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دوران پیش از اســتقرار رســمی کابینه جدید را باید زمان
طالیی قلمداد کرد چراکه هنــوز امکان گفتوگو ،بحث و
بررسی دیدگاهها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از
مشکالت ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد و اتفاقا در همین
زمان به جهت تمرکز دولت و مجلس روی موضوع انتخاب
کابینه و بررسی برنامهها ،ذهنها برای شنیدن ایدههای نو
آماده است .از سوی دیگر خوشبختانه دولت دوازدهم از این
مسعود خوانساری
مزیت برخوردار اســت که با اتکا به رأی 24ميلیونی مردم
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر بتواند با استفاده از الگوهای سایر کشورها و با کمک بخش
و رئیس اتاق تهران
خصوصی دست به تصمیمات شجاعانه در عرصه اقتصاد بزند.
در ایــن راه دولت در قدم اول باید راهبرد و اســتراتژی
4ســاله خود را برای اداره اقتصاد کشور تعیین کند« .راهبرد» و «برنامه» اجرایی هدفمند،
بلندمدت و با پشــتوانه علمی و عملی مهمترین شرط تمام اقتصادهای جهان برای حرکت
در مسیر پیشرفت به شمار ميآید .بررسی تطبیقی الگوی کشورهایی مانند مالزی ،سنگاپور
و حتی ترکیه این موضوع را تایید ميکند که توســعه منهای راهبرد ممکن نیست .به طور
مشخص راهبرد مالزی و سنگاپور توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و کاهش حجم و اندازه
دولت از نظر مداخله و حضور در اقتصاد بود .همچنان که ترکیه بخش مهمی از راهبردهای
اقتصادی خود را بر محور توسعه صنایع مبتنی بر توریسم توسط بخش خصوصی قرار داده
است و ميتوان مثالهای دیگری از کشورهایی مانند ویتنام و تایوان برای اثبات این ادعا بیان
داشت .اما به طور قطع روشنترین نمونه مربوط به چین است که در دوران اصالحات سیاسی
و اقتصــادی خود ،راهبرد اتکا به بخش خصوصی را به جای حضور همهجانبه دولت در همه
عرصهها انتخاب کرد و امروز جایگاهش در نظام اقتصادی جهان روشن است .مثالهای متاخر
نیز مربوط به کشورهایی مانند ژاپن و کر ه جنوبی ميشود که راهبرد خود را توسعه بر محور
ش خصوصی قرار دادند و امروز به تصمیمگیری چند دهه قبل خود ميبالند.
بخ 
طی چند دهه گدشته بارها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور
تاکید شده و حتی با وجود ابالغ اصل  44قانون اساسی و تاکید بر اسناد باالدستی اقتصادی
و اظهارنظر صریح مسئوالن کشور مبنی بر اینکه یکی از اشکاالت ساختاری و تفکری اقتصاد
ایران بهخصوص در سالهای بعد از انقالب دولتی بودن بیش از اندازه است ،همچنان سنگینی
بار اقتصاد روی دوش دولت و نهادهای وابسته به آن است.
تسلط بیش از اندازه دولت بر اقتصاد سبب شده تا رشد سرمایهگذاری کاهش يابد و بهطور
خاص از ســال  90تاکنون منفی شود .این فضای انحصاری آسیبهای دیگری هم به همراه
آورده که از جمله آنها ميتوان به افزایش دامنه فساد ،کاهش شفافیت و از ميان رفتن فضای
رقابت و همچنین کاهش بهرهوری اشاره کرد.
موضوع دیگری که عالوه بر اقتصاد دولتی ميتوان ذکر کرد ،معضل بیکاری است .ریشه
بیکاریِ امروز هدر دادن منابع در گذشته است .دولت نهم و دهم درآمدهای سرشار نفتی را
در اختیار داشت که با عدم استفاده صحیح از آنها شرایطی را فراهم کرد که ضمن ایجاد رکود،
ميزان خالص تولید اشتغال نیز به صفر رسيد .به همین دلیل امروز با آوار بیکاری مواجه شدهایم
و مسئولیت این آواربرداری به دوش دولت دوازدهم افتادهاست .نباید فراموش کرد که در حال
حاضر بیکاری نهتنها یک بحران اقتصادی ،که در واقع یک معضل بزرگ اجتماعی شده است.
به هر جهت آنچه امروز نیاز داریم ،اقدامات در جهت بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.
دولت دوازدهم برای مقابله با دو پدیده دولتی بودن اقتصاد و بیکاری ميتواند از پتانسیل نهفته
در اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی در حد اعال استفاده ببرد.
4
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به برخی از این ویژگیها چنین ميتوان اشاره کرد:
ی بازرگانی آمادگی دارند در صورت تمایل دولت Tدر تکمیل یا به اتمام رساندن
یک .اتاقها 
طرحهای نیمهتمام و پروژههای ملی و استانی که به خاطر کمبود یا نبود اعتبارات به مشکل
ش خصوصی عالوه بر به
خوردهاند ،مشارکت فعال داشت ه باشند .با واگذاری این پروژهها به بخ 
حرکت درآمدن سرمایههای عظیم ملی و ایجاد اشتغال برای اقتصاد کشور ،قدری از تصدیگری
دولت در حوزههای مختلف اقتصادی هم کاسته خواهد شد.
دو .از آنجا که بنگاههای کوچک و متوسط بیشترین اشتغال را جذب خواهند کرد ،اتاقهای
بازرگانی اعالم آمادگی ميکنند که با آسیبشناســی مشــکالت این بنگاه ها و با همکاری
دستگاههای دولتی در جهت رفع موانع تولید و جذب اشتغال حداکثری اقدام کنند.
سه .درآستانه انتخاب وزرا ،اتاق ميتواند صالحترین مرجع کارشناسی برای شناسایی وزرا و
ارزیابی برنامههای آنها باشد .به همین دلیل دولت ميتواند در این زمینه روی همراهی اتاقها
حساب کند.
چهار .بخش خصوصی از دولت دوازدهم انتظار دارد که در انتخاب وزرا بهخصوص انتخاب
وزرای اقتصادی نظر صاحبان کسبوکار را جویا شود و حتما در برنامههای حوزه مسئولیت آنها
ش خصوصی ،برونسپاری کارها وآزادسازی
به کوچک کردن وزارتخانهها ،تقسیم کار با بخ 
توجه ویژه شود و این موارد جزء الینفک برنامههای آنها باشد.
ت خارجه مســئولیت رایزنان
پنج .اتاق بازرگانی آمادگی و توانایی دارد که با کمک وزار 
اقتصادی ایران در خارج از کشور را بر عهده گیرد .حضور تجار معتبر و آشنا با قواعد بینالمللی
در اتاقها ،زمینههایی را فراهم آورده تا پتانسیل قدرتمندی در این بخش جمع و قابل عرضه
به دولت باشد.
شش .اتاقهــای بازرگانی آمادگی دارند که دیدبان اقتصاد کشور به منظور شفافسازی و
مبارزه جدی با فســاد باشند و در این زمینه همکاری گستردهای با دولت انجام دهند .امروز
اولویت مهم کشور مبارزه جدی با فساد است چراکه بخشخصوصی و اقتصاد ایران از گسترش
فساد آسیب جدی دیدهاست.
ش خصوصی از دولت ،چینش تیم اقتصادی با
هفت .یکی از مهمترین خواســتههای بخ 
دیدگاهها و اهداف مشترک است .تیمی هدفمند ،توانا و یکدل ميتواند زمینه بهبود شرایط
کالن اقتصاد کشور را فراهم آورد .اتاقهای بازرگانی آمادگی دارند در این زمینه به دولت کمک
فکری و مشاورهای ارائه کنند.
هشت .برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادیِ 8درصدی نیاز است که بتوانیم سرمایه
جذب کنیم .در دولت دوازدهم وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی باید موظف شــوند که
حداقل 100ميلیارد دالر برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تضمین فعالیتهای بخش
خصوصی تامین و فراهم کنند.
دولت دوازدهم ميتواند با اقدامات و انتخابهای خود دوران تازه مدیریتی را در کشور آغاز
کند .شاید زمان آن رسیده که در سایه حضور نیروهای باتجربه و کارآزموده زمین ه برای ورود
جوانان تحصیلکرده ،با انگیزه و پویا به دستگاه بوروکراتیک کشور نیز فراهم شود .هرآنچه امروز
اقتصاد ایران نیاز دارد ،تصمیمات شجاعانه و برآمده از منطق علمی روز جهان است .قطعا این
مهم زمانی محقق ميشود که خون تازهای از جوانی و دانش در نظام مدیریتی کشور جریان
پیــدا کند .به همین جهت باید به دولت توصیــه کرد که با حفظ مالحظات ،در همین گام
اول نشان دهد که قواعد کهنه و فرسوده را به هم خواهد زد و از دل یخبندان اقتصاد کشور،
چهرههای نو ،کارآمد ،باانگیزه ،دلسوز و بادانش را به مردم معرفی خواهد کرد .اینگونه است
که ميتوان امیدوار به تغییر در بینشها و نگرشهای قدیمی بود و به انتظار فصل بهار اقتصاد
ایران نشست.

چه میخوانید؟

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بهراد مهرجو
سردبیر

«آینده چه میشــود ».در اقتصاد ایران نه تنها پاسخی
برای این ســوال نیســت کــه حتی تعــداد کثیری از
کنشــگران درجه اول و صاحب قدرت اقتصادی کشور
هم چنین مفهومی را درک نمیکنند یا حداقل تالشی
در کشفاش نداشتهاند .ساحت تصمیمگیریها در نظام
تصمیمگیری کشور بیش از آنکه استراتژی محور باشد،
متکی به البیهاست .در ایران این عصر ،آینده را برنامهها
و روندهای پیش رو نمیسازند و این قدرت گفتوگوهای
محفلی است که سرنوشت برند یا بنگاهی عظیم را تعیین
میکند .همانطور که پیش از این کارخانههای عظیمی
مانند بیک ،ایران کاوه و حتی ایران ناســیونال در پس
همین البیها به زمین گرم نشستند و دیگرانی ققنوسوار
از خاکستر آنها برخواستند که ربطی به قدرت یا وابستگاه
به آن داشــتند .در چنین شــرایطی انتخابات ریاست
جمهوری نه تنها یک ماه که حداقل شــش ماه اقتصاد
کشور را تعلیق میکند .یک ماه برای فعالیتهای سیاسی
و  5ماه دیگر برای انتخــاب وزرا ،معاونان ،مدیرکلها و
حتی کارشناســان رده پایین که از وزرا قدرت بیشتری
هم دارند .فضای اقتصاد ایران براساس همین معیار ساده،
نسبتی با منظومه پیچیده اقتصادهای توسعه یافته ندارد.
سرمایهگذاران خارجی،داراییشان را در چنین اقتصادی
به خطر نمیاندازند و تنها به ایران به چشم بازاری بزرگ با
نوسانات چشمگیر و جانکاه نگاه میکنند .آفتاب فردای
بهتر از پس ابرهای سایه انداخته به اقتصاد این سرزمین
طلوع نمیکند چراکه اساسا هیچ خبری از آینده نیست.
آینده چطور است؟ نمیدانیم.
ولی خلیلی

روزها که رخوت و ناامیدی بخشهای زیادی از جامعه را
گرفته بعضی از آدمها در اطراف ما هستند که همچنان
پر انرژیاند و بزرگ فکر میکنند ،بیشــتر از خودشان
دیگران را میبینند و علیاکبــر رفوگران حتما یکی از
آنهاست .در این شماره گزارشی از «کارخانه» گزارشی
از مجموعه صنعتی عطر بیک تهیه کردهایم .گزارشی که
به زندگی حرفهای علیاکبر رفوگران ،اصول مدیریت او و
دیدگاههایش در زندگی و کارآفرینی میپردازد.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده پژوهی و بایگانی

بر اســاس آمارهاي رسمي ميزان توليد ناخالص داخلي
در سال  1395براي اولينبار در اين دهه از ميزان توليد
در ســال  1390فراتر رفت .فصــل آيندهپژوهي در اين
شماره به چالشهاي رشد اقتصادي در نيمه نخست دهه
 90پرداخته است .اين موضوع با بررسي عملكرد دولت
يازدهم همراه شده است .تغيير مسيري كه اقتصاد ايران
از نيمه ســال  1392تجربه كرد ،با بررسي شاخصهاي
اصلي اقتصاد ايران از جمله نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصاد و
نرخ بيكاري مورد واكاوي قرار گرفته است .اقتصاد ايران
در ســال هاي  91تا  94درگير ركود بود و تنها در سال
 93با رشد مثبت همراه شد .از سال  95به عنوان نقطه
آغاز رونق اقتصادي در اين دهه ياد ميشود چراكه ميزان
توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران پس از  5سال به
دوران پيش از ركود بازگشته است.
در فصل آناليز اين شــماره نيز ميزان بازدهي بازارهاي
رايج بررسي شده است .بورس طي  75روز ابتدايي سال
وضعيت مساعدي داشته اما سپردهگذاري در بانك نيز
همچنان جزو جذابترين روشها براي ســرمايهگذاري
است.

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

« هیچ لذتی برای من با  86سال سن بزرگتر از این نیست
که در کارخانه قدم بزنــم و کار کردن  200تا  300نفر
کارگر زن و مرد را ببینم ،این کار همیشه لبخند را روی
لبهایم میآورد و انعکاس شادی آن را در قلبم احساس
میکنم ،من با کارخانه زنده هستم ،در این سن نه به دنبال
کسب درآمد بیشــترم و نه پول میخواهم هرکاری در
زندگی دوست داشتهام انجام دادهام؛ االن چرخیدن چرخ
کارخانه و چهره خوشحال کارگرها من را شاد میکند .کار
کردن بزرگترین عشق زندگیام است ».این جمله از آن
علیاکبر رفوگران بنیانگذار کارخانه بیک است؛ کارخانهای
که برای بسیاری از ما تداعیکننده خودکارهایی است که
در دوران مدرسه و تحصیل بسیار با آن نوشتیم .دراین

کاوه شجاعی

دبیر بخش نماگر

در این شــماره روی آینده ســه اقتصاد مهم آسیای
شــرقی تمرکز کردهایــم و طبعا بخــش بزرگتر را به
چین اختصاص دادهایم؛ بــه خصوص به این خاطر که
چین برنامــه عظیمی برای گســترش راههای تجارت
بینالمللی از راه زمین و دریا دارد و میخواهد نفوذ خود
را در همین آینده نزدیک در مناطق وســیعتری از دنیا
افزایش بدهد .در بخش نماگر گزارشــی جذاب داریم از
تجارت پرسود فروش شهروندی اتحادیه اروپا در قبرس.
در بخش آیندهپژوهی هم یادداشت خداحافظی یکی از
مشهورترین روزنامهنگاران حوزه تکنولوژی را داریم که

در آن به پیشبینیهایی دســت زده و توضیح داده که
چرا انقالب بعدی این حوزه ربطی به موبایلها و تبلتها
ندارد و هوش مصنوعی و رایانش محیطی کلید فهم آینده
است.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش کارآفرین خارجی

آدم جالب این شماره عظیم پرمجی ،ثوتمند هندی است
که شــرکت تولید روغن پدرش را تبدیل کرد به یکی از
بزرگترین شرکتهای حوزه  .ITکسب و کار جالب این
شماره هم مربوط میشود به مطلب شرکت الکتالیس،
بزرگترین تولیدکننده پنیر در دنیا ،چرا؟ چون پنیر خیلی
خوب است! بعد از اینها مطلب قابل به عرض دیگر پرونده
گردشگری است .آخر بهار و شروع شدن تابستان در کل
نیمکره شمالی شمرین به معنای فصل سفر است .برای
کسانی که نمیتوانند خودشــان به سفر بروند چارهای
نیست جز اینکه بنشینند حساب کنند و ببینند آدمها
چطور از سفر رفتن دیگران پول در میآورند ،این همان
کاری است که این شماره انجام دادهایم .اگر شما هم سفر
نمیروید و کاری ندارید ،این چند صفحه را بخوانید و به
جمع ما بپوندید!ا.
بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

اگر هنوز صاحب خانه نشــدهاید و قصــد دارید جوانب
خرید خانه را بسنجید ،میتوانید در پرونده «به فکر یک
سقفم» بخشی از اطالعات مورد نیاز خود را تهیه کنید.
در این پرونده به بررسی رکود در بازار مسکن پرداختهایم
و نظرات کارشناسان را در خصوص سرنوشت مسکن در
سال  96جویا شــدهایم .در پروندهای دیگر نیز در مورد
سرمایهگذاری خارجی مطالبی را تهیه کردهایم .اگر شما
هم یکی از افرادی هستیدکه در مورد ورود سرمايههای
خارجی نگران اســت ،بهتر است ســری هم به پرونده
«ســوغات فرنگ» بزنید .با مطالعه مطالب این پرونده
میتوانید دالیل کندی ورود سرمایه را متوجه شوید.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست

هند ستاره درخشانی است که با دستودلبازیِ ایالتها
رو به افول گذاشتهاست .بر اساس گزارش اکونومیست،
کشوری که اقتصادش پیوسته نگاهها را به خود معطوف
میدارد ،این روزها با چالشــی جدید روبهرو شدهاست.
دولت هند از سالها پیش سعی داشته با کاهش هزینه،
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ولخرجی ایالتها همه این
پساندازی داشتهباشــد؛ اما
ِ
صرفهجوییها را به هدر داده؛ هند مانند خانوادهای است
که در آن ،بزرگســاالن تالش میکنند با صرفهجویی،
پولی برای آینده پسانداز کنند اما فرزندان با ولخرجیهای
ِ
ِ
وضعیت هند
بررسی
پیشرفت خانواده میشوند.
خود مانع
ِ
و اینکه چگونه به ســمت تیرهروزی قدم برمیدارد یکی
از دهها گزارشــی اســت که در اکونومیست این شماره
آورده شــده و همه آنها میتواند نگاه جامع و آگاهانهای
از وضعیت کشورهای مختلف جهان به مخاطب بدهد.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

نگاه این شماره نگاهی به خودمان است با محوریت
موضوع مهاجرت .واقعیت این اســت که خیلی ســال
ها و نمایشهای تمدن و
پیــش از مهاجرپذیری اروپایی 
روشــنفکری آنها ،مرزهای ایران به روی ملت جنگزده
افغانستان باز شد تا جایی که جمعیت چشمبادامیهای
همســایه در جامعه ایرانی به سه میلیون نفر رسید .سه
آنها خاطــره داریم و البته
میلیــون نفری که همه ما از 
قضاوتی .این همســایههای جنگزده بیش از سی سال
سابقه حضور در ایران را دارند .افغانستانیهایی که سرایدار
خانه ،همکالسی در دانشگاه و مدرسه ،همسایه و حتی
همسر بعضی از ما مردم ایران شدند .مهمترین اثر حضور
ها اما در بازار کار ایران مشهود است .جایی که
افغانستانی 
نیروی کار ایرانی به دلیل مطالبه حق و حقوقش معطل
ميماند و نیروی کار افغانســتانی ،ارزان و بدون مطالبه
جدی ميرود سر کار .نگاه این شماره با تکیه بر برخوردها
و نظرات مردم درباره افغانها ،مصاحبه با مشاور سازمان
ملل در امور بازسازی افغانستان و نظرات یک کارشناس
اقتصاد سیاسی نوشته شده است.
متیندخت والینژاد
دبیر بخش کسبوکار

اولیــن نظــر ســنجی آیندهنگــر از اعضــای اتاق و
کارشناســان،پس از انتخابات دولــت دوازدهم در 29
اردیبهشت و رویکار آمدن دوباره حسن روحانی به عنوان
ریاست جمهوری است .تحلیلهای اعضای اتاق ،فعاالن
اقتصادی و کارشناســان جزییتر شده و در همین حال
توقعاتشان از ســالهای گذشته بیشتر .البته که برخی
نگرانیها در طی این ســالهای گذشته تغییر نکرده اما
برای آشنایی بیشــتر با وضعیت کشور و برای مشاهده
دیدگاههای متفاوت این قسمت را بخوانید.
مونا مشهدی رجبی

دبیر بخش کامنت خارجی و موفقیت

در این شماره گزارشهایی در مورد آینده صنعت توریسم
و اقتصادهای برتر ســال  2050میالدی ترجمه شــده
است .همچنین روشهای مدرن کشاورزی برای تامین
غذای نسل آینده بشــر و نگرانی اروپا از تکرار وضعیتی
مشابه یونان هم در مقالههایی مجزا بررسی شده است.
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در بخش کامنت خارجی با توجه به طوالنی شدن روند
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مطرح شدن بحث جدید
در مورد هزینههای این تصمیم سیاسی به بررسی این
مقوله پرداختیم و چهار سوال کلیدی مرتبط با این تحول
بزرگ سیاسی دنیا را مطرح کردیم و نظر اقتصاددانان بنام
دنیا در این زمینه را جویا شدیم.
ساعد یزدانجو

دبیر بخش کتاب ضمیمه

در بخــش کتاب ضمیمــه این شــماره ،در یکی از
کتابها ،داســتان مردی را میخوانید که در اوج بحران
جهانی مالی در ســال  ،2008دســت به تحریف عدد
حیاتــی «الیبور» زد تا بتواند کمتر خســارت بخورد و
حتی ســود کند .این مطلب از این نظر اهمیت دارد که
نشان میدهد بانکهای بزرگ جهانی چطور توانستند از
اوضاع آشفته سوءاستفاده کنند و موج سهمگین بحران
را به نفع خود تغییر دهند و کمتر خســارت بخورند .در
بخش آیندهپژوهی نیز میتوانید با گزارشی از موسسات
آیندهپژوهی فعال در جهان و ایران آشنا شوید .این رشته
دانشگاهی که به تازگی در ایران مورد توجه قرار گرفته،
یادگار دهه  60و  70میالدی است که امریكا و شوروی در
اوج جنگ سرد بودند و میخواستند دنیا را تصاحب کنند.
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

شش ماهيگير ايراني اهل كنارك كه  66روز در آبهاي
اقيانوس هند ناپديد شده بودند با پيمودن  1950مايل
به شــكل اتفاقي به ســاحل جزيرهاي در كنياي افريقا
رسيدند و نجات يافتند .دو نفر از آنها مجبور شدند براي
نجات خود و دوستانشان ،فاصله  15كيلومتري تا ساحل
را شــنا كنند .ناخداي اين ماهيگيرها در گفتوگو با ما
از ماجراهاي دلهرهآوري كه برايشــان رخ داد ميگويد.
از روزي كه كوســهها دور قايقشــان ميچرخيدند ،از
شبهايي كه چشم به ستارهها داشتند و از اميدي كه هر
روز كمرنگتر ميشد .او ميگويد نجاتشان يك معجزه
از طرف خدا بود .تاكنون در دنيا چند حادثه مشابه این
نيز رخ داده اســت كه خالصهاي از آنها در اين شــماره
آمده است .همچنين در دو صفحه گزارشي درباره زندگي
باربرهاي بازار تهران نوشته شده است .افرادي كه بعضي
وقتها بايد گاوصندوقهايي بــه وزن  600كيلوگرم را
جابهجاكنند.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و پاورقی

بــه این یک کلمه دقت کنید« :مردم» .در سطرســطر
اندیشهسیاســی ،اقتصادی و دینی جهان بعد از دوره
رنسانس اهمیت این کلمه برجسته شده است .سهگانه
واضع قرارداد اجتماعی ،توماس هابز ،جان الک و ژانژاک
روسو هرسه در بسط اندیشه خود بر نقش مردم تاکید
دارند؛ درســت در زمانی که کلیسا به مردم روی آورده

است و اقتصاد از نظام ارباب-رعیتی به عرضه و تقاضای
نیروی کار مردم توجه کرده اســت .این مفهوم با عنوان
پوپولیسم بد-پوپولیسم خوب از آن زمان تا قرنها ادامه
مییابد و میرسد به زمان معاصر در جهان امروز .هنوز
هم نظامهای سیاسی جهان با این کلمه کلنجار میروند.
کدام وعده سیاســتمداران به مردم عوامفریبیاست و
کدامیک مردمگرایی واقعی؟ نظامهای سیاسی با چنین
قرائتی از مردم ،مشروعیت مییابند یا اینکه مسیر توسعه
را به دامگه حادثه میبرند .تاریخ توســعه در ایران نیز،
قرائتهای پوپولیســتی از سیاســتگذاری را به خاطر
دارد .دورهای که از ســالهای  1384تا  1392را شامل
میشــود .در این دوره نظام تدبیــر و برنامهریزی جای
خود را به شــعار در سفرهای اســتانی داد و نتیجه آن
چیزی جز رکود و تــورم در اوج درآمدهای نفتی برای
اقتصاد ایران نبود .اما این پوپولیسم بار دیگر میخواست
در اردیبهشــت امســال رجعت کند که با پاسخ منفی
مردم مواجه شــد .در بخش توسعه مسئله «پوپولیسم
در ایران» واکاوی میشــود .همچنین در بخش پاورقی
مجلــه ،چندین موضوع روز اقتصــادی مورد تحلیل و
تبیین قرار گرفته اســت :آیندهپژوهی و نظام تدبیر در
ایران؛ نســبت تورم و افزایش قیمتها در ذهن مردم؛
سهجانبهگرایی در ایران و الزامهای آن؛ دولت آینده در
مسیر توسعه دانشگاه چه برنامهای دارد و جایگاه ایران
در اقتصاد کشورهای منطقه چیست؟
ریحانه یاسینی

دبیر بخش گزارشگر

بیشــتر از یک ماه از پایان دوران انتخابات  ۹۶میگذرد،
اما تحلیل نتایج این انتخابات هنوز به پایان نرسیده است.
انتخاباتی که بیشتر از همیشه با اقتصاد عجین شده بود و
مردمی که بیشتر از همیشه ،اقتصادی رای دادند.
روحانی باالترین درصد رای خود را در استان کردستان
و سیستانوبلوچســتان به دســت آورد ۷۳ .درصد از
مردم اســتانی مرزی که بیشتر مردم آن را اقلیت قومی
و مذهبی تشکیل میدهند و موهبت چندانی از توسعه و
پیشرفت اقتصادی نچشیدهاند ،به حسن روحانی اعتماد
کردند .مردم سیستان و بلوچستان نیز در ردهای برابر۷۳ ،
درصدشــان به تداوم دولت فعلی رای دادند ۵۷ .درصد
از ایالمیهــا و  ۵۵درصد از مردم چهارمحال و بختیاری
نیز به روحانی اعتماد کردند .تمام استانهایی که از نظر
شــاخصهای اقتصادی ،در پایینتریــن ردهبندیهای
کشوری جای میگیرند ،اعتمادشان را در سبد کاندیدایی
ریختهاند که نه حرف از افزایش یارانه زد ،نه برای ساخت
دشــمن فرضی ثروتمند تالش کرد و اتفاقا وعدههایی
مانند ایجاد  ۵میلیون شغل ساالنه را نیز به چالش کشید.
این اعــداد و ارقام ،خبر از تغییری معنادار در ذهنهای
مردم میدهند .تغییری که شناخت آن برای هر کارآفرین
و فعال اقتصادی واجب است و در سایه آن میشود خط
تفکر و نگاه مردم را در ســالهای آینده پیشبینی کرد.
گزارشــگر در این شــماره همراه با گزارههای میدانی و
تحلیلی از استانهای مختلف کشور ،این تغییرات را به
قلم آورده است.

تطبیق فرآیند سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و کشورهای مشابه

نشست بیستوهفتم اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران با دستور کار بررسی مطالعه
تطبیقی اتاق تهران در مورد فرآیند سرمایهگذاریخارجی در ایران و چند کشور منتخب
برگزار شد .در این نشست بهروز علیشیری ،عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق
تهران و رئیس سابق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران گزارشی
درباره مطالعه تطبیقی اصالح قانون و آییننامه سرمایهگذاری ارائه کرد و در ادامه هم
نمایندگان بخش خصوصی نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی تسهیل این
فرآیند برای جذب حداکثری سرمایهخارجی بیان کردند .همچنین در این نشست ،در مورد
یک اصالحیه در آییننامه داخلی کمیسیونهای تخصصی رأیگیری شد که نظر اکثریت
نسبت به این تغییر منفی بود و مقرر شد در مورد آن مجدد مطالعه و نظرخواهی صورت
بگیرد .همچنین مسعود خوانساری ،رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست ،با توجه به
اینکه کابینه دولت آینده در شرف انتخاب است ،نکاتی را درباره شرایط اقتصادی کشور و
اولویتهای کنونی دولت ارائه داد.
تجلیل اتاق تهران از بانوی نیکوکار ایرانی

در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از «نرگس کلباسی» نیکوکار ایرانی که درکشور هند
فعالیتهای گسترده خیریه انجام میداد ،تجلیل شد .او حدود دوماه پیش و پس از تبرئه
شدن در یک پرونده پیچیده قضایی در کشور هند و البته با تالشهای وزارت امورخارجه و
شخص محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه به ایران بازگشت .او از  7سال پیش فعالیتهای
خیریه گستردهای را در یکی از ایالتهای هند برای نجات کودکان فقیر شروع کرد ولی دو
سال پیش به قتل غیرعمد یک کودک متهم شد و پرونده پیچیده قضایی برای او در دادگاه
تشکیل شد تا اینکه در نهایت با همکاری و تالش وزارت خارجه ایران در مارس  2017و
با حکم دادگاه تجدید نظر در شهر رایاگادا از همه اتهامات وارده تبرئه شد و به ایران
بازگشت .در این مراسم مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم با اشاره به فعالیتهای
خیریه نرگس کلباسی در سالهای گذشته گفت«:امیدواریم این بانوی ایرانی بتوانند در
کشورمان راه خودشان و فعالیتهای خیریه برای کمک به کودکان ادامه دهد».
بخش خصوصی توسعه صادرات غیرنفتی را بررسی میکند 1396/03/06
سی و سومین نشست شورای گفتوگوی
استان تهران در حالی برگزار شد که بحث
1396/03/08
اصالح قانون مالیات بر ارزشافزوده و
مشکالتی که شیوه اجرای این قانون برای
فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است ،محور
عمده سخنان حاضران در نشست بود.
استاندار تهران بهعنوان رئیس و
رئیس اتاق تهران بهعنوان دبیر شورای
گفتوگوی استان تهران پس از استماع نظرات حاضران این نشست ،نسبت به
اصالح قانون مالیات بر ارزشافزوده و فرآیندهای اجرایی آن تاکید کردند .این
شورا البته نگاهی هم به موانع توسعه صادرات غیرنفتی انداخت و پیشنهاداتی
هم در این زمینه ارائه داد .بخش خصوصی با توجه به اعتقاد به تولید کاالی
صادراتمحور و ایجاد اشتغال از طریق رونق صادرات و تولید ،به دنبال ارائه
راهکارهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور است .راهکارهایی که باید به
دولت یا مجلس ارائه شود.

آلمان همکاریهای اقتصادی با ایران را سرعت ببخشد
میشاییل کلور برشتولد که حدود چند
ماه است ،فعالیت خود را بهعنوان سفیر
در سفارت آلمان در ایران آغاز کرده
است ،در نشستی به میزبانی رئیس
اتاق تهران شرکت کرد .نشستی که در
آن مسائل مختلفی از همکاریهای بانکی
و صدور ویزا گرفته تا تحویل ایرباس
به ایران سخن گفته شد .مسعود
خوانساری ،رئیس اتاق تهران و کلور برشتولد ،سفیر جدید آلمان در ایران در این
مالقات ،موانع توسعه مراودات ایران و آلمان را موردبررسی قرار داده و نسبت
به ارتقای سطح مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کردند .خوانساری در
ابتدای این نشست ،با اشاره به ارتباطات مستمر اتاق تهران و سفارت آلمان در
ایران گفت :در سالهای اخیر ،بیش از هفت هیات از آلمان به ایران اعزامشدهاند و
اتاق تهران اغلب این هیاتها را میزبانی کرده است .تجار و صنعتگران ایرانی روابط
راهی جز تمسک به بخش خصوصی وجود ندارد  1396/03/16خوبی با همتایان آلمانی خود برقرار کردهاند.
مهدی جهانگیری در گفتوگو با خبرگزاری صداو سیما با اشاره به این که اقتصاد
ایران هنوز نتوانسته است متناسب با ظرفیتهایش توسعه داشته باشد ابراز  1396/03/17جذب سرمایهگذاری خارجی باید انجام شود
امیدواری کرد که با اصالح نقایص و رفع موانع به ویژه در فرآیندها و بروکراسیها،
بیستمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم
گامهایی جدی در مردمی کردن اقتصاد ایران برداشته شود.
اتاق تهران برگزار شد .در این نشست ،پس از
جهانگیری با بیان اینکه بیش از  ۸۰درصد اقتصاد کشور در اختیار دستگاههای
طرح موضوعات مهم مرتبط با فضای اقتصادی
عمومی و دولتی قرار دارد که بزرگترین نقص اقتصاد است گفت :اگر اعتقاد داریم
کشور و پرداختن به مساله سرمایهگذاری
که بخش خصوصی باید راهبر اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور باشد باید سهم
خارجی و چگونگی جذب آن ،فرصتی فراهم
بخش خصوصی در اقتصاد تقویت شود .باید الزامی وجود داشته باشد تا بخشهای
شد تا مسئوالن کمیته سرمایهگذاری خارجی،
اقتصادی از دولت جدا شود .بخش خصوصی ابالغ اصل  ۴۴را نقطه عطف توسعه
کمیته اطالعرسانی و کمیته آموزش ،اقدامات
اقتصادی کشور میداند که متاسفانه در اجرا شکل و شیوه مناسبی نداشت و باعث
انجامشده و برنامههای در دست اجرای خود را
شده معضالت اقتصاد ایران به شکل امروز دربیاید.
تشریح کنند .مهدی جهانگیری ،رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در این نشست
مهدی جهانگیری گفت :برای نجات اقتصاد کشور راهی جز تمسک به توسعه بخش
گفت :برای رفع مشکالت متعددی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است ،باید راههای
خصوصی ،توجه به جذب سرمایهگذاری خارجی و اصالح فرآیندهای سرمایهگذاری
میانبُر را انتخاب کرد و با تمرکز بر اولویتها ،مشکالت را برطرف کرد .در سال گذشته ،اتاق
نیست که برای تحقق این امر باید تالش کنیم .البته در این باره دستگاههایی
تهران با شناسایی مهمترین چالشهای پیش روی فعاالن اقتصادی ،برای حل این مشکالت
مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاههای دخیل باید به میدان
دستبهکار شد و موفق شد موانع موجود در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی را با همراهی
بیایند و از ناحیه دولت اتفاق مناسبی صورت گیرد.
دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برطرف کند .او یکی از مهمترین ظرفیتهای
او ادامه داد :برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و عبور از رکود اقتصادی و
حل مشکالت اقتصادی کشور ازجمله اشتغال را جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و
اینکه فعالیت خوبی را در حوزه سرمایهگذاری انجام دهیم یکی از راهکارها ،جذب
افزود :بروکراسیهای اداری به مانعی جدی بر سر راه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور
سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.
تبدیلشده است که در این زمینه با مشورت بخش خصوصی به دولت ،باید در جهت تسهیل
آن تالش کرد.
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شـاخص
اعالنـات

5.7

درصد
بازدهی بازار مسکن
از ارديبهشت  95تا
ارديبهشت96

6.4

درصد
میزان افزايش
معامالتمسکن
در ارديبهشت
 96نسبت به
ارديبهشت95

معامالت مسكن در دو ماه نخست سال  96افزايش يافت

چشمانداز خروج از ركود يا سراب رونق
بازار مســكن در دو ماه ابتدايي ســال جاري با افزايش معامالت همراه شده
اســت و برخي از فعاالن بازار به خروج از ركود اميدوار شــدهاند .اين افزايش
معامالت البته در ماههاي ابتدايي سال گذشته نيز چشمانداز خروج از ركود
را ايجاد كرد اما در نهايت به ســرابي تبديل شــد كه نشاني از رونق نداشت.
افزايش معامالت مسكن در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشــته  2.3درصد بوده اســت در حالي كه رشد معامالت در دوماهه سال
 1395نســبت به دوماهه سال  1394معادل  11.6درصد بود .شايد امسال
شرايط متفاوت باشد و مسكن پس از  4سال رنگ رونق را ببيند .طبق گزارش
بانك مركزي ،در اردیبهشتماه سال  96تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی
شــهر تهران به  16هزار و  374واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال
قبل  6.4درصد افزایش نشان میدهد .در اردیبهشت امسال متوسط قیمت

یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معامالت
ملکی شــهر تهران  4ميليون و  530هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و
ماه مشابه سال قبل به ترتیب  3.7درصد و  5.7درصد افزایش نشان میدهد.
در ماههای فروردین و اردیبهشت تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر
تهران به  21.8هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال
 2.3درصد افزایش نشان میدهد .در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع
بنای واحدمسکونی معاملهشده در شهر تهران  4ميليون و  450هزار تومان
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  4.8درصد افزایش دارد .بانک
مرکزی اعالم کرد در فروردینماه امســال شاخص کرایه مسکن اجارهای در
شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 11.1
و  9.2درصد رشد کرد.
دو ماه نخست

1394

1395

درصدتغيير
1396

1395

1396

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.1

1.2

4.4

2.3

4.8

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

19058

21272

21758

11.6

2.3

بازار ارز در جزيره آرامش

زيان براي خريداران دالر

-0.9
درصد
بازدهی بازار ارز از
ابتداي سال  96تا
نيمه خرداد

بازار ارز در ســال جاري روند باثباتي را دنبال كرده است .قيمت دالر در
روزهاي فروردين ،ارديبهشــت و خرداد نوسانات محدودي داشته است .بازار
تا نيمه خــرداد  1395به گونهاي پيش رفت كه حتي كاهش قيمت نيز در
ارزهاي رايج نمايان شــد .بر اين اساس قيمت هر دالر امريكا در بازار آزاد به
 3هزار و  730تومان در نيمه خرداد رسيد 27 .ارديبهشت ،قيمت  3هزار و
 773توماني براي پول امريكايي ثبت شــده است كه باالترين نرخ در سال
 1396محسوب ميشود .هفتم ارديبهشت نيز با ثبت همين نرخ گرانترين
روز دالر در  75روز ابتدايي ســال  1396بــود .قيمت دالر پس از انتخابات
رياستجمهوري روند نزولي را در پيش گرفت تا تداوم دولت حسن روحاني به
ادامه ثبات در بازارهاي مالي تعبير شود .فعاالن اقتصادي با بهرهگيري از تجربه

 4سال گذشته اينگونه تحليل ميكنند كه بازار ارز از تالطم دور خواهد ماند.
با اين حســاب بازدهي بازار ارز در  75روز ابتدايي سال به منفي  0.9درصد
رسيد و دارندگان اين ارز با زيان مواجه شدند .حال و هواي بازار ارز در ماههاي
ابتدايي سال هيچ نشانهاي از آنچه در ماههاي پاياني سال گذشته بر اين بازار
حاكم بود ،ندارد .بازار ارز در ماههاي آذر و دي  95وارد مدار صعودي شده بود،
برخي پيشبيني جهش بهاي پول امريكايي و تداوم آن را داشتند اما اين مسير
پايدار نماند و از بهمنماه سال گذشته ،روند نزولي قيمت در اين بازار نمايان
شد .در روزهاي ملتهب ،بهاي دالر امريكا در بازار آزاد تهران تا  4هزار و 100
تومان نيز پيش رفت اما طي دو ماه پاياني سال گذشته عقبگرد در بازار ارز
اتفاق افتاد و بهاي اين ارز وارد كانال  3هزار و  700تومان شد.

تغییرات بهای دالر از ابتدای سال تا نیمه خرداد 96

3733
تومان
پايينترين
قیمت دالر از ابتداي
سال تا نيمه خرداد

8

96/03/15
 3733تومان
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96/01/03
 3748تومان

طال و سكه روي موج دالر به نوسان پرداخت

بازدهي نزديك به صفر در بازار سكه
بازار طال و سكه كه سال گذشته پربازدهترين بازار در ميان بازارهاي رايج
لقب گرفته بود ،در سال  1396وضعيت پرنوساني را طي كرده است .در 75
روز ابتدايي سال جاري نوسانات قيمت طال و سكه با توجه به تحوالت بهاي
جهاني طال و البته تغييرات قيمت دالر در بازار ايران ،به گونهاي ادامه داشته
است كه نتوان از اين بازار به عنوان بازار پربازده ياد كرد .قيمت سكه تمامبهار
آزادي در طول دو ماه و نيم ابتدايي سال جاري فراز و فرود زيادي را تجربه كرد
به طوري كه در برخي ايام اختالف قيمت  26هزار توماني نسبت به ابتداي

سال پيدا كرد كه بازدهي  1.7درصدي را نشان ميداد اما در نيمه اول خرداد
به دليل كاهش قيمت دالر در بازار آزاد ايران و همچنين به واسطه ورود به ماه
رمضان و كاهش تقاضا در اين بازار ،قيمت سكه نيز افت كرد و به حدود نرخ
ابتدايي سال رسيد .بهاي سكه بهار آزادي در ابتداي سال يك ميليون و 201
هزار تومان بود كه در نيمه خرداد نيز قيمت يك ميليون و  202هزار تومان
براي آن به ثبت رسيد .بر اين اساس بازدهي بازار سكه در دو ماه و نيم ابتدايي
سال نزديك به صفر بوده است.

تغییرات قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای سال تا نیمه خرداد
96/1/6
 1200000تومان

96/3/15
 1201700تومان

0.8

درصد
بازدهی بازار
مسکوکات از
ابتداي سال تا
نيمه خرداد 96

1227000
تومان
باالترين بهاي
سكه بهار آزادي در
 75روز ابتدايي
سال 96

بورس ،جلوتر از بازار طال و ارز

مانور انتخاباتي بازار سرمايه
بازار ســرمايه ســال جديد را با اميدواري بيشتري نسبت به سال
گذشــته آغاز كرد .شــاخص كل بورس در دو ماه و نيم ابتدايي سال
نوسانات اميدبخشــي را طي كرد .افزايش شاخص بورس از محدوده
 77هزار واحد به كانال  80هزار واحد براي بازاري كه ســال گذشته را
در ركود به سر برده بود ،اتفاق بزرگي محسوب ميشود .در هفتههاي
منتهي به انتخابات رياستجمهوري،بازار سرمايه بيشتر اوج گرفت و
تاثير اين رويداد سياســي در اقتصاد بيشتر نمايان شد .روند صعودي
بورس تا انتخابات رياستجمهوري ادامه يافت .باالترين ميزان شاخص
نيز در روز  31ارديبهشت و پس از تعيين نتيجه انتخابات رقم خورد.
شاخص در اين روز وارد كانال  81هزار واحد شد .پس از آن البته هيجان

انتخاباتي از بورس تخليه شــد و شاخص اندكي كاهش را تجربه كرد.
بازدهي بازار سرمايه در دو ماه و نيم ابتدايي سال به  3.9درصد رسيد
كه از بازار طال و ارز وضعيت بهتري را نشان ميدهد .درحالي بورس بازار
پربازدهي در ماههاي ابتدايي سال بوده است كه سال گذشته با بازدهي
منفي  4.8درصدي مواجه و پيامآور زيان شــد .شاخص كل بورس كه
سال  95را با  77هزار و  230واحد به پايان رسانده بود در سال جديد
با  77هزار و  485واحد فعاليت خود را آغاز كرد و مســير صعودي در
پيش گرفت .در نيمه خرداد شاخص كل بورس به  80هزار و  288واحد
رسيد .دماسنج اقتصاد ايران در روزهاي ابتداي سال  96منبسط شده
است تا سهامداران به آينده اين بازار اميدوار شوند.

3.9

درصد
بازدهی بازار
سرمایه از ابتداي
سال تا نيمه خرداد
96

تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای سال تا نیمه خرداد 96

96/03/15
802935واحد

96/01/6
77485واحد

81194
واحد
باالترين ميزان
شاخص بورس در 75
روز ابتدايي سال 96
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شـاخص
اعالنـات

4.1

درصد
بازدهی بازار پول در دو
ماه و نيم ابتدايي سال

15

درصد
نرخ سود مصوب
شوراي پول
و اعتبار براي
سپردههاي
يكساله

11.8
درصد
نرخ تورم نقطه
به نقطه در
ارديبهشت
 96نسبت به
ارديبهشت95

بانكها به محل جذابي براي جذب سرمايهها بدل شدهاند

بازدهي سپردهگذاري در بانك چقدر است
بازار پول در سالهاي اخير به بازاري جذاب براي سرمايهگذاران
تبديل شده است .كاهش نرخ تورم و همچنين ثبات حاكم بر بازار
طال ،ارز و مسكن موجب شد تا ســرمايهها راهي بانكها شود .در
شــرايطي كه توليد نيز چندان وضعيت مســاعدي را در سالهاي
گذشته تجربه نكرده است ،برخي سرمايههاي بزرگ نيز در بانكها
آرام گرفتند .نرخ سود بانكي حدودا دو برابر نرخ تورم ايستاده است
تا جذابيت آن براي سپردهگذاران حفظ شود .در شرايط عادي گفته
ميشود كه اختالف  2تا  4درصدي ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي
در اقتصاد منطقي است اما شرايط خاص اقتصاد ايران و كمبود منابع
مالي بانكها موجب شــده تا رقابت بر سر جذب سپرده در بانكها
ادامه داشته باشــد و نرخ سود بانكي نيز نسبت به كاهش ،مقامت
نرخ سود بانکی
بانکهای دولتی

بانکهای غیردولتی و موسسات غیربانکی

سال

کوتاه مدت

یک ساله

تسهیالت

1393

10-22.2

22-24

22

1394

10-18

18-20

20-21

1395

10

15

18

1393

7-22

17-22

22

1394

7-22

17-22

20-21

1395

7-20

15-22

18

شاخص بهاي كاال و خدمات ،در ارديبهشت  0.2درصد افزايش يافت

بازگشت تورم دورقمي

نرخ تورم از اســفند سال گذشــته مسير صعودي را در پيش گرفته و به
گونهاي پيش رفته اســت كه احتمال دورقمي شدن آن در پايان خردادماه
زياد است .طبق گزارش بانك مركزي نرخ تورم در پايان ارديبهشتماه به 9.8
درصد رسيده است .اين شاخص در پايان فروردين  9.6درصد بود و در پايان
اسفند  1395نيز روي  9درصد ايستاده بود .تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت
سال جاري نسبت به ارديبهشت سال گذشته  11.8درصد ثبت شده است و
تورم ماهانه ارديبهشت نسبت به فروردين امسال  0.2درصد را نشان ميدهد.

0.2

درصد
نرخ تورم ماهانه
در ارديبهشت 96

10

نشــان دهد .هرچند در ماه گذشته برخي اخبار از احتمال كاهش
نرخ سود بانكي حكايت داشت اما برخي مقامات بانك مركزي اعالم
كردهاند رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار ميتواند اولين
قدم در راه كاهش نرخ سود بانكي باشد .نرخ سود رسمي و مصوب
شوراي پول اعتبار براي يك دوره يك ساله  15درصد است اما برخي
بانكها به خصوص براي سپردهگذاران بزرگ از طريق صندوقهاي
سرمايهگذاري نرخ سود  20درصدي را پيشنهاد ميدهند .اگر نرخ
سود ساالنه بانكي  20درصد در نظر گرفته شود ،براي يك دوره 75
روزه از ابتداي فروردين تا نيمه خرداد عمال ســود  4.1درصدي به
سپردههاي بانكي تعلق ميگيرد كه در مقايسه با ساير بازارها وضعيت
مناسبي محسوب ميشود.
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حسين ميرشــجاعيان معاون وزير اقتصاد نيز از احتمال دورقمي شدن نرخ
تورم در ماههاي پيش رو سخن گفت .در شرايطي نرخ تورم در طول  12ماه
تكرقمي ميماند كه ميانگين رشد ماهانه تورم حداكثر  0.8درصد باشد .رشد
نرخ تورم در ارديبهشت رقم  0.2درصدي را نشان ميدهد كه براي پايداري
تورم تكرقمي اميدواركننده محســوب ميشود اما نرخ تورم نقطه به نقطه
مسير ديگري را نشان ميدهد .صندوق بينالمللي پول پيشبيني كرده است
كه نرخ تورم در سال جاري به بيش از  11درصد برسد.

تورم شاخصبهای مصرف کننده (درصد)

تاثیر معکوس توافق اوپک بر بازار طالی سیاه

پرسه نفت در محدوده  50دالر
بازار نفت که از دیماه ســال گذشته با تواق ششماهه کشورهای
نفتی بر سر فریز نفتی با افزایش قیمت همراه شد ،منتظر تمدید این
توافق بود که این اتفاق نیز افتاد .اواخر اردیبهشتماه نشست اوپک در
وین برگزار شــد و بار دیگر اوپکیها به تمدید 9ماهه فریز نفتی رأی
دادند .کشورهای نفتی غیراوپک نیز بر سر عهد خود برای اجرای فریز
تولید باقی ماندند تا بازار نفت همچنان با عرضه کنترلشده پیش برود.
قابل پیشبینی بودن تمدید توافق اوپک اما موجب شد تا قیمت نفت
پس از این توافق اندکی کاهش یابد و به زیر  50دالر سقوط کند .شاید
بازار نفت برای افزایش قیمت یا حداقل تثبیت آن نیاز به توافق بر سر
کاهش بیشتر تولید داشت .اتفاقی که شاید در آینده از سوی اوپکیها

رخ دهد .وزیر نفت عربستان اعالم کرده است که پس از بررسی میزان
پایبندی کشورها به توافق اوپک ،موضوع کاهش بیشتر تولید از سوی
اوپک بررســی خواهد شد .اوایل خردادماه رویدادی دیگر بر بازار نفت
اثرگذار بود .خروج امریکا از پیمان محیط زیستی پاریس موجب کاهش
قیمت نفت شــد و در پي آن ،کانال  49دالر به ایســتگاه طالی سیاه
در هفته دوم خرداد بدل شود .نیمه خردادماه قطع روابط دیپلماتیک
عربســتان و چند کشور عربی دیگر با قطر نیز به بازار نفت شوک وارد
کرد و حداقل برای یک روز بهای نفت به باالی  50دالر سوق داده شد.
پــس از آن اما بار دیگر بازار نفت با تخلیه هیجان به محدوده زیر 50
دالر بازگشت.

تغییرات قیمت نفت از ابتدای سال تا نیمه خرداد96

96/3/13
 49.49دالر

96/01/07
 50.8دالر

تورم توليد عقبتر از تورم مصرف

هزينههاي توليد چقدر افزايش يافت؟
از این شاخص به عنوان تورم پیشنگر نیز یاد میشود به این مفهوم که میزان
میزان رشد هزینههای تولید با شاخص تورم تولید محاسبه میشود .در
افزایش هزینههای تولید در واقع میتواند به افزایش قیمت در سطح مصرف
واقع قیمــت کاال پس از عبور از مراحل تولید و قبل از عرضه به بازار مالک
منجر شــود که این موضوع نیز نرخ تورم را تحت تاثیر قرار میدهد .میزان
محاسبه تورم تولید است که به آن شاخص قیمت تولیدکننده گفته میشود.
هزینههای تولید برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در تولید
نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در اردیبهشت 96
اهمیت باالیی دارد .در شرایطی که نرخ تورم کاالهای مصرفی
درصد تغییر نسبت به
در محدوده زیــر  10درصد قرار دارد و البتــه در حال عبور از
گروههای اصلی تولید
این مرز است ،نرخ تورم تولید ارقام پایینتری را نشان میدهد.
ماه مشابه سال قبل
ماه قبل
نرخ تورم تولیدکننده در پایان اردیبهشــت سال جاری به 5.9
7.2
-0.4
کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری
درصد رسید به این مفهوم که میانگین رشد هزینههای تولید در
8.8
-0.5
ساخت (صنعت)
12ماهه منتهی به اردیبهشت  5.9درصد بوده است .تورم ماهانه
5.4
1.2
حمل و نقل و انبارداری
تولید در این ماه صفر بوده اســت و هزینهها نسبت به فروردین
10.8
0.9
هتل و رستوران
تغییر نکرده اســت .نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 96
نسبت به اردیبهشت  95به  8.5درصد رسید .در این بین تورم
6.8
0.5
اطالعات و ارتباطات
نقطه به نقطه هر  8گروه اصلی روند افزایشی داشته و زیرگروه
10.8
0.2
آموزش
بهداشت و مددکاری اجتماعی با نرخ  17درصد بیشترین رشد را
17
0.3
بهداشت و مددکاری اجتماعی
تجربه کرده است .در گروه صنعت (ساخت) تورم نقطه به نقطه
10.8
0.5
شخصی
و
اجتماعی
سایر فعالیتهای خدمات عمومي،
عدد  8.8را نشــان میدهد که شاخص کل نسبت به ماه قبل
8.9
0.8
گروه اختصاصی :خدمات
(فروردین) 0.5درصد کاهش داشته است.

48

دالر
پایینترینبهاي
نفت برنت در 75
روز ابتدايي سال
96

1.8

میلیونبشکه
میزان کاهش تولید
نفت در طرح فریز

0

میزانتغییر
هزینههای
تمامشده تولید در
اردیبهشتنسبتبه
فروردین 96

85
درصد
تورم نقطه به
نقطهتولید
در اردیبهشت
 96نسبت به
اردیبهشت95
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کامنتکامنت ماه
تصمیم بزرگ
خواستههای تکرارشده فعاالن اقتصادی از دولت دوازدهم
دولت روحانی چهار سال گذشته بیشتر بر کاهش تورم 40
متیندخت والینژاد
درصدی که محمود احمدینژاد برای اقتصاد کشور به جا
گذاشت ،تمرکز کرده بود .از طرف دیگر با افزایش تولید و
خبرنگار
به همین ترتیب افزایش صادرات نفت رشد اقتصادی کشور
را باال برد .اما همچنان گلههایي از ســوي اقتصاددانها و بخش خصوصی از این دولت و
عملکرد اقتصادیاش وجود دارد .یکی از مطالبی که حتی در مناظرهها نیز مورد بحث قرار
گرفته و بر همین اساس وعدههای نجومی و پوپولیستی برخی کاندیداها ابراز شد؛ «نرخ
بیکاری و اشتغالزایی» بود .در نظرسنجی این ماه آیندهنگر تحلیلگران در پاسخ به سؤال
«اولویت اقتصادی کشــور چیست؟» به این موضوع اشاره کردند و خواستار تمرکز دولت
روی نرخ بیکاری و افزایش اشــتغال شدند .سال  92زمانی که روحانی برای نخستین بار
با رأی مردم به عنوان یازدهمین رئيسجمهوری کشور انتخاب شد ،جزو وعدههای خود
به تكنرخي کردن ارز اشاره کرد .به طوری که رئیسجمهور در صحن علنی مجلس در
تشــریح اولویتهای اقتصادی دولت یازدهم ،گفت« :برنامهای برای یکسانسازی نرخ ارز
داریم ».اما در حال حاضر پس از گذشت چهار سال همچنان ارز در بازار دونرخی است و
به همراه خود نارضایتی و گله فعاالن اقتصادی همچنان وجود دارد .از سوی دیگر این در
حالی است که بیش از  15سال است که ارز در بازار تكنرخي نبوده و دولتها نتوانستند
نرخ ارز را یکسانسازی کنند .تاثیر این موضوع بر صنایع مختلف متفاوت است .برای برخی
صنایع باعث افزایش حاشیه سود خواهد شد اما برخی صنایع هم از اجرای ارز تكنرخي
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اولویت اقتصادی دولت چیست؟

آیا این دولت سرانجام جسارت یکسان سازی نرخ ارز را
دارد؟

آیا دولت دست به اصالح گسترده در نظام مالیاتی و تامین
اجتماعی می زند؟
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درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

خروج از رکود،اشغال زایی و تک نرخی کردن ارز
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متضرر خواهند شد .برای همین چه دولت ارز را تكنرخي کند چه نکند منتقدانی خواهد
داشت .به همین ترتیب سؤال دوم نظرسنجی آیندهنگر به این موضوع پرداخت و فعاالن
اقتصادی به اینکه «آیا دولت جســارت تكنرخي کردن ارز را دارد؟» پاسخ دادند .دولت
نهم و دهم ارثیههاي مختلفی برای دولتهای بعدی گذاشــت .یکی از مواردی که پاگیر
دولت یازدهم و همچنان دولت دوازدهم شد ،اشکاالت پیشآمده در نظام مالیاتی و تأمين
اجتماعی بوده است .به طوری که برخی کارشناسان معتقدند سازمان تأمين اجتماعی کامال
زیانده شده و دولت باید اصالحاتی را در این زمینه انجام دهد .از طرف دیگر با توجه به
وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت ،فعاالن اقتصادی بر این باورند كه دولت باید با اصالحاتی
در زمینه نظام مالیاتی ،درآمد از طریق مالیات را بیشتر کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
به همین ترتیب سؤال سوم نظرسنجی به «آیا دولت دست به اصالح نظام مالیاتی و تأمين
اجتماعی ميزند؟» اختصاص گرفت .در این نظرسنجی مهدی شریفی نیکنفس ،عضو
هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،مهدی تقوی ،کارشناس اقتصادی ،عباس هشی،
عضو موسس و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ،مهدی پورقاضی ،رئيس
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران ،عیسی کالنتری ،مشاور معاون اول رئیسجمهور
در امور آب ،کشــاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه ،غالمحسین
دوانی ،عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ،جمشید پژویان ،اقتصاددان ،عباس
آرگون ،عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،محمود نجفی عرب ،رئيس کمیسیون
اقتصاد سالمت و ناصر ریاحی عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شرکت کردند.
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درصد اعتقاد دارند

دولت روند گذشته را پیش گیرد
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امید به تک نرخی شدن ارز در سال جاری

درصد از پاسخدهندگان میگویند

تک نرخی شدن ارز مستلزم مبارزه با قاچاق

درصد از پاسخدهندگان میگویند

درصد از پاسخدهندگان میگویند

درصد از پاسخدهندگان میگویند

درصد از پاسخدهندگان میگویند

ایجاد انضباط مالی

باز نگری طرح تحول سالمت

تک نرخی کردن ارز در شرایط کنونی دشوار است

قیمت ارز باید واقعی شود نه تک نرخی
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درصد پاسخدهندگان معتقدند

دولت دست به اصالح ميزند

درصد از پاسخدهندگان میگویند
دولت دست به اصالح نميزند

درصد از پاسخدهندگان میگویند

نیاز به همکاری بقیه قوا وجود دارد

از بهترین کارهایی که در دولت یازدهم صورت گرفته بحث طرح
تحول سالمت بود که این جامعیت پوشش درمانی و بهداشتی برای
آحاد جامعه به خصوص قشر فقیر و کمدرآمد کشور بود.

اولویت اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟
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درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

خروج از رکود،اشغال زایی و تک
نرخی کردن ارز

عباس آرگون
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

بهبود فضای کســب و کار ،خروج از رکود
و ایجاد اشــتغال در جامعه و در آخر بحث مبارزه با فساد
و قاچاق کاال باید در اولویت اقتصادی دولت قرار بگیرد .در
حال حاضر یکی از نکتههای مهم بهبود فضای کسب و کار
برای ایجاد سرمایه و جذب سرمایهگذار خارجی است و از
طرف دیگر شــرایط برای انجام کار و ایجاد اشتغال نیز بر
فضای کسب و کار تاثیر ميگذارد .اگر فضای کسب و کار
کشور بهتر شود ،رتبههای جهانی افزایش پیدا کند ميتوانیم
در گردش سرمایههای داخلی موفقتر باشیم و ميتوانیم از
خارج از کشور نیز سرمایه جذب کنیم .از طرف دیگر باید
به سمتی برویم که اقتصاد از چندنرخی بودن فاصله بگیرد.
خود این چندنرخی بودن منشأ فسادها است و باید به سمت
تكنرخي شدن ارز برویم.
مهدیشریفینیکنفس
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

بحث نرخ ارز و تكنرخي شــدن ارز باید در
اولویــت اقتصادی دولت قرار بگیرد و دولت باید بر آن تمرکز
کند .با توجه به سال اشتغال خروج رکود اقتصادی از بنگاهها،
موجب اشتغالزایی ميشود .از طرف دیگر در صنایع کوچک و
متوسط منابع بانکی و صنایع توسعه به سمتی برود که صنایع
کوچک و متوسط که اشتغالزایی بیشتری دارند بتوانند شکل
بگیرند .بخشهایی از یارانهها مســتقیم به این صنایع تعلق
بگیرد تا بتوانند حجم بیشتری از کارها را جذب کنند.
مهدیپورقاضی
رئیس کمیســیون صنعت و معــدن اتاق
بازرگانیتهران

دولت در جربان انتخابات ریاستجمهوری قولهایی داد که
باید به آنها عمل شــود .برخی از این قولها البته پوپولیستی
بوده ولی باید در جهت تحقق وعدههای انتخاباتی خود عمل
کند .حرکت در جهت آزادسازی اقتصادی به معنی تكنرخي
کردن ارز و فراموش کردن سیاســتهای تصدیگری باید در
دستور کار دولت قرار بگیرد .همجهت با این موارد باید کنترل
بر نقدینگی داشــته باشد ،نقدینگی رشد نامناسبی داشته و
نگرانکننده است .ممکن است تورمهای دورقمی را برگرداند.
از طرف دیگر دولت باید در مورد تغییرات نرخ ارز متناسب با
تغیيرات تورم اقدام کند.

عیسیکالنتری
وزیر اسبق کشاورزی

اشتغال و بیآبی .ایندو ،اولویت حال حاضر
این دولت است .دولت باید با جذب سرمایهگذاری بیکاری را
از بین ببرد و اشتغالزایی را در کشور زیاد کند .اگر در داخل
پول باشد سرمایهگذاری داخلی و اگر نباشد باید سرمایهگذاری
خارجی را به کشور جذب کرد.
غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

در خواســتههای مردمی که به او رأی دادند به
طور کامال مشــخص بیان شده است .یک ،تأمين معیشت مردم
از طریــق راهاندازی چرخه تولید و کار؛ دو ،از بین بردن رانتهای
اقتصــادی و خارج کردن نهادهای غیرپاســخگو و مالیاتگریز از
چرخه اقتصاد کشور؛ سه ،شفافیت بودجه و پاسخگویی به مردم
از طریق ارائه گزارش ساالنه عملکرد مالیاتی کشور؛ چهار ،اجرای
عادالنــه و منصفانه اصالحیه قانون مالیاتهــا با در نظر گرفتن
وضعیت موجود اقتصاد کشور؛ پنج ،اصالح قانون مالیات بر ارزش
افزوده از طریق اخذ مالیات ارزش افزوده بر وصولی فروش یا درآمد.
جمشیدپژویان
اقتصاددان

اولویت اقتصادی دولت اصالح ساختار اقتصاد
و برونرفــت از رکود و رفتن به ســمت یک رشــد پایدار و
بلندمدت است.
ناصر ریاحی
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

خیلی خواستهها از دولت گذشته داشتیم که
دولت به دالیلی نتوانست آنها را محقق سازد .امیدواریم که دولت
به دنبال کارهایی مانند یکسانسازی نرخ ارز و واقعیسازی نرخ
ارز بــرود .از طرف دیگر در حدی که ميتواند یارانههایی را که به
سوخت تعلق دارد تعدیل کند .خوشبختانه با رأیهایی که داده
شد متوجه ميشویم که مردم نیز انتظار این موضوع را دارند .این
موضوعها نهایتا به صادرات و صنعت کمک خواهد کرد.
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درصد اعتقاد دارند

دولت روند گذشته را پیش گیرد
مهدی تقوی
کارشناساقتصادی

دولت همین کارهایی را که تاکنون انجام داده
ادامه دهد .عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی تاکنون خوب
بود و خرابیهایی که از آقای احمدینژاد به ارث برده بود مانند

نرخ رشــد منفی و تورم  40درصد را جبران کرده ،نرخ رشد
اقتصادی هماکنون مثبت شــده و تورم تکرقمی .در گذشته
دو رئيسجمهور بودند که لطمه اقتصادی شــدیدی به مردم
زدند .با توجه به سیاستهای اقتصادی اشتباه دولت گذشته،
آقای روحانی توانست با برجام تحریمها را لغو کند و در حال
حاضر نیز اقتصاد نرخ رشد مثبت و تورم تکرقمی دارد .عملکرد
تاکنون خوب بوده و همین روند را باید ادامه بدهند.
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درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

ایجاد انضباط مالی

عباس هشی
عضو موسس و عضو شــورای عالی جامعه
حسابداران رسمی ایران

در مورد نظم و انضباط مالی تاکنون کار خاصی نشده است و
دولت باید بر این موضوع تمرکز کند .پس از آن باید در زمینه
شفافیتها بیشتر کار کند .دولت موضوع مبارزه با فساد را آغاز
کره است و باید این راه را ادامه دهد .بدهی دولتها و مجلس
به مردم طی این  37سال گذشته مبارزه با فساد است و هیچ
دولتی هیچکاری نکرده اســت .علیرغم احکام متعدد مقام
معظم رهبری باز در زمينه مبارزه با فســاد اقداماتی از طرف
دولتمردان انجام نشــده است .موتور محرک مبارزه با فساد،
شفافیت و ایجاد انضباط مالی است .اقتصاد مقاومتی به این
معنا است که دولت باید از تصدیگری بیرون آید .اولویت دولت
هماکنون این است که بدهی گذشته خود را پرداخت کند.
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درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

باز نگری طرح تحول سالمت

محمود نجفی عرب
رئيس کمیسیون اقتصاد سالمت

من فکــر ميکنم یکی از بهترین کارهایی
کــه در دولــت یازدهم صورت گرفته بحــث طرح تحول
ســامت بود که این جامعیت پوشش درمانی و بهداشتی
برای آحاد جامعه به خصوص قشر فقیر و کمدرآمد کشور
بود .اصالح نامالیماتی که در بخش ســامت وجود داشت
توســط دولت یازدهم انجام گرفت .این کارهای خوبی بود
که در دولت یازدهم شکل گرفت منتها متاسفانه این طرح
مانند طرحهای دیگر دارای یک سری نقایص و معایبی است
که فکر ميکنم در ابتدای شکلگیری دولت دوازدهم یکی
از کارهای جدی که باید انجام شــود بازنگری طرح تحول
ســامت است با حضور خبرگان و کســانی که گروههای
ذینفع اين طرح هســتند تا این نامالیماتی که بعضا این
طرح به اقتصاد سالمت وارد کرده اصالح شود.
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البیاي که مانع تكنرخي شدن ارز ميشود البی
قدرتمندی است .همان قدرتی است که ارز ارزانقیمت را
برای واردات استفاده ميکند.

کامنت

آیا این دولت سرانجام جسارت یکسانسازی نرخ ارز را دارد؟

60

درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند

امید به تک نرخی شدن ارز در سال
جاری
عباس آرگون
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

دولت قول تكنرخي کردن ارز را از گذشــته
داده بود؛ حاال به دالیلی تاخیر داشته .امیدواریم حداقل امسال
ارز تكنرخي شود .دولت چندین بار قول تكنرخي شدن ارز را
داده بود اما تاکنون تحقق پیدا نکرد .دولت گفته بود که بعد از
برجام ارز تكنرخي ميشود ،پس از آن گفت که اول امسال ارز
تكنرخي ميشود اما همچنان ارز در بازار دونرخی است .فکر
ميکنم زیرســاختها برای تكنرخي شدن ارز در بازار وجود
دارد و دولت اگر بخواهد ميتواند این کار را عملیاتی کند.
مهدیشریفینیکنفس
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

هرجا که ارز دونرخی باشد رانت وجود دارد.
از طرف دیگر قرار نیست که چهار سال دیگر دوباره این دولت
روی کار بیاید .برای همین دولت باید این جســارت را داشته
باشــد تا بتواند ارز را تكنرخي کنــد .اگر اقتصاد را بخواهیم
سالمســازی کنیم مهم اســت که نرخ ارز را یکسان کنیم و
یارانهها را به دست کسانی که واقعا مستحق هستند با اشتغال
برسانیم .نباید پول مجانی به مردم داد .از محل همین اتفاق
بیکارها جذب ميشوند.
مهدی تقوی
کارشناساقتصادی

دولت باید یک فکری کند که نرخ ارز پایینتر
بیاید زیرا درآمد ارزی کشور نیز افزایش پیدا کرده است .قبل
از برجام تحریم بودیم یک میلیون بشکه نفت تولید ميکردیم
اما هماکنون دو و نیم میلیون بشــکه در روز صادر ميکنیم.
بنابراین همه این قراين ميگوید مقدار دالری که در اقتصاد
ميآید افزایش پیدا کرده است بنابراین باید قیمت دالر پایین
بیاید .چرا نمیگذارند پایین بیاید نمیدانم! باید از بانک مرکزی
پرسید.
مهدیپورقاضی
رئیس کمیســیون صنعت و معــدن اتاق
بازرگانیتهران

البیاي که مانع تكنرخي شدن ارز ميشود البی قدرتمندی
است .همان قدرتی اســت که ارز ارزانقیمت را برای واردات
استفاده ميکند .آنها از حدود ده سال پیش که بحث تكنرخي
14
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شــدن ارز پیش آمده تا امروز اجازه ندادند این اتفاق بيفتد و
بسیار قدرتمند هستند .تكنرخي کردن ارز نیاز به جسارت
دارد .از لحاظ سیاسی جســارت تكنرخي کردن ارز را آقای
روحانی دارد ولی از لحــاظ عواقب اقتصادی کمی دلنگران
است .آقای روحانی را فرد جسور و شجاعی ميدانم.
عیسیکالنتری
وزیر اسبق کشاورزی

تقریبا ارز در حال حاضر تكنرخي اســت.
قاعدتا تا تكنرخي شــدن ارز چیزی نمانده و دولت باید به
ســمت آن حرکت کند .دولــت در حالی که برای تكنرخي
کردن ارز تالش ميکند باید از طرف دیگر تورم را تکرقمی
نگه دارد و نگــذارد تورم باال رود .خــود آقای رئيسجمهور
ميداند چهکار کند.
محمود نجفی عرب
رئيس کمیسیون اقتصاد سالمت

یکــی از کارهــای دیگری کــه دولت باید
تکلیف آن را مشــخص کند ،تكنرخي کردن ارز است .قول
این موضــوع را در دولت یازدهم داده بود اما همچنان مانده
اســت .دولت حتما باید تالش کند و به تكنرخي کردن ارز
برســد .یکی از موارد دیگر جدی اصالح نظام پرداخت یارانه
است .دولت شاید به دالیل اجتماعیاي که با آن مواجه است
برخورد مناسب با این موضوع نداشته است و امیدواریم این
موضــوع را در برنامهها قرار دهد و یارانهها آن جایی که الزم
هست ورود پیدا کند.

20

درصد اعتقاد دارند

تک نرخی شدن ارز مستلزم مبارزه
با قاچاق
عباس هشی
عضو موسس و عضو شــورای عالی جامعه
حسابداران رسمی ایران

زمانی که انضباط مالی برقرار شــود همه موارد اقتصادی به
شــرایط عادی بازميگردد .یکسانسازی نرخ ارز مستلزم دو
کار اســت .یک بودن انضباط مالی و حسابداری و دو اینکه
وابســتگی کشــور را به درآمد نفتی کاهــش دهیم .درآمد
غیرنفتی باید منبع ارزی کشور شود .زمانی این اتفاق ميافتد
که دولت مبارزه با قاچاق را جدی بگیرد و رقیب سرســخت
تولیــد داخل را از بین ببرد .کمک کند کیفیت تولید داخل
ارتقا پیدا کند .الزم و ملزومهایی باید در اقتصاد اجرا شود و
با فساد مبارزه شود.

غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

اگر اقتصاد مقاومتی شــود خود این موضوع
جســارت است و به دنبال آن ارز تكنرخي ميشود .خود ارز به
مرور تكنرخي ميشود .اما دولت باید از واردات بیرویه کاالهای
مصرفی به منظور حمایت از تولیدهای داخلی نیز جلوگيري كند.

10

درصد اعتقاد دارند

تک نرخی کردن ارز در شرایط
کنونی دشوار است
جمشیدپژویان
اقتصاددان

با توجه به شرایط قیمت نفت و وضعیتی که در
حال حاضر وجود دارد تكنرخي کردن ارز کار بســیار دشواری
اســت .بیشتر ،نوساناتی که ایجاد ميشود کار را دشوار ميکند
وگرنه ميتوان با یک قیمت باالیی نزدیک بازار آزاد قیمت رسمی
را اعالم کرد اما نوســاناتی که در قیمت نفت و درآمد کشور رخ
ميدهد این کار را دشــوار ميکند .به هر حال با شرایط کنونی
اقتصاد کشور که متاسفانه اقتصادی است که متکی به نفت است
و بخش تولید و صنعت کامال دور از یک کشور نهتنها توسعهیافته
بلکه حتی بسیاری از کشــورهای در حال توسعه است ،آینده
روشنی برای بحث قیمت ارز نخواهیم داشت.

10

درصد اعتقاد دارند

قیمت ارز باید واقعی شود نه تک
نرخی
ناصر ریاحی
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

تكنرخــي کردن ارز اتفاق خاصــی را در بازار
ایجاد نمیکند .بیشتر باید بر واقعیسازی نرخ ارز تمرکز کرد و
واقعی کردن نرخ ارز جرئت ميخواهد .در حال حاضر  13درصد
تفاوت نرخ ارز مبادلهای با ارز آزاد است و اين كم عددي نيست.
تعداد کمی از کاالها همچنان ارز مبادلهای را دریافت ميکنند.
اتفاقــا واردکنندههاي همان کاال منجملــه دارو متفاضی این
ط رانت و
هستند که نرخ عوض شود .سوای اینکه در برخی شرای 
سوءاستفاده ميکنند برای استفادهکننده این ارزها دردسر است.
همین که اسم این ارز مبادلهای است کنترلها بیشتر ميشود.
مســیرهای خاصی ميشود رفت و با بانکهای خاصی در خارج
ميتوان ارتباط برقرار کرد .به همین دلیل کار ریسکی نیست.

در گذشته قوانین مالیاتی ضعیف بود .اکثر واحدهای رسمی نیز دودفتره بودند .اما در
حال حاضر با قوانین جدید این اتفاقها غیرممکن شده است ولي برخورد ممیزی و
کارگزارهای مالیات مانند گذشته است و به آن شکل برخورد ميکنند.

آیا دولت دست به اصالح گسترده در نظام مالیاتی و تأمين اجتماعی ميزند؟

80

پول یارانهها را به سمت پیادهسازی اصل  29قانون اساسی ببرد.
درصد اعتقاد دارند

دولت دست به اصالح ميزند
عباس آرگون
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

فکــر کنم دولت این کار را انجام دهد .دولت
باید در این دوره کار خود را با جســارت بیشتری انجام دهد
و ریســکپذیری و جوانگرایی را در ایــن زمینه ارتقا دهد.
اصالحات زیربنایی را باید دولت هرچه زودتر انجام دهد زیرا
دیگر مسکنها جوابگو نیستند و نیازمند اصالح ساختار در
کشور هستیم .این اصالحات باید در نظام مالیاتی و بیمه هرچه
زودتر صورت بگیرد .در واقع به جای اینکه بر بخشهای شفاف
نظام مالیات تمرکز کنیم باید بیشتر بخشهای پایهای مالیاتی
را توســعه دهیم و به بخشهایی که فرار مالیاتی دارند فشار
بیاوریم و اصالحشان کنيم.
عباس هشی
عضو موسس و عضو شــورای عالی جامعه
حسابداران رسمی ایران

زمانی که به انضباط مالی و درآمد اقتصادی اشاره ميشود به
این معناست که اقتصاد متکی به مالیات است که موجب رونق
و بهبود اقتصادی ميشود .زمانی که فعال اقنصادی کار کند
و از سود آن مالیات دهد اشتغال است .یکی از پایههای اصلی
است که باید در اقتصاد کشور درست شود.
مهدیپورقاضی
رئیس کمیســیون صنعت و معــدن اتاق
بازرگانیتهران

واقعا معلوم نیست .یک سری قولهایی را در این مناظرههای
انتخاباتی دادند که بخشهای اقتصادی دولت یا شبهدولتی
حتی موسســههای خیریه ،آستا ن قدس و نهادهای عمومی
مانند بنیاد و نهادهــای نظامی مانند خاتماالنبیا هرکدام که
کار اقتصادی ميکند مالیات خــود را پرداخت کند .اما این
کار هم نیاز به جســارت زیادی دارد .افرادی که ميایستند و
مقابله ميکنند افراد قدرتمندی هستند و باید کار بزرگی انجام
شود .این یکی از کارهای بزرگ اقتصادی است که حتما باید
دولت انجام دهد .در جهت شفافیت اقتصادی و کاهش فساد
اقتصادی و اداری نیز باید جزو برنامههای دولت قرار بگیرد.
عیسیکالنتری
وزیر اسبق کشاورزی

اگر دولت بخواهد زیربنایی عمل کند به جای
پرداخت یارانهها ،اصل  29قانون اساســی را پیاده کند .یعنی

غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره
ایران

دولت نظام مالیاتــی را اصالح کرده و تنها تأمين اجتماعی
مانده اســت .قانون مالیاتی پارسال اصالح شده است .اصالح
نظام تأمين اجتماعی کشــور به ویژه ماده  38و جلوگیری از
قانونگذاریهای بیهوده و بیمورد واحدهای اجرایی سازمان
تأمين اجتماعی در مورد کارخانهجات و قراردادهای پیمانکاری
باید صورت بگیرد.
محمود نجفی عرب
رئيس کمیسیون اقتصاد سالمت

بانکها مشکالتی دارند و اميدواريم دولت به
طور جد با بحثهایی که در مورد بانکها با آنها مواجه هستیم
برخــورد کند .برخی از بانکها نیز در فضای کســب و کار و
سرمایهگذاری ورود پیدا کردند .باالخره مشکالتی که در سرمایه
بانکها وجود دارد باید سامان داده شود .دولت از دستاندازی
در بازار پول و سرمایه دست بردارد و حداقل بازار پول و سرمایه
را برای بخش خصوصی بگذارد .ســازمان تأمين اجتماعی و
ســازمانهای بیمهگر کشــور همگی دچار مشکل هستند و
ساماندهی این بخش ضرورت دارد .سازمان تأمين اجتماعی
در حال حاضر گرفتاریهــای جدی دارد .از طرفی مطالباتی
که از دولت وجود دارد و از سوی دیگر عدم پرداخت مطالبات
دولت قرار دارد .خود ســازمان تأمين اجتماعی نمیتواند به
تعهداتش جامه عمل بپوشاند و طبیعتا دومینویی که در اقتصاد
سالمت پیدا کردیم یک سر آن به تأمين اجتماعی و سازمان
بیمه کشور بازميگردد .طبیعتا اگر آنها ساماندهی نشوند این
دومینو در تمام بخشهای اقتصادی کشور به خصوص در حوزه
سالمت آثار نامطلوبی خواهد داشت.
ناصر ریاحی
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

از لحاظ قانونی بــه اعتقاد من درمورد نظام
مالیاتی قوانین خیلی بهروز شد و تقریبا مطابق با آن چیزی
اســت که در غرب اجرا ميشــود .نرخهای مالیاتی نیز برای
تجارت مناسب است .اما بحث دیگر که وجود دارد این است
که برای صنعت باید مشوق بگذارند و مالیات ارزش افزوده را
از مصرفکننده بگیرند .این مســائل بیشتر در اجرا است .در
گذشته قوانین مالیاتی ضعیف بود .اکثر واحدهای رسمی نیز
دودفتره بودند .اما در حال حاضر با قوانین جدید این اتفاقها
غیرممکن شــده اســت ولي برخورد ممیزی و کارگزارهای
مالیات مانند گذشــته است و به آن شکل برخورد ميکنند.
در کشــورهای غربی به صورت رندوم بیــن  1تا  3درصد از

اظهارنامههایی که از شرکتهای شفاف ميآید دو مدرک را
نگاه ميکنند .در کل قوانین مالیاتی کشور شاید اشکال داشته
باشــد ولی به طور کلی بهروزرسانی شده و مطابق استاندارد
شده است اما در اجرا ضعف داریم که آن را باید تقویت كنيم.
جمشیدپژویان
اقتصاددان

دولت در ابتدا باید ســاختار اقتصاد را اصالح
کند که اقتصاد به جای رفتن به سمت تجارت که این موضوع
صدها سال است که اقتصاد کشور را تشکیل ميدهد ،تبدیل
به یک اقتصاد تولیدی شــود تا منابع را داشته باشد و بتواند
اصالحــات دیگر را انجام دهد .اصالحاتــی که در واقع مهم
هستند و به اصالحات ساختاری کمک ميکنند ،یکی نظام
مالیاتی و دیگری تأمين اجتماعی است.

10

درصد اعتقاد دارند

دولت دست به اصالح نميزند
مهدیشریفینیکنفس
عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

فکر نمی کنم .در بخــش تأمين اجتماعی
کارهایی انجام شــده ولی اینکه موفق شده باشند کمی دور
از ذهن اســت .بــرای اینکه صندوقهــای تأمين اجتماعی
همانطور که همه ميدانند همه آنها تقریبا زیانده هستند
و اگر دولت بخواهد پافشاری بر صندوقها کند این صندوقها
از هم ميپاشــند .باید برای این صندوقها منابع ایجاد کرد و
درآمدزایی شود .از این راه کمتر اقتصاد نابود ميشود و از لحاظ
اقتصادی ميتوانند خودشان را پوشش دهند.

10

درصد اعتقاد دارند

نیاز به همکاری بقیه قوا وجود دارد
مهدی تقوی
کارشناساقتصادی

در مورد نظام مالیاتی بحثهای زیادی شده
و ميگویند در نظام مالیاتی فساد وجود دارد ،اما معلوم نشده
که از کجا ميگویند فساد وجود دارد؟ بنابراین این فسادها و
اشــکاالتی که به نظام مالیاتی وارد شده باید با مدرک گفته
شود .باید قوههای دیگر در این زمینه کمک کنند ،به طور مثال
قوه قضائیه باید افرادی را که فساد اداری انجام دادند اعالم کند
و با آنها برخورد کند.
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پرسش ماه
اعالنـات

آیا با تفکیک دوباره وزارتخانههای
اقتصادی موافق هستید؟
تحلیلگران

باید از حجم دولت کم کرد

ادغام غیرمرتبط ها خطاست

تعداد وزارتخانهها در ایران از بســیاری از کشورهای دیگر
بیشتر اســت .تجربه دنیا نشان داد که کم کردن از تعداد
وزارتخانه به معنی کاهش بوروکراسی اداری است .تعداد
وزارتخانههای بیشتر کار را پیچیدهتر میکند درحالیکه
میتوان با ادغام وزارتخانهها و البته ادغام بخشهای مرتبط
در یک وزارتخانه به نتیجه بهتری رسید .وزارت صنعت،
معدن و تجارت ادغام سه بخش مرتبط است و االن زمزمه
محمدرضا نجفی منش
جدا کردن بازرگانی مطرح شده که به نظر من کار جالبی
نیســت .باید هرچه میتوانیم به سمت ادغام بخشهای
رئیسکمیسیونتسهیل
کسبوکار اتاق تهران
مختلف و مرتبط حرکت کنیم و همه را در یک مجموعه
حرکت بدهیم .ضمناً در بســیاری از کشورها وزارتخانهها
بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار کردند .ازجمله این کشورها بریتانیاست که حتی
امور مربوط به درخواست اقامت در آن به شرکتهای خصوصی واگذارشده است .بنابراین پس
از ادغام درست بخشهای مرتبط در دولت ،نوبت به واسپاری امور به بخش خصوصی میرسد.

ادغام هر چیز که از جنس هم نباشــد و جوهره متفاوتی
داشته باشــد ،کار خردمندانهای نیست .این به معنی این
نیســت که ادغام را بهطورکلی رد کنیم و به تفکیک رأی
دهیم .بســیاری از ادغامهای انجامشده درست است اما
ادغام بخشهایی که به هم مرتبط نیست و از یک جنس
نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست ،ما را به عاقبتی
میرساند که امروز در وزارت صنعت ،معدن و تجارت آن را
سید رضی حاجیآقا میری
میبینیم .هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم نزدیک
اســت اما تجارت از جنس دو بخش دیگر نیست و بهتر
رئیس کمیسیون صادرات
اتاق ایران
اســت صنعت و معدن را یک وزارتخانه دانست و برای
تجارت یک وزارتخانه مجزا در نظر گرفت .این مشکل در
مورد ســازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی هم وجود دارد .هیچکدام از این سه
بخش از یک جنس نیست اما در هم ادغامشده است .به نظر من بهتر است در این سازمان هم
اصل تفکیک را دنبال کنیم تا از ظرفیت هر کدام از این بخشها به نحو بهتری استفاده شود.

بازمهندسی احیای وزارت بازرگانی

محسن بهرامی ارضاقدس
رییس کمیسیون تسهیل تجارت
و توسعه صادرات اتاق تهران

وزارت بازرگانی در ایران ،با قدمت  150ساله یکی از قدیمیترین
وزارتخانههای کشور است .در سال  1391در حالی وزارت بازرگانی
با وزارت صنعت و معدن ادغام شــد که پس از گذشــت شش سال
از تاسیس وزارتخانه جدید ،نه تنها اهداف و برنامههای تعیین شده
محقق نشده ،بلکه بخشهای کلیدی در این حوزه از جمله توسعه
صادرات غیرنفتی و حمایت از صادرکنندگان دچار آســیب و اخالل
شده است .در مسئولیتهای بازرگانی در نتیجه ادغام ،اختالل ایجاد
شــده اســت .همچنین هم واگذاری امور بازرگانی به وزارت جهاد

کشاورزی ناهماهنگیهایی را به وجود آورده است.
حــال دولت یازدهم قصد احیای دوبــاره وزارت بازرگانی را دارد.
برای بازمهندسی این روند ،ضروری است که اتاقهای بازرگانی سراسر
کشــور نظرات و پیشــنهادهای جامع خود را به دولت ارائه دهند و
در این زمینه ،باید یک صدای واحد از اتاق بازرگانی شــنیده شود و
پس از جمعبندی آرا و دیدگاههای اعضا و فعاالن اقتصادی ،پیشنهاد
مشخص بخش خصوصی برای فرآیند احیای وزارت بازرگانی به دولت
ارائه شود.

بی نصیب از خوبی های ادغام

تفکیک تغییری ایجاد نمی کند

ادغام وزارتخانهها برای بهتر شدن امور اقتصادی و البته
استفاده بیشــتر از ظرفیتهای صنعت ،معدن و تجارت
بهتر است .این مهم را میتوان در مورد بخشهای دیگری
که براساس تصویب مجلس شورای اسالمی در هم ادغام
شــدند هم یادآور شد .براســاس ماده براساس ماده 53
برنامه پنجم توســعه چند وزارتخانه در هم ادغام شدند
تا تعداد وزارتخانههای دولت کاهش پیدا کند .این برنامه
عباس آرگون
به تصویب مجلس رسیده و توسط کارشناسان موردبررسی
قرارگرفته اســت .در ضمن تجاربی هم پــس از انقالب
عضو کمیسیون تسهیل تجارت
و توسعه صادرات اتاق تهران
اســامی داشــتیم که درنهایت مجموعه تصمیمگیرنده
در این زمینه را به ادغام وزارتخانهها ترغیب کرده اســت.
تجاربی که داریم نشــان میدهد که برای کوچکسازی دولت ادغام بهتر است اما ما درنهایت
ادغام را بهدرستی اجرا نکردیم و بیشتر تجمیع وزارت خانه اتفاق افتاده است .باوجوداینکه حرف
از ادغام زدیم اما از منافع آن بهرهمند نشدیم.

هدف از ادغام وزارتخانهها در سال  90در دو وزارتخانه،
کوچکسازی دولت و تالش برای کاهش بورکراسی حاکم
در امــور مربوط به این بخشها بود .این هدف ادغام بود و
حاال مدتی اســت که این پیشنهاد مطرح شده که دست
کم در مورد وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،تفکیک را
دنبال کنیم و وزارتخانههای مستقل برای این بخشها
شکل بگیرد .ازنظر من تفکیک وزارتخانهها ضرورتی ندارد.
مهدی پور قاضی
این اقدام کمکی به حل مســائل صنعت نمیکند و البته
به بوروکراســی بیشتر ،ایجاد ســاختمان جدید ،معاونت
رئیس کمیسیون صنعت اتاق
تهران
جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت
میانجامد .تفکیک وزارتخانهها تغییری ایجاد نمیکند .در
بســیاری از کشــورها هم وزارت صنعت و تجارت در هم ادغامشده است .نقصانهای فعلی در
مسائل صنعت را نمیتوان با تفکیک حل کرد .این مسئله به سیاستگذاریها ،وزیر و نداشتن
استراتژی مشخص برای صنعت کشور بازمیگردد.

16

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

آیا نظم اقتصاد سیاسی جهان
تغییر میکند؟
تحلیلگران

کارگران مهاجر :فیلیپینیها به قطر نمیروند

انتخابات :ترزا می بازنده است

ریشی اینگار ،تحلیلگر سیانانمانی بعد از جریان
جدایی دیپلماتیک برخی از کشورهای عربی از قطر،
به بررسی وضعیت کارگران در این کشور پرداخت.
در این تحلیل آمدهاســت کــه فیلیپینیها دیگر
نمیخواهند کارگران خود را به قطر بفرستند و این
جریــان میتواند وضعیت کار در قطر را تحت تأثیر
ی که عربســتان سعودی،
خودش قرار بدهد .در حال 
ریشی اینگار
بحرین ،مصر و امارات متحده عربی ،کشــور قطر را
به اقدامات تروریستی متهم کردند ،محدودیتهایی
تحلیلگر سیانانمانی
برای این کشور گذاشتند که باعث شد برخی از دیگر
کشورها نیز به راه آنها بروند .دولت فیلیپین نیز سرنوشت 140هزار کارگر فیلیپینی را
که در قطر کار میکنند نادیده گرفت و اعالم کرد که این کشور به زودی با کمبود مواد
غذایی مواجه میشود و به همین خاطر نمیتواند از کارگرهای فیلیپینی مراقبت کند.

انتخابات بریتانیا به خوراک تمامی رسانههای جهان
تبدیل شدهاســت .تیــم راس ،تحلیلگر بلومبرگ
معتقد است ترزا می که در حال حاضر نخستوزیر
بریتانیاست ،حتی اگر در این انتخابات پیروز شود باز
هم در معرض خطراتی جدی قرار دارد .بر اســاس
تحلیل بلومبرگ ،می حتی اگر انتخاب بشــود نیز
باید تغییری بزرگ در سیاستهای خود ایجاد کند.
تیم راس
مســیری که می تاکنون در پیش گرفته منجر به
بروز نارضایتیهای بسیار حتی در حزب محافظهکار
تحلیلگربلومبرگ
بریتانیا شدهاست .به همین خاطر است که به عقیده
تحلیلگر بلومبرگ ،او در صورت انتخاب نیز چارهای ندارد جز اینکه سیاســتهای
پیشین خود را تغییر بدهد .پیشتر برخی از تحلیلگران میگفتند می مانند تاچر عمل
میکند اما اکنون به نظر میرسد او آنقدر موفق نخواهد بود.

فرهنگ :چرا مالنیا ترامپ حجاب نداشت؟

اقتصاد :مدل اقتصادی شکستخورده

چندی پیش دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا به
همراه خانواده خود به عربستان سعودی سفر کرد.
مالنیا ترامپ همسرش و ایوانکا ترامپ دخترش در
این ســفر موهای خود را نپوشــاندند و این مسئله
جنجالی را به همراه داشت .آنوشا حسین ،تحلیلگر
ســیانان این مسئله را بررســی کردهاست .دلیل
جنجالآفرینیها این بود که ترامپ خودش در سال
آنوشا حسین
 2015به میشــل اوباما خرده گرفتهبود که چرا در
برابر سعودیها موهای خود را نپوشاندهاست .او در
تحلیلگر سیانان
پیــام توئیتری خود گفته بود که باید به آنها احترام
میگذاشت و موهایش را میپوشاند .اما حاال که خودش به همراه همسر و دخترش به
عربستان سفر کردهبود ،در پاسخ به این پرسشها خیلی ساده گفتهبود که نیازی نبود
موهای خود را بپوشانند .بررسیها نشان میدهد تقریباً هیچیک از غربیها در سفر به
عربستان سعودی موهای خود را تا کنون نپوشانده است.

بریتانیا این روزها با تنشهای سیاســی و اقتصادی
دســتوپنجه نرم میکند .آدیتیــا چاکرابورتی در
گاردین درباره مدل اقتصادی این کشور نوشتهاست.
بر اساس تحلیل او ،مدل اقتصادی این کشور اکنون
دیگر شکستخورده است .از نظر او ،سیاستهایی
که نخستوزیرهای بریتانیا دنبال میکنند از جمله
سیاستهای ترزا می به گونهای است که استراتژی
آدیتیا چاکرابورتی
مشــخصی برای نجات صنعت در این کشور ندارد.
این تحلیلگر معتقد اســت که مقامات در بریتانیا
تحلیلگر گاردین
باید توجه بیشتری به استراتژیهای مدرن صنعتی
نشــان بدهند .از نظر او تنشهای سیاســی نیز این روزها کشور بریتانیا را به مسیر
تحلیل
اشــتباهی میبرد و باعث میشــود اقتصاد این کشور آسیب ببیند .بر اساس
ِ
گاردین ،بریتانیا باید مدل جدیدی را برای نجات اقتصاد خود تعریف کند .در این مدل،
باید به دستمزدها نیز توجه ویژهای بشود.

سیاست :بیادبی ترامپ به نفع اروپاست

نظام پولی :مهمترین بانک دنیا

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا سفری پر از حاشیه
به اروپا داشت .ناتالی ناگویارید ،تحلیلگر گاردین این سفر
را زیر نظر گرفته و آن را تحلیل کردهاست .او بیادبیها
و بیاحترامیهای ترامپ را زیر ذرهبین بردهاست .نحوه
دست دادن او یا تالشــش برای قرار گرفتن در جلوي
صفوف ،از جمله مواردی اســت که تحلیلگر گاردین
مورد توجه قرار دادهاســت .در یکی از ویدئوها ،امانوئل
ناتالی ناگویارید
ماکرون دیده میشود که سعی میکند از ترامپ دوری
کند و به ســمت مرکل میرود .ناگویارید معتقد است
تحلیلگرگاردین
این بیادبیهای ترامپ ناخودآگاه باعث اتحاد در میان
اروپاییها شدهاست .آنها از ترامپ دوری میکنند و به یکدیگر نزدیکتر میشوند .در این بین
به نظر میرسد آنگال مرکل کام ً
ال از جریان آگاه است و از آن استفاده میبرد.

خیلیهــا تصور میکنند فــدرال رزرو امریکا یعنی بانک
مرکزی این کشــور مهمترین بانک در دنیاست ،اما لری
هیتوی ،تحلیلگر بلومبرگ معتقد اســت بانک مرکزی
اروپا از همه بانکها در دنیا مهمتر و تأثیرگذارتر است .بر
اســاس تحلیل او ،هربار که اعضای مختلف اتحادیه اروپا
برای نشستهای این بانک دور هم جمع میشوند ،همه
سرمایهگذاران در همه نقاط دنیا گوش به ِ
نتایج این
زنگ ِ
لری هیتوی
جلسات میمانند .هرچند همه میدانند که فدرال رزرو نیز
هربار جلسهای دارد ،بازارهای جهانی را به لرزه درمیآورد
تحلیلگربلومبرگ
اما بانک مرکزی اروپا اخیرا ً نوسانات بیشتری در بازارهای
بینالمللی به پا کردهاست .این تحلیلگر ادعا کرده که تأثیر فدرال رزرو امریکا به مرور کم میشود
ی که بانک مرکزی اروپا به مهمترین بازیگر در عرصه پولی و بانکی در دنیا تبدیل میشود.
در حال 
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اعالنـات
اعالنـات
آخرین خبر از بلومبرگ

نسیم بنایی
خبرنگار

رسانهها
تحلیل رویترز از حوزه یورو

بزرگترین نوسان نفت در بهار

حال اتحادیه اروپا خوب است

قیمت نفت این روزها دوباره دچار نوســان شدهاست .بر اساس
گزارش بلومبرگ ،قیمت نفت در واپســین روزهای فصل بهار،
بیش از  5درصد نوسان داشت .این بزرگترین کاهش قیمتی
بود که نفت خام در فصل بهار تجربه کردهاســت .البته در این
مقطع زمانی معموالً میزان ذخایر سوختی افزایش پیدا میکند
و در نتیجه قیمت نفت کاهش مییابد .نخســتین دلیل برای
کاهش قیمت نفت ،افزایش دوباره تولید نفت از سوی امریکاست.
البته اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) در
این فصل تالش بسیاری کردند تا قیمت نفت دوباره در مسیر
صعود قرار بگیرد .اما این تالشها تاکنون نتیجه چندان مثبتی
به همراه نداشته و فشا ِر افزایش تولید بر قیمت نفت بیشتر از
اقداماتِ اوپک بودهاســت .به هر حال اوپکیها هنوز در انتظار
افزایش قیمت نفت هستند و قیمت نفت بیشتر نوسان بهاری
خود را تجربه میکند .باید دید تابستان برای نفت چه به ارمغان
میآورد.

اقتصــاد حوزه یورو نهتنها در همان منطقه ،بلکه برای کل
دنیا مهم اســت .بر اســاس گزارش رویترز ،اقتصاد حوزه
یورو در فصل گذشته ،بیش از حد انتظار رشد داشتهاست.
آمارها نشــان میدهد میزان رشد اقتصادیِ این منطقه از
پیشبینیهای بانک مرکزیِ اروپا نیز بیشــتر بودهاســت.
 19كشــور در حوزه یورو هســتند که در فصل گذشته
رشــد 0.6درصدی را تجربه کردهاند .این در حالی اســت
که پیشبینی میشد در این فصل تنها  0.5درصد رشد را
تجربه کنند .اقتصاد این منطقه ساالنه 2.3 ،درصد رشد را
تجربه میکند .این در حالی است که رشد اقتصادی امریکا
تنها  1.2درصد است .به همین خاطر است که تحلیلگر
رویترز میگوید حال اقتصادیِ حوزه یورو خوب است .اکنون
بخش زیادی از وضعیت اقتصادیِ حوزه یورو در اختیار بانک
مرکزی اروپاست که به نظر میرسد قصد دارد سیاستهای
جدیدی را اجرایی کند.

 5درصد نوســان قیمت
نفــت در آخریــن روزهــای بهاری

گاردین خبر داد

 2.3درصدرشد
حوزه یورو که نسبت ًا خوب است
اقتصادی
ِ
ساالنه

بلومبرگ تحلیل کرد

بریتانیا در انتهای جدول رشد
اقتصادی اروپا

هند دیگر رشد اقتصادی
چشمگیری ندارد

بریتانیا این روزها حال خوشی ندارد ،از آشوبهای سیاسی گرفته
تا آشــوبهای اقتصادی و حتی امنیتی؛ گویی این کشور بعد از
جدایــی از اتحادیه اروپا (برگزیــت) آب خوش از گلویش پایین
نرفتهاســت .چند وقت پیش داعش به این کشور نیز حمله کرد
تا مردم بدانند حتی از امنیت هم در کشورشــان خبری نیست.
حاال نوبت به جنجالهای اقتصادی در آســتانه انتخابات در این
کشور رسیدهاســت .بر اســاس گزارش گاردین ،آخرین آمارها
از وضعیت اقتصادیِ بریتانیا اینطور نشــان میدهد که وضعیت
اقتصا ِد این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی اص ًال مساعد
نیست .استرلینگ به عنوان ارز رایج در بریتانیا ،بیشترین نوسانات را
تجربه میکند و به عدد  1دالر و  30سنت عقبنشینی کرد هاست.
حاال بریتانیاییها امید دارند که بعد از انتخابات و آشوبِ ترزا می،
وضعیت اقتصاد نیز آرام شود .گاردین نیز معتقد است که انتخابات
این وضعیت را برای اقتصاد بریتانیا ایجاد کردهاست.

کسانی که در حوزه اقتصاد فعالیت میکنند حتماً بارها نام هند
را به عنوان کشوری که بیشترین رشد اقتصاد را دارد ،شنیدهاند.
این کشور مدتها رشد اقتصادیِ خیرهکنندهای داشت .بر اساس
گزارش بلومبرگ ،این دوره اکنون (شاید به طور موقت) به پایان
رسیدهاســت .هند یکی از کشــورهایی بوده که اخیرا ً زیاد مورد
توجه ســرمایهگذاران قرار گرفتهاست .رشد اقتصادیِ این کشور
سرعتی بیش از رشد اقتصادیِ چین داشته و به همین خاطر بود
که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی میگفتند هند با ادامه مسی ِر
فعلی به زودی جای چشــمبادامیها را خواهد گرفت .اما بررسی
بلومبرگ نشان میدهد که رشد اقتصادیِ این کشور در یک سال
گذشــته به  6.1درصد کاهش یافتهاست .این در حالی است که
هند رشــد 7.1درصدی را تجربه میکرد .اکنون اگر هند بتواند
برخی اصالحات اقتصادی را در دســتور کارش قرار بدهد حتماً
آیندهای روشن خواهد داشت اما با ادامه مسیر فعلی ،آینده خوبی
در انتظارش نخواهد بود.

 1.30دالرارزشاسترلینگ

که اخیراً نوســان بســیاری داشتهاســت
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 6.1درصد رشــد
هنــد د ر یــک ســا ل گذ شــته
اقتصــادی
ِ

اکونومیست تحلیل کرد

فدرال رزرو نرخ
بهره را افزایش
میدهد
افزایــش و کاهش نرخ بهره توســط
فدرال رزرو (بانــک مرکزی امریکا)
همیشه محل بحث بودهاست .اینبار
اکونومیست پیشبینی کرده که فدرال
رزرو امریکا نرخ بهره را افزایش بدهد
هرچند که تورم بســیار پایین است.
عموماً وقتی نرخ تورم پایین باشــد،
نرخ بهره نیز باید کاهش پیدا کند اما
اکنون اکونومیســت برآورد کرده که
برعکس این کار را انجام
فدرال رزرو
ِ
بدهــد .فدرال رزرو با مشــکالتی در
دنیای مالی مواجه شده و سعی دارد
آنها را برطرف کند .ژانت یلن رئیس
فدرال مدتهاســت که ســعی دارد
سخنانی حسابشــده بر زبان بیاورد
تا بازار دستخوش آشوب نشود .اکنون
فدرال ســعی میکند نرخ بیکاری را
تا جای ممکن پایین نگه دارد ،تورم
را در محــدوده  2درصد حفظ کند و
در نهایت نرخ بهره را به حد مطلوبی
افزایش بدهد .بــه این ترتیب انتظار
میرود نــرخ بهره امریــکا به زودی
افزایش پیدا کند.

2

د ر صـــد نــر خ

تـــــــو ر م
در امـریکــــا

آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل به دنبال حمله تروریستیاي که در تهران انجام شد ،به دولت ایران و
خانوادههای قربانیان تسلیت گفت .او همچنین در پیام خود ،حملههای تروریستی را محکوم است .در این
حمله بیش از  50نفر کشته و زخمی شدند.

سازمانها
جدیدترین پیشبینی بانک جهانی

یونیسف خبر داد

کمکها به موصل رسید

بوی بهبود اوضاع اقتصاد جهان

موصل در بحران اســت و همه سازمانها تالش میکنند کمکی به این شهر برسانند.
بر اســاس گزارش یونیســف ،بیش از 600هزار آواره در ایــن منطقه وجود دارند که
چشمانتظار کمکهای بشردوستانه هستند .یونیسف در اقدامی اضطراری کمکهای
خود را نظیر غذا و آب روانه این منطقه کرد .گزارشگر یونیسف میگوید« :شهر کام ً
ال
ویران شده؛ ارتفاع هیچ ساختمانی بیش از يك متر نیست» .یونیسف به کمک نهادها
و ســازمانهای غیردولتی ،کمکها را دریافت و سپس روانه این شهر میکند .یکی از
مشکالت مردم شهر موصل ،دسترسی به آب آشامیدنی است .یونیسف در حال حاضر
يك میلیون و 800هزار لیتر آب آشامیدنی را روزانه از طریق کامیونها برای مردم این
شهر میفرستد .زیرساختهای این شهر به شدت آسیب دیده و نیاز به ترمیمهای جدی
دارد .یونیسف فع ً
ال کمکهای خود را با توزیع آب و غذا شروع کرده اما اقدامات دیگری
نیز در دستور کار خود دارد.

بانک جهانی هر چند وقت یک بار به بررسی وضعیت رشد اقتصادی جهان میپردازد.
آخرین بررسیهای این سازمان نشان میدهد که رشد اقتصادی جهان در سال 2017
قوت خواهد گرفت .بر اســاس این پیشبینی ،رشد اقتصادی جهان در سال  2017به
اصلی افزایش رشد اقتصاد نیز در مرحله نخست افزایش
 2.7درصد خواهد رسید .دلیل ِ
تولید و تجارت در سطح جهان است .اما در کنار آن ،افزایش اعتما ِد سرمایهگذاران به
فضای اقتصادی ،بهبود شرایط فاینانس در دنیا و تثبیت قیمت کاالها نیز باعث بهبود
اوضاع اقتصاد جهان شدهاست .البته میزان رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته با
کشورهای در حال توسعه قدری متفاوت است .بر اساس این پیشبینی ،رشد اقتصادی
کشورهای توسعهیافته در سال  2017به 1.9درصد خواهد رسید در حالیکه بازارهای
در حال توسعه ،امسال رشد 4.1درصدی را به طور متوسط تجربه خواهند کرد .موانع
صادرات در این کشورها برداشته خواهد شد.

1.8

میلیــون لیتــر آب بــه وســیله کامیو نهــای

یونیســف به مــردم موصل

میرســد.

 2.7درصــد پیشبینــی بانــک جهانــی
از رشــد اقتصــاد جهــان در ســال 2017

سازمان ملل متحد گزارش داد

کشورهای در حال توسعه ،عقب ماندهاند

دیجیتالی چندملیتی حرف اول را در اقتصادها میزنند .بر اساس گزارش سازمان ملل ،شرکتهایی مانند اوبر ،اینستاگرام و
این روزها شرکتهای
ِ
فیسبوک در چند سال گذشته شاهد رشد چشمگیری بودهاند اما در میان  100شرکت برتری که در این زمینهها فعالیت میکنند بیش از 60
شرکت تنها در سه کشو ِر دنیا متمرکز شدهاند .این سه کشور ،امریکا ،بریتانیا و آلمان هستند .یعنی غولهای دیجیتالی و اینترنتی در اختیار همین
سه کشور است و بقیه تنها تماشا میکنند .نکته قابل تأمل دیگری که در این گزارش آمده این است که از میان  100شرکت برتر و پردرآمد ،تنها
چهار شرکت در کشورهای در حال توسعه فعالیت میکنند؛ بقیه همگی در کشورهای توسعهیافته مشغول به کار هستند و به اقتصاد آنها خدمت
میکنند .سازمان ملل تأکید کرده که باید سیاستهایی در نظر گرفته شود تا کشورهای در حال توسعه از اقتصاد دیجیتالی بهرهمند شوند.

صندوق بینالمللی پول بررسی کرد

60

شــر کت ا ز

 100شرکت
دیجیتالیدرسه
کشوردنیافعالیتمیکنند.

گزارش یونیسف از کودکان مهاجر

چرا قیمت انرژی مهم است؟

من کودکم ،مجرم نیستم!

انرژی همیشــه در کانون توجه فعاالن اقتصادی بودهاســت .صندوق بینالمللــی پول در روز
محیطزیســت به این پرســش پرداخته که چرا انرژی اهمیت دارد؟ بر اساس تحلیل صندوق
محیطی آن در
بینالمللی پول ،اگر دولتها قیمتهای انرژی را متناســب با هزینههای زیست
ِ
نظر بگیرند ،توسعهای پایدار خواهند داشت و به اهداف خود نیز دست پیدا خواهند کرد .برخی
از کشــورها مانند مصر ،اندونزی ،مکزیک و عربستان سعودی اخیرا ً در این راه قدم برداشتهاند.
اگر انرژی به درســتی مصرف شود ،میزان انتشــار کربن حدود  25درصد کاهش پیدا میکند
و این مسئله تأثیری مهم در محیطزیست خواهد داشت .بهعالوه آلودگیهای ناشی از مصرف
سوخت فســیلی نیز حدود  60درصد کاهش پیدا خواهد کرد .اما مهمترین مسئله ،تأثیر این
مســئولیتپذیریها روی رشد اقتصادی است .اگر دولتها قیمت مناسبی برای انرژی در نظر
بگیرند ،درآمد موثر آنها بر رشد تولید ناخالص داخلی  3.5درصد افزایش پیدا میکند.

میلیونها کودک در سرتاســر جهان در مرزهای بینالمللی ســرگردان هستند ،آنها یا گرفتار
خشونت و تنش میشوند یا دچار فقر و فاجعههای دیگر .یونیسف اخیرا ً گزارشی با عنوان «من
کودکم ،مجرم نیستم!» در مورد وضعیت این کودکان منتشر کردهاست .طبق آمار رسمی ،تعداد
کودکان مهاجر و پناهنده به باالترین میزان خود رسیدهاست .دستکم 300هزار کودک وجود
دارند که هیچ سرپرست و همراهی ندارند و به تنهایی آواره شدهاند .تعداد این کودکان در فاصله
ســالهای  2010تا  2011حدود 66هزار نفر بود اما اکنون به 300هزار نفر در  80كشــور دنیا
رسیدهاست .اکثر این کودکان به صورت غیرقانونی و به تنهایی از جایی به جای دیگر میروند .بر
اساس گزارش یونیسف ،شکافهای قانونی مانع رسیدگی به وضعیت این کودکان میشود .عالوه
بر آن سیاستهای مناسبی نیز برای رساندن خدمات به این کودکان وجود ندارد و به همین خاطر
زندگی برای آنها دشوار شدهاست.

 3.5رصد افزایــش درآم ِد
گذاری مناســب انرژی
ِ
ناخالص داخلی با قیمت

موثــر در تولید

 3 0 0هــز ا ر کــو د ک بــد و ن
سر پر ســـت د ر د نيــا آ و ا ر ها نــد .
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کیوسک
اعالنـات
روسیه ،ترامپ و داماد ترامپ

کرملین به نقطه تمرکز سیاست داخلی امريكا تبدیل شده است
ساعد یزدانجو
خبرنگار

هر چند روز یک بار ،ترامپ موضوعی درست میکند كه اسباب جنجال علیه او در رسانهها میشود .در ماهی که گذشت ،مجالت به شدت بر موضوع ارتباط
ترامپ و کارزار انتخاباتی او با روسیه متمرکز شده بودند .همچنین داماد او ،کوشنر ،که به تازگی وارد سیاست شده و فعال پشت پرده کار میکند ،مورد تحقیق
افبیآی قرار گرفته ،با این اتهام که میخواسته به طور محرمانه با کرملین ارتباط برقرار کند .موضوع حمله تروریستی داعش به یک کنسرت در منچستر هم
در مجالت انگلیسیزبان غربی بسیار مورد توجه بوده است.

نیوزویک
 9ژوئن 2017
حمالت تروریستی
بهخصوص در اروپا
تبدیل به یک جنگ
همیشگی شده است

داعش با بمب میخی به یک کنســرت در منچستر
حمله کرد و انگلســتان و کل اروپــا را به هم ریخت.
عکس روی جلد آخرین شــماره نیوزویک در  9ژوئن
به صحنهای از مراســم بزرگداشت قربانیان این حادثه
اختصاص داده شده است .در تیتر این جلد نوشته شده
اســت« :جنگ همیشگی» .مطلب درباره این است که
چرا داعش قاتالن خود را به غرب میفرســتد .مسئله
اینجاست که در مطبوعات غربی ،حمالت تروریستی
در کشــورهایی غیر از آن منطقه چندان اهمیت پیدا
نمیکند .چند روز پیش از حمله داعش به منچســتر،
طالبان به کابل حمله کرد و شمار قربانیان بسیار بیشتر
از کشتهشــدگان منچســتر بود اما به اندازه حمله به
انگلستان برجسته نشد .در این شماره نیوزویک ،یکی
از مقامات سابق سیا درباره ترور کندی صحبت کرده و
گفته« :من نمیدانم چهکسی کندی را کشت اما میدانم
چهکسی میخواست این کار انجام شود و او برای سیا
کار میکرد ».در این شماره ،گزارش بلندی هم منتشر
شــده درباره نگهداری از سالمندانی که مبتال به زوال
عقل نیز هستند .گزارشگر مینویسد« :نگهداری از یک
بیمار مبتال به زوال عقل ،یک کار تماموقت نیست؛ یک
کار تمامعمر است ».منظورش این است که فقط نباید
نیازهای روزمره آنها را رتق و فتق کرد بلکه باید با آنان
زندگی کرد.
شماره  26مي نیوزویک عکس جلدی از پوتین دارد.
روایتهای متفاوت دخالت پوتین در انتخابات امريكا و
سیاست داخلی آن ،هرروز سویههای جدیدی به خود
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میگیرد و روســیه هم مدام آنها را انکار میکند .تیتر
نیوزویک که روی عکس پوتین زده چنین است« :نقشه
علیه امريكا :نگاهی از درون به مبارزه پوتین برای تخریب
دموکراسی در ایاالت متحده» .گزارشی که مربوط به این
مطلب است ،عنوان جالبی دارد« :خرس  360کیلویی
در اتاق :این جهان امروز والدیمیر پوتین اســت و غرب
تنها سعی میکند که در آن زنده بماند».
شماره  19مي نیوزویک نیز با عکس امانوئل ماکرون،
رئیسجمهور منتخب فرانســه ،منتشر شده بود چون
ماکرون میانــهرو از لوپن افراطی برده بود و خیال اروپا
را بابت ظهور هرچه بیشتر پوپولیستهای راستگرای
افراطی راحت کرده بود .تیتر این شــماره نیوزویک به
زبان فرانســه بود ،به معنی «زنده بــاد میانه» .در این
شماره ،گزارشی منتشر شده است درباره دانشگاههای
پولــدار امريكا که در ایــن دوره ،به تدریج پولدارتر نیز
میشوند .حفاری برای نفت در سواحل کالیفرنیا نیز که
در دوران ریاستجمهوری ترامپ خیلی رونق گرفته ،از
دیگر موضوعاتی است که نیوزویک به آن پرداخته است.
حامیان محیطزیست با این کار خیلی مبارزه کرده بودند
اما با آمدن ترامپ ،این حفاریها عملیاتی میشود.

تایم
 12ژوئن 2017
داماد ترامپ به جنجالی
برای سیاست داخلی
امريكا تبدیل شده
است

عکس روی جلد آخرین شماره مجله تایم به تاریخ
 12ژوئن ،مربوط به جرالد کوشــنر ،داماد ترامپ ،است
که روند محاکمه او شــروع شــده است .حاال که همه
سیاستمداران امريكا در حال ردگیری ارتباطات روسیه
با نخبگان داخل امريكا هستند ،رسانهها فاش کردهاند

که جرالد کوشنر ،همسر ایوانکا ترامپ ،به دنبال ایجاد
ارتباط محرمانه با کاخ کرملین بوده است .افبیآی به
شــدت روی این موضوع کار میکند و کنگره و سنای
امريكا هم روی موضوع حساس شدهاند .این مسئله یک
رسوایی بزرگ برای ترامپ خواهد بود .همه این مسائل،
باعث شده است که عکس کوشنر روی جلد مجله تایم
برود ،با تیتر «پســر خــوب» .در مطلب مربوط به این
عکس و تیتر ،آمده که کوشــنر به تدریج دارای جایگاه
مهمی در سیاســت امريكا به واسطه ریاستجمهوری
پدرزنش میشــود اما در ماههای ابتدایی کار ،ترجیح
داده که در پسزمینه باشــد .چند روزی از درگذشت
زبیگنیو برژینسکی ،مشــاور مشهور سیاست خارجی
امريكا ،گذشــته است و تقریبا همه مجالت به زندگی
این شخصیت پرداختهاند .آخرین شماره مجله تایم نیز
درباره آرا و عملکرد برژینسکی مطلبی را منتشر کرده
است .همچنین در این شماره ،یادداشتی از جان کری،
وزیر امور خارجه دولت دوم اوباما ،منتشــر شده که در
آن میگویــد به ماحصل درازمدت دوره عجیب کنونی
شبین است.
خو 
تایم شــماره قبل در  22مــي نیز عکس روی جلد
خــود را به ترامپ اختصاص داده که از پشــت در کاخ
سفید گرفته شده اســت .چند روز پیش از این تاریخ
ترامپ ،جیمز کومی ،رئیس افبــیآی ،را اخراج کرده
بود و گزارشی درباره اخراج او منتشر شده و به یکی از
دو تیتر اصلی تایم تبدیل شده است .اما تیتر مربوط به
عکس چنین است« :بعد از وقت اداری در کاخ سفید».
سردبیر و گزارشگر کاخ سفید مجله تایم به کاخ سفید
رفته بودند تا با ترامپ مصاحبه کنند و در ابتدای مجله،
سردبیر یادداشتی نوشته و درباره خطر حکومت کردن
از طریق رسانههای اجتماعی هشدار داده است .موضوع
به توئیتهای ترامپ و روگردانی او از رسانههای حرفهای
مربوط است .در گزارش مفصلی نیز که سردبیر و خبرنگار
تایم در گفتوگو با ترامپ تهیه کردهاند ،نوشتهاند که بعد
از ساعات کاری ،ترامپ چه میکند ،چه میخورد و کی
میخوابد .در واقع ،زندگی روزمره او را توصیف کردهاند.

در مطبوعات غربی ،حمالت تروریستی در کشورهایی غیر از آن منطقه چندان اهمیت پیدا نمیکند .چند روز پیش
از حمله داعش به منچستر ،طالبان به کابل حمله کرد و شمار قربانیان بسیار بیشتر از کشتهشدگان منچستر بود اما به
اندازه حمله به انگلستان برجسته نشد.

فورچون
ژوئن 2017
فناوریهای نوین
چهره اقتصاد را تغییر
خواهند داد

شماره اول ژوئن مجله فورچون ،عکس روی جلد خود
را به تراویس کاالنیک ،موسس شرکت اوبر ،اختصاص
داده و خالصهای اختصاصی از کتاب در دست انتشاری
درباره نگاه به شرکت اوبر از داخل را منتشر کرده است.
این مطلب نگاهی انداخته است به شرکت اوبر از داخل و
فعالیتهایی که این شرکت دارد و تالشهایی که برای
گسترش کسبوکار خود میکند .همچنین یک دهه
زندگی آیفون را بررســی کرده است .اولین گوشیهای
تلفن همراه لمسی آیفون در سال  2007وارد بازار شد و
حاال یک دهه از آن زمان گذشته است .تصویر اصلی این
گزارش ،گوشیهای آیفون از بغل است که طول و قطر
آنها را از اولین مدل تا مدلهای کنونی برای مقایسه کنار
هم گذاشته است .این شماره فورچون ،مطلب مفصلی
نیز دارد درباره پیشــنهاد سرمایهگذاری در میانه سال،
برای خود امريكاییها و البته کسانی که تالش میکنند
در بازارهای بورس این کشور سرمایهگذاری کنند.

هاروارد بیزینس ریویو
مي و ژوئن 2017
یک مدیر چطور میتواند
رفتاری متمایز داشته
باشد؟

مجله هاروارد بیزینس ریویو در ســال  10شماره
منتشر میکند و بنابراین ،برخی از شمارههایش تبدیل
به دوماهنامه میشــود .آخرین شماره این مجله نیز با
تاریخ ماههای مي و ژوئن منتشــر شده است .در این
شماره ،همچون همه شمارههای هاروارد بیزینس ریویو،
یک عکس انتزاعی روی جلد منتشــر شده و موضوع
تیتر یک به راهنمایی مدیرانی اختصاص داده شده که
یخواهند رفتاری متفاوت داشته باشند .در این شماره،
م 
مطلب بلندی چاپ شــده درباره اینکه اغلب مدیران
عامل شرکتها تالش میکنند اولویت کاری آنها تبدیل
ســود سهامداران به بیشترین میزان خود باشد اما این
کار صحیح نیســت و آنها باید بابت سالمت شرکت و
نه ســامت سهامداران شــرکت نگران باشند .مطلب
دیگری در این شــماره منتشر شده درباره اینکه دیگر

کافی نیست مدیران شرکتها در اتاقهای خود حاضر
باشند یا بشود همیشه با آنها تماس گرفت یا اینكه مدام
با کارکنان خود در ارتباط باشــند؛ بلکه الزم است این
مدیران به طور کامل با فرهنگ سازمانی شرکت خود
یکپارچهشوند.

اکونومیست
 10ژوئن 2017
تروریسم اینترنتی همه
دنیا را گرفتار کرده
است

فاجعه حزب محافظهکار انگلیس این بود که در انتخابات
 8ژوئن اکثریت مطلق را بهدســت نیاورد و عمال ناچار به
ائتالف با دیگر احزاب شد .آخرین شماره اکونومیست به این
مساله اختصاص داشت و نیز تروریسم اینترنتی .سیاست
در بریتانیــا گرفتاریهای خودش را پیــدا کرده و یکی از
مهمترین آنها این اســت که احزاب چپ و راســت خیلی
پرقدرت و پررنگ در اتفاقات سیاسی وارد شدهاند اما جناح
میانهرویی که بتواند این وضعیت را متعادل کند ،به سختی
پیدا میشود .روی جلد آخرین شماره اکونومیست به تاریخ
 3ژوئن ،یک موزه را به تصویر کشــیده که در آن ،تابلوی
پرتره ترزا می در سمت راست و جرمی کوربین در سمت
چپ با اندازههای بزرگ روی دیوار نصب شــده اما تصویر
سیاستمداران میانهرو بسیار کوچک در وسط نصب شده
و بازدیدکنندگان به ســختی در حال دیدن و دقت در آن
هســتند .این شماره از اکونومیست ،مقاالت و تحلیلهای
مفصلی داشــت درباره انتخابات  8ژوئن انگلستان که در
تابســتان برگزار شد و اتفاق تلخی برای جناح محافظهکار
بود .سیاستهای جنجالی ترامپ در سطح جهانی و حمله
تروریستی داعش به فیلیپین نیز از جمله مطالب دیگر این
شماره است.
طرح روی جلد شماره  27مي اکونومیست بسیار مورد
توجه مخاطبان قرار گرفت .در این طرح ،ماهیان و جانواران
آبزی زیر اقیانوس به نمایش گذاشته شدهاند که فقط اسکلت
آنها باقی مانده است و تیتر آن نیز «هشدار اقیانوس» است.
طرح و مطلب آن درباره این اســت که انسان به سرعت در
حال تخریب اقیانوسهاســت و باید برای نجات اقیانوسها
سریع دست به عمل زد .فناوریهای نوین ابزارهای جدیدی
برای درک عمق و وسعت این آلودگی در اختیار گذاشتهاند.
آخرین ساعات آماده شدن این شماره از اکونومیست مصادف
شده بود با حمله تروریستی داعش به شرکتکنندگان در
یک کنسرت در شهر منچستر و تصویر کوچکی از قربانیان
این حادثه نیز در باالی صفحه به چشم میخورد .این شماره
اکونومیست در گزارشی مفصل به سفر خاورمیانهای ترامپ
نیز پرداخته و آن عکس معروف را نيز که با پادشاه عربستان

و رئیسجمهوری مصر در حال لمس یک کره مرموز نورانی
هستند چاپ کرده است .چند گزارش و تحلیل نیز در این
شماره درباره زندانهای جهان و تغییرات و اصالحاتی که به
تدریج در زندانها اتفاق افتاده منتشر شده است.
اکونومیست یک هفتهنامه انگلیسی راستگرای لیبرال
اســت که همواره به اسرائیل روی خوش نشان داده اما در
شــماره  20مي ،طرح جلد خود را به تصویری از ســتاره
یهود اختصاص داده که قفلی با پرچم فلسطین نیز به آن
چسبیده است .موضوع تحلیل این است که چرا اسرائیل به
یک کشور فلسطینی نیاز دارد .تحلیلي که این مجله ارائه
کرده ،از زاویه غربی و سیاستهای موافق رژیم صهیونیستی
است اما در هر حال ،پیشنهاد کرده کشوری به نام فلسطین
به رسمیت شناخته شود .در این شماره ،یک پرونده ویژه با
عنوان « 50سال اشغال» درباره اسرائیل و جنگ ششروزه
اعراب و اســرائیل منتشر شده است .در گزارش دیگری در
این شماره ،تحلیلی منتشر شده درباره مواد مخدر ترکیبی و
صنعتی و اینطور گفته شده که جهانیسازی و فناوریهای
ارتباطی نوین ،بیش از همیشه مواد مخدر و روانگردان را
در دسترس عموم قرار داده است.

نیویورکر

 5ژوئن 2017
سختکوشی مهاجران
در کشورهای مقصد
وضعیت زندگی را
دشوار کرده است

آخرین شماره مجله نیویورکر که به صورت هفتگی
منتشــر میشــود ،عموما تیتر ندارد و فقط یک طرح
انتزاعی روی جلد چــاپ میکند که عموما به یکی از
داســتانها یا نقدهای فرهنگی داخــل مجله مربوط
است .در این شــماره از مجله ،مطلبی درباره وضعیت
مهاجران عمدتا مســلمان در کشورهای غربی منتشر
شده که نویســنده در آن ،میگوید مهاجران ناچارند
که به سختی در کشــورهای مقصد تالش کنند و در
کارهای خدماتی اغلب ســطح پایین مشــغول به کار
میشــوند .با این حال ،اوضاع دشواری در زندگی خود
دارند .یک مطلب دیگر نیز راجع به کسبوکار منتشر
شده است که نویسنده در آن ،به این موضوع پرداخته
که آیا در کار کردن باید به دنبال کسبوکار بود یا لذت.
در نهایت ،نویسنده به این مسئله پرداخته که لذت بردن
از کار نیز نوعی ارضا درونی است که اصال نمیتوان آن
را نادیده گرفت .این شماره از نیویورکر چند مطلب نیز
درباره ترامپ و وضعیت کاخ سفید و انتقادهایی که به
سیاست خارجی و سیاست داخلی دولت فعلی آمریکا
مربوط بوده ،چاپ شده است .این مجله مثل تقریبا همه
نشریات و رسانههای آمریکایی ،زاویه نگاهی انتقادی به
سیاستهای ترامپ دارد.
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قاب
خشم ونزوئالیی

نگاه اکونومیست به اعتراضات نسبت به نیکالس مادورو

همه ناهارهای
مجانی مدرسهتان
ِ
را به من بدهید.

اعتراضات در ونزوئال اوج گرفته و تعداد زیادی از معترضان در درگیری با دولت،
جان خود را از دست دادهاند .هفتهنامه اکونومیست در واکنش به خبرها ،این
کاریکاتور را از مادورو و مردمش منتشر کردهاست.

مردم کجا
رفتند؟

کافی
کافیه

برنامههای
من برای
ونزوئال

هوگو چاوز
مادورو
اعتراض تصویرگر گاردین به ترزا می آلیس تصویرگر گاردین جزو مخالفان سیاستهای اخیر
ترزا می نخستوزیر بریتانیاست .او در اعتراض به می ،این تصویر را خلق کرده و نوشته:
«مادر ترزا می غذا از دهان بچهها میگیرد! دور شوید!»

پت برایان ،کارتونیست نیویورکر
عاشق نفرت از ترامپ
ِ

پت برایان ،کارتونیست نیویورکر
«احمقها! داره فرار میکنه!»

کیم وارپ ،کارتونیست نیویورکر
«هربار خیلی ساکت میشوند ،من نگران میشوم».

آوارهها از دریجه دوربین گاردین
لینوس جی اسکاندور ،عکاس گاردین این تصویر را به ثبت
رساندهاست .روستایی در فیلیپین که مردم آن از ترس
نیروهای داعشی آواره شدهاند.

موشک هندی از نگاه ایپی
آرون سانکار ،عکاس ایپی این تصویر را به ثبت
رساندهاست .هندیها موفق شدند قویترین موشک خود را
که در داخل کشورشان ساختهاند ،به آسمان پرتاب کنند.

دیدار سیاسی در رستوران از چشم دوربین رویترز
عکاس رویترز تصویری جدید از ترودو و اوباما در مونترئال
کانادا منتشر کردهاست .جاستین ترودو نخستوزیر کانادا
ِ
پیشین امریکا در رستورانی با
جمهوری
و باراک اوباما رئیس
ِ
یکدیگر دیدار کردهاند.
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 ...........................پرونده ویژه ...........................

فصـلامـید

استان کردستان با  ۱۶درصد ،سومین نرخ باالی بیکاری
را در کشــور دارد .اما مــردم آن در کنار چهارمحال و
بختیاریها ،باالترین میزان اعتماد را در کل ایران با۷۳
درصد ،به تداوم کار روحانی داشتهاند .دوسوم از مردم
سیستان و بلوچســتان به آب شرب دسترسی ندارند
و  ۵۱درصد از استان روستایی هستند .اما آنها نیز با
 ۷۳درصد ،در کنار کردستانیها بیشترین رای را در کل
کشور به سبد روحانی ریختهاند .تمام استانها و مناطق
محروم کشور به کاندیدایی رای دادهاند که نه حرف از
افزایش یارانه زد ،نه وعدههای نجومی داد و اتفاقا تمام
حرفهای عامهپسند را نیز به چالش کشید .سبدهای
رای در انتخابات  ،۹۶حکایت از روزهای تازهای در رفتار
سیاسی مردمی دارد که «گزارشگر» در این شماره ،به
روایت آنها پرداخته است.

پرونده ویژه

روایت تازه از سبدهای رأي

گزارش میدانی -تحقیقی آیندهنگر از رفتار انتخاباتی مردم فقیر و غنی ایران

ریحانه یاسینی
دبیر بخش گزارشگر

چرا باید خواند:
در هر انتخابات،
رایی که مردم به
سبد میریزند ،تنها
تعیینکنندهنتیجه
ریاستجمهوری
نیست .بلکه خبر از
رفتارها و تقاضاهای
اقتصادی و سیاسی
مردم میدهد که با
تحلیل جزئیات آرا
مانند نحوه توزیع آرای
استانی ،میتوان آینده
را پیشبینی کرد و حتی
بهتحلیلیازمنطق
بازار در آینده رسید.
این گزارش را بخوانید
تا بتوانید تحوالت
مردمی سالهای آینده
ایران را پیشبینی کنید

۱۱

میلیون
نفر ،از
حاشیهنشینان
کشور در دولت
یازدهم بیمه شدند
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چین و چروکهای روی پیشــانی و قدمهایی که به سختی برداشته
میشوند ،از زنی در میانههای دهه هشتم زندگی روایت میکند .پیرزنی
که بهره او از ســواد تنها خواندن شــمارههای روی تلفن برای تماس با
فرزندانش اســت و از روســتایی در اصفهان ۵۰ ،ســال پیش به تهران
ن محلههای جنوب شرق
مهاجرت کرده اســت .او در یکی از مذهبیتری 
تهران زندگی میکند و تمام آنچه از محیط بیرون منزل میشناسد ،به
مسجدی در همسایگیشان خالصه میشود .پیرزن  ۷۵ساله در همین
مسجد ،یک ماه پیش رأيش را با عنوان حسن روحانی به صندوق انداخت.
او در زمــان کارزارهای انتخاباتی میگفت« :مــن مناظرهها را که نگاه
میکردم دلم خواســت به روحانی رأي بدهم .این قالیباف و رئيسی چرا
اينقدر عصبانی بودند؟ بیرون رفتن از خانه به خاطر پاهایم برایم سخت
است ولی تمام تالشم را میکنم رأي بدهم ».انتخابات امسال به همین
ترتیب ،روایتها و تحلیلهای ســنتی را در هم شکســت .با آغاز به کار
تبلیغات انتخاباتی و حتی پیش از آن ،تصور میشد وعدههای پوپولیستی،
رأي مردم را خریداری کند اما در اولین روزهای خرداد ،همه این تحلیلها
بر هم ریخت.
گزارش وزارت راه و شهرسازي نشان ميدهد  33درصد جامعه ايران
زيــر خط فقر زندگي ميکنند .همين گزارش تاکيــد دارد خانوادههاي
طبقه متوسط براي خريد خانه بايد حداقل يکسوم درآمد ماهيانهشان
را به مدت  96ســال پسانداز کنند .آرزوي خريد خانه در کشــورهاي
توسعهيافته با پسانداز  14ساله يکسوم درآمد رنگ واقعيت ميگيرد.
گزارش تکميلي مرکز آمار ايران هم نقل ميکند حداقل  4دهم درصد از
جمعيت ايران در کپر و چادر زندگي ميکنند .در مقابل  6ميليون نفر از
مردم ايران در وضعيت مالياي قرار دارند که ميتوانند ويالي شخصي در
اختيار داشته باشند .در صورتي که گزارشهاي مرکز آمار مبناي تحليل
وضعيت اقتصادي ايران باشــد 40 ،ميليون تومان فاصله درآمدي ميان
دهک اول و دهم کشور وجود دارد.
اليههــاي نزديک به جريان «دولتي» (حداقل در دولت نهم و دهم)
بيشترين ميزان سهم از درآمد 700هزار ميليارد توماني نفت را داشتند ولي
اليههاي دورتر با کمترين امکانات به زندگيشان ادامه دادند .تحليلهاي
جامعهشناساني مانند حميدرضا جالييپور نشان ميدهد همين گروه دوم
در جريان انتخابات سال  92رأي به تغيير مديريتي کشور دادند .گروهي
که اميد به بهبود وضعيت دارند و تنها راه پيش رويشان براي تحقق زندگي
مطلوبتر را صندوقهاي رأي ميبينند .بررسي زندگي ساکنان استانهاي
بزرگ کشور و مقايسه آن با تهران نشان ميدهد که فاصله از مرکز قدرت
و سياست در ايران به کاهش ميزان بهرهمندي منجر ميشود .فاصلهاي
که به اختالفات ريشهاي ميان مرکزنشينان و حاشيهنشينان منتهي شد .با
وجود این فاصله و با وجود تالش برای دوقطبیسازی بیشتر جامعه ،داغتر
کردن آتش این اختالفات نتوانســت جناح اصولگرا را روی کار بیاورد و
بزرگترین رسانهها نیز کمکی به آنها نکرد ۹۳۳ .شهر ایران ،سینما ندارند
اما ضریب نفوذ موبایل در میان مردم ۱۰۴ ،درصد اســت و  ۴۰میلیون
ایرانی فقط در تلگرام عضویت دارند .آگاهی سیاســی و اقتصادی که در
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سایه همین شبکههای نوین ایجاد شده ،رفتار سیاسی مردم ایران را به راه
تازهای وارد کرده است« .آیندهنگر» کنش مردم را در برخی از استانهای
شاخص ،بررسی و تحلیل کرده است.
JJرفتار انتخاباتی حاشیهنشینان چطور بوده است؟
در زمانی که بیم از تبلیغات گسترده قالیباف و رئیسی در روستاها و
شهرهای حاشیهای وجود داشت ،یکی از روزنامهنگاران کارکشته اقتصادی
میگفت« :نگران نباشــید ،وزارت کشاورزی گندم را به  ۴برابر قیمت از
کشاورزان خریده است .اینطور نیست که دولت هیچکاری نکرده باشد».
در آن زمان ،تبلیغات گسترده و دوقطبیسازی شدید فقیر و غنی جریان
داشت و ستادهای اصولگرا از هیچ حربهای برای جذب رأي روستاییها
دریغ نکرده بودند .از دروغهای ســند  ۲۰۳۰گرفته تا عکس یادگاری با
مردم محروم و اســتفاده از تصاویر آنها ،همه شــرایطی را به وجود آوده
بود که خطر روی کار آمدن پوپولیســم احساس میشــد ،با این حال
گزارشهای مختلف نشــان میدهد دولت یازدهم از جمعیت روستایی
غافل نبوده و روستاییان نیز به روحانی بیاعتماد نبودهاند.
دولت حســن روحانی موفق شــد تمام روســتاهای باالی 40نفر
جمعیت را صاحب برق کند و تنها  9روســتا در سراسر کشور هنوز به
برق دسترســی ندارند .همچنین به پنج هزار و  200روســتا آب سالم
رســانده شد یعنی بیش از  4میلیون نفر به آب سالم دست پیدا کردند.
دولت یازدهم همچنین به  9هزار روستا گازرسانی هم انجام داده است.
روستاهای برخوردار از گاز در سال 3 ،85هزار و  45روستا بوده است که
در پایان سال  19 ،1394هزار و  157روستا به سیستم گازرسانی متصل
شدهاند .دولت موفق شده وضعیت بهداشت و درمان را نيز در روستاهای
کشور بهبود بخشد .در حال حاضر  995خانه بهداشت و با  2هزار و700
مرکز درمانی به روستايیان خدمات میدهند و بیش از  6هزار مرکز نیز
هماکنون در دست ساخت است .همچنین دولت یازدهم طی 4سال به
 25هزار روستای کشور اینترنت پرسرعت رسانده است .همه این اقدامات
در کنار خرید تضمینی محصوالت زراعی و باغی با قیمتهای باال سبب
شده بود تا مردم روستاهای کشور حتی بیش از شهرنشینان به روحانی
عالقه پیدا کنند.
دولت روحانی طی 4سال گذشته بیش از  2میلیون کارگر ساختمانی
را با هزینه  4هزار میلیارد تومانی بیمه کرده است .همچنین  11میلیون
نفر از حاشیهنشینان کشــور تحت پوشش بیمه درآمدهاند .هردوي این
اقدامات موجب شــد تا رأي روحانی در مناطق حاشیهنشــین کشــور
افزایش یابد .حتی رئیس کمیتــه امداد امام خمینی هم با بیش از 4.5
میلیون نیازمند تحت پوشش ،چند روز قبل از انتخابات رياستجمهوري
بــا اظهارنظرهایی در پرده تایید کرد که روحانــی درمیان فقرا بیش از
کاندیداهای دیگر محبوبیت دارد .بخش مهمی از جمعیت این حاشیهها
را زنان تشــکیل ميدهند .به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور 2.5
میلیون زن سرپرســت خانوار در کشــور زیر نظر این سازمان هستند.
همســران یک میلیــون و  800هزار نفر از این زنان سرپرســت خانوار

 ۹۳۳شهر ایران ،سینما ندارند اما ضریب نفوذ موبایل در میان مردم ۱۰۴ ،درصد است و  ۴۰میلیون
ایرانی فقط در تلکرام عضویت دارند .آگاهی سیاسی و اقتصادی که در سایه همین شبکههای نوین
ایجاد شده ،رفتار سیاسی مردم ایران را به راه تازهای وارد کرده است.

فوت شــدهاند .شوهران 350هزار نفر از این زنان نیز ازکارافتاده یا زندانی
هســتند 250،هزار نفر آنها طالق گرفتهانــد و حدود  100هزار نفر نیز
دختران مجردی هستند که به صورت خودسرپرست زندگی میکنند.
ابراهیم رئیسی درجریان مناظرههای انتخاباتی سعی کرد رأي این گروه را
به سمت خود جلب کند .اما بررسی شیوه رأيدهی حاشیهنشینان تهران
نمایان ساخت که الگوی رفتاری در حاشیهها برخالف تصور اصولگرایان
بوده است.
گزارشهای مرکز آمار نشان ميدهد که  88درصد از جمعیت تهران
را مهاجران تشکیل ميدهند .بر همین اساس رأي اهالی پایتخت نشان
دقیقی از وضعیت عمومی ایران است .در آخرین ساعات انتخابات ،پیامی از
طرف کانال تلگرامی ستاد روحانی در همهجا میچرخید« :هر  ۱۰درصد
مشــارکت بیشتر در تهران ۷۰۰ ،هزار رأي به سبد روحانی ميریزد .با
اطرافیانتان تماس بگیرید و مطمئن شــوید کسی نیست که رأي نداده
باشد! در این دو ساعت باقیمانده ،نتیجه را همین افراد تعیین میکنند».
در نهایت ،تالشها برای جذب رأي تحریمیها کارساز شد و شهر تهران با
مشارکت بیشتر از  ۷میلیون نفر ۷۰ ،درصد رأي به سبد روحاني ريخت.
اما در حاشــیههای پایتخت نیز که مردم آن از نظر اقتصادی در شرایط
خوبی به سر نمیبرند ،به روحانی اعتماد شد 57 .درصد اسالمشهریها در
مقابل  37درصد آنها به روحانی رأي دادهاند 51 .درصد اهالی پاکدشــت
هم نام روحانی را روی برگههای رأي نوشتهاند و در سوی مقابل رئیسی
تنها  43درصد رأي آورده اســت 62 .درصد اهلی پردیس هم نظرشان
روی روحانی بوده اســت که با توجه به بافت جدیدساز و کارمندنشین
منطقه چندان عجیب نیست .اما  53درصد اهالی پیشوا به روحانی رأي
دادهاند تا مذهبیترین منطقه نزدیک تهران هم روحانی را برگزیده باشد.
وضعیت در رباطکریم نیز به همین شــکل بوده و  52درصد اهلی این
منطقه حاشیهنشین صنعتی روحانی را برگزیدهاند 54 .درصد اهالی ری
نیز همین باور را داشتهاند.
JJتوزیع آرای تهرانیها از چه روایت میکند؟
از میدان بهارستان تا میدان شهدا ،کمتر از پانزده دقیقه راه است .اما دو
روز مانده به انتخابات و این مسیر  ۱۵دقیقهای ،راه هر خودرویی را بیشتر
از  ۴۵دقیقه ســد کرده است .رانندهها با کالفگی پایشان را روی کالج و
ترمز حرکت میدهند و به کمترین میزان جابهجا میشوند .نزدیکیهای
مســجدی در خیابان مجاهدین اسالم ،نرسیده به میدان شهدا ،مردانی
با ریشهای بلند روی موتورهایشان نشستهاند ،در پشت سر آنها تصویر
بزرگی از ابراهیم رئیســی قرار دارد و در دستانشــان نیز پوسترهای این
کاندیدای ریاستجمهوری ديده میشود .بعضیها نیز پالکاردهایی را در
دست گرفتهاند که روی آنها نوشته شده است« :آخر هفته ،روحانی رفته!»
بیتوجه به آنها ،دو دختر با شــالهایی که تا نیمه سرشان قرار دارد ،در
میان خط ماشینها حرکت میکنند و پوسترهایی با رنگ زمینه بنفش
را پخش میکنند .اما در چشم رانندگان در محلهای مذهبی از تهران ،به
جای تصاویر روحانی بیشتر شال عقبرفته دختران خود را نشان میدهد
و نگاههایی شماتتبار را نثار آنها میکنند .ساعت از  ۱۰شب گذشته اما
در هــر چند متری که خودروها امکان حرکت پیدا میکنند ،جوانهای
جدیدی مشــغول تبلیغ کاندیدای مورد نظرشان هستند .تمام حامیان
رئيسی را مردان تشــکیل میدهند و در کنار خیابان ،گعدهای تشکیل
دادهاند .در میان حامیان روحانی اما دختر و پسر کنار هم حضور دارند و در
میان خودروها ،به تبلیغ کاندیدایشان میپردازند .پسر جوانی مقابل شیشه
پايین خودرویی میرود و میپرسد« :جمعه ایشاال حسن دیگه؟» پاسخ

میشنود که« :داداش همین االن دارم از ستاد میآم ».هردو میخندند و
از کنار هم عبور میکنند .محله پیروزی تهران به عنوان منطقهای سنتی
و مذهبی ،نمادی از کل پایتخت به شمار میآید که در این منطقه ،نفوذ
سنتی اصولگرایان بر هم ریخته است.
در نهایت ۷۰ ،درصــد از تهرانیها حتی در مذهبیترین محلهها به
روحانی اعتماد کردند .محسن گودرزی و عباس عبدی در ایام انتخابات
پژوهشی انجام داده بودند که نتیجه آن را در روزنامه ایران منتشر کردند .بر
اساس نظرسنجی انجامشده در شهر تهران در دو روز پایانی رقابتها (۲۷
و  ۲۸اردیبهشت) نشان میدهد که در مقابل هر  ۵رأي به آقای روحانی
تقریبا  ۲رأي به آقای رئيسي داده شده است ولی این نسبت در گروههای
مختلف اجتماعی یکسان نیست .جوانان تهرانی بیشتر از میانگین جامعه
به آقای روحانی رأي دادهاند؛ یعنی تقریباً در برابر  ۷رأي به آقای روحانی،
 ۲رأي به آقای رئيســي داده شده است .هرچه سطح تحصیالت افزایش
مییابد ،نسبت رأي آقای روحانی به آقای رئيسي افزایش مییابد .برای
نمونه در بین افراد دارای تحصیالت کارشناسی تقریباً در مقابل هر  ۸رأي
به آقای روحانی ۲ ،رأي به آقای رئيســي داده شــده و در بین دارندگان
تحصیالت باالتر از کارشناســی ارشد تقریباً در برابر هر  ۱۲رأي به آقای
روحانی ۲ ،رأي به آقای رئيســي داده شده است .همچنین در بین افراد
بیکار در مقابل هر یک رأي به آقای روحانی ،یک رأي به آقای رئيســي
داده شده است .در مناطق شهری باال ،تقریباً در برابر هر  ۱۴رأي به آقای
روحانی ۲ ،رأي به آقای رئيسي داده شده؛ در حالی که در مناطق پایین در
مقابل هر  ۳رأي به آقای روحانی ۲ ،رأي به آقای رئيسي داده شده است.
JJاعتماد قاطع اصفهان صنعتی و مذهبی به اصالحطلبان
«بازار کاشــان هنوز روی پاســت و رونق دارد .مغازه تعطیل در آن
نمیبینی .خالصــه اینکه نبض اقتصــاد آن ميزنــد .دو روز مانده به
انتخابات ،بازار را گشتم .از زرگر و خواربارفروش تا فروشنده لوازم خانگی
و عطرفروش و حتی بوتیکدار و لوازمالتحریرفروشــی تصویر روحانی را
زده بودند .از یک آقایی که در مغازه کوچک عطرفروشیاش نشسته بود
پرسیدیم چرا اکثر بازار با روحانی است؟ گفت او ثبات را به بازار برگردانده
و جلو تورم را گرفته .گفتیم برای رکود چه ميگویید؟ گفت رکود به ضرر
ما نبوده حتی شاید به نفع ما هم بوده است .ما افزایش قیمت بیحساب
و کتاب نمیخواهیم .اینکه شما گران بخرید و گرانتر بفروشید بعد دوباره
گرانتر بخرید و باز هم گرانتر بفروشید به چه درد ميخورد؟ منفعتی در

۸۸
درصد
از جمعیت تهران
مهاجرهستند

25

هزار روستا
در دولت یازدهم
صاحباینترنت
پرسرعت شدند

4

میلیون
روستانشین ،در
دولت یازدهم به
آب سالم دسترسی
پیدا کردند
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جوانان تهرانی بیشتر از میانگین جامعه به روحانی رای دادهاند؛
یعنی تقریب ًا در برابر  ۷رای به آقای روحانی ۲ ،رای به آقای
رییسی داده شده است.

پرونده ویژه

2.7

میلیاردپیام
در انتخابات
ریاستجمهوری
در گوشیهای
مردم جابهجا شد

933
شهر
در ایران هنوز سینما
ندارد

 ۱۰استان برتر کشور از نظر ضریب نفوذ موبایل بر اساس آمار
وزارت ارتباطات
در انتخابات امسال ،دسترسی به موبایل و اینترنت یکی از
تعیینکنندهترین شاخصهای نتیجه انتخابات بود .مردم به
کاندیدایی رأي دادند که از رسانههای بزرگی مانند صدا و سیما یا
ارگان همشهری موهبتی نبرده بود.
استانها

درصد ضریب نفوذ

سمنان

131.16

تهران

124.69

مازندران

121.97

گیالن

113.99

بوشهر

113.93

یزد

113.93

البرز

113.93

هرمزگان

113.93

اصفهان

113.93

قم

113.93

آن نیســت ».جوان  ۲۴سال ه کاشانی که در ایام انتخابات در قسمتهای
مختلف این شهر به عکاسی مشغول بود ،چنین درباره فضای انتخاباتی
شهر مذهبی و سنتی کاشان روایت میکند .او در توضیح ادامه مشاهداتش
در کاشان به «آیندهنگر» میگوید« :یک شب رفتم ستاد مرکزی روحانی.
دوســتان و همکالســیهای من هم بودند .گپ ســه ،چهارنفرهای بود
درباره چرا روحانی؟ دوســتم دانشجوی ارشد مهندسی معدن و پدرش
معلم بازنشسته آموزش و پرورش است ،ميگفت :مادر من قبل از برجام
قرصهایی به خاطر قلبش ميخورد که دو سال از انقضایش گذشته بود
ولی اآلن دیگر اینطور نیست .قرصها به خاطر برجام وارد ميشود و دیگر
تاریخ گذشته نیست».

کاشان ،یکی از مذهبیترین و سنتیترین شهرهای استان اصفهان
به حســاب میآید .با این حال اما در شــهر اصفهان اوضاع متفاوتی
جریان داشــت .ملیکا ،دختر تهرانی که در دانشگاه صنعتی اصفهان
درس میخوانــد ،میگویــد« :در خیابانها کــه راه میرفتیم مردم
هوادار روحانی بودند ،آن روز که روحانی اینجا برنامه گذاشت رفتیم
و جمعیت خیلی زیادی آمده بودند .اما بعد از آن برای برنامه رئیسی
در میدان امام قیامت بود .همان شب زنگ زدم خانه و با گریه میگفتم
بدبخت شدیم ،رئیسی رئيسجمهور میشود .آن جمعیت را که دیدم
فکر نمیکردم روحانی رأي بیاورد».
یکی از بازاریان متمول و قدیمی اصفهانی به «آیندهنگر» میگوید:
«ما هوادار روحانی بودیم .اصال بیشــتر شهر اصفهان از همان اول با
روحانی بود .شما ندیدید ،از چند روز پیش اتوبوس در شهرهای اطراف
گذاشته بودند .اکثریت جمعیت میدان امام اصفهانی نبودند .ما که اینها
را میدانستیم ،خیالمان راحت بود روحانی رأي میآورد».
اقتصاد استان اصفهان بر محور صنعت استوار است .به گفته يکي
از نمايندگان مجلس ،سوءمديريت مديران قبلي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در استان  7هزار ميليارد تومان به صنايع فوالدي خسارت
وارد کرده است .راهپيماييهاي خياباني و صف کشيدن بازنشستگان در
مقابل سازمان بازنشستگي و حتي اعتصابهاي مداوم کارگران صنعتي
کارخانههاي اصفهان نشان ميدهد ساکنان اين استان از وضعیت مالی
و شغلی چندان مناسبی برخوردار نیستند .اصفهانیها با نرخ بیکاری
 ۱۲.۶درصدی ،نهمین استان کشور با بیشترین نرخ بیکاری به حساب
میآیند .نرخ بیکاری جوانان این اســتان نیز  ۲۵درصد است و با این
حال ،بیشتر از  ۵۵درصدشان به حسن روحانی اعتماد کردهاند.
اما در این شهر ،فراتر از انتخابات ریاستجمهوری ،انتخابات شورای
شــهر معنادار بود .تمام  ۱۲نفر لیست امید در اصفهان رأي آوردند
و کاندیداهای اصولگرا و مســتقل ،نتوانستند حتی یک کرسی در
شــورای این شهر از آن خود کنند .اصفهان در میان  ۱۰استانی قرار
میگیرد که با  ۱۱۳درصد ،موبایل بیشترین ضریب نفوذ را در میان
مردم آن دارد.

توسعه ارتباطاتی به داد روحانی رسید
بر اســاس اظهارات نصراله جهانگرد ،رئیس سازمان فناوری اطالعات ،در ایام انتخابات
بیشتر از  ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون پیام جابهجا شده که از این میزان  ۷۰درصد مربوط به
پیامهای چندرسانهای بوده است .جهانگرد درباره تاثیر ارتباطات بر انتخابات میگوید« :در
حقیقت این دور انتخابات در ایران و افزایش سطح مشارکت مردم و امنیت ،مرهون دسترسی
به این بستر ارتباطی بوده است ۷۰ .درصد این پیامها در قالب پیامهای چندرسانهای بوده
است به گونهای که هر کاندیدا به هر نحوی که در جریان تبلیغات انتخاباتی سخن ميگفت،
فیلم آن را مردم سراسر کشور ميدیدند .بهجرئت ميتوان گفت که زیرساختهای ارتباطی
که در حال حاضر وجود دارد ،پایه تحوالت بسیار مهمی در آینده ایران است و ما موظف
بودیم شبکه ملی اطالعات را راهاندازی کنیم .توسعه شبکه دسترسی در بیش از هزار شهر
در کشور ،اجازه تحرک را به کاربران داده است».
در طول تمام مناظرات انتخاباتی ،حسن روحانی به گسترش اینترنت و برداشتن نگاه
امنیتی از شــبکههای اجتماعی نگاه ویژهای داشــت .بارها به آن اشاره کرد و بارها طیف
اصولگرا را به مخالفت با گســترش ارتباطات محکوم کرد .او در آخرین روزهای مانده به
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انتخابات ،بارها از مردم میخواست که از طریق موبایلهایشان خود ستاد باشند و بر اهمیت
رسانههای نوین تاکید میکرد.
وزیر ارتباطات احمدینژاد در سال  ۸۶گفته بود« :ما از نظر اینترنت در وضعیت خوبی
هستیم .سرعت  ۱۲۸در دانشگاهها و سازمانها هم بیاستفاده مانده است .نیازی به سرعت
باالتر نیست».
تفاوت نگاه در دولت روحانی با دولت پیشین و تالش برای گسترش اینترنت ،باعث شد
تبلیغات رسانههای بزرگ بیاثر شود و دولت کِشتههای ارتباطاتیاش را از سبدهای رأي
درو کند.
بر اســاس گزارش وزارت ارتباطات ،تعداد روســتاهای دارای ارتباط از  52هزار و 962
روستا در سال  91به  55هزار و  207روستا تا پایان  95ارتقا پیدا کرده است ،همچنین در
مقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت طی سالهای  86تا پایان  95نشان ميدهد ضریب نفوذ
تلفن ثابت به  38.54درصد رســیده و این میزان در سال  33.49 ،86درصد بوده است .از
سال  86تاکنون ضریب نفوذ موبایل در کشور به  104.14درصد و آمار استفادهکنندگان از

در تهران ،میان افراد بیکار در مقابل هر یک رای به روحانی ،یک رای به رییسی داده شده است.در
مناطق شهری باال ،تقریب ًا در برابر هر  ۱۴رای به روحانی ۲ ،رای به رییسی داده شده؛ در حالی که
در مناطق پایین در مقابل هر  ۳رای به روحانی ۲ ،رای به رییسی داده شده است.

JJورقی که یکشبه در استان فارس برگشت
استان فارس حداقل طي هشت سال گذشته بارها و بارها تالشهاي
مداومي را براي جذب سرمايهگذاران خارجي کليد زد .سرمايهگذاراني که
هرکدام ريشهاي شيرازي داشتند و قرار بود از هتل تا مجتمعهاي فوالد
را براي هماستانيهايشان راهاندازي کنند .پژوهشي در استانداري فارس
نيز نشان ميداد حداقل يک هزار و  200ميليارد تومان ميزان داراييهاي
احتمالي سرمايهداران مهاجر استان است .ماهنامه مهرنامه چند وقت پیش
در گزارشی نوشته بود« :کشــاورزي که در حاشيه اروند به کار مشغول
است ،وضعيت اسفبار زندگياش را با سه جمله نشان ميدهد .او از حمله
مدام گرازها به درختان نخل ناالن اســت و اميد به فعاليتهاي سربازان
سپاه پاسداران براي شــکار اين گرازها بسته است .در جمله دوم تاکيد
ميکند بحران آب نخلستان را خشــک کرده و در جمله سوم يادآوري
ميکند يارانه  45هزار و  500توماني بسياري از کارگران فصلي را از حضور
در نخلستانها بازداشته است ».البته نرخ بیکاری در استان فارس با ۱۰
درصد از متوسط کشوری پایینتر است.
در ایام انتخابات در استان فارس ،روایتهای متناقضی جریان داشت.
زنی میانسال که در آخرین روزهای اردیبهشت به شیراز سفر کرده بود،
میگوید« :از بعضی جادهها که رد میشــدیم ،از روستاها صدای افرادی
میآمد که فقط فریاد میزدند و «رئیسی» میگفتند ».جوانی شیرازی
میگوید« :اطرافیان من به دو دسته تقسیم میشدند .دسته اول آنهایی
بودند که با اطمینان میخواستند به روحانی رأي دهند ۹۲ .هم به روحانی
رأي داده بودند و راضی بودند .دســته دوم هم تحریمیها بودند .خیلی
تالش کردیم آنها را توجیه کنیم ،استداللهای عجیبی داشتند و آخر هم
راضی نشدند رأي دهند».
بررسیهای «آیندهنگر» نشان میدهد شهرهای مذهبی استان فارس
مانند جهرم ،همه به طور یکدست طرفدار رئیسی بودند اما در یکی ،دو روز
مانده به انتخابات ،ورق رأي آنها برگشت .یکی از جوانهای جهرمی فضای
انتخاباتی این شهر را چنین توصیف میکند« :تمام شهر با رئیسی بودند.
لحظه آخر حتی مادربزرگم هم تصمیم گرفت به روحانی رأي دهد و گفت
ببینیم در این  ۴سال دوباره حسن چه میکند .اما اصال نمیتوانم بگویم

 10استان که باالترین رأي را به روحانی دادهاند /منبع :وزارت
کشور
استانهای مرزی کشور با بیشترین مشکالت اقتصادی ،بیشترین
اعتماد را به روحانی داشتهاند .البته در میان آنها ،اقلیتهای قومی
و مذهبی با دالیل سیاسی و اجتماعی نقش پررنگی دارند.
نام استان

درصد رأي روحانی

سیستان و بلوچستان

73.2

کردستان

73

تهران

69.4

گیالن

69.3

کرمانشاه

68.15

آذربایجان غربی

67.5

البرز

67

آذربایجان شرقی

65

یزد

63

فارس

62

میلیون
ایرانی ،عضو تلگرام
هستند

104

درصد
ضریب نفوذ موبایل در
ایران است

اتفاق خاصی افتاد که اینطور شد .یکدفعه جو عوض شد .در شهرهای
کوچک ،جو کلی خیلی تعیینکننده است .شاید چون آدمهای مذهبی
هستند ،در روز آخر ماجرای تتلو برایشان خیلی سنگین تمام شد».
در نهایت ،در اســتان فارس ،روحانی قاطعانه  ۶۲درصد رأي آورد و
ابراهیم رئيسی  ۳۷درصد آرا را از آن خود کرد.
JJاقلیتهای قومی و مذهبی چطور رأي دادند؟
استان کردستان با  ۱۶درصد ،سومین نرخ باالی بیکاری را در کشور
دارد .اما مردم آن در کنار چهارمحال و بختیاریها ،باالترین میزان اعتماد
را در کل ایــران با  ۷۳درصد ،به تداوم کار روحانی داشــتهاند .کولبران،

اینترنت همراه به  33میلیون نفر تا پایان سال  95رسیده است .آمارها نشان ميدهد ضریب
نفوذ مشترکان تلفن همراه از سال  86تاکنون نیز رشد چشمگیری داشته به گونهای در سال
 86ضریب نفوذ  39.5درصد بوده و این میزان تا پایان سال  95به  104.14رسیده است.
از طرف دیگر  ۴۰میلیون ایرانی در تلگرام عضویت فعال دارند ،شبکهای که بیشترین
آن خود كرده بود .هادی خانیکی ،اســتاد علوم ارتباطات و رئیس
اثرگذاری انتخاباتی را از ِ
انجمــن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایــران در ایام انتخابــات و در روزهای پس از آن
تحلیلهایی را درباره فضای رسانهای انتخابات در گفتوگو با نشریات مختلف منتشر میکرد.
او در مجله کرگدن درباره نسبت رسانه و انتخابات نوشته بود«« :انتخابات رسانهایشده» یا
«رسانههای انتخاباتیشده» دستاندرکار آفرینش شگفتی دیگری در این سرزمین هستند،
رسانههای خرد شبکهای دارند میدان را از رسانههای بزرگ و متمرکز میگیرند .صفهای
جمعه و نتایج شــنبه درستی این نظر را نشــان داد؛ جامعه ایرانی که جلوه حضورش در
روزهای منتهی به انتخابات بیشــتر به چشــم آمد و صدای بلند اصالحطلبیاش بهتر به
گوش رســید ،در گذار از شبکههای «بیم و امید» کاری کارستان کرد ».پس از آن نیز در
گفتوگو با نشريه تجارت فردا از غلبه رسانههای کوچک به رسانههای بزرگ صحبت کرد:
«فکر میکنم عامل نهایی را که کدام نقش اجتماعی را رســانههای مجازی و شبکهها بر
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۳۳

درصد
از جامعه ایران زیر خط
فقرزندگیمیکنند

عهده گرفتند میزان سرزندگی و فعالیت خود جامعه تعیین میکند .اگر جامعه ،جامعهای
باشد که به تفکر و کنش اجتماعی و سیاسی اهمیت دهد ،در آن آرمانهایی وجود داشته
باشد و مناسبات و روابط اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و حتی اقتصادی در پویایی باشند ،در
چنین جامعهای رسانه و امکانات جدید به نقش رسانهها شتاب میدهند کمااینکه در این
انتخابات اخیر ما بیشتر میتوانیم به فرصتآفرینی این رسانهها توجه کنیم .شما میتوانید
دو نوع چرخه را برای نسبت بین رسانههای مجازی و میدانهای واقعی که میدانهای کنش
سیاسی است در جریانهایی نظیر انتخابات تعریف کنید .یک چرخه این است که کنش از
تلگرام ،توئیتر ،فیسبوک و اینستاگرام شروع میشود و به همین رسانهها برمیگردد .یک
چرخه این است از این چهار رسانه اجتماعی آغاز شده ،به جامعه میرسد و دوباره به خود
آنها بازمیگردد .در اینجا نوعی ارتباط تعاملی و دوسویه بین جامعه و رسانه شکل میگیرد.
به نظر من در این انتخابات بین این دسته از رسانههای کوچک یعنی کانالهای تلگرامی،
شبکههای مجازی و جامعه کنش و واکنش شکل گرفت .ادعاهایی که در مناظرهها مطرح
میشد یا هریک از نامزدها علیه دولت مطرح میکردند ،در کمتر از چند دقیقه پیشینه و
درستی و نادرستی آن در معرض دید و نظر مخاطبان قرار میگرفت .این نشاندهنده زنده
و فعال بودن خود جامعه بود».
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یکی از بازاریان متمول و قدیمی اصفهانی :ما هوادار روحانی بودیم .اصال بیشتر شهر اصفهان از همان اول با روحانی بود.
شما ندیدید از چند روز پیش اتوبوس در شهرهای اطراف گذاشته بودند .اکثریت جمعیت میدان امام اصفهانی نبودند .ما که
اینها را میدانستیم ،خیالمان راحت بود روحانی رای میآورد.

پرونده ویژه

۵۳
درصد
از مردم پیشوا،
مذهبیترین
حاشیه تهران،
به روحانی رای
دادهاند

۵۷

درصد
از مردم اسالمشهر
به روحانی رای
دادهاند

در همین اســتان مرزی فعالیت میکنند و مردم آن ،در دسته ساکنان
شــهرهای پیرامونی قرار میگیرند که کمترین بهره را از توسعه بردهاند.
میانگین درآمد آنها ساالنه حدود  ۲۷میلیون تومان است که از میانگین
 ۳۲میلیون تومانی کشوری پایینتر است.
اقلیتهای قومی و مذهبی اگرچه از اوضاع اقتصادی بسامانی برخوردار
نیســتند ،اما بیشــترین میزان اعتماد را در تمام شهرهای کردنشین و
ترکنشین ،به روحانی داشتهاند .استان کرمانشاه با  ۲۴.۵درصد ،باالترین
نرخ بیکاری را در کل استانهای کشور داراست .با وجود اين ۶۸ ،درصد
از مردم این اســتان به روحانی رأي دادهاند و در کل کشــور ،کرمانشاه
پنجمین استانی بوده که بیشترین اعتماد را به روحانی داشته است .به گواه
استاندار کرمانشاه ،شاخصهای اقتصادی در این استان وضعیت مطلوبی
ندارند و با این حال تنها در سال  ۴۹ ،۹۳واحد صنعتی راکد و نیمهراکد
در این اســتان به چرخه تولید بازگشتند .بعد از کرمانشاه ،چهارمحال و
بختیاری با  ۲۰.۶درصد ،دومین اســتان کشور از نظر نرخ باالی بیکاری
است .با این حال  ۵۵درصد از مردم آن به روحانی رأي داده و  ۳۲درصد
نیز آرایشان را در سبد رئیسی ریختهاند.
پس از کردستان نیز اردبیل با  ۱۵.۶درصد چهارمین استان با میزان
بیکاری باال قرار دارد کــه  ۶۰درصد از مردم آن ،به کاندیدای اصالحات
و اعتدال رأي دادهاند .اما سیســتان و بلوچســتان کــه  ۷۳.۲درصد از
رأیدهنــدگان آن به روحانی اعتماد کردهاند ،یکی از کم برخوردارترین
استانهای کشور است .تابستان سال  ،۹۴حمیدرضا پشنگ نماینده مردم
خاش در مجلس از زندگی  ۷۰درصد مردم این استان زیر خط فقر خبر
داده و گفته بود« :سهم پایین اســتان در اداره امور سیاسی و اقتصادی
کشور ما را جزو  ۱۲استان عقبمانده قرار داده است .دوسوم جمعیت از
آب شرب محروماند ۵۱ .درصد استان ما روستایی است اما درآمد استان
کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است».
در انتخابات امسال ،تمام اقلیتهای قومی و مذهبی به روحانی رأي
دادند .بیشتر جمعیت کردستان را افراد سنیمذهب تشکیل میدهند
و فضای آنها به یک دوقطبی خاص تبدیل شــده بود .کردهای سنی یا

به روحانی رأي میدادند یا رأي نمیدادند .ســروه ،دختر کردی اســت
که در رشته علوم اجتماعی دانشــگاه تهران تحصیل کرده است ،او در
آخرین روزهای مانده به انتخابات ،در شهر مریوان به سر میبرد و چنین
از حــال و هوای انتخاباتی آنجا روایت میکند« :در این شــهر کوچک،
انتخابات ریاستجمهوری کامال در حاشیه قرار داشت .اصال کسی توجهی
نداشت .ورود به شهر مثل وارد شدن به داخل یک آلبوم عکس بزرگ از
نامزدهای شــورای شهر بود .حدود  ۱۵۰نفر برای شهر  ۱۹۵هزار نفری
تایید صالحیت شده بودند که در آخر هفت نفر باید وارد شورا میشدند.
عکسها آتلیهای بودند ،ژستها شبیه به هم و حتی شعارها تکراری و
عین هم .هیچ نامزد شورای شهری از برنامههایش نمیگفت و عکسها به
عکس مدلهای لباس کردی شباهت بیشتری داشت تا نامزدهایی همراه
با برنامه مدون .هرروز به تعداد پالکاردها اضافه میشــد و تقریبا امکان
نداشت بتوانی میدان دیدی بدون تبلیغ پیدا کنی .مریوان شهر کوچکی
است و سواره در عرض یک ساعت میتوان تمام مناطق آن را گشت».
او با همین گشت یکســاعته در تمام شهر ،درباره معدود تبلیغات
ریاستجمهوری چنین روایت میکند« :بهجز یک پالکارد از رئيسي که
از بالکن خانهای  ۳طبقهای آویزان شده بود ،پالکارد نصبشده بیفایده
قالیباف که در میان تعداد زیاد نامزدهای شــورای شــهر دیده میشد و
پالکارد روحانی مقابل ســتاد تبلیغاتیاش ،هیچ تبلیغ دیگری از دیگر
ي ندیدم .اگر کسی اهل ایران نبود و اطالعی از
نامزدهای رياستجمهور 
انتخابات نداشت و او را مستقیم وارد مریوان میکردی ،هیچوقت متوجه
نمیشد که دو انتخابات همراه با هم برگزار ميشود و آنیکی که چهرهای
ندارد ،قطعا بسیار مهمتر از دیگری است».
اما بیتوجهی مریوانیها به انتخابات ریاستجمهوری ،نه بر اثر اهمیت
نــدادن ،که به خاطر انتخــاب قاطع آنها بود .ســروه ،دختر جوان ُکرد
ي هیچ چهرهای در این شهر نداشت.
میگوید« :انتخابات رياستجمهور 
مردم انتخابشان را کرده بودند .روحانی بیشترین هوادار را داشت و انگار
لزومی به دیده شدن برای برگزیده شدن نداشت .البته تعداد تحریمیها
هم بسیار بود».

بیکارترین استانهای کشور به چهکسی رأي دادهاند؟
این جدول نحوه توزیع آرا در  10استانی را نشان میدهد که باالترین نرخ بیکاری را در کل کشور دارند .به جز استان خراسان ،بقیه استانها قاطعانه به روحانی اعتماد کردهاند .تمام
تبلیغات جناح رقیب برای وعده دادن به بیکارها ،بیفایده بود.
منبع :مرکز آمار ایران و وزارت کشور
نرخ بیکاری جمعیت باالی نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا
 ۲۹سال
 ۱۵سال

استان

تعداد رأي اصالحطلبان در
درصد رأي روحانی درصد رأي رئیسی
شورای شهر مرکز استان

تعداد رأي اصولگرایان در
شورای شهر مرکز استان

کرمانشاه

24.5

42.8

68.15

30.57

5

2

چهارمحال و بختیاری

20.6

38.4

55.07

32.37

2

5

کردستان

16.1

34

73

24.16

5

1

اردبیل

15.6

34.5

60.16

38.05

4

3

خوزستان

13.9

30.3

55.38

40.82

نامشخص

نامشخص

خراسان شمالی

13.8

29.4

45

53

3

2

مازندران

13.2

33.9

62.11

36

2

7

آذربایجان شرقی

13.2

28.6

65

33

8

2

اصفهان

12.6

25.9

55.98

41.79

12

صفر

البرز

12.6

23.4

67

31

12

صفر
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رفع تبعیض بزرگترین و مهمترین محرکه بروز انقالب اسالمی در ایران بود .جمهوری اسالمی یک دهه پس از انقالب در تخفیف شکاف طبقاتی موفق بود .در سال  56نسبت
دهکهای درآمدی به یک به  38رسیده بود اما این نسبت ،در هیچ سالی پس از انقالب بدتر از یک به  17نبوده و همیشه از یک به  13تا یک به  17در نوسان بوده است .ضریب
جینی پیش از انقالب به  0.51میرسید اما در سالهای پس از انقالب این ضریب هرگز از  0.40باالتر نرفت .البته این نسبت ،خوب نیست اما نمیتوان آن را وخیم دانست.

توزیع ثروت دیگر جذابیت ندارد
تکیه بر یک نظریه کهنه

مبحث فقیر و غنی ،به ویژه تبعیض یک بحث احساسی است و فراتر
از واقعیتها مطرح میشــود .در واقع همهجا و به ویژه در ایران ،وقتی از
واقعیت صحبت میکنید به درکی از واقعیت اشاره میکنید نه خود واقعیت.
در عالم انسانی چیزی به اسم واقعیت مطلب وجود ندارد .اینکه ما چه درکی
از واقعیتها و شــرایط جامعه داریم و مردم چه احساسی نسبت به اوضاع
فعلی دارند و آن را چقــدر عادالنه یا ناعادالنه میدانند دو بحث متفاوت
اســت .در مورد دوم ،یعنی احساس مردم در مورد تبعیض ،توزیع درآمد و
شکاف طبقاتی ،تغییرات درآمدهای نفتی نقش مهمی دارد .این تغییرات
به بروز و ظهور عالیم و نشانههایی در جامعه منجر میشود که در تشدید
احساسات مردم نسبت به تبعیض موثر است .زمانی که درآمدهای نفتی
افزایش پیدا میکند ،برای مثال درآمد  100میلیاردی از نفت ،امکان واردات
 2میلیارد دالری خودروی عمدتا لوکس را فراهم میکند .نقطه اوج واردات
خودروهای خارجی  100هزار دستگاه و در سال  92بود .این میزان در سال
 90به  60هزار دستگاه رسید اما در سال  92که درآمد نفتی بیش از 68
میلیارد دالر بود ،ارزش کل خودروهای وارداتی به  2.5میلیارد دالر رسید.
رژه این خودروها در خیابانهای شــهرهای بزرگ به ویژه پایتخت به
عنوان مظهر تبعیض در احســاس مردم نسبت به شکاف طبقاتی اثرگذار
اســت .از نظر من این گزاره که معتقد به وجود شــکاف در روستاهاست،
اشتباه است و نقطه اوج شکاف طبقاتی را میتوان بیشتر در شهرهای بزرگ
به ویژه در تهران دید .ممکن اســت این شــکاف طبقاتی و این حجم از
واردات خودروی لوکس در عالم واقع قابل توجه نباشد اما مانور این مظاهر
تجمل در خیابانها ،باعث تغییراتی در احســاس تبعیض مردم میشود و
این شرایط ،قابل مقایسه با شرایطی که این خودروها در خیابانها حضور
ندارند ،نخواهد بود.
ما در مورد شــرایط پیچیدهای صحبت میکنیم کــه واقعیت در آن
متفاوت با احســاس و درک از واقعیت است ،عنصر نفت تغییر و تحوالت
عینــی در آن ایجاد میکند و البته برخالف ایــن ادعا که معتقد به بروز
شکاف در مناطق روستایی و حاشــیهای است ،ما از شکاف در شهرهای
بزرگ به ویژه تهران صحبت میکنیم .هرچند در چهار ســال اخیر ،نفوذ
بیسابقه فناوری که ما از آن با عنوان شبکههای اجتماعی از جمله تلگرام
یاد میکنیم ،و ضریب نفوذ قابل توجه آن در طبقات محروم و نیمهمحروم
جامعه ،احساس فقر و تبعیض را به روستاها هم کشانده است.
رفع تبعیض بزرگترین و مهمترین محرکه بروز انقالب اسالمی در ایران
بود .جمهوری اسالمی یک دهه پس از انقالب در تخفیف شکاف طبقاتی
موفق بود .در ســال  56نســبت دهکهای درآمدی به یک به  38رسیده
بود اما این نســبت ،در هیچ سالی پس از انقالب بدتر از یک به  17نبوده
و همیشــه از یک به  13تا یک به  17در نوسان بوده است .ضریب جینی
پیش از انقالب به  0.51میرسید اما در سالهای پس از انقالب این ضریب
هرگز از  0.40باالتر نرفت .البته این نسبت ،خوب نیست اما نمیتوان آن
را وخیم دانست.
بحث تبعیض در سالهای پس از انقالب ،در نیمه دهه  80خورشیدی
با شــعار آوردن پول نفت به ســفره مردم پررنگ شــد .در سال  ،84سه

گفتمان توسط هفت نامزد ریاستجمهوری مطرح شد .گفتمان اول ،توسعه
سیاســی با نمایندگی دکتر معین بود .گفتمان دوم ،توسعه اقتصادی بود
که با حضور آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی مطرح شد و گفتمان پنج نامزد
دیگر بر محور شعار توزیع ثروت شکل گرفته بود .جذابیت این شعار نه به
دلیل وخامت در اوضاع توزیع درآمد و بدتر شدن شکاف بین فقیر و غنی،
بلکه به دلیل افزایش شدید درآمدهای نفتی بود .افزایشی که به نامزدهای
ریاستجمهوری و دولتها این امکان را میداد تا بهجای شعور مردم ،معده
آنها را مخاطب قرار دهند.
در نیمه دهه  80به دلیل افزایش قابل توجه درآمد نفتی اوضاع کشور
خوب بود و همین زمینهای برای طرح شــعار توزیع ثروت شد .این شعار
در دو دوره پیدرپی نقش تعیینکنندهای در تحوالت اجتماعی و سیاسی
جامعه ایرانی ایفا کرد اما در سالهای  92و  96اتفاق تازهای افتاد و آن هم
کهنگی شعار توزیع ثروت بود.
دالیل مختلفی باعث کهنگی شعار توزیع ثروت شد :اوال ضریب جینی از
 0 .40در نیمه دهه 80به  0.36در سال  92کاهش پیدا کرده بود؛ از سوی
نفتی آنچنانی وجود نداشت که نامزدها بخواهند با تکیه
دیگر درآمدهای ِ
بر آن قول نظام توزیع ثروت کارآمدی را به مردم بدهند؛ و نکته سوم که از
همه مهمتر است این بود که مردم تجربه تلخ پوپولیسم سالهای  84تا 92
را به تازگی از سر گذرانده بودند .در انتخابات سال  ،96تنها سه سال و نیم
از این تجربه میگذشت و هنوز آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از وعدههای
عوامفریبانه مردم را آزار میداد.
دولت روحانی تا حد زیادی ضربات وارده به طبقات فرودست جامعه را
در چهار سال گذشته از طریق کاهش شدید نرخ تورم جبران کرده است.
میتوان گفت دولت یازدهم روی طبقات محروم جامعه اثر گذاشته است.
اگر به آمار انتخابات نگاه کنید میبینید که در  16شهرستان از استان تهران
جز دو یا سهتا (که با اختالف کمی آقای رئیسی جلوتر است) ،بیشترین رأی
متعلق به آقای روحانی است و در شهرستانهای دور از پایتخت و محروم
از استانهای سیستان و بلوچستان ،بوشهر و یزد رأی روحانی باالست .این
نشــان میدهد که روحانی در کاهش فشار اقتصادی بر طبقات فرودست
اجتماعی عملکرد موفقی داشته است .دولت یازدهم با وجود تمام سختیها
و مشکالت ،پرداخت یارانه نقدی را به طور تام برای تمام اقشار جامعه دنبال
کرد و همین اثر مثبتی بر نظر مردم داشت.
شعارهای پوپولیســتی جذابیتی برای رأیدهندگان در انتخابات سال
 96نداشت و کسانی که این شعارها را مطرح کردند بیشتر کهنگی افکار
خودشــان را به نمایش گذاشتند .حتی اگر احمدینژاد فرصت حضور در
انتخابات را پیدا میکرد ،میدیدیم که بههیچوجه روی شعارهای پوپولیستی
تمرکز نمیکرد و بیشتر شعارهای اصالحطلبانه میداد و به فرهنگگرایی
و ایرانیگرایی میپرداخت .در انتخابات اخیر ریاستجمهوری فقدان نظریه
مشهود بود و نامزدهایی که در انتخابات رأی نیاوردند ،بیش از هرچیز از عدم
شناخت درست ساختار اقتصادی ،اجتماعی و طبقاتی ایران ضربه خوردند
و اینکه با نظریهای اشتباه وارد کارزار انتخابات شدند؛ نظریهای که کهنگی
آن به همه ثابت شده بود.

سعید لیالز
اقتصاددان

سیستانو
بلوچستانکه
 ۷۳.۲درصد از
رایدهندگان آن
به روحانی اعتماد
کردهاند ،یکی از
کم برخوردارترین
استانهای کشور
است ۵۱ .درصد
استان روستایی
است و دوسوم
جمعیت از آب شرب
محروماند
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پرونده ویژه

 4سال قبل؛ 4سال بعد

بررسی وضعیت شاخصهای اقتصادی در  4سال فعالیت دولت یازدهم و آنچه پیش روی دولت دوازدهم قرار دارد
محمد عدلی
دبیر بخش آینده پژوهی

8.9

درصد
برآورد مرکز
پژوهشهای
مجلس از نرخ رشد
اقتصادی سال 95

3

درصد
باالترین نرخ رشد
اقتصادی دهه 90
تا پیش از سال 95

200

میلیارد دالر
ارزش طرح نفتی
آماده جذب
سرمایهگذار

30

روزها با دهها شــگفتی به شب ميرســید .تابلوي صرافیها آرام و قرار
نداشت و دائم اعداد جدیدی روی آن نقش ميبست .کارخانهها درج قیمت
روی کاالها را به زمان عرضه آن در بازار موکول کرده بودند .شاخصها دیگر
گنجایش خود را از دســت داده بودند .بازار ارز به عنوان بخش تاثیرگذار بر
سایر بازارها به اوج التهاب رسیده بود .نرخ تورم به طور روزانه جابهجا ميشد
به گونهاي كه سرعت رشد قیمتها کامال محسوس بود .نرخ رشد اقتصاد وارد
محدوده زیر صفر شــده بود و تولید ناخالص داخلی کشور روندی کاهشی را
تجربه ميكرد .میزان فروش نفت به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته
بود و پول حاصل از فروش آن امکان ورود به کشور را نداشت .فشار تحریمهای
اقتصــادی دائما در حال افزایش بود .بدنه تولید رفتهرفته با کاهش ظرفیت
تولید و تعطیلی مواجه ميشــد به طوری که واحدهای کوچک دیگر توان
ایستادگی در برابر مشکالت را نداشتند .واحدهای بزرگ تولیدی نیز با کاهش
ظرفیت تولید ،در انتظار تغییر شرایط بودند تا به سمت تعطیلی مطلق حرکت
نکنند .خودروسازیها به عنوان نماد صنعت ایران برای تامین قطعات خود به
شرکتهای چینی روی آورده بودند چراکه تحریمها اجازه همکاری مستقیم با
برندهای اصلی قطعهساز و خودروساز را نمیداد.
بازخوانی روایت دوران التهاب اقتصاد ،یادآور روزهای دشــواری است .در
میانه مرداد  1392اما فصل تغییر فرارسید.
چهار سال پیش در چنین روزهایی نويد تغییر در روند اجرایی کشور ،فضا
را پر کرد .سیاستهایی که  8سال در کشور به اجرا درآمد به پایان راه خود
رسید و دولت یازدهم با رویکردی کامال متفاوت نسبت به آنچه در طول هشت
سال فعالیت دولتهای نهم و دهم اجرا ميشد ،بر سر کار آمد.
اقتصاد بیش از سایر بخشها انتظار دوران جدید را ميکشید .نشانههای
تغییر پیش از آغاز به کار دولت یازدهم نمایان شــده بود .از خرداد  1392با
انتخاب حسن روحانی به عنوان رئيسجمهور منتخب مردم ایران ،پیام تغییر
بالفاصله در جامعه تزریق شــده بود که اگر چنین نبود ،قبل از آغاز به کار
رسمی دولت ،بازار ارز از تکاپو نمیافتاد و سرکشی قیمتها متوقف نمیشد.
شاید آرامترین روزهایی که بازارها در دولت دهم از سر گذراندند به همان 45
روزی بازگردد که در میان برگــزاری انتخابات تا تحویل امورات دولت ،قرار
داشــت .فضای روانی جامعه در این ایام خود را برای حضور دولتی جدید با
تفکرات اصالحگرانه مهیا ميکرد ،به همین دلیل آشفتگیهای رایج آن روزها،
متوقف شد تا شرایط برای آغاز دوران جدید آماده شده باشد.
آن روزها اقتصاد بیش از هرچیز به آرامش نیاز داشت .بیاعتمادی فضای
اقتصادی کشــور را فراگرفته بود .اوج این بیاعتمادی در بازار ارز نمایان بود،
جایی که قیمتها برای تغییر ،منتظر هیچ سیاســتگذاریاي نمیماند .در
روزهایی که مســئوالن دولتی از کنترل قیمت ارز و تزریق آن به بازار سخن
ميگفتند ،بازار این پیام را معکوس ترجمه ميکرد و قیمتها افزایش ميیافت.
وقتی در فاصله زمانی کوتاهی ،ارزش پول ملی به یکسوم کاهش یافت و ریال
در برابر دالر رنگ باخت ،بازار طال و ارز بازیگران جدیدی را در خود جای داد.
خرید سکه و دالر به عملیاتی عمومی بدل شد چراکه همه اقشار مردم براي
تبدیل دارایی ریالی خود به ارز و سکه روی آوردند تا ارزش داراییشان حفظ
شود .خيابان فردوسی به شلوغترین خیابان تهران بدل شده بود و عدهای برای
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خرید سکه از شب قبل مقابل شعبههای بانک ملی صف ميبستند تا با ارائه
کارت ملی ،ســکه طال با قیمت بانک مرکزی خریداری کنند .دالر سه نرخ
داشت و سکه دو نرخ .اصطالح پول داغ در این ایام از سوی اقتصاددانان مطرح
شد به این مفهوم که هیچکس تمایل نداشت پول را در دست خود نگاه دارد و
به سرعت آن را به داراییهایی از جنسي غیر از ریال سوق ميداد.
بازگشــت اعتماد و ثبات مهمترین و عاجلترین خواسته اقتصاددانان از
دولت یازدهم بود .جهتگیری کاندیداهای ریاستجمهوری دوره یازدهم در
دوران تبلیغات مشخص شد و در نهایت تفکری که در مقابل دیدگاه دولتهای
نهم و دهم قرار داشت ،موفق به جلب اعتماد عمومی شد ،به همین دلیل بود
که بالفاصله پس از انتخابات و پیش از آغاز رســمی فعالیت دولت یازدهم،
اقتصاد حرکت در مســیر جدید را آغاز کرد .اعتماد به ا ِعمال سیاســتهای
اصالحی در اقتصاد موجب شــد تا در همان روزهای پایانی خردادماه ســال
 1392رفتهرفته آرامش به فضای اقتصادی بازگردد .بازار ارز بالفاصله مسیر
معکوسی در پیش گرفت و قیمت دالر از حدود  3هزار و  800تومان به کمتر
از  3هزار تومان عقبنشینی کرد.
تغییر ریل اقتصاد و البته سایر بخشها از نیمه سال  1392اتفاق افتاد .با
شکلگیری کابینه یازدهم از شهریور  92مسیر جدیدی در پیش گرفته شد.
آرامش و ثبات مهمترین دستاورد ماههای نخست فعالیت دولت یازدهم بود.
ایجاد انضباط مالی از سوی بانک مرکزی به عنوان سیاستی کلیدی دنبال شد
و رئیسجمهور اعالم کرد که برای تامین نیازهای دولت هرگز دست در جیب
بانک مرکزی نخواهد کرد .این اقدامات بالفاصله خود را در شاخص تورم نشان
داد و روند نزولی آن آغاز شد .ثبات در ارزش پول ملی این پیام را به بازار داد
که نیاز به تبدیل داراییها به دالر و سکه نیست .با کاهش نرخ تورم و بازگشت
نظم به بازار پول ،نرخ سود بانکی از ارزش باالیی برخوردار شد و سپردهگذاری
در بانکها توجیه پیدا کرد .بازگشــت جریان نقدینگی به ریل ،از هیجانات
کاست و آرامش را به بازار بازگرداند.
از ســوی دیگر دیپلماتها دور جدید مذاکرات هستهای را آغاز کردند و
امید به رفع تحریمها را در دل فعاالن اقتصادی جای دادند .اقتصاد از روزگار
التهاب وارد دوران انتظار شد .امید به لغو تحریمهای اقتصادی همراه با اصالح
سیاستها موجب شد تا اقتصاد در سال  1393پس از دو سال از رکود مطلق
فاصله بگیرد .پس از تجربه نرخ رشد منفی در سالهای  1391و  ،1392در
ســال  1393رشد اقتصاد وارد محدوده باالی صفر شــد .اواخر سال  93اما
بخت از اقتصاد ایران روی گرداند .در شرایطی که با پیشرفت مذاکرات و عبور
از توافق موقت ژنو ،احتمال نهایی شــدن توافق هستهای افزایش یافته بود و
اقتصاد ایران به رونق مياندیشید ،کاهش قیمت نفت از راه رسید .بهای نفت
خام از تیر  1393روند نزولی را در پیش گرفت و از  110دالر در هر بشــكه
به محدوده  40دالر رســید و در برخی ایام از این سال بهای نفت خام تا 28
دالر در هر بشکه نیز تنزل کرد تا اصلیترین محل درآمدهای کشور با چالشی
بزرگ همراه شود .اداره کشور در سال  1394با افول درآمدهای نفتی به قدری
دشــوار شد که مسعود نیلی مشــاور اقتصادی رئیسجمهور از آن به عنوان
سختترین سال مالی کشور یاد کرد .علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
نیز اواخر سال  1395در اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که آثار تنگنای مالی

رشد اقتصادی  11.6درصدی در  9ماهه سال  1395موجب شد برای اولینبار در  5سال گذشته ،میزان تولید ناخالص داخلی به سطح سال  1390برسد.
طبق گزارش بانک مرکزی ،ارزش تولید ناخالص داخلی در  9ماهه سال  1395معادل  499هزار و  900میلیارد تومان برآورد شده است در حالی که میزان
تولید ناخالص داخلی در  9ماهه سال  1390معادل  482هزار میلیارد تومان بوده است.

تا بهار سال  95در کشور وجود داشت به قدری که اداره امور جاری کشور را
تحت تاثیر قرار داده بود .این کمبود درآمد دولت و کمبود منابع برای تزریق
به پروژههای عمرانی در کنار افول قدرت خرید ناشی از تورم باالی ابتدای دهه
 ،90شرایط را برای اقتصاد ایران دشوار ساخت .کاهش تقاضا ،جنس جدیدی
از بحرانهای اقتصاد ایران را رقم زد .تولید داخل که برای به ثمر نشســتن
چالشهای بزرگی را از سر ميگذراند ،اینبار برای فروش نیز با مشکل مواجه
شده بود .کمبود قدرت خرید امکان فروش کاالهای ایرانی را محدود ساخته
بود ،به همین دلیل در نیمه دوم ســال  1394طرحی از ســوی دولت اجرا
شد که به تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی به خریداران کاالهای ایرانی
اختصاص داشــت .این طرح تا اندازهای موفق شــد به تقویت تولید و عرضه
کاالی ایرانی به خصوص خودرو منجر شــود اما نتوانســت از افول نرخ رشد
اقتصادی به محدوده زیر صفر جلوگیری کند .رشــد اقتصاد در سال 1394
اندکی پایینتر از صفر قرار گرفت تا اینکه در نهایت ســال  1395به منجی
اقتصاد ایران بدل شد.
نرخ رشد اقتصادی به روایت مرکز آمار ایران
سال

رشد اقتصادی بدون نفت رشد اقتصادی با نفت

71

4.79

5.69

72

4.94

5.53

73

2.50

4.28

74

1.86

2.20

75

7.68

8.64

76

-0.16

0.65

77

4.30

4.69

78

2.03

3.13

79

7.43

8.22

80

5.48

6.46

2.8

دیماه سال  ،1394اجرای برجام آغاز شد و زنجیر تحریم از پای اقتصاد
باز شــد .هرچند عقبماندگی  10ساله اقتصاد ایران از فضای بینالمللی و
احتیاط برخی شرکتهای غربی ،ازسرگیری همکاریهای بینالمللی را با
کندی مواجه ساخته است اما آغاز ارتباطات بینالمللی حداقل در افزایش
صادرات نفت ،امضــای قراردادهای بزرگ در زمینه خرید هواپیما و تولید
مشــترک خودرو ،خود را نشــان داد .افزایش صادرات نفت که از ماههای
پایانی ســال  1394آغاز شــد و در یک دوره ششماهه به میزان پیش از
تحریمها بازگشــت .بر همین اساس از فصل دوم سال  ،1395فروش نفت
به حالت عادی بازگشت اما قیمت طالی سیاه حدود  40دالر در هر بشکه
نوسان داشت و فروشندگان نفت چندان از آن راضی نبودند .به همین دلیل
مذاکرات کشورهای نفتی بر ســر طرح فریز نفتی آغاز شد و ایران در این
راه ،مســیر دشواری را برای به ثمر نشــاندن دیدگاه خود طی کرد .پس از
یک دوره طوالنی دیپلماسی انرژی ،کشورهای عضو اوپک پذیرفتند ایران از
کاهش تولید نفت مستثنا شود .سایر کشورهای اوپکی و غیر اوپکی مجموعا
یک میلیون و  800هزار بشکه در روز از تولید خود کاستند تا بازار وضعیت
مساعدتری پیدا کند .قیمت نفت در پی این تصمیم حدود  10دالر تقویت
شــد و محدوده  50دالر به ایستگاه طالی سیاه تبدیل شد .افزایش قیمت
نفت و بازگشــت میزان فروش آن به میزان پیش از تحریمها ،درآمدهای
نفتی را تقویت کرد .مجموع این رویدادها موجب شد تا سال  1395تولید
ناخالص داخلی با رشــد قابل توجهی نسبت به سال  94مواجه شود .رشد
 11.6درصدی اقتصاد در  9ماهه سال گذشته هرچند وابستگی قابل توجهی
به بخش نفت داشــت اما نشانهای از تحرک اقتصاد ایران پس از یک دوره
رکود به شمار ميرود.
افزایش درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت از اواخر سال گذشته
محقق شد و سال  96با وضعیت بهتری از نظر مالی آغاز و امیدها نسبت به
افزایش بودجه عمرانی و تحرک ساخت و ساز به عنوان بخشی که همچنان در
رکود به سر ميبرد ،تقویت شد .بخش صنعت و معدن نیز امیدوار است تا به
رونق بازگردد تا شاید رشد اقتصادی در سال  1396بیشتر متکی به بخشهای
صنعت ،کشاورزی و خدمات باشد تا بخش نفت.

درصد
برآورد مرکز
پژوهشهای
مجلس از نرخ رشد
اقتصادی بدون
نفت سال 95

6.1

درصد
برآورد مرکز
پژوهشهای
مجلس از سهم
نفت در نرخ رشد
 8.9درصدی سال
95

رشد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی (درصد)

81

8.75

10.13

82

7.92

7.17

به قیمتهای ثابت سال 1390

1390

1391

1392

1393

1394

 9ماهه 95

83

6.96

7.51

گروه کشاورزی

3.7

4.7

5.5

5.4

4.6

4.2

84

6.19

6.51

گروه نفت

-1.5

-36.5

-5.1

4.5

7.2

65.4

85

7.32

7.32

گروه صنایع و معادن

4.8

-2.3

-4.2

5.4

-6.1

0.3

86

7.84

7.96

معدن

15.4

1.4

12.2

3.2

-10.5

-0.2

87

0.83

1.23

صنعت

5.6

-4.1

-5.3

8

-4.6

5.8

88

3.16

3.87

برق ،گاز و آب

1.4

2.1

2.4

8.2

3.3

5.1

89

6.38

7.12

ساختمان

5.1

-3.2

-9.2

-0.9

-17

-17.1

90

3.2

3.4

گروه خدمات

4

1.5

2.3

1.4

-2.3

2.4

91

-5.4

3.1

-7.7

-0.3

3.2

-1.6

11.6

0.4

0.5

3

-3.1

1.9

-3.1

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

92

-2

-2.2

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت 4.4

93

2.8

3

به قیمتهای ثابت سال 1383

94

0.6

0.7

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

4.2

-6.9

-1

3.3

-1.8

11.6

95

6.3

8.3

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت 5.3

-1.1

-0.4

3.3

-2.7

1.9
منبع :بانک مرکزی
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پرونده ویژه
[ آینده رشد اقتصاد ]

رشد اقتصاد پس از نیم دهه

میانه دهه  90ميتواند سرآغاز دوره رشد مستمر اقتصاد باشد

11.6
درصد
رشد اقتصاد در 9
ماهه سال 95

شــاخص رشــد اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در
بخشهای مختلف را نشان ميدهد .بخشهای کشاورزی ،صنایع
و معادن ،نفت و خدمات 4 ،گروه اصلی تشــکیلدهنده شاخص
رشد به شــمار ميروند که هرکدام در زیرگروه خود بخشهای
متنوعی را جای دادهاند .شــاخص رشــد اقتصادی در سالهای
گذشته از دهه  90شرایط مساعدی را تجربه نکرده است .شاخص
نرخ رشد اقتصادی نشــاندهنده میزان افزایش تولید ناخالص
داخلی در کشور است و مهمترین شاخص برای سنجش مسیر
حرکت اقتصاد و وضعیت رکود یا رونق آن به شمار ميرود .به زبان
ساده ،میزان افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی را رشد اقتصادی
ميگویند .افزایش تولید کشور در طول سال در مقایسه با مقدار

امسال هم رشد میکنیم؟
رشد اقتصادی در نیمه اول دهه  90شرایط مناسبی را سپری نکرده است .سه سال از پنج سال
گذشته نرخ رشد منفی در اقتصاد رقم خورده است .در این سالها اقتصاد هرگز رشد مستمر را
تجربه نکرده است .رکود بیش از رشد اقتصادی خود را در نیمه نخست دهه  90نشان داده است.
سال  1395شاید سرآغاز دوره رشد مستمر برای اقتصاد ایران باشد .برنامه ششم توسعه رشد
 8درصدی را برای اقتصاد ایران پیشبینی کرده است .سال  1395از جمله نادرترین سالهای
اقتصاد ایران است که به چنین رشدی نایل ميآید .برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان
ميدهد که رشد اقتصاد در سال گذشته  8.9درصد خواهد بود .تکرار این نرخ رشد برای سال 96
اما بعید به نظر ميرسد .صندوق بینالمللی پول رشد  3.3درصدی را برای اقتصاد ایران در سال
 96پیشبینی کرده است .سعید لیالز کارشناس اقتصادی نیز رشد  4تا  6درصدی را برای سال
 96برآورد کرده است .علت اصلی کاهش نرخ رشد نسبت به سال  95نیز کاهش سهم نفت از
رشد اقتصادی خواهد بود .سال  1395از نظر سهم نفت در رشد اقتصادی سال ویژهای به حساب
ميآید .در این ســال رشد  65درصدی تولید نفت به واسطه رهایی از تحریم فروش نفت رقم
خورد و تولید و صادرات نفت به میزان پیش از تحریمها بازگشت .مسلم است که افزایش تولید
نفت در سال  96تکرار نخواهد شد و میزان تولید نسبت به سال  1395تغییر قابل توجهی را
تجربه نخواهد کرد .از رشد  11.6درصدی اقتصاد در  9ماهه سال  95معادل  10.7درصد مربوط
به بخش نفت است .از آنجا که این سهم در سال  1396تکرار نخواهد شد ،تکرار رشد اقتصاد در
سال  1396نیز با تردید مواجه است مگر آنکه سایر بخشهای اقتصاد شامل ،صنایع و معادن،
کشاورزی و خدمات با رشد قابل توجه مواجه شوند .بخش نفت بیشتر به رشد از ناحیه افزایش
قیمت طالی سیاه امیدوار است .رشد 25درصدی قیمت نفت پس از توافق فریز نفتی از سه ماهه
چهارم سال گذشته آغاز شد ،به همین دلیل در صورت حفظ این نرخ در سال  ،1396ميتوان
به رشــد ارزش افزوده بخش نفت در سال  1396متناسب با افزایش قیمت نفت امیدوار بود .از
ســوي ديگر رشد تولیدی که در فازهای پارس جنوبی داشتهایم ،ادامه خواهد داشت و فازهای
جدیدي نيز در آستانه بهرهبرداری قرار دارد .اين افزايش توليد نيز در ارزش افزوده بخش نفت،
نقش خواهد داشت.
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آن در سال پایه ،نشــاندهنده رشد اقتصادی است .ميتوان در
مقایسههای آماری میزان افزایش تولید را نسبت به سال قبل از
آن هم در نظر گرفت اما میزان افزایش واقعی تولید که ناشی از
تورم قیمت کاالهای تولیدی نباشد به عنوان نرخ رشد اقتصادی
شناختهميشود.
تولید ناخالص داخلی در سال  1395برای اولین بار به سطح
سال  1390رسید و از آن فراتر رفت .این اتفاق برای اولین بار در
 5ســال اخیر رخ داد .در هیچکدام از سالهای  1391تا 1394
میزان تولید ناخالص داخلی به سطح سال  1390نرسید اما آمار
 9ماهه ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی نشان ميدهد که این
اتفاق در سال  1395رخ داده است.
در سال  1390رشد اقتصاد ایران  3.6درصد ثبت شده است
اما پس از آن با افول رشد اقتصاد ایران به محدوده زیر صفر ،میزان
تولید ناخالص داخلی کاهش یافت .رشــد اقتصاد کشور از سال
 1391وارد مدار منفی شــد و دوران رکود در اقتصاد ایران آغاز
شد .بر این اساس حجم اقتصاد ایران یا همان میزان تولید ناخالص
داخلی کاهش یافت.
در سال  1391رشد اقتصادی به قیمتهای ثابت سال 1383
به منفی  6.8درصد تنزل کرد .رشد اقتصاد به قیمتهای ثابت
سال  1390در این سال به منفی  7.7درصد رسید به این معنی
که ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی به این میزان کاهش یافت.
این روند سال  1392نیز ادامه یافت و رشد در این سال به منفی
یک درصد رسید .سال  1393رشد اقتصادی مثبت شد اما رشد
 4.8درصدی در این سال نتوانست میزان تولید ناخالص داخلی را
به سطح سال  1390برساند.
سال  1394باز هم رشد اقتصادی وارد محدوده زیر صفر شد
و به منفی  1.5درصد نزول کرد .کاهش تولید ناخالص داخلی در
سالهای ابتدایی دهه  90موجب شد تا جبران این عقبماندگیها
نیاز به رشــد باالی اقتصادی داشته باشد .رشد اقتصادی 11.6
درصدی در  9ماهه ســال  1395موجب شد برای اولینبار در 5
سال گذشته ،میزان تولید ناخالص داخلی به سطح سال 1390
برسد .طبق گزارش بانک مرکزی ،ارزش تولید ناخالص داخلی در
 9ماهه سال  1395معادل  499هزار و  900میلیارد تومان برآورد
شــده است در حالی که میزان تولید ناخالص داخلی در  9ماهه
سال  1390معادل  482هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیسکل بانک مرکزی برای تشریح تغییرات رشد اقتصادی
در سالهای فعالیت دولت یازدهم ميگوید :رشد اقتصاد در سال
 ۱۳۹۱بر مبنای سال پایه  ۱۳۹۰منفی  ۷.۷درصد بود اما با تالش
مجموعه اقتصادی دولت ،این نرخ در  ۹ماهه ســال گذشته به
 ۱۱.۶درصد رسید .ولیاهلل سیف در پاسخ به انتقادات مطرحشده

تولید ناخالص داخلی در سال  1395برای اولین بار به سطح سال  1390رسید و از آن فراتر رفت .این اتفاق برای اولین بار در  5سال اخیر رخ داد .در
هیچکدام از سالهای  1391تا  1394میزان تولید ناخالص داخلی به سطح سال  1390نرسید اما آمار  9ماهه ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی نشان
ميدهد که این اتفاق در سال  1395رخ داده است.

درخصوص اینکه حجم باالیی از رشد اقتصادی سال گذشته ناشی
از بخش نفت بوده ،اظهار کرده است :هیچکس فکر نمیکرد پس
از برجــام بتوانیم حجم صادرات نفتی خود را به بیش از دو برابر
افزایش دهیم .ضمن اینکه رشد اقتصادی غیرنفتی در سه فصل
سال  ۱۳۹۵روند افزایشی داشــته و از منفی  ۱.۵درصد به ۴.۶
درصد رسیده است و امیدواریم این روند افزایشی ادامه یابد.
JJنفت ،روی موج سیاست
تولید و فروش نفت ایران در  4سال گذشته ،نوسانات بزرگی
را پشــت سر گذاشته است .فروش نفت ایران در دوران تحریم و
پیش از توافق ژنو در سال  92به  800هزار بشکه در روز کاهش
یافته بود در حالی که در ســالهای پیش از تحریم  3برابر این
میزان صادرات نفت انجام ميشد .پس از توافق ژنو میزان صادرات
در ســطح یک میلیون بشکه ایستاد و با اجرای برجام در دیماه
 94افزایش صادرات نفت آغاز شد و تا بهار سال  1395به سطح
 2میلیون بشکه در روز رسید .در این میان در تیرماه سال 1393
قیمت نفت به یکسوم کاهش یافت و درآمدهای نفتی ایران در
زمانی که صادرات نفت حدود یک میلیون بشــکه در روز بود به
شدت كم شد .بنابراین ارزش افزوده بخش نفت در  4سال گذشته
تحت تاثیر قیمت نفت و میزان تولید آن قرار داشت .بخش نفت
در میزان تولید تحت تاثیر سیاســت و قطعنامههای تحریم بود
البته برخی موضوع کاهش قیمت نفت را نیز به ائتالف عربستان و
امریکا در جهت فشار به ایران و روسیه تحلیل ميکنند که با این
تحلیل هردو عامل تاثیرگذار بر درآمدهای نفتی ایران طی  4سال
گذشته ناشی از سیاست بوده است.
نفت اثرگذارترین بخش را در تولید ناخالص داخلی کشــور
در سالهای گذشته از دهه  90داشته است .سال  1390ارزش
افزوده بخش نفت به منفی  1.5درصد رســید اما ســال 1391
بدترین سال برای این شاخص بود .ارزش تولید نفت در این سال
 36.5درصد کاهش یافت و همین موضوع بیشترین تاثیر را در
کاهش نرخ رشــد اقتصادی به منفی  7.7درصد داشت .بدترین
سال از نظر تولید ناخالص داخلی طی دهه  90مربوط به همین
سال اســت .پس از آن در سال  1392ارزش تولید نفت باز هم
کاهش یافت اما میزان کاهش تولید در این سال  5.1درصد بود.
در ســالهای  93و  94ارزش تولید نفت بــا افزایش  4.5و 7.2
درصدی همراه ميشــود اما جهش تولید نفت در سال ،1395
بهترین سال دهه  90را در این بخش رقم زد .طی  9ماهه سال
گذشته ارزش تولید نفت  65.4درصد رشد کرد و در پي آن ،رشد
اقتصادی نیز به  11.6درصد در  9ماه رســيد .این بهترین سال
تولید نفت در دهه  90بوده است.
JJکشاورزی بهدور از رکود
بخش کشاورزی در  4سال گذشته موفق شده است تا آهنگ
رشــد خود را حفظ کند .در ســالهایی که رکود در بخشهای
نفت ،صنعت و خدمات موج ميزد ،بخش کشاورزی موفق شد
خود را از بدنه رکود جدا کند و به رشــد تولید ادامه دهد .تامین
غذای جامعه به واسطه این رشد متوازن ،بدون چالش پیش رفته
است .بخش کشاورزی در همین سالها موفق شد دوباره کشور
را در تولید گندم به خودکفایی برســاند؛ رویدادی که با حمایت

آینده نفت :به امید افزایش قیمت
تولید نفت ایران در حدود  4میلیون بشکه در روز است که طبق توافق اوپک افزایش نخواهد
یافت .هرچند که بهرهبرداری از میدانهای نفتی برای رسیدن به افزایش تولید نیز با گذر زمانی بیش
از یک سال همراه خواهد بود .در نیمه دوم دهه  80که درآمدهای نفتی شرایط خوبی داشت و امکان
سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز بیش از زمانهای دیگر فراهم بود ،این اتفاق چندان مطلوب رخ
نداده است و عقبماندگی در توسعه میدانها احساس شد .طبق گفته منصور معظمی ،معاون سابق
وزیر نفت ،میزان سرمایهگذاری در بخش نفت گاز طی برنامه پنجم باید به  60میلیارد دالر ميرسید
اما در این دوره  15میلیارد دالر سرمایه گذاری در این بخش صورت گرفت.
رئیسجمهور اعالم کرده است که  200میلیارد دالر طرح برای سرمایهگذاری در صنعت نفت
آماده شده که باید با مذاکرات اقتصادی برای آن سرمایهگذار جذب شود .بنابراین رشد اقتصادی
نمیتواند سهم باالیی از بخش نفت در سال  96تجربه کند .برآوردها نشان ميدهد که از نظر حجم
تولید نميتوان افزایش معنیداری در میزان تولید نفت نســبت به سال  95تجربه کرد مگر آنکه
تحوالت قیمت جهانی نفت ،ارزش افزوده این بخش را افزایش دهد و رشــد باالیی برای آن رقم
بزند .افزایش قیمت نفت در پی توافق فریز تولید از دی  95آغاز شد بنابراين ميتوان انتظار داشت
كه رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال  1396ناشی از افزایش قیمت رقم بخورد .البته تولید در
بخش گاز و میعانات گازی با توسعه فازهای پارس جنوبی در دسترس است ،بنابراین بخش نفت نه
به اندازه سال  1395اما ميتواند بیش از متوسط نرخ رشد اقتصادی در این سال رشد داشته باشد.
پیشبینی ميشود درآمد ارزی حاصل از نفت و میعانات گازی  40تا  50میلیارد دالر باشد که 25
درصد بیشتر از سال  95است.
دولت در خرید تضمینی گندم اتفاق افتاد و کشاورزان با فروش
محصول خود به دولت قیمتی باالتر از نرخ جهانی دریافت کردند.
در ســالهایی که منابع آبی بزرگترین چالش کشور به شمار
ميرود و بخش کشاورزی با مصرف  90درصد منابع آبی کشور
بزرگترین مصرفکننده محسوب ميشود ،حفظ روند صعودی
تولید کشاورزی ،بسیار حايز اهمیت است.
طبق آمارهای بانک مرکزی بخش کشاورزی در سال 1390
رشــد  3.7درصدی را تجربه کرده است .سال  1391رشد این

آینده کشاورزی :روی مدار مستقیم
بر اســاس این آمار نرخ رشد کشاورزی در فصل اول سال  95معادل  3.5درصد ،در فصل دوم
ســال  95معادل  4.1درصد و در فصل ســوم سال معادل  5درصد بوده است که نشاندهنده
تعادل تقریبی رشد در تمامی فصول سال است .مرکز پژوهشهای مجلس رشد  5.7درصدی
برای کشاورزی در سال  95برآورد کرده است .بر این اساس سهم این بخش در رشد نهایی سال
 95که  8.9درصد برآورد شده 0.4 ،درصد خواهد بود.
بنابراین برآورد ميشــود که آهنگ رشد کشاورزی در ســال  96نیز تکرار شود چراکه میزان
بارندگی در این سال نیز تقریبا مشابه سال  1395بوده است .طبق آمارهای وزارت نیرو از مهر
 95تا نیمه خرداد  ،96میزان بارش  2درصد کمتر از همین دوره زمانی در سال ماقبل بود .با این
حساب رشد حدود  5درصد برای کشاورزی برآورد شده است.
بخش کشاورزی طي سالهاي گذشته از دولت يازدهم ،قدرتمندترین عملكرد را طي نيمقرن
اخير داشته است چراكه اين بخش موفق شده در همه اين سالها رشد خود را با كمترين فراز و
نشيب در حد  5درصد نگه دارد .متوسط رشد اين بخش در اين سالها  5درصد بود كه عملكرد
خوبي محسوب ميشود .پيشبيني ميشود اين بخش عملکرد  4سال گذشته را در سال  96هم
تکرار کند و حدود  5درصد رشد ارزش افزوده كشاورزي رقم بخورد.
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ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت1390

منبع :بانک مرکزی

3.3
درصد
پیشبینیصندوق
بینالمللی پول از
نرخ رشد اقتصاد
ایران در سال 96

بخش به  4.7درصد رسیده و در سال  1392رشد  5.5درصدی
داشــته است .در ســالهای  1393و  1394نیز رشد کشاورزی
معادل  5.4درصد و  4.6درثد ثبت شــده است .در  9ماهه سال
 1395رشد بخش کشاورزی  4.2درصد بوده است .در سالهای
اخیر وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده است که همزمان با حفظ
آهنگ رشــد تولیدات کشاورزی و کاهش تراز تجاری در بخش
غذایی کشور ،روشهای نوین آبیاری را جایگزین روشهای سنتی
کند تا مصرف آب در این بخش کنترل شود.
اختصاص نزدیک به  8میلیارد دالر از محل صندوق توســعه
ملی برای اجرای پروژههای آب و خاک در کشور از جمله اقدامات
بیسابقه در کشور بوده که در سالهای اخیر رقم خورده است.
JJصنایع و معادن منتظر رشد محسوس
صنایع و معادن در طول  4ســال گذشــته دوران سختی را
سپری کردهاند .بیشــترین و محسوسترین بخشی که با رکود
همراه شــد ،بخش صنایع و معادن بود .آثار رکود هنوز در بدنه

آینده صنایع و معادن :خروج از رکود
بخش صنایع و معادن در انتظار تحرک بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد تا شاید خروج از
رکود در این بخش ملموس شود .تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در دو فصل تابستان و
پاییز پس از مدتها فراتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و حاال ميتوان چشمانداز مثبتی
را در ســاخت و ســاز ترسیم کرد .از این رو برنامههای دولت برای تحریک بنگاههای کوچک و
متوسط نیز برای دومین سال پیاپی اجرا ميشود تا تزریق نقدینگی به واحدهای کوچک طبق
اولویتهای وزارت صنعت در دستور کار قرار گیرد و رشد تولید در بخش واقعی اقتصاد ایران با
سرعت بیشتری اتفاق بیفتد.
مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد صنعت در مجموع سال  95را  4درصد برآورد کرده و سهم
این بخش را در نرخ نهایی رشد در این سال  0.6درصد دانسته است .چالش اصلی در این بخش
کمبود تقاضا در بازار است که با تقویت بازارهای صادراتی و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط در
داخل ،امکان تقویت آن به وجود خواهد آمد .بخش خودرو به عنوان پيشران صنعت در سال 95
معادل  35تا  40درصد رشد داشته است .برای بخش خودرو رشد  10تا  15درصدی در سال
 96برآورد شده است .سعید لیالز کارشناس اقتصادی معتقد است که رشد صنایع و معادن در
سال  96حدود  3تا  4درصد خواهد بود.
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صنایع و معادن وجود دارد .آمارهای رسمی اذعان ميکند که به
غیر از صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و فوالد ،همچنان نمیتوان
از خارج شــدن از رکود سخن گفت .سال  1395که برای سایر
بخشهای اقتصادی پیامآور رهایی از رکود بود نیز نتوانست چنین
دستاوردی برای بخش صنایع و معادن داشته باشد.
رشد بخش صنایع و معادن که در زیرمجموعه خود بخشهای
صنعت ،معدن ،ساختمان و برق ،گاز و آب را دارد ،به طور میانگین
در  9ماهه سال  95به  0.3درصد رسیده است .در سال  94رشد
این بخش منفی  6.1درصد بود .سال  1393رشد  5.4درصدی
در بخش صنایع و معادن تجربه شــد .سالهای  1392و 1391
با رشد منفي  4.2و منفی  2.3درصد در بخش صنایع و معادن
همراه بود و ســال  1390نیز رشد  4.8درصدی برای این بخش
ثبت شده است.
ســال  1395که رشد بخش صنایع و معادن وارد مدار مثبت
شده نیز همچنان ناکامیهای بزرگی در زیرمجموعه این بخش
وجود داشته است .رشد منفی در بخش ساختمان و معدن تکرار
شــده و همچنان رکود در این بخشها حرف اول را زده اســت.
بخش صنعت پرتوفیقترین بخش در میان  4زیرمجموعه صنایع
و معادن بوده است که رشد  5.8درصدی در  9ماهه سال گذشته
داشته است .این بخش اما بیشــتر رشد خود را مدیون تحرک
ایجادشــده در صنایع بزرگ اســت .طبق اعالم وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،رشــد کارگاههای بزرگ صنعتی در ســال 95
فراتر از سالهای اخیر بوده است .بخش برق ،گاز و آب رشد 5.1
درصدی داشته که معموال پايدار است؛ بخش معدن و ساختمان
اما تنها بخشهای زیر صفر در اقتصاد ایران لقب گرفتهاند .سال
گذشته رشــد در همه بخشهای اقتصاد به باالی صفر آمد اما
بخش ساختمان و معدن به عنوان سردمداران رکود باقی ماندند
و همچنان رشــد منفی برای آنها ثبت شــد .بخش معدن رشد
منفی  0.2درصدی را در  9ماهه ســال  95تجربه کرده و بخش
ساختمان با رشد منفی  17.1درصد رکورددار رکود شناخته شده
است .رشد منفی در بخش صاختمان طی  5سال گذشته تکرار
شــده است و از این نظر منحصربه فردترین بخش اقتصاد ایران
محسوب ميشود که از سال  1391تا پایان سال  1395هرگز به

آینده خدمات :اوجگیری
اگر در بخشهای تولیــدی رویداد مثبتی رقم بخورد و
رونق به بنگاههای کوچک و متوسط بازگردد ،بخش خدمات
تاثیر مستقیمی در سال جاری خواهد پذیرفت و نرخ رشد
مناسبی را تجربه خواهد کرد .همچنین با توجه به خدمات
رســتوران ،هتل و ســایر زیرمجموعههای بخش خدمات،
ميتوان انتظار داشــت که با رونق گردشگری چه از طریق
گردشگران داخلی و چه با جذب گردشگران خارجی ،رشد
بخش خدمات تقویت شود .مرکز پژوهشهای مجلس رشد
بخش خدمات در سال  95را  4.7درصد برآورد کرده و سهم
 2.7درصدی برای خدمات در رشــد 8.9درصدی سال 95
قايل شده است.

پس از توافق ژنو میزان صادرات نفت خام در سطح یک میلیون بشکه ایستاد
و با اجرای برجام در دیماه  94افزایش صادرات نفت آغاز شد و تا بهار سال
 1395به سطح  2میلیون بشکه در روز رسید.

رشد باالی صفر نرسیده است.

قیمتسبدنفتیاوپک

JJچشم بخش خدمات به صنايع ديگر
بخــش خدمات به عنــوان تکمیلکننده ســایر بخشهای
اقتصادی و حلقه واسط برای عرضه تولیدات کشاورزی ،صنعتی
و معدنی ،رشــدی متوازن با نرخ متوسط رشد اقتصادی داشته
است .در ســالهای  1391و  1392که رشد اقتصاد بدون نفت
معادل  0.4و  0.5درصد بود ،رشــد بخش خدمات معادل  1.5و
 2.3درصد ثبت شده است .رشد بخش خدمات در سال 1392
نیز  1.4درصد بود .در ســال  1394که رشد اقتصاد بدون نفت
به منفی  3.1درصد رســید ،نرخ رشد بخش خدمات منفی 2.3
درصد را نشان ميدهد .در  9ماهه سال  95نیز نرخ رشد بخش
خدمات به  2.4درصد رســید در حالی که نرخ رشد بدون نفت
 1.9درصد بوده اســت .همانطور که آمار نشان ميدهد ،میزان
رکود یا رونق در بخشهای غیرنفتی تاثیری مستقیم در بخش
خدمات به عنوان حلقه واسط ميگذارد .سال  95به دلیل سهم
باالی نفت در رشد اقتصادی و مستقل بودن امور بازرگانی نفت از
سایر بخشها ،رشد بخش خدمات همگام با رشد  11.6درصدی
پیش نرفته است.
رشد اقتصادی امارات

رشد اقتصادی قطر

رشد اقتصادی عربستان

رشد اقتصادی روسیه

6.6
درصد
برآورد صندوق
بینالمللی پول از
نرخ رشد اقتصاد
ایران در سال 95

4.1

درصد
برآورد بانک
جهانی از رشد
اقتصاد ایران طی
سال 2017
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[ آینده نرخ بیکاری ]

بیکاری ،زخم بیدرمان

افزایش ساالنه یک میلیون نفر به متقاضیان بازار کار اصلیترین چالش دولت دوازدهم به شمار میرود

13.5

درصد
ركورد نرخ بيكاري كه
در سال  89رقم خورد

اشــتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری بزرگترین چالش دولت دوازدهم به
شمار میرود .شاخصی که در دولت یازدهم توفیق نداشت به مانند نرخ تورم
متحول شــد .در ســالهایی که اقتصاد با رکود سروکار داشت ،اشتغالزایی
نیز جایگاه قابل توجهی پیدا نکرد .در رقابتهای انتخاباتی اخیر این موضوع
به محل بحث بدل شد .اســحاق جهانگیری از اشتغالزایی نزدیک به صفر
طی ســالهای  1384تا  1390ســخن گفت و آن را دلیلی بر عمیق شدن
این زخم در اقتصاد ایران دانســت .معاون اول رئیسجمهور معتقد است در
سالهایی که درآمدهای نفتی وضعیت مطلوبی داشت ،باید برای اشتغالزایی
اقدامات موثری انجام میشــد .در طول سالهای ابتدایی دهه  90که رکود
حــرف اول را در اقتصاد ایران میزد ،اشــتغالزایی نیز با چالش مواجه بود.
از دیدگاه اقتصاددانان ،اشــتغالزایی از مسیر رشد اقتصادی میگذرد و رشد
اقتصاد نیز با سرمایهگذاری اتفاق میافتد .بازار کار ایران اما در سالهای اخیر با
مسئله جدیدی نیز مواجه و معمای بیکاری پیچیدهتر از گذشته شد .موج ورود
متقاضیان جدید به بازار کار از اواخر سال  1393آغاز شد و متولدان دهه 60
پس از تحصیل وارد بازار کار شدند .موجی که در سالهای پیش از آن سابقه
نداشت .به همین دلیل بود که اشتغالزایی  650هزار نفری در سال  1395به
عنوان اولین سال پس از رکود در اقتصاد ایران ،نتوانست نرخ بیکاری را کاهش
دهد .افزايش ورودي نيروي كار به بازار هم براساس آمار و هم طبق اظهارنظر
مردان اقتصادي دولت يازدهم از حوالي پاييز 93بروز كرده و در سالهاي آتي
نيز ادامه خواهد داشت.
نرخ بیکاری در ایران
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مسعود نيلي ،مشاور اقتصادي رئيسجمهور ميگويد :در نيمه دوم دهه۸۰
كه متولدان پرشمار دهه  ۱۳۶۰به سن كاررسيدند ،شغلي درخور اين شوك
جمعيتي ايجاد نشده و اين موج جمعيتي بهناچار به جمعيت غيرفعال كشور
پيوسته است؛ بهطوريكه جمعيت غيرفعال كشور در فاصله سالهاي  ۸۴تا
 ،۹۳افزايش 7.2ميليوني را تجربه كرد اما از پاييز ســال  ۹۳بهدنبال اميد به
بهبود وضعيت كالن اقتصادي كشــور ،روند ورود نيروي كار به بازار افزايش
يافت و به حدود متوسط يكميليون نفر در سال رسيد .بررسي گزارشهاي
مركز آمار ايران از وضعيت بازار كار نيز نشان ميدهد كه در سال 94حدود
900هزار نفر به جمعيت فعال كشــور اضافه شده و اين ميزان در يك روند
صعودي ،به يك ميليون و 90هزار و  273نفر در سال  95رسيده است .بنا بر
اين گزارش با فرض توقف روند صعودي افزوده شدن به تعداد جمعيت فعال
كشور ،بازار كار ساالنه بيش از يكميليون و 90هزار متقاضي تازهوارد دارد و
براي مهار نرخ بيكاري بايد ساالنه در همين حدود ،شغل جديد ايجاد شود.
آمارها نشــان میدهند که نرخ بیکاری از  11.5درصد در سال  1384به
 12.4درصد در پایان ســال  95رســیده ضمن اینکه در پایان سال  95نرخ
بیکاری مردان  10.5درصد و نرخ بیکاری زنان  20.7درصد ثبت شده است.
همچنین بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در دوره  84تا  95حاکی از
این است که در این دوره  12ساله ،پایینترین نرخ  10.4درصد و مربوط به
ســالهای  87و  92بوده و رکورد افزایش نرخ بیکاری نیز به سال  89با نرخ
بیکاری  13.5درصد تعلق دارد.

براي رسيدن نرخ بيكاري به  8.6درصد مدنظر برنامه ششم توسعه ،تعداد بيكاران در سال  1400بايد حدود 515هزار نفر كاهش یابد و به
2ميليون و 685هزار نفر برسد كه با اين حساب ،دولت بايد در طول برنامه ششم توسعه عالوه بر اشتغالزايي يك ميليون و 90هزار نفري در هر
سال ،ساالنه بيش از 100هزار شغل مازاد نیاز ساالنه براي كاهش تعداد بيكاران ايجاد كند.

آینده نرخ بیکاری:
موج ورودیهای جدید
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ،نرخ بیکاری تا سال
 ۱۴۰۰باید به  ۸.۶درصد برسد .اين در حالي است كه سال
گذشــته بيش از يكميليون و 90هزار نفر متقاضي جديد
وارد بازار كار شدهاند كه با فرض تداوم اين روند ،تحقق نرخ
بيكاري 8.6درصدي در سال1400جز با اشتغالزايي ساالنه
حدود يك ميليون و 200هزار شغل ،امكانپذير نيست .در
برنامه ششم توســعه ،نرخ بيكاري براي سالهاي  ۱۳۹۶تا
 ۱۴۰۰بهگونهاي هدفگذاري شده است كه با احتساب نرخ
بيكاري تخميني 12.6درصدي براي سال ،۹۵اين نرخ در
سال  1400تكرقمي شود و به  8.6درصد برسد.
نكته مثبتي كه براي سال اول اجراي برنامه وجود دارد
اين اســت كه نرخ بيكاري سال  95از نرخ تخميني سال
پايه در قانون برنامه حدود 0.2درصد پايينتر است و دولت
در سال پيش رو بايد 0.4درصد از نرخ بيكاري بكاهد.
در اين شــرايط چنانچه جمعيت فعال در ســال96
با افزايش حــدود يك ميليون و 90هزار نفري به حوالي
26ميليون و 882هزار نفر برسد ،دولت دوازدهم ميتواند
با اشتغالزايي به اندازه ورودي بازار كار ،هدفگذاري نرخ
بيكاري 12درصدي در سال 96را محقق كند چراكه در
اين حالت با وجود افزايش جمعيت فعال ،تعداد بيكاران
ثابت ميماند و براساس فرمول محاسبه این شاخص ،نرخ
بيكاري به حوالي 12درصد خواهد رسيد.
ادامه روند اشتغالزايي به اندازه وروديهاي جديد به بازار
كار ،باعث ميشــود در طول سالهاي اجراي برنامه ششم
توســعه و در چشمانداز  1400كه جمعيت فعال كشور به
حدود 31ميليون و 250هزار نفر ميرســد ،رقم جمعيت
بيــكاران ،همان رقم فعلي ،يعني 3ميليون و 200هزار نفر
باقي بماند اما نرخ بيكاري به  10.25درصد برسد.
براي رسيدن نرخ بيكاري به  8.6درصد مدنظر برنامه
ششم توســعه ،تعداد بيكاران در سال  1400بايد حدود
515هــزار نفر كاهش یابد و به 2ميليون و 685هزار نفر
برسد كه با اين حساب ،دولت بايد در طول برنامه ششم
توسعه عالوه بر اشتغالزايي يك ميليون و 90هزار نفري
در هر سال ،ساالنه بيش از 100هزار شغل مازاد نیاز ساالنه
براي كاهش تعداد بيكاران ايجاد كند كه براين اســاس
مجموع اشتغالزايي در اين سالها بايد به يك ميليون و
 190تا يك ميليون و 200هزار نفر برسد.
زایی
دولت در برنامه خود برای ســال  1396اشتغال ِ
 950هزار نفری را پیشبینی کرده است.
علي ربيعي ،وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با اشاره به
بازشدن پنجره جمعيتي و ورود همراه با تأخير نيروي كار
به بازار ،اعالم کرده است که براي پاسخگويي به نياز جامعه
بايد يك ميليون و 200هزار شغل ايجاد شود.

[ آینده نرخ تورم ]

کنترل تورم؛ آبروی دولت

نرخ تورم که در  4سال گذشته از  40درصد به زیر  10درصد
رسید در خطر دورقمی شدن قرار دارد
نرخ تورم به آبروی دولت یازدهم در اقتصاد بدل شــده اســت .روزی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید،
میدانست که مهمترین ماموریت او در اقتصاد کنترل افسار قیمتها است .بازارها در اوایل دهه  90به گونهای از یکدیگر
یگرفتند که نرخ تورم باالی  20درصدی اواخر دهه  80به آرزویی برای دولتمردان بدل شده بود .بیثباتی در
سبقت م 
اقتصاد به آشفتگی در بازارها انجامیده بود .نرخ تورم به عنوان شاخص سنجش رشد قیمتها ،با سرعت موفق به فتح اعداد
جدید میشد .نرخ تورم در میانه سال  92به  40درصد رسید و فقط از رکورد  49درصدی سال  1374عقبتر ایستاد .در
آن ایام تورم مواد غذایی و کاالهای پرمصرف تا  60درصد برآورد شده بود .بیاعتمادی به قیمتها به حدی رسیده بود که
خریداران سعی میکردند خریدهای خود را فراتر از نیاز روزانه و حتی ماهانه انجام دهند و در خانه انبار کنند تا به حفظ
ارزش دارایی خود در برابر سیل تورم دست بزنند.
حسن روحانی در وعدههای انتخاباتی خود به کنترل نرخ تورم اشاره کرده و مهار آن را وعده داده بود .قرار گرفتن او
در طیف مقابل دولت دهم این پیام را صادر کرد که سیاستگذاریهای متفاوتی در راه است .همین موضوع موجب شد
تا قبل از آغاز استقرار دولت جدید ،تا حدودی از شتاب رشد قیمت در بازارها کاسته شود .البته آمارها نشان میدهد که
روند صعودی نرخ تورم تا مهرماه سال  1392ادامه داشت و پس از آن مسیر معکوس بر این شاخص حیاتی حاکم شد .قله
نرخ تورم در دهه  90مربوط به مهرماه سال  1392است که  40.4درصد را نشان میدهد .ایجاد انضباط مالی در عملکرد
دولت یازدهم بالفاصله تاثیر خود را بر نرخ تورم گذاشت .دولت حسن روحانی تصمیم گرفته بود برای درمان اقتصاد ایران،
جلوی خونریزی بیمار را بگیرد و اینگونه از مرگ آن جلوگیری کند .بار روانی انتخاب حسن روحانی به عنوان کسی که
وعده حل مناقشــه هستهای و لغو تحریمها را داده بود نیز تاثیر فراوانی در فروکش کردن آتش قیمتها داشت .دولت
یازدهم برای کاهش نرخ تورم وعده زمانی مشخص داد و هربار پیشرفتی فراتر از زمان وعده دادهشده را تجربه کرد .برای
پایان سال  1392وعده تورم  35درصدی داده شد که در پایان این سال نرخ تورم به  34.7درصد رسید .برای پایان سال
 1393نیز وعده تورم  20درصدی داده شد اما این شاخص به  15درصد تنزل کرد تا رکود سرعت در کاهش نرخ تورم در
کرقمی
کشور شکسته شود .پس از آن در پایان سال  1394نرخ تورم به  11.9درصد رسید و ماه سوم سال  1395تورم ت 
را برای اقتصاد به ارمغان آورد .رسیدن نرخ تورم به زیر  10درصد رویایی بود که اقتصاد ایران سالها در سر میپروراند
اما تحقق آن به غیرممکن نزدیک شده بود .نرخ تورم تا  8.6درصد پایین آمد و سه ماه آبان ،آذر و دی را در این نرخ باقی
ماند و رکورد کمترین نرخ تورم در دهههای اخیر به ثبت رسید .پس از آن اما نرخ تورم رفتهرفته به افزایش روی آورد و
در پایان سال  95نرخ  9درصدی برای این شاخص ثبت شد.

آینده تورم :خطر دو رقمی شدن
نرخ تورم در دو ماه ابتدایی ســال  1396با افزایش مواجه شد .فروردین با تورم  9.6درصدی به
پایان رسید و برای اردیبهشت نرخ تورم  9.8درصدی به ثبت رسید و میرشجاعیان ،معاون وزیر
اقتصاد نیز از احتمال بازگشت تورم دورقمی سخن گفت .پدرام سلطانی نایبرئیس اتاق ایران
معتقد است که نرخ تورم به ناموس اقتصادی دولت بدل شده و از آن باید محافظت کند .مسئوالن
دولتی نیز اعالم کردهاند که این دستاورد را حفظ خواهند کرد اما به نظر میرسد دورقمی شدن
نرخ تورم ،قریبالوقوع باشد .صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که نرخ تورم در اقتصاد
ایران طی ســال  1396به کانال  11درصد برسد .افزایش درآمدهای نفتی ناشی از رشد قیمت
طالی سیاه ،تالش دولت برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق تسهیالتدهی و توسعه طرحهای
اشتغالزایی از جمله نشانههای افزایش نرخ تورم به جساب میآید .افزایشی که البته محدود به
ی شده و برخی از آن به دلیل تاثیرگذاری بر رونق اقتصادی استقبال کردهاند.
 2درصد پیشبین 
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پرونده ویژه
[ آینده نرخ ارز ]

بازگشت ارز به جزيره ثبات

اختالف نرخ رسمي و آزاد دالر طي  4سال گذشته از  50درصد به
 15درصد رسيده است

16.1
درصد
اختالف نرخ ارز
آزاد و رسمی در
پایان سال 1395

بازار ارز يكي از اصليترين معيارهاي جهتگيري ساير بازارها در اقتصاد
ايران شناخته ميشود .تغييرات بهاي دالر در اقتصاد ايران ،ارزش پول ملي را
دچار تغيير ميكند و اين موضوع بر ارزش ساير داراييهاي مالي و سرمايهاي
تاثيرگذار است .آنطور كه در قانون برنامههاي  5ساله اخير مورد اشاره قرار
گرفته ،بهاي دالر بايد ساالنه به ميزان اختالف نرخ تورم ايران با نرخ تورم حوزه
دالر ،افزايش يابد .اين موضوع در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاكيد قرار
گرفته بود اما در سالهاي اجراي اين برنامه توجهي به آن نشد .در نيمه دوم
دهه  80بهاي دالر در ايران با پشــتوانه ارزي بانك مركزي در شرايطي ثابت
نگه داشــته شد كه نرخ تورم ايران ارقام باالي  20درصد را نشان ميداد .در
سالهاي ابتدايي دهه  90اما با ايجاد بيثباتي در اقتصاد و ا ِعمال تحريمهاي
بينالمللي كه توان بانك مركزي را در تزريق ارز كاهش داده بود ،فنر جمعشده
قيمت دالر رها شد و تبديل داراييهاي ريالي به دالر به اولويت همگاني تبديل
شد .افزايش تقاضا در بازار ارز ،بيثباتي را به اوج خود رساند و در فاصله زماني
كوتاهي بهاي دالر به بيش از  3برابر افزايش پيدا كرد .ارزش داراييهاي ريالي
با اين رويداد به يكســوم كاهش يافت .بهاي يك هزار و  200توماني دالر
تا نزديكي  4هزار تومان پيش رفت .اين روند تا انتخابات رياســتجمهوري
ســال  1392پيش رفت .انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيسجمهور در
خــرداد  1392اين پيام را به بــازار مخابره كرد كه آرامش و ثبات به اقتصاد
بازخواهد گشت .با آغاز فعاليت دولت و شروع دور جديد مذاكرات هستهاي
تغییرات نرخ ارز در  4سال گذشته
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كه با اميدواري به حل مناقشــه هستهاي همراه بود ،عمال بازار ارز از التهاب
فاصله گرفت .آرامش و ثبات در طول  4ســال فعاليت دولت حسن روحاني
مهمان بازار ارز بود .نتيجه اين آرامش،پيشبينيپذير شــدن فضاي اقتصاد
براي سرمايهگذاران و فعاالن بخش خصوصي بود.
نوسانات نرخ دالر درســالهاي  1394 ،1393و  1395روند مشابهي را
نشان ميدهد .در اين سه سال نرخ ارز تنها در مقطعي از سال كه نزديك به
تحويل سال ميالدي است ،از گردونه ثبات خارج شده است .طي اين سه سال،
بهاي دالر در ماههاي آذر و دي با افزايش مواجه شــده و بار ديگر در ماههاي
پاياني سال به نرخ سابق بازگشته است .آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان
ميدهد متوسط نرخ ارز در سال  1392معادل  3هزار و  183تومان بوده است.
در اين ســال شكاف نسبي نرخ رسمي و آزاد  49درصد ثبت شده است .در
سال  1393نرخ متوسط دالر در بازار آزاد  3هزار و  280تومان بود و شكاف
بين نرخ رســمي و آزاد در اين سال  23.7درصد برآورد شده است .در سال
 1394متوسط نرخ دالر در بازار آزاد  3هزار و  450تومان بود و اختالف نرخ
رســمي و آزاد در اين سال  16.6درصد ثبت شده است .طبق گزارش بانك
مركزي متوسط نرخ ارز در 11ماهه سال  1395نيز  3هزار و  632تومان بوده
و اختالف نرخ رسمي و آزاد در اين دوره زماني  16.1درصد برآورد شده است.
سياست تك نرخي كردن ارز هنوز از سوي دولت اجرايي نشده اما اختالف
نرخ آزاد و رســمي دالر در اين سالها به حداقل رسيده است .در زمان آغاز
به كار دولت يازدهم ،اختالف يك هزار و  200توماني ميان بهاي آزاد و نرخ
مبادلــهاي دالر ،فاصله  50درصدي دو نرخ را نشــان ميداد .اين اختالف با
كاهش نرخ ارز در بازار آزاد رو به نزول گذاشت و پس از ثبات نرخ آزاد ،افزايش
آرام بهاي رسمي دالر به پر كردن اين فاصله كمك كرده است .در نيمه خرداد
اين فاصله به  15درصد رسيد و انتظار براي تكنرخي شدن ارز در سال 1396
ميان اقتصادگردانان قوت گرفت.
با گذشت حدود  3ماه از ســال  ،1396هنوز بازار ارز از مدار ثبات خارج
نشــده و قیمتها در حوالی نرخهای سال گذشته نوسان میکند .قیمت هر
دالر امریکا در بازار آزاد طی ســه ماه گذشــته حول  3هــزار و  750تومان
قرار گرفته و نوســان را در دامنه کوچکی دنبال میکند .پیش از آن التهابی

نوسانات نرخ دالر درسالهاي  1394 ،1393و  1395روند مشابهي را نشان ميدهد .در
اين سه سال نرخ ارز تنها در مقطعي از سال كه نزديك به تحويل سال ميالدي است ،از
گردونه ثبات خارج شده است.

دوماهه در بازار حاکم بود که از بهمن سال گذشته این التهاب فروکش کرد
و بار دیگر ثبات به بازار بازگشــت؛ ثباتی که از سال  92بر بازار حاکم شد و
بهگونهای پایدار ماند که التهابات ســالهای  90و  91رفتهرفته به فراموشی
ســپرده شد .طی سالهای اخیر با وجود تغییرات قابلتوجه در درآمد ارزی
کشــور ،بازار ارز از ثبات برخوردار بود .در این ســالها بهای نفت افول قابل
توجهی را تجربه کرد بهطوریکه در مقاطعی ،از  110دالر به  40دالر سقوط
کرد و طی ماههای اخیر حول  50دالر به ثبات رســیده است .کاهش قیمت
نفت ،مهمترین عامل در کاهش درآمدهای ارزی کشــور است که عرضه ارز
را با چالش مواجه میســازد اما در روزهایی که میزان فروش نفت به حدود
یکمیلیون بشکه در روز تقلیل یافت و همزمان بهای آن نیز افول کرده بود،
بازار ارز به روند باثبات خود ادامه داد.
نــرخ ارز از تأثیرگذارترین شــاخصها در جهتگیــری اقتصاد ایران به
شــمار میرود .ایجاد ثبات در بازار ارز طی  4سال اخیر ازجمله نقاط روشن
پرونده بانک مرکزی بهحساب میآید .در این مدت عموماً بهای ارز نوسانات
غیرهیجانی را دنبال کرده و مسیر منطقی را طی کرده است .البته در برخی
ایام سال التهاب در بازار ارز سایه افکنده است .ماههای آذر و دی در سال 95
شاید بزرگترین هیجان ایجادشده در بازار ارز طی سالهای اخیر رقم خورد.
زمانــی که بازار ارز در ماههای آذر و دی  95وارد مدار صعودی شــد ،برخی
پیشبینی جهش بهای پول امریکایی و تداوم آن را داشتند اما این مسیر پایدار
نماند و از بهمنماه سال گذشته ،روند نزولی قیمت در این بازار نمایان شد .در
روزهای ملتهب ،بهای دالر امریکا در بازار آزاد تهران تا  4هزار و  100تومان
نیز پیش رفت اما طی دو ماه پایانی سال گذشته عقبگرد در بازار ارز اتفاق
افتاد .ماه یازدهم ســال  95را باید سرفصل آرامش بازار ارز نامید .در این ماه
هیجان ناشی از انتصاب رئیسجمهور جدید امریکا تخلیه شد و بهای دالر در
س از آن این نرخ در اسفند باز
بازار آزاد به حدود  3هزار و  800تومان رسید .پ 
هم کاهش یافت و وارد کانال  3هزار و  700تومان شد و تاکنون در میانه این
کانال به نوسان ادامه داده است .این دوره نوسانی یعنی افزایش بهای دالر در
ماههای آذر و دی طی دو سال  93و  94نیز اتفاق افتاده بود و در آن سالها نیز
مانند سال  95قیمتها در دو ماه پایانی سال با عقبگرد مواجه شده بود.

[ آینده نقدينگی ]

رشد  163درصدي نقدينگي

تركيب نقدينگي در  4سال گذشته اصالح شده و ضريب فزاينده
سهم باالتري از رشد نقدينگي به خود اختصاص داده است
روند رشد نقدینگی کشور در چهار سال گذشته به گونهای پیش رفته است که حجم آن از  460هزار میلیارد تومان در سال
 1391به یک هزار و  211هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن سال گذشته رسیده است .ارقام نشاندهنده رشد  163درصدی در 4
سال است .نقدینگی به معنای مجموع اسکناسها و مسکوکات و سپردههای دیداری در کشور است .پایه پولی و ضریب فزاینده
نقدینگی ،اجزای نقدینگی به حساب میآیند .طی سالهای اخیر آهنگ رشد نقدینگی تغییر چندانی را تجربه نکرده است و
معموالً رشد  22تا  30درصدی حجم نقدینگی بهطور ساالنه تکرار شده است اما نرخ رشد در اجزای نقدینگی تغییر محسوسی
را تجربه کرده است بهطوریکه سهم ضریب فزاینده پولی از رشد نقدینگی افزایشیافته و سهم پایه پولی در آن کاهشیافته
است .ضریب فزاینده پولی ناشی از گردش نقدینگی است و پایه پولی ناشی از تزریق پول پرقدرت .با این حساب طی سالهای
اخیر ترکیب نقدینگی به سمت اصالح پیش رفته است .از سوی دیگر مجموع سیاستهای اقتصادی بهگونهای طراحیشده که
این حجم نقدینگی ،تور مزا نبوده و بازارها را با ناآرامی همراه نکرده است .بازارهای استراتژیک نظیر بازار ارز ،طال و مسکن طی
سالهای اخیر با هیجان مواجه نشده و هیچکدام موفق به جذب نقدینگی بیش از ظرفیت نشدهاند .با این حساب این بانکها
بودهاند که با نرخ سود جذاب بیشترین توفیق را در جذب نقدینگی داشتهاند .بر این اساس نقدینگی از طریق بانکها به اقتصاد
پمپاژ شده است که اثر آن در افزایش  31درصدی تسهیالتدهی طی سال  95نمایان شده است .حجم نقدینگی موجود در بازار
پول تا دیماه سال  95به یک هزار و  196هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال  94از رشد  26درصدی برخوردار
شده است .رشد نقدینگی در سالهای اخیر معموالً نرخ  22تا  30درصدی داشته است به این مفهوم که ساالنه حجم نقدینگی
کشور تا  30درصد افزایشیافته است .در  10ماهه  95رشد پایه پولی  17.3درصد و رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده 7.4
درصد ثبتشده است .بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از سال  91تا  93روندي نزولی طی کرد و از  30درصد
به  22.3درصد رسید در این مدت ترکیب نقدینگی نیز بهبود پیدا کرد و سهم پایه پولی از رشد با سهم ضریب فزاینده برابر شد.
از سال  94مجددا ً نقدینگی وارد مرحله رشد شد که بانک مرکزی دلیل آن را مشارکت در بسته تحریک اقتصاد دانسته است.
تحوالت رشد نقدينگي ،پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي

آينده ارز :رانت بزرگ
درصد

كاهش قيمت دالر در ماههاي ابتدايي سال  1396در شرايطي
اتفاق افتاده اســت كه فعاالن اقتصادي انتظار داشــتند حداقل
به ميزان اختــاف تورم داخلي و بينالمللي به قيمت دالر اضافه
شود .شايد در ماههاي پيش رو رفتهرفته روند حركت قيمت ارز بر
مبناي اين اصل اقتصادي آغاز شــود .دالر در بازار آزاد سال جدید
را با قیمت  3هــزار و  748تومان آغاز کرد و تا نيمه خرداد به 3
هزار و  733تومان رســید .بهای رســمی دالر نیز در نيمه خرداد
 3هــزار و  244تومان قیمتگذاری شــد که فاصله  489تومانی
با نرخ بازار آزاد دارد .نزدیک شــدن ایندو نرخ به یکدیگر شرایط
را برای یکسانســازی نرخ مهیاتر ساخته است هرچند که اجرای
این سیاســت پیشنیازهای دیگری نیز دارد که بانک مرکزی به
دنبال فراهم کردن آن اســت .بانک مرکزی در سال  95موفق به
یکسانســازی نرخ ارز نشد و آن را به زمانی که روابط بینالمللی
بانکی به سطح مطلوبی برسد ،موکول کرد .این انتظار ایجاد شده
است که سال  ،96نظام ارز تکنرخی در کشور ایجاد شود.

آینده نقدینگی :بحران پولی
وحید شقاقی شهری ،اقتصاددان میگوید :میتوان برآورد کرد که نقدینگی کشور در سال  96حتی با کمتر شدن
درصد رشد نسبت به سال جاری به حوالی 1500هزار میلیارد تومان برسد در شرایطی که کل تولید ناخالص داخلی
کشور حدود 1200هزار میلیارد تومان است .به عبارتی شتاب رشد نقدینگی در ایران بیشتر از رشد تولید است و
این یکی از مشکالتی است که اگر عالج نشود ،در آینده مانند بهمن سهمگینی بر سر اقتصاد کشور آوار میشود.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

39

پرونده ویژه

وقتی عامه مردم به فواره خرد تبدیل میشوند

چطور قیام پوپولیستها را فرونشانیم
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

بعضی
اقتصاددانها موج
کنونیپوپولیسم
را به «جهانیشدن
افراطی» نسبت
میدهند و برخی
عوامل دیگری
غیر از اقتصاد را
در ظهور و بروز
پوپولیسمجویا
هستند .اما ظهور
پوپولیسم فقط در
مسائلاقتصادی
یا نارضایتی از
بازتوزیع عدالت
ریشه ندارد؛
تردید در اصالت،
ملیگرایی افراطی و
نژادپرستی از دالیل
ظهورپوپولیسم
است

40

سال  2016سال غلبه پوپولیسم در سیاست بود؛ امسال و سال گذشته،
در بسیاری از دموکراسیهای غربی سال قیام علیه نخبگان بود و شروع
عقلگریزی .موفقیت کارزار برگزیت در بریتانیا و پیروزی نایجل فاراژ ،از
حزب «استقالل» انگلستان ( ،)UKIPپیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ
در امریکا ،موفقیت احزاب پوپولیست در آلمان و هلند ،حضور مارین
لوپن یکی از راســتهای افراطی در رقابتهای انتخاباتی فرانسه و در
نهایت شکست او ،در نظر بســیاری پایان یک عصر قلمداد میشود.
به گفته فیلیپ اســتیونز ،ستوننویس فایننشال تایمز« ،نظم کنونی
جهان -نظام قاعدهبنیان لیبرالی که در سال  1948ایجاد شد و پس
از جنگ سرد گسترش یافت -تحت فشار کمرشکنی قرار دارد .جهانی
شدن در حال عقبنشینی اســت ».اما هنوز برای نتیجهگیریهای
کلی خیلی زود اســت؛ شکست لوپن در برابر امانوئل ماکرون ،یکی از
خوشبینیهایی اســت در رد این فرضیه .اما پوپولیسم بدون مرز بر
همه جهان از غرب تا شرق ،از کشورهای شمال تا جنوب و از مرکز تا
پیرامون سایه افکنده است .بعضی اقتصاددانها موج کنونی پوپولیسم
را به «جهانیشــدن افراطی» نسبت میدهند و برخی عوامل دیگری
غیر از اقتصاد را در ظهور و بروز پوپولیســم جویا هســتند .اما ظهور
پوپولیسم فقط در مسائل اقتصادی یا نارضایتی از بازتوزیع عدالت ریشه
ندارد؛ تردید در اصالت ،ملیگرایی افراطی و نژادپرستی از دالیل ظهور
پوپولیسم است .ترامپ با تردید در اصالت امریکایی باراک اوباما ،اولین
رئیسجمهور سیاهپوست امریکا وارد کارزار انتخاباتی شد .مخالفتهای
او با مهاجرات ،از جمله ایده ســاختن دیــوار بین امریکا و مکزیک و
واداشــتن مکزیک به پرداخت هزینه آن نخســتین اجزای دســتور
بومگرای ترامپ بود که ریشــه در اقتصاد ندارد .اما بیزاری از نخبگان
و و تکنوکراتها هم میتواند دلیل دیگری باشــد در بروز پوپولیسم
اروپایی-امریکایی .پوپولیسم درد مشترک همه جهانیان است از هوگو
چاوز تا محمود احمدینژاد ،از ابراهیم رئیســی تا محمدباقر قالیباف،
از دونالد ترامپ تا مارین لوپن که از ممالک توســعهیافته با ابزارهای
پوپولیستی با مردم سخن میگویند .فرقي نميکند رئيس کدام کشور
وعده ناممکن میدهد یا بیمنطق سخن میگوید .هر سیاستمداری
اگر منطق و عقل را به پرده نهان برد و از مسائل پیچیده ،سادهسازی
کنــد؛ آمار را فراموش کند و زمان را در برنامههای خود در نظر نگیرد
و در جلب رضایت طبقهای از جامعه به جای اصالح ساختارها و رفع
بیکاری از توزیع درآمد و سیاستهای انبساطی پول بگوید ،پوپولیست
اســت .حال اين وعده ســاختن ديوار عظيم در مرز مکزيک و امريکا
براي جلوگيري از ورود مهاجران باشد يا خروج از اتحاديه اروپا يا يارانه
 ١٥٠و  ٢٥٠هزار توماني براي چندده ميليون نفر در قلب خاورميانه.
هرسه این شعارها ناممکن است و نخبگان هر خطه از آثار منفی این
شعارها در جامعه و مردم میگویند .مردمی که خود بیشترین آسیب
را از اعتماد به این سیاستها میبینند همانطور که قانون هدفمندی
یارانهها فقر دوچندان را به آنها تحمیل کرد؛ تورم افسارگسیخته اول
قدرت خرید طبقه پایین جامعه را نشانه گرفت؛ همانها که وعدههای
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پوپولیستی را ید بیضایی در روشنی مسیر میدیدند .پوپولیسم نفتی در
ایران به کمک رئیس دولت رفت؛ او درآمدهای سرشار نفتی را بازتوزیع
کرد .اما پوپولیسم نفتی با تهاجم وعده توزیع عدالت مانع از هر رونقی
در اقتصاد میشود و نتیجه آن جز تورم 38درصدی و انزوا برای ایران
در سال  1392نبود .بههرحال ،پوپولیستها با شعارهای همهپسند ،با
سادهسازی مسائل پیچیده ،با کلیگویی و برانگیختن احساسات مردم
ســعی در جلب آرای آنها ،و با سوارشدن بر موج نارضایتیها قصد به
چنگآوردن قدرت هرچه بیشتر دارند .آنها غریزه و احساسات مردم،
مثل حسادت و تنفر را مخاطب قرار میدهند ،نیاز به امنیت در جامعه
را دستاویز خود قرار میدهند ،دایم در پشتیبانی از مردم ندار و فقیر داد
سخن میدهند و خود را مخالف صریح ثروتمندان مینمایانند .دشمنی
نامرئی اختراع میکنند و او را علت تمام نارواییها میخوانند .آنها تنها
شعار میدهند؛ شــعار  4درصدی در برابر  96درصدی که به خطا از
جنبش والاستریت عاریت گرفتهاند :جنبش  99درصد علیه  1درصد.
این فقط دموکراسیهای غرب نیست که در معرض تهاجم پوپولیسم
است؛ در اردیبهشت امسال ،پوپولیســم عوامفریب بار دیگر در ایران
رجعت کرده بود؛ اما با وجود شــعارهای متعدد پوپولیستها ،آنها با
«نه» بزرگ مردم ایران مواجه شــدند .کارشناسان این پاسخ را به راه
هموار توسعه اقتصادی شبیه کردند که عقالنیت بر پوپولیسم پیروز
شده است و راه توسعه گشوده است .عدهای آمدن بيش از  ٧٠درصد
از مردم و رأيدادن به گفتمان توسعه در سايه استفاده از ظرفيتهاي
بينالمللي و عقالنيت و آزادي را مشارکت همه ايرانيان در پيشرفت
کشور تلقي کردند؛ این انتخابات به یک «جنبش اجتماعي کوتاهمدت
مدني» تشبیه شد .در این جنبش ،رأي باالي ملت به حسن روحاني
نشــانگر آن بود که مردم ايران بهويژه فرودستان و گروههاي متوسط
جامعه ،تن به پوپوليســم اقتصادي ندادند و با وعدههاي خيالي يارانه
ســهبرابري و اشــتغال پنجميليوني و دو و نيم برابرکردن درآمد ملي
ايران ،با وجود مشــکالت مالي و ناتوانيهاي اقتصادي به مدعيان آن
رأي ندادند .وعدههای پوپولیســتی حتی در مناطق حاشیهنشین و
روستاها هم موثر نبود .اینبار خرد عمومی در میان عامه مردم فوران
کرده بود ،در عصر خردگریزی برخی از سیاستمداران و انزوای برخی
از دموکراســیهای بزرگ در قاره ســبز و امریکا .مردم ایران بادیگارد
جامعه خود شــدند در گذار از سنگالخهای پوپولیستی و پوپولیسم
مردمفریب .بادهای دیگری در ایران امروز در حال وزیدن اســت؛ این
را رقیب سرسخت رئیسجمهوری هم فهمیده است .باید پیکان تغییر
را به سوی جامعه نشانه رفت؛ تغییر از توسعه نامتوازن به سمت توسعه
موزون؛ از مرکز به ســمت پیرامون؛ از شهر به روستا و از کالنشهرها
به سمت حاشیهنشینی .این را مردم در  29اردیبهشت اعالم کردند؛
باید به نشانههای تغییر در جامعه توجه کرد؛ بازگشت دوباره پوپولیسم
با دســتاوزیر قرار دادن فقر و عدالت خیلی دور نیست؛ پوپولیسم در
ی است با پشتوانهای چندمیلیونی؛ آنها در همین نزدیکی
همین نزدیک 
ما حضور دارند؛ فراموش نکنید.

آیا در انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ،فقط متغیرهای اقتصادی در انتخابات مطرح بود یا امنیت بینالمللی و عرصه تنش
و سایه جنگ و صلح بر تصمیم مردم تاثیرگذار بوده است؟ ما هنوز یافته پژوهشی دقیق برای ارزیابی این استداللها نداریم .ما هنوز
در فضای ابهام درباره شناخت واکنش مردم هستیم.

تله بازگشت پوپولیسم بر سر ایران گسترده است

محمد فاضلی در گفتوگو با آیندهنگر از جامعهشناسی سیاسی پوپولیسم در ایران میگوید
در رقابتهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری در ایران،
برخی از کاندیداها شــعارها و وعدههایی را مطرح کردند که نخبگان آن را
به وعدههای پوپولیستی تعبیر کردند؛ یا در انتخابات ریاستجمهوری امریکا
با انتخاب دونالد ترامپ اتفاقی افتاد که به انتخابات ایران در ســال 1384
شبیهسازی میکنند .پوپولیسم چیست و چه مشخصههایی دارد؟

در ادبیات سیاسی ،اندیشه سیاسی ،جامعهشناسی سیاسی و اقتصاد به مفهوم
پوپولیسم پرداختهاند و من در اینجا قصدی برای تبیین تفصیلی این مفهوم ندارم؛
ولی با مرور نســخه ایرانی پوپولیسم و مقایســه آن با نسخه اروپایی -امریکایی
به چند ویژگی برجســته میرسم .اول ،پوپولیسم مسائل پیچیده را سادهسازی
میکند .ترامپ میگوید که مشاغل را از چین و مکزیک به امریکا برمیگرداند؛
در این نسخه به افزایش قیمتها در کاالی تولیدشده ،معادالت و روابط سیاسی
و اقتصادی با چین و مکزیک یا موارد دیگر توجه نمیشود و مغفول میماند .به
همین نسبت پوپولیستهای ایرانی هم میگویند یارانه را چندین برابر میکنند
یا درآمد ملی را به  2.5برابر میرسانند .اما نمیگویند برای رسیدن به این هدف
چه راهی را طی میکنند یا  5میلیون شغل را چگونه ایجاد خواهند کرد؟ درباره
پیچیدگیهــای داخلی و خارجی جواب نمیدهند .وقتی درباره چگونگی انجام
کار پرسیده میشود به سوابق خود ارجاع میدهند .درحالی که حتی در فوتبال
که خیلی سادهتر از دنیای سیاســت است ،تیمهای بزرگ ،مربیهای بزرگی را
اســتخدام میکنند؛ اما همین مربیها در تیم جدید ممکن است در وسط کار
اخراج شــوند و موفق نباشند .به استناد ســابقه موفقیت حتی بزرگ یک فرد،
نمیتوان نتیجه گرفت او موفق میشــود .دوم ،پوپولیستها درباره هزینه آنچه
وعده میدهند صحبت نمیکنند؛ اینها نمیگویند اگر این کار را انجام میدهند
با چه هزین ه و پیامدی انجام خواهد شــد .سوم ،پوپولیستها ،متغیر زمان را از
عرصه سیاستگذاری ،اقتصاد و جامعه حذف میکنند .ما اگر زمان را از سیاست و
سیاستگذاری بگیریم ،دچار خطای بزرگی میشویم .میتوان درآمد را به 2.5برابر
رســانید ،اما در چه بازه زمانی این کار امکانپذیر اســت؟ تعادلبخشی آبهای
زیرزمینی ،اصالح نظام بانکی و ایجاد اشــتغال هم امکانپذیر است اما با لحاظ
کردن زمان و تحلیل تأثیر متغیرهای زمانی از جمله تقدم و تأخر اقدامات.
چهارم ،پوپولیستها منافع کوتاهمدت را به منافع بلندمدت ترجیح میدهند.
این کار زمانی ممکن اســت که سه پیشنیاز قبلی در نظر گرفته شود .گرایش
پوپولیستی در عرصه سیاست به طور کلی ،در همه جهان وجود دارد و پوپولیسم
تنها ویژگی جهان در حال توسعه نیست .قبل از برگزیت و انتخابات امریکا هم
گرایشهای پوپولیستی وجود داشت .سیاستمدارها و احزاب میخواهند بار دیگر
به قدرت برسند .ساختارها باید بتواند جلوی پوپولیسم را بگیرد .وقتی در کشوری
اقتصاد قدرتمند بخش خصوصی حضور دارد که تعیینکننده ظرفیتهای دولت
است ،در زمان وعدههای پوپولیستی این اقتصاد ،هم سخنگو دارد و هم قدرتی
دارد که جلوی آن وعدهها را میگیرد .وقتی شــما احزاب سیاسی سازمانیافته
داشته باشید احتمال پوپولیسم کاهش پیدا میکند .وقتی در شرایط به نسبت
نرمالتریباشیدامکانپوپولیسمکاهشمییابد.پوپولیستهادرشرایطغیرنرمال
ظهور پیدا میکنند؛ وقتی بحران اقتصادی -اجتماعی فرامیرسد یا جامعه خود
را در بحران احساس میکند ،آنها ظهور میکنند .پدیده ترامپ محصول شرایط
اقتصادی امریکا بعد از بحران سال  2008و نتیجه بحرانهای ناشی از جهانیشدن

از پوپولیسم که میگوید پرونده اصالحطلبان در سال  1384را پیش میکشد .محمد فاضلی ،استاد دانشگاه
شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری معتقد است راهبرد اصالحطلبان
باعث بروز پوپولیسم احمدینژادی شد .او معتقد است اگر در سال  ،1396دولت اعتدال کارنامه موفقتری داشت
پوپولیستها نمیتوانستند  16میلیون رأی داشته باشند .فاضلی معتقد است :از غرب تا شرق ،از کشورهای
توسعهیافته تا کشورهای در حال توسعه ،پوپولیستها بیشتر با شعار اقتصاد ظهور مییابند ،اما در ایران به دلیل
فقر و سطح درآمد پایین ،امکان ظهور دوباره پوپولیسم باالست .باید دولت در عمل به وعدههای خود کوشا باشد
تا راه آینده بر ظهور دوباره پوپولیسم مسدود شود.

هم هست .این شرایط برای ما به وجود آمده است .پوپولیستها در سال 1384
در ایران هر چهار تاکتیک را به کار گرفتند و موفق شده بودند شرایط بحرانی را
در ذهن مردم جا بیندازند .البته ظهور پوپولیسم به کنشگری سیاسی هم مرتبط
است .یعنی این بار هم پوپولیستها آمدند ولی بستری برای ظهور وجود نداشت.
کمپین طرف مقابل هم خوب عمل کرد و آنها نتوانستند به قدرت بازگردند.
به نظر میرسد در دنیا جهانیشــدن عاملی برای به قدرت رسیدن
پوپولیستها شده است؛ همان اتفاقی که با برگزیت یا پیروزی ترامپ افتاد.
در ایران اما جهانی شــدن عاملی برای پیروزی پوپولیستها نیست .دلیل
اصلی که پوپولیستها در ایران سال  1384به قدرت میرسند چیست؟

انتخابات سال  1384را نباید فقط از زاویه پوپولیسم تحلیل کرد .اشتباههای
سیاســی جریان اصالحطلب را هــم باید لحاظ کرد؛ بــه کاندیداتوری مرحوم
هاشمیرفسنجانی ،و کاندیداهای متعدد جریان اصالحطلب و تحریم انتخابات هم
ایرادهایی وارد است .آنچه در دولت نهم ظهور کرد فقط پوپولیسم نیست؛ آقای
احمدینژاد بعد از انتخابات خیلی پوپولیستیتر عمل میکرد تا در دوران انتخابات.
اگر آرایش سیاســی جریان اصالحطلبی گونه دیگری بود پوپولیســم به قدرت
نمیرسید .بعد از انتخابات سیاست و شیوه حکمرانی او تا سال  1392سیاست
پوپولیستی اســت که آن را به کار برد .اما ایران  96تجربه ایران  84تا  92را در
پیش دارد و خیلی هم تغییر کرده است 12 .سال از دوره پوپولیسم گذشته است؛

چرا باید خواند:
جامعه چه شرایطی
را برای ظهور و بروز
پوپولیستهافراهم
میکند؟ در این مصاحبه
بانگاهجامعهشناسی
سیاسیچگونگی
به قدرت رسیدن
پوپولیستها در ایران
مورد واکاوی قرار
میگیرد.
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پرونده ویژه

او آغازگر دوران پوپولیسم بود

جامعه ما نیز در
برابرپوپولیسم
مقاومت کرده زیرا
فضای مجازی در
نقش نهاد مدنی
یا سازماندهی
اجتماعی عمل کرده
است .گروههای
مجازیبیشتری
تشکیل شدهاند که
خود مدلهایی
برای تکثرگرایی
هستند.جامعه
مدنی در ایران
امروز خیلی
موفقتر از سال
 1384عمل کرد

پیش از سال 84
سیاستهای توسعهای
موجب فاصله گرفتن تودهها
از او شده بود
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تجربه تحریمها و شــنیدن وعدههای پوپولیستی و دیدن نتیجه آن سیاستها،
آمدن فضای مجازی و عملکرد دکتر روحانی در چهار سال گذشته سبب شده که
مردم با آرامش و امنیت درباره سیاستها قضاوت کنند .آنها برگشتن پوپولیسم
را ناآرامی و تنش در داخل و خارج میدانند .مردم وضعیت ســالهای  1384تا
 1392را فراموش نکردهاند .البته طرف مقابل هم اشــتباههای تاکتیکی زیادی
داشته است؛ درگیر شدن با دولت و دستاوردهای دولت و تالش برای سیاهنمایی و
تالش برای تکرار چیزی که یک بار در تاریخ انجام شده و در نهایت بعد از موفقیت
کوتاه ،بیاعتبار شده است .تالش اصولگرایان در این دوره ناکارآمد بود و تجارب
بینالمللی هم در این زمینه تاثیرگذار بوده اســت .اگرچه در این زمینه پژوهش
مدونی نداریم ولی آمدن ترامپ هم بر تصمیم ایرانیها تاثیرگذار است.
اگر در آمدن دیروز پوپولیستها اصالحطلبان مقصر بودند آیا میتوان
گفت دولت یازدهم ،هم امروز در ظهور دوباره آنها مقصر است؟

جامعه ایران به دلیل توسعهنیافتگی و انباشته شدن مطالبات پاس خ دادهنشده،
مستعد بروز پوپولیسم است .این ظرفیت تا زمانی که جامعه قابلیتهای توسعهای
بسیار بیشتر از سطح فعلی پیدا کند همواره وجود خواهد داشت و البته هرگز از
بین نمیرود .همواره دولتها میتوانند سیاستها و اجرای بهتری داشته باشند و
مانع بروز جریانهای پوپولیستی شوند .دولت یازدهم هم حتماً بهتر میتوانسته
در برخی عرصهها عمل کند و اگر این گونه عمل کرده بود شاید پوپولیسم به آن
جدیتی که در انتخابات  96ظاهر شــد ،وارد میدان نمیشد و رأی آنها کمتر از
 16میلیون فعلی میشد.
 چگونه در کشــورهایی متعدد از مرکز تا پیرامون ،از کشــورهای
دموکراتیک تا غیردموکراتیک برای ظهور و بروز پوپولیسم فرصتسازی
میشــود و چه عوامل و زمینههایی در ایران زمینه ظهور و بروز پوپولیسم
را بهوجود آورده است؟

این پرســش مهمی است و چهار عامل میتواند در ظهور پوپولیسم دخالت
مستقیم داشته باشــد -1 :توسعه نامتوازن در ایران میتواند یکی از زمینههای
بروز پوپولیسم باشد .نقاطی از ایران مثل کالنشهرها و تهران برخوردار هستند
ولی بخش اصلی کشور از مواهب توسعه برخوردار نیستند -2 .حس بیعدالتی
در جامعه ایران گســترش پیدا کرده است و باتوجه به مطالعات مردمشناختی،
عدالت آن نقطه محوری ادراک ذهنی ایرانیهاســت .شیعه هم بر عدالت صحه
گذاشته است .احساس بیعدالتی اثر سهمگینی بر جامعه ایرانی دارد -3 .مدلی از
توسعه در ایران بهکار گرفته شده که نسبت به حمایتهای اجتماعی از گروههای
آسیبپذیر بیتوجه یا در حمایتهایش ناکارآمد بوده است .در دوره جنگ به این
مسئله توجهی نشده یا ظرفیتی برای توجه بیشتر وجود نداشته ،دولت سازندگی
هم از مدل اقتصادی ناســازگار با حمایت اجتماعی چندالیه و مؤثر اســتفاده
میکرده است ،و در دوره اصالحات این اصالح ساختارها بازنمایی نشده است .این
مدل در دوره آقای احمدینژاد هم اصالح نشده است .پخش پول صورت گرفته
اما اصالح انجام نشده است -4 .رشد اقتصاد در ایران بعد از انقالب خیلی پایین
است؛ در خیلی از سالهای بعد از انقالب رشد اقتصادی از رشد جمعیت پایینتر
است و ما هنوز به درآمد سرانه سال  1355نرسیدهایم .جامعه به طور کلی فقیرتر
شــده است اما بخشی از جامعه خیلی ثروتمندتر شدهاند .حس کلی نابرابری با
رشد اقتصاد پایین تشدید شده است .جامعه ایران در نهایت با بحرانهایی چون
تحریم هم روبهبوده است .اگر با این وضعیت پیش برویم در انتهای سال  1396به
سطح ثروت در اول سال  1390برمیگردیم .مدل توسعه و سیاستهای اقتصادی
دولتها در ایران -بهویــژه دولتهای نهم و دهم -ایران را با وضعیت نامطلوبی
روبهرو کرده است .مردم احساس میکنند بیعدالتی گسترش یافته و فاصله مرکز
و پیرامون بیشتر شده و فقر و احساس بیعدالتی بستری برای پوپولیسم است.
ســهم بودجه رفاهی در بودجه کل ،زیاد اســت؛ بودجه آموزش و بهداشت
و صندوقهای بازنشســتگی و بودجه دفاعی حدود 75درصد بودجه کل کشور
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اســت که ســه مورد آنها بودجه رفاهی اســت .ولی چرا این بودجه نتوانسته
احســاس بیعدالتی و فقر را پایین بیاورد؟ چون به شــدت ناهدفمند است و با
منطق نادرستی اداره میشود .کنترل هزینه در نظام بهداشتی و توزیعی نیست
و به شــدت غیرهدفمند به همه گروهها توزیع میشود و این وضعیت در همه
بودجههای رفاهی صادق است .بودجه آموزش به دلیل ناکارآمدی سیستم منجر
به خلق شهروند توانمند نمیشود .وضعیت اقتصاد کالن هم به این ناهماهنگی
کمک میکند و موجب تقویت عدالت نمیشود.

ساختارهای سیاســی-اقتصادی چگونه میتواند از ظهور پوپولیسم
جلوگیری کند و اگر این ســاختارها تاثیرگذار اســت چرا در کشورهای
توسعهیافتهپوپولیسمظهورمییابد؟

ظهور پوپولیسم در کشورهای توسعهیافته عللی متفاوت از ایران ندارد اما چون
ساختاریافتهتر هستند اغلب مواقع توانستهاند بر پوپولیسم پیروز شوند .فرانسه دو
بار در برابر پوپولیسم راستگرای لوپنها به طور قاطع پیروز شده است .هرچقدر
میزان حمایت اجتماعی مستحکمتر باشد ،پوپولیسم با شکست مواجه میشود.
کشــورهایی با سیستمهای سوسیالدموکرات بیشتر از کشورهای نئولیبرال بر
پوپولیســم غلبه میکنند؛ چون در این کشورها نظام حمایتی قویتر است .اما
برای اظهارنظر دقیق باید متخصصان این کشــورها اظهارنظر کنند و گزارههای
دقیقی مطرح کنند .در تصویر کلی در آنجا که نظام حمایتی از فقرا بیشتر حمایت
میکند و خلق ثروت به صورت عادالنهتری صورت میگیرد پوپولیستها بیشتر
شکستمیخورند.

شعارهایی چون پرداخت یارانه ،کارانه و انواع کمکهای نقدی دیگر با
پاسخ منفی مردم مواجه شدند و خیلی از جامعهشناسان معتقدند که مردم
ایران چون مردم ســوئیس به یارانهها پاسخ منفی دادند .از پاسخ مردم در
انتخابات 29اردیبهشت چه تحلیلی دارید؟

بخشــی از این ســؤال را بگذاریــد پژوهشهای بعدی پاســخ دهند .باید
ی دلیل این رأیها را تحلیل کنند .حدس
جامعهشناسان و متخصصان علوم سیاس 
و گمانهایی درباره اینکه به کاندیدای طراح این شعارها اعتماد نشده وجود دارد.
اما در مقابل پاســخ متناقضی هم داریم؛ اگر آقای احمدینژاد در رقابت شرکت
میکرد باز هم مردم به او اعتماد نمیکردند؟ او یکبار این شعار را عملی کرده
بود .اگر احمدینزاد در صحنه بود و شعارش رأی نمیآورد در آن صورت راحتتر
میتوانستیم بگوییم که مردم به یارانهها پاسخ منفی دادند .مقایسه کردن ایران با
سوئیس هم از همین منظر درست نیست .نکته دیگر این است که آیا در انتخابات
دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ،فقط متغیرهای اقتصادی در انتخابات مطرح
بــود یا امنیت بینالمللی و عرصه تنش و ســایه جنگ و صلح بر تصمیم مردم
تاثیرگذار بوده است؟ ما هنوز یافته پژوهشی دقیق برای ارزیابی این استداللها
نداریم .ما هنوز در فضای ابهام درباره شناخت واکنش مردم هستیم.

 میزان رأی شهرستانها و روستاها به دکتر روحانی ،نشان میدهد که
پوپولیسم در مناطق و شهرستانهای ایران هم با شکست مواجهه شده است.
شما فکر میکنید ایران در مسیر توسعه قرار گرفته است؟

باالخره گوشــیهای موبایل به روستاها هم رفتهاند .تقسیمبندی یا دوگانه
فضایی شهروروســتا به کمک فضای دیجیتال پرشــده اســت .در هر خانواده
روستایی دانشجویانی هستند که تاثیرگذارند .روستا هم تجربه  1384تا 1392
را دارد؛ از طرف دیگر دولت یازدهم کارهایی در روستا انجام داده است که تأثیر
آن اقدامات ملموستر است15 .هزار میلیارد تومان که از بودجه عمرانی کشور
بیشتر است ،خرج خرید تضمینی گندم شده است .این برای روستایی میتواند
معنادار باشد14 .هزار روستا در دولت یازدهم گازکشی شدهاند و به آب آشامیدنی
یا اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردهاند .این موارد بر مجموعه رأی آنها اثر
داشته است .مجموعه خدماتی که به روستاها داده شده قابل توجه است .نکته
مهم دیگر این اســت که ما نمیتوانیم درباره دالیل رأیدهندههای شــهری و

ساختارها باید بتواند جلوی پوپولیسم را بگیرد .وقتی در کشوری اقتصاد قدرتمند بخش خصوصی
حضور دارد که تعیینکننده ظرفیتهای دولت است ،در زمان وعدههای پوپولیستی این اقتصاد ،هم
سخنگو دارد و هم قدرتی دارد که جلوی آن وعدهها را میگیرد.

روستایی دقیق اظهارنظر کنیم .نکته مهم دیگر این است ،اگر همه رقبا با هم
دوره اولی بودند شاید وضع فرق میکرد .دکتر روحانی رئیسجمهور مستقر بود،
مردم احتماالً در انتخاباتی که رئیسجمهور مستقر حضور دارد از تغییر میترسند
درحالیکه در اول هر دوره از تغییر استقبال میکنند .ترکیبی از موفقیتهای
دولت ،ابزارهای در اختیار روستاها ،تجربه گذشته و تحوالت اجتماعی در ایران
باعث شده شکاف روستا -شهر مثل ســال  1384بروز نکند اما ما به پژوهش
تجربی نیاز داریم.

گفته میشــود گرایش اصالحطلبان به خط تفکر نخبگی و دوری از
خط تفکر مردمی باعث شده که طبقات پایین اجتماعی به سمت شعارهای
پوپولیستی کشیده شــوند .آیا این دوگانه در سپهر اجتماعی ایران ادامه
خواهد یافت یا نه؟ آیا خطر بازگشت پوپولیسم وجود دارد یا نه؟

همان علتهایی که پوپولیسم را ایجاد میکند در هر مقطعی میتواند بروز
یابد؛ فقر ،احساس بیعدالتی و توسعهنیافتگی .اگر دولت بتواند نظام حمایتی
چندالیه منســجمی را ایجاد کند و وضعیت اشتغال را بهبود بخشد و عملکرد
موفقی داشــته باشد و مردم از اعتماد کردن به این رویه نتیجه بهتری بگیرند
دوره بعــدی هم میتواند این تفکر تدوام یابد .اگر دولت در رســیدن به اهداف
خود شکست بخورد ،این  15میلیون رأی بار دیگر میتواند قدرت را در دست
گیرد .پوپولیسم نه در ایران و نه در جهان هیچوقت تمام نمیشود .چون علتها
باقی است و در دورههای مختلف فرصت بروز دارد .مسیر دولت دوازدهم اگر به
صورت عقالنی در تعامل سازنده با جهان و تجلی تدبیر در داخل ،ادامه یابد تداوم
آن در  1400نمایان میشود .البته عوامل خارجی هم در این موفقیت تاثیرگذار
است .مسیر روابط ایران و امریکا آیا تنشآمیزتر میشود یا به جنگ در منطقه یا
فرامنطقهای بینجامد اینها در سرنوشت سیاسی کشور تأثیرگذار است.
پوپولیستها بیشتر به کدام دغدغه مردم توجه دارند؛ بیشتر شعارهای
پوپولیستی اقتصادی است ،آیا پوپولیسم وجوه دیگری هم دارد یا نه؟

وجه غلبه شعارهای پوپولیستی در ایران اقتصادی است .اما بستگی به این
دارد که پوپولیســتها چگونه شــعار خود را به اقتصاد ربط دهند .مثال ترامپ
ضدمهاجران شــعار میدهد و بر این نکته تأکید میکند که درنهایت میگوید
با آمدن مهاجران شــغلهای امریکا و امنیت از دست میرود .پوپولیستهای
راســتگرا هم شــعارهایی ضد مهاجرت ســر میدهند .این شعارها ماهیت
اجتماعی ،فرهنگی دارد ولی در انتها نتیجه اقتصادی -امنیتی از آن میگیرند.
در دو حوزه اقتصاد و امنیت شــعار پوپولیســتی ظرفیت دارد .مردم به این دو
حوزه به شدت حساس هستند .البته امکان بروز شعارهای دیگر هم وجود دارد؛
االن از موضع رقبای دکتر روحانی ،آنها دولت را متهم به پوپولیسم میکنند اما
نه الزاماً پوپولیسم اقتصادی بلکه پوپولیسم سیاسی -امنیتی و میگویند شما
رقیبهراســی کردید و دوگانه جنگ و صلح را بزرگ کردید و حتی از مسائل
فرهنگی به شیوهای پوپولیستی استفاد ه کردهاید.
مرز شناخت پوپولیسم و تفکر پوپولیستی و تفکر نخبگی کجاست؟

شاخصها همانهایی است که در ابتدا توضیح دادم :سادهسازی ،زمان ،هزینه
و ترجیح برنامه و دستاورد کوتاهمدت به بلندمدت است.
پوپولیستها بعد از به قدرت رسیدن با شعارهای خود چه میکنند؟

من بیشــتر آرزو میکنم که پوپولیستها شــعارهای زمان انتخابات خود
را فراموش کنند .اما آنها بیشــتر شــعارهای خود را عملی میکنند .بهترین
پوپولیستها برای منافع ملی ،آنهایی هســتند که شعارهای خود را بعد از به
قدرت رسیدن فراموش کنند و رویههای عقالنی را در پیش بگیرند.

قدرت بازدارندگی ساختارهای سیاسی -اقتصادی و نهادهای مدنی
برای جلوگیری از پوپولیسم کجاست؟

تجربه تاریخی نشــان داده هرقدر جامعه مدنی قویتر و تکثرها باالتر باشد،
احتمال یکپارچهتر شدن و مقاومت جامعه بیشتر خواهد شد .درست است که

نکتههایی که باید بدانید
[پوپولیسم مسائل پیچیده را سادهسازی میکند .هرچقدر میزان حمایت اجتماعی مستحکمتر باشد،
پوپولیسم با شکست مواجه میشود.
[پوپولیستها در شرایط غیرنرمال ظهور پیدا میکنند؛ وقتی بحران اقتصادی -اجتماعی فرامیرسد یا
جامعه خود را در بحران احساس میکند ،آنها ظهور میکنند.
[ آنچه در دولت نهم ظهور کرد فقط پوپولیسم نبود؛ آقای احمدینژاد بعد از انتخابات خیلی
پوپولیستیتر عمل میکرد تا در دوران انتخابات.
[توسعه نامتوازن در ایران میتواند یکی از زمینههای بروز پوپولیسم باشد .نقاطی از ایران مثل
کالنشهرها و تهران برخوردار هستند ولی بخش اصلی کشور از مواهب توسعه برخوردار نیستند.

ترامپ به عنوان نوعی خاص از پوپولیسم پیروز شده ،اما نهادهای مدنی و نظام
سیاسی جاافتاده و استقالل قوه قضائیه و حزب جمهوریخواه به عنوان مانع در
مقابل رئیسجمهوری عمل میکنند .قضات دادگاهها در امریکا احکام مهاجرتی
ترامپ را لغو کردند و موج اول دستورهای اجرایی ترامپ در مقابل جامعه مدنی به
مشکل برخورد .شرکتهای اقتصادی هم هرقدر بزرگتر و قویتر باشند ظرفیت
بیشتری در مقابله با پوپولیسم دارند .جامعه ما نیز در برابر پوپولیسم مقاومت کرده
زیرا فضای مجازی در نقش نهاد مدنی یا سازماندهی اجتماعی عمل کرده است.
گروههای مجازی بیشتری تشکیل شدهاند که خود مدلهایی برای تکثرگرایی
هستند .جامعه مدنی در ایران امروز خیلی موفقتر از سال  1384عمل کرد.
کدام پوپولیسم برای دموکراسی و اقتصاد پرخطر است :پوپولیسم چپ
یا راست؟

تاریخ نشــان داده که هردو میتوانند به یک اندازه مضر و خطرناک باشــد.
ونزوئال نمود پوپولیســم چپ اســت و ترامپ نمود پوپولیسم راست و هرکدام
خطرات خاص خود را دارند؛ یکی ممکن اســت تنشهــا را باال ببرد و روابط
اجتماعی را بر هــم زند و درنهایت اقتصاد را خراب کننــد .برخی با ایدههای
اقتصادی عادالنه شروع میکنند اما در نهایت عرصه را بر اقتصاد و توسعه تنگ
میکنند .پوپولیستها از نقاط مختلف شروع میکنند ولی در نهایت به یک نقطه
میرسند و آن تنشهایی در اقتصاد و سیاست است و توسعه پایدار و آینده را
به خطر میاندازند.

فکر میکنید جامعه ایران چه راهی را برای عبور از پوپولیسم در پیش
گیرد؟

تکلیف دولتها مشخص است .دولتهایی که نمیخواهند پوپولیسم تکرار
شــود و به مسیر گذشــته برگردیم باید توســعه پایدار ضدفقر را پیش ببرند
و همزمان اجــازه دهند جامعه مدنی و بخش خصوصی در ایران رشــد کند.
جامعه تابع تحوالت اجتماعی است .جمعیت ،تحصیالت ،نرخ اشتغال ،میزان
ثروت جامعه و آگاهی عمومی جامعه در مقابله با پوپولیسم مؤثر است .نسخه
خاصی برای جامعه نمیتوانیم بپیچیم اما جامعه تحت تاثیر شرایط درونی خود
و تحوالت سیاسی -اقتصادی درونی و بیرونی است .نمیشود جامعه را به معنای
دقیق مهندســی کرد اما اگر دولتها رویه مثبتی در پیش گیرند تا توسعه از
طریق سیاستهای بهتری به پیش برود احتمال بازگشت پوپولیسم ضعیف است.
ظرفیتهایی در جامعه ایران هست که سبب شود نقش اجتماع و جامعه مدنی
بیشتر شود .اما باید دید کلیت قدرت سیاسی میخواهد این فضا را ایجاد کند
یا نه؟ این مسئله به اجماعی بر سر راهکارهای حل مسائل احتیاج دارد .یکی از
راهکارهای اصلی ،تقویت جامعه مدنی و بخش خصوصی اســت .اما همه این
حوزهها درگیر تعارض منافع است؛ همه به اراده دولت بستگی ندارد اما باید دید
روند تغییر و تحول کل سیستم به سمت حل پارادوکسهاست یا نه؟ باید دید
اجماعی درون حاکمیت شکل میگیرد که جامعه مدنی تقویت شود یا جامعه
مدنی توسط آنها به دیده تردید نگریسته میشود.

اگر دولت بتواند
نظامحمایتی
چندالیهمنسجمی
را ایجاد کند و
وضعیتاشتغال
را بهبود بخشد و
عملکردموفقی
داشته باشد و مردم
از اعتماد کردن به
این رویه نتیجه
بهتری بگیرند دوره
بعدی هم میتواند
این تفکر تداوم یابد
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پرونده ویژه

وعده جذابی که اقتصاد را به یغما میبرد

پوپولیسم :چهچیز هست و چهچیز نیست؟

علیسرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
پوپولیسمچیست؟
چهچیزیپوپولیسم
نیست؟پوپولیسمبا
ساختار اقتصادی کشور
چه میکند و چرا مردم
گاهی وعده کوتاهمدت
را به برنامه بلندمدت
ترجیح میدهند؟ در
اینمقالهپوپولیسم،
چگونگیشناختآنها
و تاثیر آنها بر نظام
توسعه کشور مورد
بررسی قرار میگیرد.

پوپولیسم برای
تحقق وعدههای
خود به دو شیوه
متوسل میشود:
دریافت غیرآشکار
و پنهانی پول از
جامعه؛ دریافت از
منابع آینده .این دو
شیوه اصطالحا
مالیات تورمی و
آیندهفروشی نیز
خوانده میشود
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یکی از تحوالت اخیر در حیات فکری ایرانیان توجه به مقوله پوپولیسم
اســت .تحوالت سیاسی معاصر موجب شد تا جامعه ایران بیش از پیش
با مفهوم پوپولیسم و پیامدهای آن آشنا شود .انتخابات ریاست جمهوری
سال  1396نیز از دید بسیاری ،یکی از آوردگاههای پوپولیسم بوده است.
اما این نگرانی وجود دارد که پوپولیســم به برچسبی تبدیل شود که با
استفاده از آن هر امر نامطلوبی را بتوان محکوم کرد و با این برچسب هر
مخالفی را متهم کرد .به همین دلیل درک مفهوم پوپولیسم و خودداری از
بسط مفهومی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا اگر واژه پوپولیسم
را با گشادهدستی در مورد هر پدیدهای استفاده کنیم این واژه از معنای
اصلی خود تهی و صرفا به یک برچسب سیاسی تبدیل میشود و بعد از
مدتی خاصیت اصلی خود را که هشدار نسبت به یک شیوه اشتباه است از
دست میدهد .برای پرهیز از این امر ابتدا مفهوم پوپولیسم تعریف میشود
و با بیان مشــخصات آن ،گفته میشــود که با این تعریف چهچیزهایی
پوپولیسم نیست .برای پوپولیسم یک تعریف وسیع و یک تعریف مضیق و
محدود وجود دارد .اینجانب به دلیل خطراتی که برای تعریف وسیع آن
قایل هستم ترجیح میدهم تعریف مشخص و محدود آن را عرضه کنم و
در آن چارچوب به ایضاح مفهومی بپردازم و سپس نگاهی به مفهوم وسیع
آن خواهم داشت.
تعریف محدود پوپولیسم آن را به عرصه اقتصاد محدود میکند .در این
تعریف هر اقدامی که رفاه کوتاهمدت و اندکی را به قیمت زیان بلندمدت
و بزرگی به همراه داشته باشد پوپولیسم اقتصادی خوانده میشود .در یک
تعریف دقیقتر و تخصصیتر هرگونه رابطه نامتقارن میان دولت و جامعه
یک رابطه پوپولیستی است .مقصود از این تعبیر این است که اگر دولت یا
مسئول دولتی وعده دهد که میخواهد خدمتی به جامعه عرضه کند اما
معادل مالی آن را از جامعه طلب نکند راه پوپولیسم باز شده است زیرا هیچ
اقدامی در جامعه بدون هزینه نیست و اگر دولت نیز بخواهد خدماتی ارائه
کند باید هزینه کند .این امر اصطالحا تحت عنوان اینکه هیچ نهار مجانی
در اقتصاد وجود ندارد شناخته میشود .حال بودجه این کار از کجا میآید
اگر از خود مردم آشکارا دریافت نشود؟ پوپولیسم برای تحقق وعدههای
خود به دو شیوه متوسل میشود )1 :دریافت غیرآشکار و پنهانی پول از
جامعه )2 ،دریافت از منابع آینده .این دو شیوه اصطالحا مالیات تورمی و
آیندهفروشی نیز خوانده میشود.
در شیوه اول دولت از مردم بابت عرضه کاالها و خدمات بیشتر پولی
نمیگیرد ولی به جای آن به استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول
متوسل میشود .با این کار تورم باال میگیرد و قدرت خرید مردم آرامآرام
کاهش مییابد .یعنی معادل پولی که باید رسما و علنی از مردم دریافت
میشــد با ایجاد تورم از آنها گرفته میشود ولی آنها درنمییابند که این
کاهش قدرت خرید بابت دریافت همان کاالها و خدمات مجانی است .در
شیوه دوم دولت به فروش منابع خدادادی کشور که متعلق به نسل های
متوالی اســت میپردازد و با این کار باز هم از مردم پول نمیگیرد ولی
واقعا منابع آینده آنها را فروخته است .لذا به جای اینکه هماکنون از آنها
پول بگیرد از درآمد آینده آنها خرج میکند .مردم نیز که آگاه نیســتند
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خوشحالاند که بدون پرداخت پول کاال و خدماتی را به دست آوردهاند.
به این ترتیب پوپولیســم در ابتدا موجب خوشحالی و رضایت مردم
اســت و مردم عادی که از آگاهی زیادی برخوردار نیستند از وعدههای
پوپولیستی خرسند میشوند اما وقتی که در مدل اول تورم سر برمیآورد
مردم حیرتزده میشوند که این مصیبت از کجا بر سر آنها آمده است.
در اینجاست که پوپولیســتها زمین و زمان را به هم میدوزند تا علت
سر برآوردن تورم را توجیه کنند .در مدل دوم مشکالت به سرعت ظاهر
نمیشــود بلکه بعد از یک مدت خیلی طوالنی بحرانهای عظیم ســر
برمیآورند .گاه یک نسل پیر شده و از فروش منابع طبیعی منتفع شده
ولی وقتی که نوبت به فرزندان آنها میرسد مشخص میشود که آن نسل
با چه مشکالتی روبهرو است.
نکته مهمی در اینجا هست که نباید از آن غفلت کرد و آن این است
که چرا توده مردم به وعدههای یک پوپولیســت توجه میکنند .پاسخ
ســاده این است که مردم از ســازوکار پیچیده پوپولیسم آشنا نیستند
و به همین دلیل به ســادگی فریب ایــن وعدههای جذاب را میخورند.
این پاســخ اگرچه درست است اما کامل نیست و همه واقعیت را نشان
نمیدهد .بخش دیگری از این واقعیت آناســت که مردم اگرچه تلویحا
میدانند که پوپولیسم راه نجاتی برای آنها نیست اما عامدانه این گزینه
را انتخــاب میکنند .به عبارت دیگر مردم کوتاهمدتنگری را به عامدانه
به بلندمدتنگری ترجیــح میدهند .این رفتار عجیب و غیرمتعارف به
این دلیل رخ میدهد که نهادهای اداره جامعه به شــکل مناسبی عمل
نمیکنند و عملکرد بد آنها موجب میشود تا مردم اطمینان نداشته باشند
که اگر از منافع عاجل یعنی زودهنگام گذر کنند لزوما به منافع بلندمدت
برسند .لذا سرکه نقد را به حلوای نسیه ترجیح میدهند.
تا اینجای کار تعریف نسبتا دقیقی از پوپولیسم عرضه شد که بیشتر
به عرصه اقتصاد راجع میشــود .اما در افواه عمومی پوپولیسم به معنای
وسیعتری نیز به کار میرود .در این تعریف وسیعتر هرگونه مردمفریبی
پوپولیســم قلمداد میشود یعنی اگر کســی بگوید که مردم بیایید به
ایدئولوژی ما بپیوندید تا تمام مسائل شما به سرعت حل شود و مردم ندای
او را لبیک گویند و فراخوان او را اجابت کنند ،گفته میشود که او رفتاری
پوپولیستی داشته است .در این تعریف اکثر نهضتها ،مبارزات انتخاباتی،
انقالبها و جنبشها پوپولیســتی قلمداد میشوند زیرا باالخره یکی از
آرمانهای بشری توسط گروهی از نخبگان علم شده و گرایش مردم به آن
آرمانها موجب شده تا یک جنبش یا نهضت سیاسی به راه افتد.
مفروض این تعریف از پوپولیسم این است که مردم اصوال موجوداتی
سطحی هستند و تنها وقتی میتوان توده کثیری را به حرکت درآورد که
نوعی سادهســازی بیش از حد ،یک نوع اغراق تا حد فریب وجود داشته
باشد .لذا قایالن به این تعریف از پوپولیسم مشارکت توده مردم در یک امر
را نمادی از وجود پوپولیسم قلمداد میکنند .روشن است که این تعریف
با نگرش نخبهساالری قرین است یعنی کسانی که خود را جزو توده مردم
نمیدانند و خود را برتر از آنها میدانند و توده مردم را موجوداتی سطحی
قلمدادمیکنند.

اگر دولت یا مسئول دولتی وعده دهد که میخواهد خدمتی به جامعه عرضه کند اما معادل مالی آن را
از جامعه طلب نکند راه پوپولیسم باز شده است زیرا هیچ اقدامی در جامعه بدون هزینه نیست و اگر
دولت نیز بخواهد خدماتی ارائه کند باید هزینه کند.

کسانی که این تعریف وسیع از پوپولیسم را انتخاب میکنند ناخودآگاه
به تناقض میرسند .اگر هر حرکتی بخواهد در عرصه جامعه موفق باشد
ناگزیر است که اکثریت را همراه خود کند .لذا نخبگان ب ه تنهایی نمیتوانند
تحوالت اجتماعی و سیاسی کالن را رقم زنند .حاال اگر نخبگان چنین
نگرشی به توده داشته باشند یا باید قید تحقق تحوالت اجتماعی و سیاسی
را بزنند و عطای همراهی توده را به لقای آن ببخشند یا باید مشارکت توده
مردم در تحوالت اجتماعی را که مطلوب خود آنهاســت آگاهانه قلمداد
کنند و مشــارکت آنها را در تحوالتی که مطلوب آنها نیست غیرآگاهانه
تعریف کنند .ورود به این فاز به معنی دوگانه شدن استانداردهای رفتاری
است و اگر کسی در این وادی پا گذارد نهایتا به این تناقض کشیده خواهد
شــد .به عنوان مثال عدهای از روشنفکران رأی مردم به آقای خاتمی در
دوم خرداد  1376را آگاهانه و رأی آنها به محمود احمدینژاد در ســال
 1384را پوپولیستی تفسیر کردند .عکس این حالت نیز در سمت دیگر
رخ داده است .برخی از جریانات اصولگرا رأی مردم به آقای احمدینژاد
در ســال  1388را آگاهانه و رای آنها به آقای روحانی در سال  1396را
پوپولیستی تفسیر کردند .روشن است که رسیدن به توافق در این موارد
کار سختی اســت زیرا هرکس ارزش مدنظر خود را مالک قرار میدهد
و اقبال مردم به آن ارزش را آگاهانه و ادبار مردم را پوپولیســتی تفسیر
یکند.
م 
ممکن است این ســؤال مطرح شــود که آیا واقعا نمیشود تعریف
بینابینی داشت یعنی نه آنقدر محدود باشد که صرفا در عرصه اقتصاد
تعریف شود و نه آنقدر وسیع که هر اقدام اجتماعی را با آن چوب برانند؟
برخی از اندیشمندان علوم سیاسی تالش کردهاند مالکهایی عرضه کنند
تا بر اساس آنها بتوان تعاریف بینابینی نیز از پوپولیسم در عرصه سیاست
عرضه کرد .در این تعریف شاخصهای پوپولیسم به این شرح است:
یک پوپولیســت پیوســته بر توده مردم تاکید میکند ولی همزمان
با نخبگان و عالمان و روشــنفکران جامعه میســتیزد .علت این رفتار
پوپولیست آن اســت که توده مردم قدرت تشخیص ندارند و به راحتی
میتوانند تحریک یا اقناع شوند ولی نخبگان اهل چون و چرا هستند و به
همین دلیل به سادگی به تفسیرها ،وعدهها و خواستههای پوپولیستها
یکنند.
اعتمادنم 
پوپولیستها بیشتر روی فساد و ناکارایی موجود در سیستم سیاسی
مانور میدهند و ســعی میکنند با اغراق در فســاد مردم را به نهادهای
موجود بدبین ســازند و خود را متفاوت از ساخت سیاسی و نهادهای آن
نشان دهند .پوپولیستها ادعا میکنند که کلیه نهادها به تسخیر نخبگان
و اشراف جامعه درآمدهاند و دیگر منافع توده مردم را نمایندگی نمیکنند.
پوپولیستها تعمدا شکاف فقیر و غنی را برجسته و تالش میکنند
نابرابری و فاصله طبقاتی را به مسئله اصلی سیاست تبدیل کنند .اگر در
این کار موفق شــوند مسئله بازتوزیع اقتصادی به جای اقدامات محرک
رشد ،مهمترین وعده آنها میشود.
پوپولیســتها تنها وعدههای جذاب ارائه میکنند امــا در مورد )1
نحوه تامین مالی آن وعده ها و  )2چگونگی تحقق آن وعدهها ســخنی
نمیگویند .پوپولیستها از ارائه برنامه طفره میروند و اگر برنامهای نیز
عرضه کنند آن برنامه بیشتر یک سری کلیگویی است و فاقد مشخصاتی
چون بازه زمانی تحقق ،شیوه تامین مالی ،سازوکار اجرایی و ...است.
پوپولیستها بر سادهسازی مشــکالت پیچیده تمرکز و راهحلهای
سادهانگارانه از مسائل عرضه میکنند .به عنوان مثال میگویند اگر صنایع
کشور نمیتوانند کاالی قابل رقابت با محصوالت خارجی عرضه کنند به
این دلیل است که مسئوالن فاسد و ناالیق بر وزارت صنعت حاکم هستند.

نکتههایی که باید بدانید
[این نگرانی وجود دارد که پوپولیسم به برچسبی تبدیل شود که با استفاده از آن هر امر
نامطلوبی را بتوان محکوم کرد و با این برچسب هر مخالفی را متهم کرد.
[اگر واژه پوپولیسم را با گشادهدستی در مورد هر پدیدهای استفاده کنیم این واژه از معنای
اصلی خود تهی و صرفا به یک برچسب سیاسی تبدیل میشود.
[هر اقدامی که رفاه کوتاهمدت و اندکی را به قیمت زیان بلندمدت و بزرگی به همراه داشته
باشد پوپولیسم اقتصادی خوانده میشود.
[هرگونه رابطه نامتقارن میان دولت و جامعه یک رابطه پوپولیستی است.
[یک پوپولیست پیوسته بر توده مردم تاکید میکند ولی همزمان با نخبگان و عالمان و
روشنفکرانجامعهمیستیزد.
[پوپولیستها تعمدا شکاف فقیر و غنی را برجسته و تالش میکنند نابرابری و فاصله طبقاتی را
به مسئله اصلی سیاست تبدیل کنند.

گاه میگویند اگر کشور پیشرفت نمیکند به این دلیل است که مسئوالن
نمیخواهند کشور پیشرفت کند چرا که صرفا دنبال منافع خود هستند
ولی اگر آنها بر ســر کار بیایند چون دنبال خیر عامه هســتند تحوالت
شگرف و مثبتی قریبالوقوع خواهد بود.
برخی پژوهشگران معتقدند که اگر این پنج ویژگی با هم حاضر باشند
یا تعداد زیادی از آنها رخ دهد آنگاه میتوان تعبیر پوپولیسم را به کار برد
اما اگر تنها یک یا دو مورد از این موارد وجود داشته باشد اطالق این لفظ
غیرمحتاطانه خواهد بود .با این تفسیر میتوان با صراحت مطرح کرد که
چهچیزپوپولیسمنیست؟
ســاده صحبت کردن لزوما پوپولیسم نیست .اینکه یک سیاستمدار
بتواند به زبان ساده با مردم صحبت کند نهتنها عیبی نیست بلکه یکی از
امتیازات او است زیرا به او امکان برقراری ارتباط با جامعه میدهد .آنچه
مذموم اســت ساده دیدن مسائل و سادهاندیشی است و روشن است که
میان این دو بسیار تفاوت وجود دارد.
طرفدار فقرا و بازتوزیع بودن لزوما پوپولیسم نیست بلکه یکی از وظایف
سیاســتگذار آن است که مانع شــود نابرابری در جامعه تشدید شود.
پوپولیسم وقتی ظاهر میشود که رشد اقتصادی به کلی فدای بازتوزیع
شود .حتی اگر رشد اقتصادی در حد کمی به خاطر بازتوزیع آسیب بیند
نمیتوان به آن لفظ پوپولیسم را اطالق کرد اما اگر این آسیب و زیان رشد
در اثر سیاستهای بازتوزیعی شدید باشد آن وقت سیاستها پوپولیستی
بوده است
طرح داعیه مبارزه با فســاد به معنی پوپولیست بودن نیست و اتفاقا
سیاستمدار خوب کسی است که دغدغه مبارزه با فساد داشته باشد اما اگر
کسی تنها این مسئله را داشته باشد یا فساد را تنها یا عمدهترین مسئله
کشور و مهمترین عامل عقبماندگی قلمداد کند باید به او شک برد و ظن
رفتار پوپولیستی را در مورد او داد.
نقد نهادهای سیاسی موجود و نخبگان موجود لزوما پوپولیسم نیست
اما اگر طوری وانمود شود که گویی همه عالمان و نخبگان مزدور اقلیت
ثروتمند شدهاند و همه نهادهای سیاسی موجود دربست تحت سیطره
آنهاست آنگاه ظن پوپولیسم تقویت میشود.
ترفندهای تبلیغاتی در عرصه سیاست مثل رقیبهراسی و اشاعه اینکه
اگر رقیب حاکم شود جنگ داخلی یا خارجی درخواهد گرفت در بدترین
حالت مصداق عوامفریبی است و تنها با تعریف خیلی وسیع از پوپولیسم
سازگار است ولی با تعریف محدود یا تعریف بینابینی سازگار نیست.

کتاب علی سرزعیم درباره
پوپولیسم

گاهی مردم
کوتاهمدتنگری
را به عامدانه به
بلندمدتنگری
ترجیحمیدهند.
این رفتار عجیب و
غیرمتعارف به این
دلیل رخ میدهد
که نهادهای
اداره جامعه به
شکلمناسبی
عملنمیکنندو
عملکردبدآنها
موجب میشود
تا مردم اطمینان
نداشتهباشند
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پرونده ویژه

سایه سنگین پوپولیسم چپ و راست بر توسعه

رابطه پوپولیسم و دموکراسی چگونه تعریف میشود؟

فالسفه باستان ازجمله افالطون نقدهایی به دموکراسی داشتند
و آن را در زمره حکومتهای بد میآوردند .شاهبیت نقد آنها بر
دموکراســی این بود که دموکراسی حکومت اکثریت نادان بر
اقلیت فرزانه است و باعث میشود نادانان به قلمروی سیاست
راه یابند و با اثرگذاری بر سیاســت ،آن را به تباهی بکشانند.
درک و برداشتی که این اندیشمندان درباره دموکراسی داشتند
نوعی حکمرانی بود که دســتخوش هوسهای آنی و گذرای
علی مرشدیزاد
پایینترین طبقات جامعه میشد ،و متأسفانه این نگرانی بهجا
بود .دموکراسی زمینه مهیایی برای درغلتیدن به این وضعیت
عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهد
دارد و این همان چیزی است که از آن بهعنوان پوپولیسم یاد
میشــود .سیر تحول دموکراسی از یونان باستان تا به امروز و
چرا باید خواند:
تالشهایی که برای تقویت و بهبود آن صورت گرفته اســت،
پوپولیسمخوبچیست؛
بخشی نیز برای بستن راه نفوذ پوپولیسم به درون آن بوده است
پوپولیسم بد کدام است؟
و تا حدودی نیز توفیق حاصلشده است.
پوپولیسم در نظامهای
دموکراسیها با برجسته کردن نقش احزاب و جامعه مدنی
راست خطرناک است یا
و نهادینه کردن آنها در سیاست میکوشند سیاست دموکراتیک
در نظامهای چپ؟ در این
را قوام و ارج ببخشــند و آن را از دسترس هوسرانان و آرای
مقاله به این پرسشها
کودکانه دور نگاه دارند .برخی اندیشمندان ازجمله کاسماد در
پاسخ داده میشود.
تعریف پوپولیسم گفتهاند که پوپولیسم ایدئولوژی یا شیوهای از
حکمرانی است که در آن جامعه به دو دسته تقسیم میشود:
نخبگان فاسد و مردم ناب تحت ستم .این تعریف گنجایش آن را ندارد که تمامی انواع پوپولیسم،
اعم از چپ و راست را در خود جای دهد ،و در بهترین حالت تنها پوپولیسم چپ را تعریف میکند.
تعریف دیگری نیز از سوی توماس نیگل ارائهشده است که به نظر میرسد بهتر میتواند این انواع را در
برگیرد .در تعریف نیگل ،پوپولیسم بهعنوان ایدئولوژی یا جریانی سیاسی تعریف میشود که منافع و
مضار کوتاهمدت را در مقابل منافع و مضار بلندمدت مورد تأکید قرار میدهد و از این طریق مردم را به
حمایت از خویش برمیانگیزد .نیگل چنین استدالل میکند که منافع کوتاهمدت بهواسطه احساسات
و عواطف برانگیخته میشوند و عامل محرک منافع بلندمدت اعتقاد و استدالل است .پوپولیستها
به ســراغ منافع کوتاهمدت مردم میروند و آنها را با استفاده از تحریک احساساتی برمیانگیزند ،و
بدین ترتیب مردم را با خود همراه میسازند .در واقع منفی بودن پوپولیسم بهدلیل فدا کردن منافع
بلندمدت جامعه اســت که نوعی فریب محسوب میشود .با این تعریف ،درمییابیم که پوپولیسم
بهطورکلی منفی است و ما مقولهای به نام پوپولیسم خوب و بد نداریم .آنچه در دموکراسیها تحت
عنوان جاذبه مردمی و کاریزمای شخصی رهبران وجود دارد ،از مقوله پوپولیسم محسوب نمیشود،
مشروط به اینکه هدف از آن فدا کردن اهداف بلندمدت در پای اهداف کوتاهمدت نباشد .بنابراین،
اینکه یک رهبر دموکراتیک توانایی آن را دارد که با صدور پیامی مردم را به صحنه بیاورد و نتیجه
انتخابات را به نفع جریانی خاص رقم بزند ،متفاوت از سخنان رهبری پوپولیست است که با دادن
وعدههای واهی و گاه ویرانگر به دنبال کســب آرا اســت .در مورد نخست ،اهدافی واال و بلندمدت
مدنظر اســت و در مورد دوم ،هدف فریب دادن مردم برای کســب قدرت سیاسی است .پوپولیسم
به دو دسته راست و چپ تقسیم میشود .پوپولیسم چپبر طبقه تأکید دارد و سعی میکند آمال
و آرزوهای طبقات پایین را برانگیزد ،بنابراین وعدههای اقتصادی در این نوع پوپولیسم برجستگی
دارد .در پوپولیسم راست ،منزلت و هویت مورد تأکید قرار میگیرد .پوپولیستهای راستگرا معموالً
در جوامعی ظهور میکنند که از سطح نیازهای معیشتی فراتر رفتهاند .بنابراین بر آمال و آرزوهای
طبقات متوسط و باال انگشــت میگذارند .موضوعاتی مانند تأکید بر نژاد ،سیاستهای مربوط به
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مهاجرت ،سیاستهای پاکسازی قومی و مذهبی و ...از موضوعاتی است که پوپولیسم راستبر آن
تأکید دارد .هردوی این پوپولیسمها خطرناکاند و میتوانند بحرانآفرین باشند و انسانها و نسلهایی
را قربانی سازند .هردوی این پوپولیسمها خصلت نفرتانگیزی دارند ،یعنی تنفر بخشی از جامعه را
علیه بخشی دیگر برمیانگیزند و بخشی از جامعه را در خصوص مشکالت موجود مقصر میسازند.
پوپولیسم چپ ثروتمندان را مسبب فقر فقیران معرفی میکند و پوپولیسم راست مهاجران ،نژادهای
دیگر و ...را باعث مشــکالت جامعه قلمداد میکند .جریانهای تندرو در ذات خود پوپولیستاند و
جریانهای معتدل در هنگامیکه دچار فساد میشوند به پوپولیسم میگرایند .بنابراین فاشیسم و
کمونیسم ذاتا خصلتی پوپولیستی دارند و سوسیالیسم ،محافظهکاری و لیبرالیسم درصورتیکه دچار
فساد شوند دستخوش پوپولیسم میشوند .آشفتگی فضای سیاسی ،نبود نهادهای سیاسی و مدنی و
نبود نظام حزبی نیرومند شرایط را برای رشد پوپولیسم فراهم میآورند .زمانی که این نهادها حضور
دارند ،بهعنوان نهادهای مرجع عمل میکنند و راه را بر عوامفریبی میبندند .عالوه بر این وضعیت،
پوپولیسم چپ در شرایط ستم و بیرحمی اقتصادی ،هنگامیکه بهعنوانمثال نئولیبرالیسم پای بر
گلوی طبقات پایین میگذارد و یا نظام اقتصادی آشفتهای آلوده به رانتخواری و قاچاق سازمانیافته
و ...وجود دارد و مردم از شرایط خود ناراضی هستند ،فراهم میآید .پوپولیسم راست نیز در وضعیتی
بیشــتر امکان بروز دارد که جامعهای حجم باالیی از مهاجران یا گروههای قومی داشته باشد و در
میان عامه مردم این ایده پرورش یابد که وجود این گروهها نظم ،امنیت و یکدستی جامعه را به هم
زده است .پوپولیستها در اینجا نیز با تحریک و نفرتانگیزی مردم را بیشتر نسبت به این گروهها
بدبین میکنند .در اینجا نیز وجود گروههای مرجع میتواند به کاهش قدرت پوپولیستها کمک کند.
شاید این پرسش برای خواننده مطرح شود که چرا مث ًال در امریکا ترامپ روی کار آمد و بهطورکلی
در جهان موجی از پوپولیسم به راه افتاده است .عالوه بر تحرک جغرافیایی و اجتماعی سریع که نوعاً
عامل اینگونه پوپولیسم محسوب میشود و اکنون در سطحی بینالمللی در قالب مهاجرتها بین
کشورها در جریان است ،طی یکی ،دو دهه اخیر وجود شبکههای مجازی و ارتباط گسترده مردم با
آنها نیز این خطر را ایجاد کرده است .شبکههای مجازی تأثیری دوگانه از خود بر جای میگذارند.
ازیکطرف در کشورهایی مانند امریکا باعث از بین رفتن گروههای مرجع و بهطورکلی مرجعیتها
شدهاند .بهعنوانمثال مردم بهجای مراجعه به خبرگزاریها و نشریات معتبر برای دریافت خبر ،آن را
از شبکههای اجتماعی دریافت میکنند و این امر باعث تحریکپذیری هرچه بیشتر مردم در مقابل
دروغ و شایعه شده و مردم بیشازپیش در دسترس پوپولیستها قرارگرفتهاند .از طرف دیگر در برخی
موارد نیز این شبکهها به ایفای نقش مثبت پرداختهاند و مانع از تحریک مردم از سوی پوپولیستها
شدهاند .انتخابات اخیر ریاســت جمهوری ایران نمونه دوم را در اختیار میگذارد ،بدینصورت که
مردمی روستایی که در انتخابات سالهای  1384و  1388از سوی پوپولیستها تحریکشده بودند،
یکی به دلیل تجربه تلخ حاکمیت پوپولیسم و دیگر به دلیل وجود شبکههای مجازی و دسترسی به
اخبار ،این بار کمتر در دسترس پوپولیستها قرار گرفتند.

نکتههایی که باید بدانید
[ دموکراسیها با برجسته کردن نقش احزاب و جامعه مدنی و نهادینه
کردن آنها در سیاست میکوشند سیاست دموکراتیک را قوام و ارج ببخشند
و آن را از دسترس هوسرانان و آرای کودکانه دور نگا ه دارند.
[پوپولیسم ایدئولوژی یا شیوهای از حکمرانی است که در آن جامعه به دو
دسته تقسیم میشود :نخبگان فاسد و مردم ناب تحت ستم.
[آشفتگی فضای سیاسی ،نبود نهادهای سیاسی و مدنی و نبود نظام حزبی
نیرومند شرایط را برای رشد پوپولیسم فراهم میآورند.

 .............................پــاورقــی .............................
اقتصاد زیر ذرهبین

تحلیل  6اقتصاددانان درباره  6موضوع اقتصادی در کشور
در این بخش موضوعات اقتصادی و مسایل روز مورد بررسی
قرار گرفته است .مسایلی از جمله فرصتهای صادراتی
کشور ،اهمیت آیندهپژوهی ،تعریفی قابل درک برای
تورم  ،الگوی های کشور دیگر در استفاده از منابع طبیعی
کشورشان و مسایل نفت و گاز.

عکس :رضا معطریان

پــاورقــی

فرصتیکه به فراموشی سپرده شده

ایران ،دروازه ورود به آسیای مرکزی است .اما این فرصت چقدر به کار ما آمده است؟

بـهـانـه

ایران دروازه ورود به آسیای مرکزی است که سالهاست مورد بیتوجهی قرار گرفته است؛ همچنین ایران بهعنوان کشوری همسایه با منطقه اوراسیای مرکزی در تأثیرگذاری در این عرصه با چالشها و
فرصتهایی روبهرو بوده است .با نگاه به سطح رو به افزایش تجارت خارجی کشورهای همسایه در دوره زمانی پس از فروپاشی شوروی ،به همان میزان روابط تجاری آنها با ایران افزوده نشده و بازارهایی
جدید در جهات دیگر جغرافیایی برای آنها گشوده شده است .دلیل این بیتوجهی و چگونگی رویآوردن به این فرصت در دولت دوازدهم ،موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته میشود.

ایران بهعنوان کشوری همسایه با منطقه اوراسیای مرکزی
در تأثیرگذاری در ایــن عرصه با چالشها و فرصتهایی
روبهرو بوده است .با نگاهی به سطح مبادالت تجاری بین
دو سو ،میتوان دریافت که بهاندازهای که تجارت خارجی
کشورهای همسایه در دوره زمانی پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی تاکنون رشد کرده ،به همان میزان روابط
تجاری آنهــا با ایران افزوده نشــده و بازارهایی جدید در
جهات دیگر جغرافیایی برای آنها گشــوده شده است .سه
بهرام امیراحمدیان
کشور آسیای مرکزی (قزاقستان ،ازبکستان ،ترکمنستان)،
استادیار جغرافیای سیاسی
دانشگاه تهران
صادرکننــده انــرژی هســتند و بازارهای آنها بهســوی
کشــورهایی اســت که از آنها انرژی وارد میکنند .چین،
شرق آسیا ،ترکیه ،اتحادیه اروپا و روسیه مقصد اصلی آنها
چرا باید خواند:
در بازرگانی خارجی اســت .بنابراین در این وجه با اقتصاد
توجه به سیاستهای
ایران که صادرکننده انرژی اســت ،اقتصاد مکمل ندارند.
تعاملیدرمنطقه،
آنها با صادرات انرژی بــه بازارهای کاالهای مصرفی ،که
بهخصوص با کشورهای
آسیای مرکزی یکی از
تولید چین ،اروپا و ترکیه است ،وابستگی دارند .تکنولوژی
الزامهایی است که از
و ســرمایه نیز از همین جهات برای آنها تأمین میشود.
دولت دوازدهم انتظار
تکنولوژی روســی را برای برپا نگاهداشتن زیرساختهای
میرود .ایران به عنوان
موجود باقیمانده از دوره شوروی از روسیه ،تکنولوژیهای
کریدور شمال -جنوب
مدرن را از اروپا و مهندســی معکوس را از چین و ترکیه
و دروازه ورود به آسیای
فراهم میکنند .در بین  25شریک تجاری مهم آنها ،ایران
مرکزی ،آنچنان که باید
جایی ندارد .هم صادرات و هم واردات آنها عمدتاً در میان
از این ظرفیت استفاده
کشورهایی است که در جهات جغرافیایی شمال ،غرب و
مقاله
نکرده است .در این
شرق آنها قرار دارند .خطوط لوله انتقال انرژی آنها نیز در
اقتصادی
سطح روابط
همین راستاست .خط آهن سرخس  -آسیای مرکزی که
کشورهای
ایران با
ارتباط ریلی آنهــا را از طریق ایران به آبهای آزاد اتصال
مشکالت
و
موانع
و
منطقه
میدهد و از سال  1375به راه افتاده است ،بهاندازه موردنظر
پیشرو مورد بررسی
و به میزان انتظاری که از سرمایهگذاری موردنظر بود ،انجام
قرار میگیرد.
نمیشود .کریدور شــمال -جنوب که از سال  2000بین
ایران و هند برای جابهجایی ساالنه میلیونها تن کاال بین
حوزه اقیانوس هند و شمال روسیه و اروپا در نظر گرفتهشده بود ،عم ً
ال تعطیل بوده است .بهجز
یک خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه که مورد بهرهبرداری قرار داشته و ظرفیت آن
محدود بوده اســت ،هیچ خط لولهای انرژی کشورهای آسیای مرکزی را به بازارهای جهانی
متصل نمیکند .البته با در نظر گرفتن ســرمایهگذاریهای انجامشده از سوی غرب و چین
در شرق ،طبیعی بوده اســت که این خطوط لوله از ایران عبور نکنند ،زیرا بازارهای مصرف
انرژی صادراتی آنها نیز از ایران نمیگذرد .اروپاییها با تأسیس کریدور ترانزیتی و حملونقل
اروپا -قفقاز -آسیا (تراسیکا) از نیمه دهه  1990ارتباط جادهای ،ریلی و دریایی ،آسیای مرکزی
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را با گذر از دریای خزر (ترکمنباشی -باکو) به اروپا ممکن میسازند .بنابراین طبیعی است که
بازارهای آسیای مرکزی و مقاصد واردات و صادرات و راههای ترانزیتی آن موجب کاهش مقدار
ترانزیت کشورهای محصور در خشکی شمال ایران از طریق ایران میشود.
از طرف دیگر ،بر اســاس سند چشمانداز  20ساله ،ایران در سال  2025( 1404میالدی)
کشوری است با بیشترین تعامل با محیط بینالملل .هنگامیکه کشوری بتواند با بهرهگیری از
موقعیت جغرافیایی خود با همسایگان و کشورهای منطقه و جهان تعامل داشته و ارتباطات
ت یافته
منطقهای را از طریق قلمرو خود امکانپذیر سازد ،آنگاه به موقعیت ژئوپلیتیکی دس 
است .باوجود شبکههای زیاد خط لوله انتقال انرژی آسیای مرکزی و قفقاز برای صادرات انرژی
به بازارهای جهانی ،تنها یک خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه به ظرفیت حدود 10
میلیارد مترمکعب گاز (که بخشی از آن تا سال گذشته در ایران مصرف میشد) و سواپ نفت
از دریای خزر (به ظرفیت روزانه حدود یک و نیم میلیون بشکه که در دولت قبلی غیرفعال
شده و از حیز انتفاع ساقط شده است) و یک مورد سواپ گاز آذربایجان به جمهوری خودمختار
نخجوان (با ظرفیتی محدود) ،هیچ خط لوله انتقال انرژی از ایران عبور نمیکند که به ارتقای
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران کمک کند .تاکنون روسیه بازار گاز اروپا را در انحصار خود داشته و
ایران را بهعنوان دومین دارنده ذخایر اثباتشده گاز جهان در رقابت با خود میدید و اجازه ورود
ایران به اروپا را نمیداد (نمونه آن خرید تأسیسات گازرسانی ارمنستان به بهانه بدهی دولت
ارمنستان به روسیه و جلوگیری از صدور گاز ایران به گرجستان از طریق خط لوله ارمنستان
در ســال  .)2005نگارنده در این زمینه درباره اســتفاده ایران از این فرصت و تشویق اروپا به
سرمایهگذاری در منابع گاز و استخراج و صادرات آن به اروپا پیشنهادهای الزم را داده است.
خوشبختانه پس از چندی ،دولت ایران از محافظهکاریهای قبلی و مالحظات منافع روسیه
دست برداشته و وزارت نفت در این زمینه پیشنهادهایی به اروپا ارائه داده است .سالهاست
مسئله خط لوله صلح برای انتقال گاز ایران به هندوستان از طریق پاکستان مطرح شده و به
نتیجهای نرسیده است و روسیه ایران را تشویق به ادامه این مسیر برای صادرات گاز میکند
(و حتی چندین بار گاسپروم روسیه پیشنهاد سرمایهگذاری و همکاری با ایران در این مسیر را
داده است) و خود میخواهد یکهتاز بازار انرژی اروپا باشد.
در اذهان عمومی ،ایران بهعنوان دروازه ورود به آســیای مرکزی مطرح میشــود و به آن
از دیدگاه موقعیتی برتر نگریســته میشود .هر کشور در هرکجای جهان ،دارای دو موقعیت
از دیدگاه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی اســت .موقعیت جغرافیایی نشانی آن کشور و موقعیت
قرارگیری در جهان است که بهمثابه نشانی مکانی و بدون در نظر گرفتن قابلیتها و فضاهای
پیرامونی است .ولی موقعیت ژئوپلیتیکی بهمثابه فضایی است که در صورت مدیریت سیاست
خارجی و چگونگی مدیریت فضای جغرافیایــی در ارتباط با فضاهای پیرامونی و واحدهای
سیاســی و به اعتباری مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی برای بهرهگیری بهتر از موقعیت
جغرافیایی و تأمین منافع ملی در رابطه با محیط پیرامونی بهویژه کشورهای همسایه است.
بدون در نظر گرفتن شکل جغرافیایی سرزمین و موقعیت مکان جغرافیایی ،سیاست خارجی
نمیتواند موفق باشد .در این صورت کشور دارای موقعیت جغرافیایی است و نه ژئوپلیتیکی.
اینکه دائماً از ســوی افرادی از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران ســخن میرود و در رسانه از این
اصطالح «ژئوپلیتیکی» نادانسته بهره گرفته میشود ،نشان میدهد که تا بهرهمندی از موقعیت

سه کشور آسیای مرکزی (قزاقستان ،ازبکستان ،ترکمنستان) ،صادرکننده انرژی هستند و بازارهای
آنها بهسوی کشورهایی است که از آنها انرژی وارد میکنند .چین ،شرق آسیا ،ترکیه ،اتحادیه اروپا
و روسیه مقصد اصلی آنها در بازرگانی خارجی هستند.

جغرافیایی و تبدیل آن به موقعیت ژئوپلیتیکی راه درازی در پیش است .اگر واحدی سیاسی
در پیرامون خود و محیط بینالملل موفق به برقراری ارتباطی سازنده و متعامل با همسایگان
نشود و راه ارتباط همسویی و گره زدن اقتصادها به یکدیگر نشود یا ظرفیت آن در تعامل بین
همسایگان وجود نداشته باشد ،میتوان گفت که موقعیت ژئوپلیتیکی ندارد یا ضعیف است.
موقعیت ایران که میتوانست اهمیت خاصی داشته باشد و در ایفای نقش بهتر و بیشتر
در منطقه به کار گرفته شــود ،بهطور شایستهای موردتوجه قرار نگرفته است .این وضعیت،
هم از کوتاهی در مدیریت ناهماهنگ و ناکارآمد داخلی و هم از ســوی محیط بینالملل بر
ایران تحمیلشده است .مقامات کشور در دهه  90قرن بیستم در ارزیابی موقعیت و جایگاه
ژئوپلیتیکی ایران دچار نوعی برآورد شــعارگونه و آرمانی شــده بودند و ایران نتوانسته است
در آســیای مرکزی جایگاهی بیبدیل داشته باشد .روسیه بهعنوان کشور اصلی و تأثیرگذار
منطقه اوراســیا و ترکیه همسایه بالفصل منطقه ،از بازیگرانی هستند که فرصتهای ایران
برای ایفاگری نقش را از آن میگیرند و خود نقش آن را تصاحب میکنند .از طرفی به دلیل
ساختار سیاسی ،ایران با موانعی روبهروست که دو بازیگر یادشده با آن روبهرو نیستند .به همین
دلیل ایران به کشــوری ویژه در منطقه تبدیلشده است که درنهایت نه متحد ایدئولوژیک
و نه متحد اســتراتژیک دارد .از دیگر ســو ،اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی امریکا علیه
ایران و سیاستهای «همهچیز بدون ایران» این قدرت مداخلهگر ،از دیگر موانع ایفای نقش
اصلی ایران در منطقه به شــمار میرود .این شــرایط از طرفی سبب تقویت قدرت ملی و از
سوی دیگر باعث کاهش نقش ایران برای بهکارگیری موقعیت ژئوپلیتیکی شده است .باوجود
زیرساختهای مهم حملونقلی ،ایران نتوانسته است از موقعیت ترانزیتی برتری که در منطقه
دارد بهره گیرد .باوجود بهرهمندی ایران از سواحل نسبتاً مناسب در خلیجفارس و دریای عمان
در جنوب و دریای خزر در شــمال ،هنوز هم در کشور تفکر و اندیشه کشور زمینی و قارهای
حاکمیت دارد که سبب کاهش موقعیت ژئوپلیتیکی و اثرگذاری مثبت آن بر محیط اطراف
میشود .به همین دلیل ایران نتوانسته است از سیادت دریایی خود در دو منطقه ،بهویژه در
شــمال که در ارتباط مستقیم با منطقه اوراسیا است ،بهره گیرد .از دست دادن فرصتهای
نشان دادهشده ،سبب افزایش نقش روسیه و ترکیه ،در کنار دیگر بازیگران ازجمله چین در
همجواری و امریکا و اروپا از فرامنطقه شده است .چالشهای ایران برای بازیابی نقش بایسته
در منطقه ،به بازنگری در سیاست داخلی و خارجی و همسویی با قواعد بینالمللی و ادغام در
ساختار اقتصاد جهانی بستگی دارد.
تا زمانی که ایران در عرصه سیاست داخلی نتواند نیروهای ملی را جذب و به همافزایی ملی
کمک کند ،نخواهد توانست در عرصه منافع ملی در سطح منطقهای موفقیتهای چشمگیری به
دست آورد .ایران منافع ملی خود را باید مورد تجدیدنظر قرار دهد تا بتواند در عرصه بینالمللی
به ایجاد یک جهان چندقطبی مثبت کمک کند .دور شدن از فضای جنگ سرد و اقتصادی
کردن فضای کشور بهجای نظامی -امنیتی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و گام برداشتن در
جهت ایجاد فضای مفاهمه و گفتوگو و دنبال کردن اهدافی که دولت اصالحات در پی آن بود
و دولت تدبیر و امید در پی آن است ،میتواند به ارتقای جایگاه ایران در منطقه اوراسیا بینجامد.
ارتقای روابط با همسایگان در آسیای مرکزی و قفقاز ،بهجای اندیشیدن به شرکای ماورای بحار،
با تکیهبر زیرساختهای مناسبی که در اختیار کشور است و مشارکت نیروهای ملی و دلسوز
نظام در عرصههای سیاست و اقتصاد و فرهنگ ،همگی سبب افزایش حضور ایران در منطقه
و رسیدن به اهداف چشمانداز خواهد شد ،در غیر این صورت تجدیدنظر در اهداف چشمانداز
(آنچه اکنون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است) ضرورت خواهد یافت ،بهویژه
آنکه فضای متصلبی که کشورهای غربی و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل بر جامعه
تحمیل کردهاند ،با در نظر گرفتن پیامدهای بحران اقتصاد جهانی ،سبب کاهش ظرفیتهای
تأثیرگذاری ایران بر محیط پیرامون خواهد شد .حضور قدرتمند در محیط بینالملل با سیاست
داخلی موفقی امکانپذیر خواهد شد که برآیند آن سیاست خارجی کارا باشد .بازتعریف منافع
ملی با در نظر گرفتن شرایط جدید ضرورت سیاست خارجی عملگرا است.
پیشاز این فرض میشــد که ایران میتواند در آسیای مرکزی حضور پررنگی داشته
باشــد اما به دلیل ساختارهای نادرست صادراتی ،رقبا طی سالهای گذشته جای ایران را
در منطقه گرفتهاند؛ بنابراین گروه اقتصادی دولت یازدهم باید صدور کاال و برند را هویت
ایران در کشوری دیگر بدانند .ایران میتواند در کنار تبادل فرهنگ و هنر در کنار کاال در

نکتههایی که باید بدانید
[کشورهای صادرکننده انرژی در آسیای میانه ،با اقتصاد ایران که
صادرکننده انرژی است ،اقتصاد مکمل یکدیگر ندارند.
[کریدور شمال -جنوب که از سال  2000بین ایران و هند برای جابهجایی
ساالنه میلیونها تن کاال بین حوزه اقیانوس هند و شمال روسیه و اروپا در
نظر گرفتهشده بود ،عم ً
ال تعطیل بوده است.
[ موقعیت ایران که میتوانست در ایفای نقش بهتر و بیشتر در منطقه به
کار گرفته شود ،بهدلیل کوتاهی در مدیریت ناهماهنگ و ناکارآمد داخلی،
مورد توجه نبوده است.
[ روسیه بهعنوان کشور اصلی و تأثیرگذار منطقه اوراسیا و ترکیه همسایه
بالفصل منطقه ،از بازیگرانی هستند که فرصتهای ایران برای ایفاگری نقش
را از او میگیرند و خود نقش آن را تصاحب میکنند.
[اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی امریکا علیه ایران و سیاستهای
«همهچیز بدون ایران» این قدرت مداخلهگر ،از دیگر موانع ایفای نقش اصلی
ایران در منطقه به شمار میرود.

جاده ابریشم به ایفای نقش بپردازد .دولت باید توجه داشته باشد صادرات کاالی مناسب
میتواند بقیه ظرفیتها را گسترش دهد .بنابراین باید در هر کمیسیون همکاری اقتصادی،
مشاوران آشنا به شرایط منطقه از اتاقهای بازرگانی و ...حضورداشته باشند تا راهکار مناسب
را در زمان مناسب ارائه کنند .این امر موجب میشود بایستههای بهرهگیری از قدرت نرم
در مناسبات بیشازپیش احساس شود .ترکمنستان مانند ایران صادرکننده انرژی است و به
بازارهایی مانند چین انرژی صادر و از آنجا کاال خریداری میکند .ایران نیز بیشتر به چین،
هند و ترکیه انرژی صادر میکند و کاالهای موردنیاز خود را از آن کشورها فراهم میآورد.
پس نباید انتظار چندانی داشته باشیم که ترکمنستان بازار گستردهای برای ایران باشد .با
برگزاری نمایشــگاههای تجاری و ایجاد شبکههای اطالعرسانی به زبان ترکمنی میتوان
در جذب تجار و بازرگانان کشــور ترکمنستان با موفقیت بیشتر عمل کرد و اینجا نقش
دولت بسیار پررنگ خواهد شد .دولت باید در قالب انعقاد و برقراری موافقتنامههای تجاری
دوجانبه ،تعرفههای گمرکی را کاهش دهد یا ترجیحات تعرفهای و گمرکی داشــته باشد
تا واردکننده و صادرکننده ایرانی و ترکمنستانی بتوانند با یکدیگر همکاری کنند و منافع
بیشتری به دست آورند.
یکی از این راههای گسترش مناسبات اقتصادی ،گره زدن اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی
به اقتصاد ایران است .باید سازوکارهای راحتتری برای ترانزیت کاال به ترکمنستان و کشورهای
آسیای مرکزی فراهم شود؛ برای نمونه در بنادر جنوبی بیش از  200میلیون تن ظرفیت وجود
دارد که از آن میان مقداری قابلتوجه خالی میماند .میتوان در این بندرها اسکلههایی را در
اختیار کشورهای آســیای مرکزی بهویژه ترکمنستان قرار داد .همچنین از راه «دامپینگ»
میتوان این کشورها را به واردات کاالی خود از این اسکلهها و بندرهای جنوبی وابسته کرد.
تقویت سرمایههای اجتماعی با بهکارگیری قانونمداری و جلب مشارکت مردمی در فضای
جامعه مدنی و شکلگیری احزاب سیاسی و تقویت سازمانهای مردمنهادیا NGOها میتواند
ایران را بهجایگاه ژئوپلیتیکی درخور در منطقه رهنمون شود .باید در نظر داشت که یک کشور
با داشــتن موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز ،زمانی میتواند از این موقعیت در ارتقای جایگاه خود
بهرهمند شود که بتواند آن را مدیریت کند .در صورت مدیریت ناکارآمد ،این موقعیت ممتاز
ژئوپلیتیکی تبدیل به شاخصی منفی و عاملی بازدارنده درصحنه بینالملل و سبب انزوای بیشتر
آن واحد سیاسی خواهد شد .اکنون با آغاز دوره دوم ریاستجمهوری دکتر روحانی بنیانگذار
دولت تدبیر و امید ،فرصت مناسبی برای ایران پیشآمده است تا با استفاده از فضای مناسبی
که در اروپا پیشآمده و جریان مثبتی که پیامدهای موفق برجام بوده اســت ،نسبت به این
تحوالت با جدیت کار کند و به ارتقای جایگاه شایسته ایران که در سالهای اخیر از آن دور
افتاده است اقدام کند.
آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

49

پــاورقــی

سرنوشت مبهم توسعه در غیاب آیندهپژوهی
جایگاه آیندهپژوهی در نظام تدبیر ایران چیست؟

بـهـانـه

بارها شنیدهاید که میگویند نظام تدبیر و نظام برنامهریزی در ایران با مشکالتی روبهروست یا اینکه برنامهریزی در ایران کوتاهمدت و میانمدت است و مسکنی برای گرفتاریهای روز .به
این بهانه مقاله حاضر درباره جایگاه آیندهپژوهی در نظام تدبیر تاکید دارد و درباره آن میگوید .آیندهنگری باید مورد توجه نظام تدبیر کشور قرار گیرند ،نـه از بـاب هـمصدایی با موجهای
انتقاد بلکه بیشتر از باب هشدار به نظام تـدبیر در مواجهه با چالشهای آینده.

آینده چیست و کجاست؟ بعضیها آینده را با سرنوشت
یکی میدانند و میگویند همانطور که یکزمان حال
وجود دارد ،تنها یک آینده قابل تحقق است .این پندار
بــرای ذهنیتهای جبرگرا ،رضایتبخش اســت ولی
ضوابط مربوط به روششناختی علمی ،آن را برنمیتابد.
شیوه نگاه به آینده در طول تاریخ جوامع بشری متفـاوت
بـوده اسـت؛ زمانی اعتقاد بر این بود آینده مانند گذشته
بایزید مردوخی
خواهد بود .از سالهای  1700مـــیالدی ،بـاور مسلط
ایــن بوده که آینده بهتر از امروز خواهد بود و در دوران
اقتصاددان
ما ،نــگاه به آینــده ،نگاهی مردد اســت .آیندهنگری
چرا باید خواند:
عبارت است از ارائه گزارههای خردمندانه درباره آینده
پژوهی
چرا آینده
و تفسیر این گزارهها بهگونهای کـــه بـه عمل آگاهانه
پژوهش
با
و
مهم است
در زمانهای حال و بــه فرآیندهای یادگیری جمعی
یک
م
کدا
آینده
درباره
و پاسخگویی به چالشهای آینده کمک کند .بـــرای
بشر
های
م
از ابها
کشتیبانی که نمیداند به کجا میرود ،هیچ بادی مساعد
مرتفع
آینده
درباره
نیسـت و میتوان گفـت بـرای کشـوری یـا بنگـاهی
میشود؟ بدون توجه
کـه چشماندازی برای آینده خود ترسیم نکرده است،
رسیدن
به آیندهپژوهی
هیچ وضعیتی مناسب و هیچحالتی نامناسب به نظر
اهداف
به توسعه و
نمیرســد .امروزه ،دورنگری یکی از مزیتهای رقابتی
غیرممکن
دهه1404
در کنار مزیتهای طبیعی بهحساب میآید ،زیرا توان
مقاله
این
در
بود.
خواهد
و تمایـل تصمیمگیران و مدیران به اتخاذ چشماندازی
را
ها
خ
پاس
این
پرسش
بلندمدت از نیازها و امکانات مختلف ،چه در سطح کالن
درخواهید یافت.
و ملی و چـــه در سـطح خـرد و بنگاه ،مزیتی رقابتی
و آیندهساز است .تفاوت افقهای زمانی به هنگام اخذ
تصمیمات استراتژیک در زمان حـــال ،بهشــدت اثرگذار است .درحالیکه در بعضی از
کشورها ،رشد بلندمدت و جامعـه و اقتصـادی رو بـه رشـد در دورههای طوالنی هدف
کلی است ،در بعضی دیگر از کشورها منافع کوتاهمدت اهمیت دارد.
کمترین فایده آیندهنگری و داشــتن چشــمانداز آن است که وسیلهای برای تنظیم
امور و ترتیب اولویتهای مسائل در دستور کار آینده را فراهم میکند .رویدادهای آینده
متفاوتاند و تالشهای آیندهنگری زمینهای برای آگاهی ،آمادگی یا مقابله با آن رویدادها
را به وجود میآورد .پارهای از رویدادها و تحوالت آینده قابلکنترل نیستند و غفلـــت از
اینگونه حوادث احتمالی آینده و عدم تدارک و برنامهریزی برای کسب آمـادگی و مقابلـه
در صـــورت بـروز آنها ،نابخشودنی است .این تدارک و برنامهریزی اگر وظیفه هر فرد و
هر گروه از مردم نباشد ،بیتردید از وظـایف مهـم نظام تدبیر هم در سطح ملی و هم در
سطح محلی و هم بنگاهی است .آیندهنگری و تهیه چشمانداز آینده ،ازآنرو که روندها
و ســناریوهای ممکن و مطلوب آینده را ترسیم میکند ،موجبات آمادهسازی و تعیین
شیوههای برخورد با حوادث و اتفاقات احتمالی را فراهم میکند و انعطاف و بهرهبرداری
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درست ،بهینه و بهموقع از منابع و فرصتها را که از رسالتهای هر «نظام تدبیر شایسته»
اســت ،امکانپذیر میسازد .میان پیشبینی و آیندهپژوهی تقابلی وجود ندارد .اینها دو
نوع و نحوه نگاه به آینده هستند :پیشبینی بـــر این فرض استوار است که آینده ،ادامه
گذشته است و آیندهپژوهی میکوشد تا آینده را چون سرزمینی ناشناخته کشـف کند.
پیشبینی آینده را دنباله گذشته میداند و آیندهنگری متضمن این باور است که تنها با
ادامـه گذشـته نمیتوان آینده را شناخت .در آیندهپژوهی ،اندیشـه ناچـار اسـت پدیـدارها
را تـــا ژرفای آنها تجزیهوتحلیل کند و البته در این کار نیروی تصور و خیالپردازی هم
نقشی دارد.
آیندهپژوهی اگر از قید فعالیتهای روزمره رها شــود ،یکی از عوامل اصلی برنامهها
خواهد بود .بـا اســـتفاده از آیندهپژوهی میتوان راهها و سیاستهای درستتری برای
برنامههای توسعه انتخـاب کـرد و افکـار را متوجـه آینـده ساخت .برنامهریزی در ایران
گرفتار مسائل فوری و محدود است .هر برنامه باید محرک تحول باشد و مراقبت کند کـه
هیچیک از درهای آینده را به روی خود نبندد .برای آیندهنگری و تهیه چشمانداز آینده،
ما نیازمنـد طراحـی سـنتزی هسـتیم از علـوم اجتمـاعی ،فنـاوری ،اقتصاد ،استراتژی
کسبوکار و سایر بخشهای ذیربط بهصورت مؤثر و در جریان گفتمانی معنیدار و در
پیونـد با همدیگر .در آیندهپژوهی تالش میشود تا بـه کمک تحلیل روندهای گذشته
و بهرهبرداری از یافتههای علمی ،وقوع و تکرار چرخههای احتمالی بعضـی از رخـدادها
و تحوالت ،در چشــمانداز آینده مطرح شود تا در برنامهریزیها برای کسب آمادگی در
مقابل حوادث احتمالی ،تـدابیر و راهکارهایی در نظر گرفته شود .برنامهریزی و آیندهنگری
رابطهای دیالکتیکی با هم دارند :آیندهنگری ،پارادایم فنـی اقتصـادی یـک دوره زمانی
نســبتاً طوالنی را در آینده تعریف میکند که برنامهریزیهای کوتاهمدت و میانمدت
روزکردن دورهای
باید از آن رهنمـود بگیرنـد .بازخورد عملکرد برنامهها هم میتواند در به
ِ
چشــمانداز و آیندهنگری به کار آید .برنامههای میانمدتی که جهتگیریهای متفاوت
یا متباین با پارادایم چشمانداز بلندمدت اتخاذ میکنند ،مسـیر حرکـت بهسوی آینـده
منتخب را به انحراف میکشند و دستکم زمان و هزینه تحقق هدف را افزون میکنند.
در جهانی که همپیوندیها بهصورت روزافزون در حال گســـترش اسـت ،حاصـل و
نتیجهای کـه از ایـن همپیوندی فزاینده میتوان انتظار داشت ،بیشباهت به مسیریابی
حرکت دستهای پرنده در هـوا یـا گلهای مـاهی در آب نیست .هر فرد در مورد راهی که
باید در پیش بگیرد ،به عالئـــم نامحسـوس و تکنولـوژیکی دریـافتی از همسـایه خود
واکنش نشان میدهد .تنها تفاوت در این است که پرنده یا ماهی بهطور غریزی عالئم را
دریافت میکند و ما انسانها با آگاهی و تصمیم .ویژگی جوامع انسانی در همه اقدامات و
فعالیتهای جمعـی خـود ،در امکـان و احتمـال بـروز سـه اصـل «تعارض»« ،تعامل» و
«نظم» است .در صورت بروز «تعارض»های بالقوه و از بین رفتن یا اختالل در فرصتهای
ناشــی از «تعامل» ،اصل سوم یعنی «نظم» مانع از این اتالف و اختالل میشود« .نظام
تدبیر» در جوامع انسانی ،ایـن رسالت را بر عهده دارد .هدف از تمرکز بر روی «نظام تدبیر»،
ثمربخش کردن تالشهای توســعه در کشور است .نظام تدبیر و اهمیت آن در اقتصاد
کالسیک ،اصل محوری فعالیتها را عقالنیت اقتصادی میدانست درحالیکه اقتصـاد

دورنگری یکی از مزیتهای رقابتی در کنار مزیتهای طبیعی بهحساب میآید ،زیرا توان و
تمایـل تصمیمگیران و مدیران به اتخاذ چشماندازی بلندمدت از نیازها و امکانات مختلف ،چه در
سطح کالن و ملی و چـه در سـطح خـرد و بنگاه ،مزیتی رقابتی و آیندهساز است.

سیاسـی جدیـد بیشتر بر عقالنیت تصمیمگیرندگان و دولتمردان متمرکز است ،یعنی بر
انتخابهای منطقـی سیاسـتمداران ،دیوانساالران و گروههای ذینفع تأکید میکند .این
بدان معناست که در حوزه تأثیرگذاری ،تنها عقالنیت اقتصادی فعـاالن اقتصادی (بازار)
نیست که سرنوشتساز است بلکه مجموعه آنچه با اندکی تسامح «نظام تدبیر» مینامیم
نقشآفرینی میکند .در اقتصاد رفاه هم دو اصل بنیادی مطرح است که به تحلیلی مشابه
آنچه در اقتصـاد سیاسـی جدیـد ارائـه میشود ،میرسد .در قضیه بنیادی اول اقتصاد رفاه،
همه عامالن اقتصادی در یک محیط رقابتی بهگونهای آزادانـه در جستوجوی بیشینه
کردن منافع خود هستند که درنتیجه همه بازارها به تعادل میرسند که تعادلی کارا و
بهینه اسـت و در این شرایط رفاه اجتماعی بیشینه میشود .در قضیه بنیادی دوم اقتصـاد
رفـاه ،حتـی اگـر توزیـع درآمـد در شـرایط بازارهای رقابتی ،با کارایی بهینه و بیشینه هم
همراه باشد ولی به لحاظ سیاسی قابلقبول نباشد (یعنی بعضی از افراد جامعه به علت
کارایی کمتر یا فقدان امکانات الزم برای بهرهمندی از رقابت ،درآمد پـایینی داشـته باشـند
و اخـتالف طبقاتی به وجود آید) ،دستیابی به توزیع بهتر درآمد ،مستلزم دخالت دولت
اسـت .ایـن مداخلـه در شـرایط برقـراری و حاکمیت یک نظام تدبیر شایسته (یعنی نظام
تصمیمگیری خردمند و آگاه ،نظـام حقـوقی کارآمد و مـؤثر ،و سـاختار اداری و اجرایی
پاسخگو و بسنجیده) ،قادر به جبران آثار ناشی از شکست بازار خواهد بود.
نظام تدبیر دربرگیرنده قوانین اساسی و ارگانیک ،قوانین عادی ،نهادهای برقرارکننده
نظـــم ،امنیـت و آرامـش اجتماعی ،سنتها و روابط غیررسمی ،قوانین نانوشته و همه
رفتارها و پندارهای غیرقانونی است که ضمانت اجرایی برای قانون و عرف ایجاد میکند و
برای عملکرد دیوانساالری یعنی روابط و مناسبات بین قوای سهگانه و نهادهـای دیوانی،
فرآیندهای حکومتــی برقرار میکند .نظام تدبیر عالوه بر تأمین نیازهای فعلی و آینده
شهروندان ،بـــرای تحقـق آینده ممکن و مطلوبِ تعریفشده در سند چشمانداز ،نقشه
راه مشخص میکند .در خصوص نقش و اهمیت عوامل مختلف در توسعهیافتگی جوامع،
مطالعات علمی وسیعی صورت گرفته اسـت.
آیندهنگری عالوه بر شــناخت آیندههای ممکن ،تالشــی است برای تعیین تکلیف
اقدامهای امروز ما .اگر تصویری برای آینده ترســیم شود ،مهمترین خاصیت این تصویر
این است که بدانیم در زمان حال چهکار باید بکنیم ،نه اینکه بعدا ً و در آینده قرار است
به کجا برسیم .هدف آیندهنگری ،پیشبینی آینده محتوم یا آینده برنامهریزیشده نیست
بلکه هدف کاربردی آن ،روشن کردن مسیر حرکتها و اقدامهای کنونی در پرتو آیندة
ممکن است .در آیندهنگری فرض بر این است که آیندهها متعددند و ما در انتخاب میان
آنها ،کموبیش آزادیم .آیندهپژوهی در حقیقت اکتشافی سیستماتیک ازآنچه ممکن است
رخ دهد است .به این دلیل روشهای آیندهپژوهی برگرفته از علوم اقتصاد ،آمارشناسی،
روانشناسی ،تحلیل سیستمها و تحقیق در عملیات است .حوزه آیندهپژوهی دربرگیرنده
هردو رویکرد عینی و ذهنی و یا اکتشافی و هنجاری است .برنامهریزی اعم از برنامهریزی
شخصی ،بنگاهی ،یا ملی ،جســتوجوی سیاستهایی است که بتواند پیشبینیهای
اکتشافیراهرچهبیشترباپیشبینیهایهنجاری(آیندهنگری)هماهنگکند.برنامهریزی
در ارتباط با آیندهنگری ،بهاصطالح مهندسی ،یک عالمت خطا ( )error signalبه شمار
میآید که عدم تحققهای آیندهنگر و چشمانداز را نشان میدهد .برنامهریزی فرآیند تعیین
ی و از آنها تبعیت شود ،رویکرد پیشبینیهای
سیاستهایی است که اگر بهدرستی طراح 
امور را به وضعیت مطلوب خواهد رساند.
روشهای آیندهپژوهی ازنظر پیچیدگی ،نیازهای اطالعاتی ،سطح آموزش تحلیلگران
و وضعیت تکاملی روشها بسیار متفاوتاند .این روشها تا زمانی که شانس و احتمال در
تعیین آینده نقش دارد و انسانها تصمیمگیرند ،هرگز به کمال نمیرسند .باوجوداین،
ازآنجاکه در بهکارگیری روشهای آیندهپژوهی ،در جستوجوی کشف نحوه عملکرد امور
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و همچنین مادی و مکانیکی هستیم ،درک و فهم نحوه
کارکرد این امور ،فرصتی را به وجود میآورد که ما از بدترین حالتهایی که آینده ممکن
اســت به وجود آورد ،اجتناب کنیم و امور را بهسوی بهترین حالتها راهبری کنیم .در
آیندهپژوهی تالش میشود تا به کمک تحلیل روندهای گذشته و بهرهبرداری از یافتههای
علمی ،وقوع و تکرار چرخههای احتمالی بعضی از رخدادها و تحوالت (مانند خشکسالی،

نکتههایی که باید بدانید
[بـرای کشـوری یـا بنگـاهی کـه چشماندازی برای آینده خود ترسیم
نکرده است ،هیچ وضعیتی مناسب و هیچ حالتی نامناسب به نظر نمیرسد.
[کمترین فایده آیندهنگری و داشتن چشمانداز آن است که وسیلهای برای
تنظیم امور و ترتیب اولویتهای مسائل در دستور کار آینده را فراهم میکند.
[رویدادهای آینده متفاوتاند و تالشهای آیندهنگری زمینهای برای
آگاهی ،آمادگی و یا مقابله با آن رویدادها را به وجود میآورد.
[آیندهنگری و تهیه چشمانداز آینده ،ازآنرو که روندها و سناریوهای
ممکن و مطلوب آینده را ترسیم میکند ،موجبات آمادهسازی و تعیین
شیوههای برخورد با حوادث و اتفاقات احتمالی را فراهم میکند.
[هدف از تمرکز بر روی «نظام تدبیر» ،ثمربخش کردن تالشهای توسعه در
کشور است که دربرگیرنده قوانین اساسی و ارگانیک ،قوانین عادی ،نهادهای
برقرارکننده نظـم ،امنیـت و آرامـش اجتماعی است.

زلزله و سونامی) ،در چشمانداز آینده مطرح شوند تا در برنامهریزیها برای کسب آمادگی
در مقابل آنها ،تدابیر و راهکارهایی در نظر گرفته شــود .بخشی از تحوالت آینده ،قابل
پیشبینی و قابلکنترلاند لیکن در اغلب موارد به دلیل فشار امور جاری و روزمره ،توجه به
آینده و چارهجویی برای مهار و مدیریت پدیدههای آینده فراموش میشود (دیدمان کوری،
معمای مست و چراغبرق ،قانون گرشام برنامهریزی) .این دسته از وقایع آینده نیز موضوع
آیندهپژوهی نیستند و در قلمرو برنامهریزیها و پیشبینیهای کوتاهمدت قرار میگیرند
وضعیت عمومی جهان ما بهگونهای دستخوش تغییر است که روندهای گذشته که
اســاس و پایه تخمینها و پیشبینیهای مرسوم برنامهریزی است ،برای آینده هرچند
کوتاهمدت و پنجســاله قابلاتکا نخواهد بود .امروزه جهان ما وارد مرحله «آشــوب» یا
«بحران» شــده و برخالف گذشــته که سیســتمهای اقتصادی اجتماعی ،در وضعیت
تعادلهای نسبی بودند و تنها استثناها «بحران» نامیده میشدند ،آنچه قاعده و اصل است
بحران و تغییر است و کمتر سیستمی در حال تعادل پایدار و بلندمدت قرار دارد .انسان
و جوامع امروز ،زندگی همراه با بحران را تجربه میکنند .در چنین شرایطی ،سه نوع نگاه
به آینده قابلتصور است:
 -1نگاه انفعالی ( )passiveکه آیندهپژوهی را تنها از وجه توصیفی انجام میدهد و
تفاوتی با برنامهریزیهای ابتدایی مبتنی بر تکرار گذشته ندارد.
 -2نگاه فعال ( )activeکه طی آن آیندهای برنامهریزیشده بر پایه روندهای رشدیافته
گذشته طراحی میشود که بهجز متغیرهای گذشته که با آهنگی مطلوب و احیاناً متفاوت
با آهنگ گذشته تغییر میکنند ،متغیر یا روند در آن مشهود نیست.
 -3نگاه آیندهساز یا فرصتساز ()proactiveآیندهای را تصویر میکند که دربرگیرنده
جریانها و حوزههای جدید برساخته از جوانههایی است که در گذشته سر برآوردهاند و
احتماالً به روندهایی در آینده تبدیل میشوند.
آیندهپژوهی گرچه بر این اصل همچنان تکیه دارد که بهطور مســتقیم خود را درگیر در
تهیه و تنظیم سیاســتها نکند و بهجای آن تالشهای خود را مصروف طراحی و ســاختن
آیندههای بدیل برای مبارزه با آفتهایی همچون حاشیهنشینی ،فقر ،گرسنگی ،بیسوادی و
ازخودبیگانگی روزافزون کند ،متأسفانه تالشهای مربوط به تجهیز منابع و نیروها برای جنگها
شامل منابع مادی و انسانی در صنعت و در کل اقتصاد ،ارتباط تنگاتنگی را با آیندهپژوهی به
هم زده بهطوریکه آیندهنگری اهمیت ویژهای در مراکز و حوزههای نظامی بعضی از کشورها
مانند امریکا پیداکرده است .ذکر مسائل و موضوعات مبرمی که باید در دستور کار آیندهنگری
نظام تدبیر کشور قرار گیرنـد ،نـه از بـاب هـمصدایی با موجهای انتقاد از عملکرد نظام تدبیر
دهه اخیر است بلکه بیشتر از باب هشداری است به نظام تـدبیر فعلـی که عالوه بر مسائل و
مشکالت حاد و فوری ،با چالشهای بزرگی در آینده روبهرو خواهـد بـود کـه بـدون اصـالح و
نوسازی این نظام تدبیر ،آرمان چشمانداز  ،1404دستیافتنی نخواهد بود.
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پــاورقــی

دانشگاه زیر سایه بیبرنامگی

نقدی برای برنامه دولت دوازدهم درباره جایگاه علم و دانشگاه

بـهـانـه

جایگاه علم و فناوری در برنامه دولت دوازدهم چیست؟ در فصل ششم برنامه انتخاباتی حسن روحانی ،به جایگاه علم و فناوری اشاره شده است؛ این برنامه و چگونگی حصول به اهداف
تعیینشده موضوعی است که مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.

رضا منصوری
استاد فیزیک دانشگاه
صنعتیشریف

چرا باید خواند:
دانشگاه محور توسعه
است ،محور توسعه
متوازن؛ در این مقاله
برنامه دولت دوازدهم
در حوزه دانشگاه مورد
بررسی قرار میگیرد و در
نهایت محورهای رسیدن
به دانشگاهی با دغدغه
توسعه بیان میشود

ما را چه شده
که «چندم-گرا»
شدهایم؟ به دنبال
«چندمی» بودن نشان
از عقده حقارتی
دارد که رفع آن به
توسعهاقتصادی
نمیانجامد .این
بحران «چندم-
گرایی» بیارتباط با
حباب آموزش عالی
نیست
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چندی پیش ،در ایام تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری،
برنامه دکتر حســن روحانی برای بخش علم ،فناوری و نوآوری تحتعنوان
جامعه نوآور را در جزوهای بیتاریخ دیدم .حاال که تکلیف ریاســتجمهوری
مشخصشــده میتوان آن را برنامه دولت دوازدهم تلقــی کرد و دربارهاش
صحبت کرد .اینکه در مناظــره نامزدهای انتخاباتی بحثی از علم و فناوری
نشــد یا اگر جملهای هم طرح شد به حقوق معلمان فرو کاهیده شد نشان
میدهد موضوع علم در میان سیاستگذاران کشور اولویت ندارد .بنابراین نباید
متوهم بود و انتظاری خالف واقعیت داشت .جای تحقیقی جامعهشناسانه در
این زمینه خالی است که چرا سیاستمداران ما دائم از علم و فناوری صحبت
میکنند اما در بزنگاهها و در اجرا به آن توجهی ندارند .در این میان باید ممنون
بود که آقای روحانی دستکم بخش علم و فناوری را در برنامه دولت دوازدهم
فراموش نکرده است.
بخش علم ،فناوری و نوآوری فصل  6برنامه انتخاباتی آقای روحانی است.
این بخش سه قســمت دارد :مقدمه ،سیاستها ،و برنامهها ،که هرکدام هم
چند قسمت دارد .در مقدمه شش «هدف عمده» برای «نظام علم ،فناوری و
نوآوری» در نظر گرفته میشــود .من درک نمیکنم که این اهداف کلی چه
نقشی در برنامهریزی یک دولت چهارساله دارد .آنچه از برنامهای چهارساله
انتظار میرود ذکر هدفی است که دولت باید در این چهار سال دنبال بکند،
و نه اهداف کلی در حال تحول و مستلزم بحثهای دانشگاهی .به این معنی،
هدفی دســترسپذیر در این برنامه گنجانده نشده است؛ گرچه در بند آخر
مقدمه گفت ه شده «برنامه پیشنهادی ...بر پایه ضرورت فراهم آوردن ملزومات
رسیدن به این اهداف ...تدوینشده است».
در قســمت دوم شش «سیاست کلیدی» بیانشــده که اهداف مذکور
قرار است با آنها پیگیری بشود :منظور از کلیدی بودن هم مشخص نیست.
خواننده درنمییابد کدام سیاست برای کدام هدف است .چند نکته در مورد
این سیاستها:
در حوزه آموزش «سیاست آموزش یکپارچه ،متنوع و عادالنه» مطرحشده
است .تصور میکردم این هدف است و نه سیاست! نفهمیدم که نویسندگان
این متن با این سیاست به چه هدفی میخواهند برسند ،مستقل از اینکه اص ًال
مگر این هدف مطلوب است و در چهار سال قابل حصول!
در حوزه پژوهش «سیاست ابرپژوهش برای مقابله با ابرچالشها» عنوان
میشــود .این عنوان را برای بار اول میشنوم .شاید منظور از این واژه همان
اغراق متعارف ما ایرانیان باشد یا مث ًال ترجمه مگاپروژه؛ در این صورت نمیدانم
مگاچالش دیگر چیســت! درهرصورت در هیچجای متــن مفهوم ابرپروژه
تعریفنشده است و در قســمت بعدی صحبت از طرحهای کالن پژوهشی
است .گزارههایی که در ادامه این سیاست آمده است نمیدانم به چه منظور
اســت ،و نتوانستم با آن بهعنوان توضیح یک سیاست ارتباط برقرار بکنم؛ و

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

نمیدانم چگونه میشود در انتهای چهار سال تحقق این سیاست را ارزیابی
کرد.
از آنچه بهعنوان سیاستهای دیگر ذکر شده میگذرم .میپردازم به قسمت
سوم با عنوان «برنامههای حوزه علم و فناوری» که قرار است «سیاستهای
تشریحشــده در حوزه علم و فناوری با این اقدامها دنبال» بشود .اولین اقدام
«تغییر ساختار نظام علم ،فناوری و نوآوری کشور» است که بالفاصله گفته
میشود «مستلزم انجام اقدامات زیر است» که به دنبال آن شش اقدام ذکر
میشود .بهطور مثال «تمرکز در سیاستگذاری »...یک اقدام تلقی میشود و
همینطور تنظیم چند الیحه .از ذکر گزارههای بعدی با عنوان اقدام میگذرم.
حرفی در این زمینه برای گفتن نیست.
عنــوان بخش چهــارم و آخر «نهادهای الزم برای اجــرای برنامه علم و
فناوری» است .در اینجا مفاهیمی ردیف شدهاند که من درک نکردم از کجا
آمدهاند و برای چه آمدهاند ،مانند :دانشگاه اندیشهورز ،دانشگاه ترویجگر دانش،
دانشگاه تمدنساز ،دانشگاه امن و آزاد ،مدرسه آیندهساز ،نهاد تحقیق و توسعه:
بنگاه نوآور ،و چندین نوواژه دیگر .نتوانستم بفهمم این واژهها چه ربطی به یک
برنامه دارد بدون اینکه در هیچجای برنامه به این واژهها استناد شده باشد.
بهاینترتیب در این متن به مجموعهای از جمالت و بیان آرزوها و ایدهها
برمیخوریم که بهســختی بتوان در آن عنصرهــای یک برنامه ملی را دید.
نه هدفی دســترسپذیر مشخص اســت و نه اقدامی روشن بهجز در برخی
موردهای مرتبط با شرکتهای دانشبنیان که برنامه وارد بسیاری جزئیات
کشکول ایدههای مرتبط با علم و فناوری
شده است .کوشیدم از مجموع این
ِ
تفکری را درزمینه آموزش عالی دریابم.
اکنون چکیده دریافت خودم از این متن را بیان میکنم:
دولت دوازدهم تصور روشنی از علم و فناوری بیان نکرده است؛
فعالیت دولت در این زمینه فروکاهیده خواهد شد بهطور عمده به ترویج
تجاریسازی؛
ســعی خواهد شــد میان معاونت علمی و وزارت عتف ،تفکیک وظایف
روشــنتر بشود و در این مورد الیحهای تنظیم بشود .واضح است که این امر
منجر به مصرف کردن وقت و هزینه زیاد و نیز اصطکاک فراوان میان نیروهای
متخصص خواهد شد؛
در امر پژوهش و انواع آن و نوعی که دانشگاهها باید در آن درگیر بشوند و
درزمینه بودجههای آن اتفاقی در چهار سال آینده قرار نیست بیفتد؛
هیچ اقدامی در جهت واردکــردن مفاهیم اداری مدرن علم و پژوهش و
فناوری در عرف اداری ایران قرار نیســت شروع بشود؛ بنابراین در چهار سال
آینده هم هنوز به روشهای دیوانی به مدیریت علم و فناوری خواهیم پرداخت
و این یعنی تعلل در اتصال به مفاهیم جهانی علم و فناوری.
درصورتیکه دولت بتواند اعتبارهایی برای طرحهای کالن پژوهشی فراهم

مفاهیمی چون دانشگاه اندیشهورز ،دانشگاه ترویجگر دانش ،دانشگاه تمدنساز ،دانشگاه امن و آزاد،
مدرسه آیندهساز ،نهاد تحقیق و توسعه و بنگاه نوآور که در برنامه انتخاباتی دکتر روحانی آمده ،چه
ربطی به یک برنامه دارد؟

آورد آن را در صورتــی به هزینه خواهد گرفت کــه  50درصد آن از بخش
خصوصی بیاید .این یعنی اینکه ایران کماکان از انجام پژوهشهای بنیادی
پرهیز میکند و بنا بر آن وابستگیاش به کشورهای تمدنساز بیشتر خواهد
شد و درنتیجه تهاجم فرهنگی مؤثرتر عمل خواهد کرد؛
همکاریهای بینالمللی فروکاهیده خواهد شــد به مبادله دانشــجو در
بهترینشرایط.
علم و آموزش عالی ما با چندین بحران روبهرو اســت که کاش در برنامه
دولت دوازدهم به آنها پرداخته میشــد .ما ســاالنه بــا حدود یکمیلیون
دانشآموخته کارشناسی روبهرو هستیم و یکمیلیون هم ورودی به دانشگاه.
به چه منظور؟ از این یکمیلیون دانشآموخته کارشناسی حدود  300هزار
نفر به کارشناسیارشد راه مییابند و همین تعداد هم در سال دانشآموخته
ارشد میشوند .به چه منظور؟ از مجموع این دانشآموختگان ساالنه حدود
 30هــزار نفر هم در ســال به مقطع دکتری میرونــد و همین تعداد هم
دانشآموخته دکتری میشوند .بهاینترتیب دانشگاههای ما ساالنه  700هزار
نفر دانشآموخته کارشناسی 270 ،هزار نفر کارشناسیارشد ،و  30هزار نفر
دکتری جویای کار به جامعه تحویل میدهد؟ به چه منظور؟ برای چه شغلی
این افراد دانشآموخته تربیتشدهاند؟ تنها به دانشآموختههای دکتری توجه
کنید که شــاید 10درصد آنها در مراکز آموزشی استخدام بشوند ،بقیه کجا
بروند؟ این حباب آموزش عالی را چگونه دولت میخواهد مهار بکند؟
دولت افتخار میکند که در تجاریسازی موفق بوده است ،که البته معلوم
نیســت موفقیت با چه سنجیده میشود! گفتهشــده که ما  3هزار شرکت
دانشبنیان داریم که خبر خوشــی است .اما این 3هزار در کل شاید توانسته
باشند  30هزار نفر را به کار گمارده باشند .یعنی از مجموع دانشآموختگان
یک ســال تنها  3درصد آنها؛ توجه داشته باشیم این تعداد شرکت در یک
سال تأسیس نشدهاند بلکه باید آنها را در یک فرآیند دستکم  10ساله دید
که در مراکز رشد شــروع به کار کرده بودند .پس این روال جوابگوی موج
دانشآموختگان نیست .چه میتوان کرد؟ این حباب خواهد ترکید؟
دولت برنامه نانوفناوری را یکی از موفقترین برنامههای تحقیقاتی میداند.
چند هفته پیش معاونت علمی و دبیرخانه شــورای عتف اعالم کردند ایران
پنجم در دنیا شــده و ژاپن و آلمان را پشت ســر گذاشته است .مستقل از
نقدی که بر شــاخص رســیدن به این نتیجه وارد است ،باید سؤال کرد که
گویی حاال اول هم شــدیم و امریکا را ه م پشت سر گذاشتیم چه بر سر این
دانشآموختــگان بیکار ما میآید و چه نفعی برای اقتصاد ما دارد؟ حتی چه
نفعی برای فرهنگ ما دارد؟ ما را چه شده که «چندم-گرا» شدهایم؟ به دنبال
«چندمی» بودن نشان از عقده حقارتی دارد که رفع آن به توسعه اقتصادی
نمیانجامد .این بحران «چندم-گرایی» بیارتباط با حباب آموزش عالی نیست.
برنامه دولت باید در جهت رفع این دو چالش اصلی در علم و آموزش عالی
ما باشد .این دو چالش را ،که نتیجه  40سال دانشگاهداری بیرویه ما است،
قطعاً نمیتوان در یک دوره چهارساله مرتفع کرد و دولت نباید همچنین قولی
بدهد ،اما باید قول بدهد هدفــش حرکت در جهت رفع این دو بحران و در
جهت توسعه همهجانبه باشد .پس باید سیاستها و برنامههایی اتخاذ بکند که
منجر به رفع این دو بحران بشود .مث ًال میتوان به این سه سیاست فکر کرد:
دادن آزادیهای بیشتر به دانشگاهها برای طراحی رشتههای موردنظر،
گرفتن دانشجو ،و استخدام استاد؛
منطقی کردن اعتبارهای پژوهشی؛
منطقی کردن حمایت از کارآفرینی و نوآوری.
این سیاســتها زمینهساز حرکت دانشــگاه و علم به سمت نیاز جامعه
اســت؛ البته نیاز به پژوهشهای بنیادی هم ،برخالف تصور بعضی مدافعان
تجاریسازی ،بخشی منطقی از آن است .میتوان برنامههای زیر را بالفاصله

نکتههایی که باید بدانید
[ما ساالنه با حدود یکمیلیون دانشآموخته کارشناسی روبهرو هستیم و یکمیلیون هم
ورودی به دانشگاه.
[برنامه دولت باید در جهت رفع چالشهای اصلی در علم و آموزش عالی ما باشد .این
چالشهای  40ساله را نمیتوان در یک دوره چهارساله مرتفع کرد اما باید هدف دولت حرکت
در جهت توسعه همهجانبه باشد.
[دانشگاههایی که متقاضی برنامهریزیهای درون-دانشگاهی هستند باید به آنها این امکان
داده شود.
[دانشگاهها باید خود را بازتعریف بکنند و بهصراحت اعالم کنند در جهت حل کدام مسئله
ملی یا منطقهای میخواهند حرکت کنند.
[دولت نهادهای مسئول به نظارت بر بودجههای تحقیقاتی بنیادی ،کاربردی ،و توسعهای با
توجه به تعریف استاندارد این نوع پژوهشها را مشخص کند.
[آزادسازی قیدهای اداری برای راهاندازی کسبوکار دانشبنیان با سرمایه بخش خصوصی
مورد توجه قرار گیرد.

در این جهت شروع کرد:
دانشگاههایی که متقاضی برنامهریزیهای درون-دانشگاهی هستند به آنها
این امکان داده شود .در این صورت دانشگاه موظف است برای بودجهای که
دریافت میکند برنامهای متناسب با اسناد باالدستی کشور ارائه دهد که این
برنامه در زمان اجرا و بعد از آن ارزیابی میشود.
دانشــگاهها باید خــود را بازتعریف بکنند و بهصراحــت اعالم کنند در
جهت حل کدام مســئله ملی یا منطقــهای میخواهند حرکت بکنند و در
برنامهریزیهای خود برای گرفتن دانشــجو و استاد و نیز راهاندازی رشتهها
به این برنامهها پایبند باشند .بهاینترتیب تنوع در آموزش عالی باید بهطور
طبیعی رخ بدهد.
سازمان مدیریت موظف میشود در یک دوره سهساله اعتبارهای پژوهشی
کشور را در استاندارد جهانی منطقی و شفاف بکند .تعریف استاندارد پژوهش و
تقسیم اعتبارهای پژوهشی به بنیادی و کاربردی و توسعهای و سهم هر بخش
از مجموع اعتبارها بخشــی از این منطقیسازی خواهد بود که در  15سال
گذشته این سازمان در مقابل انجام آن مقاومت کرده است.
تعیین نهادهای مســئول به نظارت بر بودجههــای تحقیقاتی بنیادی،
کاربردی ،و توسعهای با توجه به تعریف استاندارد این نوع پژوهشها.
تعیین تکلیف صندوق حمایت از پژوهشگران ،صندوق شکوفایی و نوآوری،
اعتبار شورای عتف ،و نیز اعتبارهای پژوهشی دستگاههای اجرایی در چارچوب
اینمنطقیسازی؛
آزادسازی قیدهای اداری برای راهاندازی کسبوکار دانشبنیان با سرمایه
بخش خصوصی .این برنامه مستلزم بازتعریف گردش کارها در جهت هرچه
سریعتر کردن گردش سرمایه است و متناسب با ابعاد سرمایهگذاری و ابعاد
کارآفرینی.
تقویت انجمنهای علمی بهعنوان بازوی دولت و جامعه در تشــخیص
کجتابیهای برنامههای دولت در زمینه علم و فناوری ،تشــخیص موردهای
انتحال در همه ســطوح و انواع آن و انتقال آن به بدنه اجتماع علمی کشور،
تشخیص کجتابیهای ناشی از استقالل دانشگاهها و ارزیابی آنها ،و نیز انتقال
نیازهای جامعه به بدنه علمی کشور و به سیاستگذاران.
مشارکت در پروژههای علمی بینالمللی بهگونهای که ایران بهعنوان یک
قدرت در میان  20کشــور جهان در همه پروژههایی که  20کشــور جهان
مشارکت دارند حضور و سهمی داشته باشد.

برای توسعه
دانشگاه میتوان
به این سه سیاست
فکر کرد :دادن
آزادیهای بیشتر
به دانشگاهها برای
طراحی رشتههای
موردنظر ،گرفتن
دانشجو ،و
استخدام استاد؛
منطقیکردن
اعتبارهای
پژوهشی؛ و
منطقیکردن
حمایت از
کارآفرینی و
نوآوری
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پــاورقــی

سایه تردید تورم بر اعتماد شهروندان
قیمت مواد خوراکی بخش کشاورزی؛ تورم و انتظارات مردم

بـهـانـه

تورم ،رشــد و رکود سه شاخصیهستند که سیاستمداران با اتکای به آن از برنامههای موفق خود میگویند و مردم اثرات این شاخصها را در زندگی خود جویا میشوند .در رقابت
انتخاباتی  29اردیبهشت بار دیگر این موضوع مورد مناقشه بود .به این بهانه ،چگونگی محاسبه این شاخصهای اقتصادی مورد پرسش قرار گرفته است.

فاطمه پاسبان
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
گزارشها و ارقام
ارائهشده توسط بانک
مرکزی و مرکز آمار ایران
حاکی از کاهش نرخ تورم
است اما این کاهش برای
عموم جامعه قابل لمس
نیست .شاید یکی از
دالیل ،بیان علمی مفاهیم
اقتصادی و عدم توجه به
تفسیرمفاهیمبازبانی
ساده و شفاف برای عموم
جامعه است .در این مقاله
تورم به زبان مردم بیان
شده است.

در یک روز داغ بهاری ،هنگامی که ســوار تاکسی شدم مسافران مسیرم
در خصوص تورم و کاهش قیمتهــا باهم گفتگو میکردند و من بهدقت
به اســتداللها ،دالیل و نقطهنظرات آنان گوش میکردم .برای یک محقق
اقتصادی ،شناخت نقطهنظرات شهروندان درباره موضوعهای مختلف میتواند
تصویری عمیقتر از شرایط جامعه و انتظارت مردم برای تحلیل ارائه دهد .در
علم اقتصاد هر موضوعی که مورد مطالعه قرار میگیرد با انسان،رفتار و انتظارت
آنها معنا و مفهوم پیدا میکند .درصورت شناخت دقیق رفتار و خصوصیات
بازیگران اقتصادی ،میتوان تحلیلی واقعی از شــرایط موجود و بهدنبال آن
برنامهریزی صحیح داشت .آنچه در گفتوگوی شهروندان بیش از هرچیزی
توجه را به خود جلب میکند روند قیمتها و انتظار کاهش قیمت اســت،
که این انتظار با توجه به سطح قدرت خرید واقعی آنان معقول است.در این
میان گزارشها و ارقام ارائهشده توسط مراجع رسمی همانند بانک مرکزی و
مرکز آمار ایران حاکی از کاهش نرخ تورم اســت اما این کاهش برای عموم
جامعه قابل لمس نیســت .ســوالی که پیش میآید این است که چرا ارقام
با واقعیتهایی که مردم هر روز با آن روبهرو هســتند -قیمت مواد خوراکی
و غیرخوراکی -همخوانی ندارد؟ بهنظر نگارنده مهمترین دلیل ،بیان علمی
مفاهیم اقتصادی و عدمتوجه به توضیح و تفســیر مفاهیم به زبانی ساده و
شفاف برای عموم جامعه است .لذا نگاهی ساده و شفاف به پدیده تورم و نحوه
محاسبه و تخمین آن ،ضروری بهنظر میرسد تا افکار عمومی تصور درستی
نسبت به نرخ تورم بهدست آورند .چراکه این موضوع  ،به دلیل اعتماد مردم
به دولت مهم است.
در حکمرانی خوب همراهی و همدلی مردم با دولت و مشــارکت فعال
مردم در برنامههای دولت مستلزم آن است که مردم به دولت اعتماد داشته
باشند و دولت را صادق و شفاف بدانند .اما میشنویم مردم میگویند «اگر نرخ
تورم کم شده چرا قیمتها کاهش نیافته و حتی افزایش یافته است؟» انتظار
مردم این اســت که کاهش نرخ تورم به دنبال خودش کاهش قیمتها را به
دنبال داشته باشد .کاهش قیمتها و یا ثبات قیمتها یکی از اهداف مهم هر

نکتههایی که باید بدانید

[در حکمرانی خوب مشارکت فعال مردم در برنامههای دولت مستلزم آن است که مردم به
دولت اعتماد داشته باشند و دولت را صادق و شفاف بدانند.
[تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها اعم از مواد خوراکی و غیرخوراکی .با گذشت
زمان ،قیمت اکثر کاالها و خدمات افزایش مییابد.
[ محاسبه شاخص تورم را به تفکیک شهری و روستایی و اقالمی که در سبد کاال در نظر
گرفته شده ،انجام میدهند.
[کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست بلکه روند و افزایش قیمتها را کاهش داده است.
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اقتصادی اســت و از این رو انتظار بهحق جامعه است؛ اما پیوند این انتظار با
آمار و ارقام منتشر شده در خصوص نرخ تورم باید برقرار شود تا اعتماد حاصل
شود .برای پاسخ به این مسئله ،باید به مفهوم تورم ،نرخ تورم و آمار قیمتها
نگاهیاندازیم .تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها اعم از مواد خوراکی
و غیرخوراکی .با گذشت زمان ،قیمت اکثر کاالها و خدمات افزایش مییابد.
اگرچه ممکن است قیمت برخی از آنها ثابت بماند و گاهی کاهش بیابد اما
میانگین قیمت همه کاالها و خدمات افزایش مییابد .در برخی کشورها این
افزایش قیمت کاالها و خدمات بســیار کم و تقریباً قیمتها ثابت است و در
برخی کشورها افزایشها شدید و زیاد است.
در علم اقتصاد انواع تورم را داریم که عبارتاند از:
 )1تورم خفیف که به مفهوم افزایش مالیم قیمتها (بین  1تا  8درصد
در سال) است.
 )2تورم شدید که از افزایش بین  15تا  25درصدی قیمتها در سال به
عنوان تورم شدید یاد میشود.
 )3تورم بسیار شدید که افزایش بیرویه و افسارگسیخته قیمتها (بیش
از  50درصد در ماه) باعث بیاعتمادی کامل مردم نسبت به واحد پول ملی و
توانایی دولت در کنترل قیمتها میشود .در کنار مفهوم تورم ،نرخ تورم مطرح
اســت .نرخ یعنی اندازه تغییر قیمت در یک دوره زمانی .نرخ تورم از طریق
محاسبه قیمت هفتگی ،ماهانه و ساالنه یک سبد کاالی پایه حاصل میشود.
مرکز آمار ایران محاسبه شاخص تورم را به تفکیک شهری و روستایی و
اقالمی که در ســبد کاال در نظر گرفته شده ،انجام میدهد؛ در این محاسبه
نزدیک به  451قلم کاال و سال پایه هم سال  1390درنظر گرفته شده است.
برای محاسبه نرخ تورم ابتدا شاخص تورم محاسبه و بر اساس تغییر شاخص
عددی تورم نسبت به یک زمان و دوره مشخص ،نرخ تورم حاصل میشود .به
عنوان نمونه با توجه به آمار بانک مرکزی ،برای نرخ تورم سالیانه شاخص تورم
در ســال  1391و  1392به ترتیب در حــدود  130.5و  175.9بوده .درصد
تغییرات شــاخص در سال  92نسبت به  91در حدود  34.7درصد است که
نشــاندهنده نرخ تورم است یعنی سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات به
طور میانگین در حدود  34.7درصد افزایش یافته است .حال در سال  1394و
 1395شاخص تورم برابر با  227.5و  248بوده که نرخ تورم برابر با  9درصد
میشود یعنی در سال  95سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات در حدود 9
درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته اما نرخ تورم نسبت به سال  92که
در حدود  34.7درصد بوده کاهش یافته است.
بنابراین وقتی اعالم میشود که نرخ تورم در سال  95نسبت به سال 92
کاهش یافته بدین معنا نیســت که قیمتها کاهش یافته است بلکه به این
معناست که نرخ افزایش قیمتها روند کاهشی داشته است وگرنه وجود نرخ
تورم نشان از افزایش قیمتها دارد که مهم آن است این نرخ افزایش با نرخ

انتظار مردم این است که کاهش نرخ تورم به دنبال خودش کاهش قیمتها را داشته باشد .کاهش قیمتها و یا ثبات قیمتها یکی از
اهداف مهم هر اقتصادی است و از این رو انتظار بهحق جامعه است؛ اما پیوند این انتظار با آمار و ارقام منتشرشده در خصوص نرخ تورم
باید برقرار شود تا اعتمادسازی حاصل شود.

تورم خفیف و کوچک باشد.
به عنوان مثال اگر قیمت یک کاالیی در ســال  1391در حدود 1000
تومان بوده با اعمال نرخ تورم هر سال که در جدول زیر مشاهده میشود در
ســال  1392به دلیل تورم شدید به قیمت کاال  347تومان اضافه شده که
قیمت کاال میشــود  1347تومان .در سال  93به دلیل تورم  210تومان به
قیمت  1347تومان اضافه میشــود و قیمت میشود  1557تا سال  95که
قیمت کاالی  1000تومانی سال  91به  1899تومان بالغ میشود .ارقام نشان
میدهد که نرخ تورم از  34.7درصد به  9درصد رسیده و کاهش داشته اما به
دلیل وجود تورم افزایش در قیمتها اتفاق افتاده و در حدود  899تومان به
قیمت سال  91یعنی  1000تومان اضافه شده است.
بنابرایــن کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیســت بلکه روند و
افزایش قیمتها را کاهش داده است .برای اینکه این موضوع مشخص شود
فرض کنیم نرخ تورم سال  92برای بقیه سالهای بعد آن ثابت باقی میماند و
همان  34.7درصد بود .جدول زیر نشان میدهد که قیمت در سال  95برابری
کاالی  1000تومانی سال  91برابر با  3292تومان بود یعنی  1393تومان به
قیمت در طی سالهای  92تا  95اضافه میشد .در حالی که با کنترل تورم
و کاهش آن مشاهده میشود که فقط  899تومان به قیمت این کاال اضافه
شده و دولت توانسته است افزایش افسارگسیخته قیمتها را کنترل کند .این
کنترل افزایش قیمتها به معنی کاهش قیمت نیست که اشتباه عموم مردم
مترادف دانستن کاهش نرخ تورم با کاهش قیمت کاالست .در اقتصاد معنی و
مفهوم تورم در نرخ تغییرات و مقدار اضافهشده به قیمت کاال و خدمات است.
اگر این نکته مورد توجه مردم قرار گیرد با مالحظه ارقام و آمار ارائهشده توسط
بانک مرکزی و مرکز آمار خواهند توانست تحلیلی از شرایط موجود در ارتباط
با کاالهایی که میخرند داشته باشند.
در خصوص قیمت مواد خوراکی بخش کشــاورزی نیز قضیه به همین
منوال است .بر اساس گزارشهای بانک مرکزی از سطح شهر تهران ،قیمت
خردهفروشی برخی اقالم حاکی از آن است که در سال  95نسبت به سال ،92
نرخ افزایش قیمت در بازار خردهفروشی کاهش یافته است (کاهش افزایش

قیمتها اتفاق افتاده یعنی نرخ افزایش قیمت کمتر شده است) و برای برخی
محصوالت همانند گوجهفرنگی و سیبزمینی ،قیمت کاهشی بوده بهطوریکه
درصد تغییرات روند نزولی داشته است .بهطور مثال برای گوشت مرغ در سال
 91نسبت به سال قبل  59درصد افزایش قیمت بوده که این رقم برای سال
 92نســبت به  91در حدود  19درصد افزایش قیمت داشته که در سال 95
نسبت به  94در حدود  12درصد افزایش قیمت داشته است و روند افزایش
قیمت مرغ با نرخ کاهشی مواجه بوده است.
اگر درصد تغییرات قیمت گوشــت مرغ در بازار خردهفروشــی با درصد
تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی مقایسه شود ،مالحظه
میشود که افزایش قیمت مرغ در بازار خردهفروشی کمتر از افزایش قیمت
هزینههای تولید در بخش کشاورزی بوده (به جز سال  )95و در سال  94حتی
درصد تغییرات گوشت مرغ منفی بوده است .در سال  ،1395یکی از دالیل
افزایش قیمت ،آنفلوانزای مرغی بوده اســت .برای گوشت قرمز ،روغن مایع،
روغن جامد ،ســیبزمینی ،گوجهفرنگی و پرتقال شاهد کنترل نرخ افزایش
قیمت در ســال  1395نسبت به ســال  1391و  1392بودهایم و از افزایش
سرسامآور قیمتها در بازار جلوگیری شده است .این نکته هم قابل ذکر است
که افزایش قیمت در بازار خردهفروشی ناشی از افزایش هزینه تولید ،هزینه
بازاریابی و توزیع در بخش عمدهفروشــی و هزینه توزیع و فروش در بخش
خردهفروشی است و سهم هرکدام از این عوامل در افزایش قیمت بازار برحسب
محصول و زمان متفاوت اســت .اما آنچه مشخص است نرخ تورم در بخش
تولیدی روند کاهشــی داشته و حاکی از آن اســت که در بخش کشاورزی
سیاستها و برنامهها در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و هزینههای تولیدی
بخش بوده که به نفع قیمت مصرفکننده عمل کرده است.
سال

1391

1392

1393

1394

1395

قیمت

1000

1347

1557

1742

1899

نرخ تورم

34.7

15.6

11.9

9

افزایش قیمت هر سال به علت تورم

347

210

185

157

محاسبه نرخ تورم به سال پایه
سال

گوشت مرغ

درصد تغییرات گوشت گوسفند با استخوان

درصد تغییرات گوشت گاو و گوساله بی استخوان درصد تغییرات روغن مایع(لیتر) درصد تغیررات

1390

33486

1391

53322

59.2

227579

26.8

220319

69.7

32072

41.6

1392

63559

19.2

305860

34.4

313379

42.2

46169

44

1393

66347

4.4

324053

5.9

328461

4.8

48871

5.9

1394

61653

-7.1

349742

7.9

354557

7.9

48872

0

1395

68795

11.6

386467

10.5

360583

1.7

51061

4.5

روغن جامد
(5کیلیویی)

درصد
تغییرات

سیب زمینی

درصد تغییرات

گوجه فرنگی

درصد تغییرات

پرتقال

نرخ تورم بخش
درصد تغییرات
(شاخصهای تولید کننده)

21829

34.2

118934
148444

17951

6499

129829

10562

22642

32.4

24.8

7648

17.7

16088

52.3

24638

12.9

215576

45.2

21772

184.7

25976

61.5

41809

69.7

34.5

215473

0

21310

-2.1

25683

-1.1

49093

17.4

14.8

218378

1.3

16261

-23.7

25436

-1.0

62956

28.2

4.9

226083

3.5

16595

2

23004

-9.6

52684

-16.3

5
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پــاورقــی

توسعه به سبک شیلی
درسهایی از یک اقتصاد متکی بر معدن

منابع طبیعی ،منبع عظیم ثروت به حساب ميآیند اما در عین
حال به گواه تاریخ ،راهبرد کشورهای دارای این منابع در تبدیل
این ثروت بالقوه به ثروت بالفعل و ه مراســتا با توســعه پایدار و
مستمر چالشی جدی است که بسیاری از کشورها از آن سربلند
بیرون نیامدهاند .بدون تردید ایران یکی از کشــورهایی است که
از این چالش تاکنون ســربلند بیرون نیامده اســت .فرصتهای
سوخته و زمان ازدسترفته برای ما باید هشداری باشد در تأمل
بیشــتر در این باب و اتخاذ یک سیاست صحیح ،درس گرفتن
پدرام سلطانی
از نمونههای موفق و حرکت پایدار در مســیر درست .نگارنده در
نایبرئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی
بررسی سیاســتهای دو اقتصاد مهم یعنی چین و اندونزی ،که
ایران
گزارشهای آنها پیشتر منتشر شدهاند ،توانست دو الگوی موفق
(چین) و نسبتا موفق (اندونزی) را کالبدشکافی و معرفی كند .در
این پژوهش قصد بر آن اســت که نگاهی به اقتصاد شیلی انداخته شود .شیلی مهمترین توليدكننده و
صادرکننده مس در دنیا است که بیش از یکسوم مس دنیا را تولید ميکند و سهم حدود  40درصدی
از کل صادرات مس را در دنیا دارد .کشــور شــیلی به عنوان اولین و بزرگترین دارنده ذخاير مس در
دنیا و اقتصادی متکی بر آن ،توانســته است به موفقیتهایی در توسعه اقتصاد خود و مدیریت جریان
درآمدی حاصل از این منابع دست یابد اما سیاستهای متخذه در این کشور و قوانین مربوط ،منجر به
این شدهاند که صنایع مکمل و پاییندست مس در شیلی به وجود نیاید .آنچه در سیاستهای اتخاذشده
توسط دولت شیلی طی دو دهه گذشته مشاهده ميشود ،اتخاذ سیاستهای مالیاتی هدفمند و مدیریت
آیندهنگرانه درآمدهای ناشی از فروش مس از یک سو است که نتایج خوبی به همراه داشته است و عدم
اتخاذ سیاستهای تجاری فعاالنه از سوی دیگر است که سبب عدم خلق مزیت نسبی دینامیک در صنایع
پاییندستی معدنی در شیلی شده است .البته با وجود این نقص در سیاست گذاری شیلی ،این کشور
با مدیریت مناسب و سازوکارهای مالیاتی توانسته است سطح رفاه مردم را افزایش دهد ولذا از این بابت
عملکردی به مراتب بهتر از مدیریت منابع زیرزمینی در کشور ما داشته است.
سیســتم مالیاتبندی صنایع استخراجی در کشور شیلی شفاف ،قابل پیشبینی و متعادل است و
در محدودهای قرار دارد که برای سرمايهگذاران خارجی قابل فهم و قبول است .مالیات معدن به صورت
تصاعدی است ،یعنی نرخهای مالیات باالتر در زمانهایی که سود شرکت بسیار باال است و بالعکس در
شکل  1شاخص های مهم اقتصاد کالن برای دوره  15ساله  2000تا 2015
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مورد بنگاههای کوچک و برخی بنگاههای با اندازه متوسط مالیات بسیار کمتر است.
به همان اندازه که سطح بهینه مالیاتبندی اهمیت دارد چگونگی توزیع و مدیریت درآمد مالیاتی
نیز مهم است .قانون مسئولیت مالی شیلی یک چارچوب سیاستی قابل پیشبینی و بر پایه فرمول برای
مدیریت درآمد مالیاتی فراهم آورده اســت که امکان سیاســتگذاری برای انتفاع کوتاهمدت را کاهش
ميدهد .بر اساس آن ،قاعده تراز ساختاری مصرف تنها بخشی از درآمد را ،که سازگار با سطح بلندمدت
درآمد است ،میسر ميکند .در عمل این قاعده به این معنی است که زمانی که در دوره قیمتهای باالی
مواد معدنی هستیم با توجه به تخمین انجامگرفته از قیمت بلندمدت ،بخشی از درآمد ذخیره ميشود و در
زمانی که قیمته ا زیر مقدار بلندمدت است از همان درآمد ذخیرهشده استفاده ميشود .بخشی از درآمد
دولت که در دوره رونق اقتصادی و باال بودن قیمت کامادیتیه ا ذخیره ميشود در دو صندوق ثروت ملی
سرمايهگذاری ميشود .یکی صندوق ذخیره بازنشستگی است که برای تامین مالی مخارج افراد پیر آینده
و حقوق بازنشستگی ازکارافتادگی و موارد مربوط ناشی از اصالح حقوق بازنشستگی به کار گرفته ميشود
و دیگری صندوق پایدارسازی اقتصادی اجتماعی که برای تضمین مخارج دولت در طی دوران رکود و
رشــد پایین مورد استفاده قرار ميگیرد .پیادهسازی قاعده تراز ساختاری به شیلی کمک کرده است تا
مخارج خود را پایدار کند .ممانعت از افزایش مخارج در دوره وفور منابع ناشی از افزایش قیمتهای جهانی
کامادیتیه ا به مدیریت نرخ برابری پول رایج خود در برابر ارزهای خارجی کمک شایانی کرده است .عالوه
بر این صندوقهای ثروت ملی که درآمدهای اضافی مالیاتی را در دوران اوج قیمت سرمايهگذاری ميکنند
به ارزهای خارجی نگهداری ميشــوند و بدین وســیله فشار تقویت پول ملی شیلی تا حدودی کاهش
ميیابد .این موضوع از طرفی با کاهش تغییرات نرخ ارز و جلوگیری از کاهش آن ،به دیگر صنایعی هم که
در رقابت بینالمللی برای صادرات ممکن است دچار مشکل شوند کمک ميکند .یکی از دالیلی که شاید
شیلی نتوانسته سیاستهای تجاری فعال و خلق مزیت نسبی دینامیک را اتخاذ کند ،مقررات مربوط به
سرمايهگذاری خارجی بوده است که سبب شده بیشتر سرمايهگذاریه ا در بخش استخراج و ذوب جذب
شود و شرکتهای خارجی انگیزه زیادی برای توسعه بخش پاییندستی نیابند.
JJاقتصاد شیلی
شیلی با تولید ناخالص داخلی کمتر از  300میلیارد دالر به طور نسبی اقتصاد کوچکی است که طي
بیش از دو دهه به طور مالیم رشد کرده است .جمعیت شیلی در حدود  18میلیون نفر است .در سال
 2015تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور  23046دالر (بر اساس برابری قدرت خرید) بوده است که
کمی کمتر از تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه ( 24309دالر) بوده است .از سال  1998تولید ناخالص
داخلی سرانه شیلی همواره از ترکیه باالتر بوده است اما این وضعیت از سال  2013تغییر کرده است .طی
بیش از یک دهه گذشته اقتصاد شیلی رشد دینامیکی را تجربه کرده است .میانگین رشد تولید ناخالص
داخلی در بازه بین  2000تا  4.4 ،2011درصد بوده است که در تمامی سالها از میانگین رشد کشورهای
 OECDباالتر بوده است.
از سال  2000نرخ بیکاری بین  6تا  10درصد با یک روند کاهشی بلندمدت در نوسان بوده است و
در سال  2012به زیر  7درصد رسیده است .مقامات شیلی اظهار کردهاند که نرخ بیکاری ساختاری برای
اقتصاد شــیلی در حدود  6تا  7درصد است و بنابراین به نظر ميرسد
که اقتصاد نزدیک نرخ بیکاری طبیعی و در نتیجه اشتغال کامل است.
عــاوه بر این نرخ تورم نیز تنها در ســال  2008به بیش از  6درصد
ميرســد و در دوره  15ساله  2000تا  2015ب هجز  2008همواره زیر
 6درصد بوده اســت .شــکل  1روند شاخصهای رشد تولید ناخالص
داخلــی حقیقی ،نرخ بیکاری و تورم را برای دوره  15ســاله  2000تا
 2015نشان ميدهد .شیلی اقتصادی باز محسوب ميشود .این کشور
دارای نرخ تعرفه یکسان  6درصد است .از آنجایی که شیلی با بسیاری
از طرفهای تجاری خود موافقتنامههای تجارت ترجیحی منعقد کرده
است ،میانگین تعرفههای اعمالشده در سال  2012تنها يك درصد
بوده است .کشور شیلی هیچگونه محدودیت صادراتی چه به فرم مالیات
بر صادرات یا محدودیتهای کمی یا مجوزهای محدودکننده صادرات
بهجز آنهایی که تحت موافقتنامههای بینالمللی قرار ميگیرند اعمال
نمیکند .از ســال  2000تا  2015نســبت تجارت به تولید ناخالص
داخلی همواره بیش از  60درصد بوده اســت و در سال  2008به عدد

به همان اندازه که سطح بهینه مالیاتبندی اهمیت دارد چگونگی توزیع و مدیریت درآمد مالیاتی نیز مهم است .قانون مسئولیت مالی شیلی یک
چارچوب سیاستی قابل پیشبینی و بر پایه فرمول برای مدیریت درآمد مالیاتی فراهم آورده است که امکان سیاستگذاری برای انتفاع کوتاهمدت
را کاهش ميدهد .بر اساس آن ،قاعده تراز ساختاری مصرف تنها بخشی از درآمد را ،که سازگار با سطح بلندمدت درآمد است ،میسر ميکند.

شگفتانگیز  81درصد رسیده است .رشد اقتصاد شیلی بیشتر ناشی از صادرات بوده است و به طور ویژه
در سالهای اخیر موتور رشد این کشور صادرات محصوالت معدنی به ویژه مس بوده است.
JJبخش معدن در اقتصاد شیلی
بخش معدن در شــیلی یک بخش صادراتمحور اســت .در حدود  60درصد از صادرات شــیلی را
محصوالت استخراجی معدن تشکیل ميدهد .تولیدات کارخانهای در حدود  34درصد و کشاورزی چیزی
حدود  6درصد در صادرات سهم دارند .جدول  1میزان صادرات و سهم هر بخش را در کل صادرات بین
يدهد.
سالهای  2003تا  2011نشان م 
یکسوم از صادرات مس در شیلی در سال  2010به صورت سنگ مس غیرفرآوریشده و کنسانتره
بوده است و مس تصفیهشده یعنی کاتد مس که اولین مرحله از فرآوری مس را طی کرده است چیزی
يداد.
حدود  64درصد از صادرات مس را در سال  2010تشکیل م 
فعاالن صنعت مس شیلی اظهار ميکنند که این کشور به چند دلیل دارای مزیت نسبی در توسعه
صنایع پاییندستی مس نيست .اوالً حاشیه سود فرآوری (ذوب) مس پایین است که ناشی از ظرفیت
اضافی این بخش در جهان است .دوم شیلی صرفههای ناشی از مقیاس را برای رقابت در صنعت ذوب مس
دارا نیست و توسعه محصول اغلب نزدیک بازار نهایی صورت ميپذیرد .سوم فرآوری سنگ معدن مس
انرژیبر است که شیلی فاقد آن است .اظهارات فعاالن بخش معدن نشان ميدهد که نبود سیاستهای
فعاالنه تجاری در شیلی ،انگیزههای الزم را برای توسعه صنایع پاییندستی به وجود نیاورده است .اگر
در مقابل شیلی به چین نگاه کنیم ،دلیل اصلی اینکه چین اکنون جزو بزرگترین توليدكنندگان صنایع
پاییندستی منابع معدنی محسوب ميشود اتخاذ سیاستهای تجاری فعال این کشور بوده است که با
هزینه نیروی کار پایین و نهاده اولیه ارزان ،مزیت نسبی دینامیک خلق کرده است .البته نباید تفاوت اندازه
بازار بین چین و شیلی را نادیده گرفت ،بدین معنی که جمعیت ملی و پیرامونی یک کشور هم در توفیق
سیاستهای تجاری فعال در توسعه صنایع پاییندستی مؤثر است ،عاملی که ایران هم خوشبختانه از آن
بهرهمند است .از لحاظ مقصد ،صادرات شیلی به طور عمده به چند کشور محدود ميشود .بزرگترین بازار
صادراتی سنگ معدن مس شیلی ،چین و سپس ژاپن ،برزیل ،آلمان ،هند و کره جنوبی هستند .مقاصد
صادراتی مس تصفیهشده (کاتد) امريكا ،چین ،اتحادیه اروپا ،کانادا ،کره جنوبی ،مکزیک ،استرالیا ،برزیل،
هنگکنگ و ژاپن هستند .بازارهای صادراتی مس نشان ميدهد که چه پتانسیلی برای شیلی در توسعه
صنایع پاییندستی وجود داشته است اما سیاستهای غیرفعال تجاری مزیت نسبی بلندمدت را در صنایع
پاییندستی ایجاد نکرده است .اگر به چین نگاه کنیم این کشور با محدودیتهای جدی که روی صادرات
مس خام طی نزدیک به دو دهه برقرار كرد و در مقابل ،واردات مس به صورت خام با قیمت مناسب که
در سایه عدم اتخاذ سیاست تجاری فعال توسط کشورهایی همانند شیلی رخ داد ،توانست با ایجاد مزیت
نســبی دینامیک از طریق فراهم کردن مواد اولیه ارزان و هزینه نیروی کار پایین ،صنعت پاییندستی
این بخش را به طور قابل توجهی در داخل گسترش دهد و خود را به یکی از بزرگترین توليدكنندگان
مصنوعات مس در جهان بدل سازد .بخش معدن در شیلی با اختالف فاحشی بیشترین سهم را از کل
سرمايهگذاری خارجی به خود اختصاص داده است .به طور متوسط از سال  1974تا  2010ساالنه 707
میلیون دالر در این بخش سرمايهگذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است که سهم متوسط ساالنه 34
درصد از کل سرمايهگذاریهای مستقیم خارجی بوده است .شکل  2سهم متوسط بخشهای مختلف از
جذب کل سرمايهگذاریهای مستقیم خارجی را بین سالهای  1974تا  2011نشان ميدهد .در اینجا
نیز باید گفت ساختار سیاستی شیلی در زمينه اتخاذ سیاستهای غیرفعال تجاری و مزیت نسبی استاتیک
باعث آن شده است که بخش معدن بسیار بیش از بخش صنعت (11درصد) جذب سرمایه كند ،موضوعی
که در ایران به مراتب بدتر مدیریت شده و موجب شده است که بهجز بخش نفت و گاز ،عمال جذابیت
سرمايهگذاری در سایر بخشها بسیار پایینتر از این بخش باشد.
JJتقسیم منافع حاصل از بخش معدن :سیاستهای مالیاتی
یکی از راههایی که ثروت ناشــی از بخش معدن تقســی م شــده و برای ارتقای رشد در تمامی
بخشهای اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است چارچوب مالیاتی ،سرمايهگذاری و بازتوزیع درآمد
مالیاتی است .سطح بهینه مالیات متضمن این است که دولت سهم منصفانهای از سود بخش معدن
را جذب کند در حالی که به سودآوری و پایداری درآمد حاصل از تولید و سرمايهگذاری لطمهای وارد
نکند .در صورتی که این بخش با مالیات سنگینی روبهرو شود با کاهش تولید و سرمايهگذاری روبهرو
خواهد شد که به نوبه خود درآمد دولت را نیز کاهش خواهد داد و در صورتی که به اندازه کافی مالیات

جدول  -1صادرات کاالها و خدمات در بخشهای مختلف .ارقام به میلیون دالر هستند.
سال

معدن

کشاورزی

صنعت

کل

2003

8773

2145

10733

21651

درصد

40.5

9.9

49.6

100

2004

16701

2414

13911

33025

درصد

50.6

7.3

42.1

100

2005

21972

2562

17440

41974

درصد

52.3

6.1

41.6

100

2006

36438

2809

20133

59380

درصد

61.4

4.7

33.9

100

2007

42445

3287

22829

68561

درصد

61.9

4.8

33.3

100

2008

34294

4066

26150

64510

درصد

53.2

6.3

40.5

100

2009

31877

3668

19918

55463

درصد

57.5

6.6

35.9

100

2010

44360

4366

22171

70897

درصد

62.6

6.2

31.3

100

2011

48865

5066

27480

81411

درصد

60.0

6.2

33.8

100
منبع :بانک مرکزی شیلی

اخذ نشود یک منبع مهم درآمدی از دست خواهد رفت .بنابراین یک سطح بهینه از مالیات وجود دارد
که ميتواند تعادل پایدار بین درآمد مالیاتی ،سطح تولید و میزان سرمايهگذاری ایجاد کند .با این حال
یافتن چنین سطح بهینهای کار سادهای نیست.
مالیاتبندی بخش معدن ميتواند به طور خاص دارای چالش بزرگی باشد ،نهتنها به خاطر رفتار
رانتجویانه بلکه به خاطر مشــخصات خاص این بخش که آن را بیش از دیگر بخشه ا در معرض
سیاستهای غیربهینه قرار ميدهد.
شکل-2سهم متوسط بخش های مختلف از کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بین 1974تا2011

تولید صنعتی
%11
برق،
گاز و آب

%34

%11

%22
ساخت و ساز

معدن

%2
%11
خدمات
حملونقل
و ارتباطات
منبع :کمیته سرمايهگذاری خارجی
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پــاورقــی
مالیاتبندی بخش معدن در شیلی تحت چهار طبقه عمده زیر قرار ميگیرد:
 .1مالیات روی سود شرکت  ،Codelcoشرکت معدنی فعال در استخراج مس که متعلق به دولت
است
 .2مالیات بر درآمد شرکتهای معدنی خصوصی
 .3مالیات معدن که در سال  2006برقرار شد
 .4مالیات روی صادرات مس معادن متعلق به شرکت .Codelco
شرکت  Codelcoشرکتی تماماً دولتی است که بخش مهمی از بودجه دولت را تامین ميکند.
عالوه بر مالیات روی سود و مالیات معدن که توسط تمامی شرکتهای معدنی پرداخت ميشود این
شرکت مشمول دو مالیات بر سود صادرات  40درصد و  10درصد است.
مالیات بر درآمد شرکتی همانند دیگر شرکتهای فعال در شیلی به شرکتهای معدنی نیز تعلق
ميگیرد .نرخ مالیات شرکتی  20درصد است .این نرخ بعد از کسر هزینه مالیات ویژه معدن بر سود
شرکت اعمال ميشود.
مالیات اضافی  35درصد روی درآمد ناشی از سود تقسیمی یا پرداختشده به افراد مقیم خارج از
کشور یا نهادهای قانونی اعمال ميشود .این موضوع به این معنی است که تا زمانی که سود تقسیمی
از حساب شرکت خارج نشده باشد ،شامل مالیات نمیشود.
مالیات ویژه معدن در سال  2006برقرار شد و معدنکاری فلزی و غیرفلزی را دربر ميگیرد .قبل
از این زمان هیچگونه مالیات ویژه یا حق حاکمیتی در بخش معدن اعمال نمیشد .مالیات به صورت
فزاینده است و روی سود یا درآمد عملیاتی اعمال ميشود .نرخ مالیات بسته به سود شرکت بین صفر
تا  14درصد است .عالوه بر این مالیات توسط شرکتهای کوچک پرداخت نمیشود و اندازه بنگاه به
صورت زیر تعریف ميشود:
 .1شرکتهای معدنی کوچک :فروش  12000تن یا کمتر مس تصفیهشده در سال
 .2شرکتهای با اندازه متوسط :فروش  12000تا  50000تن در سال
 .3شرکتهای بزرگ :فروش بیش از  50000تن مس تصفیهشده در سال.
آســتانه حداقل برای اعمال مالیات معدن ،تولید ساالنه  12000تن است .این مالیات به صورت
پلهای اعمال ميشــود و از نیم درصد تا  4.5درصد برای تولید تا  50000تن اعمال ميشــود .برای
شرکتهای بزرگ در صورتی که حاشیه سود عملیاتی آنها کمتر از  35درصد باشد ،مالیات معدن برابر
 5درصد در نظر گرفته ميشود .مالیات به صورت فزاینده در نظر گفته ميشود و برای شرکتهای
بزرگی که حاشیه سود عملیاتی آنها به بیش از  85درصد ميرسد مالیات ویژه معدن  14درصد است.
درنهایت مالیات  10درصدی بر صادرات شــرکت  Codelcoتوسط وزارت دفاع اخذ ميشود .مرور
سیستم مالیاتبندی بخش معدن در شیلی آشکارکننده این حقیقت است که این سیستم شفاف،
قابل پیشبینی و متعادل است و همچنین در محدودهای قرار دارد که برای شرکتهای بینالمللی قابل
قبول است .قانون مالیات معدن مالیات فزایندهای را روی معدنکاری اعمال ميکند که شامل نرخهای
باالتر در زمانهای سود بسیار باال است .این موضوع ممکن است به طور ویژه مالیات را در زمانهایی
که قیمت مس باال است از لحاظ سیاسی به ابزار مطبوعی بدل سازد .در مواردی که قیمت مس بسیار

باال باشد سود شرکتهای فعال ميتواند بسیار قابل توجه باشد و باعث نگرانیهای اقتصاد سیاسی که
دولت سهم منصفانهای را برداشت نمیکند شود .مالیاتبندی بخش معدن و تغییرات ایجادشده در
رژیم مالیاتی و معرفی مالیاتهای جدید سبب کاهش یا حذف سرمايهگذاری خارجی در این بخش
نشده است ،به طوری که در سال  2010بعد از اعمال تغییرات مالیاتی 38 ،درصد از کل سرمايهگذاری
خارجی روانه شده به شیلی به بخش معدن اختصاص یافته است.
ِ

JJنقط ه ضعف :عدم توجه به توسعه صنایع مکمل و پاییندستی
با وجود موفقیت شیلی در مدیریت جریان درآمدی حاصل از ثروت منابع معدنی و اتخاذ سیاست
مالیاتی مناسب در راستای جذب حداکثری سرمايهگذاری مستقیم خارجی ،این کشور در توسعه
صنایع پاییندستی معدن به ویژه مس و تعمیق ساخت مصنوعات مسی همانند کابلهای برق و
تامین نیازهای منطقه موفق عمل نکرده اســت و در واقع چنین هدفی را دنبال نکرده است .این
مسئله زمانی قابل توجه ميشود که فروش مس خام ،چه به صورت سنگ مس و کنسانتره و چه
به صورت کاتد ،نمیتواند برای مدت طوالنی ادامه یابد و با کاهش گرید سنگ مس استخراجی در
سالهای آینده ،مزیت ایجاد صنایع پاییندستی هم به کلی از بین خواهد رفت .یکی از مهمترین
دالیلی که شیلی توانایی توسعه صنایع پاییندستی را از دست داده است اتخاذ سیاستهای تجاری
غیرفعاالنه و عدم تاثیرگذاری روی روند جهانی قیمت مس بوده است .در حالی که بیش از یکسوم
صادرات کل مس دنیا در دست شیلی است ،این کشور توانایی تاثیرگذاری روی قیمتهای جهانی
را ندارد .این موضوع سبب شده است که شیلی نتواند برای توسعه صنایع پاییندستی خود مزیت
نسبی دینامیکی خلق کند .شیلی بزرگترین کشور صادرکننده مس به صورت کاتد و کنسانتره
است و در طرف دیگر کشورهایی مانند چین و اخیرا مالزی با پیگيری استراتژی صنعتی بلندمدت
و سیاستهای تجاری فعاالنه با توجه به مزیت هزینهای نیروی کار ،توليدكنندگان اصلی محصوالت
نهایی مس به حساب ميآیند در حالی که واردکننده خالص مس به صورت سنگ ،کنسانتره و کاتد
هستند .در سال  2014ارزش کل محصوالت صادراتی شیلی در حدود  76.6میلیارد دالر بوده است
که  23.6درصد آن یعنی در حدود  18میلیارد دالر را مس کاتد تشکیل ميداد و  21.9درصد یعنی
در حدود  16.7میلیارد دالر متعلق به سنگ مس و کنسانتره بوده است .با توجه به عدم پیگیری
سیاســت تجاری فعال از جانب شیلی و این موضوع که فعالیت استخراج معدن و صنعت ساخت
مصنوعات مس تا حدود زیادی جدا از هم هستند و دارای اقتصاد و بازارهای متفاوتی هستند ،توسعه
صنایع پاییندستی از جانب شرکتهای فعال در صنعت مس شیلی پیگیری نشده است و تنها با
توســعه کارخانههای ذوب و فرآوری مس به صورت کاتد اولین مرحله از فرآوری مس دنبال شده
است .البته شیلی در تامین نیازهای داخلی خود مشکلی نداشته است .میزان کل واردات محصوالت
مس در طی ســالهای گذشته در حدود  100میلیون دالر و دارای روند نزولی بوده به طوری که
در سال  2016کل واردات محصوالت مس در شیلی در حدود  86میلیون دالر بوده است.توجه به
این موضوع که بخش قابل توجهی از نیازهای منطقه (امريكای جنوبی) برای محصوالت مس توسط
کشورهایی مانند چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،امريكا و آلمان تامین ميشود ،نشاندهنده پتانسیل برای
توسعه صنعت مصنوعات مس در شیلی است.
شکل -3تخصیص پسانداز مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی برای مقاصد متفاوت
JJنقط ه قوت :توسعه بخش تأمین خدمات و تجهیزات
خوشه معدن
بــا وجود کمتوجهی شــیلی به فرصت توســعه و تقویت صنایع
پاییندستی ،این کشــور فرصتهای دیگری را با میزان سرمایهبری
کمتر در خدمات مربوط به بخش معدن دنبال كرده است .سی سال
پیش شــرکت  Codelcoبه ازای هر  5کارمند دائم خود یک کارمند
قراردادی داشــت .در حال حاضــر اما در برابر هر  5کارمند اصلی این
شرکت  7کارمند قراردادی به این شرکت خدمات ارائه ميکنند .روند
برونســپاری در بخش معدن شیلی و نقش تامینکنندگان خدمات
بسیار قابل توجهتر از دیگر کشورها است .در شیلی سهم نیروهای کار
قراردادی در بین کل نیــروی کار در بخش معدن بیش از  60درصد
اســت در حالی که در اســترالیا و کانادا حدود  24درصد و در امريكا
 8درصد است .این تحول در نظام سازمانی شرکتهای بخش معدن
سبب توسعه شرکتهای کوچک و متوسط در شیلی برای فراهم آوردن
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یکی از راههایی که ثروت ناشی از بخش معدن تقسی م شده و برای ارتقای رشد در تمامی بخشهای اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است
چارچوب مالیاتی ،سرمايهگذاری و بازتوزیع درآمد مالیاتی است .سطح بهینه مالیات متضمن این است که دولت سهم منصفانهای از سود
بخش معدن را جذب کند در حالی که به سودآوری و پایداری درآمد حاصل از تولید و سرمايهگذاری لطمهای وارد نکند.

خدمات و ایجاد رقابت بین آنها شده است و تعدادی از آنها خدمات خود را صادر ميکنند.
عالوه بر این تقاضا برای تکنولوژی و دانش فنی جدید نیز به طور پیوســته ادامه ميیابد .با گذشت
چندین دهه از استخراج مس در شیلی ،مواد معدنی استخراجشده دارای گرید پایینتری هستند و ساختار
کانی پیچیدهای دارند و عالوه بر این در عمق بیشتری هستند که نیازمند معدنکاری زیرزمینی است.
همچنین الزامات پایداری محیطی ،تقاضای استفاده بهینهتر از منابع اساسی همانند آب و انرژی را به وجود
آورده است .این قبیل مسائل پتانسیل جدیدی برای توسعه تکنولوژی و فراهم آوردن خدمات تخصصی
ایجاد کرده است .با توجه به اندازه قابل توجه بخش معدن در شیلی صنعت خدمات وابسته به بخش
معدن به طور قابل توجهی توسعه یافته و کماکان دارای پتانسیل رشد باالتر است .از لحاظ تاریخی اولین
قدم ،جایگزینی واردات کاالهای واسطهای و خدمات بود .در نیمه دوم قرن بیستم سهم شرکتهای داخلی
از تولید کاالهای واسطهای از میزان کمتر از  25درصد در دهه  50میالدی به حدود  60درصد در دهه 90
رسید .در بین سالهای  2001تا  2011صادرات تامینکنندگان ابزار معدن از کمتر از  5میلیون دالر به
حدود  300میلیون دالر رسید .جدول  2صادرات عمده تامینکنندگان ابزار معدن شیلی را نشان ميدهد.
شــکل  4میزان صادرات خدمات مهندسی بین سالهای  2002تا  2011را نشان ميدهد .در
یک بیان کلی با توجه به اینکه بسیاری از فعاالن بخش معدن در شیلی اعتقاد دارند که این کشور
به دلیل پیگیری نکردن سیاستهای تجاری فعاالنه ،مزیت مقایسهای در ارتقاي صنایع پاییندستی
این صنعت ندارد ،توسعه صنایعی که خدمات برای بخش معدن فراهم ميکنند ،چه در حوزه ابزار و
ماشینآالت و چه در حوزه خدمات مهندسی ،ارجحیت یافته است .طی سه دهه گذشته بخش معدن
از صنعتی که تمامی ابزارآالت مورد نیاز را وارد ميکرد به یک صنعت شــامل تعداد زیادی شرکت
قراردادی متخصص که کاال یا خدمات فراهم ميکنند توسعه یافته است .بدین طریق این شرکتها
در حوزه تخصصی خود به نوآوری و رقابت ميپردازند و این موضوع سبب تالش این شرکته ا در
مسیر بهینه شدن در کسب و کارشان است.

شکل -4صادرات خدمات مهندسی شیلی .ارقام به میلیون دالر هستند.

منبع :انجمن خدمات مهندسی شیلی

بزرگ به سمت تأمین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد .در این راستا الزم است که معافیت مالیات
بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی ،پاالیشی و فلزات پایه حذف شود.
با تعریف یک ساز و کار سنجش آستانه رقابتپذیری ،استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد
اولیه کال یا جزئا متوقف شود .در بخشهایی که الزم است ،نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ،
برای جبران اثر هزینه دو بند فوق ،بازنگری و تعدیل شود به نحویکه سودآوری متعارف این صنایع برقرار
باشد .برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود ،تخفیفهای خوراک به میزان
ی که ایران جذابترین
15-20درصد به مدت  3-5سال از زمان بهرهبرداری در نظر گرفته شود به نحو 
قطب ســرمايهگذاری صنایع پتروشیمی پاالیشی و فلزات پایه باقی بماند .نظام رگوالتوری برای حوزه
نفت ،پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راهاندازی شود .در
صورت امکان تغییر فناوری ،سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمیهای مصرفکننده خوراک مایع،
به خوراک گاز با استفاده از تسهیالت ماده  12تدارک دیده شود .کلیه مشوقهای صادراتی برای صنایع
بزرگ (از جمله جوایز صادراتی ،انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه و مانند اینها) حذف شــود و منابع
آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود .به عوض مشوقهای صادراتی
برای صنایع بزرگ ،مشوقها و الزاماتی در راستای نوآوری ،تحقیق و توسعه و سازگاری با محیطزیست
مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومیسازی فناوریها و بهرهوری بیشتر سوق یابند و مخاطرات
محیطزیستیشان به حداقل برسد .برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل
از اتــکا به منابع ارزان ،حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل (محصوالت صنایع بزرگ) به ســطح صفر
کاهش یابد.
با توجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصوالت صنایع مکمل
آنها را رقابتی خواهد کرد ،کلیه مداخالت دستوری دولت در قیمتگذاری تولیدات این صنایع متوقف
شود .شايان ذکر است که اعمال سیاستهای فوق نیاز به تغییر در برخی قوانین و مقررات دارد ،اما آنچه
که مهمتر از تغییر در قوانین و مقررات است ،لزوم تغییر در نگرش و طرز فکر مدیران و مسئوالن ذیربط
است .شخصا در پیگیری این سلسله سیاســتها ،که ميتواند انقالبی در صنعت کشور به وجود آورد،
دریافتهام که کلیشههای بسیار محکم و متصلبی در ذهن مسئوالن ذیربط در سطوح میانی طی این چند
دهه به وجود آمده است که تغییر آنها تالش وافر ميطلبد .اما با توجه به اینکه نسخه دیگری برای نجات
صنعت کشور در حوزههای واجد مزیت وجود ندارد ،امیدوارم که مدیران ارشد کشور با نگاههای عمیقتر
خود حامی و همراه این حرکت اساسی شوند.

JJنتیجهگیری
شیلی به عنوان یک اقتصاد متکی بر معدن و درآمدهای معدنی ،توانسته است در سه دهه گذشته
اقتصاد خــود را از بروز بیماری هلندی و خرجکر ِد بیمحابا و بیقاعده درآمدهای ناشــی از ثروتهای
زیرزمینی مصون نگاه دارد .در این بُعد باید گفت که سیاســتهای اقتصادی کشــور شیلی ،با داشتن
ویژگیهای آیندهنگری ،شفافیت ،عدالت و علمی بودن ،موجب شده است که شاخصهای اقتصاد کالن
این کشور اعم از نرخ رشد ،نرخ بیکاری ،نرخ ارز و میزان سرمايهگذاری خارجی به خوبی مدیریت شوند و
نتیجتا رفاه اقتصادی را برای شهروندان این کشور به همراه بیاورند .کشور ما با دارا بودن منابع زیرزمینی
به مراتب بیشتر و متنوعتر از شیلی ،اما در مسیر کامال عکس حرکت کرده است و آینه تمامنمای نفرین
منابع زیرزمینی شده است .ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و مالیاتی و ناپایداری قوانین و مقررات در
ایران از یک سو و بیانضباطی بودجهای دولتها (به ویژه دولتهای نهم و دهم) و عدم پایبندی ایشان به
قوانین هدایتکننده منابع و درآمدهای نفتی از سوی دیگر ،حاصلی بهغیر از تورم مزمن دورقمی ،رشد
بیکاری ،بیماری هلندی و ناکامی در جذب سرمايهگذاری خارجی نداشته است.
شیلی اما در مسیر توسعه صنایع پاییندستی معدنی گامهای مشهودی برنداشته است .شاید این را
بتوان نقطه ضعف سیاستهای اقتصادی شیلی برشمرد اما به این نکته نیز باید توجه داشت که شیلی
کشوری است با جمعیتی حدود  18میلیون که با همین ترکیب اقتصادی توانسته است نرخ بیکاری خود
را در حد بسیار پایینی حفظ کند .اما برای کشورهایی مانند چین ،اندونزی و البته ایران ،که از کشورهای
پرجمعیت دنیا محسوب ميشوند ،عدم ریلگذاری و توجه به توسعه
جدول  -2صادرات عمده تامینکنندگان ابزار معدن شیلی .ارقام به میلیون دالر هستند .منبع :خدمات گمرک ملی شیلی
صنایع پاییندستی و مکمل معدن (من جمله نفت و گاز) امکانپذیر
نیست ،زیرا این کشورها مجبور به اتخاذ مدلی هستند که بیشترین
2001
2004
2006
2008
2009
2010
2011
اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد .این موضوع به ویژه برای ایران
0.2
25.3
41.0
134.1
83.8
88.3
135.7
Grinding rolls
که نرخ بیکاری باال و فزاینده دارد یک الزام است و تردیدی نیست
0.0
7.0
27.7
31.4
31.1
33.6
40.4
Machinery and equipment
که سیاستهای اقتصادی ما باید ،ضمن فراهم آوردن زمینه مدیریت
0.0
9.5
81.6
31.3
25.7
36.8
48.8
Spare parts for machinery
درســت درآمدهای نفتی و زیرزمینی ،در مســیر بیشینه ساختن
اشــتغال ناشی از فعالیتهای این بخشها باشد .لذا با توجه به این
3.2
7.4
22.0
16.0
16.9
13.9
18.7
Equipment for mineral processing
يدانم ،برای چندمین بار ،سلسله اقداماتی
ضرورت انکارناپذیر الزم م 
Machinery and tubes for
0.0
1.2
10.9
20.8
15.3
21.8
50.9
perforation and drilling
را که در این خصوص باید اتخاذ شود در پایان این گزارش بیاورم:
3.4
50.4
183.2
233.6
172.8
194.5
294.6
Total industry 2001-2011
با اتخاذ سیاستهای مالیاتی ،شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع
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پــاورقــی

تأمالتی در الزامات آینده صنعت نفت و گاز

اهمیت نفت در اقتصاد جهانی و سناریوی ادامه وضع موجود

بـهـانـه

قرن بیســتم میالدی را عصر نفت نامیدهاند؛ اگرچه نقش گاز طبیعی نیز از اواخر قرن بیســتم در حال افزایش بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند این حامل مهم انرژی اولیه
میتواند در دوره انتقالی ،یعنی در انتقال از دوره انرژی فســیلی به دوره سوختهای و تجدیدشونده در دهههای پایانی قرن  ،21نقش کلیدی بازی کند .در آینده اقتصاد جهانی
نقش نفت چیست؟ موضوعی که در این مقاله به آن اشاره شده و سناریوهای جایگزین تبیین شده است.

از زمان پیدایش انقالب صنعتی در اواسط قرن 18حاملهای
انرژی نفت و گاز نقش بزرگی در تبدیل و تبدل اقتصادی
و زندگی روزمره بخش قابلتوجهی از جمعیت مردم دنیا
داشتهاند .نفت در قرن بیستم میالدی بهاندازهای در اقتصاد
جهان اهمیت یافت که قرن بیســتم را بسیاری عصر نفت
نامیدهاند .نقش گاز طبیعی نیز از اواخر قرن بیستم در حال
افزایش بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند این حامل
مهدی عسلی
مهم انرژی اولیه میتواند در دوره انتقالی ،یعنی در انتقال
از دوره انرژی فسیلی که در آن سهم سوختهای فسیلی
نماینده سابق ایران در اوپک
نفت و گاز و زغالســنگ در ترکیــب مصرفی انرژیهای
اولیه دنیا باالی  80درصد بوده به دوره ســوختهای پک
چرا باید خواند:
و تجدیدشونده در دهههای پایانی قرن  ،21نقش کلیدی
اقتصادی ایران
بازی کند .بهاینترتیب که برای دستیابی به اهداف جهانی
وابسته به نفت است؛
کنترل انتشــار گازهای گلخانهای منعکس در معاهدات
این وابستگی اگرچه
بینالمللی (مانند  COP21پاریس در  )2015گاز طبیعی
همیشهموردنقد
بهتدریج جایگزین سوختهای فسیلی با آالیندگی بیشتر
اقتصاددانهای حوزه
(مخصوصاً زغالسنگ در تولید برق) شده و زمینه را برای
توسعه قرار گرفته است
آمادگی جوامع بشری برای ایجاد فناوریها و زیرساختهای
ولی واقعیتی است که
ضروری برای استفاده گسترده و با هزینههای قابلقبول از
با تاریح معارضر ایران
انرژیهای پاک و تجدیدشــونده (مانند انرژی خورشیدی
گره خورده است .در
و بــادی) فراهم کند .یادآوری این نکته الزم اســت که در
این مقاله آینده نفت در
حال حاضر تقریباً  31درصد ترکیب مصرف جهانی انرژی
اقتصادحهانیتوضیح
متکی به ســوختهای حاصل از نفت و  21درصد مبتنی
داده شده است.
بر گاز طبیعی اســت .یعنی ایــن دو حامل انرژی بیش از
نیمی از تقاضای انرژی جهانی را پاسخ میدهند .هنوز هم
پیشبینیهای سازمانهای انرژی جهانی مانند آژانس بینالمللی انرژی حاکی از تداوم وابستگی
اقتصاد جهانی به نفت و گاز است و رشد تقاضای انرژی در این پیشبینیها کموبیش هماهنگ
با رشد جمعیت افزایش مییابد.
از دهه  1970بسیاری از تولید و صادرکنندگان نفت فرض میکردند که کشورهای صنعتی
بهطور فزایندهای از نفت استفاده خواهند کرد و اتکای آنها به صادرات نفت کشورهای عضو اوپک
(سازمان کشورهای صادرکننده نفت) ،و بهویژه به منافع عظیم خاورمیانه افزایش خواهد یافت.
تحت این فرض کشورهای اوپک تصور میکردند وابستگی فزاینده کشورهای واردکننده نفت به
منابع آنها قدرت سیاسی آنها را نیز افزایش خواهد داد .به همین دلیل تا سالهای اخیر کشورهای
اوپک راهبرد حداکثر کردن درآمد را اتخاذ و فکر میکردند دوره نفت ارزان گذشته و میتوانند با
گذاشتن نفت در زیرزمین و استخراج تدریجی آن درآمد خود را افزایش دهند .در طرف مقابل نیز
شرکتهای بینالمللی سعی میکردند تا میتوانند منابع نفت و گاز کشف و تملک کنند و ضمن
بهبود ترازنامه شرکت در زیر زمین و روی زمین انبارها نفت برای عرضه به بازار داشته باشند.
60

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

اما پیشرفتهای بنیادی فناوریهای نفت و گاز شیل امریکا ،انقالب دیجیتالی (تولید انبوه
اطالعــات و انتقال عالیم و پیامهای رقومی با اســتفاده از کانالهای الکترونیک و اینترنتی و
کامپیوترها و تلفنهای موبایل) و موافقتنامه پاریس در تغییرات اقلیمی چشمانداز بازارهای
انرژی و نفت و گاز را تغییر داده اســت .اکنون در شرایطی که اروپا ،امریکا و حتی کشورهای
درحالتوسعه مانند چین و هند در تالش هستند ترکیب انرژی خود را از سوختهای فسیلی
به منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک (انرژی هستهای ،خورشیدی ،بادی و غیره) تغییر دهند و در
زمانی که هزینه اســتحصال نفت غیرمتعارف و متعارف در حال کاهش است ،نفت زیر زمین
ممکن است در آینده ارزشی کمتر از آنچه آنها تصور میکردند داشته باشد .درواقع انتظارات و
پذیرش فعاالن بخش نفت از پیشامد اوج عرضه نفت به محتمل بودن اوج تقاضا برای نفت در
دهههای آینده در حال تغییر است .به همین دلیل برخی سرمایهگذاران در بخش نفت نگران
آن هستند که ممکن است ارزش سهام شرکتهای نفتی بیش از واقع ارزشگذاری شده باشد
و در فکر بیرون بردن سرمایهگذاری خود از فعالیتهای باالدستی پروژههای نفتی با هزینههای
باال هستند.
JJسناریوهای جایگزین
نظر به اهمیت نفت و گاز برای اقتصاد جهانی بسیاری از مؤسسات پژوهشی ،سازمانهای
انرژی و شــرکتهای بینالمللی نفت و گاز منظم چشماندازهای خود از نفت و گاز را منتشر
میکنند .برخی از این چشــماندازها در ســالهای گذشته اهمیت درخور توجهی در جامعه
کارشناســی که به آیندهنگری انرژی میپردازد یافته اســت .در ســطور زیر به برخی از این
چشماندازها اشاره خواهد شد.
از عواملی که بر آینده سرمایهگذاری عرضه و استفاده از نفت اثر میگذارد موضوع انتشار
گازهای گلخانهای و تغییرات اقلیمی ( )Climate changesاســت .در مذاکرات COP21
معلوم شد که برای اجتناب از تجاوز میزان گرمایش متوسط کره زمین از  2درجه سانتیگراد
الزم است مصرف انرژی مبتنی بر نفت خام در حدود فعلی تثبیتشده و افزایش زیادی پیدا
نکند .راهبردهایی که برای کنترل انتشار گازهای گلخانهای و جلوگیری از افزایش گرمای زمین
بیش از  2درجه سانتیگراد (متوســط) الزم است اتخاذ شود توسط سازمانهای بینالمللی
مختلف ازجمله شــورای آینده نفــت و گاز (Council ON the Future of Oil & (Gas
موردبررســی قرارگرفته است که در سطور زیر به آنها اشــاره خواهد شد .بررسیهای آژانس
بینالمللی انرژی ( )IEAنشان میدهد که علیرغم افزایش کارایی استفاده از انرژی ،نیاز فزاینده
طبقه متوسط در حال رشد در اقتصادهای در حال ظهور ،مانند چین ،هند ،برزیل ،اندونزی و
غیره به گاز و فرآوردههای نفتی موجب افزایش قابلتوجهی در تقاضا برای این دو حامل انرژی
در دهههای آینده خواهد شد .با توجه به نرخ کاهنده استحصال ( )Decline rateاز میدانها
منابع پایانپذیر نفت و گاز در سرتاسر دنیا یک موضوع مهم در آیندهنگری نفت و گاز برآورد
سرمایهگذاریهای الزم برای حفظ سطح تولید و جبران کاهش فشار چاههای نفت و گاز است.
پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی آن است که تقاضا برای نفت تا سال  2040حدود 14
درصد نسبت به سطح تقاضای کنونی افزایش خواهد یافت .در این پیشبینی وابستگی سیستم
اقتصاد جهانی به نفت و گاز در دهههای آینده ادامه مییابد و در سال  2040حدود  75درصد

از دهه  1970بسیاری از تولید و صادرکنندگان نفت فرض میکردند که کشورهای صنعتی بهطور
فزایندهای از نفت استفاده خواهند کرد و اتکای آنها به صادرات نفت کشورهای عضو اوپک (سازمان
کشورهای صادرکننده نفت) ،و بهویژه به منافع عظیم خاورمیانه افزایش خواهد یافت.

کل انرژی اولیه مورداستفاده  2040همچنان حاملهای سوخت فسیلی خواهد بود .بااینحال
بسیاری از کارشناسان دقت و احتمال تحقق این پیشبینیها را موردتردید قرار دادهاند .یک
دلیل این تردیدها اهمیت روزافزون مســائل محیطزیست و تغییرات اقلیمی است .زیرا رابطه
نزدیکی بین دمای کره زمین و انتشار گازهای گلخانهای و استفاده از حاملهای انرژی فسیلی
وجود دارد .تحت یک ســناریوی سازمان بینالمللی انرژی  IEAکه افزایش گرمایش زمین را
زیر  2درجه سانتیگراد محدود میکند با فرض اتخاذ سیاستهای الزم برای کنترل گرمایش
زمین در این حد استفاده از نفت در دهههای آینده محدودتر خواهد بود و تقاضای جهانی برای
نفت در سال  2020تنها در حد  93.7میلیون بشکه در روز و در سالهای بعد با روند کاهشی
به  74.1میلیون بشکه در روز در سال  2040میرسد ،که کمتر از میزان فعلی مصرف در سال
 2017است .مصرف زغالسنگ حتی بیشتر کاهش مییابد و  38درصد طی همین دوره زمانی
یکند.
تنزل م 
شرکت نفت و گاز استات اویل (نروژ) نیز سناریویی از چشمانداز نفت و گاز را توسعه داده
و منتشر کرده است که در آن برای کنترل گرمایش زمین زیر  2درجه سانتیگراد بهرهبرداری
فزاینده از فناوریهایی پیشرفته استفاده از انرژیهای پاک ضرورت پیدا میکند .در این سناریو
اســتفاده از نفت در سال  2040حدود 15درصد کمتر مصرف نفت در دنیای فعلی و زیر 80
میلیون بشکه در روز خواهد بود .استفاده از زغالسنگ در این سناریو با 50درصد کاهش مواجه
میشود و سهم آن در ترکیب انرژی اولیه به تنها 14درصد (در مقایسه با نزدیک به 29درصد
فعلی) میرسد .در سناریوی استات اویل سهم گاز در ترکیب مصرف جهانی انرژی از  21درصد
فعلی به  24درصد میرســد و پیشرفتهای فناوری و تغییر در رفتار مصرفکنندگان انرژی
کاهش  40درصدی انتشار گاز دیاکسید کربن را تا سال  2040امکانپذیر میکند .البته در
این سناریو سیاستهای سختگیرانهتری نسبت به سیاستهای تصویبشده در موافقتنامه
 COP21پیشنهادشــده است .این سیاستها شامل قیمتگذاری بر انتشار کربن در سرتاسر
جهان ،پایان دادن به یارانههای انرژی در کشورهایی که این سیاست را دنبال میکنند ،استفاده
خانوارها از انرژی خورشــیدی با تأسیسات باالی پشتبام واحدهای مسکونی و توزیع برق از
طریق استفاده از شبکه هوشمند و زیرساختهای کارآمد است که  15درصد در مصرف انرژی
نهایی صرفهجویی به همراه دارد .در ســناریوی استات اویل بهرهبرداری وسیع از اتومبیلهای
برقی نیز در نظر گرفتهشــده است .این سیاست اجازه میدهد سهم فرآوردههای نفتی به 30
درصد در حملونقل جادهای کاهش یابد .این سهم هماکنون باالی  40درصد و در آسیا بیش از
 50درصد است .بهطورکلی در این سناریو سرمایهگذاری در فناوریهای نو اجازه میدهد تا افق
 2040شدت انرژی بهطور متوسط  2.7درصد در سال کاهش یابد و سهم نفت را در ترکیب
انرژی مصرفی جهان بهطور معنیداری کاهش میدهد.
در سناریویی که توسط دانشگاه دیویس کالیفرنیا توسعهیافته این نکته مطرحشده است
که فناوریهای اطالعاتی همراه با استفاده از تجهیزات اینترنت اشیا و ادوات دیجیتالی انتقال
اطالعات میتواند انقالبی در حمل و نقل ایجاد کند و اوج تقاضا برای حملونقل را جلو براند که
بهطور بالقوه میتواند صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف انرژی داشته باشد .کارایی انرژی در
بخشهایی مانند حملونقل ،تجهیزات صنعتی ،و ارتباطات میتواند انقالبی در استفاده از منابع
پایانپذیر ایجاد کند .در سالهای اخیر ترکیبی از این عوامل به تضعیف قیمت انجامید .بر اساس
این مطالعه صرفهجویی در انرژی ناشی از پیشرفت فناوری میتواند بادوام باشد .شهرنشینی
گسترده باید تملک اتومبیلهای خصوصی در مراکز جدید تقاضا برای نفت مانند چین ،هند
و خاورمیانه را محدود کند .مطالعات دانشــگاه دیویس نشان میدهد که تملک اتومبیلهای
خصوصی و استفاده از فرآوردههای نفتی پس از کندی ترافیک در کالنشهرهای بزرگ به اوج
خود میرسد .شهرهای جهان بهطور فزایندهای به دنبال سیستمهای حملونقل هوشمندانهتری
هستند که استفاده از اتومبیلهای خصوصی را در داخل شهرها غیرضروری کند .تعهد چین به
برنامههای صنعتی شدن همراه با استفاده از انرژیهای پاک موجب شده است که آن کشور به
یک صادرکننده پانلهای خورشیدی و اتومبیلهای برقی تبدیل شود.
اینترنت اشــیا و اینترنت صنعتی نیز نوید صرفهجوییهای زیادی در انرژی در بخشهای
صنعتی را میدهد که تقاضا برای نفت را تحت تأثیر قرار خواهد داد .استفاده از فناوری اطالعات،
فناوری نانو و فناوریهای زیســتی و صنعتی میتواند کارایــی را بهطور فزایندهای افزایش و
تقاضا برای انرژی را کاهش دهد .فناوری اطالعات که اجازه مسیریابی بهینه و زمانبندی بهتر

نکتههایی که باید بدانید
[شرکتهای نفتی در آینده با انقالب فناوری مواجه خواهد شد،
فناوریهای جدید استفاده وسیعی از هوش مصنوعی و اتوماسیون ،کنترل از
راه دور و مدیریت توانمند و انقالبی خواهند داشت.
[پیشرفتهای بنیادی فناوریهای نفت و گاز شیل امریکا ،انقالب دیجیتالی
و موافقتنامه پاریس در تغییرات اقلیمی چشمانداز بازارهای انرژی و نفت و
گاز را تغییر داده است.
[از عواملی که بر آینده سرمایهگذاری عرضه و استفاده از نفت اثر میگذارد
موضوع انتشار گازهای گلخانهای و تغییرات اقلیمی ()Climate changes
است.
[-در مذاکرات  COP21معلوم شد که برای اجتناب از تجاوز میزان
گرمایش متوسط کره زمین از  2درجه سانتیگراد الزم است مصرف انرژی
مبتنی بر نفت خام در حدود فعلی تثبیتشده و افزایش زیادی پیدا نکند.

حملونقل را میدهد هماکنون در بسیاری از مناطق منجر بهصرفهجویی انرژی شده است .بر
اســاس اطالعات منتشرشده از سوی شرکت جنرال الکتریک ( ،)GEاستفاده از اینترنت اشیا
میتواند از طریق دو برابر کردن کارایی انرژی کاهشی در حد  12میلیارد بشکه در مصرف نفت
تا ســال  2030به وجود آورد که قابلتوجه است .تحلیلهای متکی بر دادههای آماری بزرگ
( )Big dataهماکنون نیز صرفهجوییهایی را بین  10الی  20درصد در تقاضا برای سوخت
جت موجب شده است .استفاده از گوشیهای هوشمند صرفهجوییهای زیادی در استفاده از
سیستمهای حملونقل عمومی ایجاد کردهاند .همین پیشرفتها در سیستم حملونقل ریلی
به وجود آمده بهطوریکه ســرعت قطارها را افزایش داده و کارایی سیستم ریلی با کاهش 5
درصدی تقاضا برای سوخت را ایجاد کرده است .تولید محصوالت صنعتی از طریق اتوماسیون
و چاپ سهبعدی و سایر پیشرفتها در بخش صنایع نیز تقاضا برای سوخت را کاهش میدهد.
سناریوی دانشگاه دیویس کالیفرنیا نتیجهگیری کرده است که این روندهای در حال ظهور
برای اتومبیلهای پیشرفته ،حملونقل جادهای ،بار ،دریایی و هوایی شیوههای حملونقل را
تغییر و ضرورت تملک اتومبیل در شهرها را کاهش خواهد داد و میتواند یک اوج تقاضای موقت
برای نفت را در دهه آینده موجب شود .البته افزایش جمعیت و تأثیر ثروتمند شدن جوامع بعدا ً
تا حدودی تأثیر این پیشرفتهای تکنولوژیک را خنثی خواهد کرد و تقاضا برای انرژی را افزایش
خواهد داد اما در آن زمان ممکن است انرژی پک خورشیدی و تجدیدشونده سهم بزرگتری
از ترکیب مصرف انرژی جهانی را کسب کرده باشد .در این سناریو تقاضا برای نفت در بخش
حملونقل در سال  2040به حدود  55الی  60میلیون بشکه در روز میرسد که در مقایسه با
لتوجه است.
تقاضای  75میلیون بشکه در روز در سناریوی  IEAقاب 
چشمانداز انرژی اکسون موبیل نشان میدهد که تقاضا برای نفت در کشورهای توسعهیافته
در دهههــای آینده کاهش خواهد یافت درحالیکــه تقاضا برای نفت از ناحیه حملونقل بار
(کامیونها و تریلرها) افزایش خواهد یافت .بر اساس چشمانداز انرژی اکسون موبیل برای سال
 ،2040تعداد اتومبیلهای شــخصی در ســال  2040به  1.7میلیارد دستگاه میرسد .تعداد
اتومبیلها در ســال  2010حدود  825میلیون دستگاه بوده است .درهرحال ارتقای کارایی
اتومبیلهای شــخصی موجب خواهد شــد که اوج تقاضا برای فرآوردههای نفتی در بخش
اتومبیلهای شــخصی به جای سال  2040در سال  2020با حدود  23میلیون بشکه در روز
اتفاق بیفتد .متقاب ً
ال چشمانداز اکسان موبیل پیشبینی میکند که تقاضا برای نفت در بخش
حملونقل تجاری تا 70درصد تا ســال  2040افزایش یابد .بااینحال عدم قطعیت زیادی در
تأثیر فناوریهای پیشرفته در تقاضا برای نفت وجود دارد .تأثیر توسعه شهرنشینی بر تقاضا برای
نفت هم یک موضوع غیرقابلپیشبینی باقیمانده است .زیرا از یکطرف افزایش شهرنشینی
موجب تشویق تملک اتومبیل و حملونقل تجاری میشود اما از سوی دیگر توسعه حملونقل
عمومی هوشمند شهری میتواند تقاضا برای فرآوردههای نفتی توسط اتومبیلهای خصوصی
را کاهش دهد.
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که میتوانند بدون تبعات منفی بر روی محیطزیست عمل کنند اما در عمل این انتظارات برآورد
شرکت معروف بینالمللی انرژی شل ( )Shellنیز از دهههای قبل به آیندهپژوهی اهمیت
نشده است .این تصویر منفی به چالشهای موجود برای جذب سرمایه از سرمایهگذارانی که این
داده و در ســالهای قبل چشماندازها و سناریوهای متعددی را منتشر کرده است .در گزارش
کسبوکار را سوداگرانه و پرمخاطره میدانند اضافه کرده است .مصرفکنندگان فرآوردههای
ی شده است که با توقف انتشار یا انتشار صفر گازهای
آیندهنگری انرژی شل ،سناریویی بررس 
نفتی هم قابلاعتماد بودن این سوختها برای آینده و طی دوره انتقال به سوختهای پاک را
کربن در پایان قرن  21که جمعیت دنیا به  10میلیارد نفر میرســد مشخص میشود .برای
زیر سؤال میبرند .شرکتهایی که این چالشها را نادیده میگیرند در بلندمدت با خطر کسری
تحقق این وضعیت ایدهآل شــل معتقد است که استفاده از گاز هیدروژن در حملونقل برای
در ترازنامههای خود مواجه خواهند شد .تنها با توجه و پرداختن سیستماتیک به این ریسکها
انبار انرژی و نیز سوزاندن در کورههای صنعتی اجتنابناپذیر خواهد بود .شل پیشبینی میکند
است که صنعت نفت میتواند مطمئن باشد در شرایط تغییرات ساختاری تقاضا بازارهای مالی
که برق مهمترین حامل انرژی خواهد بود و سهم برق از 20درصد انرژی نهایی مصرفی جهان
ارزشگذاری و تأمین مالی مناســبی از صنعت نفت و گاز در یک دوره انتقالی خواهد داشت.
به حداقل 50درصد خواهد رسید .کارایی انرژی افزایش خواهد یافت و اتومبیلهای سبکتر
برخالف صنعت زغالسنگ که از مازاد ظرفیت و خروج سرمایه ناگهانی رنج میبرد .این وضعیت
با کارایی انرژی بیشتر مورداستفاده قرار خواهد گرفت .عالوه بر آن بازیافت و نیز طراحیهای
در صنعت زغالســنگ در عدم هماهنگی با تقاضای میانمدت در تضاد و تقابل با چشمانداز
کارآمد در فرآیندهای صنعتی بهصرفهجویی انرژی کمک خواهد کرد .درهرحال الزم خواهد
منفی بلندمدت است.
بود که فرآیندهای صنعتی ،کشاورزی و شهرنشینی تحوالت و تکامل بنیادی پیدا کنند تا به
حداکثر کارایی انرژی برسیم.
درنهایــت ،بازیگرانی که در صنعت نفت رقابتی باقی میمانند باید این وضعیت را در نظر
بگیرند که آیا توسعه منابع انرژی همراه با درجه کمتری از انتشار کربن میتواند برای تکمیل یا
جایگزینی درآمد تولید نفت و گاز ،مخصوصاً برای حفظ سهم بازار آنها در بازار برق سودآورتر
JJداللتهای راهبردی
باشد یا خیر؟ برای این منظور الزم است مدیران این صنعت با پاسخ دادن به چالشهای فناوری
چنانچه قطعیت بیشتری در خصوص اوج تقاضا برای نفت در سطح جهانی و زمان احتمالی
و ترکیب تولید نفت و گاز با انرژیهای تجدیدشونده و ترکیب کارآمد فناوری گرفتن کربن انرژی
آن بــه وجود آید ،راهبردهایی در ســرمایهگذاری برای ایجاد ظرفیت و تولید نفت توســط
فســیلی و نگهداری آن در انبار ( )Carbon Capturing and Storage, CCSو راههای
شرکتهای خصوصی و دولتی نیز ظاهر خواهد شد .در این صورت حتی اگر در آینده نزدیک
ارزانتر حملونقل در دنیایی که شمار زیاد و متغیر انرژی برق از منابع تجدیدشونده وجود دارد
عرضه نفت با تنگنا مواجه شود بازیگران عمده بازارهای نفت رفتار خود را برای توسعه میدانها و
فرصتهــای تازهای ایجاد کنند .مادامکه صنعت نفت ترکیب کارآمدی از منابع نفت و گاز بر
ظرفیت تولید در بلندمدت تطبیق خواهند داد .شرکتهای بینالمللی نفت باید تصمیم بگیرند
پایه فناوری تجزیه کربن از حامل انرژی فسیلی و نگهداری آن ( )CCSایجاد نکنند نمیتوانند
که آیا سرمایهگذاری در منابع پرهزینه با زمان طوالنی برای تولید در رقابت با کشورهای با منابع
ضمن حفظ ارزش مخازن نفت و گاز از ســودآوری تولید برق از منابع تجدیدشونده حمایت
عظیم و هزینه تولید کم (مانند کشورهای اوپک خاورمیانه) که دنبال سهم بازار بیشتری هستند
منطقی است یا خیر (به جدول زیر توجه شود).
کنند .به عالوه ،الزم است با قانونگذاران برای چارچوبهای الزم برای عرضه قابلاعتماد برق
گفتوگو شود .پرداختهای مربوط به ظرفیت تولید ،سازوکارهای تسهیم -هزینه ،بخشبندی
در این محیط کسبوکار برای جلب سرمایه و فناوری الزم است کل صنعت نفت راههای
درآمدها برای جبران دورههای قطع برق و یا حتی تولید منفی و غیره مواردی هســتند که
همکاری را پیدا کند زیرا افزایش تولید شاید برای همه بازیگران ممکن نباشد .این برای صنعتی
باید در نظر گرفت .صنعت میتواند از مشــارکت و ســرمایهگذاری مشترک بین شرکتهای
که به راهحلهای سفارشــی از طریق مزیتهای رقابتی عادت کرده اســت یک تغییر بنیانی
نفت و گاز و شرکتهای برق ،سوخت زیستی ،اتوماسیون ،ارتباطات و معادن سود ببرد .برای
خواهد بود .برای ایجاد موازنه در برابر نیاز احتمالی برای ذخایر جدید ،صنعت نفت انعطافپذیرتر
ارتقای تابآوری در مقابل باال بردن مالیات انتشار کربن صنعت نفت ممکن است ناچار شود با
و کارآمدتری موردنیاز است .شرکتهای نفت ناگزیر خواهند بود که حتی در قیمتهای پایین
تولیدکنندگان اتومبیل و تولیدکنندگان سایر تجهیزات انرژی برای ارتقای کارایی کربن همکاری
و قوانین و مقررات سختتر مربوط به انتشار کربن تولید خود را استمرار و حتی افزایش دهند.
کند تا برای انتشار کمتر گازهای گلخانهای حتی با استفاده از انرژی فسیلی راههایی پیدا شود.
تردیدی نیست که شرکتهای نفتی در آینده با انقالب فناوری مواجه خواهد شد ،فناوریهای
شرکتهای نفت و گاز بهطور فزایندهای درگیر ارزیابی ریسکهای ناشی از تغییر اقلیم هستند.
جدید اســتفاده وسیعی از هوش مصنوعی و اتوماسیون ،کنترل از راه دور و مدیریت توانمند
و انقالبی خواهند داشت .شــرکت  BPبرآورد کرده است که ارتقای کارایی در تصویربرداری،
اگر دولتها در سرتاسر جهان تصمیم به تعیین قیمت برای کربن و یا بهعبارتدیگر تعیین مالیات
برای انتشار  CO2بگیرند این سیاست شرکتهای کارآمد را تشویق و شرکتهای ناکارآمد را جریمه
لرزهنگاری ،حفاری و تکمیل تجهیزات و ادوات بهرهبرداری و استفاده از فناوریهای دیجیتالی
خواهد کرد .به همین دلیل نیز سهامداران شرکتهایی را ترجیح میدهند که دارای راهبردهایی
میتواند تا سال  2050هزینه تولید را تا  25درصد کاهش دهد .محیط کسبوکار انعطافپذیرتر
برای مواجهه با ســناریوهای اعمال محدودیتهای قانونی برای انتشــار کربن و بیشینه کردن
بر ســودآوری عرضه تجهیزات صنعت نفت و حتی در صنایع داخلی کشورهای تولیدکننده
نفت اثر خواهد گذاشت و درآمد این کشورها را تغییر خواهد داد .درهرحال برای باقی ماندن
ســود سهامداران با توجه به این ریسکهای غیرقطعی هستند .البته بسیاری از شرکتها اکنون
پیشبینی ساالنه قیمت گازهای گلخانهای را برای برنامهریزیهای بلندمدت شرکت مورداستفاده
در صنعت ،شــرکتهای نفت و گاز باید راهبردهایی را در نظر بگیرند که تحت هر سناریویی
قرار میدهند .این شرکتها خود را بیشتر در معرض مباحث
ارزشافزوده ایجاد کند .این راهبردها میتواند کوتاه کردن
مربوط به مســائل تغییر اقلیم میگذارند و انتقال اطالعات
زمان پــروژه ،حداقل کردن ضرر و زیــان هزینه تولید،
نسبت جمعیت به تقاضای انرژی
الزم به سرمایهگذاران و ســهامداران را افزایش میدهند تا
بازیافت نهادهها مانند آب ،آهن و غیره باشد .این راهبردها
22000
11
روشنگری بیشتری در مورد برنامههای خود برای مدیریت
صنعت را با راهحلهای فنی که برای جامعه جذابیت دارد
10
ریسکهای مرتبط با تغییرات اقلیمی انجام دهند .شفافیت
یکند.
هماهنگم 
تقاضای انرژی
17000
9
در مؤلفههای اصلی اقدامات شرکت برای تابآوری در شرایط
ازجمله چالشهــای ســرمایهگذاری در نفت و گاز
جمعیت
8
پرداخت هزینه یا مالیات برای انتشار کربن و روشنگری در
ریسکهایی است که توسعه میدانهای نفتی را با تأخیر
12000
7
مورد عدم قطعیتهایی که ممکن است تقاضا برای نفت و
مواجه میکند .حتی با سیاستهای سختگیرانهتر مربوط
فرآوردههای نفتی در بلندمدت با آنها مواجه شود جذابیت
به تغییر اقلیم نفت ســوخت غالب در دو تا سه دهه آتی
6
7000
بیشتری به این شرکتها میدهد ،عالوه بر آنکه به کار بستن
خواهد بود .بااینحال صنعت نفت و گاز معموالً با مقاومت
5
منظم و صحیح رویکردهایی الزم برای ارتقای تابآوری در
شــدیدی در مناطق مختلف دنیا که تجربیات منفی از
2000
4
برابر افزایش هزینههای انتشار کربن انتقال هموار به آینده
پیامدهای محیطزیستی ،اجتماعی و سیاسی دارند مواجه
با اجرای سیاستهای کمکربن را تضمین خواهد کرد.
میشود .شرکتهای نفتی این انتظار را به وجود آوردهاند

 ................................روایـت ................................

وضعیت مسکن در سال 96بررسی میشود

به فکر یک «سقف»ام
قرار است مسکن امسال از رکود خارج شود .البته آنطور که گفته میشود تمام شرایط
برای خروج از رکود مسکن فراهم است و تنها نیاز به ارادهای جدی دارد .به عقیده عدهای
از کارشناسان مسکن ،مسلما خروج از رکود در این بخش مستلزم افزایش قیمت است.
اما احتماال ســیر این افزاش نیز کند خواهد بود .تسهیالتی که به منظور خروج از رکود
به متقاضیان خرید خانه داده میشود نیز موتور محرکی برای خروج از رکود خواهد بود.
بنابراین افرادی که به فکر یک سقف هستند میتوانند امسال به طور جدیتر برای تامین
مسکنتصمیمگیریکنند.

عکس :رضا معطریان

روایت

پایان رکود؟!

سرنوشت مسکن سال  96را چگونه نوشتهاند؟
بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

تسهیالتیکهبه
منظورتحریک
تقاضابهمسکن
تعلقمیگیرد
نمیتواند افراد را
صاحب خانه کند.
اینتسهیالتتنها
مبلغ ناچیزی از
هزینه خرید خانه
را در بر میگیرد
و بیشترین بار
همچنان بر دوش
خریدار است

دولت حسن روحانی برای دومین دوره رأی اعتماد را از مردم گرفت و
دولت دوازدهم نیز به ریاست او آغاز به کار خواهد کرد .شاید پیش از انجام
انتخابات ،برخــی از نگرانیها حاکی از آن بود که در صورت تغییر دولت،
بسیاری از سیاستهای دولت یازدهم در میانه راه به فراموشی سپرده شود
و کارها ناتمام بماند .اما با انتخاب مجدد روحانی برای ریاســتجمهوری،
این نگرانی تا حدی برطرف ميشود و البته انتظار بیشتری را بین مردم از
رئیسجمهور منتخب ایجاد ميکند.
یکی از این انتظارات به بخش مسکن و خروج آن از رکود بازميگردد.
مسکن بخشی است که به گفته برخی از فعاالن اقتصادی و کارشناسان،
ميتواند موتور محرک اقتصاد باشــد .چرا که صنایع زیادی به این بخش
وابسته هستند .البته در چند سال گذشته بازار مسکن در رکودی عمیق
فرو رفته بود .رکودی که خروج از آن به راحتی امکانپذیر نبود .بازار کساد
معامالت مســکن ،اعتراض مشــاوران امالک را به دنبال داشت و از همه
مهمتر ،مردم بودند که گاهی مالکیت یک مسکن هرچند کوچک برایشان
آرزو بود.
حتما آن روزها را که تــورم در ایران بیداد ميکرد فراموش نکردهاید.
روزهایی را هم که قیمت خانهها با نوســانات یکشــبه مواجه شد از یاد
نبردهاید .قدرت اندک خرید مردم در آن دوره هم خود مسئلهای دیگر بود.
به هر حال در دوره یازدهم ریاستجمهوری ،یکی از مهمترین اقداماتی که
انجام شد و کارنامه روحانی را پررنگ کرد همین کنترل تورم بود .تورمی
که با نزدیک به  40درصد تحویل گرفته شد و به تکرقمی رسید .اما دراین
میان شــاید یک موضوع همچنان بازارها را تحــت تاثیر قرار ميداد و آن
خروج از رکود بود .البته آمارها در سال گذشته نشان ميدهد که بسیاری
از صنایع از رکود خارج شــدهاند و توانستهاند راه رونق را در پیش بگیرند.
اما در میان این لیست ،نامی از مسکن و صنعت ساختمان نبود .برخی از
کارشناســان رکود موجود در کشور را به مسکن مرتبط ميدانند و اعتقاد
دارند به دلیل اینکه صنایع وابسته به مسکن زیاد است ،رکود در بازار مسکن
قطعا این صنایع را نیز دچار این بیماری ميکند .اما برخی دیگر معتقدند
نمیتوان در اینباره همه مشکالت را از چشم بخش مسکن دید؛ چرا که
رونق مسکن هم به یک سری سیاست زنجیروار مرتبط است .سیاستهایی
که در طول یک دهه اخیر به نادرستترین شکل ممکن در کشور اعمال
شــده و شرایط وخیمی برای دولت یازدهم به ارث گذاشته است .در عین
حال یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود،

نکتههایی که باید بدانید
[یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای خروج از رکود ،افزایش تسهیالت خرید خانه بود.
[تحریک تقاضا مهمترین راهکاری است که درباره خروج از رکود عنوان ميشود.
[خروج از رکود بدون افزایش قیمت مسکن منطقی نیست.
[عدهای هم بر این باورند که امکان دارد دولت دوازدهم از افزایش قیمت مسکن ممانعت کند.
[پیشنیازهای خروج از رکود مسکن مهیاست و نیاز به عزم جدی برای ورود به فاز رونق دارد.
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تسهیالتی بود که به خرید خانه تعلق گرفت .البته این تسهیالتدهی هم
از تیر انتقادات مصون نمانده اســت .منتقدان بر این باورند که نرخ ســود
تسهیالت مسکن زیاد است و به تبع آن متقاضیان مجبور به پرداخت اقساط
با ارقام باال هستند .اما دیدگاه دیگری در مقابل این انتقاد قرار ميگیرد؛ این
دیدگاه عنوان ميکند که افرادی برای دریافت این تسهیالت سپردهگذاری
ميکنند که توان پرداخت اقســاط را هم دارند .وگرنه سپردهگذاری آنها
توجیهی ندارد .از سوی دیگر میزان اقساط با اجارهبهایی که در حال حاضر
هر خانوار برای مسکن پرداخت ميکند ،تفاوت چندانی ندارد .در نتیجه این
تسهیالت ميتواند تقاضا را در بازار مسکن برای قشر متوسط جامعه افزایش
دهد .البته موضوع دیگری که این گروه به آن معتقدند حکایت از افزایش
قــدرت خرید مردم دارد .به اعتقاد این گروه ،با توجه به تورمی که باالخره
در دولت یازدهم افسارش کشیده شد ،قدرت خرید هم افزایش یافت .این
در حالی است که قیمت مسکن به دلیل رکود موجود در این بازار ،تقریبا
ثابت ماند .این موضوع نشان ميدهد که شرایط مناسبی برای خرید مسکن
در کشور وجود دارد.
JJراهکارهای خروج از رکود
تحریک تقاضا مهمترین راهکاری است که درباره خروج از رکود عنوان
ميشود .در سالهای گذشته شاهد بستههای مختلفی برای خروج از رکود
صنایع مختلف بودیم که همگی بر تحریک تقاضا داللت داشتند؛ به عنوان
مثال برای خروج از رکود صنعت خودرو ،طرح اقســاطی توانست هدف را
محقق کند .بنابراین یکی از مولفههای تحریک تقاضا ،روش تسهیالتدهی
است .برخی معتقدند خروج از رکود بدون افزایش قیمت مسکن منطقی
نیست .در این شرایط ممکن است متقاضیان مسکن ،برای خرید با مشکل
مواجه شــوند .تعدادی از کارشناسان ميگویند تسهیالتی که به منظور
تحریک تقاضا به مسکن تعلق ميگیرد نمیتواند افراد را صاحب خانه کند.
این تســهیالت تنها مبلغ ناچیزی از هزینه خرید خانه را در بر ميگیرد و
بیشترین بار همچنان بر دوش خریدار است .حال آنکه سود زیادی نیز باید
بابت آن پرداخت شود.
JJسرنوشت مسکن
با توجه به انتخابات ،دولت یازدهم برای  4سال دیگر کار خود را ادامه
ميدهد .دولت دوازدهم در این چهار ســال ميتواند آنچه را در چهار سال
گذشته پایهریزی کرده پیگیری كند و به سرانجام برساند .رشد اقتصادی و
کنترل تورم دو اقدامی است که به گفته کارشناسان ميتواند موجب رونق
شــود .از سویی خروج از رکود یکی از مهمترین برنامههای دولت دوازدهم
است .بخش مســکن نیز متاثر از آنچه در فضای اقتصادی اتفاق ميافتد،
ميتواند در همین سال  96تا حدی رنگ رونق بگیرد .پیشنیازهای خروج
از رکود مســکن مهیاست و نیاز به عزم جدی برای ورود به فاز رونق دارد.
البته نظرات مختلفی در خصوص زمان خروج از رکود مسکن مطرح شده
اســت؛ برخی ميگویند در شش ماه نخست امسال و برخی اعتقاد دارند
در شش ماه دوم این اتفاق خواهد افتاد .البته عدهای هم بر این باورند که
امکان دارد دولت دوازدهم از افزایش قیمت مسکن ممانعت کند که این امر
قطعا موجب خروج از رکود نخواهد شد .اگر مسکن را به دو گونه لوکس و
غیرلوکس تقسیم کنیم ،کارشناسان خروج از رکود مسکن غیرلوکس را که
مربوط به اقشار متوسط جامعه است ،دور از انتظار نمیدانند .اما مسکنهای
لوکــس با قیمتهای باال همچنان در بین خانههای خالی جایگاه ویژهای
خواهند داشت .بخش دیگری از مسکنهای خالی نیز متعلق به مسکن مهر
است که مشکالت سکونت در آنها همچنان به قوت خود باقی است.

تا امروز هم سندی به نام طرح جامع مسکن وجود ندارد .طرح جامع
فرآیندی دارد .تهیهکننده طرح ،کارفرما یا سفارشدهنده آن ،بررسی و
تاییدکننده و تصویبکننده نهایی و بعد ابالغ و اجرا مشخص است.

درگفتوگو با احمد خرم مطرح شد:

مسکن استیجاری مشکالت را حل ميکند
احمد خرم ،وزیر راه و ترابری دولت اصالحات در گفتوگو با آیندهنگر در مورد دالیل رکود در بازار مسکن سخن ميگوید .او همچنین طرح جامع راهبردی مسکن را یکی از ضرورتهای
حال حاضر کشور ميداند و از سوی دیگر نقاط ضعف مسکن مهر را یادآور ميشود .مسکن استیجاری یکی از پیشنهادهای خرم است .در ادامه مشروح مصاحبه او را ميخوانید.
شاید یکی از مهمترین مشکالتی که در بخش مسکن وجود دارد مربوط به طرح جامع آن
باشد .وضعیت طرح جامع در ایران چگونه است؟

یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسالمی ایران مسکن برای همه است .این شعار در متن قانون
اساسی آمده است .از انقالب اسالمی ایران  38سال ميگذرد .در همان  10سال اول باید طرح جامع
مسکن ارائه میشد که متاسفانه این کار نشد .تا امروز هم سندی به نام طرح جامع مسکن وجود
ندارد .طرح جامع فرآیندی دارد .تهیهکننده طرح ،کارفرما یا سفارشدهنده آن ،بررسی و تاییدکننده
و تصویبکننده نهایی و بعد ابالغ و اجرا مشخص است .این روندی است که باید در همه طرحهای
جامع طی شود .در تمام بخشها مانند راه و ترابری ،مسکن و شهرسازی ،کشاورزی ،فرابخش محیط
زیست و ...در کشور باید سند طرح جامع تهیه شود .هیچ کشوری بدون سند کار نمیکند .توسعه
مانند یک پازل است .اگر قطعات آن به درستی چیده نشود ،تصویر مناسبی که در پازل تعیین شده،
دیده نمیشود .قطعات باید درست سر جای خود چیده شود .بدون سند و هیئتی کار کردن یعنی
قطعات پازل توسعه هرکدام به گوشهای انداخته شود .توسعه باید همهجانبه باشد و بخش و فرابخش
همه باید در یک زمان یا با فاصله زمانی اندک طرح توسعه خود را تهیه و حرکت کنند .طرح توسعه
باید متوازن باشــد و یک بخش مانند انرژی هستهای ،سیلوسازی و کشاورزی از سایر بخشهای

صنعت پیشــی نگیرد .باید همه با هم و متوازن حرکت کنند و این حرکت پایدار باشد .نمیشود
زمانی بر اساس طرح حرکت کرد و بعد طرح را کنار گذاشت و بر اساس سلیقه مدیران عمل كرد.
نمیشود یک بخش براساس طرح جامع و یک بخش بدون طرح جامع و سلیقهای حرکت کند .این
چالش مهم و اساسی جمهوری اسالمی ایران است که مانع رسیدن کشور به سرمنزل مقصود که
توسعه همهجانبه کشور است ،میشود .در رژیم پهلوی ،دولت با شرکت ستیران فرانسه که مشاور
طرح آمایش سرزمین طرحهای جامع بود ،قراردادی بسته بود و طرح آمایش در سال  53تهیه شد
و مبنای حرکت توسعهای قرار گرفت .بعد از انقالب اسالمی این طرح کنار گذاشته شد .افق طرح
25ساله بود یعنی  78تمام ميشد .در کنار این طرح آمایش سرزمین ،طرح جامع حمل و نقل نیز
توسط این شرکت کار شد که بخشی از آن در سال  80از بین اسقاطیهای وزارت راه پیدا شد.
آیا این طرح هم عمل نشد؟

نه عمل نشــد .بعد از انقالب طرح آمایش و کالبد ملی و طرحهای جامع فراموش شــد یا به
مشاوران فاقد صالحیت و رتبهبندی بینالملل داده شد .در طرح آمایش ،سفارشدهنده و کارفرما
دولت است .مشاور طرح را تهیه ميکند که البته مشاور ذیصالح در ایران نیست و باید با مشاوران
خارجی قرارداد بســت و در مطالعات و طراحی مشارکت کرد .میتوانستیم یک گروه مشاور برای
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روایت
طرح جامع و آمایش در ایران تشکیل دهیم و با حضور یک همکار خارجی باتجربه ،کار مشترکی
انجام شود .با این کار هم طرح جامع نوشته ميشد و هم مشاوران ایرانی طراحی سند آمایش را یاد
ميگرفتند .اقداماتی به صورت پراکنده انجام شد .اوالً دعوا شد بین سازمان مدیریت و برنامهریزی و
زارت مسکن و شهرسازی وقت که هرکدام ميگفتند وظیفه من است .به طور مثال زمانی سازمان
مدیریت مســئول این آمایش شد و در یک جلسه طرحی به دولت ارائه کرد که به دلیل نقايصي
ی هاشمی مطرح شد و در زمان دولت اصالحات هم
که داشــت ،رد شد .یک بار دیگر در زمان آقا 
جلســهای گذاشتند که یک ساعت و نیم بحث شد و چون مشــاور ذیصالح و دارای رتبهبندی
بینالمللی این کار را انجام نداده بود ،طرح قابل بررســی نبود و رد شــد .یعنی مسیر انحراف پیدا
کرد .در طرحهای جامع کارفرما دستگاه اجرایی است .مث ًال کارفرمای طرح جامع کشاورزی کشور،
وزارت جهاد کشاورزی است و این کارفرما با موافقت سازمان مدیریت قرارداد مطالعات طرح جامع
را ميبندد ومشاور طرح را تهیه ميکند .دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت مجموعاً طرح مشاور را
بررسی ميکنند و طرح به دولت ميرود و تصویب ميشود .وقتی دولت طرح آمایش یا طرحهای
جامع را تصویب کرد ،به قانون تبدیل ميشود و هرگونه اصالح در طرح و ورود مقوله یا تغییر جدید
پیش آمد ،وزیر یا رئیس دستگاه ،پیشنهاد را به مشاور ابالغ ميکند .مشاو ِر مطالعه دستگاه اجرايی
و سازمان مدیریت ،بررسی و دولت تغییرات را تصویب و ابالغ میکند .به این صورت برخوردهای
سلیقهای که توسعهبرانداز است رخت برميبندد .بنابراین تهیه و بازنگری طرح هم مسیر مشخصی
دارد و وزیر نمیتواند با ســلیقه خود کار کند .نظارت بر طرحهای جامع برعهده دولت ،ســازمان
مدیریت ،مجلس و دستگاههای نظارتی است .این اتفاق در کشور ما رخ نداد .پیش از انقالب طرح
آمایش تهیه شد اما پس از انقالب کنار گذاشته شد .به طور مثال در طرح آمایش سرزمین تکلیف
شده بود که در استان هرمزگان در نزدیکی بندرعباس تولید  15میلیون تن فوالد استقرار پیدا کند
که امروزه تنها دو و نیم میلیون تن است.
این همان طرحی است که به اصفهان منتقل شد؟

بله ،حاصل آن فوالد مبارکه است که با ظرفیت  2و نیم میلیون تن کار ميکند .در طرح آمایش
ســقف تولید فوالد در صنایع مادر ،سقف تولید پتروشیمی در باالدستی ،میانی و در پاییندستی
مشخص بود .امروز ما در صنایع باالدستی پتروشیمی فعالیت داریم اما صنایع میانی و پاییندستی
را رها کردهایم .یعنی کاالی باالدستی را به چین ،کره و سایر کشورها صادر ميکنیم و کاالی میانی
و پاییندســتی پتروشــیمی را با ارزش افزودهای بین  5و  10تا بعضاً  100برابر از آنها خریداری
میکنیم .یعنی مشکل اشتغال را برای آنها حل کردیم نه خودمان و کارخانههای تولیدی آنها را رونق
دادیم .یکی دیگر از مسائل مهم که به بخش مسکن و شهرسازی نیز ارتباط دارد ،استقرار جمعیت
است .شما ميدانید که غالب جمعیت ایران در شمال و غرب مستقر هستند .در قسمت مرکزی،
شرق و جنوب کشور حداقل ممکن جمعیت استقرار دارد .در طرح آمایش ،مشاور استقرار جمعیت
را به هم ميزند و به سمت مزیتهای نسبی ميبرد .در سند آمایشی که پیش از انقالب تهیه شده
بود این موضوع مدنظر بود و به همین دلیل صنعت فوالد در استان هرمزگان تعریف شد و صنایع
مادر و بزرگ کشور در جنوب و در سواحل خلیج فارس و دریای عمان دیده شده بود .در کنار دریا
حداکثر فشار هوا باعث احتراق کامل در صنعت فوالد ميشود .با قرار دادن این صنعت در اصفهان
 20الی  25درصد راندمان کاهش ميیابد زیرا به دلیل کاهش فشار هوا احتراق کامل نیست .یعنی
پرت حرارتی نسبت به جنوب داریم .اگر صنعت فوالد در کنار دریا باشد برای سیستم خنککننده
و تامین آب نیز مشکلی نداریم .با یک دستگاه آبشیرینکن ميتوان آب آن را از دریا تامین کرد.
در حالی که این صنعت را اگر بخواهیم به قم ،استان مرکزی ،اصفهان ،تهران و ...بیاوریم مشکل
آب ایجاد میشود .سد  15خرداد در قم زده شده ولی باید منتظر باشیم که باران ميآید یا خیر .در
این استان برای تامین آب ،مردم با مشکل مواجهاند با وجود اين ،صنعتی آببر را در آنجا احداث
کردیم .در استان مرکزی و اصفهان ،با آوردن صنعت فوالد محیط زیست را تخریب کردیم ،چون
فکر ميکردند اگر این صنعت در بندرعباس باشــد ،خیلی راحت دشمن آن را هدف موشکهای
خود قرار خواهد داد .در حالی که برای امریکا ،شوروی سابق و اروپاییها تخریب پاالیشگاه ،کارخانه
فوالد یا آلومینیوم در بندرعباس و جنوب همانقدر سخت است که در تبریز .موشک کروز با یک
متر اختالف هدف را ميزند .بنابراین یک هزینه بسیار سنگین برای مردم ایجاد کردند و فوالد را
از بندرعباس به اصفهان آوردند و بعد برای تامین آب آن به سختی افتادند و محیط زیست را نابود
کردند .سواحل جنوبی ایران که به آبهای آزاد راه دارد در تامین آب صنایع آببر مشکلی ندارد و
مقرون به صرفه است .همچنین استقرار جمعیت از آبادان تا چابهار  2تا  2و نیم میلیون نفر است.
66

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

در حالی که در سواحل جنوب ميتوانیم نقاط مختلف جمعیتی تعریف کنیم و صنایع بزرگ مانند
خودروسازی ،فوالد و گاز و نفت و پتروشیمی و آلومینیوم را به کنار دریا منتقل کنیم .سواحل شمالی
خلیج فارس و دریای عمان استعداد استقرار حداقل  30میلیون نفر را دارد .دولت ميتواند فعالیت
را در آنجا تعریف کند .همانطور که در پارس جنوبی این کار را کرد .صنایع اینچنینی ميتواند به
طور وسیعتر و گستردهتر در کل سواحل سامان داده شود .در کنار تهران عالوه بر شهرکهای متعدد
سه شهر جدید ایجاد شده است .یعنی به جای اینکه با احداث صنایع در استانهای دیگر استقرار
جمعیت را مدیریت کنیم ،تمام امکانات را در تهران ،اصفهان و دیگر کالنشهرهای داخلی کشور
قرار دادیم و به طور طبیعی جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک به کالنشهرها و به ویژه تهران
مهاجرت کرده و برای کشور بحران ایجاد کرده است .انجمن فناوران صنعتیسازی ساختمان ،به
منظور برنامهریزی برای طرح جامع صنعتیسازی ساختمان شکل گرفت .در همین راستا به وزارت
راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم که حاضریم در تهیه طرح جامع طرح صنعتیسازی ،عامل چهارم
یعنی نماینده وزارت راه و شهرسازی باشیم .اما این پیشنهاد نه تایید شد نه رد .اگر این پیشنهاد را
سه سال پیش پذیرفته بودند ،طرح جامع صنعتیسازی و طرح جامع مسکن نوشته شده بود .سال
 80با سازمان مدیریت که رئیس آن دکتر
ســتاریفر بود ،صحبت کردیم که در راه و ترابری یک ردیف برای تهیه طرح جامع باز کنند.
بررســی کردیم در سطح جهان  40مشاور را برای نوشتن طرح جامع حمل و نقل پیدا کردیم4 .
مشاور قوی در بین آنها بود که آنها را جدا کردیم .با اطالعاتی که گرفتیم به دو مشاور رسیدیم .یک
مشاور فرانسوی به نام اجیس و یک مشاور امریکایی .با مشاور امریکایی نمیتوانستیم قرارداد ببندیم.
با مشاور فرانسوی وارد مذاکره شدیم .قرارداد  2ساله و با مبلغ  4میلیون دالر بود .غوغایی شد .نامه و
طومار به بیت رهبری و دولت سرازیر شد که یک عده اجنبیپرست ميخواهند با خارجیها قرارداد
ببندند .باالخره قرارداد بسته شد 22 ،مشاور داخلی را همکار مشاور فرانسوی قرار دادیم که طرح
جامع را یاد بگیرند .از این طرح جامع یک اتاق  3در  4پر از نقشه مطالعات و برنامه استحصال شد.
گویا در حال حاضر هم طرح جامعی برای مسکن تهیه شده است.

حاال وزارت راه و شهرسازی طرح جامعی برای مسکن نوشته که  200صفحه است .ما در انجمن
مطالعه کردیم و به این مسئله رسیدیم که این تنها شرح خدمات طرح جامع مسکن است و خود
طرح نیست .طرح باید مطالعه کند که جمعیتها در کجا استقرار پیدا کردند ،نقاط قوت و ضعف
این استقرار و فعالیتی که سالهاست انجام ميشود ،چیست .فرصتهای جدید و تهدیدات کدام
اســت .این موارد در مسکن و شهرسازی حدود  20تا  22جلد کتاب ميشود .بخش بعدی ،مدل
توسعه مسکن است .مدل توسعه مسکن چندینبار تغییر کرده است .زمانی دولت مستقیماً وارد
بحث مسکن شد ،آمادهسازی میکرد و به تعاونیها و اشخاص واگذار ميکرد یا مسکن ميساخت
و واگذار میکرد .یعنی دخالت اجرایی در بحث مسکن داشت .تا رسیدیم به جایی که آمادهسازی
را دولت انجام ميداد ،به تعاونیها و اشخاص زمین واگذار ميکرد و خودش دخالتی نمیکرد .این
مسئله ادامه پیدا کرد تا به مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری و فروش مترمربعی ساختمان رسید.
همه این طرحها شکست خورد .مسکن امری است که سیاستگذاری ،تعیین مدل ،روش ساخت،
ضوابط ،معیارها و استانداردها باید توسط دولت و شهرداریها تهیه و ابالغ شود .دولت باید بر کار
شهرداری نظارت کند .شهرداری باید مجوز صادر کند و نظارت عالی بر ساخت مسکن داشته باشد.
سازنده باید مسکن بسازد و در اختیار مردم قرار دهد .برای مشخص شدن نقش مدل در مسکن،
امریکا را مثال ميزنیم .در امریکا سیاستگذاریهای کالنی در بحث مسکن وجود دارد .اول اینکه
مسکن کاالی سرمایهای نیست و به عنوان یک کاالی مصرفی مطرح است .در ایران مسکن کاالی
سرمایهای است و هر سال که ميگذرد رقمی به قیمت آن اضافه ميشود .در حالی که در امریکا
اگر یک مسکن  300هزار دالر خریداری شود 10 ،سال بعد قیمت آن به  200هزار دالر میرسد.
قیمت کاالی مصرفی با گذشــت زمان کاهش ميیابد .اما با گذر زمان به قیمت کاالی سرمایهای
افزوده ميشود .دوم اینکه اجارهبها باید با قیمت مسکن تناسب داشته باشد .به طور مثال باید در
 20سال پول و سود حداکثر  2درصدی مسکن از اجاره حاصل شود .امروز در ایران در یک بازه 20
ساله ،مجموع اجارهبها از قیمت ساخت مسکن باالتر است .اجارهها در چند سال اخیر شدیدا ً افزایش
پیدا کرده و باید مهار شود در غیر این صورت به دلیل کمبود مسکن مردم دچار مشکل ميشوند.
در مدل امریکایی سازنده در مرحله اول باید بازار را بررسی کند .به طور مثال شما در شرقیترین
نقطه تهران زمین دارید .باید با بررسی بازار دریابید که چند واحد مسکن ميتوانید بسازید تا فروش
رود یا اجاره داده شود .بررسی بازار تعیین ميکند که چه میزان زمین خریداری شود .بانک به شما

وام مسکن در ایران مشکالتی دارد .یکی اینکه جوانان نمیتوانند اقساط آن را پرداخت کنند .دوم
اینکه وام مسکن نباید سود  14درصد داشته باشد .برای طبقات متوسط و ضعیف باید سود يك تا 4
درصد داشته باشد و بقیه آن را شهرداریها و دولت به صورت سوبسید پرداخت کنند.

 95درصد قیمت زمین را وام با بهره يك یا  2درصد ميدهد .شما نقشه زمین را تهیه میکنید ،به
شهرداری ميدهید و آنجا تایید ميشود و پروانه ساختمان صادر ميشود .سازنده ،پروانه را به بانک
ميبرد و وام ساخت ميگیرد .بنابراین در امریکا سازنده ،وام زمین و ساخت را با بهره یک یا  2درصد
معادل  95درصد هزینه ساخت ميگیرد.
در ایران وام خرید زمین نداریم .درست است؟

همینطور است .در این مدل سازنده شروع به ساخت ميکند .مدتزمان ساخت مشخص است.
پس از ســاخت سازنده یک ســال فرصت دارد که یا خانهها را بفروشد یا اجاره دهد .در غیر این
صورت از سال دوم باید مالیات آنها را پرداخت کند .ظرف  5سال آنقدر مالیات سنگین ميشود که
خانه را از دست ميدهد .پس از اتمام پروژه باید پس از سال سوم پول بانک پرداخت شود .سازنده
واحدها را ميفروشد و پول به دست ميآورد .وام بانک را ميدهد .قیمت ساختمان بر اساس ارزیابی
شهرداری و کارشناسان تعیین ميشود.
یعنی سازنده نمیتواند با هر قیمتی که ميخواهد خانهها را بفروشد؟

خیر .افسارگسیخته نیست .این اتفاقی است که در یک کشور سرمایهداری ميافتد .ما به یک
اقتصاد نیمهکنترلی معتقدیم .اقتصاد در ایران رها شده است .در مدل امریکایی وام سومی به نام
وام خرید در نظر گرفته شده است .متقاضی مسکن به بانک مراجعه ميکند و بانک فیش حقوقی
متقاضی خرید مســکن را ميبیند .بر اساس درآمد تا یکسوم حقوقشان را قسط فرض ميکند
و افزایش درآمد ســاالنه را هم در نظر ميگیرد .افزایش درآمد آنها مشــخص است .به طور مثال
 2درصد به طور ســاالنه حقوقشان افزایش پیدا ميکند .قیمت یک ساختمان  50تا  100متری
محاســبه میشود .بانک بررسی ميکند که این زوج قسطهای چه مبلغ وام را ميتوانند طی 15
سال پرداخت کنند .پس هر میزان که قسط بتواند پرداخت کند ،ميتواند ساختمان با متراژ کم یا
متوسط یا زیاد بخرد.
وام مسکن در مدل امریکایی سقف معینشده دارد؟

نه ،یکســوم درآمد ماهانه را در  15سال محاسبه ميکنند و این مبلغ را به متقاضی مسکن
وام ميدهند 95 .درصد قیمت ســاختمانی که متناسب با درآمد متقاضیان است ،وام ميدهند.
امریکاییها اول زندگیشان وام ميگیرند و مسکن ،ماشین و لوازم زندگیشان را تهیه ميکنند و از
روز اول در رفاه کامل زندگی ميکنند و  15سال قسط ميدهند .در ایران برای گرفتن وام مسکن،
مرد  40میلیون و زن  40میلیون تومان سپردهگذاری ميکنند ،بعد از مدتی وام ميگیرند .قیمت
مسکن در نازیآباد تهران متری بین  3تا  4میلیون تومان است و اگر بخواهید منزل  100متری
تهیه کنید ،بین  300تا  400میلیون تومان باید پرداخت کنید 160 .تومان به شما وام ميدهند و
 160تومان دیگر را باید به هر نحوی تهیه کنید تا یک منزل  100متری بخرید .این وام متناسب
با قدرت بازپس دادن اقساط نیست .سالهاست در امریکا چیزی به نام مشکل مسکن وجود ندارد.
برای اجاره نیز در طرح امریکایی متقاضی به شــهرداری مراجعه ميکند .بســته به سن و مکان
ســاختمان اجارهبها مشخص ميشود .اجارهنامه نوشته ميشود و اگر تخلفی صورت گیرد ،موجر
جریمه ميشود .موجر میتواند ساالنه به میزان تورم اعالمشده توسط دولت ،اجاره را اضافه کند.
بر اساس آنچه اعالم شــده ،حدود  2میلیون  و 600هزار واحد مسکونی در کشور خالی
است .این موضوع را چگونه ارزیابی ميکنید؟ آیا همین افسارگسیختگی قیمت دلیل آن است؟

البته این واحدهای خالی به درد نیازمندان مســکن نمیخورد و عمدتاً لوکس است 3 .و نیم
میلیون نفر فاقد مسکن هستند که مطمئناً متقاضیان مسکن نمیتوانند این منازل را بخرند یا اجاره
آنها را بدهند .مشــکل مسکن در طبقه متوسط و ضعیف جامعه است .این ساختمانهای لوکس
حاصل طمع سوداگران و دالالن است که ساخته شدند و روی دستشان باد کرده و برخی هم به
عنوان سرمایه این واحدها را خریدهاند .یعنی نقدینگی موجود در جامعه را حبس کردهاند .یکی از
دالیل رکود این است که نقدینگی جامعه در این ساختمانها قفل شده است .این بخشی از رکود
اســت .بخش دیگری از رکود ،مسکنهای نیمهتمام است .این هم نوع دیگری از حبس نقدینگی
است .ســازندگان آنها به دلیل نبود مشتری گردش مالی را متوقف کردهاند .اگر این نقدینگی به
گردش دربیاید مشکل تورم را حل ميکند .یکی دیگر از سیاستهای امریکایی تخصیص زمین به
اندازه نیاز است ،اما ما همیشه کمتر از نیاز زمین به بخش مسکن اختصاص دادهایم و تقاضا بر عرضه
میچربیده و یکی از عواملی که به افزایش قیمت دامن ميزند همین موضوع است .سیاستگذاران
دولت نهم و دهم فکر ميکردند اساســیترین نیاز مردم مسکن است و حدود  4میلیون نفر فاقد
مســکن وجود دارند که باید آنها را یاری کرد .دولت نهم و دهم فکر کردند که باید برای مســکن

نکتههایی که باید بدانید
[بخشی از رکود ،مسکنهای نیم هتمام است که نوع دیگری از حبس نقدینگی
است.
[واحدهای خالی در کشور به درد نیازمندان مسکن نمیخورد و عمدت ًا لوکس است.
[نمیشود یک بخش براساس طرح جامع و یک بخش بدون طرح جامع و
سلیقهای حرکت کند.
[یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسالمی ایران مسکن برای همه است.
[تزریق نکردن پول در سال  95به مسکن مهر لطمه زد .این موضوع هم زمان را
طوالنی کرد هم قیمت را باال برد.
[اگر به جای مسکن مهر بافت فرسوده نوسازی ميشد هم کفاف مسکن را
ميداد ،هم شهر نوسازی میشد.
[اگر نقدینگی کنترلنشده وارد جامعه شود ،قطع ًا در مسکن افزایش قیمت
سرسامآوری خواهیم داشت.
[به نظر من امسال با شیب مالیم مسکن از رکود خارج ميشود.

چارهای انديشید .سال  85طرح صنعتیسازی مسکن را مطرح کردند و در دولت تصویب شد که
 300واحد تولیدی صنعتی ساختمان وارد شود .شرکت مپسا را تاسیس کردند تا صنعتیسازی
را در کشور راهاندازی کنند و تولید استاندارد شود .صنعتیسازی سه مشخصه ایجاد ميکند :یکي
اینکه سرعت ساخت باال میرود؛ دوم اینکه کیفیت ساختمان افزایش پیدا میکند؛ و سوم قیمت
نهایی کاهش ميیابد .به دلیل اینکه فرآیند انجام این کار درست چیده نشد و تامین منابع انجام
نشد ،این طرح عقیم ماند.
طرح مسکن مهر هم یکی از آن طرحها بود؟

دولت در سال  88مسکن مهر را مطرح کرد .مسکن مهر طرح خوبی است .زمین به اندازه نیاز
در نظر گرفته شد .اما مکانیابی غلط بود .این طرح به مطالعه و طرح و برنامه نیاز داشت .به طور
مثال در فیروزکوه  4هزار واحد ساخته شد که یک نفر هم متقاضی نداشت .در لرستان  46هزار واحد
مسکونی معطل مانده است .در اطراف کرج ،در مهردشت و شهرک اندیشه ساختند که تعدادی از
واحدها متقاضی ندارد .اولین اشتباه مسکن مهر در مکانیابی بود .اشتباه دوم آماده نبودن زیربناها
مانند آب ،برق ،مخابرات ،حمل و نقل و دسترسی بود .سومین مشکل مسکن مهر این بود که تامین
منابع به درستی انجام نشد .تامین اعتبار به صورت  50 - 50بین بانک و متقاضی تعیین شد .یعنی
 20میلیون تسهیالت و  20میلیون آورده متقاضی باشد .یعنی متقاضی باید همه زندگی خود را
ميفروخت تا بتواند مسکن بخرد و این اشتباه بعدی بود .اشتباه دیگر این بود که دولت در مسکن
مهر دخالت کرد و مردم هم که دیدند طرف آنها دولت است ،سعی کردند پول ندهند و پیشرفت
پروژهها رو به کاهش گذاشت .از سال  88قراردادهای سهجانبه بین سازنده ،متقاضی و بانک مسکن
نوشــته شد و دولت نظارت عالی داشت .در ســال  91وزارت راه و شهرسازی خواست پولی را که
تعاونیها در بانک تعاون برای مسکن سپردهگذاری کرده بودند به بانک مسکن منتقل کند .رئیس
هیئتامنای بانک مسکن وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیئتامنای بانک تعاون وزیر تعاون است.
این وزرا برای ایجاد گردش مالی در بانک تخصصی خود ،مبالغ را جابهجا کردند و با این حسابها
بازی کردند .به خیال خود اعمال سیاست کردند .دخالت دولت از اینجا شروع شد و باعث شد که 2
میلیون و  300هزار واحد مسکونی مسکن مهر که باید در پایان سال  92یعنی پس از سه سال به
اتمام ميرسید ،روی دست دولت بماند و هزینهها با تورمهای باالی 40درصد مواجه شود .با طرح
مســکن مهر در  8سال دولت نهم و دهم ،ساالنه  250هزار مسکن مهر و غیر مسکن مهر تولید
شده است .یعنی افت شدید در ساخت مسکن ایجاد شد .چهارمین مشکل مسکن مهر در شناسایی
متقاضیان مسکن مهر بود .در این زمینه نیز دولت عملکرد خوبی از خود به جا نگذاشت و دست
سوداگران به آن باز شد .یکی دیگر از نکاتی که در مسکن مهر رعایت نشد ،همگنی و همسنخ بودن
اهالی بود .یعنی یک بافت ناهمگن اجتماعی وارد مسکن مهر شد که تبعات آن در آینده دامنگیر
جامعه خواهد شد .هماکنون نیز ناهنجاریهای اجتماعی دیده ميشود.
سه سال پیش ،در خصوص مسکن مهر پیشنهاد دادیم که به وام  4درصدی  10میلیون اضافه
شود و به متقاضیانی که  10میلیون تومان آورده داشته باشند داده شود ،استقبال خوبی ميشد و
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روایت
با  20میلیون تومان افزایش آورده متقاضی در کنار  10میلیون افزایش وام ،پایان سال  93سفره
مسکن مهر برچیده میشد .اما دولت بودجه نداشت و این امکان برایش فراهم نبود .بنابراین انجام
نشد .تا اسفند سال  95رقم  10میلیون تومان به وام مسکن مهر اضافه شد .بعید است این روند
 600هزار واحد باقیمانده از مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل شود .در مسکن مهر دولت حاضر
نیست به متقاضی فشار وارد کند .فشار عمدتاً بر سازنده است و تصور دولت این است که سازنده
پیمانکار دولت اســت در حالی که در قرارداد آمده است که سازنده طرف مشارکت است .دولت
نمیخواهد بپذیرد که ندادن ســهم متقاضی و سهم تسهیالت هزینه دارد .افزایش دستمزدها و
قیمت ساالنه رخ داده است .دولت تورم  9.6درصد را اعالم کرده اما دستمزدها بیش از این مقدار
افزایش داشته است .پیمانکار سرمایهگذاری کرده و تجهیزاتی خریداری کرده که مستهلک شده و
با این قیمت متضرر ميشود .دولت باید در تعیین قیمت برآورد منطقی و کارشناسانه برخورد کند.
بارها پیشنهاد شده که کمیتهای متشکل از کارشناسان راه و شهرسازی و نماینده سازندهها برآورد
را بهروز محاسبه کنند .مالیات ،بیمه و ...مسکن مهر ،علیرغم بخشنامههای متعدد سازمان مالیاتی
و تامین اجتماعی و دولت ،همچنان مشکل سازندهها است .به امید اینکه با گذشت  38سال از
انقالب ،دولت در طرح و برنامه در جهت حل مشکل مسکن با باور بخش خصوصی و حمایت از
بخش خصوصی گام بردارد.
مسکن مهر نقشی هم در رکود داشته است؟

نقش آن در رکود این بود که منابع مالی درستی وجود نداشت و کار راکد ماند .دولت در سال
 94در یک پروژه  10هزار واحدی درشــهر جدید پردیس پول تزریق کرد 28 ،درصد پیشــرفت
داشت .در سال  95منابع کمی اختصاص دادند و پروژه  4تا  5درصد پبش رفت .پرداختها انجام
نشد .تزریق نکردن پول در سال  95به مسکن مهر لطمه زد .این موضوع هم زمان را طوالنی کرد
و هم قیمت را باال برد .حتی اگر دولت این طرح را قبول نداشته باشد ،تعهدی است که به عهده
دولت است و برای متقاضیان توقع و انتظار ایجاد کرده است ،باید تمام شود .به امید اینکه دولت
اعتدال و امید همچون مواردی که با موفقیت در صحنه خدمت به مردم و کشور ایستاده است این
مشکل طبقات ضعیف و متوسط را حل کند.
چه اقدامی ميتوانست نتیجهای بهتر از طرح مسکن مهر داشته باشد؟

اگر به جای مســکن مهر بافت فرسوده نوسازی ميشد هم کفاف مسکن را ميداد ،هم شهر
نوسازی میشد .این مشکالت هم رفع ميشد .با برآورد جایکا ،مشاور ژاپنی که مشاوری بینالمللی
اســت و در ســال  82مطالعه روی تهران داشته اســت ،حداقل از  2میلیون واحد مسکونی در
تهران  500هزار منزل با یک زلزله  7ریشــتری تخریب ميشود و اینها باید نوسازی شود .هنوز
شــهرداریهای کالنشهرها ،وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور که متولی نوسازی بافتهای
فرسوده هستند ،نتوانستهاند به یک مدل راهگشا در اینباره دست پیدا کنند .نوسازی باید حداکثر
طی  10سال به پایان میرسید .شهرداریها و دولت حداقل  20سال است که در نوسازی تالش
ميکنند .ولی چون میخواستند خودشان متولی که هستند ،متصدی هم باشند توفیق یارشان
نبوده است .دولت اصالحات به منظور نوسازی بافت فرسوده در کالنشهرها در سال  83اولین
وام نوسازی را از بانک بینالمللی آینده که سهامداران آن کشورهای منطقه هستند ،دریافت کرد
و در ســال  300 ، 83میلیون دالر ،ســال  500 ،84میلیون دالر و از سال  85به مدت  10سال
ساالنه یک میلیارد دالر باید به وزارت کشور ميدادند و وزارت کشور این مبلغ را بین شهرداری
کالنشهرها توزیع ميکرد و بافت فرسوده را در کمتر از  10سال نوسازی ميکردند .االن هیچ مدلی
برای ساخت مسکن در ایران نداریم .دوباره وزارتخانه بحث مسکن اجتماعی را پیش کشیده است
که هنوز معلوم نیست چه طرحی است و تنها کاری که صورت گرفته این است که وام خرید 80
میلیون تومان به  160میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
این افزایش تسهیالت در مشکل مسکن تاثیر دارد؟

تا به حال که نداشته است.

به نظر ميرسد اقساط این وام برای جوانانی که ميخواهند تازه زندگی تشکیل دهند
مقرون به صرفه نیست.

بله مشــکالتی دارد .یکی اینکه جوانان نمیتوانند اقساط آن را پرداخت کنند .دوم اینکه وام
مسکن نباید سود  14درصد داشته باشد .برای طبقات متوسط و ضعیف باید سود يك تا  4درصد
داشته باشد و بقیه آن را شهرداریها و دولت به صورت سوبسید پرداخت کنند .دولت سوبسید وام
ساخت و خرید را و شهرداریها هم سوبسید مسکن استیجاری را تامین کنند .یکی از راهکارها این
68
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است که در شهرهای بزرگ مسکن استیجاری را راه بیندازند.
درباره مسکن استیجاری بیشتر توضیح ميدهید.

دولت نمیتواند وارد مســکن استیجاری شود .در بحث مســکن دولت باید سیاستگذار و
ضابطهگذار و حمایتکننده باشــد .در کشورهای اروپایی مســکن استیجاری در دست بخش
خصوصی و تحت کنترل شــهرداری است یا توسط خود شــهرداری انجام ميشود .در مسکن
اســتیجاری فرد به شهرداری تقاضا ميدهد و مسکن متناسب با یکسوم حقوقش به او معرفی
ميشود .اگر فرد توان پرداخت اجاره را نداشته باشد ،دولت و شهرداری کمک ميکنند .مسکن
استیجاری برای همیشه استیجاری است و برای کسانی است که در تدارک اجاره به شرط تملیک یا
خرید هستند .ما در ک النشهرها واحدهای استیجاری با مشخصات باال نداریم .شناسنامه واحدهای
استیجاری ثبت نشده است و هیچ کنترلی هم روی آن نیست .یعنی شهرداریها دخالتی در آن
ندارند .باید این خانهها شناسایی و شناسنامهدار شود .قراردادها مشخص باشد و مالیات تعیین شود.
اگر در هر امری نظارت نباشد ،ناهنجاری ایجاد ميشود.
 در حال حاضر بازار مسکن را در ایران چگونه ارزیابی ميکنید؟

مســکن را ميتوان به سه دسته تقســیم کرد :مسکن لوکس ،مسکن درجهیک برای اقشار
متوسط و مسکن درجهدو برای اقشار ضعیف .در مسکن لوکس بازار اشباع شده است و عرضه
بیش از تقاضا است .در این مسکن یا قیمت ثابت ميماند یا اگر رکود ادامه پیدا کند ،قیمت آن
پایینتر هم ميآید .ولی در مسکن درجهیک تقاضا هست .سالی یک میلیون تقاضا برای مسکن
درجهیک هست .در کشور ما  3تا  3و نیم میلیون نفر بدون مسکن هستند و ساالنه یک میلیون
و  200هزار نفر که تقریباً ميشــود  600هزار خانواده ،وارد حيطه تقاضای مســکن ميشوند.
اگر فرض کنیم هر ســال مشکل  10درصدشــان را حل کنیم ،برای رفع مشکل آن  3میلیون
نفر ساالنه  900هزار تا یک میلیون مسکن نیاز است .ما اگر نتوانیم مدلی ارائه دهیم که ساالنه
یک میلیون مسکن تولید شود ،مسکن طبقه متوسط و ضعیف و مسکن روستایی همچنان بعد
از رکود افزایش قیمت پیدا ميکند .این جهش دست دولت و بخش خصوصی است .دولت برای
تامین زمین باید مدلی ارائه دهد .دولت ميتواند منابع را به ســمت بخش مسکن هدایت کند.
برای خروج از رکود حاکم بر جامعه هیچ بخشی مانند بخش مسکن عمل نمیکند .اول اینکه
 30درصد از سرمایههای جامعه در بخش مسکن و ساختمان چرخش ميکند .دولت باید منابع
تسهیالتی بخش مسکن را افزایش دهد .دوم اینکه  180رشته از صنایع ما که هرکدام صدها واحد
تولیدی دارد ،به بخش مسکن مرتبط است .به طور مثال صنعت کاشیسازی و تولید سرامیک،
امدیاف ،تولید قفل و کلید ،پریز ،سیمان و ...وابسته به ساختمان هستند .عالوه بر اینکه جمعیت
قابل مالحظهای در مرحله ســاخت مسکن اشتغال دارند .در حال حاضر تمام صنایع وابسته به
ســاختمان تعطیل هستند و انبارها پر از کاال است .کارخانههای سیمان ورشکستهاند .ظرفیت
کارخانههای سیمان مازاد بر نیاز جامعه در شرایط رونق است و هنوز هم داریم کارخانه سیمان
احداث ميکنیم .اگر قیمت مسکن در  38سال بعد از انقالب را بررسی کنید ميبینید که قیمت
یک مسکن  100متری اول انقالب  200هزار تومان بوده و االن  200میلیون تومان شده است.
یعنی در این مدت قیمت مسکن  1000برابر شده است .در حالی که میانگین حقوق  500برابر
شده است .تامین مسکن نسبت به اوایل انقالب سختتر شده است .این افزایش قیمت دیگر رخ
نمیدهد .این رکودی که پیش آمده باعث ميشــود شیب افزایش مسکن مالیم شود .اما اگر از
اختیار دولت خارج شود دیگر قابل کنترل نیست و دولت باید با برخورد انبساطی ،بعد از موفقیت
در کنترل تورم ،مسکن را با حساب و کتاب پیش ببرد .اگر یکمرتبه فضا باز شود تورم تکرقمی
يرسد.
به باالی 20درصد م 
به نظر شما مسکن در سال جاری از رکود خارج ميشود؟

به نظر من امســال با شیب مالیم مسکن از رکود خارج ميشود .سال گذشته خرید و فروش
تقریباً متوقف شده بود .اگر سال گذشته در کل کشور  10هزار واحد خرید و فروش شده ،امسال تا
 100هزار واحد پیش ميرود.
اگر رونق باشد منجر به افزایش قیمت نمیشود؟

اگر نقدینگی کنترلنشده وارد جامعه شود ،قطعاً افزایش سرسامآوری خواهیم داشت .بازار در
مسکن لوکس اشباع است و فکر میکنم خرید و فروش مسکن لوکس همچنان متوقف ميماند .اگر
میزان وام افزایش و نرخ سود کاش پیدا کند به رونق کمک ميکند و ساخت و سازها آغاز ميشود.
دادن تسهیالت مسکن و تامین سوبسید وامهای مسکن در زمان خودش باید انجام شود.

چندین سال است قیمت مسکن ثابت مانده است .در شرایط ثبات قیمت و رشد نسبی درآمد خانوار ،توان خانوار برای خرید مسکن افزایش پیدا
کرده است .همچنین از سال گذشته رشد اقتصادی در کشور مثبت شده و در صورت تداوم این وضعیت افزایش درآمد و چشمانداز مثبت برای
خانوار پیشبینی ميشود و در نتیجه تمایل به خرید مسکن به خصوص برای اقشار متوسط افزایش پیدا ميکند

رشد تقاضا در مسکن غیر لوکس

مقصر رکود ،صنعت ساختمان نیست

اگر بازار مســکن را به مسکن لوکس و غیرلوکس تقسیم کنیم ،مسکن
لوکس مختص افراد پردرآمد و مســکن غیرلوکس مربوط به اقشار متوسط و
کمدرآمد جامعه است .در صورتی که تقاضای مسکن را به عنوان نیاز به سرپناه
و کاالی ضروری در نظر بگیریم ،در ســال جاری تقاضای مسکن غیرلوکس
که به عنوان سرپناه و نه به عنوان سرمایهگذاری مورد استفاده قرار ميگیرد،
افزایش پیدا کرده است .چندین سال است قیمت مسکن ثابت مانده است .در
شرایط ثبات قیمت و رشد نسبی درآمد خانوار ،توان خانوار ،هرچند اندک ،برای
خرید مسکن افزایش پیدا کرده است .همچنین از سال گذشته رشد اقتصادی
در کشــور مثبت شده و اگر این روند امسال هم دوباره در کشور اتفاق بیفتد،
احتماال این رشد اقتصادی مثبت باعث افزایش بیشتر درآمد و چشمانداز مثبت
برای خانوار خواهد شد و در نتیجه تمایل به خرید مسکن به خصوص برای
اقشار متوسط افزایش پیدا ميکند .تداوم رشد اقتصادی هم مولفه مهمی در
رونق خرید و فروش مسکن است .از طرفی دولت ،با اتخاذ سیاستهای تامین
مالی ،از سال گذشته اقداماتی را به خصوص در بانک مسکن و در حوزه تامین
مالی آغاز کرده که امسال به نتیجه ميرسد .برآوردها این است که بانک مسکن
در ســال جاری بیش از  100هزار وام خرید را وارد بازار مسکن کند که مبلغ
آنها بین  100تا  200میلیون تومان است .با توجه به اینکه وامهایی که وارد
بازار ميشود ،مربوط به خانهاولیها و افرادی است که با سپردهگذاری تقاضای
وام دارند ،در نتیجه همین حجم از تقاضا هم وارد بازار مسکن ميشود .همه
این موارد در مجموع باعث ميشود که بازار مسکن رشد مالیمی را در حجم
معامالت و قیمت تجربه کند .هرچند این رونق به ســالهای  91یا  86و 81
بازنمیگردد اما رشد مثبت به وجود میآید .حرف اشتباهی است که ميگویند
به دلیل زیاد بودن مبلغ اقساط این وامها و وضعیت مالی وامگیرندگان ،افراد در
بازپرداخت وامها دچار مشکل خواهند شد زیرا فردی که خود را قادر به خرید
نمیبیند سپردهگذاری نمیکند .درست است که اقشار و گروههای کمدرآمد
قادر به پرداخت نخواهند بود اما عمدتا این گروهها برای سپردهگذاری اقدامی
نکردهاند .این سپردهگذاریها بیشتر توسط گروههای متوسط انجام شده است.
با مقایسه مبلغ اقساط این وامها با اجارهبهایی که همین اقشار در حال حاضر
پرداخت ميکنند ،درمییابیم که تفاوت چندانی بین اجارهبهای مســکن و
اقساط وام وجود ندارد .بنابراین تهیه این وامها برای خانوادهها بهصرفه است.
این وامها عمدتا به گروههای متوسط تعلق ميگیرد و تقاضای این گروه امسال
رشد مالیمی به این بخش خواهد داد .در میان اما برای افراد کمدرآمد و بازار
مســکن لوکس تقاضای کافی وجود ندارد .با توجه به شرایط اقتصادیاي که
وجود دارد ،وجه ســرمایهاي مسکن لوکس ضعیف شده است و تولید بیش
از حد مســکن لوکس در سالهای گذشته باعث شده که تراز اضافه ارزش به
حداکثر برسد و هنوز هم طبق آمار رسمی به خصوص در این بخش از مسکن
اضافه موجودی داریم .آمار دقیقی از تعداد این مسکنهای لوکس وجود ندارد،
اما اگر دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را در نظر بگیریم ،بخشی
از آن مربوط به مســکن مهر است که ساخته شده اما هنوز خالی مانده و به
نظر ميرسد بین  200تا  400هزار واحد باشد .همچنین واحدهای مسکونی
غیرلوکس مربوط به اقشار متوسط نرخ بسیار پایینی را در این امالک خالی از
سکنه تشکیل میدهد و مابقی عمدتا خانههایی است که واحدهای لوکس به

حساب ميآید .همه گزارشهای خانوادههای ساکن نشان ميدهد که بخش
زیادی از واحدهای خالی در تهران مربوط به مناطق باالی شهر مثل مناطق
یک ،دو و سه است .رکود اقتصادی ایجادشده در سالهای اخیر ارتباط چندانی
به بخش مسکن ندارد .رکود اقتصادی حاصل هشت سال سیاستهای اشتباه
و تحریم بوده اســت .در نتیجه آن اقتصاد ایران قفل شــد .اگر فکر کنیم در
شرایطی که هیچیک از بخشهای اقتصاد درست عمل نمیکنند ،بتوانیم تنها
با بخش مسکن موتور اقتصاد را به حرکت درآوریم و مشکالت را حل کنیم،
تصور غلطی است .به نظر ميرسد رکود اقتصادی به سازوکار سیاستگذاری
اقتصادی کشور و وضعیت کالن اقتصادی مربوط ميشود و عوامل فرابخشی
دارد نه درونبخشی؛ زیرا به مدت  8تا  10سال با اقتصادی روبهرو هستیم که با
انبوه واردات و تثبیت نرخ واردات ارز ،فعالیتهای تولید داخلی را سرکوب کرده
و تراز به نفع واردات چرخیده اســت .از طرفی با تحریمهای اقتصادی مواجه
بودهایم که فضای کسب و کار را تخریب کرد و از سوی دیگر سیاست ،توزیع
درآمد و ثروت نابرابر بوده اســت .بنابراین بدیهی است که در چنین شرایطی
تقاضا به اندازه کافی وجود ندارد تا تولیدات داخلی خریداری شــود .مدیریت
اقتصاد و واردات نیز در دســت نهادهای مختلف اســت و تنها دولت در این
موضوع دخیل نیســت .علیرغم تالشهای دولت ،هنوز واردات ساماندهی
کافی ندارد .تثبیت نرخ ارز نیز در این میان باعث واردات ارزان شــده است.
تمام این موارد باعث رکود اقتصادی کشــور شده و بخش مسکن نمیتواند
به تنهایی و به صورت برونزا این رکود را از بین ببرد .درست است که بخش
مسکن ارتباطات پسین و پیشین زیادی دارد ،اما برای هر کاالی تولیدی باید
تقاضا وجود داشته باشد .تقاضای مسکن هم ناشی از مواردی همچون ایجاد
فرصتهای شغلی است که متاسفانه دچار رکود است .تا زمانی که اقتصاد به
گردش نیفتد و یک درآمد مازاد برای خانوادهها به وجود نیاید تا بتوانند مسکن
خود را خریداری کنند ،صنعت ســاختمان رونق خود را بازنمییابد .رکود در
بخش مسکن بیشتر بر صنایع ساختمانی تاثیرگذار بوده است .اگر صنایع به
سمت صادرات جهتدهی شوند دلیلی وجود ندارد که برای خروج از رکود به
بخش ساخت و ساز داخلی بپردازیم.
صنایع ســاختمانی  25درصد از کل اشــتغال صنعتی را دربر ميگیرد،
در نتیجه نمیتوان گفت که تنها رکود این بخش باعث رکود صنعت شــده
اســت .ضمن اینکه این صنایع الزاما نباید تنها تولید داخلی داشــته باشد .با
استانداردسازی این صنایع ميتوان به صادرات به کشورهای منطقه انديشيد.
بنابراین بخشی از رکود به دلیل کمبود بودجه برای استقرار فعالیتهای صنعتی
است که در نتیجه آن صنایع ساختمانی نیز دچار رکود خواهد شد.

فرزین یزدانی
کارشناس مسکن

دولت با اتخاذ
سیاستهای
تامین مالی ،از سال
گذشته اقداماتی
را به خصوص در
بانک مسکن و در
حوزه تامین مالی
آغاز کرده که امسال
بهنتیجهميرسد
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خريد مسكن در
امسال

نکتههایی که باید بدانید
[تداوم رشد اقتصادی مولفه مهمی در رونق خرید و فروش مسکن است.
[تفاوت چندانی بین اجارهبهای مسکن و اقساط وام مسکن وجود ندارد.
[ وجه سرمای هاي مسکن لوکس ضعیف شده است.
[رکود اقتصادی ایجادشده در سالهای اخیر ارتباط چندانی به بخش مسکن ندارد.
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روایت

پارامتر شوک اقتصادی
فضا برای خروج از رکود مسکن فراهم است

بیتاهلل ستاریان
کارشناس مسکن

در بخش ساختمان
باید برنامهای
داشته باشیم که
شامل سه بخش
عمده باشد :یک
بخشتامینمنابع
مالی که شامل تمام
ابزارهای مالی
باشد؛ بخش دیگر
زیرساختهایی
مانندمصالح
ساختمانیاست؛
بخش سوم ،قوانین
صنعتساختمان
ها
و تولید شهرک 
است که باید
تجدیدنظر در آن
صورت گیرد و
بهروز شود

بیشترین مشاغل مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با صنعت ساختمان است.
این نشــان ميدهد صنعت ســاختمان بهترین پارامتر برای ایجاد شوک
و حرکت در یک اقتصاد اســت .گردش پول در این صنعت ســریعتر اتفاق
ميافتد و تقریبا در تمام بخشهای اقتصادی تاثیر ميگذارد و این پتانسیل
مسکن را نشان ميدهد .بهجرئت ميتوان گفت که حدود  50تا  51درصد
اقتصاد و نقدینگی در اختیار صنعت ســاختمان است .از طرفی بیش از 60
درصد شاغالن کل کشور در این صنعت فعالیت ميکنند .تقریبا مشاغلی که
مستقیم و غیرمستقیم به صنعت ساختمان ارتباط دارند و از این رکود ضربه
خوردند ،قابل شمارش نیستند .تمام صنایع در کشور به شکلی با ساختمان و
مسکن در ارتباط دارند .حتی صنعت فرش ،صنعت وسایل منزل ،زغا ل سنگ
و ســنگ آهن به طور غیرمستقیم به مسکن وابسته است و رکود در بخش
مسکن باعث رکود در تمام این صنایع خواهد شد.
گفته دولت درمورد خروج از رکود درمورد صنایعی مانند نفت صحت دارد.
اما صنعت ساختمان که بیشترین شاغالن بخش خصوصی را در اختیار دارد
هنوز در رکود است .به اعتقاد نگارنده در چهار سال گذشته این امکان وجود
داشت که بدون توجه به برجام ،مشکل رکود اقتصاد را تنها با کمک صنعت
مســکن مرتفع کرد .اما دولت راه دیگری را انتخاب کرد و آن را به سرانجام
رســاند .در شرایط فعلی و با توجه به اینکه هیچ تغییری در قوانین صنعت
ساختمان صورت نگرفته است ،مانند گذشته عمل ميشود .صاحبنظران
بخش مســکن فکر ميکردند امضای توافقنامه برجام ،در انتهای سال 95
مسکن کشور را به رونق برساند .اما از آنجایی که روند پیشرفت برجام خیلی
کند بود ،احتمال تاخیر چندماهه دیده ميشد .در میانه سال انتظار ميرفت با
توجه به فروش نفت و منابعی که دولت آزاد کرد و ماهیت مسکن که کاالیی
سرمایهای است و خواص سیاسی با اهداف سیاسی به دنبال آن ميرود و با
توجه به انتخابات ریاستجمهوری ،تمام شرایط برای رشد این بخش آماده
باشد .اما ارادهای مانع رونق بخش ساختمان شد .رونق در بخش ساختمان به
این معنی است که افزایش قیمت ،تولید ،معامالت و سرمايهگذار را به طور
همزمان داشته باشیم .این چهار عنصر از هم منفک نیست .ممکن است به
دلیل افزایش قیمت در بخش مســکن هنوز این رکود پابرجا باشد و دولت
بخواهــد این افزایش قیمت در این بخــش را کنترل کند .به هر حال همه
شرایط موجود برای رونق بخش ساختمان حاصل شده است.
برای رونق صنعت ساختمان ابزارهای متعددی وجود دارد و باید برنامه
کاملی برای آن نوشــته شــود .اقتصاد مانند یک اتومبیل اســت .اگر تمام

نکتههایی که باید بدانید
[یکی از راههای تحریک تقاضا در بخش مسکن ،تخصیص تسهیالت است.
[اگر بهره بانکی باالست دولت مقصر است چون اقتصاد دولتی است.
[ممکن است دولت بخواهد افزایش قیمت در بخش مسکن را کنترل کند.
[ساختمان بهترین پارامتر برای ایجاد شوک و حرکت در یک اقتصاد است.
[ بیشترین مشاغل مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با صنعت ساختمان است.
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قطعات اتومبیل وصل باشد اما الستیک که بیارزشترین قسمت آن است
وصل نباشــد ،نمیتواند حرکت کند .برنامههای اقتصادی نیز همین است.
مــا نمیتوانیم یک برنامه اقتصادی را انجام دهیم ولی یک بخش را در نظر
نگیریم و ادعا کنیم اقتصاد کار خود را ميکند .فعالیت اقتصادی مانند یک
ماشین است که در غیاب یک قطعه کل آن با مشکل مواجه ميشود .ما در
بخش ساختمان باید برنامهای داشته باشیم که شامل سه بخش عمده باشد:
یک بخش تامین منابع مالی که شــامل تمام ابزارهای مالی باشد .ابزارهای
مالی مانند تسهیالت ،صندوقها ،فاینانس ،سرمايهگذاری خارجی و بخش
خصوصی ابزارهایی اســت که باید در برنامه جامع خروج مسکن از رکود در
نظر گرفته شود .بخش دیگر زیرساختهایی مانند مصالح ساختمانی است که
در گذشته در این مورد همیشه بهروز بودیم اما امروز عقب افتادهایم .باید این
زیرساخته ا تامین شود .بخش دیگری که در این برنامه باید مدنظر باشد،
قوانین صنعت ساختمان و تولید شهرکه ا است که باید تجدیدنظر در آن
صورت گیرد و بهروز شود.
یکی از روشه ا برای خروج از رکود در مسکن تحریک تقاضا برای مسکن
است .یکی از راههای تحریک تقاضا ،تخصیص تسهیالت است .وام مسکن
یکی از ابزارهایی است که ميتواند بخش مسکن را از رکود خارج کند .در حال
حاضر بهصرفه بودن وام مسکن بسته به شرایط افراد مختلف فرق ميکند .اگر
این تنها منبعی باشد که فرد بخواهد با آن مسکن تهیه کند ،موفق نخواهد
شد ،اما کسی که مبلغی از خود دارد و با مقداري کسری روبهروست ،ميتواند
از این وام استفاده کند .حل مشکل مشتریان یا متقاضیان مسکن به صورت
تکهتکه مانند داستان مرغ و تخممرغ است و مشکالت بعدی را ایجاد ميکند
که این ناشــی از اشکال در کل اقتصاد کشور است .اقتصاد کشور ما مشکل
دارد و دارای تعارض عمیقی در خود است.
بخش عظیمی به نام اقتصاد دولتی داریم که کامال دولتی است .این بخش
خود تولیدکننده اســت ،نفت ،گاز ،طال ،مس و انواع مواد معدنی در اختیار
آن اســت و حتی به بخشهای دیگر اقتصاد هم دستدرازی کرده است .از
طرف دیگر قانون را نیز در اختیار دارد .هرطور که بخواهد کار ميکند .گاهی
نقدینگی را باال ميبرد و گاهی پایین ميآورد .جمع شدن این اختیارات برای
یک تولیدکننده فسادآور است .لذا ربا ،رشوه ،فساد ،دزدی و ...عوارض اقتصاد
دولتی اســت .اقتصاد دولتی را سالهای سال تجربه کردیم و شکست آن را
به چشم دیدهایم ولی هنوز آن ساختار اقتصادی را داریم و حاضر به از بین
بردن و ترمیم آن نیســتیم .اقتصاد عظیم دولتی یک تولیدکننده است .در
این اقتصاد بانک ميخواهد منابع خود را حفظ کند و سود هم داشته باشد.
بنابراین بهره پول را از مردم ميگیــرد .در اقتصاد دولتی ارزش پول هرروز
دســتخوش تغییر خواهد بود .چنین اختیاری را به اقتصاد دولتی دادیم که
نقدینگی را کنترل کند .در این شــرایط وام با بهره کم برای بانک بهصرفه
نیست .بنابراین وام مســکن با بهره باال به متقاضیان مسکن داده ميشود
که باید ماهیانه مبلغ زیادی برای بازپرداخت آن صرف کنند .اگر بهره بانکی
باالست دولت مقصر است چون اقتصاد دولتی است .اقتصاد دولتی ارزش پول
را کاهش ميدهد .دولت باید سیاستمدار ،سیاستگذار و حافظ امنیت باشد.
نباید در بخش تولید وارد شــود 67 .درصد بدنه دولت در ایران تولیدکننده
اســت .ضمن اینکه به بدترین شکل هم کاال را تولید ميکند .برخی مواقع
که دولت تحریم ميشــود و در تولید کم ميآورد ،پول بدون پشتوانه چاپ
ميکند .این کار ارزش پول مردم را کاهش ميدهد .اما دنیا این را اشــتباه
ميداند و سالهاست از آن دور شده است .این راه بنبست است زیرا حاضر
به کنار گذاشــتن اقتصاد دولتی نیستیم .در دنیا ،دولت به اندازه يك درصد
هم تولیدکننده نیست .قاعدتا دولت حق یک ریال درآمد را ندارد .درآمدزایی
برای بخش خصوصی است.

 ................................راهربد ................................
آیندهنگر علل کندی ورود خارجیها به ایران را بررسی میکند

سوغات فرنگ

اگرچه خارجیها برای ورود به ایران پشت دروازهها بودند اما
عدهای میگویند توقع بیشتری نسبت به ورود سرمایههای
آنها به کشور وجود دارد .پس از اینهمه آمد و رفت ،شاید
رقم  3میلیارد دالر سرمایه خارجی اجراییشده برای بسیاری
سوغاتی
از ایرانیها قابل قبول نیست .اقتصاد ایران ،از
ِ
فرنگیها رضایت ندارد و پیگیر دالیل آن است .بررسیها
نشان میدهد که بسیاری از مشکالت برای ورود خارجیها،
مربوط به داخل کشور است.

عکس :رضا معطریان

راهربد

سه خبر خوش

نه آمادگی داریم نه اطالعات

سرمايهگذاریهای خارجی عملیاتی ميشود؟!

فریدون وردینژاد از دستاندازهای ورود سرمایه به ایران ميگوید

جذب سرمایههای خارجی در بیش از یک
بمانجان ندیمی
سال و نیم گذشــته رنگ و بوی تازهای به
خود گرفته اســت .برجام و لغو تحریمها
دبیر بخش راهبرد
امیدهای تازهای را در دل فعاالن اقتصادی
ایران به وجود آورده و تمایل غربیها نسبت به همکاریهای اقتصادی با ایران ،به
این امید دامن زده است .اما کندی ورود خارجیها به بازار ایران ،عدهای را دلسرد
ساخته و مطالبه آنها را برای پاسخگویی در خصوص تعلل در جذب سرمايهگذار
خارجی دوچندان ميکند .هیئتهای زیادی آمدند و رفتند اما نتیجه حضورشان
در ایران همچنان مبهم است .البته مسلما برای تزریق پول در اقتصاد یک کشور،
نمیتوان انتظار داشت که سرعت عمل ،باال باشد .حتی صاحبنظران نیز بر این
باورند که ورود سرمايهگذار خارجی زمانبر است .بنابراین جای نگرانی نیست.
البته آمارهایی که از سوی سازمان سرمايهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران در دسترس است نشان ميدهد که شرایط آنقدرها هم که تصور ميکنیم
وخیم نیست .حدود  3میلیارد دالر از سرمايهگذاریهای خارجی عملیاتی شده
و بیش از  12میلیارد دالر نیز مصوب و در انتظار عملیاتی شــدن اســت .اما
مسلما برای اقتصادی مانند ایران پتانسیلهای باالتری برای جذب سرمایه وجود
دارد .در این میان ورود سرمایههای خارجی با دستاندازهایی در داخل کشور
نیز مواجه اســت .برخی از کارشناسان ميگویند هنوز بخش خصوصی برای
جذب ســرمایههای خارجی آمادگی ندارد و حتی در مواردی از ارائه اطالعات
بنگاهها جهت مشارکت با خارجیها امتناع ميکند .این در حالی است که به
اشتراک گذاشتن اطالعات بنگاهها با خارجیها اقدام مهمی در راستای جذب
سرمایه خارجی است .از سوی دیگر برای ورود سرمایه به یک کشور ،نیازمند
هماهنگیهای سیاسی در سطح بینالمللی و هماهنگیهای الزم در بین ارکان
مختلف داخلی هستیم .شــفافیت اقتصادی از دیگر مواردی است که به ورود
ســرمایهها کمک ميکند .امنیت اقتصادی و سیاسی مولفه دیگری است که
جذب ســرمایه را به دنبال خواهد داشت .در این راستا سازمان سرمايهگذاری
و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ،موافقتنامههایی برای تشــویق و حمایت
از سرمايهگذاری خارجی با کشورهایی چون ژاپن ،روسیه ،سنگاپور ،اسلواکی،
چک و لوكزامبورگ در ســال گذشته امضا کرده که در حال حاضر ابالغ شده
است .مزیت امضای موافقتنامهها این است که امنیت الزم برای سرمايهگذاری
خارجــی را فراهم ميکند .بر اســاس این موافقتنامههــا و قانون حمایت از
سرمايهگذاری خارجی ،ریســک سیاسی سرمايهگذاری کاهش داده ميشود.
این ســازمان خبر خوش دیگری را نیز اعالم ميکند .پس از برجام ،بسیاری
از سرمايهگذارانی که در ایران سرمايهگذاری کردند ،درخواست سرمايهگذاری
مجدد دارند .این مسئله نیز نشانگر ثبات اقتصادی و سیاسی در ایران است و
حتی ميتوان آن را تضمینی برای ماندگاری خارجیها در ایران دانست .خبر
خوش سوم این است که در ماههای اخیر همه سرمايهگذاران خارجی ،به جای
اینکه سودشان را به خارج از کشور منتقل کنند ،سرمايهگذاری مجدد خود را
از محل سودشــان انجام دادهاند .به این معنی که سود سرمايهگذاری خارجی
بهجای خروج از کشور وارد چرخه اقتصادی ایران شده است .بنابراین ميتوان
امیدوار بود که خارجیها برای همکاری با ایران گام برداشتهاند و این بار گوی و
میدان دست بنگاههای ایرانی است.

ها ميگذرد و ایران تاکنون میزبان هيئتهای اقتصادی زیادی بوده
بیش از یک سال و نیم از لغو تحریم 
است .اما برخی اعتقاد دارند که سرمايهگذاری خارجی آنطور که انتظار ميرود در ایران شکل نگرفته
ها را به
است .در همین زمينه با دکتر فریدون وردینژاد به گفتوگو نشستیم و دستاندازهای ورود خارجی 
ایران بررسی کردیم .او ميگوید هنوز اطالعات کافی از پروژههای ایرانی نداریم ضمن اینکه بخش خصوصی
ها برخوردار نیست .البته مواردی مثل مناسبات سیاسی بین
هم از آمادگی کافی برای شراکت با خارجی 
کشورها ،نظامهای بانکی ،قوانین و مقررات برای سرمايهگذارها و غیره ،از دیگر موضوعات مورد بحث وردی
نژاد است .در ادامه مشروح گفتوگوي آیندهنگر با او را ميخوانید.
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برای
سرمایهگذاری
دو دولت از نظر
سیاسیتصمیم
میگیرندکهچگونه
باهمهماهنگی
و همکاری داشته
باشند و در اصل یک
سلسلهتسهیالت
ترجیحی در اختیار
یکدیگرمیگذارند

پس از برجام با توجه به استقبال دنیا برای ورود به ایران به نظر
ميرسد آنطور که مورد انتظار بوده ،سرمایه خارجی وارد کشور نشده
ها چیست؟
است .به نظر شما دلیل تاخیر در ورود سرمایه 

چند عامل سرمايهگذاری خارجی را تسهیل ميکند .یکی از این عوامل
مناســبات سیاسی بین دو کشور اســت .یعنی دو دولت از نظر سیاسی
تصمیم میگیرند که چگونه با هم هماهنگی و همکاری داشته باشند و
در اصل یک سلسله تسهیالت ترجیحی در اختیار یکدیگر میگذارند .نکته
دوم اینکه سرمایه زمانی وارد کشور ميشود که به راحتی بتواند سودش
را خارج کند ،همچنین اصل ســرمایه در صورت ضرورت و پایان یافتن
پروژه بتواند به راحتی خارج شود .به نظر ميآید که هنوز قوانین و مقررات
کشور ما ،در زمينه سرمايهگذاری روان و راحت نیست که سرمايهگذاران
خارجی به ورود و خروج سرمایه اطمینان داشته باشند .بنابراین باید قوانین
و مقرراتمان بازبینی شود .سومین مسئله ،ریسک و خطرپذیری اقتصادی
است .باید اطالعات گردش مالی ،تجاری و بانکی ما با دنیا به اندازهای باشد
که بتواند شفافیت وضعیت اقتصادی کشور ما را به دنیا اعالم کند .نبود این
اطالعات و شفاف نبودن اقتصاد ،موجب باال رفتن ریسک سرمايهگذاری
در کشــور ما خواهد شــد .بنابراین یکی از نکاتی که ما باید دنبال کنیم
این است که بتوانیم در تعامل با بنگاههای اقتصادی و بنگاههای بررسی
و ارزیابی میزان ریســک در کشورها ،اطالعات بانکی کشور را نیز تبادل
کنیم .اگر این اتفاق نیفتد ،سؤال و ابهام نسبت به وضعیت اقتصادی ایجاد و
مناسبات سرمايهگذاری ما دچار خدشه و مشکل ميشود .مسئله چهارمی
که وجود دارد این اســت که بنگاههای اقتصادی و شرکتهای ما ،چه در
بخــش خصوصی و چه بخش دولتی ،قادر نیســتند اطالعات پروژهه ا و
ي منتشر کنند .یعنی وقتی یک
وضعیت اقتصادیشان را در قواره بينالملل 
سرمايهگذار ميخواهد در پروژهای در ایران سرمايهگذاری کند ،دسترسی
الزم به اطالعات مربوط به آن را درمورد مطالعات اولیه ،زمان بازگشــت
سرمایه و چگونگی مناسبات بین سرمايهگذار و سرمايهپذير ندارد .در این
زمینه اتاق بازرگانی تهران ســایتی راهاندازی کرده تا اطالعات پروژههای
سرمايهپذير در آن قرار داده شود و کشورهای عالقهمند به سرمايهگذاری
در ایران به آن مراجعه کنند .مهمترین مشکل در حال حاضر ،جمعآوری
اطالعات پروژههای داخل کشور است .ما به شهرکهای صنعتی مراجعه
کردیم اما نتوانستیم اطالعات الزم را دریافت کنیم .این امکان در بنگاهها
و تشــکله ا هم فراهم نشد .یعنی پروژههای سرمايهپذير ایران با حداقل

هنوز نگاه مشترکی بین بخشهای مختلف و صنایع گوناگون به وجود نیامده است .عرصههای جذاب
برای سرمایهگذاری از عرصههای متوسط جداسازی نشدهاند ،یعنی ما به شکل کلی همه عالقهمند به
ورود سرمایه خارجی به کشور هستیم اما شرایط را فراهم نمیکنیم.

اطالعات روی ســایت قــرار دارد .از طرفی بســیاری از بنگاههای بخش
خصوصی در خصوص پذیرش سرمایه مردد هستند .زیرا زمانی که شما
سرمایه ميپذیرید با صاحب سرمایه شریک ميشوید و باید بخشی از پروژه
خودتان را با او به شراکت بگذارید .بسیاری از بنگاههای ما عالقهمند هستند
که به جای سرمايهپذيری از فاینانس استفاده کنند .یعنی پولی به صورت
نسیه وارد پروژه آنها شود و بعد از محصول یا از خروجی آن پروژه بتوانند
بدهی خود را پرداخت کنند .این هم عملی نیست؛ به این خاطر که بسیاری
از بنگاهه ا و شرکته ا و کشورهایی که ميخواهند پروژه خود را فاینانس
کنند ،نیازمند گارانتی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی هســتند.
یعنی دولت باید فاینانس و برگشت آن پول را تضمین کند و طبیعتا این
برای پروژههای بخش خصوصی یا پروژههای کوچک امکانپذیر نیست.
پروژههای محدودی ميتوانند دارای گارانتی دولتی باشــند و برای سایر
پروژهه ا باید از طریق بانکهای عامل این اتفاق صورت گیرد .بنابراین یک
سرگردانی در پذیرش سرمایه خارجی وجود دارد .قوانین بانکی ما نیز روان
و شفاف نیست .به عالوه مشکالت سیاسی و تبلیغات منفی علیه کشور
ما هم وجود دارد که ما را دچار مشــکل ميکند .ایران در سطح منطقه
خاورمیانه باثباتترین کشور است؛ اما از نگاه کشور خارجی که ميخواهد
سرمايهگذاری کند ،غرب آسیا و منطقه خاورمیانه ملتهب و ناامن است و
در این فضا به ایران هم ظلم ميشــود .مجموع این موارد فضایی را ایجاد
ميکند که نتوانیم سرمايهگذاری خوبی را در کشورمان جذب کنیم.
مسئوالن دولتی سازمان ســرمايهگذاری خارجی ،روند ورود
ها را
سرمایه را معقول ميدانند و معتقدند بعد از برجام بخشی از پروژه 
عملیاتی کردهاند .شما این روند را چطور ميبینید؟

این روند را باید از دو زاویه مورد بررســی قرار داد .یکی نسبت به نیاز
کشــور و شرایطی که ما در آن هســتیم و عقبماندگی اقتصادی که ما
ظرف یک دهه گذشته به دلیل تحریمه ا و سیاستهای دولت نهم و دهم
المللي قرار گرفته بودیم و در این زمینه دچار
داشتیم .ما در یک انزوای بين 
عقبماندگی شدیم .اگر با شــرایط به کشورمان نگاه کنیم ،کشور ما در
سرمايهپذيری بسیار ضعیف عمل کرده است .اما اگر بخواهیم با واقعیت،
شرایط خودمان را مقایسه کنیم ،سرمایه در جایی خواهد بود که اطمینان،
امنیت ،شفافیت و پاسخگویی وجود داشته باشد .اینه ا زمینه جذب سرمایه
را فراهم ميکند .بنابراین اگر از این نگاه بخواهیم بررسی کنیم ،بله حرف
مقامات و مســئوالن دولتی درست اســت .پس از برجام روند و منحنی
افزایشی برای پذیرش سرمایه داشتهایم .به خصوص سرمایههایی که تعهد
شده است .در مورد سرمايهگذاری دو فاز تعهدات مربوط به سرمايهگذاری و
تصویب آنها و دیگری اجرایی شدن و عملی شدن آن وجود دارد .آنهایی که
در طرح و برنامه تعهد شده است به نسبت شرایط بعد از برجام راضیکننده
است .اما به نسبت نیازمندی وضع اقتصاد ما و عقبماندگیاي که داریم
باید تالش بیشتری در این زمینه صورت گیرد و به خصوص برای جذب
سرمایه در بخش خصوصی ،باید دولت و دستگاههای مربوط اقدامات جدی
انجام دهند.
اشاره کردید که بخش خصوصی تمایل زیادی به شراکت ندارد.
ها به ایران شده است؟
فکر ميکنید همین رویکرد مانع از ورود سرمایه 

نمیتوانم بگویم این رویکرد و عدم استقبال بخش خصوصی ،مانع ورود
سرمایه خارجی شده است .ولی ميتوانم بگویم بخش خصوصی ،به دلیل
ابهامات درونی خود ،نتوانســته فضا و اتمسفر الزم را برای جذب سرمایه
خارجی فراهم کند .بخش خصوصی نگران ورود سرمایه و شراکت است و
احساس ميکند قدرت مدیریت و مانور خود را از دست خواهد داد .بنابراین
ميتوان گفت که بخش خصوصی هنوز آمادگی الزم برای جذب سرمایه

خارجی ندارد .حتی آمادگی جذب سرمایه داخلی را هم ندارد .یعنی وقتی
بحث شراکت ميشــود احساس ضعف در مدیریت برایش پیش ميآید.
احساس ميکند که با ورود شریک و سرمايهگذار بیرونی چه داخلی و چه
خارجی ،قدرت مدیریــت و مانورش در اداره آن صنعت و کارگاه محدود
ميشود.

به مشکالتی در خصوص کسب اطالعات کافی از پروژههای ایرانی
هم اشارهای داشتید .این مشکل از کجا ناشی میشود؟

من فکر ميکنم باید در زمینه استانداردسازی شیوههای جذب سرمایه
اقداماتی در کشور انجام شود .یعنی بخش خصوصی باید بپذیرد که جذب
سرمایه به شکل استاندارد شده است و فرمهای اطالعاتی مورد نیاز کشورها
و سرمايهگذاران ،بنگاهه ا و بنیادهای سرمايهگذاری فراهم شود .زیرا وقتی
کسی ميخواهد در کشــوری سرمايهگذاری کند ،عالوه بر اسناد مالی و
اداری و گردش حســابها ،بازگشت سرمایه و فعالیت بنگاهه ا را بررسی
ميکند .همچنین میزان ریسک در آن کشور را بررسی ميکند .وضعیت
بیمه ،واردات و صادرات ،قوانین گمرکی ،وضعیت مالی بانکها ،روان بودن
مقــررات بانکی و ورود و خروج ارز ،وضعیــت مناطق آزاد و مناطق ویژه
اقتصادی و بســیاری موارد دیگر را مورد بررســی قرار ميدهد .مجموعه
این موارد برای اطمینان طرف مقابل به منظور آوردن ســرمایه به کشور
تعیینکننده است .به نظر من باید با تعاملی میان پارلمان بخش خصوصی،
شــرکته ا و بنگاهه ا و دولت ،فعالیت مشــترکی برای استانداردســازی
چگونگی ارائه اطالعات به بنگاهه ا و کشورهای خارجی و چگونگی جذب
ســرمایه به وجود بیاید .این استانداردســازی و فرمت کردن جمعآوری
اطالعات ميتواند روند جذب سرمایه را کوتاه و سریعتر کند.

بایدبتوانیم
زمینهای را فراهم
کنیم تا ایرانیان
مقیم خارج کشور
بیایند و مدیریت
و تجربه ،سابقه،
اطالعات ،ارتباطات
و سرمایهشان را
وارد کنند .امنیت
شرایط ،تضمین
اعتباراجتماعی،
شخصیتوجایگاه
میتواند در اين
زمینه موثر باشد

فکر ميکنید سرمايهگذاری خارجی در کشور نهادینه شده است
یا خیر؟

نکتههایی که باید بدانید
[پروژههای سرمایهپذیر ایران با حداقل اطالعات روی سایت قرار دارد.
[بسیاری از بنگاههای بخش خصوصی در خصوص پذیرش سرمایه مردد هستند.
[سرگردانی در پذیرش سرمایه خارجی وجود دارد.
[پس از برجام روند و منحنی افزایشی برای پذیرش سرمایه داشتهایم.
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راهربد
به هیچ وجه؛ هنوز نگاه مشــترکی بین بخشهای مختلف و صنایع
گوناگــون به وجــود نیامده اســت .همچنین عرصههای جــذاب برای
سرمايهگذاری از عرصههای متوسط جداسازی نشدهاند ،یعنی ما به شکل
کلی همه عالقهمند به ورود سرمایه خارجی به کشور هستیم؛ اما شرایط
را فراهم نمیکنیم .باید صنایع خود را به صنایع دارای مزیت رقابتی برای
صنایع دارای شرایط متوسط
جذب سرمایه تبدیل کنیم .برای این کار باید
ِ
و صنایعی را که قادر به جذب سرمایه از بیرون از مرزها نیستند تفکیک
کنیم و صنایعی که دارای مزیت رقابتی هستند ،شناسایی شوند .به نظر من
در شهرکهای صنعتی ،پروژههای خاص در مناطق آزاد کشور و پروژههای
خاص در داخل کشــور نظیر شهرک فرودگاهی امام خمینی (ره) زمینه
جذب ســرمايهگذاری خارجی را به شکل گسترده داریم .به خصوص در
عرصه پتروشیمی ،گاز ،نیروگاهها ،انرژیهای نو ،آبشیرینکنها ،ساخت
و ساز بنادر و ترمینالها ،مایع کردن گاز یا الانجی و غیره امکان جذب
سرمایه هست و به نظر ميرسد برای کشورهای خارجی هم جذابیت دارد.
روند جذب سرمایه در کشورهای توسعهیافته و کشورهای در
حال توسعه چگونه پیش ميرود؟

بخشخصوصی،
به دلیل ابهامات
درونی خود،
نتوانستهفضاو
اتمسفر الزم را
برای جذب سرمایه
خارجی فراهم کند.
بخشخصوصی
نگران ورود سرمایه
و شراکت است و
احساس میکند
قدرت مدیریت و
مانور خود را از
دست خواهد داد
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در برخی کشــورها مانند کشــور چین روند اصالحات شروع شد و
تغییرات ماهوی کردهاند .در آغاز این تحول ،یعنی اوایل دهه  80میالدی،
برای چینیه ا ســخت بود که سرمایه خارجی به کشورشان جذب کنند.
بنابراین یک سلسله تسهیالت و شرایط آسانتر در اختیار چینیهایی قرار
دادند که به دلیل جنگ جهانی دوم و انقالب کمونیستی به خارج از کشور
رفته بودند .دولت چین ابتدا برای اینه ا برنامهریزی کرد و تســهیالتی را
به طور ویژه در اختیار آنان گذاشــت .به عنوان مثال اگر در چین آن روز،
مالکیت وجود نداشــت برای این افراد مالکیت قايل شدند و برای رفت و
آمد ،خرید ماشــین و خانه و آوردن تجهیزات ،امکانات ،ارتباطات و نهایتا
سرمایهشان تســهیالتی را فراهم کردند .پس توانستند تعداد زیادی از
چینیهای خارج را از تایوان ،سنگاپور و هنگکنگ جلب و جذب کنند
و به داخل کشــور بیاورند .اول هم از منطقه شروع کردند .تعدادی هم از
امریکا ،اروپا و سایر کشورهای آسیا آمدند و در داخل کشور جذب شدند.
هر چینی در جایی کار ميکرد و تعدادی از صنایع ،کارآفرینان ،صاحبان
مشاغل ،سرمایهدارها و ...را ميشناخت .این چینیه ا سراغ خارجیه ا رفتند
و تغییر شرایط سرمايهگذاری و سودآوری آن را تبلیغ کردند .بنابراین در
اصل چین از چینیهای خارج از کشــورش به عنوان کاتالیزور و واســط
استفاده کرد تا آرامآرام کشورهای خارجی به چین اعتماد کردند و دیدند
که امکان سرمايهگذاری و برگشت سرمایه به شکل امن و راحت و با منفعت
و ســود وجود دارد .بنابراین خارجیه ا وارد چین شــدند .در کشورهای
اروپایی شرایط فرق ميکرد .در یک مجموعه همفرهنگ و همجهت و با
صنایع مشترک این کار را کرده بودند و در حقیقت طرح مارشال توسط
ها در اروپا پیاده شد و تسهیالتی در اختیار اروپا قرار داده شد که
امریکایی 
توانستند صنایع مشترک ایجاد کنند و صنایع مشترک ،منافع مشترک و
طبیعتا سرمايهگذاری مشترک را حاکم ميکند .مالزیاییه ا هم از روش
چین استفاده کردند .یعنی از مالزیاییهایی که در سایر کشورها بودند و
چینیهایی که در مالزی حضور داشتند برای جذب سرمایه استفاده کردند.
سنگاپور هم به همین ترتیب عمل کرد .بنابراین شاید یکی از تجربیاتی که
در کشور ما هم قابل پیاده کردن است این است که ما بتوانیم زمینهای را
فراهم کنیم تا ایرانیان مقیم خارج کشور بیایند و مدیریت و تجربه ،سابقه،
اطالعات ،ارتباطات و همچنین سرمایهشان را وارد کشور خودشان کنند
و راحت بتوانند رفت وآمد کنند .باید شرایط امنی داشته باشند ،برایشان
اعتبار اجتماعی در نظر گرفته شــود ،شخصیت و جایگاهشان تضمین
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شــود و این افراد بتوانند بین اقتصاد داخلی کشــور و اقتصاد مقاومتی با
سرمايهگذاران خارجی به عنوان یک رابط عمل کنند و آرامآرام کشورهای
خارجی را به امنیت ،شــرایط اقتصادی کشور و جذابیته ا و مزیتهای
اقتصادیمان امیدوار کنند و طبیعتا بتوانیم ســرمايهگذار خارجی جذب
کنیم.
وضعیت جذب سرمایه پیش از انقالب اسالمی چطور بوده است؟
آیا روندی که ما طی کردهایم روند درستی بوده است؟ آیا تجربه خوبی
در این مسیر داشتهایم یا خیر؟

شرایط پیش از انقالب با بعد از انقالب فرق ميکند .پیش از انقالب ایران
کشوری بود که در مدار یک اقتصادی غرب و امریکا تعریف ميشد و هر
نوع تعامل اقتصادی با آن شرایط و حمایتهای سیاسی شکل ميگرفت.
چون ایران کشوری بود که از منابع نفتی و منابع معدنی به عنوان مواد خام
اســتفاده ميکرد ،عمال در دهههای آخر حکومت پهلوی ،تبدیل به یک
کشور سرمايهگذار شده بود و مقدار زیادی وام به سایر کشورها ميداد .در
دهههای آخر عمر حکومت پهلوی به یاد دارم که شاه به کشورهای دیگر
مثل سوئیس و شاید فرانسه وام ميداد و سرمايهگذاری ميکرد .حتی در
آلمان سرمايهگذاری داشتیم .در آن زمان کمتر سرمايهپذيری مطرح بود
و شرایط با شرایط امروز فرق ميکرد .امروز ما یک کشور مستقل هستیم.
درچارچوب هیچکدام از بلوکهای آن روزگار و بلوکهای امروز قرار نداریم
و طبیعتا حمایته ا و ســرمايهگذاریهای ترجیحی برایمان وجود ندارد.
بنابراین باید جذابیتهای ملی و مزیتهای اقتصادی تعیینکننده جذب
ها برای ما این باشد که
سرمایه باشد و نه مدارات سیاسی .شاید یکی از راه 
بتوانیم بازار و سرمايهگذاری منطقهای و مشارکتهای مرزی ایجاد کنیم.
سرمایههای منطقه را با ایجاد فضای همکاری با همسایگانمان به سمت
خودمــان جذب کنیم .امروزه ما در برخی صنایع مانند برق ،نیروگاهه ا و
انرژی توانستهایم این کار را انجام دهیم .همچنین در سوآپ نفت توانستیم
این تعامل و همکاری را با همدیگر انجام دهیم .ولی آنطور که باید و شاید
در امر سرمايهگذاری موفق نبودیم.
تجربه ایران بعد از انقالب در مورد سرمايهگذاری تجربه موفقی
ها از ایران رفتند و این
ها اعمال شد سرمایه 
بوده است؟ وقتی تحریم 
موضوع بنگاههای اقتصادی ما را در سرمايهپذيری مردد ميکند.

به هر حال فشارهای سیاسی بر ایران بوده که تغییر آن در اختیار ما
ي که وجود دارد ما را در مدار تبلیغات بسیار
نیست .رقابتهای بينالملل 
سنگین قرار ميدهد .هرکسی بخواهد وارد ایران شود با آن حجم تبلیغاتی
ممکن است دچار تردید شود .فضای منفی وجود دارد .شاید بخشی از آن
هم به خاطر رفتارهای خود ما باشد که باید اصالحاتی در ادبیات و گویش
خود با کشورهای خارجی و تعامالت خودمان از نظر تبلیغاتی ایجاد کنیم.
باید بتوانیم این فضا و تجربه ناموفق گذشته را با گردشگری و تقویت رفت
و آمد بین کشورهای دیگر ،اصالح کنیم .من فکر ميکنم در کنار تالش
بنگاههای بخش خصوصی و دولتی برای جذب ســرمايهگذاری خارجی،
تقویت گردشــگری و توریســم ميتواند یکی از کانالهای اصلی ایجاد
شفافیت و شناساندن ظرفیتهای کشورمان به دنیای خارج و آشنا کردن
دیگران با درون کشور و تقویت چرخش اطالعات باشد .وقتی گردشگران
خارجی زمینههای داخل کشور را ببینند ،به خصوص گردشگران تخصصی
مانند اکیپهای بازرگانان ،کارآفرینان ،سرمایهداران ،تجار ،فرهنگیان و...
زمینه خوبی برای گردش اطالعات مناسب بین کشور ما و خارج از کشور
ایجاد ميشود .همچنین باعث ایجاد ادبیات مشترک بین ما و کشورهای
خارجی و شناخت بیشتر آنها نسبت به ظرفیتهای ایران و طبیعتا کمک
به جذب سرمايهگذاری و همکاری اقتصادی خواهد شد.

کوششهایی که برای امنیت فضا و محیط اقتصاد ایران انجام میشود ،باید به گونهای باشد که به تصحیح
تدریجی ایمنسازی در حوزه سرمایهگذاری منتهی شود که نتیجه آن جلب اعتماد بیشتر سرمایهگذاران داخلی و
خارجی و جلوگیری از فرار سرمایههاست.

موانع پنجضلعی جذب سرمایه

چرا سرمایهها از ایران فرار ميکنند؟

چرا سرمايهگذاران سه سال پس از برجام هنوز به ایران نیامدهاند؟ کارنامه
دو ســال گذشته چه بوده است؟ آیا باید طی سالهای آینده در انتظار ورود
سرمايهگذاران بود یا اینکه سرمايهگذاری خارجی سراب است؟
باید توجه داشت که یکی از فاکتورهای مهم اولیه برای یک سرمايهگذار،
میزان امنیت اقتصادی یک کشور است .این موضوع به خصوص در کشورهای
جهانسومی که در مقایسه با کشورهای توسعهیافته ریسک سیاسی -اقتصادی
باالتری دارند حايز اهمیت بیشتری است.
رتبه ایران در شــاخص حمایت از حقوق سهامداران و سرمايهگذاران در
ردهبندی انجام کسب و کار که گزارش ساالنه آن توسط بانک جهانی منتشر
ميشود ،گویای این واقعیت است که امنیت و حقوق سرمايهگذاران در ایران
به خوبی تامین نمیشــود و این مسئله را ميتوان یکی از دالیل اصلی فرار
سرمایه در کشور قلمداد کرد.
امنیت ســرمايهگذاری معلول عوامل متعددی از جمله ایجاد شفافیت و
تضمین حقوق سرمايهگذاران است .در این خصوص موانعی بر سر راه جذب
سرمايهگذاری خارجی وجود دارد؛ از جمله:
مسئله  Due Diligenceيکی از مهمترین موضوعاتی است که اهم انتقاد
سرمايهگذاران خارجی از بازار ایران را تشکیل ميدهد .مهم است که صاحبان
کسبوکارهای خارجی بدانند با چه شخص یا شرکتی معامله میکنند.
در مورد موضوع تامین مالی و فاینانس پروژهها (موضوعی که در تبصره 3
بودجه امسال نیز مد نظر باید باشد) تا به امروز اکثر پروژهها بدون وجود توجیه
اقتصادی فنی واقعی و توسط دولت اجرا ميشدند .بخش خصوصی نیز قطعا
از عهده سپردن وثیقههای بانکی برنمیآید لذا پیشنهاد ميشود تا خود پروژه
ضمانت بازپرداخت قرار گیرد و این پیشنهاد مستلزم ایجاد فرهنگ تنظیم
صادقانه و واقعی طرحهای توجیهی است.
تغییرات نرخ ارز و زیرســاختهایی که باید برای پوشــش ریسک نرخ
ارز وجود داشته باشــد ،که در ایران فعال وجود ندارد مگر اینکه با راهاندازی
ابزارهایــی همچــون خرید و فروش آتــی ارز این امــکان را فراهم کرد که
سرمايهگذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.
عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطالعات کافی
JJمشکالت مراودات بانکی
به نظر میرسد کوششهایی که برای امنیت فضا و محیط اقتصاد ایران
انجام میشود ،باید به گونهای برنامهریزی و جهتدهی شود که به تصحیح
تدریجی ایمنسازی در حوزه سرمایهگذاری منتهی شود که نتیجه آن جلب
اعتماد بیشتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایههای
داخلی و جذب سرمایههای خارجی خواهد بود .با این حال کشور ما ميتواند
در دوران پساتحریم چهارچوبی عملی و قابل اجرا ایجاد کند تا موقعیت خود را
در فضای تجارت جهانی بهبود بخشد .کما اینکه برخی اقدامات انجام پذیرفته
و در دست انجام است .از میان آمارهای ارائهشده نیز اینطور نیست که جذب
سرمايهگذاری اصال صورت نپذیرفته است .برخی از طرحها اجرایی و عملیاتی
شــده اما تعداد کمی است که کمکم با آمادهسازی بسترها این ارقام بیشتر
خواهد شد و در آینده شاهد جذب سرمایههای بیشتری به کشور خواهیم بود.

در این راستا الزم است تا در قالب یک برنامهریزی کالن ،ابتدا مزیتهای
رقابتی هر استان احصا شود و متعاقب آن اولویتهای جذب سرمايهگذاری در
بخشهای اقتصادی مختلف بررسی و جمعآوری شود.
باید توجه داشــت که سرمايهگذار خارجی سالهاست که حضور فعالی
در کشور نداشته و به دلیل سالهای تحریم ،اطالعات شفاف و مشخصی از
ظرفیتها ،پتانسیلها و اقدامات صورتگرفته جهت بازسازی اقتصادی کشور
در اختیار ســرمايهگذاران خارجی قرار نگرفته است .لذا موضوع جمعآوری
اطالعات و به اشــتراک گذاردن آن با کشورهای هدف یکی از اقدامات مهم
در راســتای تسهیل جذب سرمايهگذاری خارجی خواهد بود .باید با شرکت
کردن در ســمینارها و همایشهای بینالمللی مطرح در سطح بینالملل به
معرفی ایران پســابرجام و از طرف دیگر به مهیا کردن بسترهای الزم برای
سرمايهگذاری پرداخت .الزم است تا دولت و بخش خصوصی با همکاری کلیه
دستگاههای ذیربط کمک کنند تا این راه هموار شود .سرمايهگذار خارجی
قطعا با رویههای اقتصادی کشــور آشنا نیســت ،و از آنجایی که برنامههای
توســعهای کشور نماد خوبی از اقدامات در دست انجام دولت جهت تسهیل
محیط کسب و کار و رونق اقتصادی کشور محسوب ميشود ،لذا تهیه و تنظیم
اصولی این قواعد و قوانین و لحاظ سیر تحول آن همراه با بررسی وضع موجود،
در راستاي گسترش سرمايهگذاري خارجی در سطح کشور و رفع نقايص آن،
از ضروریات جذب سرمايهگذاري خارجی است.
یکی دیگر از اقدامات شایان توجه ،حمایت دولت از شرکتهای دانشبنیان
و نوپاســت که ميتواند هم به اشــتغالزایی کمک کند ،هم مســیر جذب
سرمايهگذاری خارجی را تسهیل کند.
تدوین نقشه مشوقهای پیشنهادی جدید در بخشهای مختلف اقتصادی
کشور یکی دیگر از اقداماتی است که ميتواند گام موثری در راستای جذب
ســرمايهگذاری خارجی محسوب شود .در راســتای عملی کردن این طرح
میتوان از تجربه کشورهای جهانسومی موفق الگوبرداری کرد .به طور مثال
کشور ترکیه بر اساس مزیتها و پتانسیلهای هر منطقه ،مشوق خاص آن را
مصوب و به سرمايهگذار خارجی اعطا ميکند.
شخصا آینده سرمايهگذاری را مثبت ارزیابی ميکنم و نباید بدبینانه به این
مسیر نگاه کرد و نباید انتظار داشت که سرمايهگذاران فورا ً به کشور سرازیر
شــوند .این روند نیازمند زمان اســت و مطمئنا با مورد نظر قرار دادن موارد
ذکرشده به سرانجام خوبی خواهد رسید.

فریال مستوفی
رئیسکمیسیون
سرمايهگذاری اتاق ایران

الزم است تا در قالب
یک برنامهریزی
کالن ،ابتدا
مزیتهای رقابتی
هر استان احصا
شود و متعاقب آن
اولویتهای جذب
سرمايهگذاری
در بخشهای
اقتصادی
مختلف بررسی و
جمعآوری شود

نکتههایی که باید بدانید
[نباید انتظار داشت که سرمايهگذاران فورا ً به کشور سرازیر شوند .این روند زمانبر است.
[تدوین نقشه مشوقهای پیشنهادی جدید در بخشهای مختلف اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار
است.
[جمعآوری اطالعات و به اشتراک گذاردن آن با کشورهای هدف یکی از اقدامات مهم است.
[امنیت سرمايهگذاری معلول عواملی از جمله ایجاد شفافیت و تضمین حقوق سرمايهگذاران است.
[یکی از فاکتورهای مهم اولیه برای یک سرمايهگذار ،میزان امنیت اقتصادی یک کشور است.
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راهربد
گفتوگو با مدیرکل سازمان سرمایهگذاری خارجی

سیر معقول ورود پول خارجی

سرمايهگذاری خارجی زمانبر است

احمد جمالی ،مدیرکل دفتر سرمايهگذاری خارجی سازمان
سرمايهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در گفتوگوی
خود با «آیندهنگر» به بررسی میزان سرمایههای خارجی واردشده
به ایران و طرحهای مصوب در این سازمان ميپردازد .او روند ورود
سرمايهگذار خارجی را معقول ميداند و یادآور ميشود که عملیاتی
شدن هر طرح قطعا زمانبر است .جمالی از سوی دیگر به مواردی
همچون کشورهایی که بیشترین طرحها را به ثبت رساندند و
زمینههایی که با اقبال بیشتری از سوی سرمايهگذاران خارجی مواجه بوده اشاره ميکند .در ادامه
مشروح این گفتوگو را ميخوانید.
چرا پس از گذشت یک سال و نیم از امضای توافق برجام فعاالن اقتصادی ادعا ميکنند که
سرمایه خارجی وارد کشور نشده و این نگاه منفی در مورد سرمايهگذاری خارجی وجود دارد؟

روند ســرمايهگذاری خارجی روندی روبه رشــد و افزایش است و روزبهروز در حال بهتر شدن
است .در سال جاری بیش از  13میلیارد دالر سرمايهگذاری خارجی مصوب کردیم .سال گذشته
نیز ،بیش از  3میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب شد .اطالعات ما به عنوان منبع رسمی این ارقام
را نشان ميدهد.
این سرمايهگذاری تا چه میزان عملیاتی شده است؟

بیش از  3میلیارد دالر عملیاتی شده است.

فکر ميکنید چقدر زمان نیاز دارد تا مابقی این سرمايهگذاریها اجرا شود؟

برای اینکه یک ســرمايهگذار داخلی بتواند یک واحد تولیدی بــزرگ داخلی مانند فوالد را
راهاندازی کند و این سرمايهگذاری به ثمر بنشیند ،یک الی دو سال طول ميکشد .زمین و تاسیسات
را ميگیرد و بعد شروع به کار ميکند .برای یک سرمايهگذار خارجی هم همینطور است .آن فرد
سرمايهگذار که در اسفند سال  95مجوز سرمايهگذاری گرفته تا شرکتش را ثبت کند ،زمین انتخاب
کند ،برآورد کند که باید کدام تجهیزات را بیاورد ،و ماشــینآالت و دانشــش را وارد کند ،واحد را
راهاندازی کند و در نهایت سرمایه نقدی را وارد کند ،طبیعی است که زمان نیاز دارد .این روند ،به
نظر من خوب و طبیعی است.

این میزان سرمايهگذاری خارجی ،چه مواردی که مصوب شده و چه آنهایی را که عملیاتی
شده است در حد انتظار ميدانید؟

 13میلیارد دالر سرمايهگذاری خارجی مصوب شده است که از این مقدار 3 ،میلیارد دالر وارد
کشــور شــده که عملیاتی شده و شروع به کار کرده است .به نظر من در کمتر از یک سال و نیم
که از برجام ميگذرد ،شــروع بسیار خوبی است .زیرا در  6یا  7ماه اول یعنی از تابستان سال 95
به طور طبیعی بیشتر سرمايهگذاران در حال مذاکره و یافتن پروژه و شرکای مناسب داخلی بودند
و بعد از آن نیز شروع به ورود سرمایه از طریق بانکها و وارد کردن ماشینآالت و مواد اولیه مورد
نیازشان کردند.
سرمايهگذاران خارجی بیشتر از چه کشورهایی و در چه زمینههایی ورود کردند؟

تقریبا ميتوان گفت ما در تمام زمینهها و بخشهای اقتصادی کشور ورود سرمايهگذاری خارجی
را داشتهایم .اما عمده این سرمايهگذاریها در بخش انرژی به خصوص انرژیهای تجدیدپذیر مانند
انرژی بادی و خورشیدی بوده است .در حوزههای مختلف بخش سالمت و دارو ،خودرو و بخشهای
دیگر اقتصادی نیز سرمايهگذاری خارجی صورت گرفت .بیشتر سرمايهگذاران نیز اروپایی بودند.
آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،سوئیس و کشورهای آسیایی مانند چین ،کره و امارات از جمله کشورهایی
هستند که پس از برجام در ایران سرمايهگذاری کردند.
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برنامه سازمان سرمايهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای جذب بیشتر سرمایه
چیست؟

برنامهای که ما از سال گذشته شروع کردیم ،ایجاد و بهبود بسترهای حقوقی و قانونی برای
جذب سرمايهگذاران خارجی بوده است .موافقتنامههایی برای تشویق و حمایت از سرمايهگذاری
خارجی ،بین ما و کشــورهایی چون ژاپن ،روسیه ،ســنگاپور ،اسلواکی ،چک و لوكزامبورگ در
ســال گذشته امضا شــد که پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابالغ شد .مزیتی که امضای
موافقتنامهها با این کشورها دارد این است که امنیت الزم برای سرمايهگذاری خارجی را فراهم
ميکند .اصالح قانون حمایت از سرمايهگذاری خارجی از اقداماتی است که شروع شده است .این
قانون چتر حمایتی برای سرمايهگذاران خارجی است .بر اساس این موافقتنامهها و قانون حمایت
از ســرمايهگذاری خارجی ریسک سیاسی سرمايهگذاری کاهش داده ميشود .در واقع اهمیت
اساسی آن همین کاهش ریسک است .البته در سالهای گذشته نیز چنین موافقتنامههایی با
کشــورهای دیگر داشتیم .اما با کشورهایی که ذکر کردم از سال گذشته مذاکراتمان را شروع و
نهایی کردیم.
آیا شما در این سازمان شرکای ایرانی را هم به خارجیها معرفی ميکنید؟

عمده سرمايهگذاریهایی که در ایران انجام ميشود به صورت مشترک و با شراکت شرکتهای
ایرانی و خارجی است .در اصل ما ائتالف سرمایه را داریم و نتیجهای که از این ائتالف برای کشور
حاصل ميشود خیلی خوب است و به کیفیت سرمايهگذاری کمک ميکند .یعنی توجه ما فقط به
کمیت سرمايهگذاری نیست .در کنار توجه به کمیت سرمايهگذاری ،به کیفیت آن نیز توجه ميکنیم
که این کیفیت ناشی از این ائتالف سرمایهها است.

آیا اقدامی برای حضور طوالنیمدت سرمايهگذاران خارجی در ایران انجام ميشود؟ یعنی
سرمايهگذاران باید تضمینی بدهند یا خیر؟

اتفاقی که در ماههای پس از برجام رخ داد ،این بود که بسیاری از سرمايهگذارانی که در ایران
سرمايهگذاری کردند ،درخواست سرمايهگذاری مجدد دارند و این یعنی تضمین سرمايهگذاری که
نشاندهنده ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است .به این معنی که سرمايهگذاران آنقدر احساس
امنیت داشتهاند که مجددا درخواست افزایش سرمایه بدهند .نکته دیگری که خیلی به نظر من
اتفاق مبارکی است و برای کشور خیلی خوب بود ،اين است كه در ماههای اخیر همه سرمايهگذاران
خارجی ،به جای اینکه سودشان را به خارج از کشور منتقل کنند ،سرمايهگذاری مجدد خود را از
محل سودشان انجام دادهاند.
یعنی در واقع این پول در چرخه اقتصاد ما چرخیده است؟

دقیقا .این بسیار موضوع مهم و قابل توجهی است .یعنی هم سرمایه خود را از خارج آوردهاند و
هم سودی را که باید از ایران خارج ميکردند ،دوباره وارد چرخه اقتصادی کشور کردند.
شما در پایش قوانین سرمايهگذاری خارجی هم توانستهاید کاری انجام دهید یا خیر؟

معاونت حقوقی ریاســت جمهوری در حال انجام این کار اســت .در بخش خصوصی نیز اتاق
بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران ،در حال پایش قوانین هستند و ميتوانند این بخش از سؤال
شــما را پاسخ دهند .ما نیز در سازمان ،ایرادات قانونی را گوشزد ميکنیم و اگر مشکل قانونی در
مقرراتی که تصویب ميشود ،ببینیم ،یادآوری ميکنیم .مشکالت سرمايهگذاران معموال از طریق
تعامل میان قوه مجریه و مقننه حل ميشود.

به نظر شــما ،به عنوان یکی از مسئوالن سازمان سرمايهگذاری و یکی از متولیان ورود
سرمایههای خارجی ،بزرگترین مشکل سرمايهگذاران برای ورود به کشور چیست؟

در حال حاضر من سرمايهگذاری را نمیبینم که خیلی با مشکل عظیمی روبهرو شود .همین
مشکالت معمولی مانند بوروکراسی زیاد است که ممکن است سرمايهگذاران داخلی نیز با آنها روبهرو
شوند .در مورد مسائل بانکی نیز مشکلی وجود ندارد.

 ..................................نگـاه ..................................
کارگران افغانستانی چگونه بازار
کار ایران را قبضه کردند؟

ینیرنگ و
ب 
یبهانه
ب 

بیش از سی سال پیش
ایران مرزهایش را به روی
پناهجویان افغانستانی باز
کرد .سی سال است که
چشمبادامیهایهمسایه
مهمان بازار کار ایران شدهاند.
ها با عرضه نیروی
افغانستانی 
کار ارزان و بیمطالبه در
ایران ،بازار کار را در سطح کار
ساده در بخشهای کشاورزی
و ساختمان قبضه کردند.

عکس :رضا معطریان

نگـاه

ناخواندههای ماندگار
ها آمدند و ماندند
افغانستانی 
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
بیش از سی سال
است که مهاجران
افغانستانی در ایران
حضور دارند .اثر
حضور بیش از یک
میلیونافغانستانیدر
بازار کار ایران چیست؟

يگیرند ،همانجا
«دزدی نمیکننــد ،دبه نمیکنند ،ارزانتــر م 
يکنند ،گله و شکایتی هم ندارند و از ترس اینکه
ميخوابند و کار م 
نگیرندشان نمیروند وزارت کار تا دردسر درست کنند ».مجید ،ناظر
کیفی خطوط تولید روغن موتور است 12 .سالی است که در صنف
يکند و از همان زمان با کارگران افغانستانی ارتباط داشته
روغن کار م 
اســت .در هفته به چهار تا پنج شهرک صنعتی سر ميزند .سهتا از
شهرکه ا توی جاده ســمنان است .یکیشان شهرک صنعتی فجر
گرمسار است که همه ميدانند پر از افغانستانی است .کارگرهایی که
به قول مهندس ،هرکاری بکنند دزدی نمیکنند .گویی دزدی در آیین
آنه ا به حدی تقبیح شده که از آدمکشی هم بدتر است .دبه کردن در
کار کارگر افغانستانی نیست .این مهندس جوان ميگوید« :هر مبلغی
که با کارگر افغانی شرط کنی ،تا آخر همان برقرار است .تا دو سال هم
يگیرد .اما کارگر
توی کارخانه بماند و کار کند باز هم همان مبلغ را م 
يگیرد و
يکند .اضافهکار ميخواهد ،حق اوالد و مسکن م 
ایرانی دبه م 
هر سال دنبال بیشتر شدن حقوق است .کارگر افغانستانی نمیگوید
اینجا آالینده دارد ،چرا ماســک نمیدهــی؟ یا هر روز مرگ و میر و
زایمان کسی را بهانه نمیکند تا از زیر کار دربرود .کارگر افغانستانی
يکند و کس و کاری
يکند ،ميخوابد و زندگی م 
همانجایی که کار م 
اینجا ندارد که بهانهای برای کار نکردنش بسازند».
در هر شهرک صنعتی متوسط نزدیک به هزار نفر رفت و آمد دارند
و یکششــم تا یکهفتم از جمعیت  700تا  800نفری شهرکه ا
را کارگران افغانستانی تشــکیل ميدهند .کارگرانی که کارفرمایان
ایرانی به دالیل متعدد عالقه بیشتری برای استخدام آنه ا در مقایسه
بــا کارگران ایرانی دارند .گویا این نیروی کار مهاجر و دور از خانواده

نکتههایی که باید بدانید
[ در هر شهرک صنعتی متوسط نزدیک به هزار نفر رفتوآمد دارند و یکششم تا یکهفتم
کها را کارگران افغانستانی تشکیل میدهند.
از جمعیت  800تا  700نفری شهر 
[کارگران افغانستانی از یکدیگر درباره هر کارفرما استعالم میگیرند و در مورد شرایط کار در
هر شهرک و کارگاهی از همدیگر سؤال میپرسند.
[در شهرکهای صنعتی که برای رونق تولید ایرانی شکلگرفته است ،بسیاری از فرصتهای
شغلی با حضور نیروی کار ارزان افغانستانی از کارگر ایرانی دریغ میشود.
[هجوم کارگر خارجی از مرزها به ایران نهفقط از افغانستان بلکه از سه کشور دیگر همسایه
ادامه دارد.
[معاون اول رئیس دولت یازدهم در دو سال گذشته حجم نیروی جویای کار بهطور
قابلتوجهی افزایش پیداکرده و به یکمیلیون و  200هزار نفر رسیده است.
[ایران پذیرای پناهجویان از چهار کشور همسایه یعنی افغانستان ،ترکیه ،پاکستان و عراق
است .در بین این کشورها ،افغانستان از سابقه طوالنیتری در مهاجر فرستی به ایران برخوردار
است و جمعیت مهاجران افغان در ایران نسبت به مهاجران از دیگر کشورها قابلتوجه است.
[بسیاری از کارگران افغانستانی باوجود دلتنگی و اشتیاق زیاد برای بازگشت به وطن
چارهای جز ماندن در ایران برای خود نمیبینند.
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تبدیل به فرصتی طالیی برای کارفرمایان شده است .چشمبادامیهای
ســختکوش در ایران اجتماعی مخفی را شکل دادند .هرچند آنه ا
نمیتوانند تخلفات کارفرمای ایرانی را به سازمانهای دولتی گزارش
کنند و غرامت بگیرند اما آنقدر با هم ارتباط موثری برقرار کردند که
هموطنان مهاجر و غیرقانونیشان در ایران را از خوشقولی و بدقولی
هر کارفرما مطلع کنند و فرصت اســتفاده از نیــروی کار ارزان را از
کارفرمای بدقول ایرانی بگیرند .مهندس جوان ميگوید« :کارگران
افغانستانی از یکدیگر درباره هر کارفرما استعالم ميگیرند و در مورد
شــرایط کار در هر شهرک و کارگاهی از همدیگر سؤال ميپرسند.
اینطور نیست که دست کارفرمای ایرانی برای ندادن حق و حقوقی
که با آنه ا توافق کرده باز باشد .شبکه ارتباطی این کارگران باعث شده
کارفرمای ایرانی براســاس یک قرارداد نانوشته به قولی که به کارگر
افغانی ميدهد عمل کند ،هرچند که این قول در مقایسه با تعهدی
که در مقابل کارگر ایرانی دارد ،چیز دندانگیری به حساب نمیآید».
در شهرکهای صنعتی که برای رونق تولید ایرانی شکل گرفته
اســت ،بســیاری از فرصتهای شــغلی با حضور نیروی کار ارزان
افغانســتانی از کارگر ایرانی دریغ ميشــود .آمار سازمان ملل نشان
ميدهد که تعداد پناهجویان افغانســتانی در ایران قابل توجه است.
براســاس این آمار  951هزار و  142نفر از پناهجویان افغانســتانی
در ایران اقامت دارند که  97درصد از آنه ا در شــهرها و  3درصد در
زیستگاههای موقت زندگی ميکنند .در سالهای  2002تا ،2014
 920هزار و  161نفر از مهاجران افغانســتانی ایران ،به کشورشــان
بازگشتند و زندگی  13هزار و  765نفر در سالهای  1999تا 2014
در کمپهای موقت ادامه پیدا کرده اســت .مدیرکل اتباع خارجی
وزارت کشور ایران در سال  95خبر داد که  130هزار نفر از مهاجران
افغانستانی در ایران تحت پوشش کامل بیمهاند.
این البته پایان ماجرا نیســت .هجوم کارگر خارجی از مرزها به
ایران نهفقط از افغانستان بلکه از سه کشور دیگر همسایه ادامه دارد.
رســانهه ا در ســال  92از هجوم بیش از  300هزار کارگر خارجی
جدید به ایران خبر دادند .سرشــماری ســال  90نشان ميدهد که
جمعیت اتباع خارجی در ایران در آغاز دهه  90خورشــیدی به يك
میلیون و  688هزار و  195نفر رسیده است .ربیعی وزیر کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در ســال  92از جمعیت  2میلیونی
کارجویان خارجی در ایران خبر داده و اینکه تمایل کارفرمایان ایرانی
به استفاده از کارگر ارزان خارجی از جذابیتهای بازار کار ایران برای
خارجیهاست .براساس آمار وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،سهم
عراقیه ا از جمعیت اتباع بیگانه در ایران  0.07درصد است .پاکستان
یه ا  0.02درصد از این جمعیت را به خود اختصاص دادند و سهم
افغانه ا  1.93درصد برآورد شده است .نگرانی از حضور نیروی کار
خارجی به ویژه افغانســتانی در ایران زمانی تشدید ميشود که آمار
جویندگان ایرانی کار در کشور را در کنار آمار کارگران خارجی قرار
دهید .به گفته اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس دولت یازدهم در

در هر شهرک صنعتی متوسط نزدیک به هزار نفر رفت و آمد دارند و یکششم تا یکهفتم از جمعیت  700تا  800نفری
شهرکه ا را کارگران افغانستانی تشکیل ميدهند .کارگرانی که کارفرمایان ایرانی به دالیل متعدد عالقه بیشتری برای استخدام آنه ا
در مقایسه با کارگران ایرانی دارند.

بیش از سی سال از ورود اولین مهاجر افغانستانی به ایران گذاشته
است .مهمانان افغانستانی آثاری ضد منافع نیروی انسانی داخلی در
بازار کار کشور بر جای گذاشتند ،با وجود اين ،عمل به مقررات مربوط
به بازگشت افغانستانیه ا آسان به نظر نمیرسد .هرچند همیشه اخبار
مخابرهشده از مهاجران افغانستانی مثبت نبوده و گاه وزن اعمال منفی
و بزهکارانه در آن بیشتر بوده اما نمیتوان تشابهات فرهنگی و ارتباطات
عمیقی را که در این مدت بین مردم ایران و افغانستانیه ا برقرار شده
نادیده گرفت .به طور حتم بازگشت افغانستانیه ا به کشورشان برای
مردم ایران ،باال آمدن روی غیرانســانی و دلســردکنندهي توسعه و
پیادهسازی مقررات کشوری است .اختالط فرهنگی مردم در این دوره
طوالنی با مهاجران افغانستانی سرمایهاي معنوی است که نمیتوان آن
را نادیده گرفت .زرینگل رحیمی ،دختر افغانستانی مهاجر همکالسی
دختری ایرانی در مدارس محله نظامآباد بود که به دلیل مهاجر بودن
تنها تا کالس پنجم ابتدایی حق تحصیل در ایران را پیدا کرد و پس از
آن مجبور به بازگشت شد .آن دختر ایرانی هنوز زینگل را به یاد دارد.
وقتی «سالم» سرایدار افغانستانی یکی از ساختمانهای بلندمرتبه
تهران قصد بازگشــت به کشورش را داشت ،ساکنان ساختمان برای
همسر او که ساکن افغانستان بود هدیه خریدند.
بســیاری از کارگران افغانســتانی با وجود دلتنگی و اشــتیاق
زیاد برای بازگشــت به وطن چارهای جز ماندن در ایران برای خود
نمیبینند .فقدان امنیت و فرصت شغلی در افغانستان از مهمترین
دالیل ماندگاری مهاجران در ایران است .از سوی دیگر به نظر ميرسد
که دولت ایران طرح خروج مهاجران افغانستانی را کنار گذاشته باشد.
حسن روحانی در فروردینماه سال گذشته در دیدار با عبداهلل عبداهلل،
رئیس اجرایی دولت افغانســتان به تالش ایران در ثبتنام مهاجران
غیرقانونی افغانســتانی اشاره کرده اســت و اینکه ایران طرح اخراج
مهاجران افغانســتانی را در دستور کار ندارد .حال باید منتظر بود و
دید دولت با اجرای سیاستهایی از فرصت حضور افغانستانیه ا در
ایران استفاده ميکند یا اینکه دوباره در آینده مهاجران افغانستانی
در شــمایل رقبای کارگر ایرانی در بازار کار ظاهر ميشــوند .اگر در
محلههای شــمال تهران مثــل زعفرانیه و ولنجــک ،د ِر خانههای
نیمهســاخته را بزنید ،یک افغانستانی در را به روی شما باز ميکند.
باید دید دولت در آینده ميتواند با اجرای سیاستهای درست چنین
تصاویر مناقشهآمیزی را به پرتره استفاده از فرصت حضور نیروی کار
ارزان تبدیل کند؟

دو سال گذشته حجم نیروی جویای کار در ایران به طور قابل توجهی
افزایش پیدا کرده و به یک میلیون و  200هزار نفر رسیده است در
حالی که دولت قادر است تنها برای  700هزار نفر در سال شغل ایجاد
کنــد .در آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در ســال
 ،95نرخ مشارکت اقتصادی 1.2 ،درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری
نســبت به سال  1.4 ،94درصد بیشتر شده است .با توجه به این به
نظر ميرسد تحمل نیروی انسانی ارزان و مهاجر که مسائل دیگری از
جمله آموزش ،اقامت غیرقانونی و بهداشت را هم به دنبال دارد ،برای
دولت هزینهای قابل توجــه و برای حضور نیروی ایرانی در بازار کار
تهدیدی جدی است .هرچند همیشه این سؤال در اینباره مطرح بوده
است که نیروی کار ایرانی حاضر به انجام مشاغلی که افغانستانیه ا در
آن فعالیت ميکنند نیست .مجید در اینباره ميگوید« :من مخالف
کار کردن افغانه ا در بازار کار ایران هستم .هرچند از نظر فرهنگی و
اخالقی آنه ا را تایید ميکنم اما معتقدم خیلی از فرصتهای شغلی در
ایران به دلیل حضور افغانه ا از بین ميرود و نیروی ایرانی جذب بازار
کار نمیشــود .به نظر من نیروی کار ایرانی حاضر است کاری را که
افغانه ا در حال حاضر انجام ميدهند انجام دهد اما حقش را ميگیرد.
اگر ميخواهیم وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بهتر شود چارهای
جز پرداخت دستمزد قانونی به نیروی کار ایرانی نداریم».
JJبرای هیچکس آسان نیست
ایران پذیرای پناهجویان از چهار کشور همسایه یعنی افغانستان،
ترکیه ،پاکستان و عراق است .در بین این کشورها ،افغانستان سابقه
طوالنیتری در مهاجرفرستی به ایران دارد و جمعیت مهاجران افغان
در ایران نســبت به مهاجران از دیگر کشورها قابل توجه است .آمار
افغانســتانیه ا در ایران آنقدر باالست که باعث شده در تصور مردم
ایران ،تنها گروه مهاجران به ایران ،افغانستانیه ا باشند و بس.
در برخی منابع فرآیند بازگشت مهاجران افغانستانی ساکن ایران
با آغاز طرح هدفمندی یارانهه ا در ایران کلید ميخورد اما آییننامه
نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی ساکن کشور به افغانستان
در آذرماه ســال  81به تصویب هیئت وزیران رســیده است .دولت
افغانستان طی  30سال گذشته به دلیل پذیرش مهاجران افغانستانی
و برقراری برخی خدمات درمانی و آموزشی از ایران تشکر کرده است
اما در ســالهای گذشته همیشه خواســته دولت این کشور ،توقف
درازمدت فرآیند بازگشت افغانستانیه ا به کشورشان بوده است.
جمعیت کشور بر اساس تابعیت
تابعیت

1385

1390

تعداد

درصد

تعداد

1395
درصد

تعداد

درصد

کل کشور

70,495,782

100

75,149,669

100

79,926,270

100

ایران

68,901,154

97،74

73,461,474

97.75

78,166,822

97.80

افغانستان

1,211,171

1.72

1,452,513

1.93

1,583,979

1.98

عراق

44,094

0.06

51,506

0.07

34,532

0.04

پاکستان

15,455

0.02

17,731

0.02

14,320

0.02

ترکیه

886

0.001

1,639

0.002

713

0.00

سایر کشورها و اظهارنشده

323,022

0.50

164,806

0.22

125,904

0.16

951
هزار نفر
از پناهجویان
افغانستانی در
ایران
اقامت دارند

300

هزار نفر
هزار کارگر
خارجی جدید در
سال  92به ایران
آمدند

130

هزار نفر
از مهاجران
افغانستانی در
ایران تحت پوشش
کاملبیمهاند
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نگـاه

مشاور سازمان ملل در امور بازسازی افغانستان

ایران برنامهای برای مهاجران ندارد
برنامهای که براساس منافع ملی ،سیاستهای کشور را در برخورد با مهاجران افغانستانی تنظیم کند
نداریم .ما و اجتماع مهاجران افغانستانی آنقدر درهمتنیدهایم که جداییمان به راحتی ممکن نیست.
افغانستان شرایط مناسبی برای پذیرش مردمش ندارد ،سازمانهای بینالمللی نگران از تشدید بحران
برنامهای برای بازگشت مهاجران از ایران به کشورشان ندارند و اقتصاد ایران با توجه به حضور موثر
کارگران ارزان افغانستانی در ایران آسیبپذیرترین بخش از بازگشت مهاجران است .گفتوگوی آیندهنگر
با محمدحسین عمادی ،مشاور سازمان ملل در امور بازسازی افغانستان را در اینباره ميخوانید.

مهاجرت نیروی کار خارجی به روندی معمول در دنیا برای پاسخ به نیازهای بازار کار
تبدیل شده است .در ایران در این زمینه چطور عمل کردیم؟

مهاجرت همواره عامل رشد و تحول جامعه بشرى بوده است .در اسالم مبناى تقويم و تاريخ
اسالم را مهاجرت مسلمين گذاشته اند .در دنياى كنونى هم مهاجرت نيروى انسانى از مهمترين
امور تاثيرگذار بر تمدن بشرى و شكلگيرى ملتهاست .مهاجرت همواره هم فرصت تلقي ميشود
و هم خطر .تاثير مهاجرت را بايد از دو بعد در نظر گرفت .از ديدگاه فرد و جامعه مهاجرتكننده و
از منظر جامعه مهاجرپذير .زمانی مهاجرت فرصت تلقی ميشود که اوال مصالح هردو گروه تامين
شود و با برنامهریزی و به سود منافع ملی همراه باشد .در حال حاضر مهاجرپذيرى هدفمند به
عنوان اصليترين برنامههاى توســعه برخى كشورهاى جهان همچون امریکا ،کانادا ،كشورهاي
اتحاديه اروپا و اقيانوسيه قرار گرفته است .اين كشورها با برنامهریزی از مهاجران به عنوان فرصت
یاد ميکنند و با لحاظ كردن نقاط مثبت و منفي آن منافع ملي خود را تامين ميكنند .البته
در بعضی کشورها مهاجرفرستى و مهاجرپذیری براساس مصالح ملی نیست و طبیعی است که
آن را خطری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و امنیت ملی کشور تلقی کنند .اما در ايران مقوله
مهاجرفرســتى و مهاجرپذيرى در ارتباط با منافع ملی به طور دقیق تعریف نشده است .با آنكه
بيش از  7میليون ايرانى به كشورهاى ديگر مهاجرت كرده و بيش از  2میليون مهاجر در ايران

نکتههایی که باید بدانید
[در دنياى كنونى حق آورده و ستانده هر مهاجر مبناى قبول و يا رد
مهاجرت است اما متأسفانه در ايران هنوز نمیدانیم مهاجرت کدام گروه
ايرانى به خارج و كدام مهاجر خارجى به ايران مثبت است و کدام منفی؟
[اما مهاجرت افغانستانیها به ایران سابقه و تاريخچه خاص خود را دارد.
این حرکت از زمان آغاز جنگ سرد و حمله شوروی به افغانستان شروع و در
سالهای اول انقالب اسالمی در ایران شدت گرفت
[مهاجران نیروی کار موردنیاز بسیاری از صنایع را تأمین میکردند و
بهعنوان نیروی ساده حتى در بخش كشاورزى و مزارع نيز مشغول به کار
شدند .بررسیها نشان میدهد که حضور مهاجران در ایران بیشتر تأثیر
اقتصادی داشت تا فرهنگی و اجتماعی.
[بازگرداندن مهاجران به کشورشان به دالیل مختلف ازجمله اینکه نیروی
کار ضعیف و متوسط ایرانی در بخشهای کشاورزی و ساختمانی آنها را
رقیب خود میدید ،مطرحشده است.
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زندگى ميكنند ،هيچ محاسبه دقيقی از ابعاد مثبت و منفي تراز مهاجرتى در سطح ملي وجود
ندارد .در برخى كشورها حق شهروندى و حق داشتن گذرنامه آن كشور دقيقا به صورت اقتصادى
محاسبه ميشود و بدون دريافت نقدى آن بههيچوجه حق شهروندى به فرد مهاجر داده نميشود.
در دنياى كنونى حق آورده و ستانده هر مهاجر مبناى قبول يا رد مهاجرت است اما متاسفانه در
ايران هنوز نمیدانیم مهاجرت کدام گروه ايرانى به خارج و كدام مهاجر خارجى به ايران مثبت
است و کدام منفی؟ به همين دليل نقد و تحليل منافع مهاجرت هرکدام از این گروهه ا و مزایا و
ابعاد مهاجرپذیری و مهاجرفرستی ایران هنوز مشخص نشده است.
ها به ایران یک نمونه از مهاجرپذیری کشور است .در این زمینه
مهاجرت افغانستانی 
چطور عمل کردهایم؟

تاكنون در اينباره يك ارزيابي جامع و دقيق بر مبناى منافع ملي انجام نشــده اســت .اما
مهاجرت افغانستانیه ا به ایران سابقه و تاريخچه خاص خود را دارد .این حرکت از زمان آغاز
جنگ سرد و حمله شوروی به افغانستان شروع شد و در سالهای اول انقالب اسالمی در ایران
شــدت گرفت و تا جایی پیش رفت که پس از وقوع جنگ تحمیلــی در ایران آمار مهاجران
افغانستانی به چند میلیون نفر در کشورمان رسید.
متاسفانه در زمینه اثرات مهاجرت افغانستانیه ا به ایران از سوی سازمانهای بینالمللی و
پژوهشگران مطالعات خوبی انجام نشده است .تحلیلی چندجانبه ،علمی ،جامع و ملی در اینباره
وجود ندارد تا بتوان با اتکا به آن درباره اثرگذاری حضور افغانستانیه ا در ایران صحبت کرد .با
وجود اين ،یک ارزیابی کلی نشان ميدهد که بیشترین اثر مهاجرت افغانستانیه ا بر موضوع
نیروی انسانی و بازار کار ایران مشهود است.
زمانی که این مهاجران وارد ایران شــدند ،در واقع پناهنــده از آتش جنگ بودند و قصد
مهاجرت و ماندن نداشــتند .برنابراین نه سرمایه داشتند و نه حامل فناوری خاصی به کشور
بودند .مهاجران از جامعهای آمده بودند که با جامعه ایران از نظر زبان ،تاریخ ،مذهب و فرهنگ
دارای اشــتراکاتی هستند و در لواى همدلي و همدردى به ايران پناهنده شدند .البته گروهی
که به ایران آمدند از نقاط خاصي و از نژاد خاصی از افغانستان بودند .پشتوها از اقوام پرتعداد
افغانستان هستند که بیشتر به پاکستان مهاجرت کردند و کمتر به ایران آمدند .مهاجران به
ایران بیشتر از نژاد هزاره و تا حدودی تاجیک بودند که از نظر نژادی ،فرهنگی ،دینی و اقلیمی
به مردم تاجیک بیشتر شهرهای ایرانی که همسایه کشور آنه ا بودند ،احساس نزدیکی ميکردند
 .این افراد بیشترین تاثیر را در بازار کار بر جای گذاشتند .در زمان جنگ که وضعیت اقتصاد
خوب نبود ،آثار حضور مهاجران بر نیروی کار بيشتر احساس ميشد و نارضايتىهايي به همراه
داشــت .اما پس از جنگ و شروع دوره بازسازی ،اثر معنیدار حضور افغانستانیه ا بر بازار کار
مشخص شد .بیشتر پروژههاى عمرانى و ساختمانسازی صنايع كوچك در بسيارى استانها
توسط نيروى انسانى و كارگران افغان انجام ميگرفت .مهاجران نیروی کار مورد نیاز بسیاری از

تجربه طرح بازگشت افغانستانیه ا به کشورشان نشان ميدهد که چقدر در این مورد باید با حساسیت عمل
کرد .همین تجربه نشان ميدهد که بازگشت افغانستانیه ا به سادگى امكانپذير نخواهد بود و ابعاد مخرب
انسانى خواهد داشت و بر معادالت بازار کار و تولید ایران به شدت اثرگذار است

صنایع را تامین ميکردند و به عنوان نیروی ساده حتى در بخش كشاورزى و مزارع نيز مشغول
به کار شدند .بررسیه ا نشان ميدهد که حضور مهاجران در ایران بیشتر تاثیر اقتصادی داشت
تا فرهنگی و اجتماعی.
دولت ایران در این ســاله ا تالش ميکرد تا کنترل امــور پناهندگان را از نظر امنيتى و
اجتماعى به دست بگیرد اما متاسفانه يك روش تعريفشده بلندمدت و متكى بر منافع ملي
و حقوق انسانى در اينباره تعريف نشد و به صورت قانونى درنيامد .از سوی دیگر بحث امنیت
ملی به ویژه در مرزهای شرقی کشور مطرح شد و کمکم ،پیامدهای اجتماعی حضور نیروی
کار افغان در کشور برجسته شد .بخشی از نیروی کار ایرانی ،افغانستانیهای مهاجر را رقیب
خودشان در بازار کار ميدیدند و از بودن آنه ا در جامعه ایرانی خوشحال نبودند و برخوردهايي
در جوامع محلي ايران با افغانهاى مهاجر بــه وجود آمد .مهاجران نیروی کار ارزان بودند ،با
دستمزد کم کار ميکردند و از این منظر رقیب قابل توجهی برای جامعه تهيدست و نیروی
کار ایرانی بودند .این مسئله باعث بروز تنشهای اجتماعی در شهرهای کوچک بین مهاجران و
طبقه کمدرآمد ایرانی بود .در استانهای شرقی ،مرکزی و تا حدودی در غرب کشور تنشهای
اجتماعی شدیدی رخ داد.
از سوی دیگر ایران نظام حقوقی مشخص و دقیقی در برخورد با مهاجران و آثار اجتماعی
حضور آنان در جامعه نداشت .به همين دليل بالتكليفي شديدى در ميان نسل دوم افغانهاى
مقيم ايران به وجود آمده است .از يك طرف آنها تربيتشده نظام آموزشي و پرورشي ايراناند و
بههيچوجه گرايش به بازگشت ندارند و از طرف ديگر هم نظام اجتماعى و حقوقي ايران آنها را
نپذيرفته است .هرروز اخباری در مورد ازدواج زنان ایرانی با مهاجران افغانستانی و عدم اعطای
هویت ایرانی به فرزندان حاصل از این ازدواجه ا منتشر ميشود .مسائلی از این دست باعث بروز
نارضایتی در بین افغانستانیهایی شده که سابقهای طوالنی در سکونت در ایران دارند .بعضی
مطالعات نشــاندهنده فشاری است که ایران در دوره جنگ و تحریم به دلیل حضور بیش از
یک میلیون نیروی کار افغانستانی در بازار کار و مقاومتهای داخلی از سوی بخش کمدر آمد
جامعه متحمل شــده است .نیروی کار مهاجر در ایران دستکم از  300تا  500دالر در ماه
درآمد داشته اســت که بخش عمدهای از آن به افغانستان ميرود .اگر نیروی کار افغانستانی
را دســتکم یک میلیون نفر در نظر بگیریم که ماهیانه  500دالر درآمد دارد و  300دالر به
افغانستان ميفرستد ،ماهيانه نزدیک به  300میلیون دالر از ایران به افغانستان ارسال ميشود
که این میزان رقم قابل توجهی است.
در ده سال اخیر بحث بازگشت مهاجران افغانستان به کشورشان مطرح شد ،با وجود
اين به طور کامل دنبال نشد.

بازگرداندن مهاجران به کشورشــان به دالیل مختلف از جمله اینکه نیروی کار ضعیف و
متوســط ایرانی در بخشهای کشاورزی و ساختمانی آنه ا را رقیب خود ميدید ،مطرح شده
است .نزدیک به  30سال از مهاجرت افغانستانیه ا به ایران گذشته است .حضور افغانستانیها
در بازار کار به عنوان نیروی انسانی ارزان که حتی نقش تعیینکنندهای در تعیین نرخ نیروی
انسانی پایه و ساده داشته ،تبدیل به یک قاعده شده است .اگر یک میلیون نیروی انسانی از بازار
کار ایران خارج شود ،تمام معادالت اقتصادی در کشور تغییر ميکند.
دولت باید چه سیاستی را در این زمینه دنبال کند؟

باید سیاست مشخص و مدونى در اينباره تدوين شود؛ سياستى درست كه براساس منافع
ملی ايرانيان و حقوق بديهى و انسانى افغانها استوار باشد .ما باید منافع ملیمان را در این زمينه
دقیقا تعریف کنیم .حمایت از افغانستانیه ا در ایران از یک سو به عنوان وظیفه دولت اسالمی
مطرح ميشود .افغانستان کشور دوست ،همسایه و مسلمان است ،بايد حقوق بديهى و انسانى
آنها را به رســميت شناخت .قبل از هرچيز بايد آمار و اطالعات دقيقي از آنها داشت .از سوی
دیگر باید به معادالت اقتصادی نيز نگاه کرد .بخش زیادی از هزینه بهداشت و آموزش این تعداد
افغانستانی در کشورمان برعهده دولت ایران است و حتی امکان استفاده از یارانه هم برای آنها
فراهم شده است .بخشهایی از اقتصاد ایران که به نیروی انسانی ساده نیاز دارد از جمله صنعت
ســاختمان و کشاورزی ،از وجود مهاجران افغانستانی به دلیل ارزان بودن نیروی کار استفاده
ميکند و اگر این تعداد نیروی کار از ایران خارج شود ،متوسط قیمت کارگر به شدت افزایش
پیدا ميکند .نیروی کار مهاجر در ایران در جاهایی به کار گرفته ميشــود که نیروی انسانی
پرتوقع ایرانی حاضر به کار در آن نیست برای مثال فعاليتهاى كارگرى و طاقتفرسا .با توجه به

این مسائل خروج افغانستانیه ا از بازار کار ایران شوک بزرگی برای اقتصاد کشور است .مسئوالن
ایرانی هم به مسئله آگاهی دارند و نمیتوانند شعار بازگشت مهاجران به افغانستان را بدهند و
آن را عملی کنند .به نظر ميرسد مسائل انسانی نقش کمرنگتری در این زمینه دارد .این یک
واقعیت است که کارگر ساده افغانستانی در بازار کار ایران شرایطي را ایجاد کرده که تغییر آن
آسان نیست و هر نوع تغییر به مثابه یک جراحی عمیق است.
تجربه طرح بازگشت افغانستانیه ا به کشورشان نشان ميدهد که چقدر در این مورد باید
با حساســیت عمل کرد .همین تجربه نشــان ميدهد که بازگشت افغانستانیه ا به سادگى
امكانپذير نخواهد بود و ابعاد مخرب انسانى خواهد داشت و بر معادالت بازار کار و تولید ایران به
شدت اثرگذار است .حتى بخش عمدهای از کشاورزی ایران توسط افغانستانیه ا انجام ميشود.
حتى در مواردى مديريت مزرعه نيز بر عهده آنهاست افغانستانی زمین را از ایرانی اجاره کرده و
تمام فرآیند تولید را خودش دنبال ميکند .در حاشیه شهرها بیشتر مزارع تولید مواد غذایی و
سبزیجات توسط افغانه ا اداره ميشود .نیروی کار مهاجر در بازار کار کشور ریشه دوانده و افغان
ستانیه ا بخشی از تاروپود جامعه ایران شدهاند .بازگشت مهاجران به سادگی نیست.
با توجه به درهمتنیدگی جامعه مهاجران در ایران بازگشت آنان دشوار به نظر ميرسد.
ایندرهمتنیدگینتیجهچیست؟

در دنیا دو روش درباره پذیرش مهاجر وجود دارد .در روش اول ،مهاجران را راهی کمپهای
دور از جامعه ميکنند و سازمان ملل هزینه آنه ا را ميپردازد .در حال حاضر در اردن اجازه ورود
مهاجران جنگزده سوری به شهر و بازار داده نمیشود .نزدیک به پنجاه هزار نفر مهاجر با هزینه
روزی پنج تا ده دالر در این کمپه ا نگهداری ميشوند تا جنگ تمام شود و به خانه خودشان
روش ایران
بازگردند .روش دوم ،روشی است که در آن مهاجران در جامعه ادغام ميشوند .این ِ
در پذیرش مهاجران افغان بود .این مهاجران به شــهرها و روستاها آمدند و ارتباطاتی با مردم
برقرار كردهاند .با توجه به اين درهمتنیدگی نمیتوان به راحتی مســئله بازگشت مهاجران را
مطرح کرد و درباره آن تصمیم گرفت.
جامعه و اقتصاد افغانستان تا چه اندازه برای بازگشت مهاجران آماده است یا به آن
تمایل نشان ميدهد؟

ایران یک طرف ماجراســت .طرف دیگر داستان ،وضعیت کشور افغانستان است .به عنوان
مشــاور سابق رئیسجمهور افغانستان این آگاهی را دارم که بگویم هیچکس نمیتواند امکان
رجعت گسترده مهاجران به افغانستان را فراهم كند .مسائل اقتصادی و موارد متعدد سیاسی
باعث مخالفت دولت افغانســتان با مسئله بازگشت مهاجران شده است .عامل اقتصادی وزن
بیشتری در بین دالیل مخالف با بازگشت دارد .افغانستان هم به خوبی ميداند که ایران به دالیل
اقتصادی تمایل به برخورد رادیکال و ریشهای با مهاجران ندارد .افغانستانیه ا امروز به جزئی
از اقتصاد و ماهیت بازار کار ایران تبدیل شدهاند و تغییر اساسی در این زمینه نیازمند برنامه
بلندمدت با همراهی سازمانهای بینالمللی و دولت افغانستان است .این یک معامله چندسویه
است .اقتصاد افغانستان اقتصادی نیست که گنجایش بازگشت این تعداد از نیروی انسانی را
داشته باشد ،پس به نفع دولت این کشور است تا مهاجران بازنگردند .سازمانهای بینالمللی هم
با توجه به این مسئله که بازگشت چندصدهزار افغانستانی به کشور بحران را تشدید ميکند،
تمایلی به بازگشت آنه ا ندارند .هیچ سیاست رادیکال و یکشبهای هم نمیتواند به حل مسئله
حضور افغانستانیه ا در ایران کمک کند .راهحل در تعامل و هماهنگی و تدبیر بینالمللی دولت
ي بینالمللی است.
افغانستان ،ایران و سازمانها 
فکر ميکنید خود مهاجران چه نظری درباره بازگشت به کشورشان دارند؟

پس از اشــغال افغانستان با اعالم بهبود شــرایط اقتصادی ،بعضی افغانه ا خودجوش به
کشورشان بازگشــتند اما تعداد آنه ا کم بود .پس از آن دوباره اقتصاد افغانستان دچار مشکل
شــد و روند بازگشت خودجوش متوقف شد .از سوی دیگر مناطق مرکزی و استانهایی مثل
مزارشریف و حتی هرات که همیشه امنیت خوبی داشت ،ناامن شده است و شرایط خوبی ندارد.
در مورد دیگر در دوره تحریم ایران بعضی افغانستانیه ا به کشورشان و بعد از آن به اروپا رفتند
و تعداد زیادی از آنها در کمپهای مهاجران در اروپا نگهداری ميشوند .با توجه به این مسائل
نیروی انسانی که قصد بازگشت دارد ،منصرف ميشود و در ایران ميماند .بیشتر مهاجران به
این نتیجه ميرســند که رفتن خطاست .به این دلیل که از نظر رفاهی و اجتماعی به شرایط
نامناسبی دچار ميشوند.
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نگـاه
 4نکته درباره نیروی کار خارجی در ایران

فرصتهای سوخته
مهاجرت نیروی کار خارجی به ایران به سالهای پیش از انقالب اسالمی
در ایران بازميگردد .در اواخر دهه  40و اوایل دهه  50شمســی ،رشد
اقتصــادی باالی ایران امکان جذب نیروی کار نیمهماهر را فراهم کرده بود.
فضا برای جذب نیــروی کار خارجی عالوه بر داخلــی فراهم بود بنابراین
تعداد زیادی از مهاجران با تخصصهای متفاوت از کشــورهای مختلف به
ایران آمدند و در مشــاغل گوناگون به خدمت گرفته شدند .پزشک هندی،
خدمتکار فیلیپینی و مهندس از کشورهای اروپایی ،امریکا و ژاپن نمونهای از
این مهاجران و مشاغلی است که در آن فعالیت ميکردند .در آن زمان اقتصاد
ایران قدرت جذب مهاجران را داشت .پس از آن و با تشدید مشکالت داخلی
در ایران ،رشــد اقتصادی بســیار پایین آمد و همزمان با آن ،رشد جمعیت
شــدت گرفت .نتیجه این شــد که در دهه  80با موجی از جمعیت مواجه
ميشویم که در آستانه ورود به بازار کار قرار گرفته است اما متاسفانه اقتصاد
ایران توانایی ،ســرعت و تحرک الزم را برای استفاده از این ظرفیت ندارد .با
توجه به شــرایط اقتصاد کشور در حال حاضر باید گفت که در ایران جایی
برای نیروی کار خارجی وجود ندارد و حتی برعکس مهاجرپذیری ،شــاهد
بروز پدیده مهاجرفرستی هستیم به این معنی که ایرانیان متخصص به عنوان
دیگر نیروی کار ایرانی برای یافتن شغل به کشورهای دیگر مهاجرت ميکنند.
در این بین اما همچنان شاهد حضور پررنگ نیروی کار افغانستانی در
بازار کار ایران هستیم .این حضور شدید به این دلیل است که افغانستان
از نظر درآمدی نسبت به ایران در سطح پایینتری قرار گرفته است .اقتصاد
ضعیف افغانســتان و از سوی دیگر روحیه سختکوشی مردم افغانستان به
حضور نیروی کار مهاجر از این کشور در بازار ایران ،بیشتر برای فعالیت در
مشاغل سخت و خطرناک دامن زده است .نیروی کار مهاجر افغانستانی در
ایران بیشــتر در بخش محدودی از بازار کار که کارگران داخلی رغبتی به

1

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادسیاسی

با توجه به
سیاستگذاریهای اشتباه
اقتصادی در هشتساله
تصدیگری دولتهای نهم
و دهم فرصت استفاده از
نیروی کار هموطن و همزبان
را از دست دادیم چه
برسد به نیروی کار مهاجر.
نیروی کار تحصیلکرده و
آموزشدیده ایرانی را برای
بازار کار کشور دیگری حاضر
و آماده کردیم .در این
شرایط چه جایی هست برای
دعوت از مهاجران

2

نکتههایی که باید بدانید
[اقتصاد ضعیف افغانستان و از سوی دیگر روحیه سختکوشی مردم افغانستان به حضور
نیروی کار مهاجر از این کشور در بازار ایران ،بیشتر برای فعالیت در مشاغل سخت و خطرناک
دامن زده است.
[حضور کارگران افغانی در ایران به قوام و استحکام قابلتوجهی رسیده است .این استحکام
باعث کاهش تنشهای اجتماعی شده و از سوی دیگر رضایت کارفرمایان ایرانی به دلیل ارزانی
و روحیه خاص این مهاجران مدنظر است
[اینکه حضور نیروی کار افغانستانی همیشه محدود به مشاغل باارزش افزوده پایین نیست.
نیروی کار در فرایند رشد مشاغل ارتقا پیدا میکند و در بعضی فعالیتها همین مهاجران به
درآمدزایی باالی میرسند.
[در بین کشورهای غربی ،آلمان بهعنوان یکی از قویترین اقتصادهای اروپا در برخورد با
مهاجران با یک تیر دو نشان میزند.
[در ایران با توجه به رشد ناکافی اقتصادی حتی جوابگوی نیاز جمعیت داخل به کار نیست و
فرصت استفاده مناسب از نیروی کار مستعد و فعال در کشور از بین رفت و بهجای استفاده از
مهاجران ،تبدیل به کشوری مهاجر فرست شدیم.
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حضور در آن ندارند و البته درآمد چندانی هم ندارد فعالیت ميکنند .مهاجران
بیشتر در مشاغلی مثل چاهکنی ،مرغداری ،جمعآوری زباله و کارهای سخت
و پرزحمت دیگری که ارزش افزوده چندانی هم برای آنه ا ندارد کار ميکنند
یعنی در مشاغلی که شاید خیلی مورد انتظار و توقع کارگر داخلی نیست.
با توجه به این مسئله بعید به نظر ميرسد که حضور نیروی کار خارجی در
مشاغل سختی که مورد پسند نیروی کار ایرانی نیست اعتراضبرانگیز باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که حضور کارگران افغانی
در ایران به قوام و اســتحکام قابل توجهی رسیده است .این استحکام باعث
کاهش تنشهای اجتماعی شده و از سوی دیگر رضایت کارفرمایان ایرانی
به دلیل ارزانی و روحیه خاص این مهاجران مد نظر اســت .روحیه اطاعت
از کارفرما ،انرژی مناسب برای کار ،پشتکار و همت که از ویژگیهای خاص
افغانستانیهاست و البته مهاجر بودن هم به آن دامن زده ویژگیاي است که
کارفرمای ایرانی را ترغیب به استفاده از نیروی کار مهاجر ميکند.
حضور مهاجران افغانستانی در بازار کار ایران به نفع اقتصاد دو کشور ایران
و افغانستان است .بازگشت این مهاجران با توجه به وضعیت اقتصادی
و امنیتی افغانستان مفید نیست و از سوی دیگر نیروی کار ساده افغان مورد
پسند کارفرمای ایرانی است .نکته دیگر اینکه در آینده نیاز بازار ایران به نیروی
کار بیشتر ميشود .با توجه به روند رشد جمعیت فعلی در کشور امکان تحقق
نرخهای باال در شاخص رشد اقتصادی فراهم است .اگر درآمد سرانه و تولید
ناخالــص ملی ایران افزایش پیدا کند ،در تولید فرصتهای شــغلی بیش از
يگیرد .این مسئله
مشاغل سنتی و معمول ،مشاغل دانشبنیان هدف قرار م 
باعث ميشــود که سطوح شغلی ساده بدون متقاضی داخلی باقی بماند .در
این شرایط به تدریج زمینه برای استفاده از نیروی کار مهاجر در ایران فراهم
ميشود و کارگران افغانستانی که ســابقه حضور در ایران را از دوران جنگ
دارند ميتوانند سهم بیشتری از فعالیتهای اقتصادی ساده و کمبازده در بازار
کار ایران داشته باشند .نکته دیگر اینکه حضور نیروی کار افغانستانی همیشه
محدود به مشــاغل با ارزش افزوده پایین نیست .نیروی کار در فرآیند رشد
مشاغل ارتقا پیدا ميکند و در بعضی فعالیته ا همین مهاجران به درآمدزایی
بااليی ميرسند .به این ترتیب هم کارفرمای ایرانی و بازار کار ایران ،هم کارگر
مهاجر و در آینده اقتصاد کشور مبدأ از این فرآیند بهرهمند ميشوند.
بسیاری از کشورها در جهان امروز که آمار پناهجویان و مهاجران در
آن رو به افزایش است ،با سیاستگذاری درست از فرآیند مهاجرت
نیروی کار خارجی به بهترین شکل ممکن استفاده ميکنند .برای نمونه
در بین کشــورهای غربی ،آلمان به عنوان یکی از قویترین اقتصادهای
اروپا در برخورد با مهاجران با یک تیر دو نشــان ميزند .جمعیت آلمان
دچار پیری است و نرخ زاد و ولد در آن به شدت کاهش پیدا کرده است
و از سوی دیگر به دلیل توسعه اقتصادی به کمبود نیروی کار دچار شده
اســت .آلمان تالش کرده با پذیرش مهاجران و جنگزدگان خاورمیانه
عالوه بر ایجاد یک تلقی انساندوستانه از فرآیند مهاجرپذیری ،به دیگر
نیازهای اقتصادی در بازار کار هم پاسخ دهد و کمبودهایش را با پذیرش
مهاجران جبران کند .این در حالی است که ایران با توجه به رشد ناکافی
اقتصادی حتی جوابگوی نیاز جمعیت داخل به کار نیســت و فرصت
اســتفاده مناسب از نیروی کار مستعد و فعال در کشور از بین رفت و به
جای اســتفاده از مهاجران ،تبدیل به کشوری مهاجرفرست شدیم .ما با
توجه به سیاستگذاریهای اشتباه اقتصادی در هشتساله تصدیگری
دولتهای نهم و دهم فرصت استفاده از نیروی کار هموطن و همزبان را
از دست دادیم چه برسد به نیروی کار مهاجر .نیروی کار تحصیلکرده و
آموزشدیده ایرانی را برای بازار کار کشور دیگری حاضر و آماده کردیم .در
این شرایط چه جایی هست برای دعوت از مهاجران.
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 ................................شــهـر ................................
گفتوگو با ناخداي ماهيگيراني كه  66روز در دريا ناپديد شده بودند

هنوز هم معجزه ميشود

هر شش نفر در انتظار مرگ بودند كه ناگهان ماركوپولوي بينشان بلند شد و فرياد زد« :ناخدا بلند شو،
ساحل ...ساحل »!...قايق تكان سختي خورد .حبيب با دست روبهرو را نشان ميداد .تصوير محوي از
كوه و جنگل پيش روي شش ماهيگير ايراني بود كه  66روز در اقيانوس هند سرگردان بودند .فاصله
تا ســاحل  50كيلومتر بود .با آن ضعف و خستگي بعيد نبود اشتباه ديده باشند اما وقتي امواج دريا
قايقشان را به  15كيلومتري ساحل رساند ،فهميدند ميتوانند مرگ را پس بزنند .به خشكي نزديك
شده بودند كه دريا دوباره خشمگين شد و امواجش را در جهت مخالف به قايقشان كوبيد .داشتند از
ساحل دور ميشدند كه دو نفر از ماهيگيرها به آب زدند تا فاصله  15كيلومتري تا ساحل را شنا كنند.
رسيدن آنها به ساحل اما ميتوانست با مرگشان همراه شود؛ وقتي به اتهام جاسوسي دستگير شدند...

شــهـر
گفتوگوی اختصاصی آیندهنگر با صیادانی که  63روز روی آب سرگردان بودند

 1950مايل دور از خانه
ناخدای لنج :كوسهها دورمان چرخ میزدند

فقط يك ساعت طول كشيد تا لنج  6متري ،پيش چشم ناخداعلي و دوستانش تكهتكه شود و به طور كامل
در آب فرو رود .امواج ناشي از غرق شدن لنج ،ناخدا و پنج ماهیگیر ديگر را كه در قايق نجات نشسته
بودند ،باال و پايين میانداخت .آنها لنج را آتش زده بودند تا شايد كسي ببيند و به كمكشان بيايد اما پهنه
اقيانوس به حدي وسيع بود كه فرو رفتن لنج در آن به چشم نمیآمد .ناخداعلي و پنج ماهیگیر ديگر63 ،
روز قبل براي صيادي از بندر كنارك به دريا زده بودند اما به دليل خرابي موتور لنج در اقيانوس سرگردان
شدند و با غرق شدن آن ،تنها يك قايق نجات برايشان باقي ماند .سه روز طول كشيد تا امواج دريا آنها را
به  15كيلومتري ساحل جزيرهاي در كنيا برساند .جايي كه  1950مايل دورتر از خانهشان بود .ناخداعلي 36
ساله ،چهار فرزند نوجوان دارد و از  17سال پيش ناخداي لنج است .او براي نجات خود و دوستانش ،كاري
كرد كه يك انسان معمولي از پس آن برنميآيد .میگويد« :ساعت  8صبح شصتوششمین روز سرگرداني،
حبيب يكهو از جا بلند شد ،با دست روبهرو را نشان داد و فرياد زد« :ناخدا بلند شو ،ساحل ،ساحل!» تصوير
محوي از كوه و جنگل ديديم .به خشكي نزديك شده بوديم اما امواج داشت قايقمان را از آن دور میكرد.
من و حبيب تصميم گرفتيم فاصله  15كيلومتري تا جزيره را شنا كنيم .امواج حبيب را با خود برد 6 .ساعت
و نيم طول كشيد تا برسم .وقتي رسيدم در حال مرگ بودم ».ناخدا كه به خشكي رسيد ،گارد ساحلي از
ماجرا باخبر شد و هر  4ماهیگیر باقيمانده در قايق را نجات داد .حبيب نيز با شنا خود را به ساحل رساند.
با اين حال آنها  7روز به اتهام جاسوسي در زندان بودند تا اينكه سفارت ايران در نايروبي به كمكشان آمد.
ناخدا میگويد وقتي در دريا بودند ،كوسهها دور قايقشان میچرخيدند و وقتي در زندان بودند از خوشحالي
زنده بودن احساس میكردند در خانهشان هستند .او تمام سفر را در اين جمله خالصه میكند« :ما دوباره
به دنيا آمديم».

يزدان مرادي
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
شش ماهیگیر اهل
چابهار و كنارك66 ،
روز در دريا سرگردان
بودند و در اين مدت
از كوسههايي كه
دور تا دور قايقشان
میچرخيدند تا امواج
سهمگين اقيانوس را
به چشم ديدند .دو نفر
از آنها مجبور شدند
فاصله 15كيلومتري
تا ساحل نايروبي كنيا
را شنا كنند ،كاري كه
انسان عادي فقط 300
متر از آن را میتواند
انجام دهد
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چرا دومين روز عيد را براي رفتن به دريا انتخاب كرديد؟

در كنارك ،از ارديبهشت به بعد ،دريا آنقدر طوفاني میشود كه نمیتوان
صيادي كرد .ما سال جديد را پيش خانوادهمان تحويل كرديم و بعد به بندر
كنارك رفتيم و لنجمان را به آب انداختيم.
چند نفر بوديد؟

ما  23روز در آبهاي آزاد عمان مشغول صيادي بوديم .در فاصله 150
مايلي از ســاحل كنارك 8 .تن ماهي گرفتيم اما روز بیستوچهارم موتور
لنجمان از كار افتاد .من همانموقع با برادرم در خشكي
تماس گرفتم و كمك خواستم اما كاري از دستشان
برنيامد.
بهكمكتاننيامدند؟

آمدند اما دير رســيدند .برادرم  40ميليون تومان
هزينه كرد و با يك لنج به دريا زد .او و دوستانش  7روز
زمان نياز داشتند تا به ما برسند اما ارتباط بيسيمي ما
قطع شده بود و آنها نمیدانستند ما دقيقا كجا هستيم.
وقتــي ارتباطتان قطع شــد ،برادرتان از
جستوجو دست كشيد؟

نــه ،او بعدها به من گفت كه به مــدت  6روز به
اندازه  300مايل در دريا دنبالمان گشتند اما اثري پيدا
نكردند.
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موتور پمپ با بنزين كار میكرد؟

بله ،بنزين ما هم محدود بود و فقط دعا میكرديم قبل از تمام شدن آن
كسي پيدايمان كند يا كشتيهاي ديگر ما را ببينند.
براي اينكه كشتيهاي ديگر شما را ببينند ،چهكار میكرديد؟

برق لنج ما قطع شده بود و چراغ نداشتيم براي همين در تاريكي شب
كامــا از ديدها مخفي بوديم .ما پارچهها و تورهاي كهنه را آتش میزديم
و ا ز آن به جاي چراغ اســتفاده میكرديم .هر يك ساعت در ميان نگهباني
میداديم تا آتش خاموش نشود و شايد كسي ما را ببيند.
هيچ كشتي يا لنجي از نزديكي شما عبور نكرد؟

چند بار از دور كشتيها و كانتينربرها را ديدم اما آنها متوجه ما نشدند.
در اين مدت غذا براي خوردن داشتيد؟

ما قرار بود يك ماهه به ساحل برگرديم اما غذا براي  45روز با خود برده
بوديم .نان و كنسرو لوبيا و عدس داشتيم .كم میخورديم و بيشتر ذخيره
میكرديم.
وقتي بنزينتان تمام شــد و موتور پمپ از كار افتاد ،چهچيزي به
ذهنتانرسيد؟

آ ن موقع پذيرفتيم كه ناپديد شدهايم و از ساحل كنارك فاصله زيادي
گرفتهايم.
براي نجات خودتان چهكار كرديد؟

 6نفر ،من ناخداي لنج بودم.

داستان سرگرداني شما در اقيانوس از چه روزي شروع شد؟

قطع ارتباط با خشكي ،شما را نترساند؟

ما اميدمان به خدا بود .هرچند شــرايط مدام بدتر میشــد .روز
بیستوهشتم فهميدم كه طوفان و باران شديد ،تمام رادارها را از كار
انداخته .باران آنقدر شديد بود كه يكمتريمان را هم نمیتوانستيم
ببينيم .لنج پر از آب شــده بود و هر لحظه امكان غرق شدن وجود
داشت .تنها اميد ما به موتورپمپ بود كه آب روي لنج را میكشيد و
به دريا میريخت.

چند ليتر بيشتر بنزين برايمان باقي نمانده بود .اگر آن را هم در موتور
پمپ میريختيم فوقش  7ساعت ديگر جواب میداد اما بعد خاموش میشد.
تصميم گرفتيم با باقيمانده بنزين ،نان درست كنيم و سوار قايق نجات شويم
و لنج را ترك كنيم .شصتوسومین روز سفر بود كه
ديدم لنجمان كمكم دارد زير آب میرود.
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روز
زماني كه
ماهیگیرها
سرگردان بودند

لنجتان چند متري بود؟

 6متر ارتفاع داشت كه فقط سينه آن ،همان اتاق
فرمانش به اندازه يك متر بــاالي آب مانده بود .من
اين لنج را با برادرم شريك بودم 280 .ميليون تومان
پولش بود و  60ميليون تومان هم بابت سفرمان هزينه
كرده بودم.

شصتوسومين روز ،لنج را ترك كرديد و سوار
قايق نجات شديد؟

بله ،قايق نجات ما  24نفره بود و جاي كافي داشت.
آن را همراه  80تكه نان و چند قوطي كنسرو داخل
آب انداختيم و بچهها نوبتي سوارش شدند .البته من

برق لنج ما قطع شده بود و چراغ نداشتيم براي همين در تاريكي شب كامال از ديدها مخفي
بوديم .ما پارچهها و تورهاي كهنه را آتش میزديم و ا ز آن به جاي چراغ استفاده میكرديم .هر
يك ساعت در ميان نگهباني میداديم تا آتش خاموش نشود و شايد كسي ما را ببيند.

چند دقيقه در كشتي ماندم و سينه لنج را آتش زدم تا شايد تا زمان غرق
شدن ،كسي شعلههاي آن را ببيند و نجاتمان بدهد.
هنگام سوار شدن در قايق ،دريا طوفاني بود؟ اتفاقي برايتان نيفتاد؟

طوفان بود و دريا موجهاي چند متري داشت .يكي از بچهها موقع پريدن
از لنج ،دور از قايق در آب افتاد طوري كه نزديك بود موج او را با خود ببرد.
ســريع داخل آب پريدم و با كمك طنابي كه بچهها برايم انداخته بودند،
نجاتش دادم.
چند ساعت طول كشيد لنج زير آب برود؟

آتش ُگر گرفته و از لنج باال رفته بود .يك ساعت و ربع طول كشيد تا لنج
تكهتكه شد و كامال زير آب رفت.
آن لحظه از زنده ماندن نااميد نشده بوديد؟

هيچ اميدي به زنده ماندن نداشتيم .حتي شهادتين خود را هم خوانديم.
من نگران جان پنج ملوان ديگر هم بودم كه امانت بودند.
براي اينكه به ملوانها روحيه بدهيد چهكار میكرديد؟

چهار نفرشــان كامال نااميد بودند .میگفتم قبال هم چند ماهیگیر در
آبها ناپديد شده بودند اما نجات پيدا كردند .ما هم حتما به ساحل میرسيم
و از اين جور حرفها.
قبال حادثه مشابه را تجربه كرده بوديد؟

يك سال پيش 8 ،نفر از اهالي با لنج به دريا رفته بودند اما بر اثر طوفان و
نشت گازوئيل ،لنجشان آتش گرفت .وقتي باخبر شديم به دريا زديم و  7روز
بعد به محل حادثه رسيديم اما لنج غرق شده و  7نفر از ماهیگیرها كشته
شده بودند .ما فقط توانستيم يكي از آنها را نجات بدهيم.
وقتي به ساير ملوانها روحيه میداديد ،میدانستيد كجا هستيد؟

هيچ ساحلي پيدا نبود و ما ناپديد شده بوديم با اين حال فكر میكردم
سمت عمان يا يمن باشيم .اصال فكرش را هم نمیكردم كه امواج ما را به
آنطرف دنيا برده باشد .به  1950مايل دورتر از خانه.
در آن شرايط ،اقيانوس ترسناك بود؟

ما بچه دريا هستيم ،ترسي نداشتيم.

در روز با كوسهها روبهرو شديد؟

چهكسي اولين بار ساحل را ديد؟

حبيب ،ساعت  8صبح ،يكهو از جا بلند شد ،با دست روبهرو را نشان داد
و فرياد زد «ناخدا بلند شو ،ساحل ،ساحل!»
ساحل زيبا بود؟

تصوير محوي از جنگل و كوه بود.

باورتان شد به خشكي رسيدهايد؟

اول خيلي خوشــحال شــديم اما فاصلهمان خيلي زياد بود .شايد 50
كيلومتر .براي همين يك ســاعت در فكر بوديم كه آيا اين تصوير ،ساحل
است يا ابر؟ واقعي است يا خيالي؟
چطور مطمئن شديد؟

سه ساعت طول كشيد تا موج دريا ما را به  15كيلومتري ساحل برساند.
آنجا فهميديم اشتباه نكردهايم اما جريان باد داشت مسير حركت قايقمان
را تغيير میداد و دوباره ما را از ساحل دور میكرد .همانجا تصميم گرفتم
داخل آب بپرم و تا خود ساحل شنا كنم.

بله ،با چشمهاي خودمان كوسهاي ديديم كه دور قايقمان شنا میكرد.
روزي دو بار میآمدند ،چرخي میزدند و میرفتند .نهنگ هم ديديم .وقتي
روي آب میآمدند.
به آرامي دور قايق میچرخیدند .ما میدانستيم اگر حمله كنند به راحتي
قايق را میدرند .كار خدا بود كه اين كوسهها شكاري نبودند و حمله نكردند.
چند بار برايشان نان و كنسرو انداختيم كه خوردند و رفتند.

حبيب گفت هرجا بروي با تو میآيم .سرانجام تصميم گرفتيم دونفري به
آب بزنيم .به دوستانم گفتم اگر زنده مانديم كمك میآوريم و اگر برنگشتيم،
حاللمان كنيد .با گريه از هم جدا شديم.

شبها چطور میگذشت؟

چشممان در ستارهها بود .مدام از خدا میخواستيم
نجاتمان بدهد .باران میآمد ،طوفان میشد.
ميتوانستيداستراحتكنيد؟

نوبتي نگهباني میداديم اما آنقدر در فكر بوديم كه
حتي نمیتوانستيم چرت بزنيم.
نگران دزدان دريايي نبوديد؟

نه چون اصال فكرش را هم نمیكرديم سمت افریقا
و كنيا باشيم.
به خانوادهتان فكر میكرديد؟

بله ،با خــودم میگفتم االن آنها فكر میكنند ما
ناپديد شدهايم .اگر زنده نمانيم ،چه بر سرشان میآيد؟
سه روز بعد ،به زنده ماندن اميدوار شديد؛

ميليونتومان
پول لنجي كه غرق
شد

 قايق شــما  15كيلومتر تا ساحل فاصله داشت و دريا هم مواج و
طوفاني بود .نترسيديد غرق شويد؟

از خودم مطمئن بودم 17 .ســال است ناخدا هســتم و در دريا بزرگ
شدهام .پدرم هم ناخداي بازنشسته است .از طرفي چاره ديگري هم نداشتم.

ترسناكنبودند؟

340

دوستانتانمخالفتنكردند؟

1950
مايل
مسافتي كه امواج
دريا ماهیگیرها را
با خود برد

يك فرد عــادي در موج و باران چقدر میتواند
شنا كند؟

در آن موج و باران شايد  300متر.

شما چقدر طول كشيد به ساحل برسيد؟

 6ساعت و نيم زمان برد .من  5بار در طول مسير
به اندازه  15دقيقه اســتراحت كردم .البته حبيب از
من دور افتاد و تصور كردم موجها او را با خود بردهاند.
جليقه نجات هم نداشتيم چون جلوي سرعت شنا را
یگيرد.
م 
با چه شرايطي به ساحل رسيديد؟

در حال مرگ بودم .خسته و كوفته خودم را باالي
يك صخره  4-3متري رســاندم اما ناگهان چشمانم
ســياهي رفت و روي زمين افتادم .دو نفر به سمتم

یک روز حبيب
ساعت 8صبح
يكهو از جا بلند شد،
با دست روبهرو
را نشان داد و
فرياد زد «ناخدا
بلند شو ،ساحل،
ساحل!» تصوير
محوي از كوه و
جنگل در فاصله50
كيلومتريمان ديده
میشد
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شــهـر

پليسكنيافكركرد
جاسوسهستيم
براي همين ما
را به بازداشتگاه
بردند و  7روز آنجا
نگه داشتند .حتي
دادگاه هم بردند
و میخواستند
محاكمهمان
كنند اما سفارت
ايران باخبر شد
و پروندهمان را
پيگيريكرد

آمدند .مرا زير سايهبان بردند و آب شيرين و مقداري غذا دادند تا حالم كمي
جا آمد .يك ساعت بعد هم حبيب رسيد.
زبان اهالي جزيره را متوجه میشديد؟

نه ،با ايما و اشاره فهميدم كه سر از افریقا و كنيا درآوردهايم .وقتي حالمان
جا آمد ،با زبان الل و اشارههاي دست ،قايق بچهها را در آب نشانشان داديم.
گفتيم چهار تا آدم آنجا داريم .به پليس زنگ زدند ،گارد ســاحلي آمد و با
هم سراغ بچهها رفتيم .خيلي از ساحل دور بودند .يك ساعت طول كشيد
به آنها برسيم.
وقتي بچهها شما را ديدند ،باورشان شد؟

اصال .فكر میكردند ما غرق شــدهايم يا كوســهها خوردندمان .خيلي
خوشحال شدند .همديگر را بغل كرديم و اشك ريختيم.
آن موقع توانستيد با خانوادهتان حرف بزنيد؟

وقتي همهمان به ساحل رسيديم ،توانستم خيلي كوتاه با واتسآپ برادرم
تماس بگيرم و خبر زنده ماندنمان را بدهم؛ بعد از  66روز.
به اين ترتيب پايان  66روز سرگرداني در اقيانوس ،به ساحل ختم
شد؟

نه ،به زندان ختم شد!
به زندان؟!

بله ،پليس كنيا فكر كرد جاسوس هستيم براي همين ما را به بازداشتگاه
بردند و  7روز آنجا نگه داشــتند .حتي دادگاه هم بردند و میخواســتند

حادثه هاي مشابه

 438روز ،ركورد سرگرداني در اقيانوس
خوزه آلوارنگا ،ماهیگیر اهل السالوادور که پس از  438روز
سرگردانی در اقیانوس آرام ،نجات یافت ،برای فرار از تنهایی
مجبور بود با جنازه دوستش صحبت کند .دوست او دو ماه
پس از حادثه به دليل خوردن گوشــت خام الکپشــت و
نوشیدن آب باران جان باخته بود .آلوارنگا وقتي به ساحل رسيد ،به مردي نحيف و ژوليده بدل شده
بود .سرگرداني در دريا باعث شده بود او چند بار به خودكشي هم فكر كند.
نجات ماهيگير فيليپيني با خوردن جلبك
روالندو ،پسر  21ساله اهل فيليپين ،دسامبر  ،2017همراه
عمويش براي ماهيگيري به دريــا رفتند اما بر اثر طوفان
ناپديد شدند .يك ماه پس از حادثه ،عموي روالندو از شدت
ضعف جان باخت اما روالندو با نوشیدن آب باران و خوردن
جلبکهایی که به بدنه قایق کوچک  2.5متریاش چسبیده بود ،خود را زنده نگه داشت .دو ماه
طول كشيد تا یک کشتی ماهیگیری ژاپنی به طور اتفاقي روالندو را ببیند و نجات دهد .او مدام از
معجزه خداوند ميگفت.
 8800كيلومتر سرگردان در دريا
 28اكتبر  ،2005ســه ماهيگير مكزيكــي به دليل تمام
شدن سوخت قايقشان در دريا ناپديد شدند .آنها با استفاده
از لباسها و پتوهای خود نوعی بادبان ساختند و به سمت
غرب حرکت کردند .غذاي آنها در طول  9ماه ســرگرداني،
ماهی ،الکپشت و پرندههای دریایی بود .اين سه ماهيگير سرانجام پس از پيمودن  8800كيلومتر،
توسط يك كشتي ماهيگيري در نزديكي جزاير سليمان نجات يافتند.
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محاكمهمان كنند اما سفارت ايران باخبر شد و پروندهمان را پيگيري كرد.

در بازداشتگاه پيش خودتان نمیگفتيد حاال كه از آنهمه خطر
نجات يافتهايد ،پايتان به يك پرونده جاسوسي باز شده كه ممكن است
نتيجهاش همان مرگ باشد؟

ما آنقدر از زنده ماندن و نجات از دريا خوشحال بوديم كه زندان برايمان
مثل خانه شــده بود .همين كه پايمان به خشكي رسيده بود ،خدا را شكر
میكرديم .از طرفي میدانستيم سفير محترم دنبال كارمان است.
رفتار زندانبانها چطور بود؟

خيلي بد بود .مثــا يك  20ليتــري آب داده بودند و میگفتند بايد
همانجا در سلول دستشويي برويد يا استحمام كنيد .البته اين وضع براي
همه زندانيها بود.
بعد از ورود سفير ايران به پرونده ،شرايط عوض شد؟

بله ،احتراممان برگشت .ما را آزاد كردند و به هتلي در نايروبي بردند.
براي اولين بار آنجا توانستيد راحت استراحت كنيد؟

بلــه ،دكتر آمد معالجهمان كرد و مقداري قرص داد تا توانســتيم 4-3
ساعتبخوابيم.
پس از چند روز به ايران برگشتيد؟

 4روز در هتل بوديم .بعد با هواپيما به دوبي ،از آنجا به تهران و سپس
به كنارك برگشتيم.
وقتي در هواپيما بوديد از فراز اقيانوس هند عبور كرديد؟

بله ،وقتي اقيانوس را ديدم با خودم گفتم اين همان مســيري بود كه
هيچوقت فكر نمیكرديم از آن زنده برگرديم.
خانوادهتان در كنارك به استقبالتان آمدند؟

ساعت  9شب رســيديم فرودگاه كنارك .خانوادهام و خبرنگارها آمده
بودند.
چه حسي داشتيد كه پس از  77روز خانوادهتان را میديديد؟

نميتوانستم حرف بزنم .گريه میكردم .بچههايم را بغل كردم .در فرودگاه
فهميدم مادرم به خاطر نگراني در بيمارستان بستري شده .به عيادتش رفتم.
همه از برگشتن ما نااميد شده بودند.
از اين سفر پرماجرا براي خانوادهتان سوغاتي هم آورده بوديد؟

بله ،هم ســفارت ايران در نايروبي چند دســت لباس به ما داد هم ما
خودمان مقداري شيريني خريديم.
با تجربه اين حادثه به اين فكر كردهايد كه ديگر به دريا نرويد؟

ما نمیتوانيم به اين موضوع فكر كنيم چون صيادي شغل ماست و غير
از دريا كار ديگري نداريم.
خانواده چطور؟

گفتند از اين به بعد با لنج ساده برو ،تا  5مايلي ساحل.
پذيرفتيد؟

هرچه مادرم بگويد.

در اين چند روز ،خواب حادثه را ديدهايد؟

نه ،فقط شب اول در خانه ،يكهو با ترس از خواب پريدم و سرپا ايستادم.
ميتوانيد اين  77روز را در يك جمله خالصه كنيد؟

معجزه خداوند بود.

چقدر دوست داريد دربارهاش با ديگران حرف بزنيد؟

خيلي كم ،تاكنون براي  200نفر تعريف كردهام و هربار احساس كردهام
چشمانم پر از اشك میشود .ما دوباره متولد شديم.
ميگويند دريا ،دوست صياد است .آيا با اين اتفاق ،هنوز هم دريا
دوست شماست؟

دريا را دوست دارم چون تمام زندگي من آنجاست.

روزي  50بار مسير ابتدا و انتهاي بازار را ميروم و ميآيم تا شايد مشتري به پستم بخورد .كمترين درآمد
همان  2هزار و بيشترينش هم  300هزار تومان است كه مربوط به حمل گاوصندوق يا بارهاي چندصد كيلويي
است .درآمد معموليمان هم بين  40تا  50هزار تومان است.

زندگي زير چرخ

گزارش ميداني از كسب و كار باربرهاي بازار تهران
رحيم پاچه شلوارش را باال ميزند و كبودي عميق سر زانويش را نشان
ميدهد .ورمي به اندازه يك كف دســت روي استخوان نشسته و خون
سياه و كبود د ر آن جهيده است .ابروهاي رحيم در هم كشيده ميشود و
درد در نگاهش ميپيچد .او  15سال است در بازار تهران باربري ميكند.
قبال توليدي جوراب داشــت اما حاال با صداي انباردارها از جا ميپرد:
«چرخي [باربر] 150 ،كيلو بار دارم ،چند ميگيري تا ســر ناصرخسرو
ببري؟ بارم حبوباته  »...بازار چانهزني راه ميافتد .رحيم حاضر نيست از
 40هزار تومان كمتر بگيرد اما مشتري زير بار نميرود .مشتري مردي
چاق است كه كم مانده دكمههاي پايين لباسش از جا در برود .درست
برعكس رحيم كه استخوانهاي صورتش بيرون زده است .مشتري دو
اســكناس  10هزار توماني را جلو گرفته و مدام تكانشان ميدهد .بازار
تهران پر از چرخي است .رحيم زيرچشمي به چهار باربر جوان كه زير
سايه درخت ،از جايشان بلند شدهاند ،نگاه ميكند .اگر او بار را نبرد ،آنها
ميبرند .فقط چند ثانيه صبر ميكند 20 ،هزار تومان را از دست مشتري
ميكشد و گونيهاي مشــكي را روي چرخ دستي ميگذارد .گونيها
آنقدر سنگيناند كه صداي جيرجير چرخ به هوا بلند ميشود .رحيم،
پاي راستش را كج نگه ميدارد تا فشار كمتري روي آن بيايد ،كمرش
را تا نيمه خم ميكند ،خيمه ميزند روي گونيها و يكييكي بلندشان
ميكند و در چرخ ميگذارد .طنابي آبيرنگ را دورشــان ميپيچيد و
چرخ را به جلو هل ميدهد .چهار باربر جوان دوباره روي چرخهايشان
مينشينند و منتظر مشتري ديگري ميشوند .خورشيد ،صاف در صورت
رحيم ميتابد و عرق از گونههاي استخواني مرد 50ساله سرازير ميشود.
13JJهزار باربر در بازار تهران
براســاس آمار شــهرداري ،بازار تهران حدود  13هزار باربر دارد كه
كارشــان جابهجايي كاالها با چرخ دستي است .شهرداري منطقه ،12
مدتي قبل با شــماره كردن چرخها 7200 ،نفر از باربرها را ساماندهي
كرد اما هنوز تعداد زيادي از آنها بدون شناسنامه باقي ماندهاند .باربرهايي
كه بيشترشان اتباع افغان هستند .آنها در گروههاي  6-5نفره ،از صبح،
زير چراغ برق يا ســايه درختان ،روي چرخ دستيهايشان مينشينند
به انتظار مشتري .هرازگاه نيز چرخ دستي را برميدارند و شبيه راننده
تاكسيها ،بدون بار در بازار ميچرخند تا شايد مشتري آنها را ببيند و
كاسبيشان شروع شود.
علي يكي از اين باربرهاست 4 .سال پيش همراه  2برادرش به تهران
آمد و در همين كار ماندگار شــد .او براي باربري در بازار ،قسم خورده
اســت .ميگويد« :اگر چرخها پالك نداشته باشد اجازه كار نميدهند.
چند تا مامور هستند كه هرازگاهي مجوزت را ميخواهند كه اگر نداشته
باشي ،چرخت را ميبرند .براي گرفتن پالك و مجوز بايد شناسنامه و
مجوز اقامت داشــت اما من و بيشتر افغانها اين چيزها را نداريم براي
هميــن به يك نفر از بازاريها  100هزار تومان بابت گرفتن مجوز پول
داديم .او همان روز اول از من خواست دستم را روي قرآن بگذارم و قسم
بخورم كه مال مردم را نميدزدم ».او ،چرخ دستياش را  150هزار تومان

خريده .او و ســاير چرخيها كه ساماندهي شدهاند بايد ماهانه  30هزار
تومان به شهرداري بدهند تا مجوزشان تمديد شود.
JJهرچه بار سنگينتر ،درآمد بيشتر
علي پسري سبزه و كوتاهقامت است 27 .سال دارد و خانوادهاش در
افغانســتان زندگي ميكنند .دو برادر  14و  15سالهاش هم همراهش
هســتند .از وقتي به باربري مشغول شــدهاند ترك تحصيل كردهاند.
كارشان از  10صبح تا  9شب طول ميكشد اما اوج كارشان ظهرهاست؛
وقتي انباردارها ،كركره مغازهشــان را باال ميدهند و كارشان را شروع
ميكنند .ميگويد« :االن چند وقتي اســت بازار كساد شده طوري كه
بعضي چرخيها با  2هزار تومان هم بار ميبرند .من روزي  50بار مسير
ابتدا و انتهاي بازار را ميروم و ميآيم تا شايد مشتري به پستم بخورد.
كمترين درآمد همان  2هزار و بيشترينش هم  300هزار تومان است كه
مربوط به حمل گاوصندوق يا بارهاي چندصد كيلويي است .البته من
خودم براي چند تا مشتري خاص هم كار ميكنم .بعضي از مغازهدارها
من را ميشناسند و ديگر سراغ باربرهاي ديگر نميروند .ماهي دو ميليون
تومان درآمد دارم كه  800هزار تومان آن اجاره خانه و خرجي اســت.
بقيهاش را هم براي خانوادهام در افغانستان ميفرستم».
هرچه بار سنگينتر و حمل آن دشوارتر باشد ،هزينه باربري نيز بيشتر
ميشود .بارها بيشتر پوشاك ،خشكبار و حبوبات است اما وسايل ديگري
مانند گاوصندوق ،تجهيزات جانبي وسايل گرمايشي و سرمايشي و ...نيز
حمل ميشــوند؛ از چند كليوگرم تا چند صد كيلوگرم .برادر  15ساله
علي ميپرد وسط حرف و ميگويد« :درآمد معمولي ما روزي 50-40
هزار تومان است اما االن خود چرخيها بازار را خراب كردهاند .مشتريها
معموال نرخي كه به ســود خودشان باشد ميدهند اما چرخيها هم از
ترس اينكه پول از دستشان بپرد ،يا فرد ديگري بار را ببرد ،قبول ميكنند

چرا باید خواند:
بازار تهران حدود 13
هزار باربر دارد كه با
چرخ دستيهاي خود
كار ميكنند .در بين
آنها از كودك  11ساله
تا پيرمرد 65ساله
ديده ميشود .افرادي
كهبعضامحمولههايي
تا وزن  600كيلوگرم
را هم حمل ميكنند.
درآمد آنها چقدر
است؟ آيا بيمه هستند؟
مشكالتشانچيست؟

300

هزار تومان
بيشترينپولي
كه نصيب باربرها
ميشود
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شــهـر

باربرها در معرض
آسيبهايمتعدد
جسميهستندكه
اين موضوع اهميت
داشتن بيمه را
يادآوري ميكند اما
باربرهابيمهنيستند
و با وجود وعدههاي
مختلفاعضاي
شوراي شهر و
شهرداري تهران
هنوز اقدام موثري
در اين زمينه انجام
نشده است

600

کیلوگرم
وزن
گاوصندوقهايي
است كه جابهجا
ميشود
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با همان نرخ پايين باربري كنند .همين كار باعث شــده بخورد تو سر
قيمتها .خودم چند روز پيش يك چرخي را ديدم كه با هزار تومان هم
حاضر شد چند كيسه را جابهجا كند».
JJحمل بار تا  600كيلوگرم
باربرها براي حمل بارهاي سنگين با يكديگر رقابت دارند اما معموال
قديميترها برنده ميشوند .گاهي هم سر قيمت ،بين باربرها و مشتريها
درگيري رخ ميدهد و پاي پليس هم به ميان كشــيده ميشود .علي،
حرف را از برادرش ميدزدد و ادامه ميدهد« :معموال بار گاوصندوق بين
 200تا  300هزار تومان درآمد دارد .چند روز پيش ،يك باربر از ابتداي
بازار تا دم اين پاساژ (حدود  200متر)  4دستگاه گاوصندوق در مجموع
به وزن  600كيلوگرم را آورد .وقتي بار را خالي كرد از مشتري  800هزار
تومان خواست .مشتري زير بار نرفت و كارشان به دعوا كشيد و آخرسر
هم پليس آمد .البته از اين اتفاقها زياد نميافتد .معموال درگيريها سر
قيمت است .مثال سر يك مبلغي با مشتري اتمام حجت ميكني اما او
ي كند 20 .هزار تومان را ميگويد  15هزار
وقتي كار تمام شــد ،دبه م 
تومان و از اين جور چيزها».
JJسن باربرها از  11تا  65سال
نگاه علي و برادرانش هر از گاهي ،باربرهايي را كه مشــغول كاسبي
هستند دنبال ميكند .بار چرخي ،جعبه شيشه نوشابه است .شيشهها
به هم ميخورند و صداي زنگ در گوشها ميپيچيد ،باربر ،پسري 20
ساله است .در اين بازار باربر  11ساله هم هست كه اهل افغانستان است.
او توانايي حمل بارهاي ســنگين را ندارد و مشتريهايش بيشتر زنان
ميانسال هستند .علي به درد كمر و پاهايش اشاره ميكند و ميگويد :
»زنهايي كه از خريد برگشتهاند ،مشماهاي خود را به پسرهاي نوجوان
 12-11ساله ميدهند و آنها هم در ازاي  3-2هزار تومان جابهجايشان
ميكنند .يك بنده خدايي هم هست كه  65سال سن دارد .او هم مشغول
باربري است .اين كار خيلي سنگين است .ما شب كه به خانه ميرويم،
پاها و كمرمان درد ميكند اما مجبوريم ،كاري غير از اين نداريم».
JJباربرها بيمه نيستند
شهرداري هر ماه  30هزار تومان از حدود  7200باربري كه ساماندهي
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شدهاند ميگيرد كه مبلغي در حدود  245ميليون تومان ميشود با اين
حال خدماتي كه به آنها ارائه ميدهد فقط در حد كارت مجوز فعاليت
اســت .باربرها ،با توجه به نوع فعاليتــي كه انجام ميدهند ،در معرض
آسيبهاي متعدد جسمي هستند كه اين موضوع اهميت داشتن بيمه
را يادآوري ميكند اما باربرها بيمه نيستند و با وجود وعدههاي مختلف
اعضاي شوراي شهر و شهرداري تهران هنوز اقدام موثري در اين زمينه
انجام نشده است.
JJروزهاي تعطيل ،اوج درآمد
باربرها ايستگاه دارند .زير تير چراغ برق يا سايه تعدادي از درختها.
ايستگاه ايرانيها كه بيشتر لر يا كرد هستند ،در قلب بازار است .برخالف
افغانها كه بيشــتر در ابتداي بازار جمع ميشوند .كاظم ،روي صندلي
كنار خيابان نشســته و قفل چرخ دستياش را باز ميكند .او  30سال
اســت در بازار تهران مشغول باربري است .الغر و نحيف است و وقتي
ميخندد ،صورتش از دهان پر ميشود .او از معدود باربرهايي است كه
بيمه شده .ميگويد 55« :سالم است 5 .تا بچه دارم كه سهتايشان ازدواج
كردهاند و دوتايشــان همراه همسرم در ايالم زندگي ميكنند .مدرسه
ميرونــد .من روزي  20-10بار با چرخ دســتيام بار جابهجا ميكنم.
كمترين درآمدم در طول روز  30هزار تومان و بيشترينش هم  70هزار
تومان اســت .البته اگر گاوصندوق ببريم ،چون وزنش باالست ،بيشتر
ميدهند .حدود  300 - 200هزار تومان .البته اين كار خيلي سنگين
است چون بعضي اوقات بايد گاوصندوقها را به داخل مغازهها در طبقات
بااليي ببريم .آنها را با استفاده از پارچههاي سفيد روي كولمان ميگذاريم
و به سختي از پلهها باال ميرويم .خيلي كار سنگيني است».
روزهاي تعطيل  ،خصوصا ايام عيد ،اوج درآمد باربرهاست .ميگويد:
« 20روز اول عيد امسال خيلي خوب بود .روزي  80-70هزار تومان بار
جابهجا ميكرديم .البته افغانها معموال از ما ارزانتر ميگيرند كه اين
مســئله باعث ميشود كار به سمت آنها برود .من خودم هر  40روز به
ايالم برميگردم و به خانوادهام ســر ميزنم .قبال در صحرا كار ميكردم
اما درآمد آنچناني نداشتم براي همين مجبور شدم به اينجا بيايم».
JJچرخها هم هزينه دارند هم پاركينگ
چرخها ،درست مثل تاكسيها كه گاهي خراب ميشوند و رانندهها
را بــه خرج مياندازند ،هزينههاي خاص خود را دارند .كاظم با دســت
چرخش را نشــان ميدهد و ميگويد« :همين امــروز  70هزار تومان
خرجش كردم .دو تا از چرخهايش شكسته بود .آهنهاي بغلش هم كج
شده بودند .تازه من شبي هزار تومان هم بابت پاركينگ ميدهم .چون
نميتوانم چرخم را با خودم ببرم ،آن را در پاركينگ بازار ميگذارم».
رحيم ،باربر اهل كردســتان است .چند صندلي آنطرفتر نشسته.
امروز كاسبي خوبي نداشته .روي چرخ دستياش مينشيند ،جيبهايش
را خالي ميكند و چهار اســكناس  10هزار توماني را با عصبانيت روي
زمين مياندازد .ميگويد« :از صبح تا حاال [ســاعت  5:15عصر] فقط
همينقدر كاسبي كردم ».لحظهاي سكوت ميكند ،بعد پاچه شلوارش
را باال ميزند و زخم عميق سر زانويش را نشان ميدهد .ميگويد« :من
دوتا بچه محصل دارم 15 .ميليون تومان پول پيش خانه دادهام با ماهي
 350هزار تومان اجاره .اينجا آخر خط من اســت .با اين چرخ دستي،
خرج زن و بچهام را درميآورم ».پولهايي را كه روي زمين انداخته بود با
وسواس روي هم ميچيند ،تا ميكند و در جيب پشتش ميگذارد؛ 40
هزار تومان بابت جابهجايي  500كيلوگرم خشكبار...

 ...........................کــارخـانــه ...........................
آیندهنگر به صورت ماهیانه اقدام به گزارشنویسی توصیفی از کارخانههای صنعتی بخشخصوصی میکند .این روش در بسیاری از ماهنامههای اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است.

گزارش مجله آیندهنگر از کارخانه عطر بیک

کارآفرینی با عطر جوانی

عکسها :رضا معطریان

علیاكبر رفوگران حاال در
86سالگی ریاست هیئتمدیره
مجموعه صنعتی بیک را برعهده
دارد و به گفته خودش معموال
هفتهای دو روز به کارخانه سر
میزند .او به گفته خودش هرروز
یک ساعت ورزش میکند ،نکتهای
که به خوبی در وضعیت جسمی و
روحیهاش مشهود است .میگوید
تفریح اصلی زندگیاش به جز کار،
مطالعه کتاب و روزنامه است و
دعایش این است که «خدا کند
چشمهایم تا پایان زندگی یاری
خواندن دهد».

کارخانه

مواد اولیه الزم برای تولید عطر مانند الکل ،آب مقطر ،اسانس و ...قبل از ترکیب در
مخازن نگهداری میشوند

ولی خلیلی
دبیر بخش کارخانه

برخالف تصور
که بیک تنها با
خودکار شناخته
ميشود ،این
کارخانهنمایندگی
تیغ و قایق هم
دارد و بخش بیک
اسپورت قایقهای
ورزشی بزرگ
تولیدميکند

کاربر خط تولید عطر بیک ،شیشهها و مایع عطر را چک میکند تا مشکلی در محصوالت نباشد

«بوی باغ گل» اولین چیزی است که با کنار زدن در ورودی و پیش
از اینکه هرچیزی را ببینید تمام مشامتان را پر و تا انتهای مغزتان نفوذ
يکند؛ اگر چشمتان را ببندند و چیزی نبینید با وارد شدن به سالن
م 
يکنید به یک انبار گل وارد شــدهاید؛ انباری که با برداشتن
تصور م 
چشمبندتان ميتوانید در جایجای آن انواع شاخه گلهای روی هم
چیدهشده را در رنگهای گوناگون ببینید؛ ولی اشتباه نکنید اینجا نه
خبر از باغ گل اســت و نه شاخه گلهای روی هم چیدهشده ،اینجا
کارخانه تولید عطر بیک است؛ واحد تولیدیای که کمی آنسوتر از
تهران در شهر صنعتی خرمدشت پردیس جای گرفته و بوی خوش
عطرش همه فضای کارخانه و اطرافش را پر کرده و ميتواند شــما را
مدهوش کند.
در این کارخانه همهچیز برخالف تصورتان از یک واحد صنعتی
اتفاق ميافتد؛ نه خبری از کثیفی هســت ،نه کار خشن و زمخت و
نه دستگاههای بزرگ با کارگرانی که پشت آنه ا از فشار کار خم شده
و دستانشان پینه بسته باشد؛ بیشتر کارگران اینجا را زنانی تشکیل
ميدهند که با ظرافت و دقت باال مشــغول به کارند و اصوال لبخند
را روی لبانشــان ميتوان دید .خندهای که البته غلیظترین آن روی
صورت و چهره علياكبــر رفوگران بنیانگذار و رئیس هیئتمدیره
این کارخانه نقش بسته است؛ زمانی که در کارخانه قدم ميزند ،به
کارکردن کارگران نگاه ميکند و شیشههای عطری را ميبیند که با
سرعت بسیار پر ميشوند و در جعبه جا خوش ميکنند« .هیچ لذتی
برای من با  86ســال سن بزرگتر از این نیست که در کارخانه قدم
بزنم و کار کردن  200تا  300نفر کارگر زن و مرد را ببینم ،این کار
همیشــه لبخند را روی لبهایم ميآورد و انعکاس شادی آن را در

قلبم احســاس ميکنم .من با کارخانه زنده هستم ،در این سن نه
دنبال کسب درآمد بیشترم و نه چيز ديگر .هرکاری در زندگی دوست
داشتهام انجام دادهام؛ االن چرخیدن چرخ کارخانه ،پیچیدن بوی عطر
در فضا و چهره خوشــحال کارگرها من را شــاد ميکند .کار کردن
بزرگترین عشق زندگیام است».
علياكبر رفوگران کارخانه عطر بیک را سال  1376و با همراهی
خواهرزادهاش مهندس کاتوزیان که مدیرعامل کارخانه است راهاندازی
کرد و حاال با گذشت دو دهه از شروع کار ،آنه ا ساالنه  6میلیون عدد
عطر بیک تولید ميکنند و به گفته مهندس کاتوزیان  30درصد سهم
بازار تولید عطرهای همراه (جیبی) را در اختیار دارند.
JJداستان بیک و کارخانه عطرسازی
نام بیک برای بسیاری در ایران با خودکارهای شیشهای چندضلعی
و درپوشهای نوکتیزش گره خورده اســت ،نوشتافزاری که این
روزها در رقابت ســخت بازار با تولیدات دیگر کارخانهه ا به خصوص
خودکارهای چینی قرار گرفته است ولی سالهای بسیاری حرف اول
را در بازار ميزده و دانشآموزان و دانشجویان بسیاری بودند که با آنه ا
به قول معروف «سواددار» شدند .خودکارهایی که علياكبر رفوگران
برای نخستین بار پیش از انقالب وارد ایران کرد و بعدها کارخانه تولید
آن را نیز در ایران راهاندازی و ساله ا اداره کرد تا اینکه دست روزگار
شرایط را به گونهای رقم زد که تولید خودکار متوقف شد و بار دیگر
واردات جای تولید را گرفت .ولی این وسط علياكبر رفوگران که مرد
تولید بود به فکر راهانــدازی کارخانه جدیدی افتاد و عطر بیک آن
کارخانه بود؛ او که ساله ا با کارخانه بیک و صاحب آن «بارون بیک»

نمایندگی لوازم بیک
در کنار تولید عطر بیک علياكبر رفوگران نمایندگی محصوالت مختلف بیک فرانسه را نیز
در اختیار دارد و بخشهایی از کارخانهاش به واردات و بستهبندی این محصوالت اختصاص دارد
که شامل انواع لوازمالتحریر به خصوص خودکار ،تیغ ریشتراشی و البته قایقهای ورزشی بیک
يگوید از آنجایی که بارون بیک فرانســوی از قهرمانان قایقسواری بوده است در
ميشــود .او م 
مجموعه صنعتیاش در فرانسه تولید قایق را هم در دستور کارش قرار داده بوده .به گفته رفوگران
يکنند.
آنه ا هماکنون ساالنه  20میلیون خودکار و لوازمالتحریر بیک وارد م 
شیشههای خالی عطر برای پر شدن روی خط تولید جای میگیرند
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در کارخانه عطر بیک یکی از چیزهایی که خیلی به چشم ميخورد تفاوت تعداد خانمهای کارگر و کارمند با مردان است ،به هر سوی این
مجموعه که چشم بچرخانید این تفاوت معنادار را حس ميکنید تا جایی که مدیر کارخانه ميگوید« :از بین  120کارگر بخش تولید  100نفر زن
هستند و تنها  20نفر مرد که این به دلیل جنس کار ماست ،کاری که به ظرافت و دقت باال نیاز دارد و معموال آقایان حوصله انجام آن را ندارند».

روی شیشههای پر شده عطر در مرحله بعد به صورت اتوماتیک اسپر ی جای میگیرد

کار کرده بود و نمایندگی محصوالتش را در ایران داشت به این فکر
افتاد که خط تولید کارخانه عطرسازی را خریداری کند و تولید عطر
را در ایران کلید بزند؛ اتفاقی که خود آن را اینگونه تعریف ميکند:
«حدود  20سال پیش خودکارسازی به دالیل مشکالتی فعالیتش
متوقف شد و کارخانه از دست ما خارج شد و تنها نمایندگی برایم باقی
ماند .به این فکر افتادم که کاری را دوباره شروع کنم .همه زندگی من
کار است و با تولید زنده هستم .همزمان با این اتفاقات که استرسهای
بسیاری هم به من داد ،شنیدم که رئیس کارخانه بیک فرانسه ،بارون
بیک که ساله ا بود او را ميشناختم قصد دارد تا واحد تولید عطرش
را به یک شــرکت خاور دوری که فکر کنم مالزیایی بود ،بفروشــد.
تصمیم گرفتم تا معامله انجام نشده به فرانسه بروم و من کارخانه را
بخرم .سریع بلیتی خریدم و رفتم پاریس و با او قرار مالقاتی گذاشتم
و پیشنهاد خرید خط تولید عطرسازی بیک را دادم که اتفاقا کارخانه
چندان موفقی هم نبود؛ خوب یادم هست که اول آقای بیک مخالفت
کرد و گفت وقتی من بارون بیک نتوانستهام این کار را پیش ببرم تو
چطور ميتوانی؟! (با خنده) به بارون بیک گفتم تو سي سال است که
از نزدیک من را ميشناســی و با تواناییهایم آشنا هستی؛ دوباره به
من اعتماد کن و کارخانه را به من بفروش .وقتی دید که در تصمیمم
جدی هستم ،با وجود اینکه در مذاکره با شرکت دیگری بود ،کارخانه
را به من فروخــت .آن زمان خانهاي 5هزارمتری در زعفرانیه تهران
داشتم که حاال حدود  250میلیارد تومان قیمت دارد ،آن را فروختم
و با پولش در کنار خرید یک خانه هزارمتری در لواسان این کارخانه را
راهاندازی کردم و خط تولید را از فرانسه به ایران آوردم».
در طبقه سوم ســاختمان اداری کارخانه عطر بیک و در آخرین

در کارخانه بیک همیشه از افراد با تجربه برای نظارت بر مراحل تولید
استفاده می شود.

مدیرکارخانه میگوید تنوع عطرهای ما از  4نوع در ابتدای کار به  48مدل و رایحه رسیده
است و االن در کارخانه فقط  24نوع عطر بیک تولید میشود

نقطه سالنی که میزهای بخشهای مختلف اداری مانند حسابداری
و ...در آن جــای گرفته اتاق حدود  10متــری بدون پنجره و هیچ
امکانات خاصی قرار دارد که محل کار علياكبر رفوگران اســت؛ در
بازدید بخشهای مختلف کارخانه خودش د ِر این اتاق را باز ميکند و
ميگوید« :این هم دفتر کار من است .معموال دفترم را خیلی کوچک
ميگیرم چون نمیخواهم یک جوری باشم که با دیگران تفاوت داشته
باشم .این موضوع خیلی در روحیه افراد تاثیرگذار است .یادم ميآید
وقتــی اولین کارخانهام را هم راهاندازی کردم ،میز کارم را از چهارراه
حسنآباد ،فلزی گرفتم ،دوست نداشتم و ندارم که در کارخانه افراد
احساس کنند که من غیر خودشــان هستم ،که البته نیستم هم،
نیستم».
ایــن روحیه مدیریتی علياكبر رفوگران باعث شــده که فضای
ساختمان اداری و کارخانه بیک محیطی گرم و دوستانه باشد و بیشتر
کارمندان و کارگران برای او احترامی ویژه قايل باشــند ،نکتهای که
در اولین برخورد آنه ا با او و احوالپرســیهای گرم همراه با احترام و
دیسیپلین کاری دوجانبه (از سوی او و کارکنان) به خوبی مشخص
است؛ بیشتر نیروها که جوان یا میانسال هستند او را با لبخندی گرم
حاجآقا ،آقای رفوگران یا پدرجان صدا ميکنند.
«پدرم دفتری در جیبش داشــت به نام بیــاض که هرروز تمام
حســاب و کتابهایش را در آن مينوشــت اما حاال برای این کارها
سیستم آمده اســت و همهچیز کامپیوتری شده ،آیا با این شرایط
امکان اینکه من از دفتر بیاض همچنان استفاده کنم ،وجود دارد؟ آن
سالی که اولین کارخانه را راهاندازی کردم در دهه  ،40صنعت در ایران
طفل کوچکی بود و به شکل امروزی کارخانههای چندانی نداشتیم.
چندتا واحد نساجی و پارچهبافی بود ،کارخانه روغن نباتی راه افتاده
بود و چند کارخانه دیگر ولی خب به شکل امروز صنعت نداشتیم و
تازه توسعه صنعتی در دستور کار مسئوالن قرار گرفته بود .آن زمان
ما با مدیریتهای سنتی کارخانهه ا را اداره ميکردیم و باید خودمان
از هرچیزی سررشته ميداشتیم .نه کالس مدیریت صنعتی بود نه
انواع دیگر مدیریت بنابراین اگر کسی کارخانهای راه ميانداخت همه
کارها را باید خودش مدیریت ميکرد و پیش ميبرد .مثال من وقتی
خواستم کارخانه خودکار یا مداد را بزنم ،فراموش نمیکنم که رفتم
کارخانههای این شرکته ا در فرانسه و آلمان تا خودم کار را یاد بگیرم
تا اگر مشکلی بود بتوانم تا حدودی حل کنم .ولی خب االن جوانهای

نام بیک برای
بسیاری در ایران
با خودکارهای
شیشهای
چندضلعیو
درپوشهای
نوکتیزش گره
خورده است،
نوشتافزاری که
این روزها در رقابت
سخت بازار با
تولیدات دیگر کارخ
ها به خصوص
انه 
خودکارهای چینی
قرار گرفته است
ولی سالهای
بسیاری حرف اول
را در بازار ميزده
و دانشآموزان
و دانشجویان
بسیاری بودند که با
آنها به قول معروف

«سواددار» شدند
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کارگر جوان در حال وصل کردن بخشهای مختلف اسپری عطر بیک است

با ورود به سالن
کارخانه بیک بوی
بسیارخوشایندی
مشام شما را پر
ميکند ،بویی
که تمام فضا را
پوشانده و تصویر
آن شیشههای
عطری است که
پشت سر هم قطار
شدهاند و روی خط
تولید بعد از پر شدن
جلو ميآیند تا در
جعبههايی که روی
آنها نقش برج ایفل

(سمبل پاریس)
حک شده ،جا
خوشکنند

با ورود به سالن کارخانه بیک بوی بسیار خوشایندی مشام شما را پر میکند ،بویی که تمام
فضا را پوشانده و تصویر آن شیشههای عطری است که پشت سر هم قطار شدهاند

تحصیلکرده بسیاری وارد کارخانهه ا و تولید ميشوند ،افرادی بهروز
که با تحصیالت عالیه مدیریت و ...وارد کارخانه ميشوند و تکنولوژی
را که با سرعت بسیاری پیش ميرود ،ميشناسند .حاال کارها تفکیک
شده است و در هر بخشی متخصصهای بسیاری وجود دارند که با
اســتفاده از آنه ا ميتوانید کیفیت تولید و بهرهوری را باال ببرید .در
این دوره من به مدیریت نوین و اســتفاده از جوانان اعتقاد و اعتماد
دارم و همیشــه ميگویم باید از سیستمه ا و اصول مدیریت جدید
استفاده کرد ،دیگر امکان ندارد که من بتوانم با اصول سنتی  70سال
پیش پدرم که حجرهاش را اداره ميکرد ،کارخانه را مدیریت کنم و
تولید کارخانه را پیش ببرم .جوانگرایی یکی از شعارهای اصلیام در
کارخانه است .البته همیشه در کنار افراد و مدیران جوان از کسانی که
باتجربه هستند هم در تولید استفاده ميکنیم».
جوانگرایــی که علياكبر رفوگران در مدیریت کارخانه از آن یاد
ميکند در تولید هــم مورد توجه ویژه او بوده اســت ،تا جایی که
مخاطب اصلی محصوالت تولیــدیاش در کارخانه عطر بیک را از
همان ابتدا جوانان انتخاب کرد و برای جذب آنه ا این شــعار را براي
محصوالتش انتخاب کرد« :عطر بیک ،عطر جوانی».
«کارخانه بیک فرانسه در تولید عطر و جذب مشتری خیلی موفق
نبود و من دلیلش را ميدانستم چون عطر یک محصول پرستیژی
اســت یعنی چیزی که افراد ميخواهند با آن پز بدهند و بگویند ما
فالن عطر را استفاده ميکنیم و این در کشوری مثل فرانسه که پایگاه
مد اســت خیلی مهم است .یعنی برای آدمه ا اهمیت دارد که از چه
مارکی استفاده ميکنند .ولی خب در مقابل ،ما در کشورمان جوانان
تحصیلکرده بسیاری داریم و درکشان باالست ولی جیبشان خالی

چرا امکان تولید اسانس در ایران وجود ندارد؟
يگوید« :ضعف تکنولوژی ،ماندگاری پایین و نبود مواد اولیه شیمیایی درجهیک
مدیر کارخانه م 
در کشور و از طرفی باال بودن هزینه تولید اسانس باعث شده که هیچکس به دنبال تولید اسانس
نباشد و همه به خرید از شرکتهای مادر مثل فرمنیخ سوئیس بسنده کنند و با یکچندم هزینه
تولید ،اسانس را بخرند .این موضوع حتی شامل برندهای بسیار مهم هم ميشود».
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است و دنبال بهترین ميگردند اما نمیتوانند برای عطر خیلی پول
پرداخت کنند و یک شیشه عطر چندصدهزار تومانی بخرند .به همین
خاطر به فکر راهاندازی کارخانه عطر بیک و تولید عطرهای باکیفیت
و جوانپســند با قیمتهای پایین افتادم؛ عطری که همهجا هم با
خودشان بتوانند حمل کنند و اینشکلی بود که خط تولید کارخانه
بیک را که عطرهای جیبی تولید ميکرد وارد کشور کردم و البته در
این ساله ا هم موفق بودیم و رشد و توسعه پیدا کردیم».
کارخانــه بیک که در آذر ســال  1376با حــدود  15نفر اولین
محصــوالت خود را تولید کرد حاال حدود  300نفر کارگر و کارمند
دارد و به گفته کاتوزیان مدیرعامل کارخانه  30درصد از بازار داخلی
تولید عطر همراه (جیبی) را در اختیار دارد و در کنار آن به کشورهای
مختلف به خصوص حاشیه خلیج فارس ســاالنه حدود  200هزار
دالر عطر صادر ميکند .کارخانهای که در کنار عطرهای جیبی بیک
عطرهای بزرگ دیگری نیز دارد که با مارکهای خودش مثل میالنو
تولید و روانه بازار ميشوند.
JJبوی خوش زندگی
با ورود به سالن کارخانه بیک بوی بسیار خوشایندی مشام شما
را پر ميکند ،بویی که تمام فضا را پوشانده و تصویر آن شیشههای
عطری است که پشت سر هم قطار شدهاند و روی خط تولید بعد از
پر شــدن جلو ميآیند تا در جعبههايی که روی آنه ا نقش برج ایفل
(ســمبل پاریس) حک شده ،جا خوش کنند .خط تولید کارخانه با
وجود اینکه ســالهای بسیاری از عمرش ميگذرد (حدود  20سال
فقــط در این مجموعه فعال بوده) ،همچون جوانــی پرکار و انرژی
مشغول تولید است تا جایی که مدیر کارخانه ميگوید روزانه توانایی
تولیــد  30هزار عطر را دارد .به گفته علياكبر رفوگران مقدار تولید
کارخانه عطر بیک در سال حدود  6میلیون عدد عطر است که بخش
مهمی از آن در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای به فروش ميرسد« .بو
تیکه ا و مغازههای عطرفروشی بزرگ مشتریهای ما نیستند چون
آنه ا به دنبال سود باال هستند و وقتی یک عطر  6هزار تومان قیمت
داشته باشد ،ســود آنچنانی ندارد .به همین خاطر این فروشگاهه ا
خریدی از ما ندارند ولی در عوض فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و
هایپرها مشتریهای اصلی ما را تشکیل ميدهند .البته قیمت پایین

علياكبر رفوگران کارخانه عطر بیک را سال  1376و با همراهی خواهرزادهاش مهندس کاتوزیان که مدیرعامل کارخانه است
راهاندازی کرد و حاال با گذشت دو دهه از شروع کار ،آنه ا ساالنه  6میلیون عدد عطر بیک تولید ميکنند و به گفته مهندس
کاتوزیان  30درصد سهم بازار تولید عطرهای همراه (جیبی) را در اختیار دارند

در کنار خط اصلی تولید یک خط دستی نیز وجود دارد که شیشههای عطر را کارگران
دستی پر میکنند

به معنی کیفیت بد نیســت .ما در تولیدمان از بهترین اسانسهای
عطرسازی که از کارخانه فرمنیخ سوئیس وارد ميشود و بهترین الکل
تولید داخل استفاده ميکنیم و با ایمان به شما ميگویم که تولیدات
ما چیــزی از بهترین مارکه ا کم ندارد ولی آنه ا پول تبلیغات و ...را
پرداخت ميکنند و به همین خاطر قیمتهایشــان گرانتر است و
این وسط مهمترین ضعف کارخانه عطر بیک قیمت پایین آن است!
(با خنده)»
JJصفر تا صد تولید عطر
با ورود به سالن اصلی کارخانه عطر بیک خط تولید این واحد را
ميبینید که از مجموعهای دستگاه بههمپیوسته تشکیل شدهاند و
در واقع کار پر کردن شیشــه عطر را انجام ميدهند ولی در مرحله
اصلی کار که تولید است ،هیچ نقشی ندارند .برای اینکه با تولید اصل
عطر آشنایی پیدا کنید باید از کنار دستگاههای خط تولید رد شوید
و به اتاق کوچکی بروید که در پشــت جــای گرفته و پر از مخازن
بزرگی اســت که تا سقف امتداد دارند و هرکدام حاوی یکی از مواد
تشکیلدهنده عطر هستند .مدیر کارخانه تولید عطر بیک ميگوید:
«این بخش را در کارخانه عطرســازی «پروسسینگ» مينامند كه
اولين بخش تولید کارخانه است و در آن آب مقطر ،الکل ،اسانس و
مواد دیگر را در مخازنی با اندازههای بزرگ نگهداری ميکنند و بعد
آنه ا را نســبت به سفارشه ا و فرمول تولید در مخزنی که باالی آنه ا
یک همزن وجود دارد ،مخلوط ميکنند و به مدت  20روز ،هر روز 20
دقیقه تا یک ساعت هم ميزنند تا اینکه عطر ساخته شود و آن را وارد
مخزن دیگری ميکنند که ظرفیت و شرایط نگهداری عطر را دارد.
پس از این مرحله نسبت به سفارش ،عطر را به خط پمپاژ ميکنند،
البته پیش از اینکه عطر وارد مخازن نگهداری شود از فیلترهایی آن
را عبور ميدهند تا امالح احتمالی کامال گرفته شود و مایعی شفاف
به دست آید».
با آماده شدن عطر حاال نوبت استفاده از خط تولید و شیشه کردن
محصول است .در کنار بوی خوش ،فضای کارخانه با صدای ادامهداری
پوشــانده شده است که روی خط تولید و به دلیل فشار باد در شی
شهه ا ایجاد ميشــود .در ابتدای خط ،زنی پشت دستگاه نشسته و
شیشههای کوچک خالی عطر را از جعبهه ا خارج ميکند و به ترتیب

در انتهای خط تولید عطرهای تولید بیک در جعبهها جا خوش میکنند

و منظم پشت سر هم روی دستگاه ميچیند ،پس از آن با استفاده از
دستگاهی خاص و لولهای ،باد را با فشار وارد شیشهه ا ميکنند تا اگر
لک،کثیفی و ...در شیشــه وجود دارد قبل از پر شدن با عطر ،از بین
برود .با گذشتن از این مرحله شیشه روی دستگاه پمپ قرار ميگیرد
و پر ميشود و پس از آن قطارشکل به سمت وصل شدن پالستیک
اسپری ادامه مسیر ميدهند تا در نهایت آماده جعبه شدن ،شود .در
انتهای خط تولید عطر بیک ،زنی ایستاده است که با سرعت بسیار
باال عطرها را در جعبه مرتب ميچیند؛ برای درک سرعت عملکرد او
فقط کافی است به دستهایش نگاه کنید تا ببینید که چه ميکنند؛.
تصویری که شما را ميتواند یاد فیلم «عصر جدید» چارلی چاپلین
بیندازد و صحنهای که او پیچهای تولیدات را با ســرعت باال محکم
ميکرد .بعد از قرار گرفتن عطرها در جعبهها ،د ِر آنه ا با چسب محکم
ميشود تا برای ارسال به انبار برده شوند.
البته در کنار این خط تولید ماشــینی ،خط تولید دیگری هم به
چشــم ميخورد که کامال دستی است و برای پر کردن شیشههای
بزرگ مورد استفاده قرار ميگیرد .در این بین مدیر کارخانه توضیح
ميدهــد که پر کردن عطر در  80تا  90درصد کارخانههای دنیا به
خصوص برندهای اصلی ،دستی انجام ميشود .او که  18سال است در
این مجموعه کار ميگوید« :تنوع عطرهای ما از  4نوع در ابتدای کار
به  48مدل و رایحه رسیده است؛ االن در کارخانه فقط  24نوع عطر
بیک وجود دارد که مشتریها آنها را با شمارههایشان ميشناسند،
مثال عطر شماره  4که یکی از پرفروشترین عطرهای بیک در بازار
اســت .عالوه بر اینه ا تعدادی هم عطر (حدود  100هزار در سال) با
سایز بزرگ و با مارکهای دیگر که متعلق به خود کارخانه است تولید
و روانه بازار ميشوند».

رفوگران :معموال
دفترم را خیلی
کوچک ميگیرم
چون نمیخواهم
یک جوری باشم
که با دیگران تفاوت
داشته باشم .این
موضوعخیلی
در روحیه افراد
تاثیرگذار است.
یادم ميآید وقتی
اولین کارخانهام
را هم راهاندازی
کردم ،میز کارم را از
چهارراه حسنآباد،
فلزی گرفتم .دوست
نداشتم و ندارم که
در کارخانه افراد
احساس کنند که
من غیر خودشان
هستمکهالبته
نیستمهم،نیستم

JJدر مغز کارخانه عطرسازی
در گوشه سمت راست سالن تولید کارخانه عطر بیک اتاقي باریک
و شیشهای وجود دارد که از آن باید به عنوان مغز خالق کارخانه نام
برد .آنچه از بیرون و پشت شیشهه ا دیده ميشود مجموعهای از وسایل
و لولههای آزمایشگاه است که پر از عطرها ،اسانسه ا و مواد شیمیایی
هستند .این اتاق آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مجموعه است که مسیر
آینده کارخانه را تعیین ميکند و به نوعی ميتوان از آن به عنوان مغز
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علی اکبر رفوگران باتوجه به جمعیت جوان کشور تصمیم گرفت کارخانه عطر بیک را از فرانسه
به ایران بیاورد

یکی از کارگران
زن هم که مسئول
بستهبندیاست
و قبل از اینجا در
کارخانهبستهبندی
مرغ کار ميکرده
ميگوید« :توي دین
ما توصیه ميشود
که عطر بزنید تا
روحیه شاد داشته
باشید و دیگران را
هم شاد کنید .حاال
شمافکرکنیدما
جایی کار ميکنیم
که اصل ماجراست
وتولیدکننده
عطرهستیم.
طبیعی است که این
موضوع در روحیه
ماتاثیرخیلی
خوبی داشته باشد
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کارتنهای عطر بیک که روی آنها نقش برج ایفل چاپ شده است برای ارسال به فروشگاهها
آماده میشوند

کارخانه عطرسازی یاد کرد .مسئول مرکز تحقیقات که دختر جوانی
است و ميتوان عالقه به کار را در چشمهایش دید ،ميگوید« :همیشه
از کودکی عالقه زیادی به این داشتم که در کارخانه عطرسازی کار
کنم تا اینکه اینجا پیش آمد .کار در کارخانه عطرسازی برای کسی
که تخصصش شیمی است یعنی بهشت اتفاقها .شما هرروز با دهه ا
بوی خوش و اسانسهای مختلف روبهرو هستید که حاال ميخواهید
با ترکیب آنه ا خودتان محصوالت جدیدی خلق کنید ،کاری که در
بســیاری از کارخانههای بزرگ انجام ميشــود .آنه ا افرادی دارند با
حسهای بویایی بسیار قوی در آزمایشگاهه ا و مراکز تحقیقاتیشان
که تمرکز اصلیشان روی تولید عطرهای جدید و فهمیدن فرمول
عطرهای رقباست .توجه داشته باشید که در دنیا فقط چند کارخانه
بزرگ اسانس عطر وجود دارد که یکی از آنه ا شرکت سوئیسی فرمنیخ
است و خیلی از برندها از همان اسانس استفاده ميکنند ولی با ترکیب
جدید عطری ميسازند که دیگر فرمنیخ نیست بلکه متعلق به آن برند
خاص است ،کاری که اینجا هم تالشهایی برای آن انجام ميشود تا
به ترکیبهای جدید برسیم .توجه داشته باشید که کل پایه اسانسه ا
معموال از  20تا  30ماده مثل میوهها ،گلها ،تنباکو ،چوب درختان
و ...تولید ميشود».
JJکارگران و کارخانه عطرسازی
در کارخانــه عطــر بیک یکی از چیزهایی که خیلی به چشــم
ميخورد تفاوت تعداد خانمهای کارگر و کارمند با مردان است .شما
به هر سوی این مجموعه که چشم بچرخانید این تفاوت معنادار را
حس ميکنید تا جایی که مدیر کارخانه به شــما ميگوید« :از بین
 120کارگر بخش تولید  100نفر زن هستند و تنها  20نفر مرد که
این به دلیل جنس کار ماســت ،کاری که به ظرافت و دقت باال نیاز
دارد و معموال آقایان حوصله انجام آن را ندارند ».در کنار این موضوع
جوانگرایی در کنار تجربهگرایی و بهکارگیری افراد تحصیلکرده نکته
دیگری است که در بخش تولید و اداری این مجموعه مورد توجه قرار
گرفته و به نظر ميرسد که در موفقیت مجموعه نیز نقشی مهم داشته
است .مسئول حسابداری کارخانه که فوقلیسانس حسابداری دارد
ميگوید« :بیشتر افراد جوان و دانشگاهرفتهاند ،حتی در بین کسانی
که در خط تولید کارگری ميکنند ،نیروهای زیادی هستند که مدرک
کارشناسی یا فوق دیپلم دارند .در بخش اداری هم دو نفر با مدرک
دکتری مشغول فعالیت هستند ،سه نفر فوق لیسانس دارند و مابقی
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هم لیســانس و فوق دیپلم دارند .از نظر محل زندگی هم  90درصد
کارگرهــای کارخانه بومی و اهل مناطق همین اطرف مثل رودهن،
بومهن و پردیس هستند ولی بیشتر کارکنان بخش اداری از تهران
هرروز به اینجا ميآیند که البته سرویس رفت و برگشت دارند».
اما نکته مهم در بین کارگران و کارمندان کارخانه بیک که آنه ا را از
کارگران کارخانههای دیگر متمایز ميکند ،جنس کارشان است .اولین
موضوعی که هر کارگر این کارخانه هم به آن اشــاره ميکند« :بوی
خوبی همیشه ميآید»؛ نکتهای که به اعتقاد بسیاری از کارگران این
کارخانه روی روحیه آنه ا و حتی خانوادهایشان نیز تاثیر گذاشته است.
پســر جوانی که  6ماه است در بخش انبار این مجموعه کار ميکند
و پیش از این در کارخانه پروفیلســازی کار ميکــرده ،در اینباره
ميگوید« :کار من قبال خیلی سخت و سنگین بود ،همیشه احتمال
خطر داشت و معموال وقتی شــب از کارخانه به خانه ميرفتم له و
خسته بودم و صبح هم با سختی از خواب بیدار ميشدم .ولی اینجا
همهچیز تغییر کرده است ،کار خیلی سبکتر است ،محیطش تمیز
است ،همیشه بوی عطر ميآید و همین باعث شده که همسرم هم
از کارم راضی باشد .توي محیط قبلی کارم به خاطر فشاری که روی
کارگرها بود همه عصبی و تندخو بودند و بحث و دعوا خیلی پیش
ميآمد ولی اینجا اصال اینجوری نیست».
یکی از کارگران زن هم که مسئول بستهبندی است و قبل از اینجا
در کارخانه بستهبندی مرغ کار ميکرده ميگوید« :توي دین ما توصیه
ميشود که عطر بزنید تا روحیه شاد داشته باشید و دیگران را هم شاد
کنید .حاال شــما فکر کنید ما جایی کار ميکنیم که اصل ماجراست
و تولیدکننده عطر هستیم .طبیعی اســت که این موضوع در روحیه
ما تاثیر خیلی خوبی داشــته باشد .کار ما اینجا خیلی ظریف است و
به همین خاطر بیشــتر کارگران و کارمندان زن هستند که این هم
باعث شــده امنیت فضا برای ما خانمه ا باالتر برود و خانوادههایمان با
شرایط راحتتری اجازه کار کردن به ما بدهند »...هنوز حرف این کارگر
بستهبندی تمام نشده که همکار خانمش جعبه عطرها را به دست او
ميدهد و وارد بحث ميشود و ميگوید« :شوهر من کارگر ساختمانی
است .یک روز کار دارد ،یک روز ندارد .همیشه کالفه است .لباسهايش
همیشــه خدا پر از خاک است و معموال هم بيحوصله است .ولی در
عوضش من خیالم نسبت به کارم راحت است .االن  5سالی هست که
اینجا کار ميکنم .همهچیز تمیز است و بوی گل و عطر همیشه هست،
آنقدر که دیگر من هم که خانم هستم بیرون از اینجا عطر نمیزنم».

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
 8ستاره

درباره  8ایرانی که در اقتصاد جهان درخشیدهاند
بنیانگذار ایبی یک ایرانی به نام پییر مراد امیدیار است که در  28سالگی و در سال  1995آن را راهاندازی کرد .پییر مراد امیدیار در ابتدا این
سایت را برای حراج مستقیم اقالم کلکسیونی نوشت ولی بعد با توجه به استقبال باال ،آن را به شکل کنونی توسعه داد .نخستین روز کاری سایت
ایبی روز دوشنبه  4سپتامبر سال  1995بود و پییر امیدیار نمونه سادهای از این سایت را باال آورد؛ سایتی که خیلی زود مرزها را شکست و به
یکی از بزرگترین مراکز خرید اینترنتی جهان و بزرگترین سایت حراج دنیا تبدیل شد .در این بخش در کنار امیدیار ،دیگر ایرانیان تاثیرگذار در
اقتصاد جهان هم معرفی شدهاند.

کارآفرین

از کارخانه عروسکسازی تا مالکیت بزرگترین مالها

 8ایرانی کارآفرین آن سوی آبها چطور موفق شدند؟ و اکنون چه میکنند؟

ایرانیان موفق بسیاری در سراسر جهان زندگی میکنند؛ کارآفرینان ،دانشمندان ،استادان دانشگاه ،مبتکران ،هنرمندان و ...افرادی که وقتی نام هرکدامشان را میشنویم شور و هیجان
زیادی در وجودمان شکل میگیرد و احساس غرور میکنیم؛ در این گزارش قصد داریم نگاهی بیندازیم به زندگی  8کارآفرین ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنند و با خالقیت ،ابتکار
و پشتکارشان موسسهها و شرکتهای اقتصادی ،علمی و تکنولوژی موفقی را راهاندازی کردهاند و حاال افراد زیادی در آنها مشغول کار و فعالیت هستند.

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

1

بنیانگذار ایبی یک
ایرانی به نام پییر
مراد امیدیار است
که در  28سالگی و
در سال  1995این
شرکت را راهاندازی
کرد .سود خالص
اینمجموعه
سال 2005یعنی
 10سال بعد از
راهاندازی 441
میلیون دالر برآورد
شده است

96

ساختمان  165و برادران عمیدحضور

موفقترین و بزرگترین شرکتهای امروز و آینده جهان
شرکتهای دانشبنیان و تکنولوژیمحور هستند و خواهند بود و در
این بین شرکتهایی که روی ایدههای آینده سرمایهگذاری میکنند
حتما میتوانند سهم قابل توجهی از پیروزی شرکتهای دانشبنیان در
آینده داشته باشند؛ شرکتهایی که در جهان به عنوان «شتابدهنده»
شناخته میشوند و مالک یکی از معروفترین آنها در کالیفرنیای امریکا
و منطقه دره ســیلیکون (قطب تکنولوژی در امریکا) دو برادر ایرانی
هستند؛ سعید و رحیم عمیدی که شرکت «پالگ اند پلی» را بنیان
گذاشتهاند و شعارشان این است« :بزرگترین شرکتهای تکنولوژی
آینده را با ما کشف کنید».
در سایت این شرکت که فعالیت اصلیاش حمایت از شرکتهای
تکنولوژیمحور و ایدههای نوین است ،در مورد فعالیتهای آن نوشته
شده« :پالگ اند پلی یک شرکت جهانی حمایت از نوآوری است که
از استارتآپها حمایت میکند و عالوه بر معرفی آنها به شرکتهای
دیگر ،ساالنه در بیش از  100شرکت نوآوری نیز سرمایهگذاری انجام
میدهد».
ســعید و رحیم عمیدی بزرگشــده یکی از خانوادههای بزرگ
کارآفرینی در ایران محسوب میشوند؛ آنها فرزندان یکی از بنیانگذاران
شرکت کفش بال در تهران (عمیدحضور) هستند که بعد از ترک ایران
و گذشت چند سال فامیلی خود را به عمیدی تغییر دادند .این دو برادر
در دهه  1350ایران را به مقصد امریکا ترک کردند و تصمیم گرفتند
به جای فعال شدن در کسب و کار خانوادگی و تولید با توجه به جهش
تکنولوژی در جهان وارد کسب و کارهای نوین شوند؛ البته جرقه این
اتفاق از ساختمان  165زده شد؛ آنها مالک ساختمان شماره  165در
خیابان یونیورسیتی در نزدیکی دانشگاه استنفورد هستند و در اوج
شکلگیری شرکتهای تکنولوژیمحور در امریکا ساختمان خود را به
شرکتهایی همچون گوگل ،الگی تج ،پی پال و ...اجاره دادند و کمکم
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به این نتیجه رسیدند که بهتر است وارد سرمایهگذاری در شرکتهای
نوپا در حوزه تکنولوژی شــوند که با سرعتی بسیار خیرهکننده رشد
میکنند .نکتهای که پایه اولیه شکلگیری پالگ اند پلی شد .ایدهای
که خیلی زود گرفت تا جایی که آنها به فکر توسعه کار خود افتادند و
ساختمان بزرگی را در منطقه سانی ویل در دره سیلیکون که متعلق
به شرکت فیلیپس بود خریدند و در سال  2006پالگ اند پلی را به
آنجا منتقل کردند.
پالگ اند پلی هماکنون در  22کشور جهان و در قارههای مختلف
فعالیت دارد و از بیش از  300اســتارتآپ در سطح جهان حمایت
میکنند .همچنین حدود  180سرمایهگذار در سراسر جهان با شرکت
پالگ اند پلی همکاری دارند .هدف اصلی این شرکت که دهها نفر در
نقاط مختلف جهان در آن مشغول کار هستند حمایت از «ایدههای
آینده» است.

2

حسن خسروشاهی و جریان کارآفرینی در
رگ او

بعضی از آدمها هســتند که کار و کارآفرینی به جانشان بسته است و
مهمترین تفریح و عشقشان در زندگی کار است؛ حسن خسروشاهی یکی
از همین افراد اســت؛ کارآفرین ایرانی ساکن کانادا که حاال  77سال سن
(متولد  )1319دارد و همچنان خســتگیناپذیر به راهش ادامه میدهد
تا جایی که سال گذشــته ( )2016از سوی دولت کانادا مورد تقدیر قرار
گرفت و نشــان  Order of Canadaرا که باالترین مدال افتخار در این
کشــور است دریافت کرد .براساس اعالم دولت کانادا حسن خسروشاهی
این نشــان را به دلیل خدمات ارزنده خود به رشد بازارهای خردهفروشی
دریافت کرده است.
نکته جالب در زندگی حسن خسروشاهی این است که او در  41سالگی
(سال  )1360و زمانی که از ایران به کانادا مهاجرت کرد ،همهچیز را از صفر
شروع کرد؛ حسن خسروشاهی (فرزند علی خسروشاهی ،بنیانگذار گروه

بعضی از آدمها هستند که کار و کارآفرینی به جانشان بسته است و مهمترین تفریح و عشقشان در زندگی کار است؛ حسن خسروشاهی یکی از همین
افراد است؛ کارآفرین ایرانی ساکن کانادا که حاال  77سال سن دارد و همچنان خستگیناپذیر به راهش ادامه میدهد تا جایی که سال گذشته ( )2016از
سوی دولت کانادا مورد تقدیر قرار گرفت و نشان  Order of Canadaرا که باالترین مدال افتخار در این کشور است دریافت کرد.

صنعتی مینو) یکی از سهامداران اصلی گروه صنعتی مینو بود که با پیروزی
انقالب مجموعه کارخانهها و بخش مهمی از اموال و داراییهایشان ملی
اعالم شد؛ ولی هیچیک از اینها باعث نشد که او ناامید شود بلکه به ونکوور
رفت و همهچیز را از نو ســاخت .او که دارای دو مدرک در رشته حقوق و
اقتصاد از دانشگاه تهران است یک سال بعد از مهاجرت به کانادا ()1982
فروشگاههای زنجیرهای فیوچر شاپ را برای فروش لوازم الکترونیکی بنیان
گذاشــت و با تالش و پشتکار در مدت  10سال توانست شعبههای آن را
در سراسر غرب کانادا و انتاریو گسترش دهد و ظرف حدود  15سال تعداد
آن را به  118فروشگاه در تمام  10ایالت کانادا برساند .البته بخشی از این
مجموعه فروشگاهها در سال  1999و بعد از ناکامی حسن خسروشاهی در
راهاندازی شعبههایی از فیوچر شاپ در امریکا بسته شدند و در سال 2001
شرکت بست بای (بزرگترین شرکت در زمینه لوازم الکترونیک مصرفی
در امریکا) این مجموعه را به قیمت  580میلیون دالر کانادا خریداری کرد.
در آن زمان فیوچر شاپ حدود  90شعبه 7300 ،کارمند و فروشی حدودا
به میزان  2میلیارد دالر کانادا در سال داشت.
حسن خسروشاهی در کنار فیوچر شاپ در سال  1981هلدینگی با
عنوان پرسیس هم تاسیس کرد که بعد از تعطیلی فروشگاهها تمرکز اصلی
خود را بر این مجموعه گذاشت و سرمایهگذاریهای قابل توجهی در کسب
و کار خردهفروشی ،امالک ،مستغالت و داروسازی در کانادا و امریکا انجام
داد .حسن خسروشاهی عضو کمیته اجرایی شورای کسب و کار بریتیش
کلمبیا و از اعضای هیئت مدیره صندوق ایگ لیدینگ (خیریه) در کانادا
است .در سال  2004نشریه کانادایی  Canadian Businessدر لیست
 100ثروتمند کانادا حسن خسروشــاهی را در رده  64قرار داد؛ در سال
 2012ارزش خالص داراییهای خسروشاهی  940میلیون دالر و ثروتش
 950میلیون دالر برآورد شد .در حال حاضر گفته میشود چندهزار نفر
در مجموعههای تحت کنترل خانواده خسروشــاهی در کانادا به صورت
مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند.

3

یکی از بزرگترین واردکنندگان و فروشندگان فرش ایرانی در امریکا بود
و در ســال  1964به همراه خانــوادهاش به کانادا نقل مکان کرد و همراه
فرزندانش وارد شــغل خرید و فروش امالک و مستغالت شد .آنها بنگاه
معامالت خود را ابتدا «قرمز دیوالپمنــت» نامگذاری کردند ولی بعد به
«تریپل فایو گروپ» تغییر دادند .در این بین یکی از موفقیتهای خانواده
قرمزیان زمانی حاصل شــد که در دهــه  1970صنعت نفت در منطقه
ادمونتون رونق بســیاری ایجاد کرد و خانواده قرمزیان هم با تیزهوشــی
فعالیتهایشان را به این منطقه توسعه دادند و از طریق درآمد آن توانستند
کسب و کار خانوادگی را به شدت گسترش دهند تا جایی که به بزرگترین
مجموعه امالک و مســتغالت در کانادا تبدیل شدند .در حال حاضر این
مجموعه با صدها کارمند  400شعبه در کانادا ،امریکا ،بریتانیا ،ژاپن ،تایوان
و برخی از کشورهای خاورمیانه دارد.
همزمان با گســترش کار در حوزه امالک ،برادران قرمزیان در ســال
 1981تصمیم گرفتند بزرگترین مرکز خرید جهان را نیز (در آن زمان
و تا سال  )2004در شهر ادمونتون که حضورشان در آن برایشان شانس
بسیاری داشت بســازند؛ «وست ادمونتون مال» که هماکنون نیز افتخار
خانوادگیشان محسوب میشود .در آخرین رتبهبندی انجامشده از سوی
مجله فوربز خانواده قرمزیان در فهرست ثروتمندترین افراد ایرانی جهان،
جایگاه دوم را از آن خود کردند.
اگرچه یعقوب قرمزیان پدر این خانواده در سال  ۲۰۰۰در  ۹۷سالگی
درگذشت ولی چهار پسرش (اسکندر ،نادر ،رافائل و بهمن) حاال سالهاست
که درکنار هم و با روحیهای که از پدر به ارث بردهاند ،خالقانه مشــغول
کسب و کار خانوادگی هستند .برای شفاف شدن بزرگی فعالیت خانواده
قرمزیان کافی است به این دو عدد توجه کنید« :در مرکز خرید ادمونتون
بیش از  23هزار نفر مشــغول کار هستند و ساالنه نزدیک به  30میلیون
نفر به این مرکز رفت و آمد دارند و از آن بازدید میکنند ».در سال ،۲۰۱۰
نشریه جورسالم پست ،ثروت خانواده قرمزیان را در حدود  ۴میلیارد دالر
برآورد کرد .این خانواده تاکنون جوایز متعددی مانند جایزه بزرگ کانادا
( )Great Canadian Awardرا بــه دلیــل کارآفرینی و فعالیتهای
اقتصادی و خالقیت در کسب و کار دریافت کردهاند.

مالک یکی از
معروفترین
شرکتهای
دانشبنیان در
کالیفرنیایامریکا
و دره سیلیکون
دو برادر ایرانی
هستند:سعید
و رحیم عمیدی
که شرکت «پالگ
اند پلی» را بنیان
گذاشتهاند و
شعارشان این
است« :بزرگترین
شرکتهای
تکنولوژی آینده را
با ما کشف کنید»

خانواده قرمزیان و دهمین مرکز خرید
بزرگ جهان

آیــا میتوانید تصور کنید که مالکان بزرگترین مرکز خرید امریکای
شمالی و دهمین مرکز خرید جهان یک خانواده ایرانی باشند؟ مالک وست
ادمونتون مال در کانادا که تا سال  2004بزرگترین مال جهان محسوب
میشد با مساحت  500هزار متر مربع 800 ،فروشگاه 25 ،رستوران ،یک
پارک ســرگرمی ،یک اســتخر مواج ،پارک دلفینها و  26سالن سینما،
خانواده (برادران) قرمزیان هستند .خانوادهای کارآفرین که مالک چند مرکز
خرید دیگر ،هتل و شرکت «تریپل فایو گروپ» در زمینه معامالت امالک
و مستغالتاند.
ریشه کارآفرینی در این خانواده به یعقوب قرمزیان (پدر خانواده) که در
سال  1940از ایران به امریکا و شهر نیویورک رفت ،بازمیگردد .او سالها

1

پییر مراد امیدیار و بزرگترین سایت
خرید و فروش آنالین

حتما نام ایبی به گوشتان خورده است؛ بزرگترین سایت فروش و حراج
اینترنتی آنالین که «از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد» در آن به فروش میرسد
و حاال با گذشــت  20سال از راهاندازی به یکی از تاثیرگذارترین سایتهای
آنالین جهان تبدیل شــده است و انقالبی در استفاده از تکنولوژی در سطح
جهان محسوب میشود .بنیانگذار ایبی یک ایرانی به نام پییر مراد امیدیار
اســت که در  28سالگی و در ســال  1995آن را راهاندازی کرد .او در سال
 ۱۹۶۷در پاریس بــه دنیا آمد و در کودکى به همراه خانوادهاش به مریلند
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کارآفرین

نشریهبیزینس
اینسایدر آرش
فردوسی و هیستن
را جزو  ۱۰۰چهره
شاخصسیلیکون
ولی دانسته است.
در حال حاضر
 ۶۵درصد کاربران
شرکتشان ،دراپ
باکس ،مقیم خارج
امریکاهستند،
کاربران انگلیس،
آلمان و ژاپن در
صدر آنها هستند،
کاربرانی که آرش
فردوسی تعداد
بسیار زیادی از
آنها را افرادی
خالق و تیزهوش
معرفیمیکند
که کاربریهای
مختلفی از این فضا
دارند

امریکا مهاجرت کرد .امیدیار اولین برنامه کامپیوترى خود را در  ۱۴ســالگى
براى کتابخانه مدرســهاى که در آن مشغول تحصیل بود نوشت .او در سال
 ۱۹۸۸از دانشگاه  Tuftsدر رشته کامپیوتر فارغ التحصیل شد و چند سال
در شرکتهای زیرمجموعه اپل و مایکروسافت مشغول کار شد تا اینکه سایت
خود را راهاندازی کرد.
پییر مــراد امیدیار در ابتدا این ســایت را برای حراج مســتقیم اقالم
کلکسیونی نوشــت ولی بعد با توجه به استقبال باال ،آن را به شکل کنونی
توسعه داد .نخستین روز کاری ســایت ایبی روز دوشنبه  4سپتامبر سال
 1995بود و پییر امیدیار نمونه ســادهای از این ســایت را باال آورد؛ سایتی
که خیلی زود مرزها را شکست و به یکی از بزرگترین مراکز خرید اینترنتی
جهان و بزرگترین سایت حراج دنیا تبدیل شد .تنها یک سال از شروع کار
این ســایت نگذشته بود که این سایت  250هزار حراج را میزبانی کرده بود
و امیدیار قراردادی برای فروش آنالین بلیت هواپیما هم امضا کرد ،همچنین
استقبال از این سایت تا دو ســال بعد از راهاندازی به جایی رسید که روزانه
نزدیک به  800هزار حراج را از سراسر جهان میزبانی میکرد .ایبی در نهایت
ســه سال بعد از راهاندازی چنان ثروتی برای امیدیار به همراه داشت که او را
همزمان با ورود به دهه  30زندگیاش میلیاردر کرد؛ در سال  1998یعنی 3
سال بعد از راهاندازی ،ایبی  2.1میلیون عضو داشت و حدود  8میلیون دالر
سود کسب کرده بود و  6هزار کارمند برای این مجموعه کار میکردند .سایت
ایبی درحال حاضر یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین ســایتهای فروش
آنالین در جهان محسوب میشود که چندین هزار نفر در آن مشغول به کار
هستند ،سود خالص این مجموعه سال  2005یعنی  10سال بعد از راهاندازی
 441میلیون دالر برآورد شده است.
پییر مراد امیدیار در کنار کار ،با همسرش فعالیتهای گستردهای نیز در
زمینه خیریه و کارهای انساندوستانه دارند و در سال  2004مجموع های را
به این منظور راهاندازی کردند .براساس گزارش سال  2013مجله فوربز ثروت
پییر مراد امیدیار تا ماه مارس این سال به  8.7میلیارد دالر رسیده است .عالوه
براین او صد و بیست و سومین ثروتمند جهان و چهل و دومین ثروتمند ساکن
امریکا و ثروتمندترین فرد ایرانی در جهان محسوب میشود.

6

5

آرش فردوسی و سرویس اشتراکگذاری
جادویی

در کنار سایت و شرکت ایبی یکی دیگر از شرکتهای دانشبنیانی که یک
ایرانی ساکن امریکا آن را تاسیس کرده است و در جهان تکنولوژی حرکتی
بزرگ محسوب میشود دراپ باکس است؛ یک سرویس اشتراکگذاری فایل
که به افراد بعد از عضویت این امکان را میدهد تا به صورت آنالین از اسناد و
انواع فایلهای خود یک بکآپ (نسخه دیگر) داشته باشند و هر زمان که الزم
داشتند با دسترسی به کامپیوتر و اینترنت از آن استفاده کنند؛ سرویسی که
پیش از این وجود نداشت و کاربران در سراسر جهان با چالشهای جدی در
این زمینه روبهرو بودند؛ مشکلی که در نهایت آرش فردوسی بنیانگذار سایت
98

دراپ باکس آن را برای همه جهانیان حل کرد .اهمیت دراپ باکس تا جایی
بود که در سال  2009استیو جابز بنیانگذار اپل پیشنهاد خرید آن را داد ولی
با پاسخ منفی آرش فردوسی و شریکش درو هیستن مواجه شد .واکنش آنها به
پیشنهاد استیو جابز خیلی روشن بود« :تصمیم داریم دراپ باکس را گسترده
کنیم بنابراین برایمان اهمیتی ندارد که چهکسی چه پیشنهادی میدهد».
آرش فردوسی در ســال  1985در امریکا به دنیا آمد ،دوران مدرسهاش
را در ایالت کانزاس به پایان رســاند ،بعــد از آن برای ادامه تحصیل به ایالت
ماساچوست رفت و در دانشــگاه امآیتی تحصیل کرد ولی یک سال مانده
به پایان تحصیلش انصراف داد و ترجیح داد مشغول کارهای عملی و اجرایی
شــود؛ در این بین او به فکر راهاندازی سایت دراپ باکس افتاد و با همراهی
درو هیستن همکالسیاش در سال  2007این کار را انجام داد .دراپ باکس
به صورت رسمی در سال  ۲۰۰۸معرفی شد و هماکنون بیش از  ۱۸میلیون
کاربر دارد و هر ماه  ۱۵درصد به تعداد کاربران آن افزوده میشــود؛ شرکتی
که برای اداره آن و در کنار آرش فردوسی و درو هیستن چندین و چند نفر
مشغول فعالیت هستند .نشریه بیزینس اینسایدر آرش فردوسی و هیستن
را جزو  ۱۰۰چهره شــاخص سیلیکون ولی دانسته است .در حال حاضر ۶۵
درصد کاربران دراپ باکس مقیم خارج امریکا هستند ،کاربران انگلیس ،آلمان
و ژاپن در صدر آنها هســتند ،کاربرانی که آرش فردوسی تعداد بسیار زیادی
از آنها را افرادی خالق و تیزهوش معرفی میکند که کاربریهای مختلفی از
این فضا دارند ،او در گفتوگویی در معرفی یکی از کاربران دراپ باکس گفت:
«یکی از کاربران ما کشاورزی است که نقشه شخمزنی مزرعه را با استفاده از
کامپیوتر تراکتورهایش ،روی دراپ باکس سینک میکند تا آنها را هماهنگ و
از تصادفشان با هم جلوگیری کند».
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پل تورجی و شرکت تامین سرمایه

در ســالهای گذشته ایرانیان موفق خارجنشینی بودهاند
که پا به عرصه ســرمایهگذاری و راهاندازی شرکتهای سرمایهگذاری
و تامین سرمایه گذاشتهاند که موفقترین آنها پل تورجی بوده است؛
ایرانیای کــه در تهران به دنیا آمد و بعد بــه امریکا مهاجرت کرد و
حاال در  44ســالگی در نیویورک یک شرکت تامین سرمایه دارد و در
حوزههای مختلف فعالیت میکند .در سال  2010دارایی شرکتی که
او در ســال  2005راهاندازی کرد  2.7میلیارد دالر برآورده شده بود و
حاال پیشبینی میشود به بیش از  3.5میلیارد دالر برسد .پل تورجی
شرکت خود را زمانی راهاندازی کرد که شرکت سرمایهگذاری قبلی او
مدیریت داراییهای کتکقویل در شرایط خوبی نبود؛ اما شکست در آن
شــرکت برای پل تورجی درس بزرگی شد برای راهاندازی شرکتی به
مراتب بزرگتر از کتکقویل؛ شرکت جدید او ،صندوق تورجی که از سال
 2005راهاندازی شده است تاکنون هرگز زیان نداشته و نمودار بازدهی
آن همیشه رو به رشد بوده است .این شرکت حتی در سال  2008که
تمام بازارهای مالی و بانکهای امریکا با شرایط سخت و ورشکستگی

همزمان با گسترش کار در حوزه امالک ،برادران قرمزیان در سال  1981تصمیم گرفتند بزرگترین مرکز خرید جهان را نیز (در آن زمان و تا سال )2004
در شهر ادمونتون که حضورشان در آن برایشان شانس بسیاری داشت بسازند؛ «وست ادمونتون مال» که هماکنون نیز افتخار خانوادگیشان محسوب
میشود .در آخرین رتبهبندی مجله فوربز خانواده قرمزیان در فهرست ثروتمندترین افراد ایرانی جهان ،جایگاه دوم را از آن خود کردهاند.

روبهرو شدند  13درصد رشد داشته است .گفته میشود که پل تورجی
در ابتدا قصد حضور و سرمایهگذاری در حوزه نفت را داشته است ولی
زمانی که با صندوقهای ســرمایهگذاری و تامین کاال روبهرو میشود
بــه این حوزه ورود میکند و به مــرور زمان تمرکز اصلی خود را روی
این بخش میگذارد .پل تورجی میگوید« :به عبارت ســاده ،عملکرد
اصلی روزانه شــرکت در زمانی رخ میدهد که من بیشترین تمرکز را
دارم و ایــن انرژی را به تیم کاری میدهم تا بهترین گامها را برای کار
و سرمایهگذاری بردارند ».شرکت تامین سرمایه او «تولهببر» نام دارد.

7

مانی مشعوف و فروشــگاههای زنجیرهای
«بیبی»

مانی مشــعوف به عنوان سومین ایرانی ثروتمند جهان و یکی از
کارآفرینان بزرگ ایرانی شناخته میشود که ساکن امریکا و صاحب
مجموعه فروشگاههای زنجیرهای بیبی ( )bebeدر سراسر امریکاست؛
فروشگاههای لباس زنانه که از شهرت بسیار زیادی در امریکا برخوردار
است و بسیاری از هنرپیشگان و خوانندههای آمریکایی از آن خرید
یکنند.
م 
مانی مشعوف متولد ســال  )1317( 1938در تهران است ،او در
نوجوانی به امریکا رفت و تحصیالت خود را در رشــته علوم سیاسی
در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو در سال  ۱۹۶۶به پایان رساند ولی
به دلیل عالقه به کارهای عملی در رشــته تحصیلیاش مشغول کار
نشــد؛ او در ابتدا صاحب یک استیکفروشی بود ولی مدتی پس از
آن به فکر راهاندازی فروشــگاه لباس زنانه در سانفرانسیسکو افتاد.
او در این فروشــگاه دست به خالقیتی زد که به نظر میرسد همین
باعث شهرتش شد؛ در آن زمان انواع لباس زنانه در سه سایز کوچک،
متوســط و بزرگ عرضه میشد که خیلی وقتها مشتریان را راضی
نمیکرد و برای همین بود که مشــعوف سایزهای جدید لباس را به
تولیدکنندگان سفارش داد و همین باعث رونق کسب و کارش شد.
مانی مشعوف هماکنون صاحب بیش از  312فروشگاه پوشاک و انواع
لباس و زیورآالت زنانه است؛ در فروشگاههای او انواع پوشاک زنانه با
مارک بیبی ،لباسهای ورزشی با مارک بیبی و زیورآالتی با همین
مارک به فروش میرسد .در بین مجموعه فروشگاههای بیبی 215
فروشگاه با نام تجاری بیبی 32 ،فروشگاه با نام تجاری بیبی 64 ،2
فروشــگاه با عنوان بیبی اســپرت و چند فروشگاه هم با برند بیبی
اکسسوریز فعالیت دارند .مانی معشــوف نام تجاری بیبی را از روی
عبارت فلسفی «بودن یا نبودن» شکسپیر در نمایشنامه هملت انتخاب
کرده است.»to be or not to be« :
مجله فوربز مانی معشــوف را با ثروتی در حدود  1.3میلیارد دالر
به عنوان ســومین ثروتمند ایرانی جهان معرفی کرده است .مشعوف
فعالیتهای گســتردهای در امور خیریه دارد که بخش مهمی از آن

در زمینه آموزش کودکان است .او معتقد است سرمایه بهدستآمده
را بایــد در امور بنیادین و متعالی صرف کرد .میگوید ارتقای کیفیت
آموزش کودکان مؤثرترین روش برای ارتقای کیفیت زندگی است .او
چند سال پیش مبلغ  ۱۰میلیون دالر به عنوان کمک به دانشگاه ایالتی
سانفرانسیسکو برای رشد و توسعه آموزش هدیه داد که بزرگترین
کمک مالی به این دانشگاه از زمان تاسیس محسوب میشود .مشعوف
بــه دلیل فعالیتهــای کارآفرینانه و خیریهاش از ســوی بنیادها و
موسســههای معتبر جهانی و امریکا مورد تقدیر قرار گرفته است که
آخرین آن از طرف بنیاد  Make-a-Wishدر لسآنجلس بود.
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اسحاق الریان و کارخانه عروسکسازی

تاکنون نام «امجیای» را شنیدهاید؟ اگر فرزند کوچک در
خانه داشته باشید و اهل خرید اسباببازی و عروسک باشید ،حتما با
این نام آشنایی کامل دارید؛ بزرگترین کارخانه اسباببازی و عروسک
در جهان که مالک و بنیانگذارش اســحاق الریان است .او در سال
 1332در کاشــان به دنیا آمد و  17ساله بود که به امریکا مهاجرت
کرد .پس از فارغالتحصیلی از رشــته مهندســی عمران ،به صادرات
کاالهای الکترونیکی مشغول شد ولی بعد در سال  2000تصمیم به
ساخت عروسک گرفت و واحدی صنعتی در این زمینه راهاندازی کرد
و با خالقیت باال عروسکی را طراحی کرد که «برتز» نام گرفت و خیلی
زود مورد اســتقبال بازار و کودکان قرار گرفت تا جایی که الریان به
عنوان یکی از کارآفرینان سال در تولید محصوالت مصرفی انتخاب
شــد .الریان دو مدل از عروســکهای برتز را کامران و یاسمین ،که
فرزندانش هستند ،نامید .البته تولید عروسکهای برتز دردسرهایی
هم در زندگی الریان به وجود آورد که مهمترین آن شکایت مدیران
شرکت عروسکســازی باربی از او و ادعای کپیبرداری از طرحهای
آنها بود ،موضوعی که در دادگاه مدیران شرکت باربی نتوانستند ثابت
کنند و باعث شد تا رأی به نفع برتز و اسحاق الریان صادر شود .یکی
از اعضای هیئت منصفه دادگاه به نام نادین دون  ٢٢ساله بعد از پایان
محاکمه گفت« :من فکر نمیکنم یک شرکت بزرگ با زورگویی بتواند
دیگــران را از میدان به در کند ».همچنین الریان بعد از پایان دادگاه
گفت« :این یک پیروزی برای همه مهاجرانی اســت که میخواهند
دســت به یک کار تازه بزنند و رأی دادگاه به ما ثابت کرد که رویای
امریکایی واقعا وجود دارد ».پیروزی در دادگاه به اسحاق الریان انرژی
مضاعفی برای تمرکز کار بر عروسکسازی داد و همین موضوع بود
که در نهایت به شکلگیری کارخانه امجیای منجر شد؛ بزرگترین
کارخانه اسباببازی و عروسکسازی کنونی جهان که درآمد آن الریان
را به جمع میلیاردرهای جهان اضافه کرد .چندی پیش خبری مبنی
بر عالقه الریان به راهاندازی شعبهای از فروشگاه اسباببازی امجیای
در مال سیتی سنتر اصفهان منتشر شد.

الریان در سال
 2000تصمیم به
ساخت عروسک
گرفت و واحد
صنعتی در این
زمینه راهاندازی
کرد و با خالقیت باال
عروسکی را طراحی
کرد که «برتز» نام
گرفت و خیلی زود
مورد استقبال بازار
و کودکان قرار گرفت
تا جایی که الریان
به عنوان یکی از
کارآفرینان سال در
تولیدمحصوالت
مصرفی،انتخاب
شد .الریان دو مدل
از عروسکهای
برتز را کامران
و یاسمین که
فرزندانشهستند،
نامید
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کارآفرین
عباس برزگر ،روستاییای که خانهاش مهمترین اقامتگاه گردشگری شد

کارآفرین از رنج ،گنج میسازد
«همیشه تو زندگی فکر میکردم برای موفقیت باید یک قهرمان پیدا شود ،یکی باید
به من کمک کند ،دنبال پیدا کردن قهرمان بودم .این جور جوانی بودم .یک مغازه کوچک
فروش مواد غذایی تو روســتا داشتم و شــبانهروزی باز نگهش میداشتم تا با درآمدش
پیشــرفت کنم .کنارش هم یک طویله بود که برای خودم و زنم اتاق خوابش کرده بودم.
امکاناتی نداشتیم حتی حمام تا اینکه یک شب بارانی دو تا موتورسوار آلمانی که از پاسارگاد
میرفتند کرمان به ده ما رســیدند؛ من در مغازه بودم .وقتی دیدمشــان فهمیدم کمک
میخواهند .زبان که بلد نبودم ولی بردمشــان خانه .خانمم آن شب روی آتش یک کته
گوجــه پخته بود ،از همین غذا به آن آلمانیها هم با خجالت دادیم .همهاش به این فکر
میکردم که آبروی ایران را بردم و غذای خوبی بهشان ندادیم .ولی خب آنها همهاش تشکر
میکردند و حتی با تهدیگش هم عکس انداختند؛ خالصه آن شب خانه ما خوابیدند و صبح
رفتند .دو ماهی از این ماجرا گذشــت تا اینکه یک روز دیدم  5تا آلمانی با یک مترجم و
راهنما آمدند د ِر مغازه و سراغ من را میگیرند .خودم را که معرفی کردم گفتند برای اقامت
جا میخواهند ،گفتم جا ،امکانات و رختخواب نداریم ولی آنها اصرار میکردند تا اینکه در
نهایت آن شب را خانه ما ماندند و بعد هم گفتند که کته گوجه میخواهند .تعریف کردند
که آندو آلمانی که قبال آمدند در روزنامه نوشتند که بهترین غذا را در خانه ما در ایران
خوردهاند و آنها هم از همان غذا میخواهند .بعد از خوردن غذا شب را خوابیدند و صبح بعد
از گشتن در روستا زمان رفتن یک پاکت به من دادند .اولش خیلی تعارف کردم و گفتم
شما مهمان ما بودید و از این حرفها ولی در نهایت گفتند این پاکت مال من است و باید
قبول کنم .پاکت را گرفتم و تا رفتند باز کردم و دیدم  200هزار تومان در آن پول هست.
باورم نمیشــد .آن زمان من در مغازه روزی هزار تومان درآمد داشــتم و حاال با یک پول
جادویی روبهرو شده بودم .مدام با خودم فکر میکردم و دیدم که باز باید این کار را انجام
بدهم .بلند شدم رفتم شیراز و بعد هم اصفهان تا گردشگر خارجی جذب کنم»...
اینها داســتان زندگی مردی است که در یک شــب بارانی زندگیاش از این رو به آن
رو شــد؛ عباس برزگر که حاال اقامت در خانهاش در روستای امامزاده بزم بوانات به یکی
از جاذبههای گردشگری روستایی در ایران تبدیل شده و نامش در بسیاری از کتابهای
خارجی گردشگری از جمله «لونلی پلنت» ثبت شده .او هرروز با گردشگران بسیاری روبهرو
میشود که ستارههای هتلهای بزرگ در تهران ،اصفهان ،شیراز و ...را کنار گذاشتهاند و به

«دهکده گردشگری و اقامتی خانواده عباس برزگر» حاال به صورت روزانه برای  200نفر
( 100نفر در مزرعه و  100نفر در منطقه عشایر) امکان اقامت دارد؛ ظرفیتی که عباس برزگر
هدفش تبدیل آن به محل اقامت برای  2هزار نفر است
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بوانات فارس میروند تا در اقامتگاهش «زندگی ساده روستایی» و «زندگی عشایر» را تجربه
کنند ،از نزدیک پخت نان و قالیبافی را ببینند و در سیاهچادر و خانه کاهگلی شب را صبح
کنند و غذای محلی بخورند .عباس برزگر کارآفرینی است که حاال با گذشت بیش از 15
سال از آن شب بارانی ،روستای امامزاده بزم بوانات را به یکی از روستاهای زنده و پررونق
کشور تبدیل کرده است که نهتنها کسی از آن مهاجرت نمیکند بلکه بسیاری از کسانی که
پیش از این از آنجا رفته بودند حاال برگشتهاند که در روستای خودشان زندگی و کار کنند.
عباس برزگر در خانوادهای ضعیف از نظر مالی بزرگ شــده است .از کودکی کارهای
سخت انجام میداده است ،سالها سنگ قبر میشسته و حدود  15سال هم در بازار شیراز
دستفروشــی میکرده تا اینکه بعد از ازدواج و به خواسته همسرش بساط دستفروشی
را تعطیل میکند و در روســتای بزم خواربارفروشی کوچکی راه میاندازد و برای زندگی
به روستا میرود و زمانی که توریستها خانهاش را برای اقامت انتخاب میکنند تصمیم
میگیرد یک اقامتگاه بومگردی و روستایی راهاندازی کند.
البته عباس برزگر در این راه ســختیهای بسیاری کشیده و با چالشهای مختلفی
روبهرو شــده ولی هیچگاه ناامید نشده که هیچ ،تالش هم کرده تا راهی جدید پیدا کند.
خودش میگوید مهمترین مانع پیــش روی او و کارش زمانی به وجود آمد که خیلی از
روستاییان امامزاده بزم از کارش راضی نبودند« :تازه همهچیز داشت خوب میشد ،حدود
400تایی توریست آمده بودند و تازه داشت اقامتگاه ما جا میافتاد و از آژانسهای مختلف
زنگ میزدند ،من هم با پولی که درآورده بودم حمام و اتاق ساخته بودم ،برای توالت هم
لوله کشــیده بودم تا دیگر الزم نباشد کسی از آفتابه استفاده کنه .خالصه کمکم شرایط
خوب شده بود تا اینکه یک روز چند نفر از مردم روستا آمدند و شیشه مغازهام را شکستند،
چند نفر من را از خانه بیرون کشیدند و با چوب و زنجیر کتک زدند .با خودم گفتم خدایا
چرا این کار را میکنند؟ اولین چیزی که به ذهنم رســید این بود که حســود هستند و
نمیتوانند موفقیتم را ببینند .بغض گلویم را گرفته بود ،به این فکر میکردم که باید از این
روســتا بروم ولی یک لحظه یادم افتاد که وقتی در بازار وکیل شیراز بساط دستفروشی
هم پهن میکردم با همه بازاریها دوست میشدم ،و محیط را آرام میکردم ،میرفتم در
حجرههایشان و میگفتم حاجی من هستم برو نماز ،من هستم برو ناهار بخور ،حاجی باری

عباس برزگر در خانوادهای ضعیف از نظر مالی بزرگ شده و از کودکی کارهای سخت انجام میداده است .سالها سنگ قبر میشسته و حدود  15سال هم در بازار شیراز
دستفروشی میکرده تا اینکه بعد از ازدواج و به خواسته همسرش بساط دستفروشی را تعطیل میکند و در روستای بزم خواربارفروشی کوچکی راه میاندازد و برای زندگی به
روستا میرود و زمانی که توریستها خانهاش را برای اقامت انتخاب میکنند ،تصمیم میگیرد یک اقامتگاه بومگردی و روستایی راهاندازی کند.

داری برایت بیاورم و ...فهمیدم که مشکل از خودم است .بعدش به این فکر افتادم که برای
روستاییها کار ایجاد کنم؛ رفتم در خانه کسی که با زنجیر من را زده بود و به خواهرش
که قالیباف بود گفتم میخواهی خارجیها را بیاورم خانهات تا قالیبافی ببینند و درآمد
ت ها؛ به مادر آن که با چوب من را زده بود گفتم توریستها را
داشــته باشی؟ سریع گف 
بیاورم نان پختن را تماشا کنند و خرید کنند؟ همینشکلی کلی از روستاییها را با خودم
همراه کردم و همهچیز آرام شد».
حاال با گذشــت سالها از آن شــب بارانی و اقامت چندصد توریست خارجی در این
مدت ،خانه کاهگلی  80متری او به یک دهکده  27هکتاری توریستی با دهها اتاق و محل
اقامت برای گردشــگران ،مزرعه محصوالت ارگانیک ،موزه صنایع دستی و ...تبدیل شده
اســت و او روزانه میزبان تورهای گردشگری مختلفی از سراسر جهان است .عالوه بر این
دهکده گردشگری ،او با همکاری عشایر بختیاری منطقه سیاهچادرهایی نیز برای اقامت
گردشگران (بین ماههای اردیبهشت تا شهریور) و تماشای زندگی عشایر ایران آماده کرده
است« .حدود  ۱۲سال پیش ،یک شب در روستایمان عروسی بود .من  ۵خانم توریست
خارجی را به آن عروسی بردم .دیدم توریستها شروع کردند به عکس گرفتن! فهمیدم که
خوششان آمده .با خودم گفتم چرا توریستها را پیش عشایر واقعی که در کوههای اطراف
ساکن بودند نبرم؟ از فردا توریستها را به دیدن عشایر خمسه داراب که در نزدیکی بوانات
اتراق میکردند بردم».
JJبومگردی در نزدیکی برلین
در این مسیر و برای پیشرفت کار ،عباس برزگر از تجربه کشورهای دیگر به خصوص
آلمان و فرانســه هم استفاده کرد؛ او با سفر به این کشورها سعی کرد تا تجربیات جدید
کسب و آنها را در خانه روستایی خود پیاده کند« .مدتی از کارم گذشته بود که خبر دادند
در تهران میخواهند در یک همایش گردشگری با حضور رئیسجمهور از من تجلیل کنند؛
رفتم و زمانی که اســمم را خواندند رفتم پشت بلندگو و گفتم سکه و هدیه نمیخواهم،
من را بفرستید آلمان و کمک کنید تا بروم و ببینم که آنجا چهکاری انجام دادهاند تا من
هم در روستایمان همان کار را برای جذب توریست انجام دهم؛ وقتی این حرفها را زدم
خیلیها در سالن خندیدند ولی من هدف داشتم .آن زمان آقای مرعشی رئیس سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری بود ،وقتی کار من را دید کمک کرد و رفتم آلمان .آنجا بود
که تازه فهمیدم رمز موفقیت اروپاییها در جذب توریست احترام گذاشتن به دیگران و به
خصوص گردشگران ،داشتن نظم و انضباط و مدیریت است .رفتم بازدید یکی از خانههای
روستایی که مرکز اقامت گردشگران بود در نزدیکی برلین؛ کلبه کوچکی بود که یک زن
و شوهر در آن زندگی میکردند و کل داراییشان یک گربه ،یک اسب و8 ،7تا خوک بود.
آنها چندتا اتاق برای گردشگران درست کرده بودند و کلی هم کاغذ گذاشته بودند که چه
زمانی غذا میدهند ،چه وقت شیر میدهند ،کی پول میگیرند و ...اینجا بود که با خودم

عباس برزگر معتقد است کارآفرینی یعنی جنگیدن؛ کارآفرینی یعنی از رنج ،گنج ساختن.
کارآفرینی که بایستد کارش تمام است ،یعنی مرده؛ اول هرکاری سخت است ولی باید باور
داشت و تالش و صبر کرد .کارآفرینی عشق و عالقه است ولی سختیهای بسیاری هم دارد.

قصه اتاق  600یورویی
در محلی که عباس برزگر برای اقامت گردشگران ساخته اتاقی وجود دارد که
به «اتاق  600یورویی» مشهور است و داستان شکلگیری آن به اقامت یکی از
مدیران شرکت نفتی توتال فرانسه در این اتاق بازمیگردد« :برای من خانوادهام
از هرچیزی مهمتر هستند و برای اینکه آنها خسته نشوند قانون گذاشته بودیم
که هروقت تعداد مسافرها از یک عددی بیشتر میشد حتی اگر اتاق خالی هم
داشتیم دیگر توریســت جدید قبول نکنیم .یادم هست یک روز 15تا مسافر
داشتیم و تصمیم گرفته بودیم که مسافر جدید پذیرش نکنیم؛ حاال این وسط
یکی بود دائم زنگ میزد و میگفت یک توریست از فرانسه آمده و میخواهد
حتما در منزل تو اقامت داشــته باشد .من هم میگفتم جاها پر شده و فضای
جدید وجود ندارد .باوجود این پاسخ بعد از گذشت چند دقیقه دوباره زنگ زد
و گفت این توریست پیشنهاد قیمت چند برابر میدهد و میگوید حاضر است
 600یورو پرداخت کند؛ اینجا بود که بهش گفتم باشد؛ البته برای اینکه خودم
هم ضایع نشــوم گفتم چون جا نداریم میتوانم اتاق کارگران را به شما بدهم.
خالصه آمدند و باورم نمیشد که چقدر از آن اتاق که بدترین اتاق مجموعه ما
بود تعریف کردند و با گوشهگوشه اتاق عکس گرفتند و بعد هم که از ایران رفتند
در روزنامه نوشتند که در بهترین اتاق ایران با  600یورو اقامت داشتهاند .حتی
باورش هم ســخت است .همان اتاق کارگری بعد از آن میزبان افراد بسیاری از
شرکتهای مهم مثل رد بول بود و همان پول را برایش پرداخت کردند و حاال
اسم این اتاق شده  600یورویی».

گفتم خدایا اینها یکصدم دارایی ما را در روستاهایشان ندارند ولی از همان میدانند چطور
باید استفاده کنند ولی ما بلد نیستیم؛ اینجوری بود که خودم را باور کردم و فهمیدم باید
کار را مدیریت کرد و برنامهریزیشده پیش رفت و اعتماد به نفس داشت ،نباید تعارف کرد
و دائم معذرتخواهی کرد .به خودم گفتم عباس نباید بگویی ببخشید که غذا بد است،
ببخشید که تکنولوژی ما ضعیف است و ...بلکه باید با اعتماد به نفس از همهچیز تعریف
کنی .گردشگرها به خانه تو میآیند تا سادهزیستی روستایی را تجربه کنند».
«دهکده گردشــگری و اقامتی خانواده عباس برزگر» حاال به صورت روزانه برای 200
نفر ( 100نفر در مزرعه و  100نفر در منطقه عشایر) امکان اقامت دارد؛ ظرفیتی که عباس
برزگر هدفش تبدیل آن به محل اقامت برای  2هزار نفر است.
او میگوید برای رسیدن به موفقیت و راهاندازی یک کار باید «ایمان» و «باور» داشت
و با «عشق» و «عالقه» جرقه شروع کار را زد نه اینکه منتظر بود تا همهچیز فراهم شود.
«خیلی از جوانها را میبینم که میخواهند از صفر تا  100یک کار مهیا باشد تا شروع
کنند در حالی که نباید انتظار داشت یکدفعه همهچیز عالی باشد ،هرچقدر هم به آنها
میگویم ،توجه نمیکنند و میگویند ما میخواهیم از شرایط عالی و اوج ،کارمان را شروع
کنیم .به نظرم اینها هیچوقت موفق نمیشــوند و زمین میخورند چون راه را کمکم و از
پایین طی نکردهاند .من خودم کار را از یک خانه  80متری شروع کردم و حاال  27هکتار
مساحت مجموعهام است ».عباس برزگر معتقد است کارآفرینی یعنی جنگیدن ،کارآفرینی
یعنی از رنج ،گنج ســاختن« .کارآفرینی که بایســتد کارش تمام است ،یعنی مرده؛ اول
هرکاری ســخت است ولی باید باور داشت و تالش و صبر کرد .کارآفرینی عشق و عالقه
است ولی سختیهای بسیاری هم دارد .به نظر من دشمن یک کارآفرین توقع است .اگر
فکــر کرد دولت ،پدر و مادر و دیگران باید برای او کاری انجام دهند بداند که شکســت
میخورد .قرار نیست پولی از آسمان بیاید .من هنوز هم یک روستایی هستم ،کشاورزی و
ی است که همراه گلهام به کوه میروم .به نظرم قهرمان
دامداری میکنم .افتخار من زمان 
زندگی یک کارآفرین خود اوست».
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برادران بازاری و انقالبی

از ترور یک برادر تا مصادره اموال برادر دیگر

ی در اواخر
كاظم حاجطرخان 
عمر بخشی از ثروت خود را
وقف امور خیریه و مذهبی
همچون بنای مساجد،
مدارس ،موسسات گوناگون،
حوزههای علمیه و امثال آن
کرد .او در نیمه آذر 1387
درگذشت.
او پیش از مرگش ،متنی را
تهیه کرده بود که این بیت
در آن جای داشت :آمدم
آمدم به سوی تو باز  -ای
خدای کریم بندهنواز.

برادران حاجطرخاني (کاظــم ،علی و تقی) از فعاالن
اقتصادی و کســبه مذهبی بازار تهران بودند .کاظم،
برادر بزرگ و تقی ،کوچکترین بــرادر بود .آنه ا در
طول مبارزات انقالبی علیه شاه و رژیم پهلوی نقشی
فعال داشــتند و از حامیان مالی موثر انقالبیون و امام
خمینی بودند و در نهایت نیز یکی از آنه ا (تقی) از سوی
گروه فرقان ترور شد و به شهادت رسید.
حاجرضا شــاهپوری (حاجطرخاني) پــدر برادران
حاجطرخاني نســل اول خانواده آنه ا بــود که در بازار
کســب و کار داشت و از متدینین و افراد مورد اعتماد
بازار به حســاب ميآمد .او در خیابان وحدت اسالمی
(میدان شــاهپور سابق) یک عطاری داشت که در آن
عالوهبر داروهای سنتی ،قند ،شکر و ...نیز میفروخت.
در دوران اشغال ایران (سالهای  1321تا  )1323که
کشور دچار بحران غذایی شده بود ،حاج رضا در منزلش مقدار زیادی
غــذا تهیه و بین مردم نیازمند پخش ميکرد .او همچنین به توصیه
آیتاهلل بروجردی ،مدیریت ساخت مسجد اعظم قم را برعهده گرفت؛
حاج رضا برای انجام این مسئولیت ،کسبوکار خود را کنار گذاشت
و به مدت چند سال ،ساخت این بنا را پیگیری کرد تا اینکه به پایان
رسید.
JJبرادران بازاری
تقی حاجطرخاني و برادرش حاجکاظم در پاســاژ گل (در پامنار)
فعالیتهای گوناگون تجاری داشــتند .آنه ا افرادی پرتالش و مورد
اعتماد مردم و بازاریان بودند .از میان سه برادر ،کاظم فعالیت اقتصادی
لونقل کاال ،کارگاه تولید
و ثروت بیشتری داشت .شرکت توزیع و حم 
قند حبه ،و مشــارکت در سرمایهگذاری کارخانه قند فریمان و ثابت
خراسان ،بخشی از فعالیتهای اقتصادی کاظم و تقی حاجطرخاني
بود .همچنین کاظم امالک زیادی در گلشهر کرج داشت .به نوشته
کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی» در خانواده حاجطرخانی
کاظم مغز ســرمایهگذاری خانوادگی بود ولی مدیریت کارها را تقی
برعهده داشت .شرکتهای زیرمجموعه برادران حاجطرخانی با حدود

اتهام احتکار و دستگیری
در اوایل دهه  50دولت وقت ،سیاست مبارزه با گرانفروشی را در پیش گرفت و این امر منجر به
تشکیل هزاران پرونده و زندانی و تبعید شدن تعداد زیادی از کسبه و فعاالن اقتصادی و بازاریان از
جمله کاظم حاجطرخاني شد؛ او به اتهام احتکار شکر در سال  1351بازداشت شد .همچنین تقی
حاجطرخاني به همین اتهام در سال  1356مدتی کوتاه زندانی شد.
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 150تا  200کامیوندار ارتباط داشــت که در سطح کشور سیمان،
روغن و ...توزیع میکردند .همچنیــن کاظم حاجطرخاني ،پیش از
انقالب ،نمایندگی توزیع روغننباتی گل را بر عهده داشت.
JJمسجد قبا و برادران حاجطرخاني
مسجد قبا ،یکی از مراکز اصلی تجمع انقالبیون مسلمان در شمال
شــهر تهران با کمک تقی حاجطرخاني ،برادرش کاظم و تعدادی از
خیرین ساخته شد .این مسجد خصوصا پس از بسته شدن حسینیه
ارشاد در سال  1351و در سالهای آخر حکومت پهلوی نقش مهمی
در پیشبرد مبارزات سیاسی با روشهای نوگرایانه داشت .مسجد قبا
در خیابان شریعتی ،خیابان زبرجد (ناطق نوری) از سال  1353شروع
به فعالیت کرد .زمین مسجد را حاجحسینیان وقف کرده بود .ساخت
مسجد مدت یک سال طول کشید .حجتاالسالم دکتر مفتح امامت
جماعت این مسجد را بهعهده داشــت .او به همراه آیتاهلل مرتضی
مطهری نقش مهمی در جذب جوانان به حرکتهای مذهبی ،سیاسی
و انقالبی در این مســجد داشــتند .دکتر مفتح ،تقی حاجطرخاني،
ابوالفضل توکلی بینا ،حســین مهدیان و هاشم صباغیان از اعضای
هیئت امنای مسجد بودند .عالوه بر این عموما سخنرانان این مسجد را
مهندس بازرگان ،استاد مطهری ،شیخ علی طهرانی و آیتاهلل الهوتی
تشکیل ميدادند .اواخر سال  1355و همزمان با سرعت گرفتن وقوع
حرکات انقالب این مسجد به کانون انتقال خبر و یکی از مراکز سیاسی
تهران تبدیل شد تا جایی که برگزاری نماز عید فطر روز  16شهریور
 1375به امامت آیتاهلل مفتح در شکلگیری واقعه خونین  17شهریور
نقش اساسی داشت.
JJترور تقی حاجطرخانی
تقی حاجطرخاني با اکثر مبارزان سیاسی و روشنفکران دینی ،مثل
دکتر شــریعتی ،مهندس بازرگان ،آیتاهلل بهشتی ،آیتاهلل مطهری،
هلل هاشمی و ...ارتباط و همکاری داشت و نسبت به دو برادرش
آیتا 
فعالیت سیاسی بیشتری ميكرد .برای مثال در زمستان  1357و در
اوج روزهای انقالب که بهدلیل اعتصاب کارگران شرکت نفت ،کشور
به شدت دچار کمبود فرآوردههای نفتی بود تقی حاجطرخانی بخشی
از مایحتاج مردم را با کمک شــبکههای مردمی تامین میکرد .او از
جمله کسانی بود که پیش از انقالب به گودرزی (رهبر گروه فرقان)
که در آن زمان طلبهای جوان بود کمک مالی و تدارکاتی کرد و حتی
چندینبار در باغی که در شمال داشت به او که از دست ساواک فراری
بود ،پناه داد؛ اما سرانجام تقی حاجطرخانی از سوی همین گروه ترور
شــد؛  16تیر ( 1358چند ماه بعد از پیروزی انقالب) سه عضو این
گروه تقی حاجطرخانی را به ضرب گلوله ترور کردند و او پیش از اینکه
به بیمارستان ایرانمهر برسد ،شهید شد .پیکرش پس از تشییع جنازه
در بازار تهران ،برای خاکســپاری به قم منتقل شد .گروه فرقان در
بیانیهای علت ترور این فعال مذهبی و بازاری را سرمایهداری ،استفاده
از سرمایه برای وجیهالمله شدن و ارتباط با محافل اجتماعی اعالم کرد.
فــردای آن روز خبرنگار خبرگزاری پارس با یکــی از افراد گروه
ضربت کمیته مرکزی به نام شیردستان تماس گرفت و اطالعاتی از
او خواســت .او گفت که حدود ساعت  ۲و  30دقیقه دیشب از طرف
بیسیم اعالم شد که دو موتورسوار به مرحوم حاجطرخانی تیراندازی
و فرار کردهاند .بالفاصله گشتهای کمیته مرکزی به کمک برادران
پاسدار خود در منطقه چهار شتافتند ،ولی موفق به دستگیری ضاربان

علی حاجطرخاني فعالیتهای سیاسی گستردهای هم داشت تا جایی که چند روز بعد از پیروزی انقالب در 27
بهمن  1357به همراه حبیباهلل شفیق ،اسداهلل و حبیباهلل عسگراوالدی ،مصطفی عالینسب ،برادران میرمحمدصادقی،
محمدعلی نوید و مهندس علینقی خاموشی اداره موقت اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران را در دست گرفت.

نشدند .سرهنگ نوری افسر جانشین ریاست شهربانی نیز در اینباره
گفت :ماموران کالنتری قلهک بالفاصله پس از آگاهی از سوءقصد به
محل شتافتند تا مدركها و پوکهها و اوراق پخششده را جمعآوری
کنند ولی گشتیهای کمیته کاخ جوانان که نزدیک به محل و زودتر
رسیده بودند مدارک را جمعآوری كردند و به کمیته بردند و جریان از
طریق کمیته کالنتری در حال رسیدگی است.
یکی از پاسداران کمیته کاخ جوانان هم در گفتوگو با خبرگزاری
پارس اعالم کرد اســلحهای که با آن به سوی مرحوم حاجطرخانی
شلیک شــده بود ،از نوع کالیبر  ۴۵بوده اســت .وی از قول یکی از
شــاهدان عینی گفت که ضاربان دو نفر بودند و یکی از آنها پیراهن
کرمرنگی بر تن داشته است .بنا به گفته همین شاهد عینی ضاربان به
در منزل حاجطرخانی رفتند و پس از زدن زنگ هنگامی که ایشان به
در منزل آمده سه گلوله به طرفش شلیک کردهاند.
یکی از همسایگان که روبهروی خانه حاجطرخانی سکونت داشت
به کیهان گفت :دیشب هنگامی که تلویزیون سخنان امام خمینی را
پخش میکرد ما صدای چند تیر شنیدیم و من فورا به کوچه دویدم
و دیدم دو نفر موتورسوار از کوچه به سمت راست پیچیدند .به سرعت
آنها را تعقیب کردم ولی نتوانســتم بهشان برسم و بعد که به جلوی
حیاط برگشتم دیدم که حاجطرخانی توی حیاط افتاده و خون زیادی
روی زمین ریخته .فورا به پاســداران کمیته اطــاع دادم و به اتفاق
باجناق حاجی ،او را به بیمارستان ایرانمهر رساندیم ولی متاسفانه قبل
از رسیدن به بیمارستان او جان سپرده بود.
JJعلی حاجطرخاني و حضور در اتاق ایران
علی حاجطرخاني متولد  1302دومیــن فرزند رضا حاجطرخاني،
همچون برادرانش از تجار بازار بود و در زمینه تجارت قند و شکر و قماش
فعالیت ميکرد .علی حاجطرخاني فعالیتهای سیاسی گستردهای هم
داشت تا جایی که چند روز بعد از پیروزی انقالب در  27بهمن 1357
به همراه حبیباهلل شفیق ،اسداهلل و حبیباهلل عسگراوالدی ،مصطفی
عالینسب ،برادران میرمحمدصادقی ،محمدعلی نوید و مهندس علینقی
خاموشــی اداره موقت اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران را در دست
گرفت .همچنین او یکی از نمایندگان امام خمینی بود که در  15اسفند
 1357در کنار حبیباهلل شــفیق و اســداهلل عسگراوالدی مسئولیت
حفاظت از اموال هژبر یزدانی را بر عهده گرفت .در پیام امام خمینی به او
آمدهاست« :جناب آقای حاج علی طرخانی  -ایدهاهلل تعالی ،جنابعالی به
اتفاق آقایان حاج اسداهلل عسگراوالدی و حاج حبیباهلل شفیق مأموریت
دارید که آنچه از دارایی و مستغالت و زمینهای کشاورزی و تاسیسات
دامداری به نام هژبر یزدانی میباشد ،همه را در اختیار گرفته و حفاظت
کنید و آنچه را ممکن است فروخته و به صورت نقد درآورید و به حسابی
بنام ســهنفری واریز نموده تا بعدا در مورد آن تصمیم اتخاذ شود ».اما
نکته عجیب در آن روزهای زندگی علی حاجطرخاني مصادره سهامش
در کارخانه قند بعد از ملی شــدن این کارخانه در اواســط تیر 1358
بــود؛ اتفاقی که همزمان با ترور برادرش (تقی حاجطرخاني) و با اعمال
نفوذ برخی افراد تنــدرو در وزارت صنایع وقت رخ داد .در همین زمان
(تابستان  )1358در هفتهنامه سیاسی جاما (جنبش انقالبی مردم ایران)
که متعلق به دکتر کاظم ســامی (وزیر بهداری دولت موقت) بود هم
مقاله تندی علیه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهدارانه علی حاجطرخاني
منتشــر شد؛ البته او برای حل مشــکلش از روحانیون مسئول کمک
خواست و در نهایت توانست سهامش را بازپس بگیرد.

JJتاسیس مدارس مذهبی و
تشکیالت متاع
برادران حاجطرخاني در تاسیس مدارس
مذهبی که انقالبیون میساختند ،همکاری
و نقش داشــتند .در اواخر ســال 1334
مهندس بازرگان ،تشکیالتی غیررسمی
و غیرعلنی تحتعنوان تشکیالت متاع
برای انجام فعالیتهای اجتماعی و دینی
(حرکتهای غیرسیاسی) تاسیس کرد .کاظم
حاجطرخاني ،دکتر یداهلل و عزتاهلل ســحابی ،سیدغالمرضا سعیدی،
احمد آرام ،دکتر کاظم و ابراهیم یزدی ،مهندس تاج ،آیتاهلل مطهری
و ...در تاسیس این تشکیالت نقش داشتند .اعضای متاع تا زمان انقالب
عموما ناشناخته بودند و جلسات آنه ا تحت عنوان مهمانی در منازل افراد
برگزار میشد .ازجمله اقدامات این افراد ميتوان به تاسیس دانشسرای
تعلیمات دینی ،مدرسه کمال نارمک ،شرکت سهامی انتشار ،کارخانه
ایرفو ،و تشــکیل تعدادی از انجمنهای اسالمی مهندسان ،پزشکان،
معلمان ،بانوان و ...با مشارکت افراد مختلف و برای همکاری گروههای
دینی و سیاسی ،اشاره کرد .همکاری کاظم حاجطرخاني با این تشکیالت
و پیوند او با بسیاری از روشنفکران مسلمان و روحانیان در طی بیش از
دو دهه (تا زمان پیروزی انقالب) ادامه داشت.
برای مثال زمانی که مهندس بازرگان به ده سال زندان محکوم شد
(ســال  )1341گاهی کاظم حاجطرخاني به مالقات او میرفت که در
یادداشتهای زندان مهندس بازرگان به این موضوع اشاره شده است:
جطرخاني و شبســتریزاده
«در مالقات امروز دادگاه  1342/12/4حا 
از بازار به مالقات آمده بودند ».همچنین شــب ترور اســتاد مطهری،
جلســه متاع در منزل مهندس سحابی برگزار شده بود .در این جلسه
کاظم حاجطرخاني و مهندس کتیرایی نیز حضور داشــتند .قرار بود
حاجطرخاني ،استاد مطهری را با ماشین خود به منزل برساند که گروه
فرقان ،آیتاهلل را ترور کردند.
با پیروزی انقــاب و در دورهای که مهندس بازرگان ،رئیس دولت
موقت بــود در امور مربوط به بازار با کاظــم حاجطرخاني و مصطفی
عالینسب مشورت میکرد ولی هیچگاه کاظم حاجطرخاني مسئولیتی
برعهــده نگرفت .او میان مبارزان انقالبی از موتلفه اســامی تا نهضت
آزادی احترام بســیار داشــت .روایت ابوالحسن خاموشی از حاجکاظم
اینگونه است« :آقای کاظم حاجطرخانی خیلی معتمد بودند .اما ایشان
در همان روزها و هفتههای اول انقالب از امور اجرایی کنار کشــیدند.
آقاکاظم مشکل بیماری قلبی داشتند .به همین دلیل تصمیم گرفتند
که از کارهای اینگونه کنار بکشند .حاجآقاکاظم حاجطرخانی در یکی،
دو جلسه شورای انقالب هم حضور یافتند ولی بعد از آن کنار کشیدند.
ایشــان در پایان عمر تمامی ثروت خودشان را هم صرف امور خیریه و
مذهبی کردند».
ي در اواخر عمر بخشی از ثروت خود را وقف امور
كاظم حاجطرخان 
خیریه و مذهبی همچون بنای مساجد ،مدارس ،موسسات گوناگون،
حوزههای علمیه و امثال آن کرد .او در نیمه آذر  1387درگذشت.
او پیش از مرگش ،متنی را تهیه کرده بود که این بیت در آن جای
داشت :آمدم آمدم به سوی تو باز  -ای خدای کریم بندهنواز.
کاظم حاجطرخاني پیش از فوت از دوستان و خویشاوندانش خواسته
بود هزینه تهیه گل ،تابلو ،پارچهنویسی و انتشار آگاهی تسلیت در روزنامهها
را صرف کتابخانههای مدارس و مساجد و یتیمان کنند.

 16تیر ( 1358چند ماه بعد
از پیروزی انقالب) سه عضو
گروه فرقان تقی حاجطرخانی
را به ضرب گلوله ترور
کردند و او پیش از اینکه به
بیمارستان ایرانمهر برسد،
شهید شد .پیکرش پس از
تشییع جنازه در بازار تهران،
برای خاکسپاری به قم
منتقل شد.

با پیروزی انقالب
و در دورهای که
مهندس بازرگان
رئیس دولت موقت
بود در امور مربوط
به بازار با کاظم
حاجطرخاني
ومصطفی
عالینسب
مشورت میکرد
ولی هیچگاه کاظم
حاجطرخاني
مسئولیتی
برعهدهنگرفت
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کارآفرین

میراث استالین بهباد رفت

گذر از خاطرات اتحاد جماهير شوروي
ب ه اقتصاد سرمایهداری در روسیه پوتین
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

روســيه كمي مرموز است ،شــايد به خاطر تاريخ باشد و شايد
تحوالت سياسي آن و شايد هم وسعت خاك و سرماي هوايش كه
باعث ميشود هميشه اين گونه به نظر آيد كه چيزهايي هست كه
در مورد روسيه نميدانيم .اين مرموز بودن البته در جايي كه نوبت
به اقتصاد ميرســد كمي رنگ ميبازد .اعداد و ارقام و گزارشهاي
مختلف در مورد وضعيت اقتصادي روســيه نشان ميدهد كه اين
كشور دستخوش افتوخيزهاي بسيار اقتصادي است و به خصوص
در ســه سال گذشته با مشكالت زيادي دســت و پنجه نرم كرده

خبرنگار فوربز :يك مسئله مثل روز روشن است :انگیزه و جاهطلبی جوانان كارآفرینی كه در روسیه مالقات كردم.
آنها به سرعت نور پیش میروند .سنشان آنقدر زیاد نیست كه دوره شوروی را به یاد بیاورند ولی این بخت را
دارند كه در تحوالت كارآفرینی كشورشان ،نقشی ایفا كنند.
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اســت .جايي كه مشكالت اقتصادي زياد ميشود چه روسيه باشد،
چه هرجاي ديگر نگاهها به سمت كارآفرينان ميچرخد ،كساني كه
ســعي ميكنند با ايدههاي تازه وضعيت تازهاي را براي خودشان و
كشورشان رقم بزنند.
وقتي صحبت از روسيه ميشود خواهناخواه تصوير دوران اتحاد
جماهير شوروي و بعد فروپاشي آن در پس ذهن همه نقش ميبندد.
هنوز چندان از اين اتفاقات تاريخي نگذشته كه به دست فراموشي
ســپرده شوند .سايت دانشكده مديريت دانشگاه ييل امریکا هم كه
ميخواهد در خصــوص كارآفريني در روســيه بگويد اول نگاهي
مياندازد به همان زمان« :پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي،
تالشهاي محدودي شد تا كسبوكارهاي كوچك جاني بگيرند اما
در آن زمان نه فرهنگ كارآفريني وجود داشت و نه شرايط مناسب
رشد .وقتي روند واگذاري داراييهاي دولتي به بخش خصوصي در
هرج و مرج كامل آغاز شــد و اغلب همراه با فســاد و زدوبند بود،
ثروت چشــمگيري نصيب اعضاي محدود وابســته به حزب شد.
زيرساختهاي حقوقي و مالي پس از اين اگذاريها تدوين شدند و
به اين ترتيب شركتهاي بزرگ كه تمركزشان بر انرژي و استفاده از
منابع طبيعي بود حاكم شدند».
JJجوانان و تكنولوژي به كمك روسيه ميآيند
اما وضعيت روسيه هم مانند تمامي كشــورهاي جهان با ورود به
قرن جديد و سرعت گرفتن تحوالت تكنولوژيك رفتهرفته رو به تغيير
گذاشت .حاال نســل جواني كه دوره كمونيستي كشورشان را تجربه
نكردهاند شبيه به جوانهاي كشورهاي ديگر سرشان گرم امكاناتي است
كه دنياي جديد برايشان فراهم كرده و تالش دارند تا خود را با سرعت
تغييرات تكنولوژيك همراه كنند .يكي از خبرنگاران نشريه فوربز كه
براي رصد كارآفريني به روسيه سفر كرده بود در توصيف اين نسل جوان
مينويسد« :يك مسئله مثل روز روشن است :انگيزه و جاهطلبي جوانان
كارآفريني كه در روسيه مالقات كردم .آنها به سرعت نور پيش ميروند.
سنشــان آنقدر زياد نيست كه دوره شوروي را به ياد بياورند ولي اين
بخت را دارند كه در تحوالت كارآفريني كشورشان ،نقشي ايفا كنند».
نســل جوان روســيه هم بســتر تكنولوژي را براي رسيدن به
خواستههايش مناسب ديده اســت .روحيه مبتني بر كارآفريني و
تكنولوژي كه در اين کشور از  50سال گذشته حاكم است سبب شده
تا روسيه فضاي مناسبي براي رشد استارتآپهاي موفق و مترقي
باشد .در دنيايي كه مجذوب شبكههاي اجتماعي و پيامرسانهاي
آنالين شــده است روسيه توانست نام خودش را به عنوان خاستگاه
يكي از معروفترين آنها به ثبت برساند .اپليكيشن «تلگرام» توسط
دو تن از همين جواناني طراحي شد كه خاطره محو دوره شوروي را
پشت سر گذاشتهاند.
پاول دورف جوان  32ســالهاي است كه در سال  2006با الهام
از فيسبوك شــبكه اجتماعي  VKرا در روسيه راهاندازي كرد كه
محبوبترين شبكه اجتماعي در اين كشور است .اين فارغالتحصيل
دانشگاه ســنپترزبورگ در سال  2013به همراه برادرش نيكوالي
پيامرسان تلگرام را راهاندازي كرد كه خيلي زود به موفقيتي بزرگ
دســت پيدا كرد .امســال براي اولين بار نام او در ميان  200تاجر
ثروتمند روســيه قرار گرفت .دورف كه ثروتــش  0.6ميليارد دالر
تخمين زده ميشود در رتبه  135اين فهرست قرار گرفته است.
آغاز به كار دورههاي كارآفريني در دانشگاهها و برقراری پيوند ميان

هرچند ممكن است به نظر برسد تمامي اين كارآفرينان جوان به دليل فشارهاي سياسي از كشورشان خارج ميشوند اما بايد
گفت كه دليل اغلب آنها اقتصادي است ،جنگ و سانسور بيشتر از اينكه مستقيم بر تصميم آنها براي خروج از كشور تاثير بگذارد
با عواقب اقتصادي خود سبب شده تا آنها به فكر يافتن جايي ديگر براي كسبوكار باشند.

محيط آكادميك و استارتآپها نشان ميدهد كه اميد به پيشرفت
و شايد اصالح وضعيت اقتصادي روسيه از طريق كارآفرينان ،اميدي
واقعي است كه اگر معادالت اقتصادي اين كشور اجازه دهد ،ميتواند
مرحله جديدي در اقتصاد اين كشور باشد.
JJروسها در امریکا
روســيه ديگر روسيه قديم نيســت اما خاطرات گذشته هرقدر
هم كمرنگ شده باشند باز هم به نظر ميرسد كه براي جوانهاي
روس ،امریکا تصوير خوشرنگتري دارد .رقيب ديرينه كشورشان
با آن ســيليكون ولي مشهورش جاي جذابي است براي كساني كه
ميخواهند كســبوكار خودشــان را راه بيندازند و به دنبال جايي
هســتند كه جريان كارآفرينان چنان پرشور باشد كه ايدهها و كار
آنها را هم با خود همراه كند .نشريه نيوزويك در گزارشي به تشريح
وضعيت اين جوانان پرداخته است كه از آن سوي كره زمين به امریکا
آمدهاند:
در ســالهاي اخير تعداد بيشتر و بيشــتري از جوانان خالق
كارآفرين روسيه تصميم گرفتهاند كه براي دنبال كردن روياهايشان
از اين كشــور خارج شوند و پروژههايشــان را در ساير كشورها به
خصوص امریکا دنبال كنند .مدير شركت سرمايهگذاري بلومبرگ
در سانفرانسيسكو ميگويد« :در اين سالها تعداد بيشتري از جوانان
روس به دنبال ســكونت در كشورهاي غربي و آغاز كار در خارج از
روسيه هستند و من اين را يك امر مثبت تلقي ميكنم چون طرفدار
اين هستم كه جوانان تفكري بينالمللي داشته باشند .اين كارآفرينان
جوان ،روسيه را به دليل كمبود نقدينگي و بيثباتي بازار بورس ترك
ميكنند .برنامهنويسان روس بسيار باهوش و توانمند هستند و تنها
نقطه ضعفشان بازاريابي و تبليغات است ».ماشا دروكوف كه پيش
از ايــن عضو جنبش جوانان هوادار دولت در روســيه بود و حاال در
امریــکا يك دفتر روابط عمومي و بازاريابي دارد ميگويد كه هر روز
چند ايميل از روسيه دريافت ميكند ،فرستندگان اين ايميلها از
او تقاضاي كمك ميكنند تا بتوانند كسبوكار خود را در بازار امریکا
معرفي كنند« :بعد از بحران اقتصادي حاال روشــن است كه فضاي
كافي در روسيه براي بازار تكنولوژي وجود ندارد».
شناختهشدهترين چهره حوزه ديجيتال در روسيه پاول دوروف
اســت ،مدير اجرايي سابق شبكه اجتماعي  VKكه در سال 2014
با فشــار سهامداران اين شركت مجبور به استعفا شد .او حاال خارج
از روســيه زندگي ميكند (هنوز نگفته ساكن كدام كشور است اما
اغلب در نيويورك ديده ميشود) .اپليكيشن تلگرام كه او راهاندازي
كرده است بر امنيت پيامهاي كاربران تمركز دارد .دوروف در چندين
مصاحبه با رسانههاي غربي تكرار كرده است كه اشغال سايت VK
و مجبور كردن او به استعفا ،از سوي كرملين رهبري شده است .به
گفتــه دوروف دليل اين اتفاق اين بوده كه او بارها از فيلتر كردن و
بستن كانالهاي تلگرامي متعلق به گروههاي طرفدار اوكراين و فاش
كردن اسامي اعضاي گروهها سر باززده است.
هرچند ممكن است به نظر برسد تمامي اين كارآفرينان جوان به
دليل فشارهاي سياسي از كشورشان خارج ميشوند اما بايد گفت
كه دليل اغلب آنها اقتصادي است ،جنگ و سانسور بيشتر از اينكه
مستقيم بر تصميم آنها براي خروج از كشور تاثير بگذارد با عواقب
اقتصادي خود ســبب شــده تا آنها به فكر يافتن جايي ديگر براي
كسبوكار باشند .دايانا نوويچيخيان ،يكي از موسسان ReadyMag

كه  45هزار مشــترك از جمله گاردين دارد ميگويد« :ما هميشه
ميدانســتيم كه بازار نهايي ما در امریکا است و خب اگر بخواهيد
در جايي كار كنيد بايد خودتان هم آنجا باشــيد .براي ما منطقيتر
اين بود كه وارد يك بازار از پيش آماده شــويم تا اينكه همهچيز را
از صفر شروع كنيم ».او ميگويد كه موضوعات سياسي روي تدوين
استراتژي اين استارتآپ تاثيري نداشته است.
JJزنان برابر مردان
در گزارشي كه نيوزويك منتشر كرده است با چند كارآفرين موفق
روس در امریکا و انگلستان مصاحبه شده است و حضور زنان در ميان
آنها كامال چشمگير است .جدا از تمامي دشواريها و مشكالتي كه
در روســيه بر سر راه كارآفرينان وجود دارد ،به نظر ميرسد كه اين
كشــور به لحاظ ايجاد انگيزه در زنان براي ورود به بازار كار مستقل
موفق بوده است .در نگاه اول زنان روس به طرز شگفتانگيزي در بازار
كسبوكار تاثيرگذار به نظر ميرسند .مطالعهاي كه در سال 2015
در  35كشور انجام شد نشان داد روسيه بيشترين ميزان زنان شاغل
در مناصب مديريتي را دارد .زنان  44درصد شغلهاي مديريتي را
در اختيار داشتند و اين يعني دو برابر آماري كه در انگلستان و امریکا
وجود دارد .با وجود این ،اگر از نزديك به اين موقعيتهاي شــغلي
نگاه كنيم متوجه ميشويم كه اين موقعيتهاي شغلي كه توسط
زنان پر شده است در ردههاي پايينتر مديريتي مانند مديريت منابع
انســاني قرار دارند اما نميتوان كتمان كرد كه از سال  2007تعداد
شركتهايي كه توسط زنان به ثبت رسيده است  350درصد رشد
داشته است .در روسيه هنوز مردان را به چشم نانآور نگاه ميكنند و
اين يكي از داليلي است كه سبب شده تا زنان براي پذيرش ريسك
شروع كار تازه دست بازتري داشته باشند و البته از اين نكته هم نبايد
گذشت كه نظام شوروي سابق يك ويژگي منحصربهفرد از خود به
جا گذاشت :در دوره حكومت كمونيستي و با مشغول جنگ شدن
مردان ،بازار كار از زنان و مردان به صورت مساوي انتظار توليد داشت
و همين تساوي در كار سبب شد تا رفتار اجتماعي به سمت باور به
برابري در كار تغيير كند .روسيه عليرغم همه كمبودها اين فرصت
را در اختيار زنان ميگذارد كه در کار ،فرصت برابري با مردان داشته
باشند.

جدا از تمامي
دشواريها و
مشكالتي كه در
روسيه بر سر
راه كارآفرينان
وجود دارد ،به نظر
ميرسد كه اين
كشور به لحاظ
ايجاد انگيزه در زنان
براي ورود به بازار
كارمستقلموفق
بوده است

شناختهشدهترین چهره حوزه
دیجیتال در روسیه پاول
دوروف است ،بنیانگذار
تلگرام و مدیر اجرایی
سابق شبكه اجتماعی VK
كه در سال  2014با فشار
سهامداران این شركت
مجبور به استعفا شد .او
حاال خارج از روسیه زندگی
میكند .دوروف در چندین
مصاحبه با رسانههای غربی
تكرار كرده است كه اشغال
سایت  VKو مجبور كردن او
به استعفا از سوی كرملین
رهبری شده است
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کارآفرین

!YES
پونام آلووالیا و تالش برای حل مشکل بیکاری در جهان
کارآفرین اجمتاعی
پونام آلووالیا همه
کودکی تا سنین آغاز
جوانی را در هند
گذراند ،خودش در
خانوادهای مرفه بزرگ
شد اما تصویر زندگی
در هند را همیشه
همراه خود داشت.
تصویری که سبب
شد پس از گذراندن
پیچوخمهایبسیار
روزی تصمیم بگیرد
کارش را متمرکز کند
بر ریشهکن کردن
بیکاری.موسس
سازمان پرآوازه YES
یکی از امیدهای جوانان
در هند و بسیاری از
دیگر کشورها است
برای آغاز کار و پایان
فقر.

در شمال غربی هند ،در ایالت راجستان شهری هست که به نام
شهر صورتی معروف شــده ،شهر جیپور .یکی از آن شهرهای مورد
عالقه توریستها ،یکی از شهرهای واقع در مثلث طالیی گردشگری
هند ،پر از بناهای دیدنی .جیپور ،شــهر صورتی ،به جز جاذبههای
گردشــگری جاذبههای دیگری هم دارد؛ جاذبههای انسانی .یکی از
سرشناسترین زنان کارآفرین اجتماعی زاده همین شهر است .پونام
آلووالیا یکی از هزاران دختری بود که در این شهر به دنیا آمد ،یکی
از هزاران دختری که در این شــهر بزرگ شــد و بعد تبدیل شد به
یکــی از زنانی که به جای تن دادن به زندگی روزمره راه متفاوتی را
برای زندگی خود بر میگزینند .راه متفاوتی که پونام برگزید تالش
برای از میان بردن بیکاری جوانان بود .نام او ســالها اســت که به
عنوان موسس سازمان ( YESکارآفرینی برای جوانان و توسعه پایدار)
شناخته میشود و بعد از سالها کار بیوقفه از سال  2011از طرف
مجمع جهانی اقتصاد برای کار در شورای بیکاری جوانان دعوت به
کار شد.
پونام سال  1957به دنیا آمد ،در خانوادهاي شاد و مرفه که تمامی
دوران کودکــیاش را پر از توجه و محبت کردند .همهچیز به خوبی
ش میرفت تا اینکه پونام  23ساله تصمیم به
برای او و خانوادهاش پی 
ازدواج با مردی گرفت که مورد تایید خانوادهاش نبود .این سرپیچی و
ازدواج اولین چالش زندگی شاد او بود .هرچند پس از چند ماه خانواده
پونام شوهرش را پذیرفتند و اختالفها را کنار گذاشتند اما زندگی
پونام قرار بود با مهاجرت به امريكا تغییر کند .سال  1985زوج جوان

پونام در سال YES 1998
را بنیان گذاشت ،سازمانی
که به عنوان زیرمجموعه
مرکز توسعه آموزش مشغول
به کار شد .سال 2002
این بخش تبدیل به یک
کمپین  10ساله شد .قرار
شد که تا سال  2012تمامی
تالش و منابع  YESصرف
توانمندسازی جوانان در
سراسر دنیا برای کارآفرینی
شود
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به این کشور سفر کردند تا همسر پونام در رشته امبياي در دانشگاه
بوستون مشغول به تحصیل شــود .در آن سوی کره زمین و دور از
خانواده زندگی آنها در تنگدستی آغاز شد و دختر نازپرورده خانواده
آلووالیا قدم به دنیای جدیدی گذاشت .بزرگترین بخت زن و شوهر
این بود که یک خانواده ســاکن در بروکلین آنها را به عنوان سرایدار
استخدام کردند .با وجود اینکه هیچکدام سررشته چندانی از امور منزل
نداشتند کارشان را شروع کردند؛ ساکن اتاق زیرشیروانی خانه شدند و
در ازای  30ساعت کار در هفته ماهی  200دالر درآمد داشتند .پونام
کارهای نظافت و آشــپزی خانه را انجام میداد و شوهرش عالوه بر
کارهای روزانه و تحصیل عصرها هم به کارهای متفرقه میپرداخت
تا اینکه پس از فارغالتحصیلی کار ثابتی پیدا کرد و مشغول شد .حاال
نوبت به پونام رسیده بود که سراغ ادامه تحصیل برود ،او که قبال در
دانشگاه راجستان در علوم سیاسی تحصیل کرده بود توانست مدرک
کارشناسی ارشد ارتباطات جمعیاش را در امريكا بگیرد .بعد دیگر
آنقدر روی پای خود بودند که بتوانند اولین خانه واقعیشان را اجاره
کنند .خانهای که با مبلهاي دستدومی که گاهی در خیابان پیدا
میکردند پر شد .بعد دیگر زندگی کمکم روی غلتک افتد.
JJمبارزه با فقر ،مبارزه با بیکاری
پونام بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد کارش را آغاز کرد .از
همان ابتدا به سراغ کار در حوزه انساندوستانه رفت .او که در زمان
دانشجویی در راجستان ،تجربه کار داوطلبانه برای یک موسسه مبارزه

سال  1985زوج جوان به امريكا سفر کردند تا همسر پونام در رشته امبياي در دانشگاه بوستون مشغول به تحصیل شود ،در آن سوی
کره زمین و دور از خانواده زندگی آنها در تنگدستی آغاز شد و دختر نازپرورده خانواده آلووالیا قدم به دنیای جدیدی گذاشت.
بزرگترین بخت زن و شوهر این بود که یک خانواده ساکن در بروکلین آنها را به عنوان سرایدار استخدام کردند.

علیه گرسنگی را داشت در امريكا و در اواخر دهه  80در طرح «کار
برای رفاه» مشغول به کار شد که زیر نظر مایکل دوکاکیس ،یکی از
سرشــناسترین فرمانداران تاریخ ماساچوست اداره میشد .در سال
 1997در همان ایالت کارش را در مرکز توســعه آموزش ادامه داد،
جایی که با جذب کمک مالی از دولت امريكا توانســت کارگاههای
مختلفی را در حوزه آموزش و ســامت برگزار کند و بعد دامنه کار
آموزش را به هند ،پرو و نامیبیا گسترش دهد .در طول برگزاری این
کارگاهها بود که مشکل بیکاری جوانان در کشورهای مختلف کمکم
نظــر او را به خود جذب کرد ،هرجا کــه میرفت و با هر جامعهای
کــه در ارتباط بود میدید که این بیکاری یکی از دغدغههای بزرگ
در میان ملل مختلف اســت .مبارزه با بیکاری از همینجا تبدیل به
مســئله اصلی ذهن او شد ،مســئلهای که برای حل آن اقدام کرد.
پونام در ســال  YES 1998را بنیان گذاشت ،سازمانی که به عنوان
زیرمجموعه مرکز توسعه آموزش مشغول به کار شد .سال  2002این
بخش تبدیل به یک کمپین  10ساله شد .قرار شد که تا سال 2012
تمامی تالش و منابع  YESصرف توانمندسازی جوانان در سراسر دنیا
برای کارآفرینی شود .کلید کار این کمپین با همکاری بیل کلینتون
و همسر حسنی مبارک در شهر اسکندریه در مصر زده شد .قرار بر
توانمندســازی  2میلیون جوان در مدت  10ساله بود برای همین
کمپین کارش را در  55کشــور دنیا گسترش داد .در طول  10سال
بیش از  400پروژه توسط مجموعهای که پونام تاسیس کرده بود اجرا
شــد 150 ،منبع مطالعاتی تالیف شد و میلیونها دالر کمک مالی
برای آموزش و توانمندسازی جوانان جذب شد .این مجموعه از سال
 2007به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی مستقل کار خودش را ادامه
داد .این سازمان در اوج فعالیت خودش کار را در  80کشور دنیا ادامه
داد .با پایان گرفتن کمپین  10ساله YES ،حاال به عنوان یک سازمان
تثبیتشــده کارش را ادامه میدهد و همچنان در  55کشور فعال
اســت .در بسیاری از شهرها ،جوانانی که پروژههای خود را به کمک
این ســازمان شروع کرده بودند کار را ادامه میدهند و در بسیاری از
مواقع بدون نیاز به دریافت کمک از دفتر مرکزی در امريكا برنامههای
خود را پیاده میکنند.
یکــی از اهداف اصلی این کمپین برگزاری نشســتهای بزرگ
جهانی بود .از ســال  2002تا انتهای سال  5 2012نشست جهانی
در مصر ،مکزیک ،کنیا ،آذربایجان و ســوئد برگزار شــد .برگزاری
نشستهای منطقهای هم در این  10سال از جمله برنامههای YES
بود .از این طریق پونام و همکارانش مطمئن شــدند که در یک بازه
 10ســاله ،موضوع بیکاری جوانان تبدیل به یکی از موضوعات مهم
اقتصادی و اجتماعی میشود که سران کشورها و فعاالن حوزههای
مختلف در سطح بینالمللی به آن توجه خواهند کرد.
JJپس از 2012
با پایان یافتن کمپین  10ســاله ،پونام به سراغ یک کار تکمیلی
رفت .او ســازمان آموزش جوانان را تاســیس کرد تا از آن طریق بر
روی معرفی و گسترش بیشتر کارآفرینی کار کند .از طریق ارتباطات
این سازمان ،جوانان تولیدکننده میتوانند با خریداران در بازار متصل
شــوند و محصوالت خود را عرضه کنند .این ســازمان با بازارهای
فروش عمده محصوالت غذایی در ارتباط اســت و جوانان بسیاری
توانستهاند در امريكا از طریق این سازمان به عنوان تولیدکننده اصلی،
با فروشندگان مواد غذایی وارد دادوستد شوند.

چالش مبارزه با بیکاری همراه با رشد جمعیت کره زمین پیش
رفته است .نبردی که به این زودیها پایان نمیپذیرد .در حال حاضر
 3میلیارد نفر از جمعیت کره زمیــن (یعنی نزدیک به  50درصد
جمعیت این کره) کمتر از  25سال سن دارند 3 .میلیارد نفری که در
شاخههای مختلف باید وارد بازار کار شوند تا معیشت خود را تامین
کنند .بنا بر آمار بانک جهانی  300میلیون از جوانان هیچگونه فعالیت
مثمر ثمری ندارند و بنا بر محاسبات این سازمان هر  1درصدی از این
جمعیت که مشغول به کار شوند ،ساالنه  72میلیون دالر در بهبود
وضعیت اقتصادی جهانی تاثیرگذار خواهند بود.
پرداخــت مالیات یکی از منابع مهم پر کردن خزانههای دولتی
است ،پولی که قرار است در چرخه سرمایهگذاریهای کالن و ارائه
خدمات اجتماعی در جامعه صرف شود .بیکاری جوانان ضربه بزرگی
به منابع مالیاتی وارد میکند .بر اساس یکی از آخرین گزارشهایی
که در سال جاری میالدی منتشر شد ،نرخ باالی بیکاری در میان
جوانان امريكا سبب شــده تا این کشور ساالنه  25میلیارد دالر از
منابع مالیاتی بالقوهاش را در اختیار نداشته باشد .وقتی یک نسل از
جامعه با بیکاری روبهرو باشند یعنی فشار مالیات کشور را شاغالن
دیگر بر دوش میکشــند و عالوه بر این منابع آینده کشور هم در
خطــر قرار خواهد گرفت .چارهای نیســت جز آغاز به کار جوانانی
که بسیاری از مواقع پشــت درهای بسته بازار کار میمانند .پونام
در مصاحبهای در این مورد گفته اســت« :در بخشهای دولتی و
خصوصــی برای جذب میلیونهــا جوانی که در بــازار کار وجود
دارنــد ،جا به اندازه کافی وجود ندارد .آموزش حرفهای بدون ایجاد
ظرفیتهای شغلی موضوعی است که دنیا با آن روبهرو است .برای
همین از سال  2011سازمان آموزش جوانان را تاسیس کردیم تا به
پرورش نسلی از جوانان کارآفرین بپردازیم که قرار است خودشان
به کمک شرکتهای حامی ما موقعیتهای شغلی را ایجاد کنند.
حاال من ســه هدف دارم .1 :بازار مناسب بینالمللی برای کسانی
که در این سازمان پرورش مییابند ایجاد شود؛  .2مراکز کارآفرینی
جوانان در دانشگاهها احداث شــود که خروجی آن افراد شاغل یا
کارآفرین باشند؛  .3اجرای برنامهای با نام قهرمان سازمان پرورش
جوانان برای شرکتها تا تشویق به خرید درصدی از مواد اولیه خود
از شرکتهای مورد تایید ما شوند .با این حساب تا برآورده شدن این
سه آرزو باید کار کنیم و میبینید که اهداف بزرگ همچنان در پیش
روی ما قرار دارند».

در طول  10سال بیش از
 400پروژه توسط مجموعهای
که پونام تاسیس کرده بود
اجرا شد 150 ،منبع مطالعاتی
تالیف شد و میلیونها دالر
کمک مالی برای آموزش و
توانمندسازی جوانان جذب
شد .این مجموعه از سال
 2007به عنوان یک سازمان
غیرانتفاعی مستقل کار
خودش را ادامه داد

بنا بر آمار بانک
جهانی300
میلیون از جوانان
هیچگونهفعالیت
مثمر ثمری ندارند
و بنا بر محاسبات
این سازمان هر
 1درصدی از این
جمعیتکهمشغول
به کار شوند،
ساالنه 72میلیون
دالر در بهبود
وضعیتاقتصادی
جهانیتاثیرگذار
خواهند بود
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کارآفرین

سوپرمنهنگکنگی

نگاهی به زندگی و کاروکسب لی کا شینگ امپراطور موفق امالک در شرق آسیا

او کیست؟

لی کا شینگ تاجر
 88ساله هنگکنگی،
مالک هلدینگ سیکی
هاتچیسونوهلدینگ
چانگ کنگ است و از
طریق ایندو هلدینگ
سرمایهگذاریهای
بزرگی در حوزه بنادر،
تلفن همراه و امالک
انجام میدهد .او با
 32.2میلیارد دالر
دارایی در رتبه 21
فهرستثروتمندان
بلومبرگ قرار دارد.

داســتان زندگی لی کا شــینگ یکی از آن داستانهایی است که
جان میدهد برای جا گرفتن در دسته «قصههای موفقیت» ،از آنهایی
که قهرمان داستان بدون داشتن پشــتوانه کارش را با مرارت و تالش
شروع میکند و عاقبت به خیر میشــود .خالصه داستان او به نقل از
مجله دانشکده کسبوکار هاروارد اینگونه است« :از همان آغاز زندگی
محقرش به عنوان پسر یک معلم ساده و بعد فرزند یک خانواده پناهنده
تا روی آوردنش به کار فروش ،داستان لی نمونهای از کما ل و توانایی برای
سازگاری با شرایط است .او با سختکوشی و پایبند ماندن به انگیزههای
درونیاش توانست امپراتوری تجاری بزرگی را پایهگذاری کند ،امپراتوری
بزرگی از بانکداری ،ساختوساز ،امالک ،تلفنهای همراه ،تلویزیونهای
ماهوارهای ،ســوپرمارکتهای زنجیرهای ،فرودگاهها ،بنادر و  »...لی در
ســال  1928در چائوژو در کشور چین به دنیا آمد ،یکی از میلیونها
پســربچه چینی با یک خانواده معمولی .اما این معمولی بودن چندان
دوام نیاورد .دهه  40میــادی در بحبوحه جنگ جهانی دوم ،زندگی
او هم مانند میلیونها نفر در سراسر دنیا متحول شد 12 .ساله بود که
خانوادهاش برای فرار از حمله نیروهای ژاپن ،از کشورشــان گریختند و
ساکن هنگکنگ شدند .لی برای خو کردن به وضعیت تازه تنها دو سال
فرصت داشت ،چون قرار بود که زندگیاش باز هم تغییر کند ،قرار بود

JJاز دنیای امالک به کل دنیا
لــی که در تمامی کودکی و نوجوانــی زندگیاش متاثر از تحوالت
سیاســی و اجتماعی و جنگ بود ،اینبار از تمامی تحوالتی که پیش

زمانی که  14ساله بود پدرش را از دست داد و برای تامین خرج
خانواده مشغول به کار شد و تحصیل را رها کرد.

لی کا شینگ در چائوژو در استان
گوانگدانگ چین به دنیا آمد.

1940
1928

شرکت چونگکونگ سهامش را به
صورت عمومی عرضه کرد.

1950
1942

خانواده لی از چین به هنگکنگ گریختند.
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اوضاع باز هم سختتر شود .در سال  1942او پدرش را از دست داد و از
پسربچهای پناهجو تبدیل به نوجوانی  14ساله شد که برای تامین خرج
خانواده مجبور شد درس و مدرسه را کنار بگذارد و به عنوان کارگر در
یک کارخانه مشغول به کار شود .دامنه جنگ کمکم به هنگکنگ هم
کشیده شد .لی در طول چهار سالی که هنگکنگ در اشغال نیروهای
ژاپن بود  90درصد از درآمدش را در اختیار مادرش میگذاشــت .لی
در کارخانه پالســتیک ،روزانه  16ساعت کار میکرد ،با وجود تمامی
سختیهایی که در زمان انجام این کار سخت و طوالنی متحمل میشد،
بر عهده گرفتن نقش نانآوری در ســنین کم سبب شد تا خیلی زود
به فنون کســبوکار آگاه شود و در سنی که بسیاری از جوانان تازه در
حال فارغالتحصیلی از دانشگاه بودند و در جستوجوی کار ،او نخستین
کســبوکار خودش را برپا کرد .در ســال  ،1950در  22سالگی اولین
شــرکتش را به ثبت رساند؛ شرکت صنایع چونگکونگ .همه آنچه را
در حوزه تجارت و ســاخت محصوالت پالستیکی آموخته بود با خود
به شرکت جدیدش آورد ،او معتقد بود که صنعت پالستیک به زودی
تبدیل به یکی از صنایع سودآور در دنیا خواهد شد و حق با او بود .کارش
به سود رسید ،خیلی زود توانست از طریق درآمد این شرکت راهش را
در حوزه سرمایهگذاری امالک هم پیدا کند .لی که خیلی زود دست از
تحصیل کشیده بود ،هیچوقت در رده تاجران دانشگاهرفته قرار نگرفت و
گامبهگام تالش کرد که خودش استاد خودش باشد .به عنوان مثال در
اولین سال تاسیس شرکت ،او بدون اینکه سررشتهای از کار حسابداری
داشته باشد با استفاده از کتابهای آموزشی توانست تمامی حساب و
کتاب شــرکت را در پایان سال سامان دهد .در کنار این خودآموزی ،از
او به عنوان تاجری یاد میشــود که میشود روی حرفش حساب کرد.
خودش در مصاحب ه با فوربز گفته است« :وقتی به کسی جواب مثبت
میدهم ،این حرف برایم حکم قرارداد را دارد ».او این حرف را در عمل
ثابت کرده است .در سال  1954و در آغاز کار شرکتش او به پیشنهادی
تجاری که باعث میشد  30درصد سود بیشتری ببرد و کار را سریعتر
گسترش دهد پاسخ منفی داد ،چون پیش از آن با یک خریدار دیگر به
صورت شفاهی به توافق رسیده بود.
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در  22سالگی شرکت چونگکونگ را بنیان گذاشت و
کارش را در حوزه صنعت پالستیک آغاز کرد.

او در سال  ،1950در  22سالگی اولین شرکتش را به ثبت رساند؛ شرکت صنایع چونگکونگ .همه آنچه را در حوزه تجارت و ساخت محصوالت
پالستیکی آموخته بود با خود به شرکت جدیدش آورد ،او معتقد بود که صنعت پالستیک به زودی تبدیل به یکی از صنایع سودآور در دنیا خواهد
شد و حق با او بود .کارش به سود رسید و خیلی زود توانست از طریق درآمد این شرکت راهش را در حوزه سرمایهگذاری امالک هم پیدا کند.

میآمد به نفع گسترش کسبوکارش بهره گرفت .پس از قوت گرفتن
کمونیســم پس از جنگ جهانی و اجــرای انقالب فرهنگی در چین و
به دنبال آن ســقوط قیمتها در سال  ،1967او دست به خرید زمین
زد .ســالها بعد در ســال  1989و پس از افت بازار به دنبال کشــتار
دانشــجویي در میدان تیانآنمن هم همین کار را کرد 12 .سال بعد
تقریبا از هر هفت ملک خصوصی که در حال ســاخت و ساز بود ،یک
مورد توسط شــرکت چونگکونگ در حال انجام بود و نام لی در بازار
امالک و ساختوساز هنگکنگ نام شناختهشدهای به شمار میرفت.
حاال این شرکت بر اساس ارزش ،سومین شرکت بزرگ ساختوساز و
امالک در جهان است.
سال  1979لی موفق شد گام بزرگی در دنیای کسبوکار بردارد .او
پس از مذاکره با بانکهای هنگکنگ و شانگهای برای خرید  22درصد از
سهام آنها در شرکت انگلیسی هاچیسون وامپوا (به قیمت نیمی از آنچه
به عنوان ارزش سهام ثبت شده بود) جای پای خودش را در این شرکت
محکم کرد .در آن زمان این شرکت مالک چندین بارانداز ،پایانه تعمیرات
کشــتی ،زمین و فروشگاههای زنجیرهای در هنگکنگ و گوانگدانگ
بود .او یک دهه تمام را صرف گســترش هسته تجاری هاچیسون در
خارج از هنگکنگ کرد و پس از آن ،این شــرکت تبدیل به یکی از دو
شرکت اصلی مالک بنادر بارگیری در دنیا شد .در حوزه خردهفروشی و
فروشگاههای زنجیرهای هاچیســون سهامدار و مالک بیش از  12هزار
فروشگاه و يك دوجین فروشــگاه زنجیرهای در سراسر دنیا است .این
شرکت همچنین در زمینه خدمات شبکه تلفن همراه فعال است و حدود
 90میلیون مشترک دارد.
موفقیت پشت موفقیت سبب شد تا لي بیپرواتر از همیشه به کار
ســرمایهگذاری بپردازد .در ســال  1987او عمده سهام شرکت انرژی
هاسکی را خرید ،یک شرکت کوچک کانادایی در حوزه استخراج نفت
و گاز کــه همزمان با ســقوط قیمت نفت به کمتــر از  10دالر در هر
بشکه کاروبارش کساد شده بود و مدیران اجرایی شرکت از او دعوت به
سرمایهگذاری کردند .لی وارد کار شد تا شرکت به تعطیلی کشیده نشود.
بعد سهام شرکت در بورس هم عرضه شد .از زمان عرضه اولیه عمومی
سهام شرکت در سال  2000تا سال  2008ارزش سهام هاسکی به بیش
از هشت برابر رسید .حاال هاسکی یکی از بزرگترین شرکتهای انرژی
در کانادا به حساب میرود و دامنه کارش از آتالنتیک تا آسیا میرسد.
به لی لقب «ســوپرمن» دادهاند ،لقبی که پاداش او برای شهامتش
در ســرمایهگذاری است .او در ســال  2007پیشبینی کرد که حباب
بازار داغ بورس در چین به زودی میترکد و در ســال  2009پتانسیل
باالی ســرمایهگذاری در حوزه امالک در هنگکنگ را دید و درســت
همانگونــه که پیشبینی کرده بــود ،تا ســال  2011ارزش امالک
مســکونی در هنگکنگ  70درصد رشــد پیدا کرد .او در سال 2012
اعالم کرد که ریاســت دو شــرکت چونگکنگ و هاچیسون به پسر
بزرگش ویکتور میرسد و از پسر کوچکش ریچارد برابر همان سرمایهای

لی و تکنولوژی
سرمایهگذاریهای لی در زمینههای مختلف آنقدر موفق بوده است که به او این امکان را داده
است تا در برخی از زمینهها به عنوان سرگرمی سرمایهگذاری کند .او از طریق شرکت خصوصی
هوریزون ونچرز در حوزه تکنولوژی سرمایهگذاری میکند .لی که همیشه میتواند تخمین خوبی
از بازار ارائه دهد یکی از نخستین سرمایهگذاران بزرگی بود که در شرکت فیسبوک سرمایهگذاری
کرد .او  0.8درصد از ســهام این شــرکت را به مبلغ  120میلیون دالر در دو نوبت خرید و حدود
 50میلیون دالر هم در شــکرت اسپاتیفای (ارائهدهنده سرویس خرید و پخش موسقی آنالین)
سرمایهگذاری کرد .در فاصله سالهای  2009تا  2010او روی نرمافزار سیری هم سرمایهگذاری
یاُاس اپل نصب میشود و نقش راهنما و منشی
کرد .نرمافزاری که روی تلفنهای با سیســتم آ 
شــخصی کاربران را بازی میکند .در سال  2015لی روی استارتآپی سرمایهگذاری کرد که قرار
است به جای تخممرغ یک محصول گیاهی جایگزین کند .در طول سالهای قرن جدید او همراه با
تکنولوژی پیش رفته است و هر گاه زمینه جدیدی نظرش را جلب کرده است ،بخشی از سرمایهاش
را برای توسعه آن به خدمت گرفته .او که حاال یکی از قدرترین سرمایهگذاران جهان شناخته میشود
میگوید که بزرگترین لذتش در زندگی سرمایهگذاری است .برای همین است که از اینهمه ثروت
اثر مادی چندانی در زندگی او دیده نمیشود .وقتی پای زندگی شخصی به میان میآید و استفاده
از تجمالت ،او خودش را کنار میکشد .یکی از مشهورترین نمونههای این خلقوخوی او را میتوان
در ساعت سادهای دید که در طول دهه  90به دست داشت .یک ساعت  30دالری که تنها هنرش
نشان دادن زمان بود و هیچ نشانهای از ثروت صاحبش را به رخ نمیکشید.

که از کسبوکار عایدش میشود حمایت مالی میکند .در سال 2015
میلیاردر هنگکنگی دست به بازسازی کامل امپراتوریاش زد و هلدینگ
چونگکنگ را بنیان گذاشت تا تمامی سرمایهگذاریها و فعالیتهایش
در حوزه امالک را سامان دهد و همزمان هلدینگ سیکی هاچیسون را
بنیان گذاشت که امور مربوط به بنادر ،خردهفروشی و شبکههای تلفن
بازنشستگی او پسرش ویکتور
همراه را بر عهده دارد .قرار است پس از
ِ
این امور را در دست بگیرد .اما همچنان در  88سالگی او نشانهای مبنی
بر بازنشستگی نشان نداده است.

 43درصد از سهام شرکت نفتی هاسکی
کانادا را خرید.

1979

گروه دوئت (فعال در حوزه برق و گاز) در شهر
سیدنی را به قیمت  5.5میلیارد دالر خرید.

2015
1996

سهام شرکت هاچیسون را خرید.

در سال  1942لي
پدرش را از دست
داد و از پسربچهای
پناهجو تبدیل به
نوجوانی 14ساله
شد که برای تامین
خرج خانواده
مجبور شد درس
و مدرسه را کنار
بگذارد و به عنوان
کارگر در یک
کارخانه مشغول به
کار شود

2017
بزرگترین بازسازی در امپراتوری تجاریاش را انجام داد و دو هلدینگ را
برای ساماندهی به زمینههای مختلف کسبوکارش ایجاد کرد.
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کارآفرین

از برانکس تا لسآنجلس

الی براد ،میلیاردر خودساخته حوزه ساختمانسازی و بیمه
چطور موفق شد؟

او کیست؟

الی براد ،از موسسان
شرکت کافمن و براد
( )KB Homesاست،
ششمین شرکت بزرگ
آپارتمانسازی در
امريكا و مدیر سابق
اجرایی شرکت بیمه
سان امريكا .او نویسنده
است و خیر و حامی
هنر و کلکسیوندار.
 84سال سن دارد و
با  7.53میلیارد دالر
ثروت در رده 190
فهرستبلومبرگ
ایستاده است

سال  1989از سمت مدیریت
اجرایی شرکت کافمن و براد
کنارهگیری کرد و تمام وقتش
را صرف رسیدگی به «سان
الیف» کرد ،یک شرکت
بیمه که به تازگی خریده
بود و بعد به «سان امريكا»
تغییر اسم داد .حساب و
کتاب او باز هم بر مبنای
آدمهایی بود که در دوره
انفجار جمعیت به دنیا آمده
بودند ،کسانی که داشتند
به نسبت نسلهای قبل عمر
بیشتری میکردند و برای
همین او تاکیدش را روی
بیمه بازنشستگی گذاشت

الی براد ،از موسسان شــرکت کافمن و براد ( )KB Homesاست،
ششمین شرکت بزرگ آپارتمانسازی در امريكا و مدیر سابق اجرایی
شــرکت بیمه ســان امريكا .او نویسنده اســت و خیر و حامی هنر و
ندار 84 .سال ســن دارد و با  7.53میلیارد دالر ثروت در رده
کلکسیو 
 190فهرست بلومبرگ ایستاده است اما شهرتش دستکم در امريكا
و به خصوص شــهر لسآنجلس در صدر اســت؛ در دنیای کمکهای
انساندوســتانه و به خصوص موزهها و هنرهای معاصر .الی براد یکی از
آن ثروتمندانی است که نشریه نیویورکر هم به سراغش رفته و داستان
زندگیاش را روایت کرده است .در این مطلب بخشهایی از این مقاله
ترجمه شده است.
«وقتی که دارند تاریخ شــهر لسآنجلس را مینویسند ،اگر نام الی
براد نباشــد چه چیزی باقی میماند؟ او کسی است که چشمهایش را
میبندد و آینده را میبیند ».این جملهای بود که ســالها قبل آنتونیو
ویالراگوسا ،شهردار وقت لسآنجلس در مورد براد گفت تا نقش پررنگ
او را در تغییر و تحوالت این شهر بازگو کند؛ کسی که به عنوان یکی از
حامیان اصلی فرهنگ و هنر لسآنجلس شناخته میشود .پسرکی که
زاده محله برانکس نیویورک بود ،چند دهه بعد تبدیل به یکی از مفاخر
شهر رقیب شد.
براد سال  1963به لسآنجس آمد ،زمانی که از دید ناظر بیرونی
یک جوان سیساله عصبی و معذب بود .برای کسی که میخواست
خودش را مجدد پیدا کند و زندگی تازهی بســازد از این شهر بهتر
نمیشــد پیدا کرد .او تنها فرزند دو مهاجــر اهل لیتوانی بود که در
نیویورک زندگی میکردند .بــراد در محله برانکس به دنیا آمد و در
شش سالگی همراه خانوادهاش به شهر دیترویت در ایالت میشیگان
رفت ،شهری که پدرش در آن یک فروشگاه کاالهای ارزان باز کرد و
مادرش مشغول کار خیاطی شد .الی همزمان با تحصیل کار میکرد،
هــر کاری که به تورش میخورد؛ فروش کفش زنانه ،پیک داروخانه،
کارگری کارخانه موتورسازی و ...خواندنش با زحمت پیش میرفت،
نوعــی اختالل یادگیری در روانخوانی و درک مطلب که حاال به آن
خوانشپریشی میگویند .در عوض رابطهاش با اعداد خوب بود و برای
همین توانست در عرض سه سال در رشته حسابداری دانشگاه ایالتی
میشیگان فارغالتحصیل شود .پس از پایان تحصیالتش با دختری 18
ســاله با نام ادیت الســون ازدواج کرد و به عنوان حسابدار با درآمد
هفتهای  67.40دالر مشغول به کار شد.

الی براد ،فرزند دو مهاجر لیتوانیایی در محله برانکس نیویورک به دنیا آمد
و در  6سالگی همراه خانوادهاش به ایالت میشیگان مهاجرت کرد.

1933

110

JJبیمه و هنر ساخت برند
در دهه  80کافمن بازنشسته شد و براد سخت مشغول جستوجو
برای حوزه دیگری از ســرمایهگذاری و فعالیت بود .سراغ شرکتها و
حوزههای فراوانی رفت اما از آنهایی بود که سر از هركاري درمیآورند و
آخر هم به سراغ آن کار نمیروند .هنرش این بود که به سراغ شرکتهای
مختلف برود ،معامالت ســخت را به انجام برساند و تا جایی که ممکن
اســت مذاکره و چانهزنی کند .بسیاری از کسانی که با او کار میکردند

شرکت کافمن و براد ،در حوزه ساختوساز
مسكن در دیترویت شروع به کار کرد.

1954

از دانشگاه ایالتی میشیگان در رشته حسابداری فارغالتحصیل
شد .او ظرف سه سال موفق به کامل کردن دوره تحصیلش شد.
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JJصنعت خانههای همسان
براد خیلی نتوانست کار کارمندی را تاب بیاورد ،خیلی زود از دونالد
کافمن ،یک بســازبفروش که با دخترخاله همسرش ازدواج کرده بود،
خواست که با هم شریک شــوند و یک شرکت سرمایهگذاری ساخت
مســکن راه بیندازند .کافمن قبول کرد و براد برای شروع کار  25هزار
دالر از والدین ادیت قرض گرفت .سال  1957شرکت براد و کافمن در
دیترویت شروع به کار کرد .آنها متوجه شدند که در دیگر شهرهای غربی
امريكا خانههای جدید بدون زیرزمین ساخته میشوند و به جای گاراژ
برای ماشینها سایهبان میسازند .صرفه اقتصادی این نوع خانهسازی
برای براد مطلوب بود و به عالوه متوجه شد که بخش عمدهای از آن نسلی
که در دوره انفجار جمعیت به دنیا آمدند کمکم دارند به سن خرید خانه
میرسند .مدل خانههای همسان شرکت (خانههایی با ساختمانهای
کامال مشــابه در کنار هم)  13هزار و 700دالر قیمتگذاری شد و در
ظرف یک آخر هفته  14مورد از آنها به فروش رفت .این مدل خانه بعدتر
در آریزونا ،کالیفرنیا و فرانسه هم رواج یافت .کافمن و براد بعد از دیترویت
به سراغ حاشیه شهر دیترویت رفتند و  600دستگاه خانه هم در آنجا
بنا کردند ،بعد به سراغ فینيکس رفتند .این شرکت به موفقیت باالیی در
حوزه خانهسازی رسید و اولین کمپانی این حوزه بود که سهامش را به
صورت عمومی عرضه کرد .و بعد شرکت به شهر لسآنجلس منتقل شد.

شرکت بیمه سان الیف را به مبلغ  52میلیون دالر
خرید و بعد از مدتی نام آن را به سان امريكا تغییر داد.

1963
1971

1957
بههمراه همسرش ادیت ،برای شروع زندگی
تازه به لسآنجلس نقل مکان کرد.

براد متوجه شد که بخش عمدهای از آن نسلی که در دوره انفجار جمعیت به دنیا آمدند کمکم دارند به سن خرید خانه میرسند .مدل خانههای
همسان شرکت کافمن و براد (خانههایی با ساختمانهای کامال مشابه در کنار هم)  13هزار و 700دالر قیمتگذاری شد و در ظرف یک آخر هفته
 14مورد از آنها به فروش رفت.

میدانستند که او چنان ســریع در ذهنش حسابوکتاب میکند که
پیش از اینکه آنها بخواهند دســت به ماشــین حساب ببرند ،پاسخ را
پیدا کرده است .خودش کارمندان سابقش را با عنوان «فارغالتحصیالن
مدرسه براد» خطاب میکند.
پس از جســتوجوی فراوان ،سرانجام براد به این نتیجه رسید که
توانایی او در حوزه ملی اســت .ســال  1989از سمت مدیریت اجرایی
شرکت کافمن و براد کنارهگیری کرد و تمام وقتش را صرف رسیدگی
به «سان الیف» کرد ،یک شرکت بیمه که به تازگی خریده بود .حساب
و کتاب او باز هم بر مبنای آدمهایی بود که در دوره انفجار جمعیت به
دنیا آمده بودند ،کسانی که داشتند به نسبت نسلهای قبل عمر بیشتری
میکردند و برای همین او تاکیدش را روی بیمه بازنشستگی گذاشت.
در میانه دهه  90نام شرکت به سان امريكا تغییر کرد و تبدیل به یکی
از آگهیدهندگان اصلی شبکه  NBCورزشی شد .یکی از مدیران سابق
شرکت خانهسازی که با او کار کرده بود در مورد تاکیدش بر آگهیهای
تجاری گفته است« :او میفهمید که هر چیزی اگر تبدیل به برند شود
ارزش بیشتری دارد ».سال  1999شرکت  A.I.Gسان امريكا را به مبلغ
 18میلیارد دالر خرید و بیش از ســه میلیارد دالر از این معامله سود
کرد .او توانسته بود یک شرکت بیمه را بخرد و یک برند بیمه را بفروشد.
JJپول برای هنر
در تمامی سالهایی که براد مشغول افزایش ثروت خود بود ،کمتر
خودش را در رســانهها نشان میداد .کمابیش نامرئی بود تا اینکه پای
هنر به میان آمد .یکی از مجموعهداران آثار هنری به نام مارسیا ویزمن
به همراه جمع زیادی از هنرمندان محلی ایده ســاخت موز ه هنرهای
معاصر را مطرح کردند و براد هم که خودش شــروع به جمعآوری آثار
هنری کرده بود کمکم به این حرکت پیوست .شهرداری با تاسیس موزه
موافقت کرد به این شــرط که موسسان بتوانند دستکم  10میلیون
دالر حمایت مالی برای ساخت موزه را تامین کنند .براد کمپین جذب
حمایت مالی را در دســت گرفت و با حســاب یک میلیون دالری که
خودش هدیه کرده بود توانســت  13میلیون دالر پول برای راهاندازی
موزه «موكا» جمع کند و به ازای این موفقیت عنوان موسس را از آن
خود کرد .موزهای که در سال  1979به ثبت رسید نه ساختمانی داشت
و نه مجموعه اثر هنری و نه مدیر .اما براد کلی ایده جاهطلبانه داشت،
او نمیخواست تنها یک موزه استانی بنا کند ،میخواست به رقابت با
بزرگترین موزههای نیویورک برخیزد .یکی از هنرمندان حامی موزه
از پوتوس هولتن ،اولین مدیر مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو در
پاریس خواست که مدیریت موکا را در دست بگیرد و او هم به صورت
غیرمنتظرهای پاسخ مثبت داد .مدیر پرآوازه موزههای پاریس به خاطر
عشــق به اقیانوس به لسآنجلس رفت تا موزه ناآشنایی را اداره کند
و این موضوع جامعه هنری نیویورک را حســابی شگفتزده کرد .این
مدیر معروف البته  3سال بعد از کار استعفا داد .براد برای تمام کسانی

براد و رازهایش
سال  2012الی براد اولین کتاب خود را منتشر کرد .کتابی با عنوان «هنر غیرمنطقی بودن :درسهایي در
خصوص تفکر غیرمتعارف» .این کتاب توسط انتشارات ویلی و پسران به چاپ رسید و در فهرست پرفروشهای
نشریات نیویورک تایمز ،والاستریت ژورنال و واشنگتن پست قرار گرفت.
سال  2010براد  10میلیون دالر برای کمک به مدارس عمومی در شهر واشنگتن هزینه کرد 2.2 ،میلیون
دالر برای تجهیز آزمایشگاه خالقیت دانشگاه هاروارد اختصاص داد و  2میلیون دالر هم به مدارس لسآنجلس
بخشــید .سال  2013بنیاد خیریهای که تاســیس کرده بود اعالم کرد که او تاکنون  23میلیون دالر برای
توانمندسازی معلمان ،والدین و دانشآموزان و راهاندازی کالسهای درس هوشمند هزینه کرده است.
پیش از راهاندازی موزه موکا او به سایر حامیان تاسیس موزه گفته بود که میخواهد نام موزه را «الی و ادیت
براد» بگذارد .این ایده رد شد ،براد پس از مدتها کشمکش با سایر موسسان موزه بر سر نام و نحوه اداره موزه
از سمت خود کنارهگیری کرد و البته در سال  2010اعالم کرد که به زودی موزه هنرهای معاصر خودش را
در منطقه جنوبی لسآنجلس میسازد .سال  2015موزه براد افتتاح شد.

که با او همکاری میکردند آدم سختی بود ،حتی کسانی که داوطلبانه
در ساخت این موزه همکاری میکردند میگویند که او بارها با لحنی
دستوری به آنها سخن گفته و مانند زیردستانش با آنها برخورد کرده
اســت .او آدمها را تحت فشار میگذاشت و تا به مقصودش نمیرسید
هم دستبردار نبود.
اما بخشــی از این اخالق غیرقابل تحمل براد تبدیل شد به کارهای
فراوانی که او در حوزه کمک به ارتقای فرهنگ و هنر در شهر لسآنجلس
انجام داد .او بیش از  4میلیارد دالر صرف امور خیریه و انساندوســتانه
کرد که بخش قابل توجهــی از آن به حمایت از هنرمندان اختصاص
داشته است.

موزه براد در شهر
لسآنجلس افتتاح شد.

از سمت خود به عنوان مدیر اجرایی
شرکت کافمن و براد کنارهگیری کرد.

1979

2008
1989

در کار تاسیس موزه موکا شریک شد و
توانست  13میلیون دالر حمایت مالی
برای این موزه جذب کند.

«وقتی که دارند تاریخ شهر
لسآنجلس را مینویسند ،اگر
نام الی براد نباشد چهچیزی
باقی میماند؟ او کسی است که
چشمهایش را میبندد و آینده
را میبیند ».این جملهای بود که
سالها قبل آنتونیو ویالراگوسا،
شهردار وقت لسآنجلس در
مورد براد گفت تا نقش پررنگ
او را در تغییر و تحوالت این شهر
بازگو کند

2015
مبلغ  600میلیون دالر به دانشگاه
امآيتي و دانشگاه هاروارد بخشید.
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کارآفرین

مایکل

آندره

ثروت پنیری

سه نسل از خانواده بسنیه و سلنت در بازار لبنیات چه کردند؟

او کیست؟

امانوئل بسنیه 43 ،ساله
یکی از ثروتمندترین
شهروندانفرانسه
است .او از نسل سوم
خانواده بسنیه است
که با تاسیس شرکت
الکتالیس و تولید
محصوالت لبنی به
شهرت رسیدند .او
هماکنون همراه با
خواهر و برادرش بر
این کمپانی خانوادگی
مدیریت دارد و با 7.46
میلیارد دالر ثروت
در رده  191فهرست
ثروتمندانبلومبرگ
قرار دارد.

«چگونه میشــود کشوری را اداره
کــرد که  246جور پنیــر دارد؟»
این یکی از معروفترین گفتههای
مارشــال دوگل اســت که پس از
شــرکت در جنگ جهانــی اول و
فرماندهــی در جنگ جهانی دوم،
ســال  1958به ریاستجمهوری
فرانســه رســید .دوگل عالوه بر
تواناییهایــش در ارتــش و در
کار سیاســت بــه خاطر جمالت
طالیــیاش معــروف بــود .پنیر
فرانسوی هم آنقدر در جهان شهرت دارد که تبدیل به دستمایه این
جمله معروف او شود .یکی از محصوالت معروف فرانسه پنیر است و
تولید همین محصول بود که تبدیل شد به عمدهترین دلیل شهرت
شرکت الکتالیس .شرکتی واقع در شهر الوال در شمال غربی فرانسه
که اكنون در  43کشــور 229 ،خط تولید دارد و درآمد ساالنهاش به
 17میلیارد یورو ( 18.2میلیارد دالر) میرسد.
 19اکتبر سال  1933آندره بسنیه با  35لیتر شیری که از اطراف
شــهر الوال خریده بود 17 ،قالب پنیــر کممبر تولید کرد و قصه از
همینجا شروع شد .شرکت جمعوجوری به نام خود او پدید آمد و از
چند نفری دعوت به همکاری کرد تا در آغاز راه با او همراه شوند .در
دهه  40کسبوکار کوچکی که با کمتر از  20قالب پنیر شروع شده
بود دیگر به عنوان شرکت لبنی شناخته شده و کار توسعه پیدا کرده
بود .با توسعه کار مرتب به تعداد مزرعهداران و دامدارانی که شیر مورد
نیاز شرکت را تامین میکردند افزوده میشد .تا سال  48میزان شیر
خریداریشده از مزارع اطراف به  10هزار لیتر رسید و این برای شرکت
که دیگر  25کارمند داشت گام بزرگی بود.

لیتری شــیر را شروع کرد .سال  1955آندره از دنیا رفت و کارخانه و
شرکت به پسرش مایکل به ارث رسید .مایکل که حتی از پدرش هم
اشتیاق بیشتری برای گسترش کار داشت ،با استفاده از نام و اعتباری
که به ارث برده بود ظرف دو سال توانست میزان درآمد شرکت را به
دو برابر برساند.
دهه  60به لحاظ اقتصادی سالهای خوبی برای بازار لبنیات بود،
تقاضا در میان مصرفکنندگان بیشتر شده بود و کار شرکت بیشتر از
هر زمان دیگری در حال تحول و پیشــرفت بود .مایکل تالش کرد تا
اصولی مانند تخصص صنعتی ،کیفیت و نوآوری را در شرکت نهادینه
کند .همزمان با گسترش کار ،بسیاری از دامداریهای واقع در غرب
فرانسه برای شراکت با این شرکت ابراز عالقه کردند و در نتیجه حجم
شیر واردشــده به کارخانه بیشتر شد .از طرف دیگر بخش بازاریابی
شرکت به سراغ سوپرمارکتهایی رفت که هر روز در شهرهای مختلف
فرانسه سبز میشدند و مایحتاج آنها و اجناسی را که استقبال بیشتری
از آنها میشــد ثبت کردند .در اواخر دهه  60مایکل برند جدیدی را
وارد بازار کرد که زیرمجموعه شرکت بود اما با نامی متفاوت روانه بازار
شــد ،با نام «پرزیدنت» .با این نام تولیدات انواع پنیر و کره گسترش
بیشتری پیدا کرد و هنوز هم این برند از جمله محصوالت پیشرو در
میان محصوالت لبنی شرکت بسنیه است .پس از آن عرضه شیر در
بستهبندیهای خاص تترا پک (شرکت معروف در حوزه بستهبندی
محصوالت غذایی) آغاز شــد ،عرضه در بســتهبندیهای متفاوت با
شیشههای همیشگی شیر به مرور زمان روی ذائقه خرید فرانسویها
هم تاثیر گذاشت.
در ســال  1972مایکل با توجه به پتانسیلی که در پیشرفت برند
پرزیدنت دیده بود کارخانه کامال مدرنی را در منطقه دامفرانت فرانسه
تاسیس کرد که تازهترین فناوریهای تولید پنیر کممبر در آن به کار
گرفته شــده بود .این شعبه از شرکت همچنان یکی از شعب اصلی
بسنیه شناخته میشود .اما به جز این آغاز دهه  ،70آغاز رسیدن آوازه
شرکت به آن سوی کره زمین بود .بسنیه با صادرت پنیر به خصوص
پنیر بری (نوعی پنیر کمی زردرنگ با الیه بیرونی خاکستری خمیری
و نرم) که مورد عالقه امريكاییها بود پا به این کشور گذاشت .در دهه
 80بازار امريكا بیشتر از قبل آماده برای عرضه محصوالت شرکت بود
و برای همین بود که مایکل تصمیم گرفت شــعبهای از کارخانهاش
را در این کشــور تاسیس کند .شعبه شرکت در سال  81در بلمونت

JJبسنیه دوم
آندره بسنیه در نیمه اول دهه  50فعالیتش را گسترش داد .همراه
با گذر زمان بازار لبنیات بیشــتر و بیشتر رقابتی میشد و به همین
دلیل او تنوع تولیداتش را بیشــتر کرد و کره و خامه هم وارد لیست
محصوالت شرکت شد و بعد از مدتی فروش شیر را هم در دستور کار
قرار داد و یکی از اولین تولیدکنندگانی بود که توزیع بطریهای یک

بخشی از محصوالت شرکت با برند جدیدی با نام
«پرزیدنت» به بازار عرضه شد.

شرکت بسنیه توسط آندره بسنیه در
شهر الوال فرانسه تاسیس شد.

1955
1933
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1970
1968

مایکل بسنیه پس از مرگ پدرش ،آندره
امور شرکت را در دست گرفت.
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امانول بسنیه ،پسر مایکل به دنیا آمد.

 19اکتبر سال  1933آندره بسنیه با  35لیتر شیری که از اطراف شهر الوال خریده بود 17 ،قالب پنیر کممبر تولید کرد و قصه
از همینجا شروع شد .شرکت جمعوجوری به نام خود او پدید آمد و از چند نفری دعوت به همکاری کرد تا در آغاز راه با
او همراه شوند .این شرکت که بعدها به الکتالیس تغییر نام داد حاال بزرگترین تولیدکننده پنیر در جهان است.

میزان درآمد شرکت بر اساس جغرافیا

(واقع در ویسکانسين) تاسیس و  6سال بعد کارخانه لبنیات بسنیه در
کالیفرنیا احداث شد .از نیمههای دهه  80تولید ماست و پنیر بز هم به
کار شرکت در فرانسه اضافه شد.
دهه  90کار آنقدر وســعت پیدا کرده بود که مایکل توســعه به
سمت سایر کشورها را در پیش گرفت :اوکراین ،لهستان ،مصر و حتی
ایتالیا ،کشوری که خودش یکی از مدعیان تولید پنیر است .بسنیه با
خرید شرکت لوکاتلی ،سومین تولیدکننده پنیز موزارال با قدرت وارد
این بخش از تولیدات پنیر شــد .در آخرین ســال از قرن بیستم نام
شرکت از بسنیه به نامی سادهتر تغییر پیدا کرد ،نامی که تلفظ آن در
تمامی کشورهایی که محصوالت شرکت در آن عرضه میشد آسان
باشد .از سال  1999نام این شرکت به الکتالیس تغییر کرد.

افریقا
%7

سایر
%6

آسیا و اقیانوسیه
%14

مواد اولیه لبنی و
پودرهای مکمل
%12

پنیر
%34

کره و خامه
%10

امريكا
%21

اروپا
%58

JJبسنیه سوم
امانول بسنیه ،پسر مایکل سومین نسل از خانوادهای است که ثروت
و شهرتش را مدیون پنیر است .او در سال  1970در الوال به دنیا آمد
و بعد از گذراندن دوران مدرسه در شهر زادگاهش ،برای ادامه تحصیل
به یک دانشکده کسبوکار در پاریس رفت .او در سال  ،1995همزمان
با رونق فراوان کار خانوادگیشان به شرکت پیوست و به عنوان مسئول
بخش توسعه شرکت مشغول به کار شد .سال  2000بود که پدرش
مایکل از دنیا رفت ،او کارش را به عنوان مدیر اجرایی الکتالیس ادامه
داد .از زمانی که وارد امور مدیریتی شد دست به خریدهای مهمی برای
گسترش کار شرکت زد مانند سال  2006که شرکت گالبانی ،پیشرو
تولید پنیر در ایتالیا را خرید و بعد هم شــرکت ریچلز ،تولیدکننده
ماست ارگانیک در انگلستان را به زیرمجموعههاي شرکت افزود .یکی
از کارهای مهم او ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری مشترک در حوزه
لبنیات با شرکت نستله بود که ثبات اقتصادی شرکت را تضمین کرد.
این سری از اقدامات سبب شد تا با وجود بحران اقتصادی سال 2008
که بسیاری از شرکتها از آن لطمه بسیار دیدند ،کسبوکار خانوادگی
بسنیه همچنان با رشد به راه خود ادامه دهد.
ســال  2010الکتالیس وارد اسپانیا شد و با خرید سه شرکت که
در حوزه تولید شیر ،پنیر و غذای کودک فعالیت داشتند جای خود
را در این کشــور محکم کرد .یک سال بعد شرکت پارماالت هم به
جمع مایملک شرکت افزوده شد ،این شرکت ایتالیایی  14هزار کارمند
داشــت و ســودی بالغ بر  4میلیارد دالر برای بسنیه به همراه آورد.
الكتالیس هرکجا که پا میگذارد دســت به خرید و تصاحب بخشی
از صنعت لبنیات میزند .در سال  2014کار در استرالیا و هند هم از
همین طریق دنبال شد و سال بعد هم به ترکیه رسید.
امپراتوری وســیع لبنی این شــرکت آنقدر قدرت دارد که برای
محکم نگاه داشتن جایگاه خود از تغییرات ضروری نمیترسد .سال
 2011بود که این شــرکت به دلیل عدم توافق بر سر قیمت ،فروش
محصوالتــش را به لوکلریک ،یکی از بزرگترین ســوپرمارکتهای

شرکت بسنیه وارد امريكا شد و پس از عرضه
محصوالت ،کارخانهای هم در کالیفرنیا تاسیس کرد.

میزان درآمد شرکت بر اساس محصوالت

شیر
%25

زنجیرهای فرانسه با  500شعبه در این کشور قطع کرد.
به امانوئل لقب «میلیونر نامرئی» دادهاند .او به شــدت از رســانه
گریزان است و اجازه نمیدهد هیچ بخشی از زندگی خصوصیاش از
اخبار و بازار شایعات سر درآورد .دو خواهر و برادر او یعنی ژان میشل
و ماری هم در كسبوكار خانوادگی فعال هستند و البته از آنجایی که
اغلب کار اجرایی و سهام شــرکت به برادر بزرگشان به ارث رسیده،
با وجود داشــتن نفری  2.5میلیارد دالر ثروت ،جایی در فهرســت
میلیاردرهای جهان ندارند .این سه خواهر و برادر کلیه سهام شرکت را
در اختیار دارند ،شرکتی که امروز به عنوان بزرگترین تولیدکننده پنیر
در جهان شناخته میشود.

ماست و
غذای کودک
%12

از زمانی که امانوئل وارد
امور مدیریتی شد دست به
خریدهای مهمی برای گسترش
کار شرکت زد مانند سال
 2006که شرکت گالبانی،
پیشرو تولید پنیر در ایتالیا
را خرید و بعد هم شرکت
ریچلز ،تولیدکننده ماست
ارگانیک در انگلستان را به
زیرمجموعههاي شرکت افزود

پس از درگذشت ناگهانی مایکل ،پسرش امانوئل به عنوان
مدیر اجرایی شرکت مشغول به کار شد.

1999
1981

2011
2000

نام شرکت از بسنيه به
الکتالیستغییرکرد.

شرکت پارماالت هم به جمع مایملک شرکت افزوده شد ،این شرکت ایتالیایی  14هزار
کارمند داشت و سودی بالغ بر  4میلیارد دالر برای بسنیه به همراه آورد.
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کارآفرین

روغن نباتی و تولید نرمافزار

کسبوکار عظیم پرمجی ،چهارمین ثروتمند هند چطور متولد شد؟

او کیست؟

عظیمپرمجیچهارمین
شهروندثروتمندهند
است ،رئیس هیئت
مدیره و بزرگترین
سهامدار شرکت ویپرو
که در حوزه تکنولوژی
اطالعات و مشاوره
مدیریت و برونسپاری
فعالیت میکند .او با
 14.7میلیارد دالر
دارایی در رتبه 70
ثروتمندانفهرست
بلومبرگ قرار دارد.

زمانی که عظیم جوان در
اولین جلسه سهامداران
شرکت محصوالت گیاهی
هند غربی شرکت کرد،
یکی از سرمایهگذاران او را
نصحیت کرد که اجازه بدهد
تا کار مدیریت توسط کسی
به دست گرفته شود که
تجربه مدیریتی بیشتری دارد
اما او به کارش به عنوان
مدیر ادامه داد

سال  ،1947محمدهاشــم پرمجی کارخانه محصوالت گیاهی
هند غربی را در شهر کوچک آمالنر تاسیس کرد ،شهری در منطقه
ماهاراشترا .کار اصلی کارخانه ،تولید روغن نباتی مخصوص پختوپز
بود و در کنارش یک نوع صابون رختشویی با نام  787تولید میشد
که یک محصول جانبی بود متشکل از روغنها و مواد اولیه باقیمانده.
عظیم دو ســال زودتر از کارخانه روغن نباتی پدرش متولد شد ،در
تمام ســالهای بزرگ شــدنش همین کارخانه و روغنهای نباتی
زندگیشان را میچرخاند و آنقدری رفاه برای خانواده پرمجی فراهم
آورده بود که عظیم بتواند برای تحصیالت دانشگاهی راهی امريكا
شود .او در اواســط دهه  60برای تحصیل در رشته مهندسی برق
به دانشگاه استنفورد رفت اما تقدیر این بود که جوان هندی شاغل
به تحصيل در یکی از بهترین دانشــگاههای جهان ،بیشتر از یکی،
دو سال در استنفورد ماندگار نباشد؛ محمدهاشم پرمجی ،در سال
 1966درگذشت و عظیم  21ساله دانشگاه را ترک کرد و به وطنش
بازگشت تا در غیاب پدر امور کارخانه و خانوادهاش را در دست بگیرد.
زمانی که عظیم جوان در اولین جلسه سهامداران شرکت محصوالت
گیاهی هند غربی شرکت کرد ،یکی از سرمایهگذاران او را نصحیت
کرد که از ســمتش کنارهگیری کند و اجازه بدهد تا کار مدیریت
توســط کسی به دست گرفته شود که تجربه تخصصی و مدیریتی
بیشــتری دارد .جواب عظیم منفی بود ،او به کارش به عنوان مدیر
ادامه داد.
JJتبدیل روغن به اطالعات
نصیحتی که در اولین جلسه شرکت پدری به عظیم شد نصیحتی
منطقــی بود اما پرمجی جوان در خودش ایــن توان را میدید که
برخالف راهنمایی بزرگترهای شــرکت عمل کند و حق با او بود.
او که از درس خواندن دســت کشــیده بود تمام انرژیاش را روی
گسترش کار شرکت گذاشت و کارخانه محدود به تولید روغن نباتی
را تبدیل کرد به تولیدکننــده محصوالت مختلفی از جمله روغن
شیرینیپزی ،لوازم گیاهی آرايش ،صابون مو ،محصوالت بهداشتی
کــودکان و غیره .تا اینجا گســترش کار طبیعی بود ،پدر یک جور
روغن و صابون تولید میکرد و پسر اقالم دیگری را به فهرست کار
افزوده بود .اما عظیم قرار بود پا فراتر بگذارد و بساط روغنی شرکت را
تبدیل به چيز دیگری کند .در طول  45سال بعد از آن جلسه اول با

JJدرهای بسته هند ،دروازههای گشوده موفقیت
سال  1977وقتی که دولت هند شرکتهای خارجی را مجبور
کرد این کشــور را ترک کنند تا راه برای پیشــرفت و گســترش
کسبوکارهای داخلی هموارتر شود ،پرمجی متوجه شد که غیاب
شرکتهای بزرگی مانند آيبيام (تولیدکننده و فروشنده نرمافزار
و سختافزار ،ارائهدهنده خدماتی چون زیرساخت ،میزبانی وب و)...
میدان را برای شرکتهای داخلی حوزه کامپیوتر و نرمافزار خالی کرده
است .او از این فرصت استفاده کرد و گروهی از مهندسان را استخدام
کرد و تا سال  1983توانست اولین نمونه مینیكامپیوترهایش را روانه
بازار کند .سال بعد هم محصول جدید شرکت یعنی ویپرو  456را
معرفی کرد ،یک نرمافزار صفحه گسترده (صفحات جدولبندیشده
کــه قابلیت انجام محاســبات ریاضی را دارند) ،محصولی شــبیه
به نرمفزار لوتــوس  123که در آن زمان یکــی از پروفروشترین
محصوالت آيبيام و بازار نرمافزار بود .کار شرکت در حوزه تکنولوژی
با رونمایی از اولین کامپیوتر شخصی ویپرو در سال  1986ادامه پیدا
کرد .سیاســت اقتصاد بسته هند بیشتر از یک دهه ادامه پیدا کرد،
اما در ســال  1991درهای هند دوباره به روی شرکتهای خارجی
گشوده شد و شرکت نرمافزاری ویپرو دیگر در میدان رقابت تنها نبود.
وقتی سروکله شرکتهای خارجی پیدا شد ،پرمجی برنامهنویسان
ویپرو را به شرکتهای خارجی فرستاد تا بخشی از برنامهنویسیهای
آنها را انجام دهند تا پیش از ورود شرکتهای نرمافزار خارجی بتواند
بخشــی از بازار را در اختیار بگیرد .مشــکل معروف سال  1999به
کمک این دوراندیشی پرمجی آمد« ،مشکل سال  »2000که با نام
باگ هزاره یا  Y2Kمعروف شد.
JJشیرینی بحران 2000
برای دنیایی که هر روز بیشــتر از قبل وابسته به کدهای صفر و
یک کامپیوترها میشد و حسابوکتابهای بانکی ،برنامهریزیهاي
کالن و معــادالت اقتصــادیاش در قالب نرمافزارهــا و برنامههای

عظیم که مشغول تحصیل در دانشگاه استنفورد بود به خاطر مرگ
پدرش به هند بازگشت و مدیریت شرکت او را در دست گرفت.

عظیم پرمجی در شهر
بمبئی به دنیا آمد.

1947
1945
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سهامداران ،عظیم پرمجی شركت را از یک شرکت تولیدکننده روغن،
صابون و ســایر محصوالت مصرفی با درآمد ساالنه  2میلیارد دالر
تبدیل به «ویپرو» کرد ،ســومین شرکت بزرگ هندی صادرکننده
نرمافزار که تا سال  2013ساالنه  7میلیارد دالر درآمد داشته است.

1977
1966

محمدهاشم پرمجی ،پدر عظیم کارخانه محصوالت گیاهی هند غربی
را تاسیس و تولید روغن نباتی را آغاز کرد.
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شروع به تغییر کار شرکت از تولید محصوالت روغنی
و گیاهی به سوی حوزه کامپیوتر و نرمافزار کرد و نام
شرکت را به ویپرو تغییر داد.

ویپرو در یک سال پایانی قرن بیستم میلیونها کد را برای شرکتهای بزرگ بازنویسی کرد ،شرکتهایی مانند  Weyerhaeuserبزرگترین شرکت
تولیدکننده الوار در دنیا .این شرکت و بیش از  10شرکت دیگری که در زمان بحران سال  2000از خدمات ویپرو استفاده کردند ،با ورود به قرن
جدید و پایان مشکالت همچنان مشتری این شرکت باقی ماندند.

کامپیوتری جا میگرفتند ،رسیدن به سال  2000و آغاز قرن جدید
ناگهان تبدیل به مشکلی پیچیده شد .تا آن زمان برنامهنويسان عادت
داشتند از يك عدد دورقمي براي نمايش زمان در نرمافزارهای خود
استفاده كنند؛ براي مثال ،تاريخ انقضاي يك كارت بانكي در يك فايل
كامپيوتري به صورت ساعت/روز/ماه ( )99/31/08ذخيره ميشد .اين
قالب دورقمي وقتي مشكلآفرين شد كه با آغاز سال  00 ، 2000به
عنوان عدد نشاندهنده سال وارد شد و نرمافزار نميدانست اين 00
ن را سال  1900بداند يا 2000؟ این مشکل
را چگونه تفسير كند ،آ 
آنقدر جدی بود که دولتها وارد عمل شــدند .امريكا از سال 98
پروژه گستردهای را برای عبور از این مشکل طراحی کرد و گروههای
مختلفی توسط کاخ سفید برای رویارویی با این بحران تشکیل داده
شد .هند هم مانند سایر کشورها باید برای اصالح کدها و برنامههای
مختلف آماده میشــد و اینجا بود که شرکت ویپرو توانست نقش
بزرگ خودش را ایفا کند .ویپرو در یک ســال پایانی قرن بیســتم
میلیونها کد را برای شرکتهای بزرگ بازنویسی کرد ،شرکتهایی
مانند  Weyerhaeuserبزرگترین شــرکت تولیدکننده الوار در
دنیا .این شــرکت و بیش از  10شرکت دیگری که در زمان بحران
سال  2000از خدمات ویپرو استفاده کردند ،با ورود به قرن جدید و
پایان مشکالت هم همچنان مشتری این شرکت باقی ماندند.
JJبازگشت به دانشگاه
شاید یکی از دالیلی که سبب شد عظیم پرمجی برنامهنویسان
شــرکتش را برای رویارویی با مشکالت ســال  2000آماده کند،
بازگشــت او به امريكا بود ،بازگشــتی که ســبب شــد او در بطن
دغدغههای دنیای جدید قرار داشته باشــد .او در سال 30 ،1996
ســال پس از ترک دانشگاه به استنفورد بازگشت تا درسی را که به
دلیل مرگ پدرش رها کرده بود از سر بگیرد.
پرمجی در سال  2001بنیادی را با نام خودش تاسیس کرد ،یک
بنیاد غیرانتفاعی که تمرکز اصلی آن گسترش آموزش در هند و رشد
دانشگاهها است .گویا جوانی که در 21سالگی مجبور شد دانشگاه را
نیمهکاره رها کند ،در بزرگسالی همچنان ميخواست پیوندی را که
زودتر از موقع بریده شده بود دوباره برقرار کند .این بنیاد به صورت
جدی بر روی گســترش آموزش در بخشهای روستایی هند کار
میکند .همزمان با تاسیس این بنیاد ،پرمجی  125میلیون سهم از
سهام ویپرو را به این بنیاد منتقل کرد تا سود آن صرف امور خیریه
در حوزه آموزش شود 9 .سال بعد او  2میلیارد دالر از سهام ویپرو را
به این بنیاد منتقل کرد .در سال  2013هم قدم بلندتری از همیشه
برداشــت و  12درصد از سهام شرکت (که در آن سال  2.2میلیارد
دالر ارزش داشت) را به بنیاد عظیم پرمجی انتقال داد .حاال این بنیاد
 18درصد از سهام ویپرو را در اختیار دارد .عظیم در همان سال 61
میلیون از سهام را هم به یک صندوق خیریه مستقل منتقل کرد و

فروش کامپیوترهای شخصی ویپرو را
در هند آغاز کرد.

به این ترتیب ســهم خانوادهاش از ویپرو را به زیر  75درصد رساند
و قاعده جدیدی را برای میزان مالکیت ســهام شرکت وضع کرد.
موسســان شرکت باید سهام خود را در حد  75درصد نگاه دارند تا
تکم  25درصد از مالکیت شرکت در اختیار سهام عمومی باشد.
دس 
در ســال  2010بنیاد عظیم پرمجی دانشــگاهی را به نام او در
منطقه بنگلور تاسیس کرد .این دانشگاه دورههای تحصیالت تکمیلی
در حوزه آموزش و توســعه ارائه میداد ،در آغاز تاســیس ،دانشگاه
پرمجی نزدیک به  400دانشجو و  120کارمند و استاد داشت و نیمی
از دانشــجویان از مناطق روستایی و شهرهای کوچک ،از  20ایالت
مختلف هند آمده بودند .این دانشگاه از سال  2015آغاز به پذیرش
دانشجوی دوره کارشناسی در حوزههای فیزیک ،بیولوژی ،اقتصاد،
ادبیات ،تاریخ و فلســفه کرده است و حاال در حوزه علوم سیاسی و
حقوق هم فعالیت دارد.
عظیم پرمجی در عرض  50سال گذشته دست به کارهای بزرگی
در هند زد .او توانست یک کارخانه تولید روغن نباتی را تبدیل به یکی
از بزرگترین شــرکتهای حوزه نرمافزار و مشاوره در امور فناوری
اطالعات کند و عالوه بر آن با تاسیس یکی از بزرگترین بنیادهای
خیریه در کشورش به توسعه آموزش ابتدایی و دانشگاهی در مناطق
مختلف هند کمک کند .در طول این سالها از او به عناوین مختلف
تقدیر شــده است و نامش چندین بار به عنوان شخصت تاثیرگذار
مطرح شــده .در سال  2010نشــریه  Asiaweekاز او به عنوان
یکی از  20مرد قدرتمند جهان نام برد ،عظیم پرمجی همچنین در
سالهای  2004و  2011به عنوان یکی از صد چهره برتر سال نشریه
تایم معرفی شد.

در طول  45سال
بعد از آن جلسه
اول با سهامداران،
عظیمپرمجی
شركت را از یک
شرکتتولیدکننده
روغن ،صابون و
سایر محصوالت
مصرفی با درآمد
ساالنه 2میلیارد
دالر تبدیل به
«ویپرو» کرد،
سومینشرکت
بزرگ هندی
صادرکننده
نرمافزار که تا سال
 2013ساالنه 7
میلیارد دالر درآمد
داشته است

سهامی به ارزش  2میلیارد دالر را به بنیاد خیريهاش انتقال
داد و دانشگاه عظیم پرمجی را تاسیس کرد.

2000
1985

2013
2010

ویپرو تبدیل به بزرگترین صادرکننده
نرمافزار در هند شد.

 12درصد از سهام شرکت ویپرو را به ارزش  2.2میلیارد دالر به بنیاد
خیریهاش انتقال داد.
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کارآفرین

سرباز ،خردهفروش ،میلیاردر

سرگی گالیتسکی ،بزرگترين خردهفروش در روسیه توانست رکورد بزند

گالیتســکی که حاال به جز ثروت
میلیــاردیاش او را به عنوان یکی
از بزرگتریــن حامیــان ورزش
سرگیگالیتسکی،
فوتبال در روســیه میشناسند در
 49ساله موسس و
ســال  1967در شهر الزاروسکو در
بزرگترینسهامدار
شرکت ماگنیت است،
منطقه کراسنودار و در یک خانواده
صاحببزرگترین
ارمنی به دنیا آمد .نام خانوادگیاش
فروشگاههایزنجیرهای
در بــدو تولــد آروتونیــان بود که
فروش مواد غذایی در
پیوندهایــش را با قومیــت ارمنی
روسیه که نزدیک به
نشــان میداد ،سالها بعد و پس از
 13هزار شعبه در این
اینکه ازدواج کــرد ترجیح داد نام
کشور دارد .او با 7.12
خانوادگی همســرش را اســتفاده
میلیارد دالر ثروت
کند ،گالیتسکی ،نامی که بیشتر به
در رتبه  207فهرست
یک شــهروند روس میخورد .او از
ثروتمندانبلومبرگ
قرار دارد.
بچگــی در رویای این بود که روزی
به عنوان فوتبالیست حرفهای پا به
توپ شود و اما تقدیرش اینگونه بود که در  18سالگی برای خدمت
در ارتش شــوروی به خدمت فراخوانده شود .او پس از پایان خدمت
دوساله سربازی در ســال  1987وارد دانشگاه کوبان شد و پس از 6
ســال تحصیل مدرکش را در رشته مالی گرفت و مستقیم به سراغ
کسبوکار خردهفروشی رفت .ابتداي کار تن به شراکت داد و همراه
با شرکایش یک شرکت خردهفروشی با نام ترانساسیا تاسیس کردند
که کارش فروش محصوالت زیبایی بود ،محصوالتی مانند برندهای
 Avon، Johnson & Johnsonو  Procter & Gambleکــه
از کشورهای غربی وارد این کشور میشدند .او اما زیاد با این شرکت
نماند ،ترجیح میداد کسبوکار خودش را داشته باشد و برای همین
در ســال  1995از شرکایش جدا شــد و کار خودش را راه انداخت؛
شرکت تاندر که آن هم کار فروش لوازم آرایشی و محصوالت و وسایل
خانگی را دنبال میکرد.
سال  1998گالیتسکی دست به قمار بزرگی زد .دوره ،دوره بحران
بزرگ اقتصادی در روسیه بود و رکود بازار ،با همه اینها او اولین مغازه
خردهفروشیاش را افتتاح کرد ،فروشگاهی به وسعت  400متر مربع
در کراســنودار و اسمش را گذاشت ماگنیت .کسبوکاری که شروع
کرده بود خیلی زود به ثمر نشســت و خیلی زود او را تبدیل کرد به
مالک بزرگترین شبکه خردهفروشی در منطقه .رونق کار آنقدر زیاد
بود که آن تک مغازه  400متری خیلی زود تبدیل شد به  250شعبه
در سراسر آن منطقه .تا ســال  2005او دیگر با  1500مغازه مالک
بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای فروش مواد غذایی شناخته میشد.
سال  2006ماگنیت توانست ســهامش را در بازار بورس روسیه
عرضه کند و از محل فروش سهام  368میلیون درآمد داشته باشد .از
آن تاریخ تا سال  2011سهم شرکت از فروش سهام به  1.3میلیارد

او کیست؟
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دالر رســید و حاال ســهام ماگنیت در بازار بورس لندن هم عرضه
میشود.
JJبازگشت به رویای کودکی
امپراتوری خردهفروشــی او حاال یکی از کســبوکارهای کالن در
روسیه است .شرکتش بیش از  260هزار کارمند دارد و  6هزار کامیون
اجناس را برای فروش در  12هزار شعبه ماگنیت توزیع میکنند .خودش
معتقد است که این نوع از کسبوکار مناسب هرکسی نیست ،چون هربار
که خبر تصادفی در جادههای روسیه میآید ممکن است یکی از  20هزار
راننده او آسیب دیده باشند« :وقتی شرکتی با  260هزار کارمند داری،
شبها باید به کمک قرص خواب به تخت بروی .آدم مدام درگیر است
و بســیاری از افراد نمیتوانند چنین سبکی از زندگی را تاب بیاورند و
خوشحال باشند ».شاید برای همین است که او تصمیم گرفت خودش
را با رویای کودکیاش شاد کند؛ با فوتبال .او در سال  2008تیم فوتبال
کراســنودار ( ) FC Krasnodarرا تاسیس کرد و از آن زمان بیش از
 250میلیون دالر روی این باشگاه ورزشی سرمایهگذاری کرده است .این
تیم فوتبال روسی از صفر شروع کرد و حاال برای سه دور متوالی در لیگ
اروپا شرکت کرده است .او که هیچوقت نتوانست آنگونه که در کودکی
آرزو داشت در زمین فوتبال بازی کند حاال مالکیت یک تیم و ریاست
باشــگاه فوتبال را بر عهده دارد و توانسته است نام خودش را در میان
میلیاردهای خودساخته فهرست بلومبرگ به ثبت برساند.

سرگیگالیتسکی
در منطقه کراسنودار
روسیه به دنیا آمد.

1967

علیرغم آرزویش
برای پیوستن به تیم
فوتبال ،به سربازی
رفت و دو سال
در ارتش شوروی
خدمت کرد.

1985

با مدرک مالی از
دانشگاهکوبان
فارغالتحصیلشد.

1993

به اتفاق چند
شریک شرکت
ترانساسیا،عرضه
کنندهمحصوالت
زیبایی و آرایشی را
تاسیس کرد.

1994

علیرغمبحران
اقتصادی در
روسیه اولین
فروشگاه
خردهفروشیاش
را در کراسنودار
افتتاح کرد.

1998

کار گسترش
فروشگاههای
ماگنیت را آغاز
کرد و خیلی زود
تعداد آنها را به
 250شعبه رساند.

2001

سهام شرکت
ماگنیت در بازار
بورس لندن عرضه
شد.

2006

تیمفوتبال
کراسنودار (FC
Krasnodar
(را تاسیس کرد و
از آن زمان بیش
از  250میلیون
دالر روی این
باشگاه ورزشی
سرمایهگذاری
کرده است.

2008

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

آینده جزیره

انتخابات اخیر بریتانیا چه سرنوشتی برای این کشور رقم میزند

آیندهپژوهی
[ آینده نهادهای آیندهپژوهی ]

یادگار دوران طالیی دهه 60

آیندهپژوهی از بعد از جنگ دوم جهانی رونق گرفت و در دهه  60و  70به اوج رسید
ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

چرا باید خواند:
موسسات
آیندهپژوهشی
در ایران به سرعت
شکل گرفتهاند و
مطالعه روند جهانی
به وجود آمدن این
موسسات میتواند
برای سیاستگذاران و
فعاالن اقتصادی مفید
باشد.

جنگ سرد که دو
دهه بعد از پایان
جنگ جهانی دوم
همهکشورهای
بلوک شرق و غرب را
تحت تاثیر قرار داده
بود ،اسباب رونق
یکی از رشتههای
نوظهور آن روزگار،
یعنی آیندهپژوهی،
بود که هنوز
هم سازمانها و
نهادهای مهم این
حوزه یادگاری از
آن دوران به شمار
میروند
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آیندهپژوهــی به عنوان یک زمینه دانشــگاهی بینرشــتهای با
تحلیلهای گذشــتهنگر به ارزیابی تحوالت جاری و ارائه گزینههایی
بــرای حال و آینده میپردازد .این شــیوه از پژوهش در برنامهریزی،
مهار بحران ،جلوگیری از خطاهای راهبردی و حتی تصحیح کاستیها
در ترسیم ســناریوها و تبیین و بازپردازی گزینههای پیش رو بسیار
کارآمد است .گاهی گفته میشود که آیندهپژوهی به پژوهش و ارائه
«تصویر» و گزینه و سناریوها منحصر است اما باید گفت که این شیوه
و ابزار پژوهش و تحلیل ،امکان دســتکاری در روندها را در آینده دور
و نزدیک مورد بررســی قرار میدهد .مسئله اینجاست که مطالعات
در آیندهپژوهــی اغلب باید در دورههــای طوالنی انجام پذیرد؛ زمان
بلندمدت در آیندهپژوهی این امکان را فراهم میســازد که ترسیم و
تالقی سناریوها و گرایشهای گوناگون که در برشهای زمانی شکل
میگیرد امکانپذیر شود .آیندهنگری یا آیندهپژوهی یک روند پایدار و
ادامهدار است که برای موثر بودن تحلیلهایش باید پژوهش و دیدهبانی
آن ادامه داشته باشد و مرتب بهروز ،سازگار و اصالح شود.
جنگ ســرد که دو دهه بعــد از پایان جنگ جهانــی دوم همه
کشورهای بلوک شرق و غرب را تحت تاثیر قرار داده بود ،اسباب رونق
یکی از رشتههای نوظهور آن روزگار ،یعنی آیندهپژوهی ،بود که هنوز
هم سازمانها و نهادهای مهم این حوزه یادگاری از آن دوران به شمار
میروند .در دورانی که مسابقه تسلیحاتی ،فرهنگی ،فناوری و سیاسی

بین امریكا و شوروی و متحدانشان به اوج رسیده بود ،موسساتی نیاز
بودند که بتوانند روندهای ســالهای پیــش رو را تخمین بزنند .این
موسسات اغلب در بلوک غرب و بهخصوص در امریكا شکل گرفتند.
«رند» در امریكا باشد.
شاید نماد چنین موسسات پژوهشی ،موسسه َ
شاید بتوان گفت كه اچ جی ولز ،نویسنده امریكایی ،اولین كسی
بود كه ،در ســال  ،1902در یكی از سخنرانیهای خود از «مطالعات
آینده» ( )Future Studiesكه اكنون به آیندهپژوهی معروف شده،
طرفداری كرد .او در سال  1901كتابی نوشت كه وضعیت حوزههای
مختلف جهان در سال  2000را پیشبینی كرده بود .البته نویسندگان
انگلیسیزبان دیگری مثل جرج اورول و آلدوكس هاكسلی هم به این
كار مبادرت ورزیدند .با این حال ،این فعالیتها در عرصه ادبیات بیشتر
اتفاق میافتــاد تا اینكه اولین قدمهای آیندهپژوهی به صورت علمی
در سالهای  1930تا  1933كه بین دو جنگ جهانی بود ،عمدتا در
امریكا برداشته شد .این فعالیتها در حوزه جامعهشناسی انجام میشد
و بیشتر در پی این بود كه پیشبینی كند جامعه در زمینههایی مثل
مهاجرت یا طالق در آینده چه وضعیتی خواهد داشــت .اما بالفاصله
بعد از جنگ جهانی دوم ،امریكاییها روی این مســئله كار كردند كه
پیشرفتهای فنی آلمان و ژاپن چه تاثیری در سالهای بعدتر خواهد
گذاشت .به تدریج مطالعات آیندهپژوهی رونق گرفت كه اوج آنها را در
دهههای  1960و  1970میتوان دید و به یك رشته دانشگاهی تبدیل

آیندهپژوهی ایران :قزوین ،پلیتکنیک
نهادها و مراکز پژوهشــی با موضــوع آیندهپژوهی در ایران در
چند ســال اخیر گسترش زیادی یافتهاند ،با وجود این ،باید گفت
که آیندهپژوهی در اوایل کار خود در ایران به صورت دانشــگاهی
فعال نشد و بعد از به جریان افتادن این حوزه ،دانشگاهها به تدریج
شــروع به فعالیت در زمینه آیندهپژوهی کردند .اولین پژوهشکده
آیندهپژوهی در ایران در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین
تاسیس شد و اولینبار در این دانشگاه رشته دانشگاهی آیندهپژوهی
شــکل گرفت و اولین دانشجوی دکتری رشته آیندهپژوهی نیز از
همین دانشگاه در سال  1392فارغالتحصیل شد .این دانشگاه اولین
پژوهشکده آیندهپژوهی ایران را نیز در سال  1390تاسیس کرد که
اکنون دارای  29عضو هیئت علمی در پنج گروه علمی آیندهنگاری،
آیندهپژوهی فرهنگی  -اجتماعی ،آیندهپژوهی جهان اسالم و روابط
بینالملل ،آیندهپژوهی علم ،فناوری و نوآوری ،و آیندهنگاری شهری
و منطقهای است.
با این حال ،سابقه آیندهپژوهی در مراکز دانشگاهی ایران به دهه
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 70بازمیگردد؛ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک) ،در سال
 1374گروه علمی آیندهشناسی در پژوهشکده فناوریهای نو آغاز
به کار کرد که اکنون تبدیل به «پژوهشکده مطالعات آینده» شده
است .دانشگاه تهران نیز ابتدا در دانشکده علوم و فنون نوین خود
بخش «آیندهپژوهی» را تاســیس کرد که اکنون چند سالی است
این بخش به دانشکده مدیریت منتقل شده است .طی سالهایی
که رشته آیندهپژوهی مورد توجه دانشگاهها قرار گرفت ،دانشکدهها
و مراکز تحقیقاتی مختلف نیز تصمیم گرفتند رشته آیندهپژوهی را
متناسب با ماموریتهای خود تاسیس کنند .برای مثال ،دانشگاه
علوم پزشــکی کرمان «پژوهشــکده آیندهپژوهی در سالمت» را
تاســیس کرده یا موسســه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
دست به تاسیس «میز آیندهپژوهی آموزش عالی ایران» زده است.
آیندهپژوهی در زمینه مذهبی نیز گسترش یافته است و برای نمونه،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دارای «پژوهشکده مهدویت و
آیندهپژوهی» اســت .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاههای مختلف جهان در زمینه آیندهپژوهی فعالیتهای گوناگون و وسیعی داشتهاند .دانشگاه هوستون در امریكا« ،برنامه
پیشبینی» در لندن ،مركز تحقیقاتی آیندهپژوهشی در دانشگاه هاوایی« ،آكادمی آینده» در موسسه فناوری دوبلین ایرلند و مركز
تحقیقاتی هوش ماشینی در دانشگاه بركلی از مهمترین مراكز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها در حوزه آیندهپژوهیاند

شــد كه بعدتر در دانشــگاههای هاوایی و هوستون هم برنامه درسی
كارشناسی ارشــد آن به اجرا گذاشته شد .مجامع بینالمللی در این
حوزه نیز در همان زمانها ایجاد شد« .فدراسیون جهانی آیندهپژوهی»
در سال  1967تاسیس شد.
«رند» در امریكا
تمركز روی آیندهپژوهی باعث شد موسسهای مثل َ
پا بگیرد تا به طور اختصاصی درباره روندهای آینده مطالعه كند .این
شركت در سال  1948تاسیس شد و اندیشکده سیاستگذاری جهانی
غیردولتی امریكایی است كه اول به وسیله شرکت هواپیماسازی داگالس
برای ارائه تحقیق و تحلیل به نیروهای نظامی تأسیس و سپس به همه
حوزههای مهم وارد شد .بودجه این شرکت را حکومت فدرال امریكا،
موقوفههای دیگر شركتها ،دانشگاهها و اشخاص تامین میكنند .نهاد
مهم دیگری كه در واشنگتن كار آیندهپژوهی انجام میدهد «موسسه
هادسون» است كه در سال  1961به وسیله آیندهپژوه ،استراتژیست
نظامی و نظریهپرداز سیستمی مهم آن روزها ،هرمان كان ،تاسیس شد.
نهاد دیگر امریكایی در این زمینه« ،موسسهای برای آینده» است كه
در سال  1968در كالیفرنیا تاسیس شد و زیرمجموعهای از ابرشركت
«رند» است .موسسه غیردولتی دیگر امریكایی در زمینه آیندهپژوهی
«تلوز» اســت كه در ماساچوست واقع و در سال  1976تاسیس شده
و به طور خاص روی تمدن جهانی مطالعه میكند« .شــبكه تجاری
جهانی» یك نهاد آیندهپژوهی دیگر در سانفرانسیسكو است كه در
سال  1987تاسیس شد و روی سناریوهای احتمالی اقتصادی و تجاری
آینده كار میكند .در سال  1989نیز موسسه غیردولتی «آرینگتون»
در ویرجینیا تاســیس شد كه اتفاقات آینده را مدلسازی میكند .در
خارج از امریكا« ،باشگاه رم» كه یك موسسه غیردولتی واقع در زوریخ
ســوئیس است ،یك اندیشكده بینالمللی اســت كه در سال 1972
تاسیس شده و به دلیل چاپ گزارشهای «مرزهای رشد» كه سالها
قبل منتشر میكرد به شــهرت رسیده است« .موسسه آیندهپژوهی
كپنهــاگ» در كپنهاگ دانمارك نیز از جمله موسســات خصوصی

نیز «پژوهشکده چشمانداز و آیندهپژوهی» را راهاندازی کرده است.
برخی از نهادهای اجرایی و عمومی کشور نیز دستبهکار ایجاد
مراکز تحقیقاتی آیندهپژوهی شدهاند؛ برای نمونه ،سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشــور که تحت نظر ریاستجمهوری کار میکند
«مرکز آموزش و پژوهشهای توســعه و آیندهنگری» را تاسیس
کرده یا مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور گروه پژوهشی

مشــهور در این زمینه در سطح جهان به شــمار میرود .همچنین
«گروه ســناریوی جهانی»« ،پروژه ونوس»« ،بنیاد النگ نو»« ،پروژه
تككست»« ،موسسه تحقیقات هوش ماشینی»« ،گروه پیشبینی
اســتراتژیك»« ،موسسه آینده بشریت» و «موسسه پروژه  »2049از
دیگر موسسات غیردولتیاند كه در سراسر جهان در زمینه آیند هپژوهی
فعالیت میكنند .بسیاری از این موسسات ،با توجه به پیشرفتهای
فناورانه از دهه  1970به بعد ،به سوی مطالعه و مدلسازی سناریوهای
ی در عرصههای مختلف جهانی متمایل شدهاند.
محتمل فناور 
دانشگاههای مختلف جهان نیز در زمینه آیندهپژوهی فعالیتهای
گوناگون و وســیعی داشتهاند .دانشگاه هوســتون در امریكا« ،برنامه
پیشبینی» در لندن ،مركز تحقیقاتی آیندهپژوهی در دانشگاه هاوایی،
«آكادمی آینده» در موسسه فناوری دوبلین ایرلند و مركز تحقیقاتی
هوش ماشینی در دانشگاه بركلی از مهمترین مراكز تحقیقاتی وابسته
به دانشگاهها در حوزه آیندهپژوهی هستند.
بســیاری از آیندهپژوهان كه در دهههــای  1960و  1970به اوج
شهرت رسیدند در این موسسات فعالیت میكردند یا بنیانگذار آنها
بودهاند .آلوین تافلر یكی از آنهاست؛ او نویسنده و آیندهپژوهی امریكایی
بود كه برای آثارش در زمینههای انقالب دیجیتال ،انقالب ارتباطات و
َکینگی فناوری شناخته میشود .از تافلر به عنوان یکی از مشهورترین
ت
ِ
آیندهپژوهان جهان یاد میشــود که به خصوص با موفقیت ،حرکت
جامعه صنعتی از مرحله تولید کاال به ســوی عصر اطالعات و تسلط
کامپیوتر بر حیات اقتصادی و اجتماعی را پیشبینی کرد .دانیل بل نیز
از دیگر آیندهپژوهان مهم جهان بود؛ او یك جامعهشــناس ،نویسنده،
مقالهنویس و استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد بود كه شهرتش بیشتر
مدیون سهم او در مطالعه عصر پساصنعتی است .او همچنین به عنوان
یکی از روشنفکران پیشتاز در دوران پس از جنگ شناخته شده است.
وی مدیر بنیاد سانتوری و استاد آکادمی امریكایی هنرها و علوم بود .بل
از  ۱۶دانشگاه معتبر عناوین دانشگاهی وعمدتاً افتخاری دریافت کرد.

«آیندهاندیشی» را راهاندازی کرده است .مجمع تشخیص مصلحت
نظام با همکاری دانشــگاه آزاد اسالمی «پژوهشکده چشمانداز و
آیندهپژوهی» را تاسیس کرده است .همچنین موسسه آموزشی
و تحقیقاتی صنایع دفاعــی« ،مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری
دفاعی» را دایر کرده اســت .انجمــن ایرانی مطالعات فرهنگ و
ارتباطــات هم گروه «آیندهپژوهی فرهنگ و ارتباطات و جامعه»
را ایجاد کرده است.
موسسات خصوصی نیز مانند «موسســه آیندهپژوهی جهان
اســام» یا «موسســه افــق آیندهپژوهی راهبــردی» در زمینه
آیندهپژوهی در ایران فعالیت میکنند .وبســایتهایی همچون
«آیندهبــان» نیز در این زمینه فعال هســتند« .آیندهبان» چهار
سال متوالی اســت که در زمینه آیندهپژوهی ایران کار میکند و
 100مســئله اصلی ایران در آینده که در «آیندهنگر» نیز منتشر
شده ،حاصل فعالیت مدیران این وبسایت بوده است .پژوهشگاه
«شاخصپژوه» که اولین پژوهشگاه خصوصی کشور است نیز دارای
گروه علمی آیندهپژوهی است که انتشار نشریه علمی و فعالیتهای
پژوهشی در این زمینه را انجام میدهد.

تافلر به عنوان یکی از
مشهورترین آیندهپژوهان
جهان یاد میشود که به
خصوص با موفقیت ،حرکت
جامعه صنعتی از مرحله
تولید کاال به سوی عصر
اطالعات و تسلط کامپیوتر بر
حیات اقتصادی و اجتماعی را
پیشبینی کرد

تمركز روی
آیندهپژوهی باعث
شد موسسهای مثل
«رَند» در امریكا پا
بگیرد كه به طور
اختصاصی درباره
روندهای آینده
مطالعه كند .این
شركت در سال
 1948تاسیس
شد و اندیشکده
سیاستگذاری
جهانیغیردولتی
امریكایی است كه
اول به وسیله شرکت
هواپیماسازی
داگالس برای ارائه
تحقیقوتحلیلبه
نیروهاینظامی
تأسیس و سپس به
همه حوزههای مهم
وارد شد
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آیندهپژوهی

[ آینده قاره سبز ]

از اتحادیه اروپا
دستنمیکشیم

چرا آلمانیها از اتحادیه اروپا خارج نمیشوند؟
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی خارجی

120

انتخاباتهای ریاست جمهوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سالهای
اخیر رنگ و بوی تازهای داشته است .در اغلب آنها نامزدهایی حضور داشتند
که در مورد خروج کشورشان از اتحادیه اروپا و تعامالت اقتصادی با این منطقه
صحبت کردند مســئلهای که در دورههای قبلــی اصال مطرح نبود .در واقع
میتوان این ســخنان را به نشــانه ایجاد موج تازهای در اروپا دید که ممکن
است بسترساز نابودی اتحادیه پولی یورو طی دهههای آینده شود .اما سؤال
این است که چرا برخی از کشــورها در مورد خروج از اتحادیه اروپا صحبت
میکنند؟ آیا هزینههای عضویت در اتحادیه اروپا برای کشورها بیشتر از مزایای
آن است؟
جالب اینجاست که تمامی کشورهای عضو این اتحادیه در جریان بحران
بدهیهای دولتی در یونان و ورشکستگی دولتی این کشور و حتی بحران در
اقتصاد ایتالیا و اسپانیا تالش کردند تا گزینه خروج از اتحادیه اروپا را حذف
کنند و کمکهای مالی و مشاورههای اقتصادی الزم را به دولتهای بحرانزده
میدادند تا مانع از خروج آنها از اتحادیه اروپا شــوند .ولی این سیاست برای
بریتانیا اصال مطرح نشد .در بریتانیا مردم به سادگی به پای صندوقهای رأی
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رفتند و خروج را بر ادامه حضور در اتحادیه ترجیح دادند در حالی که چنین
مسئلهای در اروپا سابقه نداشته است.
مردم بریتانیا در جریان یک همهپرســی خواســتار خروج کشورشان از
اتحادیه اروپا شدند و کاندیداهای رسمی انتخابات در کشورهای فرانسه و هلند
در مورد خروج از اتحادیه اروپا صحبت کردند .اگرچه مردم در این دو کشور
کاندیدای مطرحکننده این دیدگاه را انتخاب نکردند ولی نمیتوان تصور کرد
که چنین دیدگاهی در آینده مطرح نمیشود یا مردم فرانسه و هلند در جریان
یک همهپرسی در دهههای آینده راه بریتانیاییها را طی نمیکنند مگر اینکه
بریتانیا بعد از خروج از این اتحادیه روزهای سختی را در اقتصادش تجربه کند
که مردم دیگر کشورها را به باقی ماندن در اتحادیه ترغیب کند.
اما اصلیترین و کلیدیترین اقتصاد اروپا ،کشــور آلمان است .این کشور
صنعتیترین اقتصاد اروپا است و بخش بزرگی از بار مالی اتحادیه را بر دوش
میکشد .حال این سؤال وجود دارد که آیا آلمانیها هم به خروج از اتحادیه
اروپا فکر میکنند یا خیر؟ آیا میتوان انتظار داشت که روزی آلمان از اتحادیه
اروپا خارج شود؟
JJآلمان بزرگترین اقتصاد اروپا است
در سال  2015ارزش اقتصاد آلمان برابر با  3.841هزار میلیارد دالر بود و
نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با  1.5درصد بود .آلمان در دو سال گذشته
با سرعت باالتری رشد کرد و توانست اقتصادی پویا ایجاد کند اگرچه فشارهای
ناشــی از کمکهای مالی آلمان به دیگر کشورهای اروپایی سبب شد تا این
کشور فشار مالی بزرگی را تحمل کند.
طبق گزارش منتشرشده توسط صندوق بینالمللی پول در سال 2015
ســرانه تولید ناخالص داخلی در آلمان برابر بــا  46900دالر امریکا بود در
حالیکه سرانه تولید ناخالص داخلی در امریکا  55هزار و  800دالر و متوسط

یکی از اصلیترین و مهمترین معایب عضویت در اتحادیه اروپا را بتوان ورود مهاجران و پناهندهها به این کشور دانست .البته آلمان به دلیل پیری جمعیت خود تمایل
زیادی برای ورود افراد تحصیلکرده خارجی دارد ولی پناهندهها و جنگزدههایی که در سالهای اخیر به آلمان وارد شدهاند مشکالت زیادی را برای جامعه آلمان
ایجاد کردهاند و این مسئله مشکالت زیادی را برای این کشور ایجاد کرده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا برابر با  37هزار و  800دالر بود.
جالب اینجاســت که اقتصاد آلمان در ســالهای قبل از بحران مالی 2008
با نرخ کمتر از یک درصد رشــد میکرد ولی بعــد از آن تاریخ بود که نرخ
رشد اقتصادی در آلمان افزایش یافت و این کشور توانست به موتور محرک
اقتصادی در اروپا تبدیل شود .در مورد دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در
ی توان به این موارد اشاره کرد:
آلمان قبل از سال  2008م 
فرآیند مدرنیزه شــدن آلمان شرقی در ابتدا ساالنه هزینهای برابر با 70
میلیارد دالر داشت ولی بعد از بحران مالی سال  2008و افت ارزش دالر
در برابر یورو ،هزینه مدرنیزه شدن آلمان شرقی به  12میلیارد دالر تقلیل پیدا
کرد که مزیت اقتصادی بزرگی برای آلمان بود و باعث شد تا اقتصاد این کشور
فرصت رشد باالتری به دست آورد.
نرخ باالی بیکاری در آلمان و مشکل پیری جمعیت که برای آلمان یک
معضل بسیار جدی است در طول زمان کاهش یافته است .در این کشور
نرخ بیکاری برابر با  9.5درصد است که نسبت به سال  2005میالدی  2درصد
کاهش داشــته است .از طرف دیگر  20درصد از ساکنان این کشور بیش از
 65ســال دارند به این معنا که هزینههای تامین اجتماعی در این کشور هر
روز رشــد بیشتری میکند ولی شمار افرادی که شاغل هستند و با پرداخت
مالیات بر دستمزد در واقع هزینه پرداخت مستمریهای بازنشستگی را تامین
میکنند بسیار کم است .آمار نشان میدهد با ورود مهاجران به آلمان و وضع
قوانین تازه هر روز بیش از قبل شمار افراد شاغلی که مالیات میپردازند بیشتر
میشــود و سهم افراد مسن در این کشور هم کمتر میشود .در این شرایط
آلمان به سمت بهبود اوضاع اقتصادی حرکت میکند که این کمک بزرگی
برای اقتصاد آلمان است.
آلمان بعد از بحران بدهی در یونان و بحران اقتصادی در کشــورهای
صنعتی اقدام به کاهش هزینههای خود کرد تا کسری حساب جاری را
به کمتر از  3درصد تولید ناخالص داخلی برساند .این سیاستی بود که آلمان
به یونان هم پیشنهاد داد تا از این طریق یونان مشکالت مالی خود را برطرف
کند ولی به درستی در یونان اجرا نشد .در جریان بحران اقتصادی دنیا آلمان
این فرصت را پیدا کرد تا از طریق اجرای طرحهای ریاضتی زیرســاختهای
مالی خود را بازسازی کند و هماکنون توان رشد باالی اقتصادی را به دست
آورده است.

1

2

3

JJساختار اقتصادی آلمان چگونه است
اقتصاد آلمان اقتصادی ترکیبی است .در این کشور اقتصاد بازار آزاد در
بخش ارائهدهنده خدمات کســبوکار و کاالهای مصرفی وجود دارد ولی
دولت بر تمامی بخشهای اقتصاد نظارت و کنترل دارد و تمامی برنامهها
و قوانین دولتی با هدف تامین امنیت اقتصادی و روانی مردم ســاکن در
این کشــور اروپایی است .دولت قوانینی برای حمایت از مصرفکنندگان
وضع کرده اســت و به همین دلیل کســب و کارها در این کشور بسیار
ضابطهمند فعالیت میکنند .دولت آلمان پوشش همگانی بیمههای درمانی
را در دستور کار خود قرار داد و بیمههای درمانی توسعهیافتهای هم دارد به
این معنا که افراد بر مبنای میزان درآمد و میزان تمکن مالی خود مالیات
به دولت میپردازند ولی مزایای بهداشــتی و درمانی که دریافت میکنند
متناســب با نیازهای آنها است .در واقع درمان در این کشور کامال رایگان
اســت و این مسئله از نظر مردم آلمان و دولتمردان این کشور بزرگترین
مزیت آنها محسوب میشود .اما اقتصادی به بزرگی و توسعهیافتگی اقتصاد
آلمان از عضویت در اتحادیه اروپا چه منفعتی میبرد؟ آیا این عضویت تنها
هزینههایی به آلمان تحمیل میکند یا اینکه مزایای اقتصادی دیگری هم
برای این کشور به همراه میآورد؟

JJمزایای عضویت در اتحادیه اروپا
یکــی از مزایای مهم اقتصادی عضویت در اتحادیــه اروپا برای آلمان را
میتوان پذیرش یورو به عنوان واحد پول رسمی کشور دانست .استفاده از یورو
باعث شده است تا قدرت اقتصادی آلمان بیشتر شود و بازارهای هدف بیشتری
برای محصوالت خود داشته باشد .از طرف دیگر سطح پایین نرخ بهره بانکی
که توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا تعیین میشود هم زمینه را برای افزایش
سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و زیرساختی آلمان فراهم میکند که یک
مزیت مهم اقتصادی برای این کشور است.
در حقیقت با وجود اینکه در برهههایی از زمان میشنویم که سیاستمداران
آلمانی در مورد هزینههای زیاد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا صحبت
میکنند ولی در واقع مزایایی که آلمان در نتیجه عضویت در این اتحادیه از
آنها برخوردار است خیلی بیشتر از هزینههای آن است .در نتیجه ،این عضویت
و عدم محدودیت در دسترسی به بازار مصرف کشورهای اروپایی برای آلمان به
این معنا است که این کشور بازار بسیار بزرگی برای محصوالتش در اختیار دارد
و با استفاده از سرمایههای خارجی و داخلی بدون نگرانی در مورد بازار مصرفی
که در اختیار دارد میتواند به افزایش تولید بپردازد .در واقع تولیدات آلمانی در
بازارهای اتحادیه اروپا دارای مزیتهای رقابتی زیادی است و به همین دلیل
شرکتهای تولیدی آلمانی درآمد زیادتری نسبت به حالتی که این کشور عضو
اتحادیه اروپا نبود کسب میکنند .این درآمد مازاد وارد آلمان میشود و قدرت
خرید مردم را بیشتر میکند.
شــاید یکی از اصلیترین و مهمترین معایب عضویت در اتحادیه اروپا را
بتوان ورود مهاجران و پناهندهها به این کشــور دانست .البته آلمان به دلیل
پیری جمعیت خود تمایل زیادی برای ورود افراد تحصیلکرده خارجی دارد
ولی پناهندهها و جنگزدههایی که در سالهای اخیر به آلمان وارد شدهاند
مشــکالت زیادی را برای جامعه آلمان ایجاد کردهاند و این مسئله مشکالت
زیادی را برای این کشور ایجاد کرده است .با وجود این مسئله آلمان عضویت
در اتحادیه را به خروج از آن ترجیح میدهد .بنابراین به راحتی میتوان دید
که آلمان هیچگاه از عضویت در این اتحادیه خارج نمیشود زیرا اتحادیه اروپا
مزایای اقتصادی زیادی برای آلمان دارد و شاید بتوان از این تصمیم سیاسی
به عنوان عاملی در جهت تقویت نرخ رشد اقتصادی در آلمان و تبدیل شدن
آن به یک ابرقدرت اقتصادی در دنیا نام برد.

3.841
هزار میلیارد دالر
ارزش اقتصاد آلمان
در سال 2015

سرانهتولید
ناخالص داخلی
در آلمان برابر با
 46900دالر امریکا
بود در حالیکه
سرانهتولید
ناخالص داخلی در
امریکا  55هزار و
 800دالر و متوسط
سرانهتولید
ناخالص داخلی در
اتحادیه اروپا برابر
با  37هزار و 800
دالر بود

ارزش تولید ناخالص داخلی آلمان (میلیارد دالر)
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تاثیر واقعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بعد از سال  2018مشاهده میشود .در این فاصله ورود
سرمایههای خارجی به اقتصاد بریتانیا کمتر میشود ،نرخ تورم افزایش مییابد و در نهایت نرخ رشد
اقتصادی در کشور کاهش پیدا میکند که همگی میتواند اقتصاد را با بحرانهای جدی مواجه کند.

آیندهپژوهی

چرا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کندی انجام میشود؟

1

زنی را ایجاد کرده اســت که دولتمردان بریتانیایی به دنبال راهی برای باقی ماندن در اتحادیه هستند .نظرات
روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کندی پیش میرود و این گمانه 
اقتصاددانان و پژوهشگران برای خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا را که نشریههای فایننشال تایمز و اسکاتلند هرالد و بیزینس ویک منتشر کردهاند در این بخش میبینید:

توماس سامسون
پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی لندن

خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا به معنــای از بین رفتن
دسترسی این کشور به بازار واحد اروپا است و این مسئله
هزینههای اقتصادی زیادی به بریتانیا تحمیل میکند .از
زمانی که رأی مردم بریتانیا منجر به خروج این کشور از
اتحادیه اروپا شده است نرخ رشد دستمزدها در این کشور
مسئله باعث شد تا مردم این

کالهش داشته است و این
کشور فقیرتر از قبل شوند .در ماههای اخیر ما شاهد افت
اســتاندارد زندگی مردم در بریتانیا بودیم و فعالیتهای
تجاری به کندی انجام میشــود زیرا مردم در این کشور
در مورد سیاستهای آینده اقتصادی بریتانیا بعد از خارج
شــدن این کشــور از اتحادیه اروپا اطالعی ندارند و این
ناآگاهی باعث شده اســت تا در مورد سرمایهگذاریهای
تازه و طرحهای تجاری جدید نتوانند تصمیمگیری کنند.
کاهش حجــم و ارزش تجارت میتواند باعث بحرانهای
اقتصادی زیادی در این کشور شود و مقامات اقتصادی هم
مسئله واقف هستند .به همین دلیل به نظر

کامال به این
میرسد سران این کشور بیشتر به دنبال راهی برای کمتر
کردن تاثیرات منفی این سیاست هستند و عجلهای برای
خارج شدن از اتحادیه ندارند.
ماری البرت
پژوهشگر

بــا وجود اینکــه بیش از یک ســال از
همهپرســی انجامشــده در بریتانیا در مورد خروج از
اتحادیه اروپا گذشته است ولی هنوز روند رسمی خروج
آغاز نشده است .این در حالی است که بعد از همهپرسی
مقامات اتحادیه اروپا با جدیت اعالم کردند که این روند
باید به سرعت انجام شــود و به بریتانیا دو سال زمان
دادند تا این فرآیند را تکمیل کنند .در این یک سال و
اندی ارزش پوند در بازار جهانی کاهش زیادی پیدا کرد
و همه این افت ارزش پوند را به دلیل خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا اعالم کردند در حالی که چنین اتفاقی در
عمل نیفتاده است و هنوز این جدایی محقق نشده است.
بررسی نشان میدهد افت ارزش پوند باعث شد تا قیمت
کاالهای صادراتی بریتانیا در بازار جهانی کاهش یابد و
ارزش صادرات این کشــور  1.6درصد نسبت به مدت
مشابه ســال قبل از آن بیشتر شود که به نفع اقتصاد
بریتانیا اســت .آنچه میتوان از مشاهده تحوالت بازار
122
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دریافت این است که بریتانیا در حال خرید زمان است
زیرا مقامات بریتانیایی میدانند که این خروج برای آنها
زیانبار اســت هرچند که هنوز تاثیر منفی این خروج
روی اقتصادشان مشاهده نشده است.
آلین رابرت
اقتصاددان و نویسنده

تاثیر واقعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بعد از ســال
 2018مشاهده میشود .در این فاصله ورود سرمایههای
خارجی به اقتصاد بریتانیا کمتر میشود ،نرخ تورم افزایش
مییابد و در نهایت نرخ رشد اقتصادی در کشور کاهش
پیدا میکند که همگی میتواند اقتصاد را با بحرانهای
جدی مواجه کند .یکی از چالشهای بزرگی که بریتانیا
تجربه میکند به دلیل افزایش هزینه واردات خواهد بود.
بریتانیا ســاالنه  38درصد از کاالهای وارداتی خود را از
اتحادیه اروپا خریداری میکند در حالی که  46درصد از
تولیداتش را به کشورهای عضو اتحادیه میفروشد .بعد از
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هزینه فعالیتهای اقتصادی
و تجاری در این کشــور رشــد میکند و ارزش تجارت
کاهش خواهد یافت .حتی اگر بریتانیا بتواند توافقهای
دوجانیه و چندجانبهای با اعضای اروپا امضا کند باز هم
ما شاهد کاهش  6تا  8درصدی ارزش صادرات و افزایش
 12درصدی هزینه واردات این کشــور تا ســال 2025
خواهیم بود که به اقتصاد آسیب وارد میکند .همچنین
انتظار میرود تا ســال  2025ورود سرمایهه ای خارجی
به بریتانیا  22درصد نســبت به سال  2015کمتر باشد
که به معنای کاهش نرخ ایجاد شغل و کاهش نرخ رشد
اقتصادی در کشور است.

جوزف کونروی
پژوهشگر

کندی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را میتوان به دلیل
عدم توافق این کشــور با قوانینی دانست که اتحادیه
اروپا برای روند خروج بریتانیا در نظر گرفته است .مثال
اتحادیه اروپا اعالم کرده اســت که بریتانیا حتی بعد
از خارج شــدن از این اتحادیه باید بخشی از تعهدات
مالی اعضای اتحادیــه را بپردازد .این کار برای حفظ
ساختار یکپارچه نظام مالی و قانونی اتحادیه اروپا است
ولی مقامات بریتانیا با این سیاست مخالفت کردند.
اگرچه بررسی طرح بودجه برتیانیا هم نشان میدهد
تا سال  2020هیچ نشانهای از خارج شدن این کشور
از اتحادیه اروپا حس نمیشــود .بنابراین کندی این
روند یک خواست دوطرفه است با وجود اینکه مقامات
اروپا بارها در ماههای اخیر در مورد تمایلشــان برای
تکمیل این فرآیند صحبت کردهاند .مقامات بریتانیایی
میدانند که خارج شدن آنها از اتحادیه اروپا باعث از
بین رفتن بخش زیادی از منافع اقتصادیشان میشود
و به همین دلیل است که سعی میکنند تا این روند را
کند کنند و در جریان مذاکرات بتوانند راهکاری برای
برخورداری بیشتر از امکانات اتحادیه اروپا پیدا کنند.
مقامات بریتانیا در تالش هستند تا بتوانند توافقهایی
را جایگزین پیوستگی اقتصادی خود با اروپا کنند و
به همین دلیل در جریــان مذاکراتی که برای خارج
شدن از این اتحادیه انجام میدهند مذاکرات در مورد
نحوه عملکرد هریک از طرفین در مورد توافقنامهها
و تعهــدات اتحادیه اروپا را هــم انجام میدهند که
مذاکراتی بسیار مهم و تاثیرگذار است.

ها و معاهدات بینالمللی بریتانیا که باید دوباره مذاکره شود
تعداد توافق 
حوزه تاثیرگذاری

تعداد

نوع معاهدهها
توافقهای تجاری

توافقهای دوجانبه و چندجانبهای که برای اجرایی شدن آنها تایید تمامی کشورها ضروری است
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202
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69

حمل و نقل

خدمات حمل و نقل هوایی و دسترسی به مسیرهای هوایی دیگر کشورها

65
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خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث میشود تا سهم بزرگی از بازارها از دست این کشور خارج
شود ولی فرصتی تاریخی در اختیار بریتانیا قرار میدهد تا با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا رابطه
اقتصادی و تجاری برقرار کند که منافع زیادی برای این کشور دارد.

اقتصاد بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا چه وضعی خواهد داشت؟

2

تمامی اقتصاددانان در مورد هزینههای اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با اطمینان صحبت میکنند .افت نرخ رشد اقتصادی ،کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور
و در نهایت کاهش شمار نیروهای کار به دلیل خروج نیروهای کاری غیربریتانیایی از اصلیترین تاثیرات خروج بریتانیا است.

توماس سامسون
پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی لندن

از ابتدای سال جاری تاکنون ارزش تولید ناخالص داخلی
بریتانیا تغییر چشمگیری نکرده است ولی ارزش پوند در
برابــر دالر امریکا  13درصد و ارزش پوند در برابر یورو 9
درصد کاهش یافت که زمینه را برای افزایش نرخ تورم
فراهم کرد .در ابتدای سال جاری نرخ تورم در این کشور
برابر با  0.5درصد بود در حالی که انتظار میرود تا انتهای
ماه جاری میالدی تورم به  2.7درصد و تا انتهای ســال
 2017به  3.6درصد برســد .این نرخ تورم برای اروپا که
در ســالهای اخیر با مشــکل تورم بسیار پایین روبهرو
بوده اســت رقم بسیار باالیی است و مشکالت اقتصادی
زیــادی را برای مردم ایجاد خواهد کرد .به طور معمول
دستمزدهای حقیقی در بریتانیا ســاالنه بین  1تا 1.5
درصد رشد میکرد و در سال  2016نرخ رشد دستمزد
حقیقی برابر با  1.3درصد بود ولی با توجه به رشد تورم
پیشبینی میشود دستمزدهای حقیقی نهتنها رشد نکند
بلکه با کاهش  0.5درصدی همراه باشــد .انتظار میرود
تا ده ســال آینده  -یعنی بعد از ده سال از خارج شدن
بریتانیا از اتحادیه اروپا -سرانه درآمد ملی در این کشور
بالغ بر  2.6درصد تنــزل یابد که معادل  1890پوند به
ازای هر نفر است .از طرف دیگر تا سال  2026هم حجم
و ارزش تجارت در این کشور با افت  7.9درصدی روبهرو

میشود که هم فرصتهای شغلی زیادی را از بین میبرد
و هم مشکالت اقتصادی را بیشتر میکند.
ماری آلبرت
پژوهشگر

خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا به معنــای از بین رفتن
دسترسی این کشور به بازار واحد اروپا است .بازاری بسیار
بزرگ که هم میتواند تامینکننده محصوالت و خدمات
ها باشد و هم میتواند محصوالت تولید
مورد نیاز بریتانیایی 
شده در بریتانیا را خریداری کند و درآمد خوبی برای دولت
این کشور ایجاد کند .از بین رفتن دسترسی به بازار کاالها
و خدمات در اروپا باعث میشــود تا هزینهای معادل 36
میلیارد پوند در هر سال به اقتصاد بریتانیا تحمیل شود که
تاثیری منفی روی بخش خدمات مالی و حمل و نقل و
ارتباطات دارد .تحمیل شدن این هزینه میتواند باعث از
بین رفتن دو درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا شود که
سرعت تاثیرگذاری آن بسیار زیاد است .انتظار میرود این
تاثیر منفی ظرف سه سال آینده در اقتصاد بریتانیا مشاهده
شود اگرچه در اولین سال هنوز هیچ نشانه منفی اقتصادی
که در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشــد دیده
نشده است ولی به تدریج تاثیرات منفی این سیاست در
اقتصاد مشاهده خواهد شد .در مورد اینکه در اولین سال
تاثیر منفی و مخربی روی اقتصاد بریتانیا مشاهده نشده

توافقهای بریتانیا به تفکیک قاره و حوزه (تعداد)

اســت که بتوان آن را به خروج این کشور از اتحادیه اروپا
نسبت داد میتوان گفت که بریتانیا هنوز گامهای محکمی
برای خروج از اتحادیه اروپا برنداشته است و گمانهزنیها
از تکمیل این فرآیند در ســالهای  2018تا  2019خبر
میدهند .بزرگترین فشاری که در نتیجه خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور وارد میشود به دلیل
از بین رفتن دسترســی این کشــور به بازارهای مالی و
بازارهای کاالیی منطقه است .از طرف دیگر خارج شدن
میلیونها مهاجری که هریک نقشی مهم در رشد اقتصادی
و صنعتی در این کشــور اروپایی دارند هم عامل دیگری
است که میتواند وضعیت اقتصادی بریتانیا را ظرف یک
دهه آینده تغییر دهد.
ویلیام ترویل
نویسنده و اقتصاددان

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث میشــود تا سهم
بزرگی از بازارها از دست بریتانیا خارج شود ولی فرصتی
تاریخی در اختیار این کشور قرار میدهد تا با کشورهای
خارج از اتحادیــه اروپا رابطه اقتصادی و تجاری برقرار
کند که منافع زیادی برای این کشور دارد .ظرف دو سال
آینــده اقتصاد بریتانیا به دلیل فضای غیرمطمئنی که
وجود دارد نمیتواند با سرعت باالیی رشد کند ولی این
فضای نامطمئن دوام زیادی ندارد .بعد از اینکه بریتانیا
از اتحادیــه اروپا خارج شــد میتواند مذاکرات تجاری
دوجانیه خود را با کشورهای مختلف اروپا از سر بگیرد.
از طرف دیگر بریتانیا میتواند با بازارهای غیراروپایی هم
همکاری کند و حجم و ارزش تجارت خود با آســیا و
افریقا را افزایش دهد .بنابراین با وجود اینکه نمیتوان
انتظار داشت در کوتاهمدت این روابط تجاری ایجاد شود
ولی در میانمدت برقراری رابطه تجاری گرم بین بریتانیا
و کشورهای غیراروپایی باعث میشود تا سرعت رشد
اقتصادی بریتانیا افزایش یابد و اقتصاد این کشور از اقتدار
باالتری برخوردار باشد .البته برای اینکه بریتانیا بتواند با
سرعت باالتری رشد کند نیاز به نیروی کار ماهر خواهد
داشت .با خارج شــدن از اتحادیه اروپا شمار زیادی از
نیروهای اروپایی از این کشور خارج میشوند و بریتانیا
باید از همیــن امروز به فکر اصالح قوانین مهاجرت به
منظور تامین نیروهای مورد نیاز خود باشد .به نظر من
اصلیترین چالش بریتانیا در سالهای پیش رو کمبود
مهاجر و کمبود نیروی کار ماهر خواهد بود.
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از آنجا که کمبود نیروی کار ماهر یکی از بزرگترین مشکالت بریتانیا بعد از خارج شدن از اتحادیه
اروپا است به نظر من مقامات این کشور همزمان با مذاکره برای خروج از اتحادیه باید مطالعه در مورد
وضع قوانین مهاجرتی تازه را هم آغاز کنند.

آیاراهیبرایکمترکردنتاثیرمنفیخروجبریتانیاازاتحادیهبراقتصاداینکشوروجوددارد؟

3

خروج از اتحادیه اروپا برای بریتانیا هزینههای زیادی دارد ولی آیا راهکاری وجود دارد که هزینه این خروج را به حداقل برساند ؟ آیا بریتانیا در هر صورت باید شاهد افت
ارزش اقتصادی و رشد تورم خود باشد؟

توماس سامسون
پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی لندن

به نظر من بریتانیا تنها در یک صورت است که میتواند
تاثیرات منفی خروج از اتحادیه اروپا را تقلیل دهد .در
صورتی که بریتانیا بتواند توافقهای تجاری دیگری با
کشــورهای اروپایی امضا کند که بر طبق این توافقها
از همکاری اقتصادی با بریتانیا منافعی به دست آورد،
خواهد توانســت تاثیرات منفی این خروج را به حداقل
برساند .البته نمیتوان گفت که این توافقهای تجاری
میتواند تاثیر منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به
صفر برساند ولی میتواند این تاثیر را به حداقل برساند.
به نظر من در شــرایطی که با خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا سرانه درآمد ملی در این کشور تا ده سال آینده 2.6
درصد تنزل خواهد یافت در صورتی که توافقنامههای
تجاری بین بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی امضا شود
و بریتانیا بتواند به بخشی از بازار اروپا دسترسی داشته
باشد سرانه درآمد ملی در این کشور  1.3درصد کمتر
خواهد شــد .در حالت کلی میتوان گفت این تصمیم
بریتانیا تبعات اقتصادی منفی و سختی برای این کشور
دارد و در شرایط فعلی دولتمردان این کشور تنها باید
سیاســتهایی به کار بگیرند که تاثیر منفی خروج از
اتحادیه اروپا را به حداقل برســاند نه اینکه این اثرات
منفی را از بین ببرد.
اندرو هود
وکیل و سیاستمدار

با خارج شــدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در واقع این
کشور از  750معاهده و توافقنامه بینالمللی خارج
خواهد شــد و در صورتی کــه بخواهد از منابع این
معاهدات برخوردار باشد باید مذاکرات جدیدی انجام
ها در حوزههای
دهد .حال تصور کنید این توافقنامه 
مختلف حمل و نقل و تجاری و اقتصادی اســت و
بیش از  170کشــور دنیــا در این معاهدات حضور
دارند .البته برخی از این معاهدات بین بریتانیا با چند
کشور خاص اســت ولی در مجموع  170کشور از
ق ذکرشــده با بریتانیا تعامل دارند.
طریق  750تواف 
حال تصور کنید متقاعد کردن کشــورهای مذکور
برای ازســرگیری مذاکرات با بریتانیا چه کار سخت
و وقتگیری است و چقدر هزینه به اقتصاد بریتانیا
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تحمیل میکند .از طرف دیگر شاید کشورهای مقابل
تمایلی برای ازسرگیری مذاکرات نداشته باشند و خارج
شدن بریتانیا از توافق آنها با اروپا ضرری به اقتصادشان
وارد نکند .بنابراین من تصور میکنم بریتانیا کار بسیار
دشــواری در پیش دارد .از طرف دیگر حجم کاری که
این کشور برای عادی شدن اوضاع اقتصادش در دنیا در
پیش دارد بســیار زیاد است در حالی که تعداد افرادی
که برای مذاکرات بینالمللی در بریتانیا آموزش دیدهاند
و تواناییهای الزم را دارند چندان زیاد نیســت .از نظر
من دولت بریتانیا وارد یک چالش بســیار بزرگ شده
است .چالشــی که نمیتوان در مورد زمان اتمام آن و
تاثیراتــی که برجای میگذارد نظــر دقیقی داد ،تنها
میتــوان گفت که راه دراز و پرپیچ و خمی در پیش رو
است و هزینههای اقتصادی این خروج بسیار بیشتر از
هزینههای اقتصادی بقای بریتانیا در اتحادیه است.
اشلی کوبورن
تحلیلگر و اقتصاددان

خارج شدن بریتانیا از توافقهای منطقهای مشکالت زیادی
برای اقتصاد این کشــور ایجاد میکند .حتی در صورتی
که بریتانیا موفق شــود قوانین پیشنهادی اخیر توسط
کارشناسان را به تصویب برساند و توافقنامههای تجارت
آزادانه را با کشورهای اروپایی امضا کند باز هم نمیتواند
پیشبینی نرخ رشد اقتصادی بریتانیا (درصد)

شرایطی را که قبل از خروج از اتحادیه داشت تجربه کند.
با توافقنامههای دوجانبه تجارت آزاد تنها بازرگانی بدون
ها و معاهدات
پرداخت تعرفه انجام میگیرد ولی توافقنامه 
امروزی بریتانیا با کشورهای اروپای غربی در جهت کاهش
خط قرمزها و قوانین تجاری دست و پا گیر است و زمینه
را برای تسهیل فضای تجاری و اقتصادی فراهم میکند.
بنابرایــن در خوشبینانهترین حالــت بریتانیا میتواند
اقتصادی به بزرگی  80درصد اقتصاد امروزی خود داشته
باشد .باید بپذیریم که با این تصمیمگیری بریتانیا از بخش
بزرگی از منافع خود چشمپوشــی کرده اســت و دیگر
نمیتواند آن منافع را در شــرایط تازهاش به دست آورد.
تنها کاری که میتواند انجام دهد این اســت که قوانینی
متناسب با شرایط امروزی خود تصویب کند و تالش کند
تا با حداکثر ظرفیت موجود خود رشد کند.
ویلیام ترویل
نویسنده و اقتصاددان

از آنجا که کمبــود نیروی کار ماهر یکی از بزرگترین
مشکالت بریتانیا بعد از خارج شــدن از اتحادیه اروپا
است به نظر من مقامات این کشور همزمان با مذاکره
برای خروج از اتحادیه باید مطالعه در مورد وضع قوانین
مهاجرتــی تازه را هم آغاز کنند .قوانینی که به موجب
آن افرادی را به بریتانیا وارد کنند که بتوانند در تسریع
رشد اقتصادی این کشور نقش داشته باشند و سرعت
رشد اقتصادی را بیشتر کنند .اولویت بریتانیا باید در
وارد شدن افرادی باشد که مهارتهای خاص دارند.
افراد تحصیلکرده آســیایی و اروپایی که بتوانند در
ازای دریافت امتیــاز مهاجرت به بریتانیا به اقتصاد
کشور خدمت کنند و در مشــاغل حرفهای در این
کشور مشغول به کار شوند .از طرف دیگر وارد شدن
افراد کارآفرین و سرمایهدار هم برای بریتانیا اهمیت
زیادی دارد زیرا این افراد میتوانند در کشــور شغل
ایجاد کنند و گردش مالی را در اقتصاد افزایش دهند.
از طرف دیگر دادن امتیاز اشــتغال و شهروندی به
دانشجویانی که در این کشور تحصیل کردهاند هم
راه دیگری است که میتواند کمک بزرگی به بریتانیا
کند و افرادی را به کشــور وارد کند که برای اقتصاد
موثر و مفید باشند .بنابراین بریتانیا باید از همین امروز
قوانین خود را اصالح کند و افراد را به طرق مختلف به
کشور دعوت کند.

نرخ تورم اتحادیه اروپا در سال جاری  1.8درصد و نرخ بیکاری
 9.4درصد خواهد بود و در سال  2018هم نرخ رشد قیمتها 1.3
درصد و نرخ بیکاری  8.5درصد خواهد بود.

آیا اقتصاد اروپا رونق را تجربه میکند؟
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ها را میتوان در جریان بحران بدهی یونان و تالش اعضای اتحادیه برای حفظ این کشور در اتحادیه
اقتصاد اروپا در سالهای اخیر با بحرانهای زیادی روبهرو بود .یکی از این بحران 
اروپا دید .اما اوج این مشکالت اقتصادی زمانی مشخص شد که مردم بریتانیا تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفتند و آینده نامعلومی را برای اقتصاد منطقه و بقای آن رقم زدند.

پیر موسکوویچی
عضو کمیسیون اروپا

اقتصــاد اتحادیه اروپا در ســال جاری و ســالهای آینده
میالدی وضعیت خوبی خواهد داشــت و خروج بریتانیا از
این اتحادیه آسیبی به اقتصاد این کشورها وارد نمیکند .در
سال گذشته ما نمیتوانستیم در مورد رونق اقتصادی اروپا
با اطمینان صحبت کنیم زیرا عوامل بحرانآفرین زیادی در
این منطقه وجود داشت .در درجه اول ما نمیدانستیم در
انتخابات فرانسه و هلند چه گروهی روی کار میآیند .تجربه
انتخابات امریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ در این کشور
ها از دیدگاههای پوپولیستی دور شوند
باعث شد تا اروپایی 
و این به نفع اروپا اســت .بنابراین در سال جاری دو نگرانی
بزرگ از اروپا برداشته و مشخص شد که روند خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا هزینه چندانی برای اتحادیه ندارد زیرا ارزش
اقتصادی اتحادیه خیلی بیشــتر از بریتانیا است .از طرفی
اتحادیــه اروپا و بریتانیا تالش میکننــد تا روند خروج از
اتحادیه را با کمترین هزینه اجرا کنند .بنابراین من انتظار
دارم اوضاع اقتصادی اروپا در سال  2017رو به رشد باشد
و نرخ بیکاری در این اتحادیه کاهش یابد .در ســال 2018
میالدی هم تداوم این رشد در اقتصاد اتحادیه اروپا مشاهده
خواهد شد.
ماریو دراگی
رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا

در سالهای گذشــته ما شاهد رشدی
شــکننده در اقتصاد اروپا بودیــم و نرخ بیکاری در این
کشورها رشد کرده بود ولی هماکنون اقتصاد اروپا رشدی
تثبیتشده و قدرتمند خواهد داشت و فرصتهای شغلی
تازهای در این منطقه ایجاد میشود که فشار زندگی را
از دوش مردم برمیدارد و به آنها فرصت کار بیشتر ولی
در فضایی ایمنتر از نظر روانی و اقتصادی میدهد .نرخ
تورم در سال جاری  1.8درصد و نرخ بیکاری  9.4درصد
خواهد بود و در سال  2018هم نرخ رشد قیمتها 1.3
درصد و نرخ بیکاری  8.5درصــد خواهد بود .از طرف
دیگر انتظار میرود در سال جاری ارزش تولید ناخالص
داخلی اتحادیه اروپا  1.8درصد و در سال  2018میالدی
 1.7درصد رشد کند که نشان میدهد اوضاع اقتصادی
به تثبیت نسبی رسیده است .ما در نظر داریم از انتهای
سال  2018روند عادیســازی نرخ بهره بانکی اروپا را
اجرا کنیم .البته یک چالش خارجی بسیار بزرگ برای

اروپا وجود دارد و آن هم وضعیت اقتصادی امریکا اســت.
با انتخاب رئیسجمهوری تــازه در امریکا که دیدگاههای
متفاوتی نســبت به رؤسای جمهوری قبلی در امریکا دارد
نهتنها نمیتوان در مورد اوضاع اقتصادی امریکا بلکه در مورد
رابطه امریکا با اروپا پیشبینیهای درستی داشت و همین
مسئله فضای دوگانگی و تردید زیادی را برای اقتصاد اروپا

ایجاد میکند.
الری فینک
تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی

در ســال جاری میــادی ارزش تولیــد ناخالص داخلی
اروپا با ســرعت  2.5درصد رشــد میکنــد .به نظر من
پیشبینیهای ارائهشده مبنی بر رشد  1.8درصدی اقتصاد
اروپا پیشبینیهای بسیار محتاطانهای است و در واقعیت
ما شــاهد این هســتیم که اقتصاد اروپا با سرعت حداقل
 0.5درصد بیش از امریکا رشــد میکند .در امریکا فضای
نااطمینانی موج میزنــد و این نااطمینانی حاصل حضور
دولت جدید در امریکا و مشخص نبودن سیاستهای این
دولت در زمینه سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی
و اقتصادی این کشور اســت .انتظار میرود اقتصاد آلمان
در ســالهای آتی همچنان با سرعت باالیی رشد کند و
دوره رونق در اقتصاد این کشــور که به دنبال حضور آنگال
مرکل در فضای سیاســی این کشور تقویت شد ادامه پیدا
پیشبینی نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا (درصد)

کند .همچنین انتخاب ماکرون در فرانسه به بهبود اوضاع
اقتصادی این کشور کمک میکند .بهبود اوضاع اقتصادی
منطقه یورو باعث شــد تــا توجه مردم بــه دیدگاههای
پوپولیستی کمتر شــود و این مسئلهای است که در طول
تاریخ همواره اثبات شده است .اما در مورد بریتانیا نمیتوان
نظری قطعی داد زیرا این کشور وارد یک عصر بیثباتی و
عدم اطمینان در مورد جایگاه خود در تعامالت اقتصادی و
سیاسی جهانی شــده است .از نظر من وضعیت اقتصادی
اتحادیه اروپا تحت تاثیر خروج بریتانیا از این اتحادیه تیره
نخواهد شد اگرچه اوضاع اقتصادی بریتانیا به دلیل از دست
دادن بازار بزرگ اروپا چندان پررونق نمیماند.
اندی کیت
اقتصاددان

در فصل اول ســال جاری نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو
برابر با  0.5درصد بوده است و نرخ بیکاری در این منطقه به
پایینترین سطح طی  8سال اخیر رسید .در این فصل شمار
زیادی از نیروهای کاری که برای کار و تحصیل به بریتانیا
سفر کرده بودند از این کشور خارج شدند که این کار هزینه
زیــادی را به دولت وارد کرد ولــی منافع اقتصادی زیادی
برای اروپا دارد .این افراد در بخشهای مختلف کشورهای
عضو اتحادیه اروپا به کار گماشته میشوند و ضمن ایجاد
درآمد اقدام به پرداخت مالیات و هزینه بیمه بازنشستگی
میکننــد .به نظر من یکــی از اصلیترین نگرانیهای
رهبران اروپایی وضعیت اقتصادی اســپانیا اســت .این
کشــور در سال گذشته با سرعت  3.2درصد رشد کرد
ولی انتظار میرود ارزش تولید ناخالص داخلی اسپانیا
در ســال جاری با ســرعت  2.7درصد رشد کند و نرخ
بیکاری به  18.2درصد برسد .در سال جاری نرخ بیکاری
جوانان در این کشور اروپایی برابر با  40.5درصد است و
تقریبا نیمی از جوانان نه امیدی برای یافتن شغل دارند
و نه برای یافتن شغل تالشی میکنند .در واقع اسپانیا
را میتوان یکی از بحرانیترین اقتصادهای اروپا دانست
که هم پتانسیل تبدیل شدن به یک بریتانیای دیگر -از
نظر تصمیمگیری برای خروج از اتحادیه اروپا  -را دارد و
هم احتمال تبدیل شدن به یک یونان دیگر -کشوری که
بحران بدهی دولتی داشت و برای باقی ماندن در اتحادیه
میلیاردها دالر از کشورهای دیگر و بانک مرکزی اتحادیه
اروپا استقراض کرد -را دارد و هردو سناریو برای اقتصاد
اتحادیه اروپا گران تمام خواهد شد.
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آیندهپژوهی
[ آینده آفریقا ]

آینده بیکار ماندن

شرکتهای حوزه فناوری نگران از تبعات اجتماعی ابداعاتشان ،ایده «درآمد پایه» را آزمایش میکنند

آنی لوری
تحلیلگر اقتصادی

منبع نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
جهانیسازی باعث
ایجاد شکافهای
عمیقتر در کشورهای
شمال و جنوب شده
است .فناوری اطالعات
و ارتباطات آینده بازار
کار را در کشورهای
فقیریهمچونکنیا
بسیار وخیمتر خواهد
کرد.
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دهکده حتی با اســتانداردهای روستایی کنیا هم فقیر است .برای
رسیدن به آنجا باید سلسلهای از جادههای بیعالمت را در امتداد کابل
برق دنبال کنید .سرانجام ،آن کابل برق به مدرسهای در وسط شهرستان
متصل میشود؛ تنها ســاختمانی در آنجا که برق دارد .تنها یک شیر
آب آنجا هســت که زنان روستایی صف کشیدهاند تا از آن آب بردارند؛
داروهای خیلی ساده در آن موجود نیست ،کشاورزان هنوز با دست کار
میکنند و شهر آنقدر فقیر هست که بتوان گفت غذا هم به اندازه نیاز
در آن یافت نمیشود.
در ماه اکتبر من با آســوان اباگی ،کدخدای روستا ،صحبت کردم،
در خانهاش که پوســترهایی از لحظه دستگیری اسامه بن الدن و نیز
«جاکوگلو» بر دیوارهای آن چســبانده شده بود .کوگلو جایی است که
پدر باراک اوباما زاده شــده بود ،در  20مایلی همین روستا .اباگی هیچ
وقت روزی را از یاد نمیبرد که سرنوشــت این روســتا تغییر کرد؛ در
یک روز تابستانی یک افسر ارشد از شرکت امریكایی غیرانتفاعی «گیو
دایرکتلی» (در انگلیســی به معنی «مستقیما بده») اعالم کرد که این
شــرکت یک قول غیرقابلباور به آنها داده است؛ این شرکت میخواهد
به مردم روستا پول بدهد .اباگی میپرسید که چرا این روستا را انتخاب
کردهاند و هیچوقت جواب درستی به او داده نشد.
حــرف و حدیثهای زیادی درباره منشــأ و چرایی اهدای آن پول
بین مردم آنجا که بیشــتر هم مذهبی بودند به وجود آمد .در نهایت،
در یک صبح خنک ماه اکتبر ،گروه «گیو دایرکتلی» دوباره به روســتا
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آمدند .تقریبا همه حدود  220ســاکن روستا زیر چادر بزرگ سفید و
آبیرنگ جلوی ساختمان مدرســه جمع شدند تا  13امریكایی را که
روی صندلیهای پالســتیکی مقابل آنها نشسته بودند ببینند .یکی از
کنیاییهای کارمند شرکت شروع به حرف زدن کرد .او توضیح داد که
«گیو دایرکتلی» یک شرکت امریكایی غیردولتی است که زیرشاخه هیچ
سازمان سیاسی نیست و با تلفن همراه کار میکند .او اعالم کرد که هر
مرد یا زنی باید یک تلفن همراه داشته باشد و آنها باید شماره پین آن را
نزد خود محرمانه نگه دارند .کسانی که تلفن همراه میگیرند نباید درگیر
فعالیتهای تروریستی یا مجرمانه باشند .توضیحات آنها دو ساعت طول
کشید و بچهها به تدریج بیطاقت میشدند .سپس یکی دیگر از کارکنان
«گیو دایرکتلی» میکروفن را گرفت و از جمعیت پرسید« :مردم روستا،
آیا خوشحال هستید؟» مردم جواب دادند« :بله ،خوشحالیم».
سپس به اهالی روستا گفته شــد که به هرکسی که ثبتنام کند،
شرکت ماهانه  2280شلینگ ،معادل  22دالر ،پول پرداخت میکند و
این پرداخت تا  12سال ادامه خواهد داشت .این شرکت از میان حدود
 40روستا در مجموع توانست در حدود  6هزار نفر را ثبتنام کند که به
مدت  12سال پول میگیرند .به عالوه ،حدود  11هزار و  500نفر نیز از
 80روستای دیگر ثبتنام کردند که به مدت دو سال این پول را بگیرند.
شرکت «گیو دایرکتلی» که دفتر مرکزی آن در نیویورک واقع شده،
یک شرکت زادهشده در دره سیلیکون است که روی ایده «درآمد پایه
همگانی» کار میکند و اولین شرکتی است که واقعا درآمد پایه همگانی

صنایع حوزه فناوری پشت سر شرکت «گیو دایرکتلی» و سازمانهای دیگر پنهان شدهاند تا ایده درآمد پایه همگانی را امتحان کنند.
کریس هیوز ،یکی از بنیانگذاران شرکت «فیسبوک» و مالک شرکت «د نیو ریپابلیک» ،با سرمایه  10میلیون دالر برای مدت دو سال
ارائه درآمد پایه را شروع کرده است .او همچنین یکی از خیران عمده کمککننده به شرکت «گیو دایرکتلی» است.

را در کشورهایی که اقتصاددانان میگویند محتاج این نوع کمکهای
خیریه هستند ،مثل هند یا کشورهای افریقایی زیر خط صحرا ،عملی
کرده اســت .مایکل فی ،یکی از موسسان شــرکت «گیو دایرکتلی»
میگوید که منابع زیادی وجود دارد تا فقر مطلق در جهان از بین برود
اما این منابع به درستی اختصاص داده نمیشوند یا هدر میروند .بنابراین
شرکتی تاسیس کرده که بتواند منابع را در جاهای درستی صرف کند.
JJایدهای به قدمت نیمهزاره
درآمد پایه یا درآمد تضمینشده ایدهای است که در نیمهزاره گذشته
بهخصوص در زمانهایی که مردم تحت فشار بودهاند مطرح شده است.
توماس مور در کتاب «اتوپیا» در سال  1516میالدی این ایده را مطرح
کرد که به فقرا باید به عنوان یک درآمد ثابت پول داده شــود .توماس
پین نیز در سال  1797از این ایده حمایت کرده است .دوباره این ایده
در دوران معاصر به وسیله رادیکالهای فرانسوی ،برتراند راسل یا مارتین
لوترکینگ مطرح شده است.
اخیرا دره ســیلیکون به شــدت به درآمد پایه عالقهمند شده ،به
دالیلی که همزمان ســخاوتمندانه و در راســتای منافع خود است ،در
قالب تسکیندهنده آشفتگیهای اجتماعیای که ابداعاتش ممکن است
ایجاد کند .بسیاری از کارشناسان فناوری اعتقاد دارند که ما در سراشیب
یک انقالب هوش مصنوعی زندگی میکنیم که میتواند بشریت را به
آینده پســاکار پرتاب کند .در چند سال گذشته ،سیستمهای مصنوعا
هوشمندشــده ،به خوبی توانایی انجام وظایفی را بر عهده گرفتهاند که
از خواندن آزمایشهای سرطان تا رانندگی خودرو را شامل میشود .هر
شغلی که به نظر میرسد خیلی سفت و سخت باشد ،مثل تحلیلهای
مالی ،بازاریابی یا فعالیتهای حقوقی ،نیز میتواند به وســیله خودکار
شدن از دایره مشاغل انسانی خارج شود.
با این دیدگاه از آینده ،اقتصاد ما ممکن اســت به دوران دشــواری
بازگردد :نابرابری شدید در درآمد و ثروت ،افزایش فقر ،بیکاری تودهای و
تحلیل نیروی کار متشکل از افراد جوان .با همه اینها ،یک دهکده کوچک
در کنیا چه باید بکند؟
درآمد پایه همگانی هنوز راه درازی در پیش دارد تا به شرکتهای
حوزه فناوری کارایی خود را ثابت کند .انگشتشــمار تجربیاتی در این
زمینه وجود دارد که شامل ارائه پول در کشورهای کانادا ،هندوستان و
نامیبیا است .فنالند به بیکاران خود درآمد پایه پرداخت میکند و یکی از
شهرهای آلمان نیز به طور آزمایشی دست به این کار زده است .اما هیچ
آزمایشی به طور صحیح کامل نبوده که بتواند مطالعه کند وقتی به کل
یک جامعه برای مدتی طوالنی پول پرداخت میشود  -و افراد آن جامعه
دیگر نگرانی ندارند که غذا برای خوردن خواهند داشت یا شغلشان را از
دست خواهند داد یا بچه به دنیا بیاورند یا نه  -چه اتفاقی خواهد افتاد.
و بنابراین صنایع حوزه فناوری پشت سر شرکت «گیو دایرکتلی»
و ســازمانهای دیگر پنهان شدهاند تا این ایده را امتحان کنند .کریس
هیوز ،یکی از بنیانگذاران شرکت «فیسبوک» و مالک شرکت «د نیو
ریپابلیک» ،با ســرمایه  10میلیون دالر برای مدت دو سال ارائه درآمد
پایه را شروع کرده است .او همچنین یکی از خیران عمده کمککننده
به شرکت «گیو دایرکتلی» است .این شرکت به اندازه  24میلیون دالر
از شرکتهایی همچون «اینستاگرام»« ،ایبی» و چند شرکت دیگر از
دره سیلیکون کمک دریافت کرده است .بسیاری از شرکتهایی که با
آنها صحبت شده اعالم کردهاند که هدف آنها به طور خالص خیرخواهانه
بوده است اما برخیشان نیز به این فرصت به عنوان آزمایش ایده درآمد

پایــه همگانی نگاه میکنند که اگر ثابت شــود باید فرضیات در مورد
سیاستگذاریهای کالن اقتصادی اصالح شوند.
JJپول نقد به جای جنس
در ماه دسامبر گذشته ،رئیس  31ساله شرکت «وای انکوباتور» که
یک شرکت خیریه در ارائه درآمد پایه است در کنفرانسی شرکت کرد که
میزبان آن ،دانشگاه استنفورد ،کاخ سفید و بنگاه خیریه «چان زاکربرگ
اینیشیِیتیو» ،موسسه خیریه مدیرعامل میلیاردر فیسبوک و همسرش،
بود تا در آن درباره این مسئله بحث شود که آیا درآمد پایه این ظرفیت را
خواهد داشت که فقر را از بین ببرد یا نه .اما در این کنفرانس این سؤاالت
تیره و تار مطرح شــد که از همه مسائل خیرخواهانه فراتر میرفت :آیا
دره ســیلیکون همه جهــان را بیکار
خواهد کرد؟ و اگر اینطور شــود ،آیا
کارشناسان فناوری ارائه یک راهحل در
اینباره را به جهان بدهکار خواهند بود؟
آلتمن ،رئیــس «وای انکوباتور» در
این کنفرانس گفت که انقالب فناوری
مثل انقالب کشاورزی و انقالب صنعتی،
جهان را به طور عمدهای تغییر خواهد
داد و ما اکنون در میانه یا دستکم در
ابتدای این انقالب قرار داریم.
مایکل فی و پل نیهاس اقتصاددانهایی هستند که روی درآمد پایه
کار کردهاند .آنها به این نتیجه رســیدهاند که کمکهای جنسی مثل
تجهیزات ورزشی یا تختخواب نمیتواند برای مردمی که خیلی فقیر
هســتند به کار بیاید چراکه افرادی که غذا ندارند بخورند نمیتوانند
با توپ فوتبال گرســنگی خود را رفع کنند .بنابراین بهترین ابزار برای
کمک به آنها پول است .اما کمک پولی به مردم کشورهایی که دارای
زیرساخت بانکی مناسب نیســتند ،نمیتواند راحت انجام شود چون
ممکن اســت نگهداری پول نقد برای افراد ســخت باشد .با این حال،
به دلیل اینكه در کشورهایی مثل کنیا یا نیجریه ،از دهه  2000نقل و
انتقال پول به وسیله تلفن همراه مثل پول نقد آسان بوده ،شرکتهایی
کــه در ارائه درآمد پایه فعال بودهاند تالش کردهاند که با این وســیله
ارتباطی کمکهای خود را انجام دهند .به همین دلیل بوده که شرکت
«گیو دایرکتلی» به هرکسی که برای پول گرفتن ثبتنام میکند ،یک
تلفن همراه نیز میدهد.
در ماه اکتبر به همراه رئیس شرکت «گیو دایرکتلی» سفری به چند
روستای کنیا که درآمد پایه میگرفتند انجام شد .مزارع انبه ،گاوداریها
و ماهیگیری در دریاچهای کوچک در منطقه رونق داشت .مدیرعامل
میگفت که غیرممکن اســت شــما در لندن یا نیویورک بنشینید و
محاســبه کنید که یک روستای کوچک در کنیا به چه چیزهایی نیاز
دارد ،بنابراین بهتر است که پول نقد به اهالی این مناطق کمک شود.
با این حال ،در حرف زدن با افراد محل ،مشکالت نیز مشاهده شد.
یکی از زنان پیر آنجا که به ماالریا دچار بود ،میگفت که برخالف قولی
که برای سه بار ارائه پول به او داده شده بود ،فقط یک بار پول دریافت
کرده است .از سوی دیگر ،با دادن پول به برخی ،نه به همه مردمی که
با فرهنگهای قبیلهای به شدت به هم وابسته هستند ،افراد محلی با
یکدیگر اختالف و تنش پیدا کردهاند .اما خانوادههای زیادی هم بودند
که زندگی خود را با پولهای دریافتی بهتر کرده بودند و میگفتند که
قبال اصال تصور نمیکردند که این زندگی را برای خود مهیا کنند.

درآمد پایه یا درآمد
تضمینشده ایدهای
است که در نیمهزاره
گذشتهبهخصوص
در زمانهایی که
مردم تحت فشار
بودهاند مطرح شده
است .توماس مور
در کتاب «اتوپیا» در
سال  1516میالدی
این ایده را مطرح
کرد که به فقرا باید
به عنوان یک درآمد
ثابت پول داده شود.
توماس پین نیز در
سال  1797از این
ایده حمایت کرده
است .دوباره این ایده
در دوران معاصر به
وسیله رادیکالهای
فرانسوی ،برتراند
راسل یا مارتین
لوترکینگمطرح
شده است
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آیندهپژوهی
[ آینده آسیا ]

برترین اقتصادهای آسیایی در سال ۲۰۵۰

یشود
سهم آسیاییها در اقتصاد دنیا بیشتر م 
مونا مشهدی رجبی
ت
منبع ایندیپندن 

چرا باید خواند:
اقتصاد دنیا در سالهای
اخیر با چالشهای زیادی
روبهرو بوده است ولی با
گذر از این چالشها این
سؤال ایجاد میشود که
کدام کشورها میتوانند
سهم بیشتری از اقتصاد
دنیا را به خود اختصاص
دهند.

اقتصاد دنیا در سالهای اخیر با سرعت زیادی تغییر کرده است.
کشــورهای در حال توسعه به مدد سرمایههای خارجی توانستند با
ســرعت زیادی رشد کنند و به اقتصادهای بزرگ و برتر دنیا تبدیل
شوند .اهمیت اقتصادهای در حال توسعه در ساختار کنونی اقتصاد
دنیا به اندازهای زیاد است که در گزارشهای مختلف از این اقتصادها
به عنوان موتور محرک اقتصاد دنیا در سالهای بحران در غرب یعنی
سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۳میالدی یاد شده است.
از ابتدای قرن بیست و یکم تاکنون ارزش اقتصادی چین افزایش
یافت و توانســت به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا جایگزین ژاپن
شود .این کشور در سال  ۲۰۱۷از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی بر
مبنای برابری قدرت خرید جایگاه اول دنیا را داشت و به تنهایی بالغ
بر  ۱۸درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داد .ولی
با توجه به سرعت باالی رشد اقتصادی در چین انتظار میرود ارزش
تولید ناخالص داخلی آن در سال  ۲۰۵۰بیشتر از  ۶۵درصد نسبت به

جدول یک :بیست اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید در سال ( ۲۰۱۷هزار میلیارد دالر)
رتبه

نام کشور

ارزش GDP

سهم به کل اقتصاد دنیا (درصد)

۱

چین

۲۳.۱۹۴

۱۸.۳

۲

امریکا

۱۹.۴۱۷

۱۵.۳

۳

هند

۹.۴۸۹

۷.۴۹

۴

ژاپن

۵.۴۲

۴.۲۸

۵

آلمان

۴.۱۳

۳.۲۶

۶

روسیه

۳.۹۳۸

۳.۱۱

۷

اندونزی

۳،۲۵۷

۲.۵۷

۸

برزیل

۳.۲۱۶

۲.۵۴

۹

بریتانیا

۲.۹۰۵

۲.۲۹

۱۰

فرانسه

۲.۸۳۳

۲.۲۴

۱۱

مکزیک

۲.۴۰۶

۱.۹

۱۲

ایتالیا

۲.۳۰۳

۱.۸۲

۱۳

ترکیه

۲.۰۸۲

۱.۶۴

۱۴

کره جنوبی

۲.۰۲

۱.۶

۱۵

عربستان سعودی

۱.۷۹

۱.۴۲

۱۶

اسپانیا

۱.۷۶

۱.۴

۱۷

کانادا

۱.۷۵

۱.۳۸

۱۸

ایران

۱.۵۳۵

۱.۲۱

۱۹

استرالیا

۱.۲۵۱

۰.۹۸۸

۲۰

تایلند

۱.۲۲۶

۰.۹۶۸
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سال جاری رشد کند .سرعت باالی رشد اقتصادی در هند هم زمینه
را برای تبدیل شدن این کشور به یکی از ابرقدرتهای اقتصادی در دنیا
فراهم کرد .هند یکی از کشورهای بسیار پرجمعیت است که اصالحات
اقتصادی انجامشده در دوره رئیسجمهوری فعلی این کشور سبب شد
تا سرعت رشد اقتصادی در کشور افزایش یابد و فرصتهای شغلی
زیادتری در این کشور ایجاد شود.
اما برای اینکه عملکرد اقتصادی دنیا تا پایان نیمه اول قرن بیست
و یکم مشخص شــود باید پیشبینیهای درستی انجام شود .سؤال
اصلی این است که اقتصاد دنیا تا سال  ۲۰۵۰چه تغییری خواهد کرد
و کدام کشورها میتوانند در صدر فهرست اقتصادهای برتر دنیا جای
داشته باشند؟ آیا اروپا و امریکا سهم بزرگتری از اقتصاد دنیا خواهند
داشت یا اینکه آسیا میتواند سهم خود را در اقتصاد دنیا افزایش دهد؟
ایندیپندنت در گــزارش مفصلی ارزش تولیــد ناخالص داخلی
کشورهای مختلف بر مبنای برابری قدرت خرید در سال  ۲۰۵۰را به
نقل از صندوق بینالمللی پول اعالم کرده است .این نشریه انگلیسی
در گزارش مذکور بزرگی اقتصاد کشورهای مختلف را در سال ۲۰۱۷
با بزرگی آن در سال  ۲۰۵۰مقایسه کرد و نوشت :چین بیشترین رشد
را در ارزش تولید ناخالص داخلی خود شاهد خواهد بود و همچنان از
نظر برابری قدرت خرید در صدر فهرست کشورهای دنیا قرار خواهد
داشت.
این نشــریه در مورد دلیل استفاده از ارزش تولید ناخالص داخلی
بر مبنای برابری قدرت خرید نوشت :شاخص مذکور برای تعیین نرخ
بهرهوری اقتصادی و ارزیابی استاندارد زندگی مردم در دورهای از زمان
استفاده میشود و به همین دلیل میتواند ارزیابی درستی از وضعیت
اقتصاد کشورها در ســال  ۲۰۵۰ارائه دهد .طبق این گزارش اغلب
کشورهایی که هماکنون در میان  ۱۵اقتصاد برتر دنیا قرار دارند تا سال
 ۲۰۵۰همچنان در صدر باقی میمانند ولی ممکن است رتبه آنها در
مقایسه با دیگر کشورهای دنیا تغییر کند .نکته مهم اینجاست که در
بیست سال پایانی این دوره کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در
حال گذار به عنوان مالکان بزرگترین اقتصادهای دنیا معرفی میشوند
و سهم کشورهای اروپای غربی در اقتصاد دنیا کاهش خواهد یافت.
JJآسیاییها در صدر
آسیا بیشترین ســهم از جمعیت دنیا را در خود جای داده است
ولی تاکنون بیشــتر بازار مصرف بود تا یک قطب بزرگ تولیدکننده
محصوالت اقتصادی .اما سرمایهگذاریهای انجامشده در اقتصادهای
آسیایی در کنار تغییر دیدگاه سردمداران در زمینه مسائل اقتصادی
سبب شد تا این منطقه بیش از پیش رشد کند .حال قاره آسیا نهتنها
یک بازار مصرف بزرگ است بلکه از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی
هم سهم قابل توجهی در اقتصاد دنیا دارد .اما به نظر میرسد این سهم
تا نیمه قرن بیست و یکم پررنگتر هم خواهد شد.
در میان پنج اقتصاد بزرگ دنیا درســال  ،۲۰۵۰چهار کشــور در

در نیمه قرن بیست و یکم ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای
برابری قدرت خرید به  ۲.۳۵۴هزار میلیارد دالر میرسد و این کشور
شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی میشود.

قاره آســیا واقع شدهاند و تنها امریکا خارج از این قاره است .در سال
 ۲۰۵۰چین بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد بود و ارزش تولید ناخالص
داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید به مرز  ۳۸.۰۰۸هزار
میلیارد دالر میرســد .ارزش تولید ناخالص داخلی چین نسبت به
ســال  ۲۰۱۷میالدی  ۶۵درصد افزایش خواهد یافت و سطح درآمد
مردم هم بیشــتر خواهد شد .این رشد در شرایطی اتفاق میافتد که
ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا بر مبنای برابری قدرت خرید برابر
با  ۲۳.۴۷۵هزار میلیارد دالر است و این کشور در جایگاه دوم دنیا قرار
خواهد داشــت .انتظار میرود تا نیمه قرن بیست و یکم ارزش تولید
ناخالص داخلی کشور هند بر مبنای برابری قدرت خرید به ۱۹.۵۱۱
هزار میلیارد دالر برسد و به همراه ژاپن و اندونزی از نظر بزرگی تولید
ناخالص داخلی جایگاه سوم تا پنجم فهرست را از آن خود کنند .در
سال جاری آلمان به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی شده
است ولی تا پایان نیمه اول اندونزی در این جایگاه خواهد بود و آلمان
به عنوان هفتمین اقتصاد دنیا در ردهبن دیهای جهانی معرفی میشود.
نکته مهم این است که ارزش تولید ناخالص داخلی چهار اقتصاد
برتر آسیا در سال  ۲۰۵۰تقریبا سه برابر ارزش تولید ناخالص داخلی
امریکا در سال  ۲۰۵۰خواهد بود و این نشان میدهد که آسیا جایگاه
قدرتمندتری در تعامالت اقتصادی دنیا خواهد داشت .قدرت بیشتر
اقتصادهای آسیایی در پایان نیمه اول قرن بیست و یکم باعث میشود
تا سیاستهای اقتصادی این منطقه هم تاثیرگذاری بیشتری در سطح
جهانی داشته باشــد .از طرف دیگر طرح پیشنهادی چین مبنی بر
ایجاد جاده ابریشــم مدرن هم یکی از عوامل بسیار مهم در تقویت
قدرت اقتصادی آسیا محسوب میشود زیرا کشورهایی که در مسیر
این جاده ابریشــم قرار دارند  ۶۵درصد از جمعیت جهان را در خود
جای دادهاند و مالک دوســوم از اقتصاد دنیا هستند .با راهاندازی این
مسیر تجاری مدرن است که ارزش تجارت آسیا و سهم اقتصاد آسیا
در جهان بیشتر خواهد شد.
JJایران ،شانزدهمین اقتصاد دنیا
در نیمه قرن بیســت و یکم ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر
مبنای برابری قدرت خرید به  ۲.۳۵۴هزار میلیارد دالر میرســد و
این کشــور به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی میشود
درحالیکه هماکنون ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای برابری
قدرت خرید برابر با  ۱.۵۳۶هزار میلیارد دالر است و این کشور جایگاه
هجدهم دنیا را از آن خود کرده اســت .ارزش تولید ناخالص داخلی
ایران در فاصله ســالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۵۰میالدی  ۵۳درصد رشد
خواهد کرد .برداشته شدن تحریمهای اقتصادی و بازگشت ایران به
اقتصاد دنیا و قرار گرفتن این کشور در مسیر جاده ابریشم مدرن که
طرح پیشنهادشــده توسط چین برای توسعه اقتصاد و تجارت آسیا
اســت ،از اصلیترین دالیل رشد اقتصادی ایران و ارتقای جایگاه این
کشور در معادالت اقتصادی دنیا خواهد بود.
در سال  ۲۰۵۰کشورهای عربستان سعودی ،کره جنوبی و ایتالیا
جایگاه سیزدهم تا پانزدهم را در میان اقتصادهای دنیا خواهند داشت
و کشورهای اسپانیا و کانادا و مصر از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی
بر مبنای برابری قــدرت خرید هفدهمین تا نوزدهمین اقتصاد دنیا
شناخته میشــوند .در سال جاری عربستان هفدهمین اقتصاد دنیا
است و ارزش تولید ناخالص داخلی آن بر مبنای برابری قدرت خرید
برابر با  ۱.۷۹میلیارد دالر است.

جدول دو :بیست اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید
در سال ( ۲۰۵۰هزار میلیارد دالر)
GDP

رتبه

نام کشور

۱

چین

۳۸.۰۰۸

۲

امریکا

۲۳.۴۷۵

۳

هند

۱۹.۵۱۱

۴

ژاپن

۵.۶۰۶

۵

اندونزی

۵.۴۲۴

۶

روسیه

۴.۷۳۶

۷

آلمان

۴.۷۰۷

۸

برزیل

۴.۴۳۹

۹

مکزیک

۳.۶۶۱

۱۰

بریتانیا

۳.۶۸۸

۱۱

فرانسه

۳.۳۷۷

۱۲

ترکیه

۲.۹۹۶

۱۳

عربستان

۲.۷۵۵

۱۴

کره جنوبی

۲.۶۵۱

۱۵

ایتالیا

۲.۵۴۱

۱۶

ایران

۲.۳۵۴

۱۷

اسپانیا

۲.۱۵۹

۱۸

کانادا

۲.۱۴۱

۱۹

مصر

۲.۰۴۹

۲۰

پاکستان

۱.۸۶۸

در سال  ۲۰۵۰چین
بزرگترین اقتصاد
دنیا خواهد بود و
ارزش تولید ناخالص
داخلی این کشور
بر مبنای برابری
قدرت خرید به
مرز  ۳۸.۰۰۸هزار
میلیارد دالر میرسد
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آیندهپژوهی

[ آینده آسیای شرقی ]

جهان جدید ابریشمی
ِ

چین چگونه راههای تجارت جهانی را
دوباره قبضه میکند

ترجمه فرزانه سالمی
روزنامهنگار و مترجم

ن
منبع سیانا 
فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
وقتی از چند جاده
ابریشم جدید حرف
میزنیم از چه حرف
میزنیم؟ بخوانید تا با
آیندهای که چین دارد
برای خودش و جهان
میسازد آشنا شوید.

مقاماتچینی
گاهی برنامه جاده
ابریشم جدید را
طوری توصیف
کردهاند انگار که
درباره یک سیاست
حزبی یا نوعی
فلسفهصحبت
میکنند

130

پولهای زیادی به جریان افتاده .وعدههای زیادی داده شده .خیلیها
با هم دست دادهاند .برنامه جاده ابریشم جدید در راه است.
در زمانی کمتر از ســه دهه ،چین خود را از یک کشور آسیایی که
گاه با سیر کردن جمعیتش هم مشکل داشت ،به یک ابرقدرت نوظهور
تبدیل کرد .حاال این کشور دارد نقشها و مناسباتی را که در نیم قرن
گذشته در سطح جهانی تحت نفوذ امريكا بودند تغییر میدهد و نوعی
نظم نوین جهانی را به ســود خود شکل میدهد .یکی از مهمترین این
تحوالت ،برنامه عظیم شی جینپینگ رئيسجمهور چین برای گسترش
تجارت جهانی است که از الگوی هزارساله مسیر تجاری جاده ابریشم
برداشته شده است.
چینیها حاال آینده خود را در پروژههای جاده ابریشم جدید میبینند
و البته این برنامه آنقدر بزرگ است که مخالفان هم نمیتوانند نادیدهاش
بگیرنــد .این جاده  ۶۸کشــور و  ۴.۴میلیارد نفر جمعیت و نزدیک به
 40درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در مســیر خود جا خواهد
داد و راههای جدیدی را برای تجارت جهانی در آســیا ،افريقا و اروپا باز
خواهد کرد .بانیان این پروژه میگویند وعدههای عظیم اقتصادیشان در
آیندهای نزدیک به تحقق خواهد پیوست و کل جهان از آن بهره خواهند
برد و میلیونها نفر از طبقه فقیر دنیا زندگی بهتری را در چارچوب آن
تجربه خواهند کرد.
اما مخالفان این برنامه میگویند موضوع مشــکوک است و احتماال
چیــن میخواهد با این پروژهها ،حضور خــود را در نقاط مختلف دنیا
افزایش بدهد و به تدریج نقش خود را در آنها بیشتر و بیشتر کند.
JJدرباره برنامه پرهیاهو
نام برنامه جاده جدید ابریشم به صورت اختصاری «اوبور» و به صورت
کامل این است« :برنامه یک کمربند ،یک جاده»« .کمربند» به راههای
تجارت دریایی و «جاده» به راههای تجارت زمینی اشاره دارد .این برنامه
درواقع مجموعهای از معاهدات تجاری و پروژههای زیرساختی مرتبط
به هم است اما مقامات چینی گاهی آن را طوری توصیف کردهاند انگار
درباره یک سیاست حزبی یا نوعی فلسفه صحبت میکنند.
موضوع جاده ابریشــم دریایی برای اولین بار در جریان ســخنرانی
رئيسجمهور چین در پارلمان اندونزی در اکتبر ســال  ۲۰۱۳مطرح

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

شد .مدتی کوتاه قبل از آن ،شی جینپینگ در جریان سفرهای رسمی
خود به کشورهای آسیای مرکزی نیز در خصوص جاده ابریشم زمینی
صحبت کرده بود.
یکی از ایدههای استراتژیک منتهی به طرح چنین برنامهای این بوده
که جهان هنوز واقعا از تمام تبعات بحران اقتصادی بزرگ سال ۲۰۰۸
خالصی نیافته است و برنامه جاده ابریشم زمینی و دریایی میتواند تکانی
به جهان بدهد .اما چین در عین حال به افزایش نفوذ خود در مناطقی
مثل اوراسیا هم توجه زیادی دارد ،به خصوص با توجه به اینکه روسیه
حرف اول را در این منطقه میزند.
اما جاده ابریشم زمینی جدید از کجا میگذرد و جاده ابریشم دریایی
کدام دریاها را به هم وصل میکند؟
شش راهرو یا كريدور در این راستا با جزئیات طراحی شدهاند :اولی
جاده (یا به اصطالح پل) زمینی اوراسیای جدید است که از غرب چین به
غرب روسیه میرسد و در آینده ،حتی قادر خواهد بود شهر لیانیونگانگ
در استان جانگســوی چین را به بندر روتردام در هلند وصل کند .این
كريدور ،هم از ایران و هم از ترکیه و بلغارستان میگذرد.
دومی كريدور چین -مغولستان-روسیه است که از شمال چین به
شرق روسیه کشیده میشود .ســومی كريدور چین-آسیای مرکزی-
غرب آسیا است که از سرزمین چین تا ترکیه کشیده میشود .چهارمی
كريدوری است که از جنوب چین به سمت سنگاپور میرود.
پنجمی كريدور چین-پاکستان است که مقر اصلیاش بندر گواتر
پاکســتان است که چین اخیرا آن را در اختیار گرفت .این كريدور ،راه
وصل جاده ابریشــم زمینی با جاده ابریشم دریایی هم هست .ششمی
كريدور بنگالدش-چین -هند -میانمار است .و درنهایت ،هفتمی یک
جاده ابریشــم دریایی طوالنی اســت که از سواحل چین تا سنگاپور و
سپس تا مدیترانه ادامه خواهد داشت.
بنا بر گزارش رسانههای رسمی چین ،حدود یک تریلیون دالر تاکنون
در پروژه راه ابریشم جدید سرمایهگذاری شده است و در یک دهه آینده،
چندین تریلیون دالر به آن اضافه خواهد شد.
JJچرا چین خودش را به این دردسر انداخت؟
پکن به دو طریق اقتصادی و سیاسی میتواند از برنامه جاده ابریشم

چین دارد در برنامه جاده ابریشم جدید از سرمایه خودش استفاده
میکند تا به کشورهای دیگر در افزایش ثروتشان یاری برساند تا آنها
قادر باشند به مشتری کاالهای چینی تبدیل شوند.

جدید بهره ببرد و در عین حال باید ریسک آن را هم به جان بخرد.
اقتصاد چین در ســالهای اخیر دچار معضل بزرگی به نام ظرفیت
مازاد بوده است .رشد شدید اقتصادی چین در سالهای اخیر کند شده
و حاال منابع زیادی پا در هوا ماندهاند و راهی برای استفاده از آنها در چین
وجود ندارد .از جمله آنها میتوان به صنایع سنگین مثل فوالد ،سیمان و
آلومینیوم اشاره کرد .چین تاکنون در مواجهه با مشکل ظرفیت مازاد (و
تقاضای رو به کاهش در بازار داخلیاش) مجبور شده که تعدیل شدید
نیــرو را در برخی بخشها به اجرا دربیاورد و عمال بیش از  ۱.۲میلیون
فرصت شــغلی در این حوزهها در دو سال اخیر از دست رفتهاند .حاال
چین میخواهد از پتانسیلهای ایجادشده برای تقاضای فزاینده در خارج
از کشور استفاده کند و مازاد ظرفیت داخلی خود را روانه خارج کند.
به گفته جین-یونگ کای رئيس ســابق موسسه مالی بینالمللی
(آیافســی) این وضع در عین حال باعث میشود بازارهای جدیدی
به روی کاالهای چینی باز شــود .با این ترتیب ،کاهش تقاضا برای این
کاالها در بازارهای اروپا و امريكا دیگر نمیتواند تهدیدی برای چین باشد.
درواقع چین دارد از ســرمایه خودش استفاده میکند تا به کشورهای
دیگر در افزایش ثروتشــان یاری برساند تا آنها قادر باشند به مشتری
کاالهای چینی تبدیل شوند.
این طور که پیداست برنامه جاده ابریشم جدید ،چینیها را به نقاط
غیرمعمولی در دنیا  -مثل پاکستان و کشورهای افريقایی -برده است و
البته این تازه اول ماجراست.
JJچینیها در اسالمآباد
شب ،اسالم آباد .در خیابان شلوغی در پایتخت پاکستان ،بوی خوش
کباب زغالی پیچیده اســت .اگر رهگذر سرش را بلند کند و مسیر دود
کباب را تا آسمان دنبال کند ،چشمش متوجه چیزی خواهد شد که قبال
اصال در چنین مکانی دیده نمیشد :روی تابلوی کبابی ،کلمات چینی
هم با نئون قرمز خاموش و روشن میشوند.
گالب خان شینواری صاحب رستوران دم در ایستاده و به مشتریان
چینی که مثل سیل روانه کبابی شدهاند خوشامد میگوید« :قبال همه
این رستوران را به اسم خیبر شینواری میشناختند ،اما از وقتی پروژه
ســیپک چینیها در اینجا شروع شده ،مشــتری چینی زیاد دارم و
رستوران من هم به اسم سیپک معروف شده».
سیپک خالصه عبارت «كريدور اقتصادی چین و پاکستان» است
که حاال انگار سرنوشت شکوفایی اقتصادی پاکستان هم با آن گره خورده
اســت .این كريدور بخش مهمی از برنامه جاده ابریشم جدید چین را
تشکیل میدهد و ملغمهای از پروژههای مختلف از جمله جادهسازی،
کابل نوری ،راهآهن ،بندر ،معادن زغالســنگ و انرژی خورشــیدی را
تشکیل میدهد .پاکستان این سرمایهگذاریهای بزرگ چین را فرصتی
طالیی برای توسعه اقتصاد خود قلمداد میکند.
مسیر اصلی این راهرو اقتصادی از کوههای هیمالیا در مرز شمالی
پاکســتان با چین آغاز میشود و در خاک پاکستان به سمت پایین تا
دریای عرب ادامه پیدا میکند .این پروژه عظیم در ســال  ۲۰۱۵و به
هنگام سفر شی جینپینگ رئيسجمهور چین به اسالمآباد کلید خورد.
در همان زمان اعالم شد برنامه چین ،سرمایهگذاری  ۴۶میلیارد دالری
در پاکستان است ،رقمی که حدود  ۲۰درصد از تولید اقتصادی پاکستان
را تشکیل خواهد داد.
با اجراییشدن این پروژهها پاکستان شاهد حضور عده زیادی از اتباع
چین در این کشــور بوده است .خوردن غذاهای پاکستانی مثل بریانی

برای چینیها و خوردن غذاهای چینی مثل دامپلینگ برای پاکستانیها
کمکم دارد عادی میشــود و مغازههای چینــی زیادی -به خصوص
خواروبار فروشی -هم ناگهان در اسالمآباد باز شدهاند .سال گذشته حتی
یک هفتهنامه دوزبانه با کادری از خبرنگاران چینی و پاکستانی نیز آغاز
به کار کرد که فعال با تیراژ سی هزار تایی در الهور ،اسالمآباد و کراچی
یشود.
توزیع م 
دریک وانگ که این هفتهنامه را منتشر میکند ،از پنج سال پیش
ساکن پاکستان شده و معتقد است که کارش توانسته به سرمایهگذاران
خصوصی چین  -که به دلیل مشکل زبان ،از دسترسی به اطالعات درباره
بازار پاکستان بازمانده بودند -کمک زیادی کند .بحث تعامل فرهنگی
چینیها و پاکستانیها در سینما هم دیده میشود .همین اخیرا فیلمی
در پاکستان اکران شد که داستانش از این قرار بود :یک مرد چینی که به
پاکستان آمده ،ریشههای قدیم خود در این کشور را کشف میکند .نقش
اصلی فیلم را هم یک مرد چینی-کانادایی بازی میکرد.
در اسالمآباد  -شــهری که هیچ وقت چاینا تاون (محله چینیها)
نداشــته -این تحوالت کامال عجیب به نظر میآیند .اما روی خوشی
که پاکستان به چین نشان میدهد ،ریســکهای خودش را هم دارد.
تحلیلگــران میگویند در صورت انجام پروژههای موجود ،پاکســتان
 ۹۰میلیــارد دالر به چین بدهکار خواهد شــد .اما انتقــادات درباره
ســرمایهگذاریهای چین چندان در میان مردم و در کوچه و خیابان
مطرح نیست.
سابینه ذاکر یکی از مدیران مدارس روت میلنیوم که در بیست شهر
پاکستان شــعبه دارد ،هماکنون یک نظام آموزشی را پیش میبرد که
در چارچوبش یادگیری زبان ماندارین برای دانشآموزان از سن هشت
سالگی تا اواسط راهنمایی اجباری میشود .او میگوید« :چین همسایه
شمالی ماست و بچههای ما که پیشبرنده آینده کشور هستند باید برای
تعامل با آن آماده باشند».

یکی از ایدههای
استراتژیکمنتهی
به طرح برنامه
جاده ابریشم
جدید این بوده
که جهان هنوز
واقعا از تمام تبعات
بحران اقتصادی
بزرگ سال ۲۰۰۸
خالصینیافته
است و برنامه جاده
ابریشم زمینی و
دریایی میتواند
تکانی به جهان
بدهد

JJخوشیها و دردسرهای افريقایی
حضور گسترده چین در کشــورهای افريقایی برای پیشبرد برنامه
جاده ابریشم جدید هم توجه زیادی را به خود جلب کرده است .یکی از
عظیمترین پروژههایی که چین در چارچوب برنامه جاده ابریشم جدید
در افريقا در پیش گرفته است ،پروژه ساخت خطآهن در کنیا است .این
پروژه در دوران بعد از استعمار ،بزرگترین پروژه زیرساختی در کنیا به
شمار میآید و شامل ساخت خطوط آهنی است که بندر تجاری مهم

تصویر رییس جمهور چین در میان تصاویر رهبران پاکستان در اسالمآباد
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آیندهپژوهی

در سطوح
استراتژیک
و اقتصادی،
پروژههای جاده
ابریشم جدید
هریکاهمیت
خودشان را دارند؛
اما مسئله در
منطقه اوراسیا که
قدرتی مثل روسیه
در آن حاضر است،
ابعاد حساستری
دارد

بدبینها میگویند برخی
شرکتهای چینی از
پروژههای جاده ابریشم
جدید به عنوان راهی برای
فرار از کنترل سرمایه ،قاچاق
پول به خارج و جلوهدادن آن
به عنوان سرمایهگذاری و
شراکت بینالمللی استفاده
کردهاند
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مومباسا را به نایروبی پایتخت کنیا متصل میکند .این خطآهن ،تنها
بخشی از شبکه بزرگ راهآهنی است که توسط چین در افريقا ساخته
میشود و کشورهای مختلف افريقایی را به هم وصل میکند.
کنیا صاحب بزرگترین بندر تجاری در شرق افريقا (مومباسا) است
اما تاکنون به شــدت مشکل کمبود زیرســاخت داشته و راهآهنی که
پیشتر از مومباسا حرکت میکند دوریله و بسیار خطرناک بود.
به گفته الکساندر وانگ استادیار مطالعات بینالمللی در شانگهای،
راهآهــن جدید میتواند  50درصد از بارهایی را که به بندر مومباســا
میرســد ،تا مرز کنیا با اوگاندا ببرد .این در حالی اســت که در دوران
اســتعمار انگلیس ،تنها  ۴درصد از بارها از ایــن طریق به مرز اوگاندا
میرسید.
این پروژه چین هــم مثل برخی پروژههای دیگــر آن در افريقا
بــا انتقاداتی مواجه بوده که از جمله آنها میتوان به عدم اســتخدام
نیروهای کنیایی و عدم شفافیت مالی اشاره کرد .شرکت دولتی چین
که پشت پروژه راهآهن کنیا قرار دارد ،نامش شرکت جاده و پل چین
است .این شرکت سعی کرده با به کار گرفتن  ۲۵هزار نیروی کنیایی
و آموزشدادن به رانندگان و نیروهــای کاری دیگر ،این انتقادات را
متوقف کند.
فشــار روی محیط زیســت کنیا نیز بخش دیگــری از انتقادات
نســبت به این پروژه بوده اســت .پروژه خط آهن از میان دو پارک
ملی حفاظتشــده حیات وحش کنیا میگــذرد و زندگی حیوانات
را مختل میکند .شــرکت چینی برای حل این مشکل ،گذرگاههای
مخصوصی برای حیوانات ساخته است اما همین سال گذشته ،هشت
فیل سرگردان در این مناطق در اثر برخورد با ماشینآالت سنگین راه
آهن کشته شدند.
در این میان ،بحث در خصوص اینکه چنین پروژههای عظیمی تا
چه حد به سود دولتهای افريقایی است به شدت مورد توجه قرار دارد.
منتقدان میگویند چین به افريقا آمده که سود سرمایهگذاریاش را
ببــرد و در مقابل ،دولتهای افريقایی خود را زیر بار وامهایی بردهاند
که معلوم نیست چطور پرداخت خواهد شد .مثال در فاصله ده ساله
بین ســالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۴میالدی ،کشورهای افريقایی تقریبا
ده میلیارد دالر برای پروژههای خط آهن از شرکت ا ِکسیم چین وام
گرفتهاند .این در حالی اســت که چین به ایــن پروژه به عنوان یک
موقعیت سرمایهگذاری نگاه کرده که در عین حال میتواند بازاری برای
صنایع فوالد و ساخت و ساز چین نیز فراهم کند.
برخی چهرههای دانشــگاهی در افريقا با چنین وامگیریهایی از
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چین مخالفاند اما قاطبه مردم در کشــورهایی مثل کنیا به حضور
چین روی خوش نشــان میدهند و پروژههای چین را فرصتی برای
بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای فرزندانشان میبینند.
JJمنتقدان چه میگویند؟
آنهایی که به برنامه جاده ابریشم جدید مشکوکاند  -مثل یورگ
ووتکه رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین -میگویند برخی
شــرکتهای چینی از این پروژه به عنوان راهی برای فرار از کنترل
سرمایه ،قاچاق پول به خارج و جلوهدادن آن به عنوان سرمایهگذاری و
شراکت بینالمللی استفاده کردهاند.
واقعیت این است که چین از پروژه راه ابریشم جدید به شدت سود
خواهد برد ،اما ریســکهای بسیار بزرگی را نیز به جان خریده است.
بســیاری از کشــورهایی که در پروژه راه ابریشم جدید جا دارند  -از
جمله کشورهای آســیای مرکزی ،افريقا و آسیای جنوب شرقی -با
مشکل عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و نیز مسئله فساد مواجهاند .اگر
یکی از پروژههایی که چین هزینهشان را در این کشورها تامین کرده،
با شکســت مواجه شود مشخص نیست که چهکاری از دست چین
برخواهد آمد .و اگر تعداد پروژههای ناکام باال باشــد ،هزینه آن برای
دولت چین بسیار سنگین خواهد بود.
این مسئله پیشتر در برخی پروژههای چین در کشورهایی مثل
ونزوئال ،ســریالنکا و میانمار پیش آمده است .از سوی دیگر ،برخی
کارشناسان گفتهاند به عهدهگرفتن پروژههای عظیم زیرساختی در
کشــورهای دورافتاده ممکن است از لحاظ اقتصادی توجیه منطقی
مناسبی نداشته باشد و باعث اتالف منابع چین شود.
برخی از مخالفان حتی معتقدند راه ابریشم جدید اصوال یک پروژه
سیاسی است و جنبههای اقتصادی و تجاری آن اهمیت کمتری برای
چین دارند .بدبینترها آن را با برنامه مارشال مقایسه میکنند که بعد
از جنگ جهانی دوم توسط امريكا به عنوان یک پروژه توسعهای برای
بازســازی اروپای غربی کلید خورد و هدفش کمک به ظهور امريكا
بــه عنوان یک ابرقدرت جهانی بود .مقامات چینی طبعا اصال به این
مقایسه روی خوش نشان نمیدهند.
تام میلر نویسنده کتاب «رویای آسیایی چین :ساختن امپراتوری
در جاده ابریشــم جدید» از افرادی است که پشت این پروژه ،اهداف
سیاسی میبیند .او در کتابش مینویسد« :چین حاال به دنبال بازیابی
موقعیت تاریخی خود به عنوان قدرت قاهر آسیاســت .تفاوتش این
است که امپراتوری جدید چین حالتی غیررسمی و اقتصادی خواهد
داشت».
بدبینهای غربی دیگر هم این پروژه را راهی برای تقویت موقعیت
دیپلماتیک چین در نقاط مختلف جهان قلمــداد کردهاند .در صورت
موفقیت این پروژه ،چین میتواند ابرقدرت دنیا شــود .اما بزرگی پروژه
آنقدر زیاد است که نمیتوان ریسکهای آن را هم نادیده گرفت.
مثال در برخی مناطقی که پروژه راه ابریشم جدید به وضوح در آنها
جریان دارد  -از جمله پاکستان -ممکن است ریسک امنیتی باالیی هم
وجود داشته باشد .به همین دلیل بوده که تاکنون  13هزار نیروی نظامی
پاکســتان در مناطق مختلف این کشور برای حفاظت از پروژه كريدور
اقتصادی چین اعزام شدهاند که از مناطق ناآرام قبیلهای هم میگذرد.
نیک مارو تحلیلگر اکونومیست به نکته دیگری در این خصوص هم
اشاره دارد که در گذشته باعث برانگیختهشدن انتقاداتی نسبت به چین
شده است :اینکه پروژههای چینی چندان فایدهای را نصیب اقتصادهای

آن موقعیت برد -برد که چین در برنامه جاده ابریشم جدید تبلیغش را میکند ،برای کشورهای
توسعهنیافتهتر مثل هدیهای غیرمنتظره است .اما متقاعد کردن کشورهای مهمتر و بانفوذتر مثل
روسیه راهی سخت و احتماال طوالنی است.

محلی نمیکنند .این مسئله پیشتر به خصوص در باب پروژههای چین
در کشورهای افريقایی مطرح شــده بود .معموال شرکتهای بزرگ و
دولتی چین در این کشورها دفتر میزنند ،نیروهای خود را از چین به
آنجا میآورند و بازار برای کاالی چینی ایجاد میکنند .چین در برخی
مناطق ســعی کرده با جذب نیروهای محلی جلوی انتقادات بیشتر را
بگیرد اما در برخی مناطق دیگر ،تدبیر خاصی اتخاذ نکرده است.
در همین حال ،یکی از تحوالت بزرگی که در سیاستگذاریهای
دولت چین در سالهای اخیر رخ داده ،اعزام نیروهای حافظ صلح به
مناطقی از افريقا مثل سودان جنوبی بوده است .سال گذشته میالدی،
دو نفر از این نیروها در جوبا پایتخت ســودان جنوبی کشته شدند و
این مسئله به شــدت مقامات چینی را شوکه کرد .بیش از سه دهه
است که چین سیاستی نداشته که نیروهای نظامیاش را به این شکل
در خارج از کشــور درگیر کند .اما حاال چین میداند که اگر بخواهد
از لحاظ جهانی قدرت خود را زیــاد کند ،چارهای جز رقابت در این
عرصه با قدرتهای غربی نخواهد داشت .در همین راستا بوده که چین
هماکنون دارد اولیــن پایگاه نظامی خود را در جیبوتی در فاصلهای
نهچندان دور از پایگاه نظامی امريكا میسازد.
به نظر میرســد که چین با حضور نظامــیاش در افريقا اهداف
مختلفی را دنبال میکند .چین برای اولین بار نیروهای حافظ صلح
خود را در سال  ۲۰۰۳به ماموریت در مالی فرستاد و در سال ۲۰۱۵
نیز نیروهایش وارد سودان جنوبی شدند .بخشی از ماموریت این نیروها،
محافظت از تاسیسات نفتی است که چین در آنها سرمایهگذاری کرده
است .همچنین سه ناو چینی جزو ناوگان بینالمللی هستند که برای
مقابله با دزدان دریایی در خلیج عدن حضور دارند.
چین در ماموریتهای صلحبانی در نقاط مختلف دنیا  ۲۳۲۲نیرو
دارد که بیشــتر از نیروهای سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل
متحد است .کارشناسان معتقدند که چین میخواهد موقعیت خود را
در جهان به عنوان یک نیروی نظامی مسئول تقویت کند و در عین
حال ،نیروهای نظامی خود را که از سال  ۱۹۸۸به بعد در موقعیتهای
جنگی نبودهاند ،بهتر آموزش بدهد.
به هر ترتیب ۹ ،ماموریت از  ۱۶ماموریت صلحبانی سازمان ملل در
افريقا است ،جایی که چین سرمایهگذاریهای مهمی دارد .بنابراین به
نظر میرسد که چین به صورت همزمان در حال تقویت نیروی سخت
و نرم خود در عرصه بینالمللی است.
JJرفاقت و رقابت روسیه و چین
در سطوح استراتژیک و اقتصادی ،پروژههای جاده ابریشم جدید
هریک اهمیت خودشــان را دارند .اما مســئله در منطقه اوراسیا که
قدرتی مثل روسیه در آن حاضر است ،ابعاد حساستری هم دارد.
از یک ســو ،روســیه و چین در چارچوب این پروژهها میتوانند
اتحادهای اقتصادی و مالــی زیادی را تثبیت کنند که نتایج عظیم
ژئوپليتیکی به همراه خواهد آورد .مهمترین آنها کاهش فشار اتحادیه
اروپا و ناتو در مرزهای اتصال شرق به غرب و نیز مقابله با افزایش نفوذ
غرب و به خصوص امريكا در منطقه اوراســیا است .از سوی دیگر ،در
چارچوب این پروژهها پیشنهادهايی برای همکاری اقتصادی به اتحادیه
اروپا خواهد شــد که رد کردنشان -آن هم در دوران رکود اقتصادی-
برای اروپا آسان نخواهد بود.
اما آنچه که حاال به عنوان تالش برای تقویت همکاری در منطقه
اوراسیا توسط چین تبلیغ میشود ،قبال توسط روسیه کلید خورده بود.

فدراسیون روسیه در سال  ۲۰۰۱مجمع همکاری اقتصادی اوراسیا را
تاسیس کرد که بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان و تاجیکستان را شامل
میشد .در ســال  ۲۰۱۰میالدی بالروس و قزاقستان با روسیه یک
اتحادیه گمرکی تشکیل دادند و یک سال بعد نیز همین کشورها ادغام
و اتحاد اقتصادی اوراسیا را در چارچوب معاهدات جدید تقویت کردند.
حــاال و در میانه فعالیت گســترده چین در چارچــوب دو جاده
ابریشــم جدید ،روســیه نیز منافع خودش را دنبال میکند .شکی
نیست که کمکردن نفوذ امريكا هدف مشترک چین و روسیه است.
امــا مقامــات چینی بــه وضوح
نمیخواهند احســاس رقابت با
روسیه را در عرصه همکاریهای
اقتصادی اوراســیا تقویت کنند.
حتی در جریان نشســت مربوط
به برنامه جاده جدید ابریشم ،شی
جینپینــگ رئيسجمهور چین
به والدیمیر پوتین همتای روس
خود گفت که روسیه و چین مثل
«سنگ تعادلبخش» برای ثبات
جهان عمل میکنند .اما پوتین بر
موضع خود مبنی بر اینکه برنامه چین به نوعی «مکمل برنامه روسیه»
در مجمع اقتصادی اوراسیا است ،تاکید داشته و واضح است که روسیه
به تعدی یک کشــور دیگر به نقش سنتی خودش در همکاریهای
اقتصادی و اتحادهای سیاسی اوراسیا روی خوش نشان نخواهد داد.
والدیمیر پورتیاکف قائممقام مدیر انستیتو مطالعات شرق نزدیک در
آکادمی علوم روسیه در همین خصوص گفته که روسیه نمیخواهد
مجمع اقتصادی اوراســیا به زیردست برنامه جاده ابریشم چین بدل
شود .درست است که چین در این خصوص با احتیاط با روسیه برخورد
کرده اســت ،اما دولت روسیه واقعا امتیازی از بابت جاده ابریشم جدید
نصیبش نشــده است و معلوم نیست در آینده هم منافعش در این راه
تامین بشــود یا نه .البته روســیه
میتواند از موقعیــت جغرافیایی
خود به عنوان اهرم فشــاری برای
امتیازگیری از چین استفاده کند.
بدون همکاری روسیه ،جاده ابریشم
زمینی چین محقق نخواهد شد و
بنابراین جــای امتیازگیری وجود
دارد.
در همین سال گذشته میالدی،
محمولههای چیــن  ۷۰درصد از
بارهای حملشده در خطوط آهن
روسیه را تشکیل داده بودند و این بارها اکثرا از مناطق مرکزی و غربی
چین به سمت اروپا منتقل شدند .اما هدف روسیه این بوده که چین را
به سرمایهگذاری در احداث خطوط آهن یا زیرساختهای مهم جدید در
مناطق توسعهنیافته روسیه ترغیب کند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده
اســت .چین از همان ابتدای طرح برنامه جاده ابریشم جدید ،آن را به
عنوان یک موقعیت بُرد -بُرد برای همه طرفین توصیف کرده اســت.
این برنامه شاید برای کشورهای توسعهنیافتهتر مثل هدیهای غیرمنتظره
باشــد .اما متقاعد کردن کشورهای مهمتر و بانفوذتر مثل روسیه برای
مشارکت جدی در آن ،راهی سخت و احتماال طوالنی است.

زن نامیبیایی از یک مغازه
چینی خرید میکند.

کارگاه لباس چینی در آفریقا
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قیمت پهپادهای مورداستفاده در صنعت کشاورزی بین هزار تا  30هزار دالر است و
با استفاده از آنها میتوان عکسهای روزانه یا هفتگی از مزرعه و وضعیت محصوالت
کشاورزی در مزرعه تهیه کرد

آیندهپژوهی
[ آینده صنعت کشاورزی ]

کشاورزی با پهپادها

پرواز پهپادها در مزارع بهمنظور افزایش راندمان

اتحادیه بینالمللی سیستمهای
حملونقلی بدون سرنشین
پیشبینی میکند کاربرد
پهپادها در صنعت کشاورزی
دنیا با سرعت باالیی رشد کند
بهگونهای که در سال 2025
میالدی  80درصد از استفاده
پهپادها در بازار تجاری دنیا
به استفاده از آن در صنعت
کشاورزی اختصاص یابد

چرا باید خواند:
کشاورزیصنعتی
است که تأمین غذای
انسانها را بر عهده
دارد .روشهای مدرنی
بهمنظوربیشترکردن
بهرهوری این صنعت
به کار گرفتهشده است
که خواندن یکی از این
روشها خالی از لطف
نیست.

کشاورزی یکی از صنایع بسیار مهم دنیا است و زندگی ساکنان کره زمین
به عملکرد صنعت کشاورزی بستگی دارد به همین دلیل استفاده از تکنولوژی
برای افزایش راندمان این صنعت هرروز بیشتر میشود .پهپادها هم یکی از این
تجهیزات تکنولوژیکی هستند که در سالهای آتی در صنعت کشاورزی به
کار میروند .هماکنون استفاده از پهپادها برای مدیریت شیوه آبیاری در مزارع
بزرگ رواج پیداکرده است و انتظار میرود در آیندهای نهچندان دور پهپادها
مانند تراکتورها در هر مزرعهای استفاده شوند؛ اما سؤال این است که پهپادها
چگونه میتوانند به صنعت کشاورزی آینده کمک کنند و زمینهساز استفاده
بهینه از منابع و افزایش راندمان شوند؟
مرکز مطالعاتی کشاورزی آینده در گزارش اخیرش در مورد نقش پهپادها در
جمعآوری دادههای مربوط به سیستم آبیاری و وضعیت محصوالت کشاورزی
تحلیلی جامع ارائه داد .در این گزارش آمده است :با استفاده از پهپادها میتوان
در مورد وضعیت سیســتم آبیاری اطالعات دقیقی جمــعآوری کرد .از طرف
دیگر با فیلمها و عکسهایی که این پهپادها از سیستم آبیاری در مزرعه تهیه
میکنند میتوان نقصها و نشــتیهای سیستم را شناسایی کرد .روی برخی
از این پهپادها دوربینهای گرمایی قرار دارد که با کمک آن امکان تشــخیص
این مسئله که کدام بخش از محصوالت کشاورزی آب زیادی دریافت کردهاند
و کــدام بخش آب کافی دریافت نکردهاند وجــود دارد .این اطالعات میتواند
زمینهساز ارتقای کیفی محصوالت یک مزرعه و افزایش درآمد کشاورزان شود و

استفاده تجاری از پهبادها
تاکنون پهپادها بیشتر در بخشهای نظامی کاربرد داشتهاند و کمتر در مورد استفاده از آنها در بخشهای
تجاری و اقتصادی صحبت شده است ولی در کشورهای صنعتی که هزینههای نیروی انسانی بسیار باال است
و افزایش راندمان فعالیتهای صنعتی و تولیدی اهمیت زیادی دارد بهتدریج پهپادها وارد زندگی روزمره مردم
میشــوند .در این ســالها اخباری در مورد استفاده از پهپادها برای ارسال بستههای پستی ،ارسال کاالهای
خریداریشده از فروشگاهها بهصورت آنالین و درنهایت استفاده در بخش کشاورزی به گوش رسیده است که
نشان میدهد این صنعت هرروز بیش از روز قبل پیشرفت میکند .به نظر میرسد استفاده از این صنعت در
بخش کشاورزی که در سالهای اخیر در کانادا و شماری از ایالتهای امریکا رواج پیداکرده است میتواند در
تأمین غذای نسلهای آینده بشر اهمیت زیادی داشته باشد .بهخصوص که در سالهای اخیر در مورد افزایش
جمعیت زمین در سالهای آتی و ناتوانی دنیا در تأمین نیاز غذایی سخنان زیادی مطرحشده است .پهپادها
میتوانند راندمان کاری مزارع را افزایش دهند و محصول تولیدی به ازای هر اکر را بیشتر کنند.
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افراد بیشتری را به فعالیت در این صنعت تشویق کند .از طرف دیگر با استفاده
از ایــن پهپادها میتوان اطالعات دقیقی در مورد اینکه در کدام بخش مزرعه
محصوالت کشاورزی ســالم و قوی هستند و در کدام بخش به دلیل آفات یا
عدم برخورداری از مواد مغذی ضعیف هستند تهیه کرد .کشاورزان با استفاده
از این اطالعات میتوانند بهسرعت از روشهای مناسب برای کاهش آسیب به
محصوالت کشاورزی استفاده کنند و درنهایت راندمان کار خود را باال ببرند.
JJتغییر قوانین ضروری است
اتحادیه بینالمللی سیستمهای حملونقلی بدون سرنشین پیشبینی
میکند کاربرد پهپادها در صنعت کشاورزی دنیا با سرعت باالیی رشد کند
بهگونهای که در ســال  2025میالدی  80درصد از استفاده پهپادها در بازار
تجاری دنیا به استفاده از آن در صنعت کشاورزی اختصاص یابد .البته هنوز
قوانین بینالمللی اجازه اســتفاده گسترده از پهپادها را در بخش کشاورزی
نمیدهد و تنها در چند نقطه از جهان بهطور آزمایشی استفاده میشوند ولی
تا استفاده گسترده از آن در حوزه کشــاورزی فاصله زیادی وجود ندارد .در
برخی از کشورها از قبیل کانادا استفاده از پهپادها در صنعت کشاورزی رواج
زیادی دارد .طبق قوانین کانادا به دلیل اهمیت صنعت کشاورزی و با در نظر
گرفتن ضوابطی خاص توسط کشاورزان ،پهپادها بهطور گسترده در صنعت
کشاورزی استفاده میشــوند که نتیجه استفاده از این سیاست افزایش 15
درصدی محصوالت در مزارع کانادا نسبت به سال  2010است.
این اتحادیه بر این باور است در صورتی میتوان اجازه استفاده تجاری از
پهپادها را داد که قوانین مربوط به استفاده از آنهاهم تغییر کند .قانونی که
اخیرا ً تصویب شد این است که پهپادهای استفادهشده در عرصه فعالیتهای
تجاری تنها باید در طول روز اســتفاده شــوند یعنی کاربــران باید پهپاد را
بهدرســتی مشاهده کنند و آن را به مکانهایی دور که غیرقابل دسترساند
نفرستند .از طرف دیگر باید پهپادهای تجاری در ارتفاع  500فوتی پرواز کنند
و پرواز در ارتفاع باالتر برای آنها غیرقانونی است.
JJهزینه و فایده استفاده از پهپادها
استفاده از پهپادها در صنعت کشاورزی باعث افزایش راندمان تولید و کاهش
هزینه مواد اولیه میشود .درنتیجه با استفاده از پهپادها در مزارع ذرت و سویا
و گندم ساالنه  1.3میلیارد دالر در هزینههای کشاورزان صرفهجویی میشود.
نرخ بازگشت سرمایهگذاری در استفاده از پهپادها در هر اکر از مزارع ذرت برابر
با  12دالر امریکا و در مزارع سویا و گندم  2تا  3دالر امریکا است .هزینه خرید
پهپادهای مورد اســتفاده در صنعت کشاورزی در دنیا متفاوت است و قیمت
بســتگی به ویژگیهای فنی پهپاد دارد .مث ًال پهپادهایی که دارای حسگرهای
حرارتی و نوری است و قدرت دریافت اطالعات کامل از محصوالت کشاورزی
در هر برهه از زمان را دارد و نشت آب یا میزان دریافت آب توسط هر محصول
کشاورزی را تحلیل میکند ،به مرز  30هزار دالر هم میرسد ولی پهپادهایی که
تنها به دریافت اطالعات کلی و تهیه عکس و فیلم از بخشهای مختلف مزرعه
و با توجه به نور محیط میپردازد با قیمت  1000دالر به فروش میرسد .این
قیمت برای خرید پهپادها که سالیان سال میتواند در مزارع استفاده شود رقم
زیادی نیست بهخصوص که هزینه تهیه عکس از مزارع و محصوالت کشاورزی
برای ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از هواپیماهای معمولی  1000دالر به ازای
هر ساعت است و برای یک روز عکاسی از مزرعه  8-ساعت -باید بالغبر 8000
دالر پرداخت شــود .بسیاری از کشاورزان با کمک پهپادها عکسهای روزانه و
هفتگی تهیه میکنند و عملکرد کارشان را بهطور مداوم رصد میکنند .با این
روش میتوانند آفات و عوامل آســیبزا را زود شناسایی و به رفع مشکل اقدام
کنند و درنهایت میزان تولید محصول را در مزرعه خود افزایش دهند.

كارآفرينان و سرمايهگذاران جوان چيني بدون شورش يا ساختارشكني از جايي كه
فناوريهاي نوين متولد شدهاند يعني از دره سيليكون الهام گرفتهاند و تجربه اين منطقه به
آنها كمك كرده است.

[ آینده الگوهای کارآفرینی ]

شركتهاي چيني تحت تاثير فرهنگي دره سيليكون

با وجود محدوديتهاي چين ،شركتهاي كاليفرنيايي به الگوي كارآفرينان تبديل ميشوند
شــكوه گلدن گيت ،خنكاي نســيم آلكاتراس و همهمه
گردشــگران در پيِــر  ،39در برنامه ســفر ژائــو هائويو به
سانفرانسيســكو بود .با اين حال ،وقتي كــه آقاي ژائو ،يك
گردشگر چيني ،و همســرش در ماه سپتامبر به امريكا وارد
شــدند ،اولين روز خود را به گشتوگذار در پاركهاي اداري
وســط شــهر كه فيسبوك و گوگل به آنها خانه ميگويند
گذراندند.
اين زوج با پيوستن به يك اتوبوس جهانگردي كه دهها
گردشگر چيني ديگر نيز در آن بودند ،بخشي از جريان ثابت
گردشــگران به دره سيليكون شــدند كه  -با وجود سانسور
فراگير و خصومت آشــكار از سوي دولت چين -تحت تاثير
عظيم دره سيليكون در چين هستند.
ژائــو كه يك بومي چين متولد شــده در شــهر جنوبي
كونمينگ و در دهه  30عمر خود است ،ميگويد« :شما خيلي زياد درباره
اين شركتها در چين ميشنويد .ما فقط ميخواهيم آنها را امتحان كنيم».
چين در ســالهاي اخير در صنايع حوزه فناوري رشــد زياد و نوآورانهاي
داشــته تا حدي كه در برخي مــوارد از آنچه امريكاييها به صورت آنالين
انجام ميدهند پيشي گرفته است .اين كار با وجود فرهنگي كه از همرنگي
كنفوسيوســي نشــئت گرفته و نيز به رغم قوانيــن محدودكننده حزب
كمونيست چين در سالهاي اخير انجام شده است.
كارآفرينان و سرمايهگذاران جوان چيني بدون شورش يا ساختارشكني
از جايي كه فناوريهاي نوين متولد شــدهاند يعني از دره سيليكون الهام
گرفتهاند و تجربه اين منطقه به آنها كمك كرده است .جهان فناوري چين از
روشهاي ارتباط شبكه نوآوران با سرمايهگذاران در مراكز رشد و پاركهاي
علم و فناوري و نيز در شــركتهاي تامين ســرماي ه براي اســتارتآپها
كپيبرداري كرده است .كاركنان استارتآپها و مديران آنها فعاالنه در پي
اين هستند كه مراكز قدرت را زير سؤال ببرند و خارج از چارچوب فكر كنند؛
دو نگرشي كه به طور وسيع در شركت چين منع ميشود.
بسياري از آنهايي كه مدلهاي كسبوكاري را كپي ميكنند هرگز در
دره ســيليكون كار نكردهاند بنابراين دانش آنها از اين منطقه و روش كار
شركتهاي آن دستدوم است .يائو شوقي ،يك كارآفرين  28ساله ،يكي از
بسيار كساني است كه «دزدان دريايي دره سيليكون» ناميده ميشوند؛ نامي
كه از فيلمي ساختهشده در سال  1999ميالدي فيلمي درباره بيل گيتس،
بنيانگذار شركت مايكروسافت ،و استيو جابز ،بنيانگذار شركت اپل ،گرفته
شــده و به عنوان يك راهنما از زندگي و روش كاري او مورد استفاده قرار
گرفته است .يائو كه تخمين ميزند بيش از  10بار اين فيلم را بين سالهاي
 2013تا  2014ديده باشد ميگويد« :من به سختي يك شركت پيدا كردم
كه در سويه فناوري كسبوكارم تخصص داشته باشد .سپس شروع كردم
به پرسيدن اين سؤال كه در فيلم دزدان دريايي دره سيليكون افراد چطور
شــريكهاي خود را پيدا ميكردند .بنابراين فيلــم را بارها و بارها ديدم و
چيزهاي زيادي درباره آن ياد گرفتم».
قدرت نرم دره ســيليكون در چين به احتمال خيلي كم كمك خواهد

پل موزور
گزارشگر حوزه فناوري

منبع نيويورك تايم ز

كرد كه فيسبوك يا گوگل به چين بازگردد .اما اين قدرت نوعي تاثير نرم
را در چين به نمايش گذاشــته كه در جستوجوي اهداف خودش است .با
وجود نوآوري چين ،رنســانس آنالين در همان زمينه خودش باقي مانده و
جاهطلبي در اين كشور شركتهايي را ايجاد كرده كه تحت تاثيرات جهاني
عمدتا ناموفق بودهاند.
دره سيليكون مدلهاي جديدي از پيرهاي كسبوكار ،سياستمداران و
رهبران افكار را براي چينيها ايجاد كرده و به همين منوال باعث شده آنها
از ایالن ماســك و پيتر ثيل الگو بگيرند .همين حاال دنياي فناوري چيني
نيز شخصيتهايي مثل جك ما را دارد كه بنيانگذار گروه عليبابا است و
در عرصه خردهفروشي فعاليت ميكند .همچنين لئي جون كه بنيانگذار
شركت سازنده تلفن هوشمند ژيائومي است و ارتباطات زيادي با افراد بانفو ِذ
حزب كمونيست چين دارد.
شــركت بايدو كه يك شركت بزرگ چيني در حوزه فناوري اين كشور
است و «گوگل چين» شناخته ميشود ،بدهيهاي زيادي به دره سيليكون
دارد .يكي از بنيانگذاران اين شــركت در دهه  1990ميالدي درباره دره
ســيليكون ساخته است .كاركنان اين شركت كتابهايي را ميخوانند كه
درباره بايدو اســت و در اين كتاب ،تعريفهاي زيادي از شــركتهاي دره
سيليكون شــده كه به عنوان الگويي براي شركتهاي چيني عرضه شده
است.
يكي از مديران شركتهاي فناوري در چين ،ميگويد« :دره سيليكون
به عنوان يك نوع الگوي فرهنگي براي تغيير در چين شناخته شده است.
هاليوود ممكن اســت در مورد استفاده از كيف دستي در يك زن عامی در
چين تاثير بگذارد اما هرگز نميتواند تاثيري فرهنگي مثل دره سيليكون روي
فرهنگ شــركتي اين كشور داشته باشد ».با اين حال ،خيلي از كشورهاي
چيني هستند كه همچنان تحت تاثير فرهنگ شركتي دره سيليكون قرار
نگرفتهاند و حتي در اينباره مقاومت نيز ميكنند .هنوز در شركتهاي زيادي
در چين سلسلهمراتب باال به پايين و نظام بوروكراتيك قوي وجود دارد و تا
رسيدن اين شركتها به فرهنگي كه در كاليفرنيا شركتها را در بر گرفته
راه درازي در پيش است.

چرا باید خواند:
شبكههاي اجتماعي دره
سيليكونهمانطوركه
در ايران طرفدار دارند در
چيننيزمحبوبهستند.
تجربه چين براي
كشورهايي كه به داليل
مليمحدوديتهايي
براي شبكههاي
اجتماعي ايجاد كردهاند
جالب توجه است.

درهسيليكون
مدلهاي جديدي از
پيرهاي كسبوكار،
سياستمداران و
رهبران افكار را براي
چينيها ايجاد كرده
و به همين منوال
باعث شده آنها از
ایالن ماسك و پيتر
ثيلالگوبگيرند
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آیندهپژوهی
[ هراسهای پیشرو کره جنوبی ]

آینده شرکتهای خانوادگی

آیا زور رئيسجمهور جدید به سامسونگ و الجی و هیوندای میرسد؟

منبع تایپه تایم ز

چرا باید خواند:
در این مطلب با
درگیریهای داخلی
کره جنوبی برای
مقابله بافساد
اقتصادی و انحصار
غولهای تجاری
خانوادگی آشنا
خواهید شد.

رییس جمهور جدید کره جنوبی
در جلوی تصویر دیده میشود

عرصه تجارت و سیاست کره جنوبی در یک سال اخیر به دالیل مختلفی
 از رســواییهای مربوط به رئيسجمهور سابق گرفته تا محاکمه یکی ازرؤسای ارشد سامسونگ -به شدت خبرساز بود .درواقع تمام این ماجراها به
پارتیبازیهای فامیلی یا بحث اختالس و رشوه در میان چهرههای بانفوذ
تجاری و سیاســی در این کشــور مربوط میشدند .واقعیت این است که
چهار گروه بزرگ تجاری خانوادگی ،بخش اعظم بازار در کره جنوبی را به
دست دارند و نفوذشان در عرصههای مختلف انکارناپذیر است :گروههای
سامسونگ ،هیوندای ،الجی و اسکی .حتی رئيسجمهور قبلی متهم بود
که از آنها رشوه هم گرفته است .با وجود روی کار آمدن «مون جائه این»
رئيسجمهور جدید کره جنوبی به نظر نمیرسد که قرار بر تغییر یکشبه
این وضعیت باشــد؛ هر چند که انتظارات از او برای ایجاد تغییر کامال باال
اســت .خبر خوب برای مون این اســت که نشانههای احیا هم در اقتصاد
جهانی و هم در اقتصاد کره جنوبی دیده میشود .صادرات کره جنوبی رو
به افزایش است و در آوریل امسال،
مجموع صادرات نســبت به سال
گذشــته  ۲۴درصد افزایش نشان
داد .شاخص اصلی بازار سهام هم به
باالترین سطح خود بازگشت کرده
است.
البته ســایه معضالت سیاسی
خارجی کره جنوبی -که مهمترینش
کره شمالی و تعامل با آن از طریق
چین اســت -همچنان بر سر کره
جنوبــی دیده میشــود اما به نظر
میرســد که کره جنوبی عمال بیشــترین دردســر را در داخل دارد .این
دردسرها جنبههای مختلفی دارند.
از یک سو کره جنوبی در حال حاضر با مشکل رکود در بخش خدمات
مواجه اســت که معضالتی را متوجه رشــد کلی تولید کرده است .نظام
آموزشی این کشور هم نتوانسته دانشجویان را برای حرکت سریع به سمت
بازار کار آماده کند .همچنین سیاســتهای دولت تاکنون قادر به افزایش
پتانسیل رشــد و ایجاد شغلهای
بیشتر نبوده است .سیاستگذاران
هم نتوانستهاند کاری برای افزایش
بهــرهوری بخشهــای عمومی و
مالــی انجام دهند یا فکری به حال
فشارهای ناشــی از کاهش نرخ زاد
و ولد و افزایش ســن جمعیت کره
جنوبی بکنند .مون حــاال امیدوار
است با استراتژی سهشاخهای خود،
این وضعیت را تغییر دهد.
اولین شاخه این استراتژی ،ایجاد

حضور سران غولهای تجاری کره جنوبی درمقابل کمیسیون مبارزه با
فساد پارلمان
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شــغل در بخش عمومی است .مهمترین هدف در این راستا ،کاهش نرخ
بیکاری جوانان است که در حال حاضر  ۱۱.۲درصد است .مون وعده داده
که ظرف پنج سال آینده ،در بخش عمومی بیش از  ۸۰۰هزار شغل ایجاد
کند که از این میان ۱۷۵ ،هزار شغل در بخش امنیت ملی و امنیت عمومی
خواهد بود و  ۳۴۰هزار شــغل هم در بخش تامین اجتماعی ایجاد خواهد
شد .او همچنین وعده داده که  ۳۰۰هزار نیروی کار موقت در بخش عمومی
را به نیروهای دائمی تبدیل کند.
دومین شاخه این استراتژی ،گســترش شبکه تامین اجتماعی برای
شــهروندان کره جنوبی در تمام سنین اســت .او وعده داده که یارانههای
ماهیانهای به ارزش  100هزار وون (معادل  ۸۸دالر) به والدینی اختصاص
بدهد که فرزندان زیر پنج سال دارند .همچنین جوانان بیکار (بین سنین ۱۸
تا  ۳۴سال) ماهانه  300هزار وون (معادل  ۲۶۵دالر) دریافت خواهند کرد.
این رقم به افراد باالی  ۶۵سال و نیز به افرادی که در پایینترین ردههای
درآمدی در کره جنوبی قرار دارند تعلق خواهد گرفت .مون در عین حال
میخواهد مراکز مراقبتی روزانه مثل کودکستانها را گسترش دهد و مدت
زمان مرخصی زایمان را باال ببرد تا فشــار فرزند داشتن روی خانوادهها در
کره جنوبی کاهش پیدا کند.
سومین و پرسر و صداترین شاخه اصالحات مون به کنترل «چیبول»ها
یــا خانوادههای بزرگ بانفوذ در عرصه تجاری برمیگردد .در این راســتا،
رئيسجمهور جدید کره جنوبی وعده داده که سیاســت را از کسب و کار
جدا کند و نفوذ این خانوادهها را در عرصه تجاری و سیاسی کاهش دهد.
اما واقعیت این اســت که نظام اقتصادی کره جنوبی کامال در دست این
غولهای سیاسی و تجاری خانوادگی است.
در ســطح جامعه هم نظرات مختلفی درباره آنها وجود دارد .گروهی
معتقدند همیــن گروههای تجاری خانوادگی بودهانــد که کره جنوبی را
به چهارمین اقتصاد بزرگ آســیا تبدیل کردهاند .اما منتقدان این گروهها
میگوینــد ارتباط آنها با دولت کره جنوبــی در زمانهای مختلف آنقدر
حسنه بوده که به بیرونراندن رقبا از عرصههای مختلف تجاری انجامیده و
حتی برای آنها مصونیت از اتهامات فساد مالی را به همراه آورده است و این
وضع نباید ادامه پیدا کند.
حاال مون میگوید قصد دارد قوانین سختگیرانهای را به عرصه اجرایی
بکشــاند که در چارچوب آنها ،چیبولها از ورود به آن دســته از کسب و
کارهای مالی که حضور بیزینسهای خردهپا هم در آنها زیاد اســت ،منع
شوند .درواقع دولت کره جنوبی میخواهد از سهامداران و فعاالن کوچکتر
حمایت کند تا جلوی انحصار بازار در دست خانوادههای بزرگ گرفته شود.
اما مون راهی بسیار سخت برای محدود کردن قدرت چیبولها در پیش
دارد .برنامه اصالحات اقتصادی او باید در پارلمانی تصویب شود که در دست
سیاستمداران محافظهکار و میانهرو است و آنها قاعدتا به اتخاذ سیاستهای
رادیکال در کنترل غولهای خانوادگی بزرگ در اقتصاد کره جنوبی تمایلی
نشان نخواهند داد .البته ظاهرا بعضي از این غولها تصمیم گرفتهاند حداقل
در دوران ابتدایی دولت مون ،سر و صدای زیادی به پا نکنند .درست پس

چهار گروه بزرگ تجاری خانوادگی از جمله سامسونگ ،هیوندای،
الجی و اسکی بخش اعظم بازار در کره جنوبی را به دست دارند و
نفوذشان در عرصههای مختلف انکارناپذیر است.

یکی از بنیانگذاران گروه الجی

از به قدرت رسیدن رئيسجمهور جدید ،گروههای سامسونگ ،هیوندای،
الجی و اسکی -که نیمی از ارزش بازار ســهام کــره جنوبی را به خود
اختصاص دادهاند -با چاپ تبریکهای تمامصفحهای در روزنامههای این
کشور وعده دادند که در ایجاد کشوری بهتر در کنار مون خواهند بود.
چانگ سیاجین استاد مدیریت بازرگانی در دانشگاه ملی سنگاپور در
این خصوص میگوید« :این گروهها دنبال دردسر نمیگردند .بلکه جانب
احتیاط را در پیش گرفتهاند ».اما آنها عمال در خصوص موضع رئيسجمهور
جدید برای لزوم ایجاد فرصتهای شــغلی در این کشــور سکوت اختیار
کردهاند .مون از ناکارآمدی گروههای تجاری بزرگ در اشــتغالزایی انتقاد
کرده و وعده داده که بیش از  800هزار شغل در بخش عمومی ایجاد کند.
او همچنین وعده داده که سنت عدم تعقیب قضایی مجرمان مرتبط با
گروههای تجاری بزرگ کره جنوبی را متوقف کند .افکار عمومی به خصوص
پس از ماجراهای مربوط به رســوایی رئيسجمهور قبلی  -و نیز بازداشت
یکی از رؤسای گروه سامسونگ که به او رشوه داده بود -حامی رئيسجمهور
در مقابله با این نوع فساد شدهاند .اگر او سیاست عدم تعقیب قضایی سران
خانوادههای بزرگ تجاری کره جنوبی را لغو کند ،بالفاصله موقعیت قائممقام
مدیرعامل سامسونگ که وارث اصلی این گروه بزرگ است به خطر خواهد
افتاد و اتهام اختالس و رشوه برای او دردسر بزرگی درست خواهد کرد.
در چنین فضا و فشــاری برای اصالحات ،برخی گروههای بزرگ دیگر
تجاری هم سیاست قایمشدن و بی سر و صدا بودن را در پیش گرفتهاند.
مثال شینسگای که سومین اپراتور بزرگ فروشگاههای زنجیرهای در کره
جنوبی است ،بعد از انتخاب مون تصمیم گرفت یک پروژه عظیم خود برای
خرید فضای تجاری در جنوب غربی سئول را متوقف کند.
مون در دوران کمپین ریاست جمهوری خود وعده داده بود که ساخت
مجموعههای تجاری عظیم را محدود کند چون این مجموعهها به شدت به
کسب و کارهای کوچک در کره جنوبی ضربه میزنند .برنامه او این است
که اجازه ساخت مجموعههای بزرگ تجاری را فقط در مکانهایی بدهد که
ضربهای را متوجه بازیگران کوچکتر تجاری نکند .حاال به نظر میرسد که
شینسگای هم دقیقا برای اجتناب از همین نوع دردسرها فعال برنامههای
گسترش خود را متوقف کرده است.
در این میان ،تردیدهای زیــادی نیز در خصوص موفقیت برنامههای
اصالحی مون مطرح شده است .طی  ۹سال اخیر ،محافظهکاران به صورت
پیاپی در این کشور بر ســر قدرت بودهاند .پس مون قادر نخواهد بود که
به راحتی این فضا را بشــکند و برنامه خــودش را اجرا کند .درواقع حزب
او  -حزب دموکراتیک -تنها  ۴۰درصد از  ۲۹۹کرسی را در مجلس ملی در
اختیار دارد .اگر قرار باشد او برنامههای اصالحی خود را به اجرا درآورد ،باید
حمایت احزاب میانه و حتی مخالفان محافظهکارش را نیز جلب کند و افکار

عمومی هم باید حامی او در این راه باشند.
همچنیــن برخی از وعدههای رئيسجمهــور جدید کره جنوبی  -به
خصوص درباره مشــاغل ثابت در بخش عمومی -ممکن است از جهاتی
ناموفق از کار دربیاید ،به خصوص از این بابت که چنین استخدامهایی هزینه
مالی درازمدت و سنگینی را بر دولت تحمیل خواهند کرد.
یک رویکرد بهتر برای دولت کره جنوبی این است که تمرکز را از ایجاد
مشــاغل جدید در بخش عمومی بردارد و به جای آن ،شرکتهای بزرگ
خصوصی را تحت فشار بگذارد که برای ایجاد شغل و استخدام نیروهای کار
جوان ،تالش بیشتری کنند .دولت در این راستا میتواند به این شرکتها
مشــوقهای مالی بدهد .دولت مون همچنین میتواند در اشتغالزایی در
بخش خصوصی نقش دیگری ایفا کند و مثال برخی قوانین سختگیرانه
را از سر راه بردارد ،به شکوفایی کسب و کارهای کوچک یاری برساند و از
انعطافپذیری بازار کار اطمینان حاصل کند.
اما بیکاری جوانان بزرگترین مشکل کره جنوبی در این حوزه نیست؛
چون تنها ظرف شش سال آینده ،تعداد جمعیت جوان این کشور (بین ۲۰
تا  ۲۹ســال) به شدت کاهش پیدا خواهد کرد .مشکل بزرگتر این است
که با بازنشستگی نسل مسنتر در همین چند سال آینده خأل بزرگی در
بازار کار ایجاد خواهد شد .برای اجتناب از معضالت آن ،کره جنوبی نیاز به
برنامهای جامع دارد که توسعه منابع انسانی ،از جمله گسترش آموزش فني،
حرفهای در آن لحاظ شده باشد.
اتخاذ استراتژی موثر برای افزایش نرخ زاد و ولد نیز اهمیت زیادی دارد.
از جملــه راهها در این خصوص میتوان به کمکردن هزینههای نگهداری
از فرزنــدان ،مدارا با کارمندان فرزنددار در خصوص ســاعات کاری و ارائه
مرخصی باحقوق زایمان اشاره کرد.
در این میان ،خیلیها نسبت به موثر بودن اصالحات مون در خصوص
چیبولها هم تردید دارند .دولتهای قبلی در کره جنوبی موفق نشدهاند
ساختارهای مالکیت را در خصوص چیبولها اصالح کنند یا قدرت آنها را
در بازار محدود کنند .حاال که مون اکثریت پارلمان را نیز پشت خود ندارد،
احتمال موفقیتش در این خصوص حتی پایینتر است.
با وجود اين ،به نظر میرسد که بعد از رسواییهای یک سال اخیر ،فضا
برای انجام اصالحات در کره جنوبی موافقتر از قبل است .مون شاید بتواند
برگ برنده را در این راستا نصیب خودش کند.

برنامه اصالحات
اقتصادی باید در
پارلمانیتصویب
شود که در دست
سیاستمداران
محافظهکار و
میانهرو است،
افرادی که به
کنترل غولهای
خانوادگی بزرگ در
اقتصاد کره جنوبی
تمایلیندارند

بیکاری جوانان بزرگترین
مشکل کره جنوبی در این حوزه
نیست؛ چون تنها ظرف شش
سال آینده ،تعداد جمعیت
جوان این کشور (بین  ۲۰تا ۲۹
سال) به شدت کاهش پیدا
خواهد کرد .مشکل بزرگتر
این است که با بازنشستگی
نسل مسنتر در همین چند
سال آینده خأل بزرگی در بازار
کار ایجاد خواهد شد

صف متقاضیان کار در کره جنوبی
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آیندهپژوهی
[ آینده سومین اقتصاد بزرگ دنیا ]

آیا ژاپن در آینده دوباره مثل برق پیش خواهد رفت؟
شینزو آبه نمیداند که چرا قیمتها تکان نمیخورند

منبع نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
اینمطلب توضیح
میدهد که وضعیت
فعلی اقتصاد ژاپن
چطور است و چرا
غیبت تورم به
دردسری بزرگ در
راه رشد آن بدل شده
است.

وضعیتاقتصاد
ژاپن در خارج
به دلیل افزایش
صادرات خوب
است ،اما معضالت
بزرگی در داخل
وجود دارد که
جلویرشدبیشتر
آن را میگیرد

موتور اقتصادی ژاپن شاید در حال غرش نباشد ،ولی صدای جنب و جوش
را میتوان از آن شنید .در دو دهه اخیر یکی از مشکالتی که همواره گریبان
اقتصاد ژاپن را گرفته بوده ،تورم کاهشی بوده که به صورت دائمی دولت را به
امید احیای اقتصاد ،مجبور به مداخله کرده است .دولت ژاپن به خصوص در
پنج سال اخیر به دنبال آن بوده که بازار کار را اصالح کند ،رقابت را تشدید
کند و شراکتهای تجاری را افزایش دهد .حاال اخبار حاکی از آن است که
اقتصاد ژاپن برای پنجمین دوره چهارماهه متوالی رشــد کرده اســت و این
طوالنیترین دوران رشد این اقتصاد در یک دهه اخیر بوده است .شینزو آبه
نخستوزیر ژاپن در چهار سال و نیم اخیر تالش کرده که اقتصاد را به جلو هل
بدهد .ژاپن هنوز هم بعد از امريكا و چین ،سومین اقتصاد بزرگ دنیا است اما
رشد اقتصادی این کشور با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده است .علتش
هم مسائل دردسرسازی مثل تورم کاهشی و جمعیت پا به سن گذاشته این
کشور است.
بنا بر اعالم دفتر کابینه ژاپن ،تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان ۲.۲
درصد در سهماهه منتهی به ماه مارس (از ژانویه تا مارس) امسال رشد کرده
است .معنیاش این است که اقتصاد ژاپن دارد رشدی مداوم را تجربه میکند
که از سالهای  ۲۰۰۵و  ۲۰۰۶به بعد اصال در این اقتصاد دیده نشده بود.
ســرعت این رشد هم نســبت به چهارماهه قبلی بیشتر بوده و از انتظار
اقتصاددانان فراتر رفته است .تحلیلگرانی که نظرشان توسط خبرگزاریها
ی کرده بودند که نرخ رشد به
در این خصوص پرسیده شده بود ،قبال پیشبین 
صورت متوسط  ۱.۷درصد باشد.
JJاین رشد را چه عواملی پیش بردهاند؟
صادرات ژاپن در چهارماهههای متوالی ذکرشده گسترش زیادی داشته و
ظاهرا بهبود اوضاع اقتصاد جهانی هم در همین راستا به کمک صادرات ژاپن
آمده است .البته ضعیفبودن ارزش ین هم نقش زیادی در گسترش صادرات
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ین ارزانتر باعث میشود خودروها ،وسایل الکترونیکی
ژاپن داشته است ،چون ِ
و سایر صادرات ژاپن در خارج از این کشور قیمت بهتری داشته باشند .جالب
اینجاست که مازاد تجاری ژاپن به شدت دونالد ترامپ رئيسجمهور امريكا را
آزرده میکند و او چندین بار از سیاستهای دولت ژاپن در این خصوص انتقاد
کرده اســت .اما به هر ترتیب ،صادرات ژاپن حاال با افزایش تقاضای خارجی
مواجه است .اما وضعیت اقتصاد ژاپن در داخل ،سختتر از خارج بوده است.
چه خانوارها و چه کسب و کارها به اندازهای که دولت ژاپن میخواهد خرج
نمیکنند و روندی قابل پیشبینی هم در این خصوص ندارند .اما در آخرین
چهارماههای که آمار رشــد اقتصاد ژاپن منتشر شده ،هم مصرف خانوارها و
هم سرمایهگذاری کســب و کارها افزایش نشان داده است .افزایش مصرف
خصوصی که تقریبا  ۶۰درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل میدهد
در چهارماهه ژانویه تا مارس حدود  ۰.۴درصد افزایش نشــان داده که رقمی
متناسب با پیشبینیها است.
با این اوصاف ،آیا میتوان گفت که اقتصاد ژاپن دوباره دارد با سرعت برق
یرود؟
پیش م 
درواقع بهتر است بگوییم این اقتصاد دارد خوب پیش میرود ،اما نه
با سرعت برق .تولید در ژاپن در کل سال  ۲۰۱۶به میزان یک درصد باال
رفت؛ که به اندازه رشد تولید در چین سریع نیست .اما به هر حال ،دو براب ِر
آن مقداری است که اقتصاددانان تصور میکردند .اقتصاددانان در گذشته
میگفتند با توجه به مسن شدن جمعیت ژاپن و کاهش نیروی کاری
ژاپن و نیز مشکل عدم افزایش مصرف ،نمیتوان آمار خوشبینانهای در
خصوص اقتصاد ژاپن ارائه داد .واقعیت هم این است که جمعیت نیروی
کار ژاپن در یک دهه گذشــته به میزان  6درصد کاهش نشــان داده و
احتمالش هست که ژاپن در پنجاه سال آینده ،یک سوم از جمعیت خود
را از دست بدهد .اما حاال اقتصاد ژاپن نشان داده که از این پیشبینیها
فراتر رفته است.
شــینزو آبه در همان دوران آغازین نخســتوزیری خود (سال )۲۰۱۲
وعده داد که رشد اقتصاد را سرعت ببخشد .موقعیت فعلی اقتصاد ژاپن نشان
میدهد این کشور جایی در میانه ایستاده است؛ یعنی رشد خوبی در اقتصاد
دیده میشود که باثبات هم هست اما خیلی سریع نیست.
با این ترتیب ،پرسشــی که مطرح میشود این است که آیا سیاستهای
مشخص اقتصادی شینزو آبه -که به آبهنومیکز شهرت پیدا کردهاند -موفق
عمل کرد هاند؟
واقعیت این است که دولت و بانک مرکزی ژاپن پول زیادی را روانه اقتصاد
ژاپن کردهاند و شکی نیست که این کار آنها باعث افزایش رشد میشود .اما
جای یک عامل مهم به شدت خالی است :تورم .ایده اصلی پشت آبهنومیکز این
بوده که با باال رفتن قیمتها ،سود کسب و کارها و نیز دستمزد کارکنان هم
باال برود .بنا بر برنامه دولت ،این مسئله باعث خواهد شد اقتصاد هم سریعتر و
هم باثباتتر رشد کند .با وجود این ،قیمتها چندان در ژاپن تکان نخوردهاند
و همین باعث شده برخی اقتصاددانان به این نتیجه برسند که سرعتگرفتن
فعلی اقتصاد ژاپن هم موقتی است و احتماال پایدار نخواهد بود.

زبالههای غذایی که روانه محل دفن زباله میشوند ،مقادیر
عظیمی متان تولید میکنند که یک گاز گلخانهای با تاثیری بیشتر
از دیاکسید کربن روی محیط زیست است.

[ آینده سرمایش و گرمایش ]

یخچال و غذاهایش را هدر ندهید

چطور برای مقابله با گرمایش زمین از مسائل روزمره ایده بگیریم
بحث در مورد گرمایش زمین معموال دســتاوردی به
س
منبع ُوك 
همراه ندارد :مردم عادی گمان میکنند در این خصوص
چرا باید خواند:
کاری از دستشــان برنمیآید .دولتها گمان میکنند
بخوانید تا بدانید
هزینه اقدامات پیشگیرانه در خصوص گرمایش زمین
آشنایی مردم با
خیلی باالســت و دست و پایشــان را میبندد .فعاالن
وسایل یا کارهای
محیط زیســت از بیتوجهی مــردم و دولتها به این
روزمرهای که به
مسئله کالفهاند و دغدغههایشان به نتیجهای نمیرسد.
گرمایش زمین
در این میان ،دانشمندان دائم هشدارهای شدیدتری در
میانجامندچگونه
خصوص لزوم مقابله با گرمایش زمین میدهند و خطر
میتواند یک گام به
نابودی زمین برای نسلهای آینده دارد هر روز جدیتر
جلو برای مقابله با این
یشود.
م 
خطر باشد.
پل هاوکن یکی از چهرههای فعال در عرصه مقابله
با تغییرات اقلیمی این روزها با موضع جدیدی به میدان
آمده که به مردم نشان میدهد چطور خودشان میتوانند روی روند تغییرات اقلیمی تاثیر
بگذارند و جلوی بدتر شــدن آن را بگیرند .هاوکن معتقد است وقتی حرفهای بزرگ و
غیرقابل اجرا به مردم بزنید ،آنها موضوع را خیلی بزرگتر از حد تاثیرگذاری خود خواهند
دید .مثال گفتن اینکه «مصرف سوختهای فسیلی را کنار بگذارید» برای مادری که هر
روز صبح باید بچههایش را با خودروی شخصی به مدرسه ببرد و خودش هم سر کار برود،
را هحل محسوب نمیشود.
او در سالهای اخیر با همکاری هفتاد پژوهشگر در حوزه تغییرات اقلیمی به نتایجی
رسیده و آنها را در قالب صد راهحل برای مقابله با گرمایش زمین منتشر کرده است .بیست
راهحل به نوآوریهای آینده مربوط میشــوند اما هشتاد راهحل دیگر همین امروز قابل
انجام خواهند بود .این راهحلها در چند چارچوب مثل انرژی ،غذا ،ساخت و ساز شهری
و حمل و نقل طبقهبندی شدهاند .هر راهحل ارائهشده ،قابلیت آن را دارد که استفاده از
انرژیهای آسیبزننده به محیط زیست و تشدیدکننده گرمایش زمین را محدود کند.
همچنین هرکدام از راهحلها بر اساس میزان بهصرفهبودن از لحاظ اقتصادی ،سرعت اجرا
و مزیتهای اجتماعی طبقهبندی شدهاند.
اولین راهحل احتماال بســیاری از مردم را شگفتزده خواهد کرد« :وسایل سرمایشی
خود را مدیریت کنید» .قضیه به هیدروفلوئوروکربنها (یا اچافسی) مربوط است ،مواد
ی تهویه
شیمیایی سرمایشی که در یخچالها ،سردکنندههای سوپرمارکتها و دستگاهها 
هوا به کار میروند .برخی ترکیبها از این مواد ،باعث خواهند شد آنها در زمینه آالیندگی
حتی از دیاکسید کربن هم بدتر عمل کنند و باعث به دامانداختن گرما و تشدید گرمایش
زمینشوند .جالب اینجاست که این مواد شیمیایی در دهه  ۱۹۹۰به عنوان جایگزینی
برای ترکیبات دیگری معرفی شــده بودند که آسیبزنندگیشان به الیه ازون به اثبات
رسیده بود.
در پاییز گذشــته ۲۰۰ ،کشور جهان متعهد شدند که اســتفاده از اچافسیها را تا
پایان دهه  ۲۰۲۰محدود کنند .اما به هر حال تا مدتها بعد ،یخچالها و دســتگاههای
سردکننده دیگر همچنان این مواد را در خود خواهند داشت ۹۰ .درصد از خطر این مواد
در تشدید گرمایش زمین در زمانی رخ میدهد که مصرفکنندگان حس میکنند عمر
مفید این وسایل به پایان رسیده و آنها را کنار میگذارند .هاوکن میگوید باید آنها را بازیابی
کرد :مواد سردکننده شیمیایی در این مرحله باید با احتیاط تخلیه و ذخیره شوند و از آنها

استفادههای دیگری شود .این کار هزینه دارد و مهارت فنی میطلبد اما اگر مردم به آن
توجه جدی داشته باشند و مسئولیت وسیله سردکننده خود را به عهده بگیرند ،قادر به
کنترل بخشی از اثر آن روی تغییرات اقلیمی خواهند بود .آنها همچنین در مدت استفاده
از دستگاههای سرمایشی باید همواره مراقب نشت احتمالی مواد شیمیایی باشند.
راهحل بعدی باز هم جلوی دست خود مردم است« :مواد غذایی را هدر ندهید ».ساالنه
میلیونها تن ماده غذایی در جهان دور ریخته میشود .بخشی از آن ناشی از عدم تناسب
روشهــای خرید با میزان مصرف مواد غذایی اســت (مثال چند کیلو میوه چند روز در
یخچال میماند ولی در نهایت روانه سطل آشغال میشود) .بخشی دیگر ناشی از تابوهای
بیدلیل اجتماعی است (مثال در رستوران مقداری از غذای سفارشدادهشده باقی مانده
اما مردم از اینکه غذا را با خود به خانه ببرند و بعدا مصرف کنند شرم دارند) .بخشی دیگر
ناشی از روشهای نامناسب آمادهسازی و ارائه مواد غذایی برای فروش است (مثال مادر یک
خانواده کوچک به قنادی میرود تا کیک بخرد اما کیک کوچکی وجود ندارد و او مجبور
به خرید کیک بزرگتر میشود و بقیهاش را دور میریزد).
زبالههای غذایی که روانه محل دفن زباله میشوند ،مقادیر عظیمی متان تولید میکنند
که یک گاز گلخانهای با تاثیری بیشتر از دیاکسید کربن روی محیط زیست است .این
گاز هم باعث به دامانداختن گرما و افزایش دمای زمین میشــود .از سوی دیگر ،غذایی
که روانه زباله میشود درواقع در پروسه تولیدش آب و انرژی زیادی هدر رفته که آن هم
ضربهای به محیط زیست بوده است.
هاوکن میگوید برای مقابله با این وضع باید از کشوری مثل دانمارک که در خصوص
مقابله با اسراف مواد غذایی خوب عمل کرده ،الگو بگیریم .در این کشور ،سوپرمارکتها به
ارائه بستههای کوچکتر از مواد غذایی روی آوردهاند و تخفیف روی بستههای بزرگتر را
حذف کردهاند .آنها در عین حال میوههای بدفرم یا رسیده را نیز به فروش میرسانند تا
تابوی خرید آنها در میان مصرفکنندگان از بین برود .همچنین فروشگاههای مشخصی
باز شدهاند که فقط آن دسته از مواد غذایی را که تاریخ مصرفشان در حال اتمام است به
قیمت ارزان میفروشند .اپهایی نیز وجود دارد که در پایان روز ،غذاهای رستورانها را که
دیگر استفادهای برایشان وجود ندارد به قیمت ارزان به مردم میفروشند.
موضع هاوکن و برخی چهرههای دیگر در خصوص گرمایش زمین این است که نباید
ناامید شویم و گمان کنیم هیچ کاری در این خصوص از ما برنمیآید .همیشه راههایی
پیش روی همه ما هست.
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آیندهپژوهی
[ آینده نشر ]

بازگشت کتاب کاغذی

آینده کتابها و کتابفروشیها ،کاغذی است یا دیجیتال؟

پائوال کوکوزا
رماننویس و روزنامهنگار
انگلیسی

ترجمه کاوه شجاعی
ن
منبع گزارش گاردی 

چرا باید خواند:
اگر فکر میکنید که با
ورود ایبوکها دوران
کتابهای کاغذی
به پایان رسیده ،این
گزارش گاردین را
بخوانید.

140

تا همین چند سال پیش ،کتابخوانهای الکترونیک  -مثل کیندل  -را
در مرگ قریبالوقوع کتاب سنتی مقصر میدانستند .اما تازهترین آمار نشان
میدهد که ورق به طرزی باورنکردنی برگشته و فروش ایبوکها رو به کندی
گذاشته است .پائوال کوکوزا ،از روزنامه گاردین ،علت این روند تازه در صنعت
نشر دنیا را بررسی میکند:
اینها کارهایی است که نمیتوانید با کیندل بکنید :نمیتوانید گوشه یک
ورقش را تا کنید ،یا الیش چوبالف بگذارید یا آن را دمر روی زمین بگذارید تا
باالخره عطفش تا شود ،یا نمیتوانید با یک نگاه ببینید که چقدر خواندهاید و
چقدرش باقی مانده .نمیتوانید گوشههای چپ و راست صفحات چیز بنویسید
و در مواقع حســاس سریع پیدایشان کنید .نمیتوانید کتاب را به دوستتان
قرض دهید .نمیتوانید آن را در کافه جا یا بیرون پنجره بگذارید تا کسی که
میخواهد برش دارد .چند سال پیش من یک کیندل هدیه گرفتم .آن زمان
دوباره به دانشگاه میرفتم و باید کتابهای زیادی میخواندم و نیاز داشتم که
کتابها ارزان و سبک باشند .اما حاال؟ کیندل باالی قفسه کتابخانهام جایی
اســت که در حالت معمول اصال دیده نمیشود .اتاقم را کتابها پرکردهاند و
کیندل نتوانسته جایگزین آنها شود.
من تنها نیستم .آماری که اخیرا درباره صنعت کتاب در انگلیس منتشر
شده نشان میدهد که آمار فروش کتابهای الکترونیک در طول سال گذشته
 ۱۷درصد پاییــن آمده در حالی که فروش کتابهای فیزیکی  ۸درصد باال
رفته است .طبق آمار انجمن ناشران ،میزان فروش کتاب چاپی در سال ۲۰۱۶
حدود  ۸۹میلیون دالر باالتر از سال  ۲۰۱۵بوده است .چرا کتاب چاپی دوباره
قدرت گرفته است؟
ده ســال پیش ،زمانی که شرکت آمازون ،کیندل را به بازار معرفی کرد،
خیلیها جادوی آن شــدند .هنوز دو سال تا معرفی آیپد مانده بود و اینکه
بتوانید صدها کتاب را درون این وســیله پالســتیکی کوچک جا بدهید و
کتابخانهتان را با خودتان حمل کنید عالی به نظر میرســید .در کمتر از ۵
ساعت آمازون همه کیندلهای تولیدیاش را فروخت ،آن هم با قیمتی که
حاال باورنکردنی به نظر میرسد ۳۹۹ :دالر (یا  ۱۹۵پوند) .حاال بعد از گذشت
 ۱۰سال اگر تازهترین کیندل را کنار اسمارتفون یا تبلتتان بگذارید آن را
کهنه و منســوخ خواهید دید .در این ده سال تجربه مطالعه در کیندل هم
خیلی بهتر نشده است.
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کاترین سامرهیز ،از انتشارات کرتیس براون میگوید« :آن زمان کیندل
جدیــد و هیجانانگیز بود ،حاال تپل و ازمدافتاده به نظر میرســد .من فکر
میکنم مردم عالقه دارند دستگاههایی داشته باشند که به تازهترین تکنولوژی
مجهز باشد و حاال کال هیچ کتابخوان الکترونیکیای نداریم که بتوانیم آن
را مد روز قلمداد کنیم ».به اعتقاد سامرهیز افراد کتابخوا ن هنوز به دنبال
این هستند که کتاب فیزیکی دستشان بگیرند و آن را ورق بزنند .این باعث
میشــود که احساس کنند سرعت زندگی پایین آمده و وقت بیشتری برای
تفکر دارند .در واقع کوچ به تلبت در میان خریداران کتاب هم بعد از دوران اوج
خود در ســالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴دچار افت شده است .نسبت به سالهای
گذشــته ،افراد کمتری جذب کتابخوانهای الکترونیک میشوند و حتی
آنهایی که کتاب الکترونیک میخرند ،خرید کتابهای چاپی را کامال قطع
نمیکنند .سرویس  Oysterکه قرار بود نتفلیکس کتابها به حساب بیاید
بعد از یک سال کسب و کار خود را جمع کرد.
یک اتفاق دیگر در حوزه نشر این است که کتاب فیزیکی دوباره به چشم
مــردم زیبا ميآيد .آنها جذابیت فیزیکی دارند و در مقابل کتاب الکترونیک
نهفقط زیبا نیست که در طول سالهای اخیر گرانتر هم شده است .یک رمان
جدید الکترونیک فقط یک یا دو پوند از نسخه چاپیاش ارزانتر است و این
باعث شده مردم ترجیح بدهند نسخه چاپی گالینگور را بخرند.
جیمز دانت ،از انتشارات واترستون میگوید« :فشار کتابهای الکترونیک
باعث شد ناشران به این فکر کنند که چرا از کتاب فیزیکی خوششان میآمده
و آن بخشها را تقویت کنند ».دانت مثل بقیه افراد فعال در نشر کتابهای
فیزیکی ،اول نسخه کیندل کتابها را میخواند و بعد نسخه کاغذی کتابهای
مــورد عالقهاش را میخرد و جمع میکنــد .دانت توضیح میدهد« :کتاب
گ و
فیزیکی در اواخر قرن بیست و اوایل قرن حاضر به جنسی کمقیمت و رن 
رو رفته تبدیل شده بود .ناشران کیفیت کاغذ را پایین آورده بودند و اگر کتاب
را زیر نور خورشید رها میکردید خیلی زود زرد میشد .آنها ورقها را با چسب
میچسبانند و دیگر خبری از دوختن نبود .آنها روی کتابهای کالینگور را با
جلدی کاغذی میپوشاندند ،اما زیر این جلد خبر خاصی نبود .حاال اوضاع فرق
کرده :اگر جلد را کنار بزنید حتما چیز جذابی منتظرتان است».
و همه اینها در اینستاگرام دیده میشوند .هشتگ  bookstagramکه
بین کتاببازها محبوبیت دارد با کتاب به شکل کاالی زینتی برخورد میكند.
اینجا کتابها سوپرمدل هستند :از کتابها در منظره عکس گرفته میشود،
عکس گربهها و ســگهایی را میبینیم که کتاب میخوانند ،کتاب سر میز
صبحانه ،کتاب همراه گل ،کتاب سر قبر یا کنار فنجانی از قهوه ،کتابخانههایی
که رنگ کتابها در آن ست شده ،کتابهایی که رنگشان با رنگ لباس مدل
ســت شده .هرچه که تصورش را بکنید .شما نمیتوانید با کتاب الکترونیک
سلفی بگیرید .روزگاری دور مردم کتاب میخریدند چون مطالعه را دوست
داشتند .حاال مردم کتاب میخرند چون کتاب را دوست دارند .جنیفر کاونی،

آماری که اخیرا درباره صنعت کتاب در انگلیس منتشر شده نشان میدهد که آمار فروش کتابهای الکترونیک در
طول سال گذشته  ۱۷درصد پایین آمده در حالی که فروش کتابهای فیزیکی  ۸درصد باال رفته است .طبق آمار
انجمن ناشران ،میزان فروش کتاب چاپی در سال  ۲۰۱۶حدود  ۸۹میلیون دالر باالتر از سال  ۲۰۱۵بوده است.

مدیر ســایت مشهور نقد کتاب بوکیفر که به خاطر عکسهایش از کتابها
معروف است میگوید یک بار کیندل خریده اما خیلی سریع از آن متنفر شده
است« :به نظرم گروه فزایندهای از مردم کتاب را به عنوان یک شیء هنری در
خانه نگه میدارند .طراحی روی جلد کتاب این روزها به اندازه طراحی کاور
آلبومهای موسیقی جدی گرفته میشود».
دانت هم توضیح میدهد که بعد از بحران مالی سال  ۲۰۰۸دنیا ،صنعت
نشــر دچار تجربه نزدیک به مرگ شــد« .اما وقتی شما زیر فشار قرار دارید
ســعی میکنید قویتر بازی کنید و این ماجرایی بود که برای صنعت نشر
اتفاق افتاد ».البته دالیل دیگری هم برای کاهش فروش کتابهای الکترونیک
ب کودک که این ســالها شاهد رشد خارقالعادهای است در
وجود دارد .کتا 
کتابخوانهای الکترونیک جذابیت خود را از دست میدهد .به عالوه کودکان
و نوجوانان میتوانند ساعتها در کتاب کاغذی غرق شوند ،اما اگر بخواهند
در تبلــت یا موبایل کتاب بخوانند به احتمال زیاد بعد از چند دقیقه آنالین
میشوند و اینســتاگرام خود را چک میکنند و یادشان میرود که داشتند
کتابی میخواندند« .دیســکوی ساکت کتاب» در کوربریج انگلیس که سال
گذشــته جایزه بهترین کتابفروشی محلی را از آن خود کرد ،همین نگاه را
به کتاب دارد .آنها یک نگارخانه هنری را تبدیل به کتابفروشی کردهاند .در
این کتابفروشی بازدیدکنندگان در نگارخانه میگردند و از کتابها  -مثل
آثار هنری  -دیدن میکنند و همزمان به موســیقی آرامی گوش میدهند.
هلن استانتون ،موسس این کتابفروشی میگوید« :تعداد زیادی از مشتریانم
دستگاههای کتابخوان الکترونیک دارند ،اما دوباره به کتاب چاپی برگشتهاند.
ما مثل نگارخانههای هنری ،برنامههای مختلف برگزار میکنیم و مردم برای
دیدن و خریدن کتابها پیش ما برمیگردند ».استانتون قصد دارد سیستمی
را در کتابفروشــیاش راه بینــدازد کــه در آن بازدیدکنندگان به کمک
هدفونهای بیسیم در نقاط خاصی از نگارخانه ،شعر خاص یا بخشی از یک
داستان را بشنوند.
JJپیشبینیهایی برای آینده
البته هیچکدام از اینها به آن معنا نیســت که انتشارات دیجیتال دشمن
انتشار کتاب کاغذی است .هدف صنعت نشر فروش بیشتر کتاب است ،چه

دیجیتال ،چه ســنتی .به همین خاطر است که ناشران از افزایش محبوبیت
کتابهــای صوتی هم اســتقبال میکنند .ورود پادکســتهای ادبی  -که
کتابهای منتشــره را به طور منظم برای خوانندگان میخوانند یا داستان
را از ابتدا برای پادکســت مینویسند مثل پادکست محبوب  - Serialیکی
از نقاط قوت انتشارات دیجیتال به حساب میآید .طبق اعالم انجمن ناشران
انگلیسی دانلود کتابهای صوتی در سال گذشته  ۲۸درصد رشد داشته است.
بازار کتابهای صوتی به سرعت به صحنه نبرد ناشران تبدیل میشود .ناشران
صوتی تالش میکنند کتابها را همزمان با زمان انتشار نسخه چاپی منتشر
کنند و همزمان ناشران کتابهای چاپی اصوال کتابها را بدون کسب حقوق
صوتیشان نمیخرند .در امریکا ،شــرکت  Audible Originalsوابسته به
آمازون قصد دارد نسخه صوتی کتاب جدید تام رچمن را  -که داستانهایی
کوتاه درباره دونالد ترامپ است  -حتی زودتر از نسخه کاغذی به بازار بفرستد.
ماجرا پیچیدهتر هم میشود وقتی بدانیم ناشران کتابهای کاغذی گاهی
ب الکترونیک به عنوان ابراز بازاریابی ،پیش از انتشار نسخه چاپی
اوقات به کتا 
نگاه میکنند .مثال یک ناشر انگلیسی که دیده بود پخش محدود کتابش میان
منتقدان و وبالگنویسها موج مثبتی ایجاد نکرده ،کتاب را به عنوان ایبوک
یک پوندی به بازار عرضه کرد .کتاب با این قیمت پایین شروع به فروختن کرد
و توجهات جلب شد .اینجا بود که ناشر تصمیم گرفت کتاب کاغذی را وارد
فروشگاهها بکند و آنها هم استقبال کردند.
آمار انجمن ناشران انگلیس درباره اوضاع نهچندان مناسب کتاب الکترونیک
را باید با احتیاط بیشتری بررسی کرد .چون آنها در بررسی خود کتابهایی
را که توســط شخص نویسنده منتشر شده است لحاظ نکردهاند و اینگونه
کتابها اکثرا به شکل کتاب الکترونیک منتشر میشوند .به گفته دن فرانکلین،
متخصص انتشارات دیجیتال ،بیشتر از  ۵۰درصد فروش در این حوزه مربوط
به ایبوکهاست .جیمز دانت ،از انتشارات واترستون میگوید« :این ماجرا به
معنای مرگ کتابهای الکترونیک نیست .این یعنی ایبوکها کمکم سطح
طبیعیشــان را در بازار پیدا میکنند .حتی در سالهایی که ایبوکها رشد
عظیمی را تجربه میکردند و به روشــنی فروش کتابهای فیزیکی را تحت
تاثیر قرار داده بودند ،متخصصان بازار مطمئن بودند که این روند دائمی نیست
و به زودی به تعادل میرسیم ».در انگلستان فروش کتابهای الکترونیک در
سال  ۲۰۱۵حدود  ۵۶۳میلیون دالر بود که در سال  ۲۰۱۶به  ۵۵۴میلیون
دالر کاهش پیدا کرد .در مقابل کتابهای چاپی در ســال  ۲۰۱۵نزدیک به
 ۲.۷۴میلیارد دالر فروخته بودند که در سال  ۲۰۱۶این رقم به  ۲.۷۶میلیارد
دالر رسید.
جالب اینجاست که ناشــران و کتابفروشان از مرگ ایبوکها حمایت
نمیکنند .دانت تاکید میکند« :مــا میخواهیم مردم کتاب بخوانند ،مهم
نیست چاپی یا الکترونیک .البته من مطمئنم آنها که کتاب میخوانند ،دیر یا
زود ،کتاب چاپی میخرند .این روند بازار است».

بعد از بحران مالی
سال  ۲۰۰۸دنیا،
صنعت نشر دچار
تجربه نزدیک به
مرگ شد .اما وقتی
شما زیر فشار قرار
دارید سعی میکنید
قویتر بازی کنید
و این ماجرایی بود
که برای صنعت
نشر اتفاق افتاد.
حاال کتاب کاغذی
با قدرت بیشتری به
بازی برگشته است

روزگاری دور مردم کتاب
میخریدند چون مطالعه را
دوست داشتند .حاال مردم
کتاب میخرند چون کتاب
را دوست دارند .گروه
فزایندهای از مردم کتاب را
به عنوان یک شیء هنری در
خانه نگه میدارند .طراحی
روی جلد کتاب این روزها به
اندازه طراحی کاور آلبومهای
موسیقی جدی گرفته
میشود
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آیندهپژوهی
[ آینده تکنولوژی ]

در آستانه انقالب بعدی تکنولوژیک

یک خداحافظی و چند پیشبینی

ایــن آخرین یادداشــت هفتگــیام برای ســایتهای
 The Vergeو  Recodeاســت ،در اصل این آخرین
مقاله هفتگیای است که مینویسم .این کار را از ۱۹۹۱
با والاستریت ژورنال آغاز کردم و تقریبا هر هفته انجامش
دادهام .در طول این دوره خوششانس بودهام که با پدران
انقالب تکنولوژیک دهههای اخیر آشنا شدم و توانستم از
نزدیک باال و پایینهای این روند را دنبال کنم.
والت ماسبرگ
حاال که برای بازنشســتگی آماده میشــوم به نظرم
از
والت ماسبرگ یکی
فرصت خوبی است تا نگاهی بیندازم به تحوالت تکنولوژی
مشهورترین روزنامهنگاران
مصرفــی در این ربــع قرن و پیشبینی مســیر آن در
حوزه تکنولوژی است که
مناظره مشهور بیل گیتس و
سا لهای آینده.
استیو جابز در سال  ۲۰۰۷را
بگذارید با اولین جمله اولین یادداشــتم در  ۱۷اکتبر
ترتیب داد .او چهارم خرداد
با انتشار مقالهای در سایت
 ۹۱در والاســتریت ژورنال شــروع کنم« :کار کردن با
 Vergeبا اعالم بازنشستگی،
کامپیوترهای شخصی اصال آسان نیست و این تقصیر شما
درباره آینده دنیای تکنولوژیک
دست به پیشبینیهایی زد.
نیست ».این جمله حتی تا چند سال بعد از این یادداشت
گزیدهای از این یادداشت را
هم درست به نظر میرســید .نهفقط رابط کاربری این
بخوانید:
کامپیوترها گیجکننده بود ،که اکثر محصوالت تکنولوژیک
ترجمه کاوه شجاعی
نیازمند مراقبت دائمی و دستکاریهایی بودند که از دانش
و توانایــی آدمهای معمولی باالتر بــود .این صنعت نوپا
منبع الجزیر ه
بود و مهندسان دستگاهها را برای افراد معمولی طراحی
چرا باید خواند:
نمیکردنــد .کامپیوترها برای عالقهمندان به کامپیوتر و
اگر میخواهید
یها طراحی میشد.
حرف ها 
بدانید جهان چطور
اما کمکم محصوالت قابل اطمینانتر شدند و استفاده
کمکم از موبایل ،تبلت
از آنها راحتتر شد .همزمان کاربران پختهتر شدند .حاال
و کامپیوتر عبور
میتوانید آیپد را به یک بچه  ۶ساله بدهید و او میتواند
میکند این یادداشت را
با کمک شــما بعــد از چند دقیقه بــا آن ارتباط برقرار
بخوانید
کند .این خارقالعاده است بهخصوص که آیپد کنونی از
کامپیوترهای شخصی دهه  ۹۰بسیار قدرتمندتر است .به
عالوه ،نرمافزارها و سختافزارهای کنونی به ندرت مانند کامپیوترهای شخصی آن دوره دچار
مشکل جدی میشوند و کارتان را زمین میگذارند.
پس حاال با اطمینان میشود گفت که «تکنولوژی شخصی عموما به راحتی قابل استفاده
است و اگر چنین نباشد تقصیر شما نیست ».دستگاههایی که ما به آنها متکی شدهایم ،مثل
کامپیوترهای شــخصی و موبایلها ،محصوالتی تازه نیستند .آنها را برای کاربران معمولی
ساختهاند و هر سال آنها را بهبود بخشیدهاید.
دســتگاهها و تکنولوژیهای جدیدتر البته به این میزان ساده و قابل اطمینان نیستند.
مردم هنوز نمیتوانند با سیستمهای واقعیت مجازی ارتباط برقرار کنند ،آنها هنوز نمیتوانند
یا نمیخواهند هدست واقعیت مجازی سرشان بگذارند .اکثر ما هنوز نمیتوانیم به هوش
مصنوعی سیری ،الکسا یا دســتیار گوگل اطمینان کنیم و به جای جستوجو در سایت
گوگل ،از آنها سؤال بپرسیم و منتظر جواب درست باشیم .چرا؟ چون در روزهای اولیه این
تکنولوژیها به سر میبریم.
حاال میرسیم به سؤالهای اصلی :حاال کجاییم و قرار است به کجا برویم؟
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JJسکون در بازار
در زمان انتشار این یادداشت ،جهان تکنولوژی شخصی پر از احتماالت و امکانات متنوع است
اما تعداد بسیار کمی از محصوالتی که به بازار عرضه میشوند آنقدر انقالبیاند که بتوانند قواعد
بازی را تغییر دهند .به همین خاطر میتوانیم بگوییم در نوع خاصی از سکون قرار گرفتهایم.
تلفن هوشمند چندلمســی ( )multi-touch smartphoneکه ده سال پیش با اولین
آیفون اپل به دنیا معرفی شد ،جهان تکنولوژی را فتح کرده اما در طول سالهای اخیر عمیقا
بهتر نشده است .اسمارتفون در واقع به کامپیوتر شخصی کاربران تبدیل شده است ،اما این
محصولی اســت که به بلوغ نزدیک میشود و من شک دارم که تحوالت بزرگی پیش رویش
باشد .تبلتها هم که با ورود آیپد به بازار رشدی خارقالعاده را تجربه کردند ،خیلی زود به مشکل
خوردند چرا که اسمارتفونها بزرگتر شدند و تبلتها جذابیت خود را برای کاربران از دست
دارند .کامپیوترهای خانگی و لپتاپها هم در طول سالهای اخیر به میزها بیشتر چسبیدند و
تبدیل به بخشی از اثاثیه خانه شدند.
انقالبهــای بزرگ نرمافزاری ،مثــل رایانش ابــری ( ،)cloud computingموتورهای
جستوجو یا شبکههای اجتماعی ،اگرچه هنوز در حال رشد و بهبودند ،اما در کل در جای خود
مستقر شدهاند و قرار نیست شاهد انقالبی تازه در این حوزهها باشیم.
پهپادها و ربوتهای شخصی هم هنوز در دوران نوزادی خود به سر میبرند و هنوز مصارف
عملی خاصی برای کاربران معمولی ندارند.
از دید من مهمترین محصول نرمافزاری و سختافزاری بعد از معرفی آیپد در سال ۲۰۱۰
اکو ( )Echoبوده اســت .اکو اسپیکر هوشمند شرکت آمازون است که با صدای کاربر کنترل
میشود .اکو که نرمافزار هوش مصنوعی الکسا را پشت خود دارد در سال  ۲۰۱۵وارد بازار شد و
سال پیش گوگل محصول مشابه  Google Homeرا عرضه کرد .من انتظار دارم شرکتهای
دیگر هم به زودی محصوالت مشابه را بیرون بدهند.
اکو چه کار میکند؟ اکو میتواند به دســتور شــما برایتان رادیو و موسیقی پخش کند،
چراغهای هوشمند خانه را با دستور شما روشن و خاموش کند ،در گاراژ را باز کند ،یا با دستور
شما به دوستان و همکارانتان مسیج یا ایمیل بزند .اکو به سؤاالت شما جواب میدهد ،اخبار را
برایتان میخواند و هوا را پیشبینی میکند .اکو میتواند برایتان تاکسی بگیرد و پیتزا سفارش
دهد.
اما اکو و الکسا تازه کار خود را شروع کردهاند .سال گذشته جف بزوس در یک مصاحبه به من
گفت که اگر عرصه هوش مصنوعی را با بازی بیسبال مقایسه کنیم ،ما در وضعیتی قرار داریم
که هنوز حتی اولین بازیکن هم توپش را پرتاب نکرده است .با آنکه آمازون آمار فروش اکو را
منتشر نکرده است گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که اکو رشد خوبی را تجربه میکند
اما سال گذشته زیر  ۱۰میلیون واحد فروخته است .این خوب به نظر میرسد اما مقایسهاش
کنید با فروش  ۵۰میلیونی آیفون در طول سهماهه آخر سال  .۲۰۱۶فراموش نکنید که آیفون
چند برابر اکو قیمت دارد.
گوگل اخیرا اعالم کرد که به طور ماهانه حدود  ۲میلیارد دستگاه اندرویدی در جهان روشن
هستند .اپل یک سال و نیم پیش اعالم کرده بود که بیش از یک میلیارد دستگاه ( iOSآیفون،
آیپد و آیپاد) در حال حاضر در حال استفاده هستند .این دستگاهها اکثرا اسمارتفون هستند و
این بازار به سمت اشباع حرکت میکند.
JJپایان انقالب تکنولوژیک؟
ممکن است به این نتیجه برسید که چون هیچ محصول تکنولوژیک انقالبیای در آمازون،

انقالب تکنولوژیک بعدی  -رایانش محیطی  -زندگی ما را به کل دگرگون خواهد کرد .تاثیر آن را
میتوان با ورود اولین کامپیوترهای شخصی به بازار  -دهه  ۷۰میالدی  -یا حتی ورود وب در دهه
 ۱۹۹۰و اسمارتفونها در اولین دهه قرن اخیر مقايسه كرد

اپاستور یا بستبای به فروش نمیرسد ،پس انقالب تکنولوژیک دنیا به بنبست رسیده است.
اما در واقع ،انقالب لحظهای مکث کرده تا برای فتح قلمرویی جدید و بزرگ آماده شــود .و
اگر این انقالب به انجام برسد به اندازه ورود اولین کامپیوترهای شخصی به بازار  -دهه ۷۰
میالدی  -یا حتی ورود وب در دهه  ۱۹۹۰و اسمارتفونها در اولین دهه قرن اخیر زندگی
ما را تغییر خواهد داد.
تمام بازیگران بزرگ عرصه تکنولوژی ،شــرکتهایی از دیگر صنایع ،و استارتآپهایی
که هنوز اسمشان را نشــنیدهاید در حال کار روی چند حوزه مهمی هستند که قرار است
آینده ما را بسازند .این حوزهها عبارتاند از :هوش مصنوعی/یادگیری ماشینی ،واقعیت افزوده،
واقعیت مجازی ،روبوتیک و پهپادها ،خانههای هوشمند ،خودروهای بدون راننده و باالخره
پوشیدنیهای دیجیتال و سالمت دیجیتال.
تمام اینها در نیازهایشان شباهتهایی جدی به هم دارند :آنها به قدرت کامپیوتری بیشتر
و گستردهتر ،حسگرهای پیشرفتهتر ،شبکههای بهتر ،سیستمهای هوشمندتر تشخیص صدا
و تصویر و نرمافزارهای باهوشتر و امنتر نیازمندند.
ن حاال هم موجودند ،اما آنهــا در مراحل اولیهاند،
نمونههایــی از این تکنولوژیها همی 
محدودیتهایی جدی دارند و بیشتر عالقهمندان به تکنولوژی را جذب خود میکنند .آنها
در مقایسه با دستگاههای به بلوغرسیده آینده ،شبیه تلفنهای غولپیکر درون اتومبیلها در
فیلمهای قدیمی به نظر میرسند.
JJآینده تکنولوژيهای مصرفی :رایانش محیطی
من انتظار دارم که نتیجه همه این تحوالت این باشد که تکنولوژی ،کامپیوتر درون همه
این چیزها ،در پشــتصحنه محو شود .در بعضی موارد ،ممکن است کامپیوتر به کل محو
شود و منتظر بماند :منتظر دستور صوتی ،یا ورود شخص به اتاق ،یا تغییر در شیمی خون،
تغییر در دما ،یا حرکت .حتی ممکن است این کامپیوتر منتظر یک فکر از طرف شما باشد
تا به کار بیفتد.
کل خانه ،دفتر کار و ماشین شما پر خواهد شد از این کامپیوترها و سنسورهای در حال
انتظار .اما آنها جلوی راه شما قرار نخواهند گرفت و حتی ممکن است اصال وسیله تکنولوژیک

به نظر نرسند.
این رایانش محیطی است ،دگردیسی محیط اطراف ما با ورود هوش و تواناییهایی که به
نظر نمیرسد اصال آنجا باشند.
چند هفته پیش ،رجینا دوگان ،پژوهشگر برجسته فیسبوک اعالم کرد که تیم او مخفیانه
در حال کار روی ایده تایپ کلمات از طریق فرمان مســتقیم مغزی بوده است .آنها در حال
توســعه راههایی هستند که از طریق پوست شما بتوانند شما را بشنوند .ایده آنها این است
که حتی وقتی سیستم واقعیت افزوده را روی عینک معمولی نصب کنید ،اگر مجبور باشید
برای استفاده از آن دکمههایی را فشار دهید یا با صدای بلند به آن دستور دهید تجربه شما
طبیعی نخواهد بود.
اپل هم طبق گزارشها پروژهای مخفی دارد که بر اســاس آن قرار اســت سطح گلوکز
افراد دیابتی با حسگرهایی پیشرفته کنترل شود و نیاز به تستهای روزانه با سوزن را پایان
دهد .به نظر میرسد گوگل هم ماموریت خود را به «اول هوش مصنوعی» تغییر داده باشد:
نرمافزارهای  Google Homeو دســتیار گوگل حاال از طریق دســتورهاي صوتی فرمان
میگیرند و قرار است در آینده بتوانند با کاربران گفتوگوی معمولی انجام دهند.
تعداد زیادی از شرکتهای کوچک هدف خود را شارژ دستگاههای موبایل بدون نیاز به
شارژر قرار دادهاند .آنها میخواهند از طریق انرژیای که از طریق هوا میفرستند دستگاهها را
شارژ کنند .به زودی شاهد حذف شارژرها خواهیم بود.
من انتظار دارم که در طول  ۱۰سال آینده با نمونههای تازه و کارآمدتری از رایانش ابری
روبهرو شویم و در  ۲۰سال آینده جهان ،جهان رایانش ابری خواهد بود.
JJجهانی کامال نو
تکتک این تالشها پتانسیل این را دارد که جهانی را به وجود آورد که برای انسان کنونی
قابل تشخیص نباشد .این یعنی نوع نگاه ما به تکنولوژی به شیوهای ریشهای تغییر خواهد کرد.
وقتی که اینترنت ابداع شد ،این یک فعالیت مشخص بود که شما روی یک دستگاه مشخص
تشــکیل شده از آهن و پالستیک  -به اسم کامپیوتر  -با نرمافزار مشخصی به اسم مرورگر
انجام میدادید .حتی حاال هم که اینترنت تبدیل به شبک ه درهمتنیده الکترونیکی شده که

سیر تحوالت حوزه تکنولوژیهای مصرفی در دهههای اخیر
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محصوالت انقالبی دهه پیش مثل تلفنهای هوشمند ،تبلتها ،موتورهای جستوجو و شبکههای اجتماعی کمکم
به بلوغ خود نزدیک میشوند .این یعنی آنها به طور ساالنه بهبود خواهند یافت اما انتظار نداشته باشید در این
حوزهها دوباره با تحولی انقالبی روبهرو شوید .انقالب در جای دیگری در جریان است

به بخشهای مختلف زندگی ما را دربر گرفته ،همچنان برای دسترســی به آن باید ابزاری
مشخص  -اسمارتفون  -داشته باشید .درست است که میتوانید با استفاده از دستگاهی مثل
اکو با پیام صوتی با اینترنت ارتباط برقرار کنید ،اما همچنان دستگاهی روی میزتان است و
همچنان باید اسم رمز دستگاه را بگویید تا با شما ارتباط برقرار کند .ما تا رسیدن به کامپیوتر
ناپیدای همیشه حاضر راهی طوالنی در پیش داریم.
کار با کامپیوترهای شخصی  -مثال اسمارتفونها  -این روزها بسیار سادهتر از گذشته
است ،اما آنها همچنان نیازمند مراقبت و توجه شما هستند :از شارژ کردن باتریهایشان تا
دانستن اینکه از چه برنامهای در آنها استفاده کنیم یا اینکه کی از آنها استفاده کنیم.
در طول  ۴۰سال گذشته تکنولوژی امکانات معرکهای در اختیار بشر گذاشته ،اما
به شدت غیرطبیعی بوده و چیزی اضافه به حساب میآمده است( .نگاه کردن مداوم
به یک صفحه کوچک رنگی اصال طبیعی نیست ).آنچه در حال حاضر در البراتوارهای
مخفی میگذرد قرار اســت اینها را تغییر دهد .تکنولوژی قرار است طبیعیتر به نظر
برسد.
JJنیمه تاریک ماه
گروهی از شــما که تا اینجای یادداشت را خواندهاید احتماال از ایده یارانش محیطی جا
خوردهاید و از آن ترسیدهاید .از دید شما این یعنی تهاجم قدرتمندتر به حریم خصوصی ،و
در دسترس قرار گرفتن زندگی شخصی شما برای حکومت و هکرها .اگر افبيآي میتواند
شرکتی عظیم مثل اپل را بر سر افشای پسورد آیفون یک تروریست تحت فشار بگذارد ،چقدر
این شــانس را داریم که محیط وابســته به تکنولوژیمان را از شر دخالتهای دولتی حفظ
کنیم؟ اگر بیمارستانهای انگلیس مجبور میشوند به خاطر حمله اخیر باجافزارها فعالیت
خود را متوقف کنند ،آیا کالهبرداران آنالین بعدا نمیتوانند خانه ،دفتر و ماشــین شما را از
کنترل شما خارج کنند؟
این سؤال خوبی است.
بهترین جوابی که میتوانم بدهم این است که اگر ما واقعا داریم کنترل خانهها ،ماشینها،
سالمت و باقی چیزهایمان را به شرکتهای تکنولوژی خصوصی تحویل می دهیم  -آن هم
در مقیاسی غیرقابل تصور -به استانداردهای خیلی خیلی قدرتمندتری در حوزههای امنیت
و حریم خصوصی نیاز خواهیم داشــت .به خصــوص در امریکا ،حاال زمان توقف بحثهای
غیرجدی درباره امنیت و حریم حصوصی است و باید به سرعت قوانین واقعی سختگیرانهای
در این حوزهها تصویب شود.

اسپیکر آمازون در آشپزخانه:
اکو میتواند به دستور شما برایتان رادیو و موسیقی پخش کند ،چراغهای هوشمند خانه را
روشن و خاموش کند ،در گاراژ را باز کند ،یا با دستور شما به دوستان و همکارانتان مسیج یا
ایمیل بزند .اکو به سؤاالت شما جواب میدهد ،اخبار را برایتان میخواند و هوا را پیشبینی
میکند .اکو میتواند برایتان تاکسی بگیرد و پیتزا سفارش دهد.
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و اگر رایانش محیطی قرار اســت به اندازه انقالبهای تکنولوژیک گذشته در زندگی ما
در هم تنیده شود باید بتوانیم قوانین و استانداردهای سختگیرانهای هموزن استانداردهای
امنیتی ســاخت خانهها و اتومبیلها برای آن داشته باشیم .رضایت دادن به چیزی کمتر از
این اصال جواب نمیدهد .و در حوزه ســامت؟ استانداردهای کنونی ابزارهای پزشکی باید
سختگیرانهتر شود اما نه طوری که اجازه ابداع از مخترعان گرفته شود .صنعت تکنولوژی که
مدتها خود را به عنوان برهمزننده نظم موجود تبلیغ میکرد حاال نیاز دارد که با حکومتها
همکاری کند تا قوانین جدید را بنویسد .این ممکن است چالشی بزرگتر از توسعه خود این
یهاباشد.
تکنولوژ 
JJآینده غولها ،غولهای آینده
ن تحوالت توسط  ۵غول اصلی دنیای تکنولوژی  -اپل ،آمازون ،فیسبوک،
بخش اعظم ای 
گوگل و مایکروسافت  -انجام خواهد شد.
اما وقتی چنین تغییرات بیسابقهای در دنیای تکنولوژیک رخ میدهد اوضاع غولها هم
تغییر خواهد کرد .برای مثال ،در حال حاضر اپل بزرگترین شرکت در میان این غولهاست.
طبق گزارشها اپل با جدیت در حوزههای واقعیت افزوده ،خودروهای بدون راننده و سالمت
دیجیتال در حال کار است .اما سیاستهای سختگیرانه و مخفیکارانه اپل در حوزه حریم
خصوصی  -که به نفع کاربران است  -به آن اجازه نمیدهد از اطالعات عظیم مورد نیاز برای
یادگیری ماشینی استفاده کند .برخالف گوگل یا فیسبوک که با استفاده از اطالعات شخصی
شما هوش مصنوعی خود را روز به روز قویتر میکنند .این یعنی اوضاع اپل در آینده سختتر
خواهد بود.
مایکروسافت هم هنوز در حال پیدا کردن راهی برای ادغام کردن و آمیختن تجربه عظیم
نرمافزاری و رایانش ابری خود با یک کســبوکار سختافزاری متناسب است .مدل تجاری
آگهیمحور فیسبوک و گوگل که حاال بر بازار مسلط است میتواند در آینده ناپایدار شود.
و آمازون در طول حیات کاری خود فقط یک سختافزار واقعا محبوب به بازار عرضه کرده -
کیندل  -که این کافی نیست .اما حتی اگر این غولها هم خوب عمل کنند و فقط جای خود
را در لیست پنج شرکت اول با هم عوض کنند آنقدر قدرتمند خواهند شد که کشورها مجبور
شوند قدرتشــان را به چالش بکشند .در طول دهههای گذشته جهان تکنولوژی سالهای
شگفتانگیزی را پشتسر گذاشته و باعث تحوالتی عمیق در زندگی ما شده است .در طول
این دههها تکنولوژی نو به معنای ابزارها و دستگاههای جدید بود .اما به زودی ،بعد از به پایان
رسیدن دوران ســکون ،اینبار تکنولوژی آنچنان بر دستگاهها متمرکز نخواهد بود و روی
تجربیات کاربر تمرکز خواهد کرد .به عنوان یک عاشق دستگاههای تکنولوژیک ،این برای من
کمی غمانگیز است ،اما به عنوان یک معتقد به تکنولوژی ،روند جدید برایم هیجانانگیز خواهد
بود .من دیگر نقدی روی محصوالت جدید نخواهم نوشت ،اما خیالتان راحت باشد که تحوالت
را از نزدیک دنبال خواهم کرد.
متشکرم که من را خواندید.

 ................................مناگــر ................................

آیا صنعت توریسم اقتصاد را نجات میدهد؟

پولسازی از میراث پدران

مناگـــر

رقابت در صنعت
گشت و گذار

نگاهی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت
کشورها در بازار گردشگری
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

بر اساس این یافتههای کشورهای مختلف به لحاظ میزان گرم بودن بازار گردشگری آنها امتیازهای
مختلفی گرفتهاند و ردهبندی شدهاند.
کشور

رتبه

امتیاز

میزان پیشرفت به نسبت سال 2015

اسپانیا

1

5.43

0

فرانسه

2

5.32

0

آلمان

3

5.28

0

ژاپن

4

5.26

5

انگلستان

5

5.20

0

امريكا

6

5.12

-2
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یکی از عالیم ورود به دنیای جدید و زمانه تازه این اســت که
هرچیزی را تبدیل به صنعت میکنیم ،چه با تعریف کالســیک
قضیــه مانند صنعت نفت و گاز و معــدن و فوالد و ...چه تعریف
جدیدی که از صنعت به معنای تجاریسازی حوزههای دیگر ارائه
شده است :صنایع خالقه ،صنعت موسیقی ،صنعت سینما و ...از
زمانی که مشخص شد نمیشود چندان به میزان منابع طبیعی
غره شــد و باید فکري هم به حال روز مبادای ته کشیدن نفت و
گاز و مواد معدنی کرد ،از روزي که آلودگیهای محیط زیســتی
کارخانهها و صنایع سنگین روشنتر از قبل عوارضش را نشان داد
و از هنگامی که بسیاری از کشورهایی که منابع طبیعی چندانی
نداشتند به تجاریسازی قابلیتهای دیگرشان روي آوردند ،این
دسته از صنایع جدید که وابسته به خالقیتها و توانمندیهای
انسانی است بیشتر از گذشــته مورد توجه قرار گرفتند .یکی از
این صنایع بســیار که در حال باال کشیدن خود هستند تا نقش
پررنگتری در اقتصاد جهانی ایفا کنند صنعت توریســم است؛
گردشگری .حاال که ســفر تبدیل به بخشی قابل توجه از اوقات
فراغت انسانها شده است ،دیگر هنر کشورها است که تا چه میزان
بتوانند از ثروتی که به پای سفر ریخته میشود و از موقعیتهای
ایجاد شغلی که با ورود مسافران به وجود میآید ،سهمی بردارند.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی مفصل نگاهی انداخته است به
میزان رقابتی بودن گردشگری در جهان و سهمی که هر کشور
از ایــن بازار به خــود اختصاص داده اســت .این مطلب ترجمه
بخشهایی از این گزارش است که به تازگی منتشر شده.
در سال  ،2017ســفر و صنعت گردشگری با کمک به رشد
اقتصادی ،ایجاد فرصتهای شغلی ،کاستن از میزان فقر و پروبال
دادن به توســعه و تعادل جوامع ،همچنان در حال ایجاد تغییر
معنادار در زندگی میلیونها نفر است .برای ششمین سال متوالی
این صنعت رشد بهتری نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی داشته
است و به خوبی نشان داده که در مقابل بیثباتیهای سیاسی و
اقتصادی دنیا ،قابلیت انعطافپذیری باالیی دارد .در سال 2016
گردشگری  7.6تریلیون دالر به اقتصاد جهانی کمک کرد و باعث
ایجاد  292میلیون شــغل در سراسر جهان شد .میزان سفرهای
بینالمللی در سال گذشــته به  1.2میلیارد رسید که نسبت به
ســال  46 ،2015میلیون رشد داشت .انتظار میرود که این آمار
نویدبخش همچنان در دهه پیشرو افزایش پیدا کند.
تم اصلی گزارش امســال رقابت در حوزه سفر و گردشگری،
هموار کردن مسیر برای آیندهای باثباتتر است .این گزارش تعهد
گ میکند که در
صنعت توریســم به توجه به مکانهایی را پررن 
معــرض بیکاری و امکان انزوا قرار دارند .بر اســاس این تعهدات
تهای
پیشبینی میشــود که در ســال  2030میزان توریس 
بینالمللی به  1.8میلیارد نفر برســد .پژوهشها نشان میدهند
که به ازای هر  30نفر توریست جدید برای هر مقصد ،یک شغل
تازه ایجاد میشود .تا همین حاال هم در صنعت گردشگری زنان
تقریبا دو برابر بیشــتر از سایر بخشها مشغول به کار هستند .با
وجود اين ،تحقیقات نشان داده که ظرفیتهای موجود در این حوزه
ممکن است با موانعی روبهرو باشند و اگر این مشکالت از سر راه
برداشــته نشوند  14میلیون شغل در خطر هستند .خطر زمانی
جدی میشود که دولتها و بخش خصوصی چشم بر روی کمبود
استعداهای مناسب برای حضور در این حوزه ببندند.

در سال  ،2017سفر و صنعت گردشگری با کمک به رشد اقتصادی ،ایجاد فرصتهای شغلی ،کاستن از میزان فقر و پروبال دادن به توسعه و
تعادل جوامع ،همچنان در حال ایجاد تغییر معنادار در زندگی میلیونها نفر است .برای ششمین سال متوالی این صنعت رشد بهتری نسبت به
وضعیت اقتصاد جهانی داشته است و به خوبی نشان داده که در مقابل بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی دنیا ،قابلیت انعطافپذیری باالیی دارد.

نتیجه پژوهشی که انجام شد ،رسیدن به  4یافته کلیدی بود:
سفر و گردشگری به خصوص در کشورهای در حال توسعه رو
به پیشرفت گذاشته است و در این میان سهم آسیا و اقیانوسیه به
طرز قابل قبولی افزایش یافته .همراه با رشد سفرهای بینالمللی به
صورت مرتب بر میزان کسانی که به مناطق در حال توسعه سفر
میکنند هم افزایش پیدا میکند.
گردشــگری سبب شده تا میان انســانها به جای دیوار ،پل
ساخته شــود .همراه با افزایش تعداد سفرهای بینالمللی ،روند
جهانی به سمت اتخاذ سیاستهای سهلتر برای صدور ویزا رفته
است.
با فرارسیدن انقالب چهارم صنعتی ،موضوع تعامل و در تماس
بودن تبدیل یه یک ضرورت برای کشورهایی شده است که تالش
دارند استراتژی دیجیتال خود را ارتقا بخشند
با وجود آگاهی روبهرشد از اهمیت حفظ محیط زیست با رشد
گردشگری ،بخش سفر و گردشگری در موضوع توسعه پایدار با

مشکالت فراوانی مواجه است .صنعت توریسم در صورت رعایت
نکردن نوع فعالیتها و راهکارها خود ممکن است منجر به ایجاد
آلودگیهای محیطزیستی بیشتر شود.
فهرســت گزارش بازار رقابتی سفر و گردشــگری بر اساس
سنجش چهار عامل تدوین شده است:
فضای مهیا (کســبوکار ،امنیت و ایمنی ،سالمت و بهداشت،
منابع انسانی و بازار کار ،فراهم بودن فناوری اطالعات
سیاستهای مربوط به گردشــگری (اولویتبندیهای حوزه
گردشــگری ،باز بودن به روی فضای بینالمللی ،وجود رقابت در
بازار قیمت ،پایداری محیط زیستی)
زیرســاختها (زیرســاختهای فرودگاهی و ســفر هوایی،
زیرساختهای سفرهای زمینی و بنادر ،زیرساختهای مربوط به
ارائه خدمات توریستی)
منابــع طبیعی و فرهنگی (منابع طبیعــی ،منابع فرهنگی و
سفرهای کاری)

پژوهشها نشان
میدهند که به
ازای هر  30نفر
توریست جدید
برای هر مقصد،
یک شغل تازه ایجاد
میشود .تا همین
حاال هم در صنعت
گردشگری زنان
تقریبا دو برابر
بیشتر از سایر
بخشهامشغولبه
کارهستند

ایران در کجای بازار گردشگری ایستاده است؟
در پژوهش مجمع جهانی اقتصاد  136کشور به لحاظ رتبهشان در رقابت در بازار جهانگردی و سفر ردهبندی شدند .در میان این کشورها ایران با  3.4امتیاز در مقام  93قرار گرفته است
(در سال  2015جایگاه کشورمان در میان  141کشور در رده  97بود) .در این نمودار امتیاز ایران در بخشهای مختلف ترسیم شده است .بر اساس این آمارها ایران در سال گذشته میالدی
پذیرای  5میلیون و  237هزار گردشگر و مسافر خارجی بوده است .از این محل درآمدی معادل  3میلیون و  483هزار دالر داشته است .میزان درآمد ایران بر اساس هر مسافر به صورت
میانگین  665دالر است.
باالترین امتیاز

ستون امتیاز

امتیاز

از میان  136کشور

رتبه در میان  136کشور

باز بودن به فضای بینالمللی
رتبه 109

رقابت در حوزه قیمت
رتبه 1

اولویت داشتن سفر و گردشگری
رتبه 117

پایداری محیط زیست
رتبه 119

زیرساختهای فرودگاهی
رتبه 89

مهیا بودن فناوری اطالعات
رتبه 94

ت سفرهای زمینی و بنادر
زیرساخ 
رتبه 75

منابع انسانی و بازار کار
رتبه 105
بهداشت و سالمت
رتبه 93

زیرساخت خدمات توریستی
رتبه 116

رتبه 93
ایران

منابع طبیعی
رتبه 100
منابع فرهنگی
رتبه 38

امنیت و ایمنی
رتبه 87
فضای کار
رتبه 79

مجموع امتیازات 3.4

امتیاز  1تا ( 7باالترین امتیاز)
رقابتپذیر بودن بازار سفر و گردشگری

2015

2017

رتبه

 97از  141کشور

 93از  136کشور

امتیاز

3.3

3.4
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مناگـــر

سفره گسترده گردشگری از اینسو تا آنسوی زمین

کسبوکار گردشگری در چند برش

وقتی پای
شهرهایی به میان
میآید که رشد
سریعی در جذب
مسافر دارند،
میتوان نام تهران
را هم دید .بنا بر
آمار ثبتشده
 1.52میلیون نفر
در سال  2016وارد
تهران شدهاند که
در مقایسه با تعداد
ورودی مسافر از
سال  2012تهران
توانسته است
رشدی در حدود
 13درصد را نشان
میدهد

دنیا کوچک شده است .این یکی از عاليم جهان مدرن است ،جهانی
که در آن ســفر دیگر پیچیدگیهای حتی  50سال پیش خود را ندارد.
ظهور یک به یک آژانسهای مســافرتی ،خطوط هواپیمایی ،هتلها و
اقامتگاههای مختلف در سراسر دنیا آنقدر ادامه پیدا کرد که با رقابتی
شدن بازار سفر ،هزار و یک جور امکان جدید برای چمدان بستن فراهم
شد .رشد رســانهها و شبکههای اجتماعی هم با این موج همراه شد تا
ذوق و شــوق رفتن و دیدن را در آدمهای بسیاری بیدار کند که حاال با
بودجههای مختلف میتوانند به فراخور حالشان مقصدی را انتخاب کنند
و به راه بزنند .گردشگری سفرهای بسیار گسترده است که از این سو تا آن
سوی کره زمین پهن شده و آدمهای مختلف با دیدگاههای جورواجور و
سطح خالقیتهای متفاوت میتوانند از این سفره سهمی برای خودشان
بردارند .در این چند برش نگاهی انداختهایم به انواع و اقســام گونههای
گردشگری و شیوههای کسب درآمد در این حوزه.
JJسفرهای مجلل
هیلتون ،مریتون ،فورسیزن ،قصر تاج محل و ...اینها تنها چند نمونه
از هتلهای پرآوازه بینالمللی هستند که در رده هتلهای گرانقیمت
قرار میگیرند .جز اینها صدها هتل لوکس و مجلل دیگر هست که شاید
نامشــان به گوش کسانی که چندان نسبتی با دنیای سفرهای پرخرج
ندارند ،نخورده باشد .سفرهای لوکس یکی از صنایع پردرآمد دنیا است.
هتلها و مقاصد گردشگری لوکس که توسط ثروتمندان اداره میشوند
و به ثروتمندان خدمات میدهند .ســال  2016میالدی آنچه به عنوان
گردشگری لوکس از آن نام برده میشود 183 ،میلیارد یورو درآمد داشته
است .این بازار پرســود چنان جاذبهای برای سرمایهگذاری دارد که نام
بسیاری از میلیاردرهای بزرگ جهان را هم میتوان در میان صاحبان و
سهامداران هتل دید .فيليپ آنشوتز ،مالک بخشی از ميدانهاي نفتی و

پاالیشگاههای امريكا هتل برادمور را خرید و آن را تبدیل به مکانی مجلل
کرد .الودید بن طالل ،شــاهزاده سعودی و ثروتمند بزرگ جهان عرب
سهامدار عمده هتلهای پالزای نیویورک ،ساووی در لندن و جرج وی
در پاریس است .جورجیو آرمانی ،طراح مشهور مد و تولیدکننده کاالهای
لوکس صاحب هتل آرمانی در دوبی اســت .اقامت در هتلهای پرآوازه
و سفر به مقاصد تفریحی لوکس به عنوان بخشی جدانشدنی از هویت
سرمایهداری تبدیل شده اســت و بازار داغی دارد 210 .میلیون درآمد
هتل مریوت در سال  2016تنها گوشهای از درآمدهای حاصل از صنعت
هتلداری است.
JJسفرهای ارزان
سفر حاال بیشتر از هر زمان دیگری از انحصار ثروتمندان خارج شده
است .رشد طبقه متوسط و اشتیاق بیشتر نسل هزاره به سفرهای بسیار
سبب شده تا «سفرهای ارزان» تبدیل به یکی از جدیترین حوزههای
گردشــگری شود .نسل هزاره به کســانی اطالق میشود که در فاصله
سالهای  1982تا  2004به دنیا آمدهاند .ویژگی این نسل پیوند عمیق
آن با تکنولوژی است و انعطاف فرهنگی بیشتر .این همان نسلی است که
اصرار دارد سفر را تبدیل به بخشی از زندگی خود کند و حال بیشترین
جمعیت مسافران کوله به پشت را تشکیل میدهد .در سال  2014بنا بر
آمار  21درصد از این دسته گردشگران کمتر از  500دالر خرج سفرهای
خود کردند 29 ،درصد آنها مبلغی بین  500تا  1000دالر خرج کردند
و  50درصدشــان بیشتر از  1000دالر .اما عالقه آنها به سفر ارزان خود
بنیانگذار کســبوکارهای گوناگون در حوزه گردشــگری بوده است.
یکی از بهترین نمونههای آن رونق گرفتن و رشــد بیسابقه هاستلها
است .مراکز اقامتی ارزانی که به لحاظ ساختار مانند خوابگاه هستند و
مســافران میتوانند برای اقامت خود یک تخت در یک اتاق مشترک با
ديگــران را اجاره کنند تا کمترین هزینه ممکن را برای اقامت بپردازند.
اما همین هزینههای کم بین  7تا  30دالر برای هر شــب اقامت سبب
شده تا مسافران بیشتری به سفرهای بینالمللی بروند و بازار تازهای برای
کسبوکار در بخش گردشگری ایجاد کنند.
JJمسافرشمار
هرساله شرکت مستر کارت جدولی از پرترددترین شهرهای جهان
به لحاظ ورود مسافران منتشر میکند .کدام شهر بیشترین تعداد ورود
مسافر را داشته است و کدام شهرها در حال رشد سریع در زمینه ورود
و خروج مســافران هســتند .همه این اطالعات در گزارشهای ساالنه
مستر کارت ثبت میشود .بر این اســاس در سال  2016بانکوک رتبه
اول پرمســافرترین شهر جهان را به خود اختصاص داد ،در سال ،2016
 21.47میلیون نفر به این شــهر وارد شــدند .پس از آن نوبت به لندن
میرسد که با  19.88میلیون ثبت ورود ،در مکان دوم میایستد و بعد
هم پاریس با رقم  18.03میلیون نفر .بر اســاس این گزارش شهر اوزاکا
در ژاپن سریعترین رشد را در جذب مسافران دارد .در منطقه خاورمیانه
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سفرهای لوکس یکی از صنایع پردرآمد دنیا است .هتلها و مقاصد گردشگری لوکس که توسط ثروتمندان
اداره میشوند و به ثروتمندان خدمات میدهند .سال  2016آنچه به عنوان گردشگری لوکس از آن نام برده
میشود 183 ،میلیارد یورو درآمد داشته است.

دوبی اولین مقصد مســافران است و چهارمین مقصد مسافران در دنیا،
سال  15.27 ،2016میلیون نفر به این شهر وارد شدهاند .سهم استانبول
هم قابل توجه اســت :این شهر با  11.95میلیون مسافر جزو  10کشور
نخست مقصد مسافران قرار دارد .اما گذشته از اینها وقتی پای شهرهایی
به میان میآید که رشد سریعی در جذب مسافر دارند ،میتوان نام تهران
را هم دید .بنا بر آمار ثبتشــده  1.52میلیون نفر در سال  2016وارد
تهران شدهاند که در مقایسه با تعداد ورودی مسافر از سال  2012تهران
توانسته است رشدی در حدود  13درصد را نشاندهد و به همین دلیل
تهران یکی از سریعترین موارد رشد جذب مسافر را نشان میدهد .تهران
در حال حاضر جزو  10کشور اول مقصد مسافران در منطقه خاورمیانه و
افریقا است و البته با نگاهی نزدیکتر میتوان به خوبی فاصله میان تهران
را که در رده ششم منطقه نشسته است با دوبی که در جایگاه اول قرار
دارد دید .مسافران در ســال  31.3 ،2016میلیارد دالر در دوبی خرج
کردنــد 1.7 ،میلیارد دالر در ریاض (که در رتبه دوم قرار دارد) و رقمی
معادل  0.3میلیارد دالر در تهران.
JJفرصتهای آنالین
پیش از این ،آنهایی که اهل سفر بودند ،بر مبنای خواندهها و شنیدهها
و توصیه دوست و آشنا راهی سفر میشدند ،هتلها و رستورانهایی را
انتخاب میکردند که نامشان شهره بود .حاال در زمانه آنالین ،اولین گام
برای بسیاری از مسافران این است که سری به سایتهای مختلف بزنند،
مقصدشان را بر اساس نظرات موجود در این سایتها انتخاب کنند یا اگر
مقصد را از پیش میدانند سعی کنند تا پیش از راهی شدن ،از چم و خم
سفری که پیش رو دارند سر درآورند .سایتهای حوزه گردشگری روز به
روز بیشتر میشوند و از میان آنها برخی توانستهاند تبدیل به برندی شوند
که حال برای آدمهای اهل سفر کامال شناختهشده هستند.
Tirip Advisor

این شرکت یک شرکت جستوجو در حوزه سفر
است که به کاربرانش امکان میدهد برای یک سفر
کامل برنامهریزی کنند .یکی از نقاط قوت این ســایت نظر کاربران در
مورد شهرها ،هتلها ،رستورانها ،نقاط دیدنی و حتی برخورد اهالی هر
مکان اســت که با جمع شــدن این نظرات به کاربر بعدی این امکان را
میدهد که با اعتماد به تجربه ديگران در خصوص نحوه سفر خود تصمیم
بگیرد .مسافران از طریق این سایت میتوانند به سایت هتلها و اقامتگاهها
متصل شوند و جا رزرو کنند .این سایت در سال  2000توسط استفان
کافنر و لنگلی استینر راهاندازی شد .ایده اولیه تنها معرفی نقاط مختلف
بود ،یک وبسایت ساده مثل بسیاری از وبسایتهای دیگر با این تفاوت
که در این ســایت جایی برای اظهارنظر کاربران و امتیازدهی به هتل،
رستورانها ،مکانهای دیدنی و ...گذاشته شده و همین موضوع سبب شد
تا این سایت رونق بیش از انتظاری پیدا کند و حاال طبق دادههای نشریه
فوربز  6.2میلیارد دالر ارزش دارد.
Lonely Planet

یکی از شناختهشدهترین راهنماهای سفر در
دنیا کتابهای این مجموعه اســت که در هر
جلد به معرفی یک کشــور میپردازد .معرفــی به معنای توضیح در
مورد تاریخ ،فرهنگ ،مکانهای دیدنی ،پیشنهادهایی برای پیدا کردن
راهنمای تور ،هتل ،رستوران و نکات فرهنگی که باید در هرجای دنیا

رعایت شــود .کلید این کار در سال  1972توسط یک زوج انگلیسی
زده شد که پس از سفرشان به آسیا تمامی تجربیات خود را ثبت و در
قالب یک کتابچه 94صفحهای منتشر کردند .کتابی که مناسب برای
مسافران تازهکاری بود که میخواستند سفری ارزان داشته باشند .حاال
این مجموعه تبدیل به انتشاراتی بزرگ شده است با  400کارمند و 200
نویسنده که در مورد مکانهای مختلف مینویسند .وبسایت Lonely
 Planetهم راهنمای مناســبی است برای کسانی که میخواهند با
شهرهای مختلف آشنا شوند و از دیدنیها ،مکانهای اقامتی ،مراسم
و آداب و رســوم هر نقطهای باخبر شوند .سال  2007آقا و خانم ویلر
که این کسبوکار را به راه انداخته بودند  75درصد از سهام شرکت را
به قیمت  63میلیون پوند به شبکه جهانی بیبیسی فروختند .سال
 2013میلیاردر امريكایی ،بردلی کلی شرکت را از بیبیسی به مبلغ
 77میلیون دالر خرید .عالوه بر  120میلیون نسخه کتاب ،تاکنون 11
میلیون از اپلیکیشن این شرکت هم به فروش رسیده است.
Airbnb

این شــرکت یکــی از موفقتریــن نمونههای
اســتارتآپ در دنیا است .وبسایتی که در سال  2000تاسیس شد
یک سرویس آنالین اجاره اتاق یا خانه در سراسر دنیا است ،سرویسی
که به مســافرانی که عالقه دارند در محیطی غیر از هتل اقامت کنند
امکان میدهد بنا بر بودجه خود انواع اقامتگاهها را در شهر مقصد خود
پیدا کنند .تاکنون بیش از  60میلیون نفر از خدمات این سایت استفاده
کردهاند .این شرکت در بیش از  190کشور و  34هزار شهر فعالیت دارد
و بدون اینکه خود محلی را برای اجاره دادن در اختیار داشته باشد تنها
واسطه میان کسانی است که میخواهند خانه یا اتاق خود را برای چند
روز اجاره دهند و مسافرانی که مشتاق ماندن در این فضاها هستند .این
شرکت توسط برایان چکسی و جو گبیا تاسیس شد .ایندو که برای
درآوردن چند دالر بیشــتر برای پرداخت اجاره خانه ،خودشان مدتی
یکی از تختخوابهای سفریشان را به متقاضیان اجاره میدادند ،پس
از شروع کار و گسترش سریع آن تبدیل به چهرههایی شناختهشده در
حوزه استارتآپها شدند .چکسی ،مدیر اجرایی این شرکت در حال
حاضر  3.8میلیارد دالر دارایی دارد.

تاکنون بیش از
 60میلیوننفر
از خدمات سایت
 Airbnbاستفاده
کردهاند .این
شرکت در بیش از
 190کشور و 34
هزار شهر فعالیت
دارد و بدون اینکه
خود محلی را برای
اجاره دادن در
اختیار داشته باشد
تنها واسطه میان
کسانی است که
میخواهندخانه
یا اتاق خود را برای
چند روز اجاره
دهند و مسافرانی
که مشتاق ماندن در
اینفضاهاهستند
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مناگـــر
[ آینده توریسم ]

بار سفر را ببندید

صنعت توریسم طی  15سال منتهی به  2030میالدی  57درصد رشد میکند
مونا مشهدی رجبی
روزنامهنگار

منبع مجمع جهانی اقتصا د

چرا باید خواند:
صنعت توریسم در
سالهای اخیر رشد
زیادی کرده است و در
اقتصاد دنیا اهمیت زیادی
دارد .پیشبینی وضعیت
این صنعت در سالهای
آینده میتواند تصویر
بهتری از سهم آن در
اقتصاد دنیا ارائه دهد.

یکی از بخشهای مفرح و لذتبخش در زندگی هر انسان سفر
اســت و هر فرد بسته به نوع شــخصیت خود زمینه سفر را مهیا
میکند .برخی از سفرهای ساده و آسان استقبال میکنند و برخی
تنها زمانی که مجبور باشند به سفر میروند .مثال زمانی که باید برای
شرکت در یک جلسه کاری به سفر بروند یا باید با اعضای خانواده
که ساکن در منطقه دیگری هستند دیدار کنند .اما برخی دیگر سفر
را برای افزایش سطح آگاهیهای فرهنگی و اجتماعی خود ضروری
میدانند و برخی دیگر هم سفر را عاملی برای بهبود شرایط روحی
و ایجاد آرامش و تفریح در جریان زندگی روزمره تلقی میکنند .در
سالهای اخیر مردم دنیا بیش از قبل سفر میکنند و به همین دلیل
آمارهایی که اخیرا در مورد وضعیت صنعت توریسم در دنیا منتشر
میشــود خبر از رشد این صنعت و بیشتر شدن استقبال مردم از
سفرهای کوتاهمدت دارد.
ولی ســؤالی که امروزه در ذهن تمامــی مردم دنیا وجود
دارد به خصوص افرادی که سفر را در زمره برنامههای ضروری
زندگی خود میدانند این اســت که سفر در آینده چه شکلی
خواهد داشت؟ آیا مردم برنامهریزیهای اولیه برای سفر را مانند
ما انجام میدهند یا خیر؟ آیا ســرعت رشــد صنعت توریسم
در ســالهای آتی هم مانند سالهای اولیه قرن بیست و یکم
میالدی خواهد بود؟ چه کشورهایی توریستپذیر خواهند بود
و مردم ساکن در کدام کشورهای دنیا بیش از دیگران به سفر
میروند؟
سهم هر منطقه از شمار توریستها (درصد)

آسیا
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JJرشد  57درصدی شمار توریستها در دنیا
اهمیت توریســم در اقتصاد دنیا به اندازهای است که سازمانهای
بزرگ بینالمللی هم به مطالعه در این مورد پرداختهاند .مجمع جهانی
اقتصاد در گزارش اخیر خود به بررسی صنعت توریسم در سالهای
اخیر پرداخت و نوشــت که این صنعت با سرعت رشد میکند ولی
نرخ رشــد این صنعت در کشورهای صنعتی که بازاری توسعهیافته
و اشباعشــده دارند کمتر از بازارهای در حال گذار و کشــورهای در
حال توســعه واقع در افریقا و آســیا خواهد بود .در این گزارش آمده
است :صنعت توریسم در شــش دهه گذشته با سرعت باالیی رشد
کرد تا اینکه در سال  2015شمار توریستها در دنیا به بیش از 1.2
میلیارد نفر رســید .این در حالی است که شمار توریستها در سال
 1950میالدی برابر با  25میلیون نفر بوده است .بخشی از رشد شمار
توریســتها در دنیا به افزایش جمعیت ساکن در دنیا ارتباط دارد و
بخش دیگر آن هم مرتبط با افزایش تمایل به سفر در دنیا و توسعه
صنعت توریسم است.
در فاصله سالهای  1950تا  2015صنعت توریسم در دنیا 4700
درصد رشد کرد و از  25میلیون نفر به  1.2میلیارد نفر رسید .در این
فاصله زمانی اقتصاد دنیا رشــد زیادی کرد و تحوالت بزرگ صنعتی
در دنیا اتفاق افتاد .نکته مهمتر اینکه ارتباطات و حمل و نقل هوایی
سادهتر شــد و در نتیجه این مسئله مردم بیش از قبل سفر کردند.
انتظار میرود تا ســال  2030شمار توریســتها در دنیا به بیش از
 1.8میلیارد نفر برسد .در صورت تحقق این پیشبینی طی  15سال
تعداد توریستها در دنیا  57درصد رشد خواهد کرد و نسبت به سال
 1950میالدی  7100درصد رشد خواهد داشت .این رشد باال حاصل
مجموعهای از شــرایط است که بسترساز آن شده است و با توجه به
پیشرفتهای سریع تکنولوژیکی و تغییر الگوی زندگی مردم انتظار
میرود شمار توریستها در جهان تا انتهای قرن جاری با سرعت بسیار
باالیی رشــد کند .رشدی که میتواند تحوالت زیادی در اقتصاد دنیا
ایجاد کند و جهان را به سمت و سوی تازهای هدایت کند .در گزارش
مجمع جهانی اقتصاد از صنعت توریسم به عنوان صنعتی که باالترین
نرخ رشــد را طی  15ســال تجربه میکند نام برده شد و از احتمال
تبدیل شــدن آن به صنعتی پیشرو در دنیا تا انتهای قرن حاضر هم
صحبت شد.
JJسفر دیگر کاالی لوکس نیست
در سالهای گذشته افرادی سفر را در برنامه زندگی خود قرار
میدادند که از نظر وضعیت مالی در شرایط ایدهآلی قرار داشتند
و میتوانستند هزینههای گزاف سفر را بپردازند ولی در سالهای
اخیر تعداد بیشــتری از مردم ســفر میکنند و هریک بر مبنای
توانایی مالی خود نوع خاصی از سفر و وسیله حمل و نقل را انتخاب
میکنند .انتظار میرود تا ســال  2030دیگر سفر کاالیی لوکس
نباشد زیرا موانع سفر در بسیاری از کشورهای دنیا از بین رفته و

باالترین نرخ رشد توریست در فاصله سالهای  2015تا  2030در کشورهای افریقایی اتفاق
میافتد .در این بازه زمانی شمار توریستها در افریقا  157درصد رشد میکند و از  35میلیون نفر
در سال  2015به  90میلیون نفر در سال  2030میرسد.

هزینههای سفر کاهش چشمگیری پیدا کرده است همانطور که
در سالهای اخیر هم دیگر از سفر به عنوان کاالیی لوکس در دنیا
نام برده نمیشود.
در قرن بیست و یکم میالدی هتلهای ارزانقیمت و خطوط هوایی
ارزانتر در دنیا راهاندازی شده است تا به مسافران امکان سفر با هزینه
کمتر را بدهد .شــهرهای مختلف هم خدمات توریستی مختلفی از
قبیل اتوبوسهای توریســتی و امکان سفر با نصف هزینه در متروها
به توریســتها ارائه میدهند که این خدمات باعث میشود تا مردم
بیش از قبل برای سفر ترغیب شوند .از طرف دیگر در سالهای اخیر
سرعت رشد اقتصاد و نرخ رشد دستمزدها بیشتر شده است ،خانوادهها
کوچکتر شــدهاند و خدمات تامین اجتماعی در بیشتر کشورهای
دنیــا وجود دارد ،در خانوادهها اغلــب تمامی افراد کار میکنند و در
نتیجه این تحوالت دستمزد قابل استحصال مردم در دنیا رشد کرد
و طبقه متوسط در دنیا بزرگتر شد .در نتیجه همین مسئله منابع
مالی بیشتری در اختیار مردم قرار گرفته است و افزایش سطح آگاهی
مردم و بیشتر شدن وسایل ارتباطی باعث شد تا مردم در مورد شرایط
آب و هوایی و دیدنیهای کشورها و شهرهای دیگر اطالعات بیشتری
به دست آورند و انگیزه سفر در آنها بیشتر شود .در دنیای امروزی هم
شرایط اقتصادی به نفع صنعت توریسم است و هم دنیای ارتباطات
از این صنعت حمایت میکند و در نتیجه فرهنگ سفر در دنیا ایجاد
شده است.
JJمردم کدام قارهها بیشتر سفر خواهند کرد
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود نوشــت در سال 2015
میالدی  1180میلیون نفر در سراســر دنیا سفر خواهند کرد در
حالی که تا سال  2030شمار توریستها در دنیا به  1809میلیون
نفر خواهد رسید که رشدی  57درصدی خواهد داشت .بیشترین
شمار مسافران دنیا ساکنان اروپا خواهند بود .تعداد توریستهای
اروپا در ســال  2015برابر با  594میلیون نفر بود ولی در ســال
 2030شمار توریستهای اروپا به  832میلیون نفر خواهد رسید
که نشان از رشد  40درصدی دارد .در واقع با وجود اینکه اروپا در
تمامی بازه  15ســاله مورد مطالعه بیشترین شمار توریستها را
خواهد داشت ولی نرخ رشد توریسم در این منطقه از کشورهای
در حال توســعه دنیا کمتر خواهد بود .در سال  2015بالغ بر 50
درصد توریســتهای دنیا اروپایی بودند ولی تا سال  2030سهم
توریستهای اروپایی به کل توریستهای دنیا به  45درصد تنزل
پیدا میکند و در مقابل ســهم توریســتهای کشورهای آسیا-
پاسیفیک رشد میکند.
باالترین نرخ رشد توریست در فاصله سالهای  2015تا  2030در
کشورهای افریقایی اتفاق میافتد .در این بازه زمانی شمار توریستها
در افریقا  157درصد رشد میکند و از  35میلیون نفر در سال 2015
به  90میلیون نفر در سال  2030میرسد .دومین منطقه دنیا از نظر
نرخ رشد صنعت توریسم منطقه خاورمیانه است ولی این منطقه از نظر
شمار توریستها در پایینترین سطح قرار دارد .در سال  2015شمار
توریستها در خاورمیانه برابر با  36میلیون نفر بود ولی انتظار میرود
تا سال  2030با احتساب رشد  125درصدی به  81میلیون نفر برسد.
کشــورهای آسیا -پاسیفیک در فاصله سالهای  2015تا 2030
شاهد رشد  87درصدی توریستها خواهند بود و نرخ رشد توریسم در
کشورهای امریکایی برابر با  33درصد خواهد بود.

صنعت توریسم تا سال 2030
منطقه

شمار توریستها در سال 2015
(میلیون نفر)

شمار توریستها در سال 2030
(میلیون نفر)

رشد (درصد)

جهان

1180

1809

57

افریقا

35

90

157

امریکا

199

265

33

آسیا-پاسیفیک 290

541

87

اروپا

594

832

40

خاورمیانه

36

81

125

JJکدام کشورها توریستپذیر میشوند
اما صنعت توریسم را از یک جنبه دیگر هم میتوان بررسی کرد .در
بخش قبل در مورد مناطقی که بیشترین تعداد توریستها را خواهد
داشت صحبت کردیم و در این بخش در مورد کشورهایی که در فاصله
سالهای  2015تا  2030بیشترین سرعت توریستپذیری را تجربه
میکنند صحبت میکنیم .البته میزان سرمایهگذاریهای انجامشده
در این کشورها برای افزایش جذب توریست هم تاثیر زیادی در این
پیشبینی داشته اســت .انتظار میرود در فاصله سالهای  2015تا
 2030ورود توریست به کشــور هند  7.89درصد در هر سال رشد
کند .این کشور به عنوان مقصدی که بیشترین رشد جذب توریست را
در فاصله  15سال مورد مطالعه دارد انتخاب شده است .دومین کشور
این فهرســت آنگوال است که ورود توریست به این کشور ساالنه 7.6
درصد رشد میکند و سپس اوگاندا با رشد  7.4درصدی ورود توریست
در هر سال در جایگاه سوم قرار دارد .کشورهای دیگری که در فاصله
سالهای  2015تا  2030بیشترین نرخ رشد ورود توریست را تجربه
میکنند عبارتاند از برونئی ،تایلند ،چین ،میانمار ،عمان ،موزامبیک و
ویتنام .نرخ رشد ورود توریست به این کشورها بین  7.3درصد تا 6.6
درصد خواهد بود.

در فاصله سالهای
 1950تا 2015
صنعت توریسم در
دنیا  4700درصد
رشد کرد و از 25
میلیون نفر به1.2
میلیارد نفر رسید.
در این فاصله زمانی
اقتصاد دنیا رشد
زیادی کرد و تحوالت
بزرگ صنعتی در دنیا
اتفاق افتاد

نرخ رشد ساالنه توریستپذیری (درصد)

آنگوال
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مناگـــر

فرار مغزها ،از کاراکاس به میامی

چطور کشوری مهاجرپذیر به کشوری مهاجرفرست تبدیل شد
ترجمه کاوه شجاعی
دبیر بخش نماگر

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
ناامنی و بیثباتی
اقتصادی -سیاسی
در ونزوئال چطور
باعث کوچ جوانهای
تحصیلکرده میشود
این گزارش را بخوانید.

آماری که توسط
سازمان امنیت
داخلی امریکا
منتشرشدهنشان
میدهد تعداد
ونزوئالییهایی
که بیشتر زمان
مقرر در ویزای
مسافرتیشان در
امریکا ماندهاند در
سال  ۲۰۱۵حدود
 ۷۸درصد رشد
داشته و به ۱۲۷۲۹
نفر رسیده است
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اعضای جدید جمعیت رو به رشــد ونزوئالییهــای دور از وطن را
میتوانید هر جمعه در مجموعه انبارهای اجارهای  Value Store Itدر
دورال میامی ببینید .در طبقه چهارم این مجموعه ،چهار واحد تا سقف
پر شده از حوله ،لباس ،ظروف ،رختخواب ،اسباببازی و کفشهایی که
افراد خیر به مجموعه اهدا کردهاند .افراد نیازمند ساعت  ۲بعدازظهر سر
میرسند :در میان آنها یک حسابدار دولتی و همسر روزنامهنگارش ،یک
دامپزشک ،یک پرستار با نوزاد و دختر ۱۰سالهاش حضور دارند .همه آنها
کمتر از یک ماه است که خود را به میامی رساندهاند .آیدیانا دیاز ،پرستار،
میگوید« :تا حاال نمیدانستم که چنین جاهایی وجود دارد ».موقعی که
شروع میکند به انتخاب وسایل آشپزخانه ،گریهاش میگیرد.
آنها اکثرا جواناند و تحصیلکرده و شغل خوبی در ونزوئال داشتهاند،
اما بیثباتی سیاسی و اقتصاد در حال سقوط باعث شده روز به روز گروه
بیشتری کشــور را ترک کنند .دورال یک شهرک نهچندان مشهور در
حومه میامی است که یکسوم جمعیتش را ونزوئالییها یا امریکاییها با
اصليت ونزوئالیی تشکیل میدهند.
پاتریشــیا آندراده که سیستم کمک به ونزوئالییها را در این شهر
راه انداخته میگوید« :از ســال  ۲۰۱۵بود که تعداد درخواســتهای
کمک افزایش پیدا کرد .ونزوئالییهای بیشــتری روز به روز به دورال
میآمدند و آنها به همهچیز نیاز داشــتند ».آندراده که در دهه  ۸۰از
کاراکاس به دورال مهاجرت کرد این ســازمان خیریه را تاسیس کرد
که هدفش جمعآوری کمکهای مردمی به خصوص از خود مهاجران
است .سازمان خیریه او جمعه هر هفته وسایل مورد نیاز مهاجران را به
آنها اهدا میکند.
هیچ آمار رسمیای از تعداد ونزوئالییهای مهاجرتکرده به امریکا
نیست ،اما طبق آمار خدمات مهاجرت و شهروندی امریکا ،ونزوئالییها
در سال مالی منتهی به مارس  ۲۰۱۷باالترین آمار درخواست پناهندگی
سیاســی از امریکا را داشــتهاند( .با  ۱۴۵۲۵درخواست پناهندگی ،در
مقایسه با  ۲۱۸۱درخواست ســال  ).۲۰۱۴آماری که توسط سازمان
امنیت داخلی امریکا منتشر شده نشان میدهد تعداد ونزوئالییهایی
که بیشتر زمان مقرر در ویزای مسافرتیشان در امریکا ماندهاند در سال
 ۲۰۱۵حدود  ۷۸درصد رشد داشته و به  ۱۲۷۲۹نفر رسیده است.
البته در روزگاری نهچندان دور ،مردم به ونزوئال کوچ میکردند و از
آن فرار نمیکردند .توماس پائز ،جامعهشناس ونزوئالیی و نویسنده کتاب
«صدای ونزوئالییهای سرگردان» میگوید« :ونزوئال کشوری مهاجرپذیر
بود نه مهاجرفرست .از دهه  ۱۹۶۰ونزوئال گروههای مختلفی از خارجیها
به خصوص اروپاییهای اسپانیاییزبان و ساکنان امریکای جنوبی را به
خود جذب میکرد ».از دالیل جذابیت ونزوئال برای آنها میتوان به هوای
خوب و اقتصاد نفتی اشاره کرد .به همین خاطر هواپیمای کنکورد به طور
منظم از پاریس به کاراکاس پرواز میکرد .طبقه ثروتمند ونزوئال برای
خریدهای کوچک به میامی سر میزدند .جمله معروف میان آنها این بود:
«این ارزان است .دوتا برمیدارم».
در  ۱۹۹۹این روند تغییر کرد .نابرابری شدید اجتماعی باعث پیروزی
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ی را با فشار و حمایت
هوگو چاوز در انتخابات شد و او سوسیالیسم نفت 
فقرا پیش برد .چاوز قبل از مرگش بر اثر سرطان در سال  ۲۰۱۳نیکالس
مادورو را به عنوان جانشــین خودش معرفی کرد تا انقالب بولیواری را
رهبری کند .در آن زمان ســقوط قیمت نفت آغاز شده بود و سیاست
سفت و ســخت کنترل قیمت و کنترل ارزها باعث شد ورود به رکود
دردناکتر شــود :از آن زمان تاکنون این کشور با کمبود محصوالت به
شــدت مورد نیاز دست و پنجه نرم میکند :از مواد غذایی اولیه گرفته
تا داروهای سرطان .طبق برآورد صندوق بینالمللی پول ،تولید ناخالص
داخلی ( )GDPدر ونزوئال در سال گذشته  ۱۸درصد کاهش پیدا کرد
و امسال هم  ۷درصد کاهش خواهد داشت .انتظار میرود تورم ماهانه
امسال به طور میانگین  ۷۲۰درصد رشد داشته باشد.
ثروتمندان اولین کســانی بودند که بعد از به قدرت رســیدن چاوز
کشــور را ترک کردند .بعد آن نوبت کارمندان شرکت نفت بود که به
تگزاس ،کلگری و عربستان سعودی مهاجرت کردند .اما تازهترین موج
مهاجرت را افراد حرفهای طبقه متوسط آغاز کردهاند و به همین خاطر
است که تحلیلگران این مهاجرت را فرار مغزها نام نهادهاند .طبق برآورد
پائز ،تا سال  ۲۰۱۴بیش از  ۲میلیون ونزوئالیی خارج از کشور زندگی
میکردند .جمعیت ونزوئال حدودا  ۳۱میلیون است.
در میامی ،اولین موج تازهواردها با جیب پر آمدند و ســریع کسب و
کار واردات و صــادرات راه انداختند و حتی علیه چاوز و مادورو فعالیت

بتانکورت در ونزوئال طراح گرافیک بود ،در امریکا کارگر هتل.
آندرهآ جیمنز در ونزوئال خبرنگار تلویزیون بود و در امریکا به كار تحویل
غذا با موتور روی آورد.

در روزگاری نهچندان دور ،ونزوئال کشوری مهاجرپذیر بود نه
مهاجرفرست .اروپاییهای اسپانیاییزبان و ساکنان امریکای جنوبی به
خاطر هوای خوب و اقتصاد نفتی به ونزوئال میآمدند.

قفسههای خالی در
سوپرمارکتی در کاراکاس

خوآن کارلوس برمودز،
شهردار دورال که کوباییتبار
است و رابطه خوبی با
تبعیدیان ونزوئالیی دارد
خواستار آن شده که دولت
فدرال ،ونزوئال را به لیست
کشورهای تحت حمایت
اضافه کند .در چنین صورتی
ونزوئالییهایی که به طور
غیرقانونی در امریکا زندگی
میکنند از کشور اخراج
نخواهند شد و اجازه کار
خواهند داشت.

سیاسیکردند .اما تازهترین مهاجران بدون هیچ سرمایهای خودشان را
به ایاالت متحده میرسانند .هلنه ویاللونگا ،موسس «انجمن زنان برای
زنان ونزوئالیی خارج از کشور» میگوید« :ما ونزوئالییها را دیدهایم که
در ماشین میخوابند .تمام افرادی که از  ۲۰۱۴تاکنون به امریکا آمدهاند
در ونزوئال کار حرفهای داشتهاند .آنها اینجا هم توانایی کار کردن دارند
البته اگر شغلی باشد».
ســونی بتانکورت در دسامبر  ۲۰۱۵ونزوئال را با تصمیمی یکروزه
ترک کرد .او در کاراکاس کســبوکار طراحی گرافیک و گالری هنری
داشــت ،اما به ادعای بتانکورت یک مقام ارتشــی از او خواســت تا از
کسبوکارش برای استفاده شخصی  -احتماال پولشویی  -استفاده کند
و او نپذیرفت .طبق ادعای بتانکورت ،چند روز بعد یک مامور اطالعاتی
به مادرش که منشی بازنشسته ارتش بود گفت که بهتر است پسرش
خیلی سریع کشور را ترک کند چون جانش در خطر است .بتانکورت
همان روز یک پرواز به فلوریدا پیدا کرد (از طریق ترینیداد) و با ۱۰۰۰
دالر و یک کولهپشتی از کشور گریخت .او در میامی با  ۶ونزوئالیی دیگر
یــک آپارتمان اجاره کرد .او ماهی  ۲۰۰دالر برای خوابیدن روی کاناپه
اجاره میدهد.
بتانکورت میگوید« :من میدانم که خیلی از ونزوئالییهای میامی
ن جاهای
از خانوادههای خوبی هستند ،افراد با سرمایه باال ،که در بهتری 
کاراکاس زندگی میکردند و به مدرسهها و کالجهای سطح باال میرفتند.
اما حاال آنها برای اوبر رانندگی میکنند ،ماشین میشویند یا کارهای
ســطح پایین دیگر انجام میدهند ».بتانکورت که مدرک دانشگاهی
دارد از  ۱۱شــب تا  ۵صبــح اتاقهای یک هتل را تمیز میکند ،از ۷
تا  ۱۱در کالس انگلیسی حاضر میشود و بعدازظهرش به پروژههای
مختلف هنری آزاد اختصاص دارد .او برای کار در هتل ساعتی  ۸.۵دالر
حقوق میگیرد که برای هزینههای روزانهاش کافی است .بتانکورت با
این درآمد برای مادرش در ونزوئال دارو هم میفرستاد .او سه ماه پیش
از سرطان مرد.

او به عالوه به خاطر فرم  ۲۵۰۰دالری پناهندگیاش بدهکار اســت
و ماهانه بخشی از قرض خود را میپردازد .او اجازه دارد تا زمان بررسی
وضعیــت پناهندگیاش در امریکا بماند و کار کند« .البته دســتیاران
حقوقیای هستند که  ۶۰۰۰دالر میگیرند تا فرم را پر کنند .اما یکی
از دوستانم در سازمانی غیردولتی آشــنا داشت و آنها این کار را برایم
انجام دادند».
خوآن کارلوس برمودز ،شــهردار دورال که کوباییتبار است و رابطه
خوبی با تبعیدیان ونزوئالیی دارد خواســتار آن شده که دولت فدرال،
ونزوئال را به لیست کشورهای تحت حمایت اضافه کند .در چنین صورتی
ونزوئالییهایی که به طور غیرقانونی در امریکا زندگی میکنند از کشور
اخراج نخواهند شد و اجازه کار خواهند داشت.
در یک کافه در منطقه مالی میامی ،بتانکورت و آندرهآ جیمنز  -که
در ونزوئال خبرنگار تلویزیون بوده  -شغلهایشــان در امریکا را لیست
میکنند :تحویل غذا با موتور ،پرســتاری از بچه ،گردش بردن ســگ،
باغبانی ،خدمتکاری در رستوران و باالخره کارگر ساختمانی .بتانکورت
میگوید تحقیرکنندهترین شغلی که داشــته در رستوران بوده چون
عالوه بر پیشخدمتی ،مجبور بوده توالتها را تمیز کند« .تعداد زیادی
از ونزوئالییهای مهاجر در اینجا افراد حرفهای هســتند .اما اینجا شما
با دومینیکنیها ،بولیویاییها یا نیکاراگوئهایهايي که هیچوقت دانشگاه
نرفتهاند فرقی ندارید».
جیمنز میگوید که در سال  ۲۰۱۴به خاطر افزایش فشارها و ناامنی
سیاســی تصمیم گرفت از کشور خارج شود .خودش میگوید بدترین
روزهایش در امریکا آن موقع بوده که برای تحویل غذا باید لباس زشت
ســبزرنگی را میپوشیده« :جلوی آینه ایستادم و فکر کردم «نگاه کن!
خبرنگار مشهور تلویزیون!» بعد شروع کردم به گریهای که بند نمیآمد».
هردوی آنها دلشان برای ونزوئال تنگ شده ،اما مثل  ۸۰درصد ۹۰۰
مهاجری که پائز و تیمش با آنها صحبت کردهاند میگویند قصد بازگشت
ندارند.
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هشت سال بحران عمیق اقتصادی ظاهرا زندگی بسیاری از مردم یونان
را به کلی تغییر داده اســت .اما نسل جوانتر شاید بیشتر از بقیه متوجه
تاثیری باشند که این بحران روی آیند ه کاریشان گذاشته است.
الکساندروس کلیتساس حاال  ۳۵ساله است ،اما وقتی بحران اقتصادی
در یونان شروع شد یک کارمند جوان بود که برای یک شرکت خصوصی
در آتن کار میکرد .الکســاندروس تمام عمرش را در آتن گذرانده بود و
تحصیالتش باعث شده بود بتواند در بخش خصوصی کار خوبی بگیرد.
اما بحران به تدریج موقعیت شــغلی او و نیز موقعیت کارفرمایش را
تغییر داد .او دو سال را در بیکاری کامل گذراند و سرانجام به این نتیجه
رسید که راهی جز رها کردن زندگیاش در شهر آتن و رفتن به روستای
محل زندگی پدربزرگ و مادربزرگش ندارد .آنها در روستای کاالباکا زندگی
میکنند که چهار ساعت با آتن پایتخت یونان فاصله دارد .الکساندروس به
همراه برادرش و سه دوست که همگی با مشکل بیکاری مواجه شده بودند،
یک مزرعه در کاالباکا راه انداخت.
او میگوید« :در کشور امروز ما هرکس باید خودش به تولید فکر کند.
دیگر امکانش نیســت که همه ما در بخش خدمات خصوصی کار کنیم.
باید کار روی زمین یا تجربه کارهای مشــابه را کســب کنیم تا آیندهای
داشته باشیم».
ظاهرا بســیاری از جوانان یونانی حاال به همین نتیجه الکساندروس
رســیدهاند .برای اولین بار در بیســت سال گذشــته ،اشتغال در بخش
کشاورزی یونان افزایش پیدا کرده و از  ۱۱درصد در سال  ۲۰۰۸به ۱۲.۹
درصد در ســال  ۲۰۱۵رسیده و همچنان رو به افزایش هم هست .تقریبا
نیمی از کشاورزان جدید ،پیشتر در شهرها کار میکردهاند.
بیکاری در بخشهای دیگر ،بزرگترین عاملی است که نیروی کار را به
بخش کشاورزی میکشاند .نرخ بیکاری در میان یونانیهای زیر  ۲۵سال
حدود  ۴۸درصد بوده و در میان افراد بین  ۲۵تا  ۳۴ســال هم  ۳۰درصد
است .درواقع بسیاری از یونانیهایی که مدرک دانشگاهی دارند حاال قادر به
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پیدا کردن کار در بخش عمومی یا خصوصی نیستند و در نتیجه به بخش
کشاورزی روی آوردهاند .بنا بر آماری که انجمن کشاورزان جوان یونان ارائه
داده است ،از زمان بروز بحران در سال  ۲۰۰۹تاکنون تعداد افراد  ۱۸تا ۴۰
ســاله که وارد بخش کشاورزی شدهاند به میزان  ۱۵درصد افزایش یافته
است .یونان از لحاظ حاصلخیزی زمین و معتدلبودن آب و هوا موقعیت
ممتازی دارد .اما در دهههای اخیر ،اکثر یونانیها جذب مشــاغل موجود
در شهرها شــده بودند .درواقع سیاستهای اتحادیه اروپا به کشاورزان و
صاحبان مزارع کوچک یونان ضربه زده بود و آنها را به شهرها کشانده بود.
سرعت شهرنشینی باال بود و نیمی از جمعیت یونان داشتند در دو شهر
بزرگ این کشور -آتن و تسالونیکی -زندگی میکردند .درنتیجه بسیاری از
مزارع را کارگران کمتجربه که دستمزد کمی هم میگرفتند اداره میکردند
و طبعا تولید در بخش کشاورزی هم افزایش نمییافت.
الکساندروس و برادر و دوستانش حاال از زیتونهای مزرعه خود روغن
زیتون میگیرند و آن را به همراه محصوالت دیگر به مناطق دیگر یونان و
نیز به آلمان ،بلژیک و حتی امريكا صادر میکنند.
JJموانع یونانی
اما کشاورزان یونانی هم مثل بقیه صاحبان کسب و کارها و کارآفرینان
در یونان با معضالت مختلفی مواجهاند .قوانین مالیاتی در یونان دائم در
حال تغییر است و بانکها از ارائه وام به خصوص به کشاورزان خودداری
میکنند.
درواقع به دنبال بحران اقتصادی گسترده یونان ،بانکهای این کشور
ارائه وام را متوقف کردهاند و حتی آن را در اختیار کسب و کارهای سالم
هم نمیگذارند .از ســوی دیگر ،دولت یونان بانک کشاورزی عمومی را به
یک بانک خصوصی واگذار کرده تا با پول بهدســتآمده از آن ،بدهیهای
مختلفش را بپردازد .در این میان ،تعداد کشاورزان تازهکاری که از یونان
برای دریافت یارانههای اتحادیه اروپا در این بخش اقدام کردهاند افزایش
نشــان داده است .این رقم که در ســال  ۲۰۰۹تنها شامل  ۸۶۰۰تقاضا
میشد ،حاال به  ۱۵هزار تقاضا رسیده است.
یانیس تسیرونیس قائممقام وزیر توسعه روستایی یونان در این خصوص
میگوید« :یارانههای اتحادیه اروپا بسیار موثرند .کشاورزی و مزرعهداری
عمال آینده یونان را تشکیل میدهند .مناطق زیادی در یونان حاال کامال
وابسته به این بخش هستند».
با وجود اين ،دولت یونان امسال مالیات بر درآمد کشاورزان را افزایش
داد و این رقم از  ۱۳درصد به  ۲۲درصد رســید .همچنین کشاورزانی که
درآمد ساالنهشــان باالتر از  40هزار یورو باشد ،با مالیات بر درآمدی بالغ
بر  ۴۵درصد مواجه خواهند بود .یک کشــاورز تازهکار دیگر -تودوریس
واسیلوپولوس -که رئيس انجمن کشــاورزان جوان یونان است میگوید
کشــاورزان تازهکار به شــدت به یارانههای اتحادیه اروپا یا وامهای بانکی
کشــاورزی نیاز دارند اما به دلیل یک قانون قدیمی ،در این راه با مشکل
مواجهاند .این قانون به دهه  ۱۹۹۰برمیگردد و در چارچوب آن ،کشاورزانی
که در آن دهه فعال بودند هنوز کمک مالی دریافت میکنند اما کشاورزان

بسیاری از جوانان یونانی به این نتیجه رسیدهاند که راهی برای
پولدرآوردن از مدارک دانشگاهیشان وجود ندارد و خودشان باید کار
تولید را بدون هیچ حمایتی از طرف دولت آغاز کنند

جدیدتر نمیتوانند آنها را دریافت کنند .وضعیت بوروکراتیک حقوقی در
یونان هم جای اصالح این قانون را تنگ کرده است.
JJاز مزرعه تا صادرات
تودوریس و برخی جوانان تحصیلکرده یونانی دیگر حاال به کشاورزان
محصوالت ارگانیک تبدیل شــدهاند .برخــی از آنها تمام مراحل تولید و
بستهبندی و صادرات محصوالت را هم خودشان انجام میدهند.
در گذشته ،بسیاری از کشاورزان یونانی که روغن زیتون تولید میکردند،
کار بطریزدن و برچســبزدن محصول را خودشان انجام نمیدادند .آنها
روغن زیتون تولیدی را به صورت عمده به ایتالیا یا اسپانیا صادر میکردند
و کار بستهبندی و برچســب و صادرات از آنجا انجام میشد .بسیاری از
روغنزیتونهای ارائهشده به عنوان محصوالت این دو کشور ،درواقع یونانی
بودهاند .بعد از بحران اقتصادی ،کشاورزان یونانی به این نتیجه رسیدهاند که
باید از فروش عمده روغن زیتون دست بردارند و خودشان آن را بستهبندی
و بازاریابی کنند .این کار باعث میشــود فشار مالی روی کشاورزان کمتر
شود .در عین حال ،نهضتی بین کشاورزان برای حذف واسطهها راه افتاده
است .از سال  ۲۰۱۲به بعد ،تعداد فزایندهای از کشاورزان یونانی تصمیم
گرفتهاند به جای ارائه محصول به واسطهها و دریافت سود کمتر ،خودشان
وارد عرصه فروش شوند .بسیاری از آنها حاال روزهای یکشنبه عازم شهرها
میشــوند و محصول خود را به صورت مستقیم در بازار به مصرفکننده
میفروشند .این کار هم باعث شده که سود کار آنها کمی بیشتر شود چون
واسطهها همواره به ضرر کشاورزان کار میکردند.
عده دیگری از کشاورزان نیز حاال محصول خود را به صورت مستقیم
و از طریق اینترنت به مصرفکننده میفروشــند .این محصوالت بیشتر
شامل دانههای روغنی و غالت میشوند .این روش ،حاال بخشی از درآمد
کشــاورزان را که در سر و کله زدن با سوپرمارکتها از بین میرفت ،احیا
کرده است.
نحوه توزیع محصوالت کشــاورزی در یونان هم در حال تغییر است.
کشاورزان میخواهند بازارهای کوچکتر اما مستقیمتری برای محصوالت
خود پیــدا کنند چون حاال میدانند هیچ حمایتــی از جاهای دیگر در
اختیارشان نخواهد بود .کشاورزان حاال از ردههای پایینتر در حال تغییر
این سیستم هستند و به یکدیگر هم مشاوره میدهند.
JJبازگشت به مشاغل سنتی خانوادگی
یکی دیگر از جوانان یونانی که زندگیاش در سالهای اخیر به شدت
تغییر کرده ،ماریا کاالبوکا است که  ۲۷سال دارد و قبال به عنوان کارشناس
ارشد حقوق در شهر تسالونیکی کار میکرد .اما مدتی بعد از بروز بحران
اقتصادی ،دیگر شغلی برای او وجود نداشت .ماریا قبال فقط در زمانهای
خاص برداشت به مزرعه خانوادگی میرفت و کمک میکرد .اما با وخامت
اوضاع در شهر تصمیم گرفت به صورت تماموقت سراغ شغل خانوادگیاش
برود و مسئولیت مزرعه زیتون را به عهده بگیرد.
او کــه حاال در پولمــاری در لزبوس زندگی میکنــد میگوید« :در
تسالونیکی چیزی غیر از بیخانمانی ،بیکاری و افسردگی وجود نداشت.
اما در مزرعه هیچوقت گرسنه نمیمانی .میتوانی غذای خودت را بکاری یا
با دیگران معاوضه کنی».
نســل جوانتر یونان هم حاال برای کار کردن در بخش کشــاورزی
آمادهتر از گذشته است .مثال ایرینا خواهر ماریا که هنوز دبیرستانی است،
میداند که میخواهد در رشته شیمی یا کشاورزی تحصیل کند تا بعد از
فارغالتحصیلی در مزرعه خانوادگی کار کند .امثال او حاال میدانند که با

مدارک دانشگاهی در رشتههای حقوق و مدیریت مالی بینالمللی کاری
برایشان در آینده وجود نخواهد داشت.
ایرینا و ماریا میگویند حاال تابوی کار کردن نســل جوان شهری در
مزارع یونان هم شکسته شده است .در جایی مثل لزبوس که حاال محل
زندگی آنهاست ،طبیعیترین کار همین است که مزرعه زیتون داشته باشی
و روغن زیتون تولید کنی .این منطقه بیش از  ۱۱میلیون درخت زیتون
دارد و سومین منطقه بزرگ تولیدکننده زیتون در یونان است .خود یونان
هم سومین تولیدکننده بزرگ روغن زیتون در جهان محسوب میشود.
جالب اینجاســت که درختان زیتون در این منطقه جاذبه توریستی
بزرگی هم هســتند .هر سال در فصل تابســتان گردشگران خارجی به
این منطقه میآیند تــا از زیتونزارها و محل روغنگیری ديدن کنند و
روغنزیتونهای مختلف را بچشــند .صنعت گردشگری منطقه حاال به
وضوح در حال شکوفایی است.
JJاقتصادی که جمع شد
از زمان بروز بحران اقتصادی یونان ،تولید ناخالص داخلی این کشــور
به میزان  ۲۵درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که خرجکردن
خانوارها نیز  ۴۰درصد پایین آمده است .وامهای اتحادیه اروپا سالها در
یونان با سوءمدیریت خرج شــدهاند و فایدهای به جا نگذاشتهاند .بخش
زیــادی از آنها به جای ســرمایهگذاری در بخش خصوصی ،صرف خرید
خودروهای لوکس و ویالهای کنار دریا شدهاند.
در این میان ،الکسیس سیپراس نخستوزیر یونان به وضوح گفته که
خواهان حمایت از کشاورزان است و آن را وظیفه اخالقی و سیاسی دولت
میداند .به اعتقاد او ،اقتصاد کشوری مثل یونان -که قادر به ارائه محصوالت
کشاورزی با کیفیت عالی است -نباید صرفا متکی بر درآمد توریسم باشد.
امروزه ســهم بخش کشاورزی در اقتصاد یونان افزایش پیدا کرده و از
 ۳.۱درصد در ســال  ۲۰۰۸به  ۴.۲درصد رسیده و البته در حال افزایش
است .بنا بر آمار دانشگاه کشاورزی آتن ،سهمی که بخش کشاورزی یونان
در اقتصاد ایفا میکند ،بیشتر از سهم مشابه بخش کشاورزی سایر اعضای
اتحادیه اروپا است.
تودوریس معتقد است که رویآوردن جوانان یونانی به بخش کشاورزی،
کلیدیترین راه برای احیای اقتصاد این کشور و رهایی از چنگال بحران
است .و ظاهرا دولتمردان یونانی هم نظر مشابهی دارند.

نسل جوان یونان
دیگر با تابوی کار
کردن در بخش
کشاورزی مواجه
نیست و حتی
تمایلبهتحصیل
در رشتههای
مرتبط با این بخش،
بیشترازگذشته
شده است

در زمان آغاز ریاضت اقتصادی یونان ،خرید اقالمی مثل سیبزمینی هم سخت شده بود.
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مناگـــر

پولشویی
در مسکوی مدیترانه

قبرس چطور از فروش شهروندی اتحادیه اروپا پول درمیآورد؟
ک
منبعبلومبرگ/بیزینسوی 

چرا باید خواند:
حتما درباره طرح
دریافت پاسپورت قبرس
از طریق سرمایهگذاری
در این کشور شنیدهاید.
این گزارش را بخوانید
تا ببینید روسها از این
طرح چه استفادهای
میکنند.

طبق برنامهای که یک دهه
پیش در قبرس معرفی
شد و بعد از بحران بانکی
مورد بازنگری قرار گرفت
خارجیهایی که دستکم ۲
میلیون یورو در این کشور
ملک بخرند در کمتر از  ۳تا ۶
ماه شهروند جمهوری قبرس
خواهند شد

در لیماســول ،شــهر بزرگ بندری در جنوب قبرس ،تعداد تابلوهای
مغازهها به زبان روسی از تعداد تابلوهای یونانی بیشتر شده است .قایقهای
تفریحی گرانقیمت در بندرگاه تازهتاســیس شهر نامهای روسي دارند و
تعداد زیادی از رســتورانها حتما یکی ،دوتا غذای روســي در منویشان
گنجاند هاند.
قبرس به بهشت و پناهگاه روسهایی تبدیل شده که سعی دارند اموال
خود را از چشمهای تیز سران مسکو مخفی کنند .به همین خاطر است
که لیماسول را «مسکوی مدیترانه» میخوانند .از زمان بحران بانکی سال
 ۲۰۱۳که ســختگیری بینالمللی روی فراریان از مالیات بیشتر شده،
تالشهای قبرس ،این عضو کوچک اتحادیه اروپا ،برای جلب سرمایهگذاری
خارجی ،راه را برای مخفیکاری پیچیدهتری باز کرده است :حاال که روسها
مثل بقیه خارجیها نمیتوانند در قبرس پولشویی کنند ،چرا کال شهروند
قبرس نشوند که خارجی به حساب نیایند و معافیت مالیاتی هم بگیرند؟
طبق برنامهای که یک دهه پیش در قبرس معرفی شد و بعد از بحران
بانکی مورد بازنگری قرار گرفت خارجیهایی که دست کم  ۲میلیون یورو
در این کشور ملک بخرند در کمتر از  ۳تا  ۶ماه شهروند جمهوری قبرس
خواهند شــد( .با خرید  ۲.۵میلیون یــورو اوراق قرضه دولتی هم کار راه
میافتد ).طبق اعالم هریس جورجیادس ،این کشور  ۸۰۰هزار نفری در
طول چند سال اخیر  ۲هزار پاسپورت جدید صادر کرده است .حدود نیمی
از این تازهقبرسیها روس هستند.
تاثیر اقتصادی این سیاست عظیم بوده است :قبرس به خاطر این برنامه

یک مشتری از سوپرمارکت روس در لیماسول خارج میشود

156

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

سال گذشته  ۴میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی دریافت کرد که حدود
یکچهارم تولید ناخالص داخلیاش است .رشد اقتصادی این کشور هم در
سال  ۲۰۱۶حدود  ۲.۸درصد افزایش یافت (از  ۱.۷درصد در سال )۲۰۱۵
و عملکرد اقتصادی قبرس را در جرگه بهترینها در حوزه یورو قرار داد.
در رستورانی مشــرف به بندرگاه لیماســول ،یکی از روسهای تازه
قبرسیشده توضیح میدهد که برنامه چطور کار میکند .او که در مسکو
مدیر یک شرکت مخابراتی بوده به شرط ناشناس ماندن با بلومبرگ حرف
میزند( .او برای این ناشناس ماندن چند میلیون دالر هزینه کرده است!)
او از چند سال قبل با تاسیس یک شرکت صوری در هلند داراییاش را به
این کشور منتقل کرد .بعد به دنبال خرید تابعیت دوم افتاد .مالت و چند
کشــور دیگر در فهرستش بودند اما باالخره به قبرس رضایت داد چون از
همه سریعتر و آسانتر بود :او در ماه آگوست دو ویال در لیماسول به ارزش
 ۵میلیون دالر خرید .در ماه دسامبر پاسپورت جدید دستش بود.
پاسپورت جدید او رویای هر جهانگردی است :او میتواند به  ۱۴۷کشور
دنیا  -از جمله انگلیس و ژاپن  -بدون ویزا سفر کند .او با پاسپورت روسی
میتوانست به  ۱۰۵کشور دنیا بدون ویزا سفر کند.
پارلمان اروپایی در سال  ۲۰۱۴قطعنامهای غیرالزامآور تصویب کرد که
بر اساس آن «شهروندی اتحادیه اروپا نباید تبدیل به کاالیی قابل مبادله
شود » .در جریان آن جلسه سباستین بودو ،عضو رومانیایی پارلمان گفت
که پاسپورت اروپایی به چینیها و روسهای پولدار اجازه سفر بدون ویزا
را میدهد« .هر گانگستر یا اولیگارشی که یک حساب بانکی پر و پیمان
داشته باشد میتواند شهروند اروپا شود و این توهینآمیز است».
طرف روس ما که با خرید دو ملک در لیماســول پاســپورت قبرس
گرفته در حال انتقال شــرکت هلندیاش به کشــور جدیدش است تا
بتواند از مزایای اقتصادی پاسپورت جدید استفاده کند :درآمدی که از راه
سرمایهگذاری در قبرس به دست میآید برای  ۱۷سال اول شامل مالیات
نمیشود! جالب است که او برای این معافیت مالیاتی حتی نیاز نیست که
تمام سال در قبرس بماند :سالی  ۱۸۳روز اقامت در قبرس برای او کافی
است و همین قانون هم به دقت اجرا نمیشود چرا که شهروندان اتحادیه
اروپا موقع ورود و خروج به/از قبرس فقط پاسپورتشــان را به مامور نشان
میدهند و روی آن مهری نمیخورد .به همین خاطر این شهروند روس
خیلی از روزهایش را در مسکو میگذراند.
با وجود برخی انتقادات وزارت دارایی قبرس این طرح را موفقیتآمیز
میداند« :ما نتیجهاش را گرفتهایم ».خرید امالک توسط خارجیها قیمت
مســکن را باال بــرده و بازار را از رکود خارج کرده اســت .جان هوریکن،
مدیرعامل بانک قبرس میگوید که شرکتها این روزها بهتر از قبل پول
درمیآورند و  ۹۰درصد وامهایی که بانکش به شرکتها داده به طور مرتب
در حال بازگشــت است .جالب است که در جریان بحران بانکی قبرس-
به خاطر ســرمایهگذاری بد روی اوراق قرضه یونانی  -همه منتظر بودند
روسها و دیگر خارجیها که پولشان حتی بیمه هم نبود سرمایهشان را
از قبرس خارج کنند و کل سیستم فروبریزد اما اینطور نشد .کریستوس
واسیلیو ،رئیس شــرکت خدمات مشاورهای  KPMGدر قبرس میگوید:
«روسها گزینههای دیگری نداشتند .پس ماندند و سیستم حفظ شد!»
البته ماجرای تحقیق و تفحص در مورد ارتباط تیم انتخاباتی ترامپ و
روسها به ضرر قبرس تمام شــده چرا که توجهات بینالمللی را به نقش
قبرس به عنوان مرکز بانکداری روسها در سایه جلب کرده است .از طرفی
این احتمال وجود دارد که با محبوبیت سیستم فروش پاسپورت ،اتحادیه
اروپا به قبرس فشــار بیاورد تا قوانینش را سختگیرانهتر کند .اگر چنین
اتفاقی بیفتد ،روسها احتماال باید در بازار دیگری پاسپورت بخرند.

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

به نظر میرسد مثبت فکر کردن و خوشبین بودن در فرانسه ُ
«مد» شده یا به قول خودشان  A la modeاست .بررسیها نشان میدهد امانوئل ماکرون که اکنون
به ریاستجمهوری فرانسه رسیده ،در طول انتخابات برای خود ستادی داشته که عنوان آن «رویکرد مثبت» یا « »La Positive attitudeبودهاست.

حمله زمینی به داعش در برخی مناطق بسیار دشوار است ،جغرافیای منطقه لیبی ،شرایط را برای حمله پیچیده کردهاست .حمله هوایی نیز به دلیل نوع حرکت نیروهای داعشی ،دشوار
شدهاست .اکثر داعشیها در لیبی ،در قالب گروههای کوچک جابهجا میشوند .آنها دریافتهاند که با این کار ،زیر نظر گرفتنشان در حمالت هوایی بسیار دشوار میشود

ِ
کاری خاص ،در فضا حرکت کنند .برخی نیز این را «کار بر پایه
یکی از مهمترین ایدهها در این دفترهای کار این است که افراد به جای ثابت ماندن در یک ایستگاه
فعالیت» نامیدهاند .البته شاید کارمندان برای خودشان یک میز کاری مشخص داشتهباشند اما قرار نیست دائم آنجا باشند.

ِ
ِ
مرکزی هند
دولت
ایالتهای هند در گذشته ،مجسمه درستکاری بودند .آنها به لحاظ مالی بسیار خوشنام بودند و همیشه تصور میشد که درستترین کارها را انجام میدهند .این
بود که روال همهچیز را تغییر داد و این ایالتها را هم از اعتبار انداخت .حاال رتبه این کشور فقط کمی از «فالکت» بهتر است.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

زخمهای عمیق

بحرانهــای بانکی ،زخمهای عمیق و بادوام بر چهره اقتصاد و جامعه به یادگار
میگذارد .زخمی که در سال  2007و  2008به یادگار ماند ،بدترین و عمیقترین
زخــم از دهه 30میالدی تا آن زمان بود .پس بهبود این زخم هم باید زمان زیادی
بگیرد .کارمن رینهارت و کنت روگوف دو اقتصاددان از دانشــگاه هاروارد ،در سال
 2014مطالعهای را منتشــر کردند که در آن 100بحران بزرگ مالی مورد بررسی
قرار گرفتهبود .آنها در مطالعه خود دریافتند به صورت متوسط  8سال طول میکشد
تا درآم ِد واقعی در ازای هر نفر دوباره به سطح پیش از بحران برسد .آنها  12کشور
را از دوران بحران  2007تا ســال  2014مورد بررسی قرار دادهاند و ثابت کردهاند
که 7تا از این کشورها هنوز نتوانستهاند به نقطه آغاز خود در همان سال بازگردند.

در سایه

اقتصاد ســایه یا اقتصا ِد غیررســمی ،در حقیقت ســمی مهلک برای اقتصاد
کشورهاست و به همین خاطر است که مقامات در کشورهای مختلف تالش میکنند
مقابل آن بایستند .اما وضعیت اقتصاد غیررسمی که به اقتصاد سایه معروف است
در دنیا چگونه است؟
اقتصاد غیررسمی ،درصد از تولید ناخالص داخلی

میانگین سالهای  1991تا 1999
ِ

میانگین  2010تا 2014
40
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0
کشورهای OECD

کلی دولت ،درصد از تولید ناخالص داخلی
زخمهای بادوام؛ مجموع بدهی ِ

شرق آسیا
خاورمیانه و امریکای شمالی

یونان
ایتالیا

بریتانیا

اروپا
آسیای جنوبی

امریکا

اسپانیا

افریقا

ایرلند

منبع :صندوق بینالمللی پول

منبع :صندوق بینالمللی پول

چهکسی پزشک دارد؟

چشمبادامیها توسعه بسیاری در اقتصاد داشتهاند اما به نظر میرسد در بخش
سالمت و نظام بهداشتی هنوز جای پیشرفت زیادی دارند .بررسیهای صورتگرفته
نشان میدهد تعداد دکتر یا پزشک عمومی در ازای هر 1000نفر در چنین نسبت
به سایر نقاط دنیا بسیار کم است .در این زمینه ،استرالیا بهترین وضعیت را دارد.
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158

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

تولید ناخالص داخلی ،درصد تغییر نسبت به سال گذشته

4

پزشک عمومی در ازای هر  1000نفر
 2015یا آخرین دادههای موجود
0.5

ِ
شکاف چپ در اسپانیا

سوسیالیستها در اسپانیا از سوی گروههای مختلف تهدید میشوند .این مسئله
باعث شــده حزب چپ در این کشور با مشکالتی روبهرو شود .اما از طرفی ،اقتصاد
اسپانیا نیز با چالشهای جدی مواجه است .نگاهی به نمودارها نشان میدهد حال
اقتصاد اسپانیا چندان خوب نیست.
شکافعمیق؛اسپانیا

کی دکتر داره؟

1.5

امریکای التین
و حوزه دریای کارائیب
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زنان

ِ
درصد موافقت
رفتارها نسبت به زنان،2016 ،

مردان

محافظت از زن و خانواده وظیفه مرد است

منسوخشده

فلسطین

نگاه مردان به زنان در
دنیای اعراب از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در پژوهشی
که اخیرا ً بر روی  4کشور
عربزبان صورت گرفته ،نکات
جالبی در زمینه حرکت به
سوی برابریِ مردان و زنان به
چشم میخورد .البته هنوز هم
مردان سفتوسخت به عقاید
منسوخ خود چسبیدهاند اما
حرکت به سمت برابری به
مرور آغاز ميشود.

لبنان

مصر

مراکش

زمانهایی وجود دارد که باید زنان را کتک زد

به نظرم شرمآور است که مردان از کودکان مراقبت کنند یا کارهای داخل خانه را انجام بدهند

زنان مجرد مثل مردان مجرد این حق را دارند که مستقل زندگی کنند

راهی به رهایی نیست

کارخانه شیطانسازی

یونان مدتهاست که با مشکالت و چالشهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
استراتژیهای سیپراس تاکنون تغییر عمیقی در وضعیت اقتصاد این کشور ایجاد
نکردهاست اما او وعده داده که با پیگيریِ همین استراتژیها ،تا سال  2018به رشد
اقتصادی 2.4درصد خواهند رســید .او وعده داده که یونان سرمایههای خارجی را
جذب میکند و از این طریق نرخ بیکاری را کاهش میدهد .یکی از مشکالتِ جدیِ
مهاجران سوری هستند که هرروز از طریق دریا به خاک این
این کشور ،پناهندگان و
ِ
کشور وارد میشوند .حال باید دید استراتژیهای رئیسجمهوریِ این کشور به کجا
میرسد؛ اما بررسیها نشان میدهد یونان راهی به رهایی ندارد.

تحقیقات نشــان میدهند زندانها به
کردن افرا ِد
جای اینکه مکانــی برای متنبه ِ
مجرم باشــند ،وضعیت بدتــری را در آنها
ایجاد میکننــد .به عالوه زنــدا ن یکی از
راههای پرهزینه برای اصالح مجرمان است.
بررسیها نشان میدهد بیش از 10میلیون و
300هزار نفر از مردم دنیا در گوشهوکنار این
کرهخاکی ،پشت میلههای زندان هستند .هر
سال بر تعداد آنها افزوده ميشود در حالیکه
انتظار نمیرود رفتار آنها تغییر کند.

پیشرفتناچیز
ِ
درصد تغییر نسبت به سال گذشته
یونان ،تولید ناخالص داخلی،

ُهلُفدونی؛ زندانیان در ازای هر 100هزار نفر
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مشکالت آقای تمر از روز  17مِ ی آغاز شد؛ در این روز روزنامهای به نام اوگلوبو گزارشی منتشر کرد و در آن آقای تمر را
به فساد متهم کرد .ماجرای فساد در برزیل از شرکت ِ
نفت پتروبراس شروع شد و حاال ماجرا فراتر از آن است .گفتهها
حاکی از آن است که تمر میلیونها ِ
رئال برزیل خرج کرده تا این جریان مسکوت بماند

[ بحران سیاسی برزیل ]

مرد معلق

میشل تمر حسابی به دردسر افتاده
اما هنوز نقاط قوتی دارد

نسیم بنایی
دبیربخشاکونومیست

چرا باید خواند:
رسواییهای مالی این
روزها دامن خیلی از
سیاستمداران را در دنیا
گرفته؛ یکی از آنها دیلما
روسف رئیسجمهوری
سابق برزیل بود که
چندیپیشاستیضاح
شد؛ حاال نوبت به میشل
تمر رسیده ،اما به نظر
میرسد چیزهایی مانع
رسواییاش بشود.

«اگر اینطور میخواهند ،بگذارید من را از کار برکنار کنند ».این
را میشل تمر رئیسجمهوری برزیل در روز  22مِی در مصاحبه با یک
روزنامه گفتهاست .او دومین رئیسجمهوری در فاصله یک سال است
که برای ماندن در دفتر ریاستجمهوری میجنگد در حالیکه تمامی
نظرسنجیها علیه او هستند .پیش از او دیلما روسف رئیسجمهوری
نقض صریح
برزیل بود که در ســال  2016استیضاح شد .جرم او نیز ِ
قانون بود .هرچند اکنون اتهاماتی که به تمر وارد میشــود بســیار
سنگینتر از اتهامات روسف است ،او همچنان آیندهای نسبتاً روشن
در برزیل دارد .البته این اتهامات میتواند تأثیری مخرب بر اصالحات
اقتصادی در برزیل داشتهباشد.
مشکالت آقای تمر از روز  17مِی آغاز شد؛ در این روز روزنامهای
به نام اوگلوبو گزارشی منتشر کرد و در آن آقای تمر را به فساد متهم
کرد .ماجرای فساد در برزیل از شرکت ِ
نفت پتروبراس شروع شد و حاال
ماجرا فراتر از آن اســت .گفتهها حاکی از آن است که تمر میلیونها
رئال برزیل خرج کرده تا این جریان مسکوت بماند.
ِ
البته تمر بارها در مصاحبهها و سخنرانیهای مختلف این مسائل
را تکذیب کرده و خودش را بیگناه خواندهاست .حاال سرنوشت تمر
از یکسو در دستان دادگاه و از سوی دیگر در دستان کنگره و افکار
عمومی اســت .هرکدام از اینها میتواند او را پایین بکشاند .اسناد و

سرنوشت رئیسجمهوری در گرو صادرکننده گوشت!
جوزه باتیســتا سوبرینو کسی بود که برازیلیا را ســاخت .او در سال  1957صنعت عرضه گوشت را
راهاندازی کرد و کارگران بسیاری را در اختیار گرفت .حاال دو پسرش به نامهای وسلی و جوزلی به جای
او کار میکنند .اکنون آنها کســانی هستند که شــاید باعث رسوایی و برکناریِ دومین رئیسجمهوری
برزیل بشــوند .این شرکت ،بزرگترین صادرکننده گوشت در دنیاست؛ درآمد این شرکت از 3میلیارد و
900میلیون رئال (1میلیارد و 800میلیون دالر) در سال  2006به حدود 170میلیارد رئال در سال گذشته
رسید .بانک توسعه در فاصله سالهای  2007تا  2015بیش از 8میلیارد رئال سرمایه و وام به بدنه این
شرکت تزریق کردهاست .در واقع آنها سعی داشتند از این طریق رقبای خود را بخرند .باتیستا در حالیکه
رقبای خود را میخرید ،سیاستمداران را هم میخرید .این شرکت در انتخابات  2014بیش از 400میلیون
رئال خرج کردهاست .این اقدامات به هیچوجه قانونی نبودهاست .حاال دو برادری که شرکت باتیستا را اداره
میکنند میتوانند حیات رئیسجمهوری را به خطر بیندازند.
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مدارکی که علیه او وجود دارد ،شــوکهکننده است و به نظر میرسد
هر جنبــهای را دربر میگیرد .با وجود ايــن ،او نقاط قوتی دارد که
سجمهوریِ پیشیننداشت.
رئی 
عالی برزیل دستور داده
دادگاه
خبره
قضات
از
یکی
فاشین
ادسون
ِ
رسوایی تمر به صورت کامل بررسی شود .عالوه بر تمر ،دو نفر
جریان
ِ
ِ
دیگر نیز که با ماجرا در ارتباط هستند مورد بازجویی قرار میگیرند.
به زودی اتهامات به صورت رسمی و دقیق اعالم خواهند شد .یک نوار
نیز منتشر شده که ادعا میشود سندی علیه تمر است اما او این سند
را بیارزش دانستهاست.
JJچرا تمر سقوط نمیکند؟
اصلیترین نقطه قوت تمر ،دوستانی است که برای خود دستوپا
کردهاست .او حتی با کسی که ید طوالیی در استیضاح کردن دارد نیز
رفاقت دارد .اما یکی از دالیلی که ممکن است عدهای نیز برای استیضاح
او تردید کنند این است که واقعاً کسی برای جایگزینی وجود ندارد.
در واقع آنها نمیدانند چهکسی را بعد از او به عنوان رئیسجمهوری
در برزیل انتخاب کنند .او خودش توانســت جایگزینی برای روسف
باشد اما کســی نمیتواند جایگزین او باشد .هرکسی که بخواهد به
عنوان گزینه بعدی مورد بررسی قرار بگیرد اکنون تحت بازجویی قرار
دارد .نکته دیگری که در مورد تمر وجود دارد این است که او برخالف
روسف ،از سوی جامعه روشنفکران به صورت کامل طرد نشدهاست.
مدیرهای برخی از شرکتها نیز میدانند که اگر سیاستهای او ادامه
پیدا کند ممکن است اوضاع به نفعشان تغییر کند .حتی برنامههایی
نیز در دستور کار تمر قرار دارد که میتواند اصالحات اقتصادی را به
همراه داشتهباشد و باعث افزایش نرخ اشتغالزایی بشود .اینها باعث
شده عدهای همچنان جانب او را بگیرند.
تمر نسبت به روسف ،هیجان کمتری را در مردم ایجاد میکند و
در نتیجه کمتر باعث بیقراریها و نگرانیهای آنها میشود .روسف
اغلب طبقه متوسط را به هیجان میآورد و باعث اعتراضات گسترده
آنها میشد اما تمر سعی دارد این طبقه را به نوعی خاموش و ساکت
نگه دارد .این مســائل باعث میشود اوضاع به نفع تمر تغییر کند .او
میتواند با همین روند ادامه بدهد و برخالف روسف ،سرنوشتی به غیر
از استیضاح داشتهباشد ،هرچند اوضاع او بسیار وخیمتر از روسف است.
اتهاماتی که به او وارد شده بسیار سنگین است اما سیاست او احتماالً
مانع دستگیریاش میشود .به هر حال او اکنون مرد معلق است.

فرانسویها دوست دارند خودشان را بدبخت تصور کنند ،آنها مدتها بود که خودشان را بیچاره تصور میکردند .ولتر فیلسوف و روشنفکر فرانسوی
ِ
مختص آدمهای خام است؛ از نظر او آدمهای پخته هیچگاه خوشبین نیستند .فرانسویها هم به حرف روشنفکر خود
به آنها یاد داد که خوشبینی
گوش دادهاند و همیشه بدبین بودهاند .ژان پل سارتر نیز از دلتنگیها میگفت و عموم ًا خوشبین نبود.

[ خوشبینی در فرانسه ]

فصلمثبتاندیشی

سرزمین امانوئل ماکرون اخمهای خود را باز میکند

امانوئل ماکرون که اکنون به ریاستجمهوری فرانسه رسیده ،در طول انتخابات برای
خود ستادی داشــته که عنوان آن «رویکرد مثبت» یا «»La Positive attitude
بودهاست .بر اساس تحلیل زبانشناسان ،این رئیسجمهوری در طول انتخابات فرانسه
از واژههای متفاوتی استفاده کردهاست ،واژههایی مثل امید ،آینده ،رویا و جوانان .حتی
نامی که ماکرون برای حزب خود انتخاب کرد « »!En Marcheیا جنبش مترقی بود
پویایی مثبت و روبهجلو در خود دارد .حتی همان عالمت تعجبی
که نوعی حرکت و
ِ
هیجان آمیخته با خوشبینی را به مردم
که بعد از عنوان این حزب قرار گرفت نوعی
ِ
یکرد.
منتقلم 

فرانسویها دوســت دارند خودشان را بدبخت تصور
چرا باید خواند:
کنند ،آنها مدتها بود که خودشــان را بیچاره تصور
امید و خوشبینی در
میکردند .ولتر فیلسوف و روشنفکر فرانسوی به آنها یاد
هر جامعهای میتواند
مختص آدمهای خام است؛ از نظر او
داد که خوشبینی
ِ
زمینهسازموفقیت
آدمهای پخته هیچگاه خوشبین نیستند .فرانسویها
آن جامعه بشود.
هم به حرف روشــنفکر خود گوش دادهاند و همیشه
فرانسویها که سالها
بدبین بودهاند .ژان پل سارتر نیز از دلتنگیها میگفت
بدبین بودند ،تازه یاد
پرفروش
و عموماً خوشبین نبود .در میان کتابهای
ِ
گرفتهاند اخمهایشان
فرانسوی که در حوزه روانشناسی نوشته شده ،گاهی
را باز کنند و خوشبین
توانیم فرانسوی
JJما می
ن که
عناوین عجیبی به چشم میخورد« :باهوشتر از آ 
ِ
باشند،رئیسجمهوری
فیلیپ موریس یکی از مشاوران در عرصه مثبتاندیشی میگوید« :چیزی که در
شاد باشید» .گویی اگر کسی شاد باشد ،باهوش نیست
جدیدشان این رویکرد را
ِ
ذهنی جدید است .این را میتوان در
موقعیت
مورد فرانسه بسیار جدید به نظر میآید،
و حماقت کردهاست.
ِ
در دستور کار خود قرار
سطح انفرادی در همه افراد نیز به راحتی مشاهده کرد ».ایده اصلی این است که چنین
نظرسنجیهای بسیاری در فرانسه صورت میگیرد؛
دادهاست.
خوشبینیهایی میتواند فرانسه را به پیش براند و آن را وارد مرحله جدیدی از حیات
در اغلب این نظرســنجیها نشــان داده شــده که
اقتصادی ،سیاســی و اجتماعیاش کند .حتی پیش از آنکه ماکرون انتخاب شود نیز
فرانســویها در میان مردم دنیا ،جزو غمگینترینها هستند؛ گویی روح آنها با حزن
بسیاری از افراد این تغییر را حس کردهبودند و از آن سخن میگفتند .حتی بسیاری از
و اندوه گره خوردهاست .همین امسال حدود 85درصد از آنها در یک نظرسنجی ادعا
رسانههای فرانسوی از تفکر مثبت نوشتند و خوشبینی را به جریان انداختند .اکثر مردم
کردند که کشورشــان به مسیر اشــتباهی میرود .این در حالی است که در مقایسه
از «علم شــادی» و «انقالب» در ظرفیتهای داخلی
با آنها تنها 61درصــد از بریتانیاییها و 51درصد از
کشورشان سخن میگفتند.
امریکاییها چنین نظری داشتند .نکته جالبتر این
جریانمثبت
خوشبینی در فرانسه میتواند به رشد اقتصادی
است که همین فرانســویهای تا پوست و استخوان
به نظرتان سال آینده بهتر خواهد بود ،بدتر خواهد بود یا مثل همین
کمک کند .شاخصهای مختلف در زمینه کسبوکار
بدبین ،نسبت به بریتانیاییها و امریکاییها در زمینه
امسال است؟
نیز از ماه مِی تاکنون ،تغییرات مثبتی داشــتهاند و
سیاست بهتر عمل کردهاند .آنها در انتخابات شرکت
بهتر
مشابه
بدتر
نمیدانم
این ادعا را ثابت میکنند که خوشبینی باعث بهبود
کردهاند و نتیجه بسیار خوبی نیز گرفتهاند.
وضعیت اقتصادی میشود .این اتفاقات میتواند جرقه
در دنیا صنعتــی وجود دارد که میتــوان به آن
2013
سوئد
پیشرفتهای اقتصادی را بهویژه در بخشهای صنعتی
«صنعت خوشبینی» یا «صنعت مثبتاندیشــی»
2016
در فرانســه بزند .نکته جالب این است که همایشی
انگیزشی بسیاری در این صنعت
گفت؛ سخنرانهای
ِ
2013
اسپانیا
در فرانسه برگزار خواهد شد که عنوان آن «همایش
نویسندگان
مشــغول به کار هســتند .آنها به کمک
ِ
2016
اقتصاد مثبتاندیش» است؛ هدف از این همایش نیز
انگیزشی ،سعی دارند مسیر دنیای خوشبینی را به
2013
امریکا
2016
ایجاد جامعه خوشبین در فرانسه است.
آدمها نشان بدهند .این صنعت تقریباً در تمامی نقاط
حاال دیگر اهمیتی ندارد روشنفکر فرانسوی به آنها
دنیا پیشرفت داشــته اما در فرانسه همیشه حالتی
2013
بریتانیا
2016
چه گفته و چه برنامههایی برایشــان در سر داشته،
تدافعی نسبت به آن بودهاست .فرانسویها عموماً میل
2013
مهم این اســت که این جامعه با امانوئل ماکرون به
و رغبتی به آن نشان ندادهاند و در نتیجه این صنعت
آلمان
2016
سمت مثبتاندیشی حرکت میکند .ماکرون نیز این
نیز در فرانسه پیشرفتی نداشتهاست.
2013
فرانسه
همایشها و این طرز تفكــر را جدی گرفته و کام ً
ال
و
کردن
فکــر
مثبت
امــا حاال به نظر میرســد
2016
پیگیر اســت .انتظار میرود فرانسه به کمک او فصل
خوشبین بودن در فرانســه « ُمد» شــده یا به قول
منبع :گالوپ
جدیدی از خوشبینی را آغاز کند.
خودشان  A la modeاست .بررسیها نشان میدهد
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[ داعش در لیبی ]

مهمانان آشوبگر در سرزمین آشوب

نیروهای داعشی به صحرا عقبنشینی کردهاند اما آنجا یک تهدید بالقوه هستند

چرا باید خواند:
لیبی از سال  2011که
معمر قذافی سرنگون
شد تاکنون رنگ آرامش
به خود ندیده و اکنون
میزبان داعشیهای
آشوبگر شدهاست.
داعشیها از طریق لیبی،
دسترسیبینالمللیپیدا
کردهاند و این مسئله،
وضعیت را پیچیده
کردهاست.

حملهزمینیبه
داعش در برخی
مناطقبسیار
دشوار است،
جغرافیایمنطقه،
شرایط را برای
حملهپیچیده
کردهاست .حمله
هوایی نیز به
دلیل نوع حرکت
نیروهای داعشی،
دشوار شدهاست.
اکثر داعشیها
در لیبی ،در قالب
گروههای کوچک
جابهجامیشوند
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داعشــیها مانند سایر رفقای خود در عراق و سوریه ،امسال در لیبی هم
در حال عقبنشــینی بودند .یکی از شاخههای آنها از اصلیترین نواحی در
لیبی رانده شدند و تحت فشار بمباران امریکاییها در ماه ژانویه قرار گرفتند.
لیبی برای داعشیها اهمیت ویژهای پیدا کردهاست؛ آنها از هرجا عقبنشینی
JJجغرافیای پیچیده
میکردند به لیبی پناه میبردند .اما اخیرا ً در لیبی به خطر افتادهاند.
حمله زمینی به داعش در برخی مناطق بســیار دشوار است ،جغرافیای
هرچند اخیرا ً داعشیها در لیبی با ضعفهایی مواجه شدهاند اما هنوز
منطقه ،شــرایط را برای حمله پیچیده کردهاست .حمله هوایی نیز به دلیل
از خاک این کشور بیرون نرفتهاند .آنها حتی دسترسیهای بینالمللی نیز
نوع حرکت نیروهای داعشــی ،دشوار شدهاست .اکثر داعشیها در لیبی ،در
دارند .بســیاری از آنها در صحراها ،درهها و صخرههای طرابلس به شکلی
قالب گروههای کوچک جابهجا میشوند .آنها دریافتهاند که با این کار ،زیر نظر
پراکنده کمین کردهاند و آماده هستند تا به مرور جان بگیرند .دسترسیهای
گرفتنشان در حمالت هوایی بسیار دشوار میشود.
این مبارزان داعشــی باعث شده پلیس در بریتانیا به دنبال رابطه سلمان
همســایههای لیبی از بابت نیروهای داعشی نگران هستند .چاد در ماه
عابدی بمبگذار انتحاری در منچســتر با داعش باشــد .در این عملیات
ژانویه تصمیم گرفت که مرز خود با لیبی را ببندد .اصلیترین دلیل نیز همین
تروریســتی22 ،نفر در یک کنسرت کشته شدند و داعش مسئولیت این
نیروهای داعشــی بودند؛ مسئوالن این کشور نگران هجوم داعشیها به چاد
بمبگــذاری را پذیرفــت .عابدی اخیرا ً در لیبی بوده؛ بــرادر و پدرش در
بودند .الجزایر نیز سعی کرده مرز هوایی خود را بیش از گذشته کنترل کند.
طرابلس در روز 24می دســتگیر شدند .پلیس ادعا کرده که برادر او جزو
نیروهای داعشی است و قرار بوده عملیاتی انتحاری در طرابلس داشته باشد
تونس تاکنون مورد چند حمله داعشیها قرار گرفته و به همین خاطر اکنون
بســیار نگران است .این کشــور نیز از
که ناموفق ماندهاست.
ترس ،دیــواری 200کیلومتری در مرز
از ســال  2011که معمــر قذافی
رهبر لیبی ســرنگون شــد ،بحران به
خود با ليبي ساختهاست .البته داعش باز
وضعیتی معمولی در این کشور تبدیل
هم نقاطی را پیدا کرده و مبارزان خود
را از طریــق آن نقاط کنترل و حمایت
شــد .گروههای مختلفی در این کشور
میکند .اروپا تنها 400کیلومتر از این
مقابل نیروهای دولتــی قرار گرفتند و
تالش کردند قدرت را به دست بگیرند.
فجایع فاصله دارد و در نتیجه دائم نگران
حتی یک معاهده صلح نیز به پشتوانه
است .این بحران ،لیبی را به اصلیترین
نقطه ورود مهاجــران افریقایی به اروپا
ســازمانملل به امضا رسید؛ گروههای
تبدیل کردهاســت .تعداد زیادی از آنها
مخالف با هم جمع شدند و این قرارداد
را امضــا کردند اما باز هم اتفاق خاصی
به ایتالیــا راه یافتهاند .حدود 40درصد
نیفتاد و اوضاع بهبود پیدا نکرد .داعش
از داعشــیها با اســتفاده از قایق ،به
اروپا رســیدهاند .برخی میگویند که
از این بحــران و هرجومرج در منطقه
قاچــاق نیز به ورود تروریســم به اروپا
نهایت اســتفاده را برده و از آن تغذیه
کره؛ اکنون هرروز یکی از خطوط لوله
کمک کردهاســت .حتی آنها از طریق
همین قاچاق ،به پول دســت یافتهاند.
آب یا بنزین به دست داعشیها منفجر
داعشیها در لیبی به عقب رانده شدهاند
میشود .بررسیها نشان میدهد حدود
اما همچنان در حال تقویت خودشــان
500مبارز داعشــی در لیبی ســرگر ِم
هستند .آنها امیدوارند که بتوانند قدرتی
عملیات هستند .هرچند در محاسبات
دوباره در این منطقه به دست بیاورند و با
دیگــر از هزاران نفر نام برده شــده اما
همین شیوههای ساده کار خود را پیش
به نظر میرســد اینطور نیست .البته
میبرند .به این ترتیب به نظر میرسد
نیروهای داعشــی در مجموع (فعال و
نقاط کنترل/حضور (می )2017
غیرفعــال) حدود 3هزار نفر هســتند.
که بحــران و تنش همچنان ادامه پیدا
دولت ملی
نیروهای ملی،
کند و داعشیها این فرصت را به دست
گفته میشود که در این منطقه ،داعش
محلی
ارتشی و
ِ
بیاورند که خودشــان را در این منطقه
از طرف القاعده حمایت میشود .برخی
حضور داعش
لیبی
بیش از گذشته تقویت کنند.
نیز میگویند منابع بیرونی ،داعش را در
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این منطقه به پیش میراند .در لیبی ،داعشــیها تنها در مناطق مشخصی
فعالیت میکنند .نیروهای مبارزی نیز وجود دارند که سعی میکنند مقابل
آنهابایستند.

اعضای موسس شرکت ایر بیانبی تا سال  2013برای هر استخدامی با افراد متقاضی مصاحبه میکردند .افراد چارهای نداشتند جز اینکه در آن مصاحبه
ِ
کاری آنها بررسی نمیشد بلکه میزان تطابق آن افراد با وضعیت داخ ِ
ل شرکت مورد بررسی قرار میگرفت .این
اصلی پیروز شوند .در این مصاحبه ،سابقه
کار باعث میشد افراد تصور کنند که مأموریتی ویژه دارند.

[ ایر بیانبی ]

نسل جدیدی از تکشاخها

شرکت ایر بیانبی فرهنگ منسجمی دارد و با نظم متفاوتی درآمدزایی میکند

تا همین چند وقت پیش بود که ایر بیانبی به اوبر حســادت
میکرد .این شــرکت که در زمینه اجاره یکشــبه خانه فعالیت
میکند اخیرا ً دیگر به اوبر حســادت نمیکند .هردو شــرکت از
غولهای بزرگی هســتند که با هم درآمد کسب میکنند اما اوبر
معموالً بیشــتر از ایر بیانبی درآمد داشــت و به عنوان شرکت
تاکسیرانی ،بیشتر در معرض توجه قرار میگرفت .اوبر در حقیقت
باارزشترین شرکت فناوری در امریکا است که ارزش آن قریب به
70میلیارد دالر است .ایر بیانبی با ارزش 30میلیارد دالر در ردیف
دوم قرار دارد .اما اخیرا ً اوبر عقبنشینیهایی داشته و حتی در مورد
برخی مســائل اتهاماتی نیز به این شرکت وارد شدهاست .برخی
حتی اتهامات دزدی به این شرکت زدهاند و به همین خاطر تعدادی
از مشتریها ،اوبر را بایکوت کردهاند .همه این مسائل دستبهدست
هم داده و باعث شده حسادت ایر بیانبی به کلی از میان برود.
این مسئله به شرکتی که در حال فروپاشی است کمک میکند.
سال گذشته 80میلیون نفر از طریق ایر بیانبی برای سکونت اقدام
کردهبودند؛ این رقم دو برابر تعداد آنها در سال  2015بود .اکنون این
شرکت سعی دارد فعالیتهایش را توسعه ببخشد و با ارائه خدمات و
محصوالت جدید ،تعداد مشتریهای خود را افزایش بدهد.
برنامه اصلی ایر بیانبی این است که از یک شرکت ارائهدهنده
خدمات یکشبه برای مسافران به شرکتی کام ً
ال مسافرتی تکامل
پیدا کند .به این ترتیب این شــرکت ســعی دارد سهم زیادی از
توریستها را به خود اختصاص بدهد .احتماالً فروش این شرکت
در ســال  2017به حدود 2میلیارد و 800میلیون دالر برسد .این
یعنی افزایش 65درصدی نســبت به سال گذشته؛ و پیشبینی
میشود تا سال  2020درآمد آن به 8میلیارد و 500میلیون دالر
برسد.
موســس ایر بیانبی مدتی اســت که فعالیت خود را شروع
کرده و سعی دارد کسبوکارش را گسترش بدهد .برایان چاسکی
مدیرعامل 35ســاله آن هیچ تجربهای در زمینه کســبوکار یا
تخصص تکنیکی نداشت .او با شخص دیگری آغاز به کار کرده بود
و آنقدر خام و بیتجربه بود که چیزی از سرمایهگذاری و همچنین
سیليکونولینمیدانست.
شــاخ امریکایی یعنی اوبر و ایــر بیانبی ،به عنوان
هردو تک
ِ
استارتآپهای خصوصی بیش از 1میلیارد دالر ارزش دارند .آنها
با چیزهایی کار میکنند که متعلق به خودشــان نیست ،یکی با
خودروهای دیگران کار میکنــد و دیگری با خانههای مردم کار
میکند .هردو از این وضعیت نهایت اســتفاده را بردهاند و باعث
پیشــرفت خود شدهاند .اکنون اوبر رقبای بســیار جدی دارد در
مشکل رقبا مواجه نشدهاست.
حالیکه ایر بیانبی هنوز با
ِ
اعضای موســس شرکت ایر بیانبی تا ســال  2013برای هر
اســتخدامی با افراد متقاضی مصاحبه میکردنــد .افراد چارهای

نداشــتند جز اینکه در آن مصاحبه اصلی پیروز شــوند .در این
مصاحبه ،سابقه کاریِ آنها بررسی نمیشد بلکه میزان تطابق آن
داخل شــرکت مورد بررسی قرار میگرفت .این
افراد با وضعیت
ِ
کار باعث میشد افراد تصور کنند که مأموریتی ویژه دارند .حتی
ِ
ماهیت وجودیِ آن سؤال
مســئوالن این شرکت در مورد
وقتی از
ِ
میشد ،میگفتند« :ما یک جامعه هستیم که در قالب شرکت کار
یکنیم».
م 
JJآینده ایر بیانبی
امــا چه آیندهای در انتظار ایر بیانبی اســت؟ مدیرعامل این
شــرکت معتقد است که آنها دیگر نیازی به افزایش ثروت ندارند.
او سعی دارد بقیه برنامهها را برای این شرکت در پیش بگیرد .در
واقع مسئوالن در این شرکت دریافتهاند که باید زمینه فعالیتهای
خود را گسترش بدهند .برای مثال آنها سعی دارند فعالیت خود
را در تمام دنیا گسترش بدهند و به همین خاطر وبسایتی را در
این زمینه راهاندازی کردهاند .هدف اولیهشــان افرادی هستند که
به دنبال تجمالت هستند .آنها با ارائه خدمات تجمالتی میتوانند
مشتریهای جدیدی برای خود دستوپا کنند و در نهایت به سود
بیشــتری نیز دست پیدا کنند .انتظار میرود در آینده ،رقابت ایر
بیانبی با هتلها نیز شــکل جدیتر به خود بگیرد .بررسیهای
مورگان استنلی نیز نشان میدهد که درصد استفاده از ایر بیانبی
برای اقامتهای یکشبه در حال افزایش است .این مسئله ابتدا در
امریکا و بعد در اروپا قابل مشاهده است .هرچند هنوز فعالیتهای
ایر بیانبی روی هتلها تأثیر خاصی نگذاشته اما به زودی این تأثیر
مشاهده میشود .بخش زیادی از این ماجرا به ایر بیانبی بستگی
دارد ،اگر طبق برنامههایش پیش برود حتماً موفق میشود.
همه به صف
ایر بیانبی
ِ
مهمانان سرزده ،میلیون

ارزش ،میلیارد دالر
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چرا باید خواند:
این روزها استارتآپها
حرف اول را میزنند؛ یکی
از مهمترین استارتآپها
که به تکشا ِخ امریکایی
نیز معروف است ،شرکت
ایر بیانبی است که بعد
از اوبر بیشترین درآمد
را به دست میآورد؛ در
این گزارش ایر بیانبی را
بیشتربشناسید.
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بیانبی

0

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

163

[ جنرال الکتریک ]

گلچینی در جنرال الکتریک

حکمرانی جف ایملت رئیس جنرال الکتریک نشان میدهد که تخصیص سرمایه بیش از اندازه دشوار است
چرا باید خواند:
اکونومیستمعتقد
است رؤسای شرکتها
به دو دسته تقسیم
میشوند :یک دسته
صیقلدهندههاکه
مانند استیو جابز ،نابغه
هستندوچیزهای
جدیدی عرضه
میکنند و یک دسته
برداشتکنندهها که کار
تخصیص سرمایه را
انجام میدهند .در این
گزارش بیشتر در این
زمینهبخوانید.

57
درصد
از سهام شرکت
جنرال الکتریک
متعلقبه
سهامداران
خارجی است
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رئیسها در اندازهها و شــکلهای مختلفی هســتند .یکی از راهها برای
دستهبندی آنها این است که به دو دسته تقسیمشان کنیم :صیقلدهندهها و
برداشتکنندهها .صیقلدهندهها عموماً تمامی انرژی خود را روی محصوالت
رســیدن آنها هر نوع خالقیتی
میگذارند و تالش میکنند برای به تکامل
ِ
به خرج بدهند .والتر ایزاکسون نویســنده بیوگرافی استیو جابز مینویسد:
بــاارزش روی کرهخاکی
«مدتها بعد از آنکه اپل به یکی از شــرکتهای
ِ
تبدیل شــد ،رئیس آن یعنی استیو جابز (که در ســال  2011از دنیا رفت)
ن همراه خســته شدهاست ».اما برداشتکنندهها
اعالم کرد که از ظاهر تلف 
دهندگان سرمایه هستند .آنها عقب میایستند و بدون
در مقابل ،تخصیص
ِ
کوچکترین احساساتی تصمیم میگیرند که منابع شرکت را تخلیه کنند.
جف ایملت یکی از همین رئیسهاســت که شرکت جنرال الکتریک ()GE
را در اختیار دارد؛ شرکتی که باارزشترین شرکتِ صنعتی در دنیا محسوب
میشــود .رکوردی که آقای ایملت از سال  2001تاکنون به ثبت رسانده به
خوبی نشان میدهد که تخصیص ســرمایه سختتر از آن چیزی است که
فکرش را میکنید .احتماالً اکثــر رئیسها ادعا میکنند که صیقلدهنده
نیستند بلکه برداشتکننده هســتند .اختراع چیزی مانند آیفون یا کشف
دارویی جدید و یا حتی تولید محصولی خاص باید به نابغههایی مانند آقای
جابز و متخصصهای کارکشتهای نظی ِر او واگذار شود .اما تخصیص سرمایه
به هر رئیس و مدیرعاملی مربوط میشــود ،خواه آن را دوست داشتهباشد یا
نداشته باشد .شرکتی را در نظر بگیرید که هر سال 10درصد بیشتر از سال
ارزش
پیش سرمایهگذاری میکند .در یک بازه دهساله این مسئله در 60درص ِد ِ
گرفتن رویهها در یک شرکت به
شرکت ،خودش را نشان میدهد .در اختیار
ِ
نظر کام ًال معقول و منطقی میآید .در دهه 70میالدی منطق کسبوکاری
ِ
خوراک شرکتهاي قوی بشوند و این کار به
این بود که شرکتهای ضعیف
وسیله شرکتهای مدیریتِ مشاورهای انجام میشد .امروز اما شرایط به کلی
تغییر کردهاست .آقای ایملت با توجه به همین تغییرات تالش کرده شرکت
جنرال الکتریک را بازسازی کند .سهام شرکت جنرال الکتریک ارزشی بیش از
اندازه داشته ،درآم ِد آن تحت تأثیر طرح مستمریِ آن قرار گرفته ،این شرکت
آغوش خود را باز کرده و همین مســئله باعث شده در دوران بحران بانکی با

چالشهایی مواجه شــود .این رئیس موفق شده چهرهای جهانی به جنرال
خریداران خارجی
الکتریک ببخشد؛ 57درصد از سها ِم این شرکت متعلق به
ِ
میزان آن از ســال  2001تاکنون 29درصد افزایش داشتهاست .این
است و
ِ
قدیمی این شرکت
شرکت پوستاندازیهای فرهنگی نیز داشتهاست .دفتر
ِ
در کانکتیــکات به فــروش رفته و اکنون دفتری بــا طراحی جدید در کنار
موسسههای هنری در بوستون دارد.
JJرئیس جنرال الکتریک چه کرد؟
ِ
تخصیص سرمایهای بوده که او انجام
فعالیت آقای ایملت،
اما اصلیترین
ِ
دادهاست .او کسبوکارهای بالغی را که تحت فشار بودند یا کوچک کرده و
یا فروخته؛ مث ً
ال کسبوکارهایی که در زمینه پالستیک یا لوازم آشپزخانه
بودهاند .او همچنین وارد حیطههایی که در تخصص جنرال الکتریک نیست،
نشده؛ مث ً
ال این شرکت به حوزه رسانه ورود نکردهاست .او بازوهای مالی را
یکپارچه کردهاست .در مقابل ،این مدی ِر کارکشته به سراغ بخشهایی رفته
که تکنولوژی در آن جای پیشــرفت و توسعه دارد .برای مثال این شرکت
میزان تغییرات،
به صنعت هوافضا و همچنین ابزار درمانی روی آوردهاست.
ِ
بسیار عظیم بودهاست .به این ترتیب آقای ایملت در بعضی بخشها سرمایه
بیشــتری را اختصاص دادهاســت .اما نتایجی که به دست آمده بیش از
آنچه تصورش را میکنید ،تأثیرگذار است .هرچند در ابتدا شکستهایی به
وجود آمد اما در نهایت این رئیس در کار خود موفق شــد .کسبوکارهای
مختلف باید تغییر کنند؛ شرکتها نیز باید با توجه به ذائقه مشتریان خود
تغییراتی را در خود ایجاد کنند .آنها میتوانند سهم خود را در بازار برخی از
محصوالت باال ببرند و همچنین باعث افزایش قیمت برخی محصوالت دیگر
بشــوند .اینها بخشی از کارهایی است که آقای ایملت در جنرال الکتریک
انجام دادهاست .حاال او راهی تا بازنشستگی ندارد .شخصی که بعد از او به
عنوان مدیر انتخاب میشود احتماالً تحت فشارهای بسیاری قرار میگیرد.
شاید برای او بهتر باشد که به یک صیقلدهنده تبدیل شود و دیگر مانند
آقای ایملت ،برداشتکننده نباشد .پس از بازنشستگی ایملت ،همهچیز به
آن نفر بعدی وابسته خواهد بود.
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نخستین فرودگاهی که تصمیم گرفت از یک برج مراقبت مجازی استفاده کند ،در سوئد بود .در این فرودگاه ساالنه 80هزار مسافر رفتوآمد میکنند .برج
مراقبت همیشگی در آوریل  2015در این فرودگاه تعطیل شد .تمامی افرادی که در این برج مشغول به کار بودند به ساختمانی رفتند که 130کیلومتر با جای
قبلی فاصله داشت .حاال افراد در این ساختمان ،همه لحظهها را رصد میکنند و همه این اتفاقات به لطف تکنولوژی افتادهاست.

[ هواپیمایی ]

برجهای مراقبت ناپدید
میشوند

مراکزی که با کمک ویدئو همهچیز را رصد میکنند
بهمرور جایگزین برجهای مراقبت میشوند

بــرج مراقبــت 67متــری کــه در فــرودگاه بینالمللی
چرا باید خواند:
سانفرانسیسکو در ماه اکتبر راهاندازی شد یک سازه متفاوت
برجهای مراقبت در
است که بالغ بر 120میلیون دالر هزینه به همراه داشتهاست.
فرودگاهها یکی از
دریایی باستانی
این سازه از ابتدا قرار بود شبیه به یک فانوس
ِ
مهمترینبخشها
باشــد؛ همان نوعی که کشتیها را به سمت اسکله هدایت
هستند؛ افرادی که
میکرد .اما کسانی که این برج را دیدهاند حتماً میدانند که
در این بخشها کار
به جای فانوس دریایی بیشتر شبیه به یک فیل سفی ِد بزرگ
میکنندپرتنشترین
اســت .اما در حالیکه در سانفرانسیسکو به دنبال ساخت
شغل دنیا را دارند؛ اما
چنین برج مراقبتی هستند ،در دیگر فرودگاهها ،افراد سعی
اکنون قرار است شغل
دارند از این برجهایی که شبیه به زندان هستند رها شوند و
ال
آنها چهرهای کام ً
همهچیز را از راه دور کنترل کنند .این کار هم کمهزینهتر و
مجازی به خود بگیرد
هم امنتر خواهد بود .این مراکز معموالً در آسمانخراشهایی
و برجهای مراقبت به
هستند که چندین کیلومتر با فرودگاه فاصله دارند و به کمک
آسمانخراشهایی که
امکاناتِ جدید و امروزی ،همهچیز را از راه دور رصد میکنند.
کیلومترها با فرودگاه
فاصله دارند ،منتقل
چنین برجهای مراقبتی که از راه دور همهچیز را کنترل
شوند.
میکنند ،ویدئوهایی را از راه دور دریافت میکنند و فرودگاه
را از همــه زاویهها میبینند .کامپیوتر ،تصاویر مختلف را به
هم متصل میکند و آنها را روی یک صفحهنمایش نشان میدهد .در نتیجه یک فضای مجازی
شکل میگیرد که میتوان در آن ،هرچیزی را کنترل کرد .گاهی تصاویر با همدیگر یک منظره
360درجهای را شکل میدهند .میتوان از صفحهنمایشهای مختلف در فرودگاهها استفاده کرد
و از این طریق همه نقاط را به طور کامل زیر نظر داشت.
نخستین فرودگاهی که تصمیم گرفت از یک برج مراقبت مجازی استفاده کند ،در سوئد بود.
مراقبتی همیشگی در آوریل 2015
در این فرودگاه ساالنه 80هزار مسافر رفتوآمد میکنند .برج
ِ
در این فرودگاه تعطیل شد .تمامی افرادی که در این برج مشغول به کار بودند به ساختمانی رفتند
که 130کیلومتر با جای قبلی فاصله داشت .حاال افراد در این ساختمان ،همه لحظهها را رصد
میکنند و همه این اتفاقات به لطف تکنولوژی افتادهاست .اما نروژ در آنسوی آبها ،رویاهای
بیشتری از سوئد در سر میپروراند .این کشور خیلی بلندپروازانهتر به ماجرا نگاه میکند .آنها سعی
دارند به کمک چند شرکت ،کنترل بیش از 15فرودگا ِه کوچک را به دست بگیرند .در واقع آنها
ســعی دارند کنترل این 15فرودگاه را در کشور نروژ ،به یک منطقه در این کشور واگذار کنند.
فرودگاههای نروژ اغلب روزانه چندین پرواز دارند و هرکدام ،خودشان همه کارها را انجام میدهند.
اما مرکز جدید قرار است همه این فرودگاهها را به هم متصل کند و کارها را از یک نقطه دنبال
کند .چند کشور دیگر نیز در دنیا به دنبال برجهای مراقبت مجازی هستند که کارشان را از راه
دور انجام بدهند .فرودگاه ناتس در بریتانیا ســعی دارد در ســال  2019این برجهای مراقبت را
مسئوالن این فرودگاه ،چندین بار ایده خود را در فرودگا ِه سوئد محک زدهاند.
راهاندازی کند .البته
ِ
البته برجهای مراقبتی که از راه دور مشــغول به کار خواهند شــد به فرودگاههای هوشمند

برج مراقبت
67متری که در
فرودگاه بینالمللی
سانفرانسیسکو در
ماه اکتبر راهاندازی
شد یک سازه
متفاوت است که
بالغ بر 120میلیون
دالر هزینه به همراه
داشتهاست .این
سازه از ابتدا قرار بود
شبیه به یک فانوس
دریایی باستانی
ِ
باشد؛ همان نوعی
که کشتیها را به
سمت اسکله هدایت
میکرد.

محدود نخواهند شد .تکنولوژی قرار است آنقدر پیشرفت کند که هر فرودگاهی از این امکانات
بهرهمند شــود .البته قرار است ابتدا آزمایشهایی در این زمینه انجام شود .وظایف این برجهای
مراقبتی تنها خواهد بود .یعنی آنها باید هرچه
مراقبتــی مجازی نیز در آینده بیش از یک برج
ِ
ِ
را در فرودگاه اتفاق میافتد زیر نظر داشتهباشــند .برخی از فرودگاههای بزرگ قرار است از این
برجهای مراقبتی به عنوان مرجعی برای پرســشهای مکر ِر خود استفاده کنند .برای مثال در
امریکا نخستین برج مراقبتی که به این شکل راهاندازی میشود قرار است وظایفی بیش از یک
مراقبتی معمولی داشته باشد .این برجهای جدید میتوانند بار بزرگی را از دوش افرا ِد شاغل
برج
ِ
در این بخش نیز بردارند؛ چرا که همهچیز به کمک تکنولوژی کنترل میشود.
JJچرا برجهای مراقبت مجازی؟
اما چه چیزی باعث شــده فرودگاهها در این مسیر قدم بردارند؟ افزایش کارایی و امنیت ،دو
عامل اصلی هستند که فرودگاهها را به این مسیر هدایت کردهاند .این برجهای مراقبتی جدید
باعث میشوند که مسئوالن دیگر هزینههای کالنی را صرف ساخت برجهای بلند نکنند و صرفاً
به کمک تکنولوژی کارهای خود را پیش ببرند .همه اینها نوعی پسانداز به شمار میآید و باعث
کردن این برنامهها باعث
بهبود ارائه خدمات در فرودگاهها نیز میشود .برای مثال در نروژ ،دنبال
ِ
کاهش  30تا 40درصدیِ هزینهها در فرودگاه شد.
امنیت از هزینه مهمتر است .زمانیکه هوا تاریک میشود یا وقتی وضعیت هوا مناسب نیست،
امکان رصد
هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد .اما برجهای مراقبتی که در خو ِد فرودگاه نیستند و
ِ
هرچیزی را از راه دور دارند ،این خطرات را به حداقل میرسانند .از آنجا که اتکا بر دوربینهای
مختلفی اســت میتوان امید داشت که خطرات به میزان زیادی کاهش پیدا کنند و در نتیجه
پروازها نیز ایمنتر شــوند .به هر حال صنعت هواپیمایی در حال پیشرفت است؛ مهندسها هر
روز از چیزهای تازهای ســخن میگویند و به مدد هوش مصنوعی راه را برای پیشرفتهای تازه
باز میکنند.
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[ هوش مصنوعی ]

یشکل
مهایب 
الگوریت 

هرروز شرکتهای بیشتری هوش مصنوعی را تجربه میکنند
چرا باید خواند:
هوشمصنوعی
پیشرفتبسیاری
داشته و در حوزههای
مختلف نیز ورود
کردهاست؛ شاخهای
از هوش مصنوعی که
«یادگیری ماشینی»
ِ
نام دارد به تازگی
به ابزاری پرکاربرد
در امور مالی و
سرمایهگذاری تبدیل
شدهاست؛ در این
گزارش بیشتر در این
زمینه آگاه خواهید
شد.
ِ
یادگیری ماشینی به پایه
اساس امور مالی تبدیل
و
ِ
شدهاست .یکی از شاخههای
هوش مصنوعی در زمینه
یافتن الگوها برای پیشبینی
کردن در آینده به کار
میرود؛ این شاخه میتواند
ِ
ماندن
باعث در امان
شرکتهای تکنولوژی بشود.
حاال صنعت مالی وارد این
شاخه شدهاست.

166

اساس امور مالی تبدیل شدهاست .یکی
یادگیریِ ماشینی به پایه و
ِ
از شــاخههای هوش مصنوعی در زمینه یافتن الگوها برای پیشبینی
ماندن
کردن در آینده به کار میرود؛ این شــاخه میتواند باعث در امان
ِ
شرکتهای تکنولوژی بشود .حاال صنعت مالی وارد این شاخه شدهاست.
برای نمونه بسیاری از کسانی که در حوزه «یادگیری ماشینی» فعالیت
دارند در حال حاضر در بانکهایی نظیر جیپی مورگان چیس یا برخی
شــرکتهای معروف ،ریاست میکنند و به عنوان مدیر مشغول به کار
هستند .از سال  2019به بعد ،هرکسی که بخواهد به عنوان تحلیلگر
در بازار فعالیت کند و در بخشهای صنعتی مشــغول باشد ،حتماً باید
در زمینــه هوش مصنوعی تخصص داشتهباشــد و دورههایی را در این
زمینه بگذراند .در گذشته تردیدهای بسیاری نسبت به معامله بر پایه
الگوریتم وجود داشت اما اکنون یادگیریِ ماشینی تأثیر بسیاری در دنیا
دارد .شرکتهایی که در زمینه فناوری به صورت خالقانه مشغول به کار
هســتند و همچنین برخی شرکتها که مدتی بود فعالیت نمیکردند
اکنون به دنبال اســتفاده از تکنولوژیهای جدیدی هســتند که با هر
ترفندی از استراتژیهای جدید در معامله بهره میگیرد.
ِ
مدیریت بحران
تاکنون از یادگیریِ ماشــینی در بخشهایی مانند
استفاده میشد و هدف از آن نیز جلوگیری از کالهبرداری و فریبکاری
بود .در بریتانیا شرکتی آغاز به کار کرده که اینتلیجنتوویس نام دارد؛
این شرکت ابزاری را در اختیار بانکهای بزرگ گذاشته که میتوانند به
کمک آن تماسهای مشتریان خود را رصد کنند و در صورت مشاهده
تماسی که ممکن است خالف به نظر برسد ،به آنها هشدار داده میشود
تا اقدامات الزم را انجام بدهند .شرکتهای دیگری نیز وجود دارند که به
بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری در مورد خطراتِ محتمل در آینده
هشــدار میدهند .آنها نیز ابزارهایی را ابداع کردهاند که به موقع به آنها
یدهد.
هشدار م 
به این ترتیب ،یادگیریِ ماشینی در بخشهایی
کــه به کنترل کالهبرداریهــا و فریبکاریها
شناســایی زودهنگا ِم آنها،
مربوط میشــود و
ِ
پیشرفت بســیاری داشتهاست .در حال حاضر
استارتآپهای بسیاری نیز وجود دارند که در
آپ
این زمینه فعالیت میکنند برای مثال استارت ِ
فیدزای ( )Feedzaiدر زمینــه کالهبرداریها
و فریبکاریهــا در پرداخت فعالیت میکنند.
اســتارتآپ دیگری به نام شیفتتکنولوژی در
زمینــه کالهبرداریها در بیمه فعالیت میکند و
آنها را شناسایی میکند .برخی از این شرکتها
نیز غولهایی هستند که مهارتهای خود
را توسعه میبخشــند تا در همه زمینهها
خدمــات خود را ارائه بدهنــد .برای مثال
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بریتانیایی مونزو کاری کرد که حتی نرخ کالهبرداریِ مالی از
شــرکت
ِ
ژوئن  2016تا ژانویه  2017کاهش چشــمگیری داشتهاست .یعنی از
0.85درصد به کمتر از 0.1درصد رسید هاست.
همزمان با پیشرفت هوش مصنوعی ،تأثیر آن در اسناد مالی نیز قابل
مشاهده اســت .برای مثال جیپیمورگان ،نرمافزاری را ایجاد کرده که
میتواند قراردادهای وامها را در کسری از ثانیه بیرون بکشد .برای مثال
12هزار قرارداد وام به کمک یک نرمافزار در کســری از ثانیه به دست
دهندگان خدمات بیش از 360هزار
میآید در حالیکه وامدهندگان و ارائه
ِ
ســاعت وقت صرف کردهاند تا پس از انجا ِم مصاحبهها این قراردادها را
تنظیمکنند.
کردن تصمیماتِ مالی نیز بسیار
یادگیریِ ماشینی در زمینه خودکار
ِ
موثر است .برای مثال یک ماشین میتواند تصمیم بگیرد که کاری ارزش
سرمایهگذاری دارد یا خیر .شرکت زستفاینانس از سال  2009تا کنون
در این زمینه فعالیت میکند و در هر کســبوکاری مسائل مختلف را
بررسی میکند تا فرآیندهای بعدی به صورت ماشینی انجام شود .این
شرکت آنقدر پیشرفت کرده که حتی اگر اطالعات کافی نیز در اختیار
نباشد باز هم میتواند پیشبینی کند که در آینده چه اتفاقی میافتد .در
واقع تاریخی که این شرکت پشت سر گذاشته به آن کمک میکند که
همهچیز را خیلی زود دریابد.
JJجبهه نو
احتماالً اســتفاده از یادگیریِ ماشینی در تجارت ،جدیدترین جبهه
است که در آن هم از دادههای بازار استفاده میشود و هم مباحث امنیتی
در تجارت به میان میآید .اخیرا ً گلدمنساکس از استراتژیهایی استفاده
میکند که همگی از یادگیریِ ماشینی وام گرفته شدهاست .این بانک
حتی از استارتآپی در کار خود استفاده میکند که به کمک یادگیریِ
آپ
ماشینی ،رخدادهای آینده را پیشبینی میکند .برای مثال استارت ِ
بینی فجایع طبیعی است؛ اما نه هر
کنشــو ( )Kenshoبه دنبال پیش ِ
نوع بالی طبیعی ،بلکه آندســته از بالیای طبیعی که روی بازار تأثیر
میگذارد .همه این کارها نیز به کمک دادهها از رخدادهای مختلف انجام
یشود.
م 
ِ
مدیریت خود از
شرکت کوآنت یکی دیگر از شرکتهایی است که در
نظام پیچیده یادگیریِ ماشینی بهره میگیرد .در واقع این شرکت پیش
از آنکه هر تصمیمی در زمینه ســرمایهگذاری بگیرد ،ابتدا از استراتژی
یادگیریِ ماشینی بهره میگیرد تا آینده را پیشبینی کند .طبق گفته
مدیرعامــل این شــرکت ،کاری که آنها انجام میدهنــد آنقدر دقیق
ِ
و حساس اســت که تقریباً تفاوتی با نتیجه واقعی ندارد .به این ترتیب
یادگیریِ ماشینی در هر زمینهای سرک میکشد و به آن ورود میکند
اما در زمینه امور مالی و ســرمایهگذاری ،این بخش از هوش مصنوعی
بیشترین کاربرد را خواهد داشت.

منطقه تنستا در استکهلم به خوبی نشان میدهد که رسیدگی به مشکالت پناهندگان و مهاجران ،چندان هم ساده نیست .هر سال مردمِ بومیِ سوئد به نقاط
ِ
بخش سوئد تبدیل شده که پلیس آن را بسیار آسیبپذیر
بهتری میروند و این منطقه بیشتر در اختیار پناهندگان قرار میگیرد .حاال این منطقه به یکی از 53
عنوان کردهاست .بسیاری از جرايم در این منطقه به راحتی صورت میگیرد.

[ مهاجرت ]

وقتی مردم سوئدی میشوند

کشوری که بیش از هر نقطه دنیا آغوش خود را به روی پناهندگان باز کردهبود اکنون باید روی این افراد کار کند

ناسیتو ویلی روی یکی از نیمکتهای کافه نشسته؛ اینجا مردها و
زنها جدا از هم مینشینند .کافه در محلهای قرار دارد که متعلق به
مهاجران سوئدی ،در این نقطه از استکهلم دور
مهاجران است .اکثر
ِ
هم جمع ميشوند .او مانند بسیاری از دیگر مردم سومالی که به سوئد
آمدهاند ،تکوتنهاست و به همین خاطر نمیتواند از مالیات ناله کند
یا دغدغه اجارهخانهاش را داشتهباشد .اما واقعیت همین است و او به
دنبال راهی برای تأمین هزینههای خانهای اســت که 27سال پیش
وقتی در جستوجوی سرپناه بود ،به دست آوردهاست .حاال وقتی از دو
بار تالشی که برای راهاندازی مغازه در سوئد کرده ،میگوید ،دستهای
حنابستهاش را مشت میکند و در فکر فرو میرود.
بر اســاس گفتههای خانم ویلــی ،بزرگترین مشــکل در این
منطقه ،مســکن و بیکاری اســت .این چالشها از زمانیکه ســوئد
موج جدی ِد پناهندگانش شده ،شدت گرفته و
درگی ِر یکپارچهسازیِ ِ
به صورت وضعیت اضطراری درآمدهاســت .در سال  2015بیش از
163هزار پناهجو از سوریه ،افغانستان ،عراق و دیگر کشورها به سوئد
سرازیر شدند .این سیل از پناهندگان نسبت به جمعیت 10میلیون
نفریِ سوئد ،یک موج بیسابقه به شمار میآید که در تاریخ این کشور
به ثبت رسیدهاست .سوئد جزو کشورهای ثروتمند جهان است .در این
شرایط هرکسی نمیتواند به این کشور وارد شود و در آن بماند؛ برای
دوپنجم افرادی که به این کشور پناه آورده بودند،
مثال سال گذشته
ِ
پذیرش نشدند .اما آن دستهای که پذیرش میشوند و در خاک سوئد
باقی میمانند به خانه ،مدرسه و شغل نیاز دارند.
منطقه تنســتا در استکهلم به خوبی نشان میدهد که این کارها
بومی سوئد به نقاط بهتری
چندان هم ســاده نیست .هر سال مرد ِم ِ
میروند و این منطقه بیشتر در اختیار پناهندگان قرار میگیرد .حاال
بخش ســوئد تبدیل شده که پلیس آن را
این منطقه به یکی از 53
ِ
بسیار آسیبپذیر عنوان کردهاست .بسیاری از جرايم در این منطقه
به راحتی صورت میگیرد .نرخ بیکاری نیز در این منطقه نســبت به
کل کشور بیشتر است .نرخ بیکاریِ این کشور6.6 ،درصد است .دیت
وستین که 20سال است این منطقه را میشناسد بارها اظهار کرده که
تنش در این بخش در حال افزایش است .هرچند طرحهای توسعهای
برای این منطقه در نظر گرفته شــده اما هیچکدام کمک خاصی به
اوضاع نکردهاســت .از معامله مواد مخدر گرفته تا بسیاری از جرایم
دیگر در این منطقه در جریان است .تنها 6درصد از جمعیت سوئد در
مناطقی مانند تنستا زندگی میکنند .هرچند اوضاع مردمی که در این
منطقه زندگی میکنند از مردم امریکا یا فرانسه بهتر است اما باز هم
وجود آنها در جامعه سوئد به راحتی قابل هضم نیست .مقامات مختلف
نشدن مشکالت باید همین حاال اقدام کنند.
میدانند که برای ادامهدار
ِ
هر روز بر تعداد پناهجویان افزوده میشود و رسیدگی به این مناطق نیز
دشوارتر میشود .هرچند سوئدیها طبق قانون خود باید پناهجویان
را بپذیرند اما باز هم با مشکالتی روبهرو هستند .مشکل مسکن نیز
مشکل آنهاست.
عمدهترین
ِ

شکستن یک گردوی سفت است.
یافتن کار برای پناهجویان ،مثل
ِ
تقریباً 95درصد از مشــاغلی که در سوئد وجود دارند به تحصیالت
تکمیلی نیاز دارند .تقریباً یکسو ِم مهاجرانی که به سوئد آمدهاند و اکث ِر
آنها زن هستند ،هیچگونه تحصیالتی ندارند یا کمتر از 9کالس سواد
دارند .این اتفاقات باعث شده نرخ بیکاری در این کشور افزایش پیدا
کند .شکاف عظیمی نیز میان مهاجرانی که تحصیالت کافی ندارند و
بیکار هستند با مرد ِم عادیِ سوئد به وجود آمدهاست .این شکاف در
سیل اخی ِر مهاجران ،تشدید شده و به چالشی بزرگ تبدیل شدهاست.
JJسوئد میخواهد چگونه کشوری باشد؟
مهاجرت همچنین در این کشور باعث شده استانداردهای تحصیل
کاهش پیدا کند .اغلب کشورهای موفقی که بسیار مورد اعتماد هستند
نظیر سوئد با این چالش مواجه ميشوند چرا که در برابر این مسئله
بسیار آسیبپذیر هستند .در واقع آنها افراد را به داخل جذب میکنند
اما نمیتوانند آنها را به درستی به کار بگیرند .هرچه تعداد افرادی که
میپذیرند بیشتر ميشود ،میزان آسیبپذیریشان نیز بیشتر ميشود.
ساختن هویت ملی در این شرایط بسیار دشوار میشود .همه کسانی
ِ
که به این کشور میآیند و در آن بچهدار میشوند در نهایت میدانند
که متعلق به کشوری دیگر هستند و حاال باید تصور کنند که سوئدی
کردن جامعه از این لحاظ بسیار دشوار میشود.
هستند .یکنواخت
ِ
این مسئله باعث شده مقامات سوئدی مورد نقد قرار بگیرند .حاال
یک پرسش اساسی در مورد سوئد از سوی منتقدان مطرح میشود:
سوئد قرار است چگونه کشوری باشد؟ کشوری که زمانی خودش را با
آغوش بازش به روی مهاجران و پناهندگان تعریف میکرد اکنون به
ِ
ِ
سیاست حاکم بر این کشور
همین خاطر با چالش مواجه شدهاست.
همیشه به این شکل بوده که به مردم دنیا کمک کنند تا زندگی بهتری
داشتهباشــند .اما اکنون خودشان با مشکل روبهرو شدهاند .سوئد در
وضعیت ناامیدکنندهای قرار گرفتهاست و انتظار میرود مدت زیادی با
این روند دوام نیاورد.

چرا باید خواند:
سوئد یکی از
کشورهای
مهاجرپذیر است
که اخیراًهمین
مهاجرپذیریاش
به دردسر تبدیل
شدهاست .مردمی که
به این کشور میآیند
با فرهنگ خودشان
پذیرش
ِ
میآیند و تا
فرهنگمقصد،
ِ
دردسرهای زیادی
ایجاد میکنند؛ حاال
سوئد باید چهکار
کند؟

یافتن کار برای
پناهجویان ،مثل
شکستنِ یک
گردوی سفت است.
تقریب ًا95درصد
از مشاغلی که در
سوئد وجود دارند
بهتحصیالت
تکمیلی نیاز دارند.
تقریب ًایکسو ِم
مهاجرانی که به
سوئد آمدهاند
و اکث ِر آنها زن
هستند،هیچگونه
تحصیالتیندارند
یا کمتر از9کالس
سواد دارند
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[ اقتصاد هند ]

قحطی اقتصادی نزدیک است

ایالتهای دستودلبا ِز هند در نهایت دولت را به خاک سیاه خواهند نشاند

چرا باید خواند:
اقتصاد هند مدتی است
که توجه همه را به خود
جلب کرده؛ این کشور
سعی دارد از چین هم
جلو بزند .اما حاال به
نظرمیرسدمشکالتی
برای اقتصاد این کشور
در راه است که به زودی
آن را فلج خواهد کرد.
مشکالتی که هر کشوری
ممکن است با آن روبهرو
شود و حاال در هند جدی
شدهاست.

ایالتهای هند در گذشته،
مجسمه درستکاری بودند .آنها
به لحاظ مالی بسیار خوشنام
بودند و همیشه تصور میشد
که درستترین کارها را انجام
ِ
ِ
مرکزی هند
دولت
میدهند .این
بود که روال همهچیز را تغییر
داد و این ایالتها را هم از اعتبار
انداخت .حاال رتبه این کشور فقط
کمی از «فالکت» بهتر است .حاال
وضعیت درآمدها و هزینهها به
شکلی است که ایالتها به سمت
فشردهترین و باالترین کسری در
13سال گذشته هدایت شدهاند

خانوادهای را تصور کنید که با تمام تالش خود هرچه به دست میآورد
پسانداز میکند؛ حاال تصور کنید در این خانواده فرزندانی وجود دارند
که کام ً
ال ویرانگر هستند؛ بدون توجه به هرچیزی یا هرکسی ،دستشان
را در جیب ِ
بزرگ خانواده میکنند و از آن تغذیه میکنند .در واقع آنها
برای آینده خود هیچ برنامهریزی ندارند و این کار باعث میشود تمامی
تالشهای خانواده نیز بیثمر بماند .دولت هند با مشکلی مشاب ِه مشکل
این خانواده مواجه شدهاســت .دولت سالهاست که به خودش و مردم
ســخت میگیرد؛ بودجه ســاالنه را کاهش میدهد؛ برای مثال بودجه
ســاالنه این کشــور از 5درص ِد تولید ناخالص داخلی در سال  2013به
کمتــر از 3درصد در حال حاضر رسیدهاســت .اما این صرفهجوییها با
ولخرجیهای 29ایالتی که در این کشــور وجود دارند مطابقت نداشته؛
یعنی هرچه دولت به خودش ســختی داده ،مقامــات در این ایالتها
دســتودلبازی کردهاند .آنها تقریباً
تمامی پولی را که دولت پسانداز
ِ
کردهبود خرج کردهاند .بودجه دولتی هند که میتوانســت صرف امور
مهمی بشود و به پیشرفت این کشور کمک کند ،تماماً به هدر رفتهاست.
اما دولت مرکزی نمیتواند انگشت اتهام به سوی کسی دراز کند مگر
به سوی خودش؛ یعنی در این وضعیت تنها کسی که سرزنش میشود
دولت مرکزی اســت .در واقع در این کشور ،دولت تدبیر کافی به خرج
نــداده ،اوراقی را در اختیار ایالتها قرار داده که آنها به ســرمایهگذاران
پول آنها اســتفاده کردهاند .این رفتا ِر غیرهوشمندانه اکنون
دادهاند و از ِ
ِ
جان
دولت هند را به دردســر انداختهاست و باعث شده ایالتها شیره ِ
دولت را بمکند.
البته ایالتهای هند در گذشــته ،مجسمه درستکاری بودند .آنها به
لحاظ مالی بسیار خوشنام بودند و همیشه تصور میشد که درستترین
کارها را انجام میدهند .این ِ
دولت مرکزیِ هند بود که روال همهچیز را
تغییر داد و این ایالتها را هم از اعتبار انداخت .حاال رتبه این کشور فقط
کمی از «فالکت» بهتر است .حاال وضعیت درآمدها و هزینهها به شکلی
است که ایالتها به سمت فشــردهترین و باالترین کسری در 13سال

گذشته هدایت شدهاند .این ایالتها در حال حاضر بیش از ِ
دولت مرکزی،
هزینه میکنند .اکثر این هزینهها نیز غیرهوشمندانه است .شهروندان نیز
مسئول این هزینهها هستند .در یکی از ایالتها بیش از 220میلیون نفر
زندگی میکنند که هرکدام برای خود مث ً
ال وام میخواهند .این مسائل
باعث شده اقتصاد این ایالتها به سمت ویرانی حرکت کند.
JJبنبست مالی
دولتها معموالً در این شــرایط باید از اوراق دوری کنند اما در هند،
بانکهای مرکزی اوراق را منتشر کردند .مشابه این اتفاق ،یک دهه پیش
ِ
وضعیت مشابه در هند
در پرتغال و یونان افتاد .در نتیجه میتوان منتظر
نیز بود .ایالتهای هندی سعی دارند کسریِ بودجه خود را زیر 3درصد
از تولید ناخالص داخی نگه دارند .اما هزینههای سیاســی همیشه مانع
داخل این ایالتهاست که به
این مسئله میشود .از آن بدتر نیز بازارهای ِ
تعادل همهچیز
اسارت گرفته میشوند .به این ترتیب انتظار میرود که
ِ
به هم بریزد.
اکثر بحرانهای بزرگ مالی از همین نقطه شروع میشوند؛ یعنی از
بانکها و وامهایی که با اطمینان به سیل متقاضیان میدهند .هند برای
اینکــه از بحرانی بزرگ در امور مالی خود در آینده جلوگیری کند باید
همین حاال اقدام کند .بانکهای هندی باید آزادیِ عمل داشتهباشــند
ولی باید در عینحال هوشمندانه عمل کنند تا مانع بروز بحران بشوند.
سرمایهگذاران نیز در این کشور باید قدرت انتخاب داشتهباشند و محل
مورد نظر خود را برای سرمایهگذاری انتخاب کنند .اگر ایالتها در هند
به ولخرجیهای خود ادامه بدهند و توجهی به مسائل بانکی و همچنین
امور ســرمایهگذاران نکنند ،هند به بنبست مالی خواهد رسید .اکنون
هرکســی که در هند مسئولیتی دارد باید به فکر جلوگیری از بروز این
هرجومرج باشد و انگیزههای کافی برای آن را ایجاد کند .یعنی کسانی
که باعث ایجاد بدهی میشوند باید به اندازه کافی انگیزه داشتهباشند تا
مشکلی را ایجاد نکنند.
ایالتهایی که دگرگون شدهاند؛ هند

مرکزی

ایالتی
0
-

کسری بودجه
درصد از تولید ناخالص داخلی

2

4
6
8
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اوباما سعی داشت همین تعداد نیروی نظامی را نيز که در افغانستان وجود دارند به مرور از این کشور خارج کند .او در پایان دوره خود با مسائل
پیچیده امنیتی مواجه شد .در نتیجه کمی عقبنشینی کرد .در آن زمان8 ،هزار و  400سرباز امریکایی و 6هزار و 500سرباز از کشورهای دیگرِ عضو
ناتو ،در خاک افغانستان بودند .اما ژنرال نیکلسون به کنگره اعالم کرد که این تعداد برای ادامه مبارزه کافی نیست.

[ جنگ در افغانستان ]

سایهسنگینهمسایه

امریکا سعی دارد نیروهای بیشتری را برای مبارزه با طالبان روانه افغانستان کند
ژنرال جان نیکلسون فرمانده ارتش 15هزارنفریِ امریکا
چرا باید خواند:
در افغانســتان و همچنین نیروهای ناتو ،در ماه فوریه
افغانستاندرهمسایگیِ
درخواست تجدید قوا کرد .دونالد ترامپ نیز در عرض
ایران ،سالهاست که
چند روز نیروهای مورد نظر او را تأمین کرد .مشــاوران
درگیر جنگ است و
ِ
سیاست خارجی ترامپ به این نتیجه
نظامی و مشاوران
طالبان به عنوان یکی
رســیدهاند که 5هزار نیروی دیگر بــه ارتش خود در
از مهمترین گروههای
افغانستان اضافه کنند .آنها هم قصد دارند ارتش خود
تروریستی در خاک آن
را تقویت کنند و هم تالش میکنند به نیروهای افغان
جوالن میدهد و آشوب
آموزشهای الزم را بدهند تا به آنها در این مسیر کمک
به پا میکند .هرچند از
امریکا به کمک این کشور
کنند .ناتو نیز با نیروهای تازه وارد میدان خواهد شد.
آمدهاند اما پاکستان به
همه اینها در ظاهر نشان میدهد که سیاست باراک
اوباما به کلی واژگون شدهاست .یعنی سیاستها کامالً
عنوانهمسایهآشوبگر
اجازه بهبود اوضاع
برعکس اوست؛ اوباما سعی داشت همین تعداد نیروی
ِ
را
در خاک این کشور
نظامی را نيز که در افغانستان وجود دارند به مرور از این
نمیدهد.
کشور خارج کند .او در پایان دوره خود با مسائل پیچیده
امنیتی مواجه شد .در نتیجه کمی عقبنشینی کرد .در
آن زمان8 ،هزار و  400سرباز امریکایی و 6هزار و 500سرباز از کشورهای دیگ ِر عضو ناتو،
در خاک افغانستان بودند .اما ژنرال نیکلسون به کنگره اعالم کرد که این تعداد برای ادامه
مبارزه کافی نیست .طالبان مکررا ً در خاک افغانستان دست به شورش میزند و پلیس
ارتش افغانستان هم در این زمینه از امکانات الزم برخوردار نیست تا بتواند مقابل آنها
و ِ
به خوبی ایستادگی کند .او حتی درخواست خود را در قالب یک بیانیه اعالم کردهاست.
جریان پیچیده شده بود .در حالیکه 72درصد از خاک کشور در اختیار دولت
بود ،در عرض 12ماه یعنی تا ماه نوامب ِر ســال گذشته این رقم به 57درصد
کاهش پیدا کرد .به محض اینکه دولت ترامپ این مسائل را مشاهده کرد،
آغاز به اقدام کرد .وزیر دفاع به افغانستان سفر کرد؛ ادعا میشود که افرا ِد
مهم دیگری نیز به این کشور سفر کردند تا شرایط را از نزدیک بررسی
کنند .کسانی که به این کشور سفر کردند تجربههای بسیاری در
عراق و افغانستان داشتهاند و کام ً
ال با افغانستان آشنایی دارند.
آنها هیچ عالقهای به برنامههای اوباما نشان نمیدادند
و نمیخواستند ارتش را از خاک افغانستان خارج
کنند.
این بازدیدهــا در کنار درخواســت برای
شدن نیرو به ارتش امریکا در افغانستان
اضافه
ِ
به خوبی نشــان میدهد که ماجرا تازه شروع
شدهاست .مشاوران میتوانند به راحتی به مبارزان

افغان آموزش بدهند و کار خود در سطوح باالیی پیش ببرند .البته کسانی که به عنوان
آموزشدهنده در این منطقه حضور پیدا میکنند عموماً حضور مهم و تأثیرگذاری دارند.
عمل بیشتری در خاک افغانستان داشته
ژنرالها همچنین درخواست کردهاند که آزادیِ
ِ
باشند .البته اوباما تا حدودی فضا را برای آنها باز کردهبود اما اجازه عملیات هوایی به آنها
نمیداد .این ژنرالها بیش از هرچیزی به دنبال آزادی در زمینه عملیات هوایی هستند.
اما برنامه جدید احتماالً چنینن آزادیهایی به آنها خواهد بخشید .به هر حال امریکاییها
خودشــان را در بنبســتی میبینند که باید برای آن اقدام کنند .در نتیجه سعی دارند
نیروهای خود را بیشتر کنند و فعالیتهای جدیتری در صورت نیاز داشته باشند.
مهمانان آشوبگر
ِ
JJ
برنامه جدید تمام هدفش «طالبان» است .آنها سعی دارند در عینحال طالبان را به
پای میز مذاکره بکشــانند اما به نظر میرسد نشاندن طالبان بر سر میز مذاکره قدری
دشــوار خواهد بود .ابتدا باید دولت افغانســتان که چنددستگی در آن موج میزند وارد
عمل بشود و علیه فساد اقدام کند .اما برخی از تحلیلگران میگویند مهمترین مسئله
برای افغانستان این است که همسایه ناآرا ِم خود یعنی پاکستان را به آرامش دعوت کند.
رفتار پاکستان تاکنون صلحآمیز نبود و هرروز تنش جدیدی را به ماجرا اضافه کردهاست.
پاکستان حتی از طالبان به عنوان ابزاری استراتژیک برای پیشبرد اهداف خودش استفاده
کرده و در بســیاری موارد از آن حمایت نیز کردهاست .این کشور عم ً
ال هیچ تمایلی به
مذاکره نیز نشان نمیدهد .اوباما با سیاستهای خود تالش میکرد به نوعی به پاکستان
رشوه بدهد و این کشور را پای میز مذاکره بنشاند .اما دولت جدیدی که در امریکا روی
کار آمد به شکل عجیبی استراتژی را تغییر داد و به نظر میرسد برنامههای جدیدی در
مورد پاکستان در سر دارد.
پاکستان سالهاست که به تروریسم محکوم میشود اما اقدامی جدی در مورد
آن صورت نمیگیرد .کاخ سفید چندباری تالش کرده این کشور را گرفتار کند
اما تاکنون هیچیک از اقداماتش موفقیتآمیز نبودهاســت .به این ترتیب این
مهم تقویتکننده طالبان است .تا زمانیکه این کشور
کشــور یکی از عناصر ِ
سیاســتهای خود را در مورد مسئله تروریسم تغییر ندهد ،افغانستان میزبان
طالبان خواهد بود .در واقع فقط سیاست امریکا نیست که وضعیت افغانستان
را تحت تأثیر خودش قرار میدهد بلکه سیاســت پاکستان نیز این کشور را
مهمانان بدخوی همچنان در
تحت تأثیر قرار میدهد .به نظر میرسد این
ِ
افغانستان آشوب به پا کنند و کسی نتواند کاری از پیش ببرد.
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[ اقتصاد و دادهها ]

ِ
سوخت آینده

اطالعات باعث خیزش اقتصاد جدید شدهاست؛
اما این اقتصاد جدید چهشکلی است؟

یک پاالیشگاه نفت در حقیقت
جامع صنعتی است
یک کلیسای
ِ
که با برجهای گازی و شیشههای
تیره ،تزئین شده؛ همهجا بوی
نفتوگاز میآید و آتش در کسری
مقابل
از ثانیه زبانه میکشد .در
ِ
آن ،مراکز داده ،منظرهای متفاوت
دارند؛ پنجرههای خاکستری و
ساختمانهای بلند که به نظر
میرسد تا بینهایت به آسمان
سرک کشیدهاند.

چرا باید خواند:
یک قرن پیش ،نفت
شکل جدیدی به
زندگیبشربخشید؛
حاال نوبت به دادهها و
اطالعات رسیدهاست.
اگر در گذشته نمیشد
بدون نفت زندگی
کرد ،حاال بدون
دادهها و اطالعات
نمیشود زندگی کرد؛
و این مسئله اقتصا ِد
دادهمحور را به همراه
داشتهاست

170

جامع صنعتی است که
یک پاالیشگاه نفت در حقیقت یک کلیسای
ِ
با برجهای گازی و شیشــههای تیره ،تزئین شده؛ همهجا بوی نفتوگاز
مقابل آن ،مراکز داده،
میآید و آتش در کسری از ثانیه زبانه میکشد .در
ِ
منظرهای متفاوت دارند؛ پنجرههای خاکستری و ساختمانهای بلند که
به نظر میرسد تا بینهایت به آسمان سرک کشیدهاند .با وجود همه این
تفاوتها ،پاالیشگاه نفت و مرکز داده چیزهای مشترک بسیاری نیز با هم
دارند .یکی از آنها خطوط لوله اســت؛ آنها با خطوط لوله عظیم ،اشــباع
شدهاند .در پاالیشگاهها این خطوط لوله با نفت پر شدهاند و دیگر ترکیبات
نفتی را جابهجا میکنند .در مراکز داده بزرگ ،خطوط لوله در حقیقت برای
کردن دهها هزار کامپیوتری است که هرکدام وظیفهای
انتقال هوا و خنک
ِ
را به عهده دارند.
نشانههایبایتی
شرکتهایی که هوش
مصنوعی را در درآمدزایی
خود ذکر کردهاند
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دنیای دیجیتالی
زتابایت
پیشبینی

اما هر دو ،یک هدف را دنبال میکنند :ایجاد ســوخت حیاتی و الزم
برای اقتصاد جهان .اگر نفت خام نبود ،از پالستیکها گرفته تا خودروها
و حتی بسیاری از داروها اص ً
ال وجود خارجی نداشتند .در واقع بسیاری از
زندگی مدرن تنها با کمک همین نفت خام ،چهره واقعی به خود
جنبههای
ِ
گرفتهاســت .مراکز داده نیز هر روز اجزای دنیای حقیقی را به کمک ابزار
خود به هم مرتبط میکند .در واقع اگر این مراکز نبودند ،رابطهها نیز شکل
نمیگرفتند .داده برای عصر حاضر مانند نفت برای عصر پیشــین است.
نفت در عصر پیشین ،نماد رشد اقتصادی و تغییر بود ،در عصر حاضر نیز
دادهها چنین نقشی را در دنیا ایفا می کنند .جریان آزاد دادهها و اطالعات
به کمک بشر آمده و باعث شده بتواند زیرساختهای عظیمی ایجاد کند.
کسبوکارهای جدید و سیاستهای جدید و در نهایت نیز اقتصاد جدید به
کمک همین دادهها در عصر جدید شکل گرفتهاست .اطالعات دیجیتالی
نیز در این ميان از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .این اطالعات ،قوانین
حاکم بر بازار را تغییر میدهند و رویکردهای جدیدی را شکل میدهند.
حتی جنگهای بسیاری بر سر همین دادهها درمیگیرد.
اما به نظر میرســد عصر دادهها تازه آغاز شدهاست .بررسیهای یک
شــرکت در این زمینه نشــان میدهد که «دنیای دیجیتالی» در سال
مقابل
 2015به 180زتابایــت ( 180( )zettabytesبه همراه  21صفر
ِ
کشیدن این اطالعات از طریق ارتباطات اینترنتی،
آن) رسیدهاست .بیرون
ِ
450میلیون سال طول میکشد .مرکز داده آمازون برای اینکه سرعت این
انتقاالت را افزایش بدهد از ابزاری اســتفاده میکند که سرعت را تا 100
پتابایت ( 15( )petabytesصفر جلوی آن) افزایش میدهد .بر اســاس
اطالعات بهدستآمده از والاستریتژورنال ،شرکتهای آمازون ،آلفابت و
مایکروسافت از سال گذشته اقدامات موثری در این زمینه داشتهاند و برای
بهبود این شرایط ،هزینههای کالنی نیز کردهاند.
کیفیت دادهها نیز تغییر کردهاســت .آنهــا دیگر محلی برای ذخیره
اطالعات دیجیتالی نیســتند .اقتصاد جدید نیز این دادههای بیشکل و
اطالعات مختلف را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهد .کاربران فضاهای
اجتماعــی هرروز عکسهــا ،ویدئوها و محتوای جدیــدی را تولید و به
شبکههای اینترنتی اضافه میکنند که هرکدام نیاز به تحلیل و ارزیابی دارد.
JJدر دنیای داده
امروز از قطارها گرفته تا توربینها و حتی تستر و دستشویی داخل
محیط کار ،همه به نوعی با ابزاری در ارتباط هستند که آن ابزار از دنیای
اطالعات و دادهها تغذیه میکند .دنیا پر از حسگرهایی است که به کمک
دادهها به هم متصل شــدهاند و مردم نیز با همــان دادهها ،آها را دنبال
میکنند .گاهی مردم حتی اگر به اینترنت وصل نباشد هم از دادهها استفاده
میبرند .در واقع دادهها ،دنیای خاص با موقعیت ویژه خلق کردهاست.
مهمتریــن نکته این اســت که ارزش دادهها در حال افزایش اســت.
در گذشــته فیسبوک و گوگل از دادههایی که از کاربران خود به دست
میآوردند اســتفاده چندانی نمیکردند مگر برای بهبود آگهیهای خود؛
اما اکنون شرایط کام ً
ال تغییر کردهاست .امروز بسیاری از خدمات از طریق
همین دادهها انجام میشــود .هوش مصنوعی به کمک بشر آمده تا این
دادهها را برای ارائه خدمات به کار گیرد .نشانههای اقتصا ِد دادهمحور همهجا
قابل مشاهده است .البته این اقتصاد ،تازه در حال شکل گرفتن است .هنوز
جای آزمون و خطای بسیاری برای اقتصاد دادهمحور وجود دارد .به هر حال
به نظر میرسد دادهها به زودی از نفت هم پیشی بگیرند .نفت موفق شد تا
حدی در زندگی انسان نفوذ کند اما دادهها احتماالً خیلی بیشتر به جریان
زندگی بشر نفوذ میکنند.

کرهجنوبی هم تاریخ پیچیدهای داشته ،از ترور و کودتا تا خیزش علیه ریاستجمهوری؛ مردم این کشور مانند مردم بسیاری از کشورهای دنیا ،این تلخیها و باال
و پایینها را تجربه کردهاند .آنها دوران سختی را سپری کردند به ویژهها در آن دهههایی که مشغول جنگ با کرهشمالی بودند .باالخره بعد از پایا ِن آن جنگ بود
که موفق شدند خودشان را از شر دیکتاتوری راحت کنند و در نهایت انتخابات آزادی برای ریاستجمهوری برگزار کنند.

[ سیاست کرهجنوبی ]

زندگی پس از پارک

راندن رئیسجمهوری شد هنوز کامل نشدهاست
انقالب سیاسی که باعث بیرون
ِ
نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری در کرهجنوبی بود .همه
چرا باید خواند:
در خیابانها جمع میشــدند و تبلیــغ میکردند .مردم در
کرهجنوبی کشوری
کرهجنوبی ،پارک گئونهــی را برکنار کردند و برای انتخاب
است که به لحاظ
نفر بعدی ،خودشــان را آماده کردنــد .در روزهاي انتخابات،
توسعه اقتصادی،
پاپ کرهای از همه کوچهها و خیابانها به
اجتماعی و سیاسی
صدای موســیقی ِ
گوش میرســید .کرهجنوبی هم تاریخ پیچیدهای داشته ،از
در آسیا ،نمونه است.
این کشور اخیراً با
ترور و کودتا تا خیزش علیه ریاستجمهوری؛ مردم این کشور
تنشهایسیاسی
مانند مردم بسیاری از کشــورهای دنیا ،این تلخیها و باال و
همراه شده؛ بر اساس
پایینها را تجربه کردهاند .آنها دوران سختی را سپری کردند
گزارش اکونومیست،
به ویژ ه در آن دهههایی که مشغول جنگ با کرهشمالی بودند.
این مردم هستند که
پایان آن جنگ بود که موفق شدند خودشان را
باالخره بعد از ِ
خواستههای جدیدی
از شر دیکتاتوری راحت کنند و در نهایت انتخابات آزادی برای
در این کشور پیدا
ریاستجمهوری برگزار کنند .در آن زمان ،خواسته اصلی آنها
کردهاند.
نیز همین بود که به آن دست یافتند .کرهجنوبی به کشوری
مثالزدنی و رشکبرانگیز در آسیا تبدیل شد؛ به خواستههایش
در زمینه دموکراسی و همچنین صنعتی شدن رسید .حاال سالها از آن روزها میگذرد و مردم در
کرهجنوبی سیاست را در کشور خود از اینرو به آنرو کردهاند .همه دست به دست هم دادند و به
خیابانها ریختند تا باالخره باعث استیضاح رئیسجمهوریِ کشور خود یعنی خانم پارک گئونهی
شــدند .البته خانم پارک نیز از قدرتش سوءاســتفاده کرد .او اسرار ملی را با افراد خاصی در میان
گذاشت تا از این طریق بتواند قدرت خودش را حفظ کند .او حتی رسواییهایی نیز به بار آورد و به
برخی از شرکتها پول داد تا به نفعش اقدام کنند .بیش از 1میلیون نفر در اعتراض به همین اقداماتِ
پارک ،به خیابانها ریختند و دست او را از قدرت کوتاه کردند .این رسوایی آنقدر در بوق و کرنا شد
تا باالخره پارک گئونهی برکنار شد .مردم عادی در کرهجنوبی ،کارهای بزرگ انجام دادهاند .آنها به
کنشگران سیاسی تبدیل شدهاند .اعتراضات در این کشور به حدی گسترده و عظیم شد
بزرگترین
ِ
که از آن به عنوان بزرگترین اعتراضات از سال  1987تاکنون یاد شدهاست .رفتهرفته سیاستمداران

نیز متوجه اوضاع شدند .بسیاری از نمایندههای پارلمان که اوضاع را به خوبی درک کردهبودند به
برکناري پارک رأی دادند و نهایت  236نفر در مقابل  56نفر قرار گرفتند و پارک را کنار زدند .اما
همه این نمایندگان اقرار میکردند که خواستِ مردم باعث شده این اقدام را انجام بدهند.
پادشاهی جهنمی
ِ
JJ
حاال خانم پارک در زندان ،در انتظار دادگاهش است .لی جا یانگ رئیس شرکت سامسونگ به
عنوان بزرگترین شرکت کرهجنوبی نیز پشت میلههای زندان است .او نیز به دریافت پول و رشوه
متهم شدهاست .جرم او نیز حمایت از فساد دولتی بودهاست .با وجود اینها به نظر میرسد هیجان
مردم هنوز فروکش نکردهاست .آنها به نوعی احساس نابرابری دست یافتهاند .البته این نارضایتی
مربوط به امروز و دیروز نیســت بلکه سالهاست این احساس در مردم وجود داشته اما باالخره
اتفاقات اخیر جرقهای زده و آتش را روشــن کردهاست .تحصیلکردههای بسیاری در این کشور
نگرانی نوجوانها نیز
وجود دارند که بیکار در جامعه میچرخند .هرچه تعداد آنها بیشتر میشود،
ِ
شدت میگیرد .آنها میترسند که مبادا آیندهای مشابه همین افراد فارغالتحصیل داشتهباشند.
عالوه بر آن بسیاری از جوانان در کرهجنوبی با مشکالتی در زمینه ازدواج مواجه شدهاند .بسیاری
زندگی روزانه خود کنند و
خرج
ِ
از جوانان شاکی هستند که هرچه پول به دست میآورند باید ِ
«پادشاهی
چیزی برای پسانداز برایشان نمیماند .به همین خاطر است که آنها به کشور عنوان
ِ
جهنمی» را دادهاند.
اصلی جوانان در کرهجنوبی ،این شده که عدهای به کمک پول و اطالعات ،میتوانند
دغدغه ِ
از مواخذهها طفره بروند و هرکاری که دوســت دارند انجام بدهند .به همین خاطر اســت که
علیه این افراد دست به اعتراض میزنند و با هر اشارهای به خیابانها میریزند .حاال که تکلیف
ریاســتجمهوری در این کشور مشخص شده ،سیاستمداران باید حسابی حواس خود را جمع
کنند .این مردم ،همان کسانی هستند که چند ماه پیش رئیسجمهوریِ خود را برکنار کردند.
آنها کاری کردند که نمایندگان مجلس زودتر از آنها برای برکناریِ رئیسجمهوری اقدام کنند.
پس حاال هم میتوانند با مشاهده هرگونه بیعدالتی و نابرابری ،به خیابانها بریزند و علیه دولت
و سیاستمداران اقدام کنند.

در حرکت؛ کرهجنوبی
تولید ناخالص داخلی در ازای هر نفر1000 ،دالر
بحران مالی آسیا
درخواست
عمومی برای
استیضاح پارک
گئونهی

اعتراضاتی در زمینه
انتخابات ریاستجمهوری
شکل میگیرد

سئول میزبان بازیهای
المپیک میشود

بحران مالی جهان

تولید ناخالص داخلی ،درصد تغییر نسبت به سال گذشته

چان دو هان از
اعتراضات علیه
قوانین نظامی
عبور میکند

پارک چانگهی در کودتا به قدرت میرسد

ترور رئیسجمهور پارک

پارک
گئونهی

لی میونگ
باک

رو مو هیون

کیم
دای جانگ

کیم
یانگ سام

رو تای وو

چان
دو هان

مستقل
چوی کیو ها

محافظهکار

لیبرال

پارک چانگهی

رئیسجمهوری
یان پوسون
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[ دفترهای کار آینده ]

آینده از چشم دهکده غولهای فناوری
شرکتهای فناوری در زمینه ساخت ساختمان اداری بسیار فعال شدهاند؛
دفترهای آنها نشان میدهد که آینده قرار است چگونه باشد

از طبقه شصتودو ِم برج سیلفورس که  920فوت باالی زمین
چرا باید خواند:
است ،ساختمانهای سانفرانسیسکو حقیر و کوچک به چشم
دفترهای کار در
میآیند .ساختمانهایی که میزبان شرکتهای فناوریِ بزرگ
آینده چگونه است؟
در دنیا شده باعث شدهاند ساختمانهایی که قب ًال غولی بزرگ
شرکتهای فناوری به
به نظر میآمدند ،کوچک شوند .ساختمانهای جدیدی نیز در
خوبی به مردم نشان
دست ساخت است که اوضاع را به کلی تغییر خواهد داد .البته
میدهند که شکل
همهچیز آنقدر هم ساده نیست .شرکت سیلفورس قرار است
دفترهای کار و نحوه کار
روی ساختمان غولپیکر خود چراغهایی قرار بدهد که تمام
مردم در آینده چگونه
جزئیات این ساختمان را نشان بدهد .این ساختمان جدید قرار
خواهد بود .این گزارش
است از 30مایلی دیده شود.
اکونومیست را از دست
البته ســیلفورس تنها شــرکتِ فناوری نیســت که از
ندهید.
ساختمان خودش یک معبد زیبا و درخشان میسازد .کارکنان
اپل به تازگی وارد ساختمان جدید خود شدهاند؛ ساختمان آنها
در کوپرتینو است ،جایی که استیو جابز بر سر آن توافق کردهبود .این ساختمان چهارطبقه مدور
چرخان تلفنهای قدیمی بر روی یک آیپد (یا شاید هم یک دونات) است.
شــبیه به یک دکمه
ِ
اندازه این ساختمان دقیقاً به اندازه پنتاگون است .قیمت آن حدود 5میلیارد دالر است و در نتیجه
گرانترین ساختمانی است که برای شرکتها تاکنون ساخته شدهاست .اپل هرآنچه در چنته داشته
در این ساختمان به نمایش گذاشتهاست .راهنمای این ساختمان حدود 30صفحه است.
سانفرانسیسکو و سیلیکونولی به محلی برای نمایش و فخرفروشی شرکتهای فناوری تبدیل
شده که در آن ساختمانهای عجیبوغریب و آیندهنگرانه ساختهاند یا در حال ساختشان هستند.
آنها به کمک این ساختمانها ،قدرت خود را در ساخت محصوالت و کاالهایی مطابق با آینده مدرن
به مصرفکنندگان نشــان میدهند .یکی دیگر از مثالها ،اوبر است ،شرکتی که خدمات مربوط
نمایش دفت ِر کار خود
به تاکســی را به عهده دارد .این شرکت نیز اخیرا ً ساختمانی متفاوت برای
ِ
ساختهاست .این ساختمان قرار است درون خود نیز فضایی خاص مانند پارک داشتهباشد که بازدید
بیرونی ساختمانهای جدید بیشترین توجه را جلب میکند .اما
از آن برای عموم آزاد باشد .نمای
ِ
درون این ساختمانها به توجه و دقت بیشتری نیاز دارد .درون ساختمان اپل هنوز کامل نشده و
ِ
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بسیاری از نقاط آن با کاغذ پوشانده شده اما انتظار میرود نمای بیرونی بسیار متفاوت و خالقانه
باشد .برخی از این اتفاقات به خاطر رقابت شدیدی است که شرکتهای فناوری با یکدیگر دارند.
بااستعدادترین مهندسها در این شرکتها کار میکنند و سعی دارند به نوعی استعداد و نبوغ خود را
به نمایش بگذارند .محیط درونی معموالً جذابتر و خالقانهتر است .این دفترهای کار به خوبی نشان
میدهند که کار در آینده چگونه خواهد بود .شرکتهای فناوری به خوبی به مردم نشان میدهند
که شکل دفترهای کار و نحوه کار افراد در آینده چگونه خواهد بود .نکته دیگر این است که فضای
جدید دفترهای کار ،حتی رفتار کاریِ افراد را نیز تغییر دادهاست .در دنیای واقعی همان کاری در
این شرکتهای فناوری انجام میشود که در دنیای مجازی انجام میشود.
JJدهکدهای به نام دفتر کار
یکی از مهمترین ایدهها در این دفترهای کار این اســت که افراد به جای ثابت ماندن در یک
ایستگاه کاریِ خاص ،در فضا حرکت کنند .برخی نیز این را «کار بر پایه فعالیت» نامیدهاند .البته
شاید کارمندان برای خودشان یک میز کاری مشخص داشتهباشند اما قرار نیست دائم آنجا باشند.
آنها باید وظایف مختلفی را به انجام برسانند .کتابخانههایی وجود دارد که میتوانند به آنها مراجعه
کنند؛ کافهها و محلهایی نیز برای دیدار و مالقات وجود دارد .در واقع محل کار به شهری کوچک
برای کارکنان تبدیل میشود .نتیجه همه این کارها ،ساختمانی میشود که به شرکتهای فناوری
تعلق دارد .این شــرکتها گاهی شکل یک شهر یا دهکده کوچک را دارد که مدیرعاملها در آن
حکمرانی میکنند .دیگر کارمندان دلیلی نمیبینند ساختمان کاری خود را ترک کنند .غولهای
تکنولوژی کاری کردهاند که کارمندانشان به دنیای بیرون از شرکتشان بینیاز شوند .دیگر صنایع نیز
اگر باهوش باشند باید راه صنعت فناوری را طی کنند .آنها باید کمی وقت بگذارند و ساختمانهایی
جدید برای نمایش خود بســازند .محیط کاری برای کارمندان اهمیت بسیاری دارد؛ این محیط
در همه صنایع باید مانند صنعت فناوری متحول شود .مردم فقط محصوالت را نمیبینند ،گاهی
محصوالت را از طریق ساختمان شرکتها میبینند .دفتر کاری که شرکتهای فناوری ساختهاند
نمونه خوبی است برای دیگر صنایع که ببینند و از آنها الگوبرداری کنند .در عینحالی که کارمندان
با خیال راحت در این ســاختمانهای جدید مشغول به کار میشوند ،خو ِد ساختمانها هم نوعی
حریم خصوصی دارند که غریبهای نمیتواند به آن ورود پیدا کند.

بخش خصوصی ،دستان بخشندهای دارد .بررسیها نشان میدهد از میان تمامی کمکهای داوطلبانهای که در دنیا صورت میگیرد،
بخش زیادی از آنها متعلق به سازمانهای خیریه و غیردولتی نیست بلکه بخش عمده آنها متعلق به بخش خصوصی است .آنها سودِ
کارِ خود را صرف کمکهای داوطلبانه میکنند.

[ کمکهــای داوطلبانه و بخش خصوصی ]

دستان بخشنده بخش خصوصی

بخش زیادی از کمکهای داوطلبانه ،متعلق به خیریهها نیست بلکه متعلق به شرکتهای بخش خصوصی است

«سیل پول و طال بود ».این توصیف یکی از مردم در مورد جریانهای
بعد از زلزله بود؛ در یکی از شــهرهای امریکایی در ســال  2010زلزلهای
ویرانگر آمد؛ به دنبال آن شرکتهایی روانه این منطقه شدند که فرصتهای
جدیــدی برای آن خلق کردند .در عرض دو ســال بیش از 6میلیارد دالر
کمک روانه منطقهای شــد که 10میلیون جمعیت داشت .برخی از این
کمکها برای ساخت مسکن بود و برخی هم برای راهاندازی کسبوکارها.
بررسیها نشان میدهد از میان 500میلیون دالری که امریکاییها کمک
کردهبودند70 ،درص ِد آن از طرف بخش خصوصی اهدا شدهبود.
این تنها یکی از صدها نمونهای بوده که نشــان داده بخش خصوصی،
دستان بخشندهای دارد .بررسیها نشان میدهد از میان تمامی کمکهای
داوطلبانهای که در دنیا صورت میگیــرد ،بخش زیادی از آنها متعلق به
ســازمانهای خیریه و غیردولتی نیست بلکه متعلق به بخش خصوصی
اســت .آنها سو ِد کا ِر خود را صرف کمکهای داوطلبانه میکنند .در سال
 2016حدود یکچهارم از کل کمکها در امریکا از سوی بخش خصوصی
بودهاست که نسبت به سال  2008تقریباً یکونیم برابر شدهاست .بریتانیا
نیز در محاسبات خود رقمهای مشابهی را در زمینه کمکها نشان میدهد.
شکل
شرکتها عموماً در یک مزایده موفق میشوند کمک کنند .یعنی ِ
کردن آنها با شکل کمکهای خیریه کام ً
ال متفاوت است .خیریهها
کمک
ِ
عموماً به صورت مستقیم این کار را انجام میدهند .برخی از اینها ،نقشهای
جهانی ایفا میکنند .شرکت چمونیکس یک شرکت امریکایی است که در
ســال  1975راهاندازی شده و در بیش از  70کشور دنیا فعالیت میکند.
این شرکت در سال  2015در مزایدهای ،قراردادی را به دست آورد که در
زمینه خدمات مربوط به بهداشــت و سالمت است .ارزش این قرارداد نیز
برای هشت ســال حدود 10میلیارد و 500میلیون دالر است .در استرالیا
نیز شرکتی به نام کاردنو17 ،درصد از قراردادهای کمکی را انجام میدهد.
ِ
ماهیت
یکــی از دالیلی که بخش خصوصی وارد میدان شــده ،تغییر
کمکهای داوطلبانه است .در حال حاضر سهم کمی از کمکها مربوط به
پروژههای سنتی است؛ این پروژهها ،کارهایی مثل ساخت مدرسه ،توزیع غذا
و موارد مشابه را دربر میگیرند .اما حاال شکل کمکها نیز بهروز شدهاست؛
مث ً
ال شــرکتهای بخش خصوصی به کشاورزان یاد میدهند چطور مانع
رفتن محصوالت خود بشــوند و در نهایت به اقتصاد کشورشان نیز
از بین ِ
کمک کنند .در واقع بخش خصوصی در زمینه کمکها ،مشاور خوبی نیز
یشود.
محسوب م 
مسئله دیگر به دولتها مربوط میشــود .در اکثر نقاط دنیا ،دولتها
تالش میکنند مراکز کمکهای خیریه را کوچکتر کنند .بخشی از این کار
با هدف کاهش هزینهها انجام میشود .بخش دیگر نیز به این خاطر است
که شــرکتهای بخش خصوصی عموماً بهتر از خیریهها میتوانند برخی
امور را هدایت و رهبری کنند .اما متأسفانه با اینکه چنین تغییرات بزرگی
صورت گرفته ،کسی در این زمینه مطالعهای نداشته و در نتیجه به خوبی
ِ
وضعیت
نمیدانیم که این تغییرات چه تأثیری داشتهاست .در حال حاضر

کمکها با ضعفهایی روبهرو اســت .به هر حال واضح است که گروههای
ذینفع متفاوت از گروههایی کار میکنند که هیچ نفعی نمیبرند .کسی که
در خیریه کار میکند باید همهچیز را سبکوسنگین کند و در صورتیکه
مناســب شرایطِ خیریهاش ببیند آن را انجام بدهد .در واقع خیریهها باید
خیلی موارد را به صورت جزئی بررسی کنند .در نتیجه آنها باید از نیروهای
بردن کار خود استفاده کنند .اما در مقابل ،شرکتها
زیادی نیز برای پیش ِ
بــه نیروی زیادی نیاز ندارند و تخصص خود را نیز به خوبی میدانند .آنها
میتوانند به راحتی پروژهها را بپذیرند و در صورت نیاز از نیروهای مختلف
نیز برای آن بهره بگیرند .در نتیجه به نظر میرســد که شرکتها انعطاف
بیشتری نیز دارند.
JJتحلیل اکونومیست چه میگوید؟
اکونومیست برای تحلیل تغییری که در وضعیت کمکها صورت گرفته،
بیش از 4هزار و  500مورد از کمکهای مختلف در امریکا را مورد بررسی قرار
دادهاست .همه این کمکها بعد از سال  2010صورت گرفتهاست .نخستین
نکتهای که اکونومیست به آن دســت یافته این است که تنها شرکتهایی
مسئولیت کمکها را به عهده میگیرند که وضعیت باثباتی دارند .نکته دیگر
این است که تعداد قراردادهای بخش خصوصی برای کمک هر سال نسبت
به ســال گذشته افزایش پیدا کردهاست .ورود بخش خصوصی ،ریسک را در
کمکها کمی باال برده اما عموماً با منفعتِ بیشتری نسبت به خیریهها ،همراه
بودهاســت .هرچه شرکتها بیشــتر به این جریان ورود میکنند ،آینده نیز
دستخوش تغییر میشود .آنها باعث میشوند که بقیه شرکتها نیز
بیشتر
ِ
در کشورهای مختلف به این جریان ورود کنند .البته برخی نگران هستند که
انگیزه این شرکتها به جای دیگرخواهی ،منافع خودشان باشد ،چرا که اغلب
سود زیادی در این کمکها به دست میآورند .اما واقعیت این است که سود و
زیان شرکتهای خصوصی کام ًال آشکار است در حالیکه سود و زیان خیریهها
ِ
کام ًال مخفی است .به هر حال سهم بخش خصوصی در کمکهای داوطلبانه
بیش از حد انتظار در حال افزایش است.

چرا باید خواند:
کمکهای داوطلبانه
این روزها به امری
رایج تبدیل شده؛ اما
حاال حتی در کمکها
نیز دست زیاد شده
و به جای خیریهها،
شرکتهای بخش
خصوصی در این
زمینهفعالیتمیکنند؛
این جریان چه تأثیری
خواهد داشت؟

70

درصد
از کمکی که در سال
 2010به منطقه
زلزلهزده در امریکا
شد از سوی بخش
خصوصی صورت
گرفت
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[ سیاست خارجی ترامپ ]

بربال بحران

نقش جهانی امریکا از آنچه ترامپ وعده دادهبود ،طبیعیتر است اما هنوز هم عجیبوغریب است
تالش کرد کار خود را توجیه کنــد .او در صحبتهای خود گفت« :حتی
کــودکان زیبا هم در این حمله بربری جان خود را از دســت دادند .هیچ
کودکی نباید چنین رنجهایی ببیند و دچار وحشــت شود ».اما دو نکته را
باید در نظر داشت.
نخســت اینکه بعد از اقدامات کلینتون و حمله نظامیاش و همچنین
جنگهای پرهزینه جورج دبلیو .بوش و شکست باراک اوباما ،همه به دنبال
این بودند که تغییری در سوریه ایجاد شود اما جنگی به پا نشود .دوم اینکه
خارجی پیچیدهتر و
اسنادی وجود دارد که نشان میدهد ترامپ سیاست
ِ
جنجالیتری را در پیش گرفتهاســت .هرکســی هم که او را بابت اقدامات
اخیرش تشویق کرده در واقع منتظر است نگاه ژئوپلیتیک او را درک کند؛
همه میدانند که تغییری اساســی در سیاســت خارجی امریکا رخ داده و
میتواند در سطح بینالمللی نیز بســیار بحثبرانگیز باشد .بههرحال این
احتمال وجود دارد که این افراد در نهایت دلسرد شوند.

حملههای دونالد ترامپ به
سوریه در روز 16آوریل با
واکنشهای متفاوتی روبهرو
شد که هیچکس تصورش را هم
نمیکرد .هیالری کلینتون که
رقیب ترامپ بود در مصاحبهای
گفت اگر جای ترامپ بود همان
کاری را میکرد که او کردهبود.
فرید زکریا تحلیلگر سیانان
که لیبرال است ،در مورد
ترامپ نوشت« :دونالد ترامپ
رئیسجمهور شد!» .همه از
راستیها و چپیها از ترامپ
حمایت کردند

چرا باید خواند:
امریکا اصلیترین کشور
در بازی قدرت و سیاست
در دنیا به شمار میآید.
رفتارهایبینالمللی
این کشور میتواند همه
کشورها را متأثر کند.
اکونومیستبههمین
بهانهسیاستخارجی
ترامپ را زیر ذرهبین
بردهاست.
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آگوســت  1998بود که بیــل کلینتون به یک کارخانه در ســودان و
همچنین کمپ القاعده در افغانستان مشکوک شد؛ او تصور میکرد کارخانه
برای ساخت ســاحهای شیمیایی اســت و به همین دلیل موشکهای
امریکایی را به سوی آنها پرتاب کرد اما بسیاری از امریکاییها نسبت به این
اقدام واکنش منفی نشان دادند .آنها اقدام بیل کلینتون را اشتباه میدانستند
و تصور میکردند کا ِر او مشــکل را پیچیدهتر نیز میکند .کلینتون در آن
زمان به روابط نامشروع با مونیکا لوینســکی هم اقرار کردهبود .در مقابل،
حملههای دونالد ترامپ به سوریه در روز  16آوریل با واکنشهای متفاوتی
روبهرو شد که هیچکس تصورش را هم نمیکرد .هیالری کلینتون که رقیب
ترامپ بود در مصاحبهای گفت اگر جای ترامپ بود همان کاری را میکرد
که او کردهبود .فرید زکریا تحلیلگر ســیانان که لیبرال اســت ،در مورد
ترامپ نوشت« :دونالد ترامپ رئیسجمهور شد!» همه از راستیها و چپیها
از ترامپ حمایت کردند.
ایــن دو حمله بــه فاصله دو دهه نســبت به هم اتفــاق افتادند اما با
واکنشهای بســیار متفاوتی همراه شــدند .این واکنشها به خوبی نشان
میدهد که سیاستهای خارجی بر اساس موفقیتی که به دست میآورند
سیاسی داخلی ،مورد قضاوت واقع
ارزیابی نمیشوند بلکه بر اساس شرایط
ِ
میشــوند .هم کلینتون و هم ترامپ به اقدامات نظامی روی آوردند؛ یکی
میخواســت مقابل افراطیها در کابل بایستد و دیگری میخواست جلوی
بشار اسد قد علم کند .ترامپ اقدام خود را اینطور توجیه کرد که از حمله
به کودکان ناراحت شــده؛ او در تلویزیون ظاهر شد و با نطقی اشکآور ،از
کودکانی گفت که مورد حمله شــیمیایی واقع شدهبودند و به همین بهانه
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JJدر مورد ترامپ همهچیز فرق میکند
ملی ترامپ
تغییر افراطیاي که مشــاهده میشود به نفوذ تیم امنیت ِ
مربوط میشود .در تیم ترامپ هم تغییراتی اساسی شکل گرفت که جیمز
ماتیس وزیر دفاع امریکا و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور از آن
حمایت کردند .این تیم تمام تالش خود را به کار بستهاند تا سیاست خارجی
ترامپ را قابل دفاع کنند .در گذشته ترامپ به اوباما توصیه کردهبود که اسد
را به حال خودش بگذارد و حملهای به این کشــور نکند؛ او حتی در سال
 2013به اوباما هشدار دادهبود که اقدامی در این زمینه نکند .اما حاال او را
سرزنش میکند که چرا موشکهایش را به سمت سوریه پرتاب نکردهاست.
ترامپ در مورد دیگر کشــورها هم سیاســت عجیبوغریبی در پیش
گرفتهاست .او در مورد والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه هیچ نظری
نمیدهد چرا که ِ
دولت اقتدارگرای او را پذیرفتهاســت و رهبریِ پوتین را
تحسین میکند .او حتی با همدستی روسیه ،مردم را قربانی میکند و بعد
سند را در بیمارستان پاک میکند تا کارهایش بر دیگران فاش نشود .اما همه
این مسائل فشاری را به دولت ترامپ وارد میکند.
سیاســت خارجی آقای کلینتون کام ً
ال تاکتیکی بود؛ بوش نیز با وجود
خشونتهایی که در سیاســت خارجی خود داشت به دنبال معنایی بود؛
اوباما هم کام ً
ال هوشــمندانه و منسجم سیاست خارجی خود را پیش برد.
اما سیاست خارجی ترامپ تصویری شبیه به خودش است .او به راحتی به
کشورهای دیگر موشک پرتاب میکند و بعد هم آن را توجیه میکند .اینکه
او کام ً
ال موفقیتآمیز این کارها را پیش برده و واکنشهای مثبتی هم برای
خودش خریده ،خارقالعاده است .سیاستی که او در مقابل سوریه در پیش
گرفت به خوبی نشان میدهد که اوضاع اص ً
ال ساده نیست؛ در ظاهر قضیه به
ال طبیعی است .اما در باطن امر ،او شیوهای کام ً
نظر میرسد همهچیز کام ً
ال
متفاوت را در پیش گرفته و معلوم نیست بتواند وضعیت را به همین شکل
و با همین سیاست به پیش ببرد .به همین خاطر است که وضعیت سیاست
ن حالی که معمولی به نظر میرسد ،کام ً
ال عجیب
خارجی در امریکا در عی 
و غیرمعمولی است.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................

تا پنجشنبه  18سپتامبر ،هیس از پا افتاد .این لحظهای بود که برایش همه هفته کار کرده بود .اگر الیبور امروز باال میرفت ،همه خیمهشببازیاش برای هیچ انجام
شده بود .افزایش الیبور بر اساس واحد پایه انجام میگرفت که معادل یکصدم هر درصد نقطهای بود و خالصه کالم آن که هر تیک تاک ساعت برای او در حدود
 750هزار دالر ارزش داشت.

نهادهای دموکراتیک در یک خالء تاریخی زاده نمیشوند .چشمانداز آن جایی است که فرصت برای تغییر – گشایش دموکراتیک – فرامیرسد .به همان اندازه که
عوامل بزرگتری مثل تولید ناخالص داخلی یا سواد ممکن است اهمیت داشته باشد ،گذار به سوی دموکراسی واقعا داستانی است درباره نهادها و این که چقدر
سریع میتوانند رفتار انسانی را شکل بدهند.

با اين كه يك درصد باال جهاني در دوره بين  1988تا  2008وضعيت خيلي خوبي داشتهاند ،ثروتشان بين سالهاي  2008تا  2011اوضاع بدي پيده كرده است.
دليلش ساده است :بيشتر كساني كه در يك درصد باالي جهان قرار دارند متعلق به بخشهاي باالي توزيع درآمد در كشورهاي ثروتمند هستند (براي مثال 12 ،درصد
ثروتمندترين آمريكاييها در يك درصد باالي جهانند) و با بحران مالي شتاب رشد درآمد آنها آهسته يا متوقف شد.

زدوبند

زدوبند

چطور بانکدارها دروغ گفتند
و تقلب و تبانی کردند تا در
مهمترین عدد جهان دست ببرند
نویسندگان:
لیام وان و گاوین فینچ
انتشارات ویلی و بلومبرگ
2017

دربارهنویسنده
لیام وان و گاوین فینچ دو نویسنده وبسایت بلومبرگ و مجله
هفتگی بلومبرگ بیزینسویک هستند که عمدتا مطالبی درباره
جرایم مالی در این رســانهها مینویسد .گزارشهای تحقیقی
آنها در ســال  2013منجر به کشف دســتکاریهایی در بازار
مبادله ارزهای خارجی شد و در سال  2014دو جایزه در حوزه
روزنامهنگاری تجاری و مالی نصیبشان کرد.

تبانی بانکهای بزرگ
برای دستکاری بزرگترین نرخ

بحران مالی سال  2008هنوز یک کابوس برای
اقتصاد جهان است و تالشهای پشت پرده
بانکها و نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از غرق
شدن در این بحران و حتی منتفع شدن از آن نیز
میتواند نشاندهنده عملکرد واقعی این نهادها در
مواقع خطر باشد .دانستن روایتهای متفاوت از
روایتهای جریان اصلی ،تصویر اقتصاد جهانی و زیر
و بمهای آن را کاملتر میکند

گروهی از معاملهگران بانکی به «الیبور» حمله کردند
مترجم :ساعد یزدانجو

در دفتر مرکزی بانک «ی و بی اس» ســوئیس در توکیو ،در وســط یک طبقه تجاری
متروک ،تام ِهیس مات و مبهوت پشــت یکی از هشــت صفحه نمایشگر بانک نشسته
بود .کالر اسکو ،معاملهگر بریتانیایی ،با رنگ و روی سفید و ازرمقافتاده و موهای بلوند
بههمریخته حاصل عادتش که وقتی در یک فکر عمیق فرو میرفت دستش را در آنها فرو
میبرد ،ســر و وضعش بههمریختهتر از معمول بود 15 .سپتامبر  2008بود و برای هیس
اوضاع مثل به پایان رسیدن دنیا به نظر میرسید.
هیس صبح سحر در آپارتمانش با تماسی از رئیسش بیدار شده بود که به او میگفت فورا
به دفتر کارش برود .در نیویورک بانک «لمان برادرز» ناچار شده بود اعالم ورشکستگی
کند .هیس پشــت میزش به روند اخبار و هراس جهانی نگاه میکرد .هر بازاری که باز
میشــد تبدیل میشد به دریایی از المپهای چشــمکزن قرمز چراکه سرمایهگذاران
دیوانهوار دارایی خود را به زیر قیمت میفروختند .در لحظاتی اینچنین ،هیس وارد یک
وضعیت تقریبا ناخودآگاه میشــد که در آن ،به ســرعت موج اطالعات را قبل از اینکه
خودش از آن آگاه شود پردازش و بهترین راه فرار را محاسبه میکرد.
هیــس یک پدیده در بانــک «یو بی اس» بود ،یکــی از بهترینهای بانک در معامله
سپردههای اولیهای که مردم در حسابها میگذاشتند .به همین علت ،تا پیش از آن ،بحران
مالی رو به افزایش واقعا برای او خوب بود .آشــفتگی به او اجازه میداد که از کسانی که
کارد به استخوانشان رسیده بود و میخواستند بروند ،داراییشان را ارزان بخرد و به معدود
کسانی که از بخت بد هنوز به معامله نیاز داشتند بفروشد .در حالی که بیشتر داللها از
ترس کار را تعطیل میکردند ،هیس با اشتهای ظاهرا نامحدودش برای خطر کردن ،بیرون
نمیآمد .او  28ساله بود و آن سال بیش از  70میلیون دالر سود کسب کرده بود.
اکنون این وضعیت در معرض تهدید بود .هیس نهتنها باید خودش را از هر معاملهای
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که با بانک «لمان» انجام داده بود بیرون میکشــید بلکه یک سلسله قمار بزرگ کرده
بود به هوای اینکه در روزهای آینده نرخهای بهره ثابت باقی خواهند ماند .سقوط «لمان
برادرز» که چهارمین بانک ســرمایهگذاری بــزرگ در امریكا بود ،به طور قطع باعث
میشــد آن نرخهای بهره که واقعا تنها حرارتسنج برای ریسک بودند تندوتیزتر شوند.
همانطور که هیس به دفترچه تجاری نگاه میکرد ،یک نرخ را مهمتر از بقیه دید :نرخ
مبادله بینبانکی لندن یا «الیبور» که معیاری بود که روی  350تریلیون دالر اوراق بهادار و
وام در سراسر جهان تاثیر میگذاشت .برای معاملهگرانی مثل هیس ،این عدد همانند جام
مقدس در مسیحیت بود .دو سال قبلتر ،او راهی کشف کرده بود که آن را دستکاری کند.
الیبور به وســیله کمیتهای از بزرگترین بانکهای جهان که خودشان اعضای آن را
تعیین میکردند و سیاستگذاریاش را انجام میدادند معین میشد .این نرخ محاسبه میکرد
که قرض دادن بانکها به یکدیگر چقدر هزینه دارد .هر روز صبح ،هر بانک تخمینی از
این نرخ ارائه میکرد ،یک میانگین از آنها گرفته میشد و یک عدد در میانه روز منتشر
میشد .این روند برای ارزهای مختلف و برای مدتزمانهای گوناگونی ،بین بازه یک شب
تا یک سال ،تکرار میشد .هیس طی دورانی که یک معاملهگر خرد در لندن بود ،توانسته
بود بسیاری از  16نفری را که مسئول تعیین نرخ هرروزه بانک خود برای ارز ین ژاپن بودند
بشناسد .او با روشنبینی خود دریافته بود که این افراد عمدتا برای راهنمایی گرفتن درباره
اینکــه چه عددی را هرروز تعیین کنند ،به کارگزاران بین معاملهگران بورس متکیاند؛
واسطههایی که سریع حرف میزنند و درگیر هر معاملهای هستند.
کارگزارها واســطههایی در جهان امور مالی هستند که معامالت بین معاملهگران را
در بانکهای مختلف در هر زمینهای ،از اوراق قرضه گرفته تا معامله ســپردههای اولیه
مردم در حسابها بدون نظارت بورس ،تسهیل میکنند .اگر معاملهگری بخواهد چیزی

کتاب ضمیمه

ایمیل «پیشبینی الیبور» برای کســانی میفرستاد که در بانکها مسئول تعیین نرخ الیبور
بودند .هیس پیامی برای یکی از کسانی که داخل «آیکپ» بود فرستاد و به او یاد داد که
پیشبینیها را به سطحی پایینتر منحرف کند .در میان آشوب ،الیبور تنها چیزی بود که
هیس فکر میکرد میتواند کنترلی بر آن داشته باشد .او شبکه خود را تا بیشترین اندازه به
کار گرفت ،به کارگزارهایش پیشنهاد پرداختهای اضافی در قبال همکاریشان میداد و
به نفع بانکهایی در سراسر جهان عمل میکرد.
تا پنجشنبه  18سپتامبر ،هیس از پا افتاد .این لحظهای بود که برایش همه هفته کار کرده
بود .اگر الیبور امروز باال میرفت ،همه خیمهشببازیاش برای هیچ انجام شده بود .افزایش
الیبور بر اســاس واحد پایه انجام میگرفت که معادل یکصدم هر درصد نقطهای بود و
خالصه کالم آنکه هر تیکتاک ساعت برای او در حدود  750هزار دالر ارزش داشت.
برای هزارمین بار از وقتی که وضع «لمان» خراب شــده بود ،هیس با کارگزارانش در
لندن تماس گرفــت .او به یکی از آنها در یک پیامک گفت« :از تو میخواهم آن را در
پایینترین حد ممکن نگه داری ،باشــد؟» و دوباره نوشت« :به تو ،میدانی 50 ،هزار دالر،
 100هزار دالر ،یا هرچقدر دیگر میدهم .هرچقدر که بخواهی ،باشد؟»
کارگزار تکرار کرد« :باشد».
هیس گفت« :سر حرفم هستم».
کارگزار گفت« :میدانم هستی .انجاممیشود ،بگذار به عهده من».
وقتی که نرخ الیبور آن روز در ســاعت  8شب منتشر شد هیس هنوز در دفتر توکیو
بود .نرخ ین یک واحد پایه سقوط کرده بود ،در حالی که نرخهای بازار پولی مشابه برای
دیگر ارزها به صعود خودشان ادامه میدادند .بحران از سر هیس رد شده بود .او با استفاده
از شبکه کارگزارهایش یکتنه به جنگ بخشی از زیرساخت مالی کره زمین رفته بود.
هدفون را از روی سرش برداشت و به سمت رختخواب خانهاش روانه شد .او از زمانی که
هشت سالش بود تصور میکرد یک ابرقهرمان است و آن شب یک ابرقهرمان بهروزشده
بود که زیر لحاف پر خوابیده بود.

بفروشد یا بخرد ،در مقام نظر به همه بانکها اعالم میکند که قیمتشان را اعالم کنند .یا
میتواند پیش یک کارگزار برود که با همه در ارتباط است و میتواند در عرض چند ثانیه
برایش یک طرف معامله پیدا کند .به ندرت دالری به صورت نقد یا ســپرده اولیه مردم
بدون اینکه یک کارگزار معامله را جوش بدهد و سهم خود را بردارد مبادله میشود .در
بازار معامالت سپردههای اولیه مردم در حسابها بدون نظارت بورس که در آن ،مبادله
به صورت متمرکز انجام نمیشود ،کارگزارها در کانون جریان اطالعات قرار دارند .این
امر آنها را در یک موقعیت قدرتمند قرار میدهد .فقط آنها میتوانند تصویری داشته باشند
از آنچه که همه بانکها در حال انجامش هستند .در حالی که کارگزارها نقشی رسمی در
تعیین نرخ الیبور ندارند ،تعیینکنندگان این نرخ در بانکها برای کسب اطالعات درباره
اینکه پولها در کجا معامله میشوند به آنها متکی هستند.
همچنین بیشتر معاملهگران به کارگزارها به عنوان شهروندان درجه دو و از باال نگاه
میکردند .هیس ارزش آنها را تشــخیص داد .او چیزی میدید که دیگران نمیدیدند چون
او فرد متفاوتی بود .صمیمت او با اعداد ،خونســردانه به استقبال خطر رفتن و عادتهای
غیرمعمولش ،چیزهایی بیش از تیکهای عصبی حرفهای بود .تا سال  2015مشخص نشد
که هیس دچار ســندروم آسپرگر است و در آن موقع او  35سال داشت .سندروم آسپرگر
یک نوع اختالل رشد عصبی است که با مشکالت قابلتوجه در ارتباط بین فردی و ارتباط
غیرکالمی مشخص میشود و معموال با عالیق و رفتارهای وسواسی و تکراری همراه است.
اما همکاران اپراتور او که بسیاری از آنها مغزهایی از مدرسههای درجهیک بودند ،اغلب
هیس را به یاد میآوردند که مانند آنها نبود .آنها به او لقب « ِرین من» داده بودند.
تا زمانی که بازار در لندن باز شــد ،سقوط بانک «لمان» رسمی شد .هیس به یکی از
کارگزارهای مورد اعتمادش در بانک «سیتی» پیامک فرستاد تا بگوید که میخواهد نرخ
الیبور به چه سمتی حرکت کند .معموال او تعارف و خوشامدگویی را کنار میگذاشت.
تایپ کرد« :رفیق ،واقعا به پایینتر نیاز اســت» .کارگزار پیام اطمینانبخشــش را فرستاد
«نمره چند؟» و طی چند ساعت بعد ،یک کار روزمره معمول دنبال شد .هروقت که یکی
از بانکهای تعیینکننده نرخ الیبور با او تماس میگرفت و از او نظرش را درباره اینکه
J Jعدد سود و زیان
معیار چه باشد میپرسید ،کارگزار  -قطعا با دادن اخبار مصیبتبار  -میگفت که نرخ به
احتمال زیاد ســقوط میکند .الیبور شاید روی صدها تریلیون دالر وام و حساب پسانداز
کار هیس این بود که برای کســانی که او را استخدام کرده بودند بیشترین پول ممکن
را از خرید و فروش حســابهای پسانداز به دست بیاورد .اینکه دقیقا چطور این کار را
تاثیر میگذاشت اما بدین گونه تعیین میشد :مکالمه بین مردانی که بسته به حوادث روز
انجام میدهد  -معجون خاصی از استراتژیها،
و بــا بیتفاوتی خوشبین یا ترسخورده بودند.
مهارتهــا و حقههایــی کــه دی ان ای یک
وقتی که هیس آخر شب اعداد رسمی را نگاه
معاملهگر را تشــکیل میدهند  -عمدتا پیش
میکرد ،دید که از بخت خوشش الیبور ارز ین
خودش میماند .در درجه اول ،او یک بازارساز
سقوط کرده است.
بود که برای مشتریانش که اغلب معاملهگرانی
هیس هنوز از خطر نرسته بود .طی سه روز
در دیگــر بانکها بودند نقدینگی درســت
بعد ،او به نــدرت دفتر کارش را ترک کرد و
میکرد .از همان دقیقهای که هرروز صبح کلمه
با سه ســاعت خواب در شب خودش را نگه
رمزش را مینوشت و وارد ترمینال بلومبرگش
داشــت .بازار که به لرزه درآمد ،سود و زیان
میشــد و چراغ قرمز کنار نامش سبز میشد،
او تنها در عرض چند ســاعت از حدود منفی
هیس پشــت خط تلفن در حــال نقل کردن
 20میلیــون دالر تا مثبــت  8میلیون دالر باال
هیس با صورت نتراشیده و موهای ژولیده به مدیر «سیتی گروپ» گفت که چطور
معاملههای تضمینشده و پیشنهاد دادن قیمت
رفت اما هیس کارت برنده دیگری در آستین
به طور مرتب اظهارات نرخهای این بانک را برای اینكه با دفترچهاش سازگار شود
در
الیبور
های
خ
نر
کنندگان
ن
تعیی
با
نزدیکش
روابط
به
او
است.
کرده
ی
م
تحریف
برای فهرست گستردهای از محصوالتی بود که
داشت .موسسه «آیکپ» ،بزرگترین کارگزار
دیگر بانکها و اینكه چطور آنها در جهت منافع یکدیگر عمل میکردند افتخار میکرد
معامله میکرد .او به خودش افتخار میکرد که
بین معاملهگران ،هرروز ســاعت  7صبح یک
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زدوبند

همیشه تلفنش به روی تجار باز است ،بدون توجه به اینکه بازارها چقدر متالطم هستند.
این ویژگی مثل کارت ویزیت او بود.
هیس این بخش از کارش را به داشتن بساط سبزی و میوه شبیه میدانست .پایین بخر،
باال بفروش و تفاوت قیمت را در جیبت بگذار .اما به جای سیب و گالبی ،او اوراق بهادار
پیچیدهای را معامله میکرد که صدها میلیون دالر ارزش داشتند .سود او از فاصله بین اینکه
چقدر برای یک اوراق پول میدهد و چقدر آن را میفروشد حاصل میشد .در زمانهای
بیثباتی این فاصله بیشتر میشد که نشان میداد ریسک اینکه بازار ممکن است علیه او شود
قبل از اینكه بتواند شانس فروختن اوراقش را داشته باشد افزایش یافته است.
همه این کارها یک جریان ثابت درآمد را فراهم میکرد اما مشخص نبود که پولهای
زیاد از کجا میآیند .آنچه واقعا هیس را از دیگران متمایز میکرد ،توانایی او در تشخیص
نابهنجاری قیمتها و استفاده از آن بود؛ تکنیکی که به عنوان «معامله ارزش نسبی» شناخته
میشد .این توانایی از اشتیاقی که در تمام طول عمرش برای یافتن الگوها داشت برآمده بود.
طی دورههای آرامش ،او وقتش را صرف ثبت دادهها و شــکار فرصتهای نادیده میکرد.
اگر او فکر میکرد که قیمت دو اوراق بهادار مشابه بیش از حد با یکدیگر اختالف پیدا
کرده بودند ،یکی از آنها را میخرید و از نزدیک آندیگری را مراقبت میکرد و روی این
قمار میکرد که اختالف بین آندو کم خواهد شد.
هیس هرجا که کار میکرد ،نرمافزارش را برپا میکرد تا به او بگوید دقیقا چقدر سود
یا ضرر از هر حرکت جزئی الیبور در هر واحد پولی نصیبش خواهد شد .یکی از معامالت
مورد عالقه هیس مربوط به قمار بر سر این بود که شکاف بین الیبور در دورههای مختلف
بیشــتر میشود یا کمتر :چیزی که در این صنعت یکی از پایههای معامله شناخته میشد.
هربار که هیس معامله میکرد باید تصمیم میگرفت که آیا از ریسک کردن دست بردارد
برای محافظت کردن از موقعیت خودش که ،برای مثال ،از حسابهای پسانداز دیگران
استفاده کرده ،یا نه.
خریدوفروشهای هیس تغییرات مداومی را در دفتر معامالت ایجاد کرد که تا سالهای
بعد هم ادامه داشــت؛ دفتر معامالت که در قالب صفحات بزرگ اکسل بود .او دوست
داشــت که فکر کند این دفتر یک ارگانیســم زنده است با هزاران اندام متحرک به هم
متصل .در گوشهای از یکی از صفحات نمایشگر او ،عددی بود که بیش از دیگر اعداد به آن
نگاه میکرد :سود و زیان پر از پستی و بلندی او.
از هر معاملهگر معقولی بپرسید او قادر خواهد
بود به شما بگوید که این عدد در حدود هزار
دالر اســت .کل ارزشی که هیس برای خودش
قایل بود در یک عــدد بیچونوچرا خالصه
میشد.
J Jپراندن نرخها روی هوا
تا پیش از تابستان  ،2007بحران وام مسکن
در امریكا باعث شــد بانکها و صندوقهای
سرمایهگذاری در سراسر جهان در قرض دادن
بدون وثیقه به یکدیگر کمدلوجرئت شوند.
شــرکتهایی که به بازار بــه اصطالح پولی
برای تامین مالی کسبوکارشان وابسته بودند
178

به وســیله هزینه اعتبار کوتاهمدت که مثل بادکنک باد میشد فروپاشیده بودند .در 14
سپتامبر ،بعد از اینكه بانک «نورثرن راک» اعالم کرد برای اینكه دایر بماند به وامهایی
از «بانک آو انگلند» وابسته است ،مشتریانش ساعتها صف کشیدند تا پساندازهای خود
را از حسابها بیرون بکشند.
بعد از آن ،بانکها تنها تالش میکردند وامهای بدون وثیقه را هربار برای چند روز
به یکدیگر قرض بدهند و نرخ بهره وامهای بلندمدتتر ســر به فلک کشــید .به همین
ترتیب ،الیبور به عنوان حرارتســنج فشارهای سیستم واکنش نشان داد .در اوت ،2007
فاصله بین الیبور ســهماهه دالر و سواپ فهرستشده یکشبه  -معیار هزینه استقراض
یکشــبه بانکها  -از  12واحد پایه به  73واحد پایه افزایش یافت .تا ماه دســامبر این
فاصله تا  106واحد پایه صعود کرد .الگوهای مشــابهی هم درباره پوند استرلینگ ،یورو
و بیشتر  12ارز دیگری مشاهده شد که هرروز ظهر روی وبسایت «انجمن بانکداران
بریتانیا» منتشــر میشد .هرکسی میتوانست ببیند که نرخهای الیبور به سمت باال پرواز
کردهاند اما ســؤالها درباره این شروع شد که آیا این نرخها به اندازه کافی باال رفتهاند تا
شدتو حدت مضیقه اعتباری را منعکس کنند .تا اوت  ،2007تقریبا معاملهای نقدی نبود
که دوره زمانیاش بیش از یک ماه باشــد .در مورد برخــی از ارزهای کوچکتر ،هیچ
وامدهندهای برای هیچ دوره زمانی وجود نداشــت .هنوز با تریلیونها دالری که به الیبور
مرتبط بود ،بانکها باید قطارهای خودشان را روی ریل نگه میداشتند .افرادی که هرروز
مسئول تعیین نرخهای الیبور بودند شانسی نداشتند جز اینكه انگشت شست و اشارهشان
را بلند کنند و روی هوا اعدادی را بپرانند .واضح بود که «بهترین تخمین»های آنان به طور
غیرواقعگرایانهای خوشبینانه بود.
بازی مخاطرهجویانهای گسترش یافت که در آن ،تعیینکنندگان نرخها تالش میکردند
تخمین بزنند که رقبایشان چه نرخی را تعیین کردهاند و سپس نرخ خود را کمی پایینتر
اعالم کنند .اگر آنها اشتباه حدس میزدند و نرخهایی باالتر از همکارانشان وارد میکردند،
تلفنهایی با عصبانیت از سوی مدیرانشان دریافت میکردند که به آنها میگفت آن ورق
را به دسته کارتها بازگردانند .در طبقات تجاری ساختمانهای سراسر جهان ،مکالمات
هراسآلودی بین معاملهگران و کارگزارهایشان درباره پیشبینیها از الیبور انجام میشد.
هیچکس نمیدانست که الیبور کجا باید بایستد و هیچکس نمیخواست یک به حاشیه
راندهشده باشد .حتی جایی که بانکداران سعی
میکردند صادق باشــند ،راهی وجود نداشت
برای اینكه بدانند آیا تخمینهایشــان درست
است یا نه ،چراکه یک معیار اصلی برای قرض
دادن بینبانکی نبود که تخمینهای خود را با آن
مقایسه کنند .ماشین در هم شکسته شده بود.

در میان آشوب ،الیبور تنها چیزی بود که هیس فکر میکرد میتواند کنترلی بر آن
داشته باشد .او شبکه خود را تا بیشترین اندازه به کار گرفت ،به کارگزارهایش
پیشنهاد پرداختهای اضافی در قبال همکاریشان میداد و به نفع بانکهایی در
سراسر جهان عمل میکرد
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J Jبانکها میدانستند
وینس مکگانِــ ِگل ،یک مرد کوچک و
ترکــهای با ظاهری خجول 11 ،ســال بود كه
در اداره اعمال مقررات «کمیســیون معامالت
قراردادهــای آتی کاالیی» در واشــنگتن کار
میکرد و طــی این دوره موهــای قرمزش در
کنارههای سر جوگندمی شده بود .مکگانگل

کتاب ضمیمه

میتواند جای آنها را در میانه طیف قرار دهد ،به جای اینكه نرخهایی
که یک کاتولیک عملکننده بــه تکالیف دینی بود ،مدرک حقوق
را تعیین کنند که واقعا فکر میکردند میتوانند با آن نقدینگی بدون
خود را از دانشگاه «پرپردین» ،یک مدرسه مسیحی در مالیبو در ایالت
وثیقه را قرض بدهند .انگیزه کم کردن باد بادکنک نرخها به ســود
کالیفرنیــا ،گرفته بود؛ جایی که دانشــجویان برای «زندگی مطابق با
موسسه «آیکپ»،
کارگزار
ترین
گ
بزر
ربطی نداشت؛ بسیاری از بانکها در واقع احتمال داشت که با نرخهای
اهداف ،خدمت و رهبری» آماده میشدند.
گران،
ه
معامل
بین
الیبور پایین پولهای خود را از دست بدهند .اینجا مسئله بقا در میان
در حالی که همکالسیهایش مشاغل سطحباال با درآمد خوب را
هرروز ساعت 7
بود.
برای دفاع از شرکتها و افرادی که متهم به فساد شرکتی بودند اشغال
صبحیکایمیل
میکردند ،مکگانگل تالش کرد شــغلهایی را انتخاب کنند که در
طنز ماجرا این بود که درســت هر وقت که صحت الیبور دچار
«پیشبینیالیبور»
کسانی
برای
تزلزل میشد ،اهمیتاش به شدت باال میرفت .همانطور که بحران
موارد حقوقی علیه آنها عمل میکرد .او در مقام یک دادستان دادگاه
در
که
فرستاد
ی
م
مالی عمیق میشد ،بانکهای مرکزی الیبور را برای ارزهای مختلف
به آژانس کمیســیون معامالت پیوســت و آن موقع ،در  44سالگی،
بانکهامسئول
رصد میکردند تا ببینند آخرین اعالم سیاستهای آنها چطور در آرام
سرپرست گروهی از وکال و بازرسان بود.
تعیین نرخ الیبور
کردن بازارها موفق بوده اســت .دولتها به اظهارات نرخ از ســوی
مکگانگل در دفترش را بســت و لم داد تا اخبار روز را بخواند.
بودند .هیس پیامی
کسانی
از
یکی
برای
تکتک شرکتها نگاه میکردند تا سرنخهایی در اینباره به دست
 16آوریل  2008بود و تیتر صفحه اول روزنامه وال استریت ژورنال
کپ»
ی
«آ
داخل
که
آورند که به کدامیک آنها ناچار خواهند شد بعدا کمک مالی کنند.
میگفت« :بانکداران در میان بحران به نرخ اساســی شک دارند».
بود فرستاد و
اگر بانکها درباره الیبور دروغ میگفتند ،تنها روی نرخهای بهره و
های
این مطلب چنین شــروع میکرد« :یکی از مهمترین حرارتسنج
به او یاد داد که
پرداختهای مشتقه تاثیر نمیگذاشت؛ این کار واقعیت را میپیچاند.
سالمت مالی جهان سیگنالهای غلط میفرستد .طی پیشامدی که روی
پیشبینیها را به
تر
ن
پایی
سطحی
در ایــن مرحله اصال تصور این نمیرفــت که معاملهگرانی مثل
قرضگیرندگان در همهجا تاثیر دارد ،از تولیدکنندگان روس نفت تا
کند
منحرف
هیس در حال امر و نهی کردن به الیبور باشند تا سودهای خودشان را
صاحبخانههای دیترویت ،بانکدارها و معاملهگرها در حال ابراز
نگرانی از این هستند که نرخ پیشنهادی بینبانکی لندن که به «الیبور»
افزایش دهند بلکه در اینجا یک معیار وجود داشــت که به صداقت
معاملهگرانی وابســته بود که منافع مستقیمی در جایی که آن معیار
شناخته میشود ،به نرخی غیرقابلاعتماد تبدیل شده است».
تعیین میشد داشتند .الیبور به وسیله «انجمن بانکداران بریتانیا» پیشبینی میشد .در هردو
این مطلب که در دفتر لندن روزنامه والاستریت ژورنال نزدیک «فلیت استریت» نوشته
مورد ،بدنه مســئول پیشبینی نرخها هیچ قدرت تنبیهی نداشت ،بنابراین توانش برای نهی
شده بود ،با این گمان ادامه میداد که برخی از بانکداران در بزرگترین بانکهای جهان
کردن شرکتها از تقلب کم بود.
احتماال به وضوح تخمینهای پایینی برای هزینه استقراض میزنند تا مانع مطلع کردن بازار
وقتی که مکگانگل خواندن آن مطلب والاستریت ژورنال را تمام کرد ،به همکارانش
از اینكه «از نقدینگی ناامید شدهاند» بشوند .این کار روی دستکاری الیبور تاثیر دارد و در
ایمیل زد و پرســید که درباره الیبور چه میدانند .گروه او یک پرونده درســت کرد که
نتیجه ،روی تریلیونها دالر اوراق بهادار در سراسر جهان.
شامل برخی گزارشهای اولیه از داخل جامعه مالی بود .در ماه مارس ،اقتصاددانان «بانک
عیب بزرگ الیبور این بــود که متکی به این بود که بانکها حقیقت را بگویند اما
تسویهحساب بینالمللی» که یک گروه باالسری بانکهای مرکزی سراسر جهان است،
آنهــا را ترغیب میکرد که دروغ بگویند .وقتی که هــرروز  150گونه معیار مالی ارائه
مقالهای علمی منتشــر کرد که الگوهای غیرعادی نــرخ الیبور را طی بحران مالی جهانی
میشد ،اظهار نرخ تکتک بانکها نیز منتشر میشد که به دنیا تصویر کلی معتبر بودن
تشخیص داده بود ،با وجود اینكه مقاله نتیجه گرفته بود این امر «نتیجه نارسایی در طراحی
نسبی آنها را میداد .به طور تاریخی ،افرادی که مسئول اظهار نرخ الیبور شرکتهای خود
مکانیزم مالی نبوده است».
بودند ،این توانایی را داشتند که تخمینهای خود را بر پایه بازار پولی بینبانکی پرحرارتی
یک ماه بعدتر ،اسکات پ ِنگ ،تحلیلگر «سیتی گروپ» در نیویورک ،برای مشتریانش
بنا کنند که در آن ،بانکها برای تامین مالی عملیات روزبهروز خود از یکدیگر پول قرض
یک یادداشــت تحقیقی فرستاد که تخمین زده بود اظهار نرخهای الیبور دالر از سوی 18
میگرفتند .آنها از این امر بازداشــته شده بودند که خیلی زیاد از حقیقت منحرف شوند
شرکتی که آن نرخ را تعیین میکنند  20تا  30واحد پایه پایینتر از چیزی بود که آنها فکر
چراکه مشــارکتکنندگان همکارشان در بازار ،از نرخهایی که واقعا به آنها پول تزریق
میکردند باید باشــد ،به دلیل «ترس فراگیر» در میان بانکهایی که «در حال پذیرش این
کرده بودند خبر داشتند .طی چند ماه قبل ،این وضعیت تغییر کرده بود .بانکها قرض دادن
مسئله بودند که دست پایین را در محیط این بازار شکننده دارند».
بــه یکدیگر برای دورههای زمانی طوالنیتر از چند روز را متوقف کرده بودند و ترجیح
در حالی که شواهدی از دستکاری به وسیله شرکت خاصی وجود نداشت ،مکگانگل
میدادند که نقدینگی خود را روی هم تلنبار کنند .بعد از ورشکستگی شرکت «بی ِر استرنز»
در حال ارزیابی این ایده بود که تحقیق و تفحصی را شروع کند.
تضمینی برای اینكه بانکها پولها را برگردانند نبود.
وامدهندگان وقتی که به این اندازه زیاد در معرض خطر قرار گرفتند ،سخت دلمشغول
J Jرفتار دستفروشمآبانه
آن میزان نقدینگی شدند که وارد شرکتهای رقیب میشد .هر موسسه حاشیهای که در
در سال  ،2009هیس از «یو اس بی» بیرون آمد تا به «سیتی گروپ» بپیوندد .رئیس گروه
باالترین انتهای طیف  -که پرریسکترین هم بود  -در خطر تبدیل شدن به یک موسسه
ِ
«سیتی گروپ» آسیا ،کریس سسی ِر که از کارکنان قبلی بانک «لمان» بود ،یک امریكایی
مطرود هم بود؛ موسسهای که دیگر قادر نبود به نقدینگی الزم برای تامین مالی ترازنامهاش
کوچکقامت با ریش پروفســوری بود که شهرت زیادی در پیدا کردن راههای تازه پول
دسترسی داشته باشد .به زودی بانکها شروع به اظهار نرخهایی کردند که فکر میکردند
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میکرد و اصال خوشــش نمیآمد که یک معاملهگر سمج که چیزی
درآوردن داشت و میلیونها دالر صرف جذب بهترین استعدادها در این
از پیچیدگیهای تامین مالی بانک نمیدانست ،به او بگوید که کارش
زمینه کرده بود .و هیس برداشت اولین دورش بود.
در ماه ژوئن،
را چطور انجام دهد.
فقط امضای  3میلیــون دالر پاداش نبود که نظر هیس را به خود
اولین
«بارکلی»
گروه تارســفیلد به جای اینكه نرخهای ورودی به الیبور را پایین
جلب کرد .نوید شروع تازهای در یکی از بزرگترین بانکهای جهان
بانکی بود که با
بیاورند ،در روزهای بعد اظهار نرخ خود را باال بردند و باعث شــدند
به همراه حضور او در مرکز توجه بازار به شدت در حال توسعه نرخ
مقامات به یک
الیبور باالتر برود .هیس باید خطمشــی متفاوتی را امتحان میکرد.
بهره ابزار مشــتقه آسیا ،بیش از آن اغواکننده بود که بتواند مقاومت
توافق رسید و قبول
کرد که نرخ الیبور
در روز  14دســامبر ایمیلی به همکار هــمردهاش در لندن زد و از او
کند .سسیر بعد از راضی کردن او به پیوستن به بانک ،پیش همکارانش
کرده
دستکاری
را
خواست که مستقیما به سراغ تعیینکننده نرخ الیبور برود.
مباهات میکرد که «یک حیوان واقعی» را یافته که «ترتیب هرکسی
بوده و موافقت کرد
هیس با اشاره به تصمیم بانک برای یکمرتبه افزایش دادن اظهار
را در خیابان میدهد».
که جریمهای که
نرخهای الیبور ،پرسید« :آیا میتوانید با میز نقدینگی صحبت کنید و
پیشنهادی
(نرخ
«تایبور»
به
گروپ»
«سیتی
که
ریخت
سسیر برنامه
تا آن زمان 290
میلیونپوندثبت
ما نرخها را از پیــش بدانیم؟ ما نیاز به تعامل خوبی با میز نقدینگی
بینبانکی توکیو) بپیوندد ،نرخی که هیس به تحقیر میگفت که حتی
پرداخت
بود
شده
داریم .آنها میتوانند برای ما خیلی ارزشمند باشند .اگر ما قبل از موعد
راحتتر از الیبور میشــود روی آن تاثیر گذاشت چون بانکهای
کند .از آن لحظهای
نرخها را بدانیم میتوانیم بازار را شکل بدهیم و دمار از روزگار بازار
کمتری در تعیین آن مشــارکت دارند .هیس وقتی شــروع به معامله
که «بارکلی» به
دربیاوریم».
کرد میخواســت فورا کارش را با موفقیت شروع کند و قادر بودن
توافق رسید ،یک
آتشسوزی عظیم
آنچه هیس نمیدانســت این بود که هرگونه گپ زدن با کسانی
به تاثیرگذاری روی دو نرخ معیاری که به تعیین سودده بودن جایگاه
شد
شروع
سیاسی
که نرخها را تعیین میکردند آنها را از موقعیت ُمجاز خارج میکرد.
او کمــک میکرد ،گام مهمی بود .گام دیگر این بود که کســی که
که تا هفتهها ادامه
برخالف تعدادی از بانکها« ،ســیتی گــروپ» به طور جدی تحت
نرخ الیبور را در لندن برای «سیتی گروپ» تعیین میکرد در جایگاه
داشت
تحقیقات بازرسی «کمیســیون معامالت قراردادهای آتی کاالیی» در
تعیینکنندهای قرار بگیرد .صبح روز  8دسامبر ،سسیر پشت میزش در
طبقه تجاری دفتر موسسه در توکیو نشسته بود .او یک دفتر داشت اما
مورد نرخ الیبور قرار داشت .در مارس  ،2009شخصا از طریق ارتباط
ویدئویی برای بازرسان یک سخنرانی  18صفحهای درباره روند تعیین
به ندرت از آن استفاده میکرد و ترجیح میداد که در وسط گود باشد.
ُ
نرخ ارائه کرده بود .معاملهگران پول نقد در شــرف به خطر انداختن هستی خود به دلیل
فکر میکرد که نرخ الیبور ین برای اســتقراض ششماهه بیش از اندازه باال است .بعد از
اعمال کسانی در سوی دیگر کره زمین بودند که نمیشناختندشان .بحث صرفا این نبود که
کنترل اظهار نرخ روز گذشته ،متعجب شد از اینكه میدید «سیتی گروپ» یکی از باالترین
آنها میدانستند تحت نظارت هستند .تارسفیلد فقط یک نفر هواخواه پروپاقرص مقررات
ارقام را وارد کرده است.
نبود بلکه از شخص هیس خوشش نمیآمد چراکه سه ماه قبلتر همدیگر را مالقات کرده
سســیر با مدیر گروه ریسک داراییها ،اســتنلی تان ،در توکیو تماس گرفت و از او
بودند؛ اکتبر  2009بود ،کمی بعد از اینكه هیس کار در «سیتی گروپ» را پذیرفته بود و
خواست كه بفهمد چهکسی مسئول تعیین نرخ ین است و بخواهد که او نرخش را چندین
واحد پایه پایین بیاورد .او از میز ریسک داراییها فهمید که کانری وارف مسئول اظهار
رئیسش او را به لندن فرستاده بود تا با نفرات کلیدی بانک مالقات کند.
نرخ الیبور بانک است .تان آن روز بعدازظهر در پاسخ سسیر نوشت« :من با نفر مربوطه
هیس در همان اولین جمله ،وقتی که به تارســفیلد معرفی شــد ،گفت« :از دیدن شما
خوشوقتم .شما میتوانید به ما کمک کنید که از شر الیبور خالص شویم .من اجازه میدهم
در لندن صحبت کردم و از او خواستهام که پایین آوردن نرخ را ارزیابی کند».
که فوت و فنم را بدانید».
سســیر نرخهای الیبور را آخر وقت آن شــب دوباره نگاه کرد و وقتی که دید «سیتی
گروپ» برای استقراض ششماهه نرخ را فقط یکچهارم واحد کاهش داد ناراحت شد .او
هیس با صورت نتراشیده و موهای ژولیده به مدیر «سیتی گروپ» گفت که چطور به
طور مرتب اظهارات نرخهای این بانک را برای اینكه با دفترچهاش سازگار شود تحریف
به تان نوشت« :ممکن است دوباره با او صحبت کنید؟»
میکرده است .او به روابط نزدیکش با تعیینکنندگان نرخهای الیبور در دیگر بانکها و
روز بعد ،همانطور که از او خواسته شده بود به سراغ میز داراییها در لندن برگشت.
اینكه چطور آنها در جهت منافع یکدیگر عمل میکردند افتخار میکرد .هیس سعی میکرد
او همچنین زنجیره پیامهای ردوبدلشــده را برای رئیس میز ریســک داراییها در لندن،
برای تارســفیلد چربزبانی کند اما خیلی بد درباره آن مرد و موقعیت قضاوت کرد .در
اندرو تارســفیلد ،فوروارد کرد .پاسخی که او از همکار همرده انگلیسیاش دریافت کرد
روزهای بعد ،تارسفیلد با مدیرش ،استیو کامپتون ،تماس گرفت و نگرانیاش را ابراز کرد.
جایی برای بدفهمی باقی نمیگذاشت :هشداری تا حدی در لفافه پیچیده مبنی بر اینكه تو
تارســفیلد گفت« :در حالی که شما از حرف زدن درباره اصالح نرخهای الیبور طفره
دخالت نکن.
میرویــد ،من همین هفته باید یک  75هــزار دالر دیگر به وکال بدهم برای اینكه روی
هیس که در سلســلهمراتبی بالفاصله پشت سر رئیسش قرار داشت در رنجیره پیامها
تحقیقات «کمیسیون معامالت قراردادهای آتی کاالیی» کار کنند .هرکسی که رئیس این
حاضر نبود اما سسیر آنها را برای او فرستاد.
میز باشد یا مسائل دیگر ،باید کامال مراقب باشید که او دقیقا در حال انجام دادن چهکاری
تارســفیلد یک مرد متعصب در دهه چهل زندگیاش بود که بعد از پیوستن به «سیتی
است و آن را چطور در مأل عام انجام میدهد .شما میدانید ،همه این کارها رفتاری بسیار
گروپ» به عنــوان یک کارآموز دانشآموخته ،بیش از  20ســال را در بخش مدیریت
دستفروشمآبانه است».
ریســک در بانک گذرانده بود .او به خودش به عنوان نگهبان ترازنامه شــرکت نگاه
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سوئیســی به انجام تقلب در بازوی ژاپنی خود اعتراف کرده است .آن موقع بود که ضربه
J Jاعتراف
فلجکننده وارد شد.
صبح ســاعت  7یک روز سهشنبه ،دو هفته پیش از کریسمس  ،2012در خانه هیس
بروئر گفت« :عالوه بر اینكه شــعبه بانک «یو بی اس» در ژاپن پذیرفته در این زمینه
زده شد .هیس پا روی راهپله سفارشیساز از چوب صنوبر خانه جدیدا بازسازیشدهاش در
گناهکار است ،دو معاملهگر سابق «یو بی اس» نیز به دلیل تبانی برای دستکاری نرخ الیبور
ُ«ولدینگام» در محله «ســوری» گذاشت تا به یك دوجین مامور پلیس و بازرسان «دایره
متهم به تقصیر هســتند که به دالیل پیچیدگیهای کیفری نام آنها امروز فاش نمیشود».
کالهبرداریهای ســنگین» اجازه بدهد داخل شوند .یک سال قبلتر ،او از «سیتی گروپ»
نه تان ،نه سســیر به دلیل قصور مجازات نمیشدند« :تام هیس نیز متهم به تقلب و زیر پا
اخراج شــده بود و مدت کوتاهی پس از آن به بریتانیا برگشته بود؛ جایی که با نامزدش،
گذاشتن قوانین ضدانحصار مجازات است».
سارا تای ،ازدواج کرد.
در آن لحظه ،وحشــت مطلق موقعیت برای اولین بار به هیس یــورش برد .دو تن از
هیس کنار همســرش ایستاد چراکه مامورها ملک او را زیر و رو کردند ،رایانهها و
قدرتمندترین وکالی امریكا برنامه داشتند که او را با سه اتهام کیفری جداگانه که هرکدام
اسناد را داخل جعبه گذاشتند و آنها را در وسایل نقلیهای جا دادند که در انتهای مسیر شنی
دارای مجازاتی بین  20تا  30سال زندان بود به آن کشور مسترد کنند .در کمتر از  24ساعت
خانه پارک شــده بودند .این زوج فقط دو هفته پیش به آن خانه نقل مکان کرده بودند.
بعد ،یک عضو گروه حقوقی هیس پشــت خط تلفن دایره کالهبرداریهای سنگین بود تا
نوزاد پسرشان در طبقه باال توی تخت بود .زمانی که معاملهگر سابق به سمت یک خودرو
درباره کم کردن از هزینه توافق بحث کند.
که منتظرش بود هدایت شد ترافیک سنگین بود 20 .مایل سالنه سالنه رفتن از «سوری»
مبــارزه با اتهام بیثمر به نظر میرســید .توافق «یو بــی اس» پذیرفته بود که هیس و
تا شهر لندن در سکوت گذشت.
همکارانش طی چهار ســال بیش از  2000بار تــاش کردهاند که روی نرخ الیبور تاثیر
دروازه بزرگ ایستگاه پلیس ،ساختمانی خاکستری از جنس سیمان بود که در یکی از
بگذارند .توجهات زیادی به او جلب شــد و خودش بعدها میگفت که به «جسی جیم ِز
مناطق شلوغ تجاری خیابانی اصلی واقع شده بود .در بازجویی رسمی به هیس گفته شد که
[یک کالهبردار حرفهای تاریخ امریكا] الیبور» مشهور شده بوده است .مقامات امریكایی
او برای پاســخ دادن به سؤاالتی در ارتباط با اتهاماتی بین سالهای  2006تا  2009درباره
پرونده استرداد او را کامل کرده بودند و فقط بحث زمان در انجام این کار مطرح بود.
تبانی با دو همکارش برای دستکاری نرخ الیبور ین ،به آنجا آورده شده است .هیس پاسخ
بنابراین هیس شــروع کرد به متقاعد کردن دایره کالهبرداریهای سنگین که او را به
داد که میخواهد در اینباره کمک کند اما به زمان نیاز دارد تا  112صفحه شــواهد را
عنوان نوعی مدیر دارای اطالعات در نظر بگیرند و در عوض مجازات او نیز تسهیل شود و
بررسی کند ،بنابراین به هیچیك از سؤاالت در آن روز جواب نمیدهد .دیروقت بود که
مهمتر اینكه این توافق حاصل شود که در بریتانیا بماند.
او دوباره به «سوری» بازگشت.
هیس نیز برای اینكه برنامهاش عملی شــود باید هرچیزی را که میدانســت به دایره
در ماه ژوئن« ،بارکلی» اولین بانکی بود که با مقامات به یک توافق رسید و قبول کرد
کالهبرداریهای ســنگین میگفت و قول میداد که علیه هرکسی که درگیر ماجرا بوده
که نرخ الیبور را دســتکاری کرده بوده و موافقت کرد که جریمهای که تا آن زمان 290
شــهادت بدهد .اساســیتر این بود که او همچنین باید میپذیرفت که به دلیل دستکاری
میلیون پوند ثبت شده بود پرداخت کند .از آن لحظهای که «بارکلی» به توافق رسید ،یک
غیرصادقانه الیبور گناهکار است .این برای پذیرفتن اینكه روی نرخ الیبور تاثیر گذاشته
آتشسوزی عظیم سیاسی شروع شد که تا هفتهها ادامه داشت و دست سرنوشت هیس را
کافی نبود ،او باید اعتراف میکرد که میدانسته این کار اشتباه است.
نیز به آن نقطه رســانده بود .دایره کالهبرداریهای سنگین که قبال در برابر دنبال کردن
طی دو روز به اصطالح مصاحبههای گسترده برای آزمایش دانش هیس درباره موضوع،
دستکاری نرخ الیبور مقاومت کرده بود ،ناچار شد موضع خود را تغییر دهد و در  6ژوئیه
او برای اولین بار در زندگیاش خیلی روشن درباره کارهایش برای دستکاری الیبور حرف
پروندهای را باز کرد که طی آن باید نوعی تحقیقات کیفری در این موضوع انجام میشد .در
زد .او در مقــر دایره کالهبرداریهــای کالن در نزدیکی میدان ترافالگار پذیرفت که به
همان هفته ،دولت نتیجه بازرسیهای خود را درباره آن رسوایی منتشر کرد .مردم بریتانیا
طور غیرصادقانه عمل کرده و توجه بازرسان را
و سیاستمداران کشور درصدد مجازات عوامل
به جنبههایی از ماجرا جلب کرد که تا به آن
بودند.
زمان درباره آنها چیزی نمیدانستند .مصاحبهها
هیــس در  19دســامبر ،هشــت روز بعد
هرچیزی را شامل میشــد؛ از ورودش به این
از دســتگیریاش ،در خانه پشــت رایانهاش
صنعت و اســتراتژیهای معاملــه او تا اینكه
نشســته بود که یک بولتن خبــری با لینکی
چطور الیبور روندهای خود را عوض میکند
از یــک کنفرانس خبری در واشــنگتن روی
و افــراد مختلفــی که به کمک آنهــا نرخ را
صفحه نمایشــگر ظاهر شــد .همانطور که
دســتکاری میکردند .او همه کارهایی را که
فالش دوربینها نور میانداختند ،دادستان کل،
انجــام میداد ،اینكه چطور یک معامله ســر
اریک هولدر ،و رئیــس دایره کیفری وزارت
میگرفت و چطور اوراق بهادار را میفروخت
دادگســتری ،النی بروئر ،یک توافق با ارزش
نوید
کرد.
جلب
خود
به
را
هیس
نظر
که
نبود
پاداش
دالر
میلیون
3
امضای
فقط
به ماموران گفت .در نهایت ،نیز با چند جمله
حــدود  1.5میلیــارد دالر را اعالم کردند که
شروع تازهای در یکی از بزرگترین بانکهای جهان به همراه حضور او در مرکز توجه
بازار به شدت در حال توسعه نرخ بهره ابزار مشتقه آسیا ،بیش از آن اغواکننده بود
تصدیق کرد که کارهایی غیرصادقانه انجام داده
مقامــات از بانک «یو اس بــی» بابت الیبور
که بتواند مقاومت کند
است.
میگرفتنــد .آنها توضیح دادنــد که این بانک
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داستانهایی از راه طوالنی آزادی
کاندولیزا رایس
انتشارات توئلو
2017

دربارهنویسنده
کاندولیزا رایس اولین وزیر خارجه زن سیاهپوست
در امریكا است که در دوره دوم جرج بوش پسر این
سمت را بر عهده داشت و در دوره اول او نیز مشاور
امنیت ملی بود .رایس استاد علوم سیاسی دانشگاه
استنفورد اســت .کتاب «دموکراسی» او در حال
حاضر ،چهارمین کتاب در فهرست پرفروشهای
نیویورک تایمز است.

آیا دموکراسی در حال عقبنشینی است؟
چهار نوع گذار به نظام دموكراتیك تثبیتشده

کاندولیزا رایس ،وزیر اسبق امور خارجه
امريكا در دوران بوش پسر ،دارای
گرایشهای افراطی درباره سیاست
خارجی امريكاست و نظر او درباره
دموکراسی در کشورهای مختلف و اینکه
از دموکراسی چه میخواهد و چطور
میخواهد آن را پیش ببرد برای همه
کسانی که ترامپ را نیز عقبه این نگاه
میدانند میتواند مفید باشد.

مترجم :ساعد یزدانجو

اعالمیه جهانی حقوق بشــر که در ســال  1948به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل
تصویب شد ،فهرستی از حقها را غیرقاب ل چانهزنی فرض کرده است :هرکسی حق زندگی،
آزادی و امنیت دارد؛ هرکســی حق آزادی اندیشــه ،وجدان و مذهب دارد؛ هرکسی حق
آزادی عقیده و بیان دارد؛ آزادی گردهمایی و تجمع آرام را دارد؛ و مشارکت در حکومت
خودش ،به طور مســتقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزادانه انتخاب میشوند .این
اعالمیه از اصطالح «دموکراسی» استفاده نمیکند اما آنچه توصیف میکند دقیقا دموکراسی
اســت .حتی حاکمانی که بدون تردید اقتدارگرا هســتند هم تا حدی مدعیاند که ردای
دموکراسی را به تن دارند ،چه با برگزاری انتخابات ساختگی چه با سعی در گسترده کردن
دامنه تعریف «حقها» تا این حقوق ،کاالهایی که میتوانند توزیع کنند ،از جمله خوشبختی
را در بربگیرد .آنهایی که خوشنام نیستند هم مشتاق مشروعیت خواهند بود  -یا دستکم
ظاهر ســاختن مشروعیت .صدام حسین در اکتبر  2002انتخابات برگزار کرد ،تنها چند
ماه قبل از اینكه ســرنگون شــود( .او تنها انتخاب در برگه رأی بود و  100درصد آرا را
کسب کرد ،با شرکتکنندگان رسمی که شمار آنها نیز  100درصد واجدان شرایط بود).
تعداد کمی از حکام هســتند که با راحتی دستور صادر میکنند ،کاری که در زمانهای
گذشته کامال پذیرفتهشده بود .پادشــاه آفتاب فرانسه ،لویی چهاردهم ،که اعالم میکرد
«من حکومت هســتم» یکی از بسیار پادشــاهان تاریخ بود که مدعی بود با حقی آسمانی
حکومت میکند.
اگر دموکراسی به این معنی درک شود که حق رک و راست حرف خود را زدن ،آزاد
بودن از قدرت اســتبدادی حکومت و اصرار بر این است که آنهایی که بر شما حکومت
میکنند باید رضایتتان را به دست آورند ،آنگاه ،دموکراسی  -تنها شکل حاکمیت که این
آزادیها را تضمین میکند  -گستردهتر از یک حق پذیرفته نخواهد شد.
با این حال ،با اینكه صدای حمایت از ایده دموکراسی بلندتر شده ،امروزه تشکیکهای
بیشــتری درباره عمل واقعی دموکراســی و توجیه این کار ایجاد میشود .در نگاه علمی و
گفتمانهای پرطرفدار ،این بحث خیلی پرشــده که دموکراســی در حال عقبنشینی یا
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دستکم ،همانطور که لری دایموند ،همکار من در دانشگاه استنفورد میگوید ،در وضعیت
«رکود» است.
این بدبینی قاب ل درک است ،بهویژه با در نظر گرفتن اتفاقاتی در خاورمیانه که وعدههای
«بهار عربی» به نظر درب و داغان شده است .اگر علتی برای خوشبینی وجود داشته باشد،
این طور تشــخیص داده میشود که مردم هنوز میخواهند بر خود حکومت کنند .فعاالن
دموکراســی در هنگکنگ و داخل ســرزمین چین در خطر محاکمه و دستگیری قرار
دارنــد .انتخابات هنوز صفهای طوالنی رأیاولیها را به خود میکشــاند ،حتی در میان
فقیرترین جمعیتها با کمترین تحصیالت کشورها در قاره افریقا  -و گاهی حتی این اتفاق
زیر تهدید تروریســتها در جاهایی مثل افغانستان و عراق رخ میدهد .مردم بدون توجه
به وضعیت زندگیشان ،به سمت این ایده حرکت میکنند که باید خودشان سرنوشتشان
را تعیین کنند .طنز ماجرا اینجاست که در حالی که ماها که در آزادی زندگی میکنیم ،با
دیده شک به وعدههای دموکراسی نگاه میکنیم ،مردمی که هنوز از مزایای آن بهرهمند
نشدهاند میخواهند به آن برسند.
آزادی جذبه خود را از دســت نداده اســت .اما وظیفه تاسیس و نگهداری از نهادهای
دموکراتیکی که از آن حفاظت میکند طاقتفرســا و طوالنی است .این روند به ندرت
جادهای یکطرفه است .پایان یافتن حکومت اقتدارگرا میتواند به سرعت اتفاق بیفتد اما
تاسیس نهادهای دموکراتیک نمیتواند.
و نیروهای شــریرانه زیادی هست  -برخی باقیمانده از نظم قدیم و برخی رهاشده به
وسیله پایان یک سرکوب  -که حاضرند به نهادهای دموکراتیک حمله کنند و آنها را در
مرحله نوزادیشان نابود کنند .هر دموکراسی جدید یک تجربه نزدیک به مرگ دارد؛
لحظایت در بوته آزمایش که در آن ،چارچوب نهادی امتحان میشــود و با واکنش به آن
قویتر یا ضعیفتر میشود .حتی موفقترین دموکراسیهای جهان ،شامل دموکراسی خود ما،
میتواند چنین لحظاتی را به خاطر بیاورد؛ از جنگ داخلی تا جنبش حقوق شهروندی .هیچ
انتقالیافتنی به دموکراسی بالفاصله موفق نمیشود یا بالفاصله شکست نمیخورد.

کتاب ضمیمه

J Jداربستهای دموکراسی
دموکراسی در بسیاری از عرصهها نیاز به تعادل دارد :بین اقتدار قوای مجریه ،مقننه و
قضائیه؛ بین حکومت مرکزی و مسئولیت منطقهای؛ بین رهبران مدنی و نظامی؛ بین حقوق
فردی و گروهی؛ و سرانجام بین حکومت و جامعه .کارکرد نهادها در دموکراسی این است
که از این موازنه محافظت کند .شهروندان باید به عنوان پشتیبانان این نهادها به آنها اعتماد
کنند و در مواقع لزوم به عنوان ابزار تغییر از آنها استفاده کنند.
اهمیت نهادها در توسعه سیاسی و اقتصادی مدتهاست که به وسیله دانشمندان علوم
اجتماعی در این حوزه مورد تاکید قرار گرفته اســت .در ســال  ،1990اقتصاددان سیاسی
امریكایــی ،داگالس نورث ،تعریفی مختصر از نهادها ارائه کــرد .او آنها را قوانین بازی
جامعه نامید  -یا به عبارت دیگر« ،محدودیتهایی که به طور انسانی طراحی شدهاند تا
تعامالت بشری را شکل بدهند» .در ابتدا ،حفاظت رسمی  -مثل سازمانهایی که در قانون
اساسی تعریف شدهاند ،قوانین ،روندها یا مقررات  -ممکن است مصالحه بین منافع گوناگون
جامعه را منعکس کنند .آنها ممکن اســت ناکامل باشــند و گاهی متناقض .این وضعیت
ممکن است سالها طول بکشد تا به بلوغ برسد .هر دموکراسیای در آغاز کار ناقص است.
و مسلما ،هیچ دموکراسیای نیست که تا به حال کامل شده باشد .سؤال این این نیست که
چطور یک دموکراسی کامل میشود بلکه این است که چطور یک نظام ناکامل میتواند
باقی بماند ،به جلو حرکت کند و با قوت رشد کند .عالوه بر اینها ،این «محدودیتهای به
طور انسانی وضعشده» در ابتدا ،تنها کلماتی روی کاغذ هستند .معما این است که چطور آنها
به طور واقعی به «محدودیتهایی که بشر وضع میکند» تبدیل میشوند .به عبارت دیگر،
نهادها چطور در چشم شهروندان مشروعیت کسب میکنند  -به اندازه کافی مشروع تا
تبدیل به ابزارهایی شوند که با آنها افراد در جستوجوی حفاظت و تغییر بروند .ما هدف
را میشناســیم :ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی که درون نهادها اتفاق میافتد .در حالی که
برخی عناصر حاشیهای ممکن است خارج از آنها فعالیت کنند ،اکثریت بزرگی از افراد به
آنها اعتماد میکنند تا اهداف معینشده خود را محقق کنند .تناقض دموکراسی این است که
ثبات آن با باز بودن فضا از طریق انتخابات و امر اجتماعی ایجاد میشود .بینظمی در داخل
بافت دموکراسی ایجاد میشود.
J Jافسانه «فرهنگ دموکراتیک»
هیچ ملیت یا گروه نژادی نیست که در ژنهایش کمبودی برای به توافق رسیدن با این
تناقض داشته باشد .طی ســالها ،برخی افراد تالش کردهاند که به «توضیحات فرهنگی»
متوسل شوند تا اظهار کنند که برخی جوامع دارای کمبود آن چیزی هستند که دموکراسی
را بنیان میگذارد یا حفظ میکند .اما این اسطورهای است که با واقعیت درخواست جهانی
دموکراســی فروافتاده است .زمانی اینطور اندیشیده میشد که امریكای التینیها بیشتر با
کادیلوها (رهبران سیاسی قدرتمند) سازگار هستند تا با رؤسای جمهور؛ اینكه افریقاییها
خیلی قبیلهای هستند؛ اینكه ارزشهای کنفوسیوسی در تضاد با اعتقادات حاکمیت خویشتن
است .سالها پیش از آن ،اینطور درباره آلمانیها فکر میشد که آنها بیش از حد سلحشور
یا نوکرمآب هســتند و  -البته  -فرزندان بردگان بیش از اندازه «بچهمانند» هســتند که
به حق رأی توجه کنند .دیدگاههای نژادپرســتانه با دموکراسیهای پایدار در مکانهایی
به تنوع شــیلی ،غنا ،کره جنوبی و سراســر اروپا ،ابطال شده است .و البته ،امریكا اکنون
دارای یک رئیسجمهور سیاهپوست است و نیز دارای دو وزیر خارجه و دو دادستان کل
سیاهپوست بوده است .حتی اگر این پیشداوریهای «فرهنگی» به سادگی در طول زمان از

بین نرفته بود ،یک سؤال همچنان روی هوا معلق بود :چرا برخی افراد توانستهاند توازنی بین
بینظمی و ثبات بیابند که از ویژگیهای یک دموکراسی است؟ آیا این به شرایط تاریخی
بازمیگردد؟ یا اینكه خیلی ساده ،بحث زمان در میان است؟
محققان پاســخهایی برای این سؤاالت ارائه کردهاند .شاید رایجترین پاسخ این باشد که
هرچه کشوری فقیرتر و دارای سطح تحصیالت پایینتری باشد ،احتمال کمتری وجود دارد
که شانس تاسیس یک دموکراسی پایدار را داشته باشد.
دیگر محققان روی نوعی تعامل بین رژیمهای غیردموکراتیک و مخالفان آنها تاکید
کردهاند .اگر پایان یافتن نظم قدیمی از طریق خشــونت حاصل نشــود بلکه بیشتر از راه
مذاکره انجام شود ،شانس موفقیت افزایش مییابد .سرآخر اینكه وضعیت یک جامعه به
خودی خود آشکارا یک عامل است .هرچه جمعیت یک جامعه از نظر نژادی همگنتر
باشد ،احتمال بیشتری دارد که بتواند ببیند سادهتر به ثبات دست پیدا میکند .و اگر جامعه
مدنــی  -همه گروههای خصوصــی و غیردولتی ،انجمنها و نهادهای یک کشــور  -به
خوبی توسعه یافته باشند ،داربستهای دموکراسی جدید قویتر خواهد بود .متاسفانه ،این
وضعیتهای ساده و بیپیرایه در دنیای واقعی به ندرت وجود دارند .وقتی مردم میخواهند
شرایط خود را تغییر بدهند ،احتمال خیلی کمی وجود دارد که صبر کنند تا وقتی که به
ســطح تولید ناخالص داخلی مناسب دست پیدا کنند .برخی اوقات یک رژیم قدیمی باید
با خشونت بیرون رانده شــود .جمعیتهای از نظر نژادی همگن خیلی نادرند .در بیشتر
مواقع ،تاریخ یک انقالب با ظلم یک گروه به گروه دیگر شــروع میشود .برای جامعه
مدنی ســخت است که تحت لوای یک رژیم سرکوبگر توسعه پیدا کند .بازبینی و ایجاد
تعادل وقتی که از چندین منبع نشــئت میگیرد  -از خارج بدنه حکومتی و نیز از داخل
آن  -قاطعانه انجام میشود .اقتدارگرایان کامال از نبود الیه نهادهای به خوبی توسعهیافته
بین عموم در قالب یک کل و خودشان آگاهاند و به آن اتکا دارند .آنها اطمینان دارند که
یک جمعیت آشــفته به احتمال زیاد دارای زاویه دید منسجم به منافع خود نیست .حتی
تودهها ممکن است خیلی راحت دستکاری شوند و زمینی حاصلخیز برای نوعی پوپولیسم
مرتبط به پرونیستها در آرژانتین یا سوسیالیستهای ملیگرا در آلمان باشند .اما اگر آن
جمعیت آشفته به طور مستقل سازماندهی شوند و از راه گروهها و انجمنهای جدید منابع
مشترک خود را پیگیری کنند ،میتوانند به یک وزنه تعادل تاثیرگذار و عاملی برای تغییر
تبدیل شوند .به همین دلیل است که از مسکو تا کاراکاس ،جامعه مدنی همواره در وسط
سیبل رژیمهای سرکوبگر بوده است.
به طور خالصه ،دموکراسی بهویژه در اولین لحظات خود ،آشفته ،ناکامل ،مستعد اشتباه
و شــکننده است .سؤال این نیست که چطور شرایط کاملی برای آن ایجاد کنیم ،بلکه این
است که چطور تحت وضعیتهای سخت به جلو حرکت کنیم.
J Jبستگی دارد از کجا شروع کنید
نهادهای دموکراتیک در یک خأل تاریخی زاده نمیشــوند .چشمانداز آن جایی است
که فرصت برای تغییر  -گشــایش دموکراتیک  -فرامیرسد .به همان اندازه که عوامل
بزرگتری مثل تولید ناخالص داخلی یا ســواد ممکن است اهمیت داشته باشد ،گذار به
ســوی دموکراسی واقعا داستانی اســت درباره نهادها و اینكه چقدر سریع میتوانند رفتار
انسانی را شکل بدهند.
در ادامه ،چهار زمینه نهادی را شناسایی میکنیم .این دستهبندیها به طور تحلیلی از هم
مجزا هستند اما در واقعیت این احتمال وجود دارد که با یکدیگر همپوشانی داشته باشند .با
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واکنشهای متفاوتی را در پی داشت .رومانی در نقش یک کشور سرکش در بلوک شوروی
این حال ،گروهبندی آنها به این طریق ،به امکانهای نهادی در زمان گشودگی دموکراتیک
روی ادعای خود پافشــاری کرد و با کارتی ملیگرایانه بازی کــرد و در منظر عام روی
وضوح میبخشد :وضع زمین مهم است .انتخابهای رهبران نیز مهم است ،اما آنها با زمینه
استقاللش از مسکو اصرار کرد .اصالحگرایان در حزب کمونیست مجارستان از سرکوب
نهادیای که در آن مقصود خود را بیان میکنند محدود شدهاند.
دست برداشتند و اصالحات اقتصادی خصوصیساز را برپا کردند .زخم سال  1968باعث
شد که حزب کمونیست چکسلواکی طبق دستور شوروی عمل کند .اما در داخل کشور،
J Jدسته اول :سقوط تمامیتخواهانه :خأل تاریخی
تمامیتخواهان هیچ جنبهای از زندگی را دستنخورده باقی نمیگذارند  -فضاهایی از
بازماندههای آن دوره زمانی «چارتر  »77را ایجاد کردند  -جنبشی از روشنفکران طرفدار
حقوق بشر و آزادی .لهستان چندین دوره اصالح و سرکوب را تجربه کرد .تنها آلمان شرقی
علم تا ورزش تا هنر به وسیله رژیم اشغال میشود .بنیتو موسولینی اصطالح «توتالیتاریو» را
به طور سرسختانه و تغییرناپذیری متعصب و کوتاهنیامدنی به نظر میرسید.
ســاخت و آن را به این معنی توصیف میکرد که «اما داخل حکومت هستند ،هیچچیزی
روی کار آمدن گورباچف به عنوان دبیرکل حزب کمونیست شوروی در سال ،1985
خارج از حکومت نیست و هیچچیزی مقابل حکومت نیست» .نهادهای موجود (حزب
بعث صدام ،سوسیالیستهای ملیگرای آلمان یا حزب کمونیست استالین) چیزی بیشتر از
این روندهای آزادســازی را در اروپای مرکزی و شــرقی افزایش داد .رهبر جدید شوروی
روشــن کرد که تغییر مورد نیاز است .او اصالحگرایان در مجارستان و لهستان را ترغیب
ابزارهــای رژیم نبودند .در آلمان نازی ،علم در جایگاه خدماتدهنده به «ایدهآل آریایی»
ِ
کرد و از آدمهای وارفتهای مثل اریک هانکر در آلمان شرقی انتقاد کرد .در ابتدا ،اصالح
نشسته بود که بِهنژادی و نظریات برتری نژادی را تبلیغ میکرد .اتحاد جماهیر شوروی برخی
عمدتا از داخل احزاب کمونیســت شروع شد اما  -به لطف احساس رشدیابنده گشایش
از بهترین هنرمندان خود را مجازات کرد ،آهنگسازانی مثل شوستاکوویچ و پروکوفی ِف،
به خاطر اینكه موسیقیهایی نوشته بودند که به اندازه کافی سوسیالیستی نبود .سرسپردگان
عمومی  -جامعه مدنی و نیروهای سیاسی مستقل نیز فرصت را قبل از آنها غنیمت شمرده
بودند .در داخل خود اتحاد جماهیر شوروی« ،پروسترویکا» و «گالسنوست» به گروههای
صدام حسین به طرز وحشیانهای با اعضای تیم ملی فوتبال عراق رفتار کردند چون عملکرد
مخالف زندگی بخشید و چینش نهادی جدیدی ایجاد کرد  -به ویژه در مسکو و لنینگراد.
آنها رژیم را خوب جلوه نداده بود .هر جنبه از زندگی به طریقی مورد دخالت واقع میشود.
پیشرفتهای مشابهی نیز در خارج از روسیه ظهور کرد :در اوکراین ،گرجستان و کشورهای
این رژیمها اغلب «عشاق سینهچاک شخصیت» هستند  -کل جامعه به سمت کسی خم
بالتیک .نهادهای کمونیستی باقی ماندند ،شامل سازمانهای جوانان همچون «کومسومول».
میشود که یگانه پیشــوا است .کره شمالی متداولترین مثال امروزه است .وقتی که یک
این نهاد تا پایان اتحاد جماهیر شــوروی در ســال  1991که رؤسای دانشگاههای بزرگ
رژیم از این نوع ســرش از تن جدا میشود  -اغلب با کمک قدرتی خارجی  -یک جای
نمیتوانستند بدون مجوز حزب کار کنند ،موجودیت خود را حفظ کرد.
خالی نهادی به وجود میآید که خیلی کم میتواند احساســات و پیشداوریهای رهاشده
آن موقع ،گروههای جامعه مدنی شروع کردند به سازمان یافتن حول مسائل مختلف،
جمعیت را جهتدهی کند .همینها انقالب هستند .نهادهای جدید باید ساخته شوند و به
از محیطزیست تا حقوق معلوالن .آنچه به عنوان فضاهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
سرعت ساخته شوند .و این نهادها ریشههای بومی ضعیفی دارند  -اگر اصال ریشهای داشته
شروع شده بود ،به سرعت تبدیل به فضاهای سیاسی شد.
باشند  -که بتواند از آنها حمایت کند .شکاف وسیعی هست بین زمان بلندمدتی که نیاز
گورباچف کاری کرد که زمینه را تغییر داد :او عامه مردم را از سایه سرکوب و ترس
است تا نهادهای جدید ساخته شوند و مواد خام محدودی که این کار را بکنند.
رهانید .در هر نقطهعطفی از این دوره زمانی ،اتحاد جماهیر شــوروی در استفاده کافی از
به دلیل اینكه تجربیات افغانســتان ،عراق و لیبی خیلی جدید و مصیبتبار است ،این
نیروی تغییر مســیر حوادث شکســت خورد .و وقتی از این نیرو استفاده کرد ،مثال علیه
موردهای ســقوط تمامیتخواهان باعث سایه افتادن روی بحثهای چالشهای مواجهه
با گذارهای دموکراتیک شــدهاند .اما این مثالها جزو استثنائات هستند ،نه قواعد .بیشتر
تظاهرات ضد شــوروی در تفلیس در آوریل  1989و بالتیک در  ،1991رژیم ســرانجام
این سقوطها کمتر در بینظمی و خشونت رخ
متوقف شد و در لحظات حیاتی عقب نشست
دادهاند  -با اینكه هنوز بیاندازه دشوار هستند.
و عمال به مخالفان جرئت بخشید .در این میان،
مجموعه دیگری از نهادها ظاهر شدند چراکه
J Jدسته دوم :زوال تدریجی رژیم
بوریس یلتسین شهرتی به دست آورد  -نهادهای
تمامیتخواه :سابقه نهادی باقی
یک حکومت روســی مجزا در داخل اتحاد
شوروی .روسیه مثل دیگر جمهوریهای اتحاد
میماند
شوروی ،مدتها بود که یک ریاستجمهوری
کمونیسم به آهستگی درگذشت .مقامات
و شورای قانونگذاری فرمایشی داشت .اما این
شوروی و عموم به مانند هم به «رکود» اشاره
ســازمانهای روی کاغذ تا اصالحات اواخر
میکردند .مــا االن میدانیم که آن رکود واقعا
دهه  1980معنای زیادی نداشتند .تا آن نقطه،
یک زوال بــود .بحرانهای مکرر ،معموال به
در زمان جنگ امریكا برای استقالل ،اشتباهات زیادی توسط كسانی مثل جرج واشنگتن
دلیل اینكه دولت نمیتوانست سود اقتصادی را
روســیه و اتحــاد جماهیر شــوروی در واقع
و الكساندر همیلتون انجام شد و آنها نقطهضعفهای زیادی داشتند .همچنین شواهد
مترادف هم بودند .با اینكه هنوز یلتســین در
توزیع کند ،چرخههای اصالح و ســرکوب را
تاریخی نشان میدهد كه در ابتدای كار ،نهادهای دموكراتیك چقدر ضعیف بودهاند.
مثال دیپلماسی بین ایالتهای مختلف با قدرتهای اروپایی ضعیف بوده ،حمایت پشت
فضای داخل این نهادهای روسی نفس میکشید،
درست کرد .بنابراین ،هردفعه فاصله بین حزب
جبهه در جنگ استقالل كم بوده و رهبران به اندازه كافی اعتماد به نفس نداشتهاند
با سروصدا در سال  1990از حزب کمونیست
و مردم رشد کرد .این وضعیت در سراسر منطقه
184
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بستن روزنامهها و وبالگها برای ابراز دوباره
شوروی خارج شــد و آنگاه توانست در سال
اینكه ورود به آن عرصه سیاسی ممنوع است.
 1991خودش را به ریاســتجمهوری روسیه
و رژیمهای اقتدارگرا شکی ندارند در اینباره
برساند .این حوادث آشکار زمینه را به شدت
که چهکســانی واقعا عرصه سیاسی را کنترل
تغییــر داد .با این حال ،ســالها قبل ،کنفرانس
میکنند .احزاب سیاســی ممکن است وجود
هلسینکی در سال  1975که به شورویها این
داشته باشــند اما کارکردی ندارند .کوبا یکی
تصــور را القا کرد که به یک پیروزی بزرگ
از معدود حکومتهای تکحزب ِی باقیمانده
دســت پیدا کردهاند ،در واقع یک بهشت امن
اســت .بیشــتر رژیمهای اقتدارگرا شکلی از
را برای جامعه مدنی اروپای مرکزی و شــرقی
رقابتهای انتخاباتی را دارند .اما این انتخابات
و شوروی ایجاد کرده بود .این کنفرانس باعث
عمدتا ظاهرســازی اســت .در روسیه پوتین،
شد اصالحگرایان منطقه به همتایان اروپایی و
ما یاد گرفتهایم که تغییر انقالبی در راه دموکراسی در خاورمیانه بسیار دشوار
امریكایی خود در ســمینارها و کنفرانسهای
شکی نیســت که رژیم خواهد برد .گستاخی
است ،به این دلیل که شرایط نهادی در این منطقه نامطلوب است و قدرتهای
خارجی خود را در وضعیت سختی برای کمک کردن به آن میبینند .هنوز خاورمیانه
پارلمانها رئیسجمهور را به چالش نمیکشاند.
ساالنه ملحق شــوند .در کنفرانس درباره سه
دارای شرایطی پیچیده و نهادی بسیار متنوعتر از آن چیزی است که ما اغلب فکر
کنیم
ی
م
دادگاهها هیچوقت عضوی از خانواده حاکمان
حوزه بحث میشــد؛ اقتصاد ،امنیت و حقوق
یا همپالکیهای سیاسی آن را محکوم نمیکنند.
بشر .اتحاد جماهیر شــوروی میخواست که
ارتش و پلیس همیشــه آماده هستند تا اطمینان حاصل شود که از هیچ خط قرمزی عبور
روی دو حوزه اول تاکید کند اما  -با تعجب خیلی کشورها  -به «سبد» حقوق بشر نیز به
نشده است.
همان اندازه اشاره کرد .مسکو به اشتباه عقیده داشت که غرب در حال مشروعیت دادن به
نظم پس از جنگ جهانی دوم و قدرت شوروی در داخل آن ،است .اما برای اعضای جامعه
J Jدسته چهارم :رژیمهای شبهدموکراتیک :نهادهای شکننده و
مدنی راه امنی مهیا کرد که با بازی کردن نقش یک اســب تروا ،دولت آنها را به چالش
آسیبپذیر
بکشد .این عوامل که برای دههها ادامه داشته ،تا حدی توضیح میدهد که چرا زمینه نهادی
سرانجام ،برخی مناطق دارای فضای باز و فعال سیاسی هستند اما نهادهای آنها خود به
وقتی که گشودگی دموکراتیک  1989-91پیش آمد غنیتر بود .ابتدا سقوط یکمرتبه و
بلوغ نرسیدهاند و اغلب به عنوان نهادهایی تصنعی و فاسد به آنها نگاه میشود .در کشورهایی
بدون خشونت قدرت شوروی در اروپای شرقی پیش آمد که یکی از نمونههای آن سقوط
مثل لیبریا ،تونس و عراق ،نزاع طوالنی بر ســر دموکراسی تازه شروع شده است .نهادهای
دیوار برلین بود .سپس پایان خود اتحاد جماهیر شوروی پیش آمد با حکومتهای مستقل
دموکراتیک میتوانند در طول زمان قویتر شوند اما اگر به آنها به چشم نهادهایی ناکارا
جدیدی که به زحمت از نعش آن برای خود چیزی به دست آوردند .این اتفاقات از نظری
نگاه شود ،چرخه آلودهای میتواند ظاهر شود که باعث شود آنها بالاستفاده شوند ،اعتبار
ســریع ،غیرمنتظره و چالشبرانگیز بود .اما مواد خام نهادی آن ،در ســطوح گوناگون ،به
خود را بیشتر از دست بدهند و در نتیجه ،مورد بیاعتنایی واقع شوند .فریبنده است که فکر
طرزی قابلقبول مطلوب بود.
کنیم یک رأس خوب همه چیزی است که مورد نیاز است تا این نهادها را به کار کردن
واداشــت .اما بیشــتر این احتمال وجود دارد که برخی اتفاقات سرنوشتساز یا بحرانها
J Jدسته سوم :رژیمهای اقتدارگرا و نزاع بر سر فضای سیاسی
آزمونهای سختی را درست کنند که نهادها بتوانند در آنها خود را ثابت کنند یا نکنند.
معنادار
مشکل تحلیلی این است که وقتی نهادهای دموکراتیک  -احزاب ،پارلمانها ،دادگاهها
رژیمهای اقتدارگرا برخالف تمامیتخواهان فضایی برای گروههایی که از آنها مستقل
و گروههای جامعه مدنی  -در زمینه حاضر هســتند ،سخت است تا زمانی که آزمایش
هستند باقی میگذارند .سازمانهای غیردولتی ،اجتماعات تجاری ،دانشگاهها و گروههای
نشــدهاند بفهمیم که ضعیف هســتند یا قوی .برخالف رژیمهای اقتدارگرا ،انتخابات در
کارگزی در آرامشــی سرد و آزارنده با حکمرانانشان زندگی میکنند .آنها اغلب عناصر
نظامهای شبهدموکراتیک نسبتا آزاد و منصفانه است و مردم میتوانند سران خود را تغییر
پیشرو در فشار برای تغییر هستند.
بدهند .بنابراین میتوانیم بگوییم که این حکومتها دستکم از یکی از نقاط عطف مهم
این سازمانها تا نقط ه مشخصی برای رژیم مفید هستند .دانشگاههای سطح باال سرمایه
دموکراتیک گذشتهاند .با این حال ،در واقعیت ،انتخاباتها میتوانند باعث ایجاد شکاف
فکری تولید میکنند و حسن شــهرت آنها منبعی برای غرور ملی است .نخبگان تجاری
در جامعه شــوند .نتایج اغلب مورد تردید واقع میشوند  -بسیاری کشورهای «»50 - 50
برای تولید شــغل و رشد اقتصادی مورد نیاز هستند .جامعه مدنی میتواند یک قناری در
هستند که اختالف بین گروههای آنها به نازکی لبه تیغ است .کنار آمدن موفقیتآمیز با
معدن زغالســنگ باشد  -دیدگاههایی را بیان میکند که رهبران باید بشنوند ،یک نوع
پیامدهای این انتخابات همه یک نقطه عطف دیگر اســت .آیا نامزدها و حامیان آنها به
حرارتســنج نارضایتی عمومی .اما محدودیتهایی در آنچه که رژیم تحمل خواهد کرد
خیابان میآیند؟ آیا این کار را به طور مســالمتآمیز انجام میدهند؟ در بهترین شــرایط،
وجود دارد .بســتگی به میزان تعادل دارد  -دســت به عمل زدن گروههای مســتقل یک
نهادها هستند که میتوانند واکنش نشــان دهند  -یک دادگاه یا کمیسیون انتخاباتی که
تهدید است اما آنقدر ناراحتکننده نیست که موجب عکسالعمل شود .بنابراین ،با اینكه
میتواند گره را باز کند و با نقش حاکمیتی خود مصالحه ایجاد کند.
سرکوب علنی همیشه یک گزینه است ،موثرتر این است که از فشارهای ادواری استفاده
اما داســتان انتخابات تنها یک عنصر اســت .حکومتهای شــبهدموکراتیک در
شــود ،مثل زندانی کردن چهرههای جامعه مدنی و روزنامهنگاران ،حمله به دفاتر آنها یا
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میانه ایجاد تعادل بین نیروهایی هستند که باید حاکمیت دموکراتیک را حفظ کنند.
همانطور که اتفاقات مختلف نشان داده ،در این مناطق ،جامعه مدنی و رسانههای آزاد
برای کنترل قدرت دولت حیاتی هســتند .یک قوه قضائیه مستقل سدی دفاعی در برابر
فساد و سوءاستفاده است .و حکومت باید قادر باشد که از مردمش محافظت کند  -که
به این معنی اســت که باید در استفاده از زور دارای انحصار باشد .نیروی شبهنظامی و
شورشیان مسلح میتوانند باعث شکست حکومت شوند .دولتهای شبهدموکراتیک
ممکن است از بوته آزمایش انتخاباتی سربلند بیرون بیایند اما داربستهای دموکراسی
آنها شاید هنوز ضعیف باشد .گل کوزهگری آنها هنوز خشک نشده است .و مدیریت
بــا قدرت بیش از اندازه ،حکومت کردن با صدور فرمان و ندیده گرفتن دیگر نهادها،
مسیری آشکار برای بازگشت اقتدارگرایی است .نمونههایی از این دست اخیرا در ترکیه،
روســیه و بیشازپیش در مجارستان وجود داشته است .عاقبت اینكه وقتی یک کشور
به تعادلی پایدار بین نهادهای دموکراتیک دســت پیدا کرد ،میتوانیم بگوییم که یک
دموکراســی تثبیتشده است .برخی دموکراسیهای تثبیتشده را در قالب کشورهایی
توصیف کردهاند که در آنها دموکراسی به «تنها بازی شهر» تبدیل میشود.
J Jبیرونیها چه کمکی میتوانند بکنند؟
حاال ما به سراغ نوع دیگری از زمینه نهادی میرویم :نقش بازیگرانی بیرونی .اجازه
بدهید اینطور فرض کنیم که هر گذار دموکراتیک راحتتر انجام خواهد شــد اگر
نیروهای بومی به خوبی ســازماندهی شوند و قادر باشند قدرت را در دست بگیرند و
به طور کارآمدی مدیریت کنند .این نظر که شــما نمیتوانید از بیرون دموکراســی را
اعمال کنید به طرز انکارناپذیری درست است .اما به ندرت پیش میآید که واقعا هیچ
اشتیاق بومی برای تغییر وجود نداشته باشد .حمایت آنها از اصالح ممکن است ضعیف
و پراکنده باشد  -تعجبآور نیست که حکومتهای اقتدارگرا هر کار ممکنی را کرده
باشند تا آنها را از این راه بازدارند .با این حال ،آنها راهی پیدا خواهند کرد که صدایشان
شنیده شود و به ما یادآوری کنند که راهی که میتوانستند برگزینند به دلیل سوءاستفاده
سرانشــان برگزیده نشده است .امروزه ،در حالی که رسانههای اجتماعی این اطمینان را
بخشیدهاند که آنچه در یک روســتا اتفاق میافتد در آن روستا نمیماند ،مردم شرایط
خود را با شرایط جهانی بزرگتر مقایسه میکنند .بنابراین آنها از بیرونیها میخواهند
که کمکشان کنند .وضع اسفناک آنها به سختی با بیاعتنایی روبهرو میشود .نیروهایی
که به دموکراتیکسازی یاری میرسانند از پایان جنگ جهانی دوم چند برابر شدهاند.
گروههای جامعه مدنی به خوبی بین مرزها سازماندهی شدهاند .ماشین جامعه بینالملل
که از اصول دموکراتیک حمایت میکند به شــدت توسعه یافته است .رصدکنندگان
بینالمللی انتخابات امروزه استانداردهایی را برای انتقال مسالمتآمیز قدرت وضع کردهاند
و به کشورها یادآوری کردهاند که به آنها احترام بگذارند .کشورهایی که اخیرا گذار
دموکراتیک را تجربه کردهاند اکنون در حال انتقال تجربیات خود به دیگر کشــورها
هستند .هردو کشور لهستان و مجارستان سازمانهایی را تاسیس کردهاند ،مثل بنیاد «پی
ال» و «مرکز بینالمللی گذارهای دموکراتیک» تا از دموکراتیکسازی در جاهایی مثل
برمه حمایت کنند .هند ،یک دموکراسی تثبیتشده مهم ،بزرگترین کشور کمککننده
به «بنیاد دموکراسی سازمان ملل» است .تایوان یک «بنیاد برای دموکراسی» را پانزده سال
پیش تاسیس کرد  -به عنوان اولین تالش از این دست در خارج از اروپا ،امریكای شمالی
و استرالیا.
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امریكا به یک موازنه پایدار دســت پیدا کرده اما مسیر رسیدن به آن دشوار و اغلب
توأم با خشونت بوده است .شکایت و شکایت دوباره از معنای قانون اساسی تا امروز ادامه
پیدا کرده است .به همین خاطر باید از داستان امریكا شروع کرد ،در نقش یکی از موسسان
اولیه دموکراسی تثبیتشده و یادآورنده راه طوالنی برای رسیدن به آن و باقی ماندن در آن.
سپس میتوان موردهای اخیر گوناگونی از گذار به دموکراسی را ارزیابی کرد .در همه
این موارد ،گزینههایی وجود داشته که توسط سران کشورها ،مردم آنها و جوامع بینالمللی
برگزیده شدهاند و البته این گزینهها با محدودیتهایی از زمینه نهادیای که به ارث برده
بودهاند مواجه بودهاند.
میتوان در این زمینه ،نزاع در روســیه ،اوکراین ،لهســتان ،کلمبیا و کنیا را برای یافتن
یک موازنه دموکراتیک پایدار دنبال کرد .در این کشــورها نهادهایی را میتوان دید که
زیر آتش بودهاند و اینكه چطور جلو میرفتهاند .کلمبیا یکی از آن حکایتهاست درباره
یافتن نقطهای مطلوب در میان آشوب و اقتدارگرایی که آن را دموکراسی مینامیم .هیئت
منصفه هنوز در اوکراین و کنیا در رأس قدرت نیست .و لهستان ،که زمانی تصور میشد
یک دموکراسی کامال تثبیتشده است ،اکنون در حال تجربه چالشهای جدید است.
تالش شکســتخورده روســیه یادآوری میکند که حکومتهای شبهدموکراتیک
همچنان با احتمال بازگشت به وضعیت معکوس شکننده هستند .اصطالح «ترمیدور» به
انقالب فرانسه مربوط اســت و نوعی دموکراتیکسازی که از پی دوران ترور میآید و
کشور را به سمت امپراتوری هدایت میکند .نسخه امروزی ترمیدور در دموکراسیهای
دچار مشکل ظاهر میشود؛ دموکراسیهایی که عمدتا مسئلهشان اقتدار قوه مجریه است که
در مقایسه با دیگر قانونهای اساسی بیش از اندازه زیاد است .چشمانداز این دموکراسیها
عاری از نیروهای مستقل نیست اما شرایط نهادی که از آنها حمایت میکند سقوط کرده
است .این دموکراسیها بیشازپیش تحت تسلط رئیسجمهور هستند .شرایط قانون اساسی
همه این کشورها پذیرنده خواستههای پوپولیستی است .از نزدیک به هواداران اردوغا ِن
ترکیه ،اوربا ِن مجارستان و پوتی ِن روسیه نگاه کنید؛ مشابهتهای قابلتوجهی خواهید دید:
مردم پیرتر ،ساکنان روستایی ،مردم سنتیتر و ملیگرایان متعهد.
ادعایی وجود ندارد که این مثالها حقایقی جهانی است .اینها مواردی هستند که من به
خوبی با تجربه شخصی شناختهام و درسهایی مهم هستند که مسیر به سوی آزادی را روشن
میکنند .با نگاه کردن عمیق به آنها ،میتوانیم عناصر مشترکی را ببینیم درباره اینكه مردم
چطور برای یافتن تعادلی که همه دموکراسیها در پی آناند دست به جستوجو میزنند.
همه اینها در وضعیتی است که باید به خاورمیانه نیز نگاهی بیندازیم؛ ما یاد گرفتهایم
که تغییر انقالبی در راه دموکراسی در این مناطق بسیار دشوار است ،به این دلیل که شرایط
نهادی در این منطقه نامطلوب اســت و قدرتهای خارجی خود را در وضعیت ســختی
برای کمک کردن به آن میبینند .هنوز خاورمیانه دارای شرایطی پیچیده و نهادی بسیار
متنوعتر از آن چیزی است که ما اغلب فکر میکنیم .همچنین دولتهای این منطقه طیف
گستردهای از انواع رژیمها را تشکیل میدهند .این منطقه دیگی درهمجوش از تنوع است
اما گامها به سوی تاسیس نهادهای دموکراتیک قطعا نمیتواند به تاخیر بیفتد .داستانهای
دگرگونیهای دیگر در شرایط کمتر آشوبزده ،درسهایی را حتی برای خاورمیانه در بر
دارد .در مجموع ،آنها به ما از حکایت مردمی ضعیفنگهداشتهشده میگویند در شرایطی
دشوار که نهادهایی را ایجاد میکنند که بهآهستگی به سمت حاکمیت تعامالت انسانی به
صورتی مسالمتآمیز پیش میروند.

کتاب ضمیمه

بود .آنها خشونتها و وحشیگریهای انگلیسیها را ذکر کرده بودند و این ادبیات به من
J Jمطالعه موردی امریكا
یادآوری میکرد که در زمانهای که آنها قدرت را در اختیار گرفتند ،اصال فرصت بحث
یک ساعت پیش از شام در یکی از عصرهای ماه مه سال  ،2004من و همکار مشاور
عقالنی درباره این وجود نداشت که چطور میتوانند از حقوق تازه به دست گرفته خود
امنیت ملیام در زمینه اروپا ،ســوار یک قایق در کانال برلین شدیم تا دوباره ساخته شدن
دفاع کنند.
پایتخت «جدید» آلمان را ببینیم .سفر به نظر بیپایان میرسید و من سعی میکردم ناراحتی
انگلو -امریكاییها کســانی بودند که از نظر نژادی بســیار همگن بودند و انگلستان
خود را از بودن روی آب پنهان کنم و وادار شوم دفاعی را که چند ساعت پیشتر از آن از
را تــرک کرده و به مدت یک قرن «دنیای جدید» را اشــغال کــرده بودند .آنها به خود
چشمانداز دموکراسی در افغانستان و عراق انجام داده بودم اصالح کنم.
به عنوان مردمانی نگاه میکردند که با انگلیســیها و پادشاهی انگلستان تفاوت داشتند.
در اوایل آن روز ،در پاسخ به یکی از همکارانم که گفته بود هیچ «سنتی» برای دموکراسی
دخالت مداوم در امور آنها ،آنان را به دستههای متفاوتی تقسیم کرده بود که با خشونت
نه در عراق نه در افغانستان وجود ندارد ،از او پرسیده بودم« :دقیقا سنت دموکراتیک آلمان
و جدیت با یکدیگر نزاع میکردند .امریكا کشــوری است که فرصتهای زیادی در آن
تا قبل از ســال  1945چه بوده است؟ آیا تجربه با قیصر بوده؟ بیسمارک؟ انتخاب هیتلر؟»
کورمالکورمال به دســت میآید اما برای کسانی که بخواهند سخت کار کنند ،و برای
آلمان عصر روشنگری را تجربه کرده بود اما به روشنی ،ارزشهای دموکراتیک قطعا در آن
همین ،کسانی را جذب کرد که با کار سخت مشکلی نداشته باشند .طبقات اجتماعی قدیمی
ریشه ندوانده بود .اگر بخواهیم انصاف داشته باشیم ،پاسخ من باعث شد ارزیابیای نیز درباره
و نظمی که بین آنها حاکم بود در دنیای جدید دنبال نشد چراکه اروپای ثروتمند و قدرتمند
این داشته باشم که امریكا نیز زمینهای خالی در چشمانداز گسترش دموکراسی داشته است.
همان جایی که راحت بود باقی ماند .فضاهای وســیع و امکان ادغام زمینها  -به قیمت
بنابراین با خودم در این باره فکر میکردم .در آن بعدازظهر ،سعی کردم آنچه را که گفته
جان جمعیتهای بومی  -تحرک اجتماعی را بیشتر ترغیب کرد .بنابراین کشور با یک
بودم نرمتر کنم و توضیح بدهم که دموکراسی امریكا زمان زیادی صرف کرده تا به بلوغ
سنت قوی حق مالکیت توسعه یافت .و بدون نظمی آریستوکراتیک که بخواهد سلطهای
برسد .توضیح دادم« :تولد قانون اساسی امریكا در شرایطی اتفاق افتاد که جدال بین ایالتهای
بر کسی داشته باشد ،امریكا تقریبا شبیه به سفیدترین لوحی زاده شد که کسی میتوانست
بردهداری و غیربردهداری وجود داشت و جان اجداد من سهپنجم یک انسان ارزش داشت».
تصورش را بکند.
اضافه کردم« :پدر من نمیتوانست در سال  1952برای رأی دادن در بیرمنگام ثبتنام کند.
با در نظر گرفتن پیچیدگیهای جها ِن به شدت به هم پیوسته امروز ،تولد امریكا مسلما
اما حاال کالین پاول وزیر خارجه است و من مشاور امنیت ملی .مردم میتوانند یاد بگیرند
در زمانهای ســادهتر اتفاق افتاد .هفتهها و نه ساعتها طول میکشید تا اخبار از دو سوی
که بر پیشداوری غلبه کنند و خودشان نهادهای دموکراتیک را اداره کنند ».همکارانم به
ساحل اقیانوس اطلس به سوی دیگر برسد .ماهها و نه روزها طول میکشید تا افراد و کاالها
نظر میرسید کمی جا خوردند از شخصی بودن این توضیح سیاسی من .شاید فکر نمیکردند
از دو سوی ساحل اقیانوس اطلس به سوی دیگر بروند .مطمئنا دوران استعمار دورانی سادهتر
نژادم به من زاویه نگاهی متفاوت به چالشهای دموکراسی  -و فرصتهای آن  -میدهد.
بود اما به طور کلی ساده نبود و موفقیت تجربه امریكا نباید کماهمیت در نظر گرفته شود.
مدتی نهچندان طوالنی قبل از اینكه دوره من در مقام مشــاور امنیت ملی شــروع شود،
با اینكه مشكالتی در راه رســیدن به یك دموكراسی پایدار در امریكا وجود داشته،
دعوتی را پذیرفتم که در آرشــیو ملی برای یک بازدید و مطالعه بلندمدت مهیا شده بود.
نباید آن را دستكم بگیریم .ولی در نظر داشتن این مشكالت میتواند مسیر دشوار رسیدن
میخواســتم روی اعالمیه آزادی بردگان مطالعه کنم و اگر درستتر بخواهم بگویم ،به
به دموكراسی را به ما نشان بدهد .در زمان جنگ امریكا برای استقالل ،اشتباهات زیادی
وضعیت اجداد سیاهپوستم در کشور نگاهی بیندازم .مثل بیشتر امریكاییهای سیاهپوست،
توســط كسانی مثل جرج واشنگتن و الكساندر همیلتون انجام شد و آنها نقطهضعفهای
در زندگی من هم بردهها و بردهدارهایی وجود داشــتهاند .مادر مادر مادربزرگ من پنج
زیادی داشــتند .همچنین شــواهد تاریخی نشــان میدهد كه در ابتــدای كار ،نهادهای
فرزند از بردهداران مختلف داشت که آنها را مثل یک خانواده نگه میداشت .فرزندان او
دموكراتیك چقدر ضعیف بودهاند .مثال دیپلماســی بین ایالتهای مختلف با قدرتهای
نیز همین وضعیت را داشتند و چندتایی از آنها توانستند خواندن را یاد بگیرند .در حال هر،
اروپایی ضعیف بوده ،حمایت پشت جبهه در جنگ استقالل كم بوده و رهبران به اندازه
دیانای من  50درصد افریقایی و  40درصد اروپایی است و شگفتانگیز اینجاست که 10
كافی اعتماد به نفس نداشتهاند .همچنین اصول
درصد آن نیز آسیایی است .وقتی که من اعالمیه
كنفدراسیون به اندازهای ضعیف بود كه اصال
آزادی بردگان را میخواندم قدمهای دشوار پدر
نمیتواند یك قوه مجریه ایجاد كند .نظام تازه
و مادرم در نگهداری از من و مشکالتی را که
برپاشده به قدری ضعف داشت كه نمیتوانست
آنها در جامعه داشتند به یاد میآوردم .از وقتی
از منافع جمهوری تازه حفاظت كند .به تدریج،
که آن اعالمیه را خوانده بودم چقدر گذشــته
بنیانگذاران بهتجربه دریافتند كه یك كشور
بود و آیا تا به حال ،آن را از اول تا آخر خوانده
جوان نیازمند نوعی اقتدار مركزی است تا بتواند
بودم؟ پاسخ به این سؤاالت ،مخصوصا سؤال آخر
كار كند .از سوی دیگر ،اینطور فهمیده شد كه
مرا خجالتزده میکرد .در مدرسه ابتدایی آن
تولد یك كشــور كاری بسیار بزرگتر از رد
را خوانده بودم .بنابراین شــروع کردم به دقت
كردن یك استبداد و شك كردن به یك دولت
آن را خواندن و ادبیات کسانی که اعالمیه را
به دلیل اینكه تجربیات افغانستان ،عراق و لیبی خیلی جدید و مصیبتبار است ،این
مواجهه
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ش
چال
های
ث
بح
روی
افتادن
سایه
باعث
خواهان
ت
تمامی
سقوط
موردهای
بسیار قدرتمند است كه در آن موقع ،انگلستان
نوشته بودند و از استثمارهای انگلیسیها و شاه
با گذارهای دموکراتیک شدهاند .اما این مثالها جزو استثنائات هستند ،نه قواعد
بود.
جرج سوم بسیار ِشکوه داشتند ،بسیار تاثیرگذار

آیندهنگر |  | tccim.irشماره شصتویک ،تیر 1396

187

نابرابری جهانی

نابرابری جهانی

رهیافتی جدید برای دوران
جهانیسازی
برانكو میالنوویچ
انتشارات دانشگاه هاروارد
2016

ظهور طبقه متوسط جهانی
دوران جدید پولساالری سراسری فرارسیده است

مترجم :ساعد یزدانجو

این ســؤال مطرح است كه چهكسی از جهانسازی سود میبرد؟ دستاوردهای جهانیسازی
به طور عادالنه توزیع نشــده است .نمودار  1این پدیده را در وضعی ناخوشایند نشان میدهد.
با ترسیم كردن منحنی درصد دستیابی به درآمد در مقابل منشأ درآمد ،ما میتوانیم ببینیم كه
كدام گروههای درآمدی بیشــترین منفعت را از درآمدها در دهههای گذشته كسب كردهاند.
محور افقی درصد توزیع درآمد جهانی را نشان میدهد ،از فقیرترین مردم جهان در سمت چپ
تا ثروتمندترین آنها (كه به «یك درصد جهانی» معروف اســت) در منته یالیه راست .محور
عمومی رشــد تجمعی را به درآمد واقعی بین سالهای  1988تا  2008نشان میدهد (درآمدی
كه با نرخ تورم و تفاوت در سطوح قیمتها بین كشورهای مختلف تعدیل شده است) .این دوره
بیستساله تقریبا مقارن است با سالهایی از سقوط دیوار برلین تا بحران مالی جهانی .این دوره
سالهایی را پوشش میدهد كه شاید بتوان آن را «جهانیسازی شدید» نامید ،دورانی كه اقتصاد
جهان به صورت وابسته به یكدیگر درمیآید؛ ابتدا چین با بیش از یك میلیارد نفر جمعیت
به این اقتصاد میپیوندد و سپس ،اقتصادهای اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی كه از مركز
برنامهریزی میشدند ،با حدود نیم میلیارد نفر جمعیت .حتی هندوستان نیز آن موقع میتوانست
شامل این اقتصاد باشد كه به واسطه اصالحات اوایل دهه  1990اقتصادش به طور نزدیكتری
با بقیه جهان یكپارچه شد.
در این دوره همچنین انقالب ارتباطات دیده میشود كه به شركتها اجازه داد كارخانههای
خود را به مناطق دوردست ببرند تا از مزایای نیروی كار ارزان بدون این که كنترل آنها را رها
كند بهرهمند شود .در این دوران همچنین همزمان ِی دیگری داشت با به وجود آمدن «بازارهای
پیرامونی» و كشورهای مركزی كه قادر بودند از این كشورهای پیرامونی نیروی كار استخدام
كنند .از بسیاری جهات ،سالهای پیش از بحران مالی ،جهانیشدهترین سالهای تاریخ بشر است.
اما منافع ناشــی از این جهانیسازی كه شاید در روندی چنین پیچیده غیرمنتظره هم نبود،
عادالنه توزیع نشده و حتی برخی از افراد اصال هیچ منفعتی از آن ندیدهاند .ما در نمودار  1روی
سه نقطه تمركز كردهایم كه رشد درآمدی در آن نقاط یا باالترین یا پایینترین حد است .این
نقاط با حروف  A، Bو  Cمشخص شده است .نقطه  Aحوالی میانه توزیع درآمد جهانی است كه
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درباره نویسنده
برانكو میالنوویچ یك اقتصاددان صرب -امریكایی
است كه در حوزه توسعه و نابرابری تخصص دارد.
او استاد مهمان در دانشــگاههای سیتی ،جان
هاپكینز و مریلند است و ســابقه كار در واحد
پژوهش بانك جهانی نیز دارد.

نابرابری در جهان امروز یکی از معضالت
بزرگ دنیاست و دانستن اینکه طبقه
متوسط جهانی در سالهای اخیر رشد
کرده و حتی بحران مالی هم توانسته
به گسترش آن کمک کند ،میتواند
خیلی از چشماندازهای سادهدالنه و
سهلانگارانه تحلیلگران اقتصادی را
تصحیح کند .جالب اینجاست که طبقه
یک درصد باالی جهانی آنقدری رشد
نکرده است که طبقه متوسط کشورهای
میانه جهان.

توزیع درآمد را به دو بخش مساوی تقسیم میكند كه در هر بخش  50درصد جمعیت حضور
دارند .افراد در نقطه  Aباالترین رشد درآمد واقعی را دارند :در حدود  80درصد طی دوران 20
ساله .با این حال ،رشد فقط در حوالی نقطه  Aباال نبوده بلكه این وضعیت برای افرادی از حوالی
صدك  40تا صدك  60صدق میكند .البته این افراد یكپنجم جمعیت جهان را شامل میشوند.
افرادی كه در این گروهاند و سودبرندگان آشكار جهانیسازی هستند چهكسانیاند؟ نُه نفر از
هر ده نفر این گروه ،كسانی هستند از اقتصادهای نوظهور آسیایی ،عمدتا چین و نیز هند ،تایلند،
ویتنام و اندونزی .آنها ثروتمندترین افراد این كشورها نبودند چون ثروتمندان در جایی باالتر از
نمودار توزیع درآمدی جهانی قرار دارند .آنها افرادی در حوالی میانه توزیع درآمدی در كشورهای
خود قرار داشتند و آنطور كه دیدهایم ،میانه توزیع درآمدی جهان نیز قرار داشتند.
در اینجا ،به چند مثال از رشد تجمعی مهمی كه در این گروههای با درآمد متوسط تجربه
شده ،اشاره میكنیم .بین سالهای  1988تا  ،2008درآمد سرانه واقعی دو دهك میانی (دهك
پنجم و ششــم) شهری و روستایی چین به ترتیب  3و  2.2برابر شده است .در اندونزی ،میانه
درآمدهای شهری تقریبا دو برابر شده و میانه درآمدهای روستایی  80درصد افزایش یافته است.
در ویتنام و تایلند (كه جمعیت به دو بخش روستایی و شهری تقسیم نشده) درآمد واقعی نزدیك
به میانهها بیش از دو برابر شده است .این گروهها مهمترین «برندگان» جهانیسازی بین سالهای
 1988تا  2008بودهاند .به طور متداول ،ما آنها را «طبقه متوسط جهانی نوظهور» مینامیم  -با
اینكه به دلیل فقیرتر بودن نسبی آنها در برابر طبقه متوسط كشورهای غربی از نظر درآمد و
تحصیالت ،نمیتوانیم آنها را با طبقه متوسط در كشورهای ثروتمند مقایسه كنیم.
حاال اجازه بدهید به نقطه  Bنمودار برویم؛ اولین نكتهای كه توجه را جلب میكند این است
كه این نقطه در سمت راست نقطه  Aقرار دارد .همچنین میبینیم كه ارزش نقطه  Bدر محور
عمودی نزدیك به صفر است كه نشاندهنده غیبت هر نوع رشد درآمد واقعی طی این  20سال
است .در این گروه چه افرادی هستند؟ آنها تقریبا همه افرادی از كشورهای ثروتمند عضو سازمان
همكاری اقتصادی و توسعه هستند .اگر ما از میان آنها ،افرادی از كشورهای نسبتا جدید عضو
سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (چندین كشور اروپای شرقی ،شیلی و مكزیك) را در نظر

کتاب ضمیمه

نگیریم ،نزدیك به سهچهارم افراد این گروه شهروندان كشورهای «از قدیم ثروتمند» هستند
كه عبارتاند از كشورهای مناطق اروپای غربی ،امریكای شمالی ،اقیانوسیه و ژاپن .همانطور
كه چین كشوری است كه در نقطه  Aدست باال را دارد ،امریكا ،ژاپن و ْآلمان در نقطه  Bدست
باال را دارند .افراد متعلق به نقطه  Bعموما متعلق به نیمه پایینی توزیع درآمدی كشورهای خود
هستند .كسانی كه متعلق به پنج دهك كف آلمان هستند ،از سال  1988تا  2008رشدی تجمعی
تنها بین صفر تا  7درصد داشتهاند .نیمه پایینی توزیع درآمدی امریكا ،رشد واقعی بین  21تا 23
درصد را تجربه كردهاند و حتی صدكهای پایینتر ژاپن ،كاهش درآمد واقعی یا رشد سراسری
 3تا  4درصد را مشاهده كردهاند .با سادهسازی ،این افراد میتوانند «طبقه متوسط پایی ن جهان
ثروتمند» نامیده شوند و آنها مطمئنا برندگان جهانیسازی نیستند .با مقایسه این گروهها در این
دو نقطه از نمودار خیلی ســاده است كه به طور تجربی چیزی را تشخیص دهیم كه از سوی
بسیاری افراد احساس میشــود و به طور گسترده در ادبیات اقتصادی و نیز در عرصه عمومی
درباره آن بحث میشود .همچنین ما یكی از مسائل كلیدی روند جهانیسازی كنونی را مورد
تاكید قرار دادهایم :ارائه تضادهای اقتصادی مردم در كشورهای از قدیم ثروتمند در برابر مردم در
آسیای احیاشده .به عبارت كوتاه ،بزرگترین برندگان فقرا و طبقات متوسط آسیایی بودهاند و
بزرگترین بازندگان ،طبقات متوسط پایی ن در جهان ثروتمند بودهاند.
چنین گزاره صریحی امروز برای خیلی از مردم تعجبآور نیست اما مطمئنا اگر در اواخر
دهه  1980ابراز میشد ،برای خیلیها تعجبآور بود .سیاستمداران در غرب كه در اقتصادهای
خود به سمت اتكای بیشتر به بازارها قدم برمیداشتند و جهان بعد از انقالب ریگان -تاچر به
سختی انتظار داشتند كه آن جهانیسازی بلندپروازانه در توزیع منافع آشكار به اكثریت شهروندان
خود ناكام بماند؛ اینها به طور مختصر ،كسانی بودند كه تالش میكردند مزایای سیاستهای
نولیبرالی را توجیه كنند ،در مقایســه با رژیم دولتهــای رفاه حامی صنایع داخلی .اما چنین
گزارهای حتی تجعبآورتر بود برای كسانی از جمله گونار میردال ،برنده جایزه نوبل اقتصاد،
كه در اواخر دهه  1960نگران بود تودههای آسیایی كه شمارشان به میلیونها نفر میرسید و به
سختی قادر بودند با درآمد كم خود زنده بمانند ،در مخمصه فقر دایمی باقی بمانند .تمام ادبیات
اقتصادی دهههای  1950و  1960طوری هستند كه انگار موضوع اصلی آنها خطراتی است كه
رشد جمعیت برای توسعه اقتصادی در جهان سوم خواهد داشت .تجربه آسیایی ربع آخر قرن
بیستم كامال در تضاد با چنین هشدارهای هولناكی بوده است .به جای «درام آسیایی» كه عنوان
كتاب میردال بود ،ما امروز از «معجزه آسیای شرقی» میشنویم« ،رویای چینی» و «هندوستان
در حال درخشش» كه همه این اصطالحات به موازات «رویای امریكایی» و «معجزه آلمانی»
ساختهشدهاند.
من همین اول كتاب باید بر مشكالتی تاكید كنم كه هر پیشبینی طوالنیمدت را برای توسعه
اقتصادی درگیر خود میكند ،به ویژه در مقیاسی جهانی .شمار متغیرهایی كه میتواند تغییر كند
و تغییر میكند ،مثل نقش مردم در تاریخ و تاثیر جنگها و فجایع طبیعی ،به قدری زیاد است كه
حتی پیشبینیهای كالنی كه توسط بهترین مغزهای یك نسل انجام میشوند ،به ندرت درست
از آب درمیآیند .بنابراین وقتی از تحوالت اقتصادی و سیاسی جهان در بقیه این قرن و بعد از آن
صحبت میكنیم ،باید از دشواری این پیشبینیها آگاه باشیم.
تضاد بین داراییهای دو طبقه متوســط ،امروزه یك پرســش اصلــی را پیش میآورد :آیا
منفعتهای طبقه متوسط در آسیا به ضررهای طبقه متوسط پایی ن در جهان ثروتمند ارتباط
دارد؟ یا اگر از نگاهی متفاوتتر بپرسیم ،آیا ركود در درآمدها (و دستمزدها ،چراكه دستمزدها
بیشــترین سهم درآمد طبقه متوسط پایین و طبقه متوسط را تشكیل میدهد) در غرب نتیجه
موفقیت طبقه متوسط آسیایی است؟ اگر این موج از جهانیسازی جلوی رشد درآمدی طبقات

متوسط جهان ثروتمند را میگیرد ،نتیجه موج بعدی كه كشورهای از این فقیرتر و پرجمعیتتر
مثل بنگالدش ،برمه و اتیوپی را درگیر میكند چه خواهد بود؟
بگذارید حاال برگردیم به نمودار  1و به نقطه  Cنگاهی بیندازیم .تفسیر آن ساده است :ما
در اینجا با افرادی سروكار داریم كه در سطح جهانی بسیار ثروتمند هستند و درآمد واقعی آنها
بین  1988و  2008به طرز چشمگیری افزایش یافته است .آنها همچنین برندگان جهانیسازی
هستند ،تقریبا به اندازه (و به طور مطلق حتی بیشتر از) طبقه متوسط آسیایی .افرادی كه به یك
درصد باالی جهان تعلق دارند همگی از كشورهای ثروتمند هستند .امریكا در میان آنها دست
باال را دارد :نیمی از افراد یك درصد باالی جهان امریكایی هستند( .این به این معنی است كه
تقریبا  12درصد امریكاییها بخشــی از یك درصد باالی جهان هستند ).بقیه تقریبا تماما از
اروپای غربی ،ژاپن و اقیانوسیهاند .در میان باقیماندهها ،برزیل ،افریقای جنوبی و روسیه ،هركدام
یك درصد از جمعیتشان اینچنین است .میتوانیم این گروه  Cرا «پولساالرهای جهانی» بنامیم.
مقایســه گروههای  Bو  Cبه ما امكان میدهد كه به یك شكاف مهم دیگر اشاره كنیم.
مشاهده كردهایم كه گروه  Bبا منافع صفر یا قاب ل صرفنظر از جهانیسازی ،عمدتا تشكیل شده
است از طبقه متوسط پایی ن و بخشهای فقیرتر جمعیت كشورهای ثروتمند .برعكس ،گروه
 ،Cبرندگان جهانیسازی ،تشكیل شده است از طبقات ثروتمندتر همین كشورها .معنی ضمنی
این امر این است كه شكاف درآمدی بین باال و پایین در جهان ثروتمند بیشتر شده است و آن
جهانیسازی مطلوب آنهایی در كشورهای ثروتمند است كه همین حاال هم حال و روز بهتری
دارند .این اتفاق كامال تعجبآور نیست چراكه عموما این امر تایید شده است كه نابرابری درون
كشورها در جهان ثروتمند طی  25سال یا  30سال گذشته افزایش یافته است .اما آنچه مهم است
این است كه وقتی ما به جهان به عنوان یك كل نگاه میكنیم نیز این تاثیرات قابل مشاهده است.
نمودار  1تنها یك تصویر بســیار تقریبی از برندگان و بازندگان جهانیسازی را به نمایش
میگذارد .راههای اضافی بسیاری برای نگاه كردن به این دادهها ممكن است وجود داشته باشد :ما
میتوانیم با جزئیات بیشتری به محور افقی (تقسیمبندی جمعیت جهان به بخشهای كوچكتر،
خواه ،یكدرصدی) نگاه كنیم یا میتوانیم ببینیم كه چطور گروههای درآمدی در نظر گرفتهشده
(مثل فقیرترین  10درصد مردم چین در برابر فقیرترین  10درصد مردم آرژانتین)  20سال مشابه
را از سر گذراندهاند یا میتوانیم دستیافتههای درآمدی را با استاندارد نرخ برابری با دالر تعریف
كنیم تا اینكه آنها را با سطوح قیمتی متفاوت در كشورهای متفاوت تعدیل كنیم .اما هر نوع
تعدیلی كه انجام بدهیم ،شكل اصلی منافع و ضررها تغییر میكند :این شكل همواره مثل یك
منحنیSشكل خوابیده ظاهر میشود (یا چیزی كه آن را «منحنی فیلیشكل» مینامند چون شبیه
یك فیل است با خرطوم بلندشده) .درصد منافع همواره در میان طبقات متوسط در كشورهای
نوظهور و یك درصد جهانی بیشتر است؛ آنها همواره در میان مردمی هستند كه در صدكهای
 75تا  90توزیع درآمدی جهانی یا به عبارت دیگر ،طبقه متوســط و طبقه متوســط پایی ن در
كشورهای عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی ،قرار دارند.
یك هشــدار جدی در ارتباط با تفسیر «برندگان» و «بازندگان» و معنی منحنی Sشكل
خوابیده این است كه ما فقط با دستیافتههای نسبی در سطح توزیع درآمدی جهانی سروكار
داریم .محور عمومی نمودار  1تغییر درصد تجمعی در درآمد واقعی بین سالهای  1988و 2008
را نشان میدهد .اگر بهجای تغییر نسبی (دستیافتهها بر اساس درصد) ،تغییر مطلق را در نظر
بگیریم (تعداد دالرهایی كه به دست آمده) ،نتیجه چه خواهد شد؟
J Jمنافع مطلق در توزیع درآمدی جهانی
تصور كنید كه ما كل افزایش درآمد جهانی بین سالهای  1988تا  2008را محاسبه كنیم
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J Jتاثیرات بحران مالی
ما خیلی درباره تغییرات بین سالهای  1988و  2008بحث كردهایم چون این تغییرات به
بهترین وجه تاثیرات «جهانیسازی شدید» را نشان میدهد و به این دلیل كه دادههای ما برای این
دوره به خوبی سازماندهی شده و تا حد ممكن قابلمقایسه هستند .اما دادهها و اطالعات جدید
از سال  2008تا  2011اكنون در دسترساند .از بیشتر جنبهها ،این دوره كوتاه  -كه بالفاصله بعد
از بحران اقتصادی میآید  -شروعی دوباره و حتی نوعی شتاب گرفتن روندهای جهانیسازی است
كه در باال توصیف شد؛ اما این دوره آن روندها را با یك دگرگونی ادامه میدهد.
روندی كه در سالهای  2008تا  2011حتی قویتر هم شد رشد طبقه متوسط جهانی بود
كه طی این سه سال ،به مانند بیست سال گذشته ،از نرخهای رشد باال در چین تغذیه كرد .بین
سالهای  2008تا  ،2011میانگین درآمد شهری در چین دو برابر شد و درآمد روستایی تا 80
درصد افزایش یافت كه منحنی دامنه رشد جهانی را در حوالی میانه به طور چشمگیری باالتر از
همین نقطه در دوره  1988-2008قرار داد .بنابراین ،همچنان كه در نمودار  3دیده میشود ،رشد
طبقه متوسط جهانی حتی مشهودتر و مستحكمتر شد.
نمودار :1سود نسبی در درآمد سرانه واقعی براساس سطح درآمد جهانی

افزایش تجمعی درآمد واقعی (درصد)

و آن را  100بنامیم .نمودار  2نشان میدهد كه  44درصد سود مطلق در دست ثروتمندترین 5
درصد مردم در جهان قرار گرفته كه تقریبا یكپنجم كل آن به یك درصد باال رسیده است.
برعكس ،كسانی كه آنها را منفعتبرندگان اصلی دوران كنونی جهانیسازی خواندهایم« ،طبقه
متوسط جهانی نوظهور» ،تنها بین  2تا  4درصد افزایش كیك جهانی یا در حدود  12تا  13درصد
كلی را دریافت كردهاند.
چطور این امر ممكن است و آیا این توزیع منافع مطلق ،زاویه نگاه قبلی ما را درباره برندگان
و بازندگان بیاعتبار میكند؟ این امر به سادگی ممكن است ،به دلیل شكاف عظیم در درآمدهای
واقعی كه بین باال ،میانه و پایین توزیع درآمدی جهانی وجود دارد .در سال  ،2008میانگین درآمد
ســرانه قابل برداشت (بعد از كسر مالیات) در  1درصد باالی جهان تنها بیش از  71هزار دالر
در هر سال بود ،این رقم در میانه نزدیك  1400دالر بود و كسانی كه در فقیرترین صدكهای
جهانی بودند درآمد ساالنهای زیر  450دالر (همه اعداد بر اساس دالر بی نالمللی در سال 2005
است) داشتند .با نگاهی به این ارقام ،فورا میبینیم كه آنچه برای گرد كردن درآمدهای باال حذف
میشود معادل كل درآمد ساالنه فقرا است .حاال ،روشن است كه كسب سود ساالنه یك درصد
خیلی كوچك در طبقه باال ،یا نزدیك به باال ،به اندازه سهمی عظیم از تمام سودهای مطلق است.
برای مثال ،تصور كنید كه درآمد ثروتمندترین یك درصد تنها به اندازه یك درصد یا  710دالر
افزایش یابد .اما آن رقم به اندازه نیمی از كل درآمد كسانی است كه در سطح میانه جهانی قرار
دارند .به همین دلیل است كه كسب منفعت نسبی زیاد در طبقات خیلی باال (درآمد یك درصد
باال بین ســالهای  1988تا  2008به اندازه دوسوم رشد كرد) و منافع تقریبا ناموجود در میان
طبقات متوسط پایی ن در جهان ثروتمند (كسانی كه درآمدشان تنها تا یك درصد افزایش یافت)،
وقتی به سودهای مطلق تبدیل میشوند ،در مقایسه با سود مطلق طبقه متوسط جهان نوظهور
اینقدر چشمگیر به نظر میرسد .این روش ،خیلی خوب چگونگی نابرابری عظیمی را كه در
توزیع درآمدی در مقیاس جهانی وجود دارد به تصویر میكشد.
آیا این توزیع نادرســت از سودهای مطلق ما را وادار میكند كه در نتیجهگیری قبلی خود
در ارتباط با برندگان و بازندگان تجدیدنظر كنیم؟ نه .از برخی جهات ،این توزیع روی آنچه
درباره ثروتمندترین یك درصد و 5درصد نتیجه گرفتهایم تاكید میگذارد چون درصد سودهای
قابلمالحظه آنها ،وقتی كه به آنها با اعداد مطلق نگاه میكنیم ،حتی تكاندهندهتر هم هستند .این
امر باعث نمیشود كه ما درباره نتیجهگیریمان در ارتباط با طبقه متوسط پایی ن در كشورهای
ثروتمند تجدیدنظر كنیم چراكه آنها ،مثل بیشتر ما ،ابتدا به درصد سودهای خود نگاه میكنند
(كه در كمترین حد خود است) و وقتی آنها را با موقعیتی كه دیگران داشتهاند مقایسه میكنند،
به احتمال زیاد در تضاد با درصد سود واقعیای مییابند كه به وسیله طبقات باال احساس میشود.
بنابراین ركود درآمدی آنها بسیار واقعی است .و عاقبت اینكه این امر روی نتیجهگیری ما درباره
موفقیت طبقات متوسط آسیایی نیز تاثیری ندارد چون آنها نیز به احتمال زیاد ابتدا سود نسبی
خود را مورد بررسی قرار میدهند .اما در نظر گرفتن سودهای مطلق این امكان را برای ما مهیا
میسازد كه به دادههای مشابه از دو زاویه مختلف نگاه كنیم و دریافت بهتری از تفاوت ذاتی
در درآمدهایی داشته باشیم كه در جهان امروز وجود دارد .این امر همچنین بر یك نقطه مهم
تاكید میكند :ما نباید طبقات متوسط اقتصادهای بازارهای نوظهور (مردمی با درآمد سرانه بین
هزار و  2هزار دالر در سال) را با طبقات متوسط پایین جهان ثروتمند (مردمی با درآمد سرانه
ساالنه بین  5تا  10هزار دالر پس از كسر مالیات؛ همه اعداد برحسب دالر بی نالمللی در سال
 )2005تلفیق كنیم.
مقایسه بین نمودار ( 1افزایش درآمد نسبی) و نمودار ( 2افزایش درآمد مطلق) موضوعی را
برجسته میسازد كه اغلب وقتی تغییرات ناشی از جهانیسازی را تحلیل میكنیم درمییابیم :ما

خیلی به ندرت قادر خواهیم بود نقطه تغییری را مشخص كنیم كه تماما دارای تاثیر مثبت یا
تماما دارای تاثیر منفی باشد ،یا اینكه به صراحت تمام بشود تاثیرات یا تجلیاتش را روی تمام
مردم مشخص كرد .در این مورد ،میبینیم كه اگر افزایش درآمد نسبی افراد در طبقات متوسط
اقتصادهای بازارهای نوظهور بیشتر باشد ،همواره به معنی افزایش درآمد مطلق بیشتر نخواهد بود.
حركتهای اقتصادی شدید بنا بر طبیعتشان ،روی كشورها و گروههای مختلف به طور متفاوتی
تاثیــر دارد بنابراین در مواقع تغییر حالت آنها كه ما در گروهها و افرادی خاص تاثیرش را به
صورت مثبت میبینیم ،میتواند تاثیری منفی داشته باشد.
این امر به طور بنیادین طبیعت دووجهی جهانیسازی است كه امیدوارم در این كتاب درست
ارائه شده باشد .خوانندگان باید مرتبا آگاه باشند از اینكه جهانیسازی هم نیرویی خوب هم بد
است .به طور ایدهآل ،خواننده حتی وقتی كه درباره برخی جنبههایی از جهانیسازی میخواند
كه «خوب» به نظر میرسد ،باید این هشدار را مد نظر داشته باشد كه نقاط ضعف یا تاثیراتی
«بد» پشت سر آنها پنهان است (و برعكس ،به همین ترتیب وقتی كه درباره تاثیرات «بد» آن
مطلبی را میخواند) .توانایی درك و در بر داشتن همه «خوب»ها و «بد»ها و وزن دادن به آنها
در آخرین تحلیل ،تعیین میكند كه ما چطور درباره جهانیسازی فكر میكنیم.

دهک/صدک در توزیع درآمد جهانی

کتاب ضمیمه

به عبارت دیگر ،نبود رشد در جهان ثروتمند نهتنها به معنی این بود كه درآمدهای طبقات
متوسط پایین در این كشورها به ركود خود ادامه دادند بلكه راكد ماندن درآمدها تا طبقات
باالتر نیز گسترش یافت .آنجا همچنین رشدی نبود و به همین دلیل است كه اگر نمودارهای  1و
 3را با هم مقایسه كنید ،نقطه  Cهمان جایی باقی مانده كه در سال  2008بود.
تاثیر بحران مالی بر توزیع جهانی درآمدها تعجبآور نیست .آنچه مبهم است این است كه
این بحران كه به عنوان یك بحران مالی جهانی از آن یاد میشــود ،با چه اندازهای از اهمیت
یك وقفه در تاریخ اقتصادی جهان را بازنمایی میكند .اول اینكه باید اشاره شود كه اصطالح
«جهانی» در این مورد یك نامگذاری غلط است چون كاهش رشد (یا ركود) در ابتدای امر تنها
بر اقتصادهای ثروتمند اثر میگذارد .بنابراین بیشتر صحیح است كه این اصطالح به عنوان یك
ركود در میان اقتصادهای حوزه آتالنتیك برچسبگذاری شود .دوم اینكه دگرگونی بلندمدت
در درآمدها در سطح كشورها كه همان بازتعادل بخشیدن به فعالیت اقتصادی به نفع آسیا و به
ضرر اروپا و امریكای شمالی باشد ،نهتنها با بحران متوقف نشد بلكه بیشتر نیز استحكام یافت.
بنابراین بحران یك وقفه را در این روند بازنمایی نكرد بلكه بیشتر بازنماینده جریانی برعكس
بود :استحكام بخشیدن به روندی كه همان موقع موجود بود .نكته سوم اینكه بازتعادل بخشیدن
به اقتصاد بعد از بحران ،بدیلی در توزیع درآمدهای شخصی در سطح جهانی داشت به این معنی
كه شكل توزیع درآمد جهانی را از شكل دوقلهای سابق خود (وجود افراد زیادی با درآمدهای
خیلی كم ،سپس تعداد كمی در وسط و سرانجام افراد بیشتری با سطح درآمدهای خیلی زیاد) به
شكلی تغییر داد كه در وسط بیشتر پر بود ،انگار كه این توزیع درآمدهای جهانی اكنون شبیه به
توزیع درآمدها در كشوری واحد است .البته هنوز ما خیلی از آن نقطه دور هستیم اما به طور
قطع در سال ( 2011یا امروزه) بیشتر به آن نقطه نزدیك هستیم تا سال  .1988همچنین این روند
فقط در دوران بحران تشدید شد.
نمودار  4كه توزیع جمعیت جهان را بر اساس سطح درآمدی در سالهای  1988تا 2011
نشان میدهد ،به روشنی ظهور طبقه متوسط جهانی و تقلیل (چاق شدن) شكل دوكوهانه توزیع
درآمد جهانی را به تصویر میكشد .با این حال ،آنچه جالب است ،همانطور كه در نمودار 5
میتوان دید ،این است كه هنوز یك شكل «خالی در وسط» عمدتا ویژگی توزیع جمعیتی جهان
بر اساس درآمد متوسط (یا سرانه تولید ناخالص داخلی) كشوری است كه مردم در آن زندگی
میكنند .تضاد بین دو نمودار روشنكننده این واقعیت است كه در حالی كه هند و اندونزی و
تا حد كمتری چین با معیار میانگین درآمد كشورهایی فقیر باقی ماندهاند ،توزیع درآمد در این

كشــورها به طرز چشمگیری گسترده بوده و این مدعا را اثبات میكند كه شمار قابلتوجهی
از شهروندانشان اكنون در حال پر كردن فضای خالیای هستند كه بین دو قله توزیع درآمدی
وجود داشت.
در اینجا ،دگرگونی در درآمدهای چین دوباره تجســم تغییرات جهانی است ،شاید چون
افزایش آن سریعتر از هر كشور دیگری بوده و بیشتر مردم را با خود درگیر كرده است .طبق
دادههای پیمایش خانوار در سال  ،2011میانگین درآمد در مناطق شهری چین برای اولین بار،
به میانگین درآمد كشورهای گوناگون عضو اتحادیه اروپا رسید و حتی از آنها پیشی گرفت.
شهرنشینان چین اكنون میانگین درآمد باالتری از رومانی ،لتونی و لیتوانی دارند .در سال ،2013
ســرانه تولید ناخالص داخلی چین هنوز پایینتر از فقیرترین اعضای اتحادیه اروپا (رومانی و
بلغارستان) بود اما این شكاف كمتر از  30درصد بود و با نرخهای رشد مورد انتظار كنونی ،تا
زمانی كه این كتاب به دست خوانندگان میرسد ،سرانه تولید ناخالص داخلی چین بیشك به
سطح فقیرترین كشورهای اتحادیه اروپا رسیده است .این تغییر یك نقطه عطف است به این
خاطر كه با وجود اینكه رومانی ،بلغارستان و كشورهای منطقه بالكان از قرون وسطی فقیرترین
بخش اروپا بودهاند ،درآمد ســرانه آنها در اواخر قرن نوزدهم دو برابر شــده و به اندازه چین
افزایش یافته است .با این حال ،از آنجا كه میتوانیم انتظار داشته باشیم چین به رشد خود سریعتر
از رشد كشورهای اصلی اروپا ادامه بدهد ،حتی اگر نرخ رشدش كاهش یابد ،میانگین درآمدش
ظرف سه دهه دیگر ،به میانگین درآمد اتحادیه اروپا خواهد رسید .این زمان ،كه از نظر تاریخی
یك دوره بسیار كوتاه است ،یك نوع بازگشتن بخت قابلتوجه است یا بیشتر یك بازگشت به
الگوی ویژگی توزیع فعالیت اقتصادی قرنها پیش در فضای اروسیا :درآمدهای سرانه ممكن است
زمانی دوباره در دو منطقه ساحلی  -یك كران آن در منطقه آتالنتیك در اروپای غربی و كران
دیگر در پاسیفیك در چین  -در باالترین اندازه خود باشد ،در حالی كه در پسكرانه اروسیا
در پایینترین حد خود باشد .یعنی استثنا بودن اروپای شبهجزیره به پایان خود خواهد رسید.
یك راه دیگر برای نگاه كردن به تغییرات در درآمدها طی چند دهه گذشــته ،مقایســه
میانگین درآمدهای افرادی در بخشهای پایینی توزیع درآمدی امریكا با درآمدهای كسانی است
كه نسبتا وضعیت خوبی در مناطق شهری چین دارند؛ همان چیزی كه در نمودار  6دیده میشود.
در نظر داشته باشید كه از آنجا كه مخصوصا همه امریكا شهری شده است ،ما به طور دوفاكتو
در حال مقایسه امریكای شهری با چین شهری هستیم .جبران عقبافتادگی بین سالهای  1988تا
 2011كامال مشهود است .شكاف در درآمدهای واقعی از بیش از  6.5در برابر  1به تنها  1.3در

نمودار  :2درصد افزایش مطلق در درآمد سرانه واقعی

نمودار :3افزایش نسبی درآمد سرانه واقعی براساس سطح درآمد جهانی

درصد افزایش درآمد مطلق جهانی

افزایش تجمعی درآمد واقعی (درصد)

دهک/صدک در توزیع درآمد جهانی

دهک/صدک در توزیع درآمد جهانی
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نابرابری جهانی

J Jیك درصد باالی جهانی
ما دیدهایم با اینكه یك درصد باالی جهانی در دوره بین  1988تا  2008وضعیت خیلی
خوبی داشتهاند ،ثروتشان بین سالهای  2008تا  2011اوضاع بدی پیدا كرده است .دلیلش
ساده است :بیشتر كسانی كه در یك درصد باالی جهان قرار دارند متعلق به بخشهای باالی
توزیع درآمد در كشورهای ثروتمند هستند (برای مثال 12،درصد ثروتمندترین امریكاییها
در یك درصد باالی جهاناند) و با بحران مالی شتاب رشد درآمد آنها آهسته یا متوقف شد.
این كاهش شتاب ممكن است در نظر اول تعجبآور به نظر برسد ،با در نظر گرفتن اینكه
منافع ،آگاهی و نگرانی درباره درآمدهای باال در جهان ثروتمند ،بهخصوص در امریكا،
به شــدت افزایش یافت .اما تناقض بین منافع عظیم در درآمدهای باال و كاهش همزمان
رشد آنها ،تا حدی با این واقعیت توضیح داده میشود كه در حالی كه بیشتر درآمدها در
كشورهای ثروتمند طی دوران بحران كاهش یافت ،درآمدهای باال ثابت باقی ماند یا كمتر
كاهش داشت .با اینكه ثابت باقی ماندن ممكن است «خوب» به نظر برسد (یا حتی شاید از
نگاه افراد دیگر در كشورهای ثروتمند «غیرمنصفانه» باشد) ،نزد یك درصد باالی جهانی
به اندازه كافی خوب نیست تا بتواند در میانه جهانی در همان موقعیت باالیی قرار داشته
باشد كه قبل از بحران بوده است .دلیل این امر این است كه میانه جهانی و میانگین درآمد
جهانی به رشد خود ادامه داده است.
دلیل دیگر برای تناقض بین كاهش اخیر سرعت رشد در یك درصد جهانی و نگرانی عمومی
درباره نابرابری این است كه رشد در طبقات باال بیشتر از گذشته ،در میان ابرثروتمندان مورد
توجه قرار گرفته است .در نتیجه ،اگر بخواهیم روی كسانی كه به سود بردن در دوران بحران
ادامه دادهاند تمركز كنیم ،باید نه روی یك درصد جهانی (كه شــامل حدود  70میلیون نفر،
تقریبا به اندازه جمعیت فرانسه است) تمركز كنیم بلكه روی گروهی بسیار معدودتر از اشخاص

ابرثروتمند متمركز شویم .البته ،تعداد بسیار كمتر از این اشخاص هستند كه شامل پیمایشهای
خانوار نمیشوند .میتوان با منابع اطالعاتی بهكلی متفاوتی نگاهی به آنها انداخت ،كه یكی از
این منابع فهرست مجله «فوربز» از میلیاردرها است .این فهرست در سالهای  2013و 2014
شامل  1500نفر بود كه روی هم با خانوادههایشان ،یكصدم از یكصدم از یك درصد (یك
درص ِد یك درص ِد یك درصد) جمعیت جهان را تشكیل میدهند.
اجــازه بدهید به آن یك درصد جهانی بازگردیم كه در پیمایشهای خانوار به حســاب
میآیند .نمودار  ،7كشــورهایی را نشان میدهد كه بیش از یك درصد جمعیتشان جزو یك
درصد باالی جهانی هستند .ما همین حاال هم میدانیم امریكا با  12درصد جمعیتش در یك
درصد باالی جهانی ،به خوبی در این فهرســت جا دارد و نیمی از افراد این یك درصد باالی
جهانی را تشكیل میدهد .دیگر اقتصادهای پیشرفته بزرگ مثل ژاپن ،فرانسه و انگلستان ،بین
 3تا  7درصد جمعیتشان در یك درصد باالی جهانی است ،در حالی كه آلمان تنها  2درصد از
جمعیتش در آن گروه است .در این نمودار ،برزیل ،روسیه و افریقای جنوبی كه یك صدك آنها
نیز در یك درصد جهانی هستند نشان داده نشده است .همچنین چین و هند كه سهمی كمتر از
یك درصد در یك درصد باالی جهانی دارند حضور ندارند .بنابراین یك درصد باالی جهانی
به شدت تحت تسلط كشورهای از قدیم ثروتمند قرار دارد :حركت رو به باالی چین در توزیع
درآمدی جهانی هنوز گسترش نیافته و از نظر عددی به حدی نرسیده كه در مكان خیلی باالی
این توزیع قرار بگیرد.
ســهم درآمد یك درصد باالی جهانی در ســال  2008به اندازه  15.7درصد بود .این عدد
نشاندهنده سهم این افراد در درآمد قابل تصرف جهانی است؛ درآمدی كه افراد میتوانند پس
از كسر مالیات ،خرج یا پسانداز كنند .این عدد میتواند با سهمهای یك درصد باالی ملی در
«پایگاه دادههای درآمدی باالی جهان» مقایسه شود اما باید در نظر داشت كه اطالعات این پایگاه
دادهها نشاندهنده درآمدهایی است كه هنوز مالیات و عوارض آن كسر نشده است.
سهم یك درصد باالی جهانی كه با اصطالح درآمد بازاری شناخته میشود ،همواره بزرگتر
از درآمد قابل تصرف خواهد بود چون دولت با بازتوزیع آنها ،نابرابری را كاهش میدهد .برای
مثال ،دولت امریكا با بازتوزیع درآمدها از طریق مالیاتهای مستقیم و انتقال پول در سال ،2010
سهم یك درصد باال را از  9.4درصد از كل درآمد بازاری به كمتر از  7درصد از مجموع درآمد
قابل تصرف كاهش داد .باید به این مسئله هم توجه داشت كه كسانی كه از نظر درآمد بازاری
جزو یك درصد جهانی هستند ،الزاما همانهایی نیستند كه از نظر درآمد قابل تصرف جزو

برابر  1كاهش یافته است .این جبران عقبافتادگی میتواند به وسیله استفاده از دیگر بخشهای
توزیعهای درآمدی امریكا و چین به تصویر كشیده شود اما در این مثال بیشتر واضح است چون
هردو سطح درآمدی در حال شبیه شدن به یكدیگر هستند .اگر ما از توزیعهای باالتر درآمدی
گ بودند .همچنین شكی در این نیست كه
امریكا استفاده میكردیم ،شكافها هنوز بسیار بزر 
كاهش شكاف در درآمدهای سرانه خانوار ،نشاندهنده كاهش شكاف در دستمزدهای واقعی
نیزهست.

نمودار  :4توزیع جمعیت جهانی براساس سرانه درآمد واقعی ()1988

نمودار :5توزیع جمعیت جهانی براساس سرانه تولید ناخالص داخلی کشورمحل سکونت()2013

تراکم

درصد از جمعیت جهان

درآمد ساالنه واقعی (براساس دالر بینالمللی )2005
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سرانه تولید ناخالص داخلی (براساس دالر بینالمللی )2005

کتاب ضمیمه

جدول  :1سهم یک درصد باالی جهان در درآمد و ثروت جهانی
تخمین سهم درآمد یا ثروت
سهم یک درصد در درآمد جهان صرفا بر اساس پیمایشهای خانوار
سهم یک درصد در درآمد جهانی بر اساس پیمایشها و تعدیل پایینتر
سهم یک درصد در درامد جهانی بر اساس پیمایشها ،تعدیل پایینتر و تعدیل ثروت پنهان
سهم یک درصد در ثروت جهانی

یك درصد باال قرار دارند .با استفاده از امریكا به عنوان یك معیار مقایسه ،میتوانیم ببینیم كه
ســهم یك درصد باالی جهانی در درآمد جهان ،بیش از دو برابر سهم یك درصد باال در كل
درآمدهای امریكا است ( 15.7در برابر كمتر از  .)7این امر به ما نگاهی تقریبا مختصر میدهد
درباره اینكه چگونه درآمدها در ســطح جهانی متمركز شده است .هنوز یك نگاه دیگر و
متمركزتر همان است كه توسط مجله «فوربز» به طور ساالنه از میلیاردرها منتشر میشود .با این
حال ،در نظر داشته باشید كه وقتی ما درباره فهرست میلیاردرهای مجله «فوربز» بحث میكنیم،
در حال انجام یك حركت روششناختی مهم هستیم :به جای نگاه كردن به درآمدها یا مصرف
كه دارای متغیرهایی از یك جریان ساالنه هستند ،در حال نگاه كردن به ثروتی هستیم كه دارای
متغیرهای ثابت است كه در یك نقطه از زمان محاسبه میشوند اما این ثروتها در نتیجه تجمع
پساندازها ،بازگشت سرمایهها و ارث رسیدنها در طی سالها است.
تقریبا در همه كشــورها نابرابری در ثروت بیشتر از نابرابری در درآمد یا مصرف است.
نهتنها گروههای كوچكی از افراد بسیار پولدار  -پدیدهای كه این روزها روی آن تمركز زیادی
شده  -مشهود است بلكه حتی در كشورهای پیشرفته (یا به عبارتی ،امریكا و آلمان) ،یكچهارم
تا یكســوم جمعیت دارای ثروت خالص منفی یا صفر هستند .اما افراد بسیار معدودی از این
كشورها دارای درآمد صفر هستند و هیچكس مصرف صفر ندارد .بنابراین در سطح شهودی هم
میتوان دید كه ثروت خیلی بیشتر از درآمد و مصرف به صورت نابرابر توزیع شده است و اینكه
باید در مقایسه بین نابرابری ثروت و نابرابری درآمدی خیلی دقت داشته باشیم .دلیل این امر این
است كه دادههای مربوط به ثروت افراد ابرثروتمند دارای كیفیت بسیار بهتری از دادههای درآمد
یك درصد باالی جهانی است (یا شاید این دادهها بیشتر منتشر میشود) و ما از دادههای ثروت به
جای دادههای مربوط به درآمد یا مصرف برای برجسته كردن افراد ابرثروتمند استفاده میكنیم.

بــرای دیدن تفاوت بین توزیع درآمد و توزیع ثروت در
ســطح جهانی ،جدول  2را ببینید كه تخمینهایی از سهم
حوالی  2000حوالی 2010
درآمدی و ســهم ثروت یك درصد باالی جهانی را نشان
15.7
14.5
میدهد .برای درآمد ،ما سه تخمین داریم :اول یك تخمین
28
29
محافظهكارانه صرفا بر پایه پیمایشهای خانوار كه تمایل
29
دارد افراد پولدارتر را در نظر نگیرد و بنابراین ســهم یك
درصد باالی جهانی را كمتر در نظر میگیرد؛ تخمین دوم،
46
32
تخمینی كه شامل تعدیلی است كه تالش میكند این مسئله
را تصحیح كند؛ تخمین سوم ،تخمینی كه شامل یك تصحیح اضافی برای ثروت جهانی پنهان
(داراییها در بهشتهای مالیاتی) است .برای هرسه تخمین ما داراییهای پنهانی به اندازه 6درصد
را در نظر گرفتیم و فرض كردیم كه همه داراییهای پنهان متعلق به یك درصد باالی جهانی
است .سهم درآمد یك درصد باالی جهانی در سال  2010كه با سناریوی اول  15.7درصد بود،
به  28درصد افزایش یافت وقتی كه تعدیلی برای پیمایشها در نظر میگرفتیم و به  29درصد
افزایش یافت وقتی كه یك تعدیل اضافی را نیز به كار بردیم .اما همه این تخمینها از سهم یك
درصد باالی جهانی از ثروت كه بر اساس اطالعات موسسه مطالعاتی كردیت سوئیس در سال
 2013محاسبه كردیم و  46درصد بود ،بسیار كمتر بود .مطابق جدول  ،2از حوالی سال  2000تا
حوالی  ،2010سهم درآمد جهانی یك درصد باالی جهان یا ثابت ماند یا به اندازه كمی افزایش
یافت ،در حالی كه سهم آنها از ثروت جهانی بسیار بیشتر افزایش یافت.
بنابراین یك جدایی در تغییر درآمدها و تمركز ثروتها وجود دارد .طبق اعالم موسسه
مطالعاتی كردیت سوئیس در سال  ،2014تمركز روزافزونی در ثروت به وجود آمده به دلیل
بهرهوری قدرتمند بازارهای بورس جهان بعد از سال  2010و اینكه ثروتمندان فرض گرفتهاند
نرخهای بازگشت سرمایه باالتر است .جدایی بین تمركز درآمد و ثروت برای یك درصد باالی
جهانی تصویری ثابت از ســودهای درآمدی چشمگیری است كه به وسیله طبقه میانی توزیع
درآمد جهانی طی سی سال گذشته ،درك شده است .رشد درآمدهای این گروه ،مایه كاهش رشد
سهم درآمدهای یك درصد باالی جهانی بوده است .اما همچنین احتمال خیلی زیادی وجود دارد
كه افراد نزدیك به طبقه متوسط جهانی كه هنوز فقیرند ،اصال داراییای داشته باشند .در نتیجه،
رشد دارایی آنها باید بسیار كم باشد و نمیتواند تاثیری مهم در افزایش میزان ثروت و بنابراین
سهم ثروت یك درصد باالی جهانی داشته باشد.
نمودار :7درصد جمعیت ملی در یک درصد باالی جهانی

نمودار  :6یک پارچگی درآمدهای چین و آمریکا ( 1988تا )2011
درآمد سرانه ساالنه بعد از کسر مالیات براساس
قیمتهای دالر بینالمللی 2005
آمریکا

سنگاپور

سوئس

لوکزامبرگ

ژاپن

کانادا

نروژ

انگلستان

تایوان

فرانسه

کره

هلند

آلمان

ایرلند

قبرس
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کتابخانه

اگر میخواهید ثروتمند شوید این  8کتاب را بخوانید.
این فهرست را کاتلین الکینز در بیزنس اینسایدر پیشنهاد کردهاست.

فکر کن و ثروتمند شو

ثروتمندان چطور فکر میکنند

ناپلئون هیل روزنامهنگاری است که با اندرو کارنگی آشنا شده
و از او شــیوه کسبوکار و دست یافتن به ثروت کالن را یاد
گرفتهاســت .این کتاب در حقیقت پژوهشی است که روی
بیش از  500نفــر از میلیونرهای جهان صورت گرفته و بر
زندگی آنها ،نکاتی برای ثروتمند شدن ارائه شدهاست.
اساس
ِ
کتاب هیل در ســال  1937تا  20سال بعد به عنوان پرفروشترین کتاب سال معرفی
میشد .او در این کتاب  13اصل برای پیروزی و دستیابی به ثروت آوردهاست.

استیو سیبولد بیش از  30سال وقت گذاشت و با بیش از هزار
شدن آنها صحبت
و  200میلیونر در مورد روشهای پولدار
ِ
کرد .او از آنها میپرسید که در طول شبانهروز چهکار میکنند
و چگونه به موفقیت مالی دســت پیدا میکنند .حاصل رنج
30ساله این نویسنده ،کتابی شده با عنوان «ثروتمندان چطور
فکر میکنند» .او معتقد است که هرکسی فرصت دست یافتن به موفقیت مالی را دارد
فقط کافی است آن را بشناسد و برای رسیدن به آن تالش کند.

پولسازی :برنامهای برای بهبود وضعیت مالی

عادتهای ثروتمندان

بســیاری از افراد به دنبال اصالح ســبک درآمدزایی خود
هســتند .این کتاب برای همان افراد نوشته شدهاست .دیو
رامســی که کتابش مدتها به عنوان پرفروشترین کتاب
دادن راههایی
معرفی شــده بود ،در حقیقت به دنبال نشان ِ
اســت که فرد به کمک آنها میتواند به درآمدهای جدیدی
مالی
دست پیدا کند .در این کتاب همچنین قصه موفقیت ِ
بســیاری از آدمها آورده شده و نشان داده شده که آنها چه
زندگی خود اصالح کردهاند تا به موفقیت مالی
مواردی را در
ِ
رسید هاند.

توماس کورلی حدود  5سال وقت صرف کرده و در زمینه افراد
فقیر و ثروتمند مطالعاتی انجام دادهاســت .او تمرکز خود را
مالی این افراد قرار دادهاست .البته خودش
روی نحوه مدیریت ِ
چیزی را که مطالعه کرده «مدیریت مالی» نمیداند بلکه آن
را «عادت ثروتمندی» مینامــد .از نظر او عادتهایی برای
ثروتمند و عادتهایی نیز برای فقیر ماندن وجود دارد که فرد
با آگاهی از آنها میتواند عادتهایی را در خود نهادینه کند که
به کمک آنها به ثروت نیز دست پیدا کند.

راهنمای پولی 2016

جیبی راهِ
معقول سرمایهگذاری
کتاب
ِ
ِ

جاناتان کلمنتس ســتوننویس معروفِ والاستریت ژورنال
اســت که اخیرا ً در سال  2016کتابی را منتشر کردهاست.
او در این کتــاب در فصلهای کوتــاه و مختصر ،نکاتی را
برای صرفهجویی ،پسانداز پول و در نهایت ثروتمند شدن
آوردهاســت .او  18قد ِم ساده را به مخاطب معرفی میکند
که اگر مخاطب این  18قدم را به خوبی طی کند میتواند به
موفقیت مالی برسد .کلمنتس به نکاتی در مورد مالیات نیز در
کتاب خود اشاره کرده که در وضعیت اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است.

اگر از آن دسته افرادی هستید که نمیدانید از کجا باید شروع
کنید بهتر است کار را با کتاب جیبی باگل آغاز کنید .حتی وارن
بافت سرمایهگذار معروف و از بزرگترین میلیاردرهای دنیا نیز
این کتاب را تأیید کرده و مقدمهای برای آن نوشتهاست .باگل
در ایــن کتاب به مخاطب خود یاد میدهد چطور به بهترین
شکل سرمایهگذاری کند تا پول اندک خود را به ثروتی کالن
تبدیل کند .شیوههای هوشمندانهای که او برای سرمایهگذاری
به مخاطب یاد میدهد میتواند هرکسی را به سمت موفقیت مالی هدایت کند.

پدر پولدار ،پدر فقیر

ِ
قدرت ورشکستگی

نویسنده:ناپلئونهیل
انتشارات:وایلدر

نویسنده :دیو رامسی
انتشارات :آمازون

نویسنده:جاناتانکلمنتس
انتشارات :آمازون

ثروتمندان چهچیزهایی به فرزندانشان یاد میدهند که فقرا
یادنمیدهند؟
نویسنده:رابرتکیوساکی
انتشارات:پالتا

رابرت کیوساکی یکی از مولتیمیلیونرهایی است که در کتاب خود
قصه دو پدر را میگوید .یکی قصه پدر خودش و دیگری قصه پدر
دوستش .حاصل آن نیز «پدر پولدار و پدر فقیر» شدهاست .او
در این کتاب نشان میدهد که پدرهای پولدار چهچیزهایی را
به فرزندان خود یاد میدهند که در مقابل ،پدرهای فقیر و طبقه
متوسط به فرزندان خود یاد نمیدهند .بسیاری از افراد این کتاب
را خریداری و ادعا کردهاند که محتوای آن در زندگیشان موثر بودهاست.
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نویسنده:استیوسیبولد
انتشارات :الندن هوس

عادتهای روزانه افرادی که به موفقیت مالی رسیدهاند
نویسنده :توماس کورلی
انتشارات :النگدان استریت پرس

نویسنده :جان سی باگل
انتشارات :آمازون

چطور جیب خالی ،بودجه کم و گرسنگی راه را برای موفقیت
باز میکند
نویسنده :دایموند جان
انتشارات :آمازون

دایموند جان با ســرمایهگذاران مدت زیادی وقت صرف کرده
و بررســی کرده که چطور آنها با بودجهای کم و حتی بعد از
ورشکسته شدن دوباره در مسیر پیشرفت و موفقیت مالی قدم
برمیدارند .او معتقد است که افراد در موقعیتهای اضطراری و
سخت ،راهی برای خالقیت پیدا میکنند و از طریق آن عنص ِر
خالقانه به موفقیت دست پیدا میکنند .کتاب این نویسنده،
نکاتی آگاهیبخش برای مخاطبان به همراه دارد و برای هرکسی جذاب خواهد بود.

کارنامه درخشان دربومیسازی
وپیادهسازی مدیریت علمــــی
بیش از هفده سال سابقه ارائه خدمات مشاوره مدیریت
مهندسی سیستمهای جامع مدیریت
طراحی و اجرای نظام های جامع مدیریت استراتژیک
بومیسازی مدیریت علمی نوین
انتشارعمومیرویکردها و راهکارهای عملیاتی و بومی مدیریت
سابقه عملیاتی درخشان در ارائه خدمات در بیش از ۲۰صنعت
و ۵۰شرکت خصوصی

تلفن 883۲۵۵3۲ :فکس883۲۵۵31 :
info@modiran21.com
www.modiran21.com

ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ را

از راه دور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﺷﺮﮐﺘﻰ

