســت ،در اوج جنبش
اســتقالل به اوج رســيد و با تغييرات داخلي و كودتاهاي پس از آن
روزگار نزديك به ســقوطش را ديد .اما گروه سليم همچنان خودش
را حفظ كرد و حاال كه موقعيت اندونزي به ثباتي بيشــتر از گذشته
رسيده است ،اين گروه هم به كسب وكار خود ادامه ميدهد .حاال ديگر
نام خاندان سليم در جايگاه اولين ثروتمندان آسيا قرار ندارد اما آنها
توانستند با همه تغييراتي كه اندونزي به خود ديد همچنان خودشان
را در فهرست ميلياردرهاي بزرگ دنيا نگه دارند.

ليم كه تا زمان
نوشته شدن آن
مقاله در نشريه
چيني در رتبه
دومين ثروتمند
آسيا (پس از
سلطان برونئي)
قرار داشت در دهه
 20قرن بيستم
از استان فوجيان
چين به اندونزي
مهاجرت كرد.
وقتي به سرزمين
تازه قدم گذاشت آه
در بساط نداشت
اما ابزاري داشت
قويتر از پول؛
رابطه

پس از حمله گروههاي خشمگين به خانه خانواده
سليم ،او همراه پدرش به سنگاپور گريخت.
2012

1994
1998
شركت ايندوفود ،توليدكننده نودلهاي آماده شروع به عرضه
سهام در بورس كرد.

ليم سيو ليونگ يا همان سودو سليم ،پدر
آنتوني در  95سالگي درگذشت.
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کارآفرین
نگاهی به خانواده و گروه کوک ،تولیدکنندگان تجهیزات درمانی

ثروت پزشکی
او کیست؟

کارل کوک ،مالک و
رئیس اجرایی گروه
کوکاست،تولیدکننده
تجهیزات پزشکی .این
شرکت لوازمی از جمله
کاتتر و استنت تولید
میکند و در  135کشور
فعالیت دارد .کارل
کوک با  12.8میلیارد
دالر ثروت در رده 108
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

کارل میگوید که تفاوتهای
بسیاری با پدرش دارد اما
از او درسهای بسیاری
آموخته .میگوید پدرش
به او یاد داده که دیگران
را قضاوت نکند و تنها به
دنبال ویژگیهای خوب
هرکسی باشد ،به او یاد
داده است که به ایدههای
دیگران گوش دهد« :هرچه
ایده دیوانهوارتر باشد اگر
واقعا عملی شود نتیجهاش
بهتر است .این نصیحت به
خصوص در حوزه پزشکی
بسیار سودمند است».

از ســال  2011و پس از مرگ بیل کوک ،موســس گروه کوک،
پسرش کارل و وارث شرکت چندان عالقهای به مصاحبه با رسانهها
نشان نمیداد .زمان نسبتا زیادی طول کشید اما او سرانجام در برابر
یک نشریه نشست و در مورد کسبوکار خانوادگیشان و نقش خودش
در شرکت صحبت کرد .نشریه هرالد تایمز در گزارشی به صحبتهای
کارل اشاره کرده است که ترجمه بخشهایی از این مطلب را میتوانید
در این صفحه بخوانید.
کارل کوک که حاال بر تخت امپراتوری گروه کوک نشسته است
زاده شــهر بلومینگتون ایالت ایندیانا است .فرزند ویلیام آلفرد کوک
و گایل کارک کوک که در ســال  1962به دنیا آمد و در واقع وارث
کسبوکاری شد که پدر و مادرش آغاز کرده بودند .خانم و آقای کوک
شرکت کوچکشان را در آپارتمانشان راه انداختند ،در همان یک اتاق
اضافهای که داشتند با استفاده از یک مشعل گازسوز ،دستگاه لحیم
و لولههای پالستیکی شروع به ساخت و تولید کاتتر* کردند .نشریه
نیویورک تایمز نوشته است که اولین فروششان بابت دو کاتتر از قرار
دان های  7.50دالر بود .یک ســال پس از شروع کارشان بود که بیل
کوک با چارلز دوتر آشنا شد ،کسی که روش آنژیوپالستی را توسعه داد
که برای باز کردن رگهای خونی مسدودشده از آن استفاده میشد.

این آشنایی آغاز شــراکتی بود که به مرور انقالبی در حوزه پزشکی
کمتهاجمی (بدون نیاز به جراحیهای باز) ایجاد کرد.
کسبوکار این متخصصان حوزه تجهیزات پزشکی خیلی زود رونق
گرفت تا جایی که در دهه هفتاد به اروپا و آسیا گسترش پیدا کرد و به
پزشکان اجازه داد تا پایان این دهه روزانه حدود  2هزار عمل قلبی و
عروقی با استفاده از کاتتر انجام دهند .کوکها با همکاری دوتر کمکم
وارد حوزههایی شدند که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و خدمات
و تولیداتشــان را در مواردی مانند آندوسکوپی و حوزه ارولوژی هم
گسترش دادند ،کاری که با تاسیس موسسه  MEDبه شکل رسمی
دنبال شد.
گروه کوک اولین شــرکتی بود که در آمریکا فروش استنتهای
کرونری (لولههایی که وارد رگهای خونی میشوند) را آغاز کرد و در
دهه  90میالدی تبدیل به بزرگترین شرکت خصوصی پزشکی شد.
حــاال این گروه که کارش را با کاتتر و لولههای وریدی آغاز کرده بود
در مجموع  16هزار محصول مختلف تولید میکند که در  135کشور
دنیا فروخته میشوند.
JJدوران کارل
بهار سال  2011یعنی پس از درگذشت بیل کوک ،پسرش کارل
مدیریت گروه کوک را برعهده گرفت .او در آن زمان  49ســاله بود و
از زمان فارغالتحصیلیاش از دانشــگاه در شرکت خانوادگیشان کار
میکرد .وقتی که کارل در سال  1987دانشگاه را به پایان رساند هنوز
نمیدانست میخواهد چه کند .برای همین بود که پدرش ایدهاش را
مطرح کرد« .پدرم گفت ما برای نصب سیستمهای کامپیوتریمان
در دفترهای فروش اروپــا یک نفر را الزم داریم .نمیتوانیم کار را به
شــرکتهای بزرگ بســپاریم چون هزینه زیادی دارد ،تو از پسش
برمیآیی؟» کارل کوک میگوید« :یک سال تمام را صرف این کردم
که سیستمهایی را که در آمریکا داشتیم برای استفاده در فرانسه و بعد
آلمان آماده کنم ».پس از اینکه ماموریتش در اروپا تمام شد مشغول
کار در شعبه شرکت پدرش در پیتسورگ و کارولینای شمالی شد و
عاقبت به دفتر مرکزی شرکت در بلومینگتون نقل مکان کرد .در این
مدت او به صورت مستقیم در بخش تولید محصوالتی پزشکی و به
صورت خاص ضربانسازهای قلبی (پیس میکر) کار میکرد.
کارل که روزی درســت در قلب کارهای مهندسی و تولیدی بود

گروه کوک با همراهی بیل و گایل در آپارتمانشان تاسیس شد و
اولین کاتترهای ساخت خودشان را فروختند.

ویلیام و گایل کوک ازدواج کردند.
1962
1957

1963
کارل کوک به دنیا آمد.
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کسبوکار خانواده کوک در اروپا و آسیا هم گسترش
پیدا کرد.

خانم و آقای کوک شرکت کوچکشان را در آپارتمانشان راه انداختند ،در همان یک اتاق
اضافهای که داشتند با استفاده از یک مشعل گازسوز ،دستگاه لحیم و لولههای پالستیکی
شروع به ساخت و تولید کاتتر کردند.

حاال دیگر چندان نقشــی در کارهای روز شرکت ندارد چرا که حاال
باید یک کســبوکار چندین میلیارد دالری را رهبری کند .کارهای
اجرایی شرکت حاال در اختیار یک تیم قوی از مدیران و عوامل است.
او میگوید که هنوز در پارهای از کارها شرکت دارد اما« :اغلب کاری
که میکنم فوقالعاده خشک و کسلکننده است؛ کارهای مدیریتی».
اما ناگفته نمیگذارد که« :این حق را برای خودم محفوظ نگه داشتهام
که هرجایی که میخواهم سرک بکشم».
JJشرکت دیروز ،شرکت امروز
شــرکت امروز با آنچه والدینش بنا نهادند بســیار متفاوت است.
شرکتی که بیل و گایل کوک تاسیس کردند حدود  10کارمند داشت
و حاال تعداد آنها به  12هزار نفر رسیده است که در سراسر دنیا برای
گروه کوک مشول به کار هستند .یکی از نکاتی که کارل کوک به آن
افتخار میکند فرهنگ کای در این شرکت است که به قول او فضایی
خانوادگی دارد ،مدیران و کارگران در رســتوران با هم مینشینند و
ایدههای خوب ممکن است از هر سویی سر برسد« :سعی میکنیم
فرهنگ کاریمان را مثل گذشته نگه داریم اما مشکل این است که
حاال تبدیل به شرکت خیلی بزرگی شدهایم .حاال هرقدر هم که تالش
کنی محال است دوباره شرکت همان حال و هوایی را داشته باشد که
زمانی با  100کارمندش داشت یا حتی زمانی که تعدادشان  400نفر
بود و من به این موضوع خیلی حساسم .در سالهای آخر عمر پدرم در
مورد این موضوع بسیار صحبت کردیم .او همیشه سری تکان میداد
و میگفت دیگر زیادی بزرگ شدهایم .به نظر او این گستردگی زیاد
یکی از عواقب موفقیت بود ».با این حال او میگوید سیاست شرکت
همچنان گسترش بیشتر و رشد کار است ،به قول خودش :تا جایی که
امکانش وجود داشته باشد.
او معتقد است که گروه کوک جای خوبی برای کار کردن است و
به شدت عالقه دارد که فرهنگ محیط کار را برای کارکنانش منعطف
نگه دارد .ترس او تبدیل شدن به شرکتی است که آدمها در آن از اقرار
به اشتباه واهمه داشته باشند« :در این صنعت به کسانی نیاز داریم که
بگویند چنین مشکلی وجود دارد ،یکی از بدترین اتفاقات ممکن این
است که به کارکنانت بگویی شرکت هیچ خطایی را تحمل نمیکند.
ما انسانیم و بدون شک خطا میکنیم ،اگر آدمها از اقرار به این خطاها
بترسند نمیتوانیم به موقع دست به اصالح بزنیم».
یکی از تفاوتهای دیگر شــرکت با گذشته ،اضافه شدن قوانین و
مقررات بسیاری اســت که زیرمجموعههای گروه کوک بر طبق آن
عمل میکنند ،قوانینی که باید منطبق بر اســتانداردهای غذا و دارو
پیش بروند .او به معنای واقعی کلمه در فضایی رشد کرد که رساندن
محصول به بازار بســیار ســادهتر بود« :در صنعت پزشکی اگر ایده
جدیدی برای ارائه داشــته باشید و قرار باشد که آن را اجرایی کنید
دستکم  15سال تا عملی شدنش فاصله دارید .در حالی که فاصله

ایده تا عمل در گذشــته به نظرم  15دقیقــه میآید .به خاطر دارم
وقتی بچه بودم پدرم به خانه میآمد و میگفت :امروز روز خوبی بود،
یک پزشک تماس گرفت و مشکلی را مطرح کرد که برایش راهکاری
نداشت .ما هم برای حل مشکل ایدهای طراحی کردیم و قراراست فردا
پیادهاش کنیم .حاال دیگر همه اینها مربوط به گذشته است .االن باید
به ایدههایی برای  10یا  15سال آینده فکر کنیم ».گروه کوک حاال
در حال تولیدات محصوالت جدیدی اســت که به قول او قرار است
بیماریهای بدون درمان را درمان کنند« :نمیگویم بیماریهای بسیار
جدی اما بیماریهایی که زندگی بســیاری از انسانها را تحت تاثیر
قرار دادهاند».
کارل میگویــد که تفاوتهای بســیاری با پــدرش دارد اما از او
درسهای بسیاری آموخته .میگوید پدرش به او یاد داده که دیگران
را قضاوت نکند و تنها به دنبال ویژگیهای خوب هرکســی باشد ،به
او یاد داده اســت که به ایدههای دیگران گــوش دهد« :هرچه ایده
دیوانهوارتر باشد اگر واقعا عملی شود نتیجهاش بهتر است .این نصیحت
به خصوص در حوزه پزشکی بسیار سودمند است».
* کاتتر یک لوله نازک ،معموالً بلند و قابل انعطاف و ساختهشده از
مواد دارای کاربرد در پزشکی است که در طیف گستردهای از توابع
دانش پزشکی و بهداشت کاربرد دارد .کاتترها وسیلهای در خدمت
پزشکی هستند که میتوانند در بدن بیمار برای یک هدف معین
استفاده شوند .با تغییر در مواد یا تنظیم شکل کاتتر در مرحله
تولید ،میتوان به کاتتر برای قلب و عروق ،ارولوژی ،گوارش ،سیستم
عصبی ،و برنامههای کاربردی چشمی دست یافت.

کایل کوک ،مادر کارل ربوده شد و به مدت یک روز
گروگان بود تا پلیس او را آزاد کرد.

گروه کوک اولین
شرکتی بود که
در آمریکا فروش
استنتهای
کرونری را آغاز
کرد و در دهه 90
میالدی تبدیل
به بزرگترین
شرکتخصوصی
پزشکی شد.
حاال این گروه که
کارش را با کاتتر و
لولههای وریدی
آغاز کرده بود در
مجموع 16هزار
محصولمختلف
تولیدمیکندکه
در  135کشور دنیا
فروخته میشوند

با مرگ بیل کوک ،پسرش کارل مدیریت شرکت را در
دست گرفت.
1993
2011

1989
شرکت کوک نخستین شرکتی شد که استنتهای
عروقی پزشکی را در آمریکا فروخت.
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گفتوگوي سيانبيسي با جوزف ساي ،از موسسان عليبابا

بلندمدت را ميبينيم
جوزف سای ميلياردر كانادايي -تايواني است كه نامش را بيش از
هر چيز با عليبابا ميشناســند .او كسي است كه از روزهاي تاسيس
اين شــركت سرشــناس همراه جك ما بود و حاال به عنوان يكي از
كليديترين چهرههاي عليبابا و معاون اجرايي آن شناخته ميشود.
ساي سال  1964در تايپه به دنيا آمد ،در خانواده مرفهي كه قادر بودند
او را در  13ســالگي به يكي از گرانترين مدارس شبانهروزي آمريكا
بفرستند .او در آمريكا ريشــه دواند و مدرك دانشگاهياش را هم از
دانشگاه ييل و در رشته مطالعات آسياي شرقي و اقتصاد گرفت و بعد
هم در همان دانشگاه در رشته حقوق ادامه تحصيل داد.
ساي پس از دانشگاه به عنوان كارشناس مالياتي در دفتر حقوقي
سليوان و كرامول مشغول به كار شد و بعد به شركت راكليف پيوست و
همزمان مشغول باال رفتن در ردههاي مديريتي شد .پس از آن نوبت به
نقل مكان به هنگكنگ رسيد تا به عنوان مدير بخش سرمايهگذاري
در سهامهاي خصوصي شركت ايبي كار كند 3 .سال بعد اما مهمترين
126
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تغيير زندگي او رخ داد .يعني زماني كه از طريق يك دوست مشترك
با جك ما ،موسس عليبابا آشنا شد .ما كه در آن زمان استارتآپش
را از آپارتمانش در شهر هانگژوي چين اداره ميكرد و هيچ تجربهاي
در امور مالي و حقوقي نداشت به ساي پيشنهاد داد تا به ازاي حقوق
ماهانه  50دالر مشغول به كار شود .آن زمان ساي ساالنه  700هزار
دالر از شــركت ايبي درآمد داشــت .حتي خود جك ما هم وقتي
ســاي پيشنهادش را پذيرفت تعجب كرد .او شغل  50دالر در ماه را
زماني قبول كرد كه همسرش حامله بود و شغل بسيار پردرآمدي در
يك شركت معتبر داشت .اما ساي توانسته بود آينده را خيلي خوب
ببيند .تا ســال  2000او ديگر مشغول مذاكرههاي حقوقي و مالي با
سرمايهگذاران عليبابا از جمله سافت بانك ،گلدمن ساش و فيديليتي
اينوستمنت بود و  25ميليون دالر براي شركت جذب كرد .او شغل
 700هزار دالرياش را ترك كرد اما در كنار جك ما  50دالر حقوق
ماهانهاش را تا جايي باال برد كه حاال با دارايي  11.3ميليارد دالري در

واقعيت اين است كه چين  300ميليون شهروند طبقه متوسط دارد كه حكم موتور محرك رشد را دارند و اين محركي است كه  20 ،10سال آينده را تحت تاثير قرار ميدهد.
تا سال  2030اين عدد قرار است به  850ميليون نفر برسد .اگر به اقتصاد امروز چين نگاه ميكنيد بايد بدانيد كه اين اقتصاد تا حد زيادي مبتني بر مصرف است .رشد درآمد
خردهفروشيها از رشد سرانه داخلي بيشتر است و رشد درآمد در بخش تجارت الكترونيك كه ما در آن هستيم از خردهفروشيها هم بيشتر است.

رده  127فهرست ثروتمندان بلومبرگ قرار گرفته است.
اوايل ســال جاري ميالدي سهام عليبابا در بازار بورس نيويورك
ركورددار شد اما گمانهزنيها در مورد كند شدن پيشرفت اقتصادي
چين يكي از مواردي است كه به نظر كارشناسان ممكن است تهديدي
براي عليبابا به شمار رود .به همين بهانه بود كه شبكه سيانبيسي
آمريكا با جوزف ساي به گفتوگو نشست تا نظر او را جويا شود .جوزف
ساي در اين مصاحبه در مورد خوشبينيهايش نسبت به اقتصاد چين
و آينده آن صحبت كرده اســت و توضيح ميدهد كه چرا ركودهاي
موقت و كند شدن رشد اقتصادي را هنوز به فال بد نگرفته است.
ترجمه بخشي از اين مصاحبه را در اين بخش ميخوانيد.
در حوزه سرمايهگذاري ،بدبينيها و شك و ترديدهايي در
مورد وضعيت اخير اقتصادي چين به وجود آمده است ،برخي ها به
كند شدن رشد آن اشاره مي كنند ،برخي ميگويند اين يك نبرد
اقتصادي است و بعضي هم به تغيير مقررات از سوي دولت اشاره
ميكنند .پاسخ شما به اين بدبينيها به سرمايهگذاران احتمالي در
بازار چين و شركت عليبابا چيست؟

پاســخم اين اســت كه بايد به بلندمدت فكر كنيد .واقعيت اين
اســت كه چين  300ميليون شهروند طبقه متوسط دارد كه حكم
موتور محرك رشــد را دارند و اين محركي اســت كه  20 ،10سال
آينده را تحت تاثير قرار ميدهد .تا سال  2030اين عدد قرار است به
 850ميليون نفر برسد .اگر به اقتصاد امروز چين نگاه ميكنيد بايد
بدانيد كه اين اقتصاد تا حد زيادي مبتني بر مصرف است .رشد درآمد
خردهفروشيها از رشد ســرانه داخلي بيشتر است و رشد درآمد در
بخش تجارت الكترونيك كه ما در آن هستيم از خردهفروشيها هم
بيشتر است .پس آنچه در پيش روي شما است رشد  7درصدي بخش
خردهفروشي و رشد  21درصدي بخش تجارت الكترونيك است و به
صورت خاص عليبابا رشد بيشتري هم داشته است .بنابراين در حال
حاضر ما بسيار از شرايط راضي هستيم.
پس شما بابت كند شدن رشد اقتصادي هيچ نگراني نداريد
و اگر هم تنشي در روابط تجاري چين و آمريكا باشد به نظرتان بر
روي عليبابا تاثيري ندارد؟

ببينيــد بين اتفاقات دائم و فصلي تفــاوت وجود دارد .خب پس
ممكن است اينها فصلي باشد .به عنوان مثال در بخش فروش خودرو
ميزان خريد در حال كاهش اســت ،همچنين رشد منفي اقتصادي
در سهماهه گذشته (اواخر  .)2018وضعيت فروش تلفنهاي همراه
هم خيلي خوب نيست اما آنچه ما در پلتفرم عليبابا ميبينيم اقالم
مصرفي اسـ�ت ،در واقع کاالی تندمصرف( (�Fast-moving con
 sumer goodsيعني كاالهايي كه بهسرعت و با قیمت نسبتاً پایینی
بهفروش میرسد .کاالهای بیدوام مانند خوراکیهای بست هبندیشده،
نوشیدنیها ،وســایل بهداشتی و )...وضعيت بســيار خوبي دارند و
وضعيت برندهاي بين المللي مانند نايك LVMH ،و ...عالي است .در
مورد جنگ اقتصادي اين را ميگويم :اگر به بلندمدت نگاه كنيد تراز
تجاري خودش را متعادل خواهد كرد .بايد دوباره در مورد  300ميليون
خريدار طبقه متوسط صحبت كنم كه به افزايش ميزان خريدشان از
همه نقاط دنيا ادامه ميدهند .دولت تعهد داده اســت كه ظرف 15
سال آينده  30تريليون دالر كاال و  10تريليون دالر خدمات وارد كند.

ميكنند اما به مرور زمان اين تراز تجاري قرار است
معكوس شود و چين نسبت به تمام دنيا دست به
خريد بيشتري ميزند.

در اين مدت شــاهد بوديــم كه نوعي
جبههگيري عليه شركتهاي چيني فعال در
اياالت متحده صورت گرفته است؛ هوآوي و زد
تي اي به مشكالتي خوردند حتي شركت انت
فايننشيال تالش كرد شركت ماني گرام را بخرد
كه اين معامله به داليل امنيت ملي بلوكه شد .حاال كار براي تاجران
چيني سختتر است تا در آمريكا كار كنند يا ورود به بازار چين
براي تاجران آمريكايي سختتر شده است؟

به نظر من ميان تاجران آمريكايي و چيني كه در خاك كشــور
يكديگر مشغول فعاليت هستند نوعي همزيستي وجود دارد .ما اميد
داريم ،واقعا اميدواريم كه اين رابطه پابرجا بماند .به نظر براي برخي
از شركتهاي چيني شرايط ويژهاي به وجود آمده است و براي حل
آن بايــد از طريق قانونگذاران اقدام كنند .اما تا جايي كه به عليبابا
مربوط اســت ،ما در واقع اينجا هســتيم تا به كشاورزان آمريكايي و
صاحبان كســبوكارهاي كوچك كمك كنيم تا محصوالتشان را به
چين بفروشــند و در واقع آنها را صادر كنند .اين كار ما اســت و به
نظرمان پتانسيل بسيار بااليي دارد و به اين كار ادامه ميدهيم و تالش
داريم تا همين استراتژي را در آمريكا پيش ببريم.

حاال بايد در مورد خودتان بپرسم .شما اخيرا در حال دست
و پا كردن رزومه قابل توجهي در حوزه ورزش هستيد .برنامهتان
براي آينده چيســت؟ به ويژه از آنجايي كه قرار است جك ما تا
اواخر امسال از مديريت عليبابا كنارهگيري كند .شما به موازات
كارتان داريد به صورت گســترده حق امتيازهايي در چوگان و
بسكتبال و ورزشهاي ديگر ميخريد .آينده جوزف ساي چگونه
پيش خواهد رفت؟

برنامهام اين است كه مدتي به فعاليتم در عليبابا ادامه دهم .فكر
ميكنم جك قرار اســت از مديريت شركت كنار برود و در واقع يك
قدم به عقب بگذارد اما به هر حال بخشي از شركت باقي خواهد ماند.
نفر بعدي شركت ،دنيل ژانگ كه در سه سال گذشته مديرعامل بوده
است قرار است در ماه سپتامبر عنوان رئيس هيئت مديره شركت را
بگيرد و به جاي جك بنشيند .ما يك تيم مديريتي بينظير داريم و
اين جابهجايي در واقع مثال خوبي از اين واقعيت اســت كه ما تا چه
اندازه در سطح مديريتي پيشرفت داشتهايم .من واقعا به اين موضوع
افتخار ميكنم.

نفر بعدي شركت،
دنيل ژانگ كه در
سه سال گذشته
مديرعامل بوده
است قرار است
در ماه سپتامبر
عنوان رئيس هيئت
مديره شركت را
بگيرد و به جاي
جكبنشيند.ما
يكتيم مديريتي
بينظير داريم و
اين جابهجايي در
واقع مثال خوبي
از اين واقعيت
است كه ما تا چه
اندازه در سطح
مديريتيپيشرفت
داشتهايم .من واقعا
به اين موضوع
افتخارميكنم

دولت چين؟

بله دولت چين .واقعا جالب است كه آدمها بر روي تعرفهها تمركز
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این صفحه در «آیندهنگر» به معرفی کتابهایی میپردازد
که کارآفرینان نوشتهاند.

تقسیم ثروت
الکس اسپانوس

الکســاندر گان اســپانوس متولد  1923و درگذشــته در ســال  2018یکی از
میلیاردرهای آمریکایی حوزه امالک و ساختوساز بود که شرکت خانوادگی ای جی
اسپانوس را بنیان گذاشــت و بعد هم به عنوان مالک عمده تیم راگبی لسآنجلس
چارجرز شناخته میشــد .او در کتاب خودش شرح داده است که چطور اداره کردن
یک کســبوکار خانوادگی باعث شده بود که در طول تمامی این سالها هیچیک از
اعضای خانواده مجبور نباشند به کسی غیر از خودشان پاسخ بدهند و اینکه حتی یک
روز هم در طول کارش مجبور به زدن کراوات نبوده است .اسپانوس در کتاب «تقسیم
ثروت» در مورد جوانی خودش گفته است و اینکه چگونه از یک مرد جوان یکالقبا
تبدیل شده است به یکی از مهمترین میلیاردرهای آمریکایی .او در کنار کسب ثروت در
فعالیتهای خیریه هم حضور چشمگیری داشت و همین سبب شده بود تا با بسیاری
از چهرههای شاخص آمریکا در ارتباط باشد .این کتاب یادگار او از تجربه زندگی پرفراز
و نشیبی است که خانواده را در مرکز خود همیشه حفظ کرده است.

شرکت مسئولیتپذیر
ایوان شوینارد

ایوان شوینارد موسس و مالک شرکت پاتاگونیا است؛ یک شرکت تولید لباس که
در سال  2007لقب «باحالترین» شرکت دنیا را در نشریه فورچون به دست آورد.
این شرکت نه فقط به خاطر تولید پوشاک بلکه به دلیل فعالیتهای گستردهاش
در حفاظت از محیط زیست و حضور در برنامههای اجتماعی شهرت دارد .شوینارد
عالوه بر مدیریت این شرکت به عنوان صخرهنورد هم آوازهای دارد.
در این کتاب ،مالک شــرکت پاتاگونیا خیلی صادقانه در مورد گامهای درست
و نادرســتی که او و شــرکتش را به امروز رسانده است صحبت کرده و در بخش
دیگری از آن هم به سراغ تاثیرات تولیدات کارخانهای و تجارت بر سیستم طبیعی
و جوامع انسانی رفته است .او در این کتاب تالش دارد به صاحبان کسبوکار بگوید
که چگونه میتوانند با کمترین میزان خسارت برای محیط زیست و انسانها ،کار
خود را پیش ببرند.
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قلب کسبوکار
ماساتوشی ایتو

هرچند شــروع کارش بسیار ساده بود اما توانست با غلبه بر مشکالت بزرگ و
فراوان ،کسبوکارش را تبدیل به یکی از بزرگترین امپراتوریهای خردهفروشی
در جهان کند .ماساتوشــی ایتو موســس گروه ایتو یاکودا است که بیش از 125
هزار کارمند در سراســر دنیا دارد و هزاران شــعبه فروش در ژاپن و صدها شعبه
در آمریکای شــمالی ،مغازههای مختلفی از سوپرمارکت و هایپرمارکت گرفته تا
خرد هفروشیهای بزرگ چندمنظوره.
موفقیت ایتو در کســبوکار بیش از اینکه حاصل نوآوری بوده باشد برآمده از
توان او برای تطابق با نیازهای بازار و اجرایی کردن مدلهایی است که در خارج از
ژاپن در حال رونق بودند .داستان کار او از دوران پس از جنگ جهانی دوم و با مغازه
کوچکی در توکیو شروع میشود و با موفقیتش به عنوان یک صاحب کسبوکار در
سطح بینالمللی ادامه پیدا میکند .داستانی که در کتاب «قلب کسبوکار» روایت
شده است و رمزهای موفقیتش را بیان میکند.

تا ته خط
پیتر هارگریوز

هارگریوز ،موســس میلیاردر یک شرکت برگ سرمایهگذاری به نام هارگریوز
لنســدان ،در این کتاب داستانی را میگوید که سبب شد او به جایگاه کارآفرینی
دســت پیدا کند و به موفقیت برسد .او داستانش را با نقطهای شروع میکند که
کار را کلیــد زد؛ یک دفتر در اتاق اضافهای که در آپارتمانش داشــت ،یک تلفن
و وســایل اداری که از این و آن قرض گرفته بود .پیتر و شریک کاریاش استفان
لنسدان با همین امکانات پایه کسبوکاری را ریختند که از رقبایشان متفاوت بود.
آنها در طول فعالیتشان تنها یک خط ثابت را دنبال نکردند بلکه زمانهایی پیش
میآمد که کل اســتراتژی کار را زیر و رو میکردند تا بتوانند آنچه را شروع کرده
بودند به پایان برسانند .خواندن این کتاب برای تمام کسانی که میخواهند بدانند
دنیای سرمایهگذاری چطور میگردد ،خطاهای کار در کجاست و معنای درست
کارآفرینی چیست الزم است.

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

کمونیسم فقط یک بار سقوط میکند
آندره ملنیشنکو و درس استفاده از موقعیتهای ناب

آندرهملنیشنکواحتماالبهاندازهثروتمندانآمریکایی
زهرا چوپانکاره
شناختهشده نیست .مهمترین دلیلش این است که در
بــاروس به دنیا آمده و بخش عمــده حرفهاش را در
دبیر بخش تجربه
روسیه گذرانده است .با این حال درس مهمی هست که
میتوان از یکی از ثروتمندترین شهروندان روسیه آموخت :مطمئن شوید که از موقعیتی
که یک بار ممکن اســت در زندگیتان پیش آید به خوبی استفاده میکنید ،چون این
مهلتشناسی واقعا به نفعتان تمام میشود.
ملنیشنکو در روسیه کمونیستی بزرگ شد و توانست بورسیه یک مدرسه
مهم و مرکز تحقیقاتی را به دســت آورد .او در تحصیلش درجه یک
بود و توانســت پذیرش دانشــگاه دولتی مسکو را هم به دست
آورد .با وجود این ،در ســال  1991دانشــگاه را ترک کرد
یعنی همان ســالی که کمونیسم سقوط کرد .با شکست
حکومت کمونیستها او به جای اینکه فورا تحصیلش را
به پایان برساند همراه برخی از همکالسیهایش تصمیم
گرفت که از این موقعیت بینظیر استفاده کند .موقعیت
بینظیر در آن زمان باز شــدن درهای سرمایهداری به
روی روسیه بود .باز شدن درهای کشور به ملنیشنکوی
جوان و همراهانش اجازه داد تا خیلی سریع خودشان
را وارد بازار کنند و دست به سرمایهگذاری و فعالیت
در گردشگری ،فروش کامپیوتر و دایر کردن دکههای
تبدیل ارز بزنند.
در ادامه همین فعالیتها بود که موقعیت اصلی کاری

او پیش آمد یعنی تاســیس کردن بانک امدیام که حسابهای غول نفتی این کشور
یعنی رومن آبراموویچ را مدیریــت میکرد .او به عنوان رئیس هیئت مدیره این بانک
مشغول به کار شد و حاال بود که میتوانست تنها کار ناتمامش را از سر بگیرد .او دوباره
به دانشگاه برگشت ،اقتصاد خواند و در سال  1997فار غالتحصیل شد .فار غالتحصیلی
که دیگر هیچ شباهتی به آن جوانک دوره کمونیسم نداشت ،این فارغالتحصیل بالفاصله
پس از پایان درســش توانست سهم سایر شرکای بانک را هم بخرد و تبدیل به عمده
مالک امدیام شود.
پس از آن بود که ثروتمند روس وارد حوزه ســرمایهگذاری در صنعت شد و همراه
با سرگی پوپوف شــرکت تیامکی را به وجود آورد که حاال به عنوان یکی از
بزرگترین شرکتهای نفتی روسیه شناخته میشود.
داســتان آندره از همان جایی شــروع شــد که تصمیم گرفت
دانشگاه را ترک کند و از موقعیتی که فقط یک بار ممکن است در
زندگیاش پیش بیاید استفاده کند .در فرصت تاریخی فروپاشی
کمونیسم او توانست از یک دانشجو تبدیل شود به یک کارآفرین
و صاحب کسبوکار.
سقوط کمونیسم فقط یک بار اتفاق میافتد اما در زندگی هریک
از ما فرصتهایی پیش میآیند که میتوانند همان مهلت مورد
نظر برای تغییر زندگی و به دســت آوردن ثروت باشند .این
فرصت ممکن اســت ریســک کردن برای خرید سهام یک
شرکت تازهنفس حوزه تکنولئوژی باشد یا یک سرمایهگذاری
درست در یک موقعیت بد اقتصادی .موضوع این است که وقتی
بخت د ِر خانه را زد متوجه شویم و در را به رویش باز کنیم.

تجـربــه
توصیههای ثروتمندترین زن خودساخته دنیا

زنی به نام ژو

یک روز روي سكوي ايستگاه
هانگ هوم هنگكنگ
ايستاده بودم و براي يك
لحظه تصميم گرفتم خودم را
زير قطار بيندازم .همه فكرم
اين بود كه وقتي بميرم همه
مشكالتم هم با خودم به
پايان ميرسند.
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فقط نگاهی به فهرســت میلیاردرهای جهــان از فوربز گرفته تا
بلومبرگ کافی است که دریابیم این یک فهرست سراسر مردانه است.
نام تاجران ،مدیران و صاحبان صنابع و میزان ثروت آنها پشت سر هم
ردیف شــده است و از میان هر  30نفر شاید اسم یک زن در البهالی
رتبههای مختلف قرار داشته باشد .بسیاری از مردان این فهرست کسانی
هستند که بر سنت کسبوکارهای خانوادگی ،ثروت و مقام خود را از
پدرانشان به ارث بردهاند و جای آنها را در دنیای میلیاردرها گرفتهاند.
در این میان زنان میلیاردر هم اغلب به واســطه خون و خویشاوندی
توانستهاند به این فهرستها راه پیدا کنند .شاید جهان در حال تغییر
باشد و نقش زنان در دنیای کار و مدیریت رو به رشد داشته باشد اما
مناسبات ثروت هنوز هم ریشه در گذشتهها دارد.
در این میان اما یک زن وجود دارد که بیتوجه به این مناســبات
نامش را در میان ثروتمندترینهای دنیا به ثبت رســانده است و این
مقام را مدیون هیچکسی نیســت جز خودش .ژو کونفی را به عنوان
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ثروتمندترین زن خودساخته دنیا میشناسند .زنی چینی که تمامی
زندگی ســختش را از نوجوانی تا به حال وقف کار کرد و در این میان
خیلی خوب نشان داد که میتواند سختیها را به نفع خودش تبدیل
به موفقیت کند .شبکه خبری سیانبیسی در مطلبی به نقل زندگی
و کار ژو کونفی پرداخته اســت و برای تعریف داســتان موفقیت او از
گفتههای خودش اســتفاده کرده است .ترجمه این مطلب را در ادامه
یخوانید.
م 
بنا بر آمار سال  2018نشــريه فوربز ،ژو كونفي ،ميلياردر چيني،
ثروتمندترين زن خودساخته دنيا است .او موفقيتش را در يك كلمه
خالصه ميكند :استقامت.
ژوی  48ســاله ،مديرعامل شركت لنز تكنولوژي ،يك امپراتوري
ساخت صفحات شيشهاي براي غولهاي تكنولوژي مانند تلسا ،اپل و
سامسونگ بنا كرده است اما رسيدن به اين نقطه براي او چندان هم
آسان نبوده است.

سال  1993ژو توانسته بود  20هزار دالر هنگكنگ (حدود  2هزار و  500دالر آمريكا) پسانداز كند ،پولي كه خرج راهاندازي اولين شركتش
كرد؛ يك كارگاه خانوادگي ساخت شيشه ساعت .او و هفت پسر و دخترعمو و خواهر و برادرانش به مدت چهار سال در يك آپارتمان سهخوابه
كار و زندگي كردند.

«من به عنوان يك كارآفرين با مشــكالت و ناكاميهاي بسياري
مواجه شدهام .اگر در زمان سختيها دست از تالش برميداشتم االن نه
ژو كونفي در كار بود و نه شركت لنز تكنولوژي».
سختيهاي زندگي ژو خيلي زود شروع شد ،يعني زماني كه پدرش،
يو
يك صنعتگر بسيار ماهر در جريان حادثهاي در كارخانه هم بيناي 
هم يك انگشتش را از دست داد .اين اتفاق زماني به وقوع پيوست كه
ژو هنوز به دنيا نيامده بود .بعد نوبت به مرگ مادرش رسيد ،در آن زمان
او فقط  5سال داشت« :من دائم اين دغدغه را داشتم كه وعده غذايي
بعديام را كي ممكن اســت ببينم و چطور بايد خودم را سير كنم».
سال  ،1986ژوی  16ساله مدرسه را رها كرد تا به عنوان كارگر بخش
مونتاژ يك كارخانه ساخت شيشه ساعت مشغول به كار شود .در همين
حين او در كالسهاي شبانه حسابداري ثبتنام كرد و مدام روياي راه
انداختن كسبوكار خودش را در سر داشت.
ســال  1993ژو توانســته بود  20هزار دالر هنگكنگ (حدود 2
هزار و  500دالر آمريكا) پسانداز كند ،پولي كه خرج راهاندازي اولين
شركتش كرد؛ يك كارگاه خانوادگي ساخت شيشه ساعت .او و هفت
پســر و دخترعمو و خواهر و برادرانش به مدت چهار ســال در يك
آپارتمان سهخوابه كار و زندگي كردند.
در طول يك دهه بعد ژو كارخان ه توليد شيشه ساعت راهاندازي كرد
كه هزار نفر در آن مشغول به كار بودند .اما تاريكترين لحظه كارش
در سال  2003سر رسيد ،وقتي كه او توانست رقيبش را در مناقصهاي
براي بستن قرارداد با شركت موتورال كنار بزند .ژو ميگويد« :يك رقيب
كاري حســادت كرد و بعد با يك توليدكننده موادخام دست به يكي
كرد و سعي كردند من را از دور بازي خارج كنند ».تامينكننده مواد
اوليه بر خالف هنجارهاي حاكم بر كار از ژو خواست كه تمامي مبلغ
خريد مواد را پيش از تحويل گرفتن كاال به صورت يكجا پرداخت كند.
ژو خانه و ســاير داراييهاي باارزشــش را فروخت تا بتواند از پس
خواســته تامينكننده برآيد اما پولش هنــوز هم كفايت نميكرد .او
ميگويد« :مســتاصل شده بودم .یک روز روي سكوي ايستگاه هانگ
هوم هنگكنگ ايستاده بودم و براي يك لحظه تصميم گرفتم خودم را
زير قطار بيندازم .همه فكرم اين بود كه وقتي بميرم همه مشكالتم هم
با خودم به پايان ميرسند».
همان موقع يك تماس تلفني از دخترش او را به واقعيت بازگرداند:
«فهميدم كه به خاطر خانواده و كارمندانم هم كه شده نبايد تسليم
شوم .بايد ادامه ميدادم ».او يك ايميل درخواست كمك فوري براي
موتورال فرستاد و با كمك آنها بر بحران پيش رويش غلبه كرد.
ماه مارس سال  2015شركت لنز تكنولوژي وارد بازار بورس شد.
حاال ارزش اين شركت به  11.4ميليارد دالر ميرسد و در سراسر چين
 82هزار نفر كارمند دارد.
«خیلی از آدمها ممکن است در هنگام شکست با ضربههای سنگینی
که اعتماد به نفسشــان را هدف گرفته مواجه شوند اما رمز موفقیت در
مقاومت است ،به خصوص در دشوارترین شرایط ».این حرفی که کونفی
به زبان آورد ،تجربهای است که او در واقعیت پشت سر گذاشته و در عمل
نشان داده که به آن اطمینان کامل دارد.
ژو کونفی زمانی یک سفر چالشبرانگیز برای مدیران اجرایی شرکتش
ترتیب داد .تجربهای بیرون از محیط شرکت که به آن بازتوانی و بازسازی
تیمی میگویند .او تیمش را برای صعود به قله داوی برد .مســیر که به
نیمه رسید نیمی از اعضای تیم هم میخواستند دست از باال رفتن بردارند
و تسلیم شوند اما ژو اصرار کرد که همچنان به رفتن ادامه دهند.

او میگوید« :وقتی که از نیمه راه تسلیم میشوی دیگر هرگز جرئت
نمیکنــی که دوباره برگردی و همهچیز را از اول شــروع کنی .فقط
زمانی که بر ادامه دادن پافشاری کنیم میتوانیم موفق شویم .به خاطر
شکستهای کوچک از ادامه راه منصرف نشوید».
JJچند نکته در مورد ژو
یکی از دالیلی که ســبب شد موتورال به عنوان یک موقعیت بزرگ
بر سر راه کونفی قرار بگیرد این بود که او پیش از آن تن به یک تغییر
بزرگ داده بود .او یک بار در دیدار با مدیران شرکت تیسیای پیشنهاد
ســاخت شیشــه صفحه نمایش موبایل را دریافت کرد .در آن زمان
کارخانه او همچنان بر تولید شیشه ساعت تمرکز داشت اما ژو در همان
یک جلسه متوجه موقعیت خوبی که در مسیرش قرار گرفته بود شد و
قبول کرد که با ایجاد اصالحاتی در شرکت و کارخانه ،شروع به ساخت
شیشههای مورد نیاز برای تولید تلفن همراه کند .از همان زمان بود که
او متوجه پتانسیل بسیاری شد که در این بازار جدید نهفته بود .تغییری
که او در یک شــب به آن تن داد سبب شد که بتواند پس از موتورال
به سراغ شرکتهای بزرگ و برندهای جهانی برود و لنز تکنولوژی را
تبدیل به یکی از شرکای کاری شرکتهای اپل و سامسونگ کند.
زن قدرتمندی که از سال  2015و با عرضه سهامش در بازار بورس
به عنوان یکی از میلیاردرهای جهان شــناخته شــد میگوید درس
ارزشــمندی از پدرش آموخته اســت .او میگوید« :من شایسته این
نیستم که به عنوان یک چهره خیلی متفاوت شناخته شوم .به نظرم
مهم اســت که نگذاریم به هنگام موفقیت زیاده از حد به خود مغرور
شویم و مهم است که تا شرایط بد شد نگذاریم شرایط ما را در غم و
اندوه فرو برد».
سال  2017ژاپن هم توانست اولین زن میلیاردر خودساخته خودش
را معرفی کند (یوشیکو شینوهارا ،موسس شرکت اداری تمپ هلدینگز)
اما در اورپا و آمریکا اغلب زنان میلیاردر از طریق وراثت توانستهاند ثروت
واقعی از
چینی
خود را تضمین کنند .داســتان ژو کونفی یک نسخه
ِ
ِ
صفر شــروع کردن است و معرف حضور نسل جدیدی از کارآفرینان
زن در این کشور.
ژو به جز وجود ثروت بسیار و البته قدرتی که دارد به دو صفت دیگر
معروف است :قدرت تاثیرگذاری بر دیگران و فروتنی .او اغلب در طول
جلسههای کاری ساکت مینشیند و گوش میکند اما وقتی که شروع
به صحبت میکند کاری میکند که همه جز گوش دادن به او نتوانند
بر روی چیز دیگری تمرکز کنند.

وقتی که از نیمه راه
تسلیممیشوی
دیگر هرگز جرئت
نمیکنیکه
دوباره برگردی و
همهچیز را از اول
شروع کنی .فقط
زمانی که بر ادامه
دادن پافشاری
کنیممیتوانیم
موفق شویم
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تجـربــه
در كسبوكارهاي كوچك هم ميتوان به شيوه ديگر انديشيد

موفقيت در كسبوكار با بينش استارتآپي

وقتي واتسآپ به
قيمت 19ميليارد
دالر خريداري شد،
تنها 55كارمند
داشت .اينستاگرام،
يوتيوب ،وايبر،
اسكايپ و تامبلر به
ترتيب ،50 ،65 ،13
 911و  178كارمند
داشتند .اين خاصيت
توانمندسازي
تكنولوژي است
كه سبب ميشود
استارتآپها به
اين سرعت رشد
كنند ،با استفاده از
يك مدل اقتصادي
تكرارشونده و
تفاوت آنها با
كسبوكارهاي
كوچك در همين
است
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استارتآپها با كسب وكارهاي كوچك متفاوتاند .استارتآپها
ويژگيهايي دارند كه باعث ميشــود دنياي آنهــا از دنياي كارهاي
كوچك و بزرگ جدا باشد .اما ذهنيت استارتآپي همان چيزي است
كه ميتواند براي توفيق كسبوكارهاي كوچك به كار بيايد .نشريه
كارآفرين در مطلبي به تفاوتهاي اســتارتآپها با كسبوكارهاي
كوچك ميپردازد و صاحبان مشــاغل را دعوت ميكند به در پيش
گرفتن شيوههاي جديد برگرفته از تجربه استارتآپها .ترجمه اين
مطلب را در اين بخش ميخوانيد.
استارتآپها متولد شدند تا ميزان توليد و درآمد را افزايش دهند.
آنها آفريده شدند تا مدلي از كسبوكار را ارائه دهند كه ميتواند تاثير
عمدهاي بر بازار بگذارد و يا راهكارهايي براي مشــكالت شــيوههاي
سنتي كار ارائه دهند.
جنبههاي نوآورانه ،توانايي تغيير مقياس و اخاللگرانه آنها است
كه ســبب ميشود از كسبوكارهاي كوچك متمايز باشند و مهمتر
اينكه نميتوان آنها را به همان شــيوه كارهاي كوچك و يا به عنوان
زيرمجموعهاي از يك شركت بزرگ راهانداخت و با آن برخورد كرد.
هدف از راهاندازي كسبوكارهاي كوچك ،كسب سود و تضمين
امنيت سهم بازارهاي محلي است .هرچند كه اين دسته از كارها توانايي
رشــد و تبديل شدن به شركتهاي بزرگ را دارند اما قوه محرك در
پس اســتارتآپها رشد در سطح ملي و بينالمللي است كه قاعدتا
بايد از طريق به كار گرفتن تيمهاي بزرگتر ،امكانات بيشتر و استفاده
از كانالهاي توليد و توزيع به دســت آيد .وقتي واتسآپ به قيمت
 19ميليارد دالر خريداري شد ،تنها  55كارمند داشت .اينستاگرام،
يوتيوب ،وايبر ،اسكايپ و تامبلر به ترتيب  911 ،50 ،65 ،13و 178
كارمند داشتند .اين خاصيت توانمندسازي تكنولوژي است كه سبب
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ميشود استارتآپها به اين ســرعت رشد كنند ،با استفاده از يك
مدل اقتصادي تكرارشونده و تفاوت آنها با كسبوكارهاي كوچك در
همين است.
عمومی گواهیشده (یک عنوان قانونی برای
براي مثال حسابداران
ِ
حسابداران باکیفیت در آمریکا؛ این افراد آزمونهای یکشکل حسابدار
عمومی گواهیشــده را گذراندهاند و دیگر الزامات تکمیلی هر ایالت
برای آموزش و تجربه را احراز کردهاند) يك كسبوكار كوچك دارند و
هسته مركزي خدمات آنها توسط خود آنها و تيمشان تامين ميشود.
هرچند تكنولوژي براي انجام كار به آنها كمك ميرساند اما نميتوانند
بدون صرف وقت براي مرور ميزان مالياتها و پرداختهاي مشتري
كار را انجام دهند.
در سوي ديگر استارتآپي مانند توربوتَكس وجود دارد كه با ايجاد
پلتفرم انعطافپذير قادر است بدون نياز به صرف وقت به صدها هزار
نفر خدماترساني كند .يك مدل كسبوكار مبتني بر تكنولوژي اين
اســتارتآپ را به نوعي از رشد رسانده است كه يك شركت كوچك
يا متوســط بدون هزينه كردن و دسترســي به منابع بسيار ،قادر به
دستيابي به آن نيست.
البته مقياسپذيري ،نوآوري و اخاللگري كه مشخصه استارتآپها
اســت با هزينه بسيار هم همراه است .در حالي كه حدود  50درصد
از كســب وكارهاي كوچك در چهار ســال اول فعاليتشان شكست
پها
تآ 
ميخورند ،مطالعات نشــان ميدهند كه  90درصد از استار 
اصوال به ســال چهارم نميرســند و بســياري از آنها هم تا نزديك
ورشكستگي پيش ميروند.
خوشبختانه چندين شــيوه راهاندازي و توسعه محصول معرفي
شدهاند تا كارآفرينان با استفاده از يك چارچوب كاري ،ريسك شكست
را پايين و بخت شكوفايي و موفقيت پيشبينيشده را با هزينه پايينتر
(چه به لحاظ مالي و چه به لحاظ زماني) باال ببرند .بســياري از اين
راهكارها را ميتوان براي راهاندازي و گسترش كسب وكارهاي كوچك
هم به كار بست .اين دو راهي است كه داشتن يك تفكر استارتآپي
ميتواند به شــما كمك كند تا كسبوكار كوچكتان را بر بنيانهاي
محكمتري بنا كنيد.
JJاز منابع موجود به عنوان اهرم استفاده كنيد
برخالف كســب وكارهاي كوچك كه معمــوال در پي مدلهاي
ثابتشده و امتحانشده كار هستند ،استارتآپها به وجود آمدهاند
تا به دنبال مدلهاي كاري مقياسپذير و قابل تكرار باشــند .دوران
بحران داتكام و پس از آن ،حاصلش شكســت استارتآپهايي بود
كه ميليونها دالر را با اين اطمينان ســرمايهگذاري كرده بودند كه
مدل كارشان قابل اعتماد است .در نتيجه چندين قانون و راهكار به
وجود آمد تا به استارتآپها كمك كند تا ريسك را كاهش دهند و
ايدههايشان را به سرعت ارزيابي كنند .مقرراتي كه ميگفت به جاي
عمل بر اساس پيشبينيهاي نادرست ،بايد به تقاضاهاي موجود در

دوران بحران داتكام و پس از آن ،حاصلش شكست استارتآپهايي بود كه ميليونها دالر را با اين اطمينان سرمايهگذاري كرده بودند كه مدل
كارشان قابل اعتماد است .در نتيجه چندين قانون و راهكار به وجود آمد تا به استارتآپها كمك كند ريسك را كاهش دهند و ايدههايشان را به
سرعت ارزيابي كنند .مقرراتي كه ميگفت به جاي عمل بر اساس پيشبينيهاي نادرست ،بايد به تقاضاهاي موجود در بازار توجه كرد.

بازار توجه كرد.
متدولوژي الغر و چابك ،مستلزم اجراي يك فرايند تكرارپذير است
كه با ارزيابي نيازها و انتظارات مشــتري به صورت كيفي و از طريق
مصاحبه شروع ميشود و به دنبال آن نمونههاي محدودي از محصول
مورد نظر به ســرعت توليد ميشوند تا در معرض آزمايش كمي قرار
بگيرند و در نتيجه به جاي سرمايهگذاري مقدار معتنابهي زمان و پول
براي توليد يك محصول پيشرفته كه ممكن است اصوال كسي به آن
احتياج نداشــته باشد ،محصولي توليد ميشود كه از نياز بازار به آن
اطمينان وجود دارد.
در مثال باال يك كارآفرين بهتر اســت به جاي اينكه حدس بزند
آيا مردم حاضرند به نرمافزارش براي پرداخت ماليتهايشان اطمينان
كنند يا نه ،نمونهاي از يك صفحه ساده خلق كند ،جايي كه كاربران
ميتوانند با ثبت اطالعات مالياتيشــان ،نتايج مورد نظرشــان را به
صورت خودكار ببينند و گزارش ماليشان را دريافت كنند.
اين موضوع چگونه با كســبوكارهاي كوچك مرتبط ميشود؟
بســياري از مالكان اين كســبوكارها به خاطر كمبود منابع مالي
شكست ميخورند .عملي كردن كارها در اين حوزه معموال تا زماني
كه يك تصوير واضح و كامل از آينده آن وجود داشته باشد به تعويق
ميافتد؛ حاال ميخواهد اين كار احداث يك آرايشگاه باشد يا كارواش،
رســتوران يا شــركت حمل و نقل .به كار بستن شيوه الغر و چابك
در كسبوكارهاي كوچك به آنها اين امكان را ميدهد كه بيشترين
هزينههايشان را براي آخرين مرحله نگه دارند و در اين ميان از منابع
موجود بهره ببرنــد و بر روي عملي كردن كار تمركز كنند .مثال در
مورد تاسيس يك رستوران شما ميتوانيد از آشپزخانه خانه خودتان
براي آشپزي و از اتومبيلتان به عنوان پيك ارسال غذا استفاده كنيد.
در مورد راهاندازي كارواش ،پيش از اينكه دســت به خريد تجهيزات
سنگين و گرانقيمت بزنيد ،به ميزان تقاضاي موجود توجه كنيد .با
همين روش بايد به راهاندازي آرايشگاه و شركت حملونقل نگاه كرد؛

گام به گام جلو برويد.
كارآفرينان مشــتاق كار ميدانند كه ممكن است مجبور شوند از
صفر شروع كنند .كارآفرينان واقعي ميدانند كه ممكن است مجبور
باشند از زير صفر شروع كنند.
JJاول بفروشيد ،بعد بسازيد
عموما باور بر اين است كه يك محصول بايد آنقدر خوب يا بيهمتا
باشد كه بهانهاي براي راهاندازي كسبوكار شود .حقيقت اين است كه
آنچه با عرق جبين و اشك چشم كارآفرينان ،امروز تبديل به يك نمونه
عالي شده است ،ماهها زمان برده است تا قابل ارزيابي باشد .اصوال ايده
ســاخت محصول يا ارائه خدمات بينقص ،پيش از اينكه آن را براي
فروش عرضه كنيم ايده معيوبي است.
با تركيب كردن مقررات شــيوه توســعه الغر و چابــك با ايده
پيشفروش محصول ،موسسان كسبوكارها ميتوانند ريسك كار را به
شدت كاهش دهند چرا كه در واقع توليد آنها بر اساس تقاضا صورت
ميگيرد و اطمينان بيشتري در اين ميان به وجود ميآيد .در حالي كه
محصول ممكن است در آينده انتظارات خريداران را برآورده نكند با
ايجاد تعهدات مالي ميتوان به سرعت ارزش آن را در بازار تخمين زد.
همايون حاتمي ،كانداك لون پولتين و سوراب ميشرا ،پژوهشگر
و مشاور به اين نتيجه رسيدهاند كه شركتهايي كه محصوالتشان را
پيشفروش ميكنند به ميانگين باالتري از خريد دست پيدا ميكنند
و حاصل فروششان  40تا  50درصد افزايش مييابد.
محصول شما هرچه كه باشد ،شركتهاي بازاريابي بسياري هستند
كه ميتوانند براي تعريف استراتژي پيشفروش به شما كمك كنند.
با اين حال از آنجا كه شــما در واقع داريد يك تعهد را ميفروشيد،
در واقع خريداران دارند بر روي شما سرمايهگذاري ميكنند .بنابراين
مالقاتهاي رودرروي شــما با خريداران بالقوه و نشان دادن اشتياق
و جديتتان در كار به اضافــه نمايش دادن نمونههاي پيش از توليد
ميتواند بيشــترين تاثير را بر پيشفروش ايدهتان داشته باشد .پل
گراهام ،ســرمايهگذار و يكي از موسسان شركت واي كامبينيتور در
مصاحبهاي گفته بود« :بهتر است  100نفر عاشقتان باشند تا اينكه يك
ميليون نفر فقط از شما خوششان بيايد ».بايد همان  100نفر هوادار
را پيــدا كنيد حتي اگر اين كار به معناي پيدا كردن يك نفر به يك
نفر آنها باشد .اينها كساني هستند كه به شما كمك ميكنند نسخه
بهتري از محصولتان را ارائه كنيد و بعد آنها هستند كه به عنوان شاهد
كيفيت محصول و خدمات شما مشغول به فعاليت ميشوند و بقيه را
هم تشويق به خريد ميكنند.
تامين مالي كســبوكار مدتها به عنوان تنها سوخت
موتور تجارت و رشــد آن شــناخته ميشد .ديگر اينطور
نيست .امروزه كارآفرينان جدي ميتوانند با تكيه بر منابع
موجودي كه دارند كسبوكار كوچك يا استارتآپي را راه
بيندازند و در اين مســير تمركزشان را بر برآورده كردن
نيازهاي مشتري و يا حل يك مسئله بگذارند.

عموما باور بر
اين است كه يك
محصولبايد
آنقدر خوب يا
بيهمتاباشد
كه بهانهاي
براي راهاندازي
كسبوكار شود.
حقيقت اين است
كه آنچه با عرق
جبين و اشك
چشم كارآفرينان،
امروز تبديل به
يك نمونه عالي
شده است ،ماهها
زمان برده است تا
قابل ارزيابي باشد.
اصوال ايده ساخت
محصول يا ارائه
خدمات بينقص،
پيش از اينكه آن
را براي فروش
عرضه كنيم ايده
معيوبياست
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تجـربــه
خطاهای انسانی قابل اجتناب نیستند .همین دلیل محکمتری است که از
ابتدا جلوی این گونه از خطاها را بگیریم .خطای انسانی در محل کار گاهی
میتواند یک سازمان را نابود کند و یا باعث بدنامی آن شود .کارمندان
خیلی راحت ممکن است با عوامل فیزیکی و روحی تمرکزشان را از دست
بدهند و همین موضوع گاه ممکن است تبدیل به خسارتی غیرقابل جبران
شود.

بیپرده در مورد برتریهای هوش مصنوعی بر نیروی کار

ب هجای آدمها

کارمند کمتر در
محل کار به معنای
خطای کمتر است.
استفاده از هوش
مصنوعی در
محیط کار میتواند
سازمانیتوانمند
ایجاد و بستر را
برای مدیریت کیفی
فراهم کند

134

حاال چند سالی است که در مجامع بینالمللی مانند مجمع جهانی
اقتصاد حرف از انقالب چهارم صنعتی مطرح میشود .از شاخصههای این
انقالب جدید و در جریان ،تغییرات ناگزیر در محیط و نیروی کار است.
این همان تیغ دولبهای است که همواره با ورود پدیدههای جدید به دایره
کسبوکار و تولید ،باعث نگرانی و امیدواری همزمان آدمها میشود .اگر
زمانی دستگاههای خودکار ریسندگی قرار بود نان کارگران را آجر کنند
حاال صحبت از این است که هوش مصنوعی و برنامههای کامپیوتری و
فناوریهای نوین بخش قابل توجهی از کارهای مختلف در عرصههای
مختلف را بر عهده بگیرند .هرچند خیلیها هستند که هنوز به دیده شک
به این فناوریها و قابلیتهایش نگاه میکنند اما تجربه بشر نشان داده
که دیر یا زود کمکم و بعد دستهدسته به آن تن میدهند .در این میان بد
نیست به منطق مبتنی بر حمایت از جایگزینی هوش مصنوعی به جای
نیروی انسانی نگاهی بیندازیم .این منطق هرقدر عاری از عاطفه به نظر
آید با حساب و منطق تجارت به خوبی همخوان است .نشریه کارآفرین
در مطلبی به برتریهای هوش مصنوعی به نیروی انسانی پرداخته است
و خیلی واضح و بدون تعارف به کارفرمایان گوشزد میکند که با در پیش
گرفتن این شــیوههای نوین تا چه اندازه از هزینهها و خطاهای موجود
در کارشــان میکاهند .در این مطلب نیروی کار جایزالخطا و غیرقابل
اطمینان خوانده شده و خیلی بیپرده در مقایسه با هوش مصنوعی به
چالش کشیده شده است .هرچند نیروی کار انسانی با گذشت انقالبهای
صنعتی متفاوت همچنان توانسته است جای خودش را حفظ کند اما بد
نیست نگاه بیتعارفتری به معنای واقعی انقالب صنعتی چهارم بیندازیم
و به این فکر کنیم که تا در پیش گرفتن این مسیر چقدر فاصله داریم.
ترجمه بخشی از مطلب این نشریه را در این صفحه میخوانید.
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JJتصمیمهای خوب گرفته میشود
کســبوکار خوب بر موج تصمیمگیری خوب ســوار میشــود.
دادههای دقیق و قابل اطمینان همان خوراکی است که برای گرفتن
تصمیم مناسب الزم است .تونی ام فونتین ،موسس نو اینترتینمنت
توضیح میدهد که« :تصمیمهای یک ســازمان بر اساس دادههای
عملیاتی در دسترس اتخاذ میشــود .وقتی داده به خاطر خطاهای
پیشآمده ،قابل اطمینان نباشد فقط کمی زمان میبرد که همه چیز
ناگهان از هم بپاشد».
ســازمانهای با سیســتم دادهای بزرگ وقتی که کار جمعآوری
اطالعات را تنها به کارمندانشــان بسپارند خود را در معرض ریسک
بیشتری قرار میدهند .همیشه این امکان (حتی در حداقل ممکن)
وجود دارد که این دادهها مستند نباشند .کارفرمایان میتوانند با روی
آوردن به هوش مصنوعی برای گردآوری داده و دست یافتن به بینش
بهتری از کسبوکارشان ،این مشکل را حل کنند.
JJخطاها کاهش پیدا میکنند
خطاهای انســانی قابل اجتناب نیستند .همین دلیل محکمتری
است که از ابتدا جلوی این گونه از خطاها را بگیریم .خطای انسانی در
محل کار گاهی میتواند یک سازمان را نابود کند و یا باعث بدنامی آن
شود .کارمندان خیلی راحت ممکن است با عوامل فیزیکی و روحی
تمرکزشان را از دست بدهند و همین موضوع گاه ممکن است تبدیل
به خسارتی غیرقابل جبران شود.
کارمند کمتر در محل کار به معنای خطای کمتر است .استفاده
از هوش مصنوعی در محیط کار میتواند ســازمانی توانمند ایجاد و
بستر را برای مدیریت کیفی فراهم کند .در چنین محیطی وظایف و
دستورالعملها کامال شفاف هستند و شکاف حاصل از خطاهای انسانی
با دقت و قابل اطمینان بودن دادهها پر میشود .به وجود آمدن چنین
روند بههمپیوستهای سبب سرویسدهی مناسب میشود و موانعی را
که در روش سنتی و غیرخودکار وجود دارد از میان میبرد.
JJسرویس خوب به مشتریان ارائه میشود
رابطه با مشــتریان بخشی جداییناپذیر از هر کسب و کار است و
ارائه خدمات عالی به مشتریان اصلی است که به هیچ وجه نمیشود از
آن چشم پوشید .همگام ماندن با سرعت رو به رشد ارتباط با مشتریان
ممکن است برای بخش مشتریان بیش از اندازه طاقتفرسا شود به
خصوص اگر در مورد شــرکتی صحبتکنیم که طیف گستردهای
را پوشــش میدهد .برای ارائه بهتر خدمات مشــتریان ،کارفرمایان
میتوانند از هوش مصنوعی برای بهبود تجربه مشتری استفاده کنند.
با استفاده از برنامههای متکی به تکنولوژیهای پیشرفته ،مشتریان
میتوانند مشکالتشان را به صورت آنالین مطرح و واکنش مناسب را
در اسرع وقت دریافت کنند.

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

انقالب اقتصادی نسل اینستاگرام
نسل ( Zدهه هفتادیها و دهه هشتادیهای خودمان) امسال به بزرگترین گروه خریداران و مشتریها در دنیا تبدیل میشوند.
این نسل در عادات خرید خود کامال با نسلهای قبلی متفاوت است و برندها مجبورند برای بقا ،خود را با آنها وفق دهند.

آیندهپژوهی
[ آینده قطب ]

ابرقدرتهای قطبی جان میگیرند

تغییرات اقلیمی مسیر آبهای قطبی را باز کرده و روسیه و چین را به تکاپو واداشته است
ناستازیا آستراشیوسکایا
گزارشگر حوزه آسیای میانه

ترجمه :ساعد یزدانجو
منبع   فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
قطب حوزه آینده
جغرافیایسیاسی
جهان است .برای
فعاالن سیاسی و
اقتصادی و تحلیلگران
مهم است که بدانند
چه قدرتهایی در این
منطقهمسلطخواهند
شد.

تنها چند روز بعد از برگزاری کنفرانسی بزرگ درباره اقیانوس منجمد
شــمالی در ماه میالدی قبل در سنپترزبورگ که والدیمیر پوتین در آن
میزبان چهار قدرت منطقهای زیر تابلوی «اقیانوس منجمد شمالی :قلمروی
گفتوگو» بود ،ناوهای جنگی روســیه مانوری در آبهای یخزده شمالی
برگزار کردند .در امواج دریای بارنتز ،یک ناو محافظ از اســکادران شمالی
ارتش روسیه راکتهایی را شلیک میکرد تا موشکهای کروزی را منهدم
کند که از یک ناو ضد زیردریایی شلیک شده بود.
این نمایش قدرت از چشــم مهمانان پوتین دور نماند .دریای بارنتز
که آبهایش ســاحل نروژ را میسایند ،مرز غربی مسیر دریایی شمال را
مشخص میکند ،مسیری از آبهایی که دور قطب شمال میچرخند و تا
آن مرز میرسند .قطب شمال هزاران سال است عمدتا یخزده باقی مانده
اما ذوبشدن سریع آن باعث شعلهور شدن بحثها شده در جایی که فورا
تبدیل به یکی از بزرگترین نقاط ژئوپلیتیک جهان شده است.
با شدتگرفتن تغییرات اقلیمی که باعث شده بهسرعت از میزان ذخایر
یخهای شمال کاسته شود ،مسیر دریایی شمال به یکی از مناطق رقابت
روزافزون تبدیل شده است .ظرفیت بالقوه این منطقه در مقام یک مسیر
کشتیرانی ترجیحی بین اروپا و آسیا میتواند جریانهای تجاری جهان را
تغییر دهد .ذخایر هیدروکربنی عظیمی که زیر این منطقه قرار دارد ممکن
است بازارهای انرژی جهان را از هستی ساقط کند .و نظامیگرایی روزافزون
این منطقه توجه قدرتهای جهانی را به خود جلب کرده است.
با اینکه دهها کشــور ایراد ادعا نســبت به ثروتهای مناطق قطبی را
شروع کردهاند ،هیچکدام مثل روسیه اینهمه فعال بهدنبال بهرهگرفتن
از ایــن منطقه نبوده بهطوری که دیگران در این زمینه به گرد پایش هم

با شدتگرفتن تغییرات
اقلیمی که باعث شده
بهسرعت از میزان ذخایر
یخهای شمال کاسته شود،
مسیر دریایی شمال به یکی
از مناطق رقابت روزافزون
تبدیل شده است .ظرفیت
بالقوه این منطقه در مقام
یک مسیر کشتیرانی
ترجیحی بین اروپا و آسیا
میتواند جریانهای تجاری
جهان را تغییر دهد.
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نمیرســند .بهگفته والدیمیر پوتین در ماه گذشته که در سنپترزبورگ
سخنرانی میکرد ،یکدهم تمام سرمایهگذاریهای اقتصادی روسیه اکنون
در منطقه اقیانوس منجمد شمالی انجام میشود.
روسیه از سال  2013میلیاردها دالر برای ساختوساز یا بهروزرسانی
هفت پایگاه نظامیاش در جزایر و شــبهجزیرهها در امتداد مسیر دریایی
شــمال خرج کرده و ردیفی از رادارهای پیشــرفته و سیستمهای دفاع
موشکی -قادر به ارسال هواپیما ،موشک و کشتی -را در مکانهایی به صف
کرده که دمای هوا میتواند تا زیر  -50درجه سانتیگراد پایین بیاید .این
کار برای مسکو پوشش تقریبا کامل تمام خط ساحلی و آبهای مجاور را
فراهم کرده است.
پیام این کار روشن اســت .اگر شما میخواهید در اقیانوس منجمد
شمالی کشتی برانید و از آسیا و به آسیا سریعتر سفر کنید یا برنامه دارید
که ثروتهای نفتی و گازی زیر دریا را استخراج کنید ،تحت نظارت روسیه
خواهید بود.
ســرگئی الورف ،وزیر خارجه روســیه ،در گردهمایی سنپترزبورگ
گفت« :آمریکاییها فکر میکنند فقط خودشان میتوانند آهنگ را عوض
کنند و قوانین را وضع کنند .در زمینه مســیر دریایی شــمال باید گفت
که این شاهرگ حیاتی حملونقل ملی ماست ...مثل قوانین راهنمایی و
رانندگی است .اگر شما برای رانندگی به کشور بروید ،قوانین آنجا را رعایت
یکنید».
م 
در عین اینکه ترافیک مسیر دریایی شمال سبک است اما در حال رشد
هم هست .کارشناسان تخمین میزنند که طی ماههایی که یخهای مسیر
ذوب میشوند ،کشتیرانی بهسمت شرق ،از اروپا به چین از مسیر دریایی

در سال  ،2007کاوشگران روس پرچم سهرنگ سفید ،آبی و قرمز تیتانیومی روسیه را روی زمینهای زیر قطب شمال نصب
کردند .این کار توجهبرانگیز و نمایشیترین بخش از تالش روسیه برای ادعای مالکیت قطب است که تقریبا  300سال پیش
بعد از اینکه کشف منطقه منجمد شمالی روسیه انجام شد شروع شد.

شمال حدود  40درصد سریعتر از سفر مشابه از طریق کانال سوئز است
و به این ترتیب ،صدها هزار دالر هزینه ســوخت را کاهش میدهد و این
ظرفیت بالقوه را دارد که از میزان انتشار دیاکسید کربن در مسیر مشابه
 52درصد کم کند .در حال حاضر ،اقیانوس منجمد شمالی فقط سه ماه در
سال یخزده نیست اما پیشبینیهای مختلفی هستند که برآورد کردهاند
تعداد ماههایی که یخهای مسیر در آنها ذوب میشود در ماههای پیش رو
افزایش خواهد یافت و بنابراین دسترسی از طریق این مسیر رونق خواهد
گرفت و شدت ترافیک آن باال خواهد رفت.
روســیه با برآورد این رونق کشتیرانی از طریق مقرراتگذاری تالش
کرده کنترل خود را بر مســیر دریایی شمال افزایش دهد ،از جمله اینکه
به «روساتم» انحصار مدیریت دسترسی به مسیر دریایی شمال را اعطا
کرده است .روساتم یک مجتمع صنعتی نیروی اتمی دولتی است و دارای
یخشکنهایی است که میتوانند کشتیها را همراهی کنند.
روسیه که یکپنجم سرزمینش در حلقه منطقه قطبی قرار دارد ،در
پی افزایش قلمروی خود اســت و مدعی شده که رشتهکوههای زیر دریا
نیز متعلق به آن اســت که به این معنی اســت که  1.2میلیون کیلومتر
مربع دیگر از اقیانوس منجمد شمالی را هم باید در تصاحب خود داشته
باشد .تشخیص کمیسیون حدود فالت قاره در سازمان ملل این بوده که
بخش بیطرف آبهای اقیانوس منجمد شمالی ادامه فالت روسیه است.
در نتیجه ،یکی از مقامات که از مذاکرات مطلع است میگوید تا تابستان
سال  2020ارتفاعات مندلیف و رشتهکوه لومونوسوف قلمروی روسیه اعالم
خواهد شد.
رقبا دارند تقال میکنند که جبران کنند :اخیرا آمریکا اعالم کرده که
اولین کشتی یخشــکن خود را بعد از بیش از دو دهه سفارش داده و 74
میلیون دالر خرج کشــتیای کرده که در ســال  2024حاضر میشود.
دریادار کارل شولتز ،فرمانده گارد ساحلی آمریکا ،گفته است« :در اوضاع و
احوال رقابت قدرتهای بزرگ ،این کشتی برای حضور ملی ما در منطقه
قطبی بسیار حیاتی است تا بتوان با آن تجارت ،گردشگری ،تحقیقات و
فعالیتهای بینالمللی را در اقیانوس منجمد شمالی افزایش داد».
در سال  ،2007کاوشــگران روس پرچم سهرنگ سفید ،آبی و قرمز
تیتانیومی روسیه را روی زمینهای زیر قطب شمال نصب کردند .این کار
توجهبرانگیز و نمایشــیترین بخش از تالش روسیه برای ادعای مالکیت
قطب است که تقریبا  300سال پیش بعد از اینکه کشف منطقه منجمد
شمالی روسیه انجام شد شروع شد .پتر کبیر دستور اکتشافات را صادر کرد
و در آن موقع خط ساحلی اقیانوس منجمد شمالی حدود  24هزار کیلومتر
نقشهبرداری شد که تقریبا اندازه طول کل مرزهای زمینی روسیه است.
روسیه اولین کشتی یخشــکن را  120سال پیش ساخت که نامش
یرماک بود .در سال  1957این کشور اولین کشتی یخشکن اتمی را بهنام
«لنین» ساخت .یخشکن «آرکتیکا» اولین یخشکنی بود که در سال 1977
به قطب شــمال رسید .سرگئی فرانک ،رئیس شرکت کشتیرانی دولتی
سوفکومفلوت ،میگوید« :نسبت به آن سالها تغییرات اساسی خیلی کمی
اتفاق افتاده ،چه در شکل یخشکنها و چه در قطعات آنها».
طی جنگ سرد ،اتحاد شوروی منابع عظیمی را به این منطقه تزریق
کرد .ناوگان شــمالی بزرگترین نیروی دریایی شوروی بود و پایگاههای
هوایی منجمد شمالی نقاطی برای سوختگیری مجدد بمبافکنهایی
بودند که قابلیت حمل سالح هستهای داشتند.
قدرتهای غربی که برنامه داشــتند تا نفوذ شــوروی را سد کنند ،با
استفاده از نیروهای ناتو در مناطق بین گرینلند ،ایسلند و بریتانیا گشت
میزدند که تالشــی بود برای ممانعت از ورود زیردریاییهای شوروی به

مناطق شناختهنشده اقیانوس اطلس ،زیردریاییهایی که به موشکهای
بالستیک مجهز بودند.
اما وقتی اقتصاد شــوروی در حال افول بود ،زیرســاختهای منطقه
منجمد شــمالی دائما محتاج تعمیر بودند .مخارج نگهداری گران و نبود
عقالنیت استراتژیک باعث شد مسکو بهتدریج نقطه تمرکز خود را از این
منطقه به جاهای دیگری ببرد.
تغییرات اقلیمی و رشــد قدرت اقتصادهای آسیایی این محاسبات را
تغییر داده اســت .طبق دادههای ناسا ،از سال  1979در هر دهه از حجم
یخهای قطبی  12.8درصد کم شــده و در سپتامبر سال گذشته پوشش
یخی این منطقه نسبت به سال  1980حدود  42درصد کمتر بوده است.
همین اتفاقات مرزهای یخزده و امن شمالی را به سرچشمه بهرهگیری و
برخورد کشــورها تبدیل کرده است .سال گذشته ،ناوگان شمالی روسیه
بزرگترین عملیات نظامی خود را طی یک دهه گذشته انجام داد.
وزیر منابع طبیعی روســیه ،دیمیتری کوبیلکین ،در هفتههای اخیر
گفته است« :روسیه بهسادگی نمیتواند اقیانوس دیگری پیدا کند .در تمام
پروژههایی که در اقیانوس منجمد شــمالی پیادهسازی شده ،ما افقهای
آینده را مد نظر داریم».
اما در جاهایی که مســکو به آنهــا بهعنوان یک چالش امنیتی نگاه
میکند ،فرصتهایی برای کشورهای دیگر وجود دارد .در ماه اوت گذشته،
شرکت بزرگ کشتیرانی دانمارکی مائرسک بهطور آزمایشی یک کشتی
را به مسیر دریایی شمال فرستاد .در آن موقع مائرسک لوازم الکترونیکی،
مواد معدنی و  660کانتینر ماهی یخزده را از والدیوستوف به سنپترزبورگ
حمل میکرد .این اولین ترانزیت در مســیر دریایی شمال با یک کشتی
کانتینری بود که شرکت مائرسک میگوید یک «آزمایش بینظیر» برای
کسب تجربه بوده اســت .این کشتی در بیشتر مرزهای ساحلی شمالی
شرقی این کشور بهوسیله یک یخشکن روسی همراهی میشد.
در کنار روسیه ،چین هم به اقیانوس منجمد شمالی عالقه پیدا کرده
و دوســتی افزایشیافتهاش با این کشور برای رسیدن به این هدف امری
حیاتی اســت .چین در شورای اقیانوس منجمد شمالی عضو ناظر است.
این شورا نهادی است که همکاریهای منطقهای را در این حوزه مدیریت
میکند .چین یک پایگاه تحقیقاتی در مجمعالجزایر نروژی سبالبارد دارد و
بزرگترین سهامدار خارجی پروژههای میدان آبی گاز طبیعی روسیه است
که متکی به متخصصان این کشور در زمینه کشتیرانی در مسیر دریایی
شمال است .سال گذشته ،چین سند سیاستی اقیانوس منجمد شمالی را
منتشر کرد که آشکارا مسیر دریایی شمال را به استراتژی کمربند و جاده
برای گسترش راههای تجارت و تاثیرگذاری جهانی ارتباط میداد .چین نام
این مسیر را گذاشته است «جاده ابریشم قطبی» .یکی از سفرای خارجی
در مسکو میگوید« :من به یاد میآورم که تا همین دو دهه پیش ،مردم
میگفتند که اســتفاده از مسیر دریایی شمالی غیرممکن است اما وقتی
اصطالح راه ابریشم قطبی را شنیدم و فهمیدم که چینیها به آن عالقه
دارند ،فهمیدم که این مسیر یک راه ارتباطی جدی است».

روسیه از سال 2013
میلیاردها دالر برای
ساختوساز یا بهروزرسانی
هفت پایگاه نظامیاش
در جزایر و شبهجزیرهها
در امتداد مسیر دریایی
شمال خرج کرده و ردیفی
از رادارهای پیشرفته و
سیستمهای دفاع موشکی
 قادر به ارسال هواپیما،موشک و کشتی -را در
مکانهایی به صف کرده که
دمای هوا میتواند تا زیر
 -50درجه سانتیگراد پایین
بیاید.

سال گذشته،
چینسند
سیاستیاقیانوس
منجمدشمالی
را منتشر کرد
که آشکارا مسیر
دریایی شمال
را به استراتژی
کمربند و جاده
برای گسترش
راههای تجارت
و تاثیرگذاری
جهانی ارتباط
میداد .چین
نام این مسیر را
گذاشته است
«جاده ابریشم
قطبی»
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یکی از پیشبینیهای احتمالی برای آینده شاید این باشد که آمریکا و منطقه یورو تورم
 2درصدی را هدف خود قرار دهند که به این ترتیب ،نرخ مبادله ین روی کاغذ تا حدود
ساالنه یک درصد افزایش مییابد .این اتفاق ممکن است در کوتاهمدت تاثیراتی روی
رقابتپذیری صادرکنندگان ژاپنی داشته باشد.

آیندهپژوهی
[ آینده ژاپن ]

در حسرت افزایش قیمتهای آینده
آیا بانک مرکزی ژاپن خواهد توانست تورم را باال ببرد؟
کوئیچی هامادا
استاد اقتصاد ییل

منبع   رویتر ز

چرا باید خواند:
ژاپن یکی از پنج
اقتصاد بزرگ جهان
است و یکی از کمترین
تورمهای جهان را دارد.
مسائلاقتصادملی
این کشور روی اقتصاد
جهان اثر میگذارد و
برای عالقهمندان به
اقتصاد همیشه سوژه
جالبی بوده است.

ژاپن در عوض اینکه بیش
از حد نگران هدفگذاری
نرخ تورم  2درصدی باشد،
بهتر است روی بازار نیروی
انسانی و شکلدهی سرمایه
اجتماعی خود ،مثال با بهبود
آموزش پیشدبستانی برای
کودکان ،تمرکز کند.
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با وجود تمام موفقیتهایی که در سیاستهای اقتصادی شینزو
آبه ،نخســتوزیر ژاپن ،رخ داده قیمتهــای کاال و خدمات برای
مصرفکنندگان در ژاپن خیلی آهستهتر از هدف  2درصدی بانک
مرکزی این کشــور افزایش مییابد .هدفگیری نرخ تورم پایینتر
از  2درصد در کشــوری که نرخ بیکاری پایین اســت قابل پذیرش
است ،بهخصوص چون فروش دارایی در سطحی باقی خواهد ماند که
سیاستهای مالی ژاپن را خنثی میکند.
در ســال  ،2012وقتــی آبه برای دور دوم به قدرت بازگشــت،
فارغالتحصیالن دانشگاههای ژاپن برای پیداکردن کار مناسب مشکل
داشــتند .حاال با هفت ســال زندگی در دوران «آبهنومیک» ،آنها
چنین مشکالتی را کمتر دارند .در واقع ،بهقدری کمبود نیروی کار
در کشور وجود دارد که برای هر تقاضای کار کمی بیش از  1.6شغل
مناسب ارائه میشود .و در کلیت این اقتصاد ،کنار گذاشتن عرضه
شــدید کاال و خدمات به چشــم میخورد که آبه از دولت قبلی به
ارث برده بود.
با این حال ،ســرمایهگذاران بهویژه در بــازار اوراق قرضه نگران
نرخهای تورم پایین یا حتی منفی هســتند چراکه این مســئله را
یک پدیده «اســتثنایی» در نظر میگیرند که تجار و بانکداران را
از رسیدن به فرصتهای کسب سود بینصیب میکند .آنها نگران
این هســتند که این وضعیت تا مدتی دوام داشته باشد .نرخ تورم
ژاپن حول و حوش یک درصد اســت و شــاید برای افزایش بیشتر
آن مشکالتی وجود داشته باشــد حتی اگر نرخ اشتغال باال بماند.
فناوریهای نوین مثل هوش مصنوعی در حال جایگزین شدن به
عنوان نیروی کار است که به این معنی است که طبقه متوسط کمتر
قادر خواهد بود تقاضای دستمزد بیشتر کند.
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این امر لزوما مشــکلی به حساب نمیآید .بهشرط تغییرنکردن
دیگر مولفههای اقتصادی ،تورم ناخوشایند است چون درآمد خالص
خانوار را کاهش میدهد .معموال اینطور فرض گرفته میشــود که
وقتی تورم خفیفی وجود دارد بیــکاری راحتتر از زمانی که هیچ
تورمی وجود ندارد کاهش پیدا میکند .اما در مورد ژاپن ،جایی که
نرخ اشــتغال بسیار باال است ،نصف شدن هدفگذاری تورم نگرانی
یکند.
جدیای ایجاد نم 
یکی از پیشبینیهای احتمالی برای آینده شــاید این باشد که
آمریکا و منطقه یورو تــورم  2درصدی را هدف خود قرار دهند که
به این ترتیب ،نرخ مبادله ین روی کاغذ تا حدود ساالنه یک درصد
افزایش مییابد .این اتفاق ممکن است در کوتاهمدت تاثیراتی روی
رقابتپذیری صادرکنندگان ژاپنی داشته باشد.
با وجود این ،چنین تغییرات ارزیای در مقایســه با نوسانهای
معمول نســبتا کمدامنه خواهد بود .برای مثال ،نرخ برابری ین در
برابر دالر در بازه محدودی که کمتر از  10درصد در کل سال 2019
برآورد میشود خواهد بود .همچنین در عین اینکه شاید ارزش ین از
جنبههای صوری افزایش یابد ولی وقتی نرخ مبادلهاش در برابر دالر
و یورو با نرخ تورم تعدیل میشود ،تغییر بسیار کمی خواهد داشت و
بنابراین نمیتواند در تخصیص منابع واقعی تغییری بدهد .در نتیجه،
به تغییر هدفگذاری نرخ تورم برای ژاپن صرفا بهعنوان یک مسئله
فنی نگریسته میشود.
این امر به ایــن معنی نخواهد بود که سیاســتگذاران باید از
اثرگذاری تسهیل کمی در هنگامی که نرخ تورم صفر یا نزدیک به
صفر است غفلت کنند .تسهیل کمی یک سیاست نامتعارف پولی
است که بانکهای مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام
ناموثر بودن سیاست اســتاندارد پولی مورد استفاده قرار میدهند.
یک بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیر مشــخص ذخایر مالی از
بانکهای تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمی میکند
و در نتیجــه پایه پولی را افزایش میدهد .خریــد دارایی از طریق
جمعآوری میزان چشــمگیری پول روی اقتصاد اثر میگذارد .اگر
تعداد پرتقالهای بیشتری ناگهان در بازار نسبت به تعداد سیبها
در دسترس باشد ،قیمت پرتقال نسبت به سیب پایین میآید .بهطور
مشــابه ،انبساط مالی در یک کشــور باعث تضعیف واحد پولی آن
کشور در برابر دیگر ارزها میشود .اگر کشورها در مواقع لزوم بهجای
اتکا به تسهیل کمی به استفاده از نرخهای تورم بهعنوان تنها اهرم
سیاستگذاری خود روی بیاورند ،اقتصاد جهانی سوپاپ اطمینان
خود را در مقابل بحرانهای مالی از دست میدهد .اما احتمال ندارد
در این مورد خاص چنین اتفاقی بیفتد .ژاپن در عوض اینکه بیش از
حد نگران هدفگذاری نرخ تورم  2درصدی باشــد ،بهتر است روی
بازار نیروی انسانی و شکلدهی سرمایه اجتماعی خود ،مثال با بهبود
آموزش پیشدبستانی برای کودکان ،تمرکز کند.

مجمع «هوآوی تکنولوژیز» که روی عرضه شبکه مخابراتی نسل پنجم در سطح جهان کار میکند ،وارد دریا شده است .این
شرکت با استفاده از زیرمجموعه «شبکههای دریایی هوآوی» در حال ساختن یا توسعه حدود  100کابل زیردریایی در سرتاسر
جهان است .سال گذشته این شرکت کابلی زیردریایی بهطول حدود  6هزار و  500کیلومتر ،از برزیل تا کامرون را تکمیل کرد.

[ آینده چین ]

ترسها و امیدهای اینترنت زیردریایی چین
پکن در آینده بخش زیادی از نقلوانتقال دادههای اینترنتی جهان را در اختیار خواهد داشت
از آنجایی که غرب تهدید ناشی از جاهطلبیهای دریایی چین را زیر نظر
دارد ،تمایلی طبیعی در رســانههای جهان وجود دارد که به دریای جنوبی
چین توجه گستردهای نشان دهند .این امر قابل درک است :تصاحب دریای
جنوبی چین میتواند باعث شود که پکن چاههای نفت و منابع گاز طبیعی
عظیمی را صاحب شود و امکان این را داشته باشد که  40درصد کشتیرانی
جهان را مختل کند.
اما این فقط آشــکارترین جلوه استراتژی دریایی چین است .یک مولفه
کلیدی دیگر ،چیزی که پیبردن به آن خیلی ســختتر است ،تاثیرگذاری
روزافزون پکن در ساختوســاز و تعمیر کابلهای زیردریایی است که ظاهرا
تمام اطالعات در اینترنت از طریق آنها جابهجا میشــود .برای فهم کلیت
«بازی بزرگ» چین در دریا ،باید به کف اقیانوسها نگاهی بیندازید.
با اینکه مردم مایلاند فکر کنند که ماهوارهها و برجهای تلفن همراه قلب
اینترنت هستند ،حیاتیترین بخش اینترنت  380کابل زیر دریا است که بیش
از  95درصــد کل دادهها و ترافیک صوتی بین قارهها را منتقل میکند .این
کابلها عمدتا بهوسیله آمریکا و متحدانش ساخته شده تا این اطمینان کسب
شود (دســتکم از نظر غرب) که «بهشکلی پاک» برپا شدهاند بدون اینکه
امکان جاسوسی داخلی برای دشــمنان آنها وجود داشته باشد .غولهای
اینترنتی آمریکا از جمله گوگل ،فیسبوک و آمازون کابلهای طویل زیادی
را از کنسرسیومهای عمدتا خصوصی اپراتورهای مخابراتی که این کابلها را
کشیدهاند اجاره میکنند یا میخرند.
اما حاال مجمع تجاری  -صنعتی «هوآوی تکنولوژیز» که شرکت پیشرویی
است و روی عرضه شبکه مخابراتی نسل پنجم در سطح جهان کار میکند،
وارد دریا شده است .این شرکت با استفاده از زیرمجموعه «شبکههای دریایی
هوآوی» در حال ســاختن یا توسعه حدود  100کابل زیردریایی در سرتاسر
جهان است .سال گذشته این شرکت کابلی زیردریایی بهطول حدود  6هزار و
 500کیلومتر ،از برزیل تا کامرون را تکمیل کرد .مالک این کابل در بخشهایی
شرکت یونیکام است که یک اپراتور مخابراتی دولتی است .رقبا ادعا میکنند
که شرکتهای چینی در مناقصهها رقمهای کمتری پیشنهاد میدهند چون
از پکن یارانه میگیرند.
در کنار اینکه کارشناســان بهحق درباره جاسوســی از «درهای پشتی»
در فناوری اینترنت نســل پنجم هوآوی اظهار نگرانی میکنند ،متخصصان
جاسوسی غربی مخالف درگیر شدن این شرکت با اینترنت زیردریایی هستند،
اینترنتی که میزان بیشتری پول میتوان از آن درآورد چون در آ ن دادههای
خیلی زیادی از تعداد محدودی کابل میگذرد .د ِر پشــتی در علوم رایانه به
راهی گفته میشــود که بتوان از آن بدون اجازه به قسمتهای مشخصی از
یک سیستم دیگر مثل یک رایانه ،دیوار آتشین یا سختافزارها و نرمافزارهای
دیگر دســت پیدا کرد .درهای پشتی ممکن اســت از قبل در سامانه وجود
داشته باشند یا اینکه فرد نفوذگر با فریب کاربر ،او را نسبت به نصب در پشتی
ترغیبکند.
طبیعی است که هوآوی هرگونه دستکاری در کابلها را هنگام ساختشان
تکذیب کند ،حتی اگر آمریکا و دیگر کشــورها بگویند که این شرکت طبق

قوانین چین موظف اســت که دادههای شبکه را در اختیار دولت قرار دهد.
آمریکا در سال گذشته استفاده نهادهای فدرال را از تجهیزات نسل پنجم این
شرکت محدود کرد .هوآوی در واکنش به این اقدام به دادگاه فدرال شکایت
کرد .واشنگتن متحدان خود را تحت فشار قرار میدهد که با او همراه باشند
و سفیر آمریکا در آلمان هشدار داده که اجازهدادن ورود شرکتهای چینی به
پروژه نسل پنجم این شرکت بهمعنی کاهش همکاری امنیتی از سوی آمریکا
است .اما این نبردی بسیار دشوار است .بیشتر کشورها و شرکتها احساس
میکنند که داشتن خدمات بهتر تلفنی به خطرات امنیتی آن میارزد.
چنین تحرکاتی در اینترنت زیردریایی هم صورت گرفته اســت .آمریکا
چطور میتواند به امنیت کابلهای زیر دریا دست پیدا کند؟ راهی وجود ندارد
برای اینکه هوآوی را از ساختن این کابلها بازداشت یا مالکان خصوصی را از
بستن قرارداد با شرکتهای چینی برای مدرنسازی کابلها برحذر داشت ،آن
هم فقط به این دلیل که به این شرکتها بدگمانی وجود دارد .بهعالوه آمریکا
باید از ظرفیت جاسوسی سایبری و جمعآوری مخفیانه اطالعات استفاده کند
تا شواهدی از درهای پشتی و دیگر خطرات امنیتی گردآوری کند .این کاری
چالشبرانگیز است :شرکتهای چینی از نظر فناوری بسیار پیشرفته هستند و
با دولت پلیسی مجازی عجین شدهاند.
تنها مســئله درهای پشتی نیست :گزارشهای رسانهای نشان میدهند
که زیردریاییهای آمریکا و چین (و روسیه) ممکن است این توانایی را داشته
باشند که از بیرون به کابلها متصل شــوند .دولت آمریکا ارائه اطالعات در
اینباره را بهشدت محدود کرده است .در صورت اتصال به این کابلها ،هزاران
ایستگاه زیردریایی یا بیشتر میتوانند وجود داشته باشند که به همین ترتیب
به اهداف جاسوسی تبدیل شوند .بنابراین واشنگتن شدیدا در حال جدال با
چین اســت تا وارد فناوری کابلهای اینترنتی زیردریایی نشود اما پکن عزم
خود را برای این کار جزم کرده و به احتمال زیاد سرانجام موفق خواهد شد.

جیمز استاوریدیس
حقوقدان و دریادار بازنشسته

گ
منبع   بلومبر 

چرا باید خواند:
آینده اینترنت برای
همه کشورهای جهان
از جمله ایران مهم
است و چین بهتدریج
به یکی از بازیگران
اثرگذار این عرصه
یشود.
تبدیل م 

آمریکا چطور میتواند به امنیت کابلهای
زیر دریا دست پیدا کند؟ راهی وجود
ندارد برای اینکه هوآوی را از ساختن این
کابلها بازداشت یا مالکان خصوصی را از
بستن قرارداد با شرکتهای چینی برای
مدرنسازی کابلها برحذر داشت ،آن هم
فقط به این دلیل که به این شرکتها
بدگمانی وجود دارد.
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آیندهپژوهی
[ آینده دارو ]

داروهای متصل به اینترنت آینده

درمانهای دارای فناوری نوین بسیار گراناند و نیاز به ساختار بیمهای قوی دارند

کریستوفر راولند
گزارشگر اجتماعی

ت
منبع   واشنگتن پس 

چرا باید خواند:
فناوری در آینده وارد
همه حوزهها میشود و
یکی از حوزههایی که
متحول خواهد کرد،
پزشکی و داروسازی
خواهد بود .آگاهی از
ساخت هشدن دارویی
که به اینترنت وصل
است برای بسیاری
از خوانندگان جذاب
است.
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وقتی سازمان غذا و داروی ایاالت متحده در اواخر سال ۲۰۱۷
با ساخت یک قرض درمان شیزوفرنی موافقت کرد که هنگامی که
بیمار قرصی را میبلعید پیامی به دکتر میفرستاد ،به نظر میرسید
این اتفاق نهفقط یک قدم بزرگ برای این بیماری است بلکه مرز و
خط مقدم جدیدی برای پزشکی متصل به اینترنت است.
بیمارانــی که شــیزوفرنی دارند اغلب قرص خــوردن خود را
متوقف میکنند و این کار باعث میشود که دورههای اوجگرفتن
وضعیت حاد روانی آنها زودتر سر برسد و این کار میتواند عواقب
جدیای برای فرد داشته باشد .بنابراین ترکیب قرصی که  ۱۶سال
از تجویزش توسط روانپزشکان میگذرد با یک ریزتراشه بسیار
کوچک میتواند به پزشکان کمک کند که قبل از اینکه بیماری به
مرحله خطرناکی از بیماریِ خود برسد در وضعیت او مداخله کنند.
هفــده ماه قبلتــر ،بیماران معــدودی از این دارو اســتفاده
میکردند که بهنام «ابیلیتی مایسایت» شناخته میشد .پزشکان
و شــرکتهای بیمه میگویند کــه این دارو موردی اســت که
محدودیتهای دنیای واقعی را نشان میدهد و همچنین مشکل
بیماران در تامین هزینههای درمان را روشن میسازد ،مشکالتی
که مانع نوآوریهایی میشود که صنایع دارویی میتوانند آنها را
تولیدکنند.
در مورد بیماران شیزوفرنیایی ،برخی پزشکان هشدار دادهاند
که شرکت ابیلیتی مایسایت میتواند بسیاری از خیالهای باطلی
را که دارو برای ممانعت از آنها طراحی شده تشدید کند .جیمز
لوینسون ،روانپزشک در ریچموند ،میگوید« :بیمارانی که سطح
باالیی از پارانویا دارند شاید با فکر دارویی که پیامهایی را به دیگران
ارسال میکند راحت نباشند .این بیماران شاید از مصرف این نوع
دارو بترســند .علم این نوع داروها باید بداند که با دادهها چه باید
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بکند و آنها را چطور منتقل کند».
بحث بر ســر داروی ابیلیتی مایســایت ایــن معمای حرفه
مراقبتهای بهداشتی در آمریکا را برجسته کرده است ،حرفهای
که بیشازپیش به صنعت پزشکی و دره سیلیکون فشار میآورد که
با همکاری یکدیگر نوآوریهایی را به نمایش بگذارند .طی دههها،
پزشــکی بهطور عمده از راه معدودی مکانیزم ساده مشخص به
بیماران ارائه میشد :یک قرص ،یک کرم ،یک اسپری بینی ،یک
آمپول.
اما این صنعت به امید رســیدن به نتایج بهتر و بهبود اوضاع،
بهسوی دستهای فناوریهای نوین رفت ه که با یکی از بزرگترین
و چالشبرانگیزترین مواردی که انسانها در درمان بیماریها با آن
مشــکل دارند به مبارزه برخاسته است :واداشتن مردم به مصرف
داروهایشان بهشکل دائمی.
شــرکتها در حــال تولید اپلیکیشــنهایی هســتند برای
مشــخصکردن درمانهای مضر ،مدیریت دیابت و رصد فشــار
خون و کارکرد قلب در سریعترین حالت .مطالعات برای ساخت
قرصهای دیجیتال بیشتر بهمنظور درمان سرطان ،حمالت قلبی و
بیماریهای واگیر در جریان است.
در شــرایطی که این داروها ممکن اســت بــا موانع نظارتی
زیادی روبهرو شــوند تا اطمینان حاصل شود که بیخطر هستند
 بهخصوص در دورهای که دولت ترامپ ب ه نوآوریهای پزشــکیروی آورده و علیه نظارتهای شدید جبهه گرفته است -پزشکان و
شرکتهای بیمه هم هنوز متقاعد نشدهاند که فناوریها اینچنین
راحت میتوانند تفاوتی در پزشکی و درمان ایجاد کنند تا صنایع
دارویی میلیاردها دالر در شراکت با فناوریها صرف کنند.
اسکات گاتلیب ،کسی که ماه گذشته از هیئتمدیره سازمان غذا
و داروی آمریکا استعفا داد و مسئول صدور مجوز برای فناوريهایی
بود که در پزشکی و داروســازی به کار میرفت ،میگوید« :فکر
میکنم که این فناوریها مزایای زیادی برای بیماران داشته باشند
اما یک ســوال مهم در اینباره وجود دارد :آیا این داروها میتوانند
آنقدر ارزشی از خود به نمایش بگذارند که بیماران متقاعد شوند
بابتشان پول هنگفتی خرج کنند؟»
اولین درمان دارویی دیجیتال که موفق شد موافقیت سازمان
غذا و دارو را بگیرد و مجوز الزم را کسب کند ،قرصهای ابیلیتی
مایسایت بود که درونش حسگر کار گذاشته شده بود اما هنوز این
دارو از بازار کنار مانده است چون پزشکان و صنایع بیمه در قبال
آن احتیاط به خرج دادهاند.
در حال حاضر ،شرکت دارویی اوتسوکا که این قرص متصل به
اینترنت را ساخته شاید قادر باشد که با پیشنهاد این دارو به افرادی
که دارای بیماری روانی هستند این نوع فناوری را توسعه دهد .اما

بیمارانی که شیزوفرنی دارند اغلب قرص خوردن خود را متوقف میکنند و این کار باعث میشود که دورههای اوجگرفتن وضعیت حاد روانی آنها زودتر
سر برسد و این کار میتواند عواقب جدیای برای فرد داشته باشد .بنابراین ترکیب قرصی که  ۱۶سال از تجویزش توسط روانپزشکان میگذرد با یک
ِ
بیماری خود برسد در وضعیت او مداخله کنند.
ریزتراشه بسیار کوچک میتواند به پزشکان کمک کند که قبل از اینکه بیماری به مرحله خطرناکی از

در کشوری که نظام بیمه سالمت قوی ندارد ،این کار زمانی میسر
اســت که داروهای گران حوزه فناوری تحت پوشش بیمهای قرار
گیرد .شــرکت اوتسوکا در ماه گذشته توانست با مقامات درمانی
ویرجینیا در اینباره به توافق برسد تا پوشش این دارو شروع شود.
شرکت همچنین برنامه آزمایشیای را در فلوریدا شروع کرده و در
حال ارزیابی ایجاد پوشش بیمهای در اوکالهما است.
اوتسوکا خودش را در نقش یک پیشرو در حوزه داروهای دارای
فنــاوری در نظر میگیرد .قرصهای ابیلیتی یکی از قدیمیترین
برندهای دارویی بوده که در بازار موجود اســت و این شرکت آن
را برای بیمارهای دارای شیزوفرنی و دیگر بیماریهای حاد روانی
تجویز میکرده است .اما قرصهای ابیلیتی مایسایت یک قطعه
الکترونیکــی به این قرص اضافه کرده که در ماه هزار و  ۶۵۰دالر
برای بیمار خرج برمیدارد .این میزان مســاوی سی برابر هزینه
بیماری است که میخواهد داروهای ژنریک ابیلیتی را در یک ماه
از داروخانههای زنجیرهای کوستکو بخرد.
اوتســوکا این درمان را با همکاری شرکت «سالمت دیجیتال
پروتیوس» انجام داده که یک شرکت واقع در دره سیلیکون است و
قطعه دیجیتالی موجود در قرص را ساخته .پروتیوس در استفاده از
این ابزارهای دیجیتال برای دیگر درمانها از جمله درمان بیماران
سرطانیای که داروهای شیمیدرمانی مصرف میکنند نیز پیشرو
است.
بعد از اینکه بیماران قرص ضد روانپریشــی را میبلعند ،یک
حســگر دیجیتال بهاندازه یک دانه ماسه (و ساختهشده از مس،
منیزیوم و سیلیس که پروتیوس میگوید همهشان در غذای انسان
پیدا میشــوند) وقتی با اسید معده تماس پیدا میکند پیامی را
ارســال میکند .این پیام بهوسیله یک دستگاه کوچک که روی
بدن بیمار پوشیده میشود دریافت میشود .این گیرنده یک پیام
به اپلیکیشنی در تلفن هوشمند بیمار میفرستد .این اپلیکیشن
دادهها را روی یک وبسایت امن برای اینکه پزشکان آن را ببینند
بارگذاری میکند .اوتسوکا مجوز ویژه فدرال را هم دریافت کرده
برای اینکه تلفن هوشمندی «با کارکرد بهشدت محدود» فراهم
کند برای کسانی که آنقدر پول ندارند تلفن هوشمند گرانقیمت
بخرند.
هــدف این کار رفع یک مشــکل عــذابآور اســت :بیماران
شیزوفرنیایی اغلب خوردن دارو را متوقف میکنند که این کار باعث
ایجاد دورههای روانپریشیای میشود که عواقب حادی برای بیمار
دارد .انتظار میرود قرصهای ابیلیتی مایسایت به پزشکان کمک
کند که دنبال کنند کدام بیمار مصرف دارو را ادامه میدهد .این
اپلیکیشن همچنین این امکان را برای بیماران فراهم میکند که
اطالعات مربوط به حالت روانی خود را وارد نرمافزار کنند.
صــدور مجوز این دارو باعث نشــئتگرفتن بحــث در میان
روانپزشــکان درباره اخالق رصد تجاورگرانه بیمارانی شــده که
صالحیت روانی آنها ممکن است در لب مرز باشد .آنها سواالتی
را پیش کشیدهاند درباره استقالل بیمار ،حریم خصوصی دا دهها
و امکان مشــکالت فنی منفی سیستم این دارو .اما طرفداران آن
میگویند که نیازهای پزشــکی بهقدری زیاد اســت که میارزد
ابیلیتی مایسات زیر ذرهبین قرار بگیرد و آزمایش شود.
سناتور ایالت ویرجینیا ،کری دیدز که عضو کمیته ویژه سالمت
روانی در مجلس سنا نیز هست ،میگوید تا قبل از اینکه واشنگتن

پست درباره این روش درمانی با او تماس بگیرد چیزی درباره آن
نشنیده بوده است .اما او در مصاحبهای میگوید که کنجکاویاش
برانگیخته شــده ،با تکنولوژیای که بتواند به افرادی مثل پســر
خودش که بیماری روانی داشــته کمک کند .پسر  24ساله او در
ســال  2013خودش را از بین بــرد و دیدز میگوید که از حدود
سال پیش از آن دیگر دارو نمیخورد .دیدز میگوید« :کسانی که
نیاز به مراقبت دارند باید وســیلهای را داشته باشند که اطمینان
حاصل شود این بیماران دارویشان را مصرف میکنند .جنبه دیگر
ماجرا این است که مسئله آزادی مدنی باید برای کسانی که مریض
هستند هم رعایت شود ».پسر دیدز با اینکه درمان میشد از نظر
شخصیتی مشکل پیدا کرده بود و بیماریاش بهحدی حاد شده بود
که دیگر دارو نمیخورد .دیدز میگوید که افراد حق ندارند زندگی
خودشــان یا زندگی دیگران را نابود کننــد .با همه این حرفها،
او میگویــد درباره اینکه ایالت ویرجینیــا باید به داروی ابیلیتی
مایسایت مجوز میداد یا نه نظری ندارد.
شرکت اوتسوکا تاکید دارد که از هیچ بیماری بدون اینکه نشان
دهد تمایل روشنی به مصرف دارو دارد خواسته نخواهد شد این
دارو را مصرف کند .این شرکت میگوید بیماران شیزوفرنیایی که
احساسات پارانوئیدی درباره پیامرسانی یک قرص دارند بهاحتمال
زیادی نامزد مصرف آن نخواهند شد .جان باردی ،معاون مدیر امور
عمومی و توسعه کسبوکار دیجیتال شرکت اوتسوکا ،میگوید:
«احتمال ندارد که یک شــرکت داروسازی در جایی که تبلیغات
گســترده علیه این دارو میشــود آن را عرضه کند .ما این کار را
نمیکنیم .این دارو واقعا محصولی است برای بیماران که بتوانند
با آن رســیدن به اهداف درمانی خود را بهبود ببخشند .اگر آنها
نگرانیای درباره این محصول دارند ،احتماال راهحل درستی برای
آنها نبوده است».
مدیران و تحلیلگران میگویند که بازار سالمت دیجیتال یک
غرب وحشی بدون قانون برای بیشتر مصرفکنندگان و پزشکان
است .بنا به اعالم یک گزارش دولتی ،در سال  ،2017حدود 318
هزار اپلیکیشن تلفن همراه در سطح جهان در دسترس بوده است:
اکثر آنها اصال مجوزی از سازمان غذا و دارو نداشتهاند و حتی این
سازمان آنها را ارزیابی نیز نکرده است.

مدیران و
تحلیلگران
میگویند که بازار
سالمتدیجیتال
یک غرب وحشی
بدون قانون
برایبیشتر
مصرفکنندگان
و پزشکان است.
بنا به اعالم یک
گزارش دولتی،
در سال ،2017
حدود  318هزار
اپلیکیشنتلفن
همراه در سطح
جهان در دسترس
بوده است :اکثر
آنها اصال مجوزی
از سازمان غذا و
دارو نداشتهاند و
حتی این سازمان
آنها را ارزیابی نیز
نکرده است
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آیندهپژوهی
[ آینده کره جنوبی ]

رئیسجمهوری که تقصیر نداشت
نگاهی به بالهایی که کره شمالی و آمریکا بر سر کره جنوبی میآورند
گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
رئیسجمهورکره
جنوبیبامجموعهای
از بداقبالی و دردسر
سیاسی و اقتصادی
روبهرو شده .این
گزارش توضیح
میدهد که آیند ه او چه
میشود.

در کره جنوبی
معمول است که
روسای جمهور
در نزدیکی پایان
دورهشان به
وضعیت اردک لنگ
میرسند؛یعنی
خودشان از انجام
برنامههایشان
ناتوان میمانند و
چهرهای که قرار
است جایگزین آنها
شود هم برای همه
معلوم میشود
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رئیسجمهور کره جنوبی در یک ســال و نیم اخیر
یک کار را داوطلبانه انجام داد؛ آن هم این بود که آینده
ی خودش را به دو موضوع کره شمالی و اقتصاد
سیاســ 
گره زد .حاال به نظر میرسد که او در هر دو جبهه دچار
دردسر جدی شده .این چالشی است که سرنوشت مون
جائه-این را تعیین خواهد کرد.
آمــار و ارقام بانک کره حاکی از آن اســت که تولید
ناخالص داخلی کره جنوبی در سه ماهه اول سال جاری
میالدی  ۰.۳درصد کم شده؛ رقمی که در یک دهه اخیر
سابقه نداشــت .این ارقام درست دو روز پیش از سالروز
دیدار تاریخی رهبران کره شمالی و جنوبی منتشر شد.
روزی که آن دیــدار صورت گرفت ،همه فکر میکردند
با رسیدن به سطحی از عادیســازی در روابط دو کره،
م جونگ اون به هیچ نتیجهای نرسیدند و آینده مون جائه-این (وسط) را هم به دردسر
ترامپ و کی 
انداختند.
اوضاع اقتصاد کره جنوبی خیلی فرق کند .اما یک سال
گذشت و اینطور نشد .حتی اقتصاد کره جنوبی دارد از آنچه که پیشبینی
(آوریل سال  )۲۰۱۸به  ۸۳درصد رسید .اما بینتیجهبودن میانجیگری او بین
آمریکا و کره شمالی باعث شد درصد مقبولیت مردمی او پایین بیفتد و حوالی
میشد ضعیفتر عمل میکند .پارک سانگین استاد دانشگاه ملی سئول در این
 ۴۵درصد باشد .از همه بدتر این بود که دونالد ترامپ نشستش با رهبر کره
خصوص میگوید« :قرار نیست شرایط برای مون جائه-این راحتتر شود .این
وضع به شدت برای دولت دردسرساز است».
شمالی را بی هیچ نتیجهای ترک کرد و همه را انگشت به دهان باقی گذاشت
و البته وضع برای میانجی بین دو کشور  -یعنی رئیسجمهور کره جنوبی-
دو بدشانسی همزمان مون جائه-این در شرایطی رخ میدهد که او خود
را برای ورود به سال ســوم از تکدوره پنجساله ریاست جمهوریاش آماده
خیلی بد شــد .اخیرا انتقادات از عملکرد مون جائه-این در باب کره شمالی
طوری باال گرفته که حزب اپوزیسیون آزادی از همین موضوع استفاده کرده و
میکند .دردسرهای اقتصادی و سیاسی فعلی ممکن است مون جائه-این را
مثال انتصابهای رئیسجمهور کره جنوبی در پارلمان و موارد سیاسی دیگر را
در آستانه انتخابات پارلمانی سال آینده ،به وضعی شبیه سایر رهبران قدیم
کره جنوبی بیندازد .در کره جنوبی معمول اســت که رهبرانی که به صورت
هم علیه او علم کرده است .حتی رهبر کره شمالی هم دارد به مون جائه-این
میتازد .با این اوصاف ،امیدها به اینکه او بتواند مناقشــه با کره شمالی را در
دموکراتیک انتخاب شدهاند در نزدیکی پایان دوره ریاست جمهوریشان به
دوران ریاست جمهوری خودش حل و فصل کند به شدت کم شده است.
وضعیت موسوم به اردک لنگ میرسند؛ یعنی خودشان از انجام برنامههایشان
اما این وضع سیاســی همچنان کمرنگتر از دردسرهای اقتصادی دولت
ناتوان میمانند و چهرهای که قرار است جایگزین آنها شود هم برای همه معلوم
اوست .کوچکشدن اقتصاد کره جنوبی در شرایطی رخ داده که صادرات این
میشود .این شرایط برای کسی که رهبری چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا را در
کشور که نیمی از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میدهد ،برای پنجمین
اختیار دارد اصال جالب نیست.
اما بخش زیادی از مشکالت ساختاری اقتصادی کره جنوبی تقصیر مون
ماه متوالی رو به کاهش گذاشــته .این معضلی است که گریبان بسیاری از
جائه-این نیســت .هر رهبر دیگری هم که در این کشور بر سر کار بود ،بعد
اقتصادهای آسیایی را گرفته و عمدهترین علتش هم کندی اقتصاد چین بوده
اســت .اما مون جائه-این از لحــاظ داخلی هم به خاطر حمایتش از افزایش
از کند شــدن رشد اقتصاد چین و کاهش تقاضای جهانی برای نیمهرساناها
حداقل دســتمزد مورد انتقاد است چون گفته میشود که سیاست او باعث
(اجزایی که در وســایل کامپیوتری به کار میروند) دچار دردسر میشد .اما
شده نرخ بیکاری به باالترین سطح در  ۹سال اخیر برسد.
مون جائه-این در آغاز دوران ریاســت جمهوریاش وعده مشخصی داده بود
در این میان ،برخی حامیان رئیسجمهور کره جنوبی از او خواســتهاند
که حاال قادر به تحقق آن نیســت .او میگفت قادر است فرصتهای شغلی
که اصالحــات اقتصادی را در اولویت قرار بدهد و دســت از اولویتدادن به
زیاد ایجاد کند .همزمان ،تالش سیاسی او برای میانجیگری میان رهبر کره
میانجیگریهای پرریســک سیاســی بردارد .مردم در کره جنوبی به آینده
شمالی و دونالد ترامپ قرار بود به باز شدن فضا و افزایش فرصتهای اقتصادی
اقتصادی این کشور بیشتر از مناسبات آن با کره شمالی اهمیت میدهند و
منجر شود .تالش برای رسیدن به صلح در زمانی کوتاه ادامه داشت و به نظر
درواقع نتیجه کوتاهمدتتر را بیشتر میپسندند و بیشتر در انتظارش هستند.
میرسید که آینده درخشان اقتصادی هم از این بابت در انتظار شبهجزیره کره
آینده ریاست جمهوری مون جائه-این شاید بیش از هر زمان دیگری وابسته
خواهد بود .امیدواریها به این قضیه چنان باال رفته بود که درصد مقبولیت
به مسئله اقتصاد باشد.
مون جائه-این در زمان دیدار تاریخیاش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی
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کند شدن رشد اقتصادی چین و تداوم تنش
تجاری بین آمریکا و چین باعث شده است
که اقتصاد مالزی هم به دردسر بیفتد.

[ آینده مالزی ]

آیا پول خارجی از مالزی بیرون میرود؟

نگاهی به احواالت اقتصاد مالزی در سال ۲۰۱۹
ســرمایهگذاران بینالمللی ایــن روزها تمایل خاصی به نگهداشــتن
پولهایشان در مالزی نشان نمیدهند .با وجود آنکه آمار اخیر بانک جهانی
نشان داد که روند رو به رشد اقتصاد مالزی تداوم خواهد داشت ،این کشور در
حال تجربه دردسرهای اقتصادی مختلفی است و بازار بورس آن هم عملکرد
درخشانی نداشته است.
دولت ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی -که قبال هم مدتی طوالنی در
مالزی بر ســر کار بود -حاال وارد دومین ســال خود در دوره جدید نخست
وزیری میشــود .اما ضعف شــاخصهای کالن اقتصاد مالزی نشاندهنده
چالشهایی هستند که پیش روی او قرار دارد.
موسسه پژوهشــی امآیدیاف که خدمات مشاوره مالی در مالزی ارائه
میدهد ،اخیرا گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی
در ماه آوریل و طی چند هفته متوالی ســهام خود در شرکتهای مالزی را
واگــذار کردهاند .طبق این آمار ،فروش خالص این ســرمایهها در ماه آوریل
رقمی بالغ بر  ۲۷۰میلیون دالر بوده است.
این وضعیتی است که اتفاقا در میان همسایههای منطقهای مالزی دیده
نمیشود .مثال در اندونزی ،سرمایهگذاران خارجی در سه هفته اول ماه آوریل
 ۲۱۸میلیون دالر ســهام بیشتر از آنچه که فروختند خریدند .در فیلیپین
ایــن رقم  ۱۲۱میلیون دالر بود و در تایلند هم این رقم به  ۸۳میلیون دالر
میرسید .شاخص مرکب کواالالمپور هم در مقایسه با پایان سال گذشته
میالدی چهار درصد پایینتر بود .این در حالی اســت که در زمان مشــابه،
بازارهای سایر کشورهای جنوب شرق آسیا در این زمینه بهبود نشان دادند.
مثال شاخص بنچمارک سنگاپور  ۹درصد باال رفت و تایلند و اندونزی رشد ۷
و  ۴درصدی آن را تجربه کردند.
یکی از عوامل مهمی که دارد اقتصاد مالزی را اذیت میکند ،وابســتگی
شــدید آن به تجارت است .بنا بر آمار بانک جهانی ،صادرات تشکیلدهنده
 ۷۱درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی بوده است .سازندگان جهانی وسایل
الکترونیک به مالزی به چشم مقری برای صادرات نگاه میکنند .اما همین
مسئله در عین حال باعث شده که مالزی آسیبپذیر هم باشد؛ به خصوص
وقتی فروش محصوالتی مثل نیمهرساناها (که در دستگاههای کامپیوتری به
کار میروند) کاهش پیدا کند .این وضعیتی است که در حال حاضر شاهدش
هســتیم ،چون تقاضای جهانی برای تلفنهای هوشمند کمتر شده است.
شاخص پیامآی که توسط نیکی تدوین شده هم نشان میدهد که اقتصاد
مالزی در میان کشورهای آسیایی عملکرد خوبی نداشته است و این شاخص
در شــش ماه متوالی (منتهی به ماه مارس) دچار انقباض شده است .در ماه
مارس ،شاخص پیامآی تولیدی در مالزی در میان  ۱۵کشور آسیایی مورد
بررسی پایینتر از بقیه بود.
مالزی همچنین در زمینه تولید روغن پالم وارد رویارویی با اتحادیه اروپا
شــده و بعید است این دردسر به این زودیها حل شود .روغن پالم یکی از
اصلیترین صادرات کشورهای جنوب شرق آسیا و به خصوص مالزی است.
امــا اتحادیه اروپا به دلیل جنگلزدایی که تولید روغن پالم با خود میآورد،

میخواهد استفاده از آن را ممنوع کند .این دورنما باعث کاهش قیمت روغن
پالم شده و شــرکتهای تولید آن در مالزی را در شرایط سختی قرار داده
است .همچنین نشانههایی وجود دارد که حاکی از کند شدن اقتصاد مالزی
است .در ماههای ژانویه و فوریه گذشته شاخص قیمت مصرفکننده همچنان
کاهش نشان داد و این وضع در مورد معیار تولید صنعتی مالزی هم صدق
میکند .درنتیجه اقتصاددانان انتظار دارند که در آینده اقدامات تشــویقی
برای برونرفت از این وضع وجود داشــته باشد .پراکاش ساکپال اقتصاددان
آیانجی در این خصوص میگوید« :بانک مرکزی مالزی احتماال از جریان
پایین تورم استفاده خواهد کرد تا سیاستهای تشویقی برای اقتصاد را تقویت
کند».
در مورد جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای راهاندازی کارخانهها
و نیز دراختیار گرفتن سهام شــرکتها ،ظاهرا مالزی راه سختی در پیش
دارد .رادزی معاون وزیر اقتصاد مالزی نیز اخیرا به این نکته اشــاره کرد که
مسائلی مانند بیثباتیها در خصوص سیاستهای پولی آمریکا ،کند شدن
رشد اقتصادی چین و تداوم تنش تجاری بین آمریکا و چین که همگی روی
اقتصاد جهانی تاثیر گذاشــتهاند ،اقتصاد مالزی را نیز دچار دردسر کردهاند.
به اعتقاد او ،دردســرهای خارجی نشان میدهند که رشد اقتصادی مالزی
در ســال  ۲۰۱۹باید از طریق رشــد داخلی حمایت شود و آن هم بیش از
هرچیز با تاثیرگذاری بخش خصوصی روی رشد اقتصادی امکانپذیر خواهد
شد .به گفته معاون وزیر اقتصاد مالزی ،انتظار میرود که سرمایهگذاریهای
خصوصی در مالزی در سال جاری میالدی  ۴.۹درصد افزایش نشان دهند
و بخشهای تولیدی و خدمات نیز در این سال رشد تقریبی  ۴.۸درصدی و
 ۵.۷درصدی را تجربه خواهند کرد .همچنین انتظار میرود که تولید ناخالص
داخلی مالزی وضعیت ثبات را تجربه کند و امســال بین  ۴.۳تا  ۴.۸درصد
رشد کند .ظاهرا باید منتظر ماند و دید که اینطور میشود یا اینکه مالزی
در راه دیگری میافتد.

منبع  نیکی ایژن ریوی و

چرا باید خواند:
مالزی برخالف
همسایگان
منطقهایاش
دارد بخشی از
سرمایههای خارجی
را از دست میدهد.
بخوانیدتاببینیداین
روند چطور رخ داده
و قرار است چه در راه
باشد.

روغن پالم یکی از مهمترین
صادرات مالزی است.
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آیندهپژوهی
آلودگی هوا در دهلی
پایتخت هند

ت
منبع  اسکیف 

چرا باید خواند:
این گزارش
توضیح میدهد که
آلودگیهای عظیم
تهای
در پایتخ 
جهان چطور دارد
باعث نابودی صنعت
گردشگری ،اختالل
در بازار کار و روندهای
ناهنجارمهاجرت
یشود.
م 

[ آینده شهرهای جهان ]

یهای بزرگ
آلودگ 
چقدر میگیرید تا در این شهر آلوده بمانید؟
وقتی نصب تصفیهکننده هوا در اتاقهای هتل یکی از مهمترین جنبههای بازسازی هتلها
بشود معلوم است که اوضاع خیلی بد شده .وقتی کارفرماها مجبور باشند به کارکنانشان حقوق
بیشتری بدهند تا آنها را به کار در شهرهای بزرگ و آلوده راضی کنند معلوم است که اوضاع
خیلی بد شــده .آلودگی هوا در آســیا دارد بیداد میکند و از جنبههای مختلف روی اقتصاد
کشورهای مختلف هم تاثیر گذاشته است.
در فهرســت آلودهترین کشورهای جهان ،کشورهای آســیایی حرف اول را میزنند .این
فهرست که در چارچوب گزارش کیفیت هوای جهانی در سال  ۲۰۱۸منتشر شده ،کشورهایی
مثل بنگالدش ،پاکستان ،هند ،اندونزی ،چین ،ویتنام ،سریالنکا و تایلند را در  ۲۵کشور اول خود
میبیند .کشورهای خاورمیانه هم در این فهرست جایگاه باالیی دارند :بحرین ،کویت و امارات
متحده عربی جزو ده کشــور اول آلوده جهان هستند .این ویژگی منفی کشورهای آسیایی از
جنبههای زیادی آینده آنها را تحت تاثیر قرار میدهد و صنعت گردشگری ،بازار کار و مهاجرت
تنها برخی از این حوزهها هستند.
ت کشورهای آلوده هم خیلی بد است .دهلی در هند در راس فهرست
اوضاع شهرهای پایتخ 
پایتختهای آلوده دنیا در سال  ۲۰۱۸قرار دارد و برخی پایتختهای دیگر در آسیای جنوب
شرقی -از جمله جاکارتا (اندونزی) و هانوی (ویتنام) هم در این افتخار به دهلی نزدیکاند .اما
منشا آلودگی هوا در برخی از این شهرها با بقیه فرق دارد .از قدیماالیام سنت سوزاندن زمین
کشاورزی برای آنکه کشت آینده بهتر باشد وجود داشته است و این سنت در تایلند ،اندونزی
و کشــورهای دیگری دنبال میشود .اما همین سنت منشا آلودگی شدید هواست و حتی به
کشورهای همسایه نیز منتقل میشود .مثال امسال شهر چیانگ مای در شمال تایلند در ماههای
متوالی (از فوریه تا آوریل) با این مشــکل مواجه بود .نکته دیگر این اســت که در حال حاضر
سوزاندن زمینها برای کشت محصوالت خاصی برای بازارهای خاصی (در این مورد ،پرورش
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یک قارچ ارزشمند که در بازارهای چین تقاضا برایش باالست) انجام میشود.
این سطح از آلودگیها آینده شهرهای زیادی را در همین قاره آسیا به خطر انداخته است.
شهروندان تاکنون با درجاتی از آلودگی ناشی از حمل و نقل و صنایع در مناطق شهری کنار
آمدهاند؛ اما این روند نمیتواند در سالهای طوالنی ادامه داشته باشد .در حال حاضر بسیاری
از آلودهترین شــهرها عمال پرجمعیتترین شهرها هم هستند اما تضمینی نیست که اوضاع
همینطور باقی بماند .بعضی کســب و کارها که در این شــهرها همیشگی و سودآور به نظر
میرسیدند دارند آیندهشان را از دست میدهند .مثال هند را در نظر بگیرید .تمام گردشگرانی
که برای بازدید از مقاصد مختلف گردشگری شمال هند به این منطقه میآیند ،چند روزی را
در دهلی میگذرانند و این شــهر به عنوان پایگاه برای حرکت به سمت شهرهای دیگر مورد
استفاده است .اما آلودگی دهلی باعث شده که بسیاری از گردشگران خارجی دهلی را از برنامه
خود حذف کنند .این یعنی آینده تمام مقاصد دیگر گردشگری در شمال هند به خطر میافتد
و این مسئله برای کشوری که درآمد توریسم باالیی دارد دردسرساز است .همچنین گردشگری
بیزینسی (برگزاری جلسات شرکتی و کنفرانسها) دارد به دلیل آلودگی هوای دهلی کمتر و
کمتر میشود .آیا شهر دیگری میتواند در شمال هند جای دهلی را بگیرد؟ جالب اینجاست که
بعضی از شهرهای دیگر شمال هند مثل الکنو ،گوروگرام و نویدا حتی از دهلی هم آلودهترند
و فقط به اندازه دهلی در رسانهها به آنها پرداخته نشده .بنابراین امیدی به جایگزینی شهرهای
دیگر هم وجود ندارد ،به خصوص از این بابت که امکانات اقامتی گستردهای که در دهلی هست
در نقاط دیگر شمال هند وجود ندارد .در این جبهه ،هند فقط دارد به تدریج بازی را به آلودگی
هوا میبازد.
دهلی فقط یک نمونه از شهرهای بزرگ آلوده جهان است که آینده اقتصادیاش اینطور به
خاطر آلودگی هوا به خطر افتاده است .این شرایط جدید باعث شده برخی شرکتهای بزرگ
مجبور شوند به کارکنا ن خود «حق آلودگی» بدهند ،چیزی بین ده تا بیست درصد از حقوق.
در غیر این صورت ،این کارکنان نمیخواهند فرزندانشان را در شهرهای آلوده بزرگ کنند .مثال
شــرکت کوکاکوال دارد حق آلودگی پانزده درصدی به کارکنانش در بسیاری از مناطق آلوده
چین میدهد.
ش میبرند و خود
در این میان ،برخی صنایع دارند راه خودشان را در عرصه آلودگی هوا پی 
را جزو جداییناپذیر زندگی در شهرهای آلوده جهان میکنند .تکنولوژیهای جدید برای تصفیه
هوا در محیطهای بسته و راهکارهای نوآورانه برای نظارت بر آلودگی هوا ممکن است آینده کار
و زندگی در شهرهای بزرگ و آلوده را تغییر بدهند و حتی در ساخت و سازها در این شهرها هم
کمکم از مصالح و موادی که کمتر به آلودگی دامن بزنند استفاده خواهد شد .اما این شرایط برای
طبقات پایینتر جامعه برقرار نخواهد بود .آینده شهرهای آلوده آیندهای دشوار و نامعلوم است.

تاکسیهای هوایی به رغم پیشرفتهبودن (مثل بلند شدن
و نشستن به شکل عمودی) قرار نیست لوکس و خارج
از دسترس عموم باشند.

[ آینده حملونقل ]

آسمان سبز

ترافیک شهری چطور از زمین به هوا منتقل میشود؟
فرض کنید سال  ۲۰۲۵است و در نیویورک برای طی مسیر  ۱۹کیلومتری
تا فرودگاه یک ساعت وقت برای عبور از ترافیک الزم است .اگر تاکسیهای
هوایی تا آن موقع راه افتاده باشــند این مسیر فقط پنج دقیقه طول خواهد
کشید و هزینهاش هم پنجاه دالر خواهد بود.
این هدفی است که یک استارتآپ آلمانی به نام لیلیوم دارد دنبال میکند.
لیلیوم جتهایی را طراحی میکند که جزوی از ناوگان تاکسی هوایی خواهند
شد و مثل اپهای فراخوان تاکسی میتوان از آنها استفاده کرد .نکته جالب
در مورد لیلیوم این است که تاکسیهای هوایی آن به رغم پیشرفتهبودن (مثل
بلند شدن و نشستن به شکل عمودی) قرار نیست لوکس و خارج از دسترس
عموم باشند بلکه شهرهای آینده به چنین ناوگانی به شکل عمومی دسترسی
خواهد داشت.
لیلیوم تالش دارد تکنولوژی طراحی تاکسیهای هوایی را از هواپیماهای
نظامی به هواپیماهای کوچک غیرنظامی بکشاند .بر این اساس ،از موتور برقی
استفاده میشود تا تاکسی هوایی کوچک ،کمصدا و نسبتا مطابق با محیط
زیست تولید شود.
لیلیوم پیشتر در ســال  ۲۰۱۷یک پروتوتایــپ از هواپیمای کوچک با
ظرفیت دو نفر را ســاخت و حاال به دنبال آن اســت که آن را پنجنفره کند،
درست مثل یک تاکسی .محل ساخت این هواپیماها در باواریای آلمان است.
لیلیوم موفق شده دو سرمایهگذار بزرگ را برای پروژههای خود جذب کند که
نسِنت است که  ۹۰میلیون دالر سرمایه را
یکی از آنها غول معروف چینی ت ِ 
راهی تکنولوژی تاکسیهای هوایی لیلیوم کرده است.
ایدهای که لیلیوم دارد این اســت که نحوه حمل و نقل و سفر در جهان
آینده را تغییر بدهد .بر این اساس ،مناطقی در جهان که جادههای مناسب
ندارند ،مناطقی در جهان که مدرناند اما با معضل ترافیک شدید مواجهاند
و مناطقــی در جهان که به راههای جایگزین برای حمل و نقل نیاز دارند به
صورت گسترده از تکنولوژی لیلیوم بهره خواهند برد .بر اساس پیشبینیهای
مورگان استنلی ،بازار تاکسی هوایی تا سال  ۲۰۴۰ارزشی بالغ بر  ۱.۵تریلیون
دالر خواهد داشت.
البته تکنولوژی هوایی لیلیوم در ابتدا میتواند مشتریان دیگری داشته باشد
و مثال در ارائه خدمات به چاههای نفت (در میان آب) و حرکت در محیطهای
کنترلشده مورد استفاده قرار بگیرد .مرحله بعدی ،ورود تاکسیهای هوایی
به خدمات دلیوری در شهرهای کوچک ،سپس شهرهای بزرگ و بعد از آن
استفاده به عنوان تاکسی هوایی است.
بازار حمل و نقل هوایی شهری بازیگران زیادی دارد و لیلیوم در آن تنها
نیســت .حداقل  ۱۹شرکت دیگر در حال تحقیق و توسعه در این خصوص
هستند که در میان آنها غولهایی مثل ایرباس ،بوئینگ و بل (بلهلیکوپتر
سابق) هم دیده میشــوند .درعین حال رقابت شرکتهای تکنولوژیک هم
در این حوزه بســیار سخت است :اوبر اعالم کرده که خدمات تاکسی هوایی
خودش را تا ســال  ۲۰۲۳راه میاندازد .لری پیچ یکی از موسسان گوگل هم
سرمایهگذار کیتیهاوک اســت ،استارتآپی که مشغول توسعه خودروهای

هوایی در نیوزیلند اســت .وولوکوپتر -یک شــرکت آلمانی دیگر -مشغول
آزمایش هواپیماهای خاصی در سنگاپور است و سرمای ه غولهایی مثل اینتل
و دایملر را جذب کرده است.
در این میان ،شرکتهای آمریکایی سرمایه کمتری در حوزه حمل و نقل
هوایی جذب کردهاند .مهمترین شرکت آمریکایی در این حوزه شرکت جابی
ایوییشــن در کالیفرنیا است که  ۱۳۱میلیون دالر سرمایه از غولهایی مثل
تویوتا را جذب کرده است.
یک عرصه مهم رقابت در حوزه حمل و نقل هوایی این است که هواپیمای
طراحیشــده به عنوان تاکسی ،قابلیتهایی منطبق با فضای شهری داشته
باشد .مثال تاکسی هوایی لیلیوم قرار است قادر به بلندشدن از زمین به شکل
عمودی و سپس حرکت در هوا به شکل افقی باشد و در لحظه فرود هم دوباره
عمودی میشود .همچنین هرچه که مدل تاکسی هوایی به نیروی کمتری
احتیاج داشته باشــد ،قادر به پیشافتادن از رقبای خود خواهد بود .تاکسی
هوایی لیلیوم میتواند با یک بار شارژ ،به مدت یک ساعت مسافتی به اندازه
 ۳۰۰کیلومتر را طی کند؛ هرچند که کامال کندتر از هواپیماهای مسافربری
است .جتتاکسیهای لیلیوم از باتریهای برقی به شیوه خودروهای الکتریک
استفاده میکنند و صدایی که تولید میکنند به اندازه لحظه حرکت و ایستادن
کامیون است .این یعنی تاکسیهای هوایی میتوانند در شهرهایی که امکان
استفاده از هلیکوپتر کم است مورد استفاده گسترده قرار بگیرند.
شهرهای زیادی در دنیا به ایدههایی مثل تاکسی هوایی احتیاج دارند چون
معضالت زیرساختی آنها خیلی شدید است .مثال در لندن هزینه خط ریلی
که شــرق و غرب شهر را به هم وصل کند  ۱۵میلیارد پوند برآورد شده و یا
راهآهن سریعالسیر بین سنگاپور و کواالالمپور بیش از  ۲۷میلیارد دالر هزینه
دارد و اجرایش دائــم به همین دلیل به تعویق میافتد .حمل و نقل جدید
هوایی در این راستا میتواند معضالت زیادی را در آینده مرتفع کند و چهره
شهرها را تغییر بدهد.

منبع  فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
ناوگان هوایی
عمومی برای حمل
و نقل در ابرشهرها
معضالت زیادی را
حل میکند .بخوانید
تاببینیدچقدربه
تحقق استفاده از آنها
نزدیکیم.

تاکسیهای هوایی لیلیوم
اینشکلی خواهند بود.
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آیندهپژوهی
[ آینده مشاغل ]

چرا باید از کار بزنیم
آیا آینده هفته کاری ما چهارروزه است؟
ت
منبع  نیو ساینتیس 

چرا باید خواند:
استداللها در مورد
فواید اقتصادی و
اجتماعیکاهش
ساعات کار در هفته
دارد بیشتر و قویتر
میشود .این گزارش
توضیح میدهد که
چقدر تا آنجا راه داریم.

یک درصد کاهش ساعات
کاری میتواند به  ۰.۸درصد
کاهش آزادسازی کربن منجر
شود.

146

در دهههای اخیر و در برخی از نقاط جهان ،ساعات کاری رسمی در
هفته یا ثابت بوده و یا افزایش یافته و توجیهش هم این بوده که سرعت
تغییرات آنقدر باالست که در دنیای جدید نباید هیچ زمانی را از دست
داد .اما ظاهرا قرار است در آینده نزدیک تغییراتی جدی را در این حوزه
شاهد باشیم.
بحث کاهش ســاعات کاری قبال به عنوان راهی برای حفظ سالمت
جسمی و ذهنی نیروی کار در کشورهای پیشرفته مطرح میشد و شاید
زیادی بورژوازی تلقی میشد اما حاال دارد به دالیل متنوعتری مورد توجه
قرار میگیرد .کاهش ساعات کار هفتگی و تقلیل روزهای کاری به چهار
روز در هفته چیزی اســت که برخی احزاب سیاسی در اروپا در موردش
نظر مثبتی پیدا کردهاند و برخی شرکتها هم در حال اجرایش هستند.
یک جبهه از حامیان کاهش روزهــای کاری هفته میگویند اصوال
پیشرفت جهان همواره به معنای کاهش ساعات کاری بوده .در نیمه اول
قرن بیستم ،ساعات کاری استاندارد هفتگی در کشورهای ثروتمند از ۶۰
ساعت به  ۴۰ساعت تقلیل پیدا کرد .حتی پیش از آن هم ،کاهش ساعات
کاری به معنای پیشرفت صنعتی بود و دستاوردی سیاسی و اجتماعی
تلقی میشد .در ســال  ۱۹۳۰جان مینارد کینز پیشبینی کرد که اگر
ســرعت تحوالت تکنولوژیک زیاد باشد و بازدهی با سرعت افزایش پیدا
کند ،بشــر ظرف چند نسل آینده میتواند به شرایط محتمل اقتصادی
برســد که در آن مردم تنها  ۱۵ســاعت در هفته کار کنند .حتی راتجر
برگمان تاریخنگار اقتصادی بلژیکی در کتابی که دو سال پیش منتشر کرد
این پیشبینی را مطرح کرد که تا سال  ۲۰۳۰بشر میتواند ساعات کار
هفتگی را به  ۱۵ساعت کاهش بدهد.
صاحبنظــران نکات بســیار متنوعــی را در اســتقبال از این نوع
پیشبینیها مطرح کردهاند و میگویند کاهش ســاعات کاری میتواند
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جلوی مصرف بیش از اندازه ،فرصتهای نابرابر اجتماعی و بیکاری فزاینده
را بگیرد و نوعی تعادل جدید در عرصه مشاغل ایجاد کند .و البته از همه
مهمتر ،کاهش ساعات کاری در هفته میتواند تاثیری گسترده در مقابله با
تغییرات اقلیمی داشته باشد .مثال انجام کارهای پنج روز در مدت چهار روز
به این معنی است که انرژی کمتری در ادارات و محیط کار صرف خواهد
شد .پژوهشها نشان میدهد یک درصد کاهش ساعات کاری میتواند به
 ۰.۸درصد کاهش آزادسازی کربن منجر شود .جبهه دیگری از حامیان
کاهش ســاعات کاری در گذشته و حال نیز حامیان برابری حقوق زنان
و مردان در ســطوح حرفهای بودهاند .بنابر استدالل آنها ،کاهش روزهای
کاری هفته به چهار روز به صورت مشخص باعث خواهد شد نقشآفرینی
زنان و مردان در خانواده متعادلتر شود چون کار بیمزد خانه و خانواده
به صورت واضحتری بین زن و مرد توزیع خواهد شد .البته این مسئله را
نمیتوان در تمام جوامع به یک شکل بررسی کرد اما پتانسیل بهرهبردن
زنان از این شرایط کامال باالتر از شرایط فعلی است.
اینکه کاهش ساعات کاری به بازدهی اقتصادی بیشتری منجر میشود
هم یک اســتدالل پرطرفدار و سابقهدار است .در قرن بیستم چهرههای
یل ِ ِور) و نیز هنری فورد
مهمی مثل ویلیام هســکت لور (بنیانگذار یون 
جزو افرادی بودنــد که به افزایش بازدهی از بابت کاهش ســاعات کار
اعتقاد داشتند و آن را در سطوحی به اجرا درآوردند .االن هم اگر تصویر
بزرگتری از بازار کار در جهان را بررسی کنیم میبینیم کشورهایی که
افراد شاغل در آنها ساعات کمتری کار میکنند اقتصادهای قویتری دارند.
مثال در خود اروپا ،ساعات کاری در اقتصادهای بزرگ و موفق مثل آلمان،
هلند و نروژ پایین است اما در یونان که مشکالت اقتصادی زیادی دارد،
ساعات کاری هم باالست .در عین حال بازدهی کار در انگلیس  ۲۵درصد
کمتر از آلمان است .اما همین انگلیس از ژاپن که به خاطر ساعات بسیار
طوالنی کار شــهرت دارد ده درصد بازدهی بیشتری دارد .با وجود این،
دالیل متقنی مبنی بر اینکه کاهش ســاعات کار باعث افزایش بازدهی
میشود وجود ندارد و مقایسه کشورها هم در این باب روشی عملی نیست.
با این اوصاف ،باید در آینده منتظر چه تحولی در این خصوص باشیم؟
برخی صاحبنظران میگویند اگر تقلیل روزهای کار به چهار روز در
هفته به معنای این باشد که مردم کار پنج روز را در چهار روز تمام کنند،
فایده خاصی در باب افزایش فرصتهای شغلی در کار نخواهد بود و نرخ
بیکاری در کشورهایی که این روش را پیاده کرده باشند از این بابت تغییر
نخواهد کرد .مشــکل بازدارنده دیگر هم این است که سیستم پر کردن
ساعات کاری خاصی برای تعلقگرفتن بیمه به افراد به این معنی است که
به این راحتیها نمیتوان به تحقق کار چهار روز در هفته رسید؛ و اینکه
البیهای شرکتهای بیمه در دولتها با این موضوع کنار بیایند به سالها
زمان نیاز دارد .با وجود این موانع و دغدغهها ،بحث کاهش ســاعات کار
هفتگی در خیلی نقاط جهان واقعا جدی شده و شاید در آینده نزدیک،
بتوانیم واقعا از کار بزنیم.

دردسر بزرگ آمریکا در رقابت با چین این است که دولت در چین قادر است سیستمهای پیچیده
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را با اطالعات تقریبا کامل اداره کند و تکنولوژیهای پیشرفته هم در
این راه به کمکش آمدهاند.

[ آینده جنگ ]

جنگ سرد هم دیجیتال شد
آینده مناقشه ابرقدرتها خیلی با گذشته فرق دارد
پشــت جنگ تجاری دولت دونالد ترامپ با چین یک ترس خیلی بزرگ
نهفته است :اینکه آمریکا در رقابت جهانی در عرصه تکنولوژی ،میدان را به
چین ببازد .فقط ترامپ نیســت که اینقدر از چنین وضعیتی میترسد .در
محافل سیاســتگذاری آمریکا و در مواضع چهرههای مختلف هم میتوان
همین را دید.
سیاست موسوم به «ساخت چین  »۲۰۲۵این روزها یکی از موضوعهای
اصلی صحبت در آمریکاست .هدف پکن از چنین سیاستی این است که چین
در عرصه تواناییهای سایبری ،هوش مصنوعی ،هوانوردی و سایر بخشهای
آیندهمحور قادر باشد خود را به رتبه اول جهان برساند .اما دولت آمریکا این
موضوع را یک چالش اقتصادی تلقی نمیکند؛ بلکه آن را تهدیدی ژئوپلیتیکی
میداند و میخواهد به شــیوهای دیگر بــا آن مقابله کند .آمریکا حاال حس
میکند که تمام زیرساختها و تکنولوژیهایی که تاکنون موقعیت نظامی
آمریکا در شرق آسیا را رقم زدهاند ،در آینده نزدیک با تهدید مواجه خواهند
بود.
اینکه تکنولوژی عامل پیشبرنده تنشهای ژئوپلیتیک باشد ،موضوعی
است که در پیشبینیهای بسیاری از سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان در
آمریکا نگنجیده بود .در اواسط دهه  ،۲۰۰۰خیلیها در مورد تداوم نقش موثر
جغرافیا در عملکرد بازارهای جهانی ابراز شک و تردید میکردند .از نظر بعضی
از صاحبنظران خوشبین ،قرار بود دنیا صاف و تخت بشود :استعداد و نبوغ
برای پیشرفت آینده در تمام مناطق دنیا پخش شود و نیروی کار ماهر به هرجا
که الزم باشد برود و همه با هم به سوی پیشرفت بشر حرکت کنند.
اما آنچه که عمال اتفاق افتاد این بود که در قرن بیســت و یکم بیش از
هر زمان دیگری شاهد محدود شدن توزیع نبوغ و استعداد در جهان بودیم.
تنها چند نقطه از جهان هستند که نخبهترین آدمها را جذب خود کردهاند و
تعداد این نخبهها آنقدر در این مناطق زیاد است که پیشرفت جهانی دارد
به صورت گســترده از همان نقاط به بقیه نقاط جهان منتقل میشود .آنچه
که در سیلیکون ولی یا ماساچوست یا شنزن رخ میدهد ،پیشرفتهترین نوع
نوآوری دیجیتال و تکنولوژیک است و اکثر مردم در سایر نقاط جهان درواقع
مصرفکننده پیشرفتی هستند که نخبگان در مناطق مذکور عاملش بودهاند.
حتی مشخص هم نیست که دقیقا چرا اوضاع اینطور پیش رفت و چرا جهان
به قولی صاف و تخت نشد.
در این میان ،توسعه تجاری آن نوآوریهای تکنولوژیک هم دارد بیش از
پیش محدود به شرکتهای خاصی میشود .این روند را میتوان در متمرکز
شدن یونیکورنها (استارتآپهایی که ارزشی حداقل برابر با یک میلیارد دالر
دارند) در مناطق خاصی از جهان مشاهده کرد .با همین معیار ،چین و آمریکا
به تنهایی تمام کارآفرینیهای سطح باالی تکنولوژیک جهان را در خود جا
داد هاند.
در جهانی که دانش تکنولوژیک ،نوآوری و رشد بازدهی در فضایی اینطور
محدود قرار گرفته باشند ،طبعا شرایط برای رقابت ژئوپلیتیک هموار میشود.
مناطقی که اســتعداد و مهارتها را در خود جمع کرده باشــند ،دسترسی

دیگران به روند انتقال تکنولوژی را محدود میکنند و فقط چند برنده بزرگ
باقی میمانند که قادر به رســیدن به رشد بازدهی سریع باشند .با تمام این
اوصاف ،کشاندهشدن رابطه آمریکا و چین به سمت رقابت شدید تکنولوژیک
کامال بدیهی بوده است.
اما آنچه که راه آمریکا را در این رقابت دشــوار کرده این است که دولت
در چیــن خیلی کارها میتواند بکند؛ کارهایی که دولتهای دیگر دنیا قادر
به انجامش نیستند .دولت در چین قادر است سیستمهای پیچیده اجتماعی،
سیاســی و اقتصادی را با اطالعات تقریبا کامــل اداره کند و تکنولوژیهای
پیشرفته هوش مصنوعی و غیره هم دارد از همین بابت به دولت چین کمک
یرساند.
م 
به همین جهت بدیهی است که در دنیای االن و آینده منتظر مناقشهای
جدی در عرصه تکنولوژی بین چین و آمریکا باشیم .درست مثل زمان جنگ
ســرد ،این جنگ دیجیتال آینده هم باعث بروز تبعاتی در نقاط دیگر جهان
خواهد شد و به روند جهانیشدن ضرباتی وارد خواهد کرد؛ چون مسئله امنیت
ملی در هر دو کشور چین و آمریکا اجازه نخواهد داد که رقابت تکنولوژیک را
در سطح علمی نگه دارند .هدفی که این دو قدرت از رقابت تکنولوژیک دنبال
خواهند کرد بهدستگرفتن بازارهای جهانی خواهد بود.
پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که آیا آمریکا در این راه حاضر
است مزایای اقتصاد جهانی برای خودش را از دست بدهد و درمقابل ،شاهد
نابودی این مزایا برای چین هم باشد؟ واقعیت این است که چین قصد ندارد از
حضور سیاسی و دولتی در اقتصادش دست بردارد .وقتی این قدرت مرکزی با
قدرت فنآوریهای پیشرفته هماهنگی بیشتری پیدا کند ،آمریکا برای مقابله
با آن دچار دردسر جدی خواهد شد .جنگ سرد تکنولوژیک آینده ،شرایطی
جدید را ایجاد خواهد کرد که مواجهه با آن حتی برای آمریکا هم ســنگین
خواهد بود.

مانوئل مونیز
استاد مرکز بلفر در دانشگاه
هاروارد

چرا باید خواند:
رقابت آمریکا و چین
دیگرفقطژئوپلیتیکال
نیست .این یادداشت
روند حرکت آنها
به سمت رقابت
تکنولوژیک و اهمیت
آن را بررسی میکند.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و چهار ،خرداد 1398

147

آیندهپژوهی
[ آینده مهاجرت ]

سیر و سلوک آب و هوایی
کدام شهرها دارند برای پذیرش مهاجران اقلیمی آماده میشوند؟
منبع  امآیتی ریوی و

چرا باید خواند:
بالیایطبیعیناشی
از گرمایش زمین
دارند باعث تغییر
محل سکونت آدمها
میشوند .بخوانید تا
ببینیدچطورمیتوان
برای این نوع مهاجرت
آماده شد.

شهر سرد بوفالوی آمریکا
قرار است در زمین گرم
آینده به جای مطبوع و
مهاجرپذیری بدل شود.
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کلمه مهاجرت در قرن بیســت و یکم بیــش از آنکه به مهاجرت
درونکشــوری اطالق شــود ،به مهاجرت بین کشــورها نسبت داده
شده اســت .اما اوضاع امروزی جهان به ســمتی میرود که مهاجرت
درونکشــوری به خاطر بالیای طبیعی هم مثل قدیمها پررنگ شده
است .در سال  ،۲۰۰۶نیکالس استرن اقتصاددان انگلیسی هشدار داد
که یکی از بزرگترین خطرات تغییرات اقلیمی ،مهاجرت گســترده و
بیسامان خواهد بود .آنچه که در حال حاضر و با ظهور نشانههای کامال
واضح از تغییرات اقلیمی (مثل افزایش موارد سیل و بروز خشکسالیهای
درازمدت) دارد خودش را نشــان میدهد این است که مردم در آینده
نزدیک خیلی در حرکت خواهند بود .این مهاجرتها شاید به مناطق
بسیار دوردست نباشد ،اما شیوهای برای مقابله با تهدیدهای اقلیمی است
که جمعیت مناطقی از جهان با آن مواجه است.
این مهاجرتها با خود چه به همراه خواهند آورد؟ استرن در کتاب
خود نوشته بود شوک ناشی از این تغییرات در گذشته باعث مناقشات
خشونتآمیز شده و خطر بزرگ آن در مناطق مختلفی مثل غرب آفریقا،
رود نیل و آسیای مرکزی بسیار جدی است .حاال که بیش از یک دهه از
آن پیشبینی میگذرد ،جهان هنوز به دنبال الگوهایی است که بتوانند
نشان دهند مردم در چه مسیرهایی مهاجرت خواهند کرد و بیشترین
مهاجرتها در چه زمانی رخ خواهد داد.
سال گذشته یک گزارش بانک جهانی منتشر شد که برای اولین بار
مسئله مهاجرت به خاطر تغییرات اقلیمی را در ابعادی گسترده بررسی
کرده بود .در این گزارش آمده بود  ۱۴۳میلیون نفر در آسیای جنوبی،
آمریکای التین و آفریقای جنوب صحرا مجبورند تا سال  ۲۰۵۰به خاطر
تاثیر مستقیم تغییرات اقلیمی مهاجرت کنند.
آیا ما میتوانیم به چنین رقمی اعتماد کنیم؟ ســازندگان این الگو
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مثل هر الگوی دیگری فرضیههایی داشتهاند ،مثال اینکه واکنش مردم
به تغییرات اقلیمی مشابه واکنش مردم در زمان قدیم فرض شده است.
به هر حــال الگوهای پیشبینی در این خصوص رو به بهبودند و مثال
میتوانند نشان بدهند که افزایش سطح آب دریاها و یا خشکسالیهای
طوالنیمدت چطور باعث مهاجرت مردم خواهند شــد .با وجود این،
عوامل ناشناخته زیادی هم در کار است.
سازندگان الگوهای پیشبینی مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی در
تالشاند از طریق تکنولوژیهای پیشرفته به نوعی حرکت مردم را در
ابعاد بزرگ مانیتور کنند .والری مولر اقتصاددان دانشگاه دولتی آریزونا که
روی مسئله مهاجرت ناشی از اقلیم کار کرده در این خصوص میگوید:
«تکنولوژیهای ماهوارهای و موبایلی کمک میکنند که به تدریج حرکت
مردم از لحاظ جغرافیایی را بررسی کنیم .اما اطالعات جمعآوریشده
توســط ماهواره نمیتواند مواردی مثل زاد و ولــد یا مرگ و میر را در
جریان حرکت مردم بررسی کند» .بنابراین محدودیتهای یافتههای
تکنولوژیک هم زیاد است.
اما بهبود پیشبینی این الگوها برای آینده جهان اهمیت زیادی دارد
چون اگر دولتها بدانند که مردم ممکن است به کجا مهاجرت کنند،
آمادگی بیشــتری برای این قضیه وجود خواهد داشت .مثال در صورت
وقوع یک شوک اقلیمی بزرگ ،شهری که کمجمعیت است اما به دالیل
مختلفی پتانسیل اقتصادی دارد میتواند مهاجران زیادی را جذب خود
کند .درواقع روند مهاجرت مثل گذشــته قرار نیســت حتما به سمت
شــهرهای بزرگ باشد چون مهاجران ناشی از شوکهای اقلیمی لزوما
ممکن است اهداف مشابهی با سایر مهاجران نداشته باشند .همچنین
اگر بتوان تا حدی پیشبینی کرد که مهاجرت ناشی از شوکهای اقلیمی
در چه زمانی رخ میدهد ،دولتهای محلی قادر به جذب سرمایهگذاری
در بخش مسکن و ساخت بیمارستان و مدرسه برای سهولت تحقق آن
خواهند بود.
الکس دوشربینین از دانشگاه کلمبیا در این خصوص میگوید« :ما
هرگز قادر نخواهیم بود آمار دقیقی در مورد مهاجرت ناشــی از شوک
اقلیمی به دست بیاوریم .اما اگر دولتها و مردم درک کنند که الگوی
پیشبینــی در این خصوص دقیقا چه کار میکند ،به تدریج اطالعات
مفیدی به دست میآید و راه پیشبینی بهتر را هموار میکند».
بخشی از پیشبینیها در مورد مهاجرت ناشی از شوک اقلیمی در
داخل کشــورها از این قرار است :در مکزیک انتظار میرود که تا سال
 ،۲۰۵۰تغییرات اقلیمی باعث شود  ۱.۷میلیون از مردم این کشور مجبور
به مهاجرت شوند .مناطق خشک شمال و مناطقی از جنوب مکزیک در
معرض خشکسالی ،آتشگرفتن جنگلها و سیل قرار دارند و وضعیت
آنها اصال با مناطق مرکزی و اطراف شــهر مکزیکوسیتی قابل مقایسه
نخواهد بود .به همین جهت مشخص است که حرکت مردم از مناطق
ذکرشده به سمت مناطق شهری مرکزی افزایش خواهد یافت .کارگران
بنادر و نیز کشاورزان از مناطقی مثل وراکروز و تاباسکو هم احتماال به

روندهای مهاجرت درونکشوری که از شوکهای
اقلیمی ناشی شده باشند قرار نیست مثل گذشته
حتما به سمت شهرهای بزرگ باشند.

دنبال شغلهای جدید به مناطق شهری مهاجرت خواهند کرد.
همچنین پژوهشــگران انتظار دارند که  ۱۳.۳میلیون بنگالدشی تا
سال  ۲۰۵۰به مهاجر ناشی از شوک اقلیمی بدل شوند .این رقم نزدیک
به هشــت درصد از جمعیت احتمالی بنگالدش تا آن زمان را تشکیل
خواهد داد .محتملترین مهاجران بنگالدشی ،کشاورزان برنجکار خواهند
بود که به ســمت رود گنگ مهاجرت خواهند کــرد .از آنجایی که آن
منطقه از قبل هم پرجمعیت بوده ،انتظار میرود که مهاجران با مشکالت
زیادی در یافتن کار و سرپناه مواجه شوند.
در اتیوپی هم اوضاع خوب نیست .حتی اگر تغییرات اقلیمی با سرعت
متوسط پیش برود هم اتیوپی با مشکل عظیم کمبود آب مواجه خواهد
بود .این مشکل باعث خواهد شد  ۱.۵میلیون نفر از مردم اتیوپی تا سال
 ۲۰۵۰مجبور به مهاجرت شوند .این جمعیت احتماال از از مناطق مرتفع
شمالی این کشور و آدیسآبابا به سمت مناطق جنوبی و کوههای احمر
حرکت خواهند کرد .آدیسآبابا در مرکز منطقه کشاورزی اتیوپی قرار
دارد و کاهش برداشت محصول به خاطر کمآبی باعث مهاجرت زیادی از
آنجا به سمت مناطق شهری دیگر که توسعه اقتصادی را تجربه کردهاند
خواهد شد.
اما یکی از جالبترین موارد مهاجرت ناشــی از شوکهای اقلیمی
احتماال در آمریکا رخ خواهد داد و حتی در رسانهها در مورد برنامهریزی
برای آن صحبت میشود .مثال شهر دالوت در ایالت مینهسوتای آمریکا
یکی از سردترین هواها را در خارج از آالسکا دارد و زمستانها به صورت
متوســط دو متر برف آنجا مینشیند .اما جسی کینان استاد دانشگاه
هاروارد به این نتیجه رسیده که این شهر سرد میتواند در آینده جایی
برای مهاجران فلوریدایی باشد .فلوریدا یکی از ایالتهایی در آمریکاست
که از حاال نشــانههای شدید شــوک اقلیمی در آن دیده میشود و در
موارد زیادی هم زندگی ســاکنان را مختل کرده است .گرمای شدید
و تابســتانهای غیرقابل تحمل ،سیل شدید و طوفان ،افزایش سطح
آب دریا ،خشکسالی و تشدید انواع حساسیتها در بین مردم از جمله
مهمترین دردسرهایی هستند که اهالی فلوریدا به خاطر تغییرات اقلیمی
دارند تحمل میکنند .بنا بر آنچه کینان و همکارانش میگویند ،تعداد
زیادی از اهالی آمریکا و به خصوص فلوریداییها در آینده نزدیک باید
دنبال مناطقی جدید برای زندگی باشــند تا از این شوکهای اقلیمی
فاصله بگیرند و دالوت یکی از آن گزینههاست.
وضعیت مشابهی در گذشته نهچندان دور در آمریکا رخ داده .در سال
 ۲۰۰۵که طوفانهای شدید در ایاالت لوییزیانا و فلوریدا رخ داد ،صدها
هزار نفر به تدریج به ایالت اوهایو مهاجرت کردند و اقتصاد و آینده آن را
تغییر دادند .پیش از آن هم در دهه  ۱۹۳۰حدود  ۲.۵میلیون آمریکایی
از ایاالتی که دچار خشکسالی بودند مهاجرت کردند و در مناطق دیگری
ساکن شدند.
پیشبینیها حاکی از آن اســت که تا سال  ۲۱۰۰میالدی ،افزایش
ســطح آب دریاها باعث خواهد شــد  ۱۳میلیون آمریکایی مجبور به
مهاجرت شوند و از این میان ،شش میلیون نفر فلوریدایی خواهند بود.
این فرصتی است برای شهرهایی مثل دالوت در ایالت مینهسوتا و بوفالو
در ایالت نیویورک .این شهرهای کوچک و کمجمعیت از حاال دارند برای
پذیرش مهاجران آینده آماده میشوند.
شهری مثل دالوت تنها  ۸۶هزار نفر جمعیت دارد .جمعیت این شهر
از دهه  ۱۹۵۰رو به کاهش گذاشــت چون فرصتهای شــغلی در آن
کم شــد و صنایعی که در دالوت وجود داشــتند کارخانههایشان را به
خارج از آمریکا منتقل کردند و ســرمایهگذاری جدید و نوآورانهای هم

در آنجا صورت نگرفت .این شهر جزو جاهایی در آمریکاست که تعداد
ساختمانهای خالی و برخی زیرساختهایش با جمعیت کمش تطبیق
ندارد .دالوت آمادگی دارد که  ۱۲۰هزار نفر جمعیت را در خود جا دهد
و ظرفیتش را بیشتر هم بکند.
کینان و همکارانش برای اینکه نشان بدهند شهرهایی مثل دالوت و
بوفالو چه ظرفیتهایی برای پذیرش مهاجران جدید دارند ،از مدلهای
کامپیوتری برای مشخصکردن جای جادهها ،خیابانها و ساختمانهای
جدید استفاده کردهاند و ظرفیتهای الزم برای حمل و نقل عمومی را
هم تخمین زدهاند .شهرهایی مثل دالوت و بوفالو در نزدیکی دریاچههای
بزرگ قرار دارند که  ۲۰درصد از آب آشامیدنی سطحی جهان را در خود
جا دادهاند .این منابع آب ،جذابیت بزرگی برای جمعیت مهاجری خواهد
بود که از مشکل کمآبی و خشکسالی فرار میکنند .همچنین هردو شهر
به مراکز اقتصادی بزرگ نزدیکاند :دالوت به مینیاپولیس نزدیک است و
بوفالو به تورنتو (کانادا) .این هم برگ برندهای برای شهرهای رو به توسعه
و مهاجرپذیر است.
برنامهریزی برای آینده مهاجران اقلیمی آنقدر مهم شده که مقامات
شــهری به وضوح راجع به تغییر این شهرها برای پذیرش جمعیت در
دههها و قرون بعدی صحبت میکنند .نکته جالب راجع به این شهرهای
ســرد این است که با گرمایش زمین ،این شهرها در مقایسه با جاهای
دیگر دمای مطبوعتری پیدا خواهند کرد .مثال شهردار دالوت گفته که
بین  ۲۰تا  ۳۰سال آینده ،دمای این شهر تغییر خواهد کرد و برای جذب
کسب و کارها و سبک زندگی جدیدی آماده خواهد شد.
بر اساس پیشبینیها در آمریکا بخشهای زیادی از مناطق جنوب
غرب و شمال غرب این کشور در آینده در معرض کمآبی قرار خواهند
داشــت ،خطر سیل در مناطق شمال شرقی افزایش خواهد یافت و در
منطقه مید ِوســت هم دما به شــدت باال خواهد رفت .برخی مناطق
ساحلی و جزیرهها نیز با افزایش احتمال بروز طوفان و بارانهای شدید
و ناگهانی مواجه خواهند بود .تمام اینها دالیلی برای مهاجرت گسترده
مــردم خواهند بود .با وجود تمام برنامهریزیها احتمالش هســت که
شهرهایی که منتظر مهاجران اقلیمی هستند هم با دردسرهای عظیم در
ساخت تجهیزات آبرسانی ،گازکشی و موارد مشابه روبهرو باشند و همه
اینها فوریت برنامهریزی و فوریت افزایش دقت پیشبینیهای اقلیمی را
یکند.
نتر م 
روش 

کشاورز مصری با خشکسالی
دست و پنجه نرم میکند.

در بعضی شهرها
که قرار است
پذیرای مهاجران
اقلیمیباشند
از مدلهای
کامپیوتری برای
مشخصکردن
جای جادهها،
خیابانها و
ساختمانهای
جدید استفاده
شده و
ظرفیتهای الزم
برای حمل و نقل
عمومی را هم
تخمین زدهاند
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آیندهپژوهی
[ آینده اتحادیه اروپا ]

بیمه عمر برای وحدت قدیمی
آیا دلیلی برای تداوم حیات اتحادیه اروپا وجود دارد؟

یان کرشا
تاریخنگار انگلیسی و کارشناس
مسائل آلمان

منبع  نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا احتماال
تا یک دهه بعد
سر جایش هست.
بخوانیدتاببینیدبعد
از آن چه سرنوشتی
در راه است.
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اتحادیه اروپا برای آنکه مشــکالت عظیم امروزیاش را پشت سر
بگذارد به چه نیــاز دارد؟ عدهای میگویند اتحادیه اروپا به اروپاییت
بیشتری نیاز دارد؛ یعنی کشورهای اروپایی باید هرچه بیشتر و بیشتر
به هم نزدیک و در هم ادغام شــوند .اما خیلی از اروپاییها از چنین
مسیری راضی نیستند و بعضیها مثل انگلیس هم خودشان را به کل
از آن بیرون انداختهاند.
چالشهایی که در برابر سرنوشــت آینده اتحادیه اروپا قرار دارد
خیلی جدی اســت :دستاوردهای مثبتی که قرار بود از جهانیشدن
حاصل شود در اروپا هم مثل نقاط دیگر دنیا به صورت عادالنه توزیع
نشــده .به همین خاطر ،شکاف درآمدی به شدت افزایش پیدا کرده
و موفقیت اقتصادی سختتر شده .اتوماسیون و پیشرفت تکنولوژی
هم در این میان باعث شــده فرصتهای شغلی سنتی مورد تهدید
قــرار بگیرند .یکی از تبعات این قضایــا این بوده که حس اجتماعی
تعلقداشتن مردم به یکدیگر که حتی بعد از جنگ جهانی دوم هم در
اروپا بسیار قوی بود ،دارد از میان میرود .به همه اینها معضالتی مثل
ظهور دونالد ترامپ ،ناسیونالیسم و بیگانههراسی ،هراس از تروریسم
و کســب اطالعات غلط از شبکههای اجتماعی را هم اضافه کنید و
میبینید که اروپا در چه گردابی افتاده است.
یک خط مشترک دردسرساز را میتوان اینجا دنبال کرد و آن هم
تاثیر متقابل سه قدرت بزرگ است :اول منافع و هویت ملی کشورها،
دوم منافع و هویت از ســمت اتحادیه اروپا و در مقام سوم هم تاثیر
جهان بیرونی بر کل ماجرا .اما بنیانگذاران اتحادیه اروپا اصال به چنین
چیزهایی فکر نمیکردند .روزهای پس از جنــگ آنقدر برای اروپا
سخت و تیره و تار بود که فکر همکاری و همراهی اروپاییها با یکدیگر
بهترین ایده ممکن به نظر میرسید .اما اوضاع حال و آینده اروپا دیگر
چنین چیزی را نمیطلبد.
اگــر بخواهیم اوضاع امروز اروپــا را تحلیل کنیم اینطور به نظر
میرســد که اتحادیــه اروپا برخــاف ایاالت متحــده آمریکا برای
خودش به دنبال قدرت جمعی بیشــتر با سرعت تصمیمگیری بهتر
اســت و عالقهای ندارد که بحرانهای پیش رویش را کش بدهد .اما
کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا به درجات مختلفی از همکاری
در این اتحادیه اعتقاد دارند .بنابراین آینده اتحادیه اروپا احتماال شبیه
دایرههای هممرکزی است که درجات مختلفی از ادغام در اروپاییت را
به نمایش خواهند گذاشت .با وجود هر بالیی که این روزها دارد بر سر
اتحادیه اروپا میآید ،به نظر میرسد که این اتحادیه حداقل تا یک دهه
آینده قابلیت آن را داشــته باشد که شباهت به شکل اصلی و بلوکی
خود را حفظ کند.
اما یک نکته را در این میان نباید دستکم گرفت :اتحادیه اروپای
امروز در حالت ایدهآلی برای مقابله با چالشهای بزرگ پیش رویش
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اتحادیه اروپا برخالف آمریکا به دنبال قدرت جمعی بیشتر با سرعت
تصمیمگیری بهتر است و عالقهای ندارد که بحرانهای پیش رو را کش
بدهد.

قرار ندارد .مسئولیت تداوم اتحادیه اروپا انگار به نوعی بر گردن آلمان
و فرانســه افتاده و از آنها انتظار رفته که اصالحات ســاختاری الزم
برای احیای اتحادیه اروپا را انجام بدهند اما همزمان ،شمار دیگری از
اعضای اتحادیه اروپا اصال از اعطای چنین نقشی به فرانسه و آلمان دل
خوشی ندارند .این شرایط بسیار متناقض است؛ به خصوص با توجه به
اینکه در دهههای پس از جنگ جهانی دوم ،نیاز به اجتناب از جنگ
دوباره آنقدر قوی بود که همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا
را اجتنابناپذیر میکرد .امــا این ضرورت هم به تدریج از بین رفته
است .حاال اتحادیه اروپا از نظر برخی کشورهای عضو صرفا نهادی برای
تدوین قوانینی است که در آینده نقش مهمی ندارند و فقط راهی برای
تداوم کار سیاستمداران محسوب میشوند.
در این میان ،مســئله برگزیت ممکن است به راهی برای تقویت
احساس تعلق و همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدل شود
و راه اصالحات را تسریع کند .اما اینجا یک سوال مطرح است :اینکه
اصالحات اروپایی اصال چه میتوانند باشند؟ اتحاد اروپا از اول با این
هدف طراحی شــد که یک قدرت خاص در آن دست باال را نداشته
باشد .اما به مرور زمان ،آلمان به موقعیتی سوق داده شد که شبیه به
رهبری به نظر میآید .آیا حاال اصالحات را باید آلمان انجام بدهد یا
اینکه موقعیت خود آلمان باید اصالح شود؟ نکته دیگر هم این است
که دشواریهای رسیدن به توافق در مورد چالشهایی که پیش روی
اتحادیه اروپا است به تدریج بیشتر شده چون انتظارات اعضا به تدریج
تغییر کرده اســت .بعضی از آنها حتی از بزرگشدن ایده اروپاییت و
برعهدهگرفتن مسئولیتی در این خصوص هم هراس دارند.
اما شاید این اروپاییت حتی برای آینده اروپا خیلی هم الزم نباشد.
آنها که بحث آینده اتحادیه اروپا را به هویت مشترک برای اروپاییان
گره میزنند ،درواقع دارند جلوی آینده اروپا ســنگاندازی میکنند
و راه را بیدردسر برای ناسیونالیستها و شوونیستها باز میگذارند.
آنچه که اتحادیه اروپا برای تضمین آیندهاش نیاز دارد این اســت که
به عزم مشــترکی برای تداوم همکاری برسد .این موقعیتی بُرد -بُرد
برای همه است.

پتانسیل امروزی بازارهای جهان برای جذب صادرات آنقدر باال
رفته که کشورها حتی در شرایط دشوار مناقشه هم میتوانند از طریق
پلتفرمهای دیجیتال به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند.

[ آینده اقتصاد جهان ]

رشد فقر یا فقر رشد
آیا جهان هنوز واقعا به کاهش فقر اهمیت میدهد؟
اقتصاد جهان دارد تغییرات ســاختاری عظیمی را تجربه میکند و
سه روند بزرگ دارند این تحوالت را پیش میبرند .اولی تحول دیجیتال
بنیانهایی اســت که اقتصادهای جهان بر آنها بنیان گذاشــته شــده
بودند .بعدی قدرت خرید فزاینده و رشــد اقتصادهای نوظهور دنیاست
کــه چین مهمترین آنها به شــمار میآید .مورد ســوم هم به روندهای
سیاسی و اقتصادی از جمله قطبیشدن شدید و احتمال شکستهشدن
چارچوبهای چندجانبه اقتصاد جهانی برمیگردد .امروز رسانههای جهان
دارند بیشترین وقت خود را به چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و قانونی
که از این روندها ناشــی شدهاند اختصاص میدهند و البته به روندهای
شکلدهنده تجارت و سرمایهگذاری در جهان (مثل تنش تجاری چین و
آمریکا) هم میپردازند.
اما رســانهها یک موضوع مهم را فراموش کردهاند :بخش عظیمی از
جمعیت جهان در کشورهای فقیر و یا در بخشهای فقیر از کشورهای
در حال توسعه زندگی میکنند .همچنین کاهش فقر در جهان در سه
دهه گذشته به صورت مشخص نتیجه رشد پایدار در اقتصادهای در حال
توسعه بوده است .بنابراین فقر و رشد اقتصادی یکی از مهمترین مسائل
آینده جهان است .پس چرا به اندازه کافی به آن پرداخته نمیشود؟
اصوال چشمانداز آینده کشورهای در حال توسعهای که در مرحله اول
رشد قرار دارند (یعنی کشورهای کمدرآمد که برخی از آنها در حال رشد
هستند و برخی نه) میتواند تاثیر زیادی روی روند کاهش فقر در جهان
آینده داشته باشد .این کشورها بادهای مخالف زیادی را در راه رشد تجربه
میکنند ،اما باز هم قادر هستند که فرصتهای رشد جدید و مهم را جذب
کنند .این امر به خصوص با پلتفرمهای دیجیتال امکانپذیر شده است.
البته تاثیر این بادهای مخالف را نباید نادیده گرفت .مثال پیشــرفت
در عرصه تکنولوژیهای دیجیتال دارد به وضوح روی فرصتهای شغلی
زیادی در جهان کمدرآمد تاثیر میگذارد .در بســیاری از کشورهایی که
منابع طبیعی هم ندارند ،تعداد زیادی از شغلهای سنتی در آینده از دست
خواهد رفت .همچنین تغییرات اقلیمی دارد به شدت به این کشورها ضربه
میزند .این تاثیر در مناطق استوایی و نیمهاستوایی جهان که اتفاقا درآمد
پایینی هم دارند خیلی واضح است و جلوی رشد اقتصادهای آسیبپذیر
را میگیرد.
نکته دیگر این اســت که در برخی مناطق فقیر دنیا به خصوص در
منطقه جنوب صحرای آفریقا نرخ زاد و ولد به شدت باالست .در برخی از
این کشورها مثل نیجر ،مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو ،نرخ متوسط
زاد و ولد به ازای هر زن بین  ۶تا  ۷نوزاد است .این سیل عظیم از نیروی
کار به شدت به بازار مشاغل در کشورهای آفریقایی فشار وارد میکند و
هیچ الگوی رشد شناختهشــدهای وجود ندارد که بتواند با این حجم از
افزایش جمعیت کنار بیاید .حتی رشــد اقتصادی پایدار ساالنه  ۷درصد
هم برای این مسئله کافی نخواهد بود .درست است که با افزایش درآمد،
نرخ زاد و ولد در کشورها پایین میآید اما این تاثیر خیلی تدریجی است

و سریع رخ نمیدهد.
موضوع دیگر این است که مناقشات خشونتآمیز و جنگ روند رشد
اقتصادی را مختل میکنند .ممکن است بسیاری از مناقشات در جهان از
بنیانهای نژادی و مذهبی ایجاد شوند اما صاحبنظران اقتصادی معموال
بر این باورند که این مناقشــات اقتصادی هستند و شکافهای قومی و
مسائل دیگر صرفا راهی هستند برای کوتاهکردن دست بخشی از جمعیت
از منابع کمیاب و فرصتهای اقتصادی .منشــا این مناقشات هرچه که
باشد ،تاثیری منفی روی رشد اقتصادی میگذارند .اما خبر خوب حتی
برای کشورهایی که درگیر مناقشه هستند این است که پتانسیل امروزی
بازارهای جهان برای جذب صادرات آنقدر باال رفته که کشــورها حتی
در شرایط دشوار خود هم میتوانند به بازارهای جهانی دسترسی داشته
باشند و از آن سود ببرند .پلتفرمهای دیجیتال و تجارت الکترونیک هم
این فرصت بزرگ را به وجود آوردهاند که راه فعالیت منطقهای و بینالمللی
برای همه اقتصادهای دنیا باز شــود .یکی از جالبترین نمونههای این
مسئله اخیرا در عرضه سهام شرکت نیجریهای تجارت الکترونیک جومیا
در بازار بورس نیویورک صورت گرفت .جومیا هم مثل سایر پلتفرمهای
مشابه آسیا و آمریکای التین با مشکل نامطمئنبودن سیستم پرداختش
مواجه است که اعتماد بین فروشندگان و خریداران را مختل میکند .با
وجود این ،شواهد زیادی حاکی از آن است که این جور مشکالت در طول
زمان قابل حل هستند.
به هر ترتیب ،کشورهای کمدرآمد دنیا هنوز هم برای آنکه رشد قابل
توجه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تجربه کنند راه آسانی پیش
رو ندارند و تنشهای تجاری بینالمللی هم دارد راه بهبود اوضاع آنها در
آینده را سخت میکند .اما اگر جهان مسئله کاهش فقر را واقعا در اولویت
قرار داده باشد ،باید برای هموار کردن راه حرکت این اقتصادها در آینده
کار بیشتری انجام بدهد.

مایکل اسپنس
اقتصاددان آمریکایی-کانادایی
و برنده جایزه نوبل علوم
اقتصادی در سال ۲۰۰۱

چرا باید خواند:
این یادداشت به
اهمیت رشد اقتصادی
کشورهای کمدرآمد
و تاثیر آن روی
آینده اقتصاد جهان
میپردازد.

شرکت نیجریهای تجارت
آنالین جومیا
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آیندهپژوهی
[ آینده جاسوسی ]

یمیرد
جاسوس م 
آیا آژانسهای اطالعاتی در آینده از رده خارج میشوند؟
ی
منبع    فارن پالس 

چرا باید خواند:
جهان جاسوسها از
آنچه که بود پیچیدهتر
و مبهمتر شده .بخوانید
تا ببینید آیندهای برای
آنها در کار هست یا نه.

مشکل بزرگ
تکنولوژیهای
پیشرفتهبرای
جاسوسان این
است که به قول
معروف خیاط
را هم در کوزه
میاندازد و دست
جاسوسان را هم
رو میکند
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اینکه تعادل قدرت در جهان تغییر کرده موضوع جدیدی نیست ،اما
اینکه جاسوسها هم از این بابت به دردسر افتاده باشند در نوع خودش
تازگی دارد .واقعیت این است که جهان خیلی برای جاسوسها تغییر
کرده .جوامع بستهتر حاال از لحاظ اطالعاتی در موقعیتی بهتر نسبت
به جوامع بازتر قرار دارند .پیشرفتهای تکنولوژیک هم اوضاع را تغییر
دادهاند و حاال دیگر جمعآوری اطالعات از منابع انسانی بیش از اندازه
پرهزینه و پردردسر است .در عین حال شکافی عظیم بین ابرقدرتهای
رمزنگاری جهان  -مثل آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،روسیه و چین -با بقیه
دنیا به وجود آمده که بیشتر هم خواهد شد .در این عرصه تکنولوژی
است که حرف اول را میزند ،نه نیروی انسانی.
یــک جنبه دیگر قضیه هم این اســت کــه مرزبندیها بین کار
اطالعاتی در بخش عمومی و خصوصی دارد مبهمتر و نامشــخصتر
میشود .پیمانکاران خصوصی حاال به بخش مهمی از دنیای جاسوسی
بدل شدهاند .افسران دولتی اطالعاتی بعد از پایان خدمتشان به راحتی
وارد بخش خصوصی میشوند و دیگر قاعده «یا هستی یا نیستی» در
موردشان صدق نمیکند .این وضع باعث شده بعضی از جاسوسان سابق
پول زیادی به دست بیاورند و آن پنهانکاریهای سابق در مورد کار و
هویتشان دیگر وجود نداشته باشد.
در کشورهای غربی موقعیت جاسوســان و نیروهای اطالعاتی به
جذابیت سابقش نیست .در گذشــته هالیوود و رمانهای جاسوسی
فضایی را برای جذابیتبخشیدن به کار اطالعاتی ایجاد کرده بودند اما
حاال افکار عمومی این کار را راهی برای رسیدن به پولهای پشت پرده
و تامین منافع شــخصی و شرکتی قلمداد میکنند .خیلی از روسای
اطالعاتــی دائم مجبورند در کشــورهای غربی به رســانهها در مورد
کارهایشان توضیح بدهند.
اما بزرگترین اختالل در جهان جاسوسها را پیشرفت تکنولوژیک
رقم زده است .ابزارهای جاسوسی سنتی که مبتنی بر ایجاد هویتهای
جعلی و عملکردن در چارچوب آنها بودند ،به خاطر پیشــرفتهای
تکنولوژیک بیاثر شدهاند .از آن بدتر اینکه راه خوراندن اطالعات اشتباه
هم از طریق تکنولوژی بســیار هموارتر شده و بنابراین نتایجی که در
جهان امروزی از جاسوسی سنتی به دست میآید قابل اعتماد نیست.
برای توضیح بیشتر قضیه ،یک کانادایی را در نظر بگیرید که برای
جاسوسی به روسیه رفته است .تا همین چند سال پیش ،او میتوانست
خودش را مثال دانشــجوی معماری جا بزند .فرض کنید که ماموران
ضداطالعات روسیه به او مشکوک میشدند :مدارک او را میگشتند ،از
او سواالت زیادی میکردند و چند نفر هم باید مسئول این میشدند که
او را زیر نظر بگیرند تا فرد مظنون باالخره جایی اشتباهی مرتکب شود
و او را گیر بیندازند .اما آن دوران دیگر سپری شده .ساختن آن هویت
جعلی که شــاید بیست سال پیش بی هیچ دردسری یک جاسوس را
دانشجوی معماری جا میزد ،حاال از سوی نرمافزارهای تشخیص چهره
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مورد تهدید قرار دارد .این نرمافزارها به دولتها اجازه میدهند که در
شمار نامحدودی اطالعات چهرهای سرچ کنند و مظنون را در زمانهای
گذشــته و در موقعیتهای مختلف پیدا کنند .اگر اطالعات شخصی
امروزی فرد مظنون با این دیتاهای قبلی تطابق نداشــته باشد ،او به
عنوان جاسوس لو میرود.
یکی از واضحترین دردســرهای جاسوسی در عصر امروز هم تلفن
موبایل است که دسترســی به آن و جمعآوری اطالعاتی مثل رکورد
مکالمات و یا نصب بدافزارها ،کنترل آن را بسیار ساده کرده است .این
سادگی گریبان خود جهان جاسوسها را هم گرفته است .آنها مجبورند
یا از موبایل استفاده نکنند و یا از خطهای موقتی و بینام استفاده کنند.
اما داشتن همین خطها باعث میشود ظن نسبت به کار آنها باالتر برود.
اگر جمعآوری اطالعات در مورد آن دانشجوی معماری کانادایی نشان
بدهد که او موبایل نداشــته یا تازه آن را گرفته ،ظنها نسبت به او باال
میرود .همین روش را در مورد هر کارت اعتباری و بانکی و اصوال هر
تراکنش مالی او در گذشته میتوان انجام داد.
مجموعه این عوامل باعث شده که دستگاههای جاسوسی امروزی
مجبور شوند از نیروهای تازهنفسی که سابقه شخصی بیابهامی دارند و
تازه وارد این کار شدهاند برای ماموریتهای حساس استفاده کنند؛ صرفا
به این جهت که ردگیری گذشته آنها دردسرساز نیست .با وجود این،
نیروها دائم در معرض سوختشدن قرار دارند و برخی از آنها بعد از اتمام
هر ماموریتی باید کنار گذاشته شوند .راه دررو دیگر برای سرویسهای
اطالعاتی و جاسوســی این است که جاسوسی را فقط از راه دور انجام
بدهند و بیشتر روی جمعآوری اطالعات مجازی و غیرمیدانی متمرکز
شوند ،اما این رویکرد هم جای انحراف و اشتباه زیادی را باز میگذارد.
در چنین جهانی ،دســتگاههای اطالعاتی و جاسوســی در آینده
چطور کارشان را انجام خواهند داد؟ این وضع در آژانسهای اطالعاتی
کشورهای غربی سختتر جلوه میکند .در این کشورها دغدغه عمومی
در مــورد حریم خصوصی و عدم ورود دولت و دســتگاههایش به آن
به موضوعی بسیار حساس بدل شــده و یکی از عوامل آن هم آزادی
غولهای بزرگ تکنولوژیک مثل فیسبوک برای استفاده از اطالعات
شخصی مردم بوده .مردم حس میکنند دولتها برای حفاظت از این
اطالعات کاری انجام ندادهاند و این مسئله در آینده هم فشارهای حقوقی
و قضایی را روی هر دستگاهی که بخواهد اطالعات مردم را جمعآوری
کند باال خواهد برد .جاسوسان در چنین شرایطی وادار خواهند شد دائم
از مشاوران حقوقی و وکال کمک بگیرند و این یعنی هر عملیات آنها با
محدودیتهای بزرگتری نسبت به قبل همراه خواهد بود .دستگاههای
جاسوســی همچنین برای وادار کردن غولهــای الکترونیک به ارائه
اطالعات افراد باید به راههای قانونی یا دورزدن قانون دست پیدا کنند.
اما از سوی دیگر ،بخش خصوصی جاسوسی هم دارد به شدت رشد
میکند و در آینده شاید با غولهای الکترونیک همکاری نزدیکی برقرار

کسی که در شرکتهای بزرگ آینده مسئول انتخاب و استخدام نیرو است باید مثل یک افسر
ضداطالعات فکر کند چون مسئله اصلی در رقابتهای جهان امروز و آینده ،حفاظت از اطالعات
حساس و به خصوص اطالعات تکنولوژیک است.

ستسونا ،خودروی چوبی
آینده تویوتا

کند .اصال شکی نیست که جاسوسی دارد به نوعی تجاری میشود .یکی
از این نمونهها که فاش شده ،شرکت اسرائیلی اناساو است که مهارت
هکرهای دولتی سابق را به فروش میگذارد؛ یعنی آنها را با دولتها و
نهادهایی که به دنبال چنین خدماتی باشــند مرتبط میکند .یکی از
مشتریان اصلی این شرکت ،عربستان سعودی بوده است.
اما بخش خصوصی در فعالیتهای جاسوسی بسیار فاسدتر از بخش
دولتی عمل خواهد کرد .سرقت اطالعات الکترونیک و یا دسترسی به
رکوردهای یک تلفن موبایل یا موارد مشابه توسط بخش خصوصی به
این معنی است که باید به دولتیها رشوه داده شود و این خودش یک
معضل بزرگ و پرفســاد خواهد بود که دولتها را دچار دردسرهایی
غیرقابل پیشبینی خواهد کرد.
ت جاسوسی -مثل پول و وقت-
درست است که هزینه انجام عملیا 
در دنیای امروز کاهش یافته ،اما جاسوســی هــم از آن فاز پیچیده و
پرابهامش خارج شده اســت .جاسوسی در آینده نزدیک به وضوح به
بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره مثل امور طالق ،امور مالی ،کسب
و کار و هــر چیز دیگر که فکرش را بکنید تبدیل خواهد شــد .اصال
دنیای مدرن امروزی به شــدت مــردم و نهادها را ترغیب میکند که
نحوه تفکر و عمل جهان جاسوســی را در امور خود به کار بگیرند تا از
قافله اطالعات عقب نمانند .این نوع جاسوسیها در زمینههای مختلفی
مثل اســتخدام نیرو و مســائل دیگر به کار گرفته خواهد شد .درواقع
کسی که در شرکتهای بزرگ آینده مسئول انتخاب و استخدام نیرو
است باید تفکرش مثل یک افسر ضداطالعات باشد .مسئله در جهان
امروز و آینده  -که به شدت روی رقابت تکنولوژیک برای برتری جهانی
متمرکز است -حفاظت از اطالعات حساس است و آنها که قادر نباشند
از اطالعات حســاس محافظت کنند ،در جهان حرفهای آینده جایی
نخواهند داشت.

نکته دیگر که برای جاسوسان آینده ضروری است ،آشنایی کامل
آنها با جهان مالی و کســب و کارهای بزرگ است .آنها باید بدانند که
چه سطحی از اطالعات طبقهبندیشده مالی و تجاری را از چه راههایی
میتوان هک کرد .جاسوسان آینده با رقابت سنگینی از سوی بخشهای
مختلف مواجهاند و باید برای این رقابت آماده باشند .این آمادگی به آنها
اجازه میدهد با بازیگرانی خارج از جهان جاسوسی همکاری کنند تا
از یک سو بدانند که در بخشهای دیگر چه میگذرد و از سوی دیگر
هم بتوانند با تزریق بموقع اطالعات به این بخشها ،اهداف خودشان
را تامین کنند .این به خصوص در مورد رســانهها و تاثیرگذاری بر آنها
موضوعی پراهمیت است.
در این میان ،جاسوســان آینــده قادر خواهند بود با اســتفاده از
تکنولوژی هوش مصنوعی و الگوریتمها ،به اطالعات کامال درجه یک
درمورد افراد تحت نظرشان دست پیدا کنند .در این تکنولوژیها حتی
زبــان بدن افراد هم در موقعیتهای مختلف میتواند توســط هوش
مصنوعی تحلیل شــود و به جاسوســان آینده اطالعاتی بدهد که در
گذشــته اصال نمیشد با این سرعت و سهولت به آنها دست پیدا کرد.
اما مشکل بزرگ تکنولوژیهای پیشرفته برای جاسوسان این است که
به قول معروف خیاط را هم در کوزه میاندازد .اینکه چقدر ردپای خود
جاسوسان هم با این تکنولوژیهای پیشرفته شناسایی شود و دولتهای
مختلف را دنبال آنها بیندازد ،مسئلهای است که به وضوح دارد آینده
جاسوسی را تیره و تار جلوه میدهد.
به هر ترتیب ،جهان جاسوسی دارد تحوالت تکنولوژیکی ،سیاسی،
حقوقــی ،اجتماعی و تجاری زیادی را تجربه میکند و ممکن اســت
بخشهــای زیادی از این جهان از تحوالت جدیــد جان به در نبرند.
برندگان آینده آنهایی خواهند بود که از قواعد قدیمی بازی فراتر بروند و
قواعد جدید آن را پیدا کنند.

پیمانکاران خصوصی حاال
به بخش مهمی از دنیای
جاسوسی بدل شدهاند و
بسیاری از افسران دولتی
اطالعاتی بعد از پایان
خدمتشان به راحتی وارد
بخش خصوصی میشوند.
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آیندهپژوهی
[ آینده ترامپ ]

ترامپ آینده
شبینیهایی درباره
پی 
ِ
آیا اقتصاد میتواند در انتخابات  ۲۰۲۰آمریکا ترامپ را نجات بدهد؟

در شرایط اقتصادی
رضایتبخش امروزی آمریکا،
هر رئیسجمهور دیگری بر
سر کار بود حتما محبوبیتش
باالتر از ترامپ میبود.

س
منبع  ووک 

چرا باید خواند:
بخوانیدتاببینید
شانس ترامپ برای
پیروزی مجدد در
انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا با
توجه به وضعیت
اقتصادی این کشور
چقدر است.
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دموکراتهای آمریکایی در حــال حاضر یک هراس خیلی بزرگ در
دل دارند :اینکه اوضاع خوب اقتصاد آمریکا باعث شود دونالد ترامپ دوباره
رأی بیاورد.
هر رســانهای را که بخوانید و بشــنوید دارد همین ایده ارتباط وضع
اقتصادی کشــور با انتخابات را تحلیل میکند .رأیدهندگان (بهحق یا
نابهحق) رئیسجمهور را مسئول اوضاع اقتصادی و مالی کشور میدانند
و دیدگاهشان در خصوص اینکه کشور از لحاظ اقتصادی به کدام سمت
خواهد رفت روی رأیشان در انتخابات تاثیر میگذارد .اگر به همین رویکرد
اکتفــا کنیم باید اینطور فرض کنیم که ترامپ با رأی قاطع در انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰پیروز خواهد شد.
اما ارتباط بین اقتصاد و محبوبیت رئیسجمهور شــاید آنقدرها هم
نهایی و قطعی نباشد .این ارتباط از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون
دچار گسســت شــد و در زمان جورج دبلیو بوش هم این گسست ادامه
داشت .وجود چنین گسستهایی باعث میشود راه پیشبینی رأی مردم
و تطبیق آن با وضعیت اقتصاد کمی پیچیده شود .واقعیت این است که
دونالد ترامپ االن رئیسجمهور است و این برای کسی که در دور بعدی
انتخابات میخواهد کاندیدا شود یک برگ برنده به شمار میآید .رفتارهای
رأیدهندگان معموال نشان میدهد که کسی که بر سر کار است برای دور
بعدی هم شانس خوبی برای پیروزی در انتخابات دارد .غیر از این مزیت
که نصیب ترامپ میشــود ،چه عوامل دیگری میتوانند روی پیروزی یا
شکست او تاثیر بگذارند؟
بررســی درصد محبوبیت ترامپ باعث میشــود کمی بیشتر با نظر
مردم نســبت به او آشنا شــویم .اصوال اینکه بخواهیم وضعیت ترامپ را
با چهرههایی که از ســوی حزب دموکرات کاندیدا شدهاند مقایسه کنیم
کار بیهودهای است چون معلوم نیست از بین برنی سندرز و جو بایدن و
الیزابت وارن و دیگران چهکسی رقیب اصلی اوست .اما میزان محبوبیت
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روســای جمهور همیشــه تا حدی نظر رأیدهندگان را روشن میکند.
آنچه که از بررســی این مسئله به دســت میآوریم این است که ترامپ
در دو سال اول ریاست جمهوریاش محبوبیت خوبی نداشته .درواقع در
شرایط اقتصادی رضایتبخش امروزی آمریکا ،هر رئیسجمهور دیگری بر
سر کار بود حتما محبوبیتش باالتر از ترامپ میبود .او به رغم آنکه برگ
برنده را در دســت دارد ،قادر به اســتفاده از آن برای جلب رأیدهندگان
نیست .اما نکته این است که بسیاری از رأیدهندگان تا زمان نزدیک به
انتخابات واقعا به کاندیداها فکر نمیکنند و تصمیم نگرفتهاند .بنابراین اینکه
وضع اقتصادی آنها درست در همان زمان چطور باشد هم میتواند روی
تصمیمگیریشان تاثیر بگذارد .تحوالت اقتصادی در زمان بسیار نزدیک به
انتخابات تاثیرگذارند اما االن برای قضاوت کامل در مورد آنها زود است.
رشد تولید ناخالص داخلی و نیز نرخ بیکاری در این میان اهمیت زیادی
دارند .نکته تاثیرگذار آنها روی انتخابات این است که رشد تولید ناخالص
داخلی و بیکاری را باید به شکل یک روند و در طول زمان بررسی کرد .مثال
در زمان انتخاب مجدد رونالد ریگان به ریاست جمهوری ،نرخ بیکاری هفت
درصد بود که رقم خوبی نیست .اما موضوع را باید از قبلتر بررسی کرد :نرخ
بیکاری در زمانی که او برای اولین بار به ریاست جمهوری رسید  ۱۰درصد
بود و بنابراین در زمان انتخاب مجددش بیکاری واقعا کاهش پیدا کرده بود.
بررســی آمار و ارقام در مورد دوران ریاســت جمهوری ترامپ نشان
میدهد که تولید ناخالص داخلی در دوران او کمی ســریعتر از دو سال
پایانی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافته است .اینکه قرار
باشــد این را به ترامپ نسبت بدهیم یا نه ،بحث دیگری است .اما این را
میدانیم که در صورت تداوم رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا ،این مسئله
در زمان انتخابات به سود او تمام خواهد شد.
اما ممکن است ترامپ خیلی هم در این زمینه خوششانس نباشد .بر
اساس پیشبینی فدرال رزرو آمریکا ،چشمانداز رشد تولید ناخالص داخلی
آمریکا برای ســال  ۲۰۱۹کاهش پیدا کرده و از  ۲.۳درصد به  ۲.۱درصد
شبینی
رسیده .از آن بدتر اینکه این رقم برای سال  ۱.۹ ،۲۰۲۰درصد پی 
شــده .این میتواند هشــداری برای ترامپ باشد و در زمان انتخابات او را
دچار دردسر کند.
و اما برویم سر مسئله بیکاری .نرخ بیکاری در زمان ریاست جمهوری
ترامپ تقریبا همان روندی را حفظ کرده که در دو ســال اخیر ریاســت
جمهوری باراک اوباما داشت .یعنی این نرخ رو به کاهش بوده است.
با این اوصاف ،دو شاخص مهم اقتصادی ظاهرا در زمان انتخابات به سود
ترامپ تمام خواهند شد .با وجود این ،کافینبودن درصد محبوبیت ترامپ
دردســر بزرگی برای او خواهد بود و اگر روند رشد تولید ناخالص داخلی
تا زمان برگزاری انتخابات در سال  ۲۰۲۰رو به کاهش بگذارد ،یک برگ
منفی دیگر به او تعلق خواهد گرفت .هرچند که همچنان نباید فراموش
کرد او به خاطر حضور فعلیاش در رأس قدرت ،برگ برنده بسیار بزرگی
برای پیروزی در این انتخابات در دست دارد.

ی از
آلمان همچنان ثروتمند است و ثبات را تجربه میکند؛ اما خیل 
مردم حس میکنند قرار است بنیانهای رفاه آنها در آینده نزدیک
دستخوش تغییر شود.

[ آینده آلمان ]

آمال و آرزوهای غول اروپایی

آیا آلمان از تنشهای داخلی و خارجی جان بهدر میبرد؟
آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست مدتی است که با دردسرهای
سیاســی و اجتماعی زیادی دست و پنجه نرم میکند و حتی گفته
میشود که دارد پایان یک دوره را تجربه میکند .این کشور همچنان
ثروتمند است و ثبات را تجربه میکند؛ اما حال و هوایی هم بین مردم
دیده میشود که انگار قرار است بنیانهای رفاه آنها در آینده نزدیک
دستخوش تغییر شود .خاتمه دوران صدراعظمی آنگال مرکل در مرکز
این حال و هوا قرار دارد.
مرکل کشورش را در دوران بحرانهای مهمی رهبری کرد :بحران
مالی سال  ،۲۰۰۸بحران یونان ،بحران آوارگان و همچنین تهدیدهای
مختلف علیه یورو .مــرکل تمرکز زیادی روی حفظ موتور اقتصادی
آلمان داشت و از این بابت ،مزایای زیادی را نصیب اروپا کرد .چهرهای
که قرار است جانشین او شود  -آنگرت کرامپ کارنباور -خیلی کمتر
از او شناختهشده است و فعال میتوان گفت فقط یک دستاورد سیاسی
داشــته و آن هم اینکه یک کاندیدای ضد مرکل را از رهبری حزب
دموکرات مسیحی کنار زده .در اینکه او قرار است در زمینه سیاسی
چه کارهایی در آلمان انجام بدهد ،واقعا نمیتوان حرف مشخصی زد.
اما جدا از مسائل سیاسی ،یک انقالب تکنولوژیکی هم در جریان
است که احتماال پایان دوره موتور احتراق داخلی را رقم بزند؛ پدیدهای
که به شکل تنگاتنگی با اقتصاد آلمان و پیشرفتهایش مرتبط بوده.
صنعت خودروسازی آلمان  -از بیامدابلیو گرفته تا بنز و پورشه -به
صورت مســتقیم هشتصد هزار نفر را در استخدام خود دارد و ارزش
صــادرات آنها بنا بر آمار انجمن صنعتی اتوموتیو آلمان بیش از ۲۴۰
میلیارد یورو ( ۲۶۹میلیارد دالر) است .فولکس واگن به رغم رسوایی
محیط زیســتی که در ســالهای اخیر با آن دست به گریبان بوده،
همچنــان از لحاظ حجــم فروش بزرگترین خودروســاز جهان به
شمار میرود .آلمان کشوری اســت که اولین خودروی مدرن (بنز)
را در ســال  ۱۸۸۶به بازار عرضه کرد؛ یعنی بیش از دو دهه قبل از
مدل تی هنری فورد .اما همین کشــور در زمینه حرکت به ســمت
خودروهای الکتریک خیلی آهسته عمل کرده است؛ آن هم در حالی
که برخی بازیگران جهانی در این عرصه با سرعت خیلی زیادی در حال
حرکتاند .این مسئله تردیدهایی را در مورد آینده آلمان در صنعت
خودرو به وجود میآورد :آلمان چه مدت دیگر میتواند غلبه خود بر
بازار جهانی خودروهای لوکس را در میانه اینهمه رقابت از سوی چین
و کشورهای دیگر حفظ کند؟
مسئله دیگری هم که تردیدهایی را در مورد آینده آلمان به وجود
میآورد مربوط به بخش بانکداری است .تالشهای وزارت دارایی آلمان
برای آنکه دو بانک سابقا قوی -دویچه بانک و کومرتس بانک -را با هم
ادغام کند ممکن است باعث شود هیچیک از این دو بانک جان سالم
به در نبرند .اگر شرایطی پیش بیاید که بخش بانکداری آلمان دیگر آن
غول موفق سابق نباشد ،آن وقت شرکتهای آلمانی باید چه کنند؟

هیچیک از این شرایط برای اقتصاد خارجمحور آلمان جالب نیست.
آلمان ســومین صادرکننده بزرگ در جهان است و به همین جهت،
بیشتر از برخی از رقبایش در معرض دردسرها و تبعات ناشی از جنگ
تجاری جهانی قرار دارد .دورنمای رشد امسال آلمان دستخوش افت
شد ،چون تنشهای تجاری در جهان دارد تمام اروپا را با خودش به
ته چاه میکشد .همچنین بسیاری از کشورهای دیگر در میان گروه
بیست  -مثل ایتالیا و برزیل -دارند به پیروی از الگوی دونالد ترامپ
در آمریکا به شدت روی سیاستهای ناسیونالیستی و پروتکشنیستی
تمرکز میکنند .در میان این هرج و مرج ،آلمان در شرایط انزوا قرار
گرفته ولی باز هم دارد از سیاستهای کشورهای دیگر ضربه میخورد؛
به خصوص از این جهت که پوپولیسم داخلی آلمان دارد از رویکردهای
مشابه موفق خارجیاش تغذیه میکند.
با وجود تمام این دردســرها ،آینده آلمان تیره نیست .برلین در
وضعیت شــکوفایی خاصی قرار دارد ،شاخص بنچمارک بازار سهام
داکس امســال  ۱۳درصد افزایش نشــان داده ،و سرمایهگذاران هم
نمیخواهند به شــایعات در مورد اقتصاد توجه کنند .بســیاری از
شــرکتهای کوچک و متوسط هم که میتلشــتاند قوی آلمان را
ساختهاند ،هنوز کامال نوآور هستند و در حوزههای بسیار خاص دارند
به شکل پیشرو و حرفهای فعالیت میکنند .آلمان سومین کشور بزرگ
اتوماتشده در جهان است .حرکت آن به سمت انرژیهای پاک نیز
دارد این کشور را به مرکز جهانی تکنولوژیهای تجدیدپذیر تبدیل
میکند .با این اوصاف احتمالش هست که آلمان قادر باشد روح همان
معجزه اقتصادی را که در قرن بیســتم به نمایش گذاشت احیا کند.
در چنین صورتی دوباره آینده درخشانی در انتظار آلمان خواهد بود،
حتی اگر تحوالت سیاسی چندان در این آینده جالب به نظر نرسند.

گ
منبع  بلومبر 

چرا باید خواند:
این گزارش به
پرسشهایی درباره
آینده آلمان  -آن هم
در غیاب آنگال مرکل-
پاسخ میدهد.

خودروسازان آلمانی در زمینه
خودروهای الکتریک با سرعت
کافی پیشرفت نکردهاند.
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آیندهپژوهی

[ ویژهنامه :مشتریهای آینده ]

پول در جیب نسل اینستاگرام
نسل جدید مشتریها با موبایل بزرگ شدهاند و زندگی بدون اینستاگرام برایشان معنا ندارد.
صاحبان کسبوکار چطور باید توجه آنها را جلب کنند؟

کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

س
منبع  ووک 

چرا باید خواند:
اگر تبلیغاتی که در
مجالت یا تلویزیون
میدهید جواب
نمیدهد و نمیدانید با
نسلجدیدمشتریها
چه کنید این گزارش را
بخوانید.
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نسل ( Zدهه هفتادیها و دهه هشتادیهای خودمان) امسال قرار است با پشت سر گذاشتن (  Millennialsنسل هزاره) به بزرگترین گروه
مصرفکنندگان دنیا تبدیل شوند .این یعنی برندهای بزرگ این گروه سنی را هدف اصلی خود قرار خواهند داد .صاحبان کسبوکار برای دور
تازهای از تغییرات عادات خرید آماده میشوند.
شرکتها نمیتوانند این گروه را نادیده بگیرند :نسل  Zکه حدود  ۷تا  ۲۲سال دارند حدود یکچهارم جمعیت دنیا را شامل میشوند( .آنها فقط
در آمریکا قدرت خریدی  ۱۴۳میلیارد دالری دارند ).برآوردهای اولیه نشان میدهد که نسل  Zتاثیراتی جدی بر روند مصرفگرایی در دنیا
خواهد گذاشت و شرکتها که در سراسر دنیا با ظهور نسل هزاره غافلگیر شده بودند با دردسرهایی بزرگتر روبهرو خواهند شد.
نسل  Zجهان بدون اینترنت را ندیدهاند و در شبکههای اجتماعی نفس میکشند .آنها حتی از ایمیل هم زیاد استفاده نمیکنند .آنها آگهیهای
تلویزیونی را نمیبینند و به جای آن اینستاگرام یا یوتیوب را تماشا میکنند .آنها وفاداری به برندها را در همین شبکههای اجتماعی آغاز
میکنند و ایفلوئنسرها -که برای آنها چیزی بین مجری تلویزیون و مشاور خرید به حساب میآیند -به آنها میگویند که فالن شرکت ارزش
دارد یا نه.
از بوستون تا پکن و تهران ،شرکتهایی که به دنبال پیشرفت هستند باید یاد بگیرند چطور دل این نسل جدید مشتریها ،نسل مشتریان
همیشه آنالین و همیشه در شبکههای اجتماعی را به دست آورند.
بلومبرگ /بیزینسویک در تازهترین شمارهاش بخش ویژهای را به قدرتگیری این نسل اختصاص داده است .گزیدهای از آن پیش روی شماست:
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نسل  Zجهان بدون اینترنت را ندیدهاند و در شبکههای اجتماعی نفس میکشند .آنها حتی
از ایمیل هم زیاد استفاده نمیکنند .آنها آگهیهای تلویزیونی را نمیبینند و به جای آن
اینستاگرام یا یوتیوب را تماشا میکنند.

کدام دهه؟ کدام نسل؟
نام به انگلیسی

معادل فارسی

در ایران

توضیح

Baby boomers

ی بومرها
بیب 

دهه  ۲۰تا دهه  ۴۰شمسی

جمعیت پس از جنگ جهانی د ّوم بین سالهای  ۱۹۴۶تا ۱۹۶۴
تولد در دوره انفجار
ّ

Generation X

نسل ایکس

دهه  ۴۰تا شروع دهه  ۶۰شمسی

این نسل اوایل دهه  ۱۹۶۰تا اوایل دهه  ۱۹۸۰میالدی متولد شده است.

Millennials

نسل هزاره

دهه شصتیها

این نسل اوایل دهه  ۱۹۸۰تا اواخر دهه  ۱۹۹۰متولد شده است.

Generation Z

نسل زد  -نسل صفر

دهه هفتادیها و دهه هشتادیها

متولدان حدود سال  ۲۰۰۰به بعد

1

[تجربهچین]

شبکههای اجتماعی یا
شبکههای خرید
جوانانونوجوانانچینینهفقطازفروشگاههایفیزیکی،
که از وبســایتهای تجارت الکترونیک و تبلیغات
مرسوم برندها فاصله میگیرند .راهکار چیست؟
وقتی میلکی گوآن  ۲۰ســاله ،دانشــجوی دانشگاه شانگهای،
لوازم آرایش میخرد تحت تاثیر برندهای مشهور یا تبلیغات شیک
تلویزیونی نیســت .او عضو یک شــبک ه اجتماعی محبوب چینی
مخصوص خرید  -با نام شیائوهونگشو یا کتاب کوچک قرمز  -است
و هر روز آنجا میرود تا ببیند چه چیزی محبوب است و چه چیزی
از مد افتاده .شیائوهونگشــو یک اســتارتآپ است که نیمی از آن
پلتفرم تجارت الکترونیک است و نیمه دیگرش شبکهای اجتماعی.
در آنجا گوآن یک اینفلوئنسر مشهور و آنالین لوازم آرایشی را دنبال
میکند که بــه هوادارانش یاد میدهد که چطــور از لوازم آرایش
اســتفاده کنند .همین چند هفته پیش ،موقع تماشای پخش زنده
یک اینفلوئنسر ،گوآن  ۴محصول آرایشی بهداشتی خرید .او موقع
خرید حتــی از برنامه بیرون هم نیامد :روی لینکهای پایین فیلم
کلیک کرد و خرید انجام شد.
گوآن جزو میلیونها خریدار نسل ِزد به حساب میآید که بعد از
 ۱۹۹۶به دنیا آمدهاند و در حال کلهپا کردن صنعت پرهرج و مرج
خردهفروشی در چین هستند .آنها با گوشیهایشان بزرگ شدهاند و
شبکههای اجتماعی برایشان فقط جای وقت گذراندن نیست ،جای
پول خرج کردن هم هست.
نســل ِزد چیــن با برندهــای خــوشآب و رنگ مشــهور یا
کمپینهای ســنتی تبلیغی هیجانزده نمیشــود .تعداد زیادی از
آنها به فروشــگاههای فیزیکی و حتی فروشگاههای مرسوم آنالین
ن در موبایل ،پخش زنده و
بیتوجهاند .آنها از برنامههای پیامرســا 
فیلمهای کوتاه در شبکههای اجتماعی به عنوان دروازههایی برای
خرید استفده میکنند.
ایــن عصر جدید خرید و فــروش در چین میتواند به ما دیدی
کلی از آینده فروش در در سراسر دنیا بدهد .بر اساس برآورد شرکت
فراست اند سالیوان ،در سال  ۲۰۲۲بیش از  ۴۱۳میلیارد قلم کاال از

طریق تجارت الکترونیک اجتماعی در چین به فروش خواهد رسید
که نســبت به  ۹۰میلیون کاالی سال  ۲۰۱۷شاهد رشدی  ۵برابر
هستیم.
به همین خاطر اســت که از غول خردهفروشی گروه علیبابا تا
 - iQiyiرقیب چینی نتفلیکس -همه در تالشاند که پول نسل
ِزد را به ســمت خود بکشانند .ژانگ شیائوبو ،مدیر بخش تلویزیون
هوشمند در  iQiyiمیگوید« :نسل جوان شور و کنجکاوی فراوانی
دارد تا چیزهای جدید را امتحــان کند .آنها بهبود روند مصرف را
رهبــری میکنند .آنها مهمترین گروه مشــتریان هســتند که ما
نمیتوانیم نادیدهشان بگیریم».
وقتی مشــترکان  iQiyiفیلم و سریالی را در کامپیوتر میبینند
لینکهایی زیر صفحه نمایان میشود .این لینکها آنها را به مرکز
خرید آنالین شــرکت میبرند و آنجا میشود لباسها و محصوالت
مورد اســتفاده سلبریتیهای فیلم را بخرند .تکنولوژی جدیدی که
این شــرکت در ماه ژانویه معرفی کرده به خریداران اجازه میدهد
موقع تماشــای تلویزیون ،در موبایلشان دست به خرید بزنند :آنها
وقتی بازیگری را میبینند که لباس مورد عالقهشــان را پوشیده ،با
کنترل از راه دور روی دکمهای خاص میزنند روی صفحه تلویزیون
یک بارکد ظاهر میشود ،دوربین موبایل این بارکد را اسکن میکند
و آنجا مستقیم وارد فروشگاه آنالین شرکت میشوند تا خریدشان
را نهایی کنند.
ژانگ میگوید :تجارت الکترونیک ســهم کوچکی از درآمدهای
 iQiyiرا شامل میشود اما به خاطر عالقهمندی رو به افزایش نسل
جوان این ســهم به سرعت در حال رشد است .طبق برآورد فراست
اند ســالیوان ،انتظار میرود خرید اجتماعی تا ســال  ۲۰۲۲به ۱۵
درصد کل تجارت آنالین بدل شــود .در سال  ۲۰۱۷این رقم ۸.۵
درصد بوده است.

نسل  Zدر حال
نابود کردن
شیوههای سابق
خرید و فروش در
دنیا هستند .این
نسل با موبایل
بزرگ شدهاند
و شبکههای
اجتماعیبرایشان
فقط جای وقت
گذراندن نیست،
جای پول خرج
کردن هم هست
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آیندهپژوهی
چند درصد از خریدها در خانواده توسط نسل زِد انجام میشود؟

%13

یک چیزی که
فروشگاههای
موفقمتمرکز
بر نسل زِد یاد
گرفتهاند این
است که با آیفون
نبایدجنگید.
نسل زِد بخش
عمدهای از وقتش
را در موبایلش
میگذراند و تعداد
زیادی از آنها حتی
با اینترنت ADSL
در کامپیوتر
بیگانهاند.
شرکتهایی که
متوجهنقش
آیفون در زندگی
نوجوانهستند
فرصتهای
فراوانی پیش رو
دارند و پاداشش را
میگیرند.

%10

چین

%8

برزیل

%5
%5
%4
%4
%3
%3

ترکیه

لهستان
ایتالیا

فرانسه

آلمان

آمریکا

انگلیس

در آمریکا ،پلتفرمهایی مثل اینستاگرام و اسنپچت اضافهکردن
تجارت الکترونیک مستقیم درون برنامههایشــان را آغاز کردهاند.
خرید اجتماعی به ســرعت در حال رشــد است البته درآمد ناشی
از آن هنوز خیلی کوچک اســت .در سال  ۲۰۱۸تجارت اجتماعی
حدود  ۱۶.۹۴میلیارد دالر در آمریکا فروخت ،این فقط ســه درصد
از  ۵۱۳.۶۱میلیارد دالر فروش آنالین آمریکا در این سال است.
البته مورد چین مورد منحصربهفردی است :سیستمهای پرداخت
آنالین در این کشور به شدت توسعهیافتهاند و این کمک میکند که
خریداران هر لحظه که اراده کنند به آسانی خرید کنند .مشتریان
نسل ِزد در چین اصوال توسط والدین و پدربزرگ مادربزرگها لوس
میشوند چون تکفرزند هســتند .به عالوه دورنمای شغلی نسبتا
مناسب در چین باعث شده که نسل ِزد حدود  ۱۳درصد خریدهای
خانواده را انجام دهد ،چیزی که در آمریکا فقط  ۳درصد است.
تعداد زیادی از خریدان نسل ِزد در چین هنوز به شدت از طریق
وبســایتهای ســنتی تجارت الکترونیک  -مثل علیبابا  -خرید
میکنند اما علیبابا هم به دنبال راههای جدید اســت .علیبابا این
کار را از طریق ســایت تائوبائو که بزرگترین کسبوکار علیبابا به
حســاب میآید انجام میدهد .تائوبائو چیزی شبیه  ebayاست و
به کاربران اجازه میدهد به کاربران دیگر جنس بفروشند .برخالف
 ebayتائوبائو از تراکنشها کمیسیون نمیگیرد.

نسل جدید ،نسل قدیم

افراد  ۱۳تا ۱۹ساله ،در پاسخ به این سوال که ترجیح میدهند کجا خرید کنند( :بهار )۲۰۱۸
فروشگاه فیزیکی

%54

خرت و پرت
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چطور علیبابــا از تائوبائو برای ورود به حوزه تجارت الکترونیک
یآید:
اجتماعی بهره میگیرد؟ اینجا پای  TikTokوسط م 
شــبک ه اجتماعی فیلمهای کوتاه در سراســر دنیا  ۱میلیارد بار
دانلودشده ،از سال گذشته خرید مستقیم از علیبابا را آسانتر کرده
است .اینفلوئنسرهای  TikTokدر فیلمها درباره محصوالتی حرف
میزنند که همان لحظه میشــود آنها را از فروشــگاه خودشان در
علیبابا خرید .علیبابا از این روش مشتری پیدا میکند و TikTok
هم از هر خرید کمیسیون میگیرد .اینفلوئنسرهای محبوبتر حتی
دیگر نیاز ندارند در علیبابا بفروشند؛ آنها در خود  TikTokفروشگاه
دارند تا محصوالتشان را کامال از طریق اپ به فروش برسانند.
یک پلتفرم محبوب دیگر  Bilibiliاســت :وبسایت بازیهای
موبایل و ویدئویی در شــانگهای که  ۹۳میلیون کاربر فعال ماهانه
دارد و علیباال جزو سرمایهگذاران مهمش به حساب میآید .منگ
شیانگیوآن مشاور بخش فیلم ،کمیک و انیمه تائوبائو میگوید که
ایــن بخش از تائوبائو بیــش از  ۱۰۰میلیون کاربر دارد که نیمی از
آنها بعد از  ۱۹۹۵به دنیا آمدهاند .او اعتقاد دارد که در نهایت چنین
همکاریهایی علیبابا را به اکوسیستم کامل برای تجارت دیجیتال
اجتماعی مبدل میکند.
حرکــت پول به شــبکههای اجتماعی طبیعتا بــه نفع برندها
و فروشــگاههای بزرگی کــه از غافله عقب ماندهاند نبوده اســت.
االیجــا ویلی ،مدیر بازاریابــی در  Parkluپلتفرم چینی بازاریابی
اینفلوئنســرها میگوید :عادات خرید نسل ِزد توانایی ضربهزدن به
کســبکارهایی را دارد که نمیتوانند توجه یا اعتماد این نســل را
بخرند .او به ژانگ دایی سلبریتی اینترنتی چینی اشاره میکند که
در سال  ۲۰۱۷به یک مجله معروف گفته بود که از کیم کارداشیان
بیشتر پول درمیآورد .ژنگ برندهای سنتی را با فروش محصوالت
خودش پشت ســر گذاشته اســت :او از هوادارانش میخواهد که
در مورد اســتایلهای پیشــنهادیاش همان لحظه نظر بدهند .او
محصوالت را به سلیقه خود و هوادارانش سفارشی میکند و چون
خط تولیدش کوچک اســت ســرعت تولیدش باالست .چیزی که
شرکتهای بزرگ مد به خواب هم نمیبینند.
به عالوه برای شــرکتهای بزرگ درک وضعیت اینفلوئنسرها
و پیشبینی روند بعدی مورد توجه آنها بســیار دشــوار است .آنها
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آنالین ،از فروشگاههایی که مغازه هم دارند
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الکترونیک

%77
پوشاک

فروشگاههای اینترنتی

%84

محصوالت آرایشی
بهداشتی

%91

غذا و نوشیدنی

ی نشان میدهد که  ۹۱درصد خریداران نسل زِد در آمریکا موقعی که در مراکز
نتایج یک بررس 
خرید هستند در اپهای موبایلشان دنبال تخفیف میگردند .فروشگاهها هم در میان سعی میکنند
عالوه بر ارائه تخفیف ،خودشان را برای عکسهای اینستاگرامی جذابتر کنند.

نمیدانند نسل ِزد چین ماه آینده تصمیم میگیرد کدام اینفلوئنسر
را فالو کند .مثال گوآن ،دانشــجوی اهل شانگهای ،بعضی ایدههای
خود را از یک اینفلوئنســر نهچندان مشــهور محصوالت آرایشی-
بداشــتی میگیرد و که فقط  ۴میلیون هوادار در  Weiboدارد .او
جزو رده باالها نیست اما گوآن او را دوست دارد چون «توصیههایش
بیطرفانه اســت و خودش این محصوالت را روی خودش امتحان
کرده و به خاطر پولی که شــرکتها به او دادهاند حرف نمیزند».
گوآن گاهی اوقات به فروشگاه تائوبائوی این اینفلوئنسر در علیبابا
سرمیزند تا از برندهای مستقل خرید کند .دوست گوآن ،کریستال
یو ،دانشــجوی  ۲۱ساله اهل شــانگهای میگوید« :من هم اول به
شیائوهنگشو یا دیگر شبکههای اجتماعی میروم تا ببینم بالگرها
چه میگوینــد .آنها کمک میکنند تعداد گزینهها برای من پایین
بیاید و راحتتر انتخاب کنم».
شیائوهونگشو هم توسط علیبابا پشتیبانی میشود ۲۲۰ .میلیون
کاربر این شــبکه روزانه  ۳میلیارد پست درباره مد ،زیبایی و سبک
زندگی منتشر میکنند .نیمی از کاربران این شبک ه هم بعد از ۱۹۹۵
متولد شــدهاند و این شکل از بازاریابی و خرید برای آنها همینقدر
طبیعی اســت که دیدن آگهیهای تلویزیون و مجالت برای پدران
و مادرانشان.

2

[تجربهآمریکا[

جاذبه جدید مراکز خرید
نســل  Zبا رفتن مداوم به مراکز خرید مشکلی ندارد
 تا وقتی که موبایلش همراهش باشــد و خبر خرید وعکسش را در شبکههای اجتماعی منتشر کند.
نسل ِزد در آمریکا با نســلهای قبلی فرق میکند .از نوشیدنی
الکلی اجتناب میکند ،دنبال این است که شرکتها در اینستاگرام
موضع سیاسی هم داشته باشند و به نظر کارداشیانها در حوزههای
مختلف اطمینان دارد .اما شاید بزرگترین غافلگیری نسل  Zبرای
بازاریابها چیز دیگری باشد :نسل ِزد عاشق مراکز خرید است.
طبق یک بررسی «شــورای بینالمللی مراکز خرید»  ۹۵درصد
نسل ِزد طی دورهای سهماهه در سال  ۲۰۱۸حداقل یک بار به یک
یها و
مرکز خرید بزرگ رفتهاند ،مقایســه کنید با  ۷۵درصد هزار ها 
 ۵۸درصد نســل ایکس که به این سوال پاسخ مثبت دادهاند .نسل
 Zمالها را دوست دارد :دوسوم آنها گفتهاند که گشتوگذار در یک
فروشگاه فیزیکی تجربه بهتری از خرید آنالین است.
ل دیتــا ریتیل میگوید:
نیل ســندرز ،متخصص در مرکز گلوبا 
«همیشه این فرض وجود داشت که هرچه نسل جوانتر باشد عالقه
بیشــتری به خرید آنالین دارد و تجربههای فیزیکی خرید برایش
جالب نیست .این در مورد نسل ِزد صدق نمیکند».
نســل ِزد  -یا گروهی از بچهها ،نوجوانها و جوانهایی که بعد از
اواسط دهه  ۱۹۹۰به دنیا آمدهاند  -همچنان از فروشگاههای فیزیکی
لذت میبرند .البته آنها رفتار نســلهای قبلــی را تکرار نمیکنند.
نوجوانهــای امروز به طریقه متفاوتی از خواهران و برداران بزرگتر

یا پدر و مادرانشان با فروشگاهها وارد تعامل میشوند و شرکتهایی
که این تفاوت را احساس نمیکنند به راحتی به ورشکستگی خواهند
افتاد :میتوانید سرنوشــت برندهای  Charlotte Russeیا Wet
 Sealیا  Claire’sرا ببینید که زمانی محبوبترین فروشگاهها در
مراکز خرید نوجوانانه به حساب میآمدند.
یک چیــزی که فروشــگاههای موفق متمرکز بر نســل ِزد یاد
گرفتهاند این است که با آیفون نباید جنگید! نسل ِزد بخش عمدهای
از وقتــش را در موبایلش میگذراند و تعــداد زیادی از آنها حتی با
اینترنت  ADSLدر کامپیوتر بیگانهاند .شرکتهایی که متوجه نقش
آیفون در زندگی نوجوان هستند فرصتهای فراوانی پیش رو دارند
و پاداشش را میگیرند.
مثــا به مــورد برنــد  Forever 21کــه به طــور دائم جزو
فروشــگاههای محبوب نوجوانهای آمریکایی است توجه کنید :اگر
با موبایلتان وارد فروشــگاه آنها شــوید ،با یک لباس فروشگاه در
اتاق پرو عکس بیندازید و آن را با هشــتگ مخصوص در شبکههای
اجتماعی پست کنید ،و بعد پستتان را به صندوقدار نشان شدید
 ۲۱درصد تخفیف میگیرید! خریداران عاشق این هستند و هشتگ
 F21PROMOحدود  ۲۰هزار بار در اینستاگرام استفاده شده و البته
اکثر استفادهکنندهها نوجوان هستند( .در توئیتر یک خریدار که از
گ استفاده کرده و البته صورتش را با کاله بیسبال پوشانده
این هشت 
نوشتهشده :مادرم مجبورم کرد! برای  ۲۱درصد تخفیف!)

طبق یک بررسی «شورای
بینالمللی مراکز خرید»
در آمریکا ۹۵ ،درصد
پاسخدهندگان نسل زِ د طی
دورهای سه ماهه در سال
 ۲۰۱۸حداقل یک بار به یک
مرکز خرید بزرگ رفتهاند،
مقایسه کنید با  ۷۵درصد
هزارهایها و  ۵۸درصد نسل
ایکس که به این سوال
پاسخ مثبت دادهاند.
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آیندهپژوهی
شرکتهای تکنولوژیک هم به خوبی از این روند بهره میگیرند.
 RetailMeNotکه یک شرکت اینترنتی ارائه تخفیفهای زماندار
است ،وقتی خریداران وارد مرکز خرید میشوند به موبایلشان پیام
میفرســتد تا از تخفیفهای ویژه در محل آگاهشــان کند .نتایج
بررســیهای این استارتآپ نشان میدهد که  ۹۱درصد خریداران
نســل ِزد موقعی که در مراکز خرید هستند در اپهای موبایلشان
دنبال تخفیف میگردند .فروشگاهها هم در این میان سعی میکنند
عالوه بر ارائه تخفیف ،خودشــان را برای عکسهای اینســتاگرامی
جذابتر کنند.
بر اســاس یک نظرســنجی مرکز کاســاندرا ،حدود یکســوم
خریداران نسل ِزد میگویند خرید باید سرگرمکننده هم باشد .گروه
فروشــگاههای زنجیرهای آمریکایی  Macy’sکه جزو قدیمیهای
این حوزه به حســاب میآید چند ماه پیش برای جلب نظر همین
خریداران د ر  ۳۶مرکز خود فروشگاهی رنگارنگ و جذاب با نام �Sto
 ryراه انداخت .در یکی از این فروشگاهها که  ۷۰۰مترمربع وسعت
دارد میز پینگپونگ ،تونل رنگینکمان و دیوار بازی با رنگها وجود
دارد :کامال مشخص است که هدف اصلی اینستاگرامرها هستند.
در  Storyخــرت و پرتهایی مثل اســباببازی برای حیوانات
خانگــی ،کیفهایی که موبایل را هم شــارژ میکنند یا کتابهای
راهنمای نوجوانانــه وجود دارند .چیزهایی که به گفته جیف گنت،
مدیرعامل میسیز ،کسی به آنها نیاز ندارد اما وقتی در فروشگاه قدم
بزنید به آنها احســاس نیاز میکنید! هر دو ماه یک بار میسیز کل
سیستم دکور را عوض میکند :دیوارها از نو رنگ میشوند ،موکتها
تغییــر میکنند و فرصتهایی تــازه طراحی میشــوند تا به درد
رسانههای اجتماعی بخورند .گنت میگوید« :آن پیشبینیپذیری
که سابقا در فروشــگاههای چندمنظوره ()Department store
میدیدید اینجا وجود ندارد .هر دفعه که به فروشــگاه بیایید چیزی
تازه پیدا خواهید کرد».
یک گزارش سال  ۲۰۱۸نشان میدهد تقریبا نیمی از خریداران
نســل  Zمیگویند به دنبال محصوالتی هســتند که انحصارا برای
ذائقه و عالیق آنها طراحی شــده است .نسلهای قبلی هم لباسها
و اکسســوریز خــود را با دکمههــا و وصلهها شــخصی میکردند.
تقاوت وضع نسل جدید این اســت که حاال فروشندهها تکنولوژی
پیشرفتهتری برای پاسخ به آرزوهای این نسل دارند .مارسی مریمن،
مشــاور متخصص خریداران نسل ِزد در شــرکت ارنست اند یانگ
میگوید« :قبال انتظارات از برندها پایینتر بود .حاال به خاطر پیشرفت
تکنولوژی ،نوجوانها فکر میکنند هر چیزی امکانپذیر است».
در تعــدادی از فروشــگاههای  American Eagleخریداران
میتواننــد شــلوارهای جین خود را به میزی ببرنــد که برای آنها
وصلهپینههای شــیک ،نقاشی و نقش برجسته اضافه میکند .برند
 Championهم فروشــندگان خود را آمــوزش داده که هروقت
مشتریها و هر جای لباس خواستند به کمک وسیلهای مخصوص
نقش  Cلوگوی مشهورشــان را روی لباسها بزنند .شرکت Levi
 Straussهم در تعدادی از فروشگاههای منتخبش اجازه میدهد
حــرف اول اســمتان را روی ژاکتهــا و جینهای مشهورشــان
ل دیتا ریتیل میگوید:
سوزندوزی کنید .ســاندرز تحلیلگر گلوبا 
«فروشگاههای سنتی هیچوقت واقعا به احساس نوجوانان و جوانان
دربــاره تجربه خرید اهمیت نمیدادند .این شــروع به تغییر کرده
است».
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پروفایل نسل Z

نسل زِ د طور دیگری درباره خرید و بازاریابی فکر میکند .برای مقایسه
آنها با افراد نسل قبلی این جدول را نگاه کنید( .اطالعات مربوط به
آمریکاست اما میتوان شباهتهایی با دیگر کشورها در آن دید).
نسل ایکس

ی بومرها
بیب 

 ۵۴تا  ۷۲سال

نسل زِ د

نسل هزاره

 ۳۸تا  ۵۳سال

تا  ۲۱سال

 ۲۲تا  ۳۷سال

نتایج یک نظرسنجی بلومبرگ نشان میدهد که اعضای نسل زِ د در مقایسه با نسلهای قبلی
موقع خرید کردن به اصول اخالقی توجه بیشتری دارند.

معیارهایشان متفاوت است

درصد پاسخدهندگان در هر نسل که گفتند حاضرند برای یک محصول پول بیشتری خرجکنند
اگر برند یا فروشگاه این اصول را ترویج کند:
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ابتکار عمل محیط زیستی
برابری نژادی
برابری جنسیتی

دور از دسترس هستند

تلویزیون را فراموش کنید .بیش از نیمی از پاسخدهندگان نسل زِ د میگویند که معمولیترین
راه برای آگاهشدن از چیزهایی که میخواهند بخرند شبکههای اجتماعی است.
درصد پاسخدهندگانی که میگویند عمدتا در مورد محصوالت از این طریق آگاه میشوند:
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شبکههای اجتماعی
تلویزیون
روزنامهها و مجالت
حرف دیگران

نمیترسند که انتقاد کنند

پاسخ هر گروه به این سوال :اگر ببینید یک شرکت در امری اجتماعی که برای شما
مهم است موضع بدی گرفته ،ممکن است در شبکههای اجتماعی از آنها انتقاد یا
مسخرهشان کنید؟

ی بومرها
بیب 

% 15

نسل ایکس

%25

نسل هزاره
%35

نسل زِ د
%42

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

از کودتا تا انقالب

چطور میتوان سقوط یک دیکتاتور را پیشبینی کرد؟

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

ژاپن به دفاع برمیخیزد

چین و سرمایهگذاری در جهان اعراب

امور دفاعی و نظامی در هر کشور جزو مسائل بسیار مهم به شمار میآید .برخی از کشورها
توجه ویژهای به این مسئله دارند مانند چین که سالهاست هزینههای خود را برای امور دفاعی
افزایش میدهد .اخیرا ً کشور جدیدی به این جریان اضافه شدهاست :ژاپن .دستورالعملهای
شورای امنیت ملی نیز نشان میدهد که ژاپن مسیر جدیدی را در پیش گرفتهاست .این کشور
خودش را برای هر نوع جنگی حتی جنگ فضایی آماده میکند و این یعنی تغییرات بزرگ و
اساسی در این کشور ایجاد شدهاست.

همه کشورها به دنبال سرمایهگذاریهای خارجی هستند .در این بین کشورهای عربی بیش
از سایر کشورهای جهان تشنه سرمایهگذاریهای خارجی هستند و چین یکی از مناسبترین
گزینهها به نظر میرسد .اما آیا واقعا چین میتواند شریک تجاری اعراب باشد؟ بررسیها نشان
میدهد که جریان سرمایهگذاریهای مستقی ِم خارجی در کشورهای عربی به دوسو ِم سال
 ۲۰۰۸رسیدهاست .این کشورها هنوز وضعیتی مشابه اقتصادهای نوظهور ندارند و برای اینکه
به وضعیت مشابه بازارهای نوظهور برسند تالش زیادی میکنند.

۲۵۰

جنگ بر سر دفاع

اژدها در صحرا

هزینه امور دفاعی ،میلیارد دالر ،قیمتهای ۲۰۱۶

سرمایهگذاریها و قراردادهای چینی در خاورمیانه ،میلیارد دالر

۳۰

کل منطقهای
جمع ِ

۲۵

۲۰۰

چین

۱۵۰

۲۰
۱۵

۱۰۰

کشورهای جیسیسی

۱۰
۵

۵۰

۰

ژاپن

۰
۱۵۱۷

مصر
۱۸

۲۰۰۵

۱۰

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

جیسیسی به کشورهای بحرین ،کویت ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی
و امارات متحده عربی اطالق میشود.

۱۹۹۸

۲۰۰۸

گزینه کودتا
مردم معموالً با این امید اقدام به براندازیِ یک حکومت میکنند که شرایط بهتری را برای خود ایجاد کنند .اما تجربه نشان میدهد که کودتاها همیشه شرایطِ بد را بدتر میکنند و به
همین خاطر وقوع آنها کمکی به بهبود وضعیت شهروندان عادی نخواهد کرد .واقعیت این است که ارتشها اغلب فقط میتوانند به خوبی کودتا کنند اما نمیتوانند تحوالت خوبی در
کشورها ایجاد کنند .در نتیجه نمیتوانند حکمرانهای خوبی نیز برای یک کشور باشند.
نگاهی بر کودتا
شانس وقوع کودتا در آوریل ۲۰۱۹؛ درصد
ِ

۰.۲ ۰.۴ ۰.۶ ۰.۸ ۱.۰ ۱.۲

بدون داده

۰

افغانستان
میانمار
تایلند

پاکستان

الجزایر
ونزوئال

سودان
بورکینافاسو
زیمبابوه
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پیش به سوی خودروهای برقی

نمایش آثار خروج از اتحادیه اروپا

شرکتهای بزرگی که در عرصه خودروسازی فعالیت میکنند این روزها به دنبال ساخت خودروهای
برقی هستند .مسائل زیستمحیطی و جنجالهای مربوط به انتشار کربن نیز باعث شده که آنها به
صورتی جدیتر قدم به این عرصه بگذارند .حال باید دید تا چه اندازه در این زمینه موفق خواهند شد.
بررسیها نشان میدهد که فروش وسایل حملونقل برقی با سرعت در حال افزایش است .بهویژه همراه
با فروش موتورهای برقی ،فروش اینگونه از وسایل نقلیه نیز افزایش یافتهاست .برخی از تحلیلگرانی
که این صنعت را دنبال میکنند معتقدند ۱۵درصد از وسایل نقلیه تا سال  ۲۰۲۵برقی خواهد بود.

چند سال پیش بود که بریتانیاییها در یک همهپرسی تصمیم به خروج از اتحادیه
اروپا گرفتند و نام آن را هم برگزیت گذاشتند .عملی که برخی از دیگر کشورها نیز
به دنبال آن بودند ،از جمله یونان که دنبال گرگزیت اســت یا فرانسه که فرگزیت
را بر زبان میراند .اما این کشــورها پیــش از آنکه به صورت جدی برای خروج از
اتحادیه اقدام کنند بهتر است نگاهی به وضعیت بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا
داشتهباشند .شاید این آمار نظر آنها را تغییر بدهد.

فروش جهانی وسایل نقلیه سبک ،میلیون

بار برگزیت

هزینه امور دفاعی ،میلیارد دالر ،قیمتهای ۲۰۱۶

حجم تجارت با بریتانیا؛ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور
متوسط  ۲۰۱۴تا ۲۰۱۶

هیبریدی که به برق متصل میشود

باتریهای برقی

خدمات

موتورهای احتراق داخلی

۱۲۰

پیشبینی

۱۰۰

۱۵

صادرات به بریتانیا

۱۰

۵

۸۰

۰

۰

کاال
۵

واردات از بریتانیا

۱۰

۱۵

ایرلند

۶۰

هلند

بلژیک

۴۰

حوزه یورو

۲۰

آلمان

۰
۴۰

۳۰

۳۵

۲۰

۲۵

اسپانیا

۲۰۱۵

کالسهای جداگانه!
اگر هزینههایی که برای تحصیل میشود اهمیت داشتهباشد ،آنوقت میتوانیم بگوییم که کشورهای در حال توسعه ارزش بیشتری برای مغزهای انسانی قایل هستند .در حالیکه
در کشورهای توسعهیافته عموماً توجه زیادی به کالسهای خصوصی نمیشود ،در کشورهایی نظیر چین و هند شرایط کام ً
ال متفاوت است .نقاطی از جهان وجود دارد که در آنها
توجه زیادی به کالسهای خصوصی میشود و مردم پول زیادی را صرف تحصیل میکنند ،و این نقاط الزاماً جهان توسعهیافته نیست! بلکه جهان در حال توسعه را هم در بر میگیرد.
کسبوکار یادگیری
هزینههای مصرفکننده برای آموزش و پرورش؛ ارقام واقعی؛ ۱۰۰=۲۰۰۰

 ،۲۰۱۸میلیارد دالر
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰

۶۸

هند

۹
۲۷۳

چین

۲۰۰

جهان

۱۵۰
۱۰۰

۱۳۴

ویتنام
اروپا

۲۹۰

ایاالت متحده

۵۰
۱۸

۱۵

۱۰

۰۵

۲۰۰۰
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هیچکدام از فرودگاههای جدید استانبول ،پروازی برای مرزهای اروپایشرقی ترکیه نداشتهاند .این
پرواز در ششم آوریل ،بهطور کامل عملیاتی شد و هدف آن از پرواز برفراز آسمان رقبای موفق در حوزه
خلیجفارس ،عالوهبر تحتتاثیر قراردادن مشاهدهکنندگان ،کمک به برافراشتن پرچم کشور ترکیه بود

[ خطــوط هواپیمایی ترکیه ]

پرواز رویاهای بزرگ

وقتی خطوط هواپیمایی ترکی از خطوط هواپیمایی اتحاد و قطر پیشی میگیرد
چرا باید خواند:
همسایه دیرین ایران
اخیراًچالش جدیدی
برای کشورهای عربیِ
حوزه خلیج فارس
ایجاد کردهاست.
خطوطهواپیمایی
ترکیهپیشرفت کرده
و در نتیجه موفق شده
خطوطهواپیمایی
اتحاد و قطر را به چالش
بکشد .آیا ترکیه روی
دست عربها بلند
خواهد شد؟

اکنون با وارد بازی شدن
ترکیه ،شرکتهای
هواپیمایی امارات و قطر
در معرض خطر بزرگی قرار
میگیرند .فرودگاه جدید
طراحی شدهاست تا ترکیه را
به یک ایرالین عالی تبدیل
کند .تمامی ایرالینها ،از
جمله ترکیه ،برای جذابیت
بیشتر ،هزینههایی را برای
مسافران ورودی و خروجی
خود انجام میدهند که به
گفته خدری سامسونلو،
مدیر اجرایی جدید فرودگاه،
مناطق خرید فرودگاه ترکیه
نسبت به دوبی و قطر
جذابتر است.
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پروژههای بزرگ فرودگاهی این روزها بسیار پولساز شدهاند .چین درحال
ساخت فرودگاه بینالمللی داکسینگبیجینگ در نزدیکی پایتخت بهعنوان
یک قطبفرودگاهی با ظرفیت ساالنه 100متر برای هر مسافر است .در دوبی
توساز یک فرودگاه بزرگ و جدید را برای رسیدن به ظرفیت
نیز دولت ساخ 
130میلیون پرواز سالیانه آغاز کردهاست .ابوظبی و قطر نیز پروژههایی برای
ساخت ترمینالهای جدید دارند .با اینحال هیچکدام از فرودگاههای جدید
اســتانبول ،پروازی برای مرزهای اروپایشرقی ترکیه نداشتهاند .این پرواز در
ششم آوریل ،بهطور کامل عملیاتی شد و هدف آن از پرواز برفراز آسمان رقبای
موفق در حوزه خلیجفارس ،عالوهبر تحتتاثیر قراردادن مشــاهدهکنندگان،
کمک به برافراشتن پرچم کشور ترکیه بود.
تمــام این تالشها به عنــوان یک تحولعظیم ،توســط رئیسجمهور
سلطانمانند ترکیه ،رجب طیب اردوغان پایهریزی شدهاست.
همه چیــز درمورد این فرودگاه ،کالن اســت .ترکیه کــه تا حدزیادی
بزرگترین کاربر فرودگاه جدید است ،مجبور به حمل بیش از 10هزار قطعه
تاسیساتی با وزن بیش از 47هزارتن در مسافتی بهطول 40کیلومتر از خانه
قدیمی خود در فرودگاه آتاتورک شد .در کمتراز پن ج سال ،یک دره جنگلی
در منهتن به تاسیســاتی با ظرفیت کافی برای 3هزار پرواز در روز ،که برابر با
90میلیون پرواز درسال است ،تبدیل میشود .این میتواند بزرگترین فرودگاه
براساس تعداد مسافران بینالمللی باشد .اگر برای هرنفر برنامهریزی شود ،تا
ســال  ،2028فرودگاه دارای شش باند و ظرفیت  200متر در سال برای هر
مسافر خواهد بود.
یکه اقتصاد ترکیه روب هزوال
در شرایط 
و تورم بیش از 20درصد است ،برچسب
هزینه 11میلیــارد دالری برای احداث
فرودگاه بسیار چشمگیر است .تاخیر و
افزایش هزینهها موجب یک تاخیر شش
ماهه در پروژه شدهاست و همین امر باعث
تعجیل در ادامه روند ســاخت فرودگاه
شدهاست .مدیران شرکتهای هواپیمایی
خارجی ،این فرودگاه را بیش از یک پروژه میبینند .مارک مارتین ،مشاور یک
بوکارهای موجود
شرکت هواپیمایی مستقر در دوبی آن را در مقایسه با کس 
در خلیجفارس بســیار قویتر میداند .برخالف رقبای حاضر در خلیجفارس،
ترکیه با نرخ باثبات سالیانه 30درصد درحال رشد است .با انتقال به فرودگاه
جدید بهنظر میرســد پایان یافتن عمر هواپیماهایی که در فرودگاه آتاتورک
بهسرعت پیش میرفت محدود شده و دیگر ادامه نخواهد یافت .در طول دهه
گذشــته ،سه شرکت هواپیمایی امارات دوبی ،اتحاد ابوظبی و خطوط هوایی
قطر ،سفرهای هوایی را دوباره تعریف کردهاند .اکثر شرکتهای حملکننده
بینالمللی مسافران را به کشورهای بزرگ و خطوط هوایی حمل میکنند .اما
شــرکتهای امارات ،اتحاد و قطر از پایگاههای ( Super Connectorفوق
رابط) خود بهعنوان مکانی برای ترانزیت مســافر استفاده میکنند .تمرکز بر
مسیرهای طوالنی پربازده و ارائه خدمات پرواز عالی ،آنها را بسیار گرانتر از
فرودگاههای اروپایی و آمریکای مرکزی و هواپیماهای غربی کردهاست.
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پرواز شیرین
تعداد مسافران حملشده؛ میلیون
۸۰

خطوط هواپیمایی اتحاد

۶۰
۴۰

خطوط هواپیمایی امارات
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۲۰
۰

خطوط هواپیمایی ترکیه
۱۸

۱۵

۱۳

۱۱

۰۹

۰۷

۰۵

۲۰۰۳

JJرقیب جدید دستپر وارد میشود
اکنون با وارد بازی شدن ترکیه ،آنها در معرض خطر بزرگی قرار میگیرند.
فرودگاه جدید طراحی شدهاست تا ترکیه را به یک ایرالین عالی تبدیل کند.
تمامی ایرالینها ،از جمله ترکیه ،برای جذابیت بیشــتر ،هزینههایی را برای
مسافران ورودی و خروجی خود انجام میدهند که به گفته خدری سامسونلو،
مدیر اجرایی جدید فرودگاه ،مناطق خرید فرودگاه ترکیه نســبت به دوبی و
قطر جذابتر است.
سقوط ارزش پول ترکیه نیز در این امر سودمند است .براساس محاسبات
تحلیلگران کاپا  ،ترکیه 14درصد از درآمد خود را از لیرترکیه بهدست میآورد،
ن ترتیب ،ترکیه میتواند رقیبان
اما 26درصد از هزینههایش پولی است .ب ه ای 
خود در خلیج فارس را که مزیت مشابهی ندارند تضعیف کند.
درنهایت ،نزدیکی اســتانبول به اروپا به این پروژه کمک میکند .ترکیه
میتواند از هواپیماهای کوچکتری که ارزانتر هستند در مسیرهای اروپایی
خود استفاده کند .اما ایرالینهای خلیجفارس باید از جتهای بزرگتر و گرانتر
استفاده کنند که برای پروازهای طوالنی مناسب هستند و کمترین کارایی را
برای فاصلههای متوسط دارند .همچنین استفاده از هواپیماهای کوچکتر در
پروازهای طوالنی ترکیه را قادر میســازد تا روزانه پرواز بیشــتری به مقاصد
خود داشــته باشد .مسافران اقتصادی تمایل بیشتری به چنین پرداختهای
منعطفیدارند.
شرکتهای هواپیمایی خلیجفارس بدون مبارزه میجنگند .در ماه فوریه،
امارات متحده عربی دســتورهای زیادی را برای هواپیمــای ایرباس A380
 ،Super-Jumboبزرگترین هواپیمای مسافربری جهان ،بهنفع مدلهای
کوچکتر لغو کردهاســت .تیم کالرک مدیر پروژه امارات امیدوار اســت که
مشــارکت با  ،flydubaiیکی دیگر از شرکتهای هواپیمایی امارات متحده
عربی که تنها با جتهای کوچک پرواز میکند ،به حفظ ســهم بازار کمک
لونقل خلیجفارس
کند .اگر تقلید صحیحتر از لبخند باشد ،شرکتهای حم 
همدستی با ترکیه را دنبال میکنند.

رقبای غربی نگاهی متفاوت به آرامکو دارند .آنها این روزها کمتر به نفت این کمپانی فکر
میکنند و بخش عمده توجهشان جلب تغییر عملکرد این کمپانی به سمت گاز طبیعی،
محصوالت پاالیششده ،مواد شیمیایی و پالستیک شدهاست.

[ انرژی ]

نگاه سعودی آرامکو به دنیای شرق

چرخش نگاه غول نفت دنیا ،رقبای غربیاش را نگران کرده
از نظر بسیاری از غربیها سعودی آرامکو یا حس رعب
چرا باید خواند:
ایجاد میکند یا انزجار .تامین کنندگان منابع مالی در
سعودی آرامکو با
دسته اول قرار دارند .این گروه با اولین دوره سهامفروشی
اختالف بزرگترین
این هیوالی دولتی نفت در ماه گذشته حسابی به وجد
تولیدکنندهنفتخام
آمدند که بیشتر ناشی از سود  111میلیارد دالری ساالنه
جهان است .چرخش
این کمپانی بود .علیرغم تمام حرف و حدیثهایی که
این کمپانی غولآسا
درباره تغییرات اقلیمی زده میشد ،جذابیت سود ساده
به بازارهای آسیایی
ناشی از نفت طی دهههای آینده نگاهها را به خود خیره
از یک سو ،و حرکت به
کردهبود .گروه دوم که شامل برخی نمایندگان کنگره
سمتتولیدگازطبیعی
آمریکا میشــود ،موفقیتهای آرامکو را به نی زدن در
و محصوالت پاالیشی و
زمین و مکیدن شیره آن تشــبیه میکنند .این گروه
پتروشیمیایی از سوی
دیگر ،نظر بسیاری از
عمدتــا درآمدهای نفتی آرامکــو را مربوط به رویکرد
سرمایهگذاران را به خود
تعیین قیمت اوپک میداننــد .این گروه از محمد بن
جلب کردهاست.
سلمان هم منزجر هســتند که این پولها را به جیب
میزند و دستش به خون جمال خاشقجی آلوده است.
رقبای غربی نگاهی متفاوت به آرامکو دارند .آنها این روزها کمتر به نفت این کمپانی
فکر میکنند و بخش عمده توجهشــان جلب تغییر عملکرد این کمپانی به سمت گاز
طبیعی ،محصوالت پاالیششده ،مواد شیمیایی و پالستیک شدهاست .آنها به سعودی
آرامکو به چشم یک بانک بیانتها نگاه نمیکنند ،بلکه آن را رقیبی سرسخت در بازار آسیا
میدانند که بازار اصلی آینده جهان است.
پیوند آرامکو به دنیای غرب ،مخصوصا آمریکا ،بسیار عمیق است .نام این کمپانی از
روی «کمپانی عرب-آمریکایی» ایجاد شدهاست .این کمپانی هنوز هم به لحاظ ژنتیکی
به ســهامداران پیشین خود شباهت دارد که یک ترازشان به شوران و اکسونموبیل باز
میگشت .جدای از خوشبختی زمینشناختی ،این کمپانی از حیث نظم کسب و کار هم
سبکی غربی دارد .سعودی آرامکو یک متحد سرسخت آمریکا باقی ماندهاست.
JJسرازیری رابطه
با همه این تفاصیل ،رابطه بین ســعودی آرامکو و آمریکا در حال تغییر است .آمریکا
بخش عمده نفت خود را تولید میکند .همین  5سال پیش بود که آرامکو  20درصد از
واردات نفت خام آمریکا را به خود اختصاص دادهبود ،اما همین چند ماه پیش این سهم
به کمتر از  10درصد رسید .دلیل اصلی تعویق پیش آمده در وارد شدن سعودی آرامکو
به بورس عمومی این بود که شاید در صورت فهرست شدن در لیست نیویورک مسائل
قانونی برای این کمپانی پدید بیاید .کشتن خاشقجی ،که در آمریکا زندگی میکرد و در
واشنگتن پست مینوشت ،رابطه عربستان سعودی با غرب را تحت تاثیر خود قرار داده .در
چنین شرایطی است که اهمیت آسیا بیشتر هم میشود.
هدف چرخش آرامکو به سمت آسیا تنها این نیست که نفت بیشتری بفروشد .گرچه
کارایی ســوخت و تمایل دنیا به خودروهای الکتریکی تقاضــای جهانی برای بنزین را
تحت تاثیر قرار دادهاســت ،چین ،هند و آسیای جنوب شرقی هنوز هم حجم زیادی از
سوخت را به منظور اســتفاده در هواپیماهای مسافربری و کشتیها استفاده میکنند.
آرامکو پیشبینی میکند که مصرف مواد شیمیایی تولید شده از نفت ،در آسیا ،با سرعت
بیشتری حتی نسبت به محصوالت پاالیش شده رشد کند .این کمپانی امیدوار است که
هرچه سریعتر قراردادهای بزرگی را با بزرگترین تولیدکننده گاز مایع طبیعی در روسیه

و دیگر نقاط جهان به امضا برســاند .اخیرا اولین محموله گاز مایع طبیعی این کشور به
پاکستان مورد بحث قرار گرفت.
مقیاس این رویاهای «پاییندستی» ،و قدرت مالی پشت آنها ،در زمان انتشار اوراق
به ارزش  12میلیارد دالر آشکار شد .این مسئله کمک زیادی به تامین مالی خری ِد 70
میلیارد دالریِ  70درصد از سهام کمپانی سابیک ،یعنی بزرگترین کمپانی پتروشیمیایی
عربســتان سعودی ،میکند .این خرید باعث خواهد شد که آرامکو به مهمترین مسئله
صنایع نفتی پاییندستی در جهان بدل شود ،در حالی که بزرگترین تولیدکننده بخش
باالدستی این صنعت هم هست.
این کمپانی همین حاال هم خیلی ولخرجی در سرمایهگذاری پاییندستی میکند.
برای مثال سال گذشته  7،8میلیارد دالر سرمایه در مجموعههای پتروشیمیایی و پاالیشی
غولآسایی در جوهو ِر مالزی کرد .همین  3ماه پیش بود که این کمپانی یک قرارداد 10
میلیارد دالری با پیمانکاران دفاعی چین ،نورینکو ،به امضا رساند تا مجموعهای مشابه
را در بخش شمال شرقی چین توسعه دهد .سال گذشته این کمپانی اعالم کرد که یک
صندوق سرمایه مشترک با آدنوک ،که جفت اماراتی خودش است ،به ارزش  44میلیارد
دالر تشکیل داده تا یک مجموعه حتی بزرگتر در ساحل غربی هند راه بیندازند .حاال هم
که چرخش عظیمی به سمت پالستیکسازی در آسیا پدید آمدهاست.
با همه اینها ،مسائل ژئوپلیتیکی هنوز هم مزاحم آرامکو هستند .اگر قیمت نفت به
افزایش خود ادامه دهد ،دونالد ترامپ به انتقاد خود از اوپک ادامه خواهد داد .کنگره هم
میتواند به دنبال الیحه نوپک برود .چنین مسائلی به آرامکو صدمه خواهد زد .پادشاهی
سعودی اشاره کردهاست که در صورت رویگردانی آمریکا از این مسائل ،امکان دارد که
نفت خود را با ارزهای دیگری جز دالر بفروشد ،که شامل یوان هم میشود و همین مسئله
هژمونی کاغذ سبز آمریکایی را زیر سوال خواهد برد .البته این تهدیدها احتماال توخالی
باشند .سعودی آرامکو و آمریکا البته به احتمال زیاد به دنبال حل آرام مشکالت باشند.
 5سال پیش بود
که آرامکو  20درصد
از واردات نفت خام
آمریکا را به خود
اختصاص دادهبود،
اما همین چند ماه
پیش این سهم به
کمتر از  10درصد
رسید.
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در اسپانیا تنها  15درصد خانوادههایی که یکی از اعضای آنها فوت کرده ،با اهدای عضو او مخالفت
میکنند .این آمار برای انگلستان حدود  33درصد است .فرهنگ ،یکی از عوامل موثر بر این آمار
است .برای مثال مردم ژاپن بیرون آوردن اعضای بدن فرد متوفی را ناپسند میدانند.

[ پیوند کلیه ]

اهدای زندگی

به اهداکنندگان کلیه در سرتاسر جهان نیاز داریم؛ زنده یا مرده!
چرا باید خواند:
مسئلهپیوندکلیهیکی
از مسائل حیاتی است
که با جان انسانها
سروکار دارد .این روزها
نیاز شدیدی به اهدای
کلیه در جهان احساس
میشود .از آنجا که نه
اهداکنندگان زنده و نه
اهداکنندگانی که جان
خود را از دست دادهاند به
قدر کافی وجود ندارند،
باید روی قضیه اهدای
کلیه بیشتر کار شود.

بسیاری معتقد هستند که
بهترین راه برای افزایش
اهدای عضو ،پرداخت مبلغی
به اهدا کننده است .در
حال حاضر این کار فقط در
ایران قانونی است و در آن
نهادهایی نقش واسطه را
ایفا میکنند .قیمت یک
کلیه حدودا برابر درآمد یک
سال یک خانواده روی خط
فقر است .سیستمی شبیه
به این سیستم نیز توسط
پژوهشگران آمریکایی به
دولت این کشور پیشنهاد
شده است.
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ملیسا ب ِنسودا از اهالی شهر کانزاس ایالت میسوری  25ساله بود که متوجه
شد دچار یک عارض ه پیشرفته کلیوی شدهاست .او باید هرچه زودتر دیالیز را
شروع میکرد .علیرغم تمام درماندگیها ،خانم بنسودا باید عالوه بر نگهداری
از فرزندانش ،به کار تمام وقت خود نیز ادامه میداد .خانم بنسودا باالخره در
سال  ،2012بعد از  10سال دیالیز کردن موفق به پیوند کلیه شد .اما این کلیه
فقط  5سال دوام داشت .در نتیجه او دوباره به صف انتظار برای کلیه بازگشت.
صفی که  95هزار شهروند آمریکایی دیگر در آن به انتظار نشستهاند .به طور
معمول ،از هر  5نفر متقاضی دریافت کلیه 1 ،نفر موفق به پیوند میشود .در
حالی که از هر  10نفر یکی در اثر مشکل کلیه جان خود را از دست میدهد و
از لیست انتظار حذف میشود .در سال  ،2013بیش از  4000بیمار در اتحادیه
اروپا ،در صف انتظار برای کلیه جان خود را از دست دادند.
اگرچه تعدادی کلیه خود را به خاطر مشــکالت ژنتیکی یا در حوادث از
دست میدهند ،اما علت اصلی از کار افتادن کلیه ،بیماری دیابت است که در
نتیجه افزایش روز به روز چاقی ،رو به افزایش است .در انگلستان ،یک کلیه
پیوندی به طور معمول  10تا  13ســال عمر میکند .این در حالی است که
هزینه آن تنها برابر با هزینه  3سال دیالیز یک بیمار است و از این رو بار مالی
وارده بر دوش سازمان ملی سالمت این کشور را به صورت قابل توجهی کاهش
میدهــد .در آمریکا نیز یک پیوند کلیه ،ســالی  60هزار دالر در هزینههای
دولتی صرفهجوییمیکند .در کشورهای ثروتمند ،حدود دو سوم کلیههای
پیوندی ،از افراد متوفی تامین میشود و یکسوم آن را افراد زنده اهدا میکنند.
در اســپانیا تنها  15درصد خانوادههایی که یکی از اعضای آنها فوت کرده ،با
اهدای عضو او مخالفت میکنند .این آمار برای انگلســتان حدود  33درصد
اســت .فرهنگ ،یکی از عوامل موثر بر این آمار است .برای مثال مردم ژاپن
بیرون آوردن اعضای بدن فرد متوفی را ناپسند میدانند.
JJموانعی سرسخت
تنها  1الی  2درصد افراد به نحوی میمیرند که اعضای آنها قابل اهدا باشد.
از این رو نیاز اســت تا این اعضا از افراد زنده تامین بشوند .در برخی کشورها
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مسئله مرگ و زندگی
پیوند کلیه براساس نوع اهداکننده عضو
در ازای هر میلیون۲۰۱۷ ،
در قید حیات

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

متوفی

اسپانیا

ایاالت متحده

فرانسه

هلند

بریتانیا

کانادا

سوئد

استرالیا

کرواسی
ایتالیا

ایران

آلمان
ژاپن

از جمله ایرلند و آلمان ،به افراد اجازه داده میشود تا اعضای خود را تنها به
بستگان نزدیک خود اهدا کنند .اما در انگلستان ،حدود  10درصد موارد اهدای
عضو مربوط به اهدای عضو به غریبهها است.
یکی دیگر از موارد مهم در اهدای عضو ،سن فرد اهداکننده است .تعیین
اینکه یک فرد  25ساله میتواند با یک کلیه به زندگی ادامه دهد سخت است.
در صورتی که فردی که  70ســال بدون مشکل کلیه زندگی کرده است به
راحتی میتواند یک کلیه را اهدا و تا پایان عمر به راحتی با یک کلیه زندگی
کند .بین ســالهای  2014و  ،2018تعداد اهداکنندگان باالی  65سال در
آمریکا  2برابر شد.
فرد اهداکننده کلیه ،برای بهبود به طور معمول نیاز به  2روز بســتری و
یک ماه استراحت دارد .این هزینهها باعث عدم تمایل افراد به اهدا میشود .در
هلند که بیشترین آمار اهدای عضو توسط افراد زنده را دارد ،فرد اهداکننده از
 3ماه مرخصی با حقوق به عالوه پرداخت تمامی هزینههای مربوط برخوردار
میشود .در مقابل ،در آمریکا ،فرد اهداکننده فقط در صورتی که فقیر باشد
اندکی کمکهزینه دریافت خواهد کرد.
بسیاری معتقد هستند که بهترین راه برای افزایش اهدای عضو،
پرداخت مبلغی به اهداکننده اســت .در حال حاضر این کار فقط در
ایران قانونی اســت و در آن نهادهایی نقش واســطه را ایفا میکنند.
قیمت یک کلیه حدودا برابر درآمد یک سال یک خانواده روی خط فقر
است .سیستمی شبیه به این سیستم نیز توسط پژوهشگران آمریکایی
به دولت این کشور پیشنهاد شده است .البته  5تا  10سال دیگر اثری
از این بحثها به جای نخواهد ماند ،چرا که تا آن زمان استفاده از کلیه
خوکها برای انسان و همچنین استفاده از کلیههای مصنوعی ممکن
خواهد بود.

سقف فوالدین فرودگاه داکو دارای مساحتی بالغ بر  180هزار متر و به گفته سازندگان بزرگترین ترمینال در
میان فرودگاههای موجود است .بستر این فرودگاه توسط بزرگترین قطعه بتنی یکپارچه در دنیا پوشیده است.
مساحت کل مجموعه نزدیک به  250هزار متر مربع بوده که حدودا برابر با  35زمین فوتبال است.

[ سقف ما آسمان است ]

پکن در حال ساخت یک ابرفرودگاه است
پس اینهمه تاخیر برای چیست؟
مقامات چینی صفات مبالغهآمیز فراوانی به کار میبرند برای توصیف
فرودگاه عظیمی که در ناحیه داکو در لبه جنوبی پکن در شرف تکمیل
است .به راستی این فرودگاه شایسته تمام تحسینها است .ترمینالی با
بامی پوشــیده از طال موفقیتی است در طراحی توسط زاها حدید ،یک
بریتانیایی متولد عراق که در سال  2016تنها چند روز پس از شروع
معمار
ِ
کار در این بنای باشکوه چشم از دنیا فروبست .سقف فوالدین بنا دارای
مساحتی بالغ بر  180هزار متر و به گفته سازندگان بزرگترین ترمینال
در میان فرودگاههای موجود است .بستر این فرودگاه توسط بزرگترین
قطعه بتنی یکپارچه در دنیا پوشیده است .مساحت کل مجموعه نزدیک
بــه  250هزار متر مربع بوده که حدودا برابر با  35زمین فوتبال اســت.
شرکت دولتی سازنده بنای فرودگاه از دشواریهای بیسابقه در ساخت
مجموعه سخن میگویند.
همین یک دهه پیش بود کــه پایتخت چین در باب تکمیل بنایی
مباهات میکرد که در آن دوره از آن ب ه عنوان بزرگترین ســازه ساخت
بشر یاد میشد؛ ترمینال شماره  3مرکز هوایی اخیر در فرودگاه بینالمللی
پکن .آن ساختمان ،که آن هم توسط معماری بریتانیایی طراحی شد،
در کنــار یک باند فرودگاهی جدید ،ظرفیت فرودگاه را دوبرابر کرد و به
رقمی در حدود  80میلیون مسافر در سال رساند .این عدد زمانی بسیار
مهم جلوه میکند که بدانیم سال پیش ،فرودگاه پایتخت تعدادی بیشتر از
 100میلیون مسافر را جابهجا کرد که آن را به دومین فرودگاه شلوغ دنیا،
تنهــا پس از آتالنتا در آمریکا ،تبدیل میکند .یک مقام اجرایی در یک
ایرالین خارجی میگوید که پکن «برای یک فرودگاه جدید کامال آماده
است ».فرودگاه داکو چهار باند خواهد داشت که بیش از سه باند فرودگاه
پایتخت خواهد بود.
JJجهان در خواب خرگوشی
در بسیاری از کشورها ،پروژهای در چنین مقیاس با تاخیرهای متعدد و
هزینههای اضافی همراه خواهد شد .یکی از اصلیترین دالیل این نگرانیها
هم جلب رضایت افرادی اســت که محل زندگیشــان به چنین پروژه
عظیمی بسیار نزدیک است .اما به مانند دیگر پروژههای بزرگ در چین،
نگرانیهای مربوط به همسایگان نادیده گرفته شدهاست .به واقع دست
مقامات برای گرفتن زمینها برای فرودگاه کامال باز بوده است 13 :روستا
تخریب شده و در حدود  20هزار نفر جابهجا شدند تا شرایط مهیا شود.
چنین حجمی از تغییرات تنها در کشورهایی ممکن است که دولت نقشی
پررنگ در برنامهریزی و اجرای مسائل اقتصادی دارد .مدیر ساختوساز،
لی جینهائو ،میگوید که فرودگاه داکو بر اساس بودجه ،هزینهای بالغ بر
ش میرود.
 80میلیارد یــوآن ،یا  12میلیارد دالر ،و زمان اختصاصی پی 
مقامات کشــور این پروژه را یک هدیه به جشــن  70سالگی این کشور
کمونیستی میدانند که در روز اول اکتبر جشن گرفته خواهد شد.
این فرودگاه همچنین هدیهای است برای منطقه نهچندان توسعهیافته
جنوب پایتخت .این فرودگاه در  67کیلومتری فرودگاه پایتخت در جهت
شمال -شــرق قرار دارد .فرودگاه داکو حدودا در فاصلهای برابر از مرکز

پکن و شــهر جدیدی به نام ژیونگان ،قرار گرفتهاســت .این شهر جدید
در ناحیه هابئی برای کاهش فشار جمعیت بر پایتخت ،ساخته شد و در
واقع پروژهای است که مانند فرودگاه توسط رهبر چین ،شی جینپینگ،
حمایت میشود .هزینه ســاخت یک زیربنای جدید در محدوده داکو،
شــمال جاده و خط ریل سریعالســیر برای اتصال به فرودگاه ،ژیونگاه و
منطقــه جنوبی پکن ،در حدود  4برابر هزینه خود مجموعه خواهد بود.
این میزان هزینههای مختلف که در حال حاضر هنوز هم در کشور چین
جریان دارد ،نشان میدهد که گرچه موج اول شهریسازی این کشور به
پایان رسیده ،اما نمیتوان به این سادگیها آنها را نادیده گرفت یا حتی به
عنوان کشوری که سطح مصرف و پیشرفت پایینی را طی سالهای آینده
در دستور کار قرار خواهد داد.
چین نیازمند فرودگاههای بیشــمار دیگری است .انجمن بینالمللی
حملونقل هوایی پیشبینی کرده اســت که تا میان ه دهه  ،2020چین
ِ
پشــت سر خواهد
لونقل هوایی
آمریکا را به عنوان بزرگترین بازار حم 
گذاشت .بر اساس این پیشبینیها تا سال  2037چین ساالنه در حدود
 1،6میلیارد مسافر را پذیرا خواهد بود که  1میلیارد بیش از سال 2017
خواهد بود .در این میان خطوط هوایی نیازمند فضای بیشتری در آسمان
چین خواهند بود .ارتش آزادی خلق چیزی در حدود  75درصد آســمان
چین را در اختیار دارد که بسیار بیشتر از سهمی است که کشورهای دیگر
دنیا برای اهداف نظامی خود اختصاص میدهند .بسیاری از دستاندرکاران
این صنعت میگویند که ارتش تمایلی به از دست دادن تسلط خود ندارد.
در نتیجه ،مسافران معموال با تاخیرهای طوالنی و غیرقابل پیشبینی دست
و پنجه نرم میکنند .این مشــکل به صورت آشــکار در خط هوایی بین
پکن و شانگهای ،که شلوغترین خط هوایی چین است ،دیده میشود .اگر
ترافیک طبق پیشبینیها افزایش بیابد ،بار ترافیکی بدتر از پیش خواهد
شد .همین مسئله نشان میدهد که چین اگر واقعا میخواهد به بزرگترین
پایگاه مسافری جهان تبدیل شود ،باید در موارد دیگری به غیر از ساخت
زیرساختهای مناسب هم تمرکز و فضا را بازتر کند.

چرا باید خواند:
در نزدیکی پکن فرودگاهی
در حال ساخت است که
مانند تمام مسائل دیگر
مربوط به چین برای هر
انسانی سرگیجهآور است.
استفاده از صفت «عظیم»
حق مطلب را نمیتواند ادا
کند ،اما با این حال هنوز
هم پروازهای چینی با
تاخیرهای عظیم روبهرو
هستند.

خطوط هوایی نیازمند فضای
بیشتری در آسمان چین
خواهند بود .ارتش آزادی خلق
چیزی در حدود  75درصد
آسمان چین را در اختیار دارد
که بسیار بیشتر از سهمی
است که کشورهای دیگر
دنیا برای اهداف نظامی خود
اختصاص میدهند .بسیاری
از دستاندرکاران این صنعت
میگویند که ارتش تمایلی
به از دست دادن تسلط خود
ندارد.
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رشد اقتصادی واقعی در الجزایر طی  5سال اخیر به طور میانگین تنها  2،8درصد بوده که در مقایسه با
 3،3درصد کل آفریقا ،پایین است .سودان هم طی همین دوره با رشد میانگین  1،8درصدی پیش رفت و
سال گذشته با افت  2،1درصدی روبهرو بود .تورم در سودان هم به نرخ  63درصد رسید.

[ سیاست جهان ]

چطور میتوان سقوط یک دیکتاتور را پیشبینی کرد؟
اقتصاد مهم است ،اما تاریخ و آب و هوا هم اهمیت دارند
چرا باید خواند:
چطور میتوان یک
کودتا را پیشبینی
کرد؟ اگر بخواهید به
طور قطع به چنین
سوالی پاسخ دهیم
باید گفت فعال به هیچ
طریقی نمیتوان
پیشبینیقاطعانهای
ارائه داد ،اما برخی از
سنجهها با در نظر
گرفتن بسیاری از
عوامل ،احتمال کودتا
در کشورهای مختلف
را اعالم میکنند.

برگزاری انتخابات
ریسکی است که
برخی از حکومتها
باید بپذیرند .اگر
حاکم در انتخابات
پیروز شد که
همهچیزبرایش
خوب میشود ،اما
اگر در انتخابات
شکست خورد و
خواست به زور در
قدرت بماند ،ثبات
خود را به خطر
میاندازد .کنگو
باهمینمسئله
روبهرو بود و هیچ
جای تعجبی ندارد
که همین روزها در
کنگو یک کودتا رخ
دهد

همین ماه گذشته بود که دو رئیسجمهور معروف دنیا ،یعنی عبدالعزیز
بوتفلیقه از الجزایر و عمر البشیر از سودان کنار گذاشته شدند .این مسئله یک
تصادف غیرقابل پیشبینی بود .اما همین دو اتفاق تبدیل به دو نقطه دادهای
جدید برای تحلیلگران شدند تا هنر پیشبینی کردن حوادث سیاسی را به
چیزی شــبیه به علم تبدیل کنند .بسیاری معتقدند که ابزار الزم برای این
مسئله وجود دارد .کودتاها و انقالبها مسئلهای بسیار دشوار برای پیشگویان
هســتند .این دو رخداد بسیار نادر هستند و پیشاپیش حضور خود را اعالم
نمیکنند .شاید کارآزمودهترین پیشبینی کمیتی از رخدادهای سیاسی از
یک  NGOحاضر در کلرادو با نام وان ارث فیوچر ( )OEFبیاید که یک مدل
پیشبینی به نام کوپکست را منتشر میکند .در این مدل عوامل مربوط به
ی شدهاند :نرخ
ریسک کودتا که تاثیر بسیار زیادی در این رخداد دارند معرف 
رشد اقتصادی؛ مدتزمانی که رژیم در قدرت بوده؛ از آخرین کودتای کشور
چقدر میگذرد؛ و اینکه آیا مشکالت طبیعی شدیدی مانند خشکسالی یا
سیل در آن پدید میآید یا خیر .در نمودار زیر میتوانید آشنایی بیشتری با
این مدل پیدا کنید.
JJشرط میبندی؟
ضعف اقتصادی قطعا نقشی عمده در کنار رفتن بوتفلیقه و بشیر بازی کرد.
رشــد اقتصادی واقعی در الجزایر طی  5سال اخیر به طور میانگین تنها 2،8
درصد بوده که در مقایسه با  3،3درصد کل آفریقا ،پایین است .سودان هم طی
همین دوره با رشــد میانگین  1،8درصدی پیش رفت و سال گذشته با افت
 2،1درصدی روبهرو بود .تورم در سودان هم به نرخ  63درصد رسید .صندوق
بینالمللی پول پیشبینی میکند که اقتصاد سودان در سال  2019باز هم به
مقدار  2،3درصد کوچکتر شود .رابطه بین تولید ثروت و پایداری سیاسی بسیار
پیچیده است .در سال  ،2015گزارشی از بانک جهانی نشان داد که شاخصهای
اقتصادی به تنها نمیتوانستند حوادث مربوط به بهار عربی در سال  2011را

دالیلی برای احتیاط؛ عوامل تاثیرگذار بر وقوع کودتا2019،
مدت حکومت حاکم
سال

تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی
(درصد)

عمر رژیم
سالهای عمر

ریسک بیشتر
ریسک کمتر
50

20

5

1

0

زمانی که از آخرین اقدام برای کودتا میگذرد
سال

50

5

20

0

1

سالهایی که از شکست سیاسی حاکم میگذرد
سال

6

2

4

ریسک بیشتر

0

-2

-4

-6

بارش باران
انحراف از معیارِ میانگین

ریسک کمتر
50
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پیشبینی کنند .اقتصادهای موجود در خاورمیانه و شمال آفریقا رشدی نسبتا
استوار را تجربه میکردند و فقر مطلق و نابرابری درآمد در حال ناپدید شدن بود.
با اینحال ،علیرغم اعداد و ارقام زیبا ،پیمایشهای انجام شده در دهه اول قرن
بیست و یکم نشان دادند که عربها به شدت نگران مسائل مالی خود بودند و
این نگرانی در حال رشد هم بود .بانک جهانی گزارش داد که گرچه  40درصد
پایینی درآمدهای این منطقه در حال ثروتمندتر شدن هستند ،استانداردهای
زندگی  40درصد میانی ،که عایدی کمتری از نقل و انتقاالت حکومتی دارند،
راکد شدهاست .در تونس ،که بهار عربی آغاز شد 23 ،درصد از تحصیلکردگان
در سال  2010بیکار بودند ،در حالیکه نرخ بیکاری کل این کشور  13درصد
بود .همین مسئله نشان میدهد که کمبود فرصت شغلی مهمتر از فقر است.
تاریخچه سیاسی یک کشــور هم اهمیت دارد .کوپکست به ما میگوید که
چه رژیمهای جدید و چه رژیمهای خودکامه خیلی قدیمی همواره با ریسک
براندازی مواجه هستند .حاکمان خودکامه نوظهور نیازمند زمان برای تحکیم
قدرت خود هستند .دیکتاتوریهای کهنهتر مانند موارد بوتفلیقه و بشیر نیز با
باال رفتن سن حاکم به سمت اضمحالل میروند .برگزاری انتخابات ریسکی
است که برخی از حکومتها باید بپذیرند .اگر حاکم در انتخابات پیروز شد که
همهچیز برایش خوب میشــود ،اما اگر در انتخابات شکست خورد و خواست
به زور در قدرت بماند ،ثبات خود را به خطر میاندازد .کنگو با همین مســئله
روبــهرو بود و هیچ جای تعجبی ندارد که همین روزها در کنگو یک کودتا رخ
دهد .البته حساسترین جای جهان در حال حاضر ونزوئالی نیکوالس مادورو
است .صندوق بینالمللی پول تخمین میزند که نرخ بیکاری این کشور حدود
 44درصد باشد و نرخ تورم به باالی  10میلیون درصد در این سال برسد .البته
مادورو با ریختن پول به سر و روی سران نظامی خود ،مدافعان بسیار قدرتمندی
دارد و شاید بتواند در راس قدرت بماند .پس کدام کشور بیشترین احتمال کودتا
در جهان امروز را دارد؟ مدل کوپکست میگوید که الجزایر علیرغم برکناری
بوتفلیقه هنوز هم نامزد اصلی این مسئله است.

20

5
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یک گروه با جیبهای گود وجود دارد که چشمهایش را به شیل دوخته :غولهای نفتی .سال گذشته شرکت معدنی بزرگ بیاچپی ،امالک شیلدار
آمریکایی خود را به بریتیش پترولیوم ،که غول نفت بریتانیاست ،فروخت ،آن هم به رقم  10،5میلیارد دالر .کمپانی اکسونموبیل در ماه مارس اعالم
کرد که قصد دارد  1میلیون بشکه معادل نفت را هرروزه از بستر موجود در تگزاس تا سال  2024تولید کند.

[ انرژی ]

شورون ،آنادارکو را به خاطر شیل میخرد

سوپرقرارداد  33میلیارد دالری از تحکیم یک کسبوکار میگوید
شــیل آمریکا را تبدیل به یک ابرقدرت حوزه انرژی کردهاســت.
این منبع باعث شــده که آمریکا بتواند نفت خام بیشتری را نسبت
به عربستان سعودی استخراج کند .سرمایهگذاران البته خیلی جلب
این مســئله نشدهاند و برای خرید سهام سعودی آرامکو سر و دست
میشــکنند .در همین زمان تولیدکنندگان شیل که مورد پیمایش
مخزن فدرال داالس قرار گرفتهاند درباره دسترســی به بدهی بحث
میکنند .قیمت نفت طی ماههای اخیر رشد کرد اما سهام بسیاری از
تولیدکنندگان نفت شیل نتوانست با همان سرعت خود را باال بکشد.
دلیل اصلی این مســئله هم تردیدهایی است که درباره توانایی این
تولیدکنندگان در ایجاد رشد و درآمد پایدار وجود دارد.
البتــه یک گروه با جیبهای گود وجود دارد که چشــمهایش را
به شــیل دوخته :غولهای نفتی .سال گذشته شرکت معدنی بزرگ
بیاچپی ،امالک شــیلدار آمریکایی خود را به بریتیش پترولیوم ،که
غول نفت بریتانیاســت ،فروخت ،آن هم به رقم  10،5میلیارد دالر.
کمپانی اکسونموبیل در ماه مارس اعالم کرد که قصد دارد  1میلیون
بشکه معادل نفت را هرروزه از بستر موجود در تگزاس تا سال 2024
تولید کند .همین ماه گذشــته بود که کمپانی شورون اعالم کرد که
حاضر اســت  33میلیارد دالر را در قالب پول نقد و ســهام بدهد و
آنادارکو ،یک کمپانی انرژی کوچکتر را که کســب و کار بزرگی در
نفت شیل داشته و چیزی در حدود  15میلیارد دالر بدهی دارد ،بخرد.
این مسئله باعث میشود که شورون مالک یک پروژه بسیار بزرگ گاز
مایع طبیعی در موزامبیک شود .داراییهای آنادارکو در خلیج مکزیک
باعث شده که شورون دومین تولیدکننده بزرگ این منطقه شود .اما
مسئله اساسی زمین گسترده و غنی موجود در بستر ایالت دلور است.
شورون دههها است که مالک زمینهایی در بستر زمینشناسی
دوره پرمین است .دوره پرمین پایگاه اصلی شیل است .این کمپانی
چاههایی را در جهتی معمولی حفر کردهاســت :به ســمت پایین.
داراییهای شــورون از یک دهه پیش به این سو هر روز ارزشمندتر
شدند ،آن هم پس از اینکه حفاران حرفهای این شرکت موفق شدند
که به غیر از جهت عمودی ،به سوی طرفین هم حفاری انجام دهند
و شیل را با ماسه و آب به شکلی منفجر کنند تا راه برای گاز و نفت
به سمت باال باز شود .وضعیت خاص آنادارکو به شورون این اجازه را
میدهد که پیشروی بیشــتری در طرفین داشته باشد و به سادگی
بتواند تودههای ماسه و آب الزم را برای هریک از چاهها منتقل کند.
JJمشکالت تولیدی
تولیدکنندههایی که با استفاده از این روش نفت تولید میکردند،
که اصطالحا به آنها فرکر گفته میشود ،در سال  2014با زیان روبهرو
شدند .در همان سال بود که عربستان سعودی زیر بار کاهش تولید
خود نرفت و قیمت نفت پایین آمد .امروز ،علیرغم باالتر رفتن قیمت
نفت ،باز هم دســت و پای فرکرها بست ه است .عایدی میانه آنها در
حق ســهام در سال گذشته کمتر از نصف شاخص بازار بورس S&P

 500بود .این گزارش را بانک مورگان استنلی ارائه دادهاست .امروزه
با پدیدهای بسیار جدید با حالتی روزافزون روبهرو هستیم :بسیاری از
سرمایهگذاران میگویند که تنها به همان میزانی که درمیآورند حاضر
به هزینه هســتند .قیمت سهام شــورون از زمان اعالم این برنامه 4
درصد افت کردهاست و قیمت سهام آندارکو هم با رشد  36درصدی،
کماکان پایینتر از  39درصدی است که پیشبینی اولیه شورون در
ارزشگذاری ابتدایی نشان میداد .گروهی از سهامدارانی که نگاهی
هم به مســئله تغییرات اقلیمی دارند ،از کمپانی شورون گالیه دارند
که چرا نفت شیل را به جای انرژیهای تجدیدپذیر انتخاب کردهاست.
برای کمپانیهای نفتی بزرگی که با فشــارهای خودشان مواجه
هســتند ،هنوز هم شــیل اندکی اغواکننده به نظر میرســد .این
کمپانیها که همین چند سال پیش ارزشمندترین کمپانیهای جدید
بودند ،امروزه صدر جدول ،یا همان تاج و تخت خود را به شرکتهای
کامپیوتری و ارتباطی واگذار کردهاند .در دورهای که نفت به وفور یافت
میشود ،این کمپانیها نه تنها به دنبال نفت خام جدید هستند ،که این
مسئله عادتشان هم به حساب میآید ،بلکه میخواهند تا حد ممکن
ایــن ماده را ارزان تولید کنند .کمپانیهای بــزرگ از زمان کم الزم
برای حفاری شیل ،جریان نقدینگی قابل پیشبینی و مقرراتگذاری
مطلوب ،خرسند هســتند .باب براکت که تحلیلگر بنگاه پژوهشی
برنشتاین است میگوید« :استخراج نفت مانند پدال گاز است .زمانی
که اوضاع خوب باشــد ،پایتان را بیشــتر روی آن فشار میدهید».
بنابراین پرسش این نیست که آیا کمپانیهای بزرگ بر روی شیل قمار
میکنند یا نه ،بلکه آیا در این قمار پیروز میشوند یا خیر.
بستر ایالت دلور قطعا بسیار مناسب بهرهبرداری است .سال گذشته
هفت تولیدکننده بزرگ این ماده تقریبا نیمی از خروجی نفت را به
خود اختصاص دادند .باقی شرکتها هرکدام چیزی کمتر از  4درصد
سهم داشتند .شاید والاستریت درباره نفت شیل آرام گرفته باشد ،اما
غولهای صنعت نفت هنوز آنطور نیستند.

برای کمپانیهای نفتی بزرگی که با
فشارهای خودشان مواجه هستند،
هنوز هم شیل اندکی اغواکننده
به نظر میرسد .این کمپانیها که
همین چند سال پیش ارزشمندترین
کمپانیهای جدید بودند ،امروزه صدر
جدول ،یا همان تاج و تخت خود را
به شرکتهای کامپیوتری و ارتباطی
واگذار کردهاند.

چرا باید خواند:
چند سالی است
کهدنبالکنندگان
اخبار انرژی جهان
یک عبارت را دائم
میشنوند :نفت شیل.
این ماده خام که در
بسترزمینشناسی
کامال متفاوتی به
وجود میآید جدا
از اعتماد به نفس
زیادی که برای دولت
آمریکا پدید آورده،
حضوریجنجالی
در جذب سرمایه هم
داشتهاست.
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دولت چین مالیات درآمدهای شخصی و سودهای شرکتی را کم کرد .مسئوالن این کشور به بانکها
دستور دادند که پول بیشتری به کسبوکارهای کوچک قرض دهند .برنامهریزان هم باز به سراغ ماشین
زیرساختسازی خود رفتند و آن را راه انداختند.

[ رشد اقتصادی ]

رشد اقتصاد چین باز هم باال میرود
افزایش اعتبارات و برنامه زیرساختسازی اقتصاد چین را رونق میبخشد

چرا باید خواند:
از میانه سال 2018
به این سو چین دکمه
زیرساختسازی
خود را باز هم فشار
داده و با شتاب هرچه
بیشتر پروژهها را
پیش میبرد .اعداد و
ارقام مربوط به ساخت
و ساز خطوط راهآهن
و مترو سرگیجهآور
هستندواقتصاد
این کشور را رونق
بخشیدهاند.

چین قصد دارد تا در سال جاری
 3200کلیومتر خط راهآهن سرعت
باال بسازد که تقریبا برابر با
کل راهآهن سرعت باالی کشور
اسپانیا است .اسپانیا دومین
کشور در زمینه مجموع طول
شبکه راهآهن سریعالسیر است.
برای چین اما حتی با کاهش هم
روبهرو هستیم ،زیرا میانگین
ساخت راهآهن سریعالسیر طی
پنج سال اخیر ساالنه 3600
کیلومتر بودهاست

همین  25سال پیش بود که متروی شانگهای با یک خط تک راهاندازی
شد .پس از آن روزگار  15خط متروی جدید و طول ریل  700کیلومتری
به این مجموعه اضافه شــده و آن را بدل به طوالنیترین سیستم متروی
جهان کرده .مســئله اینجاســت که هنوز هم کار زیادی باید روی این
سیستم انجام شود .شــانگهای اخیرا از برنامهای برای اضافه کردن 300
کیلومتر دیگر طی  5سال رونمایی کرد که شامل ریلگذاری روی زمین
هم میشود .بخش عمده کار بدون اینکه به چشم بیاید پیش میرود زیرا
ماشینهای حفاری زیر سطح زمین به کندن مسیر خود ادامه میدهند .اما
سوراخهایی که از این حفاریها در سطح زمین زده شده نشان میدهند
که زیر زمین پروژهای عظیم در جریان است.
این برنامه بخشــی از یک برنامه ملی بزرگ است .دولت چین از قول
رسانه دولتی خود «دکمه حرکت ســریع» را زده و قصد دارد که هزینه
زیادی برای زیرساختسازی بکند تا اقتصاد را هم تحریک کند .در فصل
ابتدایی ســال  ،2019اقتصاد چین با رشدی  6،4درصدی نسبت به دوره
مشابه سال پیش روبهرو بوده که همسطح با فصل پایانی سال  2018بود
و پایینترین سطح را در یک دهه اخیر به خود اختصاص میداد .البته باید
گفت که همین عدد برای بسیاری از کشورهای جهان رشکبرانگیز است.
اما مسئوالن چینی نگران مسائل دیگری هم هستند.
سال گذشته این نگرانیها زیاد به گوش میرسیدند .جنگ تجاری با
آمریکا گویا وارد فاز بدتری هم میشد .بازار بورس چین با ُکندی روبهرو
شدهبود .کارآفرینان گالیه داشــتند که بنگاههای دولتی ،که پیشتر از
این هــم به اندازه کافی قدرتمند بودند ،آنها را کنار میزنند .کارزارهای
مقرراتگذاری به منظور کنترل سطوح بدهی باعث شد که بانکها با دقت
بیشتری پول قرض دهند.
میانه سال  2018بود که دولت چین دنده خود را عوض کرد .این دولت
مالیات درآمدهای شخصی و سودهای شرکتی را کم کرد .مسئوالن این
کشور به بانکها دستور دادند که پول بیشتری به کسبوکارهای کوچک
قرض دهند .برنامهریزان هم باز به سراغ ماشین زیرساختسازی خود رفتند

و آن را راه انداختند .ماهها بود که پروژههای مترو تصویب نمیشد و درگیر
کنترل بدهی بود .اما با رسیدن ماه ژوئیه  ،2018باز هم همهچیز به جریان
افتاد و نیم جین شهر ،که شامل شانگهای هم میشوند ،از این مزیت بهره
بردند .همانطور که در نمودار مشــاهده میکنید ،فروش ماشینآالت و
تجهیزات مربوط به حفاری تونل ،که هشت سال بود افت میکرد در سه
ماهه ابتدایی سال  2019رشد کرد.
JJپس مشکل چیست؟
بــا این حال هنوز هــم تردیدهایی درباره میزان پیشــرفت چین در
رونقبخشی به اقتصاد وجود دارد .لی کخیانگ ،نخستوزیر این کشور ،دائما
هر نوع محرک بزرگی را رد میکند و میترسد که پیشرفت حاصلشده از
کند کردن نرخ بدهی را به خطر بیندازد .مزایای ایجادشده از کاهش مالیات
از طرف حرصی که برای جمعآوری آنها زده میشود کنترل میشوند.
در همین حال ،جهش زیرساختی نشان میدهد که چین چگونه به
چنین ابعادی رسیده که رشدش با محدودیتهای روشن روبهرو شدهاست.
این کشور قصد دارد تا در سال جاری  3200کلیومتر خط راهآهن سرعت
باال بسازد .این متراژ تقریبا برابر با کل راهآهن سرعت باالی کشور اسپانیا
است .جالب است بدانید که اسپانیا دومین کشور در زمینه مجموع طول
شبکه راهآهن سریعالسیر است .برای چین اما حتی با کاهش هم روبهرو
هستیم ،زیرا میانگین ساخت راهآهن سریعالسیر طی پنج سال اخیر ساالنه
 3600کیلومتر بودهاســت .از ســوی دیگر دولت چین نگرانی بیکاری را
هم ندارد زیرا با پیر شدن جمعیت این کشور نیروی کار هم کاهش پیدا
میکند.
سال گذشــته اینطور به نظر میرسید که چین در جنگ تجاری با
آمریکا دســت پایین را دارد و مشکالت بازار بورس این کشور هم دست
و پایش را بســت .به همین خاطر این تحریک اقتصادی عظیم به منظور
تقویت مجدد این کشور است .از میانه جنگ تجاری با آمریکا به این سو،
چین دائما قدرت بیشتری در مذاکره پیدا کردهاست.
کندوکاو
فروش ماشین حفاری در چین (هزار)
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شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن ،در سال  2012وعدههای بسیار زیادی داد و دومین دوره نخستوزیری خود را آغاز کرد .یکی از این
وعدهها دو برابر کردن نرخ مالیات فروش بود .این مالیات در آن زمان  5درصد بود که به نسبت استانداردهای یک کشور ثروتمند
پایین به حساب میآمد.

[ مالیات در ژاپن ]

شینزو آبه ،مالیات فروش را افزایش میدهد

همین مسئله بزرگترین تهدید رشد اقتصادی ژاپن است
شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن ،در سال  2012وعدههای بسیار زیادی
داد و دومین دوره نخستوزیری خود را آغاز کرد .یکی از این وعدهها
دو برابر کردن نرخ مالیات فروش بود .این مالیات در آن زمان  5درصد
بود که به نسبت استانداردهای یک کشور ثروتمند پایین به حساب
میآمد و منابع مالی عمومی ژاپن تحت فشار سالهای کسری بود و
نیازمند پیدا کردن فضای تنفســی جدید بود .تا سال  ،2014نیمی
از این مســیر طی شد و مالیات به  8درصد رسید .طی این مسیر تا
امروز آبه  2بار از تکمیل کردن وعده خود ســر باز زده زیرا میترسد
که بهبود اقتصادی این کشور خفه شود .حاال برنامه جدید اعالمشده
نشان میدهد که در ماه اکتبر این وعده تکمیل میشود و مالیات به
 10درصد میرسد و آبه از اینکه برای سومینبار وعده خود را عقب
بیندازد متنفر است .خود او گفته که فقط «اتفاقی در ابعاد ورشکستگی
بانک لمان برادرز میتواند مرا به تعویقی دیگر مجبور کند».
همه قبول دارند که مالیات بیشــتر فروش الزم است ،اما درباره
سرعت این حرکت با هم اختالف نظر دارند .افزایش مالیات در مرحله
قبل باعث ایجاد یک دوره ُکندی اقتصادی شدید شد .در حال حاضر
عالیم جدیدی از ضعف اقتصادی پدید آمدهاند که منجر به هراس از
تکرار این مسئله شدهاند.
تنهــا همین چند ماه پیش بود که دولت ژاپن حســابی به خود
تبریک میگفت .دلیل این تبریکها هم طوالنیترین انبساط اقتصادی
در این کشــور پس از جنگ جهانی دوم بود .اما کابینه این دولت در
ماه اخیر برای اولینبار پایینترین سطح ارزیابی از وضعیت اقتصادی
طی ســه ســال اخیر را ارائه داد که البته عوامل اصلی دخیل در آن
را مربوط به مســائل خارجی از جمله ُکند شدن اقتصاد چین اعالم
کرد .وضعیت بغرنج اقتصاد چین و ژاپن تا حدی شــبیه هم اســت.
ف ِریا بیمیش ،که عضو شرکت مشاور اقتصادی پانتئون ماکرواکانمیکس
است ،به شاخص خریداری مدیران و سفارشهای ماشینآالت اشاره
کرد .هردوی این شاخصها مربوط به فعالیتهای تولیدی است که
در کنار پیمایش تانکان ،که سنجهای برای وضعیت کسب و کار است
قرار گرفت .تمامی این شاخصها و سنجهها حاکی از ضعف در اقتصاد
ژاپن بودند .اعداد مربوط به تولید ناخالص داخلی در سهماهه اول سال
 2019بیانگر کوچکتر شدن اقتصاد ژاپن خواهند بود.
JJدهانه تنگ قیف
برخی میگویند کــه مالیات فروش میتوانــد طبق یک برنامه
مشخص افزایش پیدا کند .کوییچی هامادا ،اقتصاددانی از دانشگاه ییل،
اشاره کرد که بازار کار بسیار فشرده بوده و مقاومتی را در سطوح نهان
خود نشان میدهد .تاکاتوشی ایتو ،یکی از اعضای پیشین وزارت امور
مالی ژاپن که در حال حاضر در دانشگاه کلمبیا به سر میبرد ،اشاره
کرد که دولت این کشور بر خالف ســال  ،2014قصد دارد تا ضربه
افزایش مالیات در سال جاری را تا حد زیادی جبران کند .روش این
جبران هم بازگرداندن حجــم عمده درآمد اضافی حاصل از افزایش

مالیات به مصرفکنندگان است .این در حالی است که در سال 2014
هدف اصلی برای افزایش مالیات ،کم کردن کسری با سرعت هرچه
بیشتر بود.
بودجه ســال  2019شــامل  18میلیــارد دالر از ســنجههای
آفستکننده است .غذا ،نوشیدنیهای غیرالکلی و روزنامه همان مالیات
 8درصد را خواهند داشت .خانوارهای فقیر بن خرید دریافت خواهند
کرد .مشتریان کسب و کارهای کوچکتر  5درصد از مبلغ خریدشان را
جایزه دریافت میکنند ،یا میتوانند در رستورانها و خواروبارفروشیها
 2درصد تخفیف بگیرند.
البته باز هم باید جنبه احتیاط را داشــت .فشارهای سرکوبشده
قیمتها به این معنی اســت که تورم ژاپن بسیار پایینتر از هدف 2
درصدی بانک مرکزی است .اگر اقتصاد ژاپن در حدی ضعیف شود که
نیازمند نرخ بهره منفی باشد (بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره ساالنه 0،1
درصد را برای برخی از مسائل نگه میدارد) قطعا نمیتواند از پس یک
وضعیت مالی بسیار تنگتر بربیاید .و گرچه بدهی عمومی ناخالص
چیزی در حدود  2،5برابر تولید ناخالص داخلی ساالنه قرار دارد ،نرخ
بهره کف به معنی این است که رسیدگی به آن شدنی است.
حتــی برخی از طرفداران آقای آبه فکر میکنند که اگر او باز هم
برنامه خود را به تعویق بیندازد ،فقط میتواند خود را ســرزنش کند.
گرچه او نقشی مهم در بهبود اوضاع اقتصادی ژاپن دارد که مسیر اصلی
آن هم آزادتر کردن مسیر پولی است و البته شرایط مطلوب بینالمللی
هم او را یاری کردهاند .اما از سوی دیگر اصالحاتی را که برای تقویت
اقتصاد ژاپن الزم بودهاند به تعویق انداخته .ایتو به پیشنهادهایی اشاره
میکند که میتوانند با افزایش درآمدها و دستمزدهای ناشی از کار،
توانایــی خرج کردن و قدرت خرید مردم ژاپن را هم افزایش دهند و
تحریک کنند .آبه اگر چنین برنامههایی را در نظر نگیرد در مخمصه
بدی گرفتار میشود :تالش برای افزایش مالیات حتی به قیمت حرکت
به سمت رکودی دیگر.

تاکاتوشی ایتو ،یکی از
اعضای پیشین وزارت امور
مالی ژاپن که در حال حاضر
در دانشگاه کلمبیا به سر
میبرد ،اشاره کرد که دولت
این کشور بر خالف سال
 ،2014قصد دارد تا ضربه
افزایش مالیات در سال جاری
را تا حد زیادی جبران کند.

چرا باید خواند:
افزایش مالیات فروش
مسئلهایقطعیونسبتا
حیاتی برای اقتصاد
ژاپن به حساب میآید و
نخستوزیر این کشور
هم وعده دادهبود که این
کار را میکند .فاز نهایی
این افزایش هنوز اجرا
نشده و تاکنون هم2
بار به تعویق افتاده زیرا
احتماال یک رکود را آغاز
کند.
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آخرین الگوریتم این کمپانی مربوط به فروشگاههای آمازون  GOاست .در این فروشگاههای بزرگ از صندوق خبری نیست .چندصد دوربین مشتریها را از باال
برداشتن یک کاالی مشخص را میفهمند .این سیستم میفهمد که چه اقالمی
تماشا و دادههای بصری را تبدیل به یک نمایه سهبعدی میکنند و از طریق آن
ِ
ن اجناس و از طریق حساب آمازون آنها ،پس از خروج از مغازه فاکتوری برایشان ارسال میشود.
توسط خریداران برداشته شدهاست و بر اساس هما 

[ ماشین هوشمند ]

تکیه امپراتوری آمازون به هوش مصنوعی

ماشینهای سادهای که توانایی یادگیری دارند همه کارها را بر عهده گرفتهاند
چرا باید خواند:
آمازون در سالهای
ابتدایی از کامپیوتر به
منظور بهبودفرایندهای
اداری خود استفاده
میکرد و میخواست
به باالترین سطح بازده
برسد .حاال با رشد زیاد
هوش مصنوعی این
فرایندها خود را در
قالبیادگیری ماشینی
نشان میدهند و آمازون
در این زمینه خوش
میدرخشد.

گرچه رقبای آمازون مانند
فیسبوک و اپل و آلفابت
پیشرفت خود در هوش
مصنوعی را در قالب
نرمافزار تشخیص چهره یا
ِ
کامپیوتری سیری
همراه
یا ماشینهای خودران
به رخ میکشند ،آمازون
حرکتی پنهانتر را انتخاب
کردهاست.
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اطالعیههای داخلی  6صفحهای آمازون بســیار معروف هستند.
کارمندان اجرایی باید هر سال یکی بنویسند و برنامه کسب و کاری
خود را در آن ترســیم کنند .مطلبی که شاید هر کسی از آن اطالع
نداشته باشد این است که این افراد هر کدام باید به یک سوال جواب
مشخص دهند :برنامه دارند که چطور از یادگیری ماشینی استفاده
کنند؟ مدیران آمازون میگویند که بهتر اســت از جوابهایی مانند
«خیلی استفاده نخواهم کرد» دوری کنید.
یادگیری ماشینی شکلی از هوش مصنوعی است که دادهها را به
منظور دستیابی به الگوهایی که میتوانند برای پیشبینی استفاده
شوند ،جمعآوری میکند .این فنآوری در ســال  1999در آمازون
ریشه دواند یعنی زمانی که جف ولک به این کمپانی پیوست .ولک ،که
امروز پس از جف بزوس شخص دوم آمازون است ،تیمی از دانشمندان
را جمع کرد تا فرایندهای درونی آمازون را مطالعه و راهی برای بهبود
کارایی آن پیدا کنند .همین مسئله باعث شد که با پیشرفت آمازون،
این روش بیشتر اتوماتیک و مسیر یادگیری ماشینی باز شود.
گرچــه رقبای آمازون مانند فیسبوک و اپل و آلفابت پیشــرفت
خود در هوش مصنوعی را در قالب نرمافزار تشخیص چهره یا همراه
کامپیوتریِ سیری یا ماشــینهای خودران به رخ میکشند ،آمازون
حرکتی پنهانتر را انتخاب کردهاســت .البته آلکسای آمازون رقیب
سیریِ اپل است .اما الگوریتمهایی که برای این موفقیت این کمپانی
بسیار حیاتیتر هستند ،آنهاییاند که دائما در بهبود خط عملیات
خود این شرکت استفاده میشوند .چرخه بازخورد آمازون کامال مشابه
همان چیزی اســت که در هوش مصنوعی مواجه با مشتری حضور
دارد :یک شکل از خدمات را بساز ،مشتری جلب کن ،دادهها را جمع
کن و بگذار تا کامپیوترها از این دادهها چیزی یاد بگیرند و همه این
کارها را در مقیاسی انجام بده که نیروی کار انسانی توان انجام آن را
ندارد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و چهار ،خرداد 1398

JJخریدی بیفروشنده
آخرین الگوریتم این کمپانی مربوط به فروشگاههای آمازون GO
است .در این فروشگاههای بزرگ از صندوق خبری نیست .چندصد
دوربین مشــتریها را از باال تماشــا میکننــد و دادههای بصری را
برداشــتن یک
تبدیل به یک نمایه ســه بعدی کرده و از طریق آن
ِ
کاالی مشــخص را میفهمند .این سیستم میفهمد که چه اقالمی
ن اجناس و از
توســط خریداران برداشته شدهاســت و بر اساس هما 
طریق حساب آمازون آنها ،پس از خروج از مغازه فاکتوری برایشان
ارسال میشود .دیلیپ کومار ،رئیس این پروژه ،تاکید میکند که این
سیستم حرکت بدن خریداران را رصد میکند .تاکید او به این منظور
است که متوجه شویم این سیستم از شناسایی چهره و تطابق آن با
حساب آمازون اشخاص استفاده نمیکند .زمانی که شخص میخواهد
از در فروشــگاه رد شود ،بارکد حســاب آمازونش خوانده میشود و
نمایه فیزیکی بدنش با نمایه برداشــت شده توسط سیستم تطبیق
داده میشــود .از این مسئله نمیتوان به سادگی گذشت زیرا تحلیل
همزمان هزاران دسته داده ،و تحلیل یکپارچه آنها سطح بسیار باالیی
از یادگیری ماشینی را نیاز دارد.
رصد کردن بدن توســط هوش مصنوعی در برخــی از مراکز دیگر
آمازون هم استفاده میشــود .این شرکت یک پروژه آزمایشی دارد که
در بحثهای درون شــرکتی با عنوان «تشخیص نیت نایکی» شناخته
میشود .این سیستم همان کاری را با مراکز بستهبندی انجام میدهد که
آمازون  GOبرای خریداران فروشگاه .این سیستم ردگیری میکند که
چه چیزی توسط بارگیرها برداشته میشود و در قفسه قرار میگیرد .ایده
اصلی این مسئله از رها شدن از شر بارکدخوان دستی ایجاد شدهاست.
تمام این کارهایی که توسط دست انجام میشوند زمانبر است و کارگران
را آزار میدهد .در حالت ایدهآل کارگران میتوانند اجناس را بردارند و در
هر قفسهای که میخواهند قرار دهند ،زیرا در این حالت سیستم در حال
تماشا و رصد کردن آنها است .باز هم هدف چیزی نیست مگر باال بردن
بازده و به حداکثر رساندن نرخ جریان کاالها و محصوالت.
رویکرد محتاطانه آمازون در جمعآوری دادهها باعث شدهاست که این
کمپانی بتواند در برابر موشکافیها و سختگیریهای اخیر دولتها که
گریبان گوگل و فیسبوک را گرفت ،جان سالم به در ببرد .آمازون دادههای
مشــتری را تنها به منظور بهبود تجربه همین مشتریها جمعآوری و
پردازش میکند .این کمپانی در یک ناحیه خاکستری حرکت نمیکند
و تنهــا به دنبال تغییر تجربه هر فرد ،بر اســاس اطالعات خود آن فرد
است .تفاوت در همینجا آشکار میشــود :مردم به صورت رایگان وارد
شــبکه اجتماعی یا موتور جستوجو میشوند زیرا تبلیغاتی که تماشا
میکنند پول فیسبوک و گوگل را میدهد؛ در مورد پروژههای کنونی
آمازون اما تفکیکی بین کاربر و مشــتری وجود ندارد .البته آمازون غول
اصلی فروشگاه اینترنتی است و همین مسئله باعث نگرانی مقرراتگذاران
شدهاست .این قدرت که توسط یادگیری ماشینی ایجاد شده ،قصد ندارد
به این زودیها ناپدید شود.

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

آموزش کمتر ،اشتغال کمتر
نابرابری آموزشی در تمام استانهای ایران منجر به کاهش فرصتهای شغلی میشود
یکی از موثرترین راههای تحقق عدالت اجتماعی تامین فرصتهای یکسان
برای دسترســی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی
اســت .یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش
ظاهر میشود .بازار کار و فرآیند پیداکردن شغل و تعیین دستمزد هدایتکننده
میزان تالشی است که افراد برای کسب تحصیالت موثر انجام میدهند .اگر
بازار کار عالیم مناســبی را به بخش آموزش نفرستد ،تخصیص منابع نیز در
بخش آموزش بهدرستی انجام نمیشود .زهرا کریمی موغاری ،مهرداد مقصودلو
و زهرا (میال) علمی در پژوهشی که نتایجش را با عنوان «اثر نابرابری آموزشی
بر اشتغال اســتانهای ایران» در فصلنامه علمی  -پژوهشی «پژوهشهای
اقتصادی ایران» در دانشگاه عالمه طباطبایی منتشر کردهاند ،روی این موضوع
متمرکز شدهاند .آنها در این پژوهش رابطه بین نابرابری آموزشی و نرخ اشتغال
در استانهای ایران را مورد بررسي قرار دادهاند .نرخ اشتغال و ضریب جینی
آموزشی با اســتفاده از ریزدادههای درآمد  -هزینه خانوار مرکز آمار ایران
محاسبه شده اســت .دادههای مورد استفاده در این تحقیق از نوع دادههای
تابلویی و برای  28استان کشور در دوره زمانی  1380تا  1392است .در تحقیق
حاضر ،میانگین ضریب جینی آموزشی نشــاندهنده آن است که نابرابری
آموزشی در استانهای محروم از استانهای برخوردار باالتر است .نتایج برآورد
علمی الگوهای استفادهشده در این تحقیق نشان میدهد که بین نرخ اشتغال و
نابرابری آموزشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در استانهای محروم و
برخوردار ،ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی منفی
است و در همه استانهای کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی ،نرخ اشتغال
روندی افزایشی یافته است.

پژوهش :اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استانهای ایران
پژوهشگران :زهرا کریمی موغاری ،مهرداد مقصودلو ،زهرا (میال) علمی

ســرمایه انســانی یکــی از باارزشتریــن عوامل در
ساعد یزدانجو
فرآیند توســعه اقتصادی اســت .این موضوع چه در
بین کشــورهای توســعهیافته  -برای دســتیابی به
دبیربخشژورنال
توســعه پایدار برپایه ارتقای فناوری  -و چه در بین
کشورهای در حال توسعه  -برای خارجکردن جوامع از فقر  -صدق میکند .مفهوم
سرمایه انسانی جنبههای متنوعی را از ویژگیهای ذاتی اعطاشده به افراد  -مانند
تواناییهای موروثی ،مهارتها و استعدا د  -از یک سو و ویژگیهای گسترشیافته در
طول زمان  -مانند آموزش و تجربه  -را از سوی دیگر دربرمیگیرد .چگونگی توزیع
سرمایه انسانی در بین اقشار مختلف جامعه در دستیابی به رفاه و رشد اقتصادی از
اهمیت چشمگیری برخوردار است .از این رو ،توزیع مناسب فرصتهای آموزشی
برای ارتقای سطح دانش و مهارت اقشار مختلف مردم در فرآیند توسعه اقتصادی
ضروری است.
یکی از ابزارهای اصلی تقویت این نوع سرمایه ارائه خدمات آموزشی برای افراد
جامعه اســت .هدف از استفاده از این ابزار شــکوفایی تواناییهای ذاتی هر فرد و
فراهمآوردن امکان قرارگرفتن او در جایگاهی متناسب با قابلیتهای او در جامعه
است .آموزش نقشی اساســی در برقراری ارتباط دو جزء ذاتی و اکتسابی سرمایه
انسانی ایفا میکند .این ابزار قادر است تفاوتهای ارثی و شکافهای تعلیمی را در
بین اقشــار مختلف جامعه کم کند .از این رو ،دستیابی برابر تمام افراد از طبقات

بین نرخ اشتغال و نابرابری آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و این مسئله فرضیه تحقیق را رد نمیکند .بررسی روند
تغییر دادههای نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی استانهای محروم و برخوردار نیز رابطه منفی بین این دو متغیر را تایید
میکند .در همه استانهای کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.

ژورنال

و گروههای درآمــدی متفاوت به این ابزار میتواند
تا حدود زیادی امکان برخــورداری از فرصتهای
مساوی را در ارتقای سرمایه انسانی نهفته در آنها
فراهم آورد .از ســویی ،دریافت خدمات آموزشــی
میتواند مبنایی برای کسبوکار حرفهای افراد ایجاد
کند و بــر درآمد و رفاه فرد در طول عمر وی تاثیر
بگذارد .بنابراین آموزش با توجه به خدماتی که برای
شکوفایی استعدادهای افراد ارائه میدهد ،در واقع
قادر اســت شــکاف بین طبقات مختلف جامعه را
کاهش دهد.
اما با وجــود امکانات نهفته در این ابزار کلیدی،
کماکان بسیاری از جوامع از نعمت آموزش همگانی
محروم هســتند .حتی در بهترین شرایط که این
خدمات در اختیار عموم قرار میگیرد ،کیفیت این
خدمات در بین طبقات مختلف جامعه بسیار متفاوت است .به همین دلیل ،امکان
دسترســی به فرصتی برابر برای ارتقای سرمایه انسانی ،برای فردی که از امکانات
آموزشی با کیفیت محروم بوده نسبت به فردی که سطوح باالی خدمات آموزشی
را تجربه کرده ،اگر غیرممکن نباشد دور از انتظار به نظر میرسد .بنابراین سرمایه
انسانی تحت تاثیر وضعیت خانوادگی قرار میگیرد و در نتیجه ،نابرابری آموزشی
بروز میکند.
دسترســی به آموزش در نقاط مختلف ایران در بیســت سال گذشته افزایش
قابلتوجهی داشته که در افزایش نرخ ثبتنام در مقاطع مختلف تحصیلی انعکاس
یافته اســت .با وجود این ،میزان دسترسی به آموزش تا حدود زیادی به درآمد و
محل زندگی افراد بستگی داشته است .افراد ثروتمند  -چه در مناطق روستایی و
چه در مناطق شهری  -فرصتهای بهترین برای راهیابی به مقاطع باالی تحصیلی
داشتهاند .هنوز بسیاری از افراد در استانهای محروم بهعلت نبود مدرسه مناسب
در روستاها و فاصله زیاد از شهر از تحصیل باز میمانند.
در ایران ،مشابه دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،ظرفیت جذب نیروی
کار در بخشهای مختلف اقتصادی متناســب با تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهی
افزایش نیافته است .پس از اتمام تحصیالت ،جوانان ایرانی برای یافتن شغل با موانع
متعددی روبهرو هستند.
ساختار سنتی تولید و محدودیت سرمایهگذاری در بنگاههای دانشبنیان سبب

مسئله

بــا ز ا ر کا ر و فر آ ینــد
پیداکردن شــغل و تعیین
دســتمزد هدایتکننــده
میزان تالشی است که افراد
بــرای کســب تحصیالت
موثر انجام میدهند .اگر
بازار کار عالیم مناسبی را
به بخش آموزش نفرستد،
تخصیص منابــع نیز در
بخش آموزش بهدرســتی
انجام نمیشود.

پایین بودن تقاضا برای نیروی کار ماهر و تحصیلکرده در کشور شده است .نکته
مهم این اســت که آیا افزایش سطح ســواد افراد در سالیان گذشته اثر مثبتی بر
مســئله اشتغال داشته است؟ آیا استانهایی که در زمینه آموزش عملکرد بهتری
داشتهاند ،نرخ اشتغال باالتری دارند؟ این پژوهش درصدد این بوده که اثر نابرابری
آموزشی را در بین استانهای ایران بر نرخ اشتغال آنها مورد بررسی قرار دهد.
این پژوهش ابتدا با اســتفاده از دادههای تابلویی سالهای  1380-1392ابتدا
شاخص نابرابری آموزشی را برای هر استان محاسبه و سپس اثر نابرابری آموزشی
را بر نرخ اشــتغال در این استانها  -با تاکید بر استانهای محروم  -برآورد کرده
است .شاخصهای زیادی برای اندازهگیری جنبههای مختلف آموزش در کشورها
استفاده میشود که از آن جمله میتوان به نرخ ثبتنام ،متوسط تحصیالت ،کیفیت
تحصیل و ضریب جینی آموزشــی اشــاره کرد .در این پژوهش ،از ضریب جینی
آموزشی و متوسط سطح تحصیالت بهعنوان شاخصی برای برآورد نابرابری آموزشی
بین استانها استفاده شده است.
نتایج محاســبات ضریب جینی آموزشی و همچنین درآمد سرانه بدون نفت
استانها نشــان میدهد که استانهای تهران و بوشهر که بیشترین درآمد سرانه
را دارند ،دارای کمترین ضریب جینی و نابرابری آموزشــی هستند اما استانهای
آذربایجان غربی ،کردستان و سیستان و بلوچستان که بیشترین نابرابری را دارند،
در ردیف کمدرآمدترین استانها نیز قرار دارند .بر اساس انتظار ،بیشتر استانهای
برخوردار نابرابری آموزشی کمتری نسبت به استانهای محروم دارند اما این روند
بهطور قطع در همه استانها صدق نمیکند.
نتایج برآوردهای آماری نشــان میدهد که در دو دسته استانهای برخوردار و
کمتر برخوردار ،روند تغییر نرخ اشــتغال و ضریب جینی آموزشی عکس یکدیگر
است .در همه استانها با کاهش ضریب جینی در این سالها ،نرخ اشتغال روندی
افزایشی داشته است .همچنین با توجه به میانگین ضریب جینی آموزشی میتوان
نتیجه گرفت که نابرابری آموزشــی در استانهای محروم تا حدودی از استانهای
برخوردار باالتر است.
آزمونهای آماری تحقیق نشــان دادهاند که نابرابری آموزشی اثر منفی بر نرخ
اشــتغال دارد .به عبارت دیگر ،با کاهش نابرابری آموزشی بهمیزان یک واحد ،نرخ
اشتغال بهاندازه  0.876واحد افزایش مییابد .همچنین ضرایب متغیرهای میزان
سرمایهگذاری و رشد تولید ســرانه (بدون نفت) نیز بر اساس انتظار مثبت است،
یعنی با افزایش میزان ســرمایهگذاری و رشد تولید سرانه بهاندازه یک واحد ،نرخ
اشتغال بهترتیب بهاندازه  0.137و  0.058واحد افزایش مییابد.

دستاوردهای تحقیق :آموزش کمتر باعث اشتغال کمتر میشود
برآورد الگوهای علمی این پژوهش نشان میدهد که بین نرخ اشتغال و نابرابری
آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و این مسئله فرضیه تحقیق را رد نمیکند.
بررسی روند تغییر دادههای نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی استانهای محروم
و برخوردار نیز رابطه منفی بین این دو متغیر را تایید میکند .در همه استانهای
کشور با کاهش ضریب جینی آموزشــی نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.
بهعالوه ،میانگین ضریب جینی آموزشی نشاندهنده آن بوده که نابرابری آموزشی
در استانهای محروم از استانهای برخوردار باالتر است .همچنین بین رشد تولید
ناخالص داخلی سرانه (بدون نفت) و میزان سرمایهگذاری با نرخ اشتغال رابطه مثبت
و معنادار به دست آمد.
پیشنهاد میشود که برای مقابله با فقر و بیکاری در استانهای محروم به رفع
نابرابریهای آموزشی از نظر کمی و کیفی و توسعه عدالت آموزشی در کشور توجه
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شــود .رشد اقتصادی و اشتغال دو عنصر اساسی در مبارزه با فقر هستند اما برای
کاهش فقر به مجموعهای از سیاســتهای اجتماعی ازجمله برنامههای آموزشی
نیاز است .آموزش و مهارتآموزی اثر مستقیمی بر توانمندی افراد دارد .نظامهای
آموشی در الگوهای خرد و کالن نقش مهمی در حمایت از تحرک اجتماعی دارند.
آموزش در همه اشــکال آن ،یکی از مهمترین عوامل شکستن چرخه شوم انتقال
فقر در جامعه اســت .ســرمایهگذاری در آموزش کودکان میتواند شروع ایمنی را
در آغاز زندگی برای آنها به ارمغان بیاورد .در اجرای این سیاستها ،آموزش برای
همه ســنین در همه سطوح الزم است .با اینکه مهمترین سطوح آموزش رسمی
آموزشهای ابتدایی و راهنمایی هستند اما تحصیالت دوره متوسطه و دانشگاهی و
مهارتآموزی برای بزرگساالن هم نقش موثری در افزایش آهنگ رشد اقتصادی و
کاهش فقر ایفا میکند.

کارگاههایی که برای ورود به بازار صادرات آماده میشوند ،در اکثر شاخصهای عملکرد ،بهرهوری و اندازه نظیر اشتغال،
فروش کل ،ارزش افزوده ،بهرهوری کل ،سرمایه و بهرهوری نیروی کار سریعتر از بقیه رشد میکنند اما در شاخصهایی مثل
بهرهوری انرژی و پرداختی به نیروی کار رشد معناداری را نسبت به بقیه کارگاهها تجربه نمیکنند.

صادرات ،احیاگر شاخصهای تولیدی بنگ اهها

صادرکننده شدن یک بنگاه لزوما نمیتواند به نجات آن منجر شود
پژوهش :رابطه صادرات و عملکرد بنگاه «شواهدي از
صادرکنندگان صنعتی ایران» شهریور1397
پژوهشگران :سید علی مدنیزاده ،مصطفی حیدری

یکی از گزارههای رایج در مسئله تجارت بینالملل میان صنعتگران
و نیز سیاستمداران این است که برنامههای تسهیل صادرات باعث رشد
اشتغال ،بهرهوری و ...در تولیدکنندگان خواهد شد .در ایران نیز به همین
دلیل سازمانها و ارگانهایی نظیر سازمان توسعه تجارت ایران ،صندوق
ضمانت صادرات ایران ،بانک تخصصی صادرات و ...شکل گرفته و سعی در
کمک به صادرکنندگان دارند .یکی از متداولترین دالیل مذکور از طرف
این نهادها این است که صادرکنندگان در مراوده با خریدارانشان و رقابت
با فروشندگان بینالمللی از تخصص فنی آنها بهره خواهند جست و این
امر سبب افزایش کارایی و بهرهوری در این بنگاهها خواهد شد.
دلیل دیگری که بر اهمیت این موضوع میافزاید این است که همواره
از سالهای دور پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مطرح بوده است
و همواره موافقان و مخالفان سرســختی نیز داشته است که هرکدام از
آنها اســتداللهایی نظیر افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی ،افزایش
رقابت ،افزایش مطلوبیت مصرفکننده و رشد سریعتر تکنولوژی از سمت
موافقان و اثرات بازتوریعی زیاد و افزایش بیکاری از سمت مخالفان نیز
برای خود دارند .از این رو ،انتخاب سیاســتهای صحیح در این زمینه
بسیار مشکل بوده و نیازمند بررسیهای دقیق و علمی است .یکی دیگر از
انگیزههای مهمی که به انجام این پژوهش انجامید ،مسئله رشد مبتنی بر
صادرات کشورهای تازهصنعتیشده است .با مطالعه تجربه دیگر کشورها،

سید علی مدنیزاده و مصطفی حیدری در تحقیقی درباره اثراتی که صادرات بر عملکرد بنگاهها
در ایران میگذارند تحقیقی را انجام دادهاند که نتایجش را در آخرین شماره فصلنامه «تحقیقات
اقتصادی» دانشگاه تهران با عنوان «رابطه صادرات و عملکرد بنگاه :شواهدي از صادرکنندگان
صنعتی ایران» منتشــر کردهاند .آنها در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاههای صنعتی و
صادركنندگی آنها را بررســی کردهاند و به این سؤاالت پاسخ دادهاند که اوال ،تفاوت عملکرد
صادرکنندگان از بقیه کارگاهها که تنها تولیدکننده برای بازارهای داخلی هستند چگونه است،
دوما ،بنگاههایی که در مســیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چه تغییراتی میکنند و سوما،
بنگاههای صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تغییراتی بهلحاظ عملکرد خواهند داشت .نتایج
تحقیق نشــان میدهد که صادرکنندگان ایرانی تولیدکنندگان ممتاز صنعت هستند .بهطور
متوسط صادرکنندگان در فروش  34درصد ،در ارزش افزوده  28درصد ،در نیروی کار  37درصد،
در بهرهوری کل  25درصد ،در بهرهوری نیروی کار  26درصد و در بهرهوری انرژی نیز  24درصد
بهطور معنیداری بهتر از تولیدکنندگان داخلی هستند .صادرکنندگان بهرهور ایرانی در آستانه
پیوستن به بازارهای بینالمللی رشد قابلتوجهی در شاخصهای تولید را تجربه میکنند .حضور
مداوم و پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شاخصهای عملکردی کارگاه همراه میشود اما
شاخصهای بهرهوری در این کارگاهها رشد قابلتوجهی ندارد .همچنین خروج از بازار صادرات با
اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه است .برای انجام این پژوهش از اطالعات تابلویی کارگاههای
صنعتی باالی  10نفر ایران در سالهای  1382تا  1390استفاده شده است.

مشاهده میشــود که توسعه صادرات و تجارت بینالملل میتواند یک
نیروی پیشــران بسیار قوی برای رشد یک اقتصاد باشد که از مثالهای
بارز آن میتوان کشورهای آسیای جنوب شرقی را نام برد که در دهههای
گذشته با کمک صادرات توانستند رشدهای باال و مداومی را تجربه بکنند
و در در حالی است که ایران با هدفگذاریهای بلندمدت بهدنبال تحقق
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بهطور متوسط صادرکنندگان در فروش  34درصد ،در ارزش افزوده  28درصد ،در نیروی
کار  37درصد ،در بهرهوری کل  25درصد ،در بهرهوری نیروی کار  26درصد و در بهرهوری
انرژی نیز  24درصد بهطور معنیداری بهتر از تولیدکنندگان داخلی هستند.

ژورنال

توسعه صادرات و
تجارتبینالملل
میتواند یک نیروی
پیشرانبسیار
قوی برای رشد
یک اقتصاد باشد
که از مثالهای
بارز آن میتوان
کشورهای آسیای
جنوب شرقی را نام
برد که در دهههای
گذشتهباکمک
صادرات توانستند
رشدهای باال و
مداومی را تجربه
بکنند و اين در حالی
است که ایران با
هدفگذاریهای
بلندمدتبهدنبال
تحققرشد
اقتصادی باالی 8
درصد و بهصورت
مداوم بوده و هست

رشــد اقتصادی باالی  8درصد و بهصورت مداوم بوده و هست .در این
مقاله با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی ساده و دادههای کارگاههای
صنعتــی ایران ،رابطه ویژگیهای مختلف کارگاهها با صادرکننده بودن
آنها نشان داده شده و همچنین رابطه صادرکننده شدن کارگاهها با رشد
قبل و بعد از صادرکنندگی بررسی شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد
که صادرکنندگان صنعتی ایران همواره از سطح باالتری از شاخصهای
اندازه ،عملکرد و بهرهوری نسبت به بقیه کارگاهها برخوردارند .همچنین
صادرکنندگان صنعتی ایران در مسیر صادرکننده شدن رشد باالتری را
در این شاخصها نسبت به باقی کارگاهها تجربه میکنند .اما کارگاهها در
سالهای بعد از صادرات رشد معناداری مانند رشد سالهای در آستانه
صادرکننده شدن نسبت به بقیه کارگاهها را از خود نشان نمیدهند.
بحث درباره نقش صادرات در کمک به رشــد اقتصادی و بهرهوری
همواره از گذشته مورد توجه بوده و پژوهشهای تجربی از اطالعات در
سطح کشورها یا صنایع برای آزمودن این موضوع استفاده کردهاند .حدود
بیست سال قبل ،مسیر تازهای در ادبیات تجربه و در پی آن ،در ادبیات
نظری گشوده شد که دلیل آن دسترسی و استفاده از اطالعات در سطح
کارگاهها و بنگاهها بود .اولین مقاله در اینباره در سال  1995منتشر شد
که شــروعکننده مسیری بود که در سالهای بعد در سرتاسر جهان در
کشــورهای مختلف به تحقیق درمورد کارگاههای صادرکننده و رقبای
داخلی آنها پرداختند .در این مقاالت نشــان داده شد که کارگاههای
صادرکننده همواره از وضعیت برتری در شاخصهای اقتصادی و تولیدی
نسبت به فروشندگان داخلی قرار دارند .همین نتایج باعث به وجود آمدن
دو فرضیه درباره تاثیر صادرات در بنگاههاي داخلی و افزایش بهرهوری
و عملکرد آنها شد که در این پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفتهاند.
در ادبیات نظری مربوط به صادرکننده شــدن کارگاههای صنعتی و
وضعیت برتر شاخصهای این کارگاهها نسبت به فروشندگان داخلی دو
فرضیه مطرح است .فرضیه اول میگوید که کارگاهها و بنگاههای بهرهورتر

هستند که وارد بازار صادرات میشوند
مسئله
بســیاری از شرکتهای و دلیــل آن نیز وجــود هزینههای
صنعتــی ا یر ا نــی ثابت در مســیر صادرات اســت .این
نتوانستهاندباتبدیلشدن هزینهها نظیر هزینه بازاریابی ،هزینه
به صادرکننده عملکرد و حملونقل و ...بهصورت موانع ورود به
بهرهوری خود را افزایش بازار صادرات و تجارت خارجی سبب
دهند و در مسیر صادرات میشــوند که بنگاههای با بهرهوری
نیز با تنشهای بسیاری پایینتر نتوانند بر آنها چیره شوند.
به این فرضیه «خودانتخابی ورود به
روبهرو هستند.
بازار صادرات» گفته میشود .فرضیه
دیگر در این حوزه یادگیری در حین
صادرات است .در این فرضیه عنوان
میشود که جریان و انتقال دانش از
خریداران و رقبای بینالمللی آنها به بهبود عملکرد بعد از صادرکننده
شــدن بنگاهها کمک خواهد کرد .نکته قابلتوجه این است که این دو
فرضیه لزوما مانعهالجمع نیستند و میتوانند با هم اتفاق بیفتند.
در ایــن تحقیق از دادههای تابلویی کارگاههای صنعتی مرکز آمار
ایران از ســال  1382تا  1390مربــوط به کارگاههای  10نفر کارکن
و باالتر بهعنوان منبع اصلی استفاده شده است .در کنار این منبع ،از
اطالعات شاخصهای قیمت کاال منتشرشده توسط بانک مرکزی نیز
استفاده شده است .متغیرهای استفادهشده در سه دسته متغیرهای
عملکردی (مانند ارزش کل فروش ،ارزش افزوده ،ارزش سرمایه ،ارزش
سرمایهگذاری ،ارزش پرداختی به نیروی کارگاه و ،)...اندازه (مانند میزان
اشتغال) و بهرهوری (مانند بهرهوری کل عوامل ،فروش سرانه کارگاه،
ارزش افزوده سرانه ،ارزش سرمایه سرانه ،بهرهوری سرمایه ،بهرهوری
انرژی ،نســبت فروش کل به سرمایه ،نسبت نیروی کار ماهر به ساده
و )...قرار گرفتهاند.

دستاوردهای تحقیق :رد فرضیه خودانتخابی
این تحقیق بهدنبال آشکارکردن ارتباط بین صادرات و عملکرد کارگاه در ابعاد
مختلــف آن ،در مجموعه کارگاههای صنعتی ایران بود .با اســتفاده از روشهای
اقتصادسنجی ساده مزیت صادرکنندگان در تمام شاخصهای عملکرد ،بهرهوری
و اندازه نشــان داده شدند و همچنین مشخص شد که کارگاههای صادرکننده در
سالهای قبل از ورود به صادرات در رشد اکثر شاخصها نسبت به رقیبان داخلی
عملکرد قابلمالحظهای داشــتهاند اما در شــاخصهایی نظیر سایر پرداختیها،
بهرهوری سرمایه ،سرمایه سرانه ،نسبت نیروی کار تحصیلکرده به کل نیروی کار،
نسبت نیروی کار غیرتولیدی به کل نیروی کار و بهرهوری نیروی کار رشد معنادار
مثبتی نسبت به کارگاههایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار ندارند ،این تفاوت
موجود نیست .این نتیجه در راستای عدم رد فرضیه خودانتخابی در ورود به صادرات
است ،به این معنی که کارگاههای با عملکرد بهتر هستند که صادرکننده میشوند
یا به عبارت دیگر ،صادرکننده شــدن و عملکرد بهتر در شاخصهای مورد اشاره
همبستگی باالیی دارند.
در این تحقیق ،فرضیه یادگیری حین صادرات برای بنگاههای صادرکنندهشده
ایرانی نیز آزمون شد .با تفکیک کارگاهها به آغازگر صادرات ،ترککننده صادرات،
صادرکنندگان دائم و فروشــندگان داخلی ،پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که
کارگاههایی که برای ورود به بازار صادرات آماده میشــوند ،در اکثر شــاخصهای

176

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و چهار ،خرداد 1398

عملکرد ،بهرهوری و اندازه نظیر اشــتغال ،فروش کل ،ارزش افزوده ،بهرهوری کل،
ســرمایه و بهرهوری نیروی کار سریعتر از بقیه رشد میکنند اما در شاخصهایی
مثل بهرهوری انرژی و پرداختی به نیروی کار رشــد معناداری را نســبت به بقیه
کارگاهها تجربه نمیکنند .کارگاههایی که در آستانه خروج از بازار صادرات قرار دارند
در شاخصهای مورد مطالعه رشدی منفی تجربه میکنند و تنها در متغیر سرمایه
اســت که تفاوت رشد معناداری نسبت به بقیه دارند .همچنین در میان کارگاهها،
آنهایی که حضور پیوســتهای در بازار صادرات دارند تنها در برخی شاخصهای
عملکردی نظیر اشتغال ،فروش و ارزش افزوده رشد قابلمالحظهای دارند و شاخص
بهرهوری در این میان نتایج متفاوتی دارد بهطوریکه در متغیرهایی مانند فروش
سرانه و بهرهوری کل تفاوت رشد مثبت و معنادار است و در شاخص نسبت نیروی
کار تحصیلکرده به کل نیروی کار و نســبت نیروی کار غیرتولیدی به کل نیروی
کار ،صادرکنندگان نسبت به بقیه کارگاهها رشد منفی معناداری را تجربه میکنند.
در پایان میتوان جمعبندی کرد که فرضیه خودانتخابی ورود به بازار صادرات در بین
کارگاههای صنعتی ایران دیده نمیشود اما در آزمون فرضیه یادگیری در بازار صادرات،
نتیجه کمی پیچیده است .همچنین موضوعاتی مانند ورود و خروج حدود  30درصد
کارگاههای این بازار در هر سال و برخی مشاهدات مربوط به بهرهوری انرژی ،ویژگیهای
خاص کارگاههای ایرانی است که باید در مطالعات جداگانهای ارزیابی شوند.

در  30سال گذشته ،اياالت متحده و همچنين انگلستان ،بسياري از محدوديتها را روي تركيب بانكداري با ساير خدمات مالي
پيادهسازي كردهاند .امروزه هيچ نوع محدوديت قانوني براي تشكيل خوشههاي مالي در بريتانيا وجود ندارد و قانون بازارها و خدمات
مالي مصوب سال  2000اين كشور رژيم واحدي براي مديريت انواع خدمات مالي ايجاد كرده است.

بنگاهداری بانکها همهجا مضر است

اثر فعالیتهای غیرمالی نهادهای مالی در نقدینگی کشورهای جهان
نام پژوهش :بررسي تأثير مقررات حاكم بر فعاليتهاي
مالي غيربانكي و بنگاهداري بانكها بر نقدينگي آنها در
كشورهاي در حال توسعه
پژوهشگران:
طهماسب مظاهری ،سعید شیرکوند ،علی جمالی

يكــي از ابعاد مقررات و نظارت بانكــي ،مربوط به كنترل نوع
فعاليتهاي مجاز بانكهاست .اصوال بانكها به غير از فعاليتهاي
بانكي متعارف ،چهار دسته فعاليت دارند كه عبارتاند از فعاليتهاي
مربوط به اوراق بهادار مالكيت شركتهاي كارگزاري ،مشاوره اوراق
بهادار ،تأمين سرمايه و...؛ فعاليتهاي بيمهاي؛ فعاليتهاي امالك
و مستغالت؛ و مالكيت و ســهامداري شركتهاي غيرمالي .اين
فعاليتها در هر كشور ميتواند بدون محدوديت ،مجاز ،محدود يا
ممنوع باشد .در خصوص چگونگي تأثير اين مقررات بر نقدينگي
بانكها و ساير ابعاد عملكردي ،اجماعي وجود ندارد .موافقان آن
معتقدند كه محدوديتهاي بانكي به ممانعت از ايجاد ساختارهاي
پيچيدهاي كه نظارت بر آنها را دشوار ميكند ،كمك میکند و
موجب ميشود بر بانكهاي بزرگ ،نظارت بهتري صورت گيرد.
ايــن محدوديتها با موظفكردن بانكها به انجام فعاليتهاي با
عملكرد بهتر و ساده نگهداشــتن ترازنامه آنها ،بهبود كارايي را
به همراه ميآورد .حامیان این دیدگاه بهطور تجربي نشــان دادند
كه محدوديتهاي ســختگيرانهتر در خصوص فعاليت بانكها،
موجــب بهبود كارايي درآمد بانك ميشــود .امــا مخالفان اين
ديــدگاه بيان ميكنند كه چنين محدوديتهايــي ،بانكها را از
دستيابي به صرفهجويي در مقياس و گسترش دامنه فعاليتها و
متنوعســازي كانالهاي درآمد بازمیدارد .آنها ادعا میکنند که
ایــن محدوديتها فقط به افزايش قدرت چانهزني قانونگذاران و
ناظران بانكي منجر ميشوند و الزاما براي صنعت بانكداري مناسب
نيستند .اين ديدگاه اعتقاد دارد كه وضع محدوديت در خصوص
فعاليت بانكها موجب كاهش كارايي و تضعيف عملكرد بانكها در
ابعاد مختلف ميشود.
پژوهشهاي پيشين در این زمینه فقط به نقش داشتن یا نداشتن
محدوديت فعاليتهاي يادشده بر عملكرد بانكها پرداختهاند و بر
بررسي اجزاي اين محدوديتها كمتر تمركز كردهاند .از اين رو ،با
توجه به عدم اجماع نظر پژوهشــگران مختلف در خصوص تأثير
مقــررات مربوط به فعاليتهاي غيربانكــي و بنگاهداري بانكها،
بررســي ابعاد تأثير اين تغييرات در بسترهاي اقتصادي مختلف
مجهول مانده است ،بهويژه اينكه در بيشتر پژوهشهاي پيشين
بر كشــورهاي توسعهيافته و صنعتي تمركز شده و كشورهاي در
حال توسعه ،اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي كمتر توسعهيافته در
كانون توجه قرار نگرفتهاند .از اين رو ،مسئله پژوهش حاضر ،بررسي

هدف اين پژوهش بررسي تأثير محدوديت فعاليتهاي غيربانكي و بنگاهداري بانكها بر وضعيت
نقدينگي صنعت بانكداري در  107كشــور در حال توسعه در بازه زماني سال  2000تا  2012بوده
است که طهماسب مظاهری ،سعید شیرکوند و علی جمالی انجام دادهاند و نتایجش را با عنوان
«بررسي تأثير مقررات حاكم بر فعاليتهاي مالي غيربانكي و بنگاهداري بانكها بر نقدينگي آنها
در كشورهاي در حال توسعه» در آخرین شماره فصلنامه «تحقیقات مالی» دانشگاه تهران منتشر
کردهاند .آنها در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که بهطور كلي بين ميزان سختگيري مقررات منع
فعاليتمالي غيربانكيومقرراتسهامداريشركتهاي غيرمالي (بنگاهداري)بانقدينگيبانكها،
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ اما بين مقررات فعاليت در بازار سرمايه ،فعاليت در بازار بيمه و
فعاليت در بازار امالك و مستغالت بهطور مجزا با نقدينگي بانكها ،رابطه معناداري مشاهده نشده
است .نتايج پژوهش نشان ميدهد ،سختگيرانهتر شدن مقررات منع فعاليتهاي مالي غيربانكي
(بورس ،بيمه و امالك) بهطور كلي تأثير مثبت معناداري بر وضعيت نقدينگي بانكها ميگذارد.
همچنين ساختار مقرراتي سختگيرانهتر در خصوص فعاليت بنگاهداري بانكها ،ارتباط مثبت و
معناداري با افزايش نقدينگي دارد.

اثر مقررات حاكم بر فعاليتهاي غيربانكي و بنگاهداري بانكها بر
وضعيت نقدينگي صنعت بانكداري در كشورهاي در حال توسعه
است.
در خصوص بههمپيوستگي فعاليت بانكداري و بنگاهداري دو
مدل وجود دارد .نخســتين مدل ،مدل آنگلوساكسون يا سيستم
بازار سرمايهمحور است .اين سيستم با مالكيت عام سهام شركتها
توصيف ميشــود .مالكيت عمومي شــركتها ميتواند به شكل
سرمايهگذاران خصوصي يا سرمايهگذاران نهادي مانند صندوقهاي
سرمايهگذاري و صندوقهاي بازنشستگي باشد .اين سهام ميتواند
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در خصوص بههمپيوستگي فعاليت بانكداري و بنگاهداري دو مدل وجود دارد .نخستين مدل ،مدل آنگلوساكسون يا سيستم بازار
سرمايهمحور است .اين سيستم با مالكيت عام سهام شركتها توصيف ميشود .مالكيت عمومي شركتها ميتواند به شكل سرمايهگذاران
خصوصي يا سرمايهگذاران نهادي مانند صندوقهاي سرمايهگذاري و صندوقهاي بازنشستگي باشد.

ژورنال

دومين مدل در
پیوند بانکداری و
بنگاهداریسيستم
آسيايي /اروپاي
قارهاي يا سيستم
بانكمحور است .در
اينسيستمبانكها
مالك عمده سهام
شركتهاهستند.
بانكها هم بهعنوان
بانكداران تجاري
و هم بانكداران
سرمايهاي ،براي
مشتريانشان
ايفاي نقش
ميكنند.نمايندگان
بانك حتي در
هيئتمديره
بسياري از اين
شركتها ،كرسي
هيئتمديره دارند

از طريق مبادله ساختاريافتهاي كه با شفافيت و افشاي سطح باال
پشتيباني ميشود منتقل شود .در اين سيستم ،بيشتر تأمين مالي
از طريق بازار سرمايه صورت ميگيرد ،در حالي كه نياز به تأمين
مالــي كوتاهمدت از طريق اوراق تجاري برآورده ميشــود .نقش
بانكها در اين سيستم در وهله نخست به تأمين مالي بيطرفانه و
پشتيباني از بازار سرمايه محدود ميشود .بانكهاي سرمايهگذاري
ممكن است در ارائه مشاوره مالي و استراتژيك فعال باشند.
دومين مدل ،سيســتم آســيايي /اروپاي قارهاي يا سيســتم
بانكمحور است .در اين سيستم بانكها مالك عمده سهام شركتها
هســتند .بانكها هم بهعنوان بانكداران تجاري و هم بانكداران
سرمايهاي ،براي مشتريانشان ايفاي نقش ميكنند .نمايندگان بانك
حتي در هيئتمديره بسياري از اين شركتها ،كرسي هيئتمديره
دارند .عالوه بر اين ،بانكها ممكن است توسط گروههاي صنعتي
بزرگ ،تمليك شوند و نقش برجستهاي در فراهمآوردن منابع مالي
اين گروهها بازي كنند .در نتيجه ،بانكها در ساختارهاي سهامداري
متقاطع پيچيدهاي قرار ميگيرند .بازارهاي سرمايه در تأمين مالي
شركتها در اين سيستم نقش محدودي دارند و افشاي اطالعات
شركتها نيز نسبت به سيستم بازار سرمايهمحور محدودتر است.
در  30سال گذشته ،اياالت متحده و همچنين انگلستان ،بسياري
از محدوديتها را روي تركيب بانكداري با ســاير خدمات مالي
پيادهسازي كردهاند .امروزه هيچ نوع محدوديت قانوني براي تشكيل
خوشههاي مالي در بريتانيا وجود ندارد و قانون بازارها و خدمات
مالي مصوب سال  2000اين كشور رژيم واحدي براي مديريت انواع
خدمات مالي ايجاد كرده است .بنابراين ،هر شركت خدمات مالي

اجازه دارد مجموعه گستردهاي از
مسئله
مســئله پژ و هــش خدمات ســپردهپذيري ،مديريت
حاضــر ،بررســي اثر سرمايهگذاري ،كارگزاري بورس،
مقــررات حاكــم بــر فعاليتهاي مشاوره سرماي هگذاري
فعاليتهاي غيربانكي و ...را انجــام دهد .بــا وجود اين،
و بنــگاهداري بانكها تمهيداتــي در قوانيــن مرجــع
بر وضعيــت نقدينگي خدمــات مالــي ديده شــده كه
صنعت بانــكداري در از تركيــب معيــن فعاليتهاي
كشــورهاي در حــال اشخاص حقوقي ممانعت به عمل
مي آورد .براي مثال ،شركتهاي
توسعه است.
بيمــه نميتواننــد همزمان هم
بيمــه عمر و هم بيمــه غيرعمر
ارائه كنند يا اينكه شــركتهاي
بيمه از تركيب كســبوكار بيمه با ســاير فعاليتهاي مالي منع
شــدهاند .اين ممانعتها ،منعكسكننده قانون اتحاديه اروپاست
كه تصديگريهاي تركيبي ،مانند داشتن كسبوكار بيمههاي
عمر و بيمههاي غيرعمر را هم از نظر شــعب و هم از نظر روش
خدمترساني ،ملزم به تفكيك خدمات ميكند .در نتيجه اين تغيير
قوانين و تفسير مقرراتي ،طي  20سال گذشته خوشههاي مالي به
بخشي از چشمانداز مالي تبديل شدهاند .اكتساب شركت بيمههاي
مسافرتي توســط بانك سيتي گروپ ،ادغام بانكداري و بيمه در
اروپاي قارهاي كه به همه خدمات مالي يا بانك بيمه شهرت دارد يا
ايجاد مفهوم بانكداري جامع در اروپا ،از نمونههاي بسيار سودآور
اين تغييرات است.

دستاوردهای تحقیق :سختگیری برای بانکها الزم است
اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر ميزان تاكيد بر كميت اندازهگيري،
از روششناســی کمی استفاده کرده است .در روش كمي ،پژوهشگر با استفاده از
ابزارهــاي مختلف بهدنبال اندازهگيري عددي و كمي تأثير متغيرهاســت و نتايج
را بهصورت آمــار و ارقام گزارش ميكند .جامعه آمــاري پژوهش حاضر ،صنعت
بانكداري تمامی كشورهاي در حال توسعه است كه بر اساس گزارش سال 2017
صندوق بينالمللي پول ،شامل  152كشور ميشود.
بر اساس نتایج مدل پايه این پژوهش ،اندازه بازار سرمايه ،اندازه بازار بيمه و اندازه
بازار امالك و مستغالت ،تأثير معناداري روي وضعيت نقدينگي بانكها دارند .بر اساس
نتايج ،محدوديت روي كل فعاليتهاي مالي غيربانكي بانكها ،اثر معنادار مثبتي بر
وضعيت نقدينگي بانكها ميگذارد ولي افزايش محدوديتهاي سختگيرانه فعاليت
در بازار ســرمايه ،بيمه و امالك و مســتغالت ،بهتنهايي تأثير معناداري بر نسبت
فعالیتهای مالی غیربانکی ندارند .افزايش ســختگيري محدوديت فعاليتهاي
مالي غيربانكي بهطور كلي موجب بهبود وضعيت نقدينگي بانكها ميشــود اما
ايــن محدوديتها بهتنهايي اثر معناداري بر وضعیت نقدینگی بانکها ندارند .این
مسئله شايد بهدليل نقش همافزايي اين متغيرها يا نقش متغيرهاي كنترلي باشد.
اين نتايج با يافتههاي تحقیقات قبلی كه نشان دادند محدودكردن فعاليت بانكها،
لزوما آسيبپذيري مالي را كاهش نميدهد و وضعيت نقدينگي را بهبود نميبخشد،
مراستاست.
ه 
افزايش سختگيريها در محدوديت فعاليتهاي شركتداري يا همان سهامداري
شركتهاي غيرمالي در سطح معناداری  10درصد به میزان  2.13واحد نسبت به
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وضعیت نقدینگی بانکها را افزایش میدهد .اين مسئله ميتواند نشان دهد كه اصوال
بنگاهداري بانكها يكي از فعاليتهايي است كه بانكها را با كمبود نقدينگي مواجه
ميكند و محدودكردن آن ميتواند بانكها را در برابر مشــكالت ناشي از وضعيت
منفي نقدينگي حفاظت كند .اين نتايج در تضاد با يافتههاي برخی محققان است
که نشان داده بودند بانكهاي جامع ،يعني بانكهايي كه همه خدمات بيمه ،اوراق
بهادار ،امالك و مســتغالت و ...را ارائه ميدهند ،بهطور سيستماتيك از قدرتشان
سوءاســتفاده نمیکنند و از نظر نقدينگي دچار مشكل و ورشكستگي نشدهاند .با
اين حال ،اين نتايج با يافتههاي برخی محققان دیگر هماهنگ اســت که دریافته
بودند اين محدوديتها رابطه معناداري با كاهش ريســك در بحرانهاي اعتباري
و بدهيها و ايجاد مطالبــات غيرجاري و كمبود نقدينگي دارد و ميتواند بانكها
را در برابر مشــكالت ناشي از وضعيت منفي نقدينگي حفاظت كند .بهطور كلي،
بر اساس مدلهاي برآوردشده در اين پژوهش ،وضع محدوديتهاي سختگيرانه
بر فعاليتهاي مالي غيربانكي بانكها ،تأثير مثبت معناداري بر وضعيت نقدينگي
بانكها در كشــورهاي در حال توسعه دارد .در مقابل ،سختگيريها در خصوص
فعاليت بانكها در اين حوزهها بهطور مجزا اثر معناداري بر وضعيت نقدينگي بانكها
ندارد .به بيان ديگر ،اثر تكتك محدوديتها بر نقدينگي برآوردشــدني نيست اما
شــديدتر شــدن اين محدوديتها از ديد كلي ،اثر مثبت و معناداري بر نقدينگي
بانكها دارد .همچنين افزايش شدت سختگيري بر فعاليت بنگاهداري يا به بياني،
سهامداري بانكها در شركتهاي غيرمالي ،ارتباط مثبت و معناداري با نقدينگي
كها دارد.
بان 

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................
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چرا ما باید از مدتها پیش با خودروهای برقی
رانندگی میکردیم؟

ازنفسافتاده

ازنفسافتاده :عصر آلودگی هوا
و مبارزه برای آیندهای پاکتر

بت گاردینر
ناشر :انتشارات دانشگاه شیکاگو
2019

دربارهنویسنده
بت گاردینر روزنامهنگار حوزه محیطزیست در لندن
است که مدت مدیدی در خبرگزاری آسوشیتدپرس
کار میکــرده اســت .او با تایم ،نیویــورک تایمز،
والاســتریت ژورنال و گاردین نیز همکاری داشته و
بیشتر روی موضوعات سالمت و محیطزیست متمرکز
شده است.
اعمال مقررات از طرف بروکسل انجام نمیشود بلکه از سوی دولتهای ملی صورت میپذیرد.
و یک شرکت خودروسازی که میخواهد مدل جدیدی عرضه کند میتواند انتخاب کند که از چه
کشوری مجوز بگیرد و سپس هر کشوری در اتحادیه اروپا باید به این تاییدیه احترام بگذارد .یک
خودروساز عاقل جایی را انتخاب میکند که نیروی کار جویای شغل زیادی در آن وجود داشته باشد
و احتمال اینکه مقاماتش انعطاف داشته باشند زیاد باشد.

سالها الپوشانی دیزلگیت
چرا ما باید از مدتها پیش با خودروهای برقی رانندگی میکردیم؟
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

وقتی که جان جرمن دســتور داد آلودگی خودروهای دیزلی مربوط به ســال
 2013آزمایش شــود ،دنبال این نبود که اســم در کند .ایــن آزمایش آنچهرا از
لولههای اگزوز این خودروها طی تستهای آزمایشگاهی که موردنیاز قانون بود
بیرون میآمد ،با میزان آلودگیای که در جادهها در موقعیت واقعی رانندگی منتشر
میکردند مقایســه میکرد .جرمن و همکارانش در شورای بینالمللی حملونقل
پاک در آمریکا فقط میخواستند نکات مبهم یک گزارش بزرگ را روشن کنند
و بنابراین تحقیق میبایست چیزهایی میداد که از موتورهای دیزل خوب بگویند.
شاید آنها حتی میتوانستند از تجربه آمریکا توصیههایی به اروپا بکنند درباره
اینکه این سوخت آلوده را کمی پاکتر به کار بگیرند.
اما نتایج به همین ترتیب حاصل نشد .آنها اول یک خودروی فولکس واگن
جتا را آزمایش کردند و بعد یک فولکس واگن پاســات را .نهادهای نظارتی در
کالیفرنیا تایید کردند که آزمایشهای معمول کســب مجوز را روی آنها انجام
دادهاند و شورا محققانی را از دانشگاه ویرجینیای غربی استخدام کرد تا خودروهای
مشابهی را در شهرها ،بزرگراهها و کوهوکمر برانند و از تجهیزاتی استفاده کنند که
انتشار آلودگیای را که مستقیما از اگزوز ماشینها بیرون میآید آزمایش میکند.
فورا روشن شد که چیزی اشتباه است .اول کار ،جرمن پرسید که آیا ممکن است
خودروها درست کار نکنند و خواست که ببینند چراغهای روی داشبورد آنها
روشن است یا نه .این حرف اصال معنی نداشت ،وانگهی ،خودروها آزمایشهای
نهادهای نظارتی کالیفرنیا را از سر گذرانده بودند .همکارانش فکر کردند مشکلی
شــاید در تجهیزاتشان وجود دارد و آنها را بازها و بارها از نو میزان کردند .اما
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نتایج تغییری نکرد .آلودگی اکسید نیتروژن از لوله اگزوز جتا  15برابر حد مجاز
بود و در برخی شــرایط تا  35برابر این حد هم هوای کثیف بیرون میداد .میزان
آلودگی پاســات بین پنج تا  20برابر حد مجاز بود .جرمن تمام عمر در صنعت
خودروسازی استخوان خرد کرده بود ،بنابراین فکر کامال درستی درباره این داشت
که چه اتفاقی افتاده .میبایست پای «ابزار تقلب» در میان میبوده ،تالشی عامدانه
برای دررفتن از مقررات.
او میگفت« :این کار خیلی عصبانیکننده بود .اگر آنها مثال سه تا پنج برابر
اســتاندارد آلودگی منتشر میکردند ،شما میتوانستید بگویید خب ،شاید اکسید
نیتروژن بیشتر بابت وزن بیشتر ماشین است یا مربوط به عاملی خارجی است .ولی
وقتی  15تا  30برابر اســتاندارد است ،هیچ توضیح دیگری وجود ندارد .یا ماشین
معیوب است یا از ابزار تقلب استفاده شده .چیز دیگری نیست که بتواند احتمال
اینهمه آلودگی را به وجود بیاورد».
جرمن آماده نبود که اتهامی چنین جدی به شــرکت غولآسایی مثل فولکس
واگن وارد کند ،بنابراین در مدتی که تحقیقات جلو میرفت ساکت ماند .خیلی
بعدتر ،رئیسش تعجب کرده بود از اینکه چقدر قبلتر او به حقیقت پی برده بود.
او میگوید« :به من گفت تو میدانســتی که ابزار تقلبی وجود داشته؟ چرا به من
نگفتی؟ جواب ســاده بود :ما یک سازمان  8میلیو ن دالری بودیم .فولکس واگن
میتوانست مثل یک پشه زیر پایش لهمان کند».
جرمن و همکارانش کار خود را دنبال کردند و وقتی تحقیق تمام شــد ،آن را
آنالین ارســال کردند .ماه می  2014بود .همچنان مضطرب بود ،بنابراین شورا نه

کتاب ضمیمه

نسخه مطبوعاتیای از ماجرا منتشر کرد و نه در گزارش خود از خودروسازها نام
برد .جرمن برای اینکه مالحظه کرده باشد ،یک نسخه از گزارش را به کسی که
در فولکس واگن میشناخت فرستاد اما نه «به این صورت که خودروهای «الف»
و«ب» مال شماست» .گروه جرمن یافتهها را برای آژانس حفاظت از محیطزیست
آمریکا و شورای منابع هوای کالیفرنیا هم فوروارد کرد .او میگوید« :ما بیاندازه
نگران بودیم .آژانس و شــورا باید پیگیری را بر عهده میگرفتند ».بعد از اینکه
نتایج ارسال شد ،او هر از چندی به این نهادها ایمیل میزد .هیچکس پاسخی نداد و
جرمن که خودش  13سال در آژانس حفاظت از محیطزیست آمریکا کار کرده
بود ،میدانست این چه مفهومی دارد.
نهادهای نظارتی شروع به تحقیقات کردند .و طی مدتی که آنها به این مشغول
بودند که تعیین کنند چه چیزی باعث مغایرت بین نتایج آلودگی در آزمایشگاه
و در خیابان شــده ،مدیران فولکس واگن بیســروصدا بحث میکردند که قدم
بعدیشــان چه باشــد .فولکس واگن بعد از ماهها پشتگوشاندازی قول داد که
مشــکل را اصالح کند ،مشکلی که مدعی بود ناشی از یک اشکال فنی است .این
شــرکت شروع کرد به فراخواندن خودروها و نرمافزار صدها هزار ماشینش را
بهروز کرد.
ماهها بعد ،کالیفرنیا تستهای جدیدی گرفت .انتشار گازهای آلوده هنوز بسیار
باالتر از حد مجاز بود .نهادهای نظارتی اکنون میخواستند نرمافزار کنترل سیستم
J Jدرس عبرت آمریکا
آلودگــی خودروها را بازدید کنند .و رفتاری خارق عادت برای انجام این کار از
در آمریــکا ،جایی که فقط حــدود  2درصد خودروها دیزلی هســتند،
آنها سر زد :اگر فولکس واگن کدهای نرمافزار را در اختیار نگذارد ،تاییدیهای را
قانونشکنی تاثیر خودش را میگذاشــت .اما تبعات ضدسالمت این کار در
که برای فروش در کالیفرنیا و دهها ایالت دیگر آمریکا مورد نیاز است ،دریافت
اروپا بســیار جدیتر بود ،جایی که طی سالها رانندهها تشویق میشدند که
نخواهد کرد .سازمان حفاظت از محیطزیست تهدید کرد که از صدور مجوز این
خودروی دیزلی بخرند .وقتی که رسوایی فاش شد ،آنها خرید بیش از نیمی از
شرکت برای تمام بازار آمریکا خودداری میکند .جرمن میگوید« :این موقعی بود
این خودروها را بر عهده داشتند .فقط در سال  ،2015یک مطالعه به این نتیجه
که فولکس واگن پاک شده بود».
رسید که رعایتنکردن مقررات توسط خودروسازها باعث  6هزار و 800
«دیزلگیت» ،ماجرایی که با همین عنوان شــناخته شــده ،بهصورت یکی از
مرگ زودرس میشــود .به عبارت روشنتر ،دهها هزار تن مرده بودند چون
بزرگترین رسواییهای شرکتها در تاریخ فوران کرد .بعد از تقریبا یک دهه،
خودروسازها برای مدتها احساس میکردند آزادند تا از قانون سرپیچی کنند.
فولکس واگن تایید کرد که ابزارهای تقلب را به  11میلیون خودرو متصل کرده
البته که این رســوایی فقط روی عملکرد نادرست شرکتها نور دردناک
که بیشتر آنها در اروپا و فقط  600هزار از آنها در آمریکا بودهاند .این نرمافزار
خود را نینداخت .رســوایی همچنین خطایی را روشن کرد که بسیار ناگوار
میفهمید که چه موقعی تحت آزمایش
بود .در سرتاسر اروپا ،از جمله بریتانیا،
انتشار آلودگی است و کنترلهای آلودگی
دولتهایی که مســئول اعمال قانون و
 قطعاتــی در داخل موتور که انتشــارحفاظت از سالمتی مردم هستند ،کامال
آلودگی را کاهش میدهند و معموال این
به این امــر بیاعتنایی میکنند .جرمن
کار به قیمــت کاهش کارایی یا مصرف
برایم توضیح داد که اتفاقی که اهمیت
سوخت انجام میشــود  -در این شرایط
زیادی دارد این است که نهادهای نظارتی
خیلی خوب کار میکننــد .اما بیرون از
کیفیت هــوا در اروپا بنیه یا منابعی را
آزمایشــگاه ،کنترلها خاموش میشوند
ندارند بهاندازه همتایان آمریکایی خود
یا از میزانشــان کاســته میشود و سطح
که ســالها از آن برخــوردار بودهاند.
انتشار اکســید نیتروژن به  40برابر حد
کشــورهای اروپایی هیچوقت ظرفیت
در اروپا هیچ کس این سختی را به خودش نداد که روشن کند معنی این مقررات
قانونی میرسد .فولکس واگن با وقاحت
اعمال قانون را که نیاز است برای اینکه
دقیقا چیست و بنابراین آلودهکنندگان هوا تفسیر خودشان را از آن داشتند .هوای
افتضاح اروپا حکایت عبرتانگیزی است که نهادهای نظارتی تضعیفشده آمریکا
حیرتآوری ،حتی وقتی که ناچار شــد
مقررات آلودگی هوا تیز و برنده باشد
بهخوبی بلد بودند از آن درس بگیرند.
فراخوانــی بــرای خودروهــا بدهد ،از
ایجاد نکردهانــد .جرمن میگوید« :به
فرصت بهروزرسانی این نرمافزار اســتفاده کرد تا میزان توانایی خودرو را برای
فهمیدن اینکه چه موقعی تحت آزمایش انتشار آلودگی هوا قرار میگیرد افزایش
دهد.
و آنطور که کاشف به عمل آمده ،فولکس واگن تنها شرکتی نبوده که قانون
را دور زده است .اکثر شرکتهای سازنده خودروهای دیزلی ،به همین ترتیب اما
بهطور کمتر وقیحانهای ،مقررات انتشار آلودگی را به ریشخند میگیرند .بهدنبال
افشاگری در آمریکا ،دولتهای اروپایی از دیگر برندهای بزرگ خودروسازی
نیز آزمایش جادهای گرفتند .در آلمان ،آزمایشکنندگان دریافتند که همه مدلهای
خودروهای دیزلی بهجز سه مدل ،از حدود انتشار اکسید نیتروژن فراتر رفتهاند،
گازی که بدترین عامل در میان  18عامل آلودگی هوا اســت .در لندن شــرکت
تستکننده خودرو« ،امیژن آنالیتیکز» ،دریافت که  97درصد بیش از  250مدل
خودروی دیزلی دستکاری شدهاند .یکچهارم آنها شش برابر حد مجاز اکسید
نیتروژن منتشــر میکردند .جرمن میگوید« :وقتی که دادهها میآمدند ،دهانمان
از تعجب باز ماند .چون این تقلب بســیار نظاممند و بسیار گسترده بود .فولکس
واگن حتی در میان نیمی از بدترین تولیدکنندگان هم نبود .بهجز چند اســتثنای
قابلتحسین ،همه این کار را میکردند».
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نظر نمیرسد این دولتها قادر باشند در اینباره کاری بکنند و در برخی موارد
J Jهزینه سیاستهای امتحاننشده
حتی به نظر نمیرسد که بخواهند کاری بکنند».
چطور ممکن است این اتفاقات برای کشورهایی بیفتد که جزو ثروتمندترین
با اینکه آمریکا در مقایســه با اروپا از بســیاری جهات یک عقبمانده
کشــورهای جهان هســتند ،آن هم در قارهای که همهجا نامش با پیشرفتهای
محیطزیســتی است ،کیفیت هوا یک استثنای آشکار است .آژانس حفاظت
محیطزیستی عجین شده اســت؟ کمی بعد از مالقات با جان جرمن من در برلین
از محیطزیست آمریکا طی ســالها ،مهارت حقوقی و فنی جانانهای ایجاد
بودم در دفتر اروپایی شورای بینالمللی حملونقل پاک تا همکار جرمن ،پیتر ماک،
کرده است .دستکم تا بیش از دوران ترامپ که این نهاد از حیز انتفاع ساقط
را ببینم .این شورا همان شورایی است که جرمن در شعبه آمریکای آن کار میکند.
شد ،آژانس بهخاطر سختکوشــی در انتشار ضمیمههای نظارتی که توسط
بــه همان ترتیب کــه ماک صحبت میکرد ،من شــروع کردم بــه ذرهذره
حلقهها و مشاورانش انجام میشد شناختهشده بود ،ضمیمههایی که بهدقت
درککردن اشتباه غیرمنتظره اروپا .این اشتباه با ساختار اعمال مقرراتی شروع شد
هر اصطالحی را تعریف میکردند ،نقاط ابهام را روشــن میساختند و تعیین
که تقریبا به نظر میرسید طوری طراحی شده که مناسب حال قانونشکنان باشد.
میکردند چه چیزی مجاز و چه چیزی غیرمجاز است .نتیجه این کار نظامی
کمیسیون اروپایی سلسله مقرراتی را گذاشته است درباره اینکه یک خودرو اجازه
بود که اگر نفوذناپذیر نبود ،خیلی کمتر از جاهای دیگر غیرقابلاعتماد بود.
دارد چقدر آلودگی تولید کند .اما اعمال مقررات از طرف بروکسل انجام نمیشود
در اروپا که مقررات ممکن اســت مشابه به نظر برسد ،هیچکس این سختی
بلکه از ســوی دولتهای ملی صورت میپذیرد .و یک شرکت خودروسازی که
را به خودش نداد که روشــن کند معنی این مقررات دقیقا چیست و بنابراین
میخواهد مدل جدیدی عرضه کند میتواند انتخاب کند که از چه کشوری مجوز
آلودهکنندگان هوا تفسیر خودشان را از آن داشتند .هوای افتضاح اروپا حکایت
بگیرد و سپس هر کشوری در اتحادیه اروپا باید به این تاییدیه احترام بگذارد .یک
عبرتانگیزی است که نهادهای نظارتی تضعیفشده آمریکا بهخوبی بلد بودند
خودروساز عاقل جایی را انتخاب میکند که نیروی کار جویای شغل زیادی در آن
از آن درس بگیرند.
وجود داشته باشد و احتمال اینکه مقاماتش انعطاف داشته باشند زیاد باشد.
من  18ســال در لندن زندگی کردهام و دود دیزلهایی را که هوای شهر را
آژانسهــای اعمال مقررات ملی بهنوبه خود عموما نیروی انســانی کم دارند،
آلوده کردهاند استشــمام میکنم .وقتی که برای کاری بیرون میروم میتوانم
بودجه ناچیزی دارند و با کمبود تخصص مواجهاند .بریتانیا در این میان یک استثنا
آلودگی منتشرشده در هوا را احساس کنم .بعد از چند دقیقه که در یک خیابان
است اما در بیشتر کشورها این آژانسهای ضعیف حتی خودشان ماشینها را تست
شلوغ هستم ،اغلب یک سردرد خفیف دارم .جرمن برایم کامال توضیح میدهد
نمیکنند .قبل از اینکــه یک مدل خودرو مجوز بگیرد باید حدود یک دوجین
که آلودگی هوا چطور به وجود آمده و چگونه است ،چیزی که به آن وسواس
از آنها آزمایش شــود و این تستها معموال با پیمانکاران خارج از آن مجموعه
دارد و در تمام این روزها مرا از کوره به در میبرد و به وحشــت میاندازد.
انجام میشــود .ماک میگوید که وقتی این کار انجام شد ،خودروسازها دست به
حاال میبینم این اتهام فقط به عهده راهنماییهای اشتباه و تصمیمهای غلط اوایل
کاغذبــازی با نهادهای نظارتی میزنند و معموال هم با معدودی ســؤال و جواب،
قرن حاضر برای هلدادن رانندهها بهسمت خودروهای دیزلی نیست .فقط بر
مدلهای جدید پذیرفته میشوند.
عهده شرکتهای خودروسازی قانونشکن هم نیست .اهمال بسیاری از دولتها
عالوه بر این ،شرایطی که در آنها تستها انجام میشود  -سرعت ،گاز و نظایر
در اعمال قانون تکه ســوم گمشده این پازل اســت .آنچهمن اکنون فهمیدهام
آن  -عموما در دسترس همه است .بنابراین یک تولیدکننده میتواند خودروهایش
این اســت که افرادی که قدرت را به آنها واگذار کردهایم تا از ما حفاظت
را طوری بســازد که تحت این شرایط خاص آلودگی کمی منتشر کند و در بقیه
کنند اساســا تصمیم گرفتهاند که زحمتی به خود ندهند .در عوض ،آنها به
مواقع آلودگی خیلی زیادی ایجاد کند .این نکتهای اساسی است که همواره مرا اذیت
خودروسازها اجازه دادهاند هرچیزی را
کرده است و باید زیر سؤال برود .میدانم
که میخواهند وارد هوای ما بکنند.
که بســیاری از برندهــای دیزل ،نهفقط
این دســتکم توضیح این است که
فولکــس واگــن ،محدودیتهایی را که
چرا کثیفی بهصــورت الیهای از جرم
برای انتشار آلودگی در هوا در نظر گرفته
روی دندانهــای من مینشــیند و مزه
شده به هیچ میگیرند .با این حال ،بیشتر
تلخی توی دهانم میدود و من و خانواده
شرکتها دردســرهای حقوقیای را که
و همســایگانم را در خطر بیماریهای
گریبانگیر فولکس واگن شد هم ندارند.
قلبــی ،اختالل مشــاعر و شــکلهای
یــک گریــزگاه دیگر هســت که
مختلف مــرگ زودرس قرار میدهد.
شــرکتها بــه آن دســت میاندازند:
در مجموع ،این اشتباهات و آن تقلبها
برنامهنویســی برای اینکه کنترلکننده
های
ت
شرک
اکثر
است.
زده
دور
را
قانون
که
نبوده
شرکتی
تنها
واگن
فولکس
و مســامحه دلیل این اســت که چرا
آلودگی خودرو وقتی هوا خیلی ســرد یا
سازنده خودروهای دیزلی ،به همین ترتیب اما بهطور کمتر وقیحانهای ،مقررات
خیابانهایی که ما هر روز در لندن در
خیلی گرم اســت خاموش شود یا موقعی
انتشار آلودگی را به ریشخند میگیرند.
آنها قدم میزنیم پر از دود سمی است.
که ماشین تازه شروع به حرکت میکند یا
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رســوایی تقلب خودروهــای دیزلی
سرعتش را افزایش یا کاهش میدهد یا از
یک سراشیبی باال میرود  -موقعیتهایی
از لحاظی شکســت نــوآوری هم بود .با
اینحال نشانههایی از میل خودروسازها به
کــه در قالب وضعیتهــای غیرمعمول
چسبیدن به ماشینهایی که میشناسندشان
دستهبندی میشــوند اما بخش زیادی از
وجود دارد چون این نوع ماشــینها سود
رانندگی را شــامل میشوند .اگر این کار
تضمینشده دارند .قطعا بهدلیل همین نکته
با چالش مواجه شود ،شرکتها میتوانند
است که تولیدکنندگان خودرو در اروپا
بهاستناد یک راه گریز قانونی مدعی شوند
دولتها را وادار کردهاند بهدنبال کاهش
که خاموشکــردن کنترلکننده آلودگی
ردپای کربنی ناشی از خودروهای دیزلی
برای محفاظت از موتور الزم است.
باشــند ،بهجای اینکه بهعنــوان مثال در
نظارتی
اکنون دســتکم نهادهــای
با اینکه آمریکا در مقایسه با اروپا از بسیاری جهات یک عقبمانده محیطزیستی
است ،کیفیت هوا یک استثنای آشکار است .آژانس حفاظت از محیطزیست آمریکا
جستوجوی خودروهای ترکیبی باشند،
اروپایی شروع کردهاند به اینکه بخواهند
طی سالها ،مهارت حقوقی و فنی جانانهای ایجاد کرده است .دستکم تا بیش از
مثل کاری که هونــدا و تویوتا از اواخر
خودروها نهفقط در آزمایشگاه بلکه در
دوران ترامپ که این نهاد از حیز انتفاع ساقط شد ،آژانس بهخاطر سختکوشی در
انتشار ضمیمههای نظارتی که توسط حلقهها و مشاورانش انجام میشد شناخته
دهه  1990تاکنــون در خیابانهای خود
خیابان هم تست شوند .اما مشکل واقعی
شده بود.
انجام دادهاند .خودروســازهای اروپایی با
از نظر من حتی بزرگتر اســت :روشن
منابع سرشار خود و بازوی بازاریاب ی مشتریان را با خود میکشانند .چهکسی میداند
شده است که نقایص اعمال مقررات ملی در اروپا بنیادیتر از ویژگیهای روشهای
که فولکس واگن و دیگر خودروسازها چقدر میتوانند تاب بیاورند .همه ما داریم
آزمایش خودروها است .مشکل خود این نظام حقوقی است که مملو از ضعف و
هزینه تصمیمات آنها را میدهیم ،تصمیماتی که امتحان نشده بودند.
آماده برای سوءاستفاده است .در دوران پسادیزلگیت ،سیاستمداران سختگیری
در قوانین را شــروع کردهاند اما همان نظام حقوقی که جلوی چشمان خیره یک
J Jخودرو با آلودگی صفر
صنعت قدرتمند  -و تحت فشار البیها  -طراحی شده بهجای خود باقی است.
امروزه کورسویی از آیندهای متفاوت جلوی چشم قرار دارد چراکه خودروهای
من در کمال تعجب فهمیدم که برخی افرادی که قدرت دولتی دارند همه چیز
الکتریکــی از کنج خلوت خود به جریان اصلی ایــن صنف آمدهاند .بهطور قطع
را درباره عواقب ماجرا میدانند .من تلفنی با مارتین اشمیت ،یکی از مقامات آژانس
دشــواریهایی در این میان وجود دارد :نیاز به باتریهای بهتر ،ایستگاههای شارژ
حفاظت از محیطزیست آلمان ،صحبت میکردم .او به من گفت که ادارهاش 25
بیشــتر و برق کافی برای اینکه خودروها کار کنند .اما اینها موانعی هستند که
سال است که ماشینها را در جادهها برای میزان انتشار آلودگی آزمایش میکند و
میتوان بر آنها غلبه کرد و فناوری بهسرعت دارد پیشرفت میکند.
نتایج این آزمایشها نیز علنی منتشر میشود .کارکنان آن اداره دریافتهاند که طی
اعداد و ارقام باالتر از هر وقت دیگری است .خودروهای امروزی  -بنزینی و
سالهای متوالی تولید اکسید نیتروژن ماشینهای دیزلی باالی بیشترین حد قانونی
نه دیزلی  -از لحاظهایی 99 ،درصد پاکتر از خودروهای بهندرت نظارتشــده
بوده است .در آخرین آزمایش این میزان شش برابر حد مجاز بوده .من از او خواستم
سال  1970هستند .اما در شرایطی که دولتها ذرات آالیندهای را که به بدنهای
که روشنتر توضیح بدهد :آیا دولت آلمان و هرکسی که این گزارشهای عمومی
ما صدمه میزند هدف قرار دادهاند ،شــروع نکردهانــد به اینکه آالیندههایی را
را میخواند از پیش میدانست ه که خودروسازها دههها است که مقررات را زیر
که ســیاره ما را گرم میکنند هدفگیری کننــد :تا همین اواخر ،هیچ نهادی که
پا میگذارند؟ اشمیت پاسخ میدهد مادا مکه میزان انتشار آلودگی پایین بیاید ،در
نظارت بر خودرو را انجام میدهد بهدنبال کاهش دیاکســید کربن نبود .بنابراین
عین اینکه محدودیتها هم سفتوسخت شود ،بخش اداری او اهمیت نمیدهد که
میزان دیاکســید کربن نیز در کنار تعداد خودروهایی که در خیابانها هستند،
سازندگان چند برابر حد مجاز آلودگی تولید میکنند .او میگوید« :ما این دادهها را
کیلومترهایی که این ماشــینها رانده میشــوند و گالنهای بنزینی که سوزانده
منتشر میکنیم .در اصل ،انتشار آنها کار جدیدی نیست».
میشوند ،افزایش مییابد.
پس آلمان میدانســت .شاید دیگر دولتها هم میدانستند .با اینحال ،خیلی از
امروزه خودروهای الکتریکی بهترین راه برای کاهش هردوی میزان ماشینها
مردم آنها نمیدانستند .مطمئنم که نمیدانستند .نه خریداران میلیونها خودروی
و گازهای گلخانهای به نظر میرسند و جایی جایگزین به حساب میآیند که در
دیزلی میدانستند و نه صدها میلیون نفری که هوایی را تنفس میکردند که آنها
آن ،دو هدف آبوهوای ســالم و بدنهای سالم با هم تالقی میکنند .الکتریسیته
کثیف میکردند .این مردم سالها بود که به شرکتها اعتماد داشتند بابت اینکه
بهخودیخود دوستدار محیطزیست بودن را تضمین نمیکند اما شرط الزم برای
قوانین را رعایــت میکنند و به دولتها هم اعتماد داشــتند بهخاطر اینکه اگر
فراهمکردن برق خودروها از منابع پاک مثل انرژی بادی و انرژی خورشیدی است.
خودروسازها دســت از پا خطا کردند مچشان را بگیرند .دیوید کینگ ،مشاور
خودروهای الکتریکی درمانی برای همه دردها نیســت .با اینکه این وســایل
علمــی تونی بلر ،به من میگفت کــه از تغییرات مالیاتــیای حمایت کرده که
آلودگی شــدید ایجاد نمیکنند ،ترمزها و تایرهایشان وقتی به کار میروند ذرات
خودروهای دیزلی زیادی را به خیابانهای بریتانیا آورده چون باور کرده بوده که
سمی و ریزی ایجاد میکنند .اگر میزان مالکیت خودرو افزایش پیدا کند ،انرژیای
محدودیتهای انتشار آالیندهها را رعایت میکنند.
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در آمریکا کالیفرنیا از دیگر ایالتها
پیش است و حرکت کرده بهسمت وجود
میلیونها خودرو بــا آالیندگی صفر در
خیابانها .نروژ یک پیشــتاز دیگر است
و اروپا نیز بهطور گســترده خودروهای
الکتریکی را به کار گرفته است چراکه
رانندهها از رسوایی دیزل عصبانی هستند،
افراد بیشــتری تهدیدات آلودگی هوا را
درک کردهانــد و نیاز به مقابله با تغییر
اقلیم افزایش پیدا کرده است.

که بــرای تولید آنها نیاز اســت و مواد
خامی کــه در بدنه و باتریهای آنها به
کار میرود از نظر محیطزیســتی مجاز
نیست.
از حاال رشد بیوقفه خودروها به همه
چیز شکل میدهد .تعداد وسایل نقلیه در
آمریکا از ســال  1960بیش از سه برابر
شده اســت .در بریتانیا ،برای هر دو نفر
یک خودرو هســت .و رشــد بزرگتر
اکنون در کشوهای درحالتوسعهای مثل
«دیزلگیت» ،ماجرایی که با همین عنوان شناخته شده ،بهصورت یکی از
هند و چیــن دارد رخ میدهد .اگر آنها
بزرگترین رسواییهای شرکتها در تاریخ فوران کرد .بعد از تقریبا یک دهه،
فولکس واگن تایید کرد که ابزارهای تقلب را به  11میلیون خودرو متصل کرده که
J Jنجات زمین
همان مسیری را بپیمایند که ما پیمودیم،
بیشتر آنها در اروپا و فقط  600هزار از آنها در آمریکا بودهاند.
من برای اینکه تصویری از آینده پاک
تعداد خودروهای جهان تا ســال 2050
به دست بیاورم باید به جایی میرفتم که مسیرش از بزرگراهی میگذشت که
میالدی ،از یک میلیارد خودروی کنونی به سه میلیارد خواهد رسید .آنچهواقعا
ترافیک سنگینی داشت و منتهیالیه شــمالی کالیفرنیا در ساعت اوج ترافیک
نیاز است فقط این نیست که رشد تولید خودرو کاهش یابد بلکه تعداد خودروها،
بود ،مملو از خودروهای شاسیبلند قاتل بنزین و کامیونهای بزرگ دیزلی .من
از هر نوعی ،در مجموع باید کاهش یابد .این هدف قابلحصول است اگر جاهایی را
بهسمت کارخانه شرکت خودروسازی «تسال» در فرمونت حرکت میکردم،
که در آن زندگی میکنیم بهشکل فشردهتری بازطراحی کنیم ،آنها را با عابر پیاده
جایی که در حاشــیه دره سیلیکون واقع شده .مسلما ،من باید داخل این شرکت
و دوچرخه هماهنگتر کنیم و حملونقل عمومی  -و گزینههای جدیدتری مثل
احساس میکردم که داخل یک کارخانه عملیاتی فناوری هستم تا اینکه در یک
اشتراکگذاری خودرو  -از نوعی داشته باشیم که راحت و با هزینه مناسب باشند.
شرکت تولیدکننده سنتی باشم ،نهتنها در یک شرکت پساصنعتی بلکه در یک
هنوز پاک ســاختن وســایل نقلیهای که آنها را میرانیم امری اساسی است.
شرک پسافسیلی و پساآلوده .ساختمان وسیع شرکت تسال که حدود سه و نیم
همانطور که در گذشته شاهد بودیم ،بهترین امیدها به شرکتهایی بود که تمایل
داشــتند پول خرج کنند و برای انجام این کار قدرت تعقل نیاز بود .و حاال تعداد
کیلومتر مربع وسعت داشت ،در محاصره هکتارها پارکینگ قرار گرفته بود.
زیادی بازیگر قدرتمند در این صنعت هســتند که بهشدت روی روشهای قدیمی
به من هشدار داده بودند که دستکم  15دقیقه فرصت دارم تا جای پارک پیدا
کنم و ثابت شد که زمان هوشمندانهای بوده است .بهجز معدود خودروهایی که
انجام کارها سرمایهگذاری کردهاند و بنابراین پیشرفت در این مسیر گهگاه زورکی
توی پارکینگ به برق وصل شــده بودند ،تقریبا همه خودروهای آنجا از نوع
بوده است.
ماشینهای سنتی بودند.
اما در دوران کنونی ،برخی نیروهای جدید و مهمی وارد کار شــدهاند .یکی از
در داخل ساختمان ،دستهای از شیفتگان تسال برای شروع تور آن روز صبح جمع
بزرگترین آنها چین است .رهبران این کشور به اضطرار روبهرو شدن با معضل
شــده بودند .همانطور که کیم ،راهنمای ما ،با شلوار و تیشرت مشکی و موهای
آلودگی هوا پی بردهاند و مشتاقاند بر صنایعی تسلط پیدا کنند که میتوانند این کار
کمپشت و بلند جوگندمیاش ما را به کف کارخانه هدایت میکرد ،شروع کرد به
را انجام دهند و در این میان ،خودروهای الکتریکی نقش پررنگی بازی میکنند.
حرافیای که خوب تمرین شده بود و آمیختن اعداد و ارقام با جوک و شوخی و با
عطش چین بــرای خودروهای پاک  -بههمراه میلش برای تزریق پول زیاد به
صدای بلند همه کسانی را که تسال داشتند خطاب قرار میداد .شیفتگی ظاهرا واقعی
اولویتهای باالی آن  -این بخش را بهشــکلی تغییــر خواهد داد که روی هم ما
بود .او به ما میگفت« :هر روزی که شما پشت تسال مینشینید ،هر کیلومتری که
اثر خواهد گذاشت .این کشــور با فاصله زیاد بزرگترین بازار خودروی جهان
با آن رانندگی میکنید ،دارید کمک میکنید به نجات زمین».
است و تقاضایش برای خودروهای الکتریکی بهسرعت افزایش مییابد و به همین
در محوطه کوچک نمایش کارخانه ،کیم برخی از موادی را که در ســاخت
ترتیب ،اکنون بزرگترین خریدار خودروی جهان هم هست .هدف دولت چین
این وســایل نقلیه استفاده میشد دستبهدست چرخاند .اول یک باتری کوچک
این است که میلیونها خودروی الکتریکی بیشتر به خیابانها بیاورد ،به رانندگانی
استوانهای را به دستمان داد بهاندازه دو یا سه باتری متوسط بزرگتر از باتری قلمی.
که ماشــینهای برقی را میخرنــد تخفیف دهد و به خودروســازان چندملیتی
او توضیح داد که حدود هفت هزار از این باتریها در یک صندوق به رنگ سبز
بزرگ بگوید که اگر میخواهند در چین کســبوکار برپا کنند باید به اهداف
کمرنگ که تهش صاف است کنار هم چیده میشوند که کف ماشین نمونهای را
بلندپروازانه ساخت مدلهای خودروهای با انتشار آلودگی صفر یا نزدیک به صفر
که همان نزدیکی بود تشکیل میداد .بعد یک شمش فلزی به دست داد و سپس یک
برسند .این حرکت جسورانه بهطور حتم روندهایی را که همین حاال هم در سطح
لگن از مهرههای پالستیکی که مرا یاد دانههای رنگیتر دختر مدعی هنرمندیام
جهانی در حال انجام است سرعت میبخشد :کاهش قیمتها و پیشرفت فناوری،
انداخت که با آبکردن آنها و چسباندنشان به هم با یک اتو ،چیزهایی بهشکل
بهویژه باتریهای بهتری که بازه زمانی مصرف و سرعت شارژ را افزایش میدهند.
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قلب و ستاره درست میکرد .وقتی ما سوار یک اتوبوس برقی دراز شدیم ،کیم یک
هدست به گوشش گذاشت و پشت فرمان نشست.
همــان طور که کیم رانندگی میکرد و حرف میزد ،من خیره شــده بودم به
دریایی از قطعات فلزی که بهردیف روی قفســهها بهطول صدها متر چیده شده
بودند .برخی قابلتشخیص بودند بهشکل گلگیر یا در .بقیه به شکلهایی درآمده
بودند که نمیتوانستم تشخیصشان دهم.
یک دســتگاه پرس به بزرگی یک ساختمان کوچک نوارهای لولهشده ورق
آلومینیوم را به بدنه ماشین تبدیل میکرد .کیم میگفت که پی این دستگاه بهاندازه
یک ساختمان سهطبقه است .چندین کارگر بر قطعاتی نظارت میکردند که روی
یک تســمه نقاله ظاهر میشد .در برخی جاها ،هیچکسی حضور نداشت و فقط
رباتهای قرمزی بودند که آهســته جلو و عقب میرفتند ،باال و پایین میرفتند،
میچرخیدند یا قطعهای را باال میبردند و پــرچ میکردند و جوش میدادند .اما
بــا اینکه کارگرها همهجا پراکنده بودند تعداد بهاندازه کافی زیادی از آنها در
کارخانه حضور داشــتند .بسیاری از آنها پشــت رایانهها در ردیفی از میزها در
جایی شــبیه به دفتر کار نشسته یا ایستاده بودند و این محوطه به فضای بزرگتر
کارخانه باز میشــد .ما از یک کافهتریا گذشتیم که بار ساالد و پیشخوان قهوه
داشــت .این قسمت به کف کارخانه راه داشــت و پر از کارگرانی بود که با هم
صحبت میکردند و چیزی میخوردند.

وقتی که پیاده شدیم ،شروع کردیم به دیدن پوسته ماشینها که در یک ردیف
چیده شده بودند .در این «محوطه پایانی» ،درها به بدنه وصل میشوند و صندلیها
مونتاژ میشوند .تایرها نیز به همین ترتیب نصب میشوند و بعد بدنه خودروها که
تازه رنگ شدهاند هم سر جای خودش وصل میشود .وقتی که کیم با ما خداحافظی
میکرد و میگفت «امیدوارم چیزهای جادویی و اسرارآمیز زیادی درباره ماشینتان
به شما نشان داده باشم» ،سرانجام فهمیدم که چه چیزی جا افتاده است ،قطعهای که
من ندیدم و آنقدر عادی است که تا آن موقع اصال غیبتش را حس نکرده بودم .در
این ماشینها لوله اگزوز نیست.
ش از اندازه بزرگ
وقتی که قدم به بیرون از کارخانه گذاشــتم ،یک پرچم بی 
آمریکا را دیدم که در دوردســت در هوا پیچ و تاب میخورد .درســت کنار آن،
یک بنر دیگر بود که لوگوی آبی و قرمز شــرکت غولپیکر نفتی «شــورون» را
تبلیغ میکرد .الزم نیست که خیلی از شرکت تسال دور شوید تا ببینید که اقتصاد
مبتنی بر سوخت فسیلی هنوز با قدرت به کار خود ادامه میدهد .و در اینباره ،باید
موردی را به شما بگویم که یادآوری میکند که خودروهای الکتریکی هنوز بخش
کوچکی از دریای خودروهای بنزینی و دیزلی را تشکیل میدهد :کامیونی را دیدم
که شش ماشین براق تسال را با خود حمل میکرد و جلوی من در مسیر بزرگراه
بود .این کامیون بهرغم بارش ،یک مدل سنتی بود ،کثیف و لکولککنان ،و تقریبا
مطمئن بودم که موتورش هم دیزلی بود.

آژانسهای اعمال مقررات ملی بهنوبه خود عموما نیروی انسانی کم دارند ،بودجه ناچیزی دارند و با کمبود تخصص مواجهاند .بریتانیا در این میان یک استثنا است اما در بیشتر کشورها این
آژانسهای ضعیف حتی خودشان ماشینها را تست نمیکنند .قبل از اینکه یک مدل خودرو مجوز بگیرد باید حدود یک دوجین از آنها آزمایش شود و این تستها معموال با پیمانکاران خارج از
آن مجموعه انجام میشود.
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در آخرین آغوش مامان:
احساسات حیوانات و آنچهبه
ما درباره خودمان یاد میدهند
فرانتس دو وال
ناشر :نورتن اند کمپانی
2019

دربارهنویسنده
فرانتس دو وال قومشــناس و نخستیشناس هلندی -
آمریکایی است که روی نخستیسانان مطالعه میکند.
او که اکنون  71ســال دارد ،پژوهشهای زیادی درباره
رفتار حیوانات و شبیهسازی آنها با رفتارها و عادتهای
انسانها انجام داده است .آخرین کتاب او جزو فهرست
پرفروشهای نیویورک تایمز است.
واکنش رهبران سیاسی به از دست دادن قدرت خیلی شبیه واکنش کودک نخستی
است .آن طور که باب وودوارد و کارل برنستین در کتاب خود به نام «روزهای آخر» در
سال  1976نوشتهاند ،وقتی ریچارد نیکسون فهمید که باید روز بعد استعفا بدهد ،به
زانو افتاد ،هقهق گریه میکرد ،با مشت به فرش میکوبید و فریاد میزد« :من چه کار
کردهام؟ چه اتفاقی افتاده؟» هنری کیسینجر ،وزیر خارجه نیکسون ،رئیسجمهوری معزول
را دلداری میداد انگار که یک بچه است و به معنی دقیق کلمه او را در بغلش گرفت و
بارها و بارها دستاوردهایش را برشمرد تا نیکسون آرام شد.

خشونت عریان ،از کریستوف کلمب تا ترامپ
حیوانات چهچیزی درباره سیاست به ما میآموزند؟
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

در ژوئیه  2017وقتی کاشف به عمل آمد شون اسپایسر ،سخنگوی آن موقع
کاخ سفید ،پشت بوتهها قایم شده بوده تا از سؤاالت خبرنگارها طفره برود ،من
فهمیدم که سیاســت واشنگتن واقعا تبدیل به یک سیاست نخستیشناسانه شده
است .نخستیشناسان روی نخستیسانان زنده و منقرضشده در زیستگاههای آنان
و همچنین در آزمایشگاه پژوهش میکنند تا بتوانند جنبههای مختلف تکامل و
رفتار آنان را دریابند .چند ماه قبلتر ،جیمز کامی بهعمد یک کتوشــلوار آبی
پوشیده بود ،درحالیکه ته یک اتاق ایستاده بود جلوی یک پرده آبی ،به این امید
رئیس افبیآی امیدوار بود چشم کسی
که رنگ لباسش با رنگ پرده یکی شود .
به او نیفتد و از بغلکردن رئیسجمهور در برود ،تاکتیکی که البته شکست خورد.
استفاده خالقانه از محیط پیرامون یکی از سیاستهای نخستیسانان است که
به بهترین وجه از آن استفاده میشود ،همان طور که از نقش زبان بدن مثل نشستن
روی یک صندلی بلند باالی سر تودههای ملتمس هم یکی از این سیاستها است،
یا فرودآمدن از روی یک پله بر سر جمعیت یا باالبردن دستها تا افراد زیردست
بتوانند پشت بازوی شما را ببوسند (یک آیین عجیب و غریب که بهوسیله صدام
حسین ابداع شد) .ارتباط بین ارزشگذاری باال در عملکرد مناظرههای انتخاباتی و
قد نامزدها یک امر شناختهشده است  -نامزدهای بلندقدتر شانس بیشتری برای
بردن مناظره دارند .این مزیت توضیح میدهد که چرا روسای قدکوتاه کشورها
هنگام گرفتن عکسهای دستهجمعی باالی یک جعبه میایستند.
نخستیسانان یا نخستیها یکی از گونههای پستانداران است که شامل تمامی
میمونها ،کپیها و انســان میشود .این گونه از جمله گروههای بسیار متنوع و

186

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هشتاد و چهار ،خرداد 1398

پرجمعیت در میان پســتانداران است و تاکنون بیش از  ۳۵۰گونه از نخستیها
شمارش شدهاند .نخستیان به دو گروه عمده پیشمیمونان و میمونان تقسیم میشوند
و گرچه گروه پیشمیمونان اغلب آغازینتر از میمونان در نظر گرفته میشود،
بسیاری از ویژگیهای این دو گروه مشترک است .اغلب نخستیها توانایی زندگی
بر درختان را دارند و چشمانشان دید دوچشمی دارد .شش ویژگی اصلی اعضای
این گروه داشتن چشــمهای با جهت رو به جلو ،کاسه چشمی ،دستهای قابل
چنگانداختن و گرفتن اشیا ،ناخن دست و پا ،اثر انگشت و مغز بزرگ است.
کوچکترین عضو نخستیها تنها  ۵۵گرم وزن دارد و بزرگترینشان (گوریل
پشتنقرهای) تا  ۲۵۰کیلوگرم وزن پیدا میکند .نخستیها بهخاطر ساختارهای
اجتماعی پیچیده و هوششان شناختهشــده هستند .چنین چیزی به آنها امکان
میدهد تا تجربه به دست بیاورند و آن را به نسل پس از خود منتقل کنند .همه
آنها دورهای طوالنــی از نگهداری از فرزند دارند که طی آن ،مادر تجربههای
خود را به فرزندان آموزش میدهد .انتقال نسلبهنسل آموختهها و تجربهها باعث
پدیدآمدن فرهنگ شده اســت؛ چیزی که در بعضی اعضای این گروه همچون
انسانها و کپیها بیشتر دیده میشود.
برگردیم به ترامپ؛ مهارتهــای دونالد ترامپ در گردنکلفتی علیه رقبای
مردش هنگام انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری
 2016زبانزد اســت .او با باد به غبغــب انداختن ،باال بردن صدایش و توهین به
آنها و تحقیرشان با لقبهایی که برایشان درست میکرد مثل «جب کمجون»
یا «مارکو کوچیکه» ،تمام نامزدهای همحزبی خودش را شکســت داد .دونالد
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با شــقورق راهرفتن مثل یک شامپانزه رقابتهای مقدماتی انتخابات را به یک
مسابقه بزرگ زبان بدن مردانه تبدیل کرده بود.
وضعیت دشــوار ترامپ اینجا بــود :او جلوی حریفی ظاهر شــده بود که
نمیتوانســت او را مثل دیگر رقبایی که از میدان به در کرد شکست دهد .من
هرگز برنامه عجیبی به شــگفتی مناظره تلویزیونــی دوم بین ترامپ و هیالری
کلینتون در  9اکتبر  2016ندیدهام .زبان بدن ترامپ انگار اینطور بود که یک
روح زجرکشــیده آماده اســت تا حریفش را نقش بر زمین کند ،در عین اینکه
میداند اگر چپ به او نگاه کند رقابتهای انتخاباتی را باخته اســت .او درست
پشت سر کلینتون به خود میپیچید ،بیصبرانه جلو و عقب میرفت یا صندلیاش
را محکم چسبیده بود .بینندگان تلویزیونی که نگران شده بودند در توییتهایی
که همزمان با برنامه مینوشتند به هیالری هشدارهایی میدادند از جمله اینکه
«پشت سرت رو بپا!» خود کلینتون بعدتر توضیح داد که وقتی ترامپ بهمعنی دقیق
کلمه پشت گردن او نفس میکشید پوستش «مورمور میشد».
طرز رفتار ترامپ صاف و پوستکنده خشم را در خود داشت و با یک تهدید
عملی کامل شــد :او گفت که اگر رئیسجمهور شــود ،دستور خواهد داد یک
دادستان ویژه کلینتون را به زندان بیندازد .اگر او یک شامپانزه نر بود ،آن صندلی
را توی هوا پرت میکرد یا به یک تماشــاچی بیگناه حملهور میشد تا قدرت
برتر خودش را نشان دهد.
بالفاصله بعد از این مناظره که طبق گفته بیشتر مفسران ترامپ در آن باخت،
نایجل فاراژ ،سیاســتمدار بریتانیایی نســخه تقلیدی لوس و بیمزهای از آن را در
شطرنج سیاست انگلســتان اجرا کرد ،درحالیکه قربانصدقه ترامپ میرفت
که مثل «یک گوریل پشتســفید» رفتار کرده .این رفتارها کامال مشابه است
با رفتارهای گونههای مشابه نخستی که در مشاهدات متخصصان زبان بدن این
حیوانات منعکس شده بود .در این تحقیقات فرضیه این بود که برای تبدیلشدن
به یک آلفا (رهبر گله یا یگ گروه حیوانات) ،یک نخستی باید بزرگ و قوی
باشد و آمادگی داشته باشد که دیگر رقبای خود را تار و مار کند .من هیچوقت
نشنیدهام که یک آلفا منابع خود را مثل دوران حاضر ب ه این اندازه آزادانه حیف
J Jمیل شگفتآور به قدرت
و میل کند .اما یک آلفای نر نخستی پیچیدهتر و مسئولیتپذیرتر از آن است که
وقتی ارســطو برچســب «زون پولیتیکون» یا «حیوان سیاسی» را به گونه ما
فقط یک گردنکلفت باشد.
زد ،بین این فکر و ظرفیتهای ذهنی ما
زورگویــان بیرحم گاهی در جامعه
ارتباط برقرار کــرد .او گفت اینکه ما
شــامپانزهها به راس هرم میرســند اما
حیوانات اجتماعیای هستیم چیز خاصی
بیشتر آلفاهای عادیای که من میشناسم
نیست (با توجه به زنبورها یا درناها) اما
کامال عکس این هستند .نرهایی که این
حیات جامعه مــا بهلطف خردمندی و
موقعیت را در جامعه نخســتیها دارند
توانایی تمیز بین درســت و غلط نزد ما،
لزوما بزرگترین ،قویتری و خبیثترین
حیات متفاوتی اســت .در عین اینکه تا
گونههای آنجا نیستند بلکه آنها غالبا
حدودی درست میگفت اما شاید از جنبه
بهیاری دیگران به راس هرم میرســند.
بهشدت احساســی سیاست بشر غفلت
در واقع ،کوچکترین نر ممکن اســت
کرده بود .خردمندی معموال ســخت به
استفاده خالقانه از محیط پیرامون یکی از سیاستهای نخستیسانان است که به
یک آلفا شود ،بهشــرطیکه پشتیبانان
دست میآید و شواهد و واقعیتها خیلی
بهترین وجه از آن استفاده میشود ،همانطور که از نقش زبان بدن مثل نشستن
روی یک صندلی بلند باالی سر تودههای ملتمس ،یا فرودآمدن از روی یک پله بر سر
درستی داشته باشد .بیشتر نرهای آلفا از
کمتر از آنچه مــا فکر میکنیم اهمیت
جمعیت یا باالبردن دستها تا افراد زیردست بتوانند پشت بازوی شما را ببوسند.
ستمدیدهها حفاظت میکنند ،آرامش را
دارند .سیاســت تماما مربوط به ترسها
حفظ میکنند و آنهایی را که درمانده هســتند زیــر بال و پر خود میگیرند.
بهمحض اینکه یک دعوا بین اعضای گروه درمیگیرد ،هرکسی بهسوی او نگاه
میکند تا ببیند چطور با آن برخورد میکند .آلفا َحکم نهایی و مصمم در برقراری
مجدد نظم و هماهنگی گروه است .او بین دو گروه نخستی فریادکش با جذبه زیاد
میایستد ،درحالیکه دستهایش را باال گرفته ،تا وقتی که غائله فروکش کند.
اینجاست که ترامپ بهشدت از یک نر آلفای واقعی فاصله میگیرد .همدردی
برای او مشکلساز است .بهعوض اینکه ملت را با هم متحد کند و به آن ثبات
ببخشد یا با بخشهای سرکوبشده یا رنجکشیده همدردی نشان دهد ،او شعلههای
اختالف را برمیافروزد  -از جوک درستکردن برای یک روزنامهنگار معلول
تا حمایت آشــکارش از هواداران برتری نژاد سفید .به این ترتیب ،از نظر یک
نخستیشناس مقایسه بین رفتار ترامپ با رفتار یک آلفای نخستی راحت نیست
چون رفتار ترامپ بیشتر به باالرفتن از هرم قدرت ارتباط دارد تا به عملکردن
مثل یک رهبر سیاسی.
احساســات جوام ع ما را تا سطوح باالیی میســازند اما ما قبول نداریم .چرا
سیاســتمداران باید بهدنبال سمتهای باالتر میبودند اگر عطش قدرت که همه
نخســتیها را متمایز میســازد در آنها وجود نداشــت؟ چرا شما باید نگران
خانوادهتان میبودید اگر پیوندهای عاطفی که والدین را به فرزندانشــان متصل
میکند وجود نداشــت؟ تمام ارجمندترین نهادها و دســتاوردهای ما محکم با
احساســات بشری پیوند خورده و بدون آنها وجود نمیداشت .فهم این امر مرا
واداشت که از احساسات حیوانی بهعنوان امکانی استفاده کنم که روی وجود ما،
اهداف و رویاهای ما و جوامع بسیار ساختیافته ما نور بتاباند.
از آنجــا که من تفاوت زیادی بیــن گونه خودمان با دیگر پســتانداران از نظر
احساســات نمیبینم و در واقع احساسات انسانی منحصربهفرد بهزور هم بهاندازه سر
سوزن پیدا میشود ،این امر به ذهنم خطور کرده که ما باید توجه بیشتری به پیشزمینه
احساسیای نشان دهیم که با دیگر ساکنان در کره زمین بهطور مشترک داریم.
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گفته ،قدرت برای انسان بهمنزله نهایت محرک جنسی است .انسان با حسادت
فــراوان به آن نــگاه میکند و اگر یکی دیگر آنهــا را در این زمینه به چالش
بکشاند ،آنها تمام قید و بندهای خود را از دست میدهند .واکنش مشابه این در
شامپانزهها اتفاق میافتد .اولین باری که من یک رهبر سیاسی پر و پاقرص را دیدم
که آبرویش رفت ،واکنش پرســروصدا و رفتاری غریزیای که از خود نشان داد
حیرتزدهام کرد.
این آلفای نر که معموال یک شخصیت متین و موقر است وقتی با یک رقیب
روبهرو میشــود که طی درگیری با او پشتش را به خاک میمالد و سنگهای
بزرگ بهسویش پرتاب میکند ،تبدیل به شخصیتی غیرقابلتشخیص میشود .وقتی
آلفا شــروع به مقابلهبهمثل میکند ،این رقیب از میدان بیرون نمیرود .حاال چه
میکند؟
در میانه چنین رویاروییای ،آلفا مثل یک سیب لهشده از درخت پایین میافتد،
روی زمین به خود میپیچد ،بهطور رقتانگیزی جیغ میکشــد و صبر میکند
تا بقیه گروه بیایند و به او دلداری بدهند .او بیشــتر مثل بچه بوزینهای واکنش
نشان میدهد که از پستان مادرش دور شده .و این آلفا مثل یک بچه که بدخلقی
پرســروصدایی راه میاندازد و چشــم به مادر میدوزد تا نشانههایی از نرمش را
ببیند ،حواســش به کسانی است که به او نزدیک میشــوند .وقتی گروه دور او
بهاندازه کافی بزرگ شد ،فورا شجاعتش
را بازمییابــد .او که حامیانش بهدنبالش
هســتند ،از نــو رویارویی بــا رقیب را
شعلهور میسازد.
این آلفــا بعــد از همه ایــن دعوا و
مرافعهها ،وقتی راس قدرت را از دســت
میدهد ،گوشهای مینشیند و به نقطهای
خیره میشود چون به باخت عادت ندارد.
او چهرهای بیحالت پیدا میکند و اعتنایی
به فعالیتهــای اجتماعی اطرافش ندارد.
هفتهها از غذاخوردن دســت میکشد.
تبدیل میشود به یک خاطره تلخی محض
از رهبــری تاثیرگذار که قبال بوده .برای
این آلفای نر شکســتخورده و غمگین
انگار که دنیا به آخر رسیده است.

و امیدها ،شخصیت رهبران سیاســی و احساساتی است که برمیانگیزند .بازی
با احساسات روش خیلی خوبی برای پرتشدن حواس از مسائل ملموس است.
حیرتآورترین چیز حسن تعبیری است که ما درباره دو نیروی محرک پشت
سیاست بشری به کار میبریم :حرص رهبران سیاسی به قدرت و عطش پیروان به
رهبری سیاسی .ما مثل بیشتر نخستیها گونههایی سلسلهمراتبی هستیم ،پس چرا
تالش میکنیم آن را از خودمان پنهان کنیم؟ همه شــواهد این امر در اطراف ما
وجود دارد ،مثل ظهور اولیه آن در هرم قدرت در کودکان (روز اول مهد کودک
مانند یک زمین نبرد بچهها است) ،توجه مفرطمان به درآمد و موقعیت شغلی،
القاب موهومی که در ســازمانهای کوچک به یکدیگر اعطا میکنیم و تباهی
بچگانه مردان بالغی که از راس هرم به پایین سقوط میکنند.
عمق میل انسان برای قدرت هرگز آشکارتر از زمانی که افراد هنگام از دست
دادن آن واکنش نشان میدهند نیست .در این حالت ،مردان کامال بالغ شاید دچار
عصبیت کنترلنشــدهای بشوند گاهی بیشتر از عصبیت کودکانی که انتظاراتشان
برآورده نشده است .وقتی یک نخستی نوجوان یا کودک بری اولین بار درمییابد
که هر خواستهای که دارد نمیتواند برآورده شود ،بدخلقی پرسروصدایی از خود
بروز میدهد :این نشــانه آن اســت که زندگی آنطور که انتظار میرود نیست.
هوایی که با نیروی تمام از حنجره بیرون داده میشود ،بابت این بیعدالتی ناگوار
تمــام همســایهها را از خــواب بیدار
میکنــد .نوجوان در حال جیغکشــیدن
تلوتلو میخورد ،بر ســرش میزند ،قادر
نیست بایســتد و گاهی آنچه را خورده
باال مــیآورد .بدخلقی در ســنی معمول
اســت که بچه را از شیر میگیرند ،یعنی
حوالی چهارسالگی در بوزینهها و حدود
دوسالگی در انسانها.
واکنش رهبران سیاســی به از دست
دادن قدرت خیلی شبیه این واکنش است.
آنطور که باب وودوارد و کارل برنستین
در کتــاب خود به نــام «روزهای آخر»
در سال  1976نوشــتهاند ،وقتی ریچارد
نیکســون فهمید که باید روز بعد استعفا
بدهد ،به زانو افتاد ،هقهق گریه میکرد،
با مشت به فرش میکوبید و فریاد میزد:
«من چه کار کردهام؟ چه اتفاقی افتاده؟»
هنری کیسینجر ،وزیر خارجه نیکسون،
رئیسجمهوری معزول را دلداری میداد
اگر یک مدیر سیاسی خوب موقعیت خود را از دست بدهد ،بهندرت تبعید میشود.
او شاید چند پله از نردبان پایینتر بیاید و سپس با خرسندی در میان گروه
انگار که یک بچه است و به معنی دقیق
سالخورده میشود .شاید او هنوز از برخی تاثیرگذاریهای پشتپرده نیز بهرهمند
کلمه او را در بغلــش گرفت و بارها و
باشد .من چند سال یکی از این نرها را میشناختم که نامش فینیاس بود .بعد از
اینکه موقعیت آلفا بودن او سلب شد ،در رتبه سوم گروه جای گرفت و تبدیل شد
بارها دستاوردهایش را برشمرد تا نیکسون
به عزیز دل نوجوانها ،با آنها مثل یک پدربزرگ جستوخیز میکرد و همچنین یک
تعلیمدهنده پرطرفدار در بین تمام مادهها بود.
آرام شد.
همــان طور که کیســینجر یک بار
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J Jوضعیت بدنی دعوا
یکی از روزهای ســال  1980تماسی
با من گرفته شــد کــه میگفت یکی از
شــامپانزههای نر مورد عالقــهام ،بهنام
لوئیت ،توسط یکی از همنوعان خودش
در باغ وحش برگرز در هلند ســاخی
شــده اســت .روز قبل که از باغ وحش
بیــرون آمدم نگران او بودم اما حاال که

کتاب ضمیمه

حفظ کنند.
با عجله برمیگشــتم ،اصال منتظر آنچه
دیدم نبودم .لوئیت در مقابل کســانی که
اگر یک رهبر خوب موقعیت خود
را از دست بدهد ،بهندرت تبعید میشود.
میخواستند به او دســت بزنند مغرور
او شاید چند پله از نردبان پایینتر بیاید
بــود و رفتاری محبتآمیز نداشــت .او
و ســپس با خرســندی در میــان گروه
توی یک حوض خون افتاده بود و سرش
ســالخورده میشود .شــاید او هنوز از
جلوی میلههای قفس شبانه ولو شده بود.
برخی تاثیرگذاریهای پشــتپرده نیز
وقتی با احتیاط ســرش را برمیداشــتم،
بهرهمند باشند .من چند سال یکی از این
عمیقتریــن آهــش را بیــرون داد .مــا
نرها را میشناختم که نامش فینیاس بود.
میخواستیم دستکم اعضایش را به هم
بعد از اینکه موقعیت آلفا بودن او سلب
پیوند بزنیم اما در بدترین وضعیت بود که
شــد ،در رتبه سوم گروه جای گرفت و
میشد این کار را کرد .فورا روشن شد که
عمق میل انسان برای قدرت هرگز آشکارتر از زمانی که افراد هنگام از دست دادن
آن واکنش نشان میدهند نیست .در این حالت ،مردان کامال بالغ شاید دچار
تبدیل شد به عزیز دل نوجوانها ،با آنها
وضعیتش طوری است که زندگیاش در
عصبیت کنترلنشدهای بشوند گاهی بیشتر از عصبیت کودکانی که انتظاراتشان
که
یابد
ی
م
ر
د
بار
اولین
بری
کودک
یا
نوجوان
نخستی
یک
وقتی
است.
نشده
برآورده
مثل یک پدربزرگ جستوخیز میکرد
خطر قرار گرفته .هنوز تکان میخورد
هر خواستهای که دارد نمیتواند برآورده شود ،بدخلقی پرسروصدایی از خود بروز
و همچنین یــک تعلیمدهنده پرطرفدار
ولی میزان زیادی خون از دست داده بود
میدهد :این نشانه آن است که زندگی آنطور که انتظار میرود نیست.
در بیــن تمام مادهها بــود .آلفای جدید
چراکه زخمهای عمیقــی در جایجای
اجــازه داده بود که فینیاس مجادالت درون کلونــی را حل و فصل کند و خود
بدنش به چشــم میخورد .همچنین برخی از انگشــتهای دست و پایش را از
را به زحمت نمیانداخت تا خودش این کار را انجام دهد چون نر سابق بهطور
دست داده بود.
خارقالعادهای در این کار تبحر داشت .طی این سالها ،فینیاس آرامتر از هر وقتی
بهمحض اینکه دامپزشــک رســید ،لوئیت را بیهوش کردیم و او را به اتاق
بود که به نظرم میرسید و شاید این اتفاقی قابلدرک بود چون بهرغم آنچه همه
جراحــی بردیم ،جایی که بهمعنی دقیق کلمه صدهــا بخیه به بدنش زدند .طی
فکر میکنند که آلفا بودن خیلی عالی اســت ،در واقع یک موقعیت پراسترس
ایــن عمل همراه با ناامیدی ،فهمیدیم که اعضای دیگری از بدنش هم از دســت
است .محققان با تحقیق در میان میمونهای بابون در جلگه کنیا دریافتهاند که
رفته است.
نرهای راس هرم به همان اندازه استرس دارند که نرهای نزدیک به قاعده هرم
لوئیــت هیچ وقت به هوش نیامد .او بهای گزاف قد راســتکردن جلوی دو
سلســلهمراتب .نرهای دارای باالترین رتبهها دائما مراقب نشانههای نافرمانی و
شامپانزه نر دیگر را که در مقابل موفقیتهایش ناکام مانده بودند پرداخت کرد.
توطئهای هستند که ممکن است آنها را به زیر بکشد.
او موقعیت بــاالی آن دو را چند ماه قبلتر تصاحب کرده بود ،کاری که چون
اولین احساسی که در حیوانات مطالعه شد  -و تنها احساسی که در دهههای
اتحاد آن دو از بین رفته بود توانســته بود انجامش دهد .آن دعوا در قفس شبانه
 1960و  1970برای زیستشناسها اهمیت داشت  -خشم بود .در آن دوران ،هر
شامپانزهها حاصل ازسرگیری این اتحاد بود که به عاقبت مرگباری منجر شد.
بحثی درباره تکامل بشر از غریزه خشم ناشی میشد .زیستشناسان بدون اینکه
بنا به تجربه من ،هرچه رهبری سیاسی بهتر باشد فرمانروایی او نیز بیشتر دوام
فینفســه به خود احساسات اشاره کنند« ،رفتار خشمگینانه» را رفتاری تعریف
خواهد داشت و احتمال کمتری وجود دارد که بهطور بیرحمانهای تمام شود .ما
میکردند که به اعضای گونههای مشــابه صدمه بزند یا قصدی برای صدمهزدن
آماری در این زمینه نداریم و آنچه میگویم بنا به تجربهام است اما عموما یک
داشته باشد .مثل همیشه ،توجه روی پیامدها بود.
رهبر سیاسی که با ایجاد وحشت در همه در راس قدرت مانده فقط برای چند
سال موقعیت خود را حفظ میکند و مثل بنیتو موسولینی کارش پایان مییابد .با
اما پشت خشــم یک احساس آشکار وجود دارد که تحت عنوان عصبانیت
یا ناراحتی در انســانها شناخته میشــود و در حیوانات باعث دشمنی میشود.
گردنکلفتی برای بهدستآوردن رهبری سیاسی ،گروه این احساس را پیدا میکند
نشانههای این خشم در بدن در میان گونههای مختلف مشابه است ،مثل صداهای
کــه باید برای ظهور یک رقیب منتظر بماند و بعد اگر احتمال بیشــتری برای
زیر و بم و تهدیدآمیز (خرناس ،نعره یا غرش) .مشت به سینه زدن یک گوریل
رهبریاش بود مشتاقانه از او حمایت کند .در حیات وحش ،نرهای گردنکلفت
نر به ما چیزی درباره پیکر او میگوید .حیوانات در هنگام خطر بدنهایش را
تبعید یا کشته میشوند ،اما در دنیای اسارت برای حفظ ایمنی خودشان باید آنها
با بلندکردن شانهها ،راستکردن پشت ،بازکردن بالها و بادکردن موها یا پرها
را از کلونیشــان بیرون نگه داشت .از سوی دیگر ،رهبران محبوب اغلب مدت
بزرگتر میکنند .آنها جنگافزارهایشان را نشان میدهند ،مثل پنجهها ،شاخها
فوقالعــاده طوالنیای در قدرت میمانند .اگر یک نر جوان این نوع آلفاها را به
و دندانها.
چالش بکشد ،گروه جانب دومی را خواهد گرفت .در مورد مادهها ،هیچچیز بهتر
جنس مذکر گونه ما انســانها هنگام خشم مشتهایش را نشان میدهد و
نیست از رهبری باثبات یک نر آلفا که از آنها حمایت میکند و تضمینکننده
ســینهاش را صاف میگیرد برای اینکه قسمت صدری بدنش را نشان دهد .رشد
یک حیات گروهی هماهنگ است .این محیطی درست است که جوانهایشان
حنجره در پســرها و نه دخترها صدای فرد را بم میکند تا مردها صدایی وسیع
در آن رشد میکنند ،پس مادهها عموما میخواهند که چنین نری را در راس هرم
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در آخرین آغوش مامان

در ابتــدا به نظر میرســید بوزینهها
و عمیق داشته باشند .هدف از این جلوهها
فرزندان قبلی گونههای اولیه صلحجویی
ارعاب و القای ترس است تا مهاجم راه
بودند چون همه آنها در جســتوجوی
خودش را بگیرد و برود .در بیشتر مواقع
غذا از یــک درخت بــه درخت دیگر
این کار تاثیرگذار اســت امــا البته که
حرکت میکردند ،مثل نــوع میوهخوار
اگر به هدف نرســد ،کار ممکن است
حیوانات وحشــی در جنگل .با این حال،
باال بگیرد .خشم معموال وقتی به وجود
میآید که بر سر اهداف فرد مانع ایجاد
در دهه  1970اولین شوک به محققان این
شود یا موقعیت یا قلمروی کسی به چالش
حوزه وارد شد و برخی از محققان گزارش
کردند که شــامپانزههایی پیدا شــدهاند
کشیده شــود .نشــاندادن خشم روشی
نگاه خود من متمرکز است بر قابلیتهای طبیعی نخستیها در آرامکردن درگیریها.
کــه یکدیگر را میکشــند ،میمونهایی
مرسوم است برای اینکه گفته شود یک
بیشتر اوقات آنها در حفظ صلح و آرامش عالی عمل میکنند .نمیتوانم باور کنم که
هابز
توماس
به
ای
ه
اشار
اما
آوریم
ی
م
فرود
لورنز
و
فروید
جلوی
تعظیم
سر
هنوز
ما
را شــکار میکنند ،گوشــت میخورند
نفر چه میخواهــد و تعریف کند که
نمیکنیم ،درحالیکه او درباره پیشزمینه تکاملی ما صحبت میکند.
و غیــره .و حتــی با اینکه کشــتن دیگر
همین حاال چه چیزهایی دارد.
گونهها هی چ وقــت در مطالعات مربوط
خشــم و عصبیــت گاهــی بهعنوان
به حیوانات اهمیت نداشت ،مشاهدات شامپانزهها استفاده شد برای روشنساختن
احساســات ضداجتماعی تعریف میشود اما آنها در واقع کامال اجتماعی هستند.
این نکته که گونههای اولیه انســان باید هیوالهای قاتلی بوده باشند .نمونههایی از
اگر شما بخواهید نقشه تمام نمونههای دادزدن ،توهینکردن ،فریاد کشیدن ،در را
کشتهشــدن رهبران شامپانزهها به دست دیگر اعضای گروه ،مثل آنچه که قبلتر
محکم به هم زدن و خوارکردن را ترسیم کنید ،آنها غالبا در مکانهای مسکونی
شــرح داده شد ،استثنائاتی هستند که مقایسه میشوند با کاری که اعضای گروه با
خانوادگی متمرکز هستند :نه در خیابانها ،حیاطهای مدرسه یا مالهای خرید بلکه
دیگر همردههای خود میکنند ،یعنی کسانی که بیرحمانهترین خشونتها را علیه
در داخل خانههای ما .وقتی پلیس سعی میکند معمای یک قتل را حل کند ،اولین
یکدیگر اعمال میکنند .در نتیجه ،رفتــار بوزینهها علیه فرضیه لورنز عمل کرد.
مظنونین آنها اعضای خانواده ،معشوق یا همکاران نزدیک فرد هستند .از آنجایی
ریچارد رانگام ،متخصص بریتانیایی نخســتیها ،در کتاب «نرهای خبیث» درباره
که عصبانیت در مقــام چانهزننده برای روابط اجتماعی عمل میکند ،خانه جایی
ریشه خشونت بوزینهها و دیگر حیواناتی که شبیه به انسانهای اولیه هستند نتیجه
است که معموال در آن ظاهر میشود.
میگیرد« :شامپانزهها خشونت را دوست دارند و در مسیری قدم میگذارند که به
در همین حال ،روابط اجتماعی نزدیک نیز بسیار انعطافپذیر است .دلیل اینکه
جنگهای بشری ختم میشود و همین خصیصه انسانهای جدید را واداشته برای
خانوادههای انســانی تمایل دارند با هم زندگی کنند این است که آشتی نیز در این
بقا به همین وضعیت ادامه دهند و بنابراین ما دســتکم پنج میلیون سال عادت به
روابط بسیار رایج است .همسران ،خواهر و برادرها و دوستان دائما درون چرخه
اعمال خشونت داشتهایم».
دعوا و َآشتی حرکت میکنند و آن را بارها و بارها تکرار میکنند تا روابط خود را
با اینکه چنین مدعاهایی پشــتوانه دیرینهشناســانه ندارد اما به خطسیرهای
با هم متعادل کنند .شما خشم خود را نشان میدهید تا حرفتان را به کرسی بنشانید
پرطرفداری درباره تکامل انسانها خوراک میدهد ،مسیرها و ایدههایی که موافق
و سپس بهکمک بوسیدن یا بغلکردن به جنگ و دعوا خاتمه میدهید .نخستیهای
فتح و تسلط مردانه و شکار و جنگافروزی هستند .ما یک نظریه «مرد شکارچی»
دیگر هم چنین چیزهایی دارند تا از پیوندهای خود در مقابل شــدتگرفتن آثار
و یک نظریه «بوزینه قاتل» را داریم .همچنین شاهد مطرحشدن این ایده هستیم که
درگیریها حفاظت کنند :آنها بعد از نبردها یکدیگر را میبوسند و تیمار میکنند.
رقابتهای بینگروهی ما را وادار به همکاری میکنند و همچنین این فرضیه مطرح
برای آنها نیز آشتی با نزدیکترین کسانشان آسانترین راه است.
میشــود که مغزهای ما رشد کرده و تا این حد بزرگ شدهاند چون زنها مردان
باهوشتر را دوســت داشتهاند .هی چ راه گریزی هم ظاهرا برای این نظریات نیست:
J Jانسان متمدن خشن
نظریههای ما درباره تکامل بشــری همیشه حول گونههای مذکر و آنچه آنان را
با وجود این ،قلمرویی هســت که در آن خشم رواج دارد و آشتی بهندرت دیده
موفق میکرده میچرخد.
میشــود .این قلمرو در میانه دهه  1960توجه خیلی زیادی را به خود جلب کرد،
طبق این نظریات ،انسانها در «وضعیتی از طبیعیت» هستند (اگر چنین موقعیتی
زمانی که کنراد لورنز در کتاب خود با عنوان «خشم» استدالل کرد که ما یک رانه
اصال وجود داشته باشد) که باعث جنگهای مداوم میشود .تنها امید ما تمدن
خشمگین داریم که ممکن است ما را به جنگ بکشاند بنابراین جنگ بخشی از
است ،همان طور که استیون پینکر در کتاب «زوایای بهتر طبیعت ما :چرا خشونت
زیستشناســی انسان است .بحثهای متعاقب آن تا همین امروز ادامه دارد .بنا به
کاهش یافته است» در سال  2011نوشت که شامپانزههای محبوب محققان بهترین
عقیده برخی ،سرنوشت ما این است که تا ابد درگیر جنگ باشیم درحالیکه از نظر
مدل برای فهم این هستند که ما از کجا آمدهایم .پینکر پیشرفتهای فرهنگی را
دیگران ،جنگ یک پدیده فرهنگی است که به شرایط فعلی ما گره خورده است.
بهعنوان راهحل تمام مشکالت ارائه میکند :ما باید غرایز خود را تحت کنترل
افسوس که مسئله بسیار پیچیده جنگ هنوز غالبا به غریزه خشم تقلیل پیدا میکند.
درآوریم  -بهعبارت دیگر ،باید مثل شامپانزهها عمل کنیم .این پیام کامال فرویدی
از همان ابتدای این بحث ،بوزینهها بهطور بارزی وسط ماجرا بودند.
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(زیگموند فروید به تمدن در قالب رامکننده غرایز پایهای ما نگاه میکرد) عمیقا
در غرب ریشهدار است و شدیدا پرطرفدار مانده است .با این حال ،در میانمدت
انسانشناسان فرهنگی و سازمانهای حقوق بشری نفرت دارند از این پیشفرض
که انسانهای ماقبل اختراع خط در یک خشونت تاریخی زندگی میکردند .این
افسانه بهعنوان یک حربه علیه حقوق این انسانها مورد استفاده قرار میگرفته
و هنوز هم میگیرد .شاید معدود قبایلی به این طریق عمل میکردند اما منتقدان
اســتدالل کردهاند که فقط نقلقولهای گزینشــی از تحقیقات انسانشناســانه
میتواند از نگاه غرقه به خون پینکر درباره ریشــههای انسان پشتیبانی کند .آن
«وحشــیگری» که دانشــمندان از آن صحبت میکنند اصال چیزی نزدیک به
وحشیگریای که اغلب در اذهان عمومی فرض گرفته میشود نیست.
مبهمترین بخش پیشنهاد «تمدن در نقش نجاتدهنده» این است که هر وقت
کاشفان ســرزمینهای جدید در دوران معاصر با مردم بدون الفبا و خط مواجه
میشدند ،خشونت بیبرو برگرد از ناحیه کاشفان اعمال میشده است .این امر وقتی
بریتانیاییها استرالیا را کشف کردند ،وقتی راستدینان نیوانگلند را کشف کردند و
وقتی کریستوف کلمب دنیای جدید را کشف کرد صادق بود .حتی وقتی مردم بومی
با هدایا و ابراز دوستی با جویندگان غریبه مهربانی میکردند ،معموال گروه دوم
بودند که میزبانان خود را سالخی میکردند .کلمب با افرادی مواجه شد که اصال
نمیدانستند شمشیر چیست و جای شگفتی است که او توانست فقط با  50سرباز
آنها را شکست دهد .چنین مواردی از تاثیرات آموزنده تمدن فراوان وجود دارد.

نگاه خود من متمرکز اســت بر قابلیتهای طبیعی نخستیها در آرامکردن
درگیریها .بیشــتر اوقات آنها در حفظ صلح و آرامــش عالی عمل میکنند.
نمیتوانم باور کنم که ما هنوز ســر تعظیم جلوی فروید و لورنز فرود میآوریم
اما اشارهای به توماس هابز نمیکنیم ،درحالیکه او درباره پیشزمینه تکاملی ما
صحبت میکند .این فکر که ما میتوانیم فقط با مهارکردن زیستشناسی انسانی به
یک جامعه مطلوب دست پیدا کنیم منسوخ شده است .این فکر متناسب نیست با
آنچه درباره انسان شکارچی  -جمعکننده ،دیگر نخستیها یا علوم عصبشناختی
مدرن میدانیم .این فکر همچنین بیانگر نگاه مرحله به مرحله است  -در وهله
اول ما زیستشناسی انسانی داریم و بعد متمدن میشویم  -درصورتیکه در واقع
امر ایندو همیشه در کنار هم هستند.
تمدن یک نیروی بیرونی نیســت :تمدن خود ماست .هیچ انسانی تا به حال
نه بدون زیستشناســی وجود داشــته و نه بدون فرهنگ .پس چرا ما همیشه
زیستشناســی خود را در نامطلوبترین حالت ممکــن در نظر میگیریم؟ آیا
طبیعت ما به آدمبده تبدیل شــده درحالیکه ما خودمــان را آدمخوبه در نظر
میگیریم؟ حیات اجتماعی بخش بزرگی از پیشزمینه نخستی ما است که در آن
همکاری ،پیوندهای اجتماعی و همدلی وجود دارد .همه اینها به این دلیل است
که زندگی گروهی راهبرد عمده ما برای بقا بوده است .نخستیها مجبور شدهاند
که اجتماعی باشــند ،مجبور شدهاند مراقب یکدیگر باشند و مجبور شدهاند در
کنار هم باشند و چنین الزامی برای ما هم هست.

ع ما را تا سطوح باالیی میسازند اما ما قبول نداریم .چرا سیاستمداران باید بهدنبال سمتهای باالتر میبودند اگر عطش قدرت که همه نخستیها را متمایز میسازد در آنها
احساسات جوام 
وجود نداشت؟ چرا شما باید نگران خانوادهتان میبودید اگر پیوندهای عاطفی که والدین را به فرزندانشان متصل میکند وجود نداشت؟ تمام ارجمندترین نهادها و دستاوردهای ما محکم با
احساسات بشری پیوند خورده و بدون آنها وجود نمیداشت.
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کتابخانه
کـتابخانه
تربیت ذهن

چگونه کتاب انتخاب کنیم؟
یکی از اولین مشکالت ورود به دنیای کتابخوانی چالش انتخاب کتابهای مناسب است .در این مرحله بیش از هر چیز به صورت طبیعی در معرض رفتار گلهوار
هستیم .احتماال در گام اول دنبال کتابهای پرفروش میرویم که با سلیقه عامه مردم بیمه شدهاند .از کتابهایانگیزشی تاریخ مصرف گذشته تا سفارشی ...در این
پروانه شفاعی
بین پرسش از کتابخوانهای حرفهای گزینه مناسبی است .لزومی ندارد که به این افراد دسترسی فیزیکی داشته باشیم .مطالعه متون آنها راهگشاست .خوانندگان
خبرنگار
پیگیر کتاب میل زیادی به معرفی و ترویج کتابهای خوب دارند .اتکا به سلیقه و انتخاب افراد متخصص نیز گزینهای برای انتخاب کتاب است .گزینه بعدی اصطالح
از کتابها به کتابها رسیدن است .داشتن چند دانه کافی است که شما یک باغ بزرگ بسازید .بعد از اینکه به توصیه دیگران با چند کتاب خوب آشنا شدید دیگر نیازی نیست که مکررا ً نظرات آنها
را جویا شوید .چون خودتان متوجه میشوید کتابهای خوب بهترین معرف دیگر کتابهای خوب هستند .هر کتاب مستقیم و غیرمستقیم ما را به سمت کتابهای دیگری هدایت میکند .به چند
دلیل :مهمترین دلیل اینکه کنجکاو میشویم دیگر نوشتههای نویسنده را بخوانیم و یا دنبال پیشنهادهایی که نویسندهه ا در کتاب میدهند ،برویم .آنجاست که موضوع کتاب برای ما دغدغه میشود و
میخواهیم دیگر کتابهای آنها را نیز بخوانیم .کتابها از کتابه ا پدید میآیند پس با خواندن هر کتاب به شبکهای از دیگر کتابه ا متصل میشویم که شاید ارتباط چندانی به نقطه آغازین نداشته باشد.

پیکان سرنوشت ما

نویسنده :مهدی خیامی
انتشارات :نی

JJبا بهره گیری از نوشتهها و خاطرات احمد خیامی
کتاب پیکان سرنوشت ما که بر اساس نوشتهها و خاطرات احمد خیامی از بنیانگذاران
شرکت کارخانجات ایران ناسیونال و فروشگاههای زنجیرهای کوروش نوشته شده از جهات
بسیاری خواندنی و با ارزش است .از جمله این که بسیاری از روایتهای این کتاب بهطور کلی
دربردارنده دروس و آموزههای فراوانی برای عالقهمندان به کارآفرینی بومی است .دوم اینکه
روایت کننده برخی اصول مهم اخالق تجاری و رفتار صنعتی و همچنین چگونگی رعایت آنها
را توضیح داده است .روایتهای احمد خیامی گوشههای ثبت نشده در تاریخ توسعه صنعتی
ایران را روشــن میکند .نتیجه تحقیقات زیادی را به زیر ســوال برده و به چالش میکشد
و ســواالت و موضوعات متعددی را مطرح میکند اما بیشک روایتهای این کتاب زمینه
مطالعات بیشتری را به ویژه در مورد صنعت خودروسازی در دهه  ۱۳۴۰شمسی ،که دوره
طالیی اقتصاد ایران در آن رقم خورده است فراهم میکند .خاطرات احمد خیامی روایتهای
کارآفرینی است که به همراه برادرش یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی بخش خصوصی
را با تمام فراز و نشیبهای موجود در زمینه اقتصادی و سیاسی توسعه دادهاند .این خاطرات
دربردارنده نکات ارزنده برای محققان است .این کتاب موضوعات زیادی را که در مورد شرکت
کارخانجات ایران ناسیونال مبهم باقی مانده بود ،روشن میکند و بحثهای جدید را در صنعت
خودروسازی و تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران به میان خواهد آورد .پیکان سرنوشت ما روایت
آرزوهای احمد خیامی است که از کانون نشر حقایق اسالمی سر بر آورد و به تاجر و کارآفرینی
ملی تبدیل شد .نویسنده در توضیحاتی در مورد این کتاب گفته است غرض از نوشتن این
خاطرات شرح امکاناتی است که در میهن ما وجود داشته و دارد و راهنمای جوانانی است که
به زودی وارد کارزار زندگی میشوند و میخواهند موفق باشند.
192
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نبرد دو ساحر

نویسنده :ستاره روشن
انتشارات :روزنه

JJبازندهایاز زمین ناجی دنیای استرا میشود

«نبرد دو ساحر» اثری به قلم ستاره روشن و چاپ انتشارات روزنه است .این مجموعه داستانی
خیالی و ماجراجویانه از سرزمینی باستانی به ناماسترا با قصری زیبا و جادویی به نام ایریلیاز شروع
میشود .انسانها با سرکشی و خودخواهی خود کره زمین را به مرحله نابودی کشانده و خشم مادر
زمین را برانگیختهاند .او که قلبی مهربان دارد وادار به برداشــتن سنگ آندوین از قلب زمین و به
دنبال آن به هم ریختگی خطوط زمانی و باز شدن درهایی از دنیای ماوراءالطبیعه و وقوع پدیدههایی
چون سیل و زلزله شده است .این اتفاقات تاثیرات بدی در استرا گذاشته و سبب نگرانی بزرگان قصر
شده است .از این رو آنها تصمیم گرفتهاند خونآشامها ،ارواح ،اشباح ،اجنه ،حیوانات و جادوگران
ها بایستند و دنیایشان را نجات دهند .ارتش شش گله که با
را با هم متحد کنند تا در مقابل انسان 
پیرنگی قصهگانه در جلد اول (شبدر ششپر) شروع شده بود ،در جلد دوم (نبرد دو ساحر) با روندی
ماجراجویانه و رازآلودتر ادامه پیدا کرده است .ارتش شش گله داستان پسر نوجوانی به نام سم ری را
روایت میکند که به دلیل مشکالت مالی خانواده و همچنین از دست دادن تنها خواهرش ساماندرا
یکند .در همان موقع جادوگری که از خط زمانی دیگر پا به زمین گذاشــته بود تا
آرزوی مرگ م 
شاهزادهای ناجی را به سرزمین خود ببرد در بهارخواب اتاق سم ظاهر میشود و آرزویش را برآورده
میکند و او تبدیل به یک شبح میشود تا ناجی رنجکشیدگان باشد .مجموعه ارتش شش گله که
از طرف مخاطبان به فانتزی زیستمحیطی لقب داده شده ،مهمترین اهداف خود را در جلد دوم
مشخص میکند :آیا دستدرازی بشر و حمالت او به کره زمین ،عامل انقراض انسانه ا خواهد شد؟
در جلد دوم این مجموعه اهمیت مدرسه برای نوجوانان ،ایجاد انگیزه برای تالش بیشتر با هر بهره
هوشی ،رواج فداکاری و ازخودگذشتگی و همچنین محافظت از کره زمین و پذیرش برابری برای
یکایک موجودات ،هدفگذاری شده است.

صبح جادویی

نویسنده :هال الرود
مترجم :لطیف احمدپور
انتشارات :نوآوران سینا

JJتغییر عادات در زندگی

داستان این کتاب از این قرار است که در ابتدا به معرفی حال و روز سال  ۲۰۰۸نویسنده
پرداخته اســت .آن سال آمریکا دچار بحران اقتصادی بدی شد که باعث شد خود نویسنده
هم بدهی  ۴۲۵هزار دالری به بار بیاورد( .شــاید بتوان گفت که شرایط اقتصادی امروز ایران
بسیار همخوانی با سال  ۲۰۰۸آمریکا دارد ).در این زمان هال الرود ،نویسنده کتاب از لحاظ
ذهنی ،جسمی ،احساسی و مالی به پایینترین نقطه ممکن رسیده بود و زندگی را با پریشانی
و ناامیدی سپری میکرد .در این زمان با مشورت با یکی از دوستان برای بهبود شرایط فکری
و روحی خود یک روز صبح زودتر بیدار شد و به پیادهروی پرداخت .یک واکمن نیز همراه خود
برده بود و حین پیادهروی به فایلهای صوتی درباره پیشرفت شخصی از جیم ران گوش میداد.
گرچه قبل از آن فایل را شنیده بود .یکی از جمالت جیم ران جرقهای در فکر او به وجود آورد.
آن جمله این بود :سطح موفقیت شما به ندرت از سطح پیشرفته شخصیتان فراتر میرود ،زیرا
موفقیت چیزی است که شما با شخصی که به آن تبدیل میشوید جذبش میکنید .به عبارتی
دیگر سطح موفقیت شما در همه جنبههای زندگی به ندرت از سطح پیشرفته شخصی شما
یعنی دانش ،مهارتها ،اعتقادات ،عادتها و غیره فراتر میرود و معموال در موازات آن است.
هال میگوید این جمله را گرچه قب ً
ال شنیده بودم اما هرگز متوجه منظورش نشده بودم .گاهی
اوقات چیزی را بارها و بارها گوش میکنیم اما درگیر آن نمیشویم و یا توجه نمیکنیم اما
سرانجام ناگهان یک روز نظرتان را به خودش جلب میکند.

جهانهایموازی

نویسنده :میچیو کاکو
مترجمان :سارا ایزدیار ،علی هادیان
انتشارات :مازیار

JJسفری به آفرینش ،ابعاد باالتر و آینده جهان

میچیو کاکو در کتاب «جهانهای موازی» استعداد شگرف خود را به خدمت گرفته
تا به یکی از عجیبترین و هیجانانگیزترین دستاوردهای احتمالی فیزیک مدرن بپردازد.
اینکه ممکن است جهان ما تنها جهانی در بین جهانهای متعدد باشد .شاید بینهایت
جهان در یک شبکه گسترده کیهانی وجود داشته باشند که کل جهان ما فقط یکی از
آنهاست .کاکو با استفاده استادانه از شوخطبعی و تمثیل ،صبورانه خواننده را با نظریات
متفاوت موجود در مورد جهانهای موازی آشنا میسازد .نظریاتی که همگی از مکانیک
کوانتومی ،کیهانشناسی و تئوری جدید  Mنشئت میگیرند .این کتاب را چون سفری
شگفتانگیز مطالعه کنید ،سفر در کیهانی که نیروهای واقعی آن ،ما را مجبور میسازند
تا به سمت مرزهای تخیل کشیده شویم« .جهانهای موازی» کتابی است علمی که با
زبانی بسیار ساده و زیبا در تالش است که پیچیدهترین مفاهیم فیزیک و کیهانشناسی
را برای مخاطب عام بیان کند .از بارزترین ویژگیهای کتاب ،سادگی و بیان متفاوت آن
است .به طوری که مخاطب جوان بی هیچگونه پیشزمینه علمی میتواند از پس کتاب
برآید .موضوع جهانهای موازی که بیشتر یادآور داستانهای علمی تخیلی و شاید هم
روایتهای عرفانی است ،چیزی حدود نیم قرن است که در تحقیقات علمی خود را نشان
داده است .ایده جهانهای موازی به نوعی راهحلی بود برای برخی از ابهامهای موجود در
نظریههای مختلف فیزیک مدرن.

تاریکی معلق روز

چهار راه پولسازی  

نویسنده :رابرت کیوساکی
مترجم :سکینه خزایی
انتشارات :تیموری

JJكسب و کار و تجارت

کتاب «چهار راه پولسازی» اثری از رابرت کیوساکی است که سرمایهگذار و نویسنده
کتاب «پدر پولدار ،پدر بیپول» است .همچنین کتاب «کسب ثروت به روش پدر پولدار»
که در واقع ادامه مباحث کتاب «پدر پولدار ،پدر بیپول» اســت ،از آثار اوســت .رابرت
کیوساکی یک اقتصاددان پیشرو و صاحب تئوریهای نوآورانه اقتصادی در دنیا است .وی
با نوشــتن تفکرات ناب و دست اول اقتصادی در کتاب «پدر پولدار ،پدر بیپول» تمامی
عالقهمندان به مباحث اقتصادی و مالی را مبهوت خود کرده است .میلیونه ا نفر با پیروی
از نظریات خالقانه او توانستهاند به موقعیتهای مالی و اجتماعی خیرهکننده در جهان
دست یابند .از جمله ویژگیهای بارز تفکرات و نظرات کیوساکی میتوان به کاربردی بودن
آنها و ارتباط فوقالعاده این نظریات با زندگی واقعی افراد جامعه اشاره کرد .شاخصهای
متعدد رابرت کیوساکی و کتابهای پرفروش وی توانستند تحسین بزرگان را نیز برانگیزند.
آیا شــما به لحاظ مالی مستقل هستید؟ اگر در زندگی خود بر سر چندراهی مالی قرار
گرفتهاید ،کتاب «چهار راه پولسازی» برای شما نوشته شده است .اگر میخواهید کنترل
اعمال امروز خود را به دست بگیرید تا بتوانید سرنوشت مالی خود را تغییر بدهید ،این
یکند .چهار راه پولسازی به صورت
کتاب در ترسیم طرح و برنامه مالی به شما کمک م 
زیر است :مالکیت کسب و کار ،سرمایهگذار ،کارمند و خویشفرما.

نویسنده :زهرا عبدی
انتشارات :چشمه

JJنمایی از مشکالت روز جوانان

سومین رمان زهرا عبدی تجربه تازهای است که با جامعه امروزی ایران گره خورده است.
رمان «تاریکی معلق روز» قصه دختران و پســران است در واحد زمانی که «امروز» است
و واحد مکانی که پلی معلق است از ایران تا آنسوی آبها .قصه دختران و پسران جوان
که در عصر حکمروایی اینترنت و رسانه مبتالی معادالت جدید روابط انسانی هستند .این
میان قصههایی در جریان است که خواننده به تدریج آنها را درمییابد .عبدی در این رمان
همان مشی روایی جامعهشناسانه و سیاسی خود را در پیش گرفته است و مدام لحن عوض
میکند و قصه و خردهروایت غافلگیرکننده میسازد .آدمهای او که از دل طبقه متوسط
جوانهای دهه هشــتاد و نود بیرون آمدهاند ،ناگهان تبدیل میشوند به سایهای از خود.
عبدی پیش از این با رمانهای «ناتمامی» و «روز حلزون» توجه مخاطبان زیادی را به خود
جلب کرد و از جمله نویسندگان جدید امروز ادبیات ایران محسوب میشود .زهرا عبدی
را با «ناتمامی»اش میشناسیم .به نظر میرسد که این کتاب از کتاب «ناتمامی» او دور
نیست .مثل همان کتاب از حال و هوای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور و تاثیرش روی
نسل جوان میگوید .در تمام داستان دغدغه نویسنده از روزگار االن جامعه است و به نظر
میرسد که مثل «ناتمامی» موفق شده است این کار را به خوبی انجام دهد .داستان راوی
زندگی چند جوان در دهه نود است که زندگیشان به هم گره خورده است.
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راهنمای
بازارهایمالی
چرا این بازارها بهوجود میآیند
و چگونه عمل میکنند؟
مارک لوینسون
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